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تعليم التاريخ ... رؤية مغايرة

أِسّرة، مقاٍل وفناجني شاي، مرايا وأمشاط، مقاعد وكراس، شراشف، أغطية، زجاجات كوكاكوال، أجهزة استماع، مركبات وحافالت قدمية، 
العرض  في  تظهر  ألشياء  ملخصًا  ليست  هذه  وغريبة.  شاذة  وأشياء  قدمية،  آثار  عال،  بكعٍب  أحذية  مراحيض،  أدراج،  صناديق  املاس،  من  قطع 
التلفزيوني البريطاني )Roadshow The Antiques(، وإمنا هي قائمة مختصرة بأشياء تبدو كموضوعات مت التعامل معها في مقاالت وكتب ألفها 
“األشياء” إما مهمة وإما مثيرة بحد ذاتها. ففي قائمة القراءة للثقافة  مؤرخون. وهذه القائمة يجب أن ال تضللنا وجتعلنا نفكر بأن املؤرخني يعتبرون 
“بعض شعارات اخلدمة البحرية اإلجنليزية املبكرة”.2  “أِسّرة إجنليزية قدمية”، أو  ًا من أنواع العناوين األثرية القدمية املتألقة مثل  املادية لن يجد املرء أيَّ
ولعل املؤرخني أكثر اهتمامًا بـ”صلصة” مفاهيم سميكة تتضمن مفاهيم “طيبة النكهة” مثل نوع اجلنس، والطبقة، والهوية، والسياسة، والطرق الدائرية 

للعرض والتمثيل واملشاِهد والدراسات السيميائية والدعائم النظرية.

أشياء تشّكل التاريخ1
ثقافة مادية وروايات تاريخية

جيورجيو ريللو

والتصنيفات  املنهجية  الوسائل  بني  العالقة  في  يتأمل  املقال  هذا 
بالثقافة  احلديث  وارتباطها  املؤرخون  يستخدمها  التي  املفاهيمية 
واملفاهيم  املنتوجات  بني  بالعالقة  اخلاص  اهتمامي  ويتمثل  املادية. 
– مبا أسميه  املاضي  لفهم  باستمرار  املؤرخون  التي يحشدها  الكبيرة 
“سرديات” أو “استعارات”. ويكون املؤرخون حاضرين مع أشياء 
إلى مالءمتها  السياق، ويسعون  من  تكون مجردة  ما  غالبًا  منعزلة، 
الروايات  ضمن  أخرى(  وحتليالت  وحقائق  أحداث  جانب  )إلى 
الواسعة التي تتصدر التاريخ كموضوع. فنشوء الرأسمالية، وعصر 
جميعها  تعتبر  يشابهها  وما  والعوملة  الصناعية،  والثورة  النهضة، 
ما بعد احلداثة  يتجنبها حتى مخضرمو  أن  كبيرة” ال ميكن  “صناديق 
دون صعوبة. ويبني املؤرخون كذلك معرفتهم بكل الطرق احملددة 
وهذا  واسع.  بشكل  مشتركة  منهجيات  تبني  طريق  عن  بالتفصيل 
املؤرخني على عمل  تساعد  املادية  الثقافة  كانت  إذا  ما  يسأل  الفصل 

أشياء بشكل مختلف.

القضايا آخذًا بعني االعتبار ثالث دراسات،  إلى هذه  أتطرق  سوف 
التاريخ بالثقافة املادية.  أقترح أن متثل ثالث طرق يرتبط من خاللها 
وقد اخترت ِمشدًا رثًا يعود للقرن الثامن عشر، وكأس نبيذ مكسورًا 

ومع  عشر.  التاسع  للقرن  تعود  وصورة  عشر،  السابع  للقرن  يعود 
املجدي  من  األشياء،  من  املجموعة  هذه  إلى  أنظر  أن  وقبل  ذلك، 
مجال  تطوير  في  املؤرخون  وّظفها  التي  العامة  املقاربات  مراجعة 

دراسات الثقافة املادية.

 أنواع الثقافات املادية

بقي املؤرخون، بل وجنحوا خالل القرننينْ األخيرين بقليل من االرتباط 
أو عدمه مع األشياء. وبطرق عديدة، يبدو أن املؤرخني ال يشعرون 
بارتياح عندما يتعاملون مع أشياء مادية.3 وعليه، فإن األشياء تكشف 
التاريخ جدليًا بطرق مهمة، واحلقيقة أن دراسة الثقافة املادية قد أثرت 

على نحو ملموس في ميدان التاريخ في السنوات األخيرة.4

تاريخ من أشياء
على  تركيزهم  هي  املادية  بالثقافة  فيها  املؤرخون  يرتبط  طريقة  أول 
شكلها املادي ومعاملته بالطريقة ذاتها التي يعاملون بها مخطوطة، 
وفي  رئيسية.  كمصادر  أشياء  صورة:  أو  جرد  عملية  مفكرة، 
املنتوجات مهمة ألنها ُتستخَدم كدليل على شيء  هذه احلالة، فإن 
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حيث  أشياء،  من  تاريخًا  أدعوه  ما  وهذا  املاضي.  من  جزءًا  كان 
املاضي.  وتفاعل  التاريخ  لضبط  خام  كمواد  املنتوجات  ُتستخَدم 
تعددًا  )أكثر  أوسع  يتمثل في مجموعة  للمؤرخني  فرد االستحقاق 
من  وتفسيراتهم  حججهم  لدعم  املصادر  من  أيضًا(  تنوعا  أكثر  بل 

خاللها.

تاريخ أشياء
ال يهتم املؤرخون بالضرورة بالكشف عن ِقدر صغير أو اكتشاف نوع 
وفي  قبل.  من  ُتعَرف  لم  الوسطى  للقرون  تعود  حتميص  شوكة  من 
موضوع التاريخ، ال يشّكل الكشف عن املادة بحثًا ولن مُينح مساحة 
كبيرة في صفحات نشرة تاريخية. فتطور الدراسات حول االستهالك 
التحقيق  في  باالعتبار  يحظيان  كمجالني  التصميم  عصر  ومجيء 
معظم  فإن  واليوم،  باملنتوجات.  متزايدًا  اهتمامًا  يعنيان  التاريخي، 
تاريخ الثقافة املادية هو حول تاريخ أشياء، ومبعنى آخر حول التحليل 

التاريخي للعالقة بني األشياء، والناس وما ميثلون.5

التي لعبوا فيها دورًا وثيق  التاريخ  إن األشياء مهمة في كل مجاالت 
لفولتير،  الفلسفي  الفكر  املؤرخني في حتليل  أحد  اهتم  وإذا  الصلة. 
فإنه سيجد مساعدة جّد قليلة لدى فحص كوب شاي فولتير، أو أي 
لو  لكن  املسألة.  تلك  أجل  من  عشر  الثامن  للقرن  يعود  شاي  كوب 
خدمات  فحص  فإن  واألدب،  اخُللق  بثقافة  التفكير  يهّمه  املرء  كان 
الصلة  وثيقة  تكون  قد  السعوط وبصمات هوغارث  الشاي، وعلب 
اكتشاف  األشياء:  تاريخ  جتاه  ومختلفة  كثيرة  طرق  فثمة  باملوضوع. 
مهيمن  بشكل  فعل  )كما  فردية  أشياء  في  عمقًا  أكثر  شخصية  معاٍن 
لوريل تاتشر أولريش(، أو بشكل أقل شخصيًا، حتليل نوعي لنماذج 
ُملكية )كما ُوِجد في الدراسة األكادميية للورنا وذريل(.6 وفي كليهما 
ليس الشيء “دعامة للبحث”، بل هو موضوع التحليل بالضبط. وفي 
هذه احلالة، فإن ذروة السرد بالنسبة للمؤرخني تكمن في القدرة على 
إنتاج مجاالت جديدة )وأعماق جديدة(  توسيع تغطيتهم عن طريق 
لالستقصاء التاريخي، الذي يقوم أساسًا في أغلب األحيان على قدر 

عال من تعددية التخصصات.

اجلدول 1.1: أنواع الثقافة املادية، واألساليب والسرديات

              نوع الثقافة املادية                      حاالت                                                 أشياء، ومنهجيات، وروايات

شيء1تاريخ من أشياء
مشد »مخّبأ«

منهجية
دمج املصادر

السرد
اختيار السرد

منهجية2تاريخ أشياء
بحث متعدد التخصصات

السرد
ثورة املستهلك

شيء
فخار ُمكتَشف في جيمستاون

السرد3تاريخ وأشياء
الثورة الصناعية

شيء
صورة مقصوصة آللة تطير

منهجية
مراجعة الفلسفة الوضعية

من مساق توظيف الدراما في التعليم.
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تاريخ وأشياء
معًا  وضعها  طريق  عن  املادية  باملنتوجات  للتفكير  ثالثة  طريق  ثمة 
الرؤية  هذه  قبول  في  بطيئًا  كان  التاريخ  فموضوع  التاريخ.  خارج 
األكثر “دميقراطية” للثقافة املادية التي ال تكون بها األشياء املادية في 
موقع مستكني للمعرفة التاريخية. لقد طّورت فروع أخرى للمعرفة؛ 
مرنة  منهجيات  واألنثروبولوجيا،  اآلثار  االجتماع، وعلم  مثل علم 
في  املساعدة  استقالليتها  على  التأكيد  طريق  عن  املنتوجات  لتحليل 
عملية الكشف. فالتاريخ كان بطيئًا في متييز قدرة العالم املادية على 
وتشكيل  استحضار  طريق  عن  املاضي  لتحليل  الكلي  املفهوم  حتدي 
أضفت  وقد  وتقدميها.  وتصنيفها  األفكار  جلمع  جديدة  عمليات 
املنتوجات على املاضي حياة لتكون في متناول جماهير أوسع حضورًا 
وأعمال  الوثائقية  التلفزيون  وأفالم  املتاحف  عروض  خالل  من 
يرتبطوا  كي  للناس  مباشرة  وطريقة  فورية  حالة  توفر  وهي  الدراما. 
باملاضي، وبالسمات التي كان يتحّفظ منها التاريخ احِلرفي. التاريخ 
القدرة  للمؤرخني:  نوعيًا  يوفر سردًا  املادية(  للثقافة  واألشياء )كنوع 
عن  أفكار  لنقل  وحرية  إبداعًا  األكثر  الطرق  من  مزيد  إطالق  على 
مؤرخني  إنتاج  من  ومقاالت  كتب  في  مكتوبة  بلغة  ُتسوَّ  لم  املاضي 

محترفني.

