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ي القرون الماض�ة قطع البحث 
ي أشواًطا مهمة �ن

التار��ن
 ، ي أو العم�ي ة، سواء ع� المستوى النظري أو المنه�� األخ�ي

ن بالمناهج  مما ولد نماذج إسطوغراف�ة، ال �مكن للمهتمني
التار�خ�ة تغافلها. فهذە المدة الزمن�ة، لم تخل من  و�ال�تابة

إذ تحوالت متواصلة، فعفعت النظ��ات والمناهج والنتائج، 
ي إ� البحث عن التناهج، شهدت  من

بناء المنهج التار��ن
ي والدة 

المعارف اإل�سان�ة تدافعات إ�ستمولوج�ة، ساهمت �ن
ن إ� السور�ون ثم  مدارس تار�خ�ة رائدة. من برلني
ن وصوال إ�  ن إ� المنهجيني اسبورغ. من الوضعانيني اس��

ي هذا المبحث، الذي تف�ح منه قضا�ا عم�ق
. �ن ن ة الحول�اتيني

وس�اقات غ��رة، ينخرط محمد حب�دة بكتابه: "المدارس 
 ).٢٠١٨التار�خ�ة"، الصادر عن دار األمان هذە السنة (

ن ال�تاب من  صفحة، يتتبع فيها المؤلف  ٢١٦يتكون من�
ي اإلسطوغراف�ا 

بحس نقدي، إشكال�ة المنهج والتناهج �ن
: قسم أول،  ن ي قسمني

األورو��ة والغ���ة. و�نتظم هندس�ا �ن
ن والسور�ون: الوضعان�ة �قا ي برلني رب طور مدرسي�

والمنهج�ة/الوثائق�ة. وقسم ثان، يتوقف ف�ه أ��� عند تج��ة 
الحول�ات الفر�س�ة وآثارها، ل�س ع� مستوى نمط ال�تابة 
التار�خ�ة فحسب، بل كذلك ع� مستوى تالقحاتها 

وانفتاحها ع� مناهج العلوم االجتماع�ة األخرى، أي 
ي أزمتها التشوف إ� تح

قيق التناهج، قبل أن �خوض �ن
اإل�ستمولوج�ة أو منعطف "التار�ــــخ المفتت"، بتعب�ي 

. إضافة إ� مقدمة عامة، تجود ع� )١(أطروحة فر�سوا دوس
ي 

ي �ن
القارئ بالمفاتيح األول�ة لمتابعة اإلنتاج اإلسطوغرا�ن

ي 
الغرب. ثم خاتمة نقد�ة تركيب�ة، تنت� ألهم�ة ال�تابة �ن

 عرفة التار�خ�ة. إنتاج الم

ي 
ومن خالل العنوان، يبدو أن هذە الدراسة تنصهر �ن

جمة  بوتقة اهتمامات مؤلفها، ذات الصلة بالمناهج وال��
ي 

. إن ال�تاب �ن �ولوج�ا التار�خ�ة والتار�ــــخ االجتما�ي واألن��
ات ودروس وس�منارات، را�مها  األصل، عبارة عن محا�ن

ن سنة م ي األستاذ محمد حب�دة منذ ثالثني ضت، أي المدة الي�
مارس فيها تدر�س المناهج التار�خ�ة، قبل أن �عمل ع� 
ز ف�ه  ن والطالب، ي�� تح��لها إ� بحث أ�اد��ي موجه للباحثني
. من المدرسة الوضعان�ة، إ�  ي

مدارات الخطاب التار��ن
، إ� السور�ون، إ�  ن المنهج�ة، إ� الحول�ات. من برلني

اسبورغ. من تأس�س المنهج،  إ� ممارسته، إ� البحث اس��
عن التناهج. هو ما �ع�� عنه العنوان الفر�ي لل�تاب: "من 
المنهج إ� التناهج". إنه مسار التجد�د واالبتكار والتأث�ي 
والتأثر، تظهر ف�ه ال�تابة التار�خ�ة كأنها دائرة مفتوحة، 
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، كما ترمز لها واجهة غالف )٢(متواصلة، متجددة باستمرار
 ال�تاب. 

