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 متقديـ

يوجد بٌن الذاكرة والتاريخ اختالف واضح يف ادلعىن والوظائف، 
 لكن االختالف ال يبقى العالقة بٌن ادلفهومٌن. 

فكلمة الذاكرة ذلا معان متعددة، وىي حتيل أصال إىل الفلسفة وعلم 
النفس غًن أن علوما حديثة مثل اإلعالم اآليل والبيولوجيا احلديثة 
واألنثروبولوجيا التارخيية أخرتقت موضوع الذاكرة. فاحلاسوب ديتلك 

ذاكرة الوراثة. ويف ( code génétique) ذاكرة وتعترب "الشفرة اجلينية"
 األنثروبولوجيا التارخيية، يتخذ موضوع الذاكرة اجلمعية أمهية بالغة. 

ففي اجملتمعات التقليدية، خاصة تلك اليت تكون ثقافتها شفوية، 
تأخذ الذاكرة اجلمعية فيها شكلٌن تارخيٌن : ذاكرة إثنية وذاكرة أسرية 

 (. mythe d'origine) وترتكز كل منهما على أمثولة األصل

إن ماضي ىذه اجملتمعات حافل بأساطًن األبطال واألجداد 
ادلؤسسٌن والتاريخ فيها يقتصر على األنساب : أنساب األسر الكبًنة 
والقبائل اليت يتناقلها األفراد جيال عن جيل هبدف تأكيد ىويتهم 

 وتدعيم بُناىم االجتماعية واالقتصادية. 
الذاكرة الوطنية، بفعل منو  ويف اجملتمعات احلديثة، ظهر مفهوم

ادلذاىب القومية ونشأة الدولة الوطنية اليت أسست ادلتاحف الوطنية 
وأقامت دور األرشيف وادلكتبات الوطنية وكرست االحتفال باألحداث 
والشخصيات عرب إقامة األعياد الوطنية والنصب التذكارية. إن ىذه 

 Lieux de la» مواقع الذاكرة  -عن حق  -ادلؤسسات تعترب 

mémoire»   تضفي مشروعية على الدولة والوطن. وتنظر القوى
االجتماعية والسياسية للذاكرة اجلمعية، على أهنا رىان ىام تسعى إىل  

 كسبو عرب الصراعات من أجل السلطة والنفوذ. 
ويعين التاريخ شأنٌن متالزمٌن : رلموع أحوال البشر يف زمن 

األحوال. وإذا قلنا إن التاريخ ورلموع معلوماتنا حول تلك   ماض
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ن بشري بالتعريف فذلك ال يعين كما تصوره ادلؤرخون التقليديون أ
مادتو ىي بالضرورة "أعمال األبطال". فادلدارس احلديثة يف التاريخ ال 

إمنا تدرس التاريخ  -رغم أمهيتو يف صنع التاريخ  -تدرس اإلنسان كفرد 
نسان كعضو يف اماعة مهما أي اإل( Histoire sociale)االجتماعي 

 -ليس ىو ادلاضي، بل ادلاضي -مع ذلك  -كانت طبيعتها، فالتاريخ 
بشواىده  : ألنو حاضر مبعنٌن على األقل( Passé-Présent) احلاضر

ويف ذىن ادلؤرخ. إنو "عامل ذىين يستنبط يف كل حلظة من اآلثار 
 القائمة" )العروي : مفهوم التاريخ(. 

مثل يف إعادة بناء ادلاضي باستمرار على قواعد إن عمل ادلؤرخ يت
موضوعية ومناىج علمية. يقول البعض : إن ربط ادلاضي باحلاضر 
يؤدي حتما إىل ذاتية ادلعرفة التارخيية. فكل معلومة ملونة بدواعي 
احلاضر وأغراضو زلرفة. صحيح أن التاريخ معرفة نسبية مثلو مثل العلوم 

د ذلك إىل نقص يف بنية ىذه العلوم بل االجتماعية األخرى. وال يعو 
إىل أهنا تدرس واقعا متغًنا ىو اإلنسان. ومع ذلك، فالتاريخ مطالب 
باستخراج الثوابت ورصد القوانٌن. إنو يقيم الفرضيات ويقوم على 

