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نارص أحمد إبراهيم

 قراءة مكثفة:أزمة الكتابة التاريخية يف فكرجيل الستينيات
يف كتابات رءوف عباس

إبراهيم بوطالب أستاذ األجيال
()2022-1937
إبراهيم بوطالب أول مؤرخ يف املغرب املستقل ،هذا واقع.
يف بداية االستقالل توجه إبراهيم بوطالب إىل فرنسا من أجل متابعة دراسته الجامعية .اختار التاريخ عن قناعة وهو
ابن الوطني والشهيد عبد العزيز بوطالب .ويف الوقت الذي كان فيه الشباب من املغارب يفضلون االلتحاق بشعبة
الحضارة العربية اإلسالمية بسبب إجبارية اللغة الالتينية ،اختار إبراهيم بوطالب املسلك الصعب؛ اختار التاريخ .واستطاع
بفضل مثابرته الحصول عىل دكتوراه السلك الثالث يف التاريخ .ناقش أطروحته يف موضوع العالقات التجارية بني
خ تخرج يف قسم التاريخ يف املغرب
و َل مؤر ٍ
فرنسا واملغرب يف القرن الثامن عرش .وعاد إىل املغرب ل ُيعلَن أ ّ
املستقل ،وكل أقرانه وزمالئه يف الشعبة أتوا إىل التاريخ من آفاق أخرى.

"اليس" إبراهيم بوطالب "أستاذ األجيال" .هذه ليست صورة بالغية ،بل هي أكرث من ذلك؛ صفة يستحقها الرجل عن
جدارة .ك ّرس نفسه للتأطري والتدريس ،وساهم يف تكوين أجيال من املؤرخني .ما من أطروحة يف حقل التاريخ منذ
وا يف مناقشتها
أن رشعت الجامعة املغربية يف مناقشة الرسائل واألطاريح الجامعية إال كان اليس إبراهيم عض ً
مساهم يف توجيه صاحبها .وما من طالب كان يهم بتسجيل أطروحة يف التاريخ إال لجأ
عا من مراجعها أو
أو مرج ً
ً

إىل اليس إبراهيم لريشده ويوجهه ،حتى إنه ميكن القول إنه ساهم ،إىل حد بعيد ،يف رسم معامل خريطة البحث
التاريخي يف املغرب.
يف سنة  ،1967ركب إبراهيم بوطالب مغامرة ناجحة إىل جانب زمالئه جان برينيون  Jean Brignonوعبد العزيز أمني

عندما ساهم يف كتابة "تاريخ املغرب" باللغة الفرنسية .كان الراحل يرى أن إعداد مثل هذا الكتاب يُعد أم ًرا أساس ًّيا

يف هذه املرحلة من التاريخ املغريب .إنّه كتاب يستحرض خصوصية التاريخ املغريب وغناه ،كتاب ال يضع ما أنجزه الغرب

واجه ً
ة للتصارع ،بل فضّ ل النقاش الهادئ مع األطروحات االستعامرية .واعتقد أن هذا الكتاب شكّل محطة مهمة يف

الكتابة التاريخية املغربية .ورغم أنه أُنجز بعد عقد من استقالل املغرب ،فإنه ال يزال يكتيس راهنية.

إضافة إىل هذا الكتاب انخرط إبراهيم بوطالب يف مشاريع مواطنة كاإلرشاف عىل مجلة "هيسبرييس متودا" منذ سنة
عا برضورة اإلسهام يف
 ،1989وترك بصمته عىل املجلة عندما أصبحت مفتوحة لألقالم العربية .لقد كان الراحل مقتن ً

مت تاريخ املغرب املعارص ،ال سيام تاريخ املغرب زمن
إنتاج بحثي باللغة العربية .وقد ساهم فيها بأبحاث ودراسات ه ّ

أساسا بالتعريف بالكتب الصادرة باللغات
عرف بالعديد من الكتب من خالل مراجعتها ،وانشغل
الحامية ( ،)1956-1912و ُ
ً
وفضل عن ذلك ،انخرط إىل جانب زمالئه يف
ً
األجنبية؛ كالفرنسية واإلسبانية واألملانية واإلنكليزية التي كان يتقنها.

حريصا عىل إصدار كل أعدادها ،ال سيام بعد وفاة زميله األستاذ
وضع املوسوعة املغربية "معلمة املغرب" التي ظل
ً

محمد حجي ،وقد كتب ما يقارب خمسني مادة من موادها تراوح بني التعريف بأعالم مغربية وشخصيات أوروبية بصمت
تاريخ املغرب واملشاريع والخطط التي عرفها املغرب املعارص .وعندما نُودي إىل املساهمة يف هيئة اإلنصاف
واملصالحة ،مل يرتدد لحظة واحدة؛ فأطَّر العديد من املوائد املستديرة املتعلقة بتنزيل توصيات هذه الهيئة .وعندما

سست مجلة "أسطور" سنة  ،2014واقرتحت عليه االنضامم إىل هيئتها االستشارية الدولية ،قَبِل املقرتح من دون
أُ ِّ
تردد ،وقدّم توجيهات ونصائح مثينة لضامن استمراريتها.

ترجم إبراهيم بوطالب العديد من الدراسات إىل اللغة العربية .فمن اللغة اإلنكليزية ترجم كتاب "الحامية الفرنسية
من األوج إىل األفول" للمؤرخ األمرييك وليام هواسنكتون  ،William Hoisingtonو"اإلدارة الفرنسية للبادية املغربية
 "1956-1912للمؤرخ روبني بايدويل .Robin Bidwell
وقد نرشت كلية اآلداب ،يف سنة  ،2014مجموع األبحاث والدراسات التي نرشها يف مجالت مغربية ودولية مختلفة
يف أربعة مجلدات .وتعكس هذه املقاالت واألبحاث سعة ثقافة الراحل التاريخية ،وانفتاحه عىل الحقول املعرفية
األخرى ،وتعدد اهتامماته .وهو وإن ركّز عىل البحث يف التاريخ املعارص ،فإنه كان شغوفًا بالتأصيل وتتبع القضايا يف
تاريخيتها ،مثلام كان شغوفًا أيضً ا مبقارنة ما يدرسه يف املجال املغريب مبجاالت أخرى.
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نارص الدين سعيدوين | *Nacereddine Saidouni

الطريق إىل التجديد

مدرسة الحوليات الفرنسية من االنفتاح إلى التفتت ()2

The Path to Renewal
)The French Annales School from Emergence to Collapse (2
فتحت مدرسة الحوليات الفرنسية يف التاريخ آفاقًا جديدة أمام الباحثني ،بسعيها لتجديد مناهج الكتابة التاريخية وأدواتها

ومصادرها وإشكاالتها ومواضيعها ،من خالل انفتاحها عىل العلوم االجتامعية األخرى .وكان هدف مؤسسيها كرس جمود
املدرســة الوضعية التقليدية وقيودها ،فانفتحت عــى حقول االقتصاد وعلوم االجتــاع واألنرثوبولوجيا والدميوغرافيا،
مية واإلحصاءات بوصفها أدوات فعالة لتجسيد مرشوعها التجديدي الذي أطلقه رائداها
وأغرقت يف تحليل املعطيات الك ّ

ورسخ أسسه فرنان برودال وإرنست البروس ،وحاوال بعث نَفَس جديد فيه
األوالن مارك بلوك ولوسيان فيفر ،والذي واصله
ّ
مستقل بذاته،
ً
"علم"
أقطاب "التاريخ الجديد" .كان مثن النجاح عىل الساحة األكادميية الفرنسية أزمة هوية التاريخ بوصفه
ً

بعد أن بدا كأنه يذوب يف علوم االجتامع واألنرثوبولوجيا والدميوغرافيا التي حاول تسخريها لفائدته .تتناول الدراسة هذه

التجربــة التاريخيــة الفريدة مــن نوعها ،التي هيمنت عىل البحث التاريخي يف فرنســا قرابة قرن مــن الزمن ،بالرجوع إىل
م يف أطوار التأســيس والرتســيخ ومحاولة
فرتات تطورها وأجيالها املتعاقبة والشــخصيات البارزة التي كان لها دور مه ّ

التجديد واألزمة .وتُختَتم ببيان أهم خصائص مدرســة الحوليات الفرنســية وإضافاتها إىل البحث التاريخي .ننرش هنا القسم

الثاين من الدراسة ،وكنا قد نرشنا قسمها األول يف العدد الرابع عرش من دورية أسطور.
كلامت مفتاحية :الحوليات ،الكتابة التاريخية ،التجديد ،األزمة.

The French Annales School opened up new horizons for researchers through its efforts to renew the methodology,
tools, sources and objects of historiography by drawing on other social sciences. Its founders Mark Bloch and
Lucien Febvre and their successors Ferdinand Braudel and Ernest Labrousse aimed to break with the stagnant and
tightly constrained vision of traditional positivist historians, drawing on economics, sociology, anthropology and
demography and making heavy use of quantitative data and statistics. The price of their success within French
academia, however, was a crisis of identity for history as an "independent" discipline. This paper traces the
unique historical trajectory of the Annales School, which remained dominance within French history departments
for almost a century, assessing the different stages in its development, the different generations of prominent
personalities who played a major role in these different stages, and its remarkable contribution to the discipline
of history. Here, Part II of the article is published, with the first having been published in Ostour 14.
Keywords: Annales, Historiography, Renewal, Crisis.
* باحث ومؤرخ جزائري ،أستاذ التاريخ الحديث واملعارص.

Algerian Researcher and Historian, Professor of Modern and Contemporary History.
nsaidouni@yahoo.fr
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 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

ثان ًيا :زمن التاريخ االقتصادي واالجتامعي عىل الطريقة الفرنسية
()1969-1946
دفعا لهذه املدرسة بفضل جهود فرنان برودال
بعد وضع أسس مدرسة الحوليات ،شهدت الفرتة التي تلت الحرب العاملية الثانية ً

كبريا يف تجديد املصادر
( Fernand Braudel )1985-1902وإرنست البروس ( Ernest Labrousse )1988-1895اللذين أسهما
إسهاما ً
ً
ٍ
الكمية االقتصادية والديموغرافية،
بحث جماعية يمكنها اإلملام باملعطيات
واملناهج وأدوات البحث وأساليبه باالعتماد عىل ِف َرق
ّ
وتسخريها يف التحليل التاريخي.

 .1فرنان برودال ()1985-1902
ُولد فرنان برودال((( يف قرية لوميفي-أون-أورنوا  Luméville-en-Ornoisبعمالة املوز  Meuseيف منطقة لورين  Lorraineسنة

 ،1902وحظي برعاية والده املعلم ،وكان يميل إىل دراسة الطب لكنه توجه إىل دراسة التاريخ يف مدرسة املعلمني العليا Ecole normale

 ،supérieureوحصل عىل شهادة التربيز يف التاريخ يف سن العرشين ،وقد ع ّلق عىل تخرجه املبكر ً
مؤرخً ا.
قائل ّ
إن الشهادة ال تجعلك ّ

عمل برودال أستا ًذا بثانوية قسنطينة ،ثم بثانوية الجزائر العاصمة ( ،)1932-1924وقد كان إلقامته بالجزائر ومناخها وتراثها

الثقايف وتاريخها املتوسطي تأثري يف توجهاته ونظرته إىل املجال التاريخي ،فاكتشف أبعاد البحر األبيض املتوسط الحضارية ،التي أوحت
له بموضوع كبري َ
خصص له الجزء األكرب من حياته العلمية(((.
وطموح يتصل بعالم املتوسط ّ

درس يف ثانويات باريس (باستور ،وكوندوريس ،وهرني الرابع) ( ،)1935-1932لينتقل بعد ذلك إىل الربازيل
وبعد رحيله إىل فرنساَّ ،

حيز البحر املتوسط إىل مجال املحيط األطليس ،وهذا
( ،)1937-1935ويلتحق بجامعة ساو باولو  ،Sao Paoloفتوسعت آفاقه ،وتجاوز ّ
دائما يف نطاق البحر املتوسط،
عب عنه بقولهّ :
ما ّ
"إن الربازيل سمحت يل بالوصول إىل إدراك مفهوم تاريخي لم أكن ألمتلكه لو بقيت ً

ففي الربازيل أصبحت ما أنا عليه اآلن"(((.

ملما باإلنكليزية واألملانية واإلسبانية والربتغالية واإليطالية،
وقد ساعدته أسفاره الكثرية ومعرفته العديد من اللغات الحديثة (إذ كان ًّ

إضافة إىل الفرنسية) ،وعمله الدؤوب يف األرشيفات األوروبية  -خاصة أرشيف البندقية وأرشيف راغوست  Ragusteدوبروفنيك

 - Dubrovnikعىل دراسة موضوع البحر املتوسط بأبعاده الحضارية وواقعه البرشي وتاريخه السيايس.

ّ
توجه أبحاثه
لقد كان لقاء برودال مع فيفر ،عىل منت باخرة م ّتجهة من الربازيل إىل فرنسا ،أساس صداقة متينة
مهمة يف ّ
ومحطة ّ

تطور مدرسة الحوليات .وقد
التاريخية ،وكان ال ّتصاله ً
أيضا بعلماء االقتصاد وعلماء االجتماع واملختصني يف الفيلولوجيا دور بارز يف ّ

ّ
تأكد هذا املنحى لدى برودال حينما التحق ،بعد ثالث سنوات من سفره إىل الربازيل ،باملدرسة التطبيقية للدراسات العليا يف باريس
1 Christian Amalvi (éd.), Dictionnaire biographique des historiens français et francophones, de Grégoire de Tours à Georges Duby, Notice
& sur Fernand Braudel (Paris: La Boutique de l'Histoire, 2004), pp. 37 - 39; Giuliana Gemelli, Fernand Braudel, trad. de l'italien par B. Pasquet
;)B. P. Marzi (Paris: Éd. Odile Jacob, 1995

معاصرا من البنيوية إلى ما بعد الحداثة ،ترجمة فاتن البستاني (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2008 ،ينظر :ترجمة
أساسيا
مفكرا
وكذلك :جون ليشته ،خمسون
ً
ً
ًّ
برودال ،ص .192-191

2 Omar Carlier, "Braudel avant Braudel? Les années algériennes (1923 - 1932)," Insaniyat (Revue algérienne d'anthropologie et de sciences
sociales), no. 19 - 20 (Janvier-Juin 2003), p. 159.
3 François Ewald & Jean-Jacques Brochier, "Braudel. Le patron de la nouvelle histoire," Le Magazine littéraire, no. 212 (Novembre 1984).
][Extrait d'un entretien avec F. Braudel
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ليدرس فقه اللغة التاريخي واملقارن (الفيلولوجيا) ،ويعمل عىل تطوير نظريته
)ّ ،École pratique des hautes études, EPHE (1938
أسريا لدى األملان (تموز /يوليو ّ ،)1940
وظل يف األرس يف ماينز
يف مستويات الزمن .لك ّنه ما لبث أن ُج ّند يف الحرب العاملية الثانية ،ووقع ً

حرر برودال ،اعتما ًدا عىل ذاكرته ومن دون الرجوع
 Mainzولوبك  Lübeckحتى انتهاء الحرب (أيار /مايو  .)1945ويف أثناء فرتة اعتقاله ّ
إىل تقاييد أو وثائق ،أطروحته عن البحر املتوسط والعالم املتوسطي يف عهد فيليب الثاين ،التي ناقشها سنة  1947ونُرشت سنة .1949

لقد أثمر تعاون برودال مع فيفر وشارل مورازي ( Charles Morazé )2003-1913يف إنشاء القسم الرابع يف املدرسة التطبيقية

للدراسات العليا يف باريس ( ،)1947التي أصبحت ُتعرف فيما بعد بمدرسة الدراسات العليا يف العلوم االجتماعية École des hautes

 ،(((études en sciences socialesوالتي سوف تدعم بمساهمته يف إنشاء دوائر علمية مثل دار علوم اإلنسان يف نهج راسباي Raspail

يف باريس (.La maison des sciences de l'homme )1985-1962

ّ
مواظبا
وظل
وقد ُع ّي برودال أستا ًذا يف الكوليج دو فرانس ( ،Collège de France )1949وعمل فيه حتى تقاعده سنة ،1968
ً

مهمة مساعد مدير مجلة الحوليات ( ،)1956-1946قبل
عىل التدريس والبحث مدة ثالث وعرشين سنة ( )1972-1949توىل أثناءها ّ

عضوا يف األكاديمية الفرنسية (.)1984
ثم انتخب قبل وفاته
ً
أن يتوىل رئاستها حتى وفاته (ّ ،)1985-1956

أ .الزمن التاريخي عند برودال
مؤرخً ا له نظرية يف مستويات الزمن يف معالجة التاريخ (املدى
لقد ترك برودال العديد من اإلسهامات التاريخية التي فرضت مكانته ّ

ً
ً
تعبريا عن البعد التاريخي ثالثيته عن البحر املتوسط ،والحضارة
مجال وأكرثها
تحليل وأوسعها
الزمني) ،وكان أعمق هذه األعمال
ً

وهوية فرنسا(((( ،إضافة إىل مؤلفات وإسهامات كثرية ومتنوعة تتعلق برؤيته للتاريخ ومعالجته بعض مسائله(((.
املادية،
ّ

وليك يتس ّنى أخذ فكرة عن طريقة عرض برودال ألحداث التاريخ ونظرته يف معالجة الظواهر التاريخية يف بعدها الزمني ومجالها

نقدم ن ً
ُبذا عن أهم تآليفه ،وهي:
الجغرايف ودالالتها التاريخيةّ ،

مرسوم صادر في  31تموز /يوليو
حدد مهمتها
 4مدرسة الدراسات العليا في العلوم االجتماعية ،التي أصبحت ُتعرف بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا منذ سنة ّ ،1968
ٌ
 1968بالعمل على تقدم العلم بوساطة البحث األساسي والبحث التطبيقي وتقديم المعلومات للباحثين لتحضير شهادات التعليم العالي في المدرسة بأقسامها الخمسة:
 .1الرياضيات .2 ،الفيزياء والكيمياء .3 ،علوم الحياة وعلوم األرض .4 ،العلوم التاريخية الفلسفية .5 ،العلوم الدينية .وقد أسهم برودال منذ سنة  1947في تكوين القسم
بناء على جهود بلوك وفيفر ،بهدف العمل في إطار التاريخ الشامل ،انطال ًقا من ثقافته الواسعة في المعارف اإلنسانية ،فكان برودال بعد وفاة فيفر ( )1956الشخصية
الرابعً ،
الموجه والمرشد في مدرسة الحوليات التي هيمنت على الكتابة التاريخية في فرنسا في عقدي الخمسينيات والستينيات.
ثم أصبح
المؤثرة،
العلمية
ّ
ّ
5

البحر المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني:

;)Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II (Paris: Armand Colin, 1949

الحضارة المادية واالقتصاد والرأسمالية:

;)Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme XV-XVIIIè siècles (Paris: Armand Colin, 1979

هو ّية فرنسا :المجال والتاريخ ،الناس واألشياء:

Fernand Braudel, Identité de la France: espace et histoire, les hommes et les choses (Paris: Arthaud-Flammarion, 1986).

 6أهم هذه اإلسهامات:
البواخر والبضائع الداخلة إلى ميناء ليفورن ( ،)1611-1547بالتعاون مع روجيرو رومانو:

Fernand Braudel & Ruggiero Romano, Navires et marchandises à l'entrée du port de Livourne (1547 - 1611) (Paris: Armand Colin, 1951).

الحالي :الحضارات الكبرى في العالم المعاصر:
العالم
ّ

Fernand Braudel, Le monde actuel: Les grandes civilisations du monde actuel (Paris: Belin, 1963); 2nde ed. (Paris: Flammarion, 1969).
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املتوسطي يف عهد فيليب الثاين
البحر املتوسط والعامل
ّ

(((

وهو أطروحته للدكتوراه ،كما سبقت اإلشارة إىل ذلك ،تعرض فيه لفرتة الرصاع اإلسباين  -العثماين يف القرن السادس عرش ،انطال ًقا

من دراسة مستفيضة لجغرافية البحر املتوسط ،استخلص منها ما اعتربه "شخصية البحر املتوسط التاريخية" ،ورجع فيها إىل ذاكرة
تفهم االمتداد الزمني واملجال الجغرايف لعالم املتوسط ،وسمحت له بتكوين رؤية تاريخية متكاملة،
املتوسط التاريخية التي ساعدته عىل ّ
ّ
ّ
التحوالت والتفاعالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية املرتبطة بأحداث الحياة
ومكنته من تلمس الثوابت الجيوتاريخية ،انطال ًقا من
ّ

السياسية والعسكرية والتنظيمات اإلدارية واألساليب االقتصادية(((.

يتضمن كتابه هذا ثالثة أقسام رئيسة ّ
تشكل املستويات املختلفة للمعرفة التاريخية ،من حيث املدى الزمني ،وطبيعة األحداث،

وتأثرياتها .وقد تناول يف القسم األول الوسط الطبيعي والبيئيّ ،
مرك ًزا عىل البعد الزمني واملجال الجغرايف من خالل نظرة تأخذ بمفهومي

يعب عنه بالزمن الطويل يف ّ
تحوالته التي ت ّتسم بالتكرار واالستمرارية.
االستمرارية والنسبية واملدى الزمني البطيء ،وما ّ
تشكله ويف ّ
وتعرض فيه للدولة
أما القسم الثاين ،فقد عالج فيه التاريخ االجتماعي من خالل املجموعات والكتل البرشية وحركتها وتوجهاتهاّ ،
ً
محاول إظهار حركية الرصاع فيما بني هذه العوامل التي تعمل يف العمق ويف مجال معقّد؛ فالحرب
واملجتمع واالقتصاد واألفكار،

وفقًا لهذا املنظور التاريخي ليست مسؤولية األفراد ،بل تنبع من طبيعة العالقات وتصادم املصالح .وقد أعطى برودال يف هذا القسم
أهمية ملسائل العملة النقدية واالقتصاد واملبادالت وقضايا الهوية يف إطار القوى السياسية املوحدة آنذاك ،ويف مقدمتها اإلمرباطوريتان
العثمانية واإلسبانية(((ً ،
واملعب عنه
آخذا يف ذلك بمفهوم الزمن االجتماعي أو زمن املجموعات والتجمعات املتميز بالتطور البطيء،
َّ
ّ
لتشكل األوضاع االجتماعية ،وهو زمن قد ال تطفو
بالزمن االجتماعي أو املدى املتوسط لكونه يعمل يف األعماق بوترية متوازنة ومستمرة
فيه التطورات التاريخية عىل السطح؛ ما ال يسمح بمعاينتها.

أما القسم الثالث فيتناول فيه برودال املدى الزمني الطويل  Longue duréeلتاريخ البحر املتوسط ،وهو الزمن الجغرايف الساكن

املتغي يف الغالب ،وذلك بدراسة الخصائص الثابتة أو عنارص البناء من ثقافات مادية ووضع سيايس ،أساسه مظهر جغرايف متداخل
وغري
ّ
ّ
يتشكل من تيارات صامتة وراسية يف األغوار؛ فحوض البحر املتوسط ُيدرس يف هذا الزمن الطويل بالرجوع إىل وسطه الطبيعي،
املناظر

ديناميكية الرأسمالية ،وهي سلسلة محاضرات ألقاها في الواليات المتحدة.Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme (Paris: Éd. Arthaud, 1985) :
البندقية :تعليق على صور فولكو كيليسي.Fernand Braudel, Venise (Photographies de Folco Quilici) (Paris: Éd. Arthaud, 1985) :
اإلسبان وشمال أفريقيا (.Fernand Braudel, Les Espagnols et l'Afrique du Nord de 1492 - 1577 (Alger: J. Carbonel, 1928) :)1577-1492
كتابات عن التاريخ.Fernand Braudel, Écrits sur l'histoire (Paris: Flammarion, 1969), 2nde éd. (1977) :
أوروبا.Fernand Braudel, L'Europe (Paris: Arts et métiers graphiques, 1982) :
درس في التاريخ.Fernand Braudel, Une leçon d'histoire: Actes du colloque de Château-Vallon (Paris: Éd. Arthaud, 1986) :
خطاب االنتساب إلى األكاديمية الفرنسية.Fernand Braudel, Discours de réception à l'Académie française (Paris: Éd. Arthaud, 1986) :

مواقع التاريخ (خطاب الدرس االفتتاحي في الكوليج دو فرانس) (أول ديسمبر :)1950

Fernand Braudel, "Positions de l'histoire en 1950 (Leçon inaugurale au Collège de France, 1er septembre 1950)," in: Braudel, Écrits sur l'histoire,
2nde éd. (Paris: Flammarion, 1977).

فرنان بروديل ،قواعد لغة الحضارات ،ترجمة الهادي التيمومي (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية:)2009 ،

Fernand Braudel, Grammaire des civilisations (Paris: Flammarion, 1993).
عالم المستكشف جاك كارتييه (تحت إشرافه).Fernand Braudel (dir.), Le monde de Jacques Cartier (Paris: Éd. Berger-Levrault, 1984) :
Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II.

8

وجيه كوثراني ،الذاكرة والتاريخ في القرن العشرين الطويل :دراسات في البحث والبحث التاريخي (بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر ،)2000 ،ص .131

éd. (Paris: Armand Colin, 1966), tome 2,

7

9 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 2
pp. 10 - 48.
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ّ
وتشكله السهول الساحلية حيث كانت تنترش املستنقعات والهضاب والجبال املتصلة
أي الزمن الجغرايف ،حيث يعيش فيه الناس،

ً
تتطور ببطء شديد بحيث تصعب
جنوبا وآسيا رش ًقا ،وهناك الطرق واملدن والقرى والجبال والسهول واألنهار التي
بأوروبا
شمال وأفريقيا ً
ّ

التغيات فيها.
مالحظة ّ

تطور
أما املدى الزمني املتوسط  Moyenne duréeلعالم البحر املتوسط ،فيعرض فيه اقتصاديات املتوسط من خالل مسألة ّ

الرأسمالية الذي ساهمت فيه املراكز العمرانية (البندقية ،وميالنو ،وجنوة ،وفلورنسا) ،واملبادالت بني املدن ،وطرق املواصالت؛ ما
وتغي الحدود وتكريس
أ ّدى يف املدى املتوسط إىل تغيري يف هياكل الدولة
وتحول يف األوضاع السياسية .وكان له دور يف إنتاج الرثوة ّ
ّ
املتوسط إىل املحيطات ،والذي أسفر
االنحطاط التاريخي الكبري الذي عرفه القرن السادس عرش واملتمثل يف انتقال نبض العالم من قلب
ّ

عن عالقات غري متكافئة بني الرشق املتوسطي حيث جذور العالم العريب اإلسالمي ،وأوروبا الغربية التي خرجت إىل املحيطات الغربية
ٍ
توسعية نشطة( .((1فقد ّ
ً
دورية  Conjoncturesكان
حركات
وتطوره ،يف هذا املدى الزمني املتوسط،
شكل بناء تاريخ املتوسط
بديناميكية ّ
ّ
ً
واسعا يتجاوز عالم املتوسط لتنتظم فيه سريورة الحضارة اإلنسانية.
مجال
لها تأثري عاملي؛ ما يدرجه يف التاريخ اإلجمايل الذي يستوعب
ً
أمّا املدى الزمني القصري والرسيع  Courte duréeملجال البحر املتوسط ،فقد ربطه برودال بالوقائع  Faitsوأعمال الرجال Gestes

تموجات سطح البحر .وركز يف كتابه عىل معركة ليبانت البحرية  Lépanteألهميتها التي ال تعود إىل نتائجها املادية
التي هي بمنزلة ّ

حدا ّ
ملركب النقص املسيحي أمام األتراك ،وإنما أوقفت االندفاع العثماين يف القرن السادس عرش(.((1
واملبارشة فحسب ،وال ألنها وضعت ًّ
الحضارة املادية واالقتصاد والرأساملية (القرن الخامس عرش-القرن الثامن عرش)

(((1

ً
مدونة تاريخية تصدرها مؤسسة النرش آرمان
مرشوعا
بدأ برودال تأليف كتابه يف الحضارة املادية بوصفه
ً
مشرتكا مع فيفر ليكون ّ

ّ
كوالن ،عىل أن ّ
ويتول فيفر الجانب الروحي للفرتة التاريخية املمتدة من القرن الخامس عرش إىل
يتول برودال تغطية الجانب املادي
القرن الثامن عرش .لكن لم ُينجز من هذا العمل ّإل القسم الخاص بالجانب املادي الذي أ ّلفه برودال يف مدة زمنية استمرت أكرث من

ً
مجمل  ،Histoire globaleلكنه اقترص عىل الفرتة التاريخية الحديثة (القرون .((1()18-15
تاريخا
عرشين سنة ،وكان يأمل أن يكون
ً

مستعرضا
قدم برودال يف هذا الكتاب صورة عميقة للتاريخ األورويب من عرص االستكشافات إىل فرتة الثورة الصناعية،
ً
لقد ّ

أن أوروبا تعيد إنتاج
ومعتمدا عىل مفهومه الزمني
ومستخلصا النتائج ،بالرجوع إىل الحارض
األحداث
ً
للتطورات التاريخية .فقد رأى ّ
ً
ّ

التطور الزمني،
تصوراتها عن ذاتها وعن اآلخَ ر( .((1ونظر إىل التاريخ األورويب من زاوية
ّ
دينها وكنيستها يف لحظة إنتاج نفسها وصوغ ّ
تاريخيا يف التعامل مع األشياء؛ وهذا ما يجعل تاريخ البرش ،يف
معتربا إياه س ّنة الحياة ،وأ ّنه ينبثق من حاجة البرش ونظرتهم املرتاكمة
ً
ًّ
متشابها يف أساسه ،فال فرق بني شعب وآخر سار يف سياقات تاريخية حضارية مختلفة حتى نهاية القرن الخامس عرش .وبعدها
نظره،
ً
.كوثراين ،ص 10 Ibid., pp. 469 - 470; 130

11 Jacques Frémeaux, "Du travail historique," in: Jacques Frémeaux & Bernard Valette (dir.), Analyses et réflexions sur l'histoire: L'écriture
de l'histoire (Paris: Ellipses Edition Marketing, 1980), p. 47.
12 Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme XV-XVIIIè siècles (Paris: Armand Colin, 1979).
13 Ewald & Brochier.
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ّ
المفكرون العرب ومناهج كتابة التاريخ :عرض ومناقشة (بيروت :دار ابن حزم ،)1996 ،ص .177
وليد نويهض،
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واحدا عىل حساب
انتظم التاريخ األورويب ،بحسب مفهوم برودال ،فيما يسمى اليوم النظام الدويل أو التاريخ الدويل الذي يفرض إنجا ًزا
ً
اإلنجازات األخرى(.((1

بنى برودال كتابه هذا عىل نظريته التاريخية التي تعالج تطور الرأسمالية من خالل املجال أو الوسط الجغرايف والزمان (الفرتة

نفيا ّ
والتغي ،واعترب
للتحول
مظهرا
وتنك ًرا للسوق التقليدية ،وعالج األزمة االقتصادية بوصفها
ّ
ّ
ً
الحديثة :القرون  ،)18-15ورأى فيها ً
بناء يضبط التعامل مع املجال  Espaceعن طريق مجموع القنوات  Réseauxالتي تنظم الحضارة(.((1
النظام ً

وتطور هياكلها ،من خالل ثالثة مجاالتً :
حاول برودال تحليل ّ
أول ،النواة أو القلب الذي يمارس السلطة
تشكل الرأسمالية
ّ

ثانيا ،الوسطاء
ويتم ّثل يف الرشكات واملؤسسات القوية ،خاصة املؤسسات العسكرية التي ينتقل فيها مركز الثقل من مكان إىل آخرً .
الذين يتم ّثلون يف املؤسسات الصغرية ويف األسواق حيث يجري التبادل وانتقال الرثوة .ثال ًثا ،األطراف حيث يعيش األفراد ،وذلك هو

وتكون هذه
مجال حياة الناس اليومية حيث يعيش املجتمع ويجري إنتاج الرثوة التي يتطلبها القلب وال يستطيع االستمرار من دونها.
ّ

مركبة ّ
عوالم متداخلة ومتباينة ،وتم ّثل حقيقة ّ
ُ
الرأسمالية بنيتها وهياكلها؛ فاملستوى األعىل (الرشكات
تشكل منها
املجاالت الثالثة
َ

قدم برودال مقاربة تحليلية
واملؤسسات القوية والعسكرية) ال يستطيع العيش من دون الرثوات التي يوفرها املجاالن اآلخران .وبهذا ّ
وقراءة اقتصادية إجمالية للعالم لم يجرؤ أحد منذ كارل ماركس  Karl Marxعىل القيام بها.

(املؤسسات  -األسواق  -األفراد) ليست حقيقة بالنسبة إىل الزمن فحسب  ،Tempsوإنما هي حقيقة بالنسبة
هذه املنظومة الثالثية
ّ

ألن الرأسمالية ّ
عامليا قلبه أو نواته مركزية السلطة ،ووسطه الطبقة
إىل الوسط ً Espace
أيضا؛ ّ
شكلت منذ القرن الثالث عرش اقتصا ًدا ًّ
يمتصها القلب
الوسطى التي تنقل األوامر وتتس ّلم املوا ّد األولية من األطراف  Périphérieالتي هي باقي العالم ،حيث ُتن َت ُج الرثوة التي
ّ
أو النواة.

مستمرا؛ فليس هناك يشء ثابت ،وذلك ما يجعل فرتة هيمنة
تحو ًل
وتشهد هذه املنظومة (السلطة ،والطبقة الوسطى ،واألطراف) ّ
ًّ

قلب اقتصاد العالم قصرية ،وإن تراءت لنا يف مظاهر فخمة.

ّ
وبفضل االستقطاب الذي ّ
والتحكم يف التقنية التي تعترب مفتاح املواصالت وأساس املبادالت،
تشكله مراقبة مصادر الرثوة،

مارست مراكز القلب هيمنتها الرأسمالية ،ومنها مدينة بروج  ،Brugesبسبب تقنية السفن ذات الدفة  Gouvernail d'étambotالتي

طورتها ،ومدينة جنوة  Gênesبحساباتها الدقيقة  ،Comptabilitéومدينة البندقية  Veniseبقوافلها البحرية ،ومدينة آنفرس Anvers
ّ

بمطابعها ،ومدينة أمسرتدام  Amsterdamبسفنها الحربية  ،Flûteومدينة لندن  Londonبآلتها البخارية(.((1

هويّة فرنسا

(((1

توجهه إىل
الحظ برودال ّ
نقصا يف معالجته تاريخ فرنسا أثناء تدريسه التاريخ يف الكوليج دو فرانس ،وأرجع سبب ذلك إىل ّ
أن هناك ً

ٍ
تاريخ لفرنسا ،انطال ًقا من محارضاته يف املدرسة
دراسة عالم البحر املتوسط وتاريخ إسبانيا وأمريكا وإيطاليا وغريها .فعقد العزم عىل كتابة

ً
خالصة لتجربته التاريخية وآخر أعماله الكربى يف معالجة
التطبيقية للدراسات العليا بعد تقاعده سنة  ،1970وأن يكون هذا العمل
15

المرجع نفسه ،ص .140

Jacques Attali, "L'homme au regard transversal," Le Nouvel Observateur, 6/12/1985, p. 47.

16

Ibid., pp. 47 - 48.

17

Braudel, Identité de la France.

18

14

الطريق إىل التجديد
مدرسة الحوليات الفرنسية من االنفتاح إىل التفتت ()2

تاـسارد

أن األجل لم يمهله إلتمامه؛ إذ تويف بعد خمس سنوات من الرشوع يف تأليفه ،فأنجز منه الجزء
إشكالية املجال والزمان واإلنسان .بيد ّ
األول الذي تناول فيه املجال والتاريخ ،وعنوانه هوية فرنساّ ،أما األجزاء األخرى املتع ّلقة بالناس واألشياء واالقتصاد واملجتمع والدولة

تر النور.
والعالقات الخارجية ،فلم َ

لم يتوقّف برودال فيما أنجزه من كتابه هوية فرنسا عند األحداث والوقائع ،بل طرح إشكاليات ومسائل عالج من خاللها الذاكرة

جيدا واكتساب ثقته بنفسه(،((1
فهما ً
الجماعية لفرنسا ،منطلقًا من تساؤالته عن الخصوصيات التي تساعد اإلنسان عىل فهم نفسه ً

املؤرخ أن يتجاوز مساحة فرنسا أو (إطار) فرنسا يف بحثه؛ باعتبار
معتربا ّ
ً
أن القضية التاريخية املتمثلة يف هوية فرنسا هي التي تفرض عىل ّ

أن "املكان ليس هو إطار البحث ،بل القضية هي إطار البحث"(.((2
ّ

تطرق برودال من خالل الذاكرة الجماعية لفرنسا إىل الخصوصيات االجتماعية واالقتصادية والثقافية ملناطق شمال فرنسا
ّ

وجنوبهاّ ،
وبرر
مرك ًزا عىل األعمال الصغرية واملواقف الظرفية منذ الفرتات التاريخية القديمة (العرص الحجري الحديث) ّ .Néolithique

تميز أبناء الشمال الرشقي (منطقة اللورين)
تميز به أبناء الشمال بقاماتهم الطويلة ومستوى ثقافتهم ونوعية تغذيتهم ،يف حني ّ
ما ّ
أيضا أوضاع ّ
سكان الوسط (الهضبة املركزية)  Massif centralوالجنوب الذين ُعرفوا بامليل إىل العصيان
بروحهم الوطنية .وتناول ً

والتهرب من الرضائب ،من دون أن يغفل الحوض البارييس وما كان يوفّره من غذاء لفرسان القرون الوسطى(.((2
ّ

أهمية خاصة ملدينة باريس  -مركز الحوض البارييس  -التي خضعت للقواعد العامة للعمران
أوىل برودال ،يف كتابه هوية فرنساّ ،

القديم Urbanisation؛ فهي ملتقى الطرق ملا حبتها به الجغرافيا من مجا ٍر مائية ،وتلك حقائق بسيطة يمكن مالحظتها عىل أبسط
خريطة .لقد نبتت باريس انطال ًقا من ملتقى الطرق ،فهناك محور شمال  -جنوب (التقاء شارعي سان جاك وسان مارتن) ،ومحور رشق

ثم أضيف محوران جديدان إىل املحورين القديمني (شارع
 -غرب عىل الضفة اليمنى لنهر السني (نهج سان هونوري ّ ،)St-Honoré

سان ميشال وشارع سيباستوبول) ،وهما يتقاطعان بزاوية قائمة عىل امتداد شارع ريفويل  Rivoliالذي بدأت تهيئته سنة  ،1830وحول
هذه املحاور القديمة والجديدة توجد اليوم الشواهد العمرانية الكربى ملايض باريس(.((2

ب .مفهوم برودال للتاريخ
من خالل هذه الكتب التي جرى التطرق إليها ،وبالرجوع إىل مجمل إسهامات برودال ،يمكن التعرف إىل توجهاته يف دراسة

أيضا
التاريخ ،واستخالص طريقته يف معالجة األحداث ،وتوجهه إىل وضع مفهوم خاص به ضمن إطار مدرسة الحوليات .ويمكن ً

تلمس نظريته خاصة يف تناوله النشاط البرشي ،ويف تعامله مع املعارف اإلنسانية ،ويف تحليله ملستويات الزمن التاريخي ،وهذا ما نحاول
ّ
عرضه يف النقاط التالية:

19 André Burguière, "L'épopée du Roi Braudel," Le Nouvel Observateur, 6/12/1985, p. 41.

 20قيس ماضي ِف ُّرو ،المعرفة التاريخية في الغرب :مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية (الدوحة /بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .203
21 Emmanuel Le Roy Ladurie, "Braudel rentre au pays," L'express, 28/3/1986, p. 59.