ير بالذكر، أن المؤلف ذّ�ل مصنفه بملحق �ضم والجد
جًما، و�شغل  ٤٠باقة من النصوص، بلغ عددها  نًصا م��

ي إ�ستمولوج�ا  ٦٠حوا�ي 
صفحة من حجم ال�تاب، تغوص �ن

ي 
ن �ن . و�ي من إنجاز باحثني ي

وقضا�ا البحث اإلسطوغرا�ن
تخصصات العلوم االجتماع�ة واإل�سان�ة. من أمثال: إم�ل 

سني��وس، ومارك بلوك، ولوس�ان ف�فر، دوركا�م، وشارل 
اوس، وجاك لوغوف،  ي س��

ناند برود�ل، وكلود ل��ن وف�ي
هم. إن هذە الشبكة من  تو، و�ول ر�كور، وغ�ي وم�شال دوس�ي
ها أثناء تدر�سه للمناهج  ي لمها ال�اتب وخ�� النصوص، الي�
التار�خ�ة، لمدة ت��د عن ر�ــع قرن، قد مكنته من التوصل إ� 

وج�ة �ساعد الطالب ع� تعّرف واست�عاب تقن�ة ب�داغ
أساس�ات المدارس التار�خ�ة، انطالقا من نصوص أو فقرات 

 .)٣(مرجع�ة من مختلف خطابات المنهج والتناهج





ي القسم األول أن �جول 
حاول المؤرخ محمد حب�دة، �ن

ي فضاء تقدم بالقارئ، المتخصص وغ�ي 
 المتخصص، �ن

ن ع� العوامل الممهدة لوضعان�ة  ك�ي الدراسات التار�خ�ة، بال��
ن غلب التج��ب  ، ع� التخصص، حني القرن التاسع ع��
ع� التج��د، مما أتاح إمكان�ات لبناء قواعد المنهج العل�ي 
ي مجال علوم 

 �ن
ً
ع� المالحظة والتج��ة. هذا ما تحقق أوال

ي إطار بناء الطب�عة، قبل أن ت
تأثر بها علوم اإل�سان ثان�ا، �ن

 قواعد موضوعها ومنهجها. 

ز المؤلف أن مخاض ظهور  ع� مستوى التار�ــــخ، ي��
ا، فقد استلزم ذلك المرور  ً التار�ــــخ كعلم قائم بذاته، كان عس�ي
ي من جهة، ح�ث  : التحرر من التصور الديين ن من مرحلتني

قعً�ا، وعلمانً�ا. ثم صارت ال�تابة التار�خ�ة نمًطا علمً�ا، ووا
االبتعاد ما أمكن عن الفلسفة والنظ��ات من جهة ثان�ة، 
بح�ث لم �عد المؤرخ يهدف إ� س�� منطق تطور الحضارات 
ي مالحقة س�ي التار�ــــخ 

والشعوب، بل أصبح عمله ينح� �ن
وتفاص�لها الدق�قة. ضمن هذە اللقطات اال�ستمولوج�ة 

ة، يرى صاحب ال�تاب، أن القر  ، ع� المث�ي ن الثامن ع��
هوت، بينما القرن التاسع 

ّ
الفلسفة، حّرر التار�ــــخ من الال

ي من 
ص البحث التار��ن

�
، قرن العلم بامت�از، خل ع��

ن بألمان�ا.  السجاالت الفلسف�ة بفضل توجهات الوضعانيني
ي والعاِلم، زي 

ذلك أن المؤرخ توشح بزي جد�د، "زي العلماين
 .)٤(المحلل والناقد"

ي أعمال أخرى �قارب محمد 
ي هذا العمل، و�ن

حب�دة �ن
إ�ستمولوج�ا المناهج وعمل المؤرخ، قصد تقد�م إضاءات 
ي أورو�ا قبل القرن 

تكشف عن مجاري المعرفة التار�خ�ة �ن
. من ع� الفلسفة إ� ع� العلم والتار�ــــخ  التاسع ع��
 ، ي

�ن، قرن التار�ــــخ الحول�اي�  إ� القرن الع��
ً
، وصوال ي

الوضعاين
ي ال�تابة قبل أن ينت

قل إ� استحضار نماذج واعدة �ن

التار�خ�ة، من قب�ل "التار�ــــخ من أسفل"، والتار�ــــخ المجهري 
ي ذلك بالمؤلفات األصل�ة، 

أو "الم�كروسطور�ا". متسلًحا �ن
ي اعتنت بقضا�ا المنهج واإلسطوغراف�ا، الفر�س�ة منها  الي�

�ة. إضاف ن جمة من األلمان�ة إ� اإلنجل�ي �ة والم�� ن ة إ� واإلنجل�ي
اطالعه ع� دراسات باللغة الع���ة تهم قواعد منهج التار�ــــخ 
ي أورو�ا. ومن نافلة القول، أن الباحث ��� قبل سنوات 

�ن
نصوصا مختارة، عن توجهات إسطوغراف�ة متنوعة، نقلها 
ي ص�غة كتاب، بعنوان: "من أجل تار�ــــخ 

إ� الع���ة �ن
"، يتناهج مع العلوم االجتماع�ة األخرى،  و�ستح�ن إشكا�ي

ي الذا�رة والعقل�ات
ي يهدف إ� )٥(ور��

. إنه هم معر�ن
ي األوساط المغار��ة والع���ة، 

تحد�ث المعرفة التار�خ�ة �ن
 تصورا، ومنهجا، وكتابة. 