وسوف ُتخضع بقية هذا الفصل هذه املقاربات املختلفة إلى “التطبيق 
فيها  ترتبط  مختلفة  طرقًا  هناك  أن  كيف  أبنّي  أن  وأمتنى  العملي”. 
الثقافة املادية بكل من املفاهيم “الكبيرة” للتاريخ واملنهجيات التي يبني 
املؤرخون من خاللها معرفتهم. ولعل دراسات احلالة التالية تعرض 
أشياء من العام 1600 إلى 1850، وهي غير مصممة لتكون دلياًل من 
أجل حتليل تاريخي “مثالي”، وإمنا كانعكاس كيف ألهمت املنتوجات 
ويصوغوا  راسخة  مناذج  ويتحدوا  جديدة  أسئلة  ليطرحوا  املؤرخني 

تفسيرات جديدة )اجلدول 1.1(.

بة: أشياء ال تُشَترى   الرأسمالية احملتجِّ
باملال

أشياء: مشد “خمّبأ”
في العام 1980 انتقل السيد والسيدة مينرد إلى بيتهما اجلديد في نيذر 
والوب، هامبشاير، في اململكة املتحدة. كان املنزل في حالة يصعب 
معها إصالحه، وبدأت على الفور عمليه إعادة تشييده. وخالل هذه 
النظرة األولى حزمة من  بدا من  الزوجان مينرد ما  اكتشف  العملية، 

القمامة العالقة في أعلى املدخنة.

الشكل 1.1: مشد يعود إلى وقت مبكر من القرن الثامن عشر ُوجد في منزل في نيذر والوب، هامبشاير، اململكة املتحدة، وصورة باألشعة تبنّي أجزاء من عظم 
فك احلوت. مشروع املالبس املخّبأة عمدًا، كلية ونشستر للفن، جامعة ساوثمبتون .CG8.a ا©  مركز صيانة النسيج، جامعة ساوثمبتون وسونيا أوكنر، جامعة 

برادفورد.

تتكون  احلزمة  أن  اكتشفا  قربًا،  أكثر  مسافة  من  فحصها  ولدى 
قّل  وحاملا  بالورق.  وملفوفة  ومشد  ناعم  مخملي  صدار  من 
حقيبة  في  األشياء  هذه  كل  مينرد  الزوجان  وضع  الدهشة،  تأثير 
 بالستيكية داخل فرن قدمي للخبز “ألننا لم نعلم متامًا ما نفعل بها”.

وّفرت   ،1752 العام  إلى  تعود  جريدة  الورقية  القطع  إحدى  كانت 
أن  مع  هناك،  األشياء  هذه  فيها  ُتِركت  التي  للفترة  األقرب  التاريخ 
األشياء الباقية كانت تعود إلى فترة أكثر تبكيرًا. فاملشد )الشكل 1.1( 
يسبق تاريخ اإلخفاء، وقد كان في األصل درعًا. ومؤشرات اللبس 

والترميم توحي إلى أنه في وقت ما، رمبا في القرن الثامن عشر، ُقّطع 
ل إلى مشد. فالثوب أيضًا شاذ الشكل، ألن املادة التي ُصنع منها  وحوِّ

ازدادت صالبة بقطع من فك احلوت.8

إن اكتشاف الزوجني مينرد ليس فريدًا. فما وجداه كان شيئًا مخبوءًا 
األشياء،  إخفاء  وممارسة  بقصد”.  محتِجبة  “أشياء  من  ويتكون 
وخصوصًا الثياب، في هذا الطراز من املباني قد بوشر به من العصور 
الوسطى وحتى القرن العشرين في كثير من أجزاء العالم، وعلى وجه 

اخلصوص في شمال أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.9
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الشكل 1.2: رسم بياني يبني مواقع مشتركة ألشياء مخفية ُوِجدت في مواقع باململكة املتحدة.
© مركز صيانة النسيج، جامعة ساوثمبتون

كثير  عن  كشفت  قد  بنائها  وإعادة  القدمية  املباني  هدم  عملية  ولعل 
بدأت  املاضي،  القرن  ستينيات  أواخر  ففي  األشياء.  هذه  مثل  من 
املباني  في  املخبوءة  األحذية  بصيانة  لألحذية  نورثامبتون  مجموعة 

ووضع كتالوج لها.10

للفن،  املخّبأة في كلية ونشستر  املالبس  1998 ومشروع  العام  ومنذ 
الثياب  أسرار  إيستوب تسجياًل، وصيانة وكشفًا عن  دينا  إدارة  حتت 

املخّبأة وأشياء أخرى مت العثور عليها في مباٍن إجنليزية.11

السؤال  منزلهم؟ هذا  أو مشد في جدار  إخفاء حذاء  الناس  قرر  ملاذا 
ليس له إجابة حاسمة. وترى التحليالت األثرية أن مثل هذه األشياء 
القدمية  نقاط اتصال بني األجزاء  يتم إخفاؤها بشكل رئيسي في  كان 

عّلية

املفتاح:

نقاط دخول •
فراغات •

مدخنة

أشعة/جتاويف

جتاويف مغلقة

مدفأة

نوافذ

أبواب

فراغات

جدران

موقد

أساسات

طابق أول

طابق أرضي

تسوية

متثالت

منتوجات

وثائق

املداخل،  مثل  واخلروج  الدخول  نقاط  في  أو  للبنايات،  واجلديدة 
والنوافذ، واملداخن )الشكل 1.2(.12 وحقيقة أن مكانها كان مقصودًا 
بل  فحسب،  مماثلة  إخفاء  مناذج  مع  العديدة  االكتشافات  تقترحه  ال 
أيضًا املزيد من املمارسة احمليرة إلتالف مثل هذه األشياء. فاألثواب 
مكانها  أن  إلى  يشير  ما  بإحكام،  مربوطة  وهي  عليها  ُيعثر  ما  غالبًا 
ويتفق  كمالبس.  وظيفتها  إتالف  يفترض  كان  اجلدران  أحد  داخل 
املؤرخون وعلماء األنثروبولوجيا واخلبراء على أن مثل هذه األشياء 
قد مت إخفاؤها بقصد حماية املنزل وسكانه من القوى الشريرة، ولهذا 
النقاط  وهي  اخلارجي،  العالم  مع  االتصال  نقاط  في  توضع  كانت 
األكثر عرضة لألذى. ويبدو أيضًا أن هذه األشياء تستدعي حضورًا 
جسديًا مُلرتديها وأصحابها. وفي حالة اكتشاف نيذر والوب، كانت 

حتى قصاصات الورق مقّطعة بشكل أثواب.

الشكل 1.3: مصادر لالستقصاء التاريخي
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منهجيات: دمج املصادر
أخرى  وأشياء  والوب  نيذر  في  مبنزل  عليه  ُعثِر  الذي  املشد  جعل  ما 
دلياًل  متتلك  ال  ممارسة  إلى  تشير  أنها  للنظر،  الفتًا  أمرًا  مخّبأة  مماثلة 
مخطوطات  أو  ومفكرات  رسائل،  هناك  فليس  معروفًا.  وثائقيًا 
“الشيء  فكرة  فإن  هنا،  ومن  األشياء.  هذه  مثل  تسجل  محددة 
الناجي” أكثر من مجرد كليشيه. فمن خالل االنشغال بالشيء فقط 
تاريخية  أسئلة  إثارة  ميكن  أيضًا(  وقصته  اكتشافه  موقعه،  )وكذلك 

حول مغزى احلماية ألصحاب بيوت في الفترة احلديثة املبكرة.

وهذه احلالة بشكل محدد ذات داللة على توجهات أوسع في التاريخ: 
ما أطلُق عليه دمج املصادر. فاملؤرخون ُيطلب منهم توسيع اهتمامهم 
التي يكون من بني معظم  املوّثقة،  األدلة غير  ليشمل  أيضًا  بالتحقيق 
 .)1.3 )الشكل  املرئية  والتوضيحات  املصنوعات  املهمة  تصنيفاتها 
فاحلدود الدقيقة التي يقرأ عن طريقها املؤرخون وثائق في األرشيفات 
على  القّيمون  ويتعامل  اللوحات،  الفن  مؤرخو  ويحلل  املغبّرة، 

املتاحف وعلماء اآلثار مع أشياء - هذه احلدود مت تعليقها اآلن.