22 Fernand Braudel, L'identité de la France, tome. 1: Espace et histoire (Paris: Arthaud-Flammarion, 1986), p. 227.
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 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

النشاط البرشي

أساسا عىل تفاعل املجال (رشوط الوسط الطبيعي) مع الزمن ،وأن الفعل اإلنساين حقيقة
أن النشاط البرشي يقوم
رأى برودال ّ
ً

ّ
ّ
تتحكم فيها عوامل البناء والهدم ،التي تجعل من النشاط البرشي مجمل اإلسهام اإلنساين
مركبة تخضع لعوامل متداخلة ومتشابكة

أن موضوع التاريخ هو ّ
كل ما يصنعه الناس الضعفاء منهم واألقوياء والبعيدون
وحصاد الحضارات التي أنجزتها .وهذا ما جعله يرى ّ
عن مرسح األحداث ورافعو شعلتها ،منذ إنسان ما قبل التاريخ حتى إنسان الوقت الحارض( .((2فالتاريخ بذلك يشمل قطاعات متباينة

ومجاالت واسعة اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية ،وهو حصيلة ّ
لكل التواريخ املمكنة؛ أل ّنه يف حقيقته مجموعة من الرؤى
الشخصية لألمس واليوم والغد(ّ ،(((2
فكل يشء تاريخ ،فما كان باألمس تاريخ ،وما وقع قبل دقيقة تاريخ(.((2

ً
ألن ّ
لكل ثقافة
استهالكا وأحيا ًنا
عالج برودال الحضارات اإلنسانية من خالل نشاطها املادي وقيمها املعنوية ،واعتربها
تبذيراّ ،
ً

اقتصاديا؛ فالرأسمالية ً
مثل ،يف ّ
كم من الوسائل واألدوات واملمارسات والعادات والتفكري ،فهي
فائضا
ً
ًّ
كل لحظة من تاريخها ،هي ّ
ستبدل (املبادالت)(.((2
حد ذاتها تنتقل (تسافر) و ُت َ
أدوات ثقافية يف ّ

أن الثقافة والحضارة كلمتان متداخلتان .إ ّنهما محيطات من العادات والظروف واملكتسبات التي ينظر إليها
ولذا ،فهو يعترب ّ

بدهيات؛ فاللغة ً
فإن الثقافة
مثل تأيت إلينا من بعيد ًّ
جدا ،فهي مرياث .وحتى حني تسفر الظروف عن ظهور تشقّقات أو فراغاتّ ،
بوصفها ّ

ّ
األقل وتخضع لها مشاغل الناس اليومية .ولذلك فهي قيد وبلسم يف آن واحد ،تحافظ عىل االستمرارية
تقوم بملئها أو تم ّثلها عىل
وتعمل عىل التجديد ،فحينما استؤنفت الحياة يف أوروبا يف القرن التاسع امليالدي ،كان اقتصاد السوق واستعمال العملة أمرين جديدين

ألن الحضارة كاإلنسان القديم الذي يعتاد التجديد ،وهذا ما جعل أوروبا تعتاد عىل السوق ورأس املال والفائدة ،ولو
لم يألفهما الناسّ ،
ّ
متشككة أو متحفّظة .ومع مرور السنوات ،ولرضورات الحياة وضغوطها اليومية ،أعادت تجديد هذه األشياء.
لم تكن كذلك لكانت

التحوالت مع أنها كانت تخالفها وتعاديها( .((2وما دامت الحضارة ت ّتصف بالدوام والحركة فهي مستمرة
لقد قبلت الحضارة األوروبية
ّ

تتقبل بعض
ومتغرية (محافظة
وتتقبل الجديد) يف آن واحد ،وهي حارضة يف الوسط الذي تشبثت به ّ
عدة قرون ،ويف الوقت نفسه ،فإ ّنها ّ
ّ

فالتقبل والتأثّر Contagion
تبث إسهاماتها خارج نطاقها.
ثم إ ّنها ّ
املنافع ّ Biens
املقدمة لها أو املقرتحة عليها من حضارات مجاورة أو بعيدةّ ،
ّ

يتحدد بوالدتها
متساويان يف مواجهتهما لبعض املحاوالت الدخيلة؛ ومن هذا املنطلق رفض برودال فكرة مصري الحضارات الذي
ّ
ثم موتها ،ورفض مفهوم العهود الثالثة الذي قال به جيام باتيستا فيكو (( Giambattista Vico )1744-1668فرتات اآللهة
وازدهارها ّ

ثم لم يأخذ باملظاهر الثالثة ألوغست كونت (( Auguste Comte )1857-1798الالهويت  -امليتافيزيقي  -الوضعي)
واألبطال والبرش)ّ ،

Théologique-Métaphysique-Positivisme؛ ولم يأخذ بمعادلة أوسفالد شبينغلر ( Oswald Spengler )1936-1880القائمة عىل
ثم الحرية  ،Contrainte puis libertéوال بفكرة املضامني املتتالية لدوركهايم :املظهر والباطن .((2(Extérieur/ Intérieur
اإلرغام ّ
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23
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تاـسارد

َ
ّ
يتحكمان يف قدر األمم ومصري الحضارات؛ باعتبارهما
عامل اإلبداع (العبقرية والخوف)
أن
ويف مقابل ذلك ،اعترب برودال ّ

يدمرانه( ،((2كما أوضح ذلك يف كتابه هوية فرنسا ( .((3()1986وبهذا املفهوم ،عالج برودال النشاط
العاملني اللذين ينظمان املجال أو ّ

قدم عن ذلك
اإلنساين من خالل تفاعل املجال املتم ّثل يف رشوط الوسط الطبيعي مع الزمان ،أي نوعية النشاط البرشي عرب الزمن .وقد ّ
مقاربة متكاملة يف كتابه الحضارة املادية واالقتصاد والرأسمالية الذي سبقت اإلشارة إليه.

أن التاريخ يف
نظرا إىل ّ
لقد طرح برودال ،من خالل النشاط اإلنساين ،مسألة التطور أو االستمرار واالنتقال والتبدل واالحتقان؛ ً

تطور اإلنسان نواميس وعنارص طويلة املدى وإن لم تكن دائمة ومستمرة( ،((3ألن ذلك
جوهره هو (علم التبدل) ،أل ّنه يكشف عرب ّ
وألن فهم التاريخ يكون بدراسة عالقة اإلنسان والزمان التي هي
ناجم عن عالقة الزمن باألشياء وعالقة األشياء بعضها ببعضّ ،

أن تاريخ البرش يجب أن ُيقرأ من خالل األشياء الصغرية التي تطرح هي األخرى أسئلة
عالقة معقّدة .وقد رأى برودال ،بهذه املقاربةّ ،

أن تراكم الحاجة وازديادها يؤديان
صغرية تحتاج إىل إجابات .ومن هذا املنطلق ،اعترب أن الحاجة عند البرش هي أساس التطور ،وبما ّ

توجه اإلنسان نحو تأمني الرفاهية وتخفيف الجهد البرشي ونقله من مكان إىل آخر( .((3وبهذا التناول للنشاط البرشي
إىل التطور ،فقد ّ
"إن الرجال يصنعون التاريخ" بقوله" :إن التاريخ بدوره
ر ّد برودال عىل بينيديتو كروتشه ( Benedetto Croce )1952-1866الذي قال ّ

وإن الحياة هي مدرستنا ،فحتى وإن كان الرجال يصنعون التاريخ فإ ّنهم يجهلون أ ّنهم يصنعونه"(.((3
يصنع الرجال ويصوغ أقدراهمّ ،
علوم اإلنسان

نظر برودال إىل التاريخ عىل أ ّنه بمنزلة ب ٍ
ليكونا شي ًئا
عد لعلم االجتماع ،فهما يف معالجتهما األحداث يتواصالن ويتالحمان
ُ
ّ

علما معق ًّدا ّ
يرتكب من فروع معرفية متداخلة؛ فالتاريخ
واحدا( .((3وربط ً
ً
أيضا التاريخ بالجغرافيا وعلم االجتماع واالقتصاد ليجعل منه ً

فقدم لنا بذلك شبكة من القواعد التي
تصوره ليس
يف
مجرد تاريخ اقتصادي واجتماعي ،بل هو هذا وذاك ويشء آخر غريهماّ ،
ّ
ّ
يسهل استخدامها(.((3

ً
وتفاعل معها ،فهو
تقب ًل للعلوم األخرى
وإذا كانت علوم اإلنسان يف أساسها ذات طبيعة بنائية ّ ،Structuré
فإن التاريخ أكرثها ّ

يتقبل ّ
أن العالقات بني التاريخ وعلم
قابلية للنظرة البنائية( ،((3عىل ّ
كل الدروس يف املحيط والجوار؛ ما يجعل التاريخ أكرث علوم اإلنسان ّ
ّ

االجتماع ّ
ألن علم االجتماع علم كثيف ومتداخل Massive et confuse
تشكل القسم األكرث صعوبة إلعادة بناء مجمل علوم اإلنسانّ ،

ويشمل ّ
يصعب عىل املؤرخ النفاذ إليه(.((3
كل غنى األمس واليوم أو (ثرواتهما) ،ما ّ

29 Burguière, p. 41.
30 Braudel, L'identité, tome 1, pp. 9 - 21 [Introduction].
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نويهض ،ص .173

33 Braudel, "Positions de l'histoire," p. 21.
34 Fernand Braudel, "Histoire et sociologie," in: Braudel, Écrits sur l'histoire (1977), p. 105.

 35سالم يفوت ،الزمان التاريخي :من التاريخ الكلي إلى التواريخ الفعلية (بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر ،)1991 ،ص .39

36 Benoît Le Roux, "Promenades chez Clio," in: Frémeaux & Valette (dir.), p. 30.

37 Fernand Braudel, "Avant-propos," in: Braudel, Écrits sur l'histoire (1977), p. 7.
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وأن ذلك ممكن بفضل املعلوماتية التي تسمح بالوصول إىل
أن الفرتة املعارصة تتطلب الجمع بني علوم اإلنسانّ ،
لقد رأى برودال ّ

لغة مشرتكة ،وهي سبيل أكرث نجاعة من محاولة العمل عىل إيجاد ورشات بحث من قبيل ورشة التاريخ اإلحصايئ ،Histoire statistique
أيضا املؤرخ لوروا الدوري .((3(Le Roy Ladurie
وقد ذهب إىل ذلك ً

واستنا ًدا إىل البحوث امل ّتصلة باملعارف اإلنسانية ،حاول برودال التأسيس لعلم اإلنسان ،وكان غرضه أن يكون التاريخ ،باعتباره

ً
يتبوأ مكان الصدارة ،ويتواصل مع ّ
كل علوم اإلنسان يف تكاملها وليس يف تعارضها ،ويأخذ بجدلية
تاريخا
أساس علم اإلنسان،
ً
شامل ّ
وعموديا إىل أمد طويل.
أفقيا عىل مساحة واسعة،
ًّ
املدى الزمني ،بحيث ّ
يتوسع ًّ

نظرية املدى الزمني

ّركز برودال عىل دراسة األحداث يف بعدها الزمني بسبب ارتباط الحدث بالزمن" :فتجاوز الحدث هو تجاوز للزمن الذي يتضمنه

انصب اهتمامه عىل تحليل املدى
بالرجوع إىل األحداث اليومية"( ،((3إذ لم يتوقف عند مالحظة الزمن القصري  ،Le temps courtبل
ّ
املدة الطويلة  La longue duréeالتي كانت معروفة عند االقتصاديني ،وهي نظرية يمكن تناولها يف إطار
الزمني الطويل املعروف بنظرية ّ
دويل أو ّ
تحددها حركية ارتفاع األسعار وانخفاضها يف فرتة زمنية ُتعرف بـ "الحركة
محل ،وتتأ ّلف من سلسلة من الفرتات الزمنية التي ّ

(((4
مؤرخون آخرون من مدرسة الحوليات،
القرنية"  . Mouvement séculaireوهي التي اشتهر بها برودال ،ونسبت إليه وإن أخذ بها ّ
أن مفهوم الحركة القرنية لم ِ
تحليلية ،فهو يقوم
يأت من فراغ ،وأ ّنه يرتكز عىل معايري
منهم ميشيل وينوك  Michel Winockالذي رأى ّ
ّ
زمنيا ،وهي :الكثافة  ،Intensitéوالفجائية ،Imprévisibilité
عىل األخذ بأربعة متغريات  Variablesلتحديد الحادثة التاريخية وقياسها ً

والصدى  ،Retentissementواإلبداع .((4(Créativité

معمقة وتحليل ملعطيات األحداث؛ فالتاريخ ال يتوقّع
وضمن هذا املنظور ،ال يخضع التاريخ لقوانني ّ
محددة ،وإنما يستند إىل مقارنات ّ

الحدث ،بل يرصد اإلبداعات األساسية واالخرتاعات الرئيسة ،حتى تلك التي ليس لها إال صدى ضعيف عند حدوثها( ،((4وذلك ما يميل
وتدبر ،وكذلك األمور التي
يتلمس الحقائق التي تصدر عن وعي ّ
عىل املؤرخ أن يرصد األحداث مهما كانت تافهة أو غري مألوفة ،وأن ّ

ترصف الفرد وسلوك املجتمع.
تعكس الالشعور يف ّ

حدد برودال معالم نظرية املدة الطويلة يف معالجة التاريخ ،وعمل عىل تطويرها وتطبيقها يف دراساتهّ ،
وأكد ذلك بقوله" :لقد
وقد ّ

إن املدة الطويلة هي طريقي األساسية يف التاريخ ،فهي وإن لم تكن الطريق الوحيدة ،فإ ّنها تظل وحدها
وكررت القول بإلحاح ّ
قلت ّ
كفيلة بطرح املسائل املتعلقة بالهياكل االجتماعية يف الحارض واملايض ،بحيث ّ
ً
تشكل املنطلق الوحيد الذي يربط التاريخ بالحارض،
متالحما ال يتجزأ"(.((4
واحدا
ويجعل منهما شي ًئا
ً
ً

Ibid.

38

Braudel, "Histoire et sociologie," p. 103.

39

40 Ernest Labrousse, La crise de l'économie française à la fin de l'Ancien régime et au début de la Révolution française (Paris: PUF, 1944),
p. X.
Michel Winock, "Qu'est-ce qu'un événement?" Histoire, no. 268 (Septembre 2002), pp. 52 - 55.

41

Ibid.

42

Braudel, "Avant-propos," p. 6.

43
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إن التاريخ ،بحسب برودال ،هو دراسة اليشء االجتماعي ،أي ّ
كل ما هو اجتماعي يف املايض والحارض ،ويجب معالجته انطال ًقا
ّ

ألن أوجه الحياة هي يف الواقع حوار بني ذلك املايض وهذا الحارض( .((4وضمن هذا املشهد
من جدلية العالقة بني الحارض واملايض؛ ّ
إن
املتعدد املظاهر ،يربز التاريخ كأ ّنه مرسح بال تجميل وبال مشاهدين ،فكل الناس يعيشون املشهد ،وكل واحد يؤ ّدي دوره فيه ،بل ّ

وبالتعرف إىل كنه هذه الطبقات
كل واحد يؤ ّدي عدة أدوار يف آن واحد بحسب الطبقات الزمنية والتطورات املختلفة التي يخضع لها.
ّ
املختلفة للتطور التاريخي ،التي تقوم بوظيف َتي البناء والهدم يف الوقت نفسه ،ي ّتضح لنا أ ّنها تنتج األزمات وتعيد إنتاج املؤسسات

واألفراد واملجموعات(.((4

أن ذلك ال تتس ّنى دراسته وتحليله إال باالستناد إىل نظرية املدة الطويلة التي تقوم عىل ثالث طبقات أو تراتبات زمنية Trois
عىل ّ

:étages de la temporalité

ً
املتحول الذي تكون آثاره بطيئة غري محسوسة يف كثري من األحيان ،والذي يتم ّثل
أول ،الطبقة العميقة ،وهي الزمن الساكن غري
ّ

املتحول يف األعماق
يف البيئة التي ال تتأثر باألحوال والظروف اآلنية واملتع ّلقة باملظاهر الجغرافية واملناخية والسكانية .وهذا الزمن غري
ّ
ّ
السكاين ورشوط الوسط الجغرايف ،بحيث
هو أشبه يشء باملظهر الجغرايف؛ فهو متداخل املناظر متكامل التضاريس ويشمل الوضع

ّ
تبينها ّإل إذا عرضت ضمن قراءة تاريخية واسعة.
تيارات كامنة يف أعماق التاريخ ال يمكن ّ
تشكل هذه األبعاد ّ

ثانيا ،تسلسل الحركة التي تخضع للظروف ،وهي الطبقة الوسطى التي تم ّثل الزمن شبه الثابت أو البطيء ،وهو الزمن االجتماعي
ً

والتجمعات واإلمرباطوريات واقتصاديات البحر املتوسط كما درسها برودال .ويقوم هذا الزمن عىل الثوابت
والثقايف؛ زمن الجماعات
ّ

أيضا الزمن االجتماعي
الجيوتاريخية ،ويعكس نمط الحياة الروتينية باعتباره زمن الظرفية
والتغيات الدورية التي تصيب االقتصاد .وهو ً
ّ

أن الظواهر التاريخية املرتبطة بالزمن االجتماعي ال يمكن
أو تاريخ الجماعات والكتل البرشية ،فاألحداث لها صدى آ ّ
ين ،يف حني ّ
َ
النشاط اإلنساين يف بعده االجتماعي ،وترسمه الكتل البرشية واملجموعات
تفس ّإل بذاتها .ويشمل هذا املستوى الثاين املتوسط
أن ّ

قابعا يف األعماق ،فهو يختلف عن املظهر
يف حركتها من خالل تنظيمات الدولة واالقتصاد واألفكار .وهذا الزمن االجتماعي ليس ً

تموجات سطح البحر ،بل
األول ،وهو ليس
سطحيا يهتم باألحداث وأعمال الرجال التي هي بمنزلة ّ
يكون املستوى ّ
الجغرايف الذي ّ
ًّ
لتستقر يف هذا املستوى
بالتطورات التي تحدث يف األعىل
املتوسط" أل ّنه يهتم
نسبيا ويمكن أن نطلق عليه "الزمن
هو زمن بطيء
ّ
ّ
ّ
ًّ
للتعرف إىل التاريخ البطيء ،ويجتهد يف
املؤرخ يف املياه العميقة
ّ
املتوسط ،وال تنعكس ثانية إىل السطح ،ومن هذا املستوى يغوص ّ

يتكرر ،وأحداثه
أهميتها النسبية( .(((4وهذا الزمن املتوسط (االجتماعي) هو تاريخ ال
استكشاف تنظيماته وأسبابه وأهدافه وتحديد ّ
ّ
ّ
ّ
السكان
وتعدله حركة
تتحرك بوترية بطيئة ،L'histoire lentement rythmée
وتتحكم فيه الظروف والنتائج البعيدة املرتتبة عىل ذلكّ ،
ّ
تطور القوى االجتماعية واالقتصادية والفكرية التي مارست تأثريها يف األحداث ويف
والدول والحروب ،ويتحقّق فيه التغيري من خالل ّ
نتلمسها ّإل من خالل هذا الزمن املتوسط أو الزمن اإلنساين.
عمل الحكومات ويف ميول الشعوب التي ال يمكن أن ّ

يحس
ثال ًثا ،الطبقة السطحية أو الحركة املضطربة التي ُتعرف بالزمن الرسيع  ،Le temps rapideوهو املستوى الرسيع الذي
ّ
به الناس .إ ّنه الزمن الفردي  L'histoire des individusأو الزمن الحديث  L'histoire événementielleالذي يتعلق بتاريخ األفراد

بالتطورات السياسية والدبلوماسية واألحداث التاريخية التي تفرزها الحروب والفتوحات
ويرصد سلوكهم وحركتهم ،ولذلك فهو يزخر
ّ
44 Braudel, "Histoire et sociologie," p. 104.
45 Burguière, p. 41.
46 Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire, essai d'épistémologie, Collection L'université historique (Paris: Seuil, 1971), p. 45.
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جدا  ،Des événements très rapidesوحركته
واملعاهدات وسياسات الدول والعالقات الفردية .إ ّنه
ٌ
تاريخ حديث وقائعي ،أحداثه رسيعة ًّ
اآلنية ّ
والتهابا؛ وبذلك فهو تاريخ ذو بعد
تشكل ذبذبات انفعالية ،فهو بمنزلة هيجان سطحي لألمواج ذبذباته قصرية ورسيعة وأكرث إثارة
ً
ّ

واألشد
فإن التاريخ يف هذا املستوى الثالث (الرسيع أو الحديث) هو األكرث إثارة
ّ
فرديا( .((4وبهذه املواصفاتّ ،
إنساين وإن كان مظهره ًّ
بعدا
نضمنه ً
خطورة؛ ما يوجب الحذر منه أل ّنه الزمن الذي ما يزال محر ًقا نعيشه ونكتبه ونتأثّر بمظاهره ،ومن هذه الزاوية يمكننا أن ّ

َ
توا.
تاريخيا آخر هو الزمن اآلين ،أو نقطة التقاء األحداث يف الزمن الذي نعيشه
اللحظة أو ًّ
ًّ

ّ
سجل يعوزه العمق ،أل ّنه يفرتض
مجرد
وبما ّ
أن مشكلة كتابة تاريخ الزمن الرسيع  -وكذلك املتوسط  -تكمن يف إمكانية ّ
تحولها إىل ّ

فإن املؤرخ مطالب بمالحظة سري األحداث يف اال ّتجاهني األعىل واألسفلّ ،
وبأل يقترص اهتمامه
تجانس الزمن وانفرادية املنظور(ّ ،((4
أيضا
عىل أحداث السطح التي هي بمنزلة ذبذبات قصرية ورسيعة قد يتالىش أثرها يف السطح من دون أن تبلغ األعماق .ويطرح عليه ً

املحددة لسري األحداث أو ما يعرف بالتحقيب الزمني؛ فالقرن التاسع عرش ،باعتباره
هذا الزمن الرسيع مسألة تحديد الفرتات الزمنية
ّ
ضمن التاريخ الرسيع ،يبدأ سنة  1815وينتهي سنة  1914أو  ،1918يف حني ينتهي القرن العرشون بسقوط حائط برلني سنة  1989بحسب
ما ذهب إليه املؤرخ جاك لوغوف .((4(Jacques Le Goff

أن عىل املؤرخ القيام بعملية تفكيك الزمن املايض ،واختيار أبعاد موضوعه الزمنية،
وأخريا خلص برودال ،يف مقاربته الزمن ،إىل ّ
ً

والتعرف إىل متطلبات تناول ّ
كل منها .فمصري الحضارات يعالج ضمن الزمن شبه الثابت ،والتاريخ االقتصادي واالجتماعي الحديث
ّ
املتوسطّ ،أما التاريخ التقليدي فريتبط بالزمن القصري وباألفراد واألحداث ،وكل ذلك يفرض عىل
تطوره يف إطار الزمن
ّ
تكون دراسة ّ
ً
ومتيقظا يف تناوله التاريخ التقليدي الحديث حتى ال تستغرقه األحداث التي يعيشها.
حذرا
املؤرخ أن يكون ً

 .2مؤرخون آخرون من الجيل الثاين
مخرضما ،عرفت مرحلة تركيز مدرسة
عىل الرغم من هيمنة شخصية فرنان برودال الذي ينتمي إىل الجيل األول باعتباره مؤرخً ا
ً

الحوليات عىل التاريخ االقتصادي واالجتماعي بروز أقالم أخرى ،ال ّ
ً
مكانة عن برودال ،طبعت الساحة التاريخية الفرنسية
يقل بعضها

حتى نهاية ستينيات القرن العرشين ،وكانت لها استمرارية يف االهتمامات األنرثوبولوجية للجيل التايل (الثالث) ،من خالل أعمال
جورج دويب ( Georges Duby )1996-1919عىل سبيل املثال.

متعدد االختصاصات ،وبتعبري
فرعا
معرفيا ّ
خاصا ،بل أصبح ً
علما ًّ
مؤرخي الحوليات ،لم يعد التاريخ ً
وبفضل جهود الجيل الثاين من ّ
ًّ

علما ذا طابع بيني  Interdisciplinaireتتقاطع فيه العلوم اإلنسانية األخرى .وهذا ما ساعد عىل تحديد مجال الدراسات
ّ
أدق أصبح ً

والتعمق يف البحث العلمي ،وتأكيد تواصله مع العلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى؛ ما ّ
مكن مدرسة الحوليات يف هذه
التاريخية،
ّ
ٍ
أعداد متزايدة من الباحثني .فقد ارتفع
املرحلة من أن تهيمن عىل الكتابات التاريخية األكاديمية يف الجامعات الفرنسية بفضل تخرج
عدد الباحثني الذين امتهنوا البحث التاريخي من  300مؤرخ يف بداية الخمسينيات إىل  8000مؤرخ وباحث مع نهاية الستينيات
Fernand Braudel, "Les temps de l'histoire," in: Braudel, Écrits sur l'histoire (1977), pp. 11 - 12. [Extrait de la préface de: La Méditerrané].

 48ليشته ،ص .194

47

49 Bernard Hirsch & Jean-Pierre Chrétien, "Maîtriser le temps: Entretien avec Jacques Le Goff," Afrique et Histoire, vol. 2, no. 1 (2004),
p. 28.
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( ،((5()1967وصاحب ذلك تزايد نشاط مؤسسات البحث التي اهتمت بالتاريخ يف فرنسا .وجرى تأطري جهد املؤرخني بعد إنشاء املركز
ٍ
ٍ
بحث مختصة
ورشات وفرق
الوطني للبحث العلمي ( Centre national de la recherche scientifique, CNRS )1939وانتظام

مثلInstitut d'histoire moderne et contemporaine, IHMC; Institut de recherche et d'histoire des textes, IRHT; Centre:

.de recherches historiques, CRH; Institut d'Histoire du Temps Présent, IHTP

وترسخ منهج التاريخ
وبالفعل ،تبلورت معايري حقيقية لإلنتاج التاريخي من حيث األساليب الجديدة وكيفية العمل الجماعي،
ّ

العام الشامل الذي يرصد الظواهر التاريخية كالبناءات والجرائم والتاريخ النوعي
الكمي  Quantitativeالذي يتماىش والتاريخ
ّ
ّ
وتوجه التاريخ نحو معالجة "املسائل" التاريخية (أو التاريخ املسألة) املعتمد عىل دراسة
املتسلسل  .Sérielleوهو تاريخ انتقايئ يتماىش
ّ
اإلحصائيات والشهادات يف فرتات طويلة(.((5

مؤرخي الحوليات:
ومن أهم وجوه الجيل الثاين من ّ

أ .إرنست البروس ()1988-1895
نظرا إىل دوره يف ترسيخ مناهج مدرسة الحوليات وأدواتها ومصادرها ،وقد كان له تركيز عىل املعطيات
ال يقل مكانة عن برودال؛ ً

ً
ونفسيا
وفكريا
اجتماعيا
تحليل
الكمية واإلحصائية يف التحليل التاريخي .ح ّلل البروس النظام القديم (النظام املليك) Ancien régime
ًّ
ّ
ًّ
ًّ
املحددة يف
عرف بظروف الثورة الفرنسية وأسبابها ،استنا ًدا إىل دراسته األزمات االقتصادية
ّ
بالغ العمق والشمول ،فكان أحسن من ّ
الزمن بني انخفاض األسعار وارتفاعها ،وقد الحظ الدورة القصرية  Cycle courtيف التطور التاريخي بوساطة اإلحصائيات ،ورأى أ ّنها
معب عن الحقيقة االقتصادية للقرن الثامن عرش الفرنيس ،وللدورة األصلية التي يمثلها نمط اإلنتاج الفيودايل(.((5
أفضل ّ
من أهم مؤلفات البروس :أزمة االقتصاد الفرنيس يف نهاية العهد القديم (املليك) وبداية الثورة الفرنسية:

La crise de l'économie française à la fin de l'Ancien régime et au début de la Révolution française (Paris: PUF, 1944).

ونظرة يف حركة األسعار واملداخيل يف فرنسا يف القرن الثامن عرش:
Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIè siècle (Paris: Dalloz, 1933).

ب .لويس هالفان ()1950-1880
كتب لويس هالفان عن شارملان والدولة الكارولنجية ،وله كتاب مدخل إىل التاريخ.Introduction à l'histoire (Paris: PUF, 1946) :

ج .ألفونس دوبون ()1990-1905
أللفونس دوبون خرافة الحروب الصليبية.Le Mythe de croisade (Paris: Gallimard, 1977) :

نُرش هذا الكتاب بعد وفاة املؤلف ،وهو يف األصل أطروحة الدكتوراه التي ناقشها يف عام  1956ورفض نرشها آنذاك.
 50جيالن آلوم" ،نتاج عمل المؤرخين في فرنسا من  1945إلى  ،"1995في :أعمال ندوة حصاد المدرسة التاريخية لتاريخ مصر الحديث والمعاصر في الخمس
والعشرين سنة األخيرة ( 5-4نوفمبر ( )1995بيروت /القاهرة :دار الشروق ،)1997 ،ص 43؛ .Le Roux, p. 33
ِ 51ف ُّرو ،ص .206 ،204

52 Labrousse, p. 192.
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د .غابريال لو برا ()1970-1891
دراسات يف علم االجتماع الديني.Etudes de sociologie religieuse (Paris: PUF, 1955-1956) :

ه .جان ماركزيوسيك ()1990-1908

بحث جان ماركزيوسيك يف االقتصاد الفرنيس واقتصاديات أوروبا الرشقية ،له مدخل إىل التاريخ الكمي:

Introduction à l'histoire quantitative (Genève: Droz, 1965).

و .إرنست روبري كورتيوس ()1956-1886
إلرنست روبري كورتيوس كتاب بعنوان األدب األورويب والعرص الوسيط الالتيني:
La Littérature européenne et le Moyen Âge latin (Paris: PUF, 1956).

ز .آندريه بيغانيول ()1968-1883
آلندريه بيغانيول دراسة "ما هو التاريخ؟":
"Qu'est-ce-que l'histoire?" Revue de Métaphysique et de Morale, vol. 60, no. 3 (1955), pp. 225 - 247.

ح .فيليب آرييس ()1984-1914
محددة كالطفولة والعائلة واملوت .من تآليفه زمن التاريخ:
ّركز فيليب آرييس عىل الزمن الطويل
وتطرق إىل ظواهر اجتماعية ّ
ّ

Le temps de l'Histoire (Paris: éd. du Rocher, 1954).

والطفل والحياة العائلية تحت النظام القديم (املليك).L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime (Paris: Plon, 1969) :
واإلنسان أمام املوت.L'homme devant la mort (Paris: Seuil, 1977) :

ط .بيار دو سان جاكوب ()1960-1906
من مؤلفات بيار دو سان جاكوب ،الفالحون يف بورغنديا الشمالية يف القرن األخري للعهد القديم (املليك):
Les paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siècle de l'Ancien Régime (Dijon: Impr. Bernigaud et Privat,

1960).

ي .جان موفري ()1971-1901
كتب جان موفري دراسة "الزراعة يف أوروبا يف القرنني السابع عرش والثامن عرش":
"L'agriculture en Europe aux XVII'e et XVIII'e siècles," in: Actes du Xe Congrès international des Sciences
historiques, tome IV: Histoire Moderne (Florence: Sansoni, 1955), pp. 139 - 168.
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ك .بيار فيالر ()2003-1906
اختص بيار فيالر يف التاريخ اإلسباين ،من مؤلفاته تاريخ إسبانيا.Histoire de l'Espagne (Paris: PUF, 1947) :
والذهب والنقد يف التاريخ (.Or et monnaie dans l'histoire (Paris: Flammarion, 1969) :)1920-1450
و"التاريخ املاركيس :تاريخ يف طور البناء":
"Histoire marxiste, histoire en construction: Essai de dialogue avec Althusser," Annales. Histoire, Sciences
Sociales, vol. 28, no. 1 (1973), pp. 165 - 198.

ثالثًا :من "التاريخ الجديد" إىل زمن الشكوك
 .1زمن "التاريخ الجديد"-1969 :مطلع مثانينيات القرن العرشين
يم ّثل الجيل الثالث من مؤرخي مدرسة الحوليات املرحلة الثالثة إلسهام هذه املدرسة الذي بدأ يفرض نفسه مع نهاية ستينيات

القرن العرشين ( ،)1969وأكد حضوره يف السبعينيات ،واستمر يف العطاء حتى نهاية األلفية الثالثة؛ ما ّ
مكن هذا الجيل من الهيمنة عىل
والحد من نشاط املؤرخني الهواة ،فغدت لهم الكلمة املسموعة يف الهيئات األكاديمية واملؤسسات التعليمية بفضل
الساحة الثقافية،
ّ
نوعية إسهامهم التي توسعت إىل مجال الثقافة العامة واإلعالم واملواضيع العامة ،وأصبح من الصعب التمييز بني املؤرخ الذي ُيعنى

بالتاريخ فحسب ،واملؤرخ ذي االهتمامات اإلنسانية.

ركز مؤرخو مدرسة الحوليات من الجيل الثالث عىل الذهنية الجماعية والزمن االجتماعي ،وواصلوا دراسة البنى االجتماعية

فعمقوا البحث يف دراسة العائلة واألطفال والنساء عىل
واالقتصادية والثقافية ،وحاولوا التنوع واالنفتاح عىل أبعاد محددة ظلت مهمشة؛ ّ

(املتخيل االجتماعي)
سبيل املثال( ،((5واهتموا بالتاريخ املجهري أو امليكرو تاريخ  Micro-histoireالقائم عىل دراسة الذهنية الجماعية
ّ
أنرثوبولوجيا يهتم
من خالل الخصائص الثقافية لألحداث االجتماعية الصغرية يف مجاالت محددة كالقرية .وهذا أعطى التاريخ منحى
ً

يعد أحد
بتاريخ األنساق الفكرية وعلم النفس االجتماعي والرتاث اإلبداعي واألديب والفني املرتبط بتاريخ العقليات وتاريخ املخيال الذي ُّ
مكونات املجتمعات البرشية( .((5كما كان ملؤرخي الجيل الثالث ٌ
ميل للعودة إىل التاريخ السيايس؛ بالنظر إىل أن السلوك السيايس من
مقومات الذهنية الجماعية.

وقد اش ُتهر من مؤرخي املرحلة الثالثة يف تطور مدرسة الحوليات ٌّ
كل من:

أ .جاك لوغوف ()2014-1924
ُيلقَّب جاك لوغوف  Jacques Le Goffبعمالق التاريخ؛ لسعة معارفه ،وكرثة إنتاجه وتنوعه ،وتواصله مع الجمهور ،وانفتاحه عىل

نشط حلقات "التاريخ أيام اإلثنني"  ،Lundis de l'histoireوشارك يف إصدار مجلة الحوليات ،وكان له تأثري قوي
التاريخ األورويب .وقد ّ
يف مجموعة من الباحثني املرموقني الذين يمثلون الجيل الثالث من مؤرخي الحوليات.

53

54

جاك لوغوف ،التاريخ الجديد ،ترجمة محمد الطاهر المنصوري (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2007 ،ص .40-39

محمد حبيدة ،المدارس التاريخية :برلين -السوربون -استراسبورغ :من المنهج إلى التناهج (الرباط :دار األمان ،)2018 ،ص .104-102
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درس لوغوف بمدرسة الدراسات العليا يف العلوم االجتماعية التي ترأسها من  1972إىل  ،1977وأصدر سلسلة عن تاريخ أوروبا يف
ّ

العرص الوسيط يف أبعاده االقتصادية والسياسية والدينية.

ودعا لوغوف إىل وجوب اعتماد البيوغرافيا التاريخية (السري الذاتية) التي تعتمد عىل تحليل اجتماعي ونفيس للشخصيات ،بحيث

ورشحا
طبق عليها املنهج البنايئ يف دراسة دورها ووظيفتها .وقال إن املؤرخ "يستطيع أن يقدم من خالل أناس عاشوا يف املايض صورة
ً
ُي َّ
وتقدم علم التاريخ"( .((5وبهذه النظرة رأى لوغوف أن التاريخ الجديد يجب أن يسعى لبلوغ تاريخ
تبعا لتساؤالت عرصنا ُّ
للمايض [ً ]...

شامل يمكن استكشافه من مكونات الحياة االجتماعية والثقافية جمعاء( .((5ومن مؤلفات لوغوف:

تجار ومرصفيون يف العرص الوسيط.Marchands et banquiers au Moyen Âge (Paris: Seuil, 1957) :
املثقفون يف العرص الوسيط.Les intellectuels au Moyen Âge (Paris: Seuil, 1957) :

حضارة الغرب األورويب يف العرص الوسيط.La civilisation de l'Occident médiéval (Paris: Arthaud, 1964) :
من أجل عرص وسيط آخر.Pour un autre Moyen Âge (Paris: Gallimard, 1977) :

نشأة املطهر.La Naissance du purgatoire (Paris: Gallimard, 1981) :

مخيال العرص الوسيط.L'Imaginaire médiéval (Paris: Gallimard, 1985) :

البورصة والحياة.La Bourse et la Vie (Paris: Hachette Littératures, 1986) :

أوروبا محكية للشباب.L'Europe racontée aux jeunes (Paris: Seuil, 1996) :

ب .بيار نورا ()-1931
من مؤلفات بيار نورا  Pierre Noraدراسة "من أجل تاريخ معارص" (:)1973

"Pour une histoire contemporaine," in: Mélanges en l'honneur de F. Braudel (Privat: Toulouse, 1973).

ومن بني كتاباته الكثرية ُعرف بيار نورا بإسهامه املعنون بـ "عودة الحدث":

Pierre Nora, "Le retour de l'événement," in: Faire de l'histoire, Tome 1, Nouveaux problèmes, Sous la direction
de Jacques Le Goff et Pierre Nora (Paris: Gallimard, 1974).

وقد ح ّلل فيه عودة الحدث من خالل انتشار املعرفة التاريخية عىل نطاق واسع يف املجتمعات الحديثة؛ ما يدفع املؤرخ إىل

وتاريخيا ،فيتناوله ً
سائدا يف الكتابات التاريخية
عما كان
معرفيا
بناء
ً
االهتمام بالبحث يف مغزى الحدث وتحليله بوصفه ً
تناول مختلفًا ّ
ًّ
ًّ

التقليدية التي تبحث يف األسباب والظروف املمهدة واملؤدية إىل الحدث .كما أسهم بيار نورا يف املرشوع الكبري الذي أرشف عليه تحت
مرجعا إلعادة قراءة التاريخ القومي وتشكل املخيال والذاكرة
عنوان أماكن الذاكرة ) ،Lieux de Mémoire (1992-1984الذي أصبح
ً
عموما.
الفرنسية والتاريخ الثقايف لفرنسا
ً

Jacques Le Goff (dir.), L'homme médiéval (Paris: Seuil, 1994), présentation en couverture.