، حسب المؤلف، مرحلة مفصل�ة  ّد عَ �ُ  القرن التاسع ع��
ن  ي برلني ن أروقة جامعي� ي محطات مهنة المؤرخ، خصوصا بني

�ن
،  والسور�ون الرحبة، بق ي

�ادة مؤس�ي التار�ــــخ الوضعاين
 ، ي ي لي��ولد فون رانكه، أبو التار�ــــخ المنه��

كالمؤرخ األلماين
وأنصارە بفر�سا، أمثال: إر�ست الف�س، وشارل سني��وس، 
وشارل لونغلوا، وغاب��ل مونو، وكام�ل جول�ان. مع هؤالء 
ي ووصل أوّجه، ذلك بفضل تضافر 

انتعش التار�ــــخ الوضعاين
ي ال

ي ألمان�ا. الحس األرش��ن
ي المتبع �ن

ي والمنهج التار��ن وطين
ت عنه بفر�سا تج��تا، "المجلة التار�خ�ة" وكتاب  وهو ما ع��
"مدخل للدراسات التار�خ�ة"، اللتان ركزتا ع� كتابة 
التار�ــــخ، كتابة موضوع�ة علم�ا وصارمة منهج�ا، تقوم ع� 

ء غ�ي الوثائق المكت��ة األرش�ف�ة،   الوثائق، ي
 كما أقر وال ��

ي  مما أف�ن إ� بروز صنف من ، )٦(واضعو التار�ــــخ المنه��
ي رحاب الثان��ات 

اإلسطوغراف�ا، متقوقع ع� نفسه �ن
والجامعات، ال يتجاوز المكاتب المك�فة بتعب�ي لوس�ان 

ي . ب�د أنه رغم قصور هذا المنهج، وقوقعة )٧(ف�فر
إنتاجه �ن
، سواء  ي الس�ا�ي والعسكري والدبلوما�ي

ي التار�ــــخ الحدي�
�ن

ي تأط�ي 
. فإل�ه �عود الفضل �ن ي أو الفر��ي

النموذج األلماين
، بل وضعه أ�ضا، )٨(عمل المؤرخ وابتكار قواعد علم التار�ــــخ

ي 
ي �لم شتات ما تفرق �ن

الحجر األساس ل�تابة "تار�ــــخ تول��ن
 ، ي

، حدي� ي
السابق من التآل�ف والدراسات، ع� نحو وص�ن

" ي  .)٩(تحقيي�

ض البحث فكك صاحب الدراسة تحدي آخر، ا ع��
ي السوسيولوج�ا 

، تمثل �ن ي نها�ة القرن التاسع ع��
ي �ن

التار��ن
ن  ي شّن أنصارها نقدا الذعا ع� المؤرخني الدوركا�م�ة، الي�
والدراسات التار�خ�ة. فقد عمل فرا�سوا س�م�اند ع� 

: ال تحط�م ن ، الفردي،  معبودات الثالثة للمؤرخني الس�ا�ي
ي 
، مع إبداء رغبته �ن ي

، التسلسل التار��ن  تار�ــــخ إشكا�ي
، يهتم بالظواهر االجتماع�ة والجماعات  ي، اجتما�ي تفس�ي

. إن هذا النقد يتقاطع �شكل كب�ي مع ما )١٠(والمؤسسات
عّددە دوركا�م من عيوب يتسم بها نهج اإلسطوغراف�ا 
. لقد دفع علم  الوضعان�ة، خاصة غ�اب المقارنة والتفس�ي

، إ� "إعادة ص�اغة تص ن وراتهم واستشكال االجتماع المؤرخني
 . )١١(موضوعاتهم وتن��ــــع مصادر معط�اتهم"
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ي أثارها السوسيولوجيون أمام  أمام كل التحد�ات الي�
، عمل مارك بلوك ع� تخص�ب مقار�ته التار�خ�ة  ن المؤرخني
لألزمنة الوس�ط�ة، بمفاه�م ومناهج ومقوالت 

، سوسيولوج�ة، �ي "�ستطيع االن ي
تقال من المستوى األف��

مستوى ال�تابة اإلخبار�ة إ� مستوى عمودي، مستوى 
، إلنتاج نصوص تول�ف�ة تعالج )١٢(ال�تابة المفاه�م�ة"

ي من زاو�ة البن�ات والعقل�ات بدل األحداث 
الما�ن

والتفاص�ل، اعتمادا ع� شبكة منهج�ة ثالث�ة: السؤال 
ك�ب والمقارنة من أجل التفس�ي والتأ و�ل. فـ"السؤال وال��

ك�ب لتجاوز التفاص�ل وتول�د األفكار،  الستنطاق الوثائق وال��
" . إن )١٣(والمقارنة لتجاوز التوص�ف و�ل�غ درجة التفس�ي

هذە الرؤ�ة النظ��ة من شأنها أن تحرر التار�ــــخ من سجون 
. هو ما  ي

ي والتار�ــــخ الحدي�
الوث�قة المكت��ة والمنهج الوضعاين

ي 
م به مارك بلوك �ن ن دراساته وأبحاثه الغن�ة، كأول مؤرخ ال��

�كتب التار�ــــخ االجتما�ي المقارن: مقارنة أفق�ة مجال�ا، 
ومقارنة عمود�ة زمن�ا. هذا الواقع، �قول محمد حب�دة: هو 
الذي "أهل أر�اب الحول�ات األوائل لزرع روح مفاه�م�ة ح�ة 
ي تخصص را�م قاعدة منهج�ة كانت قد شاخت من فرط 

�ن
ي الس

 .)١٤(نوات والتفاص�ل"التدقيق �ن

ي هذا ال�تاب، المتسلسل زمنً�ا، والمتداخل موضوعاتً�ا 
�ن

ن ع� روافد مجلة الحول�ات  ع ال�اتب نافذتني وس�اقً�ا، ���
قبل �شوئها. متوقفا عند أفكار كل من المؤرخ جول م�ش�ي 
، اللذان لقحا ال�تابة التار�خ�ة بف�ض  ي ب�ي والف�لسوف ه�ن

ك�ب. فقد المس األول، نابض بالح�اة و�روح مشب عة بال��
ي كتاباته وأعماله المنفردة إبان 

تار�ــــخ المجتمع واألحاس�س �ن
ي ال�د�ا

ن �ن ي تعج بوجدان وعقل�ات الهامشيني ت ع�ە، الي�
 التار�خ�ة المصدر�ة والمرجع�ة. 

، فقد هيج انتباە رواد الحول�ات قبل  ي ب�ي : ه�ن ي
أما الثاين

ي التا
ك�ب �ن ر�ــــخ. إ� أهم�ة االنعتاق من �شوئها، إ� أهم�ة ال��

. إن هذا الرجل، �قر  ي
التفاص�ل وتول�د األفكار لتفس�ي الما�ن

ناند برود�ل، "هو إ� حد ما الحول�ات قبل �شوئها منذ  ف�ي
. لقد أقبل ع� )١٥("١٨٩٠، ور�ما منذ عام ١٩٠٠سنة 

ن من  "، جامعا حوله باحثني ي
ك�ب التار��ن تأس�س "مجلة ال��

ي تعميق النقاش و�نتاج أفكار مختلف التخصصات، شغف
ا �ن

ن  ن العلوم االجتماع�ة، وتجمع بني تول�ف�ة، تج� العالقات بني
ك�ب. ل�ن رغم استجابة بعض  التحل�ل والمقارنة وال��
، فقد اتجهت رؤاهم التناهج�ة،  ي ب�ي ن لنداءات ه�ن المؤرخني
ال س�ما مارك بلوك ولوس�ان ف�فر، نحو السوسيولوج�ا 

. نفوالجغراف�ا وعلم ال  س االجتما�ي

ي من دراسته لمدرسة 
أفرد المؤلف القسم الثاين

ي ذلك. فقد شكل ظهور مجلة 
اسبورغ، وال غرابة �ن اس��

ي ١٩٢٩الحول�ات الفر�س�ة سنة 
، منعطًفا مفصلً�ا �ن

ي انتقال 
توجهات الدراسات التار�خ�ة. لحظة بارزة �ن

ي التناهج، 
اإلسطوغراف�ا من الهوس بالمنهج إ� الرغبة �ن

ي التار�ــــخ بفض
: لوس�ان ف�فر، المتخصص �ن ي

ل أعمال الثنايئ

الحد�ث، ومارك بلوك المهتم بالقرون الوس�، إذ بهدف 
تحقيق تقدم المعرفة التار�خ�ة ومواجهة تحد�ات العلوم 
وع  اسبورغ م�� ي فضاء جامعة اس��

األخرى، بلور الرجالن �ن
الحول�ات، الذي �قوم ع� تخص�ب المقار�ة التار�خ�ة 

ج أبحاث علوم االقتصاد واالجتماع والجغراف�ا والنفس، بنتائ
الستعارة المفاه�م وتمد�د اإلشكال�ات و�سط األسئلة. لقد 
ي األحداث إ� 

"نقل هذان المؤرخان التار�ــــخ من البحث �ن
ي البن�ات"

، مما استد� توظ�ف شواهد )١٦(البحث �ن
تار�خ�ة متنوعة، ل�س الوث�قة المكت��ة األرش�ف�ة فحسب، 