وفي حاالت كثيرة ظلت السجالت املدونة هي مادة املصدر املفضلة، 
التي  احلجة  تعزز  التي  واألشياء  للتوضيحات  مرافقة  تكون  حيث 
الشيء  إلى  إشارة  أو  أن إضافة صورة  الوثائقي. غير  الدليل  يخلقها 

ليست كافية خللق حوار مع مصادر أخرى.

سرديات: كيفية اختيار واحدة
يجب أن ينتقل الـتاريخ من أشياء إلى ما وراء الشيء كنموذج أو الشيء 
كركيزة سهلة. واألشياء يجب أن ال ُتستخَدم كوسيلة مساعدة لتوفير 

وضعت  اآلن،  وحتى  أفضل.  أسئلة  لتوجيه  وإمنا  مدّعمة،  أجوبة 
مشدًا يعود إلى وقت مبكر من القرن الثامن عشر في سياق اكتشافه، 
لكنني أيضًا وضعته بقصد في سياق ضمن تفسير أو رواية محددين: 
أشياء أخرى وأن جل  ُوجد مع  أنه  مشد كثوب مخّبأ. ولعل حقيقة 
ما  هو  باجلدار  فجوة  في  بقصد  أخِفَي  أنه  إلى  يوحي  الظرفي  الدليل 

يجعلنا نقبل بذلك:

اجتماعية-ثقافية . 1 وممارسة  الشيء  هذا  بني  مباشرة  عالقة  ثمة 
محددة جندها في التاريخ.

هذا املشد ينتمي إلى فئة أشياء نطلق عليها اسم “أثواب مخّبأة”.. 2
إنه أداة للمؤرخني كي يفهموا إلى حد ما ممارسة اجتماعية غامضة . 3

ويحققوا فيها.

هذه النقاط الثالث مستمّدة من حقيقة كون املشد جزءًا من املخبأ، وأن 
هذا املخبأ الذي ُوجد في نيذر والوب مماثل ملئات املخابئ األخرى. 

واملغزى املمنوح للمشد إشارة لسلسلة من األشياء.

أنا ال أقترح أن املشد هو ليس ثوبًا مخّبًأ، لكن املؤرخني والباحثني فقط 
قرروا ذلك من وراء شك معقول ومن خالل عملية فحص عميقة. 
لقد خلق ذلك رواية لهذا الشيء فما عادت مادية الشيء بالذات توفر 
دعمًا. ومثل هذه الرواية ترتبط مبمارسة اجتماعية-ثقافية وجد فيها 
استخدمنا مفهوم  الوقت. ولو  نقطة محددة من  في  ذاته  الشيء  هذا 
أبرداي “حياة األشياء االجتماعية”،13 لكان املشد شيئًا آخر في بداية 
حياته، وأعيد تدويره كثوب في وقت مبكر من القرن الثامن عشر، 
واختفى   ،1752 العام  بعد  ما  وقت  في  فقط  مخبوءًا  ثوبًا  وأصبح 

من مساق توظيف الدراما في التعليم.
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260 سنة وهو اآلن في مخزن مبركز ونشستر لصيانة النسيج  حوالي 
وحتى  الثمينة  احلرير  قطع  من  بدءًا  أخرى  منسوجات  جانب  إلى 

اجليوب واملفروشات.

إن “احلياة” الشاملة لهذا الشيء، مت توصيفها مبرحلة واحدة محددة، 
وهي تلك املتعلقة باإلخفاء. “فسردنا رواية” هذا املشد، وقد خلقت 
كان  األشياء  من  نوع  وأي  أين  التفسيرات:  من  مزيدًا  حوله  املعرفة 
بشكل  اإلخفاء  يرتبط  كيف  لإلخفاء؟  احملتملة  األسباب  مخبوءًا؟ 
أوسع بالنظام املبكر للمعتَقد احلديث، ... إلخ؟ ويستطيع املرء أن 
يستخدم املعرفة التاريخية في السحر، والفلكلور وحياة القرية لتوفير 
خلفية أكثر اتساعًا. وبناء على ذلك، يوضع املشد في سياق بحيث 
الثوب،  يرى  أن  يستطيع  مؤرخ  أي  جانب  من  إليه  الوصول  ميكن 
األثواب  مشروع  حول  مقاالت  وقراءة  أخرى،  أشياء  إلى  والنظر 
االجتماعية- واملمارسات  السحر،  عن  كتب  إلى  إضافة  املخّبأة 
االجتماع  وعلم  األنثروبولوجيا،  وعلم  املبكرة،  احلديثة  االقتصادية 

فيما يتعلق مبمارسات مماثلة حول العالم.

والنقطة التي أثيرها هي أنه إذا ما رأيت هذا املشد في عرض متحف 
أتوّصل  فسوف  وانتمائه،  لقصته  سابقة  معرفة  أي  دون  مخزن،  أو 
مختلفة  سرديات  ضمن  املشد  وأضع  جدًا،  مختلفة  استنتاجات  إلى 
وقيمتها  طبيعتها  يقرر  متنوعة  كيانات  هي  فاملنتوجات  برمتها. 
املؤرخون معهم. وفيما  يجلبها  التي  الروايات  تنوع  اإلرشادية مدى 

يلي بعض األمثلة.

املشد وسردية اللباس والزي
رمبا يكون مشد نيذر والوب أحد األمثلة املبكرة لتصميم املالبس الكتانية 
في إجنلترا. فصناعة غزل النسيج تطورت في الربع األخير للقرن السابع 
عشر بالقرب من لندن، لكن قلياًل من األنسجة أو الثياب في هذه الفترة 
قد جنت. فالكتان الذي ُيصنع منه املشد ُيظهر خبرة محدودة في مجال 
أناقة املنسوجات املكتسبة في إجنلترا في وقت مبكر من القرن الثامن 
“منوذجًا كاماًل”  عشر. ففي سردية املنسوجات، ال يكون هذا املشد 
للتصميم  أيضًا  اهتمام خاص  إيالء  أيضًا. وميكن  نادر  بل  فحسب، 
املبكرة.14 احلديثة  الفترة  في  األلوان  مغزى  مناقشة  في   واأللوان 

وميكن أن يوضع املشد أيضًا بشكل منتج في سياق سردية أكثر اتساعًا 
للعالقة بني اللباس، واجلنس، واجلندر.15

املشد وسردية اجلسد ومركزية اإلنسان
أوسع  تاريخية  مناقشات  سياق  في  أيضًا  املشد  يوضع  أن  ميكن 
فاملالبس  التاريخي.  التحقيق  في  واحلواس  اجلسد  عالقة  عن 
اجلسدية  والسمات  باجلسد.  لعالقتها  بالنظر  ُتفَحص  ما  غالبًا 
والثياب.16 املنسوجات  بقاء  خالل  من  تتجسد   للشخص 

 فاملشد ارتدته امرأة، ورمبا اسُتخدم فيما بعد للقيام ببعض الطقوس 
أن  هذا  يعني  هل  اجلسدية.  الشخص  بنية  متثيل  على  لقدرته  بالنظر 
شيئًا كاملشد يجعل فهمنا للممارسات االجتماعية أكثر حسيًا أو أكثر 
دومانسكا على حقيقة أن  إيفا  وتعلق  بالضرورة.  ليس  “شخصيًا”؟ 
الالعضوي  يكون  بحيث  اإلنسان”  المركزية  “تاريخ  تدعم  األشياء 

)عوضًا عن اإلنسان( في مركز االهتمام.17

املشد وسردية التنوع البيولوجي
لم ُيدَرس مشد نيذر والوب بشكل دقيق من جانب مؤرخني، وأمناء 
متاحف ومرممني فحسب، بل أيضًا من جانب علماء. ومت تبني التصوير 
 اإلشعاعي لدراسة البنية الداخلية واملواد التي تتكون منها قطعة اللباس،18

وأكد أن املشد قد أصبح صلبًا بقطع من عظمة فك احلوت. وبنّي حتليل 
احلمض النووي )DNA( أن املادة تعود حلوت من الشمال األطلسي 
البحرية في  )Eubalaena glacialis(. وقد اعتقد علماء األحياء 
السابق أن ساللة امليتوكندريا لهذا النوع من احلوت بقيت دون تغيير 
على مدى قرون. ومع ذلك، أظهر حتليل احلمض النووي للمشد بأن 
“سردية التنوع البيولوجي” هذه كانت غير صحيحة، ألن فك احلوت 

أتى من سالالت غير مسجلة في السابق.19

املشد وسردية البنايات
بل  املشد،  ليس  اهتمامنا  يثير  أن  يجب  الذي  املوضوع  يكون  رمبا 
املبنى الذي ُوِجد فيه. عندئذ ميكن وضع املشد في سياق حتقيق أوسع 
كتابه  في  ماثيو جونسون  املثال،  املباني، كما فعل، على سبيل  عن 
الذي  الشيء  فإن  احلالة،  هذه  وفي   .)1996( الرأسمالية  آثار  علم 
للطرق  كدليل  يتماثل  الذي  نفسه  املبنى  هو  االعتبار  بعني  ُيؤَخذ 
 التي بها كانت ُتصمم املساحة في وقت مبكر من إجنلترا احلديثة.20
منوذج  مقابل  األشياء  باكتشافات  خارطة  يضع  أن  املرء  ويستطيع   
البناء الكبرى” في زمن تيودور وستيوارت. هل  “إعادة  ُيطلق عليه 
كان ميكن اكتشاف األشياء املخّبأة في معظم األحيان في املباني التي 
تغّير  إزاء  يفعلوا  أن  عليهم  يجب  ماذا  و1640؟   1570 بني  أقيمت 
امُللكيات؟ أو رمبا إزاء ظهور عائالت نووية؟ أو ببساطة لدى  مناذج 
املمارسات  من  أوسع  سلسلة  إلى  تنتمي  هل  جديدة؟  بضائع  تراكم 

