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 اشكالية التأريخ و صناعة التاريخ عند املجتمعات االفريقية

 

 

لسلم الزمني امن ناحية تاريخيه  لسيرورةيتوهم بانها لم تكن مسرحا  اإلفريقيةان الذي يتطرق الى موضوع تاريخ القاره 

ترجح بعض النظريات على ان الفترات النيوليتيك كانت حاسمه في التي و منذ  ظهور الحضارات  االنسانالذي وضعه 

تفرعت هذه النظريات في تحديد معنى النيوليتيك ومظاهره  ، على هذا االساسو   اإلفريقيةصناعه التاريخ لدى الشعوب 

ماريان  لباحثةاطرقت ، حيث تافريقيإل م تحت عنوان التاريخ العام  1980على غرار ما قدمته مجلدات اليونسكو سنه   

  في فهم بداية تشكل ماض القارة و قد لخصت هذه النظرة في ورنوفان الى الصعوبات التي واجهها مختص ي تاريخ افريقياك

ها القارة و التي مرت بهذه االخرى مثلت و عبرت عن املراحل التاريخية   اصناف ثالثةتسعه تفسيرات يمكن تقسيمها الى 

آلراء لخصت هذه او ه الوخيمة على حياة شعوب القارة اقتصاديا و حضاريا تناخ و انعكاساهي مرتبطة اساسا بتطور امل

 : ما يليفي

 عكس مناطق بالد ،النيولتيك بدون الفخار  اتفتر  قد عرفتالصحراء افريقيا جنوب  ان مناطق رأى االول الصنف   

ة دليل على استقرار االنسان و بالتالي صناعكالرافدين و بعض مواقع شمال افريقيا املعروفة بانتشار الفخار و الزراعة 

تشاف عهد اك غايةالى قد دام بعض مناطق افريقيا  فيهذه املرحلة بدون الفخار  تاستمر الحضارة بابتكار الكتابة و 

االخرى التي تطورت حضاريا باكتشاف موارد طاقوية اخرى  باألمممقارنة  ةالحال هقيت على هذ، بمعنى ان القارة بالحديد

 ؛على غرار الفحم 

ط اساسا مصر ارتب والن تاريخه ح معاملو وضرغم عدم املصري  تيكولبدراسة ما سمي بالني صخصراي ت الصنف الثاني 

بحكم لنيوليتيك ا ها الى مظاهرمميزاتفي االسرات هي عبارة عن فترات تتقارب  بماقبلسميت بعهد االسرات اما الفترات التي 

جدا او نغدا" املصرية ولهذا اعتبرها االثريون ال معنى لها في الفضاء ن"عصر حضارة  ونعني بهااثار للمعادن العثور على 

خاصه فترة برها يعتاي النيوليتيك( بل  )دون ذكر اسمها  الفترةنجد مثال الباحث فيركوتر يستعرض مميزات هذه ف املصري 

 ؛بحضارات وادي النيل

عباره عن ي هفتره النيوليتيك  الذي تصور ليونال بالوت وعلى راسهم شمال افريقيا راي خصص لفضاء  الصنف الثالث 

ا سمي ظهور مبوادر بفترة  اوصفهكما  الزراعة،استقرار االنسان مع ظهور  الىواملتجه رعوي النظام كثر فيها الفتره 

 مع انتشار الفخار. الجبلية بالحضارة

لصحراوي رغم خاصه الحيز ا اإلفريقيةللقاره  بالنسبةتيك يكما نالحظ ان معظم الباحثين تجنبوا استعمال لفظه النيول 

الخاص و صنع لنفسه حضارة حسب مفهومه  وضعهمع  تأقلمذلك فالدراسات امليدانية اكدت ان االنسان االفريقي قد 

اهميه هذه م و ادرك  1980هيجو  اليه انتبه للطبيعة و ترك لنا اثارا اي تاريخا بغير قصد لكنه من نوع خاص و هذا الذي 

 .للقاره الحضارية املرحلة



لى املناخ من رطب او تعاقب التي عرفت فيها فترات تذبذب  اإلفريقيةمساحه القاره  4/1فمساحه صحراء الكبرى تشمل  

ه ثقافيه يحرك بدايةعرفت فيها  و السادسة األلفيةاواخر منذ  بدأتلهذا التغير املناخي قد   األخيرة املرحلةجاف فكانت 

 إفريقيابنتيجة الهجرات نحو االراض ي الخصبة مما سمح بانصهار الكثير من الشعوب في مناطق نسميها االن  وحضارية

من الشرق الى الغرب وفي بعض االحيان من  املتتاليةات وصادفت هذه الهجر  هاعلى حواف ارهلصحراء واستقر جنوب ا

ة التي تمثلت في الرسومات الصخري  اإلفريقيةفي القاره  الكتابةاشكال بأولى مظاهر الشمال الى الجنوب ظهور ما يسمى 

في شان  بي ر تصورات العالم الغتعبر بحق عن لحظة من لحظات التاريخ في عنفوانه بعيدا عن مفهوم التاريخ الذي وضعته 

ثلما م التي تدل على وجود املجتمعات والشعوباملكتوبة يقاس على اساس وجود الوثائق واملستندات مفهومه و الذي 

  صنعتها الكتابات الكالسيكية منذ عهد املؤرخ االغريقي هيرودوت.

 

اد  من  اعداد  رطة  الاست  وغ   حدادو ي 



 اإلفريقيةاملصادر 

 :"التاريخ" ةعامعيار الكتابة في صن

 النسبةبتعد معضله  باألخصعلى العموم وافريقيا جنوب الصحراء  اإلفريقيةبالقاره  عالقةاملصادر التي لها  قضيةان  

لهذه  بةبالنس يةتاريخالشواهد الم اعدانبحكم وجود مسلمه فحواها  ا،وحضاراته هااصول ايستقر للمؤرخ الذي يحاول ان 

الكتابات  نذم عندما نقيسها بمعيار الشعوب التي دونت تاريخها وتركت لنا سجالت اعتمد عليها املؤرخين ، خاصة الشعوب

جعلها  دام هذه السجالتعافريقيا فان ها و هو العكس الذي حدث لتاريخفكانت هذه السجالت مقياسا لتطور  الكالسيكية

 التي عرفتها باقي القارات. سياق الحضاراتفي مسار لم تدخل  متخلفةشعوب  أنهاك ينظر اليها 

 ء سوا عده مناطق العالمالتي عرفتها  17القرن  وبداية 16 القرن  نهايةمنذ  بدأتالتي  الجغرافيةرغم ذلك فان الكشوفات  

 الحضارة واولها وقديمةحضارات عتيقه  عندما تعرفت على لإلنسانيةاخر  اكتشف وجهأوروبا تجعلت  في اسيا وافريقيا

خاصه  كريا ودينياوف فلسفيابعيدا عن املفهوم األيديولوجي لعلم التاريخ سواء للعالم تاريخا مغايرا افصحت التي  املصرية

لكنها صنعت د منذ ازل بعيقد اندثرت  ألمماظهرت ماض ة التي املصري ةالهيروغليفي اتملا اكتشف شامبوليون رمزيه الكتاب

 األخرى.التاريخ هي 

فيها لم تشهد  املناطق باقيعكس الشعوب االفريقية وان التاريخ التي دخلت  الوحيدةهي في تلك الظروف لهذا اعتبرت مصر 

اي شمال  لبربريةامؤرخي العهد الكالسيكي والحديث باملناطق ا اال في مناطق التي سماه الكتابةالنوع من  اهذمثل باكتشاف 

 .زمانها ةثاسميت بالتفيناغ رغم حد ءلصحرااملحاذية لاملناطق  في ةمن الكتاب اافريقيا فقد عرفت هي االخرى نمط

 تاريخ افريقياكتابة في  املساعدةاهم املصادر  

ادر نقول انه هناك جانب اخر من املص ،املكتوبةاملصادر  بان افريقيا ليس لها تاريخ النعدام تمن خالل مسلمه التي ذكر  

وفر واالعتماد عليها يتوقف حسب ت القارة التي تزخر بها هذه ثريةاأل التركةتسمح لنا معرفة ماضيها عندما نعتمد على 

ولوجيا م االنثروبوعل كعلم االثارة التي ابتكرها العالم الغربي منذ عهد االستنار  الوضعيةفي العلوم  تمثلةامل املقاربةادوات 

 .كل هذه العلوم تعتبر علوم مساعده في كتابه تاريخ افريقيا ،اللغةوعلم االجتماع وفقه 

سنوات ان  منذ عدة في افريقيا بحكم انه اتضح  اإلنسانيةو تطور  علم ما قبل التاريخ اصبح ضروريا في معرفه اصول ف

 زمنية عبر تبانتظام دون اختالال  ةموزع نجدها، بشكل اقدم حضارات فجر التاريختلتها  و بأثيوبيااقدم السالالت ظهرت 

التي تلك معيشيه شبيهه ب اتمارس انماط اإلفريقيةفما زالت العديد من القبائل  ،بتبانيها وتنوع مظاهرهاو القاره  ءارجا

وعلى  ةالدينيعلى غرار قبائل البشمان التي حافظت على طقوسها  السحيقةالفترات أسسها االنسان االفريقي منذ 

 ذيث الت هذه العناصر الثقافية بمثابة اإلر وكذلك على فسيفساء لغاتها بحيث كان واالقتصادية االجتماعيةتنظيماتها 

رية لهذا ستمرااال  ضفاءمن اجل إ على العنصر الشفوي أيضا  توقف و مقوماتها  و شخصيتها  تأسيس ت عليه في مدتعا

 ي تسمح له والت عناصرمنها تلك الستنبط حتى ي االعتماد عليها في  تساعد املؤرخ للقاره قد كل هذه العوامل التراث، ان  

ومن بين النماذج التي يمكن ان نقدمها كدليل لهذا  . االفريقية شعوب هذه ال من خاللها تشكيل صوره ولو قريبه لتاريخ 

مات  على غرار محطات النقوش والرسو  افرقيهواقع القرن التاسع عشر في م بدأيهالتي ظهرت منذ  الفنيةالدراسات  الطرح

في  ا والتقارب في مضامين مواضيعهذلك هذه املواقع من كل من شمال افريقيا وجنوبها وغربها اذ نجد في كل في  الصخرية



نجد ننا إفعندما نقارن بين مشاهد مواقع الطاسيلي ناجر التي تعود الى مرحله ما قبل البقاريات خاصة  ها الفنية اشكال

 لبعض شعوب القاره السمراء وعلى راسهم رعاهالصيد اقنعه و وشم الى الى حد كبير  شبيهةفيها بعض سيمات ثقافيه 

نتشر كيانهم عبر صحاري الساحل والسودان وهم كذلك تركوا لنا اثارهم على شكل رسومات توحي الى نفس االبول الذي 

 التاريخية؟لكن ماذا نعني باملصادر . التي عاشتها تلك الشعوب املعيشيةاالنماط 

 صادر التاريخية:ايتيمولوجية امل

فهوم التي  تصقل املجتمعات وقد طغى هذا امل التاريخية املادةالتاريخ كمفهوم علمي توقف على توفر  نشأةمن املعروف ان   

ها ما هي شعوب ال قيمة لها بل وجودتفتقر الى هذا املعطى فاملجتمعات  التي  ،بأوروبامنذ القرن التاسع عشر والعشرين 

اال عبارة عن حادثة تاريخية و قعت في زمن ما، لكنه سرعان ما غير الفكر األوروبي نظرته ملا ظهر بأوروبا ذلك التيار  وه

ل من خالهذه الشعوب التمسوا ماض ي الذي نادى بوحدوية طبيعة االنسان خاصة في النظريات األنثروبولوجية   ف

جمله نوا اخاصة في القرن العشرين ،ك  النظرةالتاريخيه او من زاويه انثروبولوجيا التاريخيه و رواد هذه -االثنو الدراسات 

 إلفريقيا ملظلمةاالقرون "ريمون موني في كتابه املعروف  إلفريقيااملؤرخين وعلى راسهم املؤرخ الفالسفة و رجال الدين و  من 

 ".السوداء تاريخ واثار

نها بعض مباشره استنبط م مصادر غيرللمؤرخ عندما بدا يعتمد على  بالنسبةالتاريخي لم يصبح معضله  فانعدام النص

 تواشار  ارةالقالتي تطرقت الى شعوب  والرومانية اإلغريقية الكالسيكيةغرار املصادر  االفريقي، علىصور هذا التاريخ 

 التاريخية. حسب الظروف إليهم

 الفريقيا:تاريخ المشروع كتابة 

 يةثمان بإصداروالذي انتهى  إلفريقياالى تحقيق مشروع كتابه التاريخ العام  1965ولهذا دعت منظمه اليونسكو سنه 

ي التفكير ف بدأيه القارةفي  االستعماريةالفترات  نهايةوقد صادف  1998 غايةالى  1986مجلدات نشرت بباريس منذ سنه 

فانعقد اول مؤتمر دولي من تنظيم جمعيه  القارةلشعوب  والدينية والثقافية االجتماعيةالحفاظ على االسس  ضرورة

كتابه تاريخ افريقيا  بضرورةوالذي نادى  1972ديسمبر  30الى  27املؤرخين االفارقه الذي تم بجامعه داكار السنغال من 

 لعلوم املساعدة التي تسمح لنا فهمو االعتماد على هذه ا األثريةمنها او  الشفويةمن خالل توفر جميع اشكال املصادر 

  مسار شعوب هذه القارة زمنيا.

رطة   وغ  اد  حدادو ي   من  اعداد الاست 
 