56
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ج .جورج دويب ()1996-1919
غزيرا يف التاريخ الريفي والعمراين والفني ،من مؤلفاته :تاريخ
إنتاجا
ترك جورج دويب  Georges Dubyبمقاربته األنرثوبولوجية
ً
ً

فرنسا الريفية ،القسم األول :من األصول إىل .Histoire de la France rurale, Tome 1: Des origines à 1340 (1976) :1340
وكان له إسهام كبري يف توجيه البحث التاريخي نحو دراسة الذهنيات والسري ،وإحياء االهتمام بالتاريخ السيايس.

د .بول فاين ()-1930

من مؤلفات بول فاين  Paul Veyneكيف ُيك َتب التاريخ .محاولة بحث نقدي:

Comment on écrit l'histoire, essai d'épistémologie, Coll. Univers historique (Paris: Seuil, 1971).

وعلميته؛ فرأى أنهما غايتان مستعصيتان ،ويف هذا
وقد طرح بول فاين يف كتابه كيف ُيك َتب التاريخ إشكالية منهجية التاريخ
ّ

ً
السياق أعاد األهمية للحدث الذي ّ
مدخل لفهم التاريخ كما يكتبه املؤرخون ،فالتاريخ رواية لألحداث التي يصنعها اإلنسان،
يشكل

إال أن ذلك ال يعني بالنسبة إليه العودة إىل التاريخ الحديث (تاريخ الحروب واملعاهدات ،)...وإنما يكون الحدث منطلقًا إىل تاريخ

موضوعا أو مواضيع
شامل  Histoire complèteيصف واقع الحياة باالعتماد عىل املصادر ،ويكون مدخل املؤرخ يف كتابة التاريخ اختياره
ً
محددة  ،Histoire par itemوبذلك يكون التاريخ أقرب إىل الفن منه إىل العلم.

ه .إميانويل لوروا الدوري ()-1929

تناول إيمانويل لوروا الدوري  Emmanuel Le Roy Ladurieالحياة اليومية بدقائقها يف كتاباته:
مونتيو قرية أوكتانية (.Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 (Paris: Gallimard, 1975) :)1324 - 1294
حيّز املؤرخ.Le Territoire de l'historien (Paris: Gallimard, t. I, 1973 ; t.II, 1978) :
"دفاع عن املنبوذين يف األرض":
"Apologie pour les damnés de la terre," in: Le Territoire de l'historien (Paris: Gallimard, 1973), pp. 536 - 542.

و .بيار شونو ()2009-1923
لبيار شونو  Pierre Chaunuكتابات عديدة منها :التاريخ الكمي ،التاريخ املجزأ:
Histoire quantitative, histoire sérielle, Cahiers des annales 37 (Paris: Armand Colin, 1978).

ز .فرانسوا دوس ()-1950
من أهم كتب فرانسوا دوس  :François Dosseالتاريخ املفتت :من الحوليات إىل التاريخ الجديد:
L'histoire en miettes. Des "Annales" à la "nouvelle histoire" (1987).

وتنبه فيه لتوجه التاريخ كما تصورته مدرسة الحوليات؛ إىل التفتت وفقدان هويته بعد طغيان العلوم االجتماعية عليه ،بحيث

تحول إىل تواريخ منشطرة.
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 .2زمن الشكوك والتجديد-1987 :مطلع األلفية الثالثة (بداية عام )2000
بعد أن سادت مدرسة الحوليات بفرنسا ،وسيطرت عىل الجامعات الفرنسية ملدة نصف قرن (من الثالثينيات إىل الثمانينيات من

القرن العرشين) من خالل الجيل األول املؤسس (بلوك وفيفر) ،والجيل الثاين الذي تجاوز بالحوليات نطاق الجامعة (مثل فرنان

برودال)؛ لم تسلم مدرسة الحوليات يف جيلها الثالث من مآخذ هي األخرى؛ إذ لم تعد تتجاوب مع تطلعات املؤرخني املحدثني الذين

عب عن ذلك برودال يف آخر حياته بقوله" :أصبح التاريخ اليوم
أصبحوا يشعرون بأنهم ينتمون إىل عرص غري عرص بلوك وبرودال .وقد ّ
جدلية التطور ،ويتماىش وتطور الدراسات
أمام مسؤوليات واعدة"( ،((5إال أن ذلك لم يكن يثري قلقه؛ ألن التاريخ يف نظره يندرج ضمن
ّ

التاريخية ،فبحسب قوله" :ليس هناك ٍ
داع للقلق عىل التاريخ ،فهناك تطور لم تتوقف عجلته عن الدوران منذ مارك بلوك ،سواء بالنسبة
الختصاص التاريخ الضيق أو مجال اتصاله بالعلوم األخرى"(.((5

تراجعا بعد أن بدأ املؤرخون يشعرون بالقلق من عدم استجابتها لحاجات العرص بحكم التطور التاريخي،
عرفت مدرسة الحوليات
ً

أحس به برودال حينما أشار إىل ذلك يف درسه االفتتاحي بالكوليج دو فرانس (أيلول /سبتمرب  )1950املعنون بـ "موقع التاريخ"؛
وهذا ما ّ
ً
تماسكا وثقة من األمس ،فمفاهيمه
بقوله" :إذا كانت مناهج التاريخ وبرامجه وأطروحاته [بحسب منظور مدرسة الحوليات] تبدو أكرث

عاما
بدت كأنها تتهاوى كلها مرة واحدة تحت ثقل تفكرينا وعملنا وضغطهما ،وخاصة تجاربنا املعيشة التي ا ّتصفت يف آخر أربعني ً

وجه بحثنا يف التاريخ نحو مسائل عويصة تتعلق بتفسري مجمل تاريخ البرش"(.((5
بالقسوة؛ ما ّ

ومع مرور الوقت ،ظهرت لدى الجيل األخري من مؤرخي مدرسة الحوليات؛ مثل فرانسوا دوس (املولود عام )1950؛ نزعة تسعى

لتجاوز مفاهيم مدرسة الحوليات والبحث عن "تاريخ جديد" يعكس تطلعات الجيل الجديد الذي قد ُيط َلق عليه الجيل الرابع من

عب عنه كذلك شارتييه (املولود عام  R. Chartier )1945حينما بحث عن نفسه متجاو ًزا القوالب القديمة،
مؤرخي الحوليات ،وهذا ما ّ
ِّ
فتحول بذلك من التاريخ االجتماعي للثقافة
ومرك ًزا عىل دراسة تاريخ الكتب وطباعتها ودور نرشها وتأويل نصوصها من جانب املتلقني،
ّ

إىل التاريخ الثقايف للمجتمع(.((6

الهوة الزمنية (بني زمن كاتب الوثيقة أو الحولية وزمن املؤرخ) املتم ّثلة يف شبه استحالة تجاوز الزمن الحارض
كما ُطرحت مسألة ّ

(زمن املؤرخ) إىل ٍ
ماض غري موجود ً
تعب
أصل ،ال نعرفه إال من خالل الوثيقة؛ ألن أوصاف الحوليات أو الشواهد محض أوصاف ال ِّ
عن واقعية املايض .وأشار إىل ذلك أفيزير توكر  A. Tuckerبقوله" :التاريخ هو إنتاج املعرفة (تأويل أحداث املايض عىل شكل نصوص)،

ًّ
مستقل عما يكتبه املؤرخون (إنتاج املعرفة)"(.((6
ولهذا فإن للتاريخ وجو ًدا (األحداث والشواهد)

استمرار مدرسة الحوليات عىل نهجها القائم عىل االنفتاح عىل مناهج العلوم االجتماعية
طرح
ويف خضم هذه التحوالت،
َ
ُ
(((6
واألنرثوبولوجية وتكسري الحدود مع التخصصات األخرى تساؤالت حول مستقبل التاريخ ،بعد أن بدا بوضوح أن "التاريـخ هو العلـم
االجتماعي الوحيد مـن بيـن العلـوم االجتماعيـة الـذي ال يتحكـم فيـه صاحـب االختصـاص وحـده؛ ألن تناول هذا التاريخ هو تناول

ِ 58ف ُّرو ،ص .210-209

François Dosse, L'histoire en miettes: des Annales à la nouvelle histoire (Paris: éd. La Découverte, 1987).

57

Braudel, "Positions de l'histoire en 1950," p. 55.

59

ِ 60ف ُّرو ،ص .155
61

لوغوف ،ص .49-35

62 Jacques Revel, "Histoire et sciences sociales: les paradigmes des Annales," Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 34, no. 6
(1979), pp 1359 - 1376.
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متعـدد"( .((6وانترش هذا الشعور لدى الجيل الجديد من املؤرخني الذين أصبحوا يعيشون أزمة هوية أثارت مناقشات حادة من خالل
تغي عام  1946من حوليات التاريخ االقتصادي واالجتماعي ()1946-1929
ما كانت تنرشه املجلة التي ُيعرب عنها عنوانها الذي ّ

 Annales d'histoire économique et socialeإىل حوليات العلوم االجتماعية (Annales des sciences sociales )1994-1946

إىل الحوليات .اقتصاديات ،مجتمعات ،حضارات (منذ .Annales. Economies, sociétés, civilisations )1994

وأدى ذلك مع مرور الوقت إىل أزمة يف الكتابة التاريخية التي أصبحت مثار تساؤل وجدال يف الفرتة املمتدة من  1980إىل

 ،1990وتحولت إىل أزمة حول كيفية معالجة املوضوعات ،ورؤية أحداث التاريخ؛ ما أدى إىل فوىض إبستيمولوجية أقرها العديد
عرف بالتاريخ املجزأ أو التاريخ املفتت،
من كتاب الجيل الثالث؛ أمثال :بيار نورا وجورج دويب وبول فاين ،بعد أن ظهرت نماذج ملا ُي َ
وأعادت هذه النماذج األهمية للحدث والفرد اللذين ُأ ِ
همال سابقًا بفعل األخذ بالبنية االجتماعية والظروف العامة يف معالجة املسائل
التاريخية ،وبذلك انفتح الطريق أمام كتابات تاريخية جديدة حاولت العودة بالتاريخ إىل ما كان عليه قبل ظهور مفهوم الحوليات

مهتم ًة بالحدث والحياة الخاصة( ،((6عىل غرار ما يظهر يف أعمال بيار ريفار  Pierre Riffardالذي ّركز عىل الحياة الخاصة
للتاريخ،
ّ

املهمشة واألماكن املهملة ،كما هو الحال لدى
توج ٌه نحو السري الذاتية للرجال العاديني والفئات
للفالسفة والتاريخ السيايس ،وبرز ّ
ّ
"حمى البيوغرافيا" ،كما هو الشأن
عب عنه بعض املؤرخني بـ
آالن كوربان  ،Alain Corbinوحظيت البيوغرافيا باهتمام متزايد ّ
ّ
عند كل من شارل إدمون بريين ( ،Charles-Edmond Perrin )1974-1887وآندري كاستيلو (،André Castelot )2004-1911

وماكس غالو (.((6(Max Gallo )-1932

حي للتاريخ املعارص
وبفعل هذا التوجه اضطر جورج دويب إىل التسليم بأن الرجوع إىل السري والتاريخ السيايس هو يف أساسه تجديد ّ

يف فرنسا( ،((6ورأى فرانسوا دوس أن عمل املؤرخ يكون يف نطاق علوم اإلنسان للحصول عىل املعطيات التي يشاركه فيها غريه .وأما
فبي أن املؤرخ مثل عامل املناجم الذي يعمل يف باطن األرض ،ويستخرج املعطيات إىل السطح،
لوروا الدوري ّ Le Roy Ladurie

ليستغلها مختص آخر؛ مثل :عالم االقتصاد أو عالم املناخ أو عالم االجتماع ،بعد أن استقال املؤرخ من تأدية رسالته ،وتخىل عن
أساس اختصاصه(.((6

داعيا إىل االبتعاد عن األسوار العالية التي تعزل
ولعل هذا ما أثار ّ
تخوف برودال عندما تساءل عن مستقبل التاريخ ومخاطر انعزالهً ،

(((6
تكهن بأزمة
التاريخ وتحول دون تواصله ،وتعيق الفهم الذيك لألحداث  ،ودعا إىل وجوب االبتعاد عن عالقات الجوار ،ومع ذلك فقد ّ

التاريخ يف درسه االفتتاحي بقوله" :إذا لم أخطئ فقد بدأ وعي املؤرخني بتاريخ جديد؛ تاريخ يطرح مسائل وإشكاالت جديدة ،فمع كل

خطوتني إىل األمام هناك خطوتان إىل الخلف ،فهناك االتجاه واالتجاه املضاد؛ ألنهما ينتميان إىل الهيكلة الديناميكية للتاريخ Structure

أيضا ".((6(Il n'y a pas que Dieu, il y a aussi le Diable
" ،dynamique de l'histoireفليس هناك الله فقط ،فهناك الشيطان ً
63

حبيدة.

65

خالد فؤاد طحطح ،تحوالت الكتابة التاريخية ،سلسلة كتاب الرافد ( 43الشارقة :دائرة الثقافة واإلعالم ،)2013 ،ص .173 ،168 ،164 ،155 - 151

64 Georges Duby, Orientations récentes des recherches historiques en France, Conférence à l'Institut français d'Athènes, 14 octobre 1991
(Athènes: Institut français d'Athènes, 1992), pp. 33 - 35.
66 Duby, p. 35.

 67طحطح ،ص .217

68 Ewald & Brochier.
69 Fernand Braudel, "Le présent explique le passé," in: Braudel, Écrits sur l'histoire (1969), p. 249.
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ما سبق يسمح لنا بالقول إن التاريخ الجديد ال يمكن أن يرى النور إال بتوافر رصيد يستجيب لتساؤالتنا الجديدة ،وهذا ما ال يتوافر

يف العمل التقليدي للمؤرخ كما نعرفه ،فبحسب قول برودال ،ليس هناك نجاح دائم يف هذه املهمة خارج مناهج عمل تنجزها مجموعات
من الباحثني.

عا :خصائص مدرسة الحوليات
راب ً
جسدتها مدرسة الحوليات
بعد التطرق إىل تطور مدرسة الحوليات ،يجدر يف نهاية البحث إبراز أهم مميزات الكتابة التاريخية التي ّ

من خالل إسهام مؤرخيها ،ويف طليعتهم بلوك وفيفر وبرودال .ويمكن إجمال هذه املميزات يف النقاط اآلتية:

ووسعت اهتمام التاريخ ،ووصلته باالقتصاد وحياة الجماعات وأمور السياسة
 .1ركزت مدرسة الحوليات اهتمامها عىل اإلنسانَّ ،

تماشيا مع مقاربتها ملوضوع التاريخ بوصفه اإلنسان باهتماماته ومشكالته وقضاياه وأفكاره وميوله وبيئته ،فمعرفة املايض
والعبادة؛
ً

قد ال تفيد شي ًئا إذا لم يكن الهدف منها معرفة اإلنسان يف حد ذاته( .((7وهذا ما جعل مدرسة الحوليات تربط مواضيع التاريخ واهتماماته
بالحارض ،ونظرت إىل التاريخ نظرة شاملة تنطلق من الزمن الحارض ومعرفة مشكالته ملعرفة املايض ،فركزت عىل ما يهم اإلنسان نفسه وما

يتعلق به  L'homme lui-même et pour lui-mêmeبوصفه فر ًدا ،من دون أن تبتعد عن تاريخ الشخصيات املهمة واملؤسسات الكربى.
وجعلت مدرسة الحوليات من التاريخ "علم اإلنسان" عرب الزمن ،وربطت الحارض باملايض ،يف نظرة شاملة لألحداث تقوم عىل

مبدأ النسبية واملقارنة والتحليل .وبذلك غدا التاريخ محور تفاعالت الجنس البرشي وميدان نشاطه وساحة تتحقق فيها الجهود

الفردية والجماعية ،وأمكن توسيع حقل البحث التاريخي من حيث املواضيع واالهتمامات واألنشطة .فلم يعد الجانب السيايس
طاغيا عىل الكتابات التاريخية كما كان الحال يف كتابات املدرسة الوضعية ،وإنما خُ ّصت النشاطات االقتصادية
والدبلومايس والعسكري
ً

والحركية االجتماعية وامليول الفردية بمعالجة معمقة( .(((7فالتاريخ بحسب إدغار موران "واقع معقّد ال يمكن مقاربته إال من خالل
أحس به بلوك ،وحاول تجاوزه واستيعابه بقوله" :ليس هناك سوى علم لإلنسان يف الزمن ،وهو يف حاجة
فكر معقّد"( .((7ولعل هذا ما
ّ
باستمرار إىل أن يوحد بني دراس َتي األموات واألحياء ،إنه التاريخ العام  Histoire universelleالذي ال يستطيع أن يتكون إال بتكامل

املعارف اإلنسانية"(.((7

 .2عملت مدرسة الحوليات عىل ربط التاريخ بالعلوم االجتماعية واملعارف اإلنسانية التي حاولت الجمع بينها Interdisciplinarité

يف تكامل يسمح بتصور شامل للتاريخ .فحاولت إلغاء حدود االختصاص الضيق بني علوم التاريخ واالقتصاد واإلحصاء واالجتماع

واللسانيات واألنرثوبولوجيا ،وعالجت أحداث التاريخ من منطلق جغرايف وتحليل اقتصادي ومقاربة إحصائية ونظرة اجتماعية؛ ألن
دراسة املجتمعات تتطلب استغالل املعارف كلها لفهمها وتحليلها .كما رأت أن منطق التاريخ هو تحليل رشوط الوسط واملجال

الطبيعي ،وأن عمقه هو تحديد مكونات املناخ العقيل والثقايف والنفيس ،مع اعتماد منظور كمي ومقاربة نوعية ،مستعينة يف ذلك باملعارف
اإلنسانية ،خاصة بسوسيولوجية إيميل دوركهايم ( Durkheim Émile )1917-1858وجغرافية فيدال دو البالش ()1918-1845

72
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70

Fernand Braudel, "L'histoire et les sciences de l'homme," in: Braudel, Écrits sur l'histoire (1977), p. 87.

71

إدغار موران" ،المعارف العلمية :تكامل وترابط" ،ترجمة الزواوي بغورة ،مجلة البيان ،العدد ( 418أيار /مايو  ،)2005ص .67

73 Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien (Paris: A. Colin, 1949), p. 15; Jean Ehrard & Guy Palmade, L'Histoire, Collection
U (Paris: A. Colin, 1965), p. 380.
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 .((7(Vidal de La Blacheوهذا ما أثار مسألة استقالل علم التاريخ بخصوصيته وعالقة املؤرخ باختصاصات مميزة" ،فالحياة (بالنسبة
ً
طويل للحصول عليها وتحليلها ،فاملؤرخ عليه أن يبقى
جدا ال تسمح له بالتعمق والتخصص يف وثائق تتطلب وق ًتا
إىل املؤرخ) قصرية ً
اقتصاديا ،فعىل كل واحد أن يتكلم لغة أمه ،ويتحاور حول ما يعرفه"(.((7
جغرافيا واالقتصادي
مؤرخً ا والجغرايف
ً
ً

وقد اتخذ مؤرخو الحوليات مرجعية لهم من توجه فيدال دو البالش يف حوليات الجغرافيا (،Annales de géographie )1891

ومن أطروحات تلميذه إيمانويل دومارتون ( ،Emmanuel de Martonne )1955-1873وكتابات فريدريش راتزل ()1904-1844

ً
عامل يف التحليل التاريخي ،فقد "اهتم راتزل بنشاط اإلنسان يف األرض
 ،Friedrich Ratzelفغدت الجغرافيا اإلنسانية والثقافية
وأنماط حياته إلحداث التوازي والتوازن يف وقت واحد الذي رأى فيه قاعدة مهمة يف علم الجغرافيا الحديثة"(((7؛ كما كان لسوسيولوجية
تأثري يف بلوك يف دراسته للجوانب املتعلقة باملقومات االجتماعية ،فكانت ً
حية واكتساب
عامل
ً
دوركهايم ٌ
مساعدا عىل زرع روح مفاهيمية ّ

القدرة عىل التفسري االجتماعي يف األمد التاريخي(.((7

وأصبح التواصل مع العلوم التي لها صلة بالتاريخ ،وخاصة علوم الجغرافيا واالجتماع واألنرثوبولوجيا ،من أهم مميزات

طورها يف جامعة السوربون ٌّ
كل من
مدرسة الحوليات ،وغدت الجغرافيا أساس الدراسة التاريخية ،وخاصة الجغرافيا اإلنسانية التي ّ
فيدال دو البالش وألبري دومانجون ( .Albert Demangeon )1940-1872وهذا ما سمح ملؤرخي الحوليات بأن يعالجوا املجال
ً
ً
مرتبطا بنشاط اإلنسان؛ حيث يعيش السكان ،و ُتقام الهياكل والبنى ،وتتطور عالقات الجماعات وعقلياتهم
محيطا
الجغرايف ،بوصفه

ونفسياتهم .وتعامل مؤرخو الحوليات مع علم النفس واللسانيات ،بوصفهما أساس التواصل الذي ُتبنى عليه العلوم اإلنسانية انطال ًقا
من اللسان؛ ألن اللغة هي الطريق املفضل لدراسة علوم اإلنسان(.((7

وغدت علوم النفس واللسانيات واألنرثوبولوجيا معارف ساعدت عىل توسيع مجال التاريخ وفتح آفاق واسعة له ،كما سمحت

بتظافر جهود ذوي االختصاص يف علوم اإلنسان للتغلب عىل الصعوبات التي تعرتض املؤرخ يف إطار تقسيم العمل وتكامله .وبذلك

َّ
يتوسع ،ويأخذ أبعا ًدا عاملية يف سعيه للتعرف الكيل إىل التطورات االجتماعية كلها ،وتوجهه لالرتقاء إىل تاريخ مقارن
تمكن التاريخ من أن ّ
أساسا ثقافة شاملة ،ونظرة بنائية ،والعودة إىل النظر إىل التاريخ ،بوصفه أحد علوم اإلنسان التي ال ُتفهم
بني الحضارات .وهذا يتطلب
ً

إال يف سياق واحد يقوم عىل تعاون املعارف املتكاملة  ،La coopération interdisciplinaireبهدف إرساء منهج تكاميل للعلوم اإلنسانية

واالجتماعية من داخل علم التاريخ .((7(Pluridisciplinaire

 .3رأت مدرسة الحوليات التطور التاريخي ظاهرة برشية فرضتها متطلبات الحياة ومنطق التعامل مع األشياء ،فحاولت دراسة

ومرورا
بدءا بالحارض،
املجتمع بوصفه مجموعات متحركة وليس بوصفه وحدات جامدة ،انطال ًقا من املعلوم وامللموس واملالحظً ،
ً
اقتصاديا ،وأن
فائضا
بمتغريات الحركة التاريخية التي جعلت من الحضارة عملية استهالك ،وأحيا ًنا تبذير؛ بالنظر إىل أن لكل حضارة ً
ًّ
ِ 74ف ُّرو ،ص .200
76
77
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َ
عامل اإلبداع والخوف ينظمان املجال أو يدمرانه ،وهذا ما يجعلهما يتحكمان يف قدر األمم ومصري الحضارات ،كما أوضح ذلك برودال

يف كتابه هوية فرنسا.

وقدم دوركهايم وتالمذته يف مجلة سنة علم االجتماع  L'année sociologiqueالتي ُأ ِ
نش َئت عام  1897ملؤرخي الحوليات

جديدا يف البحث ،أثار فيهم األمل يف فهم العالم مبارشة يف مجموعه وخصوصيته واستخالص قوانني املجتمعات(،((8
نموذجا
الفرنسيني
ً
ً

بحيث أمكن ملؤرخي مدرسة الحوليات أن يصلوا إىل معنى األحداث التاريخية ،سواء يف مظهرها االقتصادي أو دوافعها ومظاهرها
منهجا للبحث؛ ما
الدينية .وبذلك تراجع املنهج التاريخي املعتمد عىل تحليل الوثائق أمام األخذ بالبنائية  Structuralismeبوصفها
ً
أساسا لدراسة
أدى إىل اعرتاضات جوهرية عىل املناهج التاريخية القديمة القائمة عىل مالحظة التطور ،وبذلك غدت املقاربة البنائية
ً

املجتمعات البدائية ،فرتاجعت األحداث التاريخية أمام تحليل الظواهر.

وهذا أثار قلق املؤرخني من أصحاب التوجه البنايئ  ،Structureبعد أن رأوا أن مهمة التاريخ انحرصت يف اخرتاع أسس الهياكل

(((8
وعب عن ذلك عالم األنرثوبولوجيا كلود ليفي سرتوس
(البنائية) ،بينما الباقي أصبح من مهمة االختصاصيني األكرث تمي ًزا ّ .
( Claude Lévi-Strauss )2009-1908حينما الحظ أن البنائية يف دراسة التاريخ قد "تؤدي إىل كل يشء رشيطة أن تبتعد عن هذا

الكل"(((8؛ وينجم عن ذلك تراجع مكانة التاريخ وحرصه يف مبادئ بسيطة متعلقة بعملية النقد.

رسختها املدرسة
 .4حاولت مدرسة الحوليات تطوير منهج البحث التاريخي؛ فعملت عىل تجاوز الطرائق التقليدية والقواعد التي ّ

الوضعية يف معالجة الوثائق وتحليلهاَّ .
التوجه نحو التاريخ الحديث
وحدت من
فركزت عىل طرح اإلشكاالت وتطوير التحليل واالستنتاجَّ ،
ُّ

املجرد  Histoire événementielleالذي هيمن عىل التاريخ السيايس والعالقات الدولية ،لتتعمق أكرث يف التاريخ التفسريي Histoire

 explicativeالذي يعالج التاريخ من منطق جغرايف وتحليل اقتصادي ونظرة اجتماعية ،وأسهمت يف ذلك الدراسات املؤسسة للتاريخ
سهلتها التحوالت املنهجية والتصورية التي صاحبت نمو العلوم االجتماعية.
املسألة أو تاريخ اإلشكاالت ،فحققت خطوات متقدمة ّ

ُطرحت من خالل هذا التوجه إشكالية "التاريخ املسألة"  L'histoire problèmeمن منظار كمي ومقاربة نوعية ،والتاريخ املسألة

عتمد فيها التعمق والتحليل والنظرة الشاملة ،بحيث ال يمكن تفسري ظاهرة تاريخية
هو معالجة التاريخ من خالل مسائل رئيسة ُي َ

إال بوساطة "تاريخ شامل إجمايل" يربط العوامل املختلفة (جغرافية ،اقتصادية ،سياسية ،اجتماعية ،ثقافية) للوصول إىل سرب أغوار
نموذجا لهذا التوجه يف كتابيه :الخصائص األصلية
الحاالت الذهنية للمجتمعات موضوع الدراسة يف زمن محدد( .((8وقد قدم بلوك
ً

لتاريخ الريف الفرنيس ( ،)1931واملجتمع الفيودايل وتشكل عالقات التبعية ( .)1940وبذلك تراجع املضمون التاريخي بوصفه
َ
مجال االقتصاد واالجتماع ،فكان التقيص والتحليل املعمق لألعمال
أحداثًا وتصورات أمام طغيان الدراسات املتخصصة ،خاصة يف
واألطروحات واملقاالت عائقًا دون اإلملام بها وتكوين فكرة متكاملة عنها من القراء؛ ما اضطر الباحثني إىل املعالجة املعتمدة عىل العرض

التاريخي العام واالستنتاجات العامة.
80
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 .5نادت مدرسة الحوليات بالتاريخ املفتوح املنايف لفكرة الشمولية واملتجاوز ملفهوم املركزية األوروبية ،فتجاوزها للمنهج الوضعي

امللتزم بالقواعد ،وانتقالها إىل تاريخ إنساين منفتح عىل الفعل اإلنساين ال يقل أهمية ،يف مجال التاريخ ،من االنتقال من فهم بطليموس

إىل نظرة كوبرنيكوس يف فهم بناء الكون( .((8وقد أخذت يف ذلك بمنهج تاريخي يستوعب مناهج العلوم االجتماعية وحقول املعرفة
اإلنسانية ومظاهر الحياة املختلفة .فمسألة املوت عىل سبيل املثال ال يمكن معالجتها إال من خالل الحياة بحسب تعبري لوسيان فيفر،

كما أن مواضيع من قبيل الطفولة والعائلة والحب والحياة والجنس هي مظاهر لتاريخ وجودي  ،Histoire existentielleوتاريخ معيش

 ،Histoire vécueوتاريخ ّ
كل  ،Histoire totaleبحسب ما ذهب إليه فيليب آرييس(.((8

وأدى ذلك إىل توسع مفرط يف مختلف جوانب التاريخ ،بوصفه علم اإلنسان يف أبعاده جميعها؛ بحيث أصبح تنوع املعرفة التاريخية

التوجهات أو املراهنات عىل إعادة كتابة تاريخ نوعي شامل ومتكامل؛ ما أثار نقاشً ا لتحديد البعد التاريخي وعالقته
وشموليتها عائقًا أمام
ّ
وتوجه التاريخ لالندماج يف علوم اإلنسان ،جعل بعضهم يخىش أن
باملعارف األخرى .كما أن هذا التوسع املفرط يف املعالجة التاريخية
ّ
ينهار علم التاريخ ،ويفقد وجوده .ولعل هذا ما أوحى إىل برودال ،يف درسه االفتتاحي يف الكوليج دو فرانس حول التاريخ ،قو َله إنه ليس

غالبا
هناك أفظع من حالة يمارس فيها إنسان اختصاصه ،ويزرع مزروعه ،ويتابع يف الوقت نفسه إسهام جاره ،ما دامت األسوار العالية ً
(((8
حد من جهود
توجهت الدراسات التاريخية إىل نرش ثقافة تاريخية عامة؛ ما ّ
ما تسد النظر  .وبهذا التوسع والتنوع يف مواضيع التاريخّ ،

الباحثني يف التعمق ،ولم يساعد عىل إضافة يشء جديد للمنهج التاريخي ،وأبعد الهواة من الساحة ،وفرض األعمال األكاديمية عىل

املكتبات التاريخية ،وأسهم يف حضور املؤرخ األكاديمي عىل الساحة الثقافية.

 .6اعتبار البعد الزمني أو األمد الزمني  Duréeعىل أنه أساس الحركية التاريخية ،فقد رأى برودال أن األمد الزمني هو مكون

رئيس للتاريخ ،وأنه متعدد املراحل ومختلف الرسعة بحسب طبيعة األحداث ،كما سبقت اإلشارة إىل ذلك ،هناك الزمن شبه الثابت
(الجغرايف) ،واملدى املتوسط (االجتماعي) ،والرسيع (الحديث أو الفردي) .وهذا ما حاول املؤرخون املاركسيون االعرتاض عليه؛ إذ رأوا
لكن البحث يف حقول التاريخ االقتصادي
أنه محض وجهة نظر متفردة عن الوجود املادي الذي جرى تحليله بحسب النظرة املاركسيةّ .

واالجتماعي تجاوز ذلك حينما توجه نحو بلورة أنماط التفكري الجديل التي تربط بني مستويات التعبري والتحول يف مجرى التاريخ(.((8

وعىل كل فإن عامل الزمن باختالف رسعته يؤدي إىل تغري مواضيع التاريخ؛ لذلك من الرضوري إعادة التفكري يف جدلية املجال

والزمن ،واالنطالق من مقاربة جغرافية؛ فالتاريخ بهذا املنظور أشبه باألوراق املرصوصة فوق بعضها ،تعربها التيارات التاريخية صعو ًدا
ونزول ،وقد ال تبلغ السطح الخارجي أو ال تصل إىل األعماق .ولهذا يجب أن ُي َ
ً
رأسيا؛ لكون تلك األحداث
نظر إىل أحداث التاريخ
ً

دائما
دائما إىل العمق ،وبالعكس فما يحدث ببطء شديد بالقرب من القاع قد ال يصل ً
التي تأيت من األعىل نحو األسفل قد ال تصل ً

إىل السطح .وهذا ما يجعل املؤرخ أمام تواريخ  Histoiresمتوازية بوترية مختلفة ،وهذا يتطلب منه أن يعيش داخل الزمن ،وأن يعالج
موضوعه انطال ًقا من مجاله (الزمن البطيء) ومجتمعه (الزمن املتوسط) ،قبل التعرض ألفراده وأحداثه الرسيعة (الزمن الرسيع) ،وهذا

ما طبقه برودال يف تاريخ البحر املتوسط يف القرن السادس عرش.
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 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

 .7تجاوزت مدرسة الحوليات التاريخ الخطي املاركيس  Histoire linéaireالذي تغلب عليه الرؤية األحادية للتأثريات املادية يف

توجهات جان جوريس  Jean Jaurèsيف مرشوع التاريخ االشرتايك للثورة الفرنسية Histoire socialiste de
تطور املجتمعات ،ويظهر يف ّ

لكن تنوع املصادر واالنفتاح عىل
 .la Révolution françaiseوكان لهذا التوجه تأثري ملموس يف
التوجهات األوىل ملدرسة الحولياتّ ،
ّ
العلوم املساعدة للتاريخ ،واألخذ برؤية تتناول املجتمع من خالل دراسة السلوك والذهنيات واملعتقدات ،سمحا للحوليات بالتمايز من
التوجه االشرتايك يف معالجة التاريخ؛ وهذا ما أكد استقاللية منهج الحوليات عن املقاربة املاركسية يف نظرته إىل التطور التاريخي.

وعىل الرغم من استقالل مدرسة الحوليات برؤيتها للتاريخ عن املقاربة املاركسية التي حاولت التأثري فيها وتوجيهها ،فإن املسحة االشرتاكية

رواد مدرسة الحوليات التي تناولت الريف وتطور املجتمع والتغريات االجتماعية واالقتصادية للثورة الفرنسية ،التي حاول
ظلت ماثلة يف أعمال ّ

واضحا يف بعض املقاربات من قبيل دراسة جورج لوفيفر Georges Lefebvre
املاركسيون استغاللها للتنظري ملرشوعهم الثقايف( .((8وظهر هذا التأثري
ً

"الفالحون يف منطقة الشمال خالل الثورة الفرنسية" ( ،"Les paysans du Nord pendant la révolution française" )1960ودراسة فيالر
"كتالونيا يف إسبانيا الحديثة" ( ،"La Catalogne dans l'Espagne moderne" )1963-1962ومعالجة البروس لـ "تاريخ األسعار يف القرن
الثامن عرش" )."Histoire des prix au XVIIIè siècle" (1933

 .8االهتمام بجوانب التاريخ االقتصادي واالجتماعي ،ولعل أفضل مثال عىل هذا املنحى دراسات بلوك يف التاريخ االقتصادي

واالجتماعي للعرص الوسيط يف أوروبا التي أحدثت نقلة نوعية يف منهج التاريخ وطريقة معالجته ،وقد جمع يف هذه الدراسات بني نظرته
للبعد الزمني والنشاط اإلنساين ،خاصة يف دراسته لخصائص التاريخ الريفي الفرنيس من خالل مسألة الرق والقنانة واإلقطاع واألدوات

واآلالت الزراعية ،التي كان لها أثر كبري يف مؤرخي الحوليات الذين اعتمدوا اإلحصائيات والتحليل يف دراستهم للتاريخ االقتصادي.

تلمس الحقائق االجتماعية بوصفها وقائع  Faitsتفرض نفسها عن طريق الرتاكم عرب فرتة زمنية طويلة؛ ما
كما ّ
تحول االهتمام نحو ّ
أكد املنحى الذي يرى أن اإلنسان موضوع التاريخ ،والتاريخ علم املجتمعات البرشية ،وهذا أ ّدى إىل االهتمام بالذهنيات املنظمة لتلك

فتوجه لوسيان فيفر  -عىل سبيل املثال  -إىل دراسة السلوكات والعقائد .وبذلك أعادت مدرسة الحوليات التاريخ إىل مصادره
املجتمعاتّ ،
اإلنسانية التي عرفها عرص النهضة (القرن السادس عرش) من خالل كتابات جان بودان ( Jean Bodin )1596-1530والبندكتيني(.((8

وساعد هذا التوجه عىل إضفاء طابع اجتماعي ونظرة اقتصادية وتصور جغرايف عىل التاريخ؛ وذلك بإلغاء الحدود بني هذه املعارف،

اجتماعيا،
علما االجتماع والتاريخ متداخ َلني ،فبحسب تعبري املؤرخ اإلنكليزي إ .ه .كار  E. H. Carrأصبح التاريخ
بحيث أصبح َ
ًّ
(((9
حد من
وأصبح علم االجتماع
تطو ٌر ٌ
جيد للع ْل َمني؛ ألنه جعل الحدود بينهما مفتوحة الحركة يف االتجاهني ،إال أنه ّ
تاريخيا  ،وهذا ّ
ًّ

حيوية البحث.