املنزلية؟21

املشد وسردية التسليع يف النظام الرأسمايل
العالقة بني  لبحث  نيذر والوب على نحو مجٍد  ميكن استخدام مشد 
ويبني  املبكرة.  احلديثة  الفترة  في  للسلع  االقتصادية  والقيمة  املعنى 
حياته  في  املراحل  من  سلسلة  عبر  ومرَّ  بكثافة  اسُتخِدم  أنه  املشد 
الوظيفية. لقد مت تدويره، مثل غالبية املنتوجات، في عالم من الشح 

املادي.22

مصادر

سرديات

منهجيات

الشكل 1.4: العالقة بني املصادر،والروايات، واملنهجيات
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التقليدية  الروايات  عن  مختلفة  تبدو  املخّبأة  الثياب  فإن  ذلك،  ومع 
للتسليع في ظل أنظمة رأسمالية، ما يشير إلى أنه خالل الفترة احلديثة 
املبكرة أصبحت املنتوجات بشكل متزايد جزءًا من الثقافة ذات الطابع 
بارزًا  املاركسية حتدد فصاًل  املاركسي والتفسيرات  فالنظام  التجاري. 
بني القيمة االقتصادية والسمات الشخصية/الذاتية فيما يتعلق بصنع 
قريب  اخلاص  الشيء  فإن  احلالة،  هذه  وفي  املنتوجات.  واستخدام 
منذ  اسُتخِدمت  وقد  سياسيًا  إنتاجها  يتم  النطاق،  واسعة  سردية  من 
ذلك احلني من جانب مؤرخني لوصف حتّول عام جتاه عالم رأسمالي 
“حديث”.23 وتظهر األشياء املخّبأة عوضًا عن ذلك مدى ثبات نظام 
عميق للمعتقدات مت إنتاجه وبناؤه من خالل عمليات مضادة للتسليع 

)ُيرمز إليها عن طريق إتالف مالبس(.

لقد عززت دراسة احلالة هذه فكرة دمج قوي بني املصادر والسرديات 
واملنهجيات )الشكل 1.4(، حيث بدأنا عن طريق التفكير باملنتوجات 
كمصادر )تاريخ من أشياء(، لكننا اكتشفنا على الفور أن املنتوجات 
خالل  من  تاريخي  بحث  في  “تبنيها”  وميكن  معينة  سرديات  مُتنُح 
منهجيات  على  لدي  الثانية  احلالة  دراسة  وتركز  مختلفة.  منهجيات 
عدة، وتفحص الطرق التي بها قد يتحدى البحث متعدد التخصصات 

والقائم على املنتوجات السرديات التاريخية.

 ثورة املستهلك العاملية: كل حمّطم 
إىل أجزاء

منهجيات: قوة تعددية التخصصات
لالستقصاء  جديد  مجال  ظهور  األخيرة  الثالثة  العقود  شهدت  لقد 
الرئيسي  االهتمام  ولعل  االستهالك”.24  بـ”تاريخ  ُعرف  التاريخي 
خالل  من  ومعانيه  االستهالك  منوذج  فحص  هو  االستهالك  لتاريخ 
التاريخ. وما هو مركزي ملجال تاريخ االستهالك هو االهتمام باألشياء 
املادية جدًا التي أنتِجت، واشُتِريت واسُتهِلكت لتلبية حاجات الناس 
اجلسدية، وكذلك العالئقية والنفسية واألخالقية. فتاريخ االستهالك 
يتمنى  ما  أن  من  الرغم  على  أشياء،  تاريخ  هو  اجلوهرية  الناحية  من 
املادي  العالم  الذي يصبح جزءًا من  ملاذا، وكيف، وما  توضيحه هو 

الذي يحيط بالبشر.25

التخصصات.26  تعدد/تنوع  على  يقوم  االستهالك  تاريخ  جناح  إن 
واسُتبِعدت  وانُتِقدت،  حت،  وُنقِّ أنتِجت،  التاريخية  فالروايات 
صياغة  طريق  عن  بل  متعّمق،  أساسي  بحث  خالل  من  ليس  أحيانًا 
حتالفات عبر تخصصات من خالل بيئة األشياء.27 وإذا ركز املرء على 
القرن الثامن عشر وما ُيطلق عليه “ميالد مجتمع مستهلك”، سيتضح 
له كيف خلقت الثقافة املادية أرضًا خصبة للنقاش واملواجهة. فليس 
غريبًا أن جند في تفسيرات ثورة املستهلك للقرن الثامن عشر إشارات 
إلى علماء أنثروبولوجيا مثل ماري دوغالس ودانييل ميللر، وعلماء 
وغرانت  ليوبولد،  وإلني  فايت،  بن  أبدوراي،  أرجن  مثل  اجتماع 

مكراكن، وفالسفة مثل بيير برديو ومايكل فوكولت.

سرديات: نقل/حتويل ثورة املستهلك
ميالد  نشر  مع   1982 العام  سيطرته  ليبسط  االستهالك  تاريخ  جاء 

وجاك  برور،  وجون  مكندريك،  نيل  جانب  من  مستهلك  مجتمع 
بالمب.28 وُبنِيت روايتهم حول فكرة ثورة مستهلك في بريطانيا القرن 
الثامن عشر ليس فقط على أساس دخل متزايد ومخزون أوسع من 
بضائع املستهلك رخيصة الثمن، بل أيضًا على أساس قوى متشابهة 
لطبيعة فيبلرية.29 وقد انُتِقدت الصياغة األصلية بشدة، لكنها أثارت 
الثامن  القرن  في  االستهالك  حول  اإلضافية  الدراسات  من  سلسلة 
عشر.30 وقد نقلت لورنا ويذريل األجندة ملزيد من املعاني الشخصية 
للملكية باالعتماد على نظريات غوفمان اخلاصة باألداء على املسرح 
وانبثاق  باالستهالك  آخرون  مؤرخون  وفكر  الكواليس.31  وخلف 
اجلنس،  شملت  خاصة  منظورات  من  استهالكي  ملجتمع  محتمل 
واحلياة العائلية، والكياسة والتهذيب، واملعيشة املدنية، والصحافة، 
مثل  التقليدية  النظر  وجهات  من  املزيد  وحتى  والرفاهية،  وامللبس، 
متاسك  ولعل  معينة.  سلع  وتاريخ  والتصنيع،  السياسي،  االقتصاد 
املعرفة  فروع  عن  انفصااًل  يعنيا  لم  وتوسعه  االستهالك  تاريخ  ميدان 
تكثيفًا مدهشًا  األخيرة  األعمال  متامًا. وتظهر  العكس  بل  األخرى، 
فروع  مع  يتحاورون  مؤرخني  جانب  من  ليس  التخصصات  لتنوع 
أخرى للمعرفة فحسب، بل أيضًا من خالل املشاركة املباشرة لعلماء 
السياسية  اجلغرافيا  في  وعلماء  األنثروبولوجيا،  وعلماء  االجتماع، 
جدل  أنه  على  مثالي  بشكل  سابقًا  إليه  ُينظر  كان  ما  في  واألدب 

تاريخي.

من مساق توظيف الدراما في التعليم.
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األخير.  العقد  خالل  املستهلك  ثورة  سردية  مّيزت  تطورات  ثالثة 
أواًل: التحرك نحو حتليل أكثر عمقًا وتطورًا للمنتوجات. فاملؤمترات 
املتاحف  بني  البحثية  واملشروعات  العمل  وورش  املشتركة، 
واجلامعات توطد اهتمامًا أكثر مباشرة لدى املؤرخني باألشياء املادية. 
ثانيًا: إن منوذج ثورة املستهلك واجه حتديًا وأعيَدت صياغة تسلسالته 
إلى  الزمن  حيث  من  تراجع  االستهالك  حول  فالبحث  الزمنية. 
العصور الوسطى، وتقّدم نحو القرنني التاسع عشر والعشرين. وثمة 
محاوالت لوضع تفسير أوسع للتغيير بشأن الفترة الطويلة. أخيرًا: 

إرجاء البحث أصبح أكثر اتساعًا على الصعيد اجلغرافي.

