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 مفهوم التاريخ لذى مذرسة الحوليات الفرنسية

 رنيمة أحمذ.د

 جامعة الشلف

بن الاشياالث الجسًسة التي ؤغُس ؾطحها مً ؾطف ؤؾلب املهخمحن 

ً، واهذ هدُجت ملا  ذُت، مً ماضدحن وفالػفت ومفىٍط بالسضاػاث الخاٍض

ذُت مىص بساًت اللطن  حطل مً جحّىٌ في مىاهج ومساضغ الىخابت الخاٍض

ً، وبىاء غلى هصا، فهل ًمىً اغخباض هصا اللطن هى بساًت شيل  الػشٍط

ر؟وهل هصا الخحىٌ ؤحسر حلا كؿُػت  حسًس مً ؤشياٌ الخفىحر في الخاٍض

ر الؼابلت؟  مؼ مذخلف ؤشياٌ هخابت وجفؼحرالخاٍض

ت  ر، بغافت بلى ؤهه السضاػت الػلمُت لألحسار البشٍط ػّطف الخاٍض ٌُ

الػالكت بحن املظاهط املاغُت، الخاضت "بإّهه ... الفػلُت الىاكػُت املاغُت

.  1"الحُاة الاوؼاهُت، حُاة املجخمػاث وألافطاز: بالحُاة

وهى مً ؤملؼ ماضخي فطوؼا حالٌ PaulVeyneللس اغخبر بىٌ فاًً 

ً، ؤّن ما حسر في هصا اللطن وان  ر"اللطن الػشٍط فالؿفطة " ؾفطة الخاٍض

الشاهُت هي التي اػخؿاع مً داللها ماضدىها ججؼُس الىعي بالحسر 

ر فهصه واهذ  خي شِئا فشِئا، الحسر الصي ٌػخبر ول ش يء مسًً للخاٍض الخاٍض

ر الػالمي، فهي حُىما جذلطىا . الشاهُت ؤما الؿفطة ألاولى التي غطفها الخاٍض

ذُت  2.مً الخفؼحر الاػؿىضي لخػلب الحلُلت الخاٍض

طوي، بل ؤن ول فػل، وول حطهت  ًُ ر ػُاس ي هبحر،  بهه ال ًىحس جاٍض

بوؼاهُت لها زاللتها ومػاهيها الخاضت واملخمحزة التي تهم املاضخ، هما تهم ول 

املذخطحن في فطوع املػطفت ألادطي، ؤي غمً مذاٌ الػلىم إلاوؼاهُت 

. بطفت غامت

ر  ر املػاضط التي ججاوظث الخاٍض بن هىان الػسًس مً هماشج مساضغ الخاٍض

الطواجي، وحللذ مػه كؿُػت بشيل ؤو بأدط، مخإزطة في /الخللُسي الحياجي

                                                             

1- Dictionnaire Larousse, Larousse, Paris, 1991 

2 - Veyne Paul, EncyclopaediaUniversalis, France, 1990, corpus, 11,  p 466 
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شلً بما كسمخه الػلىم إلاوؼاهُت ألادطي، والفىط الفلؼفي الجسًس مً 

