
بعض إىل إال بعضها من خمرج ال ملتوية، متقاطعة سبله كاملتاهة، التاريخ

ما هذا النحب.  بقضاء إال والتحقيق بالنظر ابتلي ملن فيها راحة وال آخر،

تيمور وملكهم عامة املغول أخبار لتلقي العدة يعد وهو العالمة نفس يف هجس

يف املعقول قواعد تقتضيه مبا سردها مث وتنقيحها ضبطها قصد وذلك خاصة،

احلي. التاريخ

صوته. ونربة برقوق السلطان
ص 226 - 227. 2006 اجلديدة، املعارف مطبعة العالمة، محيش،   بسامل
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َخٌرب أّنُه الّتْأريِخ حقيقُة كاَنت ملا أّنُه «إْعَلْم
ُعمراُن هَو الذي اإلْنساينِّ االْجتماِع عِن
مْن الُعْمراِن ذلك لطبيَعِة َيْعِرُض وَما العاِمل،
والَعَصِبّياِت والَتَأنُِّس ِش الَتَوحُّ مْثَل اَألْحواِل
َبعٍض، على َبعِضِهم للَبَشِر التََّغلَُّباِت وَأْصناِف
وَمراِتِبها، وَِّل والدُّ املُْلِك من ذلَك عْن َينَشُأ وما
مَن وَمساِعيِهم بَأْعماِهلم الَبشُر َيْنَتِحُلُه وما
ما وساِئِر َناِئِع والصَّ والُعلوِم واملَعاِش الَكْسِب
اَألْحوالِ» مَن ِبَطِبيَعِتِه الُعْمراِن ذلَك مْن ْحيُدُث

(املقدمة).
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باملاضي املعرفة هو التاريخ يلي : إن ما التساؤل هذا على لإلجابة أقترح إين ؟ إذن التاريخ ماهو
األديب «التأليف اإلنساين» أو للماضي «حكاية البعض يقول كما «معرفة» وليس أقول فأنا اإلنساين،

مكتوب...  عمل إىل شك، بدون يترجم، أن ينبغي التارخيي العمل معامله». إن رسم إعادة إىل اهلادف
فإن الواقع، ويف للمؤرخ).  االجتماعية (الوظيفة عملي طابع ذات بضرورة يتعلق هنا األمر أن إال
املوجودة التداخالت تكن كتابته. ومهما إىل األخري هذا يعمد أن قبل املؤرخ، فكر يف بناؤه يتم التاريخ

املنطقية. الناحية من منفصلني يظالن فإما النشاطني، هذين بني

هلؤالء بالنسبة يتعلق األمر «دراسة» ألن «حبثا» أو البعض يقول كما «معرفة» وليس نقول إننا
مضطرين سنكون واليت البحث إليها يفضي اليت النتيجة هو هنا يهم والوسائل. فما الغايات بني خبلط
ميتلك اليت احلقيقة على بناء حتديده يتم التاريخ نتيجة. إن أية إىل توصلنا لن أا رأينا إذا عملنا إليقاف
صاحلة تكون أن ينبغي معارف بذلك نقصد «معرفة» فإننا نقول عندما أننا بنائها. ذلك على القدرة
التارخيية، القصة ومع اخليايل، التاريخ ومع الطوباوية مع يتعارض التاريخ فإن املعىن وحقيقية. وذا

البيداغوجية... واألساطري الشعبية التقاليد ومع األسطورة، ومع

يتنامى ما بقدر فإنه لذلك منوذجي، مثال مبثابة هي التارخيية املعرفة حقيقة فإن فيه، شك ال ومما
أن ينبغي النموذجي. فالتاريخ املثال ذلك إىل الوصول مبكان الصعوبة من أنه يظهر ما بقدر حتليلنا،
نستطيع فإننا لذلك منه، االقتراب يتسىن حىت نسقية وأكثر دقة أكثر ملجهود نتيجة األقل، على يكون،
نفسه العلم مفهوم يكن مل لو أحسن بشكل املاضي»  على «املبنية التارخيية املعرفة بتدقيق نقوم أن
من واملستمدة عقالنية األقل املعرفة هذه بالعلم نلحق يرانا عندما يندهش سوف غامضا. فاألفالطوين
جيدنا عندما يتيه سوف فإنه كلي، هو مبا إال علم ال بأن يرى الذي األرسطوطاليسي الرأي. أما جمال
علم عن نتحدث عندما قوله : إننا نريد فيما إذن الواقعي». لندقق «العلم يافطات حتت التاريخ نضع
معرفة وبني اليومية، التجربة عن الناجتة العامية املعرفة بني تعارضا نقيم لكي فذلك للتاريخ، بالنسبة

للحقيقة.  األفضل العامل متثل على بقدرا توحي دقيق نسقي منهج على مؤسسة
  H.I.Marrou, De la connaissance historique,Ed,du Seuil,Paris,1954,p.54
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(1977 - 1904)

: الطوباوية

الالواقعي الفكر إىل تشري

على أو اخليال على املبين

على الواقعية إسقاطات

الواقع.
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وليس ننطلق أن ينبغي هنا من تناسبه، اليت املوضوعية أي املوضوعية، من نوعا التاريخ من ننتظر إننا
باملعىن هنا املوضوعية تؤخذ أن ينبغي ؟ الصفة هذه من هذه، واحلال ننتظر، آخر. فماذا شرط أي من
إخضاعه مت وما منهجي فكر وفق بناؤه مت ما هو موضوعي هو ما يكون وبذلك الدقيق، اإلبستمولوجي
الفيزيائية للعلوم بالنسبة صحيح الوصف هذا أن نفهم. يبدو جعلنا على وقادر مفهوم هو ما للنظام،
يدخل أن التاريخ من ننتظر فإننا لذلك ونتيجة للتاريخ، بالنسبة أيضا صحيح وهو البيولوجية، والعلوم
هذه أن يعين ال هذا جدارة. لكن من املذكورة املوضوعية تقتضيه ما إىل اإلنسانية املجتمعات ماضي
كبريا عددا هناك أن ذلك البيولوجيا، أو الفيزياء يف املوجودة لتلك مطابقة تكون أن ينبغي املوضوعية
إقليما يضيف أن إذن التاريخ من ننتظر فإننا املنهجية. لذلك السلوكات عدد يوازي املوضوعيات من

