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التاريخ وما بعد الحداثة
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ْ هايدن
وايت
 محمد حبيدة:ترجمة

1 H. White, «Postmodernisme et histoire», in Ch. Delacroix et autres collaborateurs, Historiographies: Concepts
et débats, Paris, Gallimard, 2010, t. II, pp. 840-844

ٌ
حركة ثقافية ،ظهرت في نهاية القرن العشرين في ميادين الهندسة والفنون الجميلة
ما بعد الحداثة
واألدب والفلسفة والعلوم اإلنسانية .وتنطلق هذه الحركة من فرضية مفادها أن مشروع التحديث الذي بدأ
ً
«حداثة» جديدة ومختلفة تفرض ضرورتها من أجل عالم أصبح شامال
مع عصر األنوار قد بلغ نهاي َته ،وأن
ومتجاوزا للقومية الضيقة .عالـ ٌم تهدده «اإلبادة البيئية» الناجمة عن التصنيع .وعلى مستوى
ومتعد َد اإلثنيات
ِ
التاريخ ،ترى هذه الحركة أنه باإلمكان تصوره تصورا جديدا لفهم طبيعة الواقع االجتماعي الناشئ الذي لم
يتح َّدد بع ُد .وأخيرا ،يستلزم هذا المشروع لكي يتحقق تجديدا من حيث المخيال البنّاء ،وليس إصالحا أخالقيا
أو تحليال علميا .وال يجد تيارُ ما بعد الحداثة سوى أشياء قليلة تستحق االعتبار في التقليد الغربي الذي لم يعد
مؤهال لقيادة النظام العالمي الجديد .ويتضمن هذا التشكيك حتى الطريقة التي تنجز بها الدراسات التاريخية
على يد المؤرخين الجامعيين في أوروبا ،ذلك أن المابعد حداثيين يهتمون بالماضي ،لكن بنظرة تقلص من
أثر معظم مبادئ اإلسطوغرافية المتداولة ،بل ترفضها أحيانا جملة وتفصيال.
في المقام األول ،ال يعتقد الما بعد حداثيون بوجود الماضي خارج قدرات المفكرين على تخيُّله.
ً
مقاربة فنية أكثر منها علمية .وأخذا بعين االعتبار بأن الماضي
ويقتضي تصور الماضي على هذا النحو
يبقى أصال صعب اإلدراك ،فإنه ينبغي تشييده موضوعا للدراسة قبل تناوله موضوعا للتحليل .وثانيا ،إذا
كان المؤرخون الما بعد حداثيون ال ينكرون وقوع األحداث في زمن مضى ،فإنهم يميزون بين األحداث
القابلة للفهم واألحداث غير القابلة للفهم ،ويركزون على ضرورة إعادة بناء هذه األخيرة عوض االكتفاء
بالكشف عنها فقط .كما أنهم يعيدون النظر في فهم األحداث كوقائع ،فيميزون بين الوقائع كأحداث والوقائع
كحقائق ،باعتبارها توصيفات لسانية لنفس هذه األحداث أو تأكيدات محمولة على توصيفات .فالوقائع ليست
حقيقية أو غير حقيقية ،ألن ما يهم هو واقعيتها ،إن كانت قد حصلت بالفعل أم ال .ولذلك ،ما يمكن اعتباره
باألحرى هو التوصيف الواقعي الذي ننظر إليه كحقيقة أو زيف .لكن عندما نتناول أحداث الماضي الكبرى
وتلك التي تكتسي داللة قوية بالنسبة إلى األجيال الحية ،ال يتعلق األمر بمسألة الحقيقة بقدر ما يتعلق بمسألة
السليم وتصورات ما هو ممكن .من هذه الزاوية،
االحتمال .وهذا االحتمال يتأسس على
ّ
الحس الجماعي ّ
تميل اإلسطوغرافية نحو إغراءات التمرين البالغي .في واقع األمر ،يعمل الما بعد حداثيون ما في وسعهم
إلرجاع اإلسطوغرافيا إلى وضعها الما قبل حداثي لـمّا كان التاريخ فرعا من فروع البالغة .ولذلك ،ال ينظر
المؤرخون الجامعيون بعين الرضى إلى هذا التيار ،وهم الذين ا َّدعوا علموية التاريخ في سياق التخلص من
الكتابة البالغية في بداية القرن التاسع عشر.