توسعت  قد  املستهلك  لثورة  اإلجنليزية  املركزة  ذات  الصياغة  ولعل 
بدراسات حول أوروبا وشمال أميركا في الثمانينيات والتسعينيات. 
أكثر  توجه  أجندة  كامل  بشكل  مؤرخون  تبنى  األخيرة،  اآلونة  وفي 
يستطيع  مدى  أي  إلى  الرئيسية:  املوضوعات  بني  ومن  عامليًة. 
خالل  واالجتماعية  االقتصادية  الغربية  الهيمنة  يفسر  أن  االستهالك 

القرنني أو القرون الثالثة املاضية، وكيف ترتبط مبفهوم العوملة.32

الشكل 1.5: كأس نبيذ من البورسالن الصيني، يعود إلى 1610: بورسالن مزخرف بلون أزرق في األسفل وتصميم حلزوني في األعلى، عرضه 5:41 
إنشات، وارتفاعه 4:64 إنشات. وقد أعيد اكتشافه في جيمستاون، فرجينيا

(Pit. © APV Preservation Virginia)

أشياء: قطع حمّطمة من الصني
مثل  أشياء  في  مثير  العاملي”  “االستهالك  في  املعرفة  من  الفرع  هذا 
1.5. فقد ُوجد أكثر من دزينة من هذه الكؤوس  الكأس في الشكل 
نبيذ  كؤوس  وهي  فرجينيا(.  إلى  )نسبة  فرجينية  أثرية  مواقع  في 
مسح  خالل  ُوجدت  وقد  عالية،  جودة  وذات  رقيق  بشكل  مزخرفة 
األخيرة.  الثالثة  العقود  خالل  وُنّفذ  جيمستاون  ملدينة  شامل  أثري 
وهذه الكؤوس هي جزء من أشياء تتجاوز مائة وخمسني قطعة أثرية 
وعمالت،  أدوات،  عن  كشفت  حفر  أعمال  في  عليها  العثور  مت 
وسيراميك.  وفخاريات  طعام،  وبقايا  وديكورات،  أثاث،  وأجزاء 
ونصف هذه األشياء تعود إلى السنوات األولى لالستيطان اإلجنليزي 

في 1607 - 33.10

في  مهمًا  دورًا  لعبا  قد  خاص،  بشكل  واخلزف،  السيراميك  ولعل 
حظيا  وقد  أوروبا.  في  املستهلك  وثورة  االستهالك  تاريخ  دراسة 
باهتمام كبير من بني األشياء املختلفة التي يستخدمها املستهلك ومتتعا 
مثير  الثامن عشر. وأي شيء  القرن  أوروبا  في  النطاق  بنجاح واسع 
 – فنية  )أعمال  عشر  الثامن  القرن  في  عادية  غير  جودة  وذو  للجدل 
غير  أوضاع  في  والوسطى  العليا  الطبقة  لعائالت   – بورتريهات 

مع  املهذب  لالختالط  الضرورية  األدوات  حضور  يظهر  رسمية( 
وقد  الشاي.  وأباريق  والصحون  اخلزفية  الكؤوس  مثل  اآلخرين، 
واخلزف.  السيراميك  من  بأخرى  أيضًا  البيوترية  األطباق  اسُتبدلت 
وبينما كانت األشياء املصنوعة من اخلزف غير مألوفة نسبيًا في وقت 
بالعائالت  التحقتنْ  القرن  نهاية  مع  فإنها  السابع،  القرن  من  مبكر 
الدنيا  الطبقات  متناول  في  أصبحت  التالي  القرن  وخالل  الثرية، 
لـ”ثورة  مثالية”  “مناذج  اخلزفية  املصنوعات  فإن  وعليه،  للمجتمع. 
إليها املستهلكون فحسب، بل  مستهلك” ألنها لم تكن سلعًا يسعى 
أيضًا ألنها تفسر البحث عن بدائل في أوروبا )بدءًا باخلزف اإليطالي 
وحتى أنواع مختلفة من اخلزف املطلي(، وأهمية التجارة العاملية في 

الفترة احلديثة املبكرة.

الذي ُوجد في جيمستاون لم يكن شيئًا محلي  النبيذ احملّطم  فكأس 
إنتاج  سر  تعّلمت  القدمية  القارة  ألن  أوروبيًا  شيئًا  يكن  ولم  الصنع. 
الطالء  ففكرة  عشر.  الثامن  القرن  من  مبكر  وقت  في  فقط  اخلزف 
 Wan( صيني  خزف  أنه  يحددان  اخلزف  ومجّسم  األزرق  السفلي 
34 وسوف يشعر املرء بالدهشة لو علم أنه في السنوات املبكرة  Li(.ا 
لالستيطان في أميركا الشمالية كان لدى 225 مستعمرًا إجنليزيًا بضائع 
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وقد  للعالم.  اآلخر  الطرف  من  تأتي  عالية  جودة  ذات  مستهلكني 
استطاعوا أن يجلبوا هذه األعمال اخلزفية الصينية معهم من إجنلترا أو 

حصلوا عليها من جتار أوروبيني.

 ،1600 وما هو مؤكد أن هذه األشياء كانت املوضة األخيرة. فقبل 
دخل القليل من اخلزف الصيني إلى أوروبا. وحصل ذلك مع تأسيس 
مع  تتاجر  كانت  التي  واإلجنليزية  الهولندية  الشرقية  الهند  شركات 
آسيا في بداية القرن السابع، حيث بدأت التجارة بهذه السلع بشكل 
الهولنديون على سفينتي شحن  استولى   ،1602 العام  جدي. وفي 
محّملة  إحداهما  وكانت  الهندي.  احمليط  في  تتاجران  برتغاليتني 
التالية  السنوات  وخالل  الصيني.  اخلزف  من  قطعة  آالف  بعشرة 
على  والدليل  هولندا.35  في  صينيًا  هوسًا  اخلزفيات  هذه  بيع  أوجد 
حقيقة أنه كان هناك سعي حثيث للحصول على اخلزف الصيني هو ما 
ميكن إيجاده عن طريق النظر إلى النماذج واألشكال. وُيقّدر أنه بني 
الهند الشرقية الهولندية 43 مليون  شركة  استوردت  و1800   1600
قطعة خزف من آسيا. هذا باإلضافة إلى 30 مليون قطعة استوردتها 

شركات إجنليزية، وفرنسية، وسويدية، ودمنركية.36

إن دراسة التجارة العاملية في مجال اخلزف –وكذلك في نسيج القطن 
واألدوات  والزينة  الطالء  أنواع  بعض  مثل  غريبة  أخرى  ومنتوجات 
مثل  إن  ثمينة–  أخرى  ومواد  الكرمية  واألحجار  والعاج  النحاسية 
املركزية  األميركية  السردية  تشكيل  إعادة  من  جزء  الدراسة  هذه 
على  عامليًا  يكون  اتساعًا،  أكثر  إطار  في  ووضعها  املستهلك  لثورة 
كانت  املنتوجات  هذه  مثل  أن  إلى  يشير  جدل  نشأ  وقد  األغلب.37 
أذواق  فقط  ليس  املستهلكني  أذواق  غّيرت  عاملية”  “سلع  من  جزءًا 
واجلدد  األصليني  والسكان  األفارقة  أيضا  بل  فحسب،  األوروبيني 
في القارة األميركية. كما أِخذت هذه املنتوجات كدليل على مرحلة 
الثقافية  واالتصاالت  بل  التجارة،  زيادة  مع  للعوملة  مبكرة  حديثة 
أوراسيا )أوروبا وآسيا( وأفريقيا  أيضًا عبر أجزاء واسعة من  واملادية 

والقارة األميركية.

إن الكشف عن كأس نبيذ صيني في مستوطنة أميركية شمالية في وقت 
مبكر يؤكد بوضوح، إن لم يعزز أيضًا، هذه الرواية. فالطبيعة العاملية 
فحسب،  احملدد  اليدوي  املنتوج  هذا  خالل  من  تتجسد  ال  للتجارة 
في  ُوِجدت  والسيراميك  اخلزف  من  نوع  مائة  خالل  من  أيضًا  بل 
على  نوعان  هناك  يوجد   ،)Wan Li( من  وكجزء  جيمستاون.38 
األقل من اخلزف الصيني في جيمستاون: أنواع السواتو والكراك.39 
إجنلترا،  من  قادمًا  باعتباره  حتديده  مت  واخلزف  السيراميك  وباقي 
إضافة  والبرتغال،  وإسبانيا  وهولندا،  وإيطاليا،  وأملانيا،  وفرنسا، 
إلى البضائع املنتجة محليًا.40 فالغنى العاملي للثقافة املادية القادمة من 
كمؤشر  أخذه  ميكن  عشر،  السابع  للقرن  مبكر  وقت  في  بعيد  مكان 
على قدر عال من ترابط العالم احلديث املبكر. ففي سنواتها األولى 
املبكرة لالستيطان األوروبي، كانت أميركا الشمالية جزءًا من شبكة 

اتصاالت كونية وعملية نطلق عليها العوملة.

توسيع السرديات ومراجعة األساليب
مهمة  اكتشافات  تعتبر  جيمستاون  في  املكتَشفة  السيراميك  قطع  إن 

ألنها ساعدت املؤرخني على نقل رواية االستهالك ضمن إطار عاملي 
أوسع. فهي تخدم كعناصر اتصال بني احلوارات حول العوملة وصلة 
لقد وضعت  املستهلك.41  التاريخية خليارات  واألهمية  السلع  تبادل 
كأس نبيذ )Wan Li( في سياق مجموعة أخرى من اخلزف متوفرة 
في جيمستاون )1607-10( وهي قادمة من أجزاء عدة من العالم. 
باخلزف  األوروبية  التجارة  حول  عدة  ألشكال  أيضًا  عرضت  كما 
أن  ومع  “حجم” الظاهرة.  تفسير  لنا  أتاح  ما  طويلة،  لفترة  الصيني 
هذه الكأس فريدة من نوعها متامًا، فإنها تبقى أيضًا واحدة من مليون 
مؤرخ  من  ُيطلب  حيث  ماديًا،42  أثرًا  معظمها  يترك  لم  مماثلة،  حالة 

الثقافة املادية أن ُيقيم إمكانية كون الشيء مألوفًا أو فريدًا.