للموضوعية. املنوعة للقارة آخر
يتعلق وال الذاتية، من خاصا نوعا املؤرخ من ننتظر آخر. فنحن انتظار إىل يقودنا االنتظار هذا إن
إذن يتعلق األمر للتاريخ. إن املالئمة املوضوعية دقة مع تتناسب بذاتية بل كانت، ذاتية بأية هنا األمر
جيدة ذاتية هناك بأن لذلك نتيجة نستشعر إننا منتظرة.  موضوعية يف متورطة ذاتية متورطة :  بذاتية
فتحت األمر، يف ما كل هذا ملهنته. ليس املؤرخ ممارسة يف بينهما الفصل يتم أن وننتظر سيئة، وأخرى
التاريخ يكون أن ننتظر للمؤرخ : إننا اجليدة الذاتية جمرد من خطورة أكثر شيئا ننتظر الذاتية، عنوان
مستوى من ذاتية بناء على املؤرخني تاريخ تعلم الذي القارئ الناس تاريخ يساعد وأن الناس، تاريخ هو
للمرور االنتظار وهذا االهتمام هذا أن باإلنسان. إال ترتبط ولكنها نفسها، بالذات ترتبط ال ذاتية رفيع،

فلسفي.  أمر إنه بل حمضا، إبستيمولوجيا أمرا يعترب ال اإلنسان إىل الذات التاريخ – من خالل – من
مل الذي االهتمام ذلك أي التفكري ذاتية هو التاريخ مؤلفات وتأمل قراءة وراء من ننتظره ما أن ذلك
مؤلف وكل كتاب كل ينتهي الذي القارئ يهم ولكنه ائيا، التاريخ كتب يكتب الذي املؤرخ يهم يعد

وخماطراته. مبجازفاته
هذه ومن ، املؤرخ ذاتية إىل التاريخ موضوعية التايل : من الشكل على مسارنا سيتشكل الشكل ذا

الفلسفية. الذاتية إىل وتلك

! P.Ricoeur, Histoire et vérité,Coll,Esprit ,Ed, Seuil,1955, pp. 23-24.
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باملعىن املوضوعية
: اإلبستمولوجي

دراستها يف الذات تدخل عدم
بني التام الفصل أو للموضوع

واملوضوع. الذات
: املتورطة الذاتية

إسقاط تستهدف ال ذاتية هي
لكنها املوضوع على الذات

االجيايب التدخل تلغي ال أيضا
للذات. 
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وحيوهلا “ذاكرة”، وآثاره املاضي نصب من جيعل أن إىل يسعى التقليدي، ثوبه يف التاريخ، كان
أا أو ذاا، حد يف خرساء تكون ما غالبا اليت اآلثار تلك التكلم، على اآلثار تلك وحيث وثائق إىل
ويعرض أثرية، ُنصب إىل الوثائق حيول ما هو التاريخ فإن اليوم أما جهرا؛ تقوله ما غري صمتا تقول
حيث جمموعات، يف وحصرها بينها والربط وإبرازها بينها واجلمع عزهلا ينبغي اليت العناصر من كمية
كانت ما على والتعرف وفحصها البشر خلفها اليت اآلثار عن بالتنقيب يكتفي التقليدي التاريخ كان
امليتة واآلثار اخلرساء األثرية النصب يدرس معريف كفرع احلفريات فيه كانت زمن مضى عليه. لقد
معناها تتخذ وال بالتاريخ تتمسح واليت املاضي، خلفها اليت واألشياء السياق؛ ذات غري واملوضوعات
هو اليوم التاريخ إن والقول باأللفاظ اللعب استطاعتنا يف كان ورمبا تارخيي خطاب تقومي بفضل إال

األثرية. للنصب الباطين الوصف حنو ويرتع باحلفريات يتمسح صار الذي

التحديد أو العلية (عالقات العالقات إثبات إىل يهدف التقليدي، ثوبه يف التاريخ، هذا كان
يبقى وال معطاٌة الوقائِع الزمان : فسلسلة يف وأحداثا وقائع تربط التعبري) اليت أو الصراع، أو الدائري،
يتعلق أصبح املشكل فإن اليوم، أما له. املجاورة العناصر مع منها عنصر لكل اليت العالقة حتديد إال
وصياغة متيزها، اليت العالقات نوع وإبراز حلوهلا، وتعيني منها، كل عناصر وحتديد السالسل بتكوين
“جداول”، أو السالسل من سالسل إلقامة السالسل خمتلف بني العالقات حتديد ذلك وفوق قانوا،
مل أيضا، مثة ومن اخلاص؛ بزمانه منها كل وانفراد بينها، والفصل وتعددها املراتب تنوع كان مثة ومن
شأنا، أقلها نتائج) وأخرى من عنها يترتب ما (مع هامة أحداث بني بالتمييز تكتفي ضرورة هناك تكن

مستوياا. تتباين األحداث من أنواع بني متيز وإمنا

1987. ص. 9. البيضاء، الدار العريب، الثقايف املركز يفوت، سامل ترمجة املعرفة، فوكو. حفريات   ميشيل

 !"#$%

. !"#$%&'( )*+,'( +!-.(/0&'(123(45(678& !
9$:;<;$=( >$!? ...(@-?A(BCD,'(EF)(GH<!&'($5AI(J<K<)(1<=(L*MA( !

.$:%+!-.(NOAP(/0&'(Q(R6#'<&'(STU'(V*W%XA( !
(Y.$-&'(Z?<&'([(/\]&'([((^$_*]U' –( !`$ab'(R*K'c&' –(H$d'(R6$,' –( e!f<&' –(g_#$%&'(J$:0!O( =2+&'( +!-.(NOAP( !&$%&'(h!i$],'(j0+5(678A( !

. _*fk'(lm0n&

 !"#$% &' ()*+,$ -)./ 0 )123 456*7$ 8+$59$# :";)<=$# !>?@7)A B<C$ -?D)@7$ !E*FE=$ 0 GH5I ;)JK 0 L2=$ $MC N;O2"  
 PF3 QRS2" (T  UVR2" )'  5C# WX)RYZ$#  [F@=$  PF3 )C\.]?I &' ?^]T W?D)2@=$  _A _+$5`=$#  4)ab@=$  PF3 \]?I !"5.2A

.c;#OA U`d)e5=$ :";)<=$

 ! "#$%&%'

: التارخيية الوثيقة

األشخاصيف أنتجه ما كل هي

التارخيية العصور من عصر

للمؤرخ بالنسبة ويشكل

لوصف وسيلة التقليدي

العصور تلك يف حدث ما

املعاصر للمؤرخ وبالنسبة

حدث .  ما بناء إعادة

(1984-1926)
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اإلنسان.  بعلوم املرتبطة املعارف خمتلف شأن ذلك يف شأا املوضوعية، مسألة معها وأثريت إال التارخية املعرفة مسألة أثريت كلما

أم حقة، علوما املسماة العلوم يف األمر هو مثلما املوضوعية املعارف مستوى إىل ا ترقى مصداقية ذات التارخيية املعرفة تعترب فهل

على Marrou مارو جييب ممكنا؟ علما جيعلها أن ميكن مما تقرا أخرى معايري عن هلا نبحث أن يلزم ما اخلصوصيات من هلا أن