غير أن الما بعد حداثيين يفترضون أن كل حدث يمكن أن يخضع لتوصيفات مختلفة من حيث جوهره
وطبيعته وداللته ،لكنها تبقى توصيفات مقبولة بالتساوي .ومادام أن المؤرخين ال يتوفرون على ما يوازي
أنماط التجريب المعمول بها في علوم الطبيعة لقياس الفرضيات المتنافسة ،فإن تمثل األحداث التاريخية
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وتوصيفها األ َّولي قبل تحليلها وسردها ،يصير قابال لإلدراك كموضوع لإلبداع األدبي أو البالغي أكثر منه
كشفا من الكشوف العلمية.
وتق ِّوض هذه االعتبارات التعارضات المفاهيمية لإلسطوغرافية الكالسيكية ،أوال بين األحداث
«الواقعية» و»المتخيَّلة» ،ثم بين الخطاب الحقيقي والخطاب االفتراضي ،وأخيرا بين التاريخ واألدب.
ويتقاسم الفكر ما بعد حداثي تقويض هذا التعارض القائم في خطابات العلوم اإلنسانية ،وذلك في مجاالت
متعددة :في الفلسفة (األمريكي ريتشارد رورتي ،والفرنسيون جون فرانسوا ليوتار وجاك ديريدا وميشال
ْ
ْ
ودون دوليلو وتوماس بينشون ،والنمساوي توماس
روث
فوكو) ،والكتابة األدبية (األمريكيون فيليب
بيرنهارد ،واأللماني وينفريد سيبالد ،والجنوب إفريقي جون ماكسويل كوتزيه) ،والسينما (الفرنسيان أالن
رينيه وكلود النزمان ،والبريطانيان توني ريتشاردسون وريتشارد أتا ْنبوروغ ،واألمريكي أوليفار ستون)،
والهندسة المعمارية (األمريكيون روبيرت فانتوريه وتشارلز مور ودانيال ليبسكايند) ،والفنون التشكيلية
ْ
أنسيلم كيفار ،والفرنسي كريستيان بولتانسكيه)،
(البلغاري كريستو ،واألمريكية نيكول أيْسنمان ،واأللماني
والنظرية األدبية (الكندية لِندة هوتشون ،واألمريكي ستانلي فيش ،والبلجيكي بول ديمان ،والفرنسي روالن
بارث) ،وحتى النظرية التاريخية (الهولندي فرانك أنكيرسميت ،والبريطاني كيث جينكينس ،والفرنسي بول
فين ،واألمريكي هايدن وايت) .لكن ،وجب التدقيق بأن هذه األفكار ال ِّ
ْ
تشكل مذهبا متجانسا بقدر ما هي
مجموعة من الممارسات المتنوعة القائمة على رفض أو تجاهل مبادئ اإلسطوغرافية الحديثة.
ولم يأبه لهذا التحدي الذي أطلقته ما بعد الحداثة ضد اإلسطوغرافية االحترافية سوى عدد قليل من
المؤرخين ،منهم البريطانيان ريتشارد إيفانس وأرثير مارفيك ،واإليطالي كارلو غانزبورغ ،واألمريكي
بيريز زاغوران ،والفرنسي فرانسوا فوري .فعندما قبل هؤالء الرد عليها ،فإنهم رفضوا بكل بساطة
ً
ونسبية أخالقية.
تصوراتها التاريخية ألنها تتضمن تشكيكاً إبيستيمولوجيا
لكن هذا التشكيك الذي يهم التأويالت الخاصة بالماضي ال يمت بصلة للتشكيك المتعلق بما يمكن أن
تقدمه أنماط معرفية أخرى؛ ذلك أن هذا النوع من النسبية الثقافية ،الناجم عن رفض المعايير المعرفية ذات
ويفسر هذا التشكيك الما بعد حداثي بفشل
العالقة باألخالق والقيم ،ال تقضي برفض القواعد الطبيعية الكونية.
َّ
الحداثة في إنتاج علوم اجتماعية وثقافية مشابهة من حيث قوتها التفسيرية والتنبؤية لعلوم الطبيعة .ولذلك،
يستهدف هذا التشكيك ادعاءات اليقين العلمي الذي تحمله من دون أساس العلو ُم اإلنسانية واالجتماعية .كما
ً
إجرائية
أنه يتعارض مع جميع أصناف الدوغمائية ومع االعتبارات الخاطئة التي تجعل ممّا هو متداول
علمية ،كما هو الحال مثال بالنسبة إلـى «المنهج التاريخي» المزعوم .أما االتهامات المرتبطة بالنسبيَّة ،فإن
الما بعد حداثيين يميلون إلى االعتقاد بأن تراكمات الكتابة التاريخية نفسها هي إجرائية تسعى إلى التنسيب.
