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  أرضية الندوة

 

المتتبع لمراحل البحث في تاريخ الغرب اإلسالمي عموما، وفي تاريخ إن 

على التطور الهائل الذي عرفه هذا الميدان يقف المغرب الوسيط بوجه خاص، 

سواء على مستوى اإلشكاليات المطروحة، أو على مستوى ، منذ عقد التسعينيات

ة المصدرية تعميق النظرة في المواضيع المطروقة، مستفيدا من تراكم الماد

 الجديدة التي أظهرها المجهود التحقيقي لثلة من الدارسين المغاربة وغيرهم.

ويتلخص هذا التوجه، في "ارتياد تاريخ المجتمع بمعناه الواسع المتشعب المؤدي 

  .حتما إلى اعتماد عدة مقاربات مندمجة متداخلة"
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المغربي ليس غريبا  ن التطور الذي طبع البحث التاريخيومن نافلة القول أ

عما تعرفه مناهج العلوم االجتماعية من تطور وحيوية. وعلى رأسها مناهج البحث 

التاريخي. فقد طبعت مدرسة الحوليات ووريثها "التاريخ الجديد" بميسمها عددا 

ا من التاريخ الحدثي إلى بتحويل اهتمامهمن األبحاث التاريخية المغربية والعربية 

. لقد ظهر التاريخ إلى التاريخ الذهني والثقافياالجتماعي، ثم ودي االقتصا التاريخ

  للخروج من األنساق التي فرضها التاريخ االقتصادي واالجتماعي.  الذهني

الثقافي موضوعا مبهما في بعض األحيان من حيث و الذهنييبدو التاريخ 

بعضها كونه يتضمن أصنافا من التخصصات التاريخية المشتتة والمتداخلة مع 

 - تاريخ األحاسيس -البعض، وإن كانت لها خصوصياتها النسبية  تاريخ األفكار

، تاريخ العلوم، 1تاريخ التصرفات وردود األفعال، تاريخ التمثالت، تاريخ الذاكرة

تاريخ المؤسسات والسياسات الثقافية، تاريخ وسائل اإلعالم والثقافة اإلعالمية 

culture médiatiqueوز...إلخ. وكلها مواضيع تاريخية نكاد ال نجد لها ، تاريخ الرم

  صدى في األبحاث الجامعية المغربية.

  

هو وجه من وجوه التاريخ االجتماعي الذي  الذهنيويمكن القول إن التاريخ 

: فهو إذن  phénomènes symboliquesيحصر ميدان بحثه في الظواهر الرمزية 

. إنه ابن لتاريخ  "Histoire sociale des représentations"تاريخ اجتماعي للتمثالت 

Ariés وفليب أرييس Mandrouالعقليات (كما بلورته كتابات روبير ماندرو 

 . 2بفرنسا)

ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن "التاريخ الجديد" يولي أهمية خاصة لما 

التاريخية، ويكاد يحصر ما هو اجتماعي في ما هو رمزي  ايسمى باألنتروبولوجي
                                                
1- Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1977 
2 -Robert Mandrou, Introduction à l'histoire de la France moderne, 1500-1640, Essai de 
psychologie historique, Albin Michel, 1961 
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وثقافي، مولّدا بذلك تاريخ يحصر اهتمامه على المظاهر البيولوجية أو العائلية 

(الوالدة، الزواج، الموت، األكل، الشعور، الطقوس...)، ذالك أن مواضيع السبق 

عند أصحاب التاريخ الجديد ال تنعزل عن قانون الطلب للجمهور العريض 

وبصفة خاصة حول الحياة  المتعطش للدراسات المتعلقة بالمواقف الجسمانية،

ش على حساب الجنسية والعاطفية، كما أنها مواضع تعطي األهمية للمحيط المهمّ 

تحظى باهتمام خاص) وغيرهم شين، والمنحرفين والسحرة المركز (دراسة المهمّ 

في محاولة تفسير المشكالت النفسية والخلقية للمجتمع الغربي وفهمها. كما أن ما 

لخيالي واألحالم والبنيات اإليديولوجية يجلب االهتمام أكثر وراء المعاش، مثل ا

  من الظروف الحقيقية للواقع المعاش.