. ؤفياض ومفاهُم ومىاهج حسًسة

 :ظهور مذرسة الحوليات -1

ر ظهطث ؤؾطوحت حسًسة  مً ؤحل مىاحهت املسضػت الىغػُت للخاٍض

ر الفطوس ي املػاضط، وواهذ ؤهمها مسضػت  في مساضغ الخاٍض

 Laحػّبر غً ؤفياضها في البساًت في مجلت الترهُبEcoledesAnnalesالحىلُاث

Revue de Synthèse م، زم في مجلت الحىلُاث 1920مىص ػىتAnnales 

التي ظهطث دالٌ ػىىاث الشالزِىاث، وما جعاٌ جطسض حتى الُىم، ومً 

فهصا الخُاض الجسًس "داللها واهذ ؤفياض مسضػت حسًسة جدشيل وجدبلىض، 

ؤهمل الحسر وضهع غلى املسة العمىُت املىؾلت في الؿىٌ، وحىٌ اهخمامه مً 

. 3"الحُاة الؼُاػُت بلى اليشاؽ الاكخطازي

ر  ولصلً فلس واهذ هىان كؿُػت حاػمت مؼ ما ػمىه بالخاٍض

 الصي وان ًطهع غلى املسةالعمىُت L’histoireévènementielleالحسسي 

ت بشيل داص ػت وألاحسار الباضظة الؼُاػُت والػؼىٍط . اللطحرة والؼَط

بسو ؤّن ألاهمُت اللطىي التي غطفتها مسضػت الحىلُاث الفطوؼُت، جمشلذ  ٍو

في . في جمحزها الساثم بمحاولت بحسار ملاضبت ببؼخمىلىحُت في زضاػت املاض ي

ملابل املىاهج التي واهذ جىازي بها املساضغ الػلمُت ألادطي التي غطفذ 

 في ػلؼلت ملاالجه LucienFebvreوللس احتهس لىػُاهفابفط. اظزهاضا ؤهبر

ر" مػاضن مً ؤحل "التي ظهطث فُما بػس في هخاب " زفاغا غً الخاٍض

ر مهمت " في هخابه الصي لم ًخممه MarkBlochوهصلً ماضن بلىخ4"الخاٍض

بغافت بلى املاضخ الىبحر،فطهاهبروزًلطاحب ؤؾطوحت ضخمت حىٌ 5"املاضخ

ر البحط املخىػـ دالٌ اللطن الؼازغ غشط املُالزي ، كام هصا الخُاض 6جاٍض

                                                             
3-BOURDE GAY ET MARTIN HERVE, les Ecoles historiques, Seuil, Paris, 1988, p 172. 

4- FEBVRE LUCIEN, Combats pour l'histoire, Paris, Armand Colin, 1952. 

5- BLOCH MARC, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, 1941, 1949.  

6 - BRAUDEL FERNAND, La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 

ARMAND COLIN, PARIS, 1949. 
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ر  ر الحسسي، وهى الخاٍض الجسًس بىغؼ حسوزمػطفُتحسًسة لسضاػت الخاٍض

