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"بما أن جل الناس يمشون في دروب طرقها غيرهم... فعلى العاقل دائمًا أن يحاكي أكثرهم تفوقًا، فإن لم تمكنه قدراته من بلوغ ما بلغوه، فإنه على األقل قد اقتفى أثرهم".

مكيافيللي، األمير

 

يعانيها قد التي المشاكل عن يتحدث مفيدًا. يكون وكيف التاريخي والمنظور المؤرخ، عمل حول رحلة غاديس لويس جون يقدم
وكذلك الماضي؟ خارطة المؤرخون يرسم كيف سؤال على اإلجابة تقريب محاوالً التاريخية، الحقيقة إلى يصل لكي المؤرخ

الجدل القديم حول ما إذا كان التاريخ علمًا، وما أوجه الشبه بين التاريخ والعلوم االجتماعية األخرى والعلوم الطبيعية؟

تاريخيًّا. متنوعة مختلفة أمثلة بين وجمعه الجذاب طرحه هو الكتاب في والمميز فصول، وثمانية تصدير إلى الكتاب ينقسم
التاريخي، للوعي فهمه جوهر عن بها يعبر لكي الضباب" من بحر فوق "طواف فريدريش ديفيد كاسبر لوحة المؤلف يختار
واالجتماع االقتصاد علماء يفعل كما المستقبل، ال للماضي قبلتهم شطر مولين المؤرخين، لوقفة استعارة غاديس رأي في فاللوحة
لكنها العالية، الصخرية الحافة قمة في المشهد على الفرد بسيادة توحي إذ متناقضة، انطباعات تحدث اللوحة لكن والسياسة،

توحي أيضًا بضآلة الفرد في آن واحد.

امتالكه ادعاء يملك ال الحاضر دارس لكن والسديم، الضباب بين التاريخ أحداث تبين اللوحة في الرجل محاولة ذلك إلى أضف
حواسك، نطاق يتجاوز لن اليومية الرؤية مجال أن إلى عائد وهذا الماضي، يدرس الذي بالمؤرخ مقارنة الجارية األحداث فهم
للمؤرخ الهوية إدراك من يزيد التاريخ يقدمه الذي األوسع المنظور هذا األوسع، األفق من مساحة فيملك الماضي مؤرخ أما

وللقارئ العادي.

أمير حاشية من كنت فسواء بالسيادة، والشعور بالضآلة، الشعور صورتين: بين صراع في المؤرخ يجعل أن يريد غاديس
في حدث ما بكل اإلمساك عليك يصعب قد مؤرخًا كنت لو وكذلك التاريخ، مسار في حاسم أثر إحداث على قدرتك تفاهة تدرك
ثقته للمؤرخ يعيد الذي هو التمثيل هذا الكبرى، األنساق عن وتبحث التفاصيل تتجاوز أن الواقع، تمثل هو هنا الحل الماضي.

أمام األحداث التاريخية، هذا ما فعله مكيافيللي في كتابه األمير، تجرأ رجل من الحاشية أن يضع قواعد يحكم بها األمراء.

أن من أعظم لك أقدمها هبة من هناك ليس أنه "تذكر ميديتشي: دي لورينزو مخاطبًا تواضع بال وقال األمير مكيافيللي كتب
خضتها كثيرة مشاق بعد طويلة سنوات في وفهمته تعلمته ما كل جدًا، قصيرة فترة مدة في تفهم، أن على القدرة أمنحك

ومخاطر". هذا التكثيف الذي عبر عنه صاحب األمير هو أحد هدايا الوعي التاريخي.

وأشعرت التاريخية، األحكام كل بنسبية الشعور زيادة في أسهمت والتي التاريخ، مجال في الحداثية بعد ما الرؤى أثر وبرغم
إن له نقول أن أميرًا يفيد لن فيقول: مميزة بطريقة المعنى هذا يشرح وهو القوام، لينة عليها يقف التي األرض أن المؤرخ
أن األمير "يستطيع بقوله: مكيافيللي عنها عبر اإلطالق، على دروسًا يقدم ال األحيان بعض في إنه أو دروسًا يقدم الماضي
صالحًا، مازال العام الطرح لكن الظروف". باختالف تختلف الطرق ألن قواعد لها نرسي أن يمكن ال عدة، بطرق الناس يكسب

2 / 4 FairForum



دليالً التاريخ يصبح وال نفسه، التاريخ يعيد ال هنا عداوتهم. في خير ال ألنه الناس ود على يحرص أن يجب األمير أن وهو
التقويض أو التفكيك حالة من المؤرخ لعمل الثقة تعيد المعالجة وهذه بالحاضر، الخبرة لتكثيف مجاالً يكون بل للمستقبل، إرشاديًّا

في ما بعد الحداثة.

الخط وجود البحارة ينكر أن الحكمة من ليس بقوله الحداثة بعد ما فكرة على ويرد بخريطة، التاريخ تشبيه أيضًا يستعير
أي يعرفوا أن يستطيعون ال أنهم المؤرخون يقرر أن الحكمة من وال بدقة، طوله نحدد أن نستطيع ال لكوننا البريطاني الساحلي

شيء عما حدث في الزمان والمكان؛ ألننا ال نملك أسسًا مطلقة لقياسهما.

انفعاالت فيها تظهر والتي السيناريو تشبه وبكتابة صارمة بدقة األحداث تصوير في المؤرخ لدى ينشأ الذي الصراع هناك
االقتراب يشبه األول التاريخي، للحدث منطقًا يكون أن يمكن ما الستخالص التجريد في الرغبة مع الجنود وأصوات األفراد

بالكاميرا من بطل في فيلم تاريخي، والتجريد يشبه صوت المعلق في نهاية الفيلم مستخلصًا خالصة القرن.

