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مقاربة في التاريخ الشفوي أو التاريخ من األسفل: الهام�سي بأدوات علمية

عبد الرحيم الحسناوي

مقدمة

 Les Sourceالذاكراتية	أو	الشفوية	املصادر	على	باألساس	تعتمد	تاريخية	كتابة	الشفوي	التاريخ
mémorielles	التي	صارت	تحظى	بمنزلة	خاصة	من	بين	مصادر	املؤرخ،	وال	سيما	تاريخ	الزمن	الراهن،	
ا	عاشه	املؤرخ	أو	شهوده	الرئيسين.	

ً
في	إطار	إسهامها	في	تفسير	التاريخ	املباشر	نفسه،	بوصفه	تاريخ

لكن	املؤكد	أن	التاريخ	الراهن	ال	يمكن	أن	يصاغ	من	خالل	الشهادات	الشفوية،	فحسب،	الشهادات	
عائق،	 دون	 من	 الوصوَل،	 الباحث	 بواسطته	 يتمكن	 الذي	 السحري	 املفتاح	 تكون	 أن	 يمكن	 ال	 التي	
إلى	حقيقة	املا�شي	أو	مساراته.	وما	فتئ	املؤرخون	معظمهم	يؤكدون	أن	التاريخ	ال	يمكن،	في	أي	حال	
	
ً

بديال يكون	 أال	 يجب	 	Le témoin والشاهد	 	،Témoignages شهادات	 في	 ينحصر	 أن	 األحوال،	 من	
عن	املؤرخ،	فالشهادات	من	دون	شك	تبقى	ذات	فائدة	كبيرة	للمؤرخين	لدراسة	املجتمعات،	وإلعادة	
بناء	املسارات	الفردية	والجماعية.	لكن	استخدامها	وجب	أن	يخضع	لقواعد	منهجية	صارمة	)النقد	

التاريخي(،	كأي	مصدر	آخر.	

ا	إبستيمولوجيا	لفكرة	إنجاز	هذه	الورقة	
ً
تمثل	التوطئة	النظرية	الواردة	آنًفا،	في	تصورنا،	مسوغ

من	 تطرحه	 ما	 كل	 مع	 الشفوي،	 بالتاريخ	 املّتصلة	 القضايا	 بعض	 إثارة	 فيها	 سنحاول	 التي	 البحثية	
 Source provoquée	مبتكًرا	مصدًرا	بوصفه	الشفوي،	املصدر	أو	الذاكرة	مسألة	سيما	وال	مشكالت،
املسارات	 بناء	 في	 يسهم	 وأن	 الجماعية،	 وللذاكرة	 املن�شي	 للحدث	 يؤرخ	 أن	 شأنه	 ومن	 املؤرخ،	 من	

املجتمعية.

الورقة،	من	 في	هذه	 التي	سنحاول	اإلجابة	عنها	 إيراد	بعض	األسئلة	 املقدمة	 في	هذه	 أيًضا	 	ومهم	
قبيل:	ما	املقصود	بعبارة	التاريخ	الشفوي؟	وما	األصول	أو	البدايات	األولى	لنشأته	وتطوره؟	ثم	ما	بعض	
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تجارب	هذا	التاريخ	)الشفوي(،	وال	سيما	في	اإلنتاج	التاريخي	الغربي؟	وما	القيمة	التي	تضيفها	الرواية	
الشفوية	إلى	البحث	التاريخي	املعاصر	أو	الراهن؟	وهل	الشهادات	الشفوية	التي	تعبر	في	مضمونها	عن	
؟	وأخيًرا:	ما	مدى	مشروعية	تاريخ	شفوي	من	

ً
ره	فعال

ّ
ذاكرة	ما	قادرة	على	أن	تنقل	بأمانة	ما	يجري	تذك

زاوية	إبستيمولوجية	ونقدية؟

التاريخ الشفوي: املفهوم واملقاربة

التاريخ	الشفوي،	أو	التاريخ	من	األسفل	bas	d’en	Vue،	قطاع	إسطوغرافي،	يرتبط	بالبحث	في	املروي.	
روايات	 قوامها	 	،Mémoire vivante ذاكرة	حية	 من	خالل	 املا�شي	 دراسة	 وظيفته	 بحث،	 منهج	 إنه	
األفراد	واستحضارهم	لتجارب	حياتهم	وخبراتهم	ومشاهداتهم،	وال	سيما	تلك	التي	شاركوا	فيها،	أو	كانوا	
شهود	عيان	عليها	Témoins oculaires ،	فالتاريخ	الشفوي،	إذن؛	بحث	في	املروي	من	خالل	املقابلة	
ا	من	تحقيقات	ومرويات	غير	مكتوبة«

ً
 املنضبطة	بين	شخصين،	»إنه	تاريخ	مكتوب	بشكل	رئيس	انطالق

في	 التاريخ	الشفوي.	وفي	املنطلق	كان	السوسيولوجيون	التجريبيون	 الباحثون	مفهوم	 .	هكذا	يعّرف	
تاريخًيا	 مصدًرا	 بوصفه	 مكانته،	 إلى	 الشفوي	 النص	 إعادة	 إلى	 سباقين	 األميركية	 املتحدة	 الواليات	

	)التاريخ	االجتماعي	الجديد(.
ً

أصيال

وبالرجوع	إلى	داللة	اللفظ	وتدقيق	ماهيته،	يمكن	القول	بأن	بعض	املؤرخين،	إضافة	إلى	مصطلح	
تاريخ	شفهي،	وأرشيف	شفهي،	ورواية	شفهية،	يفضل	استعمال	ألفاظ	أخرى،	مثل	»التوثيق	الشفوي«	
	
ً
Documentation orale،	أو«التاريخ	الحي«	vivante	Histoire.	إال	أن	هذه	املصطلحات	ظلت	أقل	تداوال
Domminique	Aron-شنابر	آرون	دومينيك	رفضت	،

ً
من	مصطلح	»تاريخ	شفوي«.	وفي	فرنسا،	مثال

 (Archives orales(	»شفوي	»أرشيف	استعمال	عليه	مفضلة	شفوي«،	»تاريخ	استعمال	Schnapper 
الشفوية	 املصادر	 تحليل	 يشمل	 ال	 الحالة،	 هذه	 مثل	 في	 ُينجز،	 الذي	 العمل	 أن	 بحساب	 	،
في	 	،

ً
كتابة تدوينها	 ثم	 وتسجيلها،	 الحوارات	 إجراء	 على	 باألساس	 يتركز	 وإنما	 عليها،	 والتعليق	

فولدمان	 دانيال	 عند	 نجده	 تقريًبا	 نفسه	 األخير	 واملعنى	 املؤرخين.	 طرف	 من	 استعمالها	 انتظار	
شهادات	 بوصفه	 شفوي«،	 »مصدر	 مصطلح	 استعمال	 أيًضا	 يفضل	 الذي	 	Danièle Voldman
مضبوطة  وتقنيات	 ترتيبات	 وفق	 فاعل،	 أو	 بشاهد	 تجمعه	 مقابلة	 خالل	 من	 الباحث	  يستقيها	
.	فاملقابلة	هي	أساس	املصدر	الشفوي،	وهي	-في	أعم	تعريف	لها-	محادثة	موجهة،	يجريها	الباحث	مع	شخص	
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طرح	
ُ
آخر	)الراوي(،	أو	أشخاص	آخرين	)الرواة(،	بهدف	الحصول	على	معلومات،	وذلك	بواسطة	أسئلة	ت

عليه،	أو	عليهم.	وتجري	املحادثة	مباشرة،	أي:	وجًها	لوجه،	وبقدر	من	العفوية .	أما	املؤرخ	فيليب	جوتار
 Philippe Joutard،	فعلى	الرغم	من	تفهمه	ملثل	هذه	االعتراضات،	فإنه	يرى	أن	مصطلح	»تاريخ	شفوي«
بحث	 ميدان	 بات	 الشفوي	 التاريخ	 أن	 إلى	 إضافة	 الدولية،	 العلمية	 املنظومة	 في	 	

ً
تداوال األكثر	 هو	 	

تخصًصا	 بوصفه	 الجامعات،	 من	 كثير	 في	 وُيدرس	 وأدواته،	 الخاصة،	 مناهجه	 له	 بذاته،	 	
ً

مستقال
قائًما	بذاته.	وعلى	الجانب	اآلخر،	يعبر	عبد	هللا	العروي	عن	الصعوبة	التي	يواجهها	الباحث	في	تحديد	
مفهوم	التاريخ	الشفوي؛	بسبب	الخلط	املستمر	بين	مسائل	متعلقة	باملا�شي	والتاريخ،	وأخرى	مرتبطة	
التاريخ،	وكل	 تمثل	 التي	 الشفوية	 الرواية	 بين	 في	نظره	 التمييز	 لذلك،	وجب	 بالحاضر	واإلثنولوجيا؛	

التاريخ،	والرواية	التي	ليست	إال	إحدى	شواهده	.

أصول التاريخ الشفوي: النشأة والتطور

	،Hérodote هيرودوت	 فلنتذكر	 الشاهدين،	 أقوال	 إلى	 بداياته،	 في	 حًقا،	 التاريخ	 استند	 لقد	
وتوسيديد	Thucydide،	فأعمالهما	جمعت	استخدام	الرواية	الشفوية	من	الرواة،	واملشاهدة	العينية	
لألحداث،	من	خالل	الرحالت	والبحث	والتحقيق	في	البقايا	واآلثار،	إضافة	إلى	مالحظاتهم الشخصية	
لبعض	األحداث	التي	عاصروها	أو	تلك	التي	وقعت	في	زمن	قريب	من	زمنهم.	وكان	املؤرخون	اإلخباريون	
يكن	 لم	 إذ	 الشفوية؛	 املصادر	 على	 االعتماد	 في	 استمروا	 قد	 الوسطى	 العصور	 في	 	)Chroniqueur(
وعلى	 عليها،	 يعتمدون	 كانوا	 لذلك،	 لديهم؛	 للتأريخ	 أساًسا	 الشفوية	مصدًرا	 الروايات	 أمامهم	سوى	
مذكراتهم	الشخصية،	وعلى	روايات	شهود	العيان .	ولم	تعد	الكتابة	تمثل	“السند	الوحيد	للذاكرة،	إال	
في	وقت	متأخر	من	العصر	الوسيط،	حيث	نمو	املجتمعات	الوثائقية	الفيودالية،	ثم	اختراع	املطبعة،	

وانتشار	التعليم،	حينئذ	تراجعت	مكانة	املروي«.	

