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نحو وعي تاريخي يعيد للزمن مكانته
ب�شاير ال�سليمية

يف مقال «التاريخ والوعي بالتاريخ» ،يُحاول ح�سن حنفي �أ ْن ُي�ؤ�سِّ �س قاعدة؛ مفادها �أ َّن الوعي بالتاريخ هو � َشرْط درا�سة التاريخ؛ يُناق�ش فيها ترائي احلا�ضر يف املا�ضي،
و�أ�سباب غياب الوعي بالتاريخ عن وجداننا املعا�صر ،والوعي املعا�صر بالتاريخ بني الأنا والآخر .ويُو�ضح حنفي �أ َّن “الهدف من درا�سة التاريخ هو تنمية الوعي التاريخي
وتعميقه .فدرا�سة التاريخ لي�ست غاية يف ذاتها من �أجل عمل �أر�شيف للتاريخ خارج الوعي القومي ،بل و�سيلة لتعميق الوعي القومي وم ِّده بخربات تاريخية �سابقة ،ت�ساعده
على ر�ؤية احلا�ضر ومكوناته التاريخية؛ لذلك يمُ كن درا�سة التاريخ عن طريق قراءة احلا�ضر يف املا�ضي؛ فاحلا�ضر ما هو �إال تراكم للما�ضي».
وبهذا؛ يذهب بنا حنفي بحثا عن �آث��ار
الوعي التاريخي يف احلقب الزمنية التي
م�� َّرت بنا يف ال��ق��رون ال�سابقة؛ محُ��� ِّددا ما
ال ي���ن���درج حت���ت م��ظ��ل��ة ال���وع���ي ال��ت��اري��خ��ي
ك��احل��ول��ي��ات وك��ت��ب ال��ط��ب��ق��ات وال���وق���وع يف
ال��رد التاريخي وال��ن��زع��ة التاريخية التي
لي�س من املمكن �أن تنفخ روحا يف التاريخ.
���ت الأخ���ي��رة ال���ت���ي َوقَ������ع فيها
وق����د ك���ان ْ
�أوج�����س��ت ك��ون��ت ،ي��ت��وقَّ��ف فيها الفكر عند
ت��ع��ل��ي��ل ال���ظ���واه���ر ب���ال���رج���وع �إىل امل���ب���ادئ
الأوىل ،وتكتفي باكت�شاف قوانني الأ�شياء
وع�ل�اق���ات الأ���ش��ي��اء ع��ن ط��ري��ق امل�لاح��ظ��ة
وال���ت���ج���رب���ة احل�������س���ي���ة ..ي����ق����ول ح��ن��ف��ي:
ي�صب يف
“التاريخ هو ق�صد َو ْعي جماعي
ُّ
الوعي الفردي ،والتاريخ هو جذر الوعي
و�أ�سا�سه؛ فعلى �أ�سا�س الوعي بالتاريخ تتم
درا�سة التاريخ ،فهو امل�سار والقانون ،وروح
التاريخ».
وق��د َع��زَا حنفي ت�أويل امل�سار التاريخي
�إىل حركتني :احلركة الرتاجعية للحقيقة،
�أو ت��رائ��ي احل��ا���ض��ر يف امل��ا���ض��ي ،وه��ي التي
جت��ل��ب امل��ا���ض��ي يف احل��ا���ض��ر لي�ستنري ب��ه،
واحل���رك���ة ال�تراج��ع��ي��ة ال��ت��ق��دم��ي��ة ،وال��ت��ي
جتمع ب�ين احل��رك��ة ال�تراج��ع��ي��ة للحقيقة
ونقي�ضتها؛ فينع�ش قلب التاريخ انقبا�ضا
وانب�ساطا.
ويت�ساءل حنفي عن مدى ح�ضور الوعي
التاريخي لدينا و�أ�سباب غيابه ،وي�ستند يف
ت�أكيد ذل��ك �إىل العلوم العقلية والنقلية
الأرب��ع��ة :علم �أ�صول الدين ،وعلم �أ�صول
ال��ف��ق��ه ،وع��ل��وم احل��ك��م��ة ،وع��ل��وم الت�صوف
اخل��ال��ي��ة يف املجمل م��ن ال��وع��ي التاريخي
لأ�سباب؛ منها :جتريد الإن�سان من عمل
ال��ف��ع��ل ،يف ح�ين �أنَّ “الوعي التاريخي ال
ين�ش�أ �إال �إذا ك��ان الإن�����س��ان خ��ال��ق فعله”.
فالن�ص -ح�سب حنفي -هو “الأ�سا�س يف
الأدل���ة ال�شرعية ولي�س ال��واق��ع والتاريخ،
وم����ا مل ي��ك��ن الإن�������س���ان وال���ت���اري���خ ع�صبا
الوعي غاب ومل يتحقق».
�أما يف العلوم النقلية اخلم�سة -القر�آن
واحلديث والتف�سري وال�سرية والفقه -فقد
غاب الوعي بالتاريخ؛ �إذ “تقت�صر العلوم
على الكالم والن�صو�ص خارج التاريخ ،كما
ك��ت��ب بع�ضها ب��ط��ري��ق��ة احل��ول��ي��ات (ال��ت��ي

تر�صد احل���وادث عاما بعد ع��ام دون ر�ؤي��ة
مل�سار التاريخ �أو ق�صده �أو غايته)».
وي��ق��ول حنفي� :إ َّن��ن��ا جن��د يف ال��ق��ر�آن ما
ي�ستجيب ملتطلبات تغري ال��زم��ان واملكان؛
ف���ن���زول���ه م���ف��� َّرق���ا وت���ب���ي���ان �أ����س���ب���اب ن��زول��ه
والنا�سخ واملن�سوخ على �أن احل��ي��اة تتغيرَّ
بتغيرُّ املكان والزمان (وما نن�سخ من �آية �أو
نن�سها ن�أت بخري منها �أو مثلها) .وما كان
هذا �إال وجوب احلركة والتطور؛ فالقر�آن
الكرمي جتاوز حدود املكان والزمان ،و�أتاح
فر�صة ت��ع ُّ��دد ال��ق��راءات ل�ل�أح��ك��ام وامل��ب��ادئ
والق�ضايا.
و�إذا م��ا حت��دث��ن��ا ع��ن ال��ع��ل��وم اخلال�صة
ك��ال��ع��ل��وم ال��ري��ا���ض��ي��ة وال��ف��ل��ك واملو�سيقى؛
ف�ي�راه���ا ح��ن��ف��ي خ��ال��ي��ة ه���ي الأخ������رى من
ال����ت����اري����خ؛ “لأنها ت����در�����س ال���ظ���واه���ر يف
حالتها الراهنة دون تاريخها� .أم��ا العلوم
الإن�سانية -باعتبارها ُمرتبطة بالإن�سان-
ف��ت��اري��خ ك���ل ع��ل��م ج���زء م���ن ال��ع��ل��م ول��ي�����س

منف�صال عنه» .و َرغْ ��م ذلك ،ظهرت بع�ض
امل��ح��اوالت لت�أ�سي�س وع��ي ت��اري��خ��ي؛ ب��دءا
من ابن خلدون يف القرون ال�سبعة الأوىل
م��ن ال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي ،ث��م ان��ق��ط��ع بعد
وفاته لقرون �سبعة تالية ،ليقدم من بعد
عدد من الفال�سفة والعلماء درا�سات عدة
تفاوتت بني و�ضعه كمو�ضوع جديد وبني
ب��ع��ث��ه ،وو����ض���ع ف��ل�����س��ف��ة ج���دي���دة ل���ه .وم��ن
امل��ح��اوالت م��ا ح��اول��ه ع��دد م��ن ال��ع��رب من
اجلمع بني الرتاث العربي والغربي؛ مما
�ساهم يف تغريبه� ،إىل �أنْ “حاول آ�خ��رون
حتقيقه يف م��راح��ل متمايزة ،و�إذا م��ا بلغ
ال��وع��ي م��رح��ل��ت��ه الأخ��ي�رة ت��وق��ف ال��ت��اري��خ
واكتمل الوعي».
ويقول فوكوياما �صاحب نظرية نهاية
التاريخ�“ :إنَّ ما ن�شهده الآن لي�س نهاية
ل��ل��ح��رب ال����ب����اردة� ،أو م����رور ف�ت�رة معينة
ملرحلة ما بعد احلرب ،و�إمنا نهاية للتاريخ،
ب��و���ض��ع ح���د ل�ل��أف���ك���ار الأي���دي���ول���وج���ي���ة يف

التاريخ الإن�ساين ،وانت�شار قيم الليربالية
الدميقراطية الغربية».
ول���ك���نْ �إذا كُ��� َّن���ا ن�����س�� ِّل��م ب�����أن ال��ت��اري��خ هو
ع��م��ر ال��زم��ن ال��ك��ب�ير ،وه��و اخل��ط ال�سائر
م��ن املا�ضي م���رورا باحلا�ضر و���ص��وال �إىل
امل�ستقبل ،والوعي بهذا اخلط الزمني هو
ما يحاول حنفي يف مقاله �أن يبحث عنه
وع��ن دواع��ي غيابه يف التاريخ الإ�سالمي،
�أق���������ول �إذا ك���ن���ا ن�������س���ل���م ب����ه����ذه اخل��ط��ي��ة
والرتاكمية يف التاريخ؛ فهل لهذا اخلط
من نهاية يمُ كن القول ب�أنها النهاية لهذا
التاريخ كما يقول فوكوياما؟
لعلِّي �أ�ستعري ُجملة مم��ا قاله الباحث
العماين زكريا املحرمي يف كتابه “ا�ستئناف
التاريخ”“ :الكل ي َّدعي �أنَّ نظريته متثل
نهاية التاريخ ،ولكن التاريخ يتجاوز تلك
ويثبت ف�شلها ،وي��ق��ذف لنا بحره الزاخر
كل يوم بكنز جديد من الأفكار والنظريات
والتجارب ال�سيا�سية التي يكمل الالحق
منها ال�سابق� ،أو يلغيه �أو ي��ب�� ِّدده؛ فتاريخ
الإن�����س��ان لي�س ���س��وى ت��اري��خ �أف���ك���اره ،ف���إن
ت��وقَّ��ف��ت الأف���ك���ار ت��وق��ف ال���ك���ون ،والأف���ك���ار
باقية ما دامت ال�سماوات والأر�ض».
ويبقى علينا �إذن -كما ُيقرر حنفي� -أنْ
نعي يف �أي مرحلة تاريخية نعي�ش؛ فال
ن��غ��رق يف ب��ح��ر ال�سلفية وال ن��ح�ترق بنار
العلمانية ،اللتني �إذا م��ا �أ�سقطنا املا�ضي
ع��ل��ى احل��ا���ض��ر ن��ت��ج��ت الأوىل ،وم��ت��ى ما
�أ���س��ق��ط��ن��ا امل�����س��ت��ق��ب��ل ع��ل��ى احل��ا���ض��ر نتجت
ال��ث��ان��ي��ة ،ب��ل علينا �أنْ ن�ستح�ض َر املا�ضي
يف احلا�ضر؛ فن�ستنري ب��ه ،و�أن ن�ستح�ضر
احلا�ضر يف املا�ضي ليحيا.
و�أخ�ي�را :ي��ب��دو �أنَّ احلا�ضر وح��ده من
َي ْ���دف���ع ���ض��ري��ب��ة غ��ي��اب ال���وع���ي ال��ت��اري��خ��ي
املن�شود ،ووحده �ضحية احلركة الرتاجعية
و�أخ��ت��ه��ا التقدمية ال�تراج��ع��ي��ة؛ فمتى ما
َوعِ ْينا �أن احلا�ضر �إمنا هو تراكم تاريخي
وحلقة يف �سل�سلة الزمن املت�صلة� ،أمكننا
فهم احللقات املكونة للتاريخ مبا ي�ضيء
حوادثه بالنظر �إىل الواقع و�أحواله ومبا
يتنا�سب مع مقت�ضيات ال�سياق الفعلي ،ال
ال��ن��م��وذج ال���ذي نفرت�ض مثاليته يف زمن
�آخر.
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