 استنباط مثلو مثل العلوم اإلنسانية األخرى. 
 يتضح من ىذا التعريف السريع دلفهومي التاريخ والذاكرة :

أن الفرق بٌن الذاكرة والتاريخ واضح. خيطئ من يعتربمها إمسٌن على 
مسمى، عملة ذات وجهٌن. يتجو بعض الباحثٌن العاملٌن يف حقل 

إىل اعتبار الذاكرة أقرب إىل احلقيقة  -بصفة خاصة -األنثروبولوجيا
ألهنا "الواقع احلي" بينما التاريخ ال يعدو أن يكون رلرد "ذاكرة 

 وظيفا ذلا. مصطنعة" أو ت
وىو يؤرخ أي يعيد بناء ادلاضي البشري ال  -صحيح أن ادلؤرخ 

ديكنو أن يتجرد من بيئتو االجتماعية ومن تصوراتو حول اإلنسان 
والكون، لكن عملو يرتكز أساسا على معيار احلقيقة. فادلؤرخ الذي 
جيعل من خدمة السلطة ديدانو ىو يف الواقع خادم ذلا ختلى عن خدمة 

ة إنو حيكم بأىوائو ويف ىذه احلالة، يبتعد عن شروط ادلهنة اليت احلقيق
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تقتضي االلتزام بالوثائق واستعمال ادلناىج اجلادة وحتديد اإلشكاليات 
الصرحية. أما ادلؤرخ الذي يتقيد بأصول ادلهنة، فلو احلق أن يفسر 

للمجتمع واإلنسان ال و األحداث والظواىر وفقا لرؤيتو التارخيية وتصورات
خطا يسًن عليو أو   حيتاج إىل "وكيل" أو "منقذ من الضالل" يضع لو

 برنارلا يهتدي بو. 
دتثل ادلادة  -موروثا روائيا كانت أم وثائقا  -إن الذاكرة التارخيية 

إهنا مثل  -اخلام للتاريخ، بدوهنا ال ديكن إعادة بناء ادلاضي البشري
غًن أهنا نتاج اجتماعي يرتبط بادلخيال ويقوم التاريخ حتيل إىل ادلاضي 

 -فادلؤسسة السياسية والقوى االجتماعية على السواء   على االنتقاء.
تعرض الذاكرة باستمرار إىل التوظيف أكثر مما تعرض التاريخ. أما 

الناقد يهدف إىل دتييز احلقيقة من  -ادلؤرخ، فيتعامل معها تعامل احمللل 
شكيلها ويستخلص أبعادىا التارخيية ووظائفها اخليال، يدرس ظروف ت

 االجتماعية. 
يف ىذا العدد من "إنسانيات"، نقرتح على القارئ سبع دراسات 

حرص أصحاهبا على   تتناول قضايا تتصل بالذاكرة والتاريخ. وقد
واألنثروبولوجيا، يف  معاجلتها مبناىج وأدوات حتليلية جتمع بٌن "التاريخ

ظرف يتميز جبدل مستمر حول كتابة التاريخ الوطين" أو "إعادة  
مقاربة ضرورية ( interdisciplinarité) كتابتو"، يشكل التناىج

لتجديد الدراسات التارخيية يف اجلزائر. فادلؤرخون اجلزائريون مطالبون 
ستعمارية" "بادلدرسة التارخيية اال  بتجاوز السجال اجملرد مع ما مسي

حنو "تاريخ بديل حقيقي" يتم   مناىجهم وتوجيو أحباثهم  وتطوير
 تلخيصو من األفكار ادلبتذلة ومن مصادفات التجميع. 

تأثًن   إىل 1يتعرض السيدان حسن رمعون وفؤاد الصويف يف حبثيهما
ادلؤسسة السياسية على اإلنتاج األسطوغرايف. إن حتليل مكانة 

عرب ادلدرسة ووسائل   عرفة التارخيية ونشرىاادلؤسسات يف تنظيم ادل
                                                           

1
 ف. الصىفي : الزاكشة والخاسيخ : األسطىغشافيا االسخعواسيت )بالفشًسيت(. 