خامتة
أسس له لوسيان فيفر ومارك بلوك؛ التاريخ من طغيان الحدث إىل دراسة الجوانب
نقل مرشوع مدرسة الحوليات الفرنسية الذي ّ

ً
حقيقيا عن التاريخ الحديث  -السيايس وتاريخ الوقائع؛
تحول
االقتصادية واالجتماعية واألنرثوبولوجية والذهنية يف حياة اإلنسان ،وأحدث
ً

لخلوه من األحداث العميقة؛
عب عنه فيفر بقوله إن التاريخ "الدبلومايس" محض أحجيات
أي تاريخ الرسد والحدث والفرد ،وهذا ما ّ
ِّ
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يسوغ تجاوزه إىل تاريخ "اجتماعي" ينطلق من واقع الحياة بشموليتها( ،((9وفق الفيلسوف الفرنيس بول ريكور  Paul Ricœurالذي
ما ّ
يرى أن مواضيع (الحوليات) تتناول "حقيقة اجتماعية شاملة" .((9(Fait social total

من خالل هذا التوجه ،سعت مدرسة الحوليات ملعالجة التاريخ ،بوصفه وحدة متكاملة تتفاعل فيها عوامل جغرافية واقتصادية

وسياسية واجتماعية وثقافية ،بحيث ال يمكن تفسري أي ظاهرة تاريخية إال بوساطة معالجة متكاملة ضمن "تاريخ إجمايل" يقوم عىل
مقاربة اجتماعية تحاول سرب أغوار الحاالت الذهنية للمجتمعات املخصوصة بالدراسة يف زمن تاريخي محدد( .((9وقد ُأ ِ
طلق عليها

مصطلح "الذهنية الجماعية"؛ ألنها تهتم بمظاهر الثقافة من حيث هي بناء اجتماعي يف أمد طويل ،وتبحث يف داللة سمات اإلنسان
ّ
مصاف الرموز ،بوصفها سمات الفكر الذي ساد مدنية
وأفعاله ،واالنطالق منها إىل مقاربة خصائص سلوكه وذهنيته التي ترقى إىل
من املدنيات(.((9

وتشعبت منذ
وتحولت اهتماماتها،
تنوعت مدرسة الحوليات الفرنسية،
ّ
وعىل الرغم من وحدة منطلقاتها وأهدافها األوىل ،فقد ّ
ّ

مرحلة التأسيس ،ويف أثناء مرحلة الرتسيخ ،ثم محاولة التجديد واألزمة ،فرتك ُّ
كل جيل من األجيال املتعاقبة بصماته املتميزة عليها.
لكن ما جمع بني هذه األجيال من مؤرخي الحوليات هو انفتاحهم عىل العلوم االجتماعية الذي ّ
مكنهم من توسيع آفاق البحث التاريخي

يسخر املعطيات االقتصادية والكمية ،وتتقاطع فيه العلوم االجتماعية األخرى
ومناهجه وأساليبه ،حتى بدا التاريخ كأنه علم مركزي ّ
شعورا بذوبان هوية املؤرخ والتاريخ
التي تبدو كأنها ُأخضعت له ،فيظهر املؤرخ كقائد الجوق الذي يخضع له العازفون اآلخرون ،إال أن
ً
انترش بني املؤرخني منذ أواخر ثمانينيات القرن املايض.
فبعد أن أراد املؤرخ تسخري العلوم األخرى لتكون يف خدمة التاريخ ،وهذا ما نجح يف تحقيقه فرنان برودال إىل حد بعيد بفرضه

تهشمت الصورة املثالية بعد أن ضاق التاريخ بما ُع َّد هيمنة
التاريخ بوصفه
محورا للعلوم االجتماعية من خالل مفهوم "الزمن الطويل"ّ ،
ً

للعلوم االجتماعية األخرى عليه ،لتدفع بذلك مدرسة الحوليات ثمن انفتاحها ونجاحها .وكان هذا الثمن أزمة هوية املؤرخ الذي انغلقت
شيدها بنفسه؛ فهو كالب ّناء الذي يبني بي ًتا من الداخل بمواد جلبها من أماكن بعيدة ،فأحاطت به جدران البيت لتأرسه.
عليه البناية التي ّ

جديدا ،فإن
وعىل الرغم من أن "التاريخ الجديد" نجح مؤق ًتا ،من خالل أعمال لوغوف ونورا ودويب ،يف إعطاء مدرسة الحوليات َنف ًَسا
ً
تنبه لذلك فرانسوا دوس وغريه من املؤرخني ،وليس أقلهم شأ ًنا بيار نورا وجورج دويب.
هذا النفس كان
ً
قصريا كما ّ

ربما يحمل هذا الشعور باألزمة يف طياته مرشوع "انفتاح" جديد ،يتجدد من خالله عمل املؤرخ باسرتجاعه هامش املناورة واملبادرة

املتقبلة لتنوع األطروحات واإلشكاالت واملناهج.
والحرية التي فقدها ،فتتجدد عالقته باملايض والكتابة التاريخية املستقلة بذاتها
ّ
***

وبناء عليه ،فقد تناولنا يف هذا البحث منطلقات مدرسة الحوليات وإسهاماتها واألزمة التي آلت إليها ،وهاهنا يتبادر إىل أذهاننا

سؤال مهم قد يكون منطلق أبحاث مستقبلية ،يتعلق بموقع الدراسات التاريخية يف العالم العريب وهو :أكان لها أثر يف تجديد املنهج

وطرح التساؤالت حول قضايا التاريخ العريب ،أم أن أثرها انحرص يف تتبع بعض املؤرخني العرب إلنتاج هذه املدرسة وإعجابهم بمنهجها

معمقة يف هذا املجال ،نرجح الطرح الثاين؛ إذ إن العالم العريب يعيش أزمة مضاعفة سواء
يف تناول أحداث التاريخ؟ ويف انتظار أبحاث ّ
 91طحطح ،ص .132

 92المرجع نفسه.
ِ 93ف ُّرو ،ص .199
 94هورس ،ص .108
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من حيث املنهج وطريقة املعالجة أو من حيث مجاالت البحث ومضامني الدراسات .وقد أشار إىل ذلك بعض املؤرخني العرب ومنهم
قسطنطني زريق الذي نقد استخدام مناهج بلوك بيشء من الضمنية يف كتاباته( ،((9وكذلك بعض املؤرخني األكاديميني الحقًا أمثال

وتوجهاتها( .((9يف حني ظل
عرفت كتاباتهم القارئ العريب بمنهج مدرسة الحوليات
ّ
وجيه كوثراين ووليد نويهض ومحمد حبيدة الذين َّ

مجمل اإلسهام التاريخي العريب غري متجاوب مع ما طرحته مدرسة الحوليات؛ ولعل ذلك يعود إىل التباين الحاصل يف مجال الدراسات
التاريخية العربية بني الجيل القديم أو املخرضم والجيل الجديد الناشئ .فالجيل القديم حافظ عىل املستوى األكاديمي باعتماده املنهج

املوجهة إىل الطالب الجامعيني يف البالد العربية،
تعب عنها العديد من املؤلفات املنهجية ّ
التاريخي املستمد من املدرسة الوضعية التي ّ
تعر َف واقع الدراسات التاريخية يف الغرب من دون أن ينجح يف االستفادة منها يف تجديد مقارباته ومناهجه.
بينما حاول الجيل الجديد ُّ

ومن ثم ظل املشتغلون بالتاريخ يف العالم العريب بعيدين عن تفاعل مثمر مع ما طرحته مدرسة الحوليات ،باستثناء بعض املؤرخني الذين

سمحت لهم الظروف باالحتكاك باألوساط العلمية الغربية ،واالطالع عىل واقع البحث التاريخي يف الغرب يف أثناء تحضريهم أطروحات
جامعية تحت إرشاف أساتذة أخذوا بمنظور مدرسة الحوليات ومنهجها.

 95من إسهاماته ضمن هذا التوجه :قسطنطين زريق ،نحن والتاريخ ،ط ( 2بيروت :دار العلم للماليين)1962 ،؛ قسطنطين زريق ،معركة الحضارة (بيروت :دار العلم
للماليين)1964 ،؛ قسطنطين زريق ،نحو المستقبل (بيروت :دار العلم للماليين.)1977 ،

 96وجيه كوثراني ،المدارس التاريخية في الغرب وعند العرب (بيروت :دار األزمنة)2008 ،؛ كوثراني" ،قراءة ومراجعات في الممارسة التاريخية العربية" ،في:
تاريخ التأريخ ،القسم الثالث ،ص 298-233؛ كوثراني" ،تاريخ التأريخ وإشكالية المنهج في الكتابة التاريخية العربية المعاصرة" ،منبر الحوار ،السنة  ،9العددان 33-32
( ،)1994ص 135-132؛ حبيدة؛ وليد نويهض ،المفكرون العرب ومناهج كتابة التاريخ :عرض ومناقشة (بيروت :دار ابن حزم)1996 ،؛ خالد فؤاد طحطح ،الكتابة
التاريخية (الدار البيضاء :دار توبقال للنشر.)2012 ،
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وره حتى أواخر القرن
ّ نشوء تدوين التاريخ العثامين وتط
الخامس عرش
The Emergence and Development of Ottoman Historical
Writing up until the End of the Fifteenth Century
حا ألهم
ً  وتقدّم مس،تتناول هذه الدراســة تطور عملية تدوين التاريخ العثامين منذ نشأته حتى أواخر القرن الخامس عرش

 وتوضح االتجاهات العامة للتاريخ الســيايس العثامين وانعكاســاتها،ة عن مؤلفيها
ً املصنفــات التاريخيــة العثامنية ونبذ
ة واســعة
ً  ما يشــكل فجو، وتحاول تفســر مســألة غياب مصنفات تاريخية عثامنية طوال القرن الرابع عرش،يف أعاملهم

 يدرس األول فجوة التاريخ العثامين: وتُعالَج موضوعات الدراسة يف أربعة محاور.ولغ ًزا يصعب حلُّه يف التاريخ العثامين
 ويغطي الثالث عهد، ويتناول الثاين البدايات التأسيسية لتدوينه حتى منتصف القرن الخامس عرش،يف القرن الرابع عرش

 ويعالج الرابع العرص الذهبي لحركة،السلطان محمد الثاين الذي ميثل البداية الحقيقية لتدوين التاريخ العثامين الرسمي
 وقد أُلحق كل محور بجدول مبســط يُبني أهم.م حتى أواخر القرن الخامــس عرش1484 تدويــن التاريــخ العثامين منذ عــام
.املؤلفني ومؤلفاتهم

. مؤرخون عثامنيون، القرن الخامس عرش، الكتابة التاريخية، الدولة العثامنية:كلامت مفتاحية

The study deals with the development of the process of codifying Ottoman history from its inception until the
late fifteenth century, and provides a survey of the most important Ottoman historical works and an overview
of their authors, clarifies the general trends of Ottoman political history and their reflections in their works, and
addresses the absence of Ottoman historical works throughout the fourteenth century, which constitutes a large
gap and a mystery in Ottoman history. The research is split into four topics. The first studies the gap in Ottoman
history in the fourteenth century. The second deals with the foundational beginnings of its codification until the
middle of the fifteenth century. The third covers the reign of Sultan Muhammad II, which represents the true
beginning of the codification of official Ottoman history. Finally, the fourth deals with the golden age of the
Ottoman historiographical movement from 1484 until the end of the fifteenth century.
Keywords: The Ottoman Empire, Historical Writing, Fifteenth Century, Ottoman Historians.
. بغداد، الجامعة املستنرصية، كلية اآلداب، قسم التاريخ،* أستاذ التاريخ العثامين
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وره حتى أواخر القرن الخامس عرش
نشوء تدوين التاريخ العثامين وتط ّ

مقدمة
من املفارقات الغريبة يف التاريخ العثماين أن يبدأ تدوينه بعد نحو قرن كامل من قيام الدولة (يف مطلع القرن الخامس عرش) ،وليس

ً
تفسريا لها من خالل طرح بعض
تاريخية واسعة .تحاول هذه الدراسة أن تجد
حني تأسيسها يف مطلع القرن الرابع عرش ،ما يمثل فجو ًة
ً
التساؤالت ،من قبيل :ملاذا لم ُيدون العثمانيون تاريخهم املبكر؟ وهل هناك نصوص تاريخية ُفقدت أو ُأتلفت حقًا خالل الغزو التيموري
لألناضول وهزيمة العثمانيني يف معركة أنقرة يف عام 1402م؟ أم أن تدوين التاريخ لم يكن ضمن دائرة اهتمامهم ً
أصل حينذاك؟ وكيف
نُفرس ذلك يف وقت كانوا قد حققوا انتصارات كربى عىل القوى املحلية واإلقليمية ِ
املنافسة ،وكان ذلك أدعى إىل توثيق انتصاراتهم
وإنجازاتهم قبل أن تحل بهم هزيمة أنقرة؟ تشكل هذه الجزئية من الدراسة  -أي مصري التاريخ العثماين خالل القرن الرابع عرش -

ً
ً
حقيقية وعقد ًة كربى يف دراسة تدوين التاريخ العثماين املبكر ،ويكفي أن نقول إن املؤرخ الربيطاين كولن إمرب وصف تلك املرحلة
معضلة
بـ "الثقب األسود" ،وإن "التاريخ العثماين حينذاك كان بالغ اإلبهام بسبب ندرة املصادر املوثوقة ،وإننا ال نملك مصادر معارص ًة تسمح
بإعادة تركيبه"((( .ومن أجل توضيح صورة التاريخ العثماين خالل القرن الرابع عرش ،نتعقب هنا جذوره من خالل بعض مصادر القوى

املعارصة ،املغولية والعربية والبيزنطية ،ونقدم صورة مفرتضة عن سبب إهمال العثمانيني االهتمام بكتابة التاريخ خالل تلك املرحلة.
لكن صلب الدراسة سيرتكز عىل دراسة االتجاهات العامة لتطور حركة تدوين التاريخ العثماين خالل القرن الخامس عرش ،تلك العملية

التي تأثرت بالتطورات السياسية للدولة وجهود السالطني واهتمامهم بتدوين سريتهم ومنجزاتهم العسكرية من جهة ،وبالتطورات
االجتماعية والثقافية العامة للمجتمع العثماين من جهة أخرى .و ُتبني الدراسة تزايد اهتمام الدولة العثمانية بتدوين تاريخها ،وال سيما

بعد فتح القسطنطينية يف عام 1453م ،بعد تحولها من قوة إقليمية إىل قوة إمرباطورية ،وظهور الحاجة إىل خلق وعي رسمي وشعبي يف
ً
طويل .وألهمية املوضوع وقلة الدراسات العربية
أمر أسايس لفهم نجاحها وبقائها زم ًنا
رسم هويتها السياسية اآلخذة يف التبلور ،وهو ٌ

عنه(((( ،برزت الحاجة إىل الكتابة عنه يف دراسة قد تكون نوا ًة لدراسات متخصصة تتناوله باإلفاضة والتحليل.

أولً  :القرن الرابع عرش :فجوة تدوين التاريخ العثامين
ً
واسعة يف تدوين تاريخ الدولة العثمانية املُبكر ،أي منذ تأسيسها حتى مطلع القرن الخامس
يمثل القرن الرابع عرش امليالدي فجو ًة

أن تنهار بعد هزيمة الجيش العثماين أمام جيش تيمورلنك (1405-1336م) يف معركة أنقرة ( 28تموز /يوليو 1402م).
عرش ،حينما أوشكت ْ

واحد يدون سرية الحكام األربعة األوائل :عثمان غازي (1324-1300م)،
معارص
فخالل أكرث من قرن لم يظهر نص تاريخي
ٌ
ٌ
وأورخان غازي (1362-1324م) ،ومراد األول "خداوندگار" (1389-1362م) ،وبايزيد األول "الصاعقة" (1402-1389م) ،ما أثار
1 Colin Imber, "The Legend of Osman Gazi," in: E. Zachariadou (ed.), The Ottoman Emirate, 1300 - 1389 (Rethymnon: Crete University Press,
1993), p. 75.

 2ثمة دراسات عربية قليلة بهذا الخصوص ،نذكر منها :علي إحسان قره طاش" ،الكتاب في المجتمع العثماني (من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر
الميالديين)" ،ترجمة سهيل صابان ،مجلة الفيصل ،العدد  ( 346أيار /مايو-حزيران /يونيو  ،)2005ص 89-72؛ رابعة مزهر شاكر ومحمد عبد القادر خريسات،
"الكتابة التاريخية عند العثمانيين في القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميالدي" ،دراسات  -العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مج  ،41العدد  ،)2014( 1ص 79-70؛
عبد الرحيم بنحادة" ،لمحة عن األستوغرافية العثمانية" ،في :بحوث ودراسات في التاريخ العثماني (الرباط :دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،)2017 ،ص 45-15؛
وليد صبحي العريض وعمر العمري" ،الكتابة التاريخية عند األتراك العثمانيين 1313-905ه1900-1500 /م :قراءة في المصادر األولية" ،أبحاث اليرموك  -سلسلة العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،مج  ،29العدد  ،)2020( 3ص 554-535؛ عباس قديمي قيداري" ،نظرة إلى الكتابة التاريخية في العهد الصفوي والعثماني (من القرن العاشر حتى
الثاني عشر الهجري 16 /و 17الميالدي) ،قلمنامه ،العدد ( 10حزيران /يونيو-تموز /يوليو  ،)2020ص  ،533-520شوهد في  ،2022/1/30فيhttps://bit.ly/3He9vFn :
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تساؤالت عدة ،من قبيل :كيف يمكن أن نبني معلوماتنا التاريخية عن ذلك القرن؟ وهل يمكن أن نُعول عىل مؤلفات القرن الخامس
عرش لتكوين صورة صحيحة عن تاريخ العثمانيني خالل القرن السابق؟

ً
مجموعة من األدلة التي تدحض املُس ّلمات السائدة عن أصل
يف بحث أصيل له بعنوان "أسطورة عثمان غازي" ،قدم كولن إمرب

ً
رصاحة
آل عثمان واملعلومات األوىل عن نشوء دولتهم ،وخرج باستنتاج مفاده أن "أفضل يشء يمكن أن يقوم به املؤرخ هو االعرتاف

بأن تاريخ العثمانيني املبكر عبارة عن ثقب أسود ،وأن أي محاولة مللء هذا الثقب لن تسفر إال عن مزيد من الخرافات"((( .ويعكس

هذا االستنتاج حجم املعضلة التي يعانيها املؤرخون يف البحث عن التاريخ العثماين املبكر الذي هو اآلن عبارة عن صورة قاتمة تحتاج
إىل مزيد من النقد والتحليل.

يقودنا هذا االستنتاج إىل مسألتني :األوىل أنه ال يمكن دراسة التاريخ العثماين املبكر بمعزل عن االطالع عىل مصادر القوى املعارصة

للعثمانيني (اإليلخانية واملغولية والسلجوقية والفارسية والعربية والبيزنطية والبندقية وغريها) ،أما الثانية فتتعلق باآلثار والنقوش والنقود

العثمانية املبكرة التي توفر تفصيالت أخرى ونتائج أفضل عن ذلك التاريخ.

وفيما يخص املسألة األوىل ،يمكن مراجعة بعض املصادر ،مثل جامع التواريخ :تاريخ املغول لرشيد الدين فضل الله الهمذاين

(1318-1247م)(((؛ ورحلة ابن بطوطة :تحفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار(((؛ وإنباء الغُ ُمر يف أبناء العمر؛ والدرر
الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر العسقالين (1449-1371م)؛ وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد عبد الحي
الحنبيل (1679-1623م)(((؛ ونيل األمل يف ذيل الدول البن شاهني (1514-1440م)(((؛ ومسالك األبصار يف ممالك األمصار (1343م)

(((
قيمة عن القرن الرابع
البن فضل الله العمري (1349-1301م)  .وكذلك مصادر من القرن الخامس عرش ،لكنها تضمنت معلومات ّ

المس ّلماتً ،
مثل ،ما تذكره المصادر عن كون أصلهم من قبائل األوغوز ،وأن عثمان غازي ينتمي إلى غزاة األناضول ،وأنه ينتمي إلى أسرة فالحية أناضولية،
 3من تلك ُ
كما سيتم توضيحه في سياق الدراسة .وكذلك ما يتعلق بترتيب الحكام العثمانيين األوائلً ،
فبدل من أن يكون ترتيبهم :عثمان ،أورخان ،مراد ،يذكر إمبر أن الترتيب
أيضا أن المصادر البيزنطية
حور عاشق باشا زاده اسم أردالن إلى عالء الدين (األخ األكبر ألورخان) .ويذكر إمبر ً
هو :عثمان ،أردالن ،أردهان (أورخان) ،مراد .وقد ّ
ً
نظامية تسمى "يني كهية"
تتحدث عن أردالن بوصفه الحاكم العثماني الثاني ،وحكم مدة سنتين بعد عثمان وقبل أورخان (1326-1324م) ،وهو الذي أسس قوات
ألبسها قبعات بيضاء  ...إلخ .ينظر .Imber, pp. 71, 75 :استند إمبر في هذا الترتيب إلى ابن حجر العسقالني الذي يسمي أردالن "أردن علي" ،ينظر :أبو الفضل
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ،إنباء الغُ ُمر بأبناء العمر ،تحقيق حسن حبشي (القاهرة :المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،لجنة إحياء التراث
اإلسالمي ،)1969 ،ج  ،4ص .484
 4رشيد الدين فضل الله الهمذاني ،جامع التواريخ :تاريخ المغول ،دراسة وترجمة فؤاد عبد المعطي الصياد (القاهرة :الدار الثقافية للنشر ،)2000 ،مج  ،2ص .94-16
حديث عن أصل األتراك وتاريخ القبائل التركية والمغولية ،مع تفصيالت مسهبة عن فروع األتراك والمغول وأنسابهم وأساطيرهم.
وفيه
ٌ
 5محمد بن عبد الله بن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة :تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ،تحقيق محمد عبد المنعم العريان (بيروت :دار إحياء العلوم،
ويسميه "اختيار الدين ُأرخان بك" و"سلطان ُبرصا" [كذا] ،ابن السلطان "عثمان جوق" (و"جوق" مقطع
 ،)1987ج  ،1ص 320-315؛ إذ يتحدث عن لقائه بأورخان غازيُ ،
ً
ً
وعسكرا".
ا
د
وبال
مال
وأكثرهم
التركمان
ملوك
أكبر
السلطان
"وهذا
:
قائل
يستطرد
تركي يفيد التصغير ،تميي ًزا له من الخليفة عثمان بن عفان) .ثم
ً
ً

 6عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،تحقيق محمود األرناؤوط (دمشق /بيروت :دار ابن كثير،)1992 ،
ج  ،8ص 122؛ إذ يقول في حوادث سنة 725ه (1325م)" :وفيها أول الملوك العثمانية خلد الله دولتهم ،وهو السلطان عثمان بن طغربك [كذا] بن سليمان
أيضا:
شاه بن عثمان .تولى صاحب الترجمة سنة تسع وتسعين وستمائة [1300م] ،فأقام س ًتا وعشرين سنة .ونقل القرطبي أن أصله من التركمان الرحالة النزالة"؛ ينظر ً
عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا (بيروت :دار الكتب العلمية ،)1998 ،ج ،6
ص  .255وعن حياته ومؤلفاته ،ينظر :عباس العزاوي ،التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان (941-601ه1543-1204 /م) (بغداد :شركة التجارة والطباعة
المحدودة ،)1957 ،ص .236-233

 7عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين خليل بن شاهين ،نيل األمل في ذيل الدول ،تحقيق عمر عبد السالم تدمري (بيروت :المكتبة العصرية ،)2002 ،القسم ،2
ج  ،1ص  .350وقد نسخ ما ذكره ابن حجر.
 8شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري ،مسالك األبصار في ممالك األمصار ،تحقيق كامل سلمان الجبوري (بيروت :دار الكتب العلمية ،)2010 ،ج ،3
مجاور الخليج القسطنطيني ،وبينه وبين صاحب القسطنطينية
ص  .233ويسميها "بالد أورخاد [ويقصد أورخان] بن عثمان ،وعسكره خمسة وعشرون ألف فارس ،وهو
ٌ
ال َغ َلب والحروب".
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وره حتى أواخر القرن الخامس عرش
نشوء تدوين التاريخ العثامين وتط ّ

الجمان يف تاريخ أهل الزمان (1446م) لبدر الدين أيب محمد محمود العيني (1451-1361م)(((؛ وزبدة كشف
عرش ،مثلِ :عقد ُ
أيضا،
املمالك وبيان الطرق واملسالك لخليل بن شاهني الظاهري (1468-1410م) .وتمثل مصادر األناضول الفارسية مصادر مهمة ً

ومنها تاريخ سالجقة :يا مسامرة األخبار ومسايرة األخيار (1443م) ملحمود بن محمد بن جمال الدين آقرسايي امللقب بالجمايل

الخلويت (ت .بعد عام 1374م)( ،((1والولد الشفيق والحاقد الخليق (1332م) للقايض أحمد نظام الدين بن عيل النيكدي (أو نيكده

يل)( ،((1وبزم ورزم (أو تاريخ القايض برهان الدين السيوايس) لعزيز بن أردشري األسرتابادي البغدادي (ت1398 .م)( ،((1الذي يعد
مصنفات أخرى عن تاريخ األناضول ،مثل مخترص سلجوقنامه أو أخبار
من أهم مصادر األناضول خالل القرن الرابع عرش .وهناك
ٌ
سالجقة الروم ملؤلف مجهول( ((1وغريه .وكذلك ،يمكن أن تصحح املصادر البيزنطية واإليطالية املحققة بعض جوانب ذلك التاريخ،
غري أنها تبقى قارصةً ،ويجب أن ُتعامل بحذ ٍر شديد(.((1

ً
منطقة أوسع من األناضول ،وتسبق تأسيس إمارة آل عثمان ،غري أن
كبري من األساطري والحكايات الشعبية التي تغطي
هناك كم ٌ

بعضها تناول مسائل ّ
سياسيا ،كتلك القصة التي تقول إن عثمان غازي قد رأى يف املنام
وظفها اإلخباريون العثمانيون الالحقون توظيفًا
َ
ً

قمرا يخرج من صدر الشيخ أده بايل (1326-1246م) ،ليستقر يف صدره هو ،ثم تخرج من ُسته شجرةٌ تغطي األرض بظاللها ،وهذه
ً

ٌ
ٌ
شعبية( ،((1سبق أن ذكرها كل من أيب إسحاق الجوزجاين (ت873 .م)( ((1عن مؤسس الدولة الغزنوية سبكتكني
رواية
القصة ما هي إال
(997-942م) يف كتابه طبقات نارصي ،ورشيد الدين فضل الله عن طغرل بك وأخوين له ،وخوجة زاده محمد ،املعروف باسم أنوري

أفندي (ت ،)1512 .عن قائد عريب اسمه عياض ،له ٌ
صلة باألوغوز عن طريق إحدى األمريات الرتكيات( .((1وقد شكلت تلك الحكايات
ُ
جزءا منه .وال شك يف أن الهدف من إقحامها تأكيد تفوق
واألساطري الشعبية
مصدرا آخر أقحم يف كتب التاريخ ،وصارت بمرور الزمن ً
ً
العثمانيني بني القبائل الرتكية ِ
املنافسة.
يمكن الربط بني شُ ح املصادر من جهة ،واستعصاء مشكلة قيام الدولة العثمانية عىل الحل من جهة أخرى ،وهو ما أوضحه محمد

فؤاد كوبرييل ( ، Mehmet Fuat Köprülü )1966-1890بقوله" :إن املشكلة تكمن يف أن املعنيني بدراسة نشوء الدولة العثمانية من
مجلدا) ينتهي بحوادث عام 1447م .ينظر :العزاوي ،ص .232
 9يذكر العزاوي أن وفاته كانت في عام 1448م ،وأن كتابه (المكون من 24
ً
10
11

وهو بالفارسية والتركية ،صدر بتحرير وتصحيح عثمان توران (أنقرة :جمعية التاريخ التركي.)1944 ،
توجد منه نسخة في مكتبة الفاتح برقم .4519

 12عزيز بن أردشير األسترابادي البغدادي" ،بزم ورزم (تاريخ القاضي برهان الدين السيواسي)" ،مخطوطة بالفارسية ،عدد أوراقها  226ورقة ،من أوقاف الصدر األعظم
محمد راغب باشا ،رقم القرص  ،38739كتاب بيديا ،شوهد في  ،2022/1/30فيhttps://bit.ly/3w9bftp :
ُ
ملخص بالفارسية ،كتب بين
ُ 13ينظر :ابن البيبي هوتسما ،أخبار سالجقة الروم ،ترجمة محمد السعيد جمال الدين (القاهرة :المركز القومي للترجمة .)2007 ،وهو
ٌ
شعبان 683ه /تشرين األول /أكتوبر 1284م وشوال 684ه /كانون األول /ديسمبر 1285م ،أي في زمن ابن بيبي .صادق أئينه وند وندا گليجاني مقدم" ،خصائص تدوين
التاريخ في عهد السالجقة" ،مجلة العلوم اإلنسانية ،مج  ،4العدد  ،)2007( 14ص .7

 14منها :ستيفان رنسيمان" ،المؤرخون البيزنطيون واألتراك العثمانيون" ،في :برنار لويس وب.م .هولت ،مؤرخو العرب واإلسالم حتى العصر الحديث ،ترجمة
سهيل زكار (دمشق :دار التكوين ،)2008 ،ص 411-403؛

George Pachymeres, Relations historiques, A. Failler (dir.) (Paris: Institut Français d'études Byzantines, 1984 - 2000); Konstanty Michałowicz,
Memoirs of Janissary (Princeton: Markus Wiener Publishers, 2010).
15 Victor Louis Ménage, "A Survey of the Early Ottoman Histories, with Studies on their Textual Problems and their Sources," Unpublished
PhD Dissertation, Faculty of Arts, University of London, SOAS, 1962, vol. 1, pp. 20 - 21, 25 - 26.

 16قال في روايته" :وقبل والدته بساعة ،رأى [فاتح المغول سبكتكين الغزنوي] في المنام أن شجر ًة في منزله نمت في وسط الموقد ،وكانت كبير ًة لدرجة أن ظاللها
غازيا ً
مباركا ،فحصل توقع المفسر الذي أخبر
غطت الدنيا بأسرها" .ومن فزعه من هذه الرؤيا استعان سبكتكين بأحد مفسري األحالم الذي قال له إن الله سوف يهبه اب ًنا ً
سبكتكين بأال يقص رؤياه ألحد ،ينظر :منهاج السراج الجوزجاني ،طبقات ناصري ،ترجمة وتقديم عفاف السيد زيدان (القاهرة :المركز القومي للترجمة ،)2013 ،ج ،1
ص .367-366
17

ينظر :محمد فؤاد كوبريلي ،قيام الدولة العثمانية ،ترجمة أحمد السعيد سليمان (القاهرة :دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ،)1967 ،ص 31؛ .Ménage, p. 21
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املؤرخني الغربيني لم يستغلوا تلك املصادر كما ينبغي ،واكتفوا بمعلومات قليلة األهمية منها .والخطأ الذي وقعوا فيه أنهم لم يستشعروا
استيعابا ً
كامل ،بل ركزوا
الحاجة إىل دراستها يف إطار تاريخ األناضول العام يف القرن الرابع عرش ،ولذلك لم يكلفوا أنفسهم استيعابها
ً

جل اهتمامهم عىل مسألة واحدة ،أال وهي البحث عن مصادر خاصة بالدولة العثمانية وآل عثمان ،ثم حاولوا حل مشكلة قيام الدولة
استنا ًدا إىل تلك املصادر وحدها"(.((1

أما فيما يخص املسألة الثانية التي يقودنا إليها استنتاج إمرب ،واملتعلقة باملواد التاريخية العثمانية خالل القرن الرابع عرش (وهي

عبارة عن آثار ونقوش ونقود مبكرة) ،فاملصادر األولية عنها نادرة ،إن لم تكن معدومة ،وال تتجاوز بعض األخبار والجداول الفلكية القليلة

التي تؤرخ وقائع ّ
تول العرش واملعارك والغزوات واألوبئة والظواهر الفلكية والكوارث ،مثل الخسوف والكسوف واملذنبات والزالزل

والطواعني وما شابه ،وهي يف العموم من الحوادث الشائعة يف املجتمعات البدائية كلها ،وال تقترص عىل العثمانيني ،وكان معظمها

ٌ
مبسطة كهذه تعود إىل القرن الرابع عرش ،غري أن استخدامها ينطوي عىل محاذير ،فهي ال تستخدم
من عمل املنجمني .وثمة جداول
التاريخ الهجري ،بل التأريخ بالحوادث ،أي إن كل فقرة تبدأ بعبارة" :منذ حدوث [كذا]  ،"...و"قبل [كذا] سنة  ."...وقد ُعرث عىل

أمثلة لهذه الطريقة الفريدة يف مؤلفات بالفارسية يف عدد من إمارات األناضول الرتكمانية ،لكن السلطان بايزيد الثاين (1512-1481م)
ألغى العمل بها ،ألنها تسبب ً
إرباكا يف تواريخ املؤلفات العثمانية املبكرة(.((1

والنقوش العربية والرتكية املكتوبة عىل جدران املساجد ،وال سيما مساجد بورصة
اآلثار
يمكن أن نضيف إىل تلك املواد التاريخية
َ
َ

التي خصص املؤرخ الفرنيس روبري مانرتان ( ،)1999-1917دراستني كاملتني عنها ،ووجد أنها تضم معلومات مهمة عن السالطني
مهما آخر عن تاريخ العثمانيني املبكر ،الحتوائها
العثمانيني وسنوات حكمهم وأهم حوادث عهودهم( .((2وكذلك ،تمثل النقود
مصدرا ً
ً

ٌ
ٌ
فضية من فئة األقجةُ ،سكت يف عهد عثمان غازي،
عملة
عىل أسماء السالطني وبعض العبارات واأللقاب املستخدمة حينذاك ،وأولها
"ضب عثمان بن أرطغرل خُ لد ُملكه" ،و"عثمان بن أرطغرل بن كندوز ألب"( .((2وعىل الرغم من أهمية تلك املصادر
عليها عبارةَ :
املختلفة ،فإنها ال ترقى إىل مستوى النصوص التاريخية املدونة ،الرسمية وغري الرسمية ،التي كانت أغلبيتها ملؤلفني مجهولني ،كتلك

كبري منها يف كتاب تواريخ آل عثمان الذي حققه وصنفه املسترشق األملاين فريدريك غيزة (.((2()1940-1870
التي ُجمع ٌ
عدد ٌ
18

ينظر :كوبريلي ،ص .33

20

من أمثلة ذلك ما ورد على جامع أورخان غازي الذي دمره آل قره مان حينما غزوا بورصة في عام 1413م .ينظر:

Ménage, pp. 23 - 24.

19

Robert Mantran, "Les Inscriptions Arabes de Brousse," Bulletin D'Etudes Orientales, tome 14 (1952 - 1954), p. 90; Robert Mantran, "Les
;Inscriptions turques de Brousse," Oriens, vol. 12, no. 1 - 2 (31/12/1959), pp. 115 - 170

أيضا :أنيس عبد الخالق محمود" ،نقاش في نظرية بول ِو ِتك عن قيام الدولة العثمانية" ،أسطور ،مج  ،5العدد ( 9كانون الثاني /يناير  ،)2009ص .74-73
ينظر ً

 21يذكر المؤرخ سيد محمد السيد محمود أن العمالت العثمانية التي تم اكتشافها في اآلونة األخيرة تعود إلى عثمان غازي ،وتحمل اسمه واسم أبيه أرطغرل وجده
أيضا ،ينظر :سيد محمد السيد محمود ،تاريخ الدولة العثمانية :النشأة واالزدهار ،وفق المصادر العثمانية المعاصرة والدراسات التركية الحديثة (القاهرة:
كوندوز ألب ً
مكتبة اآلداب ،)2007 ،ص 80-79؛

Tolag Akkaya, "The Evolution of Money in the Ottoman Empire, 1326 - 1922," MA Dissertation, Institute of Economic and Social Sciences,
Department of History, Bilkent University, Ankara, 1999, p. 19, accessed on 30/1/2022, at: https://bit.ly/32Jsx7x
ويشير موقع  Numistaتحت عنوان  Akce-Osman Gaziإلى أن العملة مصنوعة من الفضة ،ووزنها 0.72غ ،وقطرها  13ملم ،وشكلها مدور ،ينظر:
"Akce - Osman Gazi," Numista, accessed on 30/1/2022, at: https://bit.ly/3INLe9w

"ضرب عثمان بن أرطغرل أيده الله" ،ينظر:
في حين يشير موقع عالم ضرب النقود إلى عبارة َ

"Father of the Ottoman Empire," Mintage World, accessed on 30/1/2022, at: https://bit.ly/3y5zuKH

Frederick Giese, Anonim Tevârih-i Âl-i Osman, Nihat Azamat (ed.) (Istanbul: Edebiyat Fakültesi Basılmevi, 1992).
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أخريا ،يخربنا عاشق باشا زاده (-1400بعد عام 1484م) بوجود أول نص تاريخي معروف استقى منه معلوماته عن العثمانيني
ً

عامي  1389و1403م يف أكرث األحوال) ،وهو كتاب مناقب آل عثمان ليخيش فقيه بن إلياس (ت .بعد عام 1413م)
(يعود إىل ما بني َ

دون ما سمعه من والده (وهو ابن إمام أورخان الغازي)( .((2لكن هذا األثر التاريخي املهم مفقود ،ولم نعلم بمحتوياته إال من
الذي ّ

خالل مؤلفات الحقة ،يرجع أقدمها إىل عام 1422م ،وهي التي شكلت املصادر األساسية املشرتكة لكل من عاشق باشا زاده وأوروج

بك وبعض كتب التواريخ املجهولة املؤلف التي تعود إىل أواخر ذلك القرن( .(((2ويف ما عدا ذلك ،ال نعلم بوجود مؤلفات عثمانية معارصة
غريبا أن تكون مؤلفات الدول والقوى املعارصة ،اإلسالمية وغري اإلسالمية،
أخرى ،وهو ٌ
أمر يثري االستغراب .وهنا ُيثار تساؤل :أليس ً

ً
ً
ومحفوظة ومؤلفات العثمانيني ،املنترصين حتى مطلع القرن الخامس عرش ،مفقودة؟
باقية

ُيقر املؤرخ الرتيك جمال كفادار ( Cemal Kafadar ) -1954بعدم وجود أي نص تاريخي يعود إىل زمن عثمان غازي ،وبأن األثر

الوحيد الباقي منذ عهده ليس مدو ًنا عىل ورق ،بل عىل عمالت ال يمكن أن نستنج منها إال معلومات مقتضبة ،ثم يخلص إىل "أن

املوروث الشفوي ،وال سيما الروايات التاريخية التي تمثل تصورات العثمانيني ملُ ُثلهم وإنجازاتهم ،كان السائد يف ثقافة مجتمع التخوم
ٌ
تاريخية عن
روايات
الذي يبدو أنه لم يكن يهتم بتدوين التاريخ حتى القرن الخامس عرش ،إال أنه كان يتناقل ما كان يعتقد أنها
ٌ

املحاربني األسطوريني والدراويش"( .((2ومن ثم ،فهو ينكر وجود نصوص تاريخية منذ عرص عثمان غازي حتى مطلع القرن الخامس
عرش( ،((2األمر الذي يدعونا إىل طرح تساؤل مفادهِ :ل َم هذه الفجوة يف تواريخ القرن األول من عمر الدولة العثمانية؟
أي منها هذه املسألةً .
فمثل،
آراء متعددة لغياب مؤلفات تاريخية عثمانية خالل القرن الرابع عرش ،من دون أن يحسم ٌّ
لقد ُقدمت ٌ

ً
صحيحا
زمنيا
يفرس أكمل الدين إحسان أوغلو ( Ekmeleddin İhsanoğlu )-1943األمر بقوله" :من الصعوبة بمكان أن نقدم
ً
جدول ً
حول ظهوره [عثمان غازي] وأعماله ،وبالتايل حول األدوار األوىل يف التاريخ العثماين وأحداثه السياسية .وال شك يف أن االفتقار إىل

مصادر معارصة يف هذا املوضوع هو السبب يف ذلك؛ إذ ال توجد إال املصادر الشعبية ،وبالتايل الحوليات البيزنطية التي تتحدث عنها"(.((2

أما املؤرخ عبد العزيز سليمان نوار ( ،)2006-1936فيفرس هذا املوضوع من زاوية أخرى بقوله" :إن الفرتة األوىل من تاريخ هذه اإلمارة
 23عاشق باشا زاده ،تواريخ آل عثماندن (عاشق پاشا زاده تاريخي) (إستانبول :مطبعة عامرة ،)1914 ،ص ج-د (المدخل) .وعن حياة يخشي فقيه ومخطوطه
المفقود ،ينظر:

;Victor Louis Ménage, "The 'Menaqib' of Yakhshi Faqih," Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 26, no. 1 (1963), pp. 50 - 54
;Christine Woodhead, "Yakhshi Faqih," in: P. J. Berman et al. (eds.), Encyclopædia of Islam, 2nd ed. (Leiden: Brill, 2002), vol. 13, pp. 253 - 254
Haşim Şahin, "Yahşi Fakih," Islâm Ansiklopedisi, accessed on 30/1/2022, at: https://bit.ly/3KRbuBL; Franz Babinger, Die Geschichtsschreiber
Der Osmanen Und Ihre Werke (Leipzig: Otto Harrassowitz, 1927), p. 10.