الشيء اآلخر هو أن كأس نبيذ )Wan Li( ُيظهر مشكلة فيما يتصل 
األجزاء  الروايات:  من  ثباتًا  أكثر  واألشياء  والروايات.  باألشياء 
عظيمًا  قدرًا  لنا  تروي  جيمستاون  في  ُوجد  الذي  للخزف  احملطمة 
في  العاملية  ارتباطاتها  وعن  املكان  هذا  في  املستهلك  ثقافة  تطور  عن 
التطور  مظهر  عن  شيئًا  لنا  تقول  ال  لكنها  عشر،  السابع  القرن  بداية 
الشامل )الديناميكي( لثورة املستهلك أو العوملة. وهي غير قادرة على 
أن تبلغنا، على سبيل املثال، ما إذا كان العالم في 1750 أكثر أو أقل 
توجهًا نحو العوملة. وذلك ألن األشياء الفردية غالبًا، وليس دائمًا، 
ما تكون ثمرة زمن محدد ومكان أنتِجت وتبوِدلت واسُتهِلكت فيه. 
ولذلك ثمة أسئلة ومشكالت ال ميكن حلها فقط بالتفكير باملنتوجات 

من مكان واحد أو في وقت واحد.

ويروي لنا خزف جيمستاون أن هذا املكان كان على األرجح “عامليًا” 
شيء  فكل  العوملة؟  عملية  عن  يقول  ماذا  لكنه  “كوني”،  طابع  وذا 
العوملة  حول  ومؤرخون  اجتماع،  وعلماء  اقتصاديون،  نشره  تقريبًا 
تراكمية ومتطورة. لكن هل كان عالم  أن هذه عملية  يفترض ضمنًا 
التاسع عشر؟ اجلواب  أو  الثامن عشر  القرنني  أكثر عاملية في  فرجينيا 
إجنلترا  “عندما بسطت  آثار في جيمستاون:  ال. وكما الحظ علماء 
السابع  القرن  أواخر  في  الشمالية  أميركا  على  التجارية  سيطرتها 
إجنليزية”.43  هيمنة  وأكثر  جتانسًا  أكثر  املادي  السجل  أصبح  عشر، 
تزايد  أهمية،  واألكثر  اخلزف،  إلنتاج  األوروبي  االكتشاف  فعملية 
ُيظهران  األطلسي،  للمحيط  السياسية  اجلغرافيا  في  بريطانيا  نفوذ 
اإلجنليزية،  املستهلك  ثقافة  فضاء  إلى  الفرجينية  املادية  الثقافة  حتّول 
واألملانية  الصينية،  املنتوجات  محل  ستافوردشاير  سلعة  حتل  بحيث 

أو اإليطالية.

ومبقارنة األشياء مع مضي الوقت، يستطيع الباحثون أن يلقوا ظالاًل 
من الشك حول الفكرة التي تقول إن عملية العوملة التجارية ذات بعد 
مثل  ببعض،  بعضها  مختلفة  سرديات  فبربط  إضافية.  وأنها  واحد 
لتاريخ األشياء إلى  ثورة املستهلك والعوملة، يتحول مثال كالسيكي 

أداة قوية إلعادة التفكير في سرديات واسعة في التاريخ العاملي.

وتركز دراسة احلالة األخيرة على رواية تاريخية معروفة جيدًا: الثورة 
الصناعية. فالثورة الصناعية ليست حدثًا محددًا بالوقت، بل سلسلة 
تغيرات تاريخية متموضعة جغرافيًا في اجلزر البريطانية بني سبعينيات 
القرن السابع عشر وأربعينيات القرن الثامن عشر. ويحب املؤرخون 
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اقتصادي  ومنو  ذاتي  اكتفاء  عملية  باعتبارها  الصناعية  الثورة  تعريف 
مستمر يشتركان مع حتول اجتماعي وحتّضر، وتكثيف للعمل، إضافة 
إلى ابتكار تكنولوجي رأسمالي مكثف. وهذا على األرجح تعريف 
وعصر  الفرنسية  الثورة  جانب  إلى  أنه  اعتبرنا  إذا  وبخاصة  فني، 
على  االقتصار  تتجاوز  تاريخية  رواية  الصناعية  الثورة  فإن  النهضة، 
موضوع التاريخ. إنها كلمة )أو كلمتان( عادة ما ُتسَتخدم عن طريق 

وسائل اإلعالم وفي خطاب يومي.

الثورة الصناعية بسلسلة  وفي نسختها األكثر شيوعًا، ميكن تلخيص 
صور متتلكها عقولنا وتتضمن قاطرات، ومخترعني كبارًا، ومصانع، 
وساعات عمل طويلة، ومصانع القطن وماكيناته. فالرواية التاريخية 
مصنع  مثل  محددة  أشياء  إلى  يشير  بعضها  “مشاهد”،  إلى  منقسمة 
لريتشارد  صورة  أو  العلمي،  املتحف  في  غزل  وآلة  مانشستر،  في 
بشكل  بل  املؤرخني-  عند  ليس  -رمبا  املقبولة  والرواية  آركرايت. 
أشكال  أو  املكتبات،  في  كتب  طريق  عن  بالفعل  تتشكل  ال  واسع، 
نشر   1947 العام  ففي  وأشياء.  صور  طريق  عن  بل  بيانية،  ورسوم 
الرواية،  فيه  وّحد  الصناعية  والثورة  الفن  بعنوان  كتابًا  كلنجندر 
يقتصر على أشكال  بالفن كان  أن اختصاصه  والشيء والتمثيل، مع 
كتالوج  أفضل  كتابه  ويبقى  ومطبوعات.  لوحات  مثل  بسيطة  متثيلية 

مرئي ملا نسميه بالثورة الصناعية.44

النقد،  موضوع  الصناعية  الثورة  مفهوم  كان   1947 العام  ومنذ 

وخصوصًا من معرفة ما بعد احلداثة التي تزعم أن الثورة الصناعية لم 
حتصل أبدًا: يستطيع املرء أن يجد منوًا اقتصاديًا، وحتّضرًا، وابتكارًا 
تكنولوجيًا، لكن إضفاء مغزى منتظم على هذه األحداث يبقى على 
التفكيكي للكثير من توجهات  األرجح أمرًا مثيرًا للجدل.45 فاملزاج 
ما بعد احلداثة يؤكد أنه كلما بدأ املرء ُيكثر من التساؤل حول العالقة 
متثالت  وكذلك  وثائق،  أشكال،  ناس،  )أحداث،  املصادر  بني 
الرواية  ازدادت  الصناعية”،  “الثورة  رواية  تدعم  التي  ومنتوجات( 
يساعدنا  ال  أنه  مع  جيد،  شيء  هذا  بأن  املرء  يجادل  وقد  تفّسخًا. 
باعتبارها  الرواية  إلى  ُينَظر  قد  بينما  أواًل،  األقل:  على  بطريقتني 
غير صحيحة، فرمبا تبقى مفيدة )وهذا على األرجح سبب بنائها في 
النموذج األول(. فالثورة الصناعية رمبا لم توجد أبدًا، لكننا جند األمر 
مفيدًا لإلشارة إليها باعتبارها ملصقًا “جاهزًا”. ثانيًا، كلما أبعد املرء 

مزيدًا من املواد، قّل استيعابه ملالمح “الصورة الكبيرة”.

أشياء: صورة مقصوصة آللة تطري
ما  هذا  حذفه؟  من  بداًل  جديدًا  عنصرًا  نضيف  عندما  سيجري  ماذا 
أو  مفقودة  مواد  عن  الكشف  به:  القيام  كثيرين  مؤرخني  من  ُيطلب 
نتيجة  ليس  الرئيسية  باملصادر  فانشغالنا  السابق.  في  معروفة  غير 
ملؤرخي  الباردة  املتاحف  مخازن  )أو  املغبّرة  لألرشيفات  عميق  حب 
القائلة إن ما جنده هناك هو  الفكرة  املادية(، بل هو ناشئ عن  الثقافة 
عن  الكشف  في  جديدة  قطعة  يصبح  أن  ميكن  شيء  “اجلوهر”، 

اللغز.

من فعاليات اليوم اخلتامي ملشروع إحياء الدمى في التعليم.
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النص  يطلق عليه  ملا  بعدينْن  متثيل ذو  ما:  وقطعتي اجلديدة هي شيء 
املتضَمن “مركبة النقل اجلوي البخاري” )الشكل 1.6(. وهذه، قبل 
أثري،  شيء  نفسه  الوقت  في  لكنها  توضيح.  أو  صورة  شيء،  كل 
)شيء  ثقيل  ورق  بدعم  احلالة،  هذه  مثل  في  يلتصق،  مادي  شيء 
الدعم يشير  نقله بسهولة من خالل هذا النص(. ومثل هذا  ال ميكن 
صحف،  لقصاصات  سجل  رمبا  أكبر،  ورق  من  جزءًا  كان  أنه  إلى 
في  شابات  جانب  من  خصيصًا  أنتِجت  مقصوصة  صور  ومجموعة 
على  بل  مطبوعة،  صورة  ليس  وهو  كهواية.  الفيكتورية  العصور 
يستطيع  املرء  أن  حقيقة  على  دليل  وهذا  مقصوصة.  صورة  األرجح 
الورق،  جودة  إلى  وبالنظر  اخللف.  على  املكتوبة  احلروف  متييز 
يستطيع املرء أن يقول إنها صفحة جريدة، ومع ذلك ما زلت بحاجة 
إلى حتديد الصحيفة التي أتت منها أو تاريخها بالضبط. لقد اشتريتها 
ببساطة ألنها كانت غامضة وشيئًا  بنسًا   50 مقابل  قبل بضع سنوات 

)رخيصًا يدعو للقلق(.