كل ما خلفه اإل�سان من آثار ماد�ة وغ�ي ماد�ة، أي "كل   بل
 .)١٧(ما قاله اإل�سان، وما كتبه أو ما صنعه"

و�صفة عامة، ُينبه محمد حب�دة إ� أن المتق�ي 
شك أنه  لحص�لة إنتاجات مارك بلوك ولوس�ان ف�فر، ال

ف األول 
�
. أل ي

يتحسس ا�شغالهم ال�ب�ي بقضا�ا المنهج التار��ن
ي فقد �سج )١٨("دفاعا عن التار�ــــخ" بحثا منهج�ا 

، أما الثاين
ي كتابه: "معارك من أجل  ن دفي� مقاالت منهج�ة أدمجت بني

ك ع� شق ط��ق )١٩(التار�ــــخ" ، ب�د أنه رغم اقبالهم المش��
الحول�ات بالعد�د من المباحث واإلشكال�ات التار�خ�ة، فقد 
ي الوقت الذي 

ي وجهة االنفتاح واالقتباس. ف�ن
اختلفا �ن
ب استح�ن   بلوك الخلف�ة السوسيولوج�ة الدوركا�م�ة، اق��

ي البدا�ة، قبل أن 
ف�فر من الجغراف�ا الف�دال�ة اإلمكان�ة �ن

�ستقر اخت�ارە ع� الس�كولوج�ا االجتماع�ة، لفض بكرة 
ت والحساس�ات الجماع�ة تار�ــــخ األ�ساق الثقاف�ة والتمثال 

 المهمشة. 

ن شباب  لقد حذق هذان المؤرخان، رفقة مؤرخني
ي مجدد، 

ي �شي�د و��� مالمح ت�ار إسطوغرا�ن
، �ن ن مني ومخ�ن

ي معاركه 
خلف العد�د من اإلنتاجات واالنتصارات �ن

ن علوم اإل�سان،  المفتوحة من أجل التار�ــــخ والتناهج بني
ن خفتت أصوات علم االجتماع والجغراف�ا، بعد  خاصة حني
ي ف�دال 

ي إ�م�ل دوركا�م والجغرا�ن وفاة السوسيولو��
 .دوالبالش

ة  ١٩٢٩اشت الحول�ات منذ تأس�سها سنة ع ات كث�ي تغ�ي
ي العناو�ن الفرع�ة لمجلتها

. هو ما �فصح حسب أحد )٢٠(�ن
ي 

، "عن التحوالت النظ��ة والمنهج�ة األساس�ة �ن ن الباحثني
ي 

ي إلدراك ذلك التمعن �ن
. و�ك�ن ي

ح�اة هذا االتجاە التار��ن
ي ذلك، )٢١(داللة هذە العناو�ن وتطورها"

. نعم ال شك �ن
فعناو�نها الفرع�ة تع�� عن معارك معرف�ة خاضها الخطاب 
ي ع�� تار�خه الفكري الط��ل، وانت� فيها مراًرا 

الحول�اي�
ن ع� إدارة المجلة،  بفضل تعاقب أج�ال من المؤرخني
واصلوا التناهج ع� جبهات علم�ة مختلفة، ما مكنهم من 

 .)٢٢(التكّ�ف مع التحد�ات المعرف�ة والمستجدات النظ��ة
ي سمعة الحول�ات وانتشارها كذلك، هو ما لعب  

ا �ن ً دوًرا كب�ي
ي كل أنحاء 

خارج فر�سا، حي� أصبح لها ممثلون ومنتسبون �ن
 .)٢٣(العالم

اسبورغ، تعا� ألوراش التار�ــــخ  ي اس��
إذا كان ج�ل ثنايئ

ي من 
، فقد ركزت أعمال الج�ل الثاين ي

االجتما�ي والثقا�ن
لثقافة الماد�ة بق�ادة الحول�ات ع� التار�ــــخ االقتصادي وا



  
  

                                                                                                                                                              

١٨٣ 
 

 

اب
ــ

تـ
ك

ض 
عر

 
 

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨يونيو  – األربعونالعدد  – حادية عشرةالسنة ال 

 

 

ناند برود�ل، الذي عمل ع� توسيع مساحة التناهج  ف�ي
ن العلوم االجتماع�ة. كما ابتكر تصورا ثالث�ا للزمن  والحوار بني
ي أو األمد الط��ل، الزمن االجتما�ي أو 

: الزمن الجغرا�ن ي
التار��ن

. أي من البن�ات  األمد الدوري، الزمن الفردي أو األمد القص�ي
ي )٢٤(حداث مروًرا بالظرف�اتإ� األ  . �ش�ي هذا التقطيع الزمين