 ح. سهعىى : الخاسيخ الىطٌي والوؤسساث السياسيت الهىياحيت...
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صنع الذاكرة سواء كان ذلك يف العهد   اإلعالم ضروري لفهم آليات
 بعده، أي عهد االستقالل.  أو ما  االستعماري

فيتناوالن  .2ما السيدة مليكة القورصو والسد رضوان عيناد ثابتأ
ية إنتاج ادلعرفة يف حبثيهما ظاىرة "النسيان" وكيفية "التعتيم" يف عمل

التارخيية. إن مشاركة ادلرأة اجلزائرية يف حرب التحرير أمر بارز يف 
لكن نادرا ما جند لو مقابال يف اإلنتاج   اخلطاب السياسي الرمسي

األسطوغرايف اخلاص بالثورة ادلسلحة. إن ىذا التغييب يهدف يف الواقع 
د احليلولة دون رقيها إىل هتميش ادلرأة اجلزائرية يف احلياة الوطنية بقص

االجتماعي. ويؤكد اخلطاب التارخيي االستعماري أن مدينة سيدي 
بلعباس وناحيتها تشكلتا يف العهد الفرنسي. أما اآلثار واحلفريات 
فتشًن إىل عكس ذلك. فادلنطقة دتتاز بتاريخ عريق يؤكد مسامهة 

 سكاهنا يف ادلقاومة ادلناىضة لالستعمار ويف حرب التحرير. 
3تعود بنا دراسات السادة زلمد غامل وصادق بن قادة ووردة ثنقورو 

 

-إىل القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، عرب قراءة سوسيو
ذات فائدة واضحة يف كتابة التاريخ السياسي   ثقافية لوثائق زللية

 الثقايف.   والتاريخ
مكانة ىامة يف ادلعتقدات الشعبية ألهنا حتيل  إن الزلزال ظاىرة حتتل

ذىنية اماعية عريقة   الكون. إننا أمام  إىل األساطًن اخلاصة بنشأة
 األنثروبولوجية.  دراسة نفوذىا احلقيقي وحتيل أبعادىا  يتوجب

دوارا يف التعريف   وتلعب وثائق مثل سجالت القضاء الشرعي
ارزة يف التاريخ الثقايف مثل باألسر والشخصيات اليت احتلت مكانة ب

 األديب وادلؤرخ "مسلم بن عبد القادر" الوىراين".
                                                           

س.عيٌاد  م. القىسصى : راكشة هٌاضالث الذشب الخذشيشيت... )بالفشًسيت(2

ىطٌي ثابج : سيذي بلعباس : في األساطيش الوؤسست لالسخعواس والخاسيخ ال

 )بالفشًسيت(.
3

  م. غالن : ظاهشة الزلزال في األسطىغشافيا الجزائشيت الخقليذيت. 

  قادة : أضىاء ديذة دىل شخصيت هسلن بي عبذ القادس.  ص. بي

 وحٌقىس : صالخ باي وهذيٌت الٌسياى )بالفشًسيت(



 7991 شتاء، 3إنسانيات، عدد 

5 

تكشف "أغنية قالوا لعرب قالوا" ىوية متبلورة حول صورة صاحل و 
ادلصاحل االقتصادية بالعوامل األثنية   باي، ىوية ثقال تارخييا تتداخل فيو

 واالجتماعية والدينية. 
فة إىل الدراسات اخلاصة بالذاكرة جيد القارئ يف ىذا العدد، إضا

والتاريخ، حبوثا أخرى تتناول "البحث اذلويايت والدولة الوطنية" )أمزيان 
الصوفية يف   فرقان( و"الوالية والتصرف : مسامهة يف دراسة الطرق

اجلزائر   العثمانية" يقدم فيو كمال فياليل قراءة جديدة لتاريخ اجلزائر
ضا عن وثائق تارخيية "سجالت احملاكم خالل العهد العثماين مث عرو 

أو   الشرعية" أو كتب نشرت مؤخرا أو ملتقيات نظمت يف وىران
  خارجها.

 غامل زلمد 