في النسخة التركية:

Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Coşkun Üçok (trans.) (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1992), pp. 11 - 12.

 24لدينا في تلك السنة أكثر من مصنف ،منها مرادنامه لدلشاد بدري ،ومذكرات اإلنكشاري قسطنطين ميخالوفتش ،المعروف باسم "ميخائيل أوغلو محمد
بك" ،وغيرهما.

;Cemal Kafadar, Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State (Berkeley, CA: University of California Press, 1995), p. 96
Ménage, "A Survey of the Early Ottoman Historie," vol. 1, p. 55; Michałowicz.
;25 Kafadar, pp. 60 - 63

أيضا ملخص الكتاب في :عبد اللطيف الحارس" ،بين عالمين :بناء اإلمبراطورية العثمانية" ،االجتهاد ،السنة  ،10العددان  ،)1999( 42-41ص .353
ينظر ً

ً
معلومة فريد ًة بقوله إن أقدم الكتابات التاريخية تعود إلى عهد األمير العثماني أورخان ومعاصره أومور بك حاكم إمارة آيدين
جيورجي
 26يذكر الباحث آدريان
َ
جيورجي لم يوثق معلوماته .ينظر:
عثمانيين من أصل يوناني اعتنقا اإلسالم ،هما خواجه سلمان وموالنا إياس .لكن
ين
هناك
(1348-1334م) ،وأن
مؤرخَ
َ
َ

Adrian Gheorghe, "Entertaining the Crowds: Early Ottoman Historiography Between Orality and Bestseller," Acta Orientalia Academiae
Scientiarum Hung, vol. 72, no. 1 (2019), p. 82.

 27أكمل الدين إحسان أوغلو ،الدولة العثمانية :تاريخ وحضارة ،ترجمة صالح سعداوي (إستانبول :مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ،إرسيكا،)1999 ،
ج  ،1ص .8
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ٌ
ٌ
كفيل بأن يضفي عليها الكثري من الصفات واألعمال املُبالغ فيها .وإن
مليئة باألساطري ،وإن تطور أي إمارة إىل دولة كبرية
الرتكمانية
وغالبا ما يكون
اإلمارة الصغرية الناشئة ال تلفت األنظار إليها وهي ال تزال يف املهد ،وال يكتب عنها أحد إال إذا بدأت تلفت األنظار إليها،
ً

ذلك بعد أمد طويل من نشأتها ،وبعد أن يكون تاريخ النشأة قد أصبح أقرب إىل األساطري ،وال سيما إذا نمت هذه اإلمارة حتى أصبحت
الدولة األكرب ،مثلما حدث لإلمارة العثمانية"( .((2وإىل جانب هذا وذاك ،ثمة وجهة نظر عامة تقول إن العثمانيني األوائل ،لكونهم ً
أمة

ً
ً
محاربة يف األصل ،حملت معها تقاليد الحرب والقتال من آسيا الوسطى إىل األناضول ،لم ُيبدوا أي اهتمام بتدوين التاريخ إال
بدوية
أثناء القرن الخامس عرش(.((2

ً
صحيحة ،لكن يبدو أنها تعجز عن تفسري غياب مصنفات تاريخية لنحو قرن كامل ،وهي املدة بني
قد تكون هذه التفسريات

ً
ممثلة يف دستان تواريخ ملوك آل عثمان للشاعر أحمدي (1413-1334م)،
تأسيس الدولة وظهور أوىل املصنفات التاريخية العثمانية،
وقبله بقليل مناقب آل عثمان ليخيش فقيه بن إلياس املفقودة .فإذا كان العثمانيون ال يهتمون بتدوين التاريخ ،كيف نُفرس وجود
العرشات من املصنفات األدبية األخرى التي يزخر بها التاريخ العثماين املبكر؟( ((3يقودنا هذا التساؤل بدوره إىل ما طرحته الباحثة ليندا
دارلنغ" :لقد شعر العثمانيون بقوة التأثري [التيموري] يف الثقافة العثمانية املبكرة ،لكنه لم يكن املؤثر الوحيد يف فكرهم السيايس.

مغرضة ُ
ً
وط ّورت ألغراض سياسية خالل القرن
الرحل ،فإن هذه الصورة كانت
صوروهم بصورة البدو ّ
وعىل الرغم من أن مؤرخيهم ّ

الخامس عرش .ولعل العثمانيني األوائل والقبائل الحدودية األخرى كانوا أدرى بالحضارة امللكية الحرضية مما تصورهم املوروثات
فهم مثل باقي أمراء األناضول ،كانوا يدعمون املثقفني والشعراء وعلماء الدين يف بالطهم ،لكن هؤالء العلماء لم يرتكوا أي
التاريخية؛ ُ
غالبا ما كانت تمثل ُبنى إمرباطوريات املايض
أثر ألدب سيايس [ ]...وكان أدب القرن الرابع عرش يتكون
ً
أساسا من نسخ ملؤلفات أقدم ً

العظيمة وروحها"(.((3

كذلك ،يمكن أن ننظر إىل هذا املوضوع من زاوية أخرى ،ونفرتض أن هناك ً
نية متعمد ًة يف "إخفاء" كتب التاريخ العثماين املبكرة

ٌ
إشكالية دفعتهم إىل طمس النصوص
وطمس حقائقها ،وتتعلق هذه النية بأصل األرسة ،أي ب َن َسب آل عثمان الذين كانت لديهم
صمت معظم املؤرخني األوائل عن الحديث عن أصل العثمانيني ،أما الثانية
املبكرة ،إن ُوجدت .ويستند هذا الفرض إىل ركيزتني :األوىل،
ُ
ً
هربا من موجات الغزو املغويل
فهناك َمن يؤكد أن آل عثمان لم يكونوا من القبائل املحاربة ،وليسوا غزا ًة أو
أبطال وفدوا إىل األناضول ً

للعالم اإلسالمي ،كما تصورهم املؤلفات الرسمية العثمانية ،بل كانوا من قبائل استوطنت األناضول ً
أصل وخدمتهم أحوال املنطقة
أن تلك النصوص ضاعت أو تعرضت للتلف نتيجة الغزو املغويل،
للتوسع عىل حساب املناطق املجاورة( .((3ومن ثم ،فإن أهمية فرضية ّ

كما يفرتض املؤرخ حلمي قاجار ،سترتاجع( ،(((3وال سيما إذا علمنا أن تيمورلنك لم يتابع حملته ليصل إىل أدرنة عاصمة العثمانيني آنذاك،
28

عبد العزيز سليمان نوار ،تاريخ الشعوب اإلسالمية (القاهرة :دار الفكر العربي ،)1998 ،ص .34

Kafadar, p. 63.

29

 30لالطالع على حجم اإلنتاج األدبي التركي في القرن الرابع عشر ،ينظر :بديعة محمد عبد العال ،األدب التركي العثماني (القاهرة :الدار الثقافية للنشر ،)2007 ،ص
33-23؛ محمد فؤاد كوبريلي ،تاريخ األدب التركي ،ترجمة عبد الله أحمد إبراهيم الغربي (القاهرة :المركز القومي للترجمة ،)2010 ،ص 528-495؛ لوي بازان" ،الحياة
الفكرية والثقافية في اإلمبراطورية العثمانية" ،في :روبير مانتران ،تاريخ الدولة العثمانية ،ترجمة بشير السباعي (القاهرة :دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،)1993 ،
ج  ،2ص .474-427

31 Linda T. Darling, "Political Literature and the Development of an Ottoman Imperial Culture in the Fifteenth Century," Journal of the
Ottoman and Turkish Studies Association, vol. 1, no. 1 - 2 (2014), p. 58.
32 Herbert Adam Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire: A History of the Osmanlis up to the Death of Bayezid I 1300 - 1403 (New
York: The Century Co., 1916), pp. 266 - 267.
33 Hilmi Kaçar, "A Mirror for the Sultan: State Ideology in the Early Ottoman Chronicles (1300 - 1453)," PhD Dissertation, Faculty of Arts
and Philosophy, University of Ghent, 2005, p. 21.
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ً
مستعصية ولم
وهي التي ُيفرتض أنها كانت تضم خزانة النصوص التاريخية العثمانية( .(((3ويف الحصيلة ،بقيت قضية أصل آل عثمان

ُتحسم حتى حينما ُدرست مسألة قيام دولتهم خالل النصف األول من القرن العرشين و ُفتح باب النقاش بشأنها مجد ًدا ،وبرزت نظريات
حاولت حسمها من دون جدوى(.((3

إزاء صمت املصادر العثمانية املبكرة وإخفاق النظريات الحديثة يف حسم موضوع أصل آل عثمان ،تقدم املصادر البيزنطية والعربية

ً
فمثل ،يذكر اإلنكشاري الرصيب قسطنطني
املعارصة األخرى معلومات مغايرة ،لكنها تتفق عىل إنكار األصل البدوي لعثمان وأجداده.

ٌ
رواية
فالحا( .((3وتتكرر
بدويا ،بل
ً
ميخالوفتش (1501-1430م)  Konstanty Michalowiczيف مذكراته ،أن عثمان غازي لم يكن ً

ٌ
مشابهة يف كتاب تاريخ األتراك Historia Turchesca ،1514-1300 :املنسوب إىل النبيل البندقي دونادو دا ليتزي (.((3()1526-1479
ً
وتذكر بعض املصادر العربية ً
فمثل ،يقول ابن حجر العسقالين وابن شاهني إن العثمانيني ينحدرون
أصل آخر يربط عثمان بالعرب.

من عرب الحجاز( ،(((3وهو ما أكده ابن الرسور محمد الصديقي املرصي ( )1676-1589بقوله إن أصلهم من املدينة( .((3ونقل أنوري
وفصل فيها حتى جعل جد العثمانيني أحد الصحابة ،ليؤكد انحدارهم من عرب الحجاز( .((4وعىل الرغم
هذه الرواية يف دستورنامهّ ،

زعيما لقبيلة بدوية تتالءم مع األصل الخيايل
من أننا ال نستطيع أن نجزم بصحة هذه املعلومات ،فإن الرواية التي جعلت عثمان غازي ً
بحكم أصله ،هو زعيم عموم
العثماين الذي يجعل أوغوز خان هو جد األرسة ،وهو ما تناقلته عدة مؤلفات تؤكد أن عثمان غازيُ ،

األوغوز؛ ومن هنا ظهر أصله "البدوي" .غري أن الغريب يف األمر أن رواية األصل "الفالحي" لعثمان تتكرر لدى أوروج بك الذي

صغريا ،صنع له [والده] أرطغرل محراثًا"( .((4ونقل كولن إمرب رواية ميخالوفتش
ذكر يف كتابه تواريخ آل عثمان" :حينما كان عثمان
ً
أيضا بعد
مخبأة يف أكياس للحبوب ،وهي الرواية التي ذكرها عاشق باشا زاده ً
عن استيالء عثمان عىل غابة عن طريق تهريب أسلحة ّ

ً
مهما عليها ،بقوله" :إن عثمان استوىل عىل مدينة بيله جيك املحصنة عن طريق تهريب محاربني وأسلحة مخبأة يف
أن أجرى
تعديل ً

أكياس غُ طيت بها الثريان التي كانت تنقل بضائعه لحفظها يف مكان آمن ،يف حني ذهب هو إىل مراعي الصيف"( .((4وقد ُذكرت هذه
الرواية أول مرة لدى شكر الله جلبي (1488-1388م) يف بهجة التواريخ ،لكنه ذكر سليمان باشا (االبن ال ِبكر ألورخان غازي وويل
عهده املفرتض 1357-1316م)ً ،
أيضا ،إذ يذكر
بدل من عثمان( .(((4وال تقترص املسألة عىل طبيعة أصل عثمان ،بل تتعداها إىل اسمه ً

كفادار أن أقدم املصادر البيزنطية املعارصة ،بما فيها جورجيوس باخيمرييس (1310-1242م)  ،Georgius Pachymeresتلفظ اسم
قاصدا مقره
 34وفي هذا الصدد ،يقول كارل بروكلمان" :ولكنه [تيمورلنك] أبقى الروم إيلي [وفيه أدرنة] للعثمانيين [ ]...وبعدها يمم وجهه ِق َبل المشرق من جديد،
ً
في سمرقند" .ينظر :كارل بروكلمان ،تاريخ الشعوب اإلسالمية :األتراك العثمانيون وحضارتهم ،ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي (بيروت :دار العلم للماليين،
 ،)1949ص .32
 35ينظر :محمود" ،نقاش في نظرية بول ِو ِتك" ،ص .87-63

36 Michałowicz, ch. 9 - 14.

37

أيضا جيوفاني ماريا أنجيوللو  ،Giovan Maria Angiolelloينظر:
يسمى ً
Donado da Lezze, Historia Turchesca: 1300 - 1514 (Bucuresti: C. Gobl, 1909), pp. 1 - 5.

 38لكنه يذكر أن والده سليمان .ينظر :ابن حجر العسقالني ،ج  ،1ص 484؛ عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين خليل بن شاهين ،نيل األمل في ذيل الدول ،تحقيق
عمر عبد السالم تدمري (بيروت :المكتبة العصرية ،)2002 ،مج  ،1ص  ،350وقد نقل ما جاء لدى ابن حجر.
39

محمد بن محمد بن أبي السرور البكري" ،درر األثمان في أصل منبع آل عثمان" ،مخطوط محفوظ في مكتبة اليبزيك برقم (A1614)، 1614م ،ورقة 18أ.

40 Enveri, Dusturname, Mükrimin Halil Yinanc (ed.) (Istanbul: Yayın Yılı, 1928), pp. 73 - 74; Necdet Öztürk (ed.), Düstûrnâme-i Enverî:
Osmanlı Tarihi kısmı 1299 - 1466 (Istanbul: Kitabevi, 2003), pp. 7ff.
.عاشق باشا زاده ،ص 41 Imber, p. 74; Michałowicz, p. 204; 15
42 Imber, p. 74.
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ذكرها ميناج ،أما كتاب شكر الله ،فلم تتوافر نسخة منه .ينظر:

Ménage, "A Survey of the Early Ottoman Histories," vol. 1, p. 27.
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عثمان بصيغة "أتومان" ،و"أتمان"( .((4وعىل الرغم من أن األمر يمكن أن ُيفهم عىل أنه مجرد اختالف يف اللفظ ،فإننا نتفق مع ِغ ِب ْنز

يف قوله إن اسمه كان كذلك يف بادئ األمر ،ثم تغري الحقًا وأصبح "عثمان" ،بعد أن قص رؤياه عىل الشيخ أده بايل واعتنق اإلسالم(.((4
ولدعم فرضية غموض أصل آل عثمان كذلك ،نور ُد ما ذكره كلود كاهن ( )1991-1909عن لقاء السلطان محمد الثاين حني فتحه

القسطنطينية بجمع من نبالء بيزنطةً ،
ً
ً
ً
مختلطة تجري يف
وتركية
يونانية
دماء
قائل لهم" :إن العثمانيني ليسوا غرباء عن القسطنطينية ،وإن ً

عروقهم ،ألن جدنا األكرب سليمان شاه كان ثمرة زواج مبارك بني األمري البيزنطي يوحنا كومنينوس (نحو 1145-1116م) John Komnenos

وابنة سلطان سالجقة الروم مسعود شاه [1156-1116م]"( .(((4ولو صح القول إن العثمانيني هم ثمرة زواج سلجوقي  -بيزنطي ،ما
كانت املصادر العثمانية لتتخبط يف تفسري األصول ِ
العرقية آلل عثمان .وللداللة عىل هذا التخبط ،فإن قصة محمد الثاين تتناقض مع
ال َن َسب الذي ابتدعه يازجي زاده أوغلو عيل الذي ُي ِ
بيزنطيا) فر
تركيا -
ظهر فيه سليمان شاه
ً
ً
زعيما لقبيلة قايي الرتكمانية (وليس اب ًنا ً

مع قومه خالل القرن الثالث عرش أمام جيوش جنكيز خان (1227-1165م) من سهوب تركستان إىل األناضول ،موطن أرطغرل والد
فهم ضمن إطار الرضورات التي كانت تواجه الدولة حينذاك ،فإن
عثمان غازي .وعىل الرغم من أن ما قام به محمد الثاين يمكن أن ُي َ

الخطورة ال تكمن يف هذا املوضوع فحسب ،بل يف أن العثمانيني لم يكونوا يعرفون حقيقة أصلهم حتى عام 1453م ،حينما فتحوا

القسطنطينية( ،((4وهي الثغرة التي استغلها خصومهم للطعن يف رشعيتهمً .
فمثل ،حينما اجتاح تيمورلنك آسيا الصغرى ،بهدف تحويل

والء تتار األناضول من العثمانيني إليه ،خاطبهم ً
قائل" :فأىن رضيتم ألنفسكم بهذه الذلة ،وأن تصريوا مسخرين حتى كأنكم من
واسعةِ ،
ٍ
ٌ
ول َم رصتم
هوان وال مضيعة ،وأرض الله
املسحرين؟ وبعد أن كنتم أكابر مكربين ،كيف رصتم أصاغر مصغرين؟ ولستم بدار
مرقوقي ٍ
رجل من أوالد عيل السلجوقي"( .(((4ومن جهة أخرى ،كان منافس العثمانيني القايض أحمد برهان الدين (1398-1344م)
عوضا عن اسم قبيلتهم "قايي"( .((4ولذلك حاول العثمانيون
يسخر منهم باستخدامه مفردة "قايجقي" (التي تعني املالح بالرتكية)ً ،
ً
سلسلة من األلغاز يف التاريخ العثماين املبكر كان ال بد
إثبات رشف َن َسبهم بني القبائل الرتكية .وما يفيدنا من هاتني الروايتني أن هناك
من معالجتها أو "إخفائها".

لذلك ،ومن أجل معالجة مسألة ال َن َسب الغامض هذه ،قام السلطان مراد الثاين (1451-1446 /1444-1421م) بتكليف مؤرخ

وقدمه
البالط يف أدرنة ،محمد بن صالح الرومي ،املعروف باسم يازجي زاده أوغلو عيل ،بتأليف كتاب عن أصل آل عثمان ،فأنجزه ّ
إليه ،وكان بعنوان قصة تواريخ أوغوزنامه ( ،1436أو 1437م) ،أو تواريخ آل سلجوق ،وفيه "ابتدع" ً
أصل للعثمانيني ،ربط فيه
Kafadar, p. 124.

44

Gibbons, p. 27.
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46 Claude Cahen, Pre-Ottoman Turkey: A General Survey of the Material and Spiritual Culture and History (1071 - 1330), J. Jones-William
(trans.) (New York: Taplinger Publishing Company, 1968), p. 94.

كان ذلك الزواج في عام 1140م ،بعد خالفه مع عمه اإلمبراطور يوحنا كومنينوس ،فاستقر في دولة السالجقة واعتنق اإلسالم ،ينظر :فاطمة يحيى زكريا الربيدي" ،الحريم
السلطاني في بالد األناضول في العصر السلجوقي :المشاركة السياسية واإلنجازات الحضارية" ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مج  ،10العدد 2
(آب /أغسطس  ،)2013ص .218-217
Cahen, p. 43.
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 48أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي بن عربشاه ،عجائب المقدور في نوايب تيمور ،تحقيق أحمد فايز الحمصي (بيروت :مؤسسة الرسالة،)1986 ،
ص .321

49 Murat Cem Mengüç, "Interpreting Ottoman Identity with the Historian Neşri," in: Christine Isom-Verhaaren & Kent F. Schull (eds.),
Living in the Ottoman Realm: Empire and Identity 13th to 20th Century (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2016). p. 68.
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جدهم سليمان شاه بقبيلة األوغوز ،يف محاولة منه إلعادة هيبة الدولة ورشعنة الحكم العثماين ،وال سيما بعد الهزيمة املاحقة التي حلت
بالعثمانيني يف معركة أنقرة( .((5ويف النتيجة ،أصبح لعثمان ٌ
عريق يربطهم بالسالجقة ،ومن ثم باإلسالم.
أصل
ٌ

ٌ
ً
ً
إجمال ،كان السالطني العثمانيون األربعة األوائل يواجهون ً
احتمال بوجود نصوص تاريخية
حقيقية يف أصلهم ،وثمة
أزمة
خالل القرن األول من عمر الدولةُ ،أخفيت أو ُأتلفت بأم ٍر منهم ،ألنها تضم حقائق تتعلق بأصلهم ال تنسجم مع تطلعاتهم السياسية.

وحينما استقرت أوضاع الدولة ،بدأ االهتمام الجاد بتدوين التاريخ يف عهد السلطان محمد األول (1421-1413م) ،واستمر طوال القرن
الخامس عرش.

ثان ًيا :البدايات التأسيسية لتدوين التاريخ العثامين حتى منتصف القرن
الخامس عرش
ارتبط تدوين التاريخ العثماين يف مطلع القرن الخامس عرش بتزايد الوعي املرتبط باملستجدات الناشئة عن مواجهة القوى
ِ
املنافسة يف األناضول والرشق اإلسالمي؛ إذ بدأ العثمانيون يهتمون به لتسويغ رشعيتهم وطموحاتهم يف التوسع
السياسية
اإلقليمي .وقد أشار جمال كفادار إىل أن ترسيخ الهيمنة السياسية التيمورية يف األناضول بعد هزيمة العثمانيني يف معركة أنقرة ،التي
تحول تاريخية ،عصفت بهم ودفعتهم إىل إعادة النظر يف وضعهم السيايس املضطرب إزاء
وصفها بـ "الصدمة التيمورية" ،كان نقطة ّ
خصومهم السياسيني( .((5فبعد هذه الهزيمة والحرب األهلية بني أبناء السلطان بايزيد مبارشةً ،بدؤوا يهتمون بتدوين التاريخ ،وهو ما

عد أقدم أثر تاريخي تريك عن الدولة العثمانية؛ إذ
تجسد يف ملحق كتاب إسكندرنامه ،بعنوان دستان تواريخ ملوك آل عثمان الذي ُي ّ
تعود نسخته األخرية إىل عام 1410م ،ولو أن تأليف متنه األصيل يعود إىل عام 1396م ،أو حتى عام 1390م( .((5ويف هذا امللحق ،يتحدث

بدءا من أرطغرل (ت1280 .م) حتى األمري سليمان جلبي بن بايزيد األول (1411-1377م) ،بواقع 334
أحمدي عن تاريخ العثمانينيً ،
وتماشيا مع املوروث الشعري الرتيك ،استخدم املصادر األساسية للشعر
شعريا ،من أصل  8754بي ًتا ،هي قوام كتاب إسكندرنامه.
بي ًتا
ً
ً

املدونة خالل القرن الثالث
اإلسالمي ،مثل القرآن واألحاديث النبوية واألدب العريب والفاريس وكتب املغازي واملناقب الرتكية األناضولية ّ
ومصو ًرا العثمانيني "غزا ًة أشداء" ،يوسعون نطاق "دار اإلسالم" ،ليوفر للمؤرخ النمساوي بول
مشد ًدا عىل مفردة "الغزو"(،((5
عرشّ ،
ّ

ً
حجة لالفرتاض أن "قتال الكفار" ،أو الغزو ،هو القوة الدافعة إىل
فيتك ( )1978-1894الذي التقط هذه املفردة لتكون عماد نظريته،
التوسع العثماين يف مراحله املبكرة(.((5

50 Kafadar, p. 96.
51 Ibid., p. 93.

ٌ
قدمه المؤلف إلى األمير
 52ثمة
عام ْي 1390م (حينما ُكتب أول مرة) و1410م (حينما ّ
وي ّ
اختالف بين المؤرخين فيما يخص سنة اكتمال هذا المخطوطُ ،
حددونه بين َ
عائد إلى تغير والء المؤلف بين السلطان بايزيد األول ،ومن ثم ولديه عيسى جلبي وسليمان
سليمان جلبي الذي يصفه أحمدي بـ "الحاكم الشرعي") ،ولعل هذا االختالف ٌ
جلبي بعد مقتله ،أو إلى أنه أ ّلفه بعد انتهائه من تأليف إسكندرنامه ببضع سنوات ،فحصل الخلط بين تأليف المتن والملحق .ويذكر المؤرخ بال فودر أن النسخة النهائية
لـ إسكندرنامه اكتملت في عام 1390م ،في حين أرفق أحمدي الملحق به بين عامي  1403و1410م ،ينظر:

Pál Fodor, "Ahmedi's Dasitan as a Source of Early Ottoman History," Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, vol. 38, no. 1 - 2
(1984), p. 41.

)53 Paul Wittek, The Rise of the Ottoman Empire: Studies in the History of Turkey, Thirteenth-Fifteenth Centuries, Colin Heywood (ed.
(London/ New York: Routledge, 2012), pp. 44ff.
54 Guboglu Mihail, "L'historiographie Ottoman des XVe-XVIIIe Siècles: Bref Aperçu," Revue des Etudes Sud-est Européennes, vol. 3,
no. 1 - 2 (1965), pp. 81 - 82.
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وأثناء تأليفه دستان تواريخ ملوك آل عثمان الذي يبدو أنه قد ُأ ّلف لنصح األمري سليمان جلبي ،حاول أحمدي أن يراعي نمط

زاخرا بالتعليمات والتحذيرات والنصائح ،يف إشارة واضحة
كتب املناقب واملغازي ،لذا كان مختلفًا إىل حد ما عن منت إسكندرنامه ،فجاء ً
إىل أوجه القصور التي أدت إىل هزيمة العثمانيني يف معركة أنقرة .ومع ذلك ،لم يكن أحمدي يهدف إىل كتابة تاريخ العثمانيني ،بل إىل

توظيف التاريخ لتقديم نصائح إىل األمري سليمان جلبيّ ،
لئل يقع يف األخطاء التي وقع فيها والده من قبل .وباملقارنة بني إسكندرنامه
ً
جدا ،ما يدل عىل أن امللحق ليس ً
أصيل ألحمدي ،بل
عمل
النصني كبري ً
ودستان تواريخ ملوك آل عثمان ،يتضح أن الفَرق بني ّ
مجرد نقل لنص أقدم مكتوب بأسلوب نرثي بسيط ،لعله يخيش فقيه أو مصدر آخر .لكنه يبقى يف العموم من املصادر املهمة ملؤرخي
التاريخ العثماين املبكر(.((5

بالتزامن مع أحمدي أو قبله بقليل ،يتحدث املسترشق األملاين فرانز بابنغر ( )1967-1891عن مؤلف معارص للسلطان محمد األول،

كتابا يف التاريخ العثماين ،بعنوان جامع املكنونات أو حمزة نامه ،ال نعرف عن
يدعى حمزاوي ،ويذكر أنه شقيق أحمديّ ،
وأن له ً
محتواه وقيمته ومصادره ّإل ما ذكره املؤرخ الرتيك عايل مصطفى (ت )1600 .بقوله إنه يصل بمعلوماته إىل أواخر عرص السلطان بايزيد
األول( .(((5وثمة بضع مخطوطات لهذا الكتاب يف مكتب َت ْي فيينا الوطنية وبودليان يف أكسفورد(.((5

وغالبا ما ُيخلط بينهما ،لكن األخري
أيضا،
مؤرخ آخر يدعى موالنا أحمد داعي (ت1412 .م)،
بعد حمزاوي ،ثمة
ٌ
معارص ألحمدي ً
ٌ
ً

أيضا أنه
من جرميان أو سيواس .وقد ذكر املؤرخ عايل مصطفى( ((5أنه كان يدعى "معلم سليمان" ،أي األمري سليمان جلبي ،وذكر ً

حاليا .وثمة
تناول يف كتابه جنك نامه الخالفات بينه وبني أخوته يف شكل أبيات شعرية .وذكر بابنغر أن هذا الكتاب من الكتب املجهولة ً

أيضا ،لكن املصادر األخرى ال تشري إليه(.((5
كتاب مفقود آخر لهذا املؤلف ،بعنوان فرح نامه ،مكتوب بأسلوب شعري ً

لدينا من هذه املرحلة أثران آخران يعودان إىل عرص السلطان محمد األول :أولهما ملؤلف مجهول ،بعنوان أحوال سلطان

محمد بن بايزيد ،بوصفه الطرف املنترص يف الحرب األهلية من وجهة نظره ،وهو أحد املصادر املهمة لعاشق باشا زاده الذي اعتمد
عليه يف القسم األول من كتابه الذي ينتهي بعام 1422م ،وفيه يحاول السلطان تفسري نتيجة الحرب األهلية وتسويغ قتل إخوته عيىس

معارص آخر ،هو عبد الواسع جلبي(.((6
مؤرخ
وسليمان وموىس ،األمر الذي ّأيده فيه
ٌ
ٌ

أيضا يف عام 1414م ،أي بعد
أما األثر الثاين ،فهو لعبد الواسع جلبي ،بعنوان خليلنامه وقد ُأهدي إىل السلطان محمد األول ً

قدمه الباحث الرتيك وصفي ماهر
اعتالئه العرش بعام واحد ،وهو مكتوب بطريقة الشعر املثنوي .وال نعرف عن حياة املؤلف سوى ما ّ
55 Şevket Küçükhüseyin, "The Ottoman Historical Section of Ahmedi's İskendernāme: An Alternative Reading in the Light of the Author's
Personal Circumstances," in: A. C. S. Peacock & Sara Nur Yıldız, Islamic Literature and Intellectual Life in Fourteenth and Fifteenth-Century
Anatolia (Würzburg: Ergon-Verlag GmbH, 2016), pp. 295 - 296.

56

عالي مصطفى بن عبد المولى جلبي ،نام عالي تاريخي [كنه األخبار] (إستانبول :تقويمخانه عامرة ،)1861 ،ج  ،5ص .140 ،94 ،22

58

بن عبد المولى جلبي ،ج  ،5ص .130

60

نُشر كتاب أحوال سلطان محمد بن بايزيد خان في:

Babinger, Die Geschichtsschreiber, pp. 13 - 14; Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, pp. 14 - 15.
Babinger, Die Geschichtsschreiber, p. 14; Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, pp. 15 - 16.

57
59

Dimitri Kastritsis (ed.), The Tales of Sultan Mehmed, Son of Bayezid Khan [Ahval-i Sultan Mehmed Bin Beyazid Han] (Cambridge, MA:
Department of Near Eastern Languages and Literatures, Harvard University, 2007).

تحليل ً
ً
كامل للمخطوط في كتابه أبناء بايزيد:
قدم المحرر ديمتري كاستريتسيس

Dimitri J. Kastritsis, The Sons of Bayezid: Empire Building and Representation in the Ottoman Civil War of 1402 - 1413 (Leiden/ Boston: Brill,
2007).
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كوكاتورك ( )1961-1907الذي عرفناه أول مرةً ،
جدا(((6؛ إذ يقول إنه
عما ذكره املؤلف عن نفسه يف الكتاب ،وإن كان محدو ًدا ً
نقل ّ
قاضيا أو رجل دين .ويوضح سبب
عاش يف زمن السلطان محمد األول ،تحت حماية وزيره بايزيد باشا (1421-1413م) ،وإن والده كان
ً

تأليفه الكتاب ،فيقول إن السلطان محمد األول كان قد طلب من أحمدي أن يرتجم له قصة "ويس ورامني" الفارسية ،لكنه تويف ولم
كتابا بالشعر
كتابا عن أحد األنبياء ،فأ ّلف ً
هوى يف نفسه ،ففضل أن يؤلف ً
يكمل الكتاب ،فك ّلفه السلطان برتجمتها ،لكنها لم تجد ً
املثنوي عن حياة النبي إبراهيم "خليل الله" ،ولذلك ُسمي كتابه خليلنامه ،أو إبراهيم وسارة ،أو دستان إبراهيم نبي ،والعنوان األول

هو الشائع( .(((6ويف الكتاب يربر للسلطان نتيجة الحرب األهلية التي انتهت باستيالئه عىل الحكم بعد مقتل إخوته(.((6

املتصوف الحرويف عبد الرحمن بن محمد البسطامي الحنفي (1454-1392م) الذي ترك العديد من
خالل هذه املرحلة ،نقرأ عن
ّ

املصنفات بالعربية للسلطانني محمد األول ومراد الثاين ،مثل نظم السلوك يف تواريخ الخلفاء وامللوك؛ والدرر يف الحوادث والسري،
وغريهما من الكتب التي ال تزال مخطوطة(.((6

ٌ
وتنو ًعا يف تأليف النصوص األدبية
ويف عهد السلطان مراد الثاين ،بدأت
مرحلة جديدةٌ لتدوين التاريخ العثماين ،شهدت زياد ًة ّ

مولعا باألدب والتاريخ ،وشهد عهده ترجمة وتأليف العديد من املصنفات التاريخية( .((6ويبدو أن االجتياح
والتاريخية؛ إذ كان السلطان ً
املغويل قد أرغم العديد من ُ
التوجه إىل األناضول ،وكان من بينهم شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله
الك َّتاب واملؤرخني عىل
ّ

الدمشقي األنصاري ،املعروف باسم "ابن عربشاه" (1450-1389م) صاحب كتاب تيمورنامه ،أو تاريخ تيمورلنك :عجائب املقدور

يف نوايب تيمور الذي يعود تاريخه إىل عام 1436م ،وهو الكتاب الوحيد عن تيمورلنك بالعربية ،والوحيد الذي شهد النكبة التي ح ّلت
بالعثمانيني يف معركة أنقرة(.((6

وخالل تلك املرحلة ،برز صنفان من كتب التاريخ :التقاويم واملغازي ،ومعظمها مجهول املؤلف .شكلت "التقاويم" أساس

جدا .ويعود أصلها إىل علم التنجيم ،إذ كان
التواريخ العثمانية املبكرة الحتوائها معلومات تاريخية مهمة ،وإن كانت مخترص ًة ً
املنجمون العثمانيون يضيفون إىل مؤلفاتهم قوائم بالحوادث السياسية والطبيعية ،مثل الزالزل والحرائق واآلفات والخسوف
تنبؤات للسالطني ،وعاد ًة ما كانت تقاويمهم تبدأ بقوائم لألنبياء والخلفاء ،ثم
والكسوف وغريها ،وكانوا يحرصون عىل تقديم ّ

تتناول أهم حوادث تاريخ السالجقة والعثمانيني والقرمانيني( .(((6وتعود أقدم تقاويم عثمانية إىل عام 1425م ،اعتمدت بدورها عىل
(((6
جدا ،وال تسجل
دون يف مطلع كل عام لتكون تحت ترصف السلطان ،وكانت العبارات األوىل فيها مخترص ًة ً
مصادر أقدم ( .وكانت ُت ّ

سوى سنوات والدة السالطني وتو ّليهم العرش وغزواتهم ،غري أنها أخذت تتوسع يف الحديث عن أخبار الدولة والحوادث املهمة
61 Vasfi Mahir Kocatürk, Büyük Türk Edebiyatı Tarihi (Ankara: Edebiyat Yayınevi, 1964), pp. 201 - 202.
62 Günay Kut, "Abdülvâsi Çalabi," in: Islam Ansiklopedisi, vol. 1 (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1985), pp. 283 - 284; Günay
Alpay, "Abdülvâsi Çelebi'nin Eseri ve Nüshaları," Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, vo. 17, no. 201 (1969), pp. 210 - 226.
63 Abdülvasi Çelebi, Hâlilname, Ayhan Güldaş (ed.) (Ankara: Kültür Bakanlığı, 1996), pp. 254 - 278.

 64مصطفى بن عبد الله حاجي كاتب جلبي ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بيروت :دار إحياء التراث العربي ،)1999 ،مج  ،1ص 749؛ مج  ،2ص .1963
ً
مجهولة.
أما تواريخ مخطوطات كتبه فال تزال
 65ينظر :كوبريلي ،تاريخ األدب التركي ،ص .542-535
ِ
 66ابن عربشاه ،ص 334-322؛ ويذكر العزاوي أنه كان ً
"ثقة في تلك الحوادث لما كان له من االتصال الكبير بعلماء الترك والعجم" ،غير أنه يذكر أن وفاته كانت في
عام 1442م ،ينظر :العزاوي ،ص .231-229

67 Victor Louis Ménage, "The Annals of Murad II," Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 39, no. 3 (1976), pp. 570 - 584.

68

خليل إينالجك" ،نشأة حركة التأريخ العثماني" ،في :لويس وهولت ،ص 245-244؛

Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1954).
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 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

عموما بقيت مخترص ًة حتى السنوات األخرية من
للدول اإلسالمية األخرى منذ النصف األول من القرن الخامس عرش ،لكنها
ً
عهد السلطان مراد الثاينّ ،إل يف الحوادث املهمة التي ُذكرت بتفصيل أكرب ،مثل معركة فارنا (وارنه 1444م)(.((6

كان غالبية تلك املؤلفات مجهولة املؤلف ،وتحمل العنوان الشائع تواريخ آل عثمان الذي تضم املكتبات األوروبية والرتكية

ً
مخطوطا منه ،ويبدو أن هذه املؤلفات اعتمدت عىل نص مشرتك كان عبار ًة عن توليفة من القصص واألخبار
نحو خمسني
التاريخية املكتوبة بالرتكية العامية التي غلب عليها نقد السياسة العامة للدولة ،ربما النتماء مصنفيها إىل رشيحة "الغزاة الدراويش"

ً
فمثل ،عند الحديث عن
دونوا إرهاصاتهم ونظرتهم العامة إىل سياسة الدولة ،وال سيما يف منطقة البلقان(.((7
املهمشني الذين ّ
فتح أوىل القواعد العثمانية يف أوروبا خالل عهد أورخان غازي ،تم التشديد عىل مبدأ "الغزو" ،بذكر شهادة مزعومة لقائد الجيش

العثماين يف البلقان سليمان باشا بن أورخان غازي (1357-1316م) الذي طلب من جنوده أن يدفنوه بعد مقتله يف قرية "بوالير"
أيضا أن
ليحميها من الهجمات البيزنطية املضادة ،ويبعد قواته عن أيدي "الكفار"( .((7وورد يف أحد التقاويم من ذلك العهد ً

ً
ً
رمادية"( ،((7ما يؤكد أن ُك ّتابها
"خيول
القوات العثمانية املتفوقة عد ًدا لم تنجح يف صد الهجوم البيزنطي املضاد ّإل بعد أن امتطت
شعبية مستوحا ًة من كتب املغازي واملناقب التي ُأ ّلفت يف القرن الرابع عرش .وكان أولئك ُ
ً
الك ّتاب ينتقدون
كانوا ُيقحمون أساطري
سياسة السلطا َنني مراد األول وبايزيد األول املركزية ،وكان األخري صاحب الحظ األوفر من النقد ِلما كان ُيشاع عن إدمانه الخمر
الذي كان السبب يف هزيمته أمام تيمورلنك يف معركة أنقرة ،بحسب اعتقادهم( .((7وبعد أن خرس املعركة ووقع يف األرس ،أورد أحد
ُ
قسم حكم العالم بينهما ،لكن بايزيد خرسه ألنه
خياليا دار بينه وبني تيمورلنك ،قال فيه
حوارا
الك ّتاب املجهولني
ُ
ً
ً
األخري إن الله قد ّ

متواضعا ّ
لئل يخرس نرصة الله ململكته( .(((7وال شك
استخف به ،وأنه خرس املعركة بسبب غروره تجاه جنوده ،وكان عليه أن يكون
ّ
ً
يف أن هذه الرواية تعكس التوتر املتزايد حينذاك بني السالطني ومجتمع األناضول البدوي ،وهو ما ّ
تجل الحقًا يف كتاب عاشق

باشا زاده الذي سيأيت الحديث عنه.