لت،  ر املسة العمىُت الؿٍى الخللُسي الطواجي، والشطوع في كطاءة وهخابت جاٍض

ر الحػاضاث واملجمىغاث الاحخماغُت الىبري،بىظمها الاكخطازًت  جاٍض

وجىظُماتها الاحخماغُت وػُيىلىحُاتها الجماغُت، في فػاء حؿطافي محسز 

ر مً الػلىم الاوؼاهُت . ومسضوغ ب الخاٍض هما غملذ هصه املسضػت غلى جلٍط

 كام املشطفىن غلى الحىلُاث بفخح الباب 1960-1950ففي ػىىاث ."ألادطي 

خي ؤي  ر الاكخطازي وغلم الؼيان الخاٍض ذُت والخاٍض ؤمام الجؿطافُا الخاٍض

ً بفخح . السًمىؾطافُا هما كامىا في ػىىاجالؼبػُىاث مً اللطن الػشٍط

ت مً حُاة املجخمػاث ر غلى زضاػت الجىاهب الفىٍط وفي هطف . مجاٌ الخاٍض

لسي مذخلف " الحىلُاث"كطن مً العمً اػخؿاغذ هصه الخجطبت بث ضوح 

ازة غلى اهدشاضها زادل الجامػاث واملطاهع الػلمُت،  املاضدحن الفطوؼُحن ٍظ

هما ؤزطث في الىشحر مً املاضدحن في الخاضج، في ؤضوبا الؿطبُت، والىالًاث 

يا الالجُيُت . 7"املخحسة وؤمٍط

هما وحسث هصه املسضػت ضسي واػػا في ضوػُا حُث ًلىٌ ًىضي 

ؤّن هىان ظطوف ؤدطي ؤّزث بلى وحىز اهخمام داص بالحىلُاث : "بؼمطجني

بت مً  في بلسها، جمشلذ في شلً الطفؼ الصي واهذ حػاوي مىه حتى مسة كٍط

ر الطػمي في الاجحاز الؼىفُاحي ػابلا . 8"ؾطف ممشلي الخاٍض

 بّن وضىٌ مسضػت الحىلُاث بلى وغؼ مياها لها غمً 

ً الطوغ،لهى زلُل واضح غلى ؤهمُت مسضػت  اهخماماث املاضدحن واملفىٍط

الحىلُاث في ؤوضبا وبحاضت ؤن حعءا هبحرا مً هصه اللاضة وان حطىا مىُػا 

ذُت . غمً هُمىت املسضػت املاضهؼُت الجسلُت الخاٍض

التاريخ بين الحقيقة واملوضوعية  -2

بن ول املجهىزاث التي بصلذ مً زادل مسضػت الحىلُاث، واهذ 

ذُت بسون شً، وهصا  تهسف بلى الاحتهاز ؤو الاكتراب مً الحلُلت الخاٍض

                                                             
7 - BOURDE GAY ET MARTIN HERVE, op. cit., p 172. 
8- BESSMERTNYYURI, Les annales Vue de Moscou, in Annales ESC, Jan/Fev., 1992. 

N°1, pp 245-259 
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خي الػلمي  الهسف ًطؿسم زوما بالصاجُت التي هشحرا ما حشىه الخؿاب الخاٍض

املتزن، وال ًمىً ؤن ًخحلم هصا بال بشا جم وغؼ حػٍطف زكُم ليل مً 

. مفهىمي الصاجُتواملىغىغُت مً الىاحُت املػطفُت واملىهجُت

ر في نهاًت املؿاف هى ما ًىخبه املاضدىن ولىً كُمخه  بن الخاٍض

ر  جخجلى فُما ٌؼىؾه املاضخ مً وعي فلؼفي، فالبحث غً زالالث الخاٍض

ر ًجب ؤن ًمخلً  ومفهىم الحلُلت، هى نهاًت مؿامطة ول منهما، فالخاٍض

وكس جحمل املىغىغُت هىا مسلىالث . الحلُلت ليي ًطل بلى املىغىغُت

مخػسزة، لصا ًجب ؤن هإدصها هىا بمىظاض ببؼخمىلىحُفاملىغىعي هى ما 

ػُف بىٌ 9"بلىضه الخفىحر املنهجي وهظمه وبالخالي ؤمىً جفؼحره ، ٍو

يىض  ذا للبشط، وؤن : "كاثالPaulRicœurٍض ر جاٍض بهىا هيخظط ؤن ًيىن الخاٍض

ر املاضدحن، في بىاء  ر البشط هصا مؼاغسا لللاضت الصي هصبه جاٍض ًيىن جاٍض

. 10"شاجُت مً مؼخىي ضفُؼ، ؤي شاجُت الاوؼان ولِؽ شاجُدىا الصاجُت

للس حاولذ مسضػت الحىلُاث اػدشماض ول ما ًمىً اػدشماضه مً 

غلىم ومػاضف ومىاهج بحث لخحلُم الىغػُت، وبالخالي الىضىٌ بلى 

الحلُلت التي وضلذ بليها الػلىم الؿبُػُت، حُث حاٌو ماضن بلىخ في 

ؤن ًػؼ املػاًحر والشىابذ املمىىت لخحلُم هصا الهسف، " مهمت املاضخ"هخابه 

البحط املخىػـ والػالم املخىػؿي "هما كام فطهان بطوزًل داضت في هخابه 

الخإػِؽ ملىهج حسًس وججسًس بػؼ املفاهُم، " دالٌ غهس فُلُب الشاوي

بةغازة الىظط في العمً واغازة الاغخباض بلى املسة ألاهثر ؾىال، وبغؿاء الفػاء 

ر وحػل مً الاكخطاز غامال ؤػاػُا مً  الجؿطافي مياها حسًسا في الخاٍض

ر . غىامل جىحُه حطهت الخاٍض

 

التاريخ والطفرة : بروديل -3

 Ecritssurًحسزىا فطهان بطوزًل غً هفؼه وبةػهاب في هخابه

l’histoire جىفي في ػافىا ػىت ) بشماٌ فطوؼا، 1902، فهى مً مىالُس
                                                             

9- BOURDE GAY ET MARTIN HERVE, op. cit., p 172 
10- RICŒUR PAUL, (1955), Histoire et Vérité, Seuil, Paris, p23. 
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، هما ًطوي لىا هُف كض ى ؾفىلخه الؼػُسة بحن الٍطف مؼلـ (1985