تسبح لشكسبير عشرة الثانية الليلة مسرحية ففي المؤرخ، عمل تشبيه في الجميلة األدبية االستعارات بعض غاديس يستخدم لذلك
لسانها على يضع شكسبير لكن المخاطر، تملؤها مجهولة جزيرة إلى تصل أن تحاول الشاطئ. إلى سفينتها تحطم بعد فيوال

عبارة يعتبرها الكاتب صالحة ألن تكون منطلق أي مؤرخ يتأمل المشهد التاريخي، تقول: "أي البلد هذه، يا أصحاب؟".

المشهد التاريخي

لم التي النصوص مثل التاريخي، الحدث فهم على وتساعد الهامش في تكون التي التاريخية الروايات على تأكيد الكتاب في
تاريخ مثل التاريخي الحدث لقراءة جديدة ألدوات توضيح وكذلك العصر، على وثيقة كانت ثم بعينها لحقبة للتأريخ تكتب
إشارة وكذلك الفترات، بعض تاريخ في حدث الذي الكبير االنتقال لفهم صغير حدث على التركيز يمكن وكيف األمراض،
الثاني فيليب عصر في المتوسط البحر وعالم المتوسط البحر كتابه في اهتم وكيف برودل، لفرناند الفرنسية الحوليات لمدرسة
والحيوانات والمحاصيل والطقس الجغرافيا لمناقشة خصصها صفحة مئة تسع قبل األحداث مسرح على الملك يظهر ال بأن
في كذلك ليس بالتأكيد لكنه األشياء، مركز زمنه في كان الذي نفسه-، العظيم الرجل عدا شيء كل -أي والمؤسسات واالقتصاد

العرض التاريخي.

أخرى علوم من أو األدب من سواء التاريخ، مجال خارج النصوص من بالعديد استعان فالمؤلف وجذابة، الفتة العرض طريقة
من أسئلة بطرحه مشوقة رحلة الكتاب من جعل كذلك التاريخية. الدراسات حقل في المفاهيم بعض ليقرب والفيزياء، كالرياضة

قبيل الفرق بين امتالك آالت الزمن وزيارة الماضي وبين دراسة المؤرخ لحدث ما بأدوات الكتابة التاريخية.

التاريخية السير كتابة لطريقة ومناقشة تاريخية، شخصية أو بعينه عصر على األخالقية واألحكام المؤرخ حول نقاش هناك
برأيهم المعاصرين إدالء وهي المؤرخين، لدى كابوسًا تكون تكاد قضية يعالج لكنه التقمص، يسميه ما إلى المؤلف ودعوة
تلك أثناء طفالً كان لمؤرخ وكيف واألحداث، األمور ببواطن علم على بأنهم يشعرون فهم التاريخي، الحدث في ومشاركتهم
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األحداث أن يكتب عنها؟

وأدوات والمكان الزمان في التحكم طريق عن وذلك التاريخي، الوعي حالة المؤرخ بلوغ كيفية على الكتاب فصول ركزت
الشخص عقل المؤرخ دخول ضرورة وكذلك التاريخية، الرواسب أو الباقية اآلثار من الماضية العمليات واستنباط القياس،

اآلخر، وعالقة التاريخ بالعلوم الصلبة.

في سبق، من حياة لنا لتقرب لحمًا األحداث تلك يكسوا أن ويحاولون العظام، بقايا من المجتمعات حياة يتصورون المؤرخون
بواجب القيام مع حقيقتها، على الفعلية صورتهم يظهروا وأن العظمة، تدعي التي المجتمعات يحرروا أن يحاولون تأريخهم
والقارئ المؤرخ من يتطلب هذا الماضي، جسد في للحياة بث الحالتين ففي اآلثار، من كثيرًا يخلفوا لم من المنسيين، تاريخ كتابة
ذات كولينغوود كتب مضوا. من الحالي موقعنا من نعظ أن نستطيع فال ماضية، أزمان من الواردة األحكام طاغوت من تحررًا
حاجز وراء من وعظه المؤرخ يحاول أن الحماقة فمن متخفية، شياطين وجود يخشى ألنه جبل عبور إنسان على شُق "إذا مرة:
المؤرخون يحذَر أن ينبغي الحقائق". واجه اإلطالق، على شياطين يوجد ال خرافة، محض هذا له: فيقول يفصلهما قرون من
أو أكثر معلومات نملك ربما عليه. كانوا مما عقًال أذكى اآلن أننا يفترضوا بأن المعرفة وتراكم الزمن مرور بين الخلط
في وقعت التي اللعب أوراق استخدام في منهم أمهر أننا بالضرورة يعني ال هذا لكن أسهل. اتصال وسائل أو أرقى تكنولوجيا
جاي ستيفن سماه ما يحذرون وهم منطقهم. يفرضون بعدها الماضي، بمنطق الماضي مع يتعاملون الحاذقون فالمؤرخون أيدينا.
متوفرة قطعًا تكن لم حديثة معرفة ضوء على أسالفنا على أحكام بإصدار "الغطرسة وهو التاريخية. األخطاء بأفدح غولد

لديهم".

التحديث بعض إجراء محاولة مع كار، وإ.ه بلوخ مارك مثل والمؤرخين الباحثين من رحل لمن عرفان تقديم جوهره في الكتاب
من المؤرخ عمل حول ورحلة للناس، وضوحًا أكثر مناهجهم جعل على المؤرخين تشجيع محاولته مع المؤرخ منهجية حول

مؤرخ له كتابات حول الحرب الباردة، مثل السالم الطويل وروسيا والواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي.
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