إ� تعدد وجهات التناهج واالقتباس من علوم مجاورة،  
�ولوج�ا.  كالجغراف�ا وعلم االقتصاد   والسوسيولوج�ا واألن��

ة للزمن الط��ل، بغرض مواجهة  منح برود�ل أهم�ة كب�ي
او  ي س��

ي كلود ل��ن �ولو�� س. ب��ق التحل�ل البنيوي مع األن��
هذا ع� األقل ما تع�� عنه أطروحته: "الحوض المتوسط 
ي ناقشها سنة  "، الي� ي

ي الثاين ي عهد ف�ليي�
والعالم المتوس�ي �ن

اف أستاذە لوس�ان ف�فر. إضافة إ� كتابه:  ١٩٤٧ تحت إ��
. �قول ١٩٦٧"الحضارة الماد�ة واالقتصاد والرأسمال�ة" سنة 

ن حب�دة: "تب�� دراسة البن�ات الماد�ة �ي ال خ�ط الناظم بني
، وذلك بفضل االحتكاك ال�ب�ي والمثمر مع الماركس�ة  ن ال�تابني

. إن األمد الط��ل يتصل بمفهوم البن�ة. فهو )٢٥(والبني��ة"
تار�ــــخ بن�ات ماد�ة وذهن�ة شبه ثابتة، بطيئة، ومتكررة. إنه 
ا ع� كتابات ثلة ع��ضة من  تار�ــــخ شمو�ي انعكس كث�ي

ي فر�سا وأورو�ا 
ن �ن ي العالم، وألهم المؤرخني

، بل ذاع صيته �ن
ن والجامعات. فأ�شئت عدة مرا�ز علم�ة  العد�د من الباحثني
ي أورو�ا 

ي التار�ــــخ االقتصادي والحضارات �ن
للبحث �ن

وخارجها. هنا إذن، "كان اللقاء مع كليو و�ي ملهمة تأخذ 
 .)٢٦(شكل شبح �خ�م ع� عقول عالمنا الحد�ث"

ن محمد حب�دة أنه مع الج�ل ال ثالث من الحول�ات، بنيّ
�ن، غ�ي مؤرخو الحول�ات  ي السبعين�ات من القرن الع��

�ن
عدسة التناهج، من التار�ــــخ الشمو�ي نحو التار�ــــخ 
وع  ي إطار م��

�ولوج�ا التار�خ�ة، �ن ي أو األن�� �ولو�� األن��
"التار�ــــخ الجد�د"، الذي تزعمه جاك لوغوف باهتمامات 

ح حقول الذهن�ات والمخ�ال والرموز، ّ ي  ُ��� مما دفعه إ� تبين
ي ثنا�ا الطقوس والسلوك�

، للغوص �ن ي �ولو�� ات الحس األن��
ي القرون الوس�. 

 والتمثالت �ن

ي هذە المحطة، 
لقد وصلت رغبة التناهج حد التخمة �ن

بفعل االقتباس المفرط لمفاه�م العلوم االجتماع�ة، خاصة 
�ولوج�ا. فأمست األبحاث التار�خ�ة مولعة بتار�ــــخ  األن��

ي العقل �ات أو الذهن�ات. عبارة عن خل�ط من الفكر اإلثنولو��
. من أجل ذلك وظف  ي وعلم النفس االجتما�ي

والفلس�ن
ن المصادر الماد�ة  الحول�اتيون قوائم بيبليوغراف�ة، تزاوج بني
ن الوثائق المكت��ة والشفه�ة، مع االنتقال  وغ�ي الماد�ة، بني

ي أطوار البن�ات الماد�ة إ� مست��ا
ت اإلشارات من البحث �ن

والرموز، من الد�مغراف�ا التار�خ�ة إ� تار�ــــخ التصورات 
والتمثالت، من تار�ــــخ األفعال إ� تار�ــــخ الطقوس 

، من )٢٧(والرموز ن ن مرموقني ي االطالع ع� أبحاث مؤرخني
. �ك�ن

، رفقة جاك  ي
قب�ل م�ش�ل فوف�ل وفل�ب أر�اس و�ي�ي شوين

تهم  لوغوف، الستقصاء ما خلفه هذا الج�ل من روائع،
ها من  تار�ــــخ الموت والح�اة والجنس والعائلة والتغذ�ة وغ�ي

ي تندرج ضمن أوراش التار  �ــــخ االجتما�ي المباحث، الي�
ي �شكل عام. 