األحداث، سرد أو احلكي جمرد عن متييزه يتم حىت وذلك اإلنساين باملاضي معرفة هو التاريخ أن على يؤكد عندما التساؤل هذا

قيام هو اإلنساين باملاضي معرفة التاريخ باعتبار املقصود ولعل التارخييني، والبحث الدراسة عن متميزة أيضا التارخيية املعرفة ويعترب

املوضوعية املعرفة مصاف يف يضعها ال لكنه جهة، من العامية املعرفة مستوى من ا يرقى دقيق نسقي منهج أساس على املعرفة تلك

موضوعية عن احلديث إىل Paul Ricœur ريكور بول يذهب السياق نفس ثانية. ويف جهة من حقة املسماة العلوم يف املعروفة

لذلك خصوصيات، من مييزه ملا نظرا التاريخ على تنطبق أن ميكن ال العام اإلبستيمولوجي مبعناها فاملوضوعية التاريخ، بعلم خاصة

موضوعي، بشكل املتورطة الذاتية من بنوع تسمح اليت القارة وهي املوضوعية، ملفهوم جديدة قارة يضيف أن التاريخ على جيب

الفلسفي. انطالقا بعده إىل للتاريخ اإلبستيمولوجي البعد من ينقلنا الذي األمر األشخاص، تاريخ على بالتركيز إال ذلك يتحقق ولن

ميشيل اجليدة. أما الذاتية من نوع إىل املوضوعية عن البحث يف الرغبة من تتحول أن ينبغي معرفة هي التارخيية املعرفة فإن ذلك من

يسعى التقليدي التاريخ كان فإذا املعاصر، والتاريخ التقليدي التاريخ بني شاسعا فرقا هناك أن يرى فإنه Michel Foucault فوكو

التاريخ حتول الوثائق. لقد تلك من انطالقا املاضي ذلك يبين اآلن أصبح املعاصر التاريخ فإن ناطقة، وثائق املاضي من جيعل ألن

وحتديد سالسل، تكوين خالل من يبىن تاريخ إىل بينها، السببية العالقات إثبات خالل املعطى ( الوثيقة ) من وصف عملية من إذن

دياكروين تارخيي منهج بني (التمييز قوانينها صياغة وأخريا متيزها اليت العالقات نوع وإبراز حلوهلا وتعيني منها، سلسلة كل عناصر

يسمح مبا التارخيية، األحداث يف النوعية مستوى إىل األمهية مستوى من باالنتقال تسمح معاصر) اليت سانكروين ومنهج تقليدي

فيها. واملتكرر النادر مبعرفة

 :";)I  c?C5H  0  5C  U+)*+,$  :";)<=$  (K""

(Weils )                                        .";)6>f=

 U6g  (T  Uh<`I  i  !.j;)<=$  !>?@7$  (K""

 k  l=$  !A5<67$  Qd)e5=$  &'  )abS+$  4)>  )'

"!>Om=$ X)A &' )1A n)E</i$

(Raymon Aron )

"?^]T i# o=p &' [aT i &> :";)<=$""

(Paul Valery)

 q?r' :";)I &' Np5s t #Ou2A v"w !Rma
x GY;O+ y.6> WX?VzF=

www.cndp.fr/magphilo/

www.sylvianreboul.free.fr

www.cvm.qc.ca/encephi/accueil/2.html
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ومرور األعصار بتبدل واألجيال األمم يف األحوال تبدل عن الذهول التاريخ يف اخلفي الغلط من

اآلحاد إال له يتفطن يكاد فال متطاولة أحقاب بعد إال يقع ال إذ اخلفاء، شديد دوي داء وهو األيام

ومنهاج واحدة وترية على تدوم ال وحنلهم وعوائدهم واألمم العامل أحوال أن اخلليقة. وذلك أهل من

األشخاص يف ذلك يكون حال. وكما إىل حال من وانتقال واألزمنة األيام على اختالف هو إمنا مستقر،

يف خلت قد اليت اهللا سنة والدول، واألزمنة واألقطار اآلفاق يف يقع فكذلك واألمصار، واألوقات

كما سلطانه، لعوائد تابعة جيل كل عوائد أن والعوائد األحوال تبدل يف الشائع عباده (...) والسبب

واألمر الدولة على استولوا إذا والسلطان امللك وأهل امللك دين على احلكيمية : الناس األمثال يف يقال

ذلك، مع جيلهم عوائد يغفلون وال منها، الكثري ويأخذوا قبلهم من عوائد إىل يفزعوا ان من يدل فال

ومزجت بعدهم، من أخرى دولة جاءت األول. فإذا اجليل لعوائد املخالفة بعض الدولة عوائد يف فيقع

التدريج يزال ال خمالفة. مث أشد لألوىل وكانت الشيء بعض أيضا خالفت وعوائدها، عوائدهم من

ال والسلطان امللك يف تتعاقب واألجيال األمم دامت باجلملة. فما املباينة إىل ينتهي حىت املخالفة يف

غري الغلط ومن معروفة، طبيعة لإلنسان واملحاكاة واقعة. والقياس واألحوال العوائد يف املخالفة تزال

أخبار من كثريا السامع يسمع مرامه. فرمبا عن به وتعوج قصده عن والغفلة الذهول مع خترجه مأمونة،

مبا ويقيسها عرف، ما على وهلة ألول فيجريها وانقالا األحوال تغري من وقع ملا يتفطن وال املاضني

الغلط. من مهواة يف فيقع كثريا بينهما الفرق يكون شهد. وقد

ص. ص. 29-28 . ،2005 ، بريوت صادر، املقدمة،دار خلدون،   ابن
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( 1405 -1332)

: اآلحاد

من القلة م املقصود

منهم خاصة الناس

والفهم الفطنة ذوي

السريع. 
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: الـمطلقة الفكرة

اليت الروح باعتباره اهللا

ويسميه ، العامل يف تسري

باخلري أيضا هيجل

&23+4

(1831-1770)

قوة أي تتمكن ال أن اهللا؛ فوق اخلري، قوة فوق االرتفاع من قوة أية تتمكن ال أن الفلسفي البعد يريد

ملشيئته.  جتليا سوى ليس والتاريخ األمسى؛ احلق ميتلك فاهللا استقالهلا، تعلن أن أو أمامه عقبة تكون أن من

مهمة هي إذن التجلي ذا جتليه. اإلمساك ومتام حكمه مضمون هو الكوين والتاريخ العامل، حيكم اهللا

ضوء حقيقي. على هو املطلقة للفكرة مطابق هو ما وكل املطلق، يتحقق أن تفترض اليت التاريخ فلسفة

معىن.  بدون مستقبٌل أنه على يبدو العامل جيعل ما يتالشى مطلق، جمرد ليست اليت اإلهلية، الفكرة هذه