في  طائرات  ثمة  يكن  لم  األولى:   . مشكلتنينْ خلقت  الصورة  وهذه 

العصور الفيكتورية. فمن املعروف جيدًا أن األخوين برايت هما من 
قام في وقت مبكر من القرن العشرين )وليس في العصور الفيكتورية( 
بأول محاولة طيران في الواليات املتحدة )وليس في إجنلترا(. ثانيًا: 
العصر  في  ُتبَتكر  لم  االحتراق(  )محركات  املستخدمة  التكنولوجيا 
لم  الطائرات  أن  من  متامًا  متأكدًا  كنت  أنني  ومبا  املبكر.  الفيكتوري 
تظهر في زمن الثورة الصناعية، فقد ُوضعت هذه الصورة )القصاصة( 
في مكتبي -متامًا مثل ثياب مينرد املخّبأة- حيث بقيت بال تفسير ومن 

دون تفنيد للسنوات القليلة التالية.

الصناعية  الثورة  مزايا  حول  وعّلمت  كتبت  السنوات،  تلك  خالل 
من  مجموعة  لعرض  تدريبًا  األعم  األغلب  في  ذلك  كان  وعيوبها. 
احلجج والدالئل، يكون جّلها مؤكدًا ومحددًا بطبيعته، في سياق من 
التطور يالئم الرواية التي نسميها الثورة الصناعية. ومن وقت آلخر، 
تفسيرًا  يقترح  أو  دليل  من  قطعة جديدة  زميل  مؤرخ  يكتشف  سوف 
مفاهيم  نقترح  أو  التقنية  لغتنا  نحّدث  ندرة  أكثر  نحو  جديدًا، وعلى 

جديدة،

الشكل 6.1: “النقل اجلوي والبخار”، مقصوصة من جريدة، 45 - 1840

وبالتالي ننقل السردية بالتدريج. ففي اجلزء اخللفي من عقلي، على 
طريق  عن  فقط  وجوده  أفسر  أن  استطعت  شيء  ثمة  كان  حال،  أي 
وضعه خارج رواية الثورة الصناعية. كان ذلك صورة أبدعها شخص 
ما بقدر كبير من البراعة والفنتازيا، ورمبا احتفظت بها فتاة ألنها كانت 
صورة “جذابة”. لم يكن لها عالقة باملصانع، وريتشارد آركوايت، 

والقطن أو الثورة الصناعية ككل، وما مّثلته لم يوجد أبدًا.

أشياء: مزيد من املطبوعات آلالت تطري
أهمية: هي ال متلك حتى  ذاتها كغرض غير ذات  الصورة بحد  هذه 
وضع مقتنيات في متحف، ولم تكّلف أكثر من 50 بنسًا. لكن ماذا 
إجنلترا  من  مبكر  وقت  في  تطير  آلة  بالفعل  اخترع  ما  شخصًا  أن  لو 
“للنظام الصناعي”؟ أوليست  الفيكتورية؟ هل سيكون ذلك انتصارًا 
التي  الرواية  بني  جانبي  من  الواعي  بالفصل  تتمثل  التي  احلالة  هذه 
طبيعتها  حول  يدور  كان  الذي  الشيء  وهذا  عنها  وكتبت  عّلمتها 

السلبية الواضحة )التي اعتقدت بأنها متثل شيئًا ما لم يحصل( عوضًا 
عن جوهره )آلة تطير سوف تالئم متامًا قصة تكنولوجية وصناعية(؟

غير  اإلنترنت.  على  إيجادها  يجب  كان  أسئلتي  عن  اإلجابة  إن 
الصعب  من  يكون  أن  ميكن  ألنه  اإلنترنت  من  يخشون  املؤرخني  أن 
ذلك،  من  النقيض  وعلى  توفرها.  التي  املعلومات  دقة  مدى  تقومي 
العلمية لكل  الصالحية  بغزارة إليضاح  املؤرخون احلواشي  يستخدم 
املاضية، على أي حال،  القليلة  السنوات  املعلومات. ففي  عّينة من 
مع  يتطابق  املادة  من  متزايد  قدر  بالتغير:  لألشياء  الوضع  هذا  بدأ 
املعايير العلمية والدقة األكادميية ميكن العثور عليه عبر اإلنترنت. وفي 
حالتي، لم أكن بحاجة إلى مزيد من املعلومات حول موضوع )الثورة 
الصناعية، على سبيل املثال(، وإمنا حول شيء ما. وقد أظهر غوغل 
الويب  إلى موقع  بالفعل، وقادني ذلك مباشرة  الويب عرف عنه  أن 
الثورة الصناعية:  لتعقب مصادر الصور حملاضرات  الذي أستخدمه 
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مكتبة صور العلم واملجتمع للمتحف العلمي.46 وقد أوضح كتالوج 
العلمي عبر الكمبيوتر أن صورتي لم تكن فريدة، بل  صور املتحف 

وّفر قصة مسلية حولها أيضًا.

سامويل  وليم  بالبخار”اختراع”  تعمل  التي  اجلوي  النقل  آلة  وكانت 
اختراع  براءة  على  هنسون  حصل  حيث   ،)1888-1812( هنسون 
آللة تطير العام 1843، ما يؤكد أن صورتي تعود بالفعل إلى أواسط 
 Times( القرن الثامن عشر. كان من السهولة مبكان فحص اسمه في
العام  إلى  تاريخه  يعود  هنسون  حول  مقال  يوجد  حيث   )Online
 The Making of the( 1841.ا 47 وقد كشفت قاعدة املعلومات
Modern World( عن مراجع أخرى تتحدث عن هنسون وآلته 
اجلوية التي تعمل بالبخار في )Mechanics’ Magazine( للعام 
1843، وفي )Scientific American( للعام 1848، ولوحة في 
محطة جون بننجتون اجلوية )1838 تقريبا( بدت على نحو غير عادي 
مثل اختراع هنسون األخير.48 وباإلمكان إيجاد مزيد من املعلومات 
والصور في ويكيبيديا ومجموعة من مواقع الويب األخرى املتخصصة 

التي أصبح مستوى وصلة اكتشافاتي بها واضحة.49

بخبرتها  معروفة  عائلة  إلى  وينتمي  خياليا  رجاًل  هنسون  كان 
أربطة  الغنية، وكان والده ميتلك جتارة صنع  التكنولوجية والصناعية 
الزينة وأشرطتها في سومرست. وجتاوز حلمه، على أي حال، عالم 
النسيج عندما كرس في العشرينيات من عمره كثيرًا من اجلهد واملال 
في تطوير براءة اختراع ملا نطلق عليه اليوم طائرة. ولعل األهمية التي 
حظي بها هنسون من جانب املجتمع العلمي تشير إلى أنه كان أكثر من 

فعله  ما  ف كشخص حالم، ألن  ُيعرَّ أن ال  فاشل.50 ويجب  مخترع 
في بداية أربعينيات القرن الثامن عشر هو جعل الناس يؤمنون بأن آلته 
استطاعت الطيران. وعلى الرغم من منحه براءة اختراع، فإن البرملان 
أنكر على هنسون وشريكه التجاري جون سترينغفيلو تأسيس “شركة 
نقل جوي” خاصة بهما.51 وما أعقب ذلك كان حملة مكثفة، رمبا مت 
تنسيقها من جانب هنسون نفسه، جلعل فكرته أكثر من مجرد تهومي 
خيال على أمل جمع رأسمال. وثمة صور كثيرة ُنِشرت بني العامني 
خيالية  رحالت  في  اجلوية  البخارية  اآللة  وتصور   1843-1842
مدينة  ضفاف  لندن،  في  التاميز  نهر  العالم:  من  مختلفة  أجزاء  فوق 
لقد ذهب هنسون  مثل روما.52  مدينة صناعية، وعاصمة  أوروبية، 
بعيدًا قدر ما يستطيع ليتخيل آلته وهي تطير فوق األهرامات )الشكل 

1.7( في الطريق إلى الهند.53

حقيقيًا.  أمرًا  ما  فكرة  جعل  في  يتمثل  كان  هنسون  فعله  ما  ولعل 
وكان يدرك متامًا حقيقة أن ترجمة براءة اختراعه إلى منوذج أولي لم 
كانت  وإمنا  الصحيح،  التكنولوجي  التطبيق  على  سهلة  مسألة  تكن 
كان  ما  وهذا  معقولة.  عمل  خطة  على  األحيان  معظم  في  تعتمد 
يريد خلقه. وقد فعل ذلك ال ملجرد عرض آلته للعيان فحسب، بل 
لشرحها أيضًا. وقد أوردت التاميز أن اختراع هنسون كان “مسألة غير 
قدمًا   30 وعرضها  قدمًا   150 طولها  بأن  الطائرة  ووصفت  حتمية” 
التاميز  وأشادت  قدمًا.54   20 بقطر  ومروحة  قدمًا   50 بطول  وذيلها 
وضوحًا  أكثر  فكرته  يجعل  حقيقي”  مخترع  “أول  باعتباره  بهنسون 
عن طريق السماح ألوصاف تقنية محددة ملكّثف بقوة عشرين حصانًا 

وتكنولوجيا اإلقالع والهبوط.