وخالل	القرنين	السابع	عشر	والثامن	عشر	تراجع	دور	املصادر	الشفوية،	وأضحى	االعتماد	على	
املصادر	الوثائقية	أساًسا	لكتابة	التاريخ.	وظهرت	مقولة	أن	الوثائق	مصادر	أولية	من	الطراز	األول،	
وظل	الجدل	قائًما	بين	املؤرخين	حول	قيمة	التاريخ	الشفوي،	وهو	األمر	الذي	سيتواصل	مع	بدايات	
القرن	التاسع	عشر؛	إذ	بات	التاريخ،	وهو	يستوعب	منجزات	البحث	العلمي	الدقيق	وتراكماته،	يتحدد	
-بوصفه	علًما	قائًما-	باملكتوب	دون	املروي،	على	وجه	الحصر.	ومن	املعروف	أن	شريحة	عريضة	من	



الدراساتالعدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019

194

املؤرخين،	وال	سيما	أولئك	املنتسبين	إلى	املدرسة	الوضعية	)L’école Positiviste) ،	ظلت	إلى	وقت	قريب	
تؤكد	أهمية	الوثيقة	املكتوبة	وأولويتها،	بحيث	رهنوا	املعرفة	التاريخية	لها،	فإذا	ما	ضاعت	الوثيقة	
ضاع	التاريخ.	وعلى	هذا	األساس	يرفض	التاريخ	الوضعي	االعتراف	باملصدر	الشفوي	أساًسا	للمعرفة	
 التاريخية،	واصًفا	إياه	بالتفاهة	والهزل.	فهو	ليس«مجرد	دليل	آخر	يجب	الدفع	به	في	معمل	ضبط	املؤرخ«
فإن	 املكتوبة،	 التواريخ	 في	 مهما	 دوًرا	 أدت	 ما	 غالًبا	 الشفوية	 املصادر	 أن	 من	 الرغم	 فعلى	 لذلك،	 ؛	
سيادة	 بدت	 -إذن-	 وهكذا	 املكتوبة.	 املستندات	 من	 املستمدة	 بالدالئل	 مقارنة	 أقل،	 كان	 دورها	
للمجتمعات	 الشفوي	 املصدر	 رك	

ُ
ت حين	 في	 الغرب،	 في	 املؤرخين	 ممارسات	 في	 املكتوبة	 املصادر	

مصطلح	 وهو	 العاديين،	 الناس	 ثقافة	 أي:	 الشعبية،	 والثقافة	 	، مكتوب  رصيد	 إلى	 تفتقر	 التي	
أوساط	 في	 إليها	 ُينظر	 كان	 فقد	 الثقافة،	 من	 مستهجن	 نوع	 على	 للداللة	 البداية	 في	 اسُتخدم	
التي	كانت	 املكانة	 الفكرة	نستطيع	أن	نفهم	سبب	تدني	 العاملة	نظرة	دونية.	ومن	خالل	هذه	 النخبة	
الفولكلور  شأن	 هو	 كما	 ذلك،	 من	 أكثر	 وربما	 كاإلثنولوجيا،	 األخرى،	 التخصصات	 بعض	  تحتلها	

	يبرز	مثال	
ً

.	وعلى	الرغم	من	ذلك،	استمر	بعضهم	في	جمع	الشواهد	على	الهامش،	ففي	فرنسا	مثال
كل	من	فولتير	Voltaireوجول	ميشليه	Jules Michelet	وآخرون.	لكن	من	دون	أن	يخلق	ذلك	تياًرا	أو	

اتجاًها	قائًما	بذاته	في	ميدان	التاريخ	الشفوي .

اعتماًدا	 واملسلمون	 العرب	 املؤرخون	 اعتمد	 واإلسالمي،	 العربي	 العالم	 أي	 اآلخر،	 الجانب	 وعلى	
ا	
ً
واسًعا	على	املادة	الشفوية،	بل	إن	جزًءا	من	التراث	العربي	املدون،	في	ميادين	علمية	كثيرة،	كان	تراث
شفوًيا	قوامه	التداول	والرواية	الشفوية.	وهناك	إجماع	على	أن	جل	املحدثين	واملؤرخين	واإلخباريين	
واألدباء	والشعراء	األوائل	كانوا	قد	استفادوا	من	املصادر	الشفوية،	فالبالذري	والطبري	واملسعودي	
على	 كبيًرا	 اعتماًدا	 اعتمدوا	 الذين	 األوائل	 املسلمين	 املؤرخين	 رأس	 على	 يأتون	 	،

ً
مثال خلدون،	 وابن	

الروايات	الشفوية	عند	تأليف	كتبهم.	

الروايات	 من	 لالستفادة	 علمية	 قواعد	 قننوا	 الذين	 املسلمين	 العلماء	 إلى	 أيًضا	 الفضل	 ويرجع	
الشفوية.	حتى	باتت	تلك	القواعد،	بعدئذ،	علوًما	مستقلة،	مثل:	علم	اإلسناد،	وعلم	الرجال،	وعلم	
مرحلة	جديدة	وحاسمة	 افتتح  الذي	 التاريخ	 علم	 إلى	 إضافة	 الحديث،	 والتعديل،	ومصطلح	 الجرح	
في	كتابة	التاريخ؛	إذ	لم	يعد	التاريخ	يقتصر	على	الخبر	وحده،	وإنما	أصبح	يفحص	الخبر	في	حد	ذاته.	
الروايات	واألخبار،	فاعتماد	 إلى	ضرورة	نقد	 ل	هذه	االتجاه	ابن	خلدون	الذي	كان	أول	من	دعا	

ّ
وُيمث

إلى	 يؤدي	 أن	 أو	فحص،	من	شأنه	 تثبت	 الرواية	كما	هي	من	دون	 أخذ	 أي	 النقل	وحده،	 املؤرخ	على	
الوقوع	في	األغالط	والزالت،	ومن	ثم	تحريف	حقائق	التاريخ.
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باتت	الرواية	الشفوية	-إذن-	إحدى	أهم	الوسائل	األساسية	لتواصل	عناصر	موروثنا	الحضاري،	
	إال	بعد	

ً
بجوانبه	االعتقادية	والثقافية	والتقنية،	فالقرآن	والحديث،	كما	هو	معلوم،	لم	يدونا	كتابة

من	 وكثير	 األولياء،	 ومناقب	 والتقاليد،	 العادات	 معظم	 أن	 إلى	 إضافة	 )ص(،	 محمد	 الرسول	 وفاة	
القصص	والروايات	واألساطير	املحلية،	تناقلتها	األجيال	عبر	العصور	من	طريق	التواتر	الشفوي،	ولم	

	إال	في	وقت	متأخر .
ً
ل	كتابة تسجَّ

بعض التجارب الغربية في مجال التاريخ الشفوي

بدأ	التاريخ	الشفوي	الحديث	في	الثالثينيات	من	القرن	العشرين	في	الواليات	املتحدة	األميركية،	مع	
بحث	ضخم	أشرفت	عليه	السلطات	الفيدرالية	عن	ذاكرة	العبيد	السود	املسنين،	فُجمعت	وُسجلت	
ذكريات	من	بقي	على	قيد	الحياة	من	قدماء	العبيد،	وال	سيما	في	والية	إنديانا.	أما	استعمال	كلمة	تاريخ	
شفوي	)orale	Histoire(،	فقد	ظهر	أول	مرة	في	مقالة	لألميركي	Gould	Joe	في	»مجلة	نيويورك«	بتاريخ	

12	كانون	األول/	ديسمبر	2)19.

للتاريخ	 مركز	 أول	 	،Allan Nevins نيفينس	 آالن	 وهو	 الصحافيين،	 أحد	 أنشأ	 	19(8 عام	 وفي	
1958	أول	موسوعة	مكتوبة،	 في	نيويورك.	وقد	أصدر	هذا	املركز	عام	 الشفوي	في	جامعة	كولومبيا	
ضمت	نحو	130	ألف	صفحة	من	الشهادات	والحوارات	التي	كانت	في	البداية	مسجلة	شفوًيا.	وحتى	
نحو	 يعادل	 ما	 وهو	 شخص،	 	3500 نحو	 املركز	 في	 الباحثون	 استجوبهم	 من	 عدد	 بلغ	 	19(0 عام	
سست	»جمعية	التاريخ	

ُ
7)19	أ .	وفي	عام	 25)	ألف	صفحة	مكتوبة  15	ألف	ساعة	مسجلة،	ونحو	

الشفوي«Association	History	Oral	American	A.O.H.A((	التي	كان	الهدف	منها	تبادل	املعلومات	
والخبرات	بين	العاملين	في	هذا	الحقل	املعرفي؛	ولهذا	الغرض	كانت	الجمعية	تتولى	سنوًيا	تنظيم	ندوة	

لبحث	محور	بذاته	ومناقشته.

ى	جانب	اهتمامه	بالنخب،	أي:	علية	القوم	وأصحاب	القرار	وكبار	رجال	األعمال ،	اتجه	 وإل
التاريخ	الشفوي	خالل	هذه	املرحلة	أيًضا	نحو	املهمشين	واملقصيين	واألقليات	العرقية،	ومن	
تحقيقات	 أجرت	 ي	 الت ملدرسة	شيكاغو	 ي	 السوسيولوج بالتاريخ	 يرتبط	من	جديد	 فهو	 ثم،	
البرنامج	 ي	 ف اندماجها	 ى	 إل إضافة	 الطرق(،	 قطاع	 وحياة	 الحمر،	 الهنود	 حياة	 )سرد	 ميدانية	
New Deal.	انتقل	االهتمام	 ي	املعلن	من	اإلدارة	الفيدرالية	خالل	زمن	»النيوديل”	 اإلثنوغراف
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ى	غرار	 األميركية	عل املتحدة	 الواليات	 داخل	 أخرى	 ى	جامعات	 إل ذلك	 بعد	 الشفوي	 بالتاريخ	
ا	لهذا	الغرض	حيث	شهد	 ي	تم	إحداثه ي،	ولوس	أنجلس،	كما	تعددت	املراكز	الت تكساس،	وبركل
ي	)31  ى	حوال ى	230	سنة	1971	ووصل	إل عددها	نموا	تصاعديا،	إذ	انتقل	من	89	سنة	5)19	إل
 Oral	History	”»مجلة التاريخ الشفوي	إحداث	شهدت	ي ي	السنة	نفسها	الت وه  ،1973 سنة	

.Riview

القرن	العشرين،	فإن	كثيًرا	من	الصحافيين،	 إلى	سنوات	الستينيات	والسبعينيات	من	 وبالعودة	
	لقيت	رواًجا	كبيًرا،	بالنظر	

ً
من	خالل	تحقيقاتهم	امليدانية	واملواد	الشفوية	التي	جمعوها،	كتبوا	أعماال

 Alex	هيلي	أليكس	لصاحبه	»جذور«	ف
َّ
إلى	استعمالها	الواسع	للسير	الذاتية،	ومن	أشهرها	نجد	مؤل

.Haley

التاريخ	 مراكز	 داخل	 الباحثين	 أعمال	 تقود	 عدة،	 وتصورات	 اتجاهات	 وجود	 من	 الرغم	 وعلى	
الشفوي	األميركية،	فإن	التيار	السائد	يبقي	التاريخ	الحدثي	الذي	ركزه	رائد	التاريخ	الشفوي	في	الواليات	
املتحدة،	آالن	نيفينس،	فاألساس	عنده	إقرار	الحدث،	وتسليط	األضواء	على	األحوال	التاريخية	التي	
أحاطت	به،	والسياق	العام	لتطوره.	ومن	هنا	يمكن	أن	نفهم	أيًضا	االهتمام	الالفت	لالنتباه	بالرواية	

الشفوية،	والعودة	إليها،	في	إطار	ما	سماه	بعضهم	بـ	»عودة	الحدث«.