ؽ ؤًً وان ًسضغ والسه، وهُف جحطل غلى شهازة الخػلُم  ضؤػه وباَض

ر في الفترة  اضجحل بلى ول مً كؼىؿُىت والجعاثط الػاضمت همسضغ للخاٍض

ل حُث الخلى 1931و1923املمخسة بحن ػىىاث  وبػسها اهخلل بلى البراٍظ

 وكس ؤزث به ضحالجه الىشحرة بحن غفتي البحط 11بيلىز لُفي ػتروغ

لُا وحىىب ؤوضوبا بلى اهدشاف وحب هصا البحط ووان . املخىػـ، شماٌ بفٍط

هصا هى الػامل ألاػاس ي الصي ؤزي به بلى ادخُاض مىغىع زهخىضاه حىٌ 

ر البحط املخىػؿىالصي ظهط فُما بػس في هخابت ضخم شىال  جاٍض

هما حػطف بلى لىػُاهفابفط، الصي ؤضبح ضسًله الحمُم وماضن .ومػمىها

بلىخ وهجري باض في مسضػت الحىلُاث التي واهذ جذخلف غً مجلت الترهُب 

سا لىٌ . التي جمُل بلى الخىظحر وتهخم باملفاهُم ألاهثر ججٍط مؼ الحىلُاث "ٍو

هحً غلى ؤضع الىاكؼ، وفي ضفحاتهاشهٌط لطحاٌ في العمً الحاغط واملاض ي 

 حتى 1939ومىص ػىت . 12"هخػلبهم بمشاولهم املحؼىػت، بنهم ؤحُاء

 وان الغخلاٌ بطوزًل وبلاثه في املػخلالث ألاملاهُت الؼبب املباشط 1945ػىت

حُث وان بصاهطجه الخاضكت ٌؼترحؼ ما زضػه مً " البحط املخىػـ"في هخابت

ذُت،وشطع في بهجاظ هصا الػمل الطخم، وبػس دطوحه مً  وزاثم جاٍض

م ما وان كس فاجه وضسض الىخاب غام  املػخلل كام بةغازة جصحُح وجلٍى

لىال السجً ملا "ووان ًلىٌ لىػُاهفابفط. ص1222في ؾبػت زاهُتحىث1949

وكس حاٌو بطوزًلفي هصا املالف شس ". ؤمىً لبروزًل بهجاظ هصا الػمل

ر، وبلى الخذلظ مً  ؤهظاض املاضدحن بلى ضئٍت حسًسة حىٌ كػاًا الخاٍض

ً ؤو الشالزحن " باألظمت"الشػىض الػمُم  ر دالٌ الػشٍط التي غاشها الخاٍض

. 13"ػىت املاغُت

للس وّحه بطوزًل اهخلازاث شسًسة للماضدحن الصًً وضفهم 

ر الحسًث الصي ًطهعالىضف والسضاػت  بالخللُسًحن وؤًػا بلى هماشج الخاٍض

                                                             
11- BRAUDEL

 FERNAND
, (1969), Écritssurl’histoire, Flammarion,Paris. p 23 

12- Ibid, p 23. 
13- BRAUDEL

 FERNAND
, (1969), Écritssurl’histoire, Flammarion,Paris, p 24. 
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ػت والباضظة ر الىالػُيي هى . غازة غلى ألاحسار الؼُاػُت الؼَط فالخاٍض