املحتَقر. الواقع ُتفّسر وأن اإلهلية الفكرة وحقيقة مضمون تعرف أن تريد فالفلسفة

املطلق الشر حول نكّوا اليت الصورة مواجهة يف العزاء من نوع أنه على التصور هذا نؤول أن ميكننا

جمال هو فمجاله ليقع؛ يكن مل شر عن مصطنع تعويض هو العزاء أن العامل. غري على يسيطر الذي واجلنون

تغري إا باملصاحلة؛ تقوم ذلك. إا من أكثر شيء ولكنها عزاء، أيضا ليست املنتهية. فالفلسفة األشياء

املطلقة الفكرة على مؤسس أنه على وتربهن العقالين، إىل به وتسمو عادل غري يبدو الذي الواقعي هيئة

اإلهلية، الفكرة هو العقل العقل. فمضمون يف يكمن اإلهلي العقل. ألن إرضاء على وقادر ذاا حد يف

اهللا. فعل وإمنا ذاتية، إرادة ليس كونيا، تارخيا باعتباره اهللا. فالعقل، جتلي وباألساس

  Hegel, La Raison dans l’histoire, coll. 10/18, Plon, 1978.p.127
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سواء اإلنسانية، باختفاء أو للتاريخ، موضوعا يعترب الذي اإلنسان، بفناء التاريخ اية تكون أن ميكن
إذن، التاريخ عن املصري. فاحلديث نفس إىل الطبيعية للشروط البطيئة التحوالت بقيادة أو ذاا، بتدمري
يعي أنه مبعىن تارخيا، ميتلك اإلنسان وحده نعرفها، اليت الكائنات كل بني معىن: من أي له يكون لن
يعرف أن بشري غري كائن ألي ميكن واألجرام: ال واحليوانات األرض ماضي القياس وبنفس ماضيه
يتحدث أن ميكنه وال فكرا، أي لغة، ميتلك ال ألنه مستقبله، يتوقع أن ميكنه وال ألسالفه، وقع ماذا

يقول:  أن يستطيع ال ملن تاريخ داال. ال ليصبح الواقعي عنها ينفصل اليت اخللفية هذه وعن املمكن، عن
اختفاء البشرية اختفاء يف بالفعل. إن وقع ما فْهم مثة ومن آخر، بشكل ذلك حيدث أن املمكن من كان

.(...) للتاريخ

نتخيل ال نعتقدها. إننا اليت النهاية هي ليست ا ُوِعْدنا اليت هذه التاريخ اية أن الواضح من أنه غري
التاريخ اية عن نتحدث إننا بل الكوين، املوت وال األحداث، توقف وال الزمن، من اجلذري التخلص

وساّرة. ممتعة نتائج حتقق خالل من فيه مرغوبا حدثا باعتباره

القانون منظور من منفتحني، يظلوا أن من الناس مينع الذي القمع اية التاريخ (...) هي اية إن
أبدا، ميوتوا لن الناس أن أو أحداث، هنالك تكون لن أنه يعين ال متناوهلم. هذا يف هو ما على اإلنساين،
طيبون البشر وكل موهوبني، سيكونون األطفال كل أو سعداء، حتما سيكونون العشاق كل أن أو

للفرد:  بالنسبة وآالم مآسي أبدا هنالك تكون لن التاريخ، اية بعد أنه أيضا يعين ال ومجيلون. وهذا
الذي الكائن دائما يهدد وِلما أمل، وخليبات لرتاعات دائما معرض باعتباره د ُيحدَّ الفرد فإن بالعكس،
حر عامل يف والعقالين احلر اإلنسان مآسي أن نفسه. بيد على فقط اعتمد إذا إال إنسانا يصري أن ميكن ال
تعين ال إا تعيس، إنسان يوجد لن أنه تعين ال التاريخ اية اخلالصة (...). إن مآسيه هي ستكون وعقالين
ذلك ( وليس يريد أن بشرط فقط سعيدا سيكون إنسان كل وأن تعاسته، أراد قد سيكون التعيس أن

كذلك. يكون أن من سيمنعه شيء ال به) ألنه حيلم أو يتمناه أن
  Eric Weil,  La fin de l’histoire, Revue de Métaphysique et de Morale, oct-déc. 1970, pp, 13 - 14

التاريخ :  اية

مفهوم على قائمة فكرة

الذي هيجل عند اجلدل

سعيا التاريخ يف يرى

يعين مما املطلق حتقيق إىل

ايته.
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فلسفة إىل يتجاوزه بل املاضية، باألحداث كمعرفة التاريخ يف حمصورا يعود ال األمر فإن التاريخ، يف التقدم فكرة تطرح عندما

من أنه على يؤكد خلدون ابن جنـــد السياق هذا اجتاهها. ويف وعن التارخيية للسريورة معىن عن يبحث ما باعتبارها التاريخ

هلما. ويرجع اإلجيايب باملعىن الدائمني والتغّير للتبّدل يتعرض تاريٌخ إنه بل وثابتًا، قارًا تارخيًا واألمم املجتمعات تاريخ اعتبار اخلطإ

السلطة، مقاليد يتولون عندما احلكام فهؤالء حكامهم، عوائد من تكون قد الناس عوائد أن إىل وتغريها األحوال تبّدل يف السبب

حيدث وبذلك معاصريهم، عوائد يف فيتمثل الثاين املنهل أما سبقوهم، من عوائد هو األول خمتلفني: املنهل منهلني من ينهلون فإم

Hegel هيجل ومتطورا. أما متناميا معىن للتاريخ ليصبح السابقة فعلت ما تفعل بعدهم، من أخرى دولة تأيت وعندما والتبّدل، التغّير

فكرة على القائمة السريورة وهي والتركيب، والنقيض األطروحة على القائم اجلديل تصوره خالل من التاريخ سريورة يقرأ فإنه

شيئا ليس كونيا، تارخيا باعتباره العقل، يكون وبذلك اإلهلية؛ لإلرادة جتلي التاريخ باعتبار النهاية، يف املطلق حتقيق إىل اهلادفة التقدم

ينتقد فإنه Eric Weil فايل إريك للتاريخ. أما ممكنة بنهاية القول إىل حتما يؤدي الذي األمر الكون، يف اهللا وفعل إرادة غري آخر

نتحدث أن الالزم من كان وإذا اإلنسان، فناء أو اإلنسانية باختفاء إال تتحقق أن ميكنها ال النهاية تلك أن معتربا هذه التاريخ اية

وتتوسع القمع معه ينتفي إجيابيا معىن ستحمل ما بقدر امليتافيزيقي، املعىن ذلك حتمل لن النهاية تلك فإن للتاريخ، موعودة اية عن

وحتقق األمل وخيبات والرتاعات املآسي كل انتهاء ذلك من نفهم أال شيء. وينبغي كل فوق اإلنسان إرادة وتسمو احلريات فيه