وال	 كندا،	 نجد	 املتحدة،	 الواليات	 بعد	 الشفوي،	 بالتاريخ	 باحثوها	 اهتم	 التي	 البلدان	 أهم	 ومن	
وجامعة	منكتون	Moncton	في	مقاطعة	 سيما	جامعة	الفال	L’Université Laval	في	مقاطعة	كيبيك 
كندا	 في	 الشفوي	 بالتاريخ	 املهتمون	 تجمع	 وقد	 األكاديمية.	 الدراسات	 مركز	 »نيوبرينشويك”	ضمن	
ويمكن	 	.  (.C.	O.	H.	A( 	Canadian	Oral	History	Association الشفوي”	 التاريخ  “جمعية  ضمن	
القول	بأن	توجه	البحث	في	مجال	التاريخ	الشفوي	في	كندا	لم	يكن	ليختلف	كثيًرا	عن	نظيره	األميركي؛	

نظًرا	إلى	تشابه	املنطلقات	والبيئة	الحضارية.

وفي	أوروبا،	وتحديًدا	في	أواخر	الستينيات	من	القرن	العشرين،	انتقل	االهتمام	باملصادر	الشفوية	
إلى	الجامعات	البريطانية،	إال	أننا	نالحظ	تمايًزا	وخصوصية	ملراكز	التاريخ	الشفوي	في	بريطانيا؛	ذلك	
أن	مقاربة	الباحثين	اإلنكليز	في	هذا	املجال	تقوم	على	إيالء	أهمية	خاصة	للبعد	االجتماعي،	والتحوالت	
التي	تطرأ	في	حياة	مجموعات	العمال	في	املدن	واألرياف.	ومن	أكبر	مراكز	التاريخ	الشفوي	في	بريطانيا	
املركز	التابع	لجامعة	Essex،	ومن	أشهر	الباحثين	نذكر	بول	تومبسون	Paul Thompson الذي	برز	
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إعداد	 اعتمد	 فقد	 	، 	Édouard VII السابع	 إدوارد	 عهد	 في	 البريطاني	 املجتمع	 بحثه	حول	 من	خالل	
عاشوا	 ممن	 500	شخص،	 نحو	 اسُتجوب	 إذ	 الشفوية؛	 الرواية	 على	 أساسًيا	 اعتماًدا	 الكتاب	 هذا	
اختالف	 حيث	 من	 املجتمع،	 مميزات	 الشفوية	 املعطيات	 تحليل	 ويبرز	 السابع.	 إدوارد	 عهد	 خالل	
واملستوى	 املنهي	 الوضع	 مع	 باالرتباط	 العمالية،	 الطبقة	 منها	 تتكون	 التي	 املجموعات	 داخل	 املواقف	
	“ 	The	 Voice	 of	 the	 Past:	 Oral	 History الشفوي  التاريخ	 املا�شي:	 “صوت	 كتابه	 وُيعّد	 	.  الثقافي 
 مرجًعا	أساسًيا	أيًضا	لدى	املهتمين	بالتاريخ	الشفوي.	وقد	ذهب	بول	تومبسون	في	هذا	العمل	بعيًدا،	

حينما	رأى	في	التاريخ	الشفوي	وسيلة	إلحداث	تغيير	جوهري	في	دور	التاريخ	ومعناه،	فالوظيفة	املنوطة	
بالتاريخ	الشفوي	تظل	في	رأيه	دمقرطة	التاريخ،	بإعادة	الكلمة	إلى	املهمشين	واملحجوبين	عن	التاريخ . 

األميركية	 املتحدة	 بالواليات	 مقارنة	 متأخًرا،	 جاء	 الشفوي	 بالتاريخ	 االهتمام	 فإن	 فرنسا،	 في	 أما	
وكندا	وبريطانيا؛	إذ	تعود	االنطالقة	الفعلية	لعدد	من	املراكز	املختصة	في	هذا	املجال	)جامعات	ليون،	
ستراسبورغ،	إيكس-	أن-	بروفانس،	باريس...(	إلى	النصف	الثاني	من	سبعينيات	القرن	العشرين.	ومهما	
يكن	من	أمر	هذا	التأثر	املتأخر	للمدرسة	الفرنسية	باملدرسة	األنكلوساكسونية،	فإن	األمر	يتعلق	من	
الناحية	املعرفية	واملنهجية	بتوجه	تاريخي،	كشف،	في	مرحلة	أولى،	عن	رصيد	الثقافات	غير	املكتوبة	
في	أميركا	وأستراليا	وأفريقيا،	لينتقل	في	مرحلة	ثانية	إلى	الثقافات	املكتوبة،	في	مجتمعات	أوروبا	الغربية	

على	وجه	الخصوص،	ويبرز	من	ثم	جوانب	مهمة	من	تاريخ	الحياة	االجتماعية.

ولم	يعد	بمقدور	املؤرخين	الفرنسيين	أن	يظلوا	على	هامش	تلك	الدينامية؛	إذ	سرعان	ما	تنبه	هؤالء	
ا	آتًيا	من	القاع،	هدفه	األساس	تبئير	Focalisation	ما	هو	

ً
إلى	أهمية	التاريخ	الشفوي،	بوصفه	تاريخ

عليه	عموم	الناس	وبسطائهم	ومهمشيهم.	وثانًيا	من	شأن	ذلك	التاريخ	أن	يسد	فراغات	اإلستطوغرافيا	
 Daniel Bertaux	برتو	دنيال	االجتماع	عالم	إلى	االنطالقة	هذه	في	الفضل	ويعود	وبياضاتها .	الوطنية 
 الذي	أفضت	مبادراته	إلى	تأسيس	وحدة	البحث	في	املقاربات	البيوغرافية	في	السوسيولوجيا.	وعقب	

ذلك	حدثت	طفرة	نوعية	لسير	الحياة	واملذكرات	والسير	الذاتية،	طفرة	واكبتها	وسائل	إعالم	واسعة	
االنتشار،	وهو	ما	جعل	تاريخ	اليومي	واملعيش	يلقى	رواًجا	الفًتا	لالنتباه .

ومن	جهة	أخرى،	فإن	التطور	امللحوظ	الذي	حققه	التاريخ	الشفوي	في	فرنسا	قد	أثار	بعض	ردات	
التاريخ	الشفوي	وأهدافه.	 الفعل	واملقاومة،	بل	بعض	االنتقادات	التي	سلطت	الضوء	على	منهجية	
فهل	يتعلق	األمر	-إذن-	بخلق	تخصص	أخر؟	إن	اإلشكاليات	اإلبستيمولوجية	املختلفة	التي	تثار	نظرًيا	
حول	التاريخ	الشفوي	ستكون	محل	اهتمام	مجلة	»الحوليات: اقتصاديات، مجتمعات، حضارات”	
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 Archives»آخر	تاريخ	الشفوية:	»األرشيفات	بعنوان	خاص	عدد	إصدار	خالل	من	ذلك	كان	1980.	عام
histoire	autre	une	Orales,.	وفي	الواقع،	فإن	عبارة	“التاريخ	الشفوي”	ال	يمكنها	تحديد	مجال،	وإنما	
التاريخ	الشفوي.	وعلى	الرغم	من	التقدم	امللحوظ	 تحديد	منهجية	بحث،	تستحق	بدورها	أن	تحدد	
الذي	أحرزه	التاريخ	الشفوي	في	فرنسا،	فإن	ذلك	ال	ينم	على	اتجاه	سائد،	أو	موقف	موحد	من	التاريخ	
الشفوي،	وليس	هناك	إجماع	على	عّده	مادة	مستقلة،	لها	أساليبها	ومناهجها	الخاصة.	وبحسب	ما	
ورد	عند	فيليب	جوتار	يمكن	توزيع	الباحثين	الفرنسيين	في	مجال	التاريخ	الشفوي	على	ثالثة	تيارات :

إجراء	 طريق	 -عن	 لتجميع	 يسعى	 وهو	 املتحدة،	 الواليات	 في	 السائد	 االتجاه	 من	 يقترب	 تيار	 	.1
ا	لم	توثقها	املصادر	املكتوبة.	إن	الهدف	الرئيس	ألصحاب	هذا	التيار	هو	

ً
حوارات-	معلومات	وأحداث

تقدمها	 التي	 باإلضافات	 يقر	 التيار	 هذا	 كان	 وإذا	 املكتوب.	 لألرشيف	 مكمل	 أرشيف	شفوي	 تكوين	
التاريخ	الشفوي،	بما	هو	ميدان	مستقل	 في	الوقت	نفسه،	محدودية	 الرواية	الشفوية،	فإنه	يؤكد،	
للبحث،	ويرى	فيه	مصدًرا	إضافًيا،	فحسب،	يمكن	اعتماده	من	املؤرخين	في	دراساتهم.	ومن	أبرز	ممثلي	

هذا	التيار	دومينيك	آرون	شنابر،	وقد	تجلى	ذك	في	أبحاثه	عن	الضمان	االجتماعي .

االجتماعية	 للتحوالت	 امتداًدا	 التيار	 هذا	 ويعد	 	،Mémoire ouvrière العمالية	 الذاكرة	 تيار	 	.2
والفكرية	التي	شهدتها	فرنسا	عقب	أحداث	أيار/	مايو	عام	8)19،	وينطلق	من	تسجيل	السير	الشخصية	
للوصول	إلى	إبراز	ذاكرة	جماعية	لطبقة	معينة	)الطبقة	العاملة(،	وتأكيد،	من	خالل	ذلك،	اكتمال	
إلى	الذاكرة	الجماعية	يصبح	عامل	وحدة	وانسجام،	تستند	 اللجوء	 وعيها	االجتماعي	والسيا�شي.	إن	
إليه،	وتتحصن	وراءه،	طبقة	اجتماعية	مهددة	في	وجودها؛	من	جراء	التحوالت	الهيكلية	التي	تشهدها	
مجتمعات	ما	بعد	الصناعية.	ونجد	هذا	التيار	في	مركز	»بيير	ليون«	Pierre Léon،	على	وجه	الخصوص،	
الحركة	 بتاريخ	 املهتمة	 األعمال	 يمكن	وضع	 التوجه	 هذا	 الفرنسية،	وضمن	 ليون	 لجامعة	 تابع	 وهو	
 النسائية،	وتلك	املتخصصة	بدراسة	األقليات	الدينية	والعرقية،	مثل	األبحاث	حول	األقليات	اليهودية

	واألرمينية.