ر ضواجي ٌؼىؽ ألاحسار في شيل مإػاوي ؤو في شيل ضىض مطؿطة  جاٍض

ػت دالُت مً ول جحلُل  حُىما ًخىحهىن بلى البحث في ألاػباب فهم "ػَط

. 14"ًماضػىن لػبت وهمُت ال جطجبـ بحلُلت ألاحسار

ر لِؽ ؤحسار هبري فلـ بل هى ؤًػا ألاحسار  لىً الخاٍض

ر الخؿىضٍت الىبري،  ػت ؤو اللحظاث التي جبسو بؼُؿت في مؼحرة الخاٍض الػٍط

ًدشيل شلً الخحىٌ مً الؿىٌ، ومً جفؼحر العمً الحسسي بلى البحث غً 

بػس امليان، ؤي العمً الجؿطافي، ومً الخجعثت بلى الشمىلُت، وهصا ما حاٌو 

اللُام به، وحلم بصلً جلً الؿفطة التي ؤحسزذ اللؿُػت في املػطفت 

ذُت . الخاٍض

أشكال الزمن التاريخي  -4

ر ًخذلظ في كىله  ر هى "ًحسز بطوزًل مػنى للخاٍض ؤن الخاٍض

ر املمىىت ؤي مجمىغت املهً ووحهاث الىظط املىخمُت بلى  مجمىغت الخىاٍض

خي هى غملُت ججعثتهطوهىلىحُت، . 15"ألامؽ والُىم والؿس فيل ظمً جاٍض

وهصهالخجعثتحػىؽ غازة اججاه املطحػُت التي ًيخمي بليها املاضخ، شاجُت او 

وهىا ًجػل بطوزًل مً العمان بػسا مً ؤبػاز امليان وبحسازُا . مىغىغُت

خي بإهه  ػطف العمان الخاٍض العمان الىاكعي الادخُاضي املؿلم الصي "له، َو

ر مخىىغت ومخباًىت ، ولصلً ًلؼم 16"ًىؿبؼ بؿابؼ اليؼبُت، فهى ًفطظ جىاٍض

اث ضثِؼُت ر بلى زالر مؼخٍى ر إلاوؼان في "فهىان : الخاٍض ر زابذ هى جاٍض جاٍض

ر بؿيء في حطهخه وحؿحراجه ر الشابذ ...غالكخه باملحُـ، جاٍض وجحذ هصا الخاٍض

ر ٌؼحر بهسوء، وهلىٌ بيل بضازة بشا لم ًخم جحٍطف اليلمت غً  هىان جاٍض

ر املجمىغاث والخجمػاث ر احخماعي مشل جاٍض وهىان ... مػىاها الحلُلي، جاٍض

ر  ر الخللُسي بشا ؤضزها، هى جاٍض خي وهى الخاٍض الىمـ الشالث مً العمً الخاٍض

                                                             
14- SOUARIT BENAMER, Histoire et Mutation. 
15 - BRAUDEL

 FERNAND
, (1985), La dynamique du capitalisme, Arthaud, Paris, p 3. 

 .42، الزمان التارخيي، دار الطليعة بريوت، ص(1991)سامل يفوت، - 16
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ر الحسسي وغلُه فهىان .17لِؽ فُه بػس إلاوؼان، ولىً بػس الفطز وهى الخاٍض