مجعاء .  اإلنسانية يلمس ال خاص طابع ذات ستكون األمل وخيبات املآسي تلك لكن ، لألفراد التامة السعادة

http://heme.bizeit.edu/phil-cs/publications/book/intro.htlm

http://rabee@nayef.com
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: التارخييون األفراد

أولئك هيجل م يقصد

التاريخ طبعوا الذين

عليه بصمام وتركوا

الكوين :  اهلدف

حتقيقه إىل التاريخ يصبو ما

اإلهلية الروح تلك باعتباره

لعامل. يف تسري اليت

-.+/

(1831-1770 )
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تأكيدا نريده. ميكن ما معرفة الصعب من اإلنسان. إنه يريده ما قال من أول هم التارخييون األفراد
بالغرض.  يفي ال أن إجيايب هو مبا للوعي ومستائني: ميكن سلبيني نظل لكننا ذاك، أو الشيء هذا نريد أن
يتصرفون وال رضاهم عن يبحثون إجيايب. إم هو وما يريدون ما أيضا يعرفون العظماء الرجال لكن
ولو حىت مقاومتها، ميكنهم ال سلطة وعليهم فيهم ميارس العظيم الرجل اآلخرين (...) فعمل إلرضاء
شكل اجتاه يف السائر إرادم. فالعقل يعتربوه ما عاكست ولو حىت وغريبة، خارجية سلطة اعتربوها
العظماء الرجال حيملها واليت الالواعية، الداخلية حالتهم إنه األفراد؛ لكل الداخلية الروح هو جديد
يقبلوا سلطة عليهم متارس لذلك لآلخرين؛ احلقيقية اإلرادة إليه ترمي ما هو أعماهلم الوعي. إن إىل
ال بقوة خالهلا من يشعرون ألم األرواح مرشدي يّتبعون الواعية: إم إرادم حتفظات من بالرغم

للقائهم. القادم اخلاص الداخلي لعقلهم تقاوم

سعادة على حصلوا أم نرى التارخييني، األفراد هؤالء مصري على نظرة وألقينا بعيدا، ذهبنا إذا
مغايرة ذواتا باعتبارهم الكلي. ولكن للعقل املتدّرجة املسرية يف مرحلة يشّكل هدف ُممّثلي كوم
هدفهم، بلوغ ولكن السعادة، على احلصول يريدوا مل سعداء. إم عموما يكونوا مل فإم جلوهرهم،
هدفهم وحتقيق الرضا، على حيصلون كيف عرفوا لقد شاق.  عمل بواسطة بلغوه قد اهلدف وهذا
على ضدا خدمته جبرأة اقترحوا احلجم، هذا من كبري هدف أمام الكوين. وبوجودهم اهلدف يف املتمثل
هدفهم.  حتقيق على والعمل والنضال األمل اختاروا بل اختاروه، ما هي السعادة الناس. ليست آراء كل
وشغفهم فعلهم، هو كان وجودهم سعداء. إن يكونوا ومل هادئة، متعة إىل يصلوا مل هدفهم، حتقيق وبعد
يستطيعوا فارغة. مل كأغمدة سقطوا هدفهم، إىل الوصول طباعهم. ومبجرد وكل طبيعتهم كل حدد
مغتالني اإلسكندر، مثل ماتوا – شبابا إليها، فيها وصلوا اليت اللحظة ويف طريقهم؛ اية حىت الذهاب
وما وهدفهم، مفهومهم، هو رحبوه نتساءل. ما أن ميكن ؟ رحبوا نابليون. ماذا مثل منفيني القيصر، مثل

اهلادئة. املتعة يعرفوا مل إم آخر؛ شيء أي يرحبوا أجنزوه. مل
  Hegel, La Raison dans l’histoire, collection 10-18, Ed. Plon, 1965, pp. 54-55.
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إرادم، عن ومستقلة وضرورية حمددة عالقة يف حليام، االجتماعي اإلنتاج عملية أثناء الناس، يدخل
هذه اإلنتاج عالقات املادية. وجمموع املنتجة قواهم تطور درجات من معينة درجة تناسب إنتاج عالقات
واليت وسياسية، قانونية فوقية بنية عليها تقوم اليت الواقعية القاعدة أي للمجتمع، االقتصادية البنية تشكل

االجتماعي. الوعي من حمددة أشكال تقابلها

عامة. ليس بصفة والفكرية واالجتماعية السياسية احلياة سريورة يشرط املادية احلياة إنتاج منط إن
حيدد الذي هو االجتماعي وجودهم فإن بالعكس، بل، االجتماعي وجودهم حيدد الذي هو الناس وعي
امللكية عالقات مع تنافس يف تدخل تطورها، درجات من درجة هي للمجتمع املادية القوى وعيهم. إن

اإلنتاج. عالقات عن قانونيا تعبريا ُيعترب ما مع أي اآلن، حلد فيها وجدت اليت

هاته أمام عوائق إىل اآلن، حلد عليها كانت اليت املنتجة القوى تطور أشكال من العالقة هاته تتحول
الفوقية، البنية أركان كل يهز االقتصادية القاعدة حتويل املجتمعية. إن الثورة عصر إذن وحيني القوى،
بني التمييز فيجب النوع، هذا من زات األمر يتعلق حينما السرعة يف يتفاوت هزا اتساعها، على
عملية وبدقة بأمانة مالحظتها ميكن واليت  – لإلنتاج  االقتصادية الشروط يف حتدث اليت املادية اهلزة
األشكال واحدة وبعبارة والفلسفية، والفنية والسياسية، القانونية الطبيعية- واألشكال العلوم دقة متاثل
أن ميكن ال ما وبقدر حّلها، أجل من ويناضلون األزمة هاته خالهلا من الناس يعي اليت اإليديولوجية
من هذا مثل عصر على حنكم أن ميكن ال كذلك نفسه، عن لديه اليت الفكرة خالل من الفرد على حنكم
املادية، احلياة تناقضات بداللة الوعي هذا نفسر أن ذلك، من العكس على جيب بل بذاته، وعيه خالل

اإلنتاج. وعالقات املجتمعية املنتجة القوى بني القائم التعارض بواسطة أي
  Karl Marx, Critique de l économie politique, œuvres 1, Ed, Gallimard, 1965, pp, 306-307 
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معني ختطيط وجود نتبني أن ميكننا جزئية، تارخيية حلقات إىل تفّتت الذي للتاريخ الواجهة هذه خلف