3.	االتجاه	الثالث	ال	يسعى	فقط	لالكتفاء	بالنصوص	الحاصلة	من	خالل	الحوارات	الشفوية	بل	
يعمل	أيضا	على	إثرائها	بكل	ما	يتم	العثور	عليه	لدى	املستجوبين	وغيرهم	داخل	نفس	املنطقة	الجغرافية	
أو	 بالتصور	 العملية	هو	اإلملام	 )أغاني،	مراسالت،	مذكرات...(.	والهدف	من	هذه	 من	نصوص	أخرى	
هذا	 بماضيها.	 تربطها	 التي	 والعالقة	 نفسها	 عن	 معينة	 مجموعة	 تقدمه	 الذي	 	)Discours( الخطاب	
طه،	طوال	سنوات	عدة،	كل	 التوجه	يميز	أبحاث	املركز	التابع	لجامعة	ايكس-	أن-	بروفانس	الذي	نشَّ
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. Jean-Noël	Pelen	بيلين	نويل	وجون	جوتار	وفيليب	Jean-Claude	Bouvier	بوفي	كلود	جون	من

األرشيف الشفوي: قيمة مضافة إلى البحث التاريخي املعاصر أو الراهن 

محفوظات	 تحوي	 خاصة،	 أو	 عمومية	 مؤسسات	 أو	 هيئات	 بأنها	 الشفوية	 األرشيفات	 تعرف	
مسجلة	L’archive sonore	على	هيئة	مقابالت	وتصريحات	أو	خطب...	إلخ.	ويعود	تأسيس	األرشيفات	
الشفوية	في	الواليات	املتحدة	األميركية	وأوروبا	إلى	مطلع	القرن	العشرين،	حين	انصب	اهتمام	املؤرخين	

،	على	توثيق	شهادات	العبيد	السود	وذكرياتهم.
ً

األميركيين،	مثال

صوتًيا،	 املسجلة	 أو	 املباشرة،	 الشفوية	 الشهادات	 نطاق	 اتسع	 الثانية	 العاملية	 الحرب	 وغداة	 	
بواسطة	آالت	التسجيل؛	لكي	يشمل	الجنود	الذين	شاركوا	في	الحرب،	ومناضلي	املقاومة	في	أوروبا،	
البلدان،	 هذه	 في	 الصوتية	 األرشيفات	 عدد	 يتزايد	 أن	 الطبيعي	 ومن	 واالعتقال.	 التعذيب	 وضحايا	
أدته	االبتكارات	 الدور	الذي	 املتزايد	بمسألة	جمع	الشهادات	الشفوية،	وكذلك	 إلى	االهتمام	 بالنظر	
التكنولوجية	في	تسجيل	تلك	الشهادات،	منذ	نهاية	القرن	التاسع	وحتى	ثمانينيات	القرن	العشرين.	
التوثيق	 تعقبها	عمليات	 لم	 إذا	 للشهادات	ستبقى	من	دون	جدوى،	 امليداني	 التسجيل	 إال	أن	عملية	
ستغل	)االستماع	إليها(	من	اللغويين	والسيوسيولوجيين	

ُ
والتصنيف	وإعداد	نسخ	للحفظ،	وأخرى	ست

واألنثروبولوجيين،	وعلى	وجه	الخصوص	من	املؤرخين.

الشهود	 أفواه	 من	 واإلفادات	 الشهادات	 بتجميع	 األغلب،	 في	 يهتم،	 الذي	 لألرشيفي	 ا	
ً
وخالف 	

والفاعلين؛	بهدف	حفظها	بالطرق	املعمول	بها،	لتكون	في	متناول	الباحثين	وخدمتهم،	فإن	املؤرخ	يجنح	
إلى	أسلوب	املقابلة؛	بهدف	التوصل	إلى	إجابة	عن	إشكالية	محددة،	وبعبارة	أخرى،	فإنه	يبني	املقابلة	

وفق	اإلشكالية	التي	ارتسمها	لبحثه.	

وقد	انتهى	الباحثون	في	هذا	امليدان	إلى	ضرورة	الجمع	بين	طريقتين	في	تكوين	األرشيف	الشفوي:	
السير	الذاتية،	وقصص	الحياة.	وما	يلي	عرض	ألهم	األفكار	التي	وردت	في	هذا	الخصوص:

1. سَير	الحياة	vie	de	Récit،	وتقوم	على	إجراء	حوارات	مع	أشخاص،	سواء	أكانوا	ذوي	بعد	وطني،	
املالمح	 ضبط	 على	 اعتماًدا	 واألولويات،	 املقاييس	 من	 عدد	 إلى	 بالرجوع	 ُيختارون	 ضيق،	 محلي	 أم	
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الشمولية،	 مراعاة	 الضروري	 ومن	 منهم،	 األسّن	 تقديم	 من	 بد	 وال	 وأصنافهم.	 للمستجوبين	 العامة	
وذلك	بالتوجه	إلى	مناطق	البالد	جميعها،	وعدم	االقتصار	على	أماكن	محددة	دون	غيرها،	وال	بد	من	
تنويع	االنتماء	االجتماعي	والسيا�شي	والجهوي	والثقافي	للمستجوبين؛	لتمكين	الباحث	من	صورة	كاملة	
تأليًفا	لسير	شخصية	 الجماعية،	بوصفها	 للذاكرة	 ثري	ومتكامل	 نموذج	 بلورة	 في	 ومتنوعة،	تساعد	

متعددة	ومختلف	بعضها	عن	بعض	في	كثير	من	األحيان.

2. قصص	الحياة	vie	de	Histoire،	وُيقصد	بها	أن	دراسة	حياة	الفرد	ال	تقتصر	على	السيرة	التي	
يقدمها	هذا	األخير	عن	نفسه،	بل	تشمل	كذلك	جميع	الوثائق	األخرى،	كوثائق	الحالة	املدنية،	والوثائق	
باألحداث	 املتعلقة	 وهي	 عليها،	 االطالع	 أمكن	 إذا	 املكتوب،	 األرشيف	 ووثائق	 وجدت،	 إن	 املدرسية،	
التي	عايشها	الفرد،	أو	أحداث	تاريخية	معينة	)إضرابات،	مظاهرات،	معارك	مسلحة	مع	االستعمار،	
مفاوضات...(؛	لذا،	يستحسن	التسجيل	وفق	معايير	محددة،	وهو	ما	يعني	تركيز	األسئلة	والحوارات	
االهتمام	 لذا،	يصبح	 املقصود؛	 التاريخي	 الحدث	 تكوين	صورة	شاملة	عن	 نقطة	معينة،	قصد	 على	
بالشخص	املستجوب	مركزا	على	عالقته	بالحادثة	التاريخية	التي	وقع	اختيارها	من	قبل،	وليس	على	
سيرة	حياته	بكاملها.	ويمكن	أن	يشمل	االهتمام	في	هذا	املجال	الذاكرة	الشعبية	والتقاليد	واملعتقدات،	
بوصفها	عناصر	مهمة	في	بلورة	االنسجام	االجتماعي.	وثمة	فائدة	في	تأكيد	أن	توخي	الطريقتين	ُيعد	أمًرا	
ضرورًيا	الكتمال	تركيب	عناصر	الذاكرة،	وتجميعها،	ومن	شروط	نجاعة	العمل	اعتماد	وسائل	قادرة	

على	إنجاز	األهداف	املذكورة	آنًفا.

املباشرة	 الشهادات	 إن	 القول	 يمكن	 به،	 القيام	 أمكن	 ملا	 السريعة	 الحصيلة	 هذه	 ختام	 وفي	
والتسجيالت	الشفوية	الصوتية	تعد،	بال	شك،	إثراء	للذاكرة	الجماعية،	إال	أن	االرتقاء	بهذه	التجربة	
املؤرخون.	 ينجزها	 التي	 البحوث	 ببرامج	 بربطها	 إال	 يتحقق	 أن	 يمكن	 ال	 منزلة،	 وأرفع	 أعمق	 نسق	 إلى	
رهيًنا	 الباحثين،	سيبقى	 من	 الشفوي	 األرشيف	 استعمال	 على	 اإلقبال	 تطور	 فإن	 الحال،	 وبطبيعة	
بمدى	تعريف	القائمين	والساهرين	على	وحدة	التاريخ	الشفوي	بالرصيد	الذي	ُجمع،	وبمدى	اقتناع	
الباحثين	بأهمية	املساهمة	التي	يمكن	أن	يقدمها	األرشيف	الشفوي	في	إعادة	تركيب	أحداث	املا�شي،	
وإعانة	الباحث	في	اإلجابة	عن	التساؤالت	واإلشكاليات	التي	تطرحها	التجارب	اإلنسانية	السابقة	التي	
بقدر	ما	يفك	املؤرخ	من	رموزها،	بقدر	ما	يضمن	أوفر	الحظوظ	في	فهم	الحاضر،	واستجالء	دروب	

املستقبل.
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الروايات أو الشهادات الشفوية حكاية أم منهج؟

اإلنتاج،	 إلى	 أبًدا	 تشير	 وال	 غيري،	 مصدر	 عن	 النقل	 تعني	 العام	 اللغوي	 معناها	 في	 الرواية	
إلى	 بالنسبة	 غيرية	 ذات	 إلى	 ينتمي	 املروي،	 القول	 أو	 الفعل،	 ألن	 اإلنتاج؛	 إعادة	 إلى	 تشير	 وإنما	
وبهذا	 الذاكرة،	 نشاط	 هو	 الذي	 بالحفظ	 دائًما	 مشروط	 الرواية	 فعل	 فإن	 لذلك،	 نفسه؛	 الراوية	
وبين	 بينه	 مسافة	 يضع	 أن	 الرواية،	 ملضمون	 الناقلة	 الذات	 طريق	 من	 للمؤرخ،	 الرواية	 تتيح	
جيرار	 أن	سمى	 ا	

ً
اعتباط -وليس	 أو	مسموعة	 مرئية	 رواية	شهادة	 كل	 أصل	 أن	 وبما	 الفعلي.	 الحدث	

التذاوتي الفعل	 دخول	 فإن	 »أذنا«-	 له	 واملروي	 »صوتا«،	 الراوي	 	Gérard	 Genette  جينيت	
	بأشكال	مختلفة	باختالف	الروايات،	سواء	أكانت	آحاًدا	أم	بالتواتر.	

ً
	يجعل	املصدر	األصلي	منقوال

	،Les témoignages oraux	الشفوية	الشهادات	أو	الشفوية،	الروايات	تتحدد	الداللي	املنظور	ومن	
ا	من	كونها	في	منزلة	الكلمة	املحكية	املحفوظة	في	ذاكرة	األفراد،	واملنقولة	مشافهة	من	خالل	

ً
انطالق

روايات	األفراد	وذكرياتهم	عن	أحداث	حيواتهم،	وخبراتهم	ومشاهداتهم،	وال	سيما	تلك	التي	شاركوا	فيها	
شخصًيا،	أو	كانوا	شهود	عيان	عليها،	ومن	ثم،	فهي	نقل	عن	شخص	آخر،	أو	عن	سلسلة	من	اآلخرين	

لحدث	وقع،	أو	ألفكار	سادت،	ولم	يشهدها	فعلًيا	املؤرخ .

