
 

 

  .مطالعة:  النشاط 
  .ةمن قضايا الثقافة التاريخي: الموضوع 

  
  

  
  .تنمية الرصيد اللغوي: الهدف 

  .      تنمية القدرة على فهم المقروء
  .      التعرف على معطيات النص ومناقشتها

  
  :تقديم 

ـ                ستقبله مـن        التاريخ سّجل ألحداث ووقائع، و به دروس و عبر َيْحتَاُجَها اإلنسان في حاضره و م
  .أجل البناء، كما يتضّمن محطات خاطئة تحتاج إلى نظرة شمولية واقعية

  
  :النّص 

       إن الشُّعوَر بالصراع الحضارّي، و تربّية الوعي الجماعّي إلدراك وقائع من الصِّراع و التفطُّن              
  .إلى ظواهره ال يمكن أن يحصل خارج الثقافة التاريخّية

عجز في التربّية التاريخّية التي تطبُع الجيَل بطَابعَها األّولـّي إالّ و ظهـرت              و مهما حّل من نقٍص أو       
  .نتَائُجُه في السُّلوك الذٍّهنِّي، و في كلِّ الممارساِت الجماعيَّة عجزا و نقصا َحَضاريا َيَمسُّ ذاتَ األّمة

وُّرات، و مـع المـصطلحات          ُيْمِكُن أليِّ مؤرٍِّخ مَن المغرب العربّي مثال أن ينساق مـع التَّـص    
الُمْستَعملِة في المراجِع الغربيَّة َعِن القرصنِة و نَْهِب السُّفُِن التِّجاريَِّة    من لَُدن َبحَّارِة القـرِن الـسَّابَع                    

ٍة لها  َعشََر الُمنْطَِلِقيَن مَن الجزائـر، و تونَُس، و طَـَرُبلَُس، و َسالَ، وُيْمِكُن أن َيْستَِنَد إلى مراجَع مختلف               
نقائُصهـا وفيها التّاريـخُ الخيالّي، و المسكوت عنه و المشبَُّع بالِعَداِء، و ُيمكُن أن تُـساقَ األحاديـث                 
عََفِْوًيا في هذا المجال، إما دون نقد أو بنقد سطحيّ  بطولّي عن  قرصنةَ األفاِرقـِة  الّـذين ينـشرون                      

  .الرُّعب بالبحر
ية للتّاريِخ تَْدَعُم التَّصنيفَ الحضاريَّ الذي يريده الصراع، و هـو            و لكن مثَل هذه االستقراءات السطحّ     

التقابل بين المتحّضر الذي يسعى إلى استئمان الطُّرِق البحرّيِة و التجارة َعْبَر القارات، و التّبادل بـين                 
و إذا ما استقّر فـي      . اإلنسانّية جمعاَء، و اللّصِّ الّذي يقطع عنه الّطريق، و ينهب ُسفُنَُه و يستعبُد أبناءهُ             

ذهن القارئ ِمثُْل هذا التّصور، فإنها الهزيمة الثقافية في تخّرب أعماق النفـوس، إذ يـصنّف الخـصُم                  
بجانب األخالق و القّيِم اإلنسانيَّة الٌمثْلى، و يصنّف المواطن و لو بطريقة ال شعورية بجانب الوحشّية و                 



 

 

افة التّاريخية هو أن يبحث عن تبادل االعتداءات على األقّل،          الظّلم، والهدف في مثل هذا االستقراء للثق      
و إذا ما   . و عن تقابل بين حضارتيـن، و عالميـن و تصارع بين أّمتين عن طريق البحر و التِّجارة                 

ذكر افتداء اإلسبان فيجب أيضا ذكر افتداء المسلمين المستعبدين في إسبانيا و مالطة، و ال بد أن يقابل                  
لبحر من جهة، و إرغام النّاس على االختيار بين التنصُّر، و المـوِت مـن جهـٍة أخـرى،          بين جهاد ا  

فالمعرفة العلمّية، و التصّور، و المصطلح كلّها ميادين محتاجة إلى تصحيح، و ليس معنى هذا أن كـل          
أن تكون مناهجه مصّوبة نحو الرّد على الهجوم بالهجوم أو نحو           تاريخ يجب أن يكون وطنيا محضا و        