دحض أن الزمن. الواقع لتصفية جديدة شبكة نتبني أن ميكننا معينه، بطريقة التاريخ تطور تفسري إىل يهدف
مناذج تبين إىل م أدى قد الطبقات وصراع االنتاج منط مثل ملفاهيم اجلديدة التارخيية املدرسة أتباع
على تطرأ اليت للتغريات خاضعا الزمنية الفترات تقسيم أصبح وهكذا وأتباعه، مالتوس اتبعها اليت التحليل
البيئية اإلنسان حياة جمرد إىل التاريخ حلمة اجلدد املؤرخون هؤالء اختصر أيضا وهكذا واملصادر، السكان
السكان تعداد تطور أي العاملني، هذين إال فيها االنقطاع ظاهرات عن ويكشف جمراها من يغري ال اليت
إن عديدة قرون امتداد على املعاشة األزمنة ذات اآللية تلك هو التاريخ حمرك املصادر. يصبح وتطور
حتليل منوذج حلسابه يستعيد الطبقات، صراع أو اإلنتاج منط مفاهيم رفض عن الناتج اجلديد، التاريخ
واملوارد. وتقتصر السكان لذبذبات املزدوج التطور يتبع معاشة أزمنة إىل التقسيم وأن مالتوس، مدرسة
عن ويكشفان مساره جمرى يف يعدالن متغريان فقط هناك بيئوي.  نظام وجود على التارخيية اللحمة
التاريخ يصبح عديدة. كما لقرون املعاشة األزمنة ذات اآللية تلك هو التاريخ حمرك فيه. ويصبح القطائع

له. وانعكاسا السكان عدد تطور تاريخ من فرعا واالجتماعي االقتصادي

املركز عن مبعدا نفسه اإلنسان جيد حد. إذ أقصى إىل التارخيية النظرة يفقر آيل مسار املسار هذا إن
تتجاوزه. اليت الدورات من االلكتروين العقل ألقاها كنفاية

.160 ص ،1985 الثالث، العدد املنار جملة احلوليات، مدرسة دوس،    فرانسوا
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: مالتوس
نظرية صاحب هو

السكان، يف اقتصادية
عالقة بوجود وتقول
ومنو تطور بني وطيدة
وتطور السكان عدد

يفضي مما اإلنتاج، كمية
املوارد.  يف نقص إىل
من احلد يف احلل ويرى

النسل.
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أدوات جمرد أم أم التاريخ يصنع من هم الناس هؤالء نتساءل : هل أن ميكننا هنا الناس. من تاريخ هو التاريخ
Hegel – انطالقا هيجل يؤكد التساؤالت، هذه على لإلجابة ؟ غريها يعلمه ال اجتاه يف حتركهم أخرى قوة يد يف
يستمدون الذين التارخييني لألفراد املحركة الروح وهي العامل يف تسري روحا هناك أن الروحية -  فلسفته من
هو كان ما بقدر السعادة حتقيق منه اهلدف يكن مل حققوه، ما لتحقيق األفراد هؤالء سعي وقدرم. إن قوم منها
العامل هذا يف تسري اليت اإلهلية الروح أهداف غري آخر شيئا اعتبارها ميكن ال اليت األهداف تلك أهدافهم، حتقيق
العامل. ومقابل يف السارية اإلهلية الروح إرادة حتقيق على العمل هو التاريخ يف دورهم يكون أيضا. وبذلك وفيهم
بوجوده وعيه خالل من التاريخ مسار تغيري على قادرا اإلنسان اعتبار إىل Marx ماركس يذهب التصور، هذا
اإلنتاج قوى بني املوجود التناقضات تلك (أي املادية احلياة تناقضات جتاوزه. إن حماولة إىل والسعي االجتماعي،

ذلك.  أجل من والنضال الواقع، تغيري حماولة إىل التوجه وبالتايل بالذات، الوعي ُتنِتج اليت اإلنتاج) هي وعالقات

اجلديد ثوبه يف التاريخ فريى ،François Dosse دوس فرانسوا التاريخ. أما مسار يف فّعال دور للناس يكون وبذلك
اإلنتاج كنمط مفاهيم أبعدت واليت السابقة، املدارس ميزت اليت والنواقص الثغرات من العديد عن كشف قد
السكان عدد منو بني آلية عالقة بوجود القائلة مارتوس نظرية من تقترب جعلها قاموسها. مما من الطبقات وصراع
االعتبار إعادة وبالتايل التفسريية، النماذج هذه يف النظر إعادة يقتضي ما وهذا الغدائية، املوارد إىل احلاجة وارتفاع
خارجية لعوامل خاضعا وجعلته أمهيته من قلصت قد التارخيية املدرسة هذه ألن التاريخ، يف الفاعل ودوره لإلنسان

وإمكانياته.   قدراته حدود تتجواز

pa#-3+ tC46 uG&- v pS$%3

www.cvm.qc.ca/encephi/

www.philocours.com/frame1.html

www.philagora.net/index.htm

)*+#,*-% II



59

 !"#$!%&'()*+' III

تاريخ حيكي كان ولكنه اإلنسان، وآالم أعمال من مكّونا بتاتا يكن سابقا. مل كذلك يكن مل كشيء التاريخ انبثق احلديث، العصر يف

كل على حتتوي اليت الوحيدة السريورة إا اإلنسان، ا يقوم سريورة أصبح لقد لإلنسان، املتعددة احلياة بأوجه تتعلق اليت األحداث

نعرف أيضا. إننا املاضي من شيئا اليوم أضحت الطبيعة تاريخ متّيز اليت القيمة هذه البشري. إن اجلنس على املقتصر وجوده صنع ما

مبعىن فإننا وبالنتيجة جديدة، طبيعية سريورة إطالق على قادرون فإننا خلقها، مبعىن “صنع” الطبيعة نستطيع ال أننا من بالرغم أنه اليوم

حيث النووية، االكتشافات خالل من إال املرحلة هذه نصل مل أننا حقيقة التاريخ”. إن به “نصنع الذي املعىن الطبيعة” بنفس “نصنع ما

اإلنساين.  للفعل املباشر التدخل لوال لتحدث تكن مل طبيعية سريورة جتري وحيث القول، صح إن تسرحيها أو طبيعية، قوى حترير يتم

من أيضا أبعد بل ومضاعفتها، اإلنسانية القوى لتقوية واملاء اهلواء استعمال مت حيث احلديث العصر من فقط ليس أبعد املرحلة هذه متتد

اختراع من لإلنتاج كوسائل واستعماهلا طبيعية قوى تقليد مت حيث الداخلي، االحتراق ذي وُمحّركه البخارية بآلته الصناعي العصر

اإلنسان.(...)

