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نجم الدين خلف اهلل

ــلـــُح »كـــــرونـــــوس«  يـــعـــنـــي مـــصـــطـ
الحاضر في   

َ
الكائن هــذا   ،

َ
مــن

ّ
الــز

 مــكــان والــــذي ال يــمــكــن ألحــٍد 
ّ

كـــل
يــتــفــاداه، ســـواًء فــي ثنايا وعيه العميق  أن 
ــم  ـ

َ
أو فـــي ُمــعــانــاتــه الــيــومــّيــة الـــظـــاهـــرة. ورغ

ــٌد  ـــقـــة، ال يــســتــطــيــع أحـ
َ
ـــطـــل

ُ
هــــذه املــحــايــثــة امل

 
َّ
أن بيد  ماهّيته.  عــن  لإلفصاح  هه 

ْ
ُكن إدراك 

، عــبــر تــاريــخــه الــطــويــل، 
َّ

 لــم يــتــخــل
َ
اإلنـــســـان

عن محاوالت فهم هذه الكينونة والسيطرة 
مـــرورًا  ــبــطــهــا، 

َ
وض بتقسيمها  بـــدءًا  عليها، 

نظير لها. فقد 
ّ
الت بمعايشتها، وصواًل إلى 

ط للتوّصل 
َ
تعّددت االستراتيجيات والِخط

إلى اإلمساك بقوانني الزمن وإدراك ماهّيته 
منذ بدايات اإلنسان العاقل األّول إلى يومنا 
هذا. وقد عّبر القديس أوغسطينوس )354-
الكبرى في معادلته  فارقة 

ُ
امل 430( عن هذه 

ل اإلنسان عن الزمن، 
َ
القائلة: »طاملا لم ُيسأ

ما   ،
ْ
لــكــن ه. 

َ
ت

َ
ويــعــرف حقيق ُكنهه  يعلم  فهو 

ـــى يــعــجــز عن 
ّ
 ُيـــطـــرح عــلــيــه الـــســـؤال حـــت

ْ
إن

اإلجابة«. يحمل مفهوم الزمن مفارقة الوعي 
 
َ
بــالــشــيء والــعــجــز عــن التنظير لـــه، مــفــارقــة

ل آثاره دون القدرة على وصفها. حمُّ
َ
ت

وهــذه هي اإلشكالية التي يطرحها املــؤّرخ 
ــن مــوالــيــد  ــ الــفــرنــســي فـــرنـــســـوا هــــارتــــوغ )ِمـ
ــــوس:  ــرونـ ــ »كـ الـــجـــديـــد  كـــتـــابـــه  فــــي   ،)1946
الـــغـــرب فـــي صـــراعـــه مـــع الــــزمــــن«، الـــصـــادر 
مــنــذ أيــــام عــن »دار غــالــيــمــار«. تــعــالــج هــذه 
مــن والــعــهــود 

ّ
الــز نــظــام  الفلسفّية  ــحــاولــة 

ُ
امل

ــصــّوره 
َ
ت على طريقة  ـــَرأت 

َ
ط التي  املتعاقبة 

عبير 
ّ
ــقــافــات الــبــشــرّيــة مــن أجـــل الت

ّ
َعــبــر الــث

ـــفـــّكـــر جــــورج 
ُ
ــرار امل ــ ــلـــى غــ عــــن حــقــيــقــتــه. وعـ

أقـــّر  الـــــذي   ،)1788-1707( بـــوفـــون  لـــويـــس 
بــوجــود »أطــــواٍر« شهدها تــصــّوُرنــا ملفهوم 
ــؤرخ الــفــرنــســي إلــى  ــ »الــطــبــيــعــة«، ســعــى املــ
الزمن  بها مفهوم  مــّر  التي  تلك  استكشاف 
ارتحل يجوس  الــغــرب. ولذلك  لــدى مفّكري 
ــْدءًا مــن العهد  خـــال الــطــبــقــات املــتــراكــمــة، بــ
اإلغريقّي الذي صيغ فيه مفهوم كرونوس 
إلـــى حــــدود عــصــر األنــــــوار، ومــنــه إلـــى أّيـــام 