من فعاليات اليوم اخلتامي ملشروع إحياء الدمى في التعليم.
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عليه  ستكون  “ملا  املفرح  األمل  على  يبعث  باستنتاج  املقال  واخُتتم 
التغيرات التجارية واالجتماعية والسياسية، التي سُتحدثها بالضرورة 
ملكية هذه القوة حديثة الوالدة”.55 ومن احملتمل أن هنسون لم يأنف 
حتى من التقرير الساخر امللون في بانش، حيث يقول “من املفهوم أن 
قمة  املركبة  تغادر  حيث  الهند،  إلى  هو  سيتأسس  الذي  األول  اخلط 
دقائق  تأخذ خمس  ثم  مونيومنت، وفيش ستريت هيل كل صباح، 
في قمة األهرامات العظمى لتناول املرطبات”.56 وقد منح هذا هيكاًل 

ألفكاره التطويرية.

املنهج  تتجاوز  روايات  صياغة  إعادة  منهجيات: 
الوضعي

إن مواجهتي غير املتوقعة مع صورة مقصوصة ثمنها 50 بنسًا قادتني 
للبحث حول مخترع عاش في القرن التاسع عشر. وقد اكتسب شيئي 
أشياء  بعد  وحتليله  الصغيرة،  روايته  سياق  في  بوضعه  مغزى  هذا 
البخار  إضافية عن حافلة  أشياء  اكتشفت  كلما  مماثلة. وكنت  أخرى 
اجلوية، ازددت إدراكًا بأنها كانت جزءًا من “قصة” أوسع لالختراع، 
املطاف.  نهاية  في  واإلخفاق  العام  واخليال  الشخصية،  واألحالم 
لكنها كانت أيضًا قصة ذات مكونات كثيرة عادة ما تكون حاضرة في 
رواية الثورة الصناعية: آلة، خطة عمل، ورؤية تطور ُنِقلت بجدارة 

عبر صفحات الصحف الوطنية.

الشيء  تبدوان واضحتنينْ لي في ربط هذا  وثمة مشكلتان منهجيتان 
الثورة  ورواية  نفسها(  للقصة  تنتمي  التي  األخرى  األشياء  )وكل 
تتم من خالله  بالضرورة مصدرًا  الصناعية. أواًل، لم تكن الصورة 
دراسة الثورة الصناعية )تاريخ من أشياء( ولم تكن موضوعًا للكتابة 
الشيء  ذلك حاولت وضع هذا  أشياء(. وعوضًا عن  )تاريخ  حوله 
الشيء  فكال  وأشياء(.  )تاريخ  نفسه  باملستوى  رواية  جانب  إلى 
والرواية يهتمان في تفسير املاضي، وإن حصل ذلك بطرق مختلفة. 
آنفًا،  املذكورة  لألشياء”  االجتماعية  “احلياة  منهجية  حاولت  وقد 

وكذلك الطريقة التي تقوم على “سيرة” األشياء املادية فصل الصالت 
املباشرة بني األشياء والتاريخ وخلق عالقة أكثر منهجية وتطورًا بني 

االثنتني.57

وأود أن أقصر نفسي على واحدة فقط، مهما كانت أساسية، نتيجة 
في  الوضعي  املنهج  مشكلة  واألشياء:  التاريخ  بني  التقارب  هذا 
ما  الصناعية عادة  الثورة  فإن  أّكدت في وقت مبكر،  البحث. وكما 
ح عن طريق توفير دليل )مصادر جديدة، إحصائيات جديدة،  ُتوضَّ
فيها  يتحول  لدرجة  الخ(   ... جديدة،  مفاهيم  جودة،  أكثر  مواد 
الفردية. ونادرًا ما يبحث  للعناصر  إلى شيء ميكن أن يذعن  املفهوم 
املؤرخون ما لم حتققه الثورة الصناعية: عالم املستحيل، ما كان يتطلع 
املرء إليه، أو ما كان متخيَّاًل.58 فالثقافة املادية تتجه نحو املشكلة ذاتها 
إذا اسُتخِدمت فقط كمصدر أو كموضوع للتحليل التاريخي: عندئذ 

متيل إلطالق تصريحات إيجابية ومنفتحة فقط.

صياغة  إلعادة  ضرورية  واألشياء  التاريخ  بني  مرونة  أكثر  عالقة  إن 
السرديات )وفي حالتي اآلن رؤية الثورة الصناعية ليس فقط كما كان 
التفكير  وإعادة  وُيَتخيَّل(  مستحياًل  كان  كما  أيضًا  بل  وحتقق،  ممكنًا 
باملنهجيات )استثمار الثورة الصناعية من خالل دليل إيجابي وسلبي 

أيضًا(.

من شيء إىل شيء
كنت راضيًا متامًا بهذا التفسير وملكية شيء استطعت أن أفهمه اآلن 
فبطريق  أبدا”.  حتدث  لم  صناعية  “ثورة  رواية  سياق  في  وأضعه 
الصدفة وجدت شيئًا ثالثي األبعاد، حيث بدأت بشيء واستنتجت 
ملكية  حق  حول  أكتب  كنت  وبينما  آخر.  بشيء  محترف  غير  بحثًا 
تصميم منسوجات قطنية، وجدت بالصدفة “تصميمًا ملنديل جيب” 
هنسون.59  آلة  وميّثل  غريسميث  ديفيد  كتبه  مقال  في  إنتاجه  أعيد 
في  اآلن  متوفرة  لوحة  صورة  في  التصميم  إنتاج  الكاتب  أعاد  فقد 

الشكل 1.7: شركة النقل اجلوي: بإذن من براءات االختراعات”. صورة ملونة، لندن، إصدارAckerman & Co, the Strand 28 آذار 1843، 
املتحف العلمي، لندن، اختراع 1938 - 0296
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األرشيفات الوطنية في كيو.60 وعليه، فقد حتققت من ذلك مع أمناء 
فيكتوريا وألبرت، واملتحف اجلوي السكتلندا واملتحف  في متحف 
النموذج  يكون  أن  ميكن  ما  مجموعته  في  يوجد  واألخير  العلمي. 
الباقي الوحيد ملنديل جيب أنتج عن اللوحة )الشكل 1.8(. ويستطيع 
املرء أن يتخيل مدى سعادة هنسون وهو يرى آلته الّطيارة تذهب “إلى 

الصني خالل أربع وعشرين ساعة من دون شك”.

 استنتاج

كيف نربط األشياء بالتطلعات العاملية للتاريخ؟ هذا املقال أطلق جداًل 
ببساطة  إدخالها  يجب  األشياء  أن  تقول  التي  الساذجة  الفكرة  ضد 
ضمن السياقات املقررة تاريخيًا. وهذا ما يجعلها مكررة أو في أفضل 

األحوال ذات صبغة توضيحية.

الشكل 1.8: “شركة الطيران البخارية، إلى الصني خالل أربع وعشرين ساعة بالتأكيد”.
منديل من القطن بحبر بني داكن. املتحف العلمي، لندن، اختراع 0295-1938.

وقد دعمت، عوضًا عن ذلك، فكرة أن يضع املؤرخون األشياء في حوار مع املنهجيات والروايات. وبّينت أنه بالطريقة نفسها التي يحشد فيها املؤرخون 
منهجيات وأنواع روايات ومفاهيم مختلفة، يوجد هناك كثير من الطرق املختلفة ترتبط من خاللها األشياء بالتاريخ. قد تبدو للوهلة األولى صعوبة 
ربط األشياء بالروايات باعتبارها مشكلة حجم: حيث ينشأ عن األشياء بيانات صغيرة، بينما متيل الروايات إلى العكس. ومع ذلك، فإنني أفضل أن 
أرى التحدي بطريقة أخرى. فما هو قائم ميثل الطبيعة احلقيقية ملوضوع التاريخ. فاملؤرخون مييلون إلى التاريخ احلاضر كشرشف طاولة منسوج بشكل 
جيد يغطي جميع الزوايا. أما األشياء فتبني كيف أن التاريخ يكون، عوضًا عن ذلك، شبكة منسوجة بشكل فضفاض حتتفظ أحيانًا – لكن غالبًا ما تكون 
غير قادرة على “اإلمساك”- باملفاهيم، والناس، واألحداث والتفسيرات. فاألشياء املادية بالنظر ملعانيها املتنوعة، وغياب شفافيتها الفطرية، وطبيعتها 

اإلرشادية الصعبة تذكرنا بأن التاريخ دائمًا ما ُينتج، لكنه يبقى ميتلك قدرًا أعظم من الفعل قبيل تغطية جميع زوايا التجربة اإلنسانية.
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من زيارة تعليمية نفذها املركز بإشراف اخلبير البريطاني لووك أبوت إلى مدرسة اخلان األحمر.
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