إطالق على قادر اإلنسان أن يبدو فإنه فقط، السريورة مبسألة األمر يتعلق التاريخ. فعندما على نؤثر كما الطبيعة على نؤثر بدأنا لقد

اإلنسانية. الشؤون جمال يف جديد شيء إطالق على قادر هو مثلما اإلنساين التدخل دون لتنتج تكن مل طبيعية سريورة
  Hannah Arendt, La crise de la culture, Gallimard, Paris, 2004, pp. 79-80.
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تشكل أكثر، خمتلف بشكل نشهد وبدأنا َيخُبوان، أضحيا قد شامل تاريخ واحتمال موضوع إن

العام الشكل إعادة حياول الذي املشروع هو العام التاريخ مشروع العام. إن بالتاريخ تسميته ميكن ما

والقانون ما، فترة ظواهر لكل املشتركة والداللة ما، ملجتمع الروحي أو املادي واملبدأ ما، حلضارة

املشروع هذا مثل ما. يرتبط «وجه» عصر بـ جمازيا نسميه ما وهو تناسقها، االعتبار بعني يأخذ الذي

كل بني ومن واملكان، الزمان يف بدقة حمددة حقبة أحداث كل بني من إن  : ثالث  أو بفرضيتني

واحد كل باشتقاق تسمح سببية شبكة املتجانسة : أي العالقات من نظام وضع باإلمكان أنه نفترض آثارا، هلا وجدنا اليت الظواهر

جهة من نفترض إننا الوحيدة؛ املركزية النواة نفس عن كلها تعرب كيف أو بعضا، بعضها ُيرمِّز كيف ُتظِهر متاثٍل وعالقاُت منها،

التقنية والعادات العقليات ومجود االجتماعي واالستقرار االقتصادية البنيات نفس حيمل الواحد التارخياين الشكل نفس أن أخرى

وحدات وفق يتمفصل أن ميكن نفسه التاريخ أن األخري يف نفترض إننا التحويل؛ منط لنفس مجيعها وخيضعها السياسية، والسلوكات

بأشكلة يقوم عندما فيها النظر احلديث التاريخ يعيد اليت هي املسلمات متاسكها. هذه مبدأ ذاا يف ومراحل - متتلك كربى – أطوار

وأنواع املفردة، االرتدادية واألشكال الكرونولوجية، واخلاصيات والفروق، التجاوزات، وتسوية واحلدود، والتجزيئات، املتتاليات،

باالقتصاد اخلاصة األخرى : تلك عن الواحدة مستقلة أو متراكبة تارخيية صيغ تعدد على احلصول إىل يسعى ال املمكنة. لكنه العالقات

يشري، أن فقط حياول ال أنه كما اآلداب؛ أو واألديان بالعلوم، املرتبطة تلك أيضا جانبها وإىل باملؤسسات، املتعلقة تلك جانب إىل

إذن- والذي يطرح الذي املشكل واملعىن. إن الشكل يف متاثالت أو التواريخ يف مصادفة إىل التارخيية، الصيغ هذه خمتلف بني من

على قادر أفقي نظام أّي األطوار؛ هذه خمتلف بني شرعيا، توصف، أن ميكن العالقة من شكل أّي حتديد عام- هو تاريخ مهمة حيدد

التفاوتات، عليه تكون أن ميكن الذي التأثري طبيعة هي ما ؟ بعض على بعضها وهيمنات ببعض بعضبها ارتباطات لعبة هي ما تشكيله؛

فقط ليس وباختصار، ؟ العناصر بعض ظهور يتزامن أن ميكن متميزة جمموعات أية داخل ؟ املتعددة والتخلفات املختلفة، والزمنيات

حول الظواهر كل حيصر شامال وصفا تكوينه. إن «جدول» ميكن أي أخرى، بصيغة املتواليات»-أو متواليات «أية وإمنا متواليات، أية

التشتت.  فضاء باملقابل يستعمل سوف عاما تارخيا إن إمجايل؛ شكل للعامل، منظور عقل، داللة، وحيد- مبدأ، مركز

  M, Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, pp. 17-19.

IV
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مللهاة ومنظرا بصريا خداعا إال ليس ذاته التاريخ أن كما فعال، ومهية تبدو التارخيي الفاعل ودور لإلنسان، اخلالقة والقدرة احلرية إن

اليت الفعالة القوى هذه فيه متارس جمال إىل فّعالة ذات من اإلنسان يتحول سرابا. وهكذا، إال التقدم يكون ولن آخر، مكان يف جتري

لإلنسان.  الواعي اإلدراك دائرة من تنفلت والبنيات األنساق هذه الفعال. ولكن تأثريها املنطقية، ديناميتها يف والبنيات، األنساق هي

بفضل وذلك عليه، سيطرا من يعاين اليت احلتميات ذه الوعي حنو خيطو أن هو اإلنسان أمام ينفتح الذي الوحيد األفق فإن وهكذا،

البنيوي. العلم

متعددة فلسفية تيارات من ينهل الفكر هذا أن رغم وذلك إنكاره، ميكن ال داخليا تناسقا اآلن، حد إىل إذن، ستراوس فكر ُيبدي

البنيات يف البحث إن حيث من األفالطونية ويشارك وللتاريخ، الزمين للمجرى السليب تصوره يف اإليلي املذهب يشارك فهو وخمتلفة،

ويشارك كانط، عند القبلية املقوالت بدور شبيها دورا فيها يلعب البنيوي الالشعور ألن الكانطية ويشارك املاهيات، يف البحث يقارب

الذي اخلط يف الوقت، نفس يف اإلنسانية، العلوم وضع يف رغبته يف الوضعية ويشارك الشاملة، املنطقية الرتعة ذات مبثاليته اهليجيلية

اإلنسان.  لالشعور مينحها اليت األمهية يف أخريا النفسي التحليل ويشارك معرفة، لكل كنموذج إليها ينظر اليت الدقيقة العلوم فيه تسري

أصيال. تركيبا يشكل ستراوس فكر فإن االجتاهات، هذه عن وبعيدا ذلك، ومع

  Mireille Marc-Lipiansky : Le structuralisme de Lévi-Strauss, Paris Payot, 1973, p.268-269.
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وعبد، سيد بني العالقة إىل يؤدي الذي الصراع خالل من إال يتكون ال البشري املجهود كان إذا

األساسية.  االجتماعية العالقة هذه بداللة إال اآلخر هو يتم أن ميكن ال الوجود هلذا التدرجيي التحقيق فإن

مبا الزمان يف وجوده هو املكان يف اإلنساين وجوده كان وإذا سريورته عن خيتلف ال اإلنسان كان إذا

التاريخ هذا فإن العام، التاريخ سوى النهاية يف ليس ينكشف الذي البشري الواقع كان وإذا زمان، هو

األطروحة بني التعارض كان إذا والعبد. ولكن السيد جدل هو التارخيي اجلدل والعبودية. إن السيادة تفاعل تاريخ يكون أن ينبغي

وإذا ائيا، حدا يبلغ وأن البد للكلمة القوي باملعىن التاريخ كان وإذا التركيب، طريق عن التصاحل داخل إال معناه يتخذ ال ونقيضها

كانت وإذا إشباعها، حتقق وأن البد الرغبة كانت وإذا النهائي، اإلنسان عن يفصح أن على مرغما لسريورا خيضع الذي اإلنسان كان

«إلغائها إىل النهاية يف يؤدي أن ينبغي والعبد السيد بني التفاعل فإن للصدق، شاملة ائية حقيقية قيمة متتلك وأن البد اإلنسانية املعرفة

اجلديل».