أو	 ذكريات	 شكل	 في	 األحياء،	 األشخاص	 ذاكرة	 في	 املا�شي	 آثار	 هي	 -إذن-	 الشفوية	 الرواية	
تعبر	 حركات	 أو	 تصرفات	 خالل	 من	 أو	 سلوكًيا،	 أو	 شفهًيا	 أصحابها	 عنها	 يعبر	 ذهنية،	 تمثالت	
“ُمنِتج	 	-Elizabeth	 Tonkin تونكين	 إليزابيث	 -بحسب	 فالفرد	 األجيال.	 تتناقلها	 ثقافة	 عن	
الرواية	 عّد	 حينما	 	Henri	 Moniot مونيو	 هنري	 يضيفه	 تقريًبا	 نفسه	 واملعنى	 لذاكرته”.	 ومنتوج	
غامضة	 بمعرفة	 أحياًنا	 يتعلق	 األمر	 أن	 رأيه	 وفي	 والذاكرة.	 الفهم	 بواسطة	 ُينقل	 ما	 كل	 الشفوية	
ونمطه  العيش	 وأحوال	 التربية	 طريق	 من	 انتقالها	 مدى	 في	 وتختلف	 مجتمع،	 كل	 عليها	  يتوافر	
.وقد	تنامى	االهتمام	بذاكرة	الشاهد	بتزايد	عدد	الدراسات	التاريخية	الحديثة	لها،	وتحت	تأثير	الطابع	

األنثروبولوجي،	حيث	االهتمام	الالفت	لالنتباه	بالطقوس	والعادات	واملعتقدات...	إلخ .
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شكل	رقم	)1(	الذاكرة	من	منظور	أنثروبولوجي)1) 

إنتاجات	 في	 املضافة	 وقيمتها	 خصوبتها	 أثبتت	 قد	 الشفوية	 والروايات	 الشهادات	 كانت	 وإذا	
األنثروبولوجيا،	فكيف	يكون	الحال	في	التاريخ،	وال	سيما	إذا	تعلق	األمر	بتاريخ	الزمن	الراهن؟ )2).

)1)		املصدر	)بتصرف(:	

 .Joel	Candau,	Mémoire	et	Identité	)Paris,	Puf,	1998(,	pp.	11-	14 

أو	 الراهن	 للزمن	 ا	
ً
تاريخ نفسه	 يعلن	 تاريخ	 ظهر	 الفرن�شي،	 املنهي	 التاريخ	 تطور	حركة	 املا�شي،	وضمن	 القرن	 من	 الثمانينات	 ومطلع	 السبعينيات	 نهاية	 في	 	  (2(

L’histoire du temps présent	؛	إذ	اقتحم	املؤرخون	الفرنسيون	حقل	التاريخ	الراهن	بابتكار	أدوات	معرفية	جديدة،	واالعتماد	على	أشكال	مصدرية	 الحاضر	

جديدة.	ولقد	ُمنح	هذا	التاريخ	صفة	مؤسساتية	منذ	نهاية	السبعينيات،	وتدل	على	ذلك	تجربة	»معهد	تاريخ	الزمن	الراهن«	)IHTP(	الذي	أسسه	“فرانسوا	بيداريدا”	
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فالشهادات	 ممكنة،	 الراهن	 كتابة	 جعلت	 التي	 هي	 الذاكرة	 كتابة	 أن	 تأكيد	 إعادة	 في	 فائدة	 ثمة	
الثانية	 العاملية	 الحرب	 منذ	 األخيرة،	 العقود	 في	 واسًعا	 انتشاًرا	 عرفت	 الذاكرة	 على	 أساًسا	 املرتكزة	
نفسها	 الذاكرة	 )3).	وفرضت	  Annette	Wieviorka ويفيوركا	 آنيت	 تقوله	 ما	 إلى	فرنسا.	هذا	 بالنسبة	
بقوة؛	بسبب	غزارة	إنتاجها،	بما	هي	قراءة	للما�شي،	بموازاة	التاريخ	العاِلم	أو	الجامعي،	بل	إنها	ُعّدت	
من	بين	أهم	الخصائص	املميزة	لتاريخ	الزمن	الراهن.	إن	أهم	ميزة	ينفرد	بها	الباحث	في	الراهن	مقارنة	
املصدرية	 مادته	 من	 مهًما	 قسًما	 يستقي	 أنه	 هو	 األخرى،	 التاريخية	 باألزمنة	 املختصين	 زمالئه	 بباقي	
من	أفواه	الشهود	والفاعلين،	أي:	إنه	يتفاعل	مع	مصدر	حي.	فاملصدر	الشفوي	-إذن-	مصدر	مبتكر	
-من	 فاملؤرخ	 	،Jacques	Ozouf أوزوف	 جاك	 تعبير	 حد	 على	 املؤرخ،	 لدن	 من	 	Source provoquée
خالل	تحصيله	للشهادة	أو	املادة	الشفوية-	يبني	بنفسه	املصدر،	ذلك	أن	املستعمل	أو	املستهلك	أي:	

الباحث،	هو	نفسه	املنتج؛	ألن	هناك	مباشرة	بين	بناء	املصدر	الشفوي	واملؤرخ	الذي	يستثيره ))).

تحتل	الرواية	الشفوية	مكانة	بارزة	بين	مصادر	مؤرخ	الزمن	الراهن،	وتكمن	أهميتها،	بحسب	جان	
كولين	Quellien	Jean،	في	سد	ثغرات	الوثائق	األرشيفية	وفجواتها،	وملء	بياضات	التاريخ	املكتوب،	

منذ	عام	1978،	ليسهم	بذلك	الباحثون	الفرنسيون	في	النقاش	الدائر	حول	القرن	العشرين	وصراعاته	وأنظمته	وظواهره	السياسية.	ملزيد	من	املعلومات	عن	هذا	

الحقل	التخص�شي	يمكن	الرجوع	إلى	املراجع	اآلتية:

-François	Bédarida,	»L’histoire	du	temps	présent.«،	 in:	Sciences	Humaines,	septembre-octobre	1997,	Hors-série,	n°	

18,	p.	31.

-Patrick	Garcia,	»Histoire	du	temps	présent.«،	in	Christian	Delacroix,	François	Dosse,	Patrick	Garcia,	et	Nicolas	Offen-

stadt,	)dir.(،	Historiographies.	Volumes	1	Concepts	et	débats	)Paris:	Gallimard,	2010(	.

-Jean-François	Soulet,	L’histoire	immédiate	historiographie,	sources	et	méthodes	)Paris,	Armand	Colin,	Collection	U,	

2009(. 

)3(  Annette	Wieviorka,	l’ère	du	témoin	)Paris,	Hachette,	1998(.

)4( Robert	Frank,	»Questions	aux	sources	de	l’histoire	du	temps	présent.«،	in	Agnès	Chauveau	et	Philippe	Tétart	)dir.(،	Questions	à	l’histoire	

des	temps	présents,	Bruxelles,	Editions	Complexe,	1992.	p.113 ; Voir	aussi	:	Florence	Descamps	»L’historien	devant	le	témoignage	provoqué,	

le	cas	des	anciens	hauts	 fonctionnaires	des	finances.«,	Recherches	Contemporaines,	Paris	X-Nanterre,	n°	1	 )1993(,	En	collaboration	avec	

Nathalie	Carré	de	Malberg,	at:	https://bit.ly/2ZdUXm5,	consulté	le	)17/11/2013(.

https://bit.ly/2ZdUXm5
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وهي	ليست	بالقليلة )5)،	فعندما	تغيب	الوثائق	املرتبطة	بالحدث،	أو	عندما	ال	تعطي	الوثيقة	الجواب	
أو	عاصروه.	 الحدث،	 في	 الذين	شاركوا	 الرجال	 أفواه	 الشهادات	من	 بد	من	جمع	 الشافي،	عندئذ	ال	
شواهد	 بين	 من	 شاهدة	 الكلمة	 أن	 على	 دالئل	 وقوله	 نطقه	 في	 يحمل	 )الشاهد(	 الناطق	 فاإلنسان	
ماضيه ))).	والذاكرة	املنطوقة	هي،	في	املقام	األول،	رصد	شمولي	للواقع،	فإذا	كانت	الوثائق	األرشيفية	
املكتوبة	كثيًرا	ما	تقدم	الوقائع	والحوادث	مجزأة	أو	مبتورة،	فإن	الرواية	الشفوية	تقدمها	لنا	مجمعة	
في	 موحدة	 ترد	 مستويات	 واالجتماعي	 واالقتصادي	 والسيا�شي	 الديني	 إن	 موحد.	 داللي	 ضمن	سياق	
إطار	السيرة،	ووحدتها	تتيح	للباحث	إدراك	الكيفية	التي	يسهم	بها	تفاعل	هذه	العوامل	في	إنتاج	لغة	

املبحوث،	وطبيعة	إدراكه	ملاضيه	وحاضره.

أيًضا،	 أسا�شي	 تاريخي	 وهو	مصدر	 األخرى،	 النصوص	 عن	 وقيمة	 مكانة	 الشفوي	 النص	 يقل	 ال	
يمكن	اعتماده	في	إعادة	بناء	ما�شي	الشعوب،	وال	سيما	تلك	التي	تفتقر	إلى	رصيد	مكتوب،	كشعوب	
،	التي	تقدس	الكلمة،	وتعيش	في	عالم	اإلشارات	الرمزية،	وفي	مضمون	

ً
إفريقيا	في	جنوب	الصحراء،	مثال

الذاكرة	الجماعية.	إن	مساهمة	الروايات	الشفوية	تبرز	أيًضا	من	كونها	تساعد	املؤرخ	وخاصة	اإلفريقي	
في	إدراك	وفهم	األحداث	من	الداخل	Vue de l’intérieur،	على	حد	تعبير	جان	فانسينا)7). 

،	أحد	
ً

وهناك	خاصية	أخرى	تميز	النص	الشفوي،	وهي	االقتراب	من	الحدث،	فعندما	نسمع،	مثال
لذلك،	 الحرب؛	 تلك	 أطوار	 مباشرة	 نعيش	 وكأننا	 نشعر	 عاشها،	 التي	 املعارك	 املشاة	يصف	 الجنود	
أو	 النفساني	 الجانب	 العروي،	هو	 تعبير	عبد	هللا	 الشفوية،	بحسب	 الرواية	 في	 الباحث	 يستهوي	 ما	

الجواني )8). 

الجزئي	 مكانة	 إعادة	 في	 الخصوص،	 وتتمثل،	على	 الشفوية،	 الرواية	 تقدمها	 أخرى	 ثمة	إضافات	
واملهمش	)تاريخ	من	ال	تاريخ	لهم(،	إضافة	إلى	أنها	أصبحت	ضرورية	لكل	باحث	يريد	أن	يتعّرف	جملة	

)5( Mostafa	Hassani	Idrissi,	Pensée	historienne	et	apprentissage	de	l’histoire,	op.cit,	p.	89.

))) العروي،	ص	108. 

)7( Deluz	Ariane,	Jan	Vansina,	»De	la	tradition	orale,	essai	de	méthode	historique.«،	en:	https://bit.ly/2Za9uzf,		consulté	le	)20/10/2013(.