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ماض في سياقه األصلي هو الذي يؤسس لداللته من حيث نسبية هذا السياق .كيف يمكن للباحث
فوضع حدث
ٍ
أن يكون مؤرخا من دون أن يتعامل مع أحداث الماضي بنسبية ثقافية في تحديد داللتها؟ لكن ما أمر االتجاه
الما بعد حداثي القاضي باختزال التاريخ في األدب ،ومحو الفرق بين الواقع والخيال ،واعتبار التاريخ نصاً
ِ
ِ
ِ
أكثر منه تراكما لوقائع حقيقية؟
ثم ماذا تعني المقوالت الما بعد حداثية ،مثل القصة والتناص .أوال ،تختلف هاتين المقولتين تماما عن
نص» ،فإنهم ال يميلون إلى
مثيلتهما الحداثيتين أو ما قبل حداثيتين .عندما يعلن الما بعد حداثيون أن «العالم ٌ
التأكيد بأنه ينبغي «قراءة» العالم كما «كتبه» هللا ،وال إلى فهمه كرُ كام من الرموز القائمة على أساس ذات
اإلنسان المتعالية .فالمقاربتان معاً تفترضان جوهرا أو أصال للعالم يقبل بفكرة دالل ٍة مسبقة لألشياء .على
العكس من ذلك ،يعتقد الما بعد حداثيون أن الظواهر التاريخية ليس لها أهمية جوهرية أكثر من الظواهر
الطبيعية .ولذلك ،يرى هذا التيار أن فهم العالم ال يتأتى إال عبر تناصيّاته السابقة ،وأن الدالالت التي من
ٌ
رموز لسانية تجعل العالم «قابال للقراءة» .لكن ال شيء ثابت في
الممكن إدراكها من هذه التناصيّات هي
طبيعي فيها أو
هذه الرموز التي تشكل موضوع تحوالت ومراجعات وتداخالت متواصلة .هذا ألنه ال شيء
ٌّ
محد ٌّد سلفا.
يبدو هذا الطرح وكأنه يختزل الكتابة عموما ،بما فيها كتابة التاريخ ،في الكتابة األدبية .هذا ما يزعج
المؤرخين المحترفين الذين يُج ِمعون ،مهما كانت خالفاتهم ،بأنه ال سبيل إلى الجمع بين الواقع والخيال،
ألن الوقائع تُ َ
كتشف بينما القصص تُبتدَع ،وألن الكتابة التاريخية شي ٌء والقصة شي ٌء آخر .ال يهتم الما
بعد حداثيون بالطريقة التقليدية لتأويل العالقة بين التاريخ والقصة بقدر ما يركزون على فهم المدى الذي
يمكن أن تبلغه اإلسطوغرافية والكتابة األدبية لكي تُفهمان كأشكال كتابية .فالفرق هنا يقع بين الكتابة الفنية
(األدبية أو الخيالية) من جهة ،والكتابة المنفعية أو التواصلية من جهة ثانية .ويرتبط هذا الفرق باستخدام أو
محو اإلجراءات «األدبية» داخل الخطاب .من هذه الزاوية تكتسي بعض الكتابات الواقعية مظهرا أدبيا،
مثل «الثامن عشر من برومير للويس بونابَّرت» لكارل ماركس ،و»هل هذا هو اإلنسان» لبريمو ليفي،
و»مدارات حزينة» لكلود ليفي ستروس ،و»خريف العصر الوسيط» ليوهان هويزينغا .ثم إن الكتابات
النفعية ذات السمة اإليديولوجية بالخصوص ،تبقى في معظمها خيالية .فأغلب الكتابات هي مزيج من الواقع
يترجم باستمرار المقوالت والمفاهيم إلى وجوه يستخدمها هذا الفعل
خيالي
والحكي مادامت الكتابة فعل
ٌّ
ِ
الخيالي إلنتاج آثار واقعية ،ويح ِّول داخل السرود التاريخية الشخوص واألشياء إلى أنماط قابل للفهم من
أال يضفي ً
خالل هالة الحكي .فالسرد التاريخي ال يمكنه ّ
سمة درامية على الوقائع التي طرأت فعال في مكان
واقعي .لكن هذا المكان الواقعي ينبغي أن يتحول بدوره إلى مشهد قبل أن يتعرف عليه القارئ كمكان جرت
فيه هذه الوقائع.
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