التّفاخر، ولكن الثّقافة التاريخية يجب أن تكون غذاًء حقيقّيا للتّصوُّر الشّمولي و للتطور الموحد بجدلياته، 
و صراعاته و طموحاته المشتركة أو المتضاربة، فعلى كّل األطراف أن تكشف عن وثائقها و مناهجها، 

هما تعددت المدارُس و المراجع فإّن الحقيقة التاريخية يجب أن تُْعَرفَ من جميع جوانبهـا ِلتَكْتَِمـَل                 و م 
  . صبغتها العلمّية 

  .بتصرف . 82 عدد – عن مجلة الثقافة –عبدالمجيد مزيان .  د
   :أنّمي رصيدي اللغوي 

  .ينقاد : ينساق 
  .حتوياتها اعتراض طريق الّسفن، واالستيالء على م: القرصنة 
  .عاصمة ليبيا وأكبر مدنها حاليا: طرابلس 

  .مرفأ مغربي يقع على المحيط األطلسي : سال 
  .تلقائيا ، بال دراسة كافية : عفويا 

الدراسات السطحية، و االستقراء، طريقة يتبعها الباحث للوصول إلى أحكـام           : االستقراءات السطحية   
  .عاّمة من أحكام جزئية

  .ي البحر األبيض المتوسط، تقع بين صقلية، و ليبياجزيرة ف: مالطة 
  .إرغام الناس، إجبارهم، و إلزامهم

  .التَّنّصر، الّدخول في النصرانية، أي المسيحية 
  .أكتشف معطيات النّص وأناقشها 
  .ما القضية التي أثارها الكاتب؟

  ِبَم يترّبى الوعي الجماعي حسب النص؟
  .يتمُّ القضاء عليه ؟ما سبب الّصراع الحضارّي؟ و كيف 

  متّى يكون للتّاريخ أثر سلبي؟
  ما رأي مؤّرخي أوروبا في بّحارة شمال إفريقيا؟

  لماذا نقدهم الكاتب ؟
  ما الثقافة التاريخية الحقيقية؟



 

 

  
  

  :أسئلة التصحيح الذاتي 
  متى تكون الثقافة التاريخية بنّاءة؟/ 1س
   هي ؟ما. المراجع التاريخية الناقصة ثالثة أنواع/ 2س
  ما واجب المؤرخ الحقيقي؟/ 3س

  
  

  :أجوبة التصحيح الذاتي 
تكون الثقافة التاريخّية بنّاءة إذا اصطبغت بصبغة إنسانية، فذكرت الحقائق كماهي بال ٌمواَربٍة أو              ./ 1ج

ميل لعقدة االنتماء، أو التفوق، أو التعالي، و بمعزل عن الشعور بالنقص أيضا، و بذلك ترّبى األجيـال          
  . الحقيقة و تترفََّع عن ُعنْصر االنتماء و التفّوقعلى
تاريخ خيالّي بعيد عن الواقـع، و       : المراجع التاريخّية الناقصة حسب إشارات النّّص ثالثة أقسام         ./ 2ج

و تاريخ، ُمْعلـن    .. هذا ال يخدم اإلنسانية، و تاريخ مسكوت عنه ألسباب سياسّية أو طائفية أو عقائدية               
  .لحقد و الكراهية، و هذا أسوأ تاريخ و يؤدي إلى التّصاُدِمولكنه مشّبٌع با

من واجب المؤّرخ الحقيقّي أن يتوخّى طريقة البحث العلمي الدقيق في التعامل مع األحداث ينقدها، / 3ج
  .بعيدا عن العواطف، أو التحيـز لجهة بإخفـاء ما يضـّرها، و المبالغة في ما يخدمها

إلنساني يقّدم الحقيقة كما هي بال زيادة و ال نقصان، سواء أكانت لصالح هذه              إّن المؤرخ الباني للفكر ا    
  .الفئة أو تلك 

  
  
  
  
  
  
  
  