)8) 	العروي،	ص	108.

https://bit.ly/2Za9uzf
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الوقائع	الصغيرة	الحقيقية )9)	التي	تشكل	نسيج	الوجود )10)،	أي:	كل	الوقائع	التي	تعامت	عنها	الوثيقة	
املكتوبة؛	نظًرا	إلى	كونها	لم	ترق،	في	نظر	املدونين،	إلى	مستوى	األحداث،	على	الرغم	مما	قد	يكون	لها	
من	صالت	بممارسات	املجتمع	وقيمه.	والشهادة	مفيدة،	كذلك،	في	معرفة	املمارسات	التي	انحرفت	
عن	املعايير	السائدة،	وباتت	الهامش	في	مجتمعها،	أو	رفعت	لواء	العصيان،	وأي	نوع	من	أنواعه.	وتفيد	
املجاالت	 إلى	صراعات	مكشوفة)11).	ومن	 لتتحول	 املجال	 لها	 يفسح	 لم	 التي	 النزاعات	 إلى	 التعرف	 في	
األخرى	املفضلة	للشفوي	أيًضا	كل	ما	يتصل	بالسري	أو	الخفي،	أو	بطريقة	مباشرة	»تاريخ	ما	يقال	وما	

ال	يقال،	تاريخ	الصمت	والرقابة،	واملحرمات،	وكل	ما	يجب	أن	يظل	طي	الخفاء...« )12).

يميط	املصدر	الشفوي	اللثام	عن	نواح	بالغة	األهمية	أيًضا،	وكثيًرا	ما	يهملها	أو	يتجاهلها	املكتوب،	
أو	يسقطها	من	حسابه،	كالتمثالت	الذهنية،	والسلوكات	الفردية،	واالنفعاالت	واألحاسيس،	والرؤى،	
واملتخيل	واألحالم،	واملعاير،	والنيات،	والقيم،	واملمارسات	اليومية	للحياة	واملعيش،	واإلستراتيجيات	
املعيش	 على	 املشافهة	 أضفت	 لقد	 حًقا	 الشفوية.	 الروايات	 إليه	مستعملو	 يفطن	 ما	 وهو	 الفردية،	

نتوًءا	مغايًرا )13).

وتخضع	الرواية	الشفوية،	بحسب	جان	فانسينا،	لعوامل	محددة	ال	يمكن	تجاهلها،	وهي	الوظيفة	
داخل	 وظيفتها	 لها	 رواية	 فكل	 الراوي،	 للمجتمع،	وشخصية	 الثقافية	 والقيم	 للروايات،	 االجتماعية	
املجتمع؛	إذ	تؤلف	فيه	نوًعا	من	اإلشعاع	الذي	ُيعد	انعكاًسا	للقيم	الثقافية	السائدة	التي	يقوم	عليها	
املجتمع،	وهذه	الوظيفة	وتلك	القيم	تظهر	من	خالل	شخصية	اإلنسان	الذي	ينقل	املأثور	وسماته	
الخاصة ))1).	إنها	ثالثة	مصادر	محتملة	للتحريف	الذي	ال	بد	للمؤرخ	من	أن	يتحقق	منه،	وأن	يدرسه	

)9( Domminique	Aron-Schnapper,	Danièle	Harnet,	»D’Hérodote	au	magnétophone:	sources	orales	et	archive	orales.«،	op.cit.,	p.	184.

)10( Veillon	Dominique,	»Technique	de	l’entretien	historique.«،	in:	Cahiers	de	l’Institut	d’histoire	du	temps	présent,	n°21	)novembre	1992(، 

pp.	115-124.

)11( Ibid.

)12(  	 Florences	Decamps,	Les	Sources	orales,	Récits	de	vie,	entretiens,	témoignage	oraux	)Paris,	Bréal,	2006(, p. 35.

)13( Veillon	Dominique,	»Technique	de	l’entretien	historique«	op.cit.,	pp.	115-124.	

))1) جان	فانيسيا،	املأثورات	الشفاهية	دراسة	في	املنهجية	التاريخية،	أحمد	علي	مر�شي	)مترجًما(،	)القاهرة:	دار	الثقافة	للطباعة	والنشر،	1981(،	ص	9).
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،	إلى	أن	
ً

بدقة،	إذا	ما	أراد	أن	يصل	إلى	تفسير	سليم	ملصادر	معلوماته.	ولقد	أشار	هنري	مونيو،	مثال
االحتفاظ	بالرواية	الشفوية	قد	يحدث	أحياًنا	ألسباب	ليست	بريئة،	وبواسطة	ذاكرة	أناس	يعيشون	
داخل	مجتمع	معين،	ويتصرفون	طبًقا	لذلك.	هناك	-إذن-	عملية	تكييف	تتحقق	في	مراحل	مختلفة،	
وهو	ما	يحتم	نقد	الروايات	الشفوية،	بدًءا	بأحوال	التقاطها	وجمعها،	ثم	رجوًعا	إلى	حيثيات	نشأتها.

حدود الشهادات الشفوية أو املصادر الذاكراتية

إن	اعتراف	مؤرخ	الزمن	الراهن	بقيمة	الشهادات	الشفوية	مصدًرا	تاريخًيا	مبتكًرا،	يجب	أال	يجعلنا	
نغفل	عن	واجب	االحتراس	من	عملية	إنتاج	الذاكرة،	وأال	يحجب	عنا	الطابع	املعقد	للشهادة	الشفوية	
الذي	يظهر	جلًيا	حينما	ننتقل	بها	إلى	مستوى	التطبيق	امليداني.	وإذا	كان	الشاهد	يروي	من	ذاكرته،	
فإلى	أي	مدى	نستطيع	أن	نثق	بكل	شاهد	من	الشهود،	ونتوصل،	من	ثم،	إلى	الحقيقة	في	التاريخ؟	إن	
اإلجابة	عن	هذا	السؤال	اإلشكالي	يدفعنا	إلى	معرفة	الحدود	التي	ينبغي	للمؤرخ	أن	يحافظ	عليها،	في	
أثناء	التعامل	مع	الشهادة	والشاهد.	وقبل	أن	نقف	على	تلك	الحدود	)املنهجية(،	نرى	ضرورة	مناقشة	
بعض	اإلشكاليات	التي	تثيرها	الشهادات	أو	الروايات	الشفوية	من	الزاوية	اإلبستيمولوجية،	وما	يأتي	

عرض	ألهم	األفكار	عن	ذلك:

1.	إن	خاصية	الشهادة	تقوم	على	تأكيد	أن	حقيقة	الواقعة	ال	تنفصل	عن	ربطها	بالتسمية	الذاتية	
للشخص	الشاهد،	ومن	هذا	الربط	تنبثق	الصيغة	النمطية	للشهادة:	»أنا	كنت	هناك«،	لكنه	يضيف	
»ثقوا	بي،	إذا	لم	تثقوا،	فاسألوا	شخًصا	آخر.«،	ويفتح	هذا	االعتماد	الباب	أمام	تعاقب	الثقة	والشك.	
تعهًدا	حول	 يعّدها	 شهادته،	 لترديد	 يتهيأ	 وهو	 فالشاهد،	 للشهادة،	 االئتمانية	 البنية	 تتأسس	 هكذا	
املا�شي،	عندئذ	يكون	هناك	تطعيم	ذو	بعد	أخالقي،	مهمته	تقوية	صدقية	الشهادة	والوثوق	بها،	وذلك	
من	طريق	استعداد	الشاهد	ألن	يكرر	شهادته،	وبذلك	تتحول	الشهادة	إلى	مؤسسة،	فينطلق	تقابل	
الشهادات،	ومن	ورائه	نقد	الشهادة،	بحيث	يستكمل	التاريخ	مجراه	املعرفي.	تعبر	الشهادة	الشفوية	
-إذن-	عن	الفرد،	وليس	بالضرورة	عن	الذاكرة	الجماعية،	فبعض	األفراد	قد	يحمل	الذكرى	نفسها.	
لكن	ذلك	ال	يعني	بتاًتا	أنه	يتقاسم	التمثالت	نفسها	للما�شي،	وهو	األمر	الذي	يستحيل	معه	الحديث	
عن	ذاكرة	مشتركة؛	إذ	تتدخل	فردانية	العقل	البشري	في	نهج	طرق	مختلفة	للتذكر،	على	الرغم	من	أن	
ا	للشهادة	الشفوية	التي	تحمل	خاصية	ذاتية،	فإن	التاريخ	

ً
الذكريات	تتغذى	من	املصدر	نفسه.	وخالف
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يسعى	إلى	االهتمام	بالجماعات	البشرية؛	بغية	فهم	مسار	تطورها.

الذاكرة	 بين	 والحاضر،	 املا�شي	 بين	 واملنقول،	 املعيش	 بين	 كذلك	 الشفوية	 الشهادة	 تخلط	  .3
يوظف	 أن	 يحاول	 ذاكرته،	 من	 ا	

ً
انطالق يروي،	 الذي	 الشاهد	 أن	 إلى	 إضافة	 والجماعية.	 الفردية	

شهاداته	لخدمة	أجندات	خاصة	)موقف،	أو	مبدأ،	أو	مصلحة(.	ولكل	هذه	االعتبارات	فإن	شهادات	
الذاكرة،	بحسب	املقاربات	العلمية	التاريخية،	ال	يمكن	أن	تمثل	الحقيقة،	بل	إنها،	وكما	قد	يدل	على	
ذلك	تضارب	الشهادات،	قد	تخفي	الحقيقة	أو	تحرفها،	األمر	الذي	يرسخ	مسؤولية	التاريخ	العالم	أو	

الجامعي	في	مقاربة	تلك	الحقيقة.

تعتمد	 ألنها	 املا�شي؛	 في	مؤشرات	ومعطيات	 دقة	 تحمل	 أيًضا،	وال	 للنسيان	 الشهادة	 تتعرض	 	.4
كلًيا	على	الذاكرة؛	لذلك،	وجب	التمييز	بين	الشهادة	التاريخية	والكتابة	التاريخية،	إذ	يوجد	اختالف	
واضح	في	املعنى	والوظائف	بين	الذاكرة	والتاريخ.	لكن	االختالف	يجب	أال	يلغي	العالقة	التي	تظل	قائمة	
بين	املفهومين،	بعّد	الذاكرة	تمثل	املادة	الخام	للتاريخ.	لكن	من	واجب	هذا	األخير	تقويمها،	والتعامل	
معها	بروح	نقدية،	تهدف	إلى	تمييز	الحقيقة	من	الخيال،	وتدرس	أحوال	تشكيلها،	وتستخلص	أبعادها	

التاريخية	ووظائفها	االجتماعية.