 والثقا�ن



ي وصل إبان الثمانين�ات من 
معلوم أن الخطاب الحول�اي�

ي جد�د، تطّبع بأز  �ن، إ� منعطف إ�ستمولو�� مة القرن الع��
وتفتت التار�ــــخ وض�اع موضوعه، بفعل استعارته المفرطة 

ن  �ولوجيني . فانحرف التار�ــــخ عن الشمول�ة )٢٨(ألز�اء األن��
ك�ب. ل�ن جاك لوغوف، زع�م "التار�ــــخ الجد�د" له رأي  وال��
آخر، ح�ث اعت�� أن "كل شكل من أشكال التار�ــــخ الجد�د 

" أزمة لم  ومع ذلك، فإنها  .)٢٩(هو محاولة إل�شاء تار�ــــخ ك�ي
، بل ابتلت معظم العلوم  ي

تمس فقط الخطاب التار��ن
ي النقدي"، وموضة 

ي س�اق "المنعطف اللساين
والمعارف، �ن

 .)٣٠(تحل�ل أ�ساق الخطاب لس�� الواقع االجتما�ي 

�ش�ي المؤرخ محمد حب�دة إ� أن الج�ل الرابع من 
ي ومجموعته، بلور منعطفا نقد�ا 

الحول�ات، ج�ل برنار ل��وي�
ا هّم س�اسات التناهج، �ي تلتئم شقوق ال�تابة مغاير 

جع التار�ــــخ مكانته، من خالل حمايته من  التار�خ�ة، و�س��
ي خطابات العلوم 

التفتت، واالنحباس، واالنصهار ال��ي �ن
االجتماع�ة األخرى. ثم االعتناء بحقول الفرد والس�اسة 

ي مقابل األوراش الرم��ة والثقاف�ة والزم
، �ن ن والزمن القص�ي

ن إ� البيوغراف�ا، إ� الفرد، إ�  الط��ل. إن عودة المؤرخني
الس�اسة، بعثت التار�ــــخ الس�ا�ي من جد�د، من رماد 
، بعدما صارت  ي

التار�ــــخ االقتصادي واالجتما�ي والثقا�ن
ن �ستهدف التار�ــــخ المعا� وقضا�ا  الشبكة الزمن�ة للمؤرخني

ي األج�ال الساب
قة، ح�ث  الراهن، عكس ما كان عل�ه الوضع �ن

كانت الهموم المعرف�ة تتجه أ��� نحو أزمنة ما قبل الحداثة. 
، بل  ي

وعودة التار�ــــخ الس�ا�ي هذە، لم تتم بالزي الوضعاين
ي بن�ات الثقافة الس�اس�ة 

برغبة جد�دة تن�ي األضواء �ن
. و�ص�غة أخرى، "اإلحالة ع� )٣١(واألشكال الثقاف�ة للسلطة

 .)٣٢(السلطة" بتعب�ي جاك لوغوف

انتعش خطاب مجلة الحول�ات، بفعل قدرتها ع�  لقد
��� أفكارها وتصوراتها، اعتماًدا ع� خطة اله�منة كما �علن 

ات�ج�ةصاحب ال�تاب. ال تقوم هذە  ي  االس��
ع� التحكم �ن

ن  ، إل�صال كتب التار�ــــخ إ� المؤرخني دور الن��
، بل أ�ضا ع� تعم�م المعرفة التار�خ�ة،  ن والسوسيولوجيني

وسائل اإلعالم المرئ�ة والمسموعة والمكت��ة، مع عن ط��ق 
�اد��ي من مؤسسات البحث الدائم والمستمر عن الدعم األ 

 جامع�ة رائدة. 

ن  عموًما، ما منح خطاب الحول�ات قوة وأهم�ة أ��� بني
علوم اإل�سان، قدرته ع� المراجعة الدائمة، ع� إعادة 

ً�ا، ومعرفً�ا، الص�اغة، ع� االبتكار المستمر، نظ�ً�ا، ومنهج
من خالل تعاقب أج�اله. هذا ما جعل "عجلة البحث 

 .)٣٣(وال�تابة ال تتوقف، وآلة الن�� ال تتعطل"

ي هذە الفسحة اإل�ستمولوج�ة، المفعمة بروح التوثيق، 
�ن

والمنهج، والنقد، وال�تابة، ينت� المؤلف لقض�ة ال�تابة 
وع تحد�ث ال ي التار�ــــخ، ع� غرار رواد م��

علوم وال�د �ن
تو  ن و�ول ر�كور وم�شال دوس�ي االجتماع�ة، أمثال: بول فني

ي  .وها�دن وا�ت
ي -حب�دة�ض�ف محمد -فالرهان �قت�ن

 �ن
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ي 
ي بدل زمن المدرسة الفك��ة، �ن زمن اإلجماع اإل�ستمولو��

، والدراسات الثقاف�ة، والتأو�ل، وما  ي
زمن المنعطف اللساين

التار�خ�ة، بعد الحداثة، ابتكار أنماط حديثة من ال�تابة 
ي قوالب 

�ستح�ن مناهج العلوم اإل�سان�ة، وتبدع أفكارها �ن
ونصوص أدب�ة، تتسم بالروح العلم�ة والنفس اإلبداع�ة، 