العوملة التي نعيشها منذ عقود.
ّبه هارتوغ 

َ
وعندما وصف إعداده كتاَبه، ش

في  ُمجّمدة  كلمات  بمثابة  كــان  ــه 
ّ
بــأن ه 

َ
عمل

ــجــّمــد املــــواد فــي بــيــت الــثــلــج، 
ُ
الـــذهـــن، كــمــا ت

ع 
َ
ــب ويــنــز

ّ
فــــإذا بــه ُيــفــّكــكــهــا مــن ذلـــك الــتــصــل

ُيحيلها إلى كلماٍت جارية 
َ
عنها جمودها ف

مقروءة. وهذا عينه فْعل الزمن وأثره اللذان 
يصفهما الكتاب. وفيه يقارن الكاتب ما كان 
الَحــظــه عــن ســيــرورة الــزمــن وَســَرَيــانــه عبر 
نهر التاريخ، في ُكتبه السابقة، وبني ما طرأ 
على هذا الَجَريان إّبان أزمة كورونا، والتي 

ه إلى إنضاج تفكيره.
ْ
رّبما دفعت

 هــذا الكتاب 
ّ
وال بــد مــن التذكير، بـــدءًا، بـــأن

امــتــّدت على عقَدْين   - رباعّية  ل ضمن 
ّ
يتنز

الــتــعــقــيــدات  لتحليل  هـــارتـــوغ  ــصــهــا  - خــصَّ
»أنظمة  بـ ها 

ّ
واستهل الزمن،  ملفهوم  الخفّية 

ــــــدمــــــاء، 
ُ
»ق تـــــــاه   ،)2003( ــة  ــ ــّي ــانــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ

ثــم   ،)2005( ومــــتــــوّحــــشــــون«  ُمـــــحـــــَدثـــــون، 
»اإليمان بالتاريخ« )2013(. واآلن يأتي هذا 
النظام  متناواًل  للرباعية،  تتويجًا  الكتاب 
ْرِسَي منذ ثمانية 

ُ
التاريخي األوروّبي الذي أ

 في 
ً
عشر قرنًا بعد حلول املسيحّية مرجعّية

ظر والَحركة والتقييم.
ّ
الن

فه عنوانًا فرعّيًا، 
َّ
هذا، وقد َجعل الكاتب ملؤل

رب في صراعه مع الزمن«، ما يشي 
َ
هو »الغ

راٍت دائمة بني الوعي الفلسفي 
ّ
بوجود توت

ــّبــــرت عـــنـــه املــســيــحــّيــة  الـــتـــاريـــخـــّي الــــــذي عــ
ثـــم الــفــلــســفــات الــغــربــّيــة، وبــــني حــركــة هــذه 
املوضوعّية  اآلثـــار  ذات  الــذاتــّيــة،  الكينونة 
ــــوس أو  ــرونـ ــ ـــســـّمـــيـــهـــا كـ

ُ
الـــثـــقـــيـــلـــة، والــــتــــي ن

املجالنْي  قارنة بني 
ُ
امل من. ورغم صعوبة 

ّ
الز

الثقافّيني، ال َيسُع إهمال ما صاغه الكاتب 
»أهـــل  فـــي   )1987-1898( الــحــكــيــم  تــوفــيــق 
فــي 1933(  ــشــر 

ُ
ون ــام  )كتبه 1929عــ الكهف« 

ل فيها آثار 
ّ
وغيرها من املسرحّيات التي حل

 فنّيًا. 
ً
من تحليا

ّ
الز

ـــوغ، بــــجــــرأة ووضـــــــوٍح،  ــارتــ ــ ــد انــــَبــــرى هـ ــ وقـ
إلـــى الــتــنــظــيــر لــلــعــاقــة بـــني الــتــصــّور الـــذي 
يحمله األفــراد والجماعات عن الزمن وبني 

ر  طوَّ
َ
ف املاضية عنه.  الــســردّيــات  قل في 

ُ
ن ما 

مــفــهــوم »نــظــام الــتــاريــخــانــيــة«، الـــذي يعني 
به طريقة تصّور مجتمٍع ما للزمن وذاكرة 
اليومّية  الحركة  على  وآثـــاره  التصور  ذلــك 
ـــــه اشــتــغــل على 

ّ
فـــي الـــتـــاريـــخ. ومــــن ذلــــك أن

القطيعة الكبرى التي ضربت هذا التصّور. 
ر إلى حركة التاريخ 

َ
ففي املاضي، كان ُينظ

ـــصـــاعـــدّي، َمــحــكــوم بــمــبــدأ الــتــقــّدم، 
َ
 ت

ٍّ
كــخــط

وخصوصًا في فلسفة هيغل )1831-1770( 
ر بها، 

ّ
املثالّية. وهي الفكرة عينها التي تأث

هضة، 
ّ
الن ُمفّكري   

ُ
العربي، بعض العالم  في 

وبنسبٍة   ،)1917-1850( شمّيل  شبلي  مثل 
، فرح أنطون )1922-1874(.