عىل الرغم من أهمية التواريخ املجهولة املؤلف ،فإن األخذ منها ينطوي عىل محاذير كبرية ،ألن مؤلفيها كانوا هوا ًة ال ُتعرف

درجة صدقيتهم ،فكانوا ينسخون معلوماتهم من أصدقاء لهم يف املساجد والتكايا ،من دون مراعاة الحفاظ عىل النص ،فكانوا
أيضا .ويف النتيجة ،كان عىل املحرر أن يتوقع وجود عدد من النسخ األصلية
يضيفون كيفما شاؤوا إىل منت النص ويف الحوايش ً

ٌ
مخطوط بعنوان غزوات سلطان مراد بن محمد
وعدد آخر من النصوص املنقّحة عن النص األصيل( .((7ومن هذه الفئة ،ثمة

(((7
ويدرج هذا
خان ،ما يشري إىل أن مؤ ّلفه كان
ً
كاتبا ُ .
شاهدا عىل األحداث التي ّ
دونها خالل عمله يف بالط السلطان بصفته ً

فيتكون من قسمني منفصلني :يتضمن األول الغزوات،
املؤ َّلف ضمن كتب املغازي ،وهو أقدم األمثلة املعروفة عنها .أما النص،
ّ
 69فيكتور لويس ميناج" ،بدايات أعمال التأريخ العثماني" ،في :لويس وهولت ،ص .262
70

لالطالع على قائمة لتلك المخطوطات ،ينظر:

;Necdet Öztürk (ed.), Anonim Osmanlı Kroniği (1299 - 1512) (Istanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2000), pp. XXXI-XLIX

ميناج ،ص .260
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Kaçar, p. 41; Öztürk, p. 23.
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Öztürk, p. 24.
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Kafadar, p. 111.
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Öztürk, p. 46.
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Ibid., pp. 51 - 52.
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عامي  1443و1444م ،وأنشطة اإلمرباطور البيزنطي يوحنا الثامن باليولوغوس (1448-1425م) John VIII Palaiologos
حوادث َ

وملك املجر الديسالس اليتيم (1457-1440م)  Ladislaus the Posthumousضد العثمانيني ،ومعركة فارنا ،وحادثة دوزمه
مصطفى( ،(((7وظروف عقد محادثات السالم يف أدرنة يف عام 1444م ،وغريها .ويذكر خليل إينالجك ( )2016-1916أن املعلومات
الواردة فيه تتفق مع املصادر الغربية ،بل ُتكملها و ُتصححها ،ألن مؤلفه استطاع أن يحدد األحداث بدقة وتفصيل .أما القسم

الثاين "مناقبنامه محمود باشا" ،فيتناول حياة الصدر األعظم محمود باشا (1474-1472 ،1466-1456م) وأعماله .وتوجد النسخة
الوحيدة لهذا املخطوط يف مجموعة خليل إينالجك التابعة لجامعة بيلكنت يف أنقرة ،ويعود تاريخها إىل ما بعد عام 1451م ،ألن

كثريا من هذا املخطوط يف كتابه املهم عن
وأخريا ،فقد أفاد املؤرخ كولن إمرب
تحدث عن وفاة السلطان مراد الثاين(.((7
املؤلف ّ
ً
ً
معركة فارنا(.((7

وإضافة إىل كتب التقاويم والغزوات ،اهتمت الدولة بتدوين تاريخها الرسمي ،وظهر اهتمام السالطني العثمانيني بمعالجة

مسألة نسبهم أول مرة .وسبقت اإلشارة إىل أن السلطان مراد الثاين ك ّلف يازجي زاده أوغلو عيل بتأليف تاريخ للعثمانيني،

ٌ
ترجمة لكتاب تواريخ آل سلجوق
ُيراعى تثبيت َن َسب أصيل للسالطني فيه ،فأنجز املهمة يف كتابه أوغوزنامه الذي هو
ليحيى بن محمد ،املعروف باسم "ابن بيبي" .وكان الدافع الرئيس لذكر ُ
األرس الرتكمانية السابقة للعثمانيني ،إظهار األخريين
تحديدا ،ألن مبادئ الرشعية
عموما ،والرتيك
الذين ينتمون إىل أتراك األوغوز ،بصورة الوارثني الرشعيني لزعامة العالم اإلسالمي
ً
ً

ً
مهيمنة يف الذهنية السياسية بعد تفكك دولة جنكيز خان يف عام 1294م( .((8وقد م ّثل هذا األثر التاريخي
البدوية كانت ال تزال

كبريا للقره قوينلو واآلق قوينلو والتيموريني ،وكذلك لألرس الرتكمانية يف األناضول ،مثل القرمانيني ،وذلك بقوله
تحديا
ً
سياسيا ً
ً
إن السلطان مراد الثاين هو األرشف ً
ونسبا بني جميع ُأرس خانات أتراك األوغوز وفروع املغول املختلفة( .((8ويوضح الجدول
أصل
ً

( )1أهم املؤرخني ومؤلفاتهم حتى منتصف القرن الخامس عرش.

 77هو األمير مصطفى جلبي بن السلطان بايزيد األول (1422-1393م) الذي ُأسر خالل معركة أنقرة واقتيد إلى سمرقند .وحينما توفي تيمورلنك في عام 1405م،
ُأطلق سراحه وعاد ليطالب بالعرش ً
بديل من أخيه السلطان محمد األول ،بدعوى أنه أحق فيه منه ،فأطلقت عليه المصادر تسمية "دوزمه" أو "سختكار" ،أي الدعي أو
الزائف .غير أن الدراسات الحديثة أثبتت أنه االبن الحقيقي للسلطان بايزيد األول؛ فبعد عودته إلى األناضول ،انخرط في الحرب األهلية واختفى عند أبناء قره مان ،ثم
فحرضه أميرها على المطالبة بالعرش؛ فاجتاز تراقيا إلى ثيساليا ،وأعلن عن حركته في مدينة سيروز ،بعد أن انضم وأوقع بأخيه هزيمة منكرة وأرغمه
لجأ إلى إمارة جندرليّ ،
على اللجوء إلى مدينة سالنيك هو وأنصاره .للتفاصيل ،ينظر :جوزيف فون هاممه ر ،.دولت عثمانيه تاريخي ،ترجمة محمد عطا وإيكنجي جلد ،مج 1453-1400 :2
(إستانبول :بدروسيان مطبعه سي ،)1917 ،ص  .143-135ومن الدراسات الحديثة ،ينظر :علي خليل أحمد" ،جهود السلطان محمد األول في إعادة بناء الدولة العثمانية
(1421-1413م)" ،مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية ،مج  ،3العدد  ،)2009( 1ص 111؛
Ismail Hakki Uzunçarşili, Osmanli Tarihi (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1988), vol. I, pp. 65, 77, 316; Kastritsis, The Sons of Bayezid,
pp. 2 - 3, 39, 41, 47, 82, 133, 204.
78 Halil Inalcik & Mevlûd Oğuz, "Gazavât Sultan Murad," Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara (DTCFD),
vol. 7, no. 2 (1949), pp. 481 - 495.
79 Colin Imber, The Crusade of Varna, 1443 - 1445 (Burlington: Ashgate, 2006).
80 Sara Nur Yıldız, "The Ottoman Empire," in: Ehsan Yarshater (ed.), Encycloaedia Iranica (New York: The Encyclopædia Iranica
Foundation, 2004), vol. 13, pp. 403 - 405.

ومكتوبا بالحروف المغولية ،لكنه لم ّ
يطلع على نسخته األصلية.
يذكر بابنغر أن هذا األثر كان موجو ًدا
ً

81 Paul Wittek, "Yazijioghlu Ali on the Christian Turks of the Dobruja," Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 14, no. 3
(1952), pp. 645 - 647; John E. Woods, The Aqquyunlu: Clan, Confederation, Empire (Minneapolis/ Chicago: Bibliotheca Islamica, 1976), p. 5.

51

 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

الجدول ()1

أهم املؤرخني ومؤلفاتهم حتى منتصف القرن الخامس عرش
املؤلف

عنوان كتابه

العام

اللغة

الصنف

يخيش فقيه

مناقب آل عثمان

( 1389أو 1403م)

الرتكية

مناقبنامه

أحمدي

دستان تواريخ ملوك آل عثمان

1410-1390م

الرتكية

نصائح

حمزاوي

جامع املكنونات (حمزة نامه)

بعد 1402م

الرتكية

غري معروف

أحمد داعي

جنك نامه

غري معروف

غري معروف

غري معروف

مجهول

أحوال سلطان محمد بن بايزيد

1414 /1413م

غري معروف

مناقبنامه

عبد الواسع جلبي

خليلنامه

1414م

غري معروف

مناقبنامه

الدرر يف الحوادث والسري

1431م

العربية

تاريخ عام

نظم السلوك يف تواريخ الخلفاء وامللوك

غري معروف

العربية

تاريخ عام

دلشاد بدري

مرادنامه

1428م

الرتكية

مناقبنامه

شهاب الدين
أحمد بن محمد بن عبد الله
الدمشقي األنصاري (ابن
عربشاه)

عبد الرحمن
بن محمد البسطامي

تيمور نامه (عجائب املقدور يف نوايب
تيمور)

1436م

العربية

مناقبنامه

يازجي زاده أوغلو عيل

أوغوز نامه (أو تواريخ آل سلجوق ،أو
سلجوقنامه)

1437 /1436م

الرتكية

تاريخ عام

نيشانجي

رسالة

1451 /1450م

الرتكية

مديح

مجهول

غزوات سلطان مراد بن محمد خان

بعد 1451م

الرتكية

غزواتنامه

املصدر :من إعداد الباحث استنا ًدا إىل:
Victor Louis Ménage, "A Survey of the Early Ottoman Histories, with Studies on their Textual Problems and their
Sources," Unpublished PhD Dissertation, Faculty of Arts, University of London, SOAS, 1962; Murat Cem Mengüç,
""Conventions of a Bottom-up History: The Author, the State, and the Emergence of Ottoman Historiography,
The 46th Annual Meeting of the Association for Spanish and Portuguese Historical Studies, Baltimore, Maryland,
19 - 22/3/2015, p. 17, accessed on 31/1/2022, at: https://rb.gy/3wyf3j
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ثالثًا :عهد السلطان محمد الثاين :البداية الحقيقية لتدوين التاريخ
العثامين الرسمي
ً
ً
وتحول
مهمة من مراحل تدوين التاريخ العثماين لتزامنه مع فتح القسطنطينية (1453م)
مرحلة
يمثل عهد السلطان محمد الثاين
ّ

الدولة العثمانية إىل إمرباطورية مرتامية األطراف ،وما ترتب عىل ذلك من ظهور الكثري من كتب التاريخ الشاملة التي كانت األوىل من
عموما منذ تأسيسها( ،((8وكانت الحمالت والفتوح وتنظيم الدولة أهم موضوع تناولته( .((8ويذكر املؤرخ
نوعها عن آل عثمان والدولة
ً
الربيطاين فيكتور لويس ميناج أن "أصحاب القلم" واألدباء ُ
والك ّتاب من داخل األرايض العثمانية وخارجها أخذوا يلتفّون حول السلطان

ووزيره محمود باشا ،بالتزامن مع فتح القسطنطينية وتعاظم هيبة آل عثمان( ،((8وهذا ما اتضح يف العديد من املصنفات التاريخية ،مثل
ً
فضل عن
جديدا من كتب التاريخ ُأطلق عليه اسم "شاهنامه"،
رضبا
ً
بهجة التواريخ لشكر الله ،ودستورنامه ألنوري الذي يمثل ً
استمرارا لنهج أحمدي ،كان دستورنامه
مجموعة من كتب تواريخ آل عثمان املجهولة املؤلف .ويف حني كان بهجة التواريخ يمثل
ً

ً
ً
مختلفة ،وهو ما يفرس سبب وصف تلك املرحلة بالبداية الحقيقية لتدوين التاريخ العثماين.
مدرسة
يمثل

ودون
أ ّلف شكر الله جلبي (شهاب الدين أحمد بن زين الدين زيك) ،كتابه بهجة التواريخ بالفارسية يف عام 1456م (أو 1459م)ّ ،

ً
سهبة عن جلوس مراد الثاين عىل
تضمن تفصيالت ُم
فيه تاريخ العالم يف ثالثة عرش ً
بابا ،تناول يف األخري منها موج ًزا لتاريخ العثمانينيّ ،
العرشً ،
مستمدا معلوماته عن أصلهم من أحمدي ومصدره املجهول( .((8وتتضمن إحدى
فضل عن مآثر السالطني ومنشآتهم الدينية،
ًّ

سفريا يف عام 1449م
مخطوطات الكتاب ،وهي مخطوطة "نوري عثمانية" ،فقر ًة غريبة ،ذكر فيها املؤلف أن السلطان مراد الثاين أرسله
ً
إىل زعيم القره قوينلو يف أذربيجان وأران مريزا جهانشاه (1467-1438م) ،وهناك َع ِلم بوجود مخطوط ملؤلف مجهول بعنوان أوغوزنامه،
ورد فيه أن أصل العثمانيني يرجع إىل قبائل أوغوز  -قايي ،وأن هناك ً 45
جيل بني أرطغرل وكوك خان ،وهو ما يدل عىل أن هاجس
األصل كان ال يزال يطارد العثمانيني حتى بعد كتابة مخطوط يازجي زاده أوغلو عيل(.((8

تحديدا ،أ ّلف املؤرخ والشاعر خوجة زاده محمد أنوري أفندي كتابه دستورنامه ،أو وقائع
أيضا ،ويف عام 1465م
يف هذه املرحلة ً
ً

أنوري بالرتكية ،بطريقة الشعر املثنوي ،وبواقع  3730بي ًتا مو ّزعة عىل ثالثة أبواب ،تناول يف ثالثها (الفصول  ،22-19نحو  850بي ًتا)
أخبارا مخترص ًة عن تاريخ سالطني آل عثمان منذ بداياته األسطورية حتى تموز /يوليو 1464م .وعىل الرغم من أن معلوماته عن الحكام
ً

جدا ،فإنه أسهب يف الحديث عن مآثر األمري سليمان جلبي ،ووصف حمالت السلطان محمد الثاين وصفًا دقيقًا ،اعتمد
األوائل مخترصةٌ ً

فيه عىل روايات شهود عيان للحمالت التي شارك فيهاً ،
فضل عن أخبار جمعها من أحمدي واملؤرخني املجهولني والحكايات الشعبية
82 Suraiya Faroqhi, Approaching Ottoman History: An Introduction to the Sources (Cambridge: Cambridge University Press, 1999),
pp. 146 - 147.
83 Suraiya Faroqhi, "The Ottoman Empire in World History: What the Archives Can Tell Us," in: Suraiya Faroqhi, Another Mirror for
Princes. The Public Image of the Ottoman Sultans and its Reception (Istanbul: The Isis Press; Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2008), pp. 10 - 11.
84 Ménage, "A Survey of the Early Ottoman Histories," vol. 1, p. 34.
85 Ibid., vol. 2, p. 328; Şükrullah Efendi, Behcetüt Tevârih, Hasan Almaz (ed. & trans.) (Istanbul: Mostar, 2013), pp. XII-XIII; Halil Inalcık,
;"Tarihçi Şükrullâh Çelebi (1380?-1460)," Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, vol. 61, no. 1 - 2 (March 2008), pp. 113 - 118

إينالجك ،ص .240

86 Şükrullah Efendi, Behcetüt Tevârih, Nihal Atsız (ed.) (Istanbul: Türkiye Yayınevi, 1947), p. 51; Murat Cem Mengüç, "A Study of
;15th-Century Ottoman Historiography," Unpublished PhD Dissertation, University of Cambridge, UK, 2008, pp. 23 - 24

بنحادة ،ص .560
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نسبا مختلفًا آلل عثمان ،يختلف عما ذكره شكر الله وحسن بن محمود بيايت
وكتب التقاويم .غري أن املهم يف هذا الكتاب أنه يذكر ً
شخص غري معروف للمؤرخني العثمانيني(.((8
(الذي سريد ذكره) ،ويؤكد أن مصدره هو السمرقندي ،وهو
ٌ

من مؤرخي هذه املرحلة برز املؤرخ اليوناين ميخائيل كريتوبولوس (1470-1410م)  Michael Critobulusالذي كان من النخبة

السياسية والفكرية اليونانية ،وأ ّلف كتاب التاريخ  ،Historiaبخمسة أبواب مخصصة بالكامل لعهد السلطان محمد الثاين؛ يروي الباب
وي ّ
غطي الثاين حمالته يف البلقان والغزو العثماين لرصبيا ومصري جزر
األول صعوده إىل العرش وحصار القسطنطينية واالستيالء عليهاُ ،

ليمنوس  Lemnosوثاسوس  Thasosوساموثرايك ] ،Samothraki [Samothraceويصف الثالث الحمالت العثمانية يف بيلوبونيز

(((8

وألبانيا ،يف حني يتحدث الرابع عن غزو طرابزون وجزيرة ليزبوس  Lesbosوالحمالت ضد البوسنة ووالكيا ،أما األخري فيتحدث عن

ً
ً
منوعة من املصادر ،مثل الوثائق
مجموعة
الحمالت األخرى ضد البوسنة وألبانيا ،واملعارك ضد البنادقة يف بيلوبونيز .واستخدم املؤلف
العثمانية وروايات الشهود العيان واملالحظات الشخصية وبعض املؤلفات القديمة .وبعد أن فرغ من تأليفه يف عام 1467م ،أهداه إىل
حاكما عىل جزيرة إمربوس  ،Imbrosغري أن األخري تس ّلم الكتاب ولم يكافئه عليه،
السلطان الستعطافه ونيل رضاه ،ليستعيد وضعه
ً
ما يدل عىل أن تأليفه لم يكن بتكليف منه( .((8ومع ذلك ،فهو أحد املصادر املهمة عن التاريخ العثماين خالل القرن الخامس عرش.

لدينا من هذه املرحلة نتاجان من التواريخ الشعرية الفارسية :غزواتنامه روم (1465م) ملوالنا كمال الدين حسني بن عيل الكاشفي

اختصارا باسم كاشفي (ت1505-1504 .م) ،وخونكارنامه (1474م) ملري عيل مظفر ،املعروف باسم
الواعظ البيهقي السبزواري ،املعروف
ً

كرسة للسلطان محمد الثاين الذي كان املؤلفان يعمالن يف بالطهً ،
أمل يف
ُمعايل ،وهما ليسا من التواريخ الشاملة ،بل من الكتب املُ ّ
مهاجرا من خراسان ،وصل إىل البالط العثماين مع انتهاء حكم محمد الثاين ،فبدأ
الحصول عىل حظوته ورعايته( .((9كان كاشفي
ً

يتقرب إىل الصدر األعظم محمد باشا الكرماين (الرومي) (1481-1477م) لنيل رضا السلطان ،فقدم إليه كتابه غزواتنامه روم يف
ّ
عام 1478م ،وهو عبارة عن مثنوي فاريس من  1139بي ًتا( .((9أما عن محتواه ،فبعد أن يصف املؤلف والدة "األمري محمد" ،وتنازل والده

ً
فضل عن حمالت أخرى مثل حمل َتي
يفصل الحديث عن حملة فارنا ضد القوى األوروبية،
مراد الثاين عن العرش يف عام 1444مّ ،
ألبانيا (1447م) وقوصوه الثانية (1448م) ،وينتهي بباب غري مكتمل بعنوان يشري إىل زواج األمري محمد من األمرية ُمكرمة خاتون بنت

معلومات إذا ما كان النص قد اكتمل أم ال ،ولع ّله كان مسودة
األمري سليمان بن محمد ،حاكم إمارة ذو القدر (دلقادر) .وليست لدينا
ٌ

لعمل أضخم( ،((9لكن ،يشري خليل إينالجك إىل أنه يتضمن معلومات أصيلة عن حكم السلطان مراد الثاين ،والسلطان محمد الثاين
يف ِصباه(.((9
87

إينالجك ،ص 244؛ ميناج ،ص 266؛

Yıldız, "The Ottoman Empire," p. 404; Mengüç, "A Study of 15th-Century Ottoman Historiography," p. 25; Ménage, "A Survey of the Early
Ottoman Histories," vol. 1, pp. 134 - 138.

 88بيلوبونيز أو َب ْل ُبونَس :شبه جزيرة تقع في جنوب اليونان ،ويرتبط تاريخها بتاريخ اليونان .اشتهرت في التاريخ في الحروب التي حملت اسمها بين أثينا وحليفاتها من
جهة ،وإسبارطة وحليفاتها من جهة أخرى.

89 Kaçar, p. 64; Diether Reinsch-Roderich, "Kritobulos of Imbros: Learned Historian, Ottoman Raya and Byzantine Patriot," Zbornik radova
Vizantološkog instituta (ZRVI), no. 40 (2003), p. 298.

90

لمزيد من التفصيالت ،ينظر:

Mengüç, "A Study of 15th-Century Ottoman Historiography," pp. 66 - 67; Ménage, "A Survey of the Early Ottoman Histories," vol. 1, p. 34.

ٌ
نسخة فريدةٌ منه في مكتبة جامعة إستانبول تحت تصنيف  ،FYبرقم .1388
 91توجد

Ménage, "A Survey of the Early Ottoman Histories," vol. 1, pp. 128 - 131.

Adnan Sadik Erzi, "Türkiye Kütüphanelerinden Notlar ve Vesikalar II," Belleten, vol. 14, no. 56 (1950), pp. 595 - 647.
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"معايل" ،من طوس ً
أصل ،ووصل إىل البالط العثماين بعد سنوات من الرتحال
مثل كاشفي ،كان مري عيل مظفر ،املعروف باسم ُ

معي ،ألن املؤلف لم يلتزم فيه بأي سياق تاريخي،
خالل الفرتة 1453-1446م .ومن الصعب أن نص ّنف خونكارنامه ضمن باب ّ
حتى إن املؤرخ فيكتور ميناج وصفه بأنه "خلطة" من الحوادث التي ُجمعت من دون مراعاة التسلسل الزمني( .((9لكن الغزوات هي
ويتكون الكتاب من أربعة أبواب ،يتناول األول موج ًزا عن عهد السلطان محمد الثاين وانتصاراته عىل أوزون
املوضوع الرئيس فيه.
ّ

حسن (1478-1424م) وأمري قسطموين إسماعيل إسفنديار يف عام 1473م ،ويتحدث يف الثاين عن سفارة عثمانية إىل البالط املغويل
بعد عام 1444م .ويغطي البابان األخريان سرية املؤلف ورس ًدا لرحالته املختلفة وبعض األحداث املهمة ،مثل العالقات املتوترة بني
الصدر األعظم محمود باشا وابن السلطان املفضل األمري مصطفى (1474-1450م) ،ويربط بني إعدام األول يف عام 1474م ووفاة

مهما للعالقات
يعد
الثاين يف ظروف غامضة يف كرمان بعد نحو ستة شهور من االنتصار عىل أوزون حسن( .((9والكتاب يف العموم ّ
مصدرا ً
ً
العثمانية مع ما تبقى من إمارات األناضول ِ
املنافسة والقوى اإلقليمية يف الرشق ،مثل التيموريني واآلق قوينلو والقره قوينلو .ويكتسب
قادرا عىل توفري معلومات دقيقة
أهميته يف كون مؤلفه إيراين األصل له عالقات ومعرفة شخصية مع مختلف حكام الرشق ،لذلك كان ً

للعثمانيني عنهم.

ً
ملحوظا بتدوين التاريخ ،حتى لو لم تكن هناك
اهتماما
تكشف هذه النصوص املتعددة عن أن عرص السلطان محمد الثاين شهد
ً

ٌ
ٌ
بي الجدول ( )2أهم مؤرخي تلك املرحلة.
وظيفة
وي ّ
رسمية بصفة "مؤرخ البالط"ُ .

الجدول ()2
أهم مؤرخي مرحلة ما بني عامي  1456و1475

املؤلف

عنوان كتابه

العام

اللغة

الصنف

شكر الله جلبي

بهجة التواريخ

1459 /1456م

الفارسية

مديح

خوجة زاده محمد أنوري

دستورنامه (وقائع أنوري)

1465م

الرتكية

غري معروف

كمال الدين حسني بن عيل
(كاشفي)

غزواتنامه روم

1465م

الفارسية

شاهنامه

ميخائيل كريتوبولوس

Historia

1468م

اليونانية

فتحنامه

مجهول

تواريخ آل عثمان

1472م

الرتكية

تاريخ عام

(معايل)
مري عيل مظفر ُ

خونكارنامه

1475 /1474م

الفارسية

شاهنامه

املصدر :املرجع نفسه.
94 Ménage, "A Survey of the Early Ottoman Histories," vol. 1, pp. 147 - 149.
95 Yıldız, "The Ottoman Empire," p. 405.
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عا :العرص الذهبي للتدوين التاريخي العثامين
راب ً
يمثل عهد السلطان بايزيد الثاين العرص الذهبي لتدوين التاريخ العثماين؛ ففيه ُأ ّلف معظم كتب تواريخ آل عثمان ،وال سيما بعد

توطيد اإلدارة املركزية وتزايد الوعي بأهمية تدوين تاريخ السلطنة العثمانية .وألن السلطان كان ً
مدركا الحاجة إىل تعزيز صورته بوصفه
مجموعة من ُ
ً
رصاعا مع املماليك
الك ّتاب بتدوين مآثره ومآثر أسالفه يف مرحلة كانت فيها الدولة تخوض
أقوى حاكم مسلم ،ك َّلف
ً

للسيطرة عىل جنوب األناضول.

نتاجا من حيث عدد املؤ َّلفات التاريخية العثمانية ،وال سيما بعد عام 1484م ،بعد استسالم قالع
كانت تلك املرحلة أكرث املراحل ً

مولدافيا يف كيليا وآقرمان للجيوش العثمانية؛ إذ م ّثل هذا الحدث خاتمة التواريخ املجهولة املُنقّحة والنسخ املنقحة الرئيسة ،مثل

تاريخ عاشق باشا زاده ،وتاريخ بودليان مجهول املؤلف ،وتاريخ نرشي .وجاء هذا النتاج املكثف بعد مخاض عسري شهدته الدولة،
تقدم الجيش العثماين يف أواخر حكم السلطان محمد الثاين وتوقفه ك ّل ًيا عند وفاته ،وعصيان األمري جم (1482-1481م)
تمثل بتباطؤ ّ
شجع القوى األوروبية عىل استغالل حالة االنشقاق ،إىل درجة أعاقت العثمانيني عن إحراز أي تقدم كبري يف أوروبا( .((9ولذلك
الذي ّ

كان تدوين التاريخ أحد مظاهر تقوية الدولة ،وكان تأليف نصوص جديدة قد حظي بدعم السلطان الذي أراد كسب والء املؤرخني،
وهو ما اتضح يف مخطوط تاريخ بودليان ملؤلف مجهول ،يعود إىل عام 1487م ،ذكر فيه أن هناك ً
ً
إسالمية قد ُأ ّسست باغتصاب
دول
سلما( .((9وال شك يف أن السبب األول لهذا النشاط االستثنايئ يعود
السلطة ،يف حني نجح آل عثمان يف خالفة السالجقة يف األناضول ً

حاكما ً
ومهتما
ملتزما بالقانون،
عادل
إىل رغبة السلطان يف استخدام هذه الوسيلة لكسب الرأي العام ،حتى إنه ُص ّور يف املؤلفات كلها
ً
ً
ًّ
ً
مؤه ً
لة ملنافسة
باملحافظة عىل املكاسب واالنتصارات الكبرية التي حققها والده محمد الثاين(،((9
ومدركا أهمية توطيد أركان الدولة لتكون ّ
متواضعة ،أمر السلطان ًّ
ً
ً
كل من إدريس البدلييس
مساحة
الدولتني اململوكية والصفوية .ولذلك ،وبعد أن كان تدوين التاريخ يشغل

خصصا فيها
(1520-1457م) وكمال باشا زاده (شمس الدين أحمد) (1534-1469م) بإعادة كتابة تاريخ آل عثمان وفقًا لخطة واحدةّ ،

بابا لكل سلطان؛ فأ ّلف البدلييس بالفارسية هشت بهشت (1506م)( ،((9وكمال باشا زاده بالرتكية سالطيننامه أو تواريخ آل عثمان
ً

(((10
"بي لنا السلطان [بايزيد] أننا إذا أهملنا تدوين التواريخ والقصص والحكايات ،ولم نُخ ّلد أمجاد
(1490م) الذي قال يف مقدمتهّ :
ِ
ندون منجزاته ومنجزات أسالفه بالرتكية املبسطة ّ
ليطلع عليها
الحكام العظام السابقني ،فسيطويها النسيانً .
وبناء عليه ،طلب منا أن ّ

Ménage, "A Survey of the Early Ottoman Histories," vol. 1, pp. 35 - 36.

96

97 Cihan Çimen, "Anonim Tevârîh-i Âl-i Osmân (Kuruluştan 892/1487'ye kadar)," MA Dissertation, Marmara University, Istanbul, 2006,
pp. vii, xvi.
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 99إدريس بن علي البدليسي الرومي" ،هشت بهشت :المواهب الرحمانية في ذكر الخالئف العثمانية ،صفة الثمانية في ذكر الخلفاء والقياصرة العثمانية" ،عدد
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V. L. Ménage, "MS Fatih 4205: An Autograph of Kemālpashazāde's Tevārīkh-i Āl-i 'Othmān, Book VII," Bulletin of the School of Oriental and
African Studies, vol. 23, no. 2 (1960), pp. 250 - 264.
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تاـسارد

وره حتى أواخر القرن الخامس عرش
نشوء تدوين التاريخ العثامين وتط ّ

جديرا بآل عثمان
عامة الناس .وقد ك ّلفني للقيام بهذه املهمة ،وكذلك أمر إدريس البدلييس بتدوين كتاب مشابه بالفارسية ،يكون
ً

محبب إىل األعيان والعامة مع تصحيح الروايات املتعلقة بهذه األرسة وتوضيحها"(.((10
بأسلوب ّ

تم ّثلت أوىل النصوص التاريخية العثمانية خالل عهد السلطان بايزيد الثاين يف كتاب حسن بن محمود بيايت ،بعنوان جام جم آيني

ً
(نسبة إىل األمري جم 1495-1459م وبتكليف منه) بالرتكية يف عام 1482م .وسبقت اإلشارة إىل أن املؤرخني العثمانيني عاودوا االهتمام

بنسب آل عثمان خالل هذه املرحلة ،وهو ما انعكس يف هذا الكتاب الذي ذكر األسماء كلها الواردة يف نصوص القرن الخامس عرش،
ً
طويل يف زاوية
بعد أن أضاف إليها اسمني آخرين( .((10أما املؤلف ،فال نعرف عنه سوى أنه من عشرية البيات الرتكمانية ،وأنه قىض وق ًتا

"دده عمر روشني" يف تربيز .وحينما كان يف طريقه إىل الحجاز مع حجاج دمشق يف عام 1481م ،التقى باألمري جم الذي أوعز إليه
بتلخيص كتاب أوغوزنامه الذي كان املؤلف يحمله معه (ويتضمن قوائم بأجداد العثمانيني وأعيان قبيلة قايي منذ آدم) ،فأنجز املَهمة
يف غضون أسبوع واحد .وحينما علم ما حدث لألمري جم يف روما ،أدخل إليه بعض اإلضافات(.((10

نصني بالفارسية ،يعود تاريخ األول إىل عام 1484م ،وهو بعنوان تواريخ آل عثمان،
شهد مطلع حكم السلطان بايزيد الثاين ظهور ّ

ملحمد بن حاجي خليل القونيوي الذي استقى معلوماته عن العثمانيني منذ تأسيس دولتهم حتى عام 1451م من شكر الله ،ومنذ
ٌ
مخطوط
تاريخ شعري ملؤلف مجهول ،بعنوان بايزيد نامه ،وهو
عام 1451م إىل عام 1484م من كتب التقاويم( .((10أما الثاين ،فهو
ٌ

ٌ
أيضا( .((10وتم الكشف يف اآلونة األخرية عن مخطوط محفوظ يف مكتبة قرص
محفوظ يف مكتبة جامعة كامربيدج ،وينتهي بعام 1484م ً

طوب قايب ،يحمل العنوان نفسه ،ملؤلف فاريس يدعى مالك أومي ،وهو ٌ
ويتكون
مثال بار ٌز لتطور أدب الشاهنامه يف عهد بايزيد الثاين،
ّ
من قسمني :يتناول األول محنة وراثة العرش بني السلطان وأخيه األمري جم وتفصيالت عن الشخصيات التي حاولت التوسط بني
سلميا ،يف حني يتناول الثاين الحمالت العثمانية عىل
الطرفني (1484-1481م) ،ما يؤكد أن السلطان كان يريد حل الخالف مع أخيه
ً

امتداد الساحل الشمايل الغريب للبحر األسود ،وانتصاراته يف مولدافيا ،والحمالت ضد املماليك يف قيليقية (1491-1485م) ،واختتم
بالحديث عن سفارة مملوكية ُأرسلت إىل البالط العثماين يف عام 1485م(.((10
عد
غري أن أبرز مؤلفات تلك املرحلة ،كان كتاب عاشق باشا زاده ،بعنوان تواريخ آل عثماندن ،أو عاشق باشا تاريخي ،الذي ُي ّ

شاهدا عىل الكثري من الحوادث ،وال سيما
من املصادر املهمة واألساسية عن التاريخ العثماين خالل القرن الخامس عرش ،ألن مؤلفه كان
ً

حمالت السلطان مراد الثاين .وذكر عاشق باشا زاده أنه أكمل تدوين تاريخه بالرتكية املبسطة يف عام 1484م ،حينما بدأ بايزيد الثاين
البغدان (القسم األعظم من مولدافيا) ،وانتقد فيه كبار رجال الدولة والقادة .أما عن مصادره ،فكان القسم األول من تاريخه
حملته عىل ُ

( ((10الذي أشار فيه إىل أنه التقى به يف "كيووه" يف عام 1413م ،حينما كان يف
الذي ينتهي بعام 1422م مأخو ًذا من مناقب يخيش فقيه (
طريقه من زاوية ألوان جلبي يف أماسيا إىل البلقان .وحينما طرحه املرض يف كيووه ،رقد يف بيت يخيش فقيه ابن إمام أورخان غازي،
101
102
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وهناك س ّلمه يخيش فقيه تاريخه الذي نقل منه الحوادث حتى عهد بايزيد األول( .((10وبعد انتهاء الحرب األهلية بني أبناء بايزيد األول
رصاع بني محمد جلبي وشقيقه موىس جلبي ،اصطف فيه املؤلف إىل جانب األول ،لكن مرضه أعجزه عن مرافقته
يف عام 1413م ،دار
ٌ

إىل بورصة( .((10أما مصادر الكتاب األخرى ،فهي التواريخ املجهولة املؤلفني ومعلومات أخرى من مصادر شفوية وكتب املناقب التي قال

لخص أهم ما جاء فيها(.((11
إنه ّ

ً
واضحة عن استيائهم من أركان
يقدم املؤلف صور ًة
أما عن أسلوب الكتاب ومنهجه ،فقد ُد ّون ُليقرأ أمام ال ُغزاة الدراويش الذين ّ

الدولة وسياستها؛ إذ كان يشعر باملرارة وهو يتحدث عن سياسة بايزيد األول املركزية ومحاوالته توحيد اإلمارات الرتكية ورصاعه ضد

تيمورلنك .ويوضح كتابه حالة اليأس التي انتابته عند انهيار الدولة حينذاك ،وهو ما يدل عىل أنه كان ينتمي إىل تلك الرشيحة ،وأن
املهمشة املعارضة لسياسة السلطان محمد الثاين الذي صادر بعد فتح
تاريخه ال يمثل رأي الدولة الرسمي ،بل رؤية تلك الرشيحة
ّ
ً
واسعة يف
القسطنطينية أرايض وأوقاف كبار الشخصيات والدراويش والشيوخ كلها ،ومنهم عاشق باشا زاده الذي كان يمتلك أرايضَ

َحيي أونكابان وغَ َلطة يف إستانبول .وعند هذه املرحلة من ّ
تشكل "املدرسة" التاريخية العثمانية ،كان السلطان بايزيد الثاين يحاول

تخفيف سياسات والده الصارمة بإعادة أرايض الوقف واملُلك والقرى إىل أصحابها السابقني ،فنال رضا عاشق باشا زاده(.((11

ٌ
مصنف آخر بالرتكية عىل شكل مخطوط ملؤلف مجهول يعود إىل عام 1484م ،نُرشت ترجمته قبل بضع سنوات( ،((11يحتوي
ثمة

ٌ
شامل آلل عثمان منذ صعود الدولة حتى
تاريخ
عىل أحد أهم النصوص لفهم تطور التأريخ العثماين املبكر يف القرن الخامس عرش ،وهو
ٌ

تفوقهم عىل األمم
أواخر القرن الخامس عرش (1484-1300م) ،يقدم العثمانيني يف سياق التاريخ اإلسالمي األوسع ،ويحاول تفسري ّ
األخرى .وألن مؤلفه وعنوانه مجهوالنُ ،عرف باسم مجهول أكسفورد ،وهو من أهم مصنفات التاريخ العثماين لتلك املرحلة.

عدد من املؤلفات التي هي أقرب إىل الروايات منها إىل التاريخ ،فهي يف األغلب ُتدرج تحت
منذ عام 1487م صعو ًدا ،ظهر ٌ

باب كتب الفتوح (فتحنامه) ،كما ُيص ّنفها املؤرخ فيكتور ميناج ،أو الغزوات (غزواتنامه) ،كما يصنفها املؤرخ الرتيك آغا رسي الوند

ً
ً
دينية .ومن أمثلة ذلك كتاب فتحنامه سلطان محمد ،للدفرتدار قوام الدين
صبغة
( ،((11()1978-1893لكنها بدأت تميل إىل أن تأخذ
قاسم أفندي ،املعروف باسم قوامي ،الذي ترجمه بابنغر مع مقدمة تعريفية بسيطة عن املؤلف ،لم يذكر فيها سوى أنه "الدفرتدار"
قوام الدين قاسم أفندي ،من غاليبويل ،وأنه كان يف قيد الحياة خالل السنوات (1511-1478م) ،وأنه فرغ من كتابه يف عام  1487أو

نده خسته أولدم مناقب آل عثماني تا يلدريم خانه كلنجه إمام أوغلندن نقل أده رين" .ينظر :المرجع
" 108فقير ًك ْي َوه ده قلدم أورخان بكوك إمامي أوغلي يخشي َف ِق ُنك أ ِو َ
نفسه ،ص "يح" (المقدمة)؛

Ménage, "The 'Menaqib' of Yakhshi Faqih," p. 50; Nihat Sami Banarlı, "Ahmedi ve Dâsitân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman," Türkiyat
Mecmuası, vol. 6, no. 50 (1939), pp. 49 - 176.
109 Halil İnalcık, "How to Read Ashik Pasha-Zade's History," in: Halil İnalcık, Essays in Ottoman History (Istanbul: Eren Yayincilik, 1998),
p. 32.