ر ظطفي، احخماعي  ر، وجاٍض ر حؿطافي، ؤي امليان والؿبُػت هخاٍض بشن، جاٍض

ر الؼُاس ي  ر حسسي، وهى الخاٍض داص باملجخمؼ والحػاضة، وهصلً جاٍض

 .الخللُسي املػطوف

اث، فهى هفؼه . ولىً الحلُلت ؤن العمً واحس في حمُؼ املؼخٍى

ال، ؤو مىؾال  ولىىه ًخذص ضىضا وؤشياال مخباًىت، فُيىن ظمىا كطحرا ؤو ؾٍى

في الؿىٌ، بن هصا الخلؼُم في حلُلت ألامط هى جلؼُم لػطوضة الخبؼُؿُت 

ر غىس بطوزًل الحػاضة مىغىغا له، فاألفم . الخػلُمُت للس اجذص الخاٍض

خي  خي وان مىغىغه الحػاضة، وهىا ًحاٌو اػخػماٌ املىهج الخاٍض الخاٍض

لت شمىلُت، مىغىغُت، وجؿبُله غلى الحػاضة التي هي  مجمىغت "بؿٍط

ذُت ٌشملها همـ واحس مً الحُاة املازًت والطوحُت، وػُمتها ؤنها  جاٍض

فالحػاضة هي محؿت مىغىع . 18"مطجبؿت ؤوزم الاضجباؽ بميانها الجؿطافي

ر وهي شاث ظمً مخىػـ ألنها حشمل ؤحسار مىؾلت في اللسًم،  الخاٍض

وؤحسار مخىػـ العمً وؤحسار ؤدطي كطحرة مً حُث امخسازاتها 

. العمىُت

بن الخلؼُم الصي كسمه بطوزًل ًسدلىا حخما في جحلُل الػالكت 

خي، فما هي  اث العمً الخاٍض الجسلُت بحن مذخلف ألاظمىت الشالزت ؤي مؼخٍى

الػالكاث التي جطبـ بحن املسز الشالر مً حُث الشيل،ومفهىم ول فترة ؤو 

خي وغالكاتها بالفتراث  مّسة مً حُث جحسًس مػىاها ووظُفتها في العمً الخاٍض

ألادطي، ومً حُث املػمىن ؤي الػالكاث بحن املاضخ الصي ٌشيل دؿاب 

خي لِشيل ضُاؾت  ؤو فػاء ؤبؼخمىلىحُا ًخػامل مً دالله مؼ العمً الخاٍض

ر النهاثُت . الخاٍض

ذُت ؾحر مػؿاة ػلفا بل ًلىم املاضخ بةوشائها غً  فهصه املسز الخاٍض

خي ًخم جحسًس الػالكت وغبـ  لت الخؿاب، وبفػل الخؿاب الخاٍض ؾٍط

                                                             
17-  BRAUDEL FERNAND, La Méditerranée… op. cit., pp 16-17. 
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لت بلى مسز بؼُؿت،  لػبت البؼُـ واملطهب ؤي جحلُل املسة العمىُت الؿٍى

ر" ر غسًسة لىفؽ الخاٍض . 19"وهصا ما ٌؼمح بىخابت جىاٍض

 البنية والزمن التاريخي -5

ر ؤمام  اث الخاٍض للس وغػىابطوزًل مً دالٌ جلؼُمه هصا ملؼخٍى

جطىض حسًس، هصا الخطىض وشإ غىس جحلُل الػالكت الجسلُت بحن املسز 

ر في شيله املطهب والبؼُـ فهى ًيىن بشن  العمىُت وجطىض مؼاض الخاٍض

لىٌ لىضوا الزوضي وان هخاب البحط املخىػـ هى الخجطبت ألاولى : " ببيُت، ٍو

ر البيُىي  . 20"للخاٍض

بن ادخالف ألاحسار وحػسزها وجىىغها واجذاشها ؤي مؼخىي مً 

ر الخللُسي جفؼحرا  خي الشالر ًجػل الخفؼحر في الخاٍض اث العمً الخاٍض مؼخٍى

ر يهم الاكخطازًحن بالسضحت ألاولى، ألنهم ٌػخبرون  ال، وهصا الخاٍض ضواثُا، ؾٍى

ت او ؤظماث بيُاث،  للس بلُذ هصه "ؤن ألاظماث الاكخطازًت هي ؤظماث بيٍُى

م  ذُت مجاال للفطغُاث، ولم ًخم الخحلم منها غً ؾٍط ألاحسار الخاٍض

ر الىاػؼ، فالبيُت هي التي واهذ  الخجطبت، فهي هصلً جدُح ؤفاكا للخاٍض

ل ر شو املسي الؿٍى . 21حؼُؿط غلى الخاٍض

فالبيُت حؼب لُفي ػتروغ هي وؼم وزادله هىان هظام 

مخجاوؽ بحن مذخلف الؿبلاث الاحخماغُت، لىً زادل هصا الىظام جطبح 

ر، فال ٌؼخؿُؼ إلاوؼان  بػؼ البيُاث زابخت وبالخالي فةنها حػُم حطهت الخاٍض

لي، ؤو شاحي،  ر مُخافحًز ر بلى جاٍض ؤو الػلل إلاوؼاوي ججاوظها، فُخحىٌ الخاٍض

... ؤو فىض ى

ر واملاضخ في مإظق حلُلي، وؤمام  وفي هصه املطحلت ًيىن الخاٍض

حخمُت، فال ٌؼخؿُؼ ؤن ٌػؿي للطحروضة اججاه آدط ؤو اججاهاث ؤدطي شاث 

                                                             
 .43سامل يفوت، مرجع سابق ، ص - 19

20-PIERRE CHAUNU, La Méditerranée c'est Braudel «entretien», in, L'Histoire n°157, 1992, 
p 71. 
21- Ibid., pp 71-72.  
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ؤبػاز مخفاوجت، وفي هصه الحالت جحسر الؿفطة، وجيخهي بلى اغخباض الخؿاب 