ّ
أقل

مــن الحاضر 
ّ
 الــز

ّ
أّمــا فــي وقتنا الــراهــن، فــإن

يــجــثــم عــلــى الـــوعـــي ويـــغـــمـــره ويــــشــــّده إلــى 
مشاغل املعيش اليومي الثقيلة، اآلن وهنا، 
صفية 

َ
الــذاكــرة لت ِشــبــه هـــَوٍس بقضايا  مــع 

صالحات« 
ُ
»امل بــإجــراء  إّمــا  معها،  الحساب 

مجيدًا وتنديدًا. وال 
َ
ت ــراجــعــات«، وإمــا 

ُ
و»امل

الــقــاطــع  الـــّرفـــض  إلـــى  ــشــيــر 
ُ
ن أن   

ّ
إال يمكننا 

ــــوبــــة وطــــلــــب الــــّصــــفــــح«، فــيــمــا 
ّ
لــقــيــمــة »الــــت

ــرب الــجــزائــر وأهــوالــهــا،  ــق بـــذاكـــرة َحــ
ّ
يــتــعــل

املــؤّرخ بنجامان ستورا، في  والتي يرفض 
الــتــي وضــعــهــا أخــيــرًا  الــعــشــريــن  مقترحاته 
الفرنسي، أن تعّبر عنها  الرئيس  يــدّي  بني 

فرنسا.
ــُب »َبـــداهـــة  ــذا الـــكـــتـــاب، ُيــطــلــق صـــاحـ فـــي هــ
»الــــراهــــنــــّيــــة  ــارة  ــ ــبــ ــ عــ  )2005( ــــخ«  ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ال
املسيحي  الفكر  ك 

ّ
تمل على  األبــوكــالــبــتــّيــة« 

ملــفــهــوم »الــــزمــــن«، عــبــر اقــتــبــاس ُمــصــطــلــح 
تــجــّســد  يــعــنــي:  الـــــذي  ــــروس(  ــايـ ــ )كـ  Kairos
ــهـــوره فــيــه إيــذانــًا  املــســيــح فـــي الــتــاريــخ وظـ
ــا ســـيـــأتـــي بــعــد  ــ ــتــحــه عـــلـــى الـــنـــهـــايـــة، ومـ

َ
بــف

حو الهاوية. وكذلك 
َ
ظهوره مجّرد انحدار ن

، مـــن بـــني ما 
ّ

ــــدل يـ الــــذي   »Krisis« مــصــطــلــح
، على َمقدم يوم الحساب ونهاية الزمن 

ّ
يدل

الــــبــــشــــرّي. وعـــلـــيـــه يــصــبــح املــــاضــــي مـــجـــّرد 
التي  واألمثلة  والــذكــريــات  للِعَبر  مستودٍع 
ال بّد من االقتداء بها وإعــادة استنساخها 
ــور 

َ
 الـــغـــرب، بــولــوج ط

ّ
 أن

ّ
فــي املــســتــقــبــل. إال

ــعــه مع 
ْ
ــر قــط الـــحـــداثـــة، لـــم يــعــد مــســيــحــّيــًا إثـ

ذلـــك الــتــصــّور الــتــقــلــيــدي. وعــنــدمــا تــجــاوز 
 

ّ
الَحداثة، لم يعد يعرف مصيَره وافتقد كل

بعٍد مــاورائــّي للتاريخ. وهــذا عني ما ذهب 
إليه املــؤّرخ العربي ابــن خلدون من اعتبار 
ولذلك  والتحقيق،  للتأّمل  مــجــااًل  الــتــاريــخ 

سّمى كتابه الشهير »كتاب الِعبر«.
 الــغــرب 

ّ
ــوغ إلــــى أن يـــظـــل ــارتــ كــمــا يـــدعـــو هــ

بــاســتــمــرار، َمظاهر  ُيــســائــل،  إنــســانــّيــًا وأن 
كايروس  من  يستفيد  وأن  لديه،  اإلنسانية 
)الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة( حــتــى ُيــبــعــد كــريــزيــس 
)اليوم اآلخر وأهواله( وُيعيد إلى كرونوس 

)الزمن( شيئًا من الثبات والديمومّية.
وهــكــذا، ُيمكن أن نــعــّد هــذا الــكــتــاب بمثابة 
رواية عن الزمن، يسرد فيها املؤّرخ سلسلة 
الــزمــن في  الــتــي شهدها مفهوم  الــتــحــّوالت 
الرؤية الغربية املسيحّية، منذ انبثاقها إلى 
يـــوم الــنــاس هـــذا. وقـــد صـــاغ هـــذه الــســردّيــة 
ما 

ّ
وإن تحليلّي فحسب،  علميٍّ  بشكٍل  ليس 

أدَمــَج ذاته وتغلغل طيَّ تاريخه الشخصي 
ى يفهَم ما 

ّ
»بحثًا عــن الــزمــن الــضــائــع«، حت

حصل، وملاذا صرنا إلى ما ِصرنا إليه.
املــشــروع أن نطّبق هــذا التصّور  ه مــن 

ّ
ولعل

عــلــى مــفــهــوم الـــزمـــن فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة-
اإلســـــامـــــّيـــــة مـــــن أجـــــــل تـــفـــكـــيـــكـــه فــلــســفــّيــًا 
 بــفــكــرة 

َ
ــدأ ــبــ ــــًا، عـــلـــى أن نــ ــّي وأنــــثــــروبــــولــــوجــ

»الدهر«، التي ساَدت في العصر الجاهلي، 
ثم ننتقل إلى كيفيات استعادة اإلسام لهذا 
املــفــهــوم، وال سيما فــي الـــقـــرآن، حــيــث ُربــط 
يستعصي  الـــذي  اإللــهــي  ي 

ّ
بالتجل الــزمــان 

ذلك،  أزلــّيــًا. وبعد  باعتباره  زمنّيٍة  على كل 
 اســتــخــراج تــأثــيــر هـــذا املــفــهــوم فيما 

ّ
يــحــق

الطبري  عــنــدنــا، مثل  املــؤّرخــني  كــبــاُر  كتَبه 
واملسعودّي وابن خلدون. وتجدر بعد ذلك 
النهضة من عميق   ما شهده عصر 

ُ
دراســـة

ر ُمفكريه 
ُّ
التحويرات على هذا املفهوم، وتأث

ها مفاهيم 
ّ
بمبدأ التقّدم والتمّدن. وال شّك أن

الراهنة  الــعــوملــة  الــحــداثــة بفعل  تــجــاوزتــهــا 
ــّي، مـــا يــؤّكــد  ـــم الـــعـــربـ

َ
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــعـــال

املبحث ومشروعّيته، شريطة  هــذا   
َ
وجــاهــة

دين وال مجّرد مترجمني، 
ّ
 نكون فيه مقل

ّ
أال

ه 
َ
ستجلي ألغاز

َ
بل واقفني في وجه الزمن ن

ونسبر أغواره.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

روايٌة غربيّة اسُمها الزمن

يسرد المؤرّخ التحّوالت 
التي شهدها مفهوم 

الزمن غربيًا

أطروحاٌت يمكن 
تطبيقها، دون تقليد، 

في الثقافة العربية

ــا خــال الــقــرن السابع  امــتــّد الــجــدل الــذي عاشته أوروبـ
عشر حــول عــاقــة الــديــن بــالــدولــة إلــى بقية الــعــالــم وال 
 موجز 

ٌ
يزال مفتوحًا، حيث يشارك فيه كتاُب »تاريخ

للعلمانية« الذي صدرت نسخته العربية عن سلسلة 
ــي »املــــركــــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــة  ــان« فـ ــمـ ــرجـ »تـ
السياسات« بترجمة مصطفى منادي إدريسي. يقّدم 
العلماني  الفكر  بــأن  مــجــاداًل  بديلة،  نظر  وجهة  العمل 
يعتمد على االفتراضات املسيحية، ويرى أن العلمانية 
كونها  إليها  النظر  يجب  بل  املسيحية،  نهاية  تمثل  ال 
ــدث عـــن الــديــانــة املــســيــحــيــة، وعــلــى أنــهــا  ــ الــتــعــبــيــر األحـ

 عن عقيدتها. 
ً
األخاق املسيحية مفصولة

»املـــجـــنـــون« ومــوضــعــتــه  مـــع تـــطـــّور الــنــظــرة الــفــلــســفــيــة لــــ
كآخر في املجتمع، تتراكم الدارسات حول تكييف هذه 
»خطاب  كتاب  ومنها  مختلفة،  حقول  فــي  الــطــروحــات 
الــجــنــون فــي الـــتـــراث الــعــربــي والــغــربــي: مــقــاربــات 
لغوية وثقافية« الذي صدر حديثًا عن »مؤسسة آفاق« 
الباحثني  وتحرير  بتنسيق  دراســـات  مجموعة  ويــضــّم 
هشام فتح وحسني آيت مبارك. يستحضر العمل نماذج 
مثل  وتلقيها،  والفنون  اآلداب  في  الجنون  من خطابات 
قــيــس بــن املــلــوح وجــمــيــل بثينة وجــبــران خليل جــبــران 
إيراسموس،  الهولندي  والفيلسوف  العربية،  الثقافة  في 

والعاشقتني ديدمونة وأوفيليا من الثقافة الغربية. 

عن دار »كنوز املعرفة« في عّمان صدر حديثًا كتاب 
»الكائن الباغي: اللغة والعقل واالستطاعة في 
كتاب البيان والتبيني للجاحظ«، للباحث املغربي 
إلـــى كــتــاب الجاحظ  املــؤّلــف  مصطفى رجــــوان. يــعــود 
الباغي  العقل  بنية  عــن  فيه  البحث  بــغــرض  الشهير 
العربي، والنظر في راهنيته ضمن الباغة الجديدة. ال 
يرى الكاتب الباغة بوصفها ترفًا قوليًا أو تزيينيًا، بل 
تنظيم  على  القادر  الوحيد  البحثي  الحقل  باعتبارها 
العاقة بني األنــا واآلخــر. وهو يذّكر بتحديد الجاحظ 
املنطق  اإلنسان كائنًا باغّيًا:  ثاث خصائص تجعل 

)أو اللغة(، والعقل، واالستطاعة. 

فــي الــكــتــاب الــجــمــاعــي »أشــيــل مبيمبي: الــعــالــم في 
بالفرنسية  الـــصـــادر حــديــثــًا  الــزنــجــيــة«،  صــيــرورتــه 
تحاول  بلجيكا،  فــي  الجامعية«  لــوفــان  »مطبوعات  عــن 
وتجاهل  افــتــقــار  كيفية  إظــهــار  الباحثني  مــن  مجموعة 
التقليد الــنــقــدي الــغــربــي إلــى واحـــد مــن مــصــادر الفكر، 
وكذلك الفعل، األساسية. الحديث هنا عن املدرسة النقدية 
األفريقية التي تتضمن أعمال مفكرين أفريقيني، أو من 
الكولونيالية.  أصول أفريقية، كتبوا انطاقًا من تجارب 
مــن املــشــاركــني فــي الــكــتــاب تــيــيــري أمـــوغـــو، وفــيــرونــيــك 
بــراغــار، وإيــمــانــويــل ديــبــرويــن، وغاليا جــلــول، وتــومــاس 

بيرّيو، وبيير جوزف لوران. 

كتاب  حديثًا  للموسوعات«، صــدر  العربية  »الـــدار  عــن 
العراقي  للباحث  الــعــرب«  عند  س  التجسُّ »تــاريــخ 
قــيــس كــاظــم الــجــنــابــي. ُيـــقـــّدم الــعــمــل إحــاطــة تاريخية 
العربية  ــبــاد  ال فــي  الــتــجــّســس  بــمــوضــوع  ومفاهيمية 
بالعودة إلى بدايات الدولة اإلسامية، في محاولٍة إلبراز 
»املقّدمات املؤّسسية لنظام التجّسس« بوصفه »صورًة 
مــن صــــَور االضــطــهــاد ووســيــلــة مــن وســائــل سيطرة 
أبــواب؛ هي:  الكتاب تمهيدًا وأربعة  السلطان«. يتضّمن 
»األساليب واألنــواع«، و»تاريخ التجّسس في العصَرين 
اإلســامــي واألمــــوي«، و»تــاريــخ التجّسس فــي العصر 

العباسي«، و»في تاريخ وثقافة التجّسس«. 

كتاب  عنوان  ر«، 
َ

ُتنش لم  رسائل  بروست:  »مارسل 
يــصــدر قــريــبــًا عــن مــنــشــورات »خــطــوط وظــــال« و»دار 
ضّمة«، بترجمة الجزائري محّمد فتيلينه. يضّم الكتاب 
رسائل تبادلها صاحب »البحث عن الزمن املفقود« مع 
و1922.   1920 عامي  بني  فيّتار،  كامي  والناقد  الكاتب 
الــيــوم مغمورًا حتى فــي فرنسا، من  بــات  الــذي  وفيتار، 
القرن  بــدايــات  مؤّلفي  مــن  العديد  بالنقد  تــنــاولــوا  الــذيــن 
املاضي في فرنسا، مثل الشاعر بول فاليري، والكاتب 
شـــــارل بــيــغــي. كــمــا أّنـــــه وّقـــــع نــصــوصــًا حــــول تــجــربــة 
التي قّسمها إلى  الروائية  بروست، وخصوصًا مطّولته 

جزأين، أّول حّسي، وثان ميتافيزيقي. 

العربية من  النسخة  الشروق«  »دار  صــدرت حديثًا عن 
للباحثة  والسينما«  األدب  فــي   1919 »ثـــورة  كــتــاب 
املصرية دينا حشمت، وفيه ُتقّدم تحليًا ملجموعة من 
األعمال األدبية والفنية التي تناولت سلسلة االحتجاجات 
)حزب  زغلول  بقيادة سعد  البريطانّيني  ضــّد  الشعبية 
ــقــرن املـــاضـــي، وهـــي أعــمــال تــقــول إّنــهــا  الـــوفـــد( مــطــلــع ال
من  »واحــــدة  بوصفها  اللحظة  تــلــك  بمجملها  رّســخــت 
االنتماء  أثــر   

ً
موضحة الوطني«،  االنتصار  لحظات  أهــّم 

الطبقي للكّتاب واملخرجني على سردياتهم حولها. كانت 
النسخة اإلنكليزية من الكتاب قد صدرت العام املاضي 

عن »منشورات جامعة إدنبرة«. 

»عــنــف املــقــّدس فــي األســاطــيــر الــعــراقــيــة« عــنــوان 
الكتاب الصادر حديثًا عن »دار املدى« للباحث العراقي 
ناجي املعموري، والذي يذهب فيه إلى أّن تاريخ العراق، 
منذ أقدم العصور، يّتسم بمبالغة في العنف. انطاقًا 
ــــك، يــرصــد الــعــمــل تــمــّثــات الــعــنــف الـــدمـــوي في  مــن ذل
التي  جلجامش  ملحمة  بينها  من  القديمة؛  األساطير 
تــقــّدم تفاصيل غــزيــرة عــن االســتــبــداد الـــذي مــارســه. 
ــون آلــهــة  ُيــشــيــر املــعــمــوري إلـــى مــفــارقــة تــتــمــّثــل فـــي كـ
العراق القديم، وخصوصًا »البانثيون العراقي«، شّكلت 
بينما  والعنف،  والتعّسف  والتدمير  للحروب  مصدرًا 

ُيفترض أن يكون املقّدس عامًا لأمن. 

الساحة  المؤرّخين على  أبرز  يعّد فرانسوا هارتوغ )1946( واحدًا من 
تواريخ  لدى  تتوّقف  األولــى  أعماله  كانت  وبينما  اليوم.  الفرنسية 
وحقب معيّنة، كما هو حال كتابه »ذاكرة عوليس: سرديّات حول 
الحدود في اليونان القديمة« )1996(، فإنه يخّصص الجزء األكبر من 
أبحاثه في السنوات األخيرة لمساءلة االشتغال التأريخي، وإلعادة النظر 

في عدد من مفاهيمه األساسية، مثل الحقبة، والعصر، والزمن.

مع التاريخ

نظرة أولى

فرانسوا هارتوغ بحٌث في طبقات مفهوم متغيّر

في  الغرب  »كرونوس:  األخير،  الفرنسي  المؤرّخ  كتاب  قراءة  يمكن 
صراعه مع الزمن« )منشورات غاليمار(، بمثابة حكاية يسرد فيها سلسلة 
الغربية. عمٌل  الرؤية  المفهوم في  التي عرفها  واالنزياحات  التغيّرات 

يُظهر تأثّر هذه الرؤية بالمسيحية حتى بدايات عصر الحداثة

فرانسوا هارتوغ )منشورات »غاليمار«، تصوير فرانشيسكا مانتوفاني(
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