5.	من	خصائص	الشهادات	الشفوية	أيًضا	أنها	معاصرة	للمؤرخ،	وليس	للحدث	موضوع	الدراسة	
والبحث،	فالباحث	في	أثناء	استدعائه	ذاكرة	الشاهد	يثير	املصدر،	ويشارك	في	بنائه	املادي	مع	املبحوث	
في	اآلن	نفسه.	إن	البيذاتية	الناجمة	بين	الباحث	واملبحوث،	وتفترض	أن	تكون	ذاتية	املؤرخ	متراكبة	مع	
مخاطبه،	ال	بد	من	أن	تترك	آثاًرا	ال	تمحى	في	املصدر	املصنوع؛	إذ	على	الرغم	من	أن	املقابلة	املذكورة	
بين	الطرفين	محكومة	بميثاق	شهادة،	فإنها	عمل	غير	متكافئ	في	معظم	األحوال،	ذلك	أن	املؤرخ	غالًبا	
تعزز	طموحاته،	 قد	 بيانات	 على	 الحصول	 بغية	 يريد؛	 التي	 الوجهة	 إلى	 املقابلة	 تحويل	 إلى	 يسعى	 ما	
وتعضد	إشكالية	بحثه،	وهذا	ما	عّده	جان	جاك	بيكر	Becker	Jean-Jacques	بالعائق	املابعدي)15)،	
إضافة	إلى	أن	الراوي	يدلي	أحياًنا	باملعلومات	التي	يعتقد	أنها	تستجيب	لرغبة	الباحث.	ويذهب	عدد	
من	املعارضين	للمصدر	الشفوي	إلى	حد	اتهام	بعض	من	مستعملي	الرواية	الشفوية	باختالق	بيانات	
في	حال	وجود	 غير	مسجلة،	وحتى	 تكون	 الشهود	 مقابالت	 أن	معظم	 	عن	

ً
البحث،	فضال لضرورات	

عمومية	 مؤسسات	 غياب	 في	 وذلك	 والتثبت،	 التحقق	 ألجل	 إليها؛	 الوصول	 يتعذر	 فإنه	 تسجيالت،	

)15(  	 Jean-Jacques	Becker,	»Le	handicap	de	l’a	posteriori.«,	Les	Cahiers	de	l’IHTP,	»Questions	à	l’histoire	orale.	Table	ronde	du	20	juin	

1986.	«,	n°	4	)juin	1987(.
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مؤهلة	لحفظ	مثل	تلك	التسجيالت	الصوتية ))1).

معينة،	 زمنية	 مسافة	 وجود	 معناه	 الحًقا	 مبنية	 مصادر	 الشفوية	 الشهادات	 بأن	 القول	 إن	 	.(
الشهادة	 فإن	 املنطلق،	 هذا	 ومن	 عنها.	 املتحدث	 الواقعة	 حدوث	 وزمن	 بالشهادة،	 اإلدالء	 زمن	 بين	
 .(17( املستقبل  وإدراكات	 الحاضر	 وفق	ضرورات	 املا�شي،	 تركيب	 تعيد	 التي	 الذاكرة	 لعبة	 في	 تسقط	
كّيف	عملية	التذكر	وتؤطرها.	وبما	أن	فعل	التذكر	حالة	نفسية،	ورواية	

ُ
فالراهن،	أو	ظرفية	السرد،	ت

األحداث	نشاط	اجتماعي	مندرج	ضمن	عالقات	اجتماعية،	فإن	املؤرخ،	وهو	يسعى	إلى	تكوين	أرشيف	
شفوي،	يصبح	تابًعا	ملجمل	الذهنيات	واملعارف	واإليديولوجيات	السائدة	لحظة	تحصيل	مادته	من	
أفواه	الشهود.	ومن	ناحية	أخرى،	فإن	الزمن	الذي	يكون	قد	م�شى	)بين	لحظة	وقوع	الحدث	ولحظة	
ُيعّد	نوًعا	من	املصفاة؛	ذلك	أن	الشاهد	ال	يقدم	الشهادة	في	حالتها	الخام،	إال	بعد	أن	 استحضاره(	
عاشها؛	 الذي	 ذاك	 هو	 ليس	 ذكرياته	 يستدعي	 الذي	 العيان	 شاهد	 إن	 فعله.	 فعل	 قد	 الزمن	 يكون	
يقدم	سيرة	 راٍو،	وهو	 أو	 لدى	كل	شاهد	 إن	 	.(18( بناء	ذكرياته	وفق	منطقه	هو  يعيد	 ما	 لذاك،	غالًبا	
	إلى	أن	ُيظهر	إيديولوجيا	حياته	الخاصة،	وذلك	من	حيث	إنه	يسعى	دائًما	إلى	االحتفاظ	

ً
حياته،	ميال

غالًبا	بما	يعده	أكثر	األحداث	داللة	في	مسيرته.

املقاربة النقدية واإلبستيمولوجية للمصدر الشفوي

حتى	 السرد،	 في	 واضطراب	 وغموض	 تأكل	 من	 يعتريه	 ملا	 مكتمل	 غير	 مصدًرا	 الشهادة	 كانت	 إذا	
إلى	مادة	 أو	النقص	هو	ما	يعطي	املشروعية	لتحول	الشهادة	 إلى	املؤرخ،	فإن	هذا	االختالل	 بالنسبة	
للتاريخ.	ولعل	السؤال	الذي	يفرض	نفسه،	هنا،	هو:	ما	الحدود	املنهجية	التي	ينبغي	للمؤرخ	أن	يحافظ	

عليها	في	أثناء	التعامل	مع	الرواية	الشفوية؟

	في	معرض	اإلجابة	عن	هذا	السؤال	يبرز	هنري	مونيو	ثالثة	مداخل،	أو	مسالك،	لنقد	الروايات	

)16( Danièle	Voldman,	»La	place	des	mots,	le	poids	des	témoins.«،	op.cit.,	pp.	124-125.

)17( Jacques	Le	Goff,	Histoire	et	mémoire	)Paris,	Gallimard,	1995(, p. 82. 

)18( Domminique	Aron-Schnapper,	Danièle	Harnet, »D’Hérodote	au	magnétophone:	sources	orales	et	archive	orales.«،	op.cit.,	p.	195.
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الشفوية،	أولها	ما	سماه	بـ	»النقد	الن�شي«،	وهو	عبارة	عن	محاولة	تقييم	للمادة	الوثائقية،	مضموًنا	
،	من	حيث	وفائها	لألصل	وصحتها،	وتتطلب	هذه	العملية	مراقبة	أحوال	جمع	الروايات	املعنية	

ً
وشكال

عقوبات،	 أو	 جوائز	 تمرن،	 )تعليم،	 االنتقال	 ضمانات	 فهناك	 انتقالها،	 شروط	 وفحص	 وأساليبها،	
اإلنتاج	 إعادة	 وتيرة	 املراقبة	عند	االستظهار،	وأخيًرا	 أساليب	 إلخ(،	وهناك	 الذاكرة...	 تقوية	 عناصر	
وخصائصها.	وتتطلب	العملية	نفسها	دراسة	داخلية	للنص،	وتمثل	مميزاته	اللسانية	وانسجامه،	وقد	
تساعد	الدراسة	املقارنة	لنصوص	مختلفة	من	الرواية	نفسها	في	استنباط	سالسل	النقل	أو	اإلرسال	
Transmission،	وكذلك	الشأن	بالنسبة	إلى	األخبار	املجردة.	وثانيها	النقد	السيوسيولوجي،	وهو	يكت�شي	
أهمية	أساسية	أيًضا،	ذلك	أن	أي	رواية	شفوية	ال	تستمر	إال	إذا	كانت	تؤدي	وظيفة	ما،	فبعضها	مسل	
أو	فني،	وبعضها	تقريظي،	كتمجيد	رجل	أو	عاهل.	وقد	تكون	الروايات	إيديولوجية	وسياسية	)تأكيد،	
وشرح،	وتسويغ	نظام	اجتماعي،	أو	نفوذ	فئة	اجتماعية	أو	ساللية،	أو	أسرة	حاكمة،	أو	تفوق	الـ	»بعض«	
على	األغلبية...(،	وقد	تؤدي	الروايات	وظيفة	عملية	)مثل	تحديد	حقوق	األشخاص	أو	املجموعات	في	
األرا�شي...(.	وإلى	جانب	االهتمام	بالرواية،	يجب	أن	ينصب	االهتمام	أيًضا	على	ُحّفاظ	الروايات،	من	
حيث	أصولهم	االجتماعية،	وأوضاعهم،	وأدوارهم.	إن	من	شأن	هذه	الخصائص	السوسيولوجية	أن	
)19).	أما	النقد	الثالث	فهو	النقد	 تحدد	املعالم	الشكلية	واألدبية،	والقيمة	الوثائقية	لتلك	النصوص 
الثقافي	الذي	يأخذ	في	الحسبان	املقاييس	األدبية	والجمالية،	والكيفية	التي	تتوزع	بها	األصناف،	وتنظم	
التأمل	 في	 السائدة	 واألشكال	 األخالقية،	 واألحكام	 القيم،	 ذلك	 إلى	 أضف	 التعبيرية...	 اإلمكانات	 بها	
وكذلك	 والطقوسية،	 والتاريخية	 االجتماعية	 التعبير،	 في	صوغ	 تتحكم	 التي	 واملخططات	 والعقلنة،	

أنواع	التفكير	والتأويل،	واألنماط	التصورية	التي	تحدد	تمثل	الواقع.	

وناقشت،	من	جانبها،	فلورنس	ديكامب	Florence Descamps،	بإسهاب،	الصعوبات	املختلفة	التي	
باألبعاد	اإلبستيمولوجية	لتطبيقها،	 التام	 الوعي	 النسبي	 يثيرها	املصدر	الشفوي،	ويستلزم	تجاوزها	
إضافة	إلى	األخذ	بمجموعة	من	االحتياطات	التقنية	واملنهجية.	وما	يلي	عرض	أهم	األفكار	التي	وردت	

في	هذا	الخصوص )20):

1.	ضرورة	إخضاع	املصدر	الشفوي	للنقد	الخارجي	والباطني	للوثائق	في	بعديها:	الدال	واملدلول،	
بتحليل	سياق	إنتاج	الشهادات،	وتحليل	اإلشكاليات	املعجمية	والتركيبية	والصور	البالغية	والقولية	

)19) هنري	مونيو،	»تاريخ	الشعوب	التي	ال	تاريخ	لها«،	ترجمة	عبد	األحد	السبتي،	مجلة	الثقافة	الجديدة،	السنة	الرابعة،	العدد	)1	)1980)،	ص	91.

)20( Florences	Decamps,	Les	Sources	orales,	Récits	de	vie,	entretiens,	témoignage	oraux,	op.cit.,	p.	53.
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والسردية،	وكذا	سجالت	الخطاب،	والصوغ	والتعبير	الشفوي	)لحظات	الصمت،	النبرة،	إيقاع	الكالم،	
	عن	تحليل	املضمون	والدال	ونيات	الشاهد.

ً
زالت	اللسان،	املسكوت	عنه،	الصوت...(،	فضال

يتحتم	على	الباحث	مقاطعة	وجهات	النظر	املختلفة،	من	خالل	مقارعة	الشهادات	الشفوية	  .2
املكتوبة،	 األرشيفية	 باملصادر	 ومقارعتها	 منهجية،	 بطريقة	 املحك	 على	 ووضعها	 ببعض،	 بعضها	
وباملصنفات	املصدرية،	والصحافة،	واملصادر	البصرية	واملصورة؛	ألجل	استجالء	أفضل	للتوافقات	

والتباينات.