ر . املاػؽ مً ؾطف املاضدىن الطُؿت ألاهثر جيامال للخاٍض

مً هىا فلس جطهعث ؤغماٌ بطوزًل غلى العمان وغلى بػسه 

الجؿطافي، وهصا املسة املىؾلت في الؿىٌ، وفي النهاًت غلى الػامل الاكخطازي، 

ر، وهصا الخطىض كس  وهي التي جمشل ألاغمسة الشالزت لخطىض بطوزًل للخاٍض

البحط املخىػـ والػالم "حشيل بػسما اهخهى مً بهجاظ مالفه الطاثس 

غىسما زغُذ "، هما جلىٌ ظوحخه "املخىػؿي دالٌ غهس فُلُب الشاوي

ت لبروزًل هصه ... ألشطح وؤجحسر غً البساًاث ألاولى للمؿامطة الفىٍط

اث املجطزة، ولىً حشيل شلً الفىط في  البساًاث لم جدشيل في مىؿم الىظٍط

وؤكىٌ ؤن ...غسم اهخظام الخطىضاث املبسغت، التي وىهذ لسًه ضىضة زادلُت

ت لم جىخمل لسًه ػىي في وكذ مخإدط . 22"هصه الىظٍط

ر، ولىً هصا الشيل  للس ؤحسر هصا الخطىض جحىال في شيل الخاٍض

واضل جحىالجه حتى الُىم، هما ؤن الجؿطافُا لم حػس مشلما واهذ غلُه في 

ل العمً  املاض ي، وؤّن فىطة املسة العمىُت هي الفىطة ألاهثر ػسازا لخحٍى

خي بلى زضاػت الظىاهط املسجلت في مسز ظمىُت ؤدطي في بػؼ ألاحُان  الخاٍض

ؤما الػامل الاكخطازي فلم ًحافظ غلى مياهخه هػامل كىي .جيىن كطحرة

ذُت بػس ػىىاث الؼخِىاث . في جحلُل السضاػاث الخاٍض

بن حػسز الخذططاث وازماج مجمىغت مً الػلىم هما هازي بها 

بطوزًل لم حػس جازي الىظُفت التي واهذ جازيها ػابلا بؼبب حػلس وحشػب 

هحً وػِش "الػلىم، وهصا املشاول الجسًسة التي ظهطث زادل املجخمؼ 

هما ؤّن . 23"ػىت ؤظمت ال وؼخؿؼ جحسًس ؤػبابها بالػبـ25ومىص حىالي 

. الخذططاث املػطفُت الجسًسة لم حػس جحىمها غالكاث اجطاٌ حُسة

خي مسضػت جخيىن مً حُلحن  للس جطن بطوزًل مسضػت تهخم بالفىط الخاٍض

سافؼ غً ؤفياضه وحُل ٌػاضغه، ولىً الفُلؼىف  سه ٍو مذخلفحن، حُال ًٍا

                                                             
22- SOUARIT BENAMER, HISTOIRE ET MUTATION. 
23- BRAUDEL PAUL,comment Fernand Braudel a écrit «la Méditerranée »in l’Histoire 

N°:207 Fev. 1997.  P 84. 
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الفطوس ي مِشاٌ فىوى ػُػمل غلى اػدشماض ما كامذ به مسضػت الحىلُاث 

وبذاضت ؤغماٌ بطوزًل حُث ٌشُس بهصا الخحىٌ الصي شهسجه هخابت 

ر في ملسمت هخابه  اث املػطفت"الخاٍض لىٌ " حفٍط بن في هصه الىلؿت "ٍو

ًخحسز املشطوع الصي حاولىا ؤن هطػم دؿىؾه الػامت وألاولُت في هخاب 

ر الجىىن "وفي ". اليلماث وألاشُاء" وهى مشطوع وؼعى " ومىلس الػُازة"،"جاٍض

ر . 24"فُه بلى كُاغ الخحىالث التي جحسر غامت في الخاٍض

الشً ؤن مسضػت الحىلُاث الفطوؼُت وبذاضت ؤغماٌ فطهان 

ت وبهجاظاجه الىبري الػملُت، وان لها غظُم ألازط، غلى  بطوزًل الخىظحًر

ر وكطاءجه وجفؼحره داضت  .مؼاضاث الػلىم إلاوؼاهُت غامت وغلى الخاٍض

                                                             
24- FRANÇOIS DUFAY, «Il était écrivain» in l’Histoire, N° :192 oct., 1995, p84. 