 . )٣٤(بال�امة األ�اد�م�ة والص�اغة األدب�ة السلسة

ي تول�د األفكار 
وما دامت ال�تابة حلقة رئ�سة �ن

ي 
من كتاب . فقد أن� ال�اتب دراسته، بمقتطفات )٣٥(والمعاين

، �حمل عنوان: "التار�ــــخ  معا�"، للمؤرخ  أدبنقدي مع��
ي خ��طة 

: "�ن الفر��ي الشاب إ�فان جابلونكه. نقرأ منه ما ��ي
 . نص األ�اد��ي

ّ
ال�تابة، توجد قارتان: القصة الروائ�ة والال

ح أن  ي القرن التاسع ع�� (...) ولذلك، أق��
وهما معا ظهرا �ن

ا. فثمة قارة ثالثة تنفتح نخ�ج من القرن التاسع ع�� هذ
ي العلوم االجتماع�ة: بحث متعدد 

أمامنا، �ي قارة اإلبداع �ن
، مغامرة  ي

، أدب حق��� ي االختصاصات، تالقح، نص بحي�
ة"  .)٣٦(فك��ة مث�ي

كتاب "المدارس التار�خ�ة" بمثابة دل�ل صفوة القول، إن  
ي للطالب  ن ب�داغو�� ي المعرفة  والمهتمني

بالمناهج �ن
فمعلوم أن هذە الزاو�ة من البحث، هامش�ة اإلسطوغراف�ة. 

، رغم أنها لبنة أساس�ة  ي ي والعري� ي المغاري�
ي اإلنتاج التار��ن

�ن
ي 

لتحد�ث العمل�ة التار�خ�ة، إذ �ساعد ع� إعادة التفك�ي �ن
ي أبحاث 

اإلشكال�ات والمناهج والمباحث. إن المالحظ �ن
ناء تار�خ�ة حديثة اإلصدار، "غ�اب المنهج، ورؤ�ة الزمن، و�

ي االطالع ع� بعضها ال�تشاف مكامن )٣٧(الموض�ع"
، و�ك�ن

ي 
الخلل والضعف والقصور. فل�س س�ً�ا أن �خوض باحث �ن

ي مستحدث دون أن �ح�ل إ� مؤسس�ه. إ� أهم 
ورش تار��ن

ي 
ي اعتمدوها أو بلوروها �ن اإلشكال�ات والمفاه�م والمناهج الي�

المنجز دراساتهم. فما أحوجنا إ� ثقافة االنفتاح ع� 
اف به كذلك ي واالع��

   !اإل�ساين

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           

 
، التار�ــــخ المفتت. من الحول�ات إ� التار�ــــخ الجد�ددوس، فر�سوا  )١(

وت، المنظمة الع���ة  ترجمة محمد الطاهر المنصوري، ب�ي
جمة،   .٢٠٠٩لل��

 .١٥، ص م س، المدارس التار�خ�ةمحمد حب�دة،   )٢(
 .١٧نفسه، ص   )٣(
 .٢٨-٢٧نفسه، ص   )٤(
لمعرفة مجموعة من النصوص تهم التوجهات المعا�ة ل عن عبارة )٥(

التار�خ�ة، انتقاها محمد حب�دة من كتب ودور�ات رائدة وترجمها 
"من  :تحت عنوان ٢٠٠٤سنة فعمل ع� إصدارها  .إ� الع���ة

"، قبل أن يتوجها بطبعة ثان�ة سنة  ي  ٢٠١٥أجل تار�ــــخ إشكا�ي
�ن

ة منقحة سماها 
�
من : محمد حب�دة، "ال�تابة التار�خ�ة". انظر  حل

. ت ، القن�طرة، منشورات كل�ة رجمات مختارةأجل تار�ــــخ إشكا�ي
ال�تابة التار�خ�ة: . محمد حب�دة، ٢٠٠٤اآلداب والعلوم اإل�سان�ة، 

، الدار التار�ــــخ والعلوم االجتماع�ة، التار�ــــخ والذا�رة، تار�ــــخ العقل�ات
ق،  ي هذا المنجز، ٢٠١٥الب�ضاء، أف��ق�ا ال��

. أنجزت قراءة �ن
ت بتار�ــــخ بعنوان: "أوراش ال�تابة التار�خ� . ٢٠١٥يونيو  ٨ة"، ���

و�وس:  ي موقع أرن��
�مكن االطالع عليها �ن

www.aranthropos.com 
(6) Charles LANGLOIS et Charles SEINGBOS, 

Introduction aux études historiques, Paris, Armand 
colin, 1992, p.13. 

(7) Lucien FEVBRE, Combats pour l’histoire, in: Lucien 
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