  A. Kojev, Introduction à la lecture de Hegel, Gallimard, Paris, 1968, p. 16.
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جدلية عملية من جزءا نظرته تصبح احلاضر. عندئد شفرة يفك حىت املاضي أفق يف النظر حيذق فإنه بالتاريخ، املؤرخ يلتقي عندما
املاضي بني العالقة املستقبل. هذه حنو السري أثناء التحذير إلشارات باالنتباه اإلنساين للمجتمع يسمح مبا واملاضي احلاضر فيها خيتلط
هو التاريخ بلوخ : "إن مارك واحلركة. يقول اإلنسان بني عالقة اإلنسانية. إا زمن يف التاريخ جذور تعمق وجدانية عالقة واحلاضر

التغري". علم باملبدإ

الفلسفة موضوع نفس هو املستوى هذا على التاريخ موضوع راهن. ويكون هو وعما معاصر هو عما التاريخ فصل إذن ميكن ال
أجل من التغيري علم تغيريه.  يف وإمنا فحسب، العامل تفسري يف املسامهة ليس أي فيورباخ، حول أطروحاته يف ماركس عرفه كما

التغيري.

ميكن يتحول. فال الواقع رؤية من اخلوف على املؤسس اإليديولوجي التحدي إىل تعود اجلمود نزعة ضمن لالنغالق حماولة كل إن
عقالنية، نواة أية حيمل ال التاريخ كان للفهم. وإذا قابل كمجموع الواقع إدراك على املؤرخ لقدرة االام عن التأرخيية النظرة فصل إذن
وال هلا استمرارية ال جمزأة كيانات إىل املوحد كيانه ويتحول متكاثرة، أجزاء يف التاريخ الطارئ. ويتفجر إىل الضرورة من ينتقل فإنه

جزئية. سوى تكون أن لعقلنتها ميكن

.159 ص ،1985 الثالث، العدد املنار جملة احلوليات، مدرسة دوس، فرانسوا  
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؟ احلاضر إىل كذلك ينتبه أم باملاضي املؤرخ يهتم - هل

؟ احلاضر يف نعيشه مبا املاضية األحداث عالقة - ماهي

؟ نسياا ومت مضت أحداث على باالعتماد املستقبل إىل االنتباه املؤرخ يستطيع - هل

؟ املستقبل يف سيحدث مبا تعلمنا إشارات لنا يرسل أن املاضي يستطيع - هل

؟ دارسته من الفائدة وما التاريخ أمهية تكمن - أين

؟ وتغريه التاريخ يف الفعل اإلنسان بإمكان - هل

؟ ألغازها وفك فهمها نستطيع لعقالنية خاضع هو هل أي منطق، للتاريخ - هل

؟ ملنطقها خاضعا وجتعله اإلنسان تفاجئ وقائع جمرد هي أم التارخيية، األحداث توقع املؤرخ بإمكان - هل

V
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1960/ 1/ 1

جديد.. من أبدا أن قررت أمس ... ليلة

نفسها.. كاحلياة ضروري كريه. ولكنه عمل اليوميات هذه

قدمي عام من ننتقل كنا أننا عشرة. أي الثانية متام الساعة وببساطة. كانت بسرعة القرار أتى
موحشة العظم، حىت هلا.. عميقة حد ال وحدة برائحة صامتة. تعبق الغرفة جديد.. كانت عام إىل
حلظتذاك فضلت شيئا.. لكنين أكتب أن له. فقررت قيمة ال تافها شيء كل ذاته.. وبدا العدم كأا

جزء على التراب يهيل كمن كنت دمعتني أو دمعة مسحت وحني حرج، ودون ببساطة ذلك فعلت أنين الغريب أبكي... ومن أن
حياتنا. ندعوه سلفا ميت جسد من آخر

أموت.. أن على جمرب أنا كم أعيش، أن على جمرب أنا كم مستشعرا كريهة، حلياة كريهة، جديد.. يوميات من أكتب وهأنذا

1960/ 1/ 4

أفتعلها اليت املحاوالت كاملة.. وكل حبياته إنسان كل يتمتع كما النصف ذا يتمتع أن أجل من يكافح حي مريض. نصف إنين
أمّر. أواجهها.. وبصورة لكي جديد من تقودين البديهية هذه أنسى لكي

كم يعرفون ال ولكنهم تتأمل أنك حيسون الناس.. إم بني معدوما يكون يكاد املشاركة عنصر بأن أومن أن إىل اآلن توصلت لقد
أنفسنا..  وبني بيننا نتأمل أن فعلينا هذا األمل... وعلى يشاركوك أن أجل من اخلاصة سعادم ينسوا ألن استعداد على وليسوا تتأمل،
على مغلق عامل ذاته اآلن يف أبعاد. ولكنه بال عاملا اإلنسان من جيعل يومية.. وهذا نكتة الناس من واحد يواجه كما املوت نواجه أن

ذاته.

احلضارة..  إنسان لدى فقط املقبول هو العطاء بأن املْرء يؤمن أن هو املوحلة، الدوامة هذه من الوحيد املخرج إن احلقيقة يف
إىل أصل أن اآلن أحاول سواه... إنين مقابل الـمقابل. وال هو نفسه باذال اإلنسان يعيش فيه... أن مرغوب غري عمل األخذ وأن

اإلطالق. على حيتمل ال اإلميان – شيئا هذا تصبح - بال احلياة أن أو الطرق، من بطريقة اإلميان هذا

ما إلنسان قلت اآلن.. لو حىت يرتف مازال أنه الصباح... وأعتقد هذا اليومية احلقنة سببته الكالم.. جرح هذا ألكتب دفعين
الشك نفسه؟ جيرح أن إنسان يستطيع متسائال: «كيف األساس، هذا على الطريفة.. ويرددها النكتة يشبه شيئا العتربه منه أتأمل أنين
تبقى وسوف تعين، فهي يل بالنسبة املوضوع.. أما يتأمل!» ويغري يقول: «إنه سوف االحتماالت أحسن على أنه طريفة!!» أو جتربة أا
اإلنسان يشتري حتما.. أن باهض لثمن أعيش.. وأنه أن أجل من وسعاديت وإنسانييت، احتمايل، من جزءا أريق أنين يوم كل تعين

يومي.. مبوت اليومية حياته يشتري أن شك بال باهظ مثن باألمل.. والقرف.. والنكتة... إنه اليومية حياته

ص.ص. 237-236. ،1981 بريوت،ربيع الثاين، العدد الكرمل، ،1960/1959 يوميات كنفاين،   غسان
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