 110من ذلك ً
مثل أنه أشار إلى أنه استقى معلوماته عن أسر بايزيد األول في معركة أنقرة من أحد اإلنكشارية ،المدعو خوجه نائب ،وأن معلوماته عن حوادث معركة
ً
شفوية من أومور ابن قائد المشاة العثماني قره تيمورتاش الذي كان في المعركة.
نيغبولي (نيكوبوليس1396 ،م) كانت شهاد ًة
Necdet Ozturk (ed.), Aşıkpaşazade Tarihi (Istanbul: Bilge Kültür Sanat, 2013), pp. 91, 107.
111 Ibid., pp. 292 - 293; Kaçar, p. 52.
)112 Dimitri Kastritsis (ed. & trans.), An Early Ottoman History: The Oxford Anonymous Chronicle (Bodlian Library, MS Marsh 313
(Liverpool: Liverpool University Press, 2017).
113 Ménage, "A Survey of the Early Ottoman Histories," vol. 1, p. 51; Agah Sırrı Levend, Gazavat-nameler ve Mihail-oğlu Ali Bey'in
Gazavat-namesi (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1956), pp. 16 - 22.
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(((11
محمدا الثاين يف حمالته ،وأن السلطان بايزيد الثاين علم
ويفهم من كتابه أنه شارك
ً
1490م  ،وأن أسلوبه يف الشعر رشيق وأنيقُ .

بابا ملحمد الثاين ،والثالثة أبواب الباقية لبايزيد
بابا ،منها خمسة وعرشون ً
بمضمون الكتاب وأمره بإكماله ،فأكمله بثمانية وعرشين ً

الثاين"( .(((11وكان فتح القسطنطينية أبرز ما تناوله الكتاب ،حتى إنه كان من أهم مصادر تاريخ طورسون بك(.((11

( ((11يف عام 1488م
انتهى طورسون بك من تأليف كتابه تاريخ أبو الفتح سلطان محمد خان املعروف باسم طورسون بك تاريخي (

(أو 1490م) ،بالرتكية املمزوجة بالعديد من املفردات العربية والفارسية ،وخصصه لسرية السلطان محمد الثاين حتى عام 1465م ،كما

كاتبا يف الديوان الهمايوينّ ،
اطلع
يوضح عنوانه .ومعلوماتنا عن املؤلف مستمدةٌ مما كتبه عن نفسه يف كتابه؛ فهو يقول إنه بحكم منصبه ً
عىل قرارات السلطان املهمة ،وشهد فتح القسطنطينية( ،((11وشارك يف الحمالت الكربى ،مرافقًا لراعيه الصدر األعظم محمود باشا.

مبني عىل املشاهدات الشخصية .وعىل
ويمكن القول إن هذا الكتاب هو املصدر األصيل الكامل عن حكم السلطان محمد الثاين ،ألنه ّ
الرغم من أن املؤرخني العثمانيني قلما كانوا يشريون إليه ،فإنه بالغ األهمية لدقة معلوماته ومقدمته النظرية عن طبيعة الفكر السيايس

العثماين .ويذكر فيكتور ميناج أنه ينتمي إىل فئة كتب املديح املكتوبة بالنرث املسجوع ،وأنه أدق وأشمل من الكثري من املؤلفات(.((11

يتحدث بابنغر عن مؤرخ اسمه "شهدي" ،لكنه يذكر أن املعلومات عنه نادرة ،فال نعرف عنه سوى أنه ولد يف قسطموين لتاجر

تمه
ثري يف زمن ما خالل حكم السلطان محمد الثاين .أما عن مص ّنفه،
ٌ
فمفقود ،وال ُيعرف حتى عنوانهُ ،
ويذكر أنه كان ينوي أن ُي ّ

بعرشة آالف بيت ،لكنه لم ينجز ّإل أربعة آالف ،وأنه ينتمي إىل صنف كتب الشاهنامه .وقد حاول نجيب عاصم العثور عليه يف مكتبات

أيضا(.((12
إستانبول ،لكنه لم يفلح ،ويبدو أنه
مفقود يف املكتبات األوروبية ً
ٌ

شاعر من مدينة سينوب ،له بالرتكية كتابان :فتحنامه إينه بختي ومودون
أيضا صفايئ (ت1521 .م) ،وهو
من مؤلفي هذه املرحلة ً
ٌ

وغزوات بحرية ،وكالهما يعود إىل ما قبل عام 1512م ،تناول فيهما قصص وذكريات البحارة العاديني وبعض قادة البحر ،أمثال كمال

ريس ،وحملة (1503-1499م) التي تسمى معركة ليبانتو الصغرى ،عىل سواحل إيطاليا التي كان صفايئ حارضًا فيها(.((12

114 Kıvâmî, Fetihnâme-i Sultan Mehmed, Franz Babinger (ed. & trans.) (Istanbul: Maarif Vekâleti, 1955), pp. I-VIII, 6.
115 Ibid., p. 5.
116 İsa Kayaalp, "Kivâmî," in: Islam Ansiklopedisi, vol. 25 (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2002), p. 507.

يوجد المخطوط الوحيد لكتاب فتحنامه في مكتبة والية برلين  ،Berlin Staatsbibliothekتحت رقم  ،MS, Or., nr.40-1975وهو الذي أجرى عليه الباحث التركي سعيد
گوكجه دراسته للدكتوراه في جامعة ميونخ في عام .1954

Sait Gökçe, "Kivâmî und Fetihnâme." PhD Dissertation, München Universität, München, 1954.

117

لالطالع على طبعة نقدية لهذا الكتاب ،ينظر:

Tursun Bey, Târîh-i Ebü'l-Feth, Mertol Tulum (ed.) (Istanbul: Baha Matbaası, 1977).

118 Halil İnalcık, "Tursun Beg, Historian of Mehmed the Conqueror's Time," in: Halil İnalcık (ed.), The Middle East and the Balkans under
the Ottoman Empire: Essays on Economy and Society (Bloomington, IN: Indiana University Turkish Studies, 1993), pp. 417 - 431.

شائعا حينذاك .ينظر:
ُيذكر أن أصل اسم طورسون هو "طور سيناء" الوارد في القرآنُ ،
وحور إلى "طورسون" بمعنى "فليعش" بالتركية .وكان هذا االسم ً

Kenan İnan, "The Incorporation of Writings on Periphery in Ottoman Historiography: Tursun Bey's Comparison of Mehmed II and Bayezid
II," International Journal of Turkish Studies, vol. 9, no. 1 - 2 (2003), pp. 109, 111; Christine Woodhead, "Tursun Beg," in: Berman et al. (eds.),
vol. 13, p. 738.
119 Ménage, "A Survey of the Early Ottoman Histories," vol. 1, p. 34.
120 Babinger, Die Geschichtsschreiber, pp. 27 - 28; Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, pp. 29 - 30.
121 Babinger, Die Geschichtsschreiber, p. 49; Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, pp. 55 - 56; Murat Cem Mengüç, "Maritime
Warfare in the Aegean and Ionian Landscapes: Safai's History of 1499 Lepanto Expedition," in: Antonis Hadjikyriacou (ed.), Insularity in the
Ottoman World, Princeton Papers 18 (Princeton: Markus Wiener Publishers, 2017), pp. 87 - 124.
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من املؤلفات املهمة األخرى بالرتكية ،كتاب محمد نرشي (1520-1450م) ،بعنوان جهاننما (كتاب العالم) الذي ال تختلف

كثريا عما ذكره عاشق باشا زاده ،وهو ما قد يدل عىل أنهما استخدما مصادر مشرتكة .لكن نرشي لم يكن
معلوماته عن القرن الرابع عرش ً
مهتما طوال حياته بعلم التاريخ(.((12
شاهدا عىل أي من الحوادث التي ذكرها ،بل كان ينتمي إىل فئة العلماء ،وذكر يف كتابه أنه كان
ً
ً

وتكمن أهمية كتابه يف أنه أول مصدر يقوم بتوحيد مسار التأريخ العثماين املزدوج منذ مطلع القرن الخامس عرش حتى عام 1495م؛

رئيسا له ،وقام
جدا من مخطوط تاريخ بودليان ،وإحدى النسخ املنقّحة لـ تاريخ عاشق باشا زاده،
قريبا ً
فقد استخدم ًّ
ً
مصدرا ً
نصا ً
ً
ً
محورية ،اندمج فيها مسارا تدوين التاريخ العثماين أول مرة .وكانت إحدى النتائج املرتتبة عىل ذلك
نقطة
معا ،ليصبح تاريخه
بدمجهما ً
ُ
اصطلح عىل تسميتها باملجموعة  ،Aوالتي كانت أشبه بالتواريخ الرسمية ،أو
دمج مجموعة املصادر التي اعتمدت عىل أحمدي التي
"تواريخ البالط" ،بمصادر املجموعة الثانية التي ُ
اصطلح عىل تسميتها باملجموعة  ،Bوالتي كانت أقرب إىل التواريخ املجهولة املؤلف،

يف كتاب واحد(.((12

يتكون كتاب جهاننما من ستة أبواب لم يبق منها سوى الباب السادس املخصص للتاريخ العثماين حتى عهد بايزيد الثاين.
ّ

و ُق ّسم هذا الباب بدوره ثالثة أقسام :تناول األول موج ًزا عن أجداد الحاكم األسطوري أوغوز خان وأحفاده والدولة القرخانية
(1212-840م) .وتناول الثاين موج ًزا لتاريخ السالجقة العظام (1194-1037م) وظهور سلطنة سالجقة الروم يف األناضول حتى االجتياح
املغويل (1307-1077م) ،ثم تاريخ إمارة آل قره مان (1487-1250م) .أما القسم الثالث الذي يشكل معظم النص ،فيتحدث عن تاريخ
آل عثمان منذ بدايتهم حتى السنوات األوىل من عهد بايزيد الثاين؛ إذ ينتهي بعام 1485م(.((12

يف بداية كتابه ،يتحدث نرشي عن دواعي تأليف تاريخه ،فقال إنه يف حني تم تأليف العديد من املؤلفات الشاملة يف العلوم األخرى،

فإن املؤلفات املوجودة بالرتكية مشتتة ومتفرقة وتفتقر إىل التنظيم والرتتيب أحيا ًنا .ولذلك أ ّلف تاريخه عن العالم "من الخليقة حتى
لما
يومه" .ومن خالل أسلوب املقدمة ومفرداتها املُ ّ
طعمة بالعربية والفارسية ،يمكن أن نفرتض أنه كان يتقن هاتني اللغتني ،وأنه كان ُم ًّ

باملؤلفات التاريخية التي ُد ّونت بهما( .((12ومع أنه لم ُيرش يف أي موضع إىل مصادره ،فإ ّنه مزج ثالث مجموعات من املصادر التاريخية:
األوىل املصادر التي كان كتاب تاريخ عاشق باشا زاده مصدرها الرئيس ،والثانية هي التواريخ الرسمية أو شبه الرسمية ،مثل تواريخ
أحمدي وشكر الله؛ أما الثالثة ،فهي كتب التقاويم( .((12وكان نرشي قد اقتبس فصوله من تاريخ عاشق باشا زاده عىل نح ٍو شبه َحريف

بعد أن حذف األشعار ،أو أعاد َص ْوغَ ها نرثًا ،وأهمل كل ما يتعلق بسرية عاشق باشا زاده الذي بقيت بصمته ً
قوية يف كتابه ،وإن كان

طمعا يف الحصول
نرشي قد نجح يف تخفيف لهجته الناقدة سياسة الدولة ورجالها ،واعتمد الروايات التاريخية الرسمية للبالط العثماين ً
عىل رعاية بايزيد الثاين( .((12ومع ذلك ،أخذ معلوماته حتى نهاية عهد السلطان محمد األول من مصدر أحمدي املجهول ،ثم أضاف

تفصيالت أخرى من كتب التقاويم والتواريخ املجهولة املؤلف ،ليستكمل ما فات عاشق باشا زاده ،ومنها ما يتعلق بحملة مراد الثاين
122 Mevlana Mehmed Neşrî, Cihânnümâ: Osmanlı tarihi (687 - 890/1288 - 1485), Necdet Ozturk (ed.) (Istanbul: Çamlıca, 2008), p. 5; Victor L.
Ménage, Neshri's History of the Ottomans: The Sources and Development of the Text (London: Oxford University Press, 1964).
Mengüç, "A Study of 15th-Century Ottoman Historiography," p. 17.

123

Ménage, Neshri's History of the Ottomans, pp. 175 - 179.

124

Ibid., p. 7; Neşrî, p. 5; Kaçar, p. 54.

125

Kaçar, p. 55.

126

يذكر ميناج أن نشري استخدم أحد كتب التقاويم وأعاد احتساب تواريخه بالتاريخ الهجري .ينظر:

Ménage, "A Survey of the Early Ottoman Histories," vol. 1, pp. 23 - 24.
Kafadar, pp. 102 - 103.
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عىل إمارة قره مان ومعركة قوصوه الثانية (1448م) ،والرصاع عىل العرش بعد وفاة السلطان محمد الثاين .ويف النتيجةّ ،
تمكن من تغطية
عهد بايزيد الثاين ك ّل ًيا ونجح يف ملء الفجوات يف مصادره(.((12

مؤرخ يدعى سعدي ،أو سعد الله بن مصطفى أفندي (أصبح ُيعرف الحقًا باسم "جم سعدي يس")،
مؤرخي هذه املرحلة ،ثمة
ٌ
من ّ

ودون تاريخه حتى عام 1487م يف مخطوط بعنوان واقعات سلطان جم الذي
كان قد التحق بحاشية األمري جم يف منفاه يف أوروباّ ،
(((12
ُ
كتابا آخر
تم االنتهاء منه يف عام 1495م ُ .
ويعتقد أن سعدي هذا اع ُتقل يف إستانبول وأعدم بعد وفاة جم بوقت قصري ،بعد أن أ ّلف ً
كتب أخرى ظهرت بعد عهد بايزيد الثاين ،تشري إىل أن أحوال األمري جم ومنفاه
بعنوان ساقي نامه ،تناول فيه حياة جم ،لكنه ُفقد .وثمة ٌ

املدونات التاريخية العثمانية ،ومنها ً
مثل غربتنامه الذي كتبه عىل األرجح دفرتدار جم ،املدعو
يف أوروبا كانت من املواضيع الشائعة يف ّ
حيدر جلبي ،وتاريخجه ألحمد سنان بهشتي الذي ّركز عىل الرصاع بني السلطان بايزيد الثاين وأخيه األمري جم( ،((13ومخطوط بالعربية

مجهول العنوان واملؤلف يوثق عودة السلطان بايزيد الثاين من حمالته يف جزر بيلوبونيز يف عام 1500م(.((13

أيضا أوروج بك بن عادل القزاز األدرنوي ،صاحب تواريخ آل عثمان الذي ُكتب بالرتكية نرثًا .وال تضم
ومن مؤرخي هذه املرحلة ً

تعليما رفيع
كتب السرية العثمانية معلومات عن سريته ،سوى أنه ولد يف النصف الثاين من القرن الخامس عرش ألرسة حرضية ،وتلقّى
ً

املستوى ،وهو ما ّ
تجل بإتقانه العربية والفارسية إىل جانب الرتكية( .((13أما الكتاب ،فتناول تاريخ الدولة منذ تأسيسها حتى عهد السلطان

محمد الثاين .وثمة أربع مخطوطات له ،تنتهي األوليان منها (أكسفورد وكامربيدج) يف عام 1467م أو 1468م ،أما ُ
األخريان (مانيسا
وباريس) املنقّحتان واألشمل ،فتنتهيان يف عام 1502م( .((13وكانت مناقب يخيش فقيه أهم مصادره منذ تأسيس الدولة حتى عام 1413م،

بعدها بدأ يستقي معلوماته من عاشق باشا زاده( ((13الذي أشار إليه يف املخطوطتني اللتني تمثالن النسخة الثانية من تاريخهً ،
قائل" :لو
ٍ
لدرويش يعيش اآلن يف مدينة قسطنطني ،إنه
علمت بتلك الحوادث ومن أين جمعتها ،فسأشري إىل [رواية] شاهد عيان
أحد كيف
َ
سألني ٌ

يدعى أحمد عاشق ،وهو ٌ
حكيم عمره مئة سنة [ ]...هو الذي جمع تلك الحوادث"( .(((13أما فيما بعد عام 1422م ،فقد اعتمد عىل
رجل
ٌ
مؤلفات ملؤرخني مجهولني ،وعىل مصادر مختلفة أخرى ،مثل الشهادات والروايات الشفوية وكتب املناقب (مناقب نامه)(.((13

128 Mengüç, "Interpreting Ottoman Identity with the Historian Neşri," p. 67.

 129ينظر الطبعة الحديثة :مؤلف مجهول ،واقعات سلطان جم (إستانبول :تاريخ عثماني انجمني مجموعه سنك عالوه سيدر)1912 ،؛ وتجدر اإلشارة إلى أن المؤرخ
رجح أن يكون اسم المؤلف سعدي ،غير أن النسخة الحديثة للكتاب صدرت من دون اسم المؤلف .وثمة نسخة بالفرنسية للكتاب من دون ذكر اسم
مراد جم منكوج ّ
المؤلف:
Anonim, Sultan Djem Un Prince Ottoman Dans I'Europe du XVe Siecle D'apres Deux Sources Contemporaines; Vakıat-ı Sultan Cem, Qeuvres
de Guillaume Caoursin, Nicolas Vatin (ed.) (Ankara: Société Turque d'Histoire, 1997).
130 Mengüç, "A Study of 15th-Century Ottoman Historiography," pp. 71 - 72.
" 131عودة السلطان بايزيد الثاني من الحرب البيلوبونيزية سنة  ،"1500المخطوطات اإلسالمية في جامعة اليبزيك ،مكتبة جامعة اليبزيك ،رقم المخطوط B. or.
المفهرس ألن المخطوط بال عنوان).
 ،038-33شوهد في  ،2022/1/31في( https://bit.ly/3tJld3f :المخطوط من  6صفحات فقط والعنوان من ُ
132 Oruç Beg, Tarihi, Nihal Atsiz (ed.) (Istanbul: Tercüman, 1972), p. 8; Necdet Öztürk (ed.), Oruç Beg Tarihi (Istanbul: Çamlıca, 2007),
p. 23.

133 Victor L. Ménage, "Another Text of Uruç's Ottoman Chronicle," Der Islam: Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen
Orients, vol. 47 (1971), pp. 273 - 277; Victor L. Ménage, "On the Recensions of Uruj's 'History of the Ottomans'," Bulletin of the School of
Oriental and African Studies, vol. 30, no. 2 (1967), pp. 314 - 322.
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إينالجك ،ص .240

135 Öztürk (ed.), Oruç Beg Tarihi, p. 9.
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نصوص أخرى ،مثل قطبنامه ألوزون فردويس رشف الدين موىس رومي (1499م)،
إىل جانب النصوص املذكورة آنفًا ،ثمة
ٌ
ِ
عرا بالرتكية
ومحروسه إستانبول فتحنامه يس لتقي زاده جعفر جلبي (1500م) ،ونص آخر بعنوان غزوات ميديليلَ ،ن َظمه ش ً
ٌ
ٌ
مجهول(.((13
مؤلف
ٌ
تحول مهم يف كتابة التاريخ العثماين؛ إذ انتقل االهتمام نحو تدوين مؤلفات
خالل الشطر األخري من حكم بايزيد الثاين حصل

ً
جدا يف حركة
عب عن سيادة الدولة العثمانية .ويف الحصيلة ،كانت املؤلفات التاريخية التي ُكتبت يف عهد بايزيد الثاين
مهمة ً
تاريخية ُت ّ

تدوين التاريخ العثماين؛ إذ شكلت أساس النصوص التاريخية كلها التي ُكتبت خالل القرن السادس عرش .ويوضح الجدول ( )3أهم
املؤرخني ومؤلفاتهم يف عهد السلطان بايزيد الثاين.

الجدول ()3

أهم املؤرخني ومؤلفاتهم يف عهد السلطان بايزيد الثاين
املؤلف

عنوان كتابه

العام

اللغة

الصنف

حسن بن محمود بيايت

جام جم آيني

1481م

الرتكية

سرية

تاريخ محمد الثاين

محمد باشا كرماين

حامدي بن مؤنس

(((13

عاشق باشا زاده
مجهول (أكسفورد)
محمد بن حاجي
خليل القونيوي
حسام كاتب

مجهول (كامربيدج)
طورسون بك
قوام الدين قاسم أفندي
(قوامي)
ساريجا كمال

رسالة  1و2

غري معروف

الفارسية

مديح

1484م

الرتكية

تاريخ عام

1484م

غري معروف

عام

تواريخ آل عثمان

1484م

الفارسية

مديح

حكايت جم سلطان

1485 /1484م

غري معروف

غزواتنامه

تاريخ أبو الفتح سلطان محمد خان
(طورسون بك تاريخي)

1490 /1488م

الرتكية

غزواتنامه

فتحنامه سلطان محمد

1490 /1487

غري معروف

شاهنامه

سالطيننامه

1490م

الرتكية

تاريخ عام

الرتكية

عام

تواريخ آل ُعثماندن :عاشق باشا
زاده تاريخي
تواريخ آل عثمان

بايزيد نامه

أوروج بن عادل األدرنوي

تواريخ آل عثمان

مجهول (غيزة)

تواريخ آل عثمان

كمال باشا زاده

بعد 1481م

العربية

غري معروف

سالطيننامه (أو تواريخ آل عثمان)

1486م

الفارسية

1502 /1467م

الرتكية

1491م

الرتكية

1490م

شاهنامه

تاريخ عام
تاريخ عام

Mengüç, "A Study of 15th-Century Ottoman Historiography," pp. 27 - 28, 82 - 94.

138

المؤرخ الوحيد الذي ذكر تفاصيل عنه هو ميناج .ينظر:

137

Ménage, "A Survey of the Early Ottoman Histories," vol. 1, pp. 162 - 164.
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مجهول (طوب قايب)

تواريخ آل عثمان

سعد الله بن مصطفى أفندي
(سعدي)

1491م

واقعات سلطان جم

1495م

مجهول

غزوات ميديليل

1499 /1498م

أحمد سنان بهشتي

تاريخجه (تاريخ بهشتي)

1499 /1498م

فتحنامه أينه بختي ومودون

1500م

تقي زاده جعفر جلبي

محروسة إستانبول فتحنامه يس

1500م

روحي جلبي

تواريخ آل عثمان (تاريخ روحي)

1511 /1510م

نرشي

مجهول

أوزون فردويس
صفايئ

إدريس البدلييس

ساقي نامه
جهاننما

تاريخ ابتداء آل عثمان
قطبنامه

غزوات بحرية
هشت بهشت

الرتكية

قبل 1495م

الرتكية

1495م

الرتكية

الرتكية

عام

سرية
سرية

تاريخ عام

الرتكية

غزواتنامه

غري معروف

تاريخ عام

الرتكية

غزواتنامه

1499 /1498م

الرتكية

1499م

غري معروف

غري معروف

الرتكية

1504 /1503م

الفارسية

الرتكية

الرتكية

تاريخ عام
غزواتنامه
غزواتنامه
غزواتنامه
مديح

تاريخ عام

املصدر :املرجع نفسه.

خامتة
وبينت أن القرن
تناولت الدراسة االتجاهات العامة لحركة تدوين التاريخ العثماين حتى أواخر القرن الخامس عرشّ ،
ً
يحد بمعرفتنا عن املرحلة املبكرة من التاريخ
الرابع عرش بأكمله يمثل فجو ًة
واسعة من حيث املؤلفات التاريخية العثمانية ،ما ّ
العثماين ،وهو ما تسبب بفتح أبواب التفسري واالجتهاد أمام املؤرخني يف قضيتني أساسيتني لم ُتحسما عىل نحو قاطع حتى
وتحولها من
اآلن :أسباب غياب تدوين تاريخ الدولة العثمانية لذلك القرن ،وأصل الدولة العثمانية وسبب توسعها الرسيع
ّ

إمارة إىل إمرباطورية مرتامية األطراف ،وإىل واحدة من أكرب قوى العالم القديم خالل مدة قياسية .وقد ُق ّدمت
تفسريات متعددةٌ
ٌ

ً
ً
علميةّ ،إل أن ًّأيا منها لم يحسم األمر ،وكل ما استطعنا الخروج به أننا ال يمكن أن
معالجة
لدراسة هذه املسألة ومعالجتها

ندرس تاريخ القرن الرابع عرش العثماين ّإل من زاوية مصادر القوى املعارصة للدولة العثمانية ،املغولية واإليلخانية والعربية
قدمت ،يف جميع األحوال ،صور ًة مغاير ًة عن أصل آل عثمان؛ فاملصادر العربية تنسبهم
والبيزنطية والرصبية والبندقية ،التي ّ

إىل عرب الحجاز ،واملصادر الرصبية والبندقية تنسب عثمان غازي نفسه إىل فالحي األناضول وليس إىل بدو آسيا الوسطى.
يلمحوا ،ولو بالقدر
وزاد املؤرخون العثمانيون األوائل (مؤرخو القرن الخامس عرش) ،األمر
ً
غموضا بتجاهلهم مسألتنيُ :
فهم لم ّ

األدىن ،إىل مسألة غياب مؤلفات تاريخية خالل القرن السابق (الرابع عرش) ،ولم يشريوا يف الوقت نفسه إىل املصادر التي استقوا
معلوماتهم منها عن ذلك القرن ،سوى اإلشارة املقتضبة التي ذكرها عاشق باشا زاده عن يخيش فقيه وكتابه املفقود ،ولم يذكروا

لنا من أين حصلوا عىل معلوماتهم عن السالطني األربعة األوائل .وتستحق هاتان املسألتان التوقف والنظر.
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عند هذه النقطة ،ال بد من أن يستعني التاريخ بالعلوم األخرى ،مثل النميات واآلثار واألنرثوبولوجيا وغريها ،فلعلها

تكشف ما لم ُتسعفنا املدونات الكتابية يف الكشف عنه .ولعلنا نخرج بنتائج توازي النتائج التي خرج بها املؤرخ األمرييك هيث
ُ
سسا وتفسريات جديد ًة لقيام الدولة العثمانية .وقد ُطرحت يف
لوري  Heath W. Lowryيف تفنيده نظرية بول فيتك ووضعه أ ً
ٌ
ً
ٌ
محاولة يف الطريق نحو حل هذا اللغز ،أو "الثقب األسود" عىل حد
الحقة تثبتها أو تنفيها ،لكنها
فرضية لعل دراسات
الدراسة
تعبري كولن إمرب.

وإذا كان القرن الرابع عرش يحمل معه هذه األلغاز كلها ،فالقرن الخامس عرش ليس كذلك؛ فقد شهد منذ بدايته حتى

تصاعدا ُم ّطر ًدا يف حجم املؤلفات التاريخية ونوعها .وأظهرت الدراسة أن التنوع الكبري يف تلك املؤلفات لم يكن بسبب
نهايته
ً

وجود اختالف يف املادة التاريخية التي تناولها املؤرخون العثمانيون ،بل بسبب رؤيتهم واستجابتهم ملتط ّلبات عرصهم وظروف
وغالبا ما كانت تلك املؤلفات عىل اختالف أساليبها الشعرية والنرثية ،تستمد معلوماتها من مصادر متعددة ،ال من
الدولة آنذاك،
ً

مصدر واحد ،وكان املوضوع الواحد ُيطرح بأكرث من أسلوب وأكرث من رؤية لدى هذا املؤلف أو ذاك ،كل بحسب رؤيته أو

ً
حادثة واحد ًة بأكرث من صيغة وأكرث من أسلوب عند مقارنتها بنصوص متعددة؛ فقد كتبها أحمدي
مصادره؛ فيمكن أن نقرأ
بالشعر الرتيك ،وشكر الله بالنرث الفاريس ،ونرشي بالنرث الرتيك ،وكمال باشا زاده بالنرث الرتيك الفخم ،والبدلييس بالنرث الفاريس

الفخم ،وهكذا.

متتاليا خالل القرن الخامس عرش ،فقد كان االعتماد عىل
تطورا
أيضا أن تدوين التاريخ العثماين شهد
وبينت الدراسة ً
ً
ً
ّ

التواريخ املجهولة املؤلف والروايات الشعبية والتقاويم أكرب يف مطلع القرن ،لكن هذا االعتماد بدأ يف االنحسار بمرور الزمن .ومنذ
وكثريا ما كان املؤلفون شهو ًدا عىل الحوادث أو معارصين
منتصف القرن ،أخذت املؤلفات تعتمد عىل مصادر أدق وأكرث ِصدقية،
ً
لها .ومع نهاية القرن ،أخذت تلك املؤلفات تكتسب صفة الدقة واألمانة يف وصف أوضاع الدولة وحوادثها ،وال سيما بعد أن
خاصا ،وهو ما ّ
تجل لدى نرشي يف جهاننما ،وكمال باشا زاده يف سالطيننامه،
بدأ السلطان يويل مسألة تدوين التاريخ
اهتماما ً
ً
سائد أن معظم التواريخ التي ُأ ّلفت خالل عرص السلطان بايزيد
اعتقاد
والبدلييس يف هشت بهشت وغريهم .وكان هناك
ٌ
ٌ

الثاين كانت بتوجيه من القرص ،غري أن الواقع لم يكن كذلك؛ فقد كان تدخّ ل السلطان والبالط يف محتوى التاريخ ومضمونه
محدو ًدا .وثمة خطأ يف افرتاض أن معظم كتب التاريخ التي ُأ ّلفت يف عهده ،كانت تمثل رغبته يف فرض أيديولوجية الدولة يف
تدوين التاريخ العثماين ،لكن هذا الرأي غري دقيق ،ألنه يضع جميع املؤرخني يف خانة واحدة ،ويتجاهل العديد من االختالفات
ً
وشعبيا من خالل التواريخ
شامل
خطابا
األيديولوجية بينهم؛ ففي حني ا ّتبع بعض املؤرخني خطاب الدولة الرسمي ،تب ّنى آخرون
ً
ً

املجهولة ،وتق ّلب آخرون بني هذين النهجني ،مثل كمال باشا زاده .وحاول غريهم ،مثل نرشي ،التوفيق بني هذا وذاك.
ومع تزايد املؤلفات يف نهاية القرن ،بدأ االعتماد عىل اللغة الفارسية ينحرس ،واالعتماد عىل اللغة الرتكية ،بوصفها لغة الثقافة
أساسا
والتأليف ،يتزايد أكرث فأكرث (وهو ما أوضحته جداول الدراسة) ،وهذا يعني تزايد الوعي بالهوية الثقافية واعتمادها
ً

ً
سياسية تواكب متط ّلبات العرص ،إىل جانب اهتمام بايزيد الثاين الشخيص
للتعبري .وكان تطور الدولة العثمانية بوصفها وحد ًة

ً
أيضا يف تطور حركة تدوين التاريخ .وكانت إحدى القيم الرئيسة للفكر التاريخي خالل القرن
ورعايته األدب ،عوامل
حاسمة ً

الخامس عرش هي توظيفه يف مساعدة الحكام يف الحكم .كان هذا الهدف التوجيهي من بني الدوافع التي ألهمت أولئك
املؤرخني لتدوين مص ّنفاتهم .من جهة أخرى ،عكست املؤلفات التاريخية التطور األيديولوجي يف املجتمع العثماين والنخبة

تتصدر اهتمام السالطني واملؤرخني عىل
املثقفة .فمنذ عهد مراد الثاين ،بدأت فكرة أحقية آل عثمان يف حكم العالم اإلسالمي
ّ
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ً
مساحة وقوةً ،يف عهد محمد الثاين بعد فتح القسطنطينية ،وهو
حد سواء .وتسارعت هذه الفكرة ،النابعة من الوعي بنمو الدولة

ً
هيبة ال مثيل لها إىل آل عثمان ورسخ بقاءهم يف السلطة وهيمنتهم عىل العالم اإلسالمي يف مطلع القرن التايل.
انتصار أضاف
منذ عرشينيات القرن املايض ،بدأ االهتمام بدراسة تلك النصوص وتحقيقها وطبعها ،ودراسة العالقة فيما بينها .وقد ُأشري

يف أكرث من موضع إىل أوجه التشابه واالختالف بني هذا املصدر وذاك ،والعالقة بني املصادر املتأخرة واملبكرة للقرن الخامس
عرش .ومع فتح أبواب األرشيف العثماين أمام الباحثني وتقدم تقنية املعلومات اإللكرتونية ،أصبح الخوض يف مواضيع عسرية

كهذه أيرس وأرسع وأدق ،وأصبح الحصول عىل معلومات أكرث وحقائق أدق عن تلك الحقبة املبكرة والغامضة من التاريخ

العثماين ودراسة مواضيع أخرى غري تاريخ الحروب والثورات من األمور املمكنة.

ً
ً
شحيحة ونادرةً ،لكنها
فضل عن القرن الرابع عرش ،تبقى
مع ذلك كله ،ال ُينكر أن املواد املتعلقة بالقرن الخامس عرش،

مع ذلك يف حاجة إىل أن توضع ضمن سياقاتها التاريخية الصحيحة ،وأن ُتخضع للنقد والتحليل ليصبح يف اإلمكان اعتمادها

ً
تاريخية يمكن البناء عىل أساسها.
وقائع
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األوبئة والجوائح في الشرق األدنى القديم
منذ أقدم العصور حتى طاعون عمواس
دراسة يف تأثرياتها يف العمران البرشي

Epidemics and Pandemics in the Ancient Near East From Ancient Times until the Emmaus Plague
A Study of Their Impacts on Human History
ٍ
 مع إعطاء بعــض األمثلة من بالد،عــرض عام لتاريخ األوبئــة يف الرشق األدىن القديــم
تهــدف هذه الدراســة إىل تقديم
 وتعتمد عىل املدونات املكتوبة بالخط املسامري وباللغة السومرية.ما بني النهرين وبالد الشام وشبه الجزيرة العربية
. وعىل نقوش أخرى من بالد الشــام ونصــوص العهد القديم من الكتاب املقــدّس واملصادر املرصية القدمية،واألكاديــة

وتزودنــا هذه املصادر مبعلومات مهمة عــن الجوائح واألوبئة التي كانت قد انترشت يف بــاد املرشق العريب منذ األلف

 تناقش، وبعد عرض صــورة عامة لألوبئة والجوائح عــر التاريخ. وكيفية تعامل اإلنســان والدولة معها،الثالــث قبل امليــاد
م) املعروفة يف542-541( م تنتقل إىل ما يســمى جائحة جســتنيان
ّ  ث،الدراســة بعضً ا منها يف الفرتة القدمية املذكورة

. بطاعون عمواس، من خالل استمراريتها التاريخية،التاريخ العريب وبالد الشام

. طاعون عمواس، طاعون جستنيان، الجوائح، تاريخ الطب، حضارات الرشق األدىن القديم:كلامت مفتاحية

This study documents the history of epidemics in the ancient Near East, giving some examples from Mesopotamia,
the Levant, and the Arabian Peninsula. It relies on the cuneiform scripts, the Sumerian and Akkadian languages and
other inscriptions from the Levant, Old Testament texts and ancient Egyptian sources. These sources provide us
with important information about epidemics that have spread across the Arab Mashreq since the third millennium
BC, and how people and the state dealt with them. After presenting a general picture of epidemics and pandemics
throughout history, the paper discusses the ancient period, then moves on to the "Plague of Justinian" (541 - 542
AD), known in Arab history and the Levant through its historical continuity with the plague of Amwas.
Keywords: Ancient Near Eastern Civilizations, History of Medicine, Epidemics, Plague of Justinian, Plague of
Amwas.
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مقدمة
ً
(م َثل سومري)(((.
"من أراد أن يدخل
مدينة موبوءة بالطاعون ،فيجب أن ُيقاد إليها كحمار ثقيل الحمل" َ

عام((( ،وقد و ِب َئت ْ َ
وأما الجائحة  Pandemicفهي الوباء العابر للبلدان
ال ْرضَ :ك ُ َ
ُيوصف الوباء  Epidemicبأ ّنه مرض ّ
َ
ث َم َر ُضهاّ ،

يع ّم األرض(((( .وعادة ما يوصف املرض الذي يصيب الكثري من الناس بأ ّنه الوباء واملرض الذي يقتل الكثري منهم بأ ّنه ّ
الطاعون(((.
الذي ُ
مر التاريخ
السؤال الرئيس لهذه الدراسة هو :ماذا نعرف عن األوبئة يف العصور القديمة؟ يف البداية ،ال ّ
بد من القول ّ
إن البرشية عىل ّ

تحملها من أجل البقاء عىل قيد الحياة .وكانت األوبئة من أكرث املعضالت التي عانتها البرشية .وكان
واجهت كوارث ماحقة ،كان يجب ّ
الطاعون من أكرث هذه الكوارث ً
فتكا يف تاريخها .والسؤال هنا ليس عن عدد ضحايا األوبئة فقط ،بل عن الكيفية التي استطاع بها

أن األوبئة قد قتلت من البرش أكرث مما قتلته الحروب((( .وكانت
من نجوا منها إعادة بناء حياتهم واالستمرار فيها .ويتفق الباحثون عىل ّ

هذه األوبئة وما رافقها من جفاف وسنوات املَ ْحل قد أ ّدت يف العصور القديمة إىل مجاعات وهجرات جماعية كثرية للشعوب ،للبحث عن

أن الناس الذين تعرضوا لها كانوا
مأوى لالستمرار يف العيش .وعادة ما تتطور األوبئة عرب العصور وتتحكم يف بعض املناطق ،بينما يبدو ّ
غالبا أن
يطورون أحيا ًنا مناعة جسدية ّ
ّ
ضدها .وعىل الرغم من الكوارث التي تركتها األوبئة يف العصور القديمة ،فإن الشعوب استطاعت ً

تنهض وتعيد ترتيب أمورها وتستمر يف الحياة(((.

ومع بداية األلف الثالث قبل امليالد وظهور املدن الكبرية وازدياد التواصل االجتماعي والتجاري يف العالم القديم ،بدأ عرص األوبئة.

