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فرنان بروديل :امل�ؤرخ العادل
فاطمة بنت نا�صر

يتناول الكاتب هيثم مزاحم يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم م�سلك امل�ؤرخ الفرن�سي فرنان بروديل يف تناول التاريخ وتف�سري احل�ضارات .ال �أعلم �إن كان جه ً
ال م ّني �أال
�أعرف بروديل �سوى بقراءتي لهذا املقال �أم �أن امل�ؤرخ مل يحظ بالن�صيب الذي ي�ستحقه من االنت�شار وال�شهرة.
من هو فرنان بروديل؟
يعترب �أحد �أهم امل�ؤرخني الفرن�سيني .عا�ش يف الفرتة (-1985
ً
متنقل ب�ين اجل��زائ��ر �أث �ن��اء فرتة
 .)1902عمل يف ال�ت��دري����س
اال��س�ت�ع�م��ار ال�ف��رن���س��ي وب�ي�ن ال�ب�رازي ��ل .و��ض�ع��ه الأمل � ��ان حتت
الإق��ام��ة اجل�بري��ة مل��دة خم�س �سنوات عمل خالها على �إمت��ام
ر�سالة ال��دك�ت��وراه� .أب ��رز �إ�سهاماته حوته جملة (احلوليات)
التي تغري ا�سمها مرات عدة على مر ال�سنني ف�أ�صبح (حوليات
ال �ت��اري��خ) وب �ع��ده��ا (�أم � ��زاج ت��اري�خ�ي��ة) وب �ع��ده��ا (احل��ول �ي��ات:
اقت�صاديات  -جمتمعات  -ح�ضارات) .ما مييز هذه املجلة هو
تبنيها لأهم ما ي�ؤمن به بروديل وهو قراءة التاريخ بطريقة
غري تقليدية �آخذين يف عني االعتبار البنى اخلفية التي ت�شري
�إىل دور ال��ذه�ن�ي��ات واملجتمع واالق�ت���ص��اد واجل�غ��راف�ي��ا والتي
�أهملت لوقت طويل يف ق��راءة وكتابة التاريخ ،حيث مت تناول
التاريخ التقليدي ب�إعالء ال�ش�أنني الع�سكري وال�سيا�سي فقط
ومت �إه �م��ال اجل��وان��ب الإن���س��ان�ي��ة الأخ ��رى .وم��ن امل�ه��م كذلك
�أن نتعرف على �أ�سماء �أخ��رى تبنت �أف�ك��اراً م�شابهة لربوديل
و�أ�سهمت �إ�سهاماً كبرياً يف هذه املجلة ك�أمثال� :إميل دوركهامي،
وكلود ليفي �شرتاو�س وغريهم الذين ن�ش�أ بف�ضلهم ما يعرف
بالتاريخ اجلديد.
كتاب (قواعد لغة احل�ضارات)
مل ي�ح��ظ ه��ذا ال�ك�ت��اب بال�صيت ال ��ذي ن��ال�ت��ه ال�ك�ت��ب الأخ ��رى
ل�برودي��ل وي�ع�ل��ل ك��ات��ب امل �ق��ال ه ��ذا ب�ق��ول��ه �إن ال�ل�غ��ة املب�سطة
للكتاب قد تكون �أح��د ه��ذه الأ�سباب فهو كتاب موجه لتعليم
ال�ت��اري��خ يف ال�صفوف ال�ث��ان��وي��ة .وق��د حمل ال�ك�ت��اب يف طبعته
الأوىل عنوان (العامل الراهن) حتى مت �إعادة ن�شره عام 1978
ليحمل العنوان احلايل ،ومل يكن التغيري من ن�صيب العنوان
فقط ،ولكن كانت هناك مراجعه �شاملة للكتاب مع الأخذ بعني
االعتبار م�ستجدات الأحداث العاملية حينها ،لي�صبح بعد ذلك
يف متناول جمهور �أو�سع من القراء .ولعل �أهم امل�سالك التي
�سلكها ه��ذا الكتاب ه��و تناوله للتاريخ دون تعظيم م��ن �ش�أن
ح���ض��ارة على �أخ ��رى كما ه��و معهود يف ال�سابق ،وه ��ذا يف�سر
خلوه من اللغة اال�ستعالئية الغربية املعهودة .ويلخ�ص كاتب
املقال �أفكار الكاتب يف تناوله للح�ضارات بالآتي:
1 .1حمدودية حرية الإن�سان يف �صنع تاريخه.
2 .2قوة ت�أثري اجلغرافيا وخا�صة البحر.
3 .3اعتماده على مفهوم (املدى الطويل) للوقوف على معنى
الأح� ��داث وال �ظ��واه��ر ال�ت��اري�خ�ي��ة العميقة وه ��و مفهوم
م�ستوحى من اجلغرافيا واملارك�سية.

��4 .4ض��رورة �إج��راء مقاربة بني اقت�صاديات العامل ومفهوم
(االقت�صاد  -العامل).
�5 .5أهمية التثاقف بني احل�ضارات.
وب�ه��ذا جن��د � ّأن التاريخ و��س�يرة احل���ض��ارات يف ه��ذا الكتاب مل
يكن عن ا�ستعرا�ض ما م ّر من حروب وحكام فقط و� ّإنا جند
�أن ال�ع��وام��ل البنيوية املهم�شة كاجلغرافيا وال��دمي��وغ��راف�ي��ا
واالقت�صاد كان لها كلمة يف �صناعة ذلك التاريخ .فذلك �أمر
منطقي جداً حيث �إن هذه العوامل املهملة كان لها دور بارز يف
�صناعة التاريخ وكتابة �سرية احل�ضارات.
م �ك ��ون ��ات الأزم � �ن� ��ة ال� �ث�ل�اث ��ة :ال ��زم ��ن اجل � �غ� ��رايف  -ال ��زم ��ن
االقت�صادي /االجتماعي  -الزمن ال�سيا�سي
الزمن اجلرايف:
يعترب هذا الزمن ثابتا و�شبه م�ستقر ويت�ضمن عالقة ال�شعوب
بالبيئة املحيطة بها.
الزمن االقت�صادي /االجتماعي:
ح��رك��ة ه��ذا ال��زم��ن بطيئة وتعك�س الفعل ال�ضمني لل�شعوب
و�أث��ره وغالباً ما يكون �أث��راً عميقاً له ج��ذور �ضاربة ولكنه ال
يظهر على ال�سطح.
الزمن ال�سيا�سي:
وهو يعرب عن التاريخ املتحرك الظاهر على ال�سطح .ويعترب
ال��زم��ن ال�سيا�سي و�أح��داث��ه وم�ف�ترق��ات��ه ال�ك�ب�يرة �أث ��را للفعل
االجتماعي ال�ضمني ال��ذي يظهر على بعد ف�ترة طويلة من
الزمن على هيئة �أحداث متحركة وم�شوقة ولها �أثر غني على
امل�ستوى الإن�ساين.
مفهوم احل�ضارة عند بروديل
لعل كلمة احل�ضارة من الكلمات التي ي�صعب تعريفها لهذا
نرى تعريفات متعددة لذات املفهوم ،فلكل مف�سر زاوية ينطلق
منها ومن هنا نرى اخللط ،كالذي ح�صل بني مفهوم احل�ضارة
والثقافة .ورغم � ّأن مفهوم الثقافة �أقدم من مفهوم احل�ضارة
م��ن ن��اح�ي��ة ال�ع�م��ر �إال � ّأن اخل�ل��ط بينهما ق��د ورد يف �سياقات
متعددة .فرنى الفليل�سوف هيغل ا�ستعمل الكلمتني لت�شريا �إىل
ال�شيء نف�سه دون تفريق بينهما� ،إال � ّأن احلاجة �إىل ف�صلهما
�أ�صبح �ضرورة الحقاً .و�سرنى � ّأن احل�ضارة رغم احتوائها على
عنا�صر مادية و�أخرى �أخالقية وقيمية ،ف� ّإن مف�سريها غ ّلبوا
اجلانب املادي عليها ليطغى الحقا عليها وت�صبح هي مرادفة
ل�ل�إجن��از امل��ادي والثقافة م��رادف��ة للقيم الأخ�لاق�ي��ة النبيلة.
ونرى التفاوت يف ا�ستخدام اللفظتني يختلف من حيز جغرايف

لآخر ،فنجد � ّأن كلمة ح�ضارة �أكرث �شيوعاً يف �إجنلرتا وفرن�سا
والواليات املتحدة ،بينما كلمة ثقافة �أكرث ا�ستخداماً يف �أملانيا
ورو�سيا مث ً
ال .وي�ؤمن بروديل � ّأن احل�ضارة ال ميكن تعريفها
�إال بتظافر كل العلوم الإن�سانية مبا فيها التاريخ ،فهو يربط
مفهوم احل�ضارة بالرجوع �إىل اجلغرافيا وعلم االجتماع وعلم
النف�س االجتماعي واالقت�صاد .فاحل�ضارات ت�شكلت بفعل هذه
املقومات وجناحها �أو �إخفاقها يعود �أي�ضا �إىل ه��ذه العوامل
التي ال يجدر �إهمالها .فاملوقع اجلغرايف مث ً
ال �ساهم يف جناح
بع�ض احل�ضارات و�ساهم �أي�ضا يف ا�ضمحالل بع�ضها الآخر.
احل�ضارة واملجتمع
كما ح��دث اخل�ل��ط ب�ين احل���ض��ارة والثقافة ح�صل خلط �آخ��ر
ب�ين احل �� �ض��ارة وامل�ج�ت�م��ع ول�ك��ن ع�ل��ى ع�ك����س ال�ت�ن��اق����ض الأول
ي�أتي االتفاق حد ال�ترادف بني احل�ضارة واملجتمع .فاملجتمع
ال ميكن ف�صله عن احل�ضارة وال احل�ضارة ميكن ف�صلها عن
املجتمع .ي��رى ب��رودي��ل � ّأن احل���ض��ارة تعني �ضمنياً ف�ضاءات
كرونولوجية �أكرث من �أية طبيعة اجتماعية فهي �أكرث حتركاً
وا�ستجاب ًة للعامل الزمني و�سرعتها �أكرب من املجتمعات التي
تتكون منها وحتتويها .كما ي�شدد بروديل على �أهمية العن�صر
الب�شري وع ��دده يف �صناعة ون�ه��و���ض احل���ض��ارات ،فكل زي��ادة
يف ال�ع��دد يقابلها زي ��ادة يف الإن�ت��اج واالزده ��ار .أ�م��ا يف اجلانب
االقت�صادي و�أث��ره على احل�ضارات ف�يرى ب��رودي��ل � ّأن احلالة
االقت�صادية متقلبة و�أ ّنه من املهم �إنفاق الفوائ�ض االقت�صادية
كلما ت��وف��رت فهي ال �ق��ادرة على خلق مت�سع للفنون وال�ترف
احل�ضاري.
الأديان عند بروديل
ي ��رى ب ��رودي ��ل �أن ال��دي��ن امل���س�ي�ح��ي الزال ح��ا� �ض��راً يف امل�شهد
الأوروب ��ي رغ��م ما ن�شاهده من ف�صل ظ��اه��ري .فالدين �صاغ
الكثري م��ن امل��واق��ف الأخ�لاق�ي��ة كقيمة احل�ي��اة وامل ��وت وقيمة
ال�ع�م��ل ودور امل ��ر�أة وغ�يره��ا .ول�ك�ن��ه يف امل�ق��اب��ل ي��رى �أن �سمة
احل�ضارة الغربية هي ارتقا�ؤها الدائم نحو العقالنية فكانت
يف تطور دائم ومل جتمد عند الفكر الأغريقي �أو امل�سيحي.
�أما الإ�سالم فريى بروديل �أ ّنه مل ينف�صل عن احل�ضارات التي
�سبقته ب��ل � ّإن �إرث تلك احل���ض��ارات م��ن ع ��ادات وط ��رق عي�ش
ا�ستمر معه ومل يخرج عنها �إال ب�شكل ي�سري .ونظم العي�ش
والتكوينات القبائلية هي التي �ساندت الإ��س�لام و�ساهمت يف
انت�شاره بالغزوات.
f_wahaibi@hotmail.com