	محيًنا	
ً

ا	من	التعريف	الذي	يجعل	منها	بناء	ذهنًيا،	وتمثال
ً
3. على	الباحث	التعامل	مع	الذكرى	انطالق

	عن	قطع	من	املعيش	ومعارف	
ً

للما�شي،	تمثل	تختلط	فيه	عناصر	املا�شي	واهتمامات	الحاضر،	فضال
	آلًيا	للحقيقة	املاضية،	فحسب.

ً
محفوظة	ونتف	من	املتخيل،	وليس	بوصفها،	أي:	الذكرى،	نقال

	وقبل	كل	�شيء-	رواية،	أي:	سرد	يهدف	إلى	إنتاج	ما	هو	حقيقي.	ولكنه	سرد	
ً
 ).	إن	الشهادة	هي	-أّوال

مع	ذلك،	ومن	ثم،	يتعين	التعامل	معه	وتحليله	بصفته	تلك،	وفي	شتى	أشكاله	الشفاهية	والسردية	
والقولية.

لنقد	الشهادات	الشفوية،	بوصفها	جزًءا	ال	 يتبعها	املؤرخ	 القواعد	مسطرة	احترازية،	 تمثل	هذه	
يتجزأ	من	الذاكرة،	فذاكرة	الشاهد،	كما	أسلفنا	الذكر،	هي	الرحم	الذي	ولد	منه	التاريخ،	ولوالها	ملا	
كان	هناك	من	علم	لكتابة	التاريخ؛	إذ	إن	املصدر	األول	ملعلومات	املؤرخ	هو	الشهادة،	شهادة	أولئك	
فإن	 الشهادات،	 على	 االعتماد	 بدون	 العمل	 يستطيع	 ال	 املؤرخ	 كان	 وإذا	 	.(21( الحدث  الذين	حضروا	
تلك	الشهادات	ال	تتحول	إلى	وثائق،	إال	من	خالل	عمل	املؤرخ	وتفكيره،	أي:	من	خالل	اشتغاله	عليها.	
فالوقائع	ليست	ظواهر	موضوعية	خارج	املؤرخ،	بل	هي	نتيجة	لعمله	وبنائه،	فاملؤرخ	هو	صانع	الوقائع	
التاريخية،	والنصوص	)الشفوية	أيًضا(،	أو	الوثائق	منها،	بحسب	مارك	بلوك	Marc Bloch،	ال	تتحدث	

إال	عندما	نعرف	كيف	نسائلها )22).

النقد	 أهمية	 تنبع	 بنائه،	 إلعادة	 املا�شي؛	 شواهد	 مسائلة	 في	 املؤرخ	 دور	 على	 التشديد	 هذا	 عبر	

)21)  بول	ريكور،	الذاكرة،	التاريخ،	النسيان،	جورج	زيناتي	)ترجمة	وتقديم	وتعليق(،	)بيروت:	دار	الكتاب	الجديد	املتحدة،	2009)،	ص	)1.

)22) وجيه	كوثراني،	»مارك	بلوخ	من	فكرة	املجتمعات	الحزينة	إلى	التأريخ	ألزمة	التحول	وأزمنتها:	قراءة	في	كتاب	دفاًعا	عن	التاريخ	أو	مهنة	املؤرخ«،	مجلة تبين 

للدراسات الفكرية والثقافية،	مج	1،	العدد	األول،	منشورات	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات	)صيف	2012)،	ص	202.
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التاريخي	والتفسير	والتحليل	لتلك	الشهادات.	صحيح	أن	املدرسة	الوضعية	األملانية،	ثم	الفرنسية،	
هي	التي	وضعت	أسس	هذا	النقد؛	وذلك	عما	سمي	بالنقد	الخارجي	Critique externe،	والنقد	الداخلي
بل	 فحسب،	 واملعاني،	 واللغة	 الخط	 عند	 يقف	 بأال	 مطالب	 املؤرخ	 لكن	 للنص.	 	Critique interne
النفاذ	إلى	داخل	النص،	عبر	شبكة	من	املفهومات	والذهنيات	والعقليات،	ذلك	هو	التحليل	النف�شي	
للنص.	ويذهب	بعض	املؤرخين	أبعد	من	ذلك	إلى	مطالبة	املؤرخ	بأن	يقرأ	ضمنًيا	ما	هو	مسكوت	عنه	في	
الوثيقة،	بما	في	ذلك	الشهادات	الشفوية	التي	تمثل	املصدر	األول	ملعلومات	املؤرخ.	وهكذا،	فإن	التعامل	
ا	ثقافًيا،	يتطلب	تركيز	أسلوب	

ً
مع	الرواية	الشفوية،	بوصفها	منتًجا	اجتماعًيا	يحمل	بالضرورة	نمط

االستجواب،	 مراحل	 وتنظيم	 العيان،	 شهود	 اختيار	 كيفية	 وفي	 وجمعها،	 الحوارات	 إجراء	 في	 علمي	
وفق	قواعد	مضبوطة؛	قصد	تقديم	مادة	يمكن	للباحثين	استعمالها	بيسر،	وتكون	أقرب	ما	تكون	إلى	

الحياد	واملوضوعية.

على سبيل الختام

في	نهاية	تحليل	أفكار	هذه	الورقة	البحثية	ومحاورها،	يمكننا	وضع	بعض	القضايا	األساسية	لهذا	
البحث	على	النحو	اآلتي:

1.التاريخ	الشفوي	باألساس	هو	بحث	في	املروي،	إنه	تاريخ	مكتوب	أساًسا	باالنطالق	من	تحقيقات	
ترتيبات	 وفق	 فاعل،	 أو	 بشاهد	 تجمعه	 مقابلة	 خالل	 من	 الباحث	 يستقيها	 مكتوبة،	 غير	 ومرويات	

وتقنيات	مضبوطة.

2.	لقد	استند	التاريخ	حًقا	في	بداياته	إلى	الروايات	الشفوية،	بوصفها	الطريقة	العفوية	في	النقل،	
ومن	خاللها	بدأ	التدوين	في	الحضارات	املكتوبة	كلها،	ومن	بينها	الحضارة	العربية	اإلسالمية.

،	حيث	عرفت	
ً
3. تقع	مشكلة	التاريخ	الشفوي	املعاصرة	في	السؤال	الذي	بدأ	صوغه	في	الغرب	بداية

والثقافية،	 الجامعية	 العلمية،	 األوساط	 في	 واسًعا	 انتشاًرا	 الذاكرة	 على	 أساًسا	 املرتكزة	 الشهادات	
عموًما	وخصوًصا	بالنسبة	إلى	فرنسا.	

عد	الشهادات	أو	املصادر	الشفوية،	بال	شك،	إثراء	للذاكرة	الجماعية.	بيد	أن	الذاكرة	ليست	
ُ
).	ت



الدراساتالعدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019

212

بناًء	بيولوجًيا	قادًرا	على	إعادة	تقديم	صورة	عن	املا�شي	بدقتها،	ضمن	إطار	سؤالها	املالئم،	فالطرق	
عمره،	 الفرد،	 سيكولوجية	 حول	 	

ً
تساؤال تشكل	 ال	 يتذكره،	 ما	 إلى	 إضافة	 اإلنسان،	 بها	 يتذكر	 التي	

جنسه	وطبقته	االجتماعية	ومحيطه	الثقافي	الذي	يشكل	حياته	وذكرياته،	فحسب،	وإنما	أيًضا	هيئة	
تلقيه	لتلك	الذكريات.	وهناك	أبعاد	مختلفة	للزمن	وللتقاليد	والتجارب	املأسوية	التي	تؤثر	تأثيًرا	عميًقا	

وغير	متساو،	في	تطورات	الذاكرة.

الذاكرة	 هما:	 أساسين،	 مصدرين	 من	 تتغذى	 املا�شي	 واستشهادات	 استحضارات	 كانت	 إذا	  .5  
الجماعية	والذاكرة	التاريخية،	فإن	التمييز	بينهما	يعد	أمًرا	ضرورًيا؛	فالذاكرة	الجمعية	غالًبا	ما	تكون	
ذاكرة	منتجة،	معيشة،	شفهية،	معيارية،	قصيرة،	وبصيغة	الجمع.	أما	الذاكرة	التاريخية،	فعادة	ما	
تكون	مقتبسة،	مكتسبة	بالتعلم،	مكتوبة،	ذرائعية،	طويلة	وموحدة.	بيد	أن	التاريخ،	في	جانب	كبير	
منه،	يعّد	ذاكرة	تاريخية	حاضرة	وثقيلة،	وإذا	ما	حاول	املؤرخون	املحترفون،	كما	يدعو	جاك	لوغوف	
Goff	Le	Jacques،	تصويب	هذه	الذاكرة	وترشيدها،	فإن	املشكلة	تبرز	حين	يحاول	الباحث	أن	يفصل	
بين	املستويين:	مستوى	البحث	التاريخي	الذي	يتوخى	العلمية	واملوضوعية،	ومستوى	تعبيرات	الذاكرة	
الجماعية	التي	تتبدى	في	الرواية	والثقافة	الشفهية	والعقلية	والذاتية،	وفي	السلوك	واملواقف	والرموز	

أيًضا.

 ). ال	يقل	النص	الشفوي	مكانة	وقيمة	عن	النصوص	األخرى،	وهو	مصدر	تاريخي	أساس	أيًضا،	
يمكن	اعتماده	في	إعادة	بناء	ما�شي	الشعوب	وذاكرتها.	إال	أن	استغالل	هذا	النوع	من	املصادر	يتطلب	
	رصيًنا،	واتصاف	املؤرخ	بسمات	وخصائص	متميزة،	من	قبيل	الثقافة	التاريخية	الواسعة،	

ً
تكويًنا	وعمال

والحس	املنهجي	النقدي؛	ففي	رحلة	البحث	عن	املعنى،	وإظهار	الحقيقة،	يرفع	التاريخ	شعار	مساءلة	
بذلك	 فيرسم	 لبعض،	 بعضها	 األزمنة	 مساءلة	 املوت،	 معنى	 عن	 الحياة	 مساءلة	 للما�شي،	 الحاضر	
أمامنا	مشهًدا	صعًبا	ومعقًدا	في	رحلة	تحول	الذاكرة	إلى	تاريخ،	وتحول	التاريخ	إلى	علم	إبستيمولوجي	
مصحح	النحرافات	الذاكرة	وضبابيتها.	وبخالف	الذاكرة	التي	تجنح	نحو	الذاتية،	فإن	الكتابة	التاريخية	
تقوم	على	املوضوعية	والتحليل	والنقد.	فما	ينتظره	القارئ	من	املؤرخ	يختلف	عما	ينتظره	من	راوي	
الشهادة،	أو	منتج	الذاكرة،	فالقارئ	يترقب	من	الكتابة	التاريخية	فك	تعقيدات	املا�شي،	سواء	أكان	
ماضًيا	بعيًدا	أم	قريًبا،	ومساءلة	هذا	املا�شي،	والسعي	إلى	فهمه	فهًما	يقوم	على	النقد،	على	االحتمال،	
كل	 عن	 بعيًدا	 األشياء،	 وسببية	 الزمنية،	 واالستمراريات	 التطورات	 نسق	 بناء	 النسبية؛	إلعادة	 على	

أشكال	التبرئة	أو	الحكم.
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