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استاذ باحث في التاريخ الحديث
عضو الجمعية المغربية للبحث التاريخي
بني مالل – المملكة المغربية
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
ٔ
الحسين عماري ،حدود إسهام الرواية الشفوية واالركيولوجيـا فـي كـتابـة
تــاريخ إفريقيــا جنــوب الصــحراء -.دوريــة كــان التاريخيــة -.العــدد الرابــع
عشر؛ ديسمبر  .٢٠١١ص .١٥ – ١٣

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣُﺤﻜّﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

د .اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﺎري

ٔ
تشكل البيبليوغرافيا بمختلف انواعها اإلطار المرجعي الذي يستقي
منه المؤرخ ويؤسس عليه فرضياته النظرية وبناءه التاريخي ،ومن هذا
ٔ
المنطلق اعتمد الباحثون في حقل الدراسات اإلفريقية – الذي اصبح
يشكل ً
ً
مجاال ً
وجديرا با ٍالهتمام والمساءلة -على مادة مصدرية
خصبا
متنوعة ومتكاملة فيما بينها ،منها ما هو مكـتوب ،وما هو مادي ،وما
ٔ
هو شفهي .فما هي إذن االهمية التي تكـتسيها الرواية الشفوية
ٔ
واالركيولوجيا كمصدرين من مصادر تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء؟ وما
هي اإلشكاليات التي يطرحها استغاللهما على المستويين المنهجي
والموضوعي؟.
ٔ
كجواب على هذه اإلشكالية ،يمكن القول بان "معظم تاريخ
ٔ
ً
اعتمادا على الرواية الشفوية والوثائق المادية اي
إفريقيا يكـتب اليوم
ٔ
)(١
الكشوف االثرية" ،مما يدل على المكانة الرفيعة وا ٍالهتمام المتزايد
ٔ
اللذين اصبح النص الشفوي ونظيره المادي يحظيان بهما ضمن
ٔ
مصادر تاريخ إفريقيا (٢).والروايـة الشفويـة ،هـي "تلـك االخبـار المتواترة
ٔ
ٔ
ٔ
عن احداث تاريخية ماضية غير مدونة يتناقلهـا االحفـاد عـن االجداد
ٔ
ويتم تداولها داخل المجتمع اإلفريقي مـن طرف اشخـاص متخصصـين
عرفـوا "بالكريـو  (٣)."les griotsوهم حسب زكري درماني Zakari
ٔ
 Dramaniينتمون إلى الصنف المحترف الذي يمكن ان نطلق عليه
ٔ
)(٤
اسم " كاتب حوليات " ،او مؤرخ رسمي تقليدي.
ٔ
ٔ
وتتجلى اهمية الرواية الشفوية كمصدر تاريخي اصيل ،في ما تتيحه
للباحث من إمكانيات تجعل منها ً
نصا ال يقل مكانة وقيمة عن
ٓ
ٔ
النصوص االخرى يمكن إبرازها على الشكل االتي:
ٔ
ٔ
 فهي المكمل االساسي للنصوص والوثائق االركيولوجية (٥)،لكونها
ٔ
تقوم بتغطية ما يعتريها ويشوبها من نقائص ،كما بإمكانها ان
)(٦
تقدم وجهة نظر مغايرة.
ٔ
 وهي ٔا ً
يضا مصدر تاريخي اساسي يمكن اعتماده في إعادة بناء
ماضي الشعوب التي تفتقر إلى رصيد مكـتوب ،كشعوب إفريقيا
السوداء التي "تقدس الكلمة وتعيش في عالم اإلشارة وفي
)(٧
مضمون الذاكرة الجماعية".
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
هذا ا ٍالهتمام الذي اواله االفارقة لالداة الشفهية ،جعل احد الباحثين
ٔ
وهو هامباتي با  Hampaté Baيرى انه" :كلما مات شيخ إفريقي
ٔ ٔ
ضاعت مكـتبة تاريخية ال تعوض" (٨)،كما انها اي الرواية الشفوية –
على حد قول جان فانسينا  -J. Vansinaتساعد المؤرخ اإلفريقي على
ٔ
ٔ
"إدراك االحداث من الداخل" (٩)،والنها على عكس النص المكـتوب
اهتماما ً
ً
بالغا "لمهمشي التاريخ" (١٠)،وتشكل ً
تولي
عنصرا من عناصر
)(١١
الثقافة اإلفريقية.
ٔ
ٔ
غير انه بالرغم من االهمية التي تكـتسيها الرواية الشفوية كمصدر
من مصادر تاريخ إفريقيا ،فإن استغاللها يطرح إشكاليات منهجية
ٔ
وموضوعية يتعذر علينا اإللمام بها جميعها ،ومع ذلك يمكن ان نذكر
بعضها على النحو التالي:
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א
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١٣