ولم يكن التعامل مع بعض األوبئة ً
سهل يف املدن املكتظة بالسكان مثل بابل ،وكانت ذات تعداد سكاين يتعدى عرشات اآلالف .ويف
غالبا تحتوي عىل أعداد ضخمة من قطعان املاشية ،التي كانت أحيا ًنا هي مسببات لألمراض الفتاكة؛
العالم القديم ،كانت املدن والقرى ً

أي األوبئة ذات املنشأ الحيواين مثل الجدري والدفترييا واإلنفلونزا وغريها .وكان للتجارة والسفر والحروب دور أساس يف انتشار األوبئة،

ومنها الكثري من األوبئة يف بالد ما بني النهرين ومرص .وكان الوباء األثيني ( 430ق .م ،).وجائحة ّ
الطاعون الجستنياين (542-541م)
تدمريا يف تاريخ البرشية(((.
 نسبة إىل اإلمرباطور جستنيان األول ( Justinianحكم 565-527م)  -من أكرث أنواع األوبئةً

هناك مجموعة كبرية من األوبئة ذات منشأ حيواين  ،Zoonosesويمكن أن تنتقل من الحيوانات الربية األليفة إىل البرش ،ومنذ

بداية األلف الرابع قبل امليالد ازداد النشاط الزراعي الريفي يف الرشق األدىن القديم ،حيث يعيش الفالحون يف قرى حول املدن مع
أيضا اتصال اإلنسان بالحيوانات
الربية والحيوانات األليفة كاألغنام واملاعز والخيول ،ومن ثم يكون االتصال بها طوال الوقت .وازداد ً

"ETCSL: The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature, Proverbs: Collection 25: c.6.1.25," accessed on 23/12/2021, at: https://bit.ly/3z1j07v

1

(مدونة األدب السومري ،جامعة أكسفورد)

2

ينظر" :وباء" ،معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،شوهد في  ،2021/12/23فيhttps://bit.ly/2JLcJaS :

4

حول تعريف الوباء والجائحة ،ينظر:

3 Lawrence I. Conrad, "Tā'ūn and Wabā: Conceptions of Plague and Pestilence in Early Islam," Journal of the Economic and Social History
of the Orient, vol. 25, no. 3 (January 1982), pp. 268 - 307.
David M. Morens, Gregory K. Folkers & Anthony S. Fauci, "What Is a Pandemic?" The Journal of Infectious Diseases, vol. 200, no. 7
(October 2009), pp. 1018 - 1021.
5 John Aberth, Plagues in World History (Lanham: Rowman & Littlefield, 2011); Philip Norrie, A History of Disease in Ancient Times: More
Lethal than War (Missoula, MA: Palgrave Macmillan, 2016).
William H. McNeill, Plagues and Peoples (New York: Anchor Books, 1998), pp. 14 - 131.
 7ينظر عن األوبئة والجوائح عبر التاريخ.Stefan Winkle, Kulturgeschichte der Seuchen (Frechen: Komet, 1999) :
مرات.
عدة
طباعته
وأعيدت
ويعتبر هذا الكتاب أهم دراسة تاريخية وحضارية شاملة عن األوبئة في العالم منذ العصور القديمة حتى نهاية القرن العشرين
ّ
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الربية مثل الخفافيش والكالب والقطط والذباب واإلوز ،والقمل ،والفرئان ،والبعوض ،والخنازير ،واألرانب ،والجرذان .وكانت هذه
الحيوانات ناقلة لعدوى األوبئة وتتسبب يف العديد من األمراض الحيوانية املنشأ املختلفة يف الرشق األدىن ،مثل الجمرة الخبيثة والكولريا

حيوانيا عىل الرغم من انتقالها بوساطة البعوض .وأحد هذه األمراض هو ّ
الطاعون الدبيل Bubonic
مرضا
والتيفوس((( .وليست املالريا ً
ً

 ،Plagueالذي أصاب البرشية عىل نح ٍو مروع وأكرث رضاوة كلما وقع السكان يف شبكة مرض تنقلها الجرذان والرباغيث(((.

وتحتفظ الحضارات القديمة بمدونات تساعدنا عىل التعرف بعض اليشء إىل هذه األوبئة والجوائح وإىل تأثرياتها يف حياة البرش.

وقد أشري إىل هذه األوبئة بمصطلحات مختلفة يف حضارات الرشق القديم ،ومن العسري إسقاط املصطلحات الطبية الحديثة الخاصة
باألوبئة عىل املصطلحات الخاصة باألوبئة يف بالد ما بني النهرين ومرص وحضارات اليمن القديم .وكذلك األمر بالنسبة إىل املصطلحات
اليونانية والالتينية  Plagueو Pestilenceيف العصور القديمة ،فقد كانت تشري عىل ما يبدو إىل أي نوع من األوبئة ،وليس ّ
الطاعون

فحسب كما هو الحال يف العربية عند استخدام اللفظ "وباء"(.((1

ويختلف الباحثون يف تاريخ الطب واألوبئة وتاريخ حضارات الرشق القديم يف تحديد زمان ظهور األوبئة ومكان انتشارها األول.

أن البكترييا  Yersinia Pestilisاملسببة للطاعون الدبيل كانت موجودة يف األلف الثالث قبل امليالد يف سيبرييا وإستونيا
ويعتقد البعض ّ
أن بعض األوبئة الف ّتاكة ،التي يطلق عليها
وبولندا ،وكانت هذه البكترييا منترشة يف وادي النيل منذ أقدم العصور( .((1وتجدر اإلشارة إىل ّ
طبيا ،أي ّ
الطاعون يف كثري من الدراسات العلمية ،لم تكن يف حقيقة األمر هي ّ
ّ
الطاعون الدبيل ،لذا يجب
الطاعون املتعارف عليه اليوم ً

استخدام املصطلح "وباء" لإلشارة إليها .فما يسمى "طاعون أثينا" ( 426 /427-430ق .م ،).أو ّ
الطاعون األنطونيني (ويسميه البعض
األنطوين) وهو الجائحة أو الوباء الذي أصاب اإلمرباطورية الرومانية (180-164م) كانا يف حقيقة األمر نوعني من وباء الجدري(.((1

عموما إىل أوبئة الجلد
أيضا يف دراسة األوبئة يف حضارات الرشق القديم .فهناك مصطلحات تشري
وهذا األمر هو ما يواجهنا ً
ً

كالجذام والجدري ،وقد تشمل ّ
الطاعون ،ويختلف العلماء يف تحديدها الدقيق ويف إسقاط املصطلحات الطبية الحديثة عليها(.((1

وج َرب  garābûباملعنى نفسه
وتجدر اإلشارة إىل ّ
أن مصطلحات عربية لألوبئة ترد يف اللغة األكادية منها َداء ُ ،diʾu
وح َّمى َ ،ummu

السامية بمنهجية علم اللسانيات االجتماعية ستكون
إن دراسة املصطلحات الخاصة باألوبئة والجوائح يف العربية واللغات
إىل ّ
حد ما(ّ .((1
ّ
جدا .فالتحليل اللغوي لهذه املصطلحات وتأثيلها ودراسة األفعال املرتبطة بها تساعدنا يف فهم التجربة اإلنسانية لشعوب املنطقة.
مفيدة ً
أي َوخَ زه بهاُ ،
فالطاعونً ،
ّ
وط ِعن
مثل ،مشتق يف العربية من الثاليث َط َعن ،ومن معانيها :طعنه بالرمح وبالسيف
وبالح ْربة ونحوها؛ ْ
َ
أيضا األفعال زحف ،وهجم ،وقتل ،وانترش ّ
اعونَّ ،
الرجل :أي أصابه َّ
الطاعون وغريها،
اعون :رماح الجن( .((1والعربية تستخدم ً
والط ُ
الط ُ

الطاعون تستخدم العربية تعبري تقهقر ّ
وإذا تراجع ّ
جرار .وتستخدم األكادية "أكلتهم يد اإلله"
الطاعون ،وكلها إشارات إىل عدو بجيش ّ
8

هناك بعض المعلومات عن انتشار الكوليرا منذ القرن الثالث قبل الميالد ،ينظر.Ibid., p. 154 :

Peter B. Adamson, "Human Diseases and Deaths in the Ancient Near East," Die Welt des Orients, no. 13 (1982), p. 9; Norrie, pp. 11 - 12.

9

10 Ole J. Benedictow, What Disease was Plague? On the Controversy over the Microbiological Identity of Plague Epidemics of the Past,
Brill's Series in the History of the Environment (Leiden: Brill, 2011), pp. 3 - 22.
11 Winkle, pp. 422 - 435; Norrie, pp. 32 - 36.

15

ينظر" :طعن" ،معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،شوهد في  ،2021/12/23فيhttps://bit.ly/3eoV4Bf :
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Aberth, p. 22.

12

Benedictow, pp. 3 - 22.

13

Adamson, pp. 5 - 14.

14

األوبئة والجوائح يف الرشق األدىن القديم منذ أقدم العصور حتى طاعون عمواس:
دراسة يف تأثرياتها يف العمران البرشي

تاـسارد

الطاعون)"( .((1ويف الحضارة اليونانية ،يظهر اإلله أبو ّلو ُم ً
أو "أكلتهم يد نريغال (إله ّ
نقذا للناس من األوبئة ،ويظهر كذلك وهو يحمل
أيضا بالرمح ،ويظهر اإلله اليوناين أبو ّلو عىل نحو يستطيع فيه إرسال
القوس والنشاب ليرضب العدو بالوباء ،ويوصف الوباء يف اليونانية ً

الوباء بسهامه(.((1

منذ النصف الثاين من القرن التاسع عرش امليالدي وبعد اكتشاف الكثري من النصوص املرصية واأللواح املسمارية ،اهتم العلماء بدراسة

مجموعة من النصوص أطلقوا عليها النصوص الطبيةّ .ركز الباحثون يف تاريخ الرشق األدىن القديم ومرص عىل دراسة التاريخ الحضاري
والسيايس ،وركز القليل منهم عىل التاريخ االقتصادي واالجتماعي .وفيما يخص األمراض واألوبئة ،ركز العلماء عىل نرش الوثائق الطبية،

ولكن دراسات قليلة عالجت مسألة التأثريات االقتصادية واالجتماعية لألوبئة يف مجتمعات الرشق القديم(.((1
عموما،
وعىل تاريخ الطب
ّ
ً

ويقدم لنا علم دراسة األمراض القديمة  Paleopathologyوعلم اآلثار ودراسة الهياكل العظمية معلومات مهمة عن وفاة
ّ

األشخاص ،وما إذا كانت بسبب مرض أو وباء معني أو قتل يف حرب ويساعد يف ذلك دراسة الحمض النووي  .DNAويعطينا علم
دراسة األمراض القديمة ملحات عن البرش فيما إذا كانوا مشوهني أو كانوا يعانون التهاب املفاصل ومضاعفاتها ،مثل األطراف املكسورة
تم إصالح هذه األعضاء أو إجراء عملية جراحية لها ،إضافة إىل تقدير عمر الهياكل العظمية
والناتجة من حوادث أو أمراض ،وما إذا ّ

ّ
أمراضا معينة ترتك آثارها يف العظام من األنيميا أو فقر الدم أو مرض
ومعرفة ما إذا كان الشخص يعاين
السل(.((1
ً

عموما ،األوبئة املعروفة يف الرشق األدىن القديم من ناحية تاريخية فقط ،وتشري إىل طريقة انتشارها وعواقبها عىل
تناقش هذه الدراسة،
ً

الناجني قدر اإلمكانّ ،
وتركز عىل العصور القديمة يف بالد ما بني النهرين وبالد الشام ومرص وشبه الجزيرة العربية .وتشري إىل بعض املصادر

تتم مقارنة هذه األوبئة
أو املدونات التي وثّقت هذه الكوارث ،وإىل املعتقدات الدينية ،وخاصة إىل دور اآللهة يف حماية الناس .وعادة ما ّ

الطاعون األسود أو املوت األسود أو ّ
بجائحة ّ
الطاعون الدبيل الذي انترش خالل القرن الرابع عرش امليالدي وأهلك نحو ثلث سكان أوروبا.

أولً  :استعراض لبعض األوبئة املعروفة يف العصور القدمية
 .1الجذام أو مرض هانسن
يسمى النوع الورمي .واملفهوم الحديث للجذام أنه مرض
أهم أعراض الجذام  Leprosyهو الطفح الجلدي ،ومن الجذام نوع ّ

يتسبب يف نخر العظام وفقدان األطراف .وكان يصيب اإلنسان منذ بداية األلف الثاين قبل امليالد( ،((2وهو وباء مزمن يتطور ببطء،
مدمرا ،وكان قد ساهم بقوة يف إنهاء اإلمرباطورية الح ِّثية وحضارات العرص الربونزي( .((2يعتقد الكثري من
ولكنه وباء قد يتطور ليكون
ً

16 Jeremy Black, Andrew George & Nicholas Postgate, A Concise Dictionary of Akkadian, Santag - 2nd ed. (Wiesbaden: Harrassowitz, 2000),
p. 90.
17 Laura M. Zucconi, Ancient Medicine: From Mesopotamia to Rome (Grand Rapids: Eerdmans, 2019), p. 127.

ُ 18ينظر عن مصر القديمة :حسن كمال ،الطب المصري القديم ،ط ( 3القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب)1998 ،؛ وعن بالد ما بين النهرينُ ،ينظر :طه باقر،
موجز في تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة والحضارة العربية اإلسالمية (بغداد :مطبعة جامعة بغداد)1980 ،؛ وكذلك:
JoAnn Scurlock, Sourcebook for Ancient Mesopotamian Medicine (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2014).

19 Arthur C. Aufderheide & Conrado Rodriguez-Martín, The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology (Cambridge: Cambridge
University Press, 1998); Anne L. Grauer, A Companion to Paleopathology (London: Wiley-Blackwell, 2011).
20 Norrie, p. 12.
21 Ibid; James V. K. Wilson, "Leprosy in Ancient Mesopotamia," Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale, vol. 60, no. 1 (1966),
pp. 47 - 58.
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أن أصل الجذام من رشق أفريقيا ،حيث انترشت البكترييا منذ آالف السنني من هناك يف اتجاه الشمال والرشق ،ويفرتض
العلماء ّ
أن أصل هذا الوباء من الهند(.((2
بعضهم ّ

كبريا .ويذكر
وقد كرث الجدل بني العلماء حول وجود مرض الجذام يف الرشق األدىن القديم .ومع ذلكّ ،
فإن احتمال وجوده يبدو ً

ذكرا للبقع البيضاء أو الطفح الجلدي ،وربما
نص مسماري تآكل أصابع اليدين والقدمني؛ ما يشري إىل أنه وصف للجذام( .((2ونجد ً
أيضا ً
يكون هذا للتمييز بني الشكلني الرئيسني للمرض أي بني الجذام الدرين والجذام الورمي .ويعتقد الباحثون يف تاريخ الطب يف العراق

اسما لعدة أمراض جلدية؛ منها الجذام والربص (نوع من الجذام)
القديم ّ
أن اسم الوباء املعروف بـ "شَ َخ ْرشُ ُّبو"  Saḫaršubbûكان ً
(((2
غالبا عىل أ ّنه الجذام أو مرض هانسن  .وقد ُأنجزت دراسات حديثة عن الطب يف بالد ما
والجدري والحصبة والقباءُ ،
ويفهم شَ َخ ْرشُ ُّبو ً
أن يكون الجذام أحدها وهي:
الرقم األكادية ،يمكن ْ
بني النهرين تحدد خمسة مصطلحات للداللة عىل أمراض جلدية معدية ،تذكرها ُّ

وبوشَ انُو .((2(Būšānu
وإبقُو  ،Epquوغَ َر ُابو ُ ،Garābu
شَ َخ ْرشُ ُّبو ،وغَ َر ُ
اصو ْ ،Garāṣu

ال توجد أوصاف واضحة للجذام يف النصوص الطبية املرصية القديمة من خالل الربديات ،ولكن علماء الدراسات املرصية القديمة

جلديا وصفوه بأ ّنه الجذام ،وهو يرد بحسب وصفهم يف الربديات املرصية ،ومنها بردية هريست (نحو 1500ق .م ،).وبردية
مرضا
حددوا ً
ّ
ً
(((2
إيربس (رقم  . )877ويقول هؤالء العلماء إ ّنه كان معرو ًفا ابتداء من العرص الربونزي األخري يف الرشق القديم أي النصف الثاين من
األلف الثاين قبل امليالد ،ويستمر ظهور هذا املرض يف العرص الحديدي (األلف األول قبل امليالد) .وهناك معضلة يف تحديد األمراض

أن هذا النوع من
الجلدية املذكورة يف املصادر املرصية ،وإن كان املقصود بها ،حقًا ،هو الجذام أو مرض هانسن .ويعتقد باحثون آخرون ّ
الجذام ،املعروف اليوم بمرض هانسن ،لم يظهر يف بالد الشام حتى الفرتة الهلنستية .كان الجذام املعروف بمرض هانسن قد انترش
أن جنوده قد جلبوه معهم من بالد السند يف اتجاه بالد الشام(.((2
ويعتقد ّ
بسبب قوات اإلسكندر الكبري ( 323-356ق .مُ ،).

(لغويا تقابل رصع يف العربية) قد يكون الجذام،
أن املرض الذي يوصف يف العهد القديم باسم "رصعت" tzaraʿat
ويعتقد البعض ّ
ً

فإن هذا مصطلح كان ُيستخدم لإلشارة إىل مجموعة متنوعة من
والبعض يعتقد أ ّنه الربص (سفر الالويني .)14 ،13 :وعىل ما يبدوّ ،
ثم فمن األفضل ترجمة املصطلح بـ "مرض جلدي"(.((2
األمراض الجلدية ومن بينها الجذام ،ومن ّ

أن بالد فارس يف القرن
هناك إشارة إىل الجذام ذكرها املؤرخ اليوناين هريودوتس ( 425-484ق .م Herodotus ).تنص عىل ّ

أيضا
الخامس قبل امليالد كانت تتخذ تدابري الحجر الصحي والتباعد االجتماعي ضد ضحايا ما يسميه "املرض األبيض" ،وكان ُيسمى ً

"املرض الفينيقي"( ،((2وهو ما ذكره أبقراط ( 370-460ق .م Hippokrates ).بناء عىل نص من القرن الخامس قبل امليالد عن الجذام،
وهذه املعلومات جاءت وفقًا لتعليق الطبيب الروماين جالينوس (180-121م)  Aelius Galenusوال توجد معلومات مفصلة عن ذلك(.((3
Winkle, pp. 3 - 15.

22

Simon Brown & David C. Simcock, "Leprosy in Mesopotamia," Research on History of Medicine, vol. 1, no. 4 (2012), pp. 147 - 156.

23

Scurlock, pp. 432 - 438; Markham J. Geller, Ancient Babylonian Medicine: Theory and Practice (London: Wiley, 2015), p. 26.

24

Brown & Simcock, pp. 147 - 156.

25
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27
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 .2الجدري
ّ
الحكة أهم أعراض هذا املرض الجلدي .والتاريخ املبكر للجدري  Smallpoxيكتنفه الغموض( .((3ولكن توجد عالمات
تعترب

أن الجدري كان موجو ًدا يف الحضارات القديمة يف الرشق األدىن ومرص( .((3ويرد الجرب يف نصوص بالد ما بني النهرين باسم
أولية عىل ّ
"ج َرب" إىل الحضارة البابلية( .((3وجاء يف بعض
 Garābuابتداء من النصف األول من األلف الثاين قبل امليالد ،وقد تعود الكلمة العربية َ
النصوص أ ّنه كان عىل الشخص املصاب أن يهيم عىل وجهه خارج أسوار املدينة؛ إذ يمنع من الدخول إليها وترفضه اآللهة( .((3ويف بالد
ما بني النهرين ،جرى التعرف إىل الجدري يف النصوص املسمارية التي عرث عليها يف مدينة ماري(.((3

أن الجدري موصوف يف بردية إيربس (نحو  1500ق .م ،).وأ ّنه قد ُعرث عىل طفح جلدي
وزعم بعض علماء الدراسات املرصية ّ

من البثور املرتفعة عىل جلد ثالث مومياوات يعود تاريخها إىل فرتيت السالالت الثامنة عرشة والعرشين يف األلف الثاين قبل امليالد (بما

(((3
(((3
أن
ويعتقد ّ
يف ذلك مومياء الفرعون رمسيس الخامس الذي مات عام  1146ق .م ، .وجرى تفسري هذا الطفح الجلدي بالجدري ُ .

أن الفرعون املرصي رمسيس الخامس (1146-1149
اللفط "شهني" الوارد يف العهد القديم بأ ّنه الجدري .وتظهر تحليالت علمية حديثة ّ
مصابا بالجدري(.((3
ق .م ).من األرسة العرشين كان
ً

السل
 .3مرض
ّ
ٍ
تماما ما إذا كان
مرض السل  Tuberculosisمرض ُمعد ،تسببه عاد ًة بكترييا ُتسمى  ،Mycobacterium Tuberculosisوال يعرف ً

ّ
والسل من أقدم األوبئة التي عرفتها البرشية ،ويعود ذلك إىل آالف السنني.
هذا املرض قد أصاب البرش عن طريق انتقاله من البقر.
ويمكن أن يكون قد أصاب البرش حتى قبل ما يسميه علماء اآلثار الثورة الزراعية أو ثورة العرص الحجري الحديث (األلف الثامن إىل

ّ
ّ
بالسل من عصور ما قبل التاريخ(.((3
وتدل هياكل عظمية عىل أ ّنها كانت مصابة
الرابع قبل امليالد).

ّ
والسل ،والسعال الدييك)( .((4وقد وجد العلماء
كانت أمراض الرئة معروفة يف بالد ما بني النهرين القديمة (االلتهاب الرئوي،

ّ
السل .وتجدر
تسو ًسا يف العمود الفقري للمومياوات املرصية التي يرجع تاريخها من  3000إىل  2400ق .م .وتنتج من مضاعفات
ّ

ّ
السل(.((4
اإلشارة إىل التماثيل أو الرسوم املرصية التي تظهر منها انحناءات يف الظهر ،ويفرسها الباحثون بأنها من آثار

31 Norrie, p. 12.
32 Aberth, pp. 73 - 87.
33 Black, George & Postgate, p. 90; Scurlock, pp. 432 - 438.
34 Winkle, pp. 833 - 840; Robertson, p. 152.
35 Brown & Simcock, pp. 147 - 156.

36

سنوات حكم الفراعنة تقريبية ،وال يوجد اتفاق تام بين الباحثين على تثبيتها ،اعتمد الباحث هنا على دراسة أساسية في هذا الموضوع وهي:

Erik Hornung, Rolf Krauss & David A. Warburton (eds.), Ancient Egyptian Chronology, Handbook of Oriental Studies. Section 1 The Near and
Middle East 83 (Leiden/ Boston: Brill, 2006).
37 Robertson, p. 35.

38
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41

داليو ،ص .112-107

39 Winkle, pp. 84 - 98; Aberth, pp. 89 - 103.
40 Scurlock, pp. 480 - 483.
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 .4الدفترييا
ٍ
الخناق" ،وتسببه جرثومة تسمى "جرثومة الوتدية الخناقية"
أيضا "مرض ُ
ويسمى ً
الدفترييا  Diphtheriaمرض معدُ ،
شخص العلماء وباء ُيسمى ُب ْأشُ و  buʾšānuيف بالد ما بني النهرين بأ ّنه الدفترييا(.((4
 .((4(Corynebacterium Diphtheriaeوقد ّ

 .5شلل األطفال

شلل األطفال  Poliomyelitisمرض م ٍ
عد فريويس يسببه فريوس شلل األطفال( .((4جرى تشخيص وجود شلل األطفال يف لوحات
ُ

مرصية من األرسة الثامنة عرشة نحو ( 1292-1539ق .م.((4().

 .6الجمرة الخبيثة
الجمرة الخبيثة  Anthraxعدوى بكتريية ،وهي عادة ما تكون قاتلة للبرش والحيوانات .وعادة ما يصيب هذا املرض البرش عن

طريق استنشاق الجراثيم ،واالتصال املبارش للجراثيم بالجلد أو عن طريق حيوانات مصابة .ويمكن أن يكون وباء الجمرة الخبيثة من

املقدس؛ ما يؤكد وجود الجمرة الخبيثة يف الرشق األدىن يف العرص الربونزي(.((4
األوبئة العرشة التي تعرضت لها مرص كما وصفها الكتاب ّ

 .7الحصبة
أن مرض الحصبة  Measlesقد يكون أحد األمراض الجلدية املعروفة يف بالد ما بني النهرين باسم Saḫaršubbû
يعتقد الباحثون ّ

أيضا الجذام أو الجدري أو الحصبة( .(((4والحصبة عدوى فريوسية تصيب الجهاز التنفيس العلوي والسفيل(.((4
والذي يعني ً

مى اإلنفلونزا
 .8ح ّ
حمى اإلنفلونزا  Influenzaمن األوبئة األشد ً
فتكا يف التاريخ؛ لذلك ال ينبغي االستهانة به ،وهو من األمراض املؤثرة يف حياة
ّ
الناس يف نهاية العرص الربونزي املتأخر ( 1200-1300ق .م ).وخاصة يف اإلمرباطورية ِ
الح ِّث َّية ،وربما كان الرشق األدىن القديم هو أول
فاشية مسجلة إلنفلونزا الطيور(.((4

مى التيفويد
 .9ح ّ
حمى التيفويد  Typhoid Feverعن تناول أطعمة أو مرشوبات ملوثة بنوع خاص من البكترييا ،ومع ظروف الرصف الصحي
تنجم ّ

أن ّ
حمى التيفويد التي يرافقها
السيئة التي كانت سائدة عىل نحو قوي يف املدن يف نهاية العرص الربونزي ،كان من املمكن ْ
يشكل هذا الوباء ّ

الحمى ،ومن
وغالبا ما تؤ ّدي إىل املوت الرسيع .ويرد يف حضارات ما بني النهرين أكرث من لفظ للداللة عىل
نزيف معوي والتهاب الدماغ،
ّ
ً
Winkle, 253 - 257; Norrie, p. 15.
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ينظر عن هذا الوباء ومعالجته بالنباتات الطبية في.Scurlock, pp. 389-405 :
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Winkle, pp. 48 - 53; Norrie, p. 14.

46

Scurlock, pp. 432 - 438.
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Brown & Simcock, pp. 147 - 156; Norrie, p. 14.
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األوبئة والجوائح يف الرشق األدىن القديم منذ أقدم العصور حتى طاعون عمواس:
دراسة يف تأثرياتها يف العمران البرشي
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ُ
الحمى منها نوع ُيسمى
"حمى"( .((5كان هناك ،عىل ما يبدو ،عدة أنواع من
ّ
أهم هذه األلفاظ هو أ ّمو  Ummuويقابل يف اللغة العربية ّ

والحمى وترد
 .((5(Liʾbuويف رسالة من ماري موجهة إىل امللك األموري يخربنا املرسل عن شخص أصابته رضبة شمس ،ويعاين الحرارة
ّ
حمى التيفويد كانت سبب طاعون
بأن لها عالقة برضبة الشمس( .((5ويعتقد ّ
عبارة  Ḫimiṭ Ṣētiأو  .Ḫunṭuوتوصف هذه الحالة الصحية ّ
أن ّ
حاليا بأنه الجدري ،وكان قد قتل نحو ثلث سكان أثينا(.((5
أثينا (نحو  426 /427-430ق .م ).الذي يصنفه العلماء ً

 .10التيفوس
شائعا بني
التيفوس  Typhusمرض حيواين املنشأ ،ينتقل إىل البرش عن طريق القمل .وكان هذا الوباء يف العصور القديمة
ً

معا ،مثل الجنود يف الثكنات ،والبحارة يف السفن والسجناء .وتتوافر معلومات موثقة عن
مجموعات األشخاص الذين كانوا يعيشون ً

أن هذا الوباء كان قد دخل عن طريق أرسى الحرب املرصيني إىل اإلمرباطورية ِ
الح ِّث َّية ،وتسبب يف
انتشار التيفوس يف بابل( .((5ويعتقد ّ
"حمى التجمعات" وليس الجدري أو ّ
الطاعون الدبيل .والتيفوس
سمى التيفوس ّ
يسمى وباء الح ّثيني ( 1322ق .م .).حقًا يمكن أن ُي ّ
ما ّ

من األوبئة املوثّقة يف بالد األناضول يف فرتة املستعمرات اآلشورية القديمة يف النصف األول من األلف الثاين قبل امليالد .ويعتقد بعض
الباحثني أن التيفوس هو املرض الذي ُس ّمي وباء الفلستني ،والذي انترش يف الساحل الفلسطيني يف بداية األلف األول قبل امليالد(.((5

 .11مالريا
املالريا  Malariaمرض م ٍ
عد ،تسببه طفيليات البالزموديوم  P. falciparum malariaالتي تدخل مجرى الدم يف الجسم عن
ُ

الحمى والصداع .وكانت املالريا معروفة يف بالد ما بني
طريق لدغة البعوض .وتصيب املالريا البرش منذ آالف السنني .ومن أهم أعراضه
ّ

تم التعرف إىل أعراض املالريا الدماغية من خالل النصوص املسمارية املكتشفة يف بالد ما بني النهرين(.((5
النهرين ،وقد ّ

وبعض الدراسات التي أجريت عىل املومياء املرصية قد أثبتت وجود املالريا يف عرص الدولة املرصية الحديثة ( 1077-1550ق .م.).

أن الوقاية من املالريا يف
أن املالريا كانت منترشة يف مرص وفلسطني نحو  1200قبل امليالد( .((5وتجدر اإلشارة إىل ّ
وتوجد إشارات إىل ّ

مرص القديمة كانت معروفة ،ومنها استخدام الناموسيات أثناء النوم( .((5وتؤكد هذا عبارة ذكر هريودوتس أ ّنها مكتوبة عىل واجهة أحد

املعابد املرصية تذكر الوقاية" :ال تخرج من البيت بعد غروب الشمس يف األسابيع التي تعقب فيضان النيل"(.((5

50 Black, George & Postgate, p. 422; Geller, Ancient Babylonian Medicine, pp. 70 - 73.
51 Scurlock, pp. 675 - 683; Geller, Ancient Babylonian Medicine, p. 63.
52 Geller, Ancient Babylonian Medicine, pp. 26, 63, 86.
53 Norrie, p. 15; J. N. Hays, Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2005), pp. 1 - 8.
54 Winkle, pp. 619 - 627.
55 Ibid., pp. 341 - 355.
56 Scurlock, p. 531.
57 Norrie, p. 14.

58
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59 Joseph P. Byrne, Encyclopedia of Pestilence, Pandemics, and Plagues, vol. 2 (London: Greenwood Press, 2008), p. 357.
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وفس بعض الباحثني الوباء الذي رضب أثينا بأ ّنه املالريا( .(((6وحدث الوباء األثيني يف عام  430ق .م .خالل الحرب البيلوبونيسية،
ّ

التي دارت بني أثينا وإسبارطة ( 404-431ق .م ،).ويطلق عليها أحيا ًنا َّ
اعون األثيني" .وكان لهذا الوباء حركات ارتدادية يف
"الط ُ
األعوام  429و 426 /427ق .م .وبسبب االزدحام الشديد يف زمن الحرب يف املدينة ،انترش هذا الوباء برسعة؛ ما أسفر عن مقتل عرشات

اآلالف .وقد تسبب مقتل الكثري من األثينيني يف انتصار إسبارطة .واملصدر الوحيد الباقي للطاعون األثيني هو الرواية املبارشة للمؤرخ

اليوناين ثيوسيديدس ( 400-460ق .م Thucydides ).يف كتابه تاريخ الحرب البيلوبونيسية History of the Peloponnesian

أن الوباء قد بدأ بانتشار الجدري عن طريق التجارة البحرية ،ثم تحول يف مرحلة أخرى إىل التيفوس(.((6
 .Warويذكر أحد مؤرخي األوبئة ّ

وكانت املالريا قد رضبت رشق البحر األبيض املتوسط وروما يف القرن الخامس قبل امليالد(.((6

 .12الديزنطاريا (ال َّز َحار)
وارتفاعا يف درجة الحرارة ،ويف النهاية يؤ ِّدي
الزحار  Dysenteryهو التهاب يف القولون يسبب اإلسهال الشديد والنزيف من األمعاء
ً

إىل جفاف قاتل .ولعل ظروف الرصف الصحي السيئة يف التجمعات الكثيفة السكان يف الرشق األدىن القديم (نحو  1200ق .م،).

ساعدت يف انتشار هذا الوباء(.((6

ثان ًيا :ماذا نعرف عن األوبئة يف الرشق األدىن القديم؟
 .1األوبئة يف بالد ما بني النهرين
أ .عن طبيعة األوبئة يف بالد ما بني النهرين
الرقم الطينية مكتوبة باملسمارية
يف البداية ،هذه إشارة إىل مصادر دراسة األوبئة يف الرشق األدىن القديم .وتوجد عدة أرشيفات من ُّ

زودنا بمعلومات عن األمراض الوبائية يف الرشق األدىن القديم من بداية األلف الثالث
وباللغة السومرية واألكادية (البابلية اآلشورية)ُ ،ت ّ
قبل امليالد ،وتزداد هذه املعلومات يف األلف الثاين قبل امليالد( .((6ومن بني الكوارث املذكورة يف "ملحمة غلغامش" ما ناقشته اآللهة

الطاعون يف العبارة التاليةً :
تسببك يف الطوفان ،كان من املمكن أن يقوم إله ّ
حول مسألة الطوفان ،حيث ُذكر ّ
الطاعون
"بدل من ّ
ويذبح األرض"( .((6ويرد الطاعون يف ملحمة الطوفان البابلية أ ْترا خَ ِ
اسيس البابلية  Atra-Ḫasīsمن القرن الثامن عرش قبل امليالد،
60 Philip van der Eijk, "An Episode in the Historiography of Malaria in the Ancient World," in: Demetrios Michaelides (ed.), Medicine and
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حيث تتدخل اآللهة ومنهم إنليل يف الحديث عن مصري البرشية ،وكان الحديث يدور حول تقليص عدد البرش ،وقررت اآللهة استخدام
ثم ّ
الطاعون لتحقيق هذا الهدف(.((6
ثم الجفاف ّ
املجاعة ّ

وضمن املادة املكتوبة عىل الطني بالخط املسماري من ممالك بالد ما بني النهرين كافة ،يوجد نحو ثالثني ألفًا من األلواح الطينية

املكتوبة باملسمارية واملتعلقة بالنواحي الطبية ،ومن بينها نحو ألف لوح طيني من مكتبة امللك اآلشوري آشوربانيبال ( 627-669ق.

نصوصا طبية ،وهي تحتوي عىل تشخيصات وتنبؤات وعالجات ومكوناتها النباتية
تم تصنيفها
ً
م ).تعود إىل القرن السابع قبل امليالدّ ،
ّ
جزءا من التقاليد الطبية السومرية والبابلية ،وتعود يف أصولها إىل فرتات قديمة ،قام باستنساخها آشوربانيبال ووضعها
واملعدنية،
وتشكل ً
يف مكتبته(.((6

ُيشار إىل الوباء يف اللغة األكادية عادة بـمصطلح "يد اإلله" ،وأحيا ًنا "يد اإلله نريغال" ،أي إن اإلله مسؤول عن انتشار ذلك الداء،

"و ْج َبة أو التهام اآللهة؛ ّ
الطاعون"( .((6وتتوافر معلومات جيدة عن أسماء األمراض
ويف أحيان أخرى ُيستخدم املصطلح َ Ikultu Ilīm
واألوبئة يف بالد ما بني النهرين من املدونات املسمارية( .((6وتذكر هذه الوثائق مجموعة من املصطلحات للداللة عىل األوبئة ،وعادة
ما تفهم أ ّنها مرض م ٍ
أن يف إسقاط املصطلحات
عد ،وترتجمها اللغات األجنبية ومنها اإلنكليزية عادة بـ  .Epidemic, Plagueوقد ذكرنا ّ
ُ

صعوبة .وعادة ما يفهم تحت املصطلح ّ Mūtānu
ً
الطاعون( .((7ومن املصطلحات الشائعة لإلشارة إىل الوباء أو
الطبية الحديثة عليها
ّ
الطاعون يف األكادية اللفظ ِش ْب ُطو  Šibṭuوكذلك اللفظ .((7(Šuruppu

ب .األوبئة يف بالد السومريني
رضب ّ
وتحديدا مدينة الرسا .هناك وثيقة كتبت باللغة السومرية من
الطاعون جنوب بالد ما بني النهرين يف العرص البابيل القديم
ً

مدينة الرسا جنوب العراق تصف حالة وباء رضب املدينة نحو  1780ق .م .ويخربنا بذلك أحد امللوك السومريني ويدعى سني-إ ِّدنام

يتقدم بصالة إىل اإلله أوتو (شماش) ،ويصف الوباء يف صالته ويتوسل إىل اإلله
( Sîn-iddinamنحو  1750-1792ق .م ،).حيث ّ
بأن فيها شوارع واسعة ،واآلن فارغة وصامتة.
شماش إلنهاء الوباء الذي ابتليت به مدينته الرسا منذ سبع سنوات .ويصف امللك مدينته ّ
ويتوسل ويقول" :ال أفهم ملاذا
ويصف امللك نفسه بأ ّنه "رجل صالح" .وعىل عكس أعدائه فإ ّنه يحرتم اآللهة ويؤدي الشعائر الدينية.
ّ

رضبه اإلله شماش ،إله العدل بهذا الوباء"(.((7
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ج .األوبئة يف مدينة ماري
لدينا مادة مهمة عن األوبئة من أرشيف مدينة ماري (تل الحريري) عىل نهر الفرات إىل الغرب من البوكمال يف سورية ،وهي

ويطلق عىل وباء مدينة ماري يف أرشيف ماري اسم "يد اإلله" أو "موتانو" أو
حارضة الدولة األمورية يف القرن الثامن عرش قبل امليالد ُ

ِ
"التهام اإلله"(.((7

وتخربنا رسائل عديدة بعثها إىل امللوك موظفون يف الدولة األمورية ،خالل القرن الثامن عرش قبل امليالد ،عن مدى إدراكهم خطر

انتشار األوبئة ،وعن تركيزهم عىل الحجر الصحي ّ
املنظم يف كل القرى واملدن املترضرة بذلك .وكشفت هذه الرسائل امللكية من ماري
عن وباءين قاتلني عىل األقل ،كانا قد رضبا مناطق أعايل الفرات خالل عهد امللك يسم َ
خ-أ ُّدو (نحو  1775-1795ق .م ،).وزيمري ليم
َ ْ َ

(نحو  1760-1775ق .م .((7().وتسجل رسالتان من شخص يدعى الوم إىل يسم َ
خ-أ ُّدو عالمات الوباء ،ويف إحداهما َيرد" :حول 'التهام
َ ْ َ
شخصا.
الجثث ،ويف غضون يومني ،مات نحو 20
اإلله' [ ]...مدينة ُتو ُتول ،هاجمها الوباء [َّ ]...أما يف مدينة َد ُّنوم [ ]...كوم من ُ
ً

الد ُّن ّيون هربوا إىل جبل َل ْسقُم ،وفيما يخص مدينة ماري نفسها فهي آمنة .األرض آمنة"(.((7
َهجرها أهلهاَ ،

صغريا للرشوع يف إجالء
قاربا
كما ورد يف رسالة أخرى من ماري" :يف مدينة ُتو ُتول هناك وباء ولكن عدد املوىت قليل .أعطيت ً