  

هو قبل كل شيء نتاج طلب اجتماعي، وهو يرتكز على  الذهنيإن التاريخ 

تعددية في الوثائق : كتابات من كل نوع، وثائق مصورة، نتائج الحفريات 

صاء، منحنى لألسعار، صورة، فيلم أو لقاح األركيولوجية، روايات شفوية إلخ. إح

مواد تاريخية ووثائق يشكل أحجوري، أداة، نذر بالنسبة للماضي البعيد... كل هذا 

  من الطراز األول بالنسبة للتاريخ الجديد.

كما أن التاريخ الجديد يعمل على الرفع من قيمة الوثائق التي كانت حتى 

ي الماضي" كما يسميهم (لوكوف) أو وقت قريب متروكة لإلخباريين أو "صحفي

  مهمشة (مثل نصوص األعياد واالحتفاالت، كتب الطبيخ، كتب المناقب).

    

" أمثال ميشال "الفالسفة الذين أخذهم التاريخ في سفينتهلبعض  وسيكون

 Norbert Elias, Michel Foucault, Michelفوكو وإلياس نوربير وميشال دو سيرتو  
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de Certeau وهم  االنتقال من تاريخ العقليات إلى تاريخ التمثالت، دورا حاسما في

  الذين أعطوا للتاريخ الثقافي كامل قوته.

  

أن "التاريخ الثقافي قد أبان عن  2006 سنة لقد صرح (لوي فاديلورج) 

قدرته على توسيع مجال الدراسات التاريخية، كما أوضح أن أي موضوع 

من دراسة التمثالت. ومع ذلك يبقى أن التاريخ  تاريخي ال يمكنه أن ينفلت

الثقافي ال يمكن أن يكون الهدف الوحيد في األبحاث التاريخية. فإن نحن أردنا 

في يوم ما تحقيق تاريخ شمولي كما حلم به ورثة (بروديل)، يجب علينا أن نقبل 

ي كذلك بأن يكون التاريخ متعددا، ال أن نسقط في مطبات النظرة األحادية ف

قراءة الماضي، سواء كانت نظرة األمس االقتصادية واالجتماعية، أو نظرة 

  3اليوم الثقافية"

الدراسات العربية من هذا التطور الهائل في ميادين ومناهج  ما هو موقع

؟ المجالالبحث التاريخي؟ وما هي إسهامات مؤرخي الغرب اإلسالمي في هذه 

عها لخصوصيات اخضإاما نقديا وهل نجحوا في استلهام تلك المناهج استله

  التاريخ المغاربي ومجتمعاته؟

طرح هذه التساؤالت تدفعنا إلى استحضار  األعمال  العلمية للدكتور مجرد  إن 

  إبراهيم القادري بوتشيش والتي أسهمت في:

 :ملء بياضات التاريخ االقتصادي واالجتماعي وتاريخ الذهنيات، وخاصة 

 التاريخ االقتصادي واالجتماعي وتاريخ األقليات،  -مشروع تاريخ المهمشين

قتصادية  ( نمط أنماط اإلنتاج اال –تاريخ اآلخر  -للمغرب واألندلس عقلياتال

                                                
3 -Vadelorge, Loïc, Où va l'histoire culturelle?, Ethnologie française, 2006, n°2, p. 357-359 
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( انظر كتابه : "المغرب واألندلس في عصر المرابطين:  .اقتصاد المغازي) 

  األولياء " وغيره من مؤلفاته األخرى. -المجتمع  –الذهنيات 

  اشتغاله بالنصوص المخطوطة ومساهمته في نشر وثائق دفينة. 

   تتجلى في  تفى بهحالمكما أن معالم التجديد في أعمال:  

  تجديد آليات االشتغال المصدرية : نوازل، كرامات صوفية، فولكلور ومحكيات

ستغالل معطيات اإلعالم الجديد ك دعوته الوثائق مجازية، الخ..، وكذل شعبية،

 )"مستقبل الكتابة التاريخية في عصر العولمة واإلنترنيت"انظر كتابه : (

 مقارباتال  -المتخيّل –السيميولوجيا  -تجديد آليات االشتغال المنهجية: التأويل 

دراسات في  :ذهنيات الغربوبين أخالقيات العرب ": هكتابانظر األنتروبولوجية (

 .)"األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية

 لحظات تفكير في قضايا عالم ": هكتابه بقضايا الفكر العربي المعاصر (اهتمام

)، وانخراطه في قضايا العالم المعاصر من خالل مشاركاته في "مضطرب

 والكتابة في المنابر اإلعالمية المختلفة حول قضايا معاصرة. ،مؤتمرات دولية

 داخل المغرب  كبيرة  يتمتع به المحتفى به من سمعة علميةما ذا دون إغفال ه

قام به من واجب التدريس الجامعي ، وما الغزير وخارجه، بفضل إنتاجه التاريخي

نا ومكوّ ، ومجتهدا في تطوير الدرس التاريخي، يا وباحثاسنة، قضاها مربّ  35لمدة 

الباحثين في حقل التاريخ  األساتذة من كوكبةتخريج لت  بألجيال متالحقة، كلّ 

، فكان بهذه الرسالة العلمية االقتصادي واالجتماعي والتاريخ الذهني والثقافي

وباحثا متميزا  نموذجا إنسانيا، -دون كلل أو ملل  - والتربوية التي أنجزها 

 .وتواضع في صمت بحث والعملوحبه لل ،، ونزاهتهبأخالقه

األستاذ إبراهيم القادري  بصم عليهاالتي  المتميزة ونظرا لإلسهامات العلمية

االقتصادي واالجتماعي  مجال التاريخ مساره العلمي، وخاصة في بوتشيش في
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اعترافا  لتكريمه،، فقد قررت الجمعية األندلسية تنظيم ندوة وتاريخ الذهنيات

 .التاريخيةفي مجال تطوير الكتابة كبيرة جهوده المتواصلة، وما أسداه من خدمة ب

من داخل  من األكاديميين والجامعيين ثلةب االتصال ارتأت، سياقفي هذا الو

 ،متربطهم وشائج الصداقة العلمية مع األستاذ المكرّ  المغرب وخارجه، ممن

 هللمشاركة في هذا الملتقى العلمي، آملين أن تشكل أبحاثهم باقة علمية تشرف مسار

  العلمي.

فهي تنطلق من األرضية  ،نقترحها لهذه الندوة التكريميةتي الندوة ال محاورأما 

  التي طرحناها، ويمكن اختزالها على الشكل التالي:

  محاور الندوة:

  دراسات في قطاع من القطاعات (للمغرب واألندلس التاريخ االقتصادي

إشكاالت منهجية، العلوم  تحقيق نصوص جديدة،  االقتصادية، مصادر،

 المجاورة التي تخدم التاريخ االقتصادي، دراسات مقارنة الخ...)

 دراسات تاريخية في قضايا اجتماعية ( للمغرب واألندلس التاريخ االجتماعي

، األقليات، المسكوت عنه في تاريخ شون والخارجون عن القانون، المهمّ دقيقة

ت منهجية، العلوم المجاورة التي إشكاال نصوص جديدة، المجتمع، مصادر،

 تخدم التاريخ االجتماعي، دراسات مقارنة الخ...)

 ليد والمتخيل(دراسات حول العادات والتقا ات والتمثالتتاريخ الذهني ،

ية، العلوم المجاورة التي تخدم السلوكات والتمثالت، مصادر، إشكاالت منهج

 ، دراسات مقارنة الخ...)الذهنياتتاريخ 

 في أعمال المحتفى به اتقراء. 

 شهادات وبالنسبة لألصدقاء الذين لم يتمكنوا من المشاركة، يمكن أن يبعثوا ب

 .المحتفى به في حقعلمية 
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االقتصادي التاريخ  إثراء تصبو إلىأبحاث الندوة التكريمية  ومع أن

ترحب أيضا  اللجنة التنظيمية  للمغرب واألندلس، فإنواالجتماعي والذهني 

تشمل التاريخ االقتصادي واالجتماعي والذهني لكافة  بكل المساهمات  التي 

المجاالت والمناطق التي كانت على عالقة بالمغرب واألندلس، سواء تعلق 

األمر بالمشرق اإلسالمي أو المجتمعات المتوسطية. كما ترحب أيضا 

   ر الذي تتناولها الندوة.بالدراسات النظرية التي تثري المجال البحثي والمحاو

  

  

 