ﻣﻘﺎﻻت

إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ أو ﺗﺪاﺧﻞ
اﻷﺳﻄﻮرة ﻣﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ

ٔ
وفي هذا اإلطار يرى عبد ﷲ العروي ان "كل المرويات الشفوية
ٔ
ليست من قبيل التاريخ" (١٢)،ويضيف جرمان عياش "ان الرواية
الشفوية تهم المؤرخ ال لكي يثبت الحوادث كما وقعت ،وإنما للتعرف
ٔ
ٔ
على الصورة التي كانت في اذهان الناس إزاء هذه االحداث" (١٣)،مما
جعل العديد من مؤرخي إفريقيا – قبل اقتناعهم بإمكانية االعتماد
عليها كمصدر من المصادر التاريخية – يبـدون تشككهم في قيمتها
ٓ
)(١٤
المصدرية ومدى مصداقيتها ويشترطون تعزيزها بمصدر اخر.
ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ

هو ٔا ً
وال جمعها ثم استغاللها باستعمال اللسنيات وإخضاعها لنقد
ٔ ٔ
ً
مصدرا
تاريخــي بناء) (١٥الختيار الروايات التي من شانها ان تشكل
ٔ
ٔ
ً
استغالال من هذا النـوع ،او بهذا الشكل
للتاريخ (١٦)،وال شــك ان
تكوينا ً
يتطلب ً
وعمال ً
ضخما (١٧)،وتوفر المؤرخ على سمات وخصائص
متميزة من الصعب ٔان تتوفر فيه ،لذلك ال نستغرب إذا وجدنا ً
تناقضا
في مواقف الباحثين بخصوص هذه النقطة (١٨)،فهناك معارضون
لفكرة االعتماد علـى النص الشفهي كمصدر من المصادر التاريخية -
ٔ
وهم يركزون بالدرجة االولى على النص المكـتوب والحفريات – ويرون
ٔ
ٔ
انه في ظل غياب حجج مادية ملموسة ليس هناك تاريخ ،الن اعتماد
ٔ
ٔ
)(١٩
المؤرخ على الرواية الشفوية من شانه ان يقوده إلى مزالق.

ﺧﺎﺗﻤﺔ

ٔ
ٔ
من خالل كل هذا؛ يتضح إذن مدى االهمية البالغة التي اصبح
كل من النصين الشفوي والمادي يحظيان بها ضمن كـتابة تاريخ
إفريقيا جنوب الصحراء كسندين ال غنى عنهما للمؤرخ الغرب إفريقي،
ٔ
إال ان استغاللهما يطرح إشكاليات منهجية وموضوعية تحتم على
الباحث اتخاذ مجموعة من التدابير الكـفيلة بمساعدته على تجاوز تلك
ا ٍال كراهات ،وتعزيز مادته المصدرية المروية والمادية بالمكـتوب منها،
ٔ
وكذا بنتائج بعض االعمال والدراسات التاريخية التي تتوفر فيها شروط
الكـتابة التاريخية المعاصرة.
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣُﺤﻜّﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

وهناك المدافعون عن الرواية الشفوية وقيمتها التاريخية ،وهم
ينقسمون إلى مجموعتين مختلفتين من حيث الطرح المنهجي:
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
)ا( فهناك المدرسة االفرو – اوربية ،وانصارها – من امثال Ki-
Boubou ،D.T.Niane ،Yves person J.Vansina ،Zerbo
 ،Hamaو – Hampaté Baال ينكرون ما يطرحه استعمال الرواية
الشفوية من إشكاليات ،كمصداقية ومدى صحة ما تقدمه من
ٔ
معلومات ،لكنهم مع ذلك يرون انها تساعد على معايشة الماضي
ٔ
ٔ
من جديد ،لكونها اقرب إلى االحداث التي ترويها (٢٠)،وتظل
ٔ
المصدر التاريخي االساسي الذي يمكن اعتماده في إعادة بناء
ماضي الشعوب التي تفتقر إلى كـتابات (٢١)،وبذلك فإنه بالرغم من
)(٢٢
المبالغات التي تتخللها فهي تستحق ً
مزيدا من الثقة.
ٔ
ٔ
)ب( اما المجموعة الثانية ،وهي المدرسة االنجلو – سكسونية بزعامة
ٔ
مؤرخ علم السالالت االمريكي  ،Herskovitsفإن روادها ال
ٔ
يؤمنون بضرورة اعتبار الرواية الشفوية كمصدر البحاثهم ويشكون
)(٢٣
في مصداقيته.

ٔ
ٔ
 ان تكمل المعلومات التي اوردها الجغرافيون واإلخباريون ،وتؤكد
)(٢٧
وتثبت مدى صحتها.
ً
ٔ ان تدخل ً
تغييرا جذريا على الكم المعرفي المستقى من التاريخ
ٔ
المكـتوب) (٢٨بتصحيح كـثير من االخطاء فيه ،وإعادة النظر في
)(٢٩
كـثير من اإلثباتات.
ٔ ٔ ٔ
 كما ان ابحاثا اركيولوجية معمقة ومتواصلة ،يمكنها في ظل غياب
ٔ
معطيات إحصائية ان تكشف عن حقائق جد هامة تساعد على فهم
الحياة االقتصادية بإفريقيا الغربية خالل الفترة ما قبل
)(٣٠
االستعمارية.
ٔ
ٔ
ٔ
 ان البحث االركيولوجي ،يسمح لنا ايضا بتفادي االختالف الحاصل
ٔ
)(٣١
في تفسير وتاويل بعض النصوص.
ٔ
ٔ
ً ٔ
ٔ
ونظرا لالهمية التي اصبحت االعمال والكشوف االثرية
وبذلك،
تكـتسيها بالنسبة للبحث التاريخي السيما منه اإلفريقي الجنوب
ٔ
صحراوي – واالبحاث الحديثة بشكل عام – يتضح بشكل جلي مدى
ٔ
دورها ومساهمتها الفعالة في رفع المعرفة العلمية إلى مستوى اكـثر دقة
ٔ
ٔ
ٔ
ً
ووضوحا (٣٢).لكن رغم هذه االهمية والمكانة التي اصبحت االركيولوجيا
ٔ
تحتلها بالنسبة للكـتابة التاريخية اإلفريقي ــة ،ورغم انها مؤهلة لإلجابة
ٔ
على العديد من االسئلة المطروحة ،فهي ال تزال تعاني من مجموعة من
المعيقات نذكر من بينها :النقص الحاصل في الوسائل واإلمكانات –
المادية والبشرية – رغم التقنيات المساعدة التي وضعت رهن إشارة
الباحثين (٣٣).وحاجتها الماسة إلى باقي العلوم الطبيعية منها
)(٣٤
واإلنسانية.
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ومن خالل كل هذا؛ ورغم اإلشكاليات التي يطرحها استغالل
ٔ
الرواية الشفوية فإن هذه االخيرة تبقى هي السند الضروري للمؤرخ –
الغرب إفريقي – لكن توظيفها يستوجب اتخاذ الحيطة والحذر
الالزمين ،وإخضاعها لفحص دقيـق (٢٤)،بل إن ٔاالمر يتطلب ٔا ً
حيانا
ٔ
ٔ
)(٢٥
تعزيز هذا النوع من النصوص بمصادر اخرى كاالركيولوجيا.
ٔ
ٔ
يرى عبد ﷲ العروي "ان معظم تاريخ إفريقيا ،اصبح اليوم يكـتب
ٔ
ً
اعتمادا – على الرواية الشفوية وكذا -على الوثائق المادية اي الكشوف
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االثرية" (٢٦)،وتعود هذه االهمية التي اصبح البحث االركيولوجي
يكـتسيها بالنسبة لتاريخ إفريقيا الغربية إلى كون النتائج التي ستسفر
ٔ
ٔ
ٔ
عنها التنقيبات واالعمال االثرية من شانها:

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١١

١٤

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣُﺤﻜّﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﺎري ﻓﻲ ﺳﻄﻮر:
ٓ
حاصل على دكـتوراه وطنية بميزة مشرف ً
جدا من كلية االداب والعلوم
اإلنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط  ٢٠٠٣في موضوع:
"المغرب والتجارة العابرة للصحراء من القرن  ١٥إلى القرن ."١٨
ٔ
صدرت له مجموعة من االعمال في عدة دوريات ومجالت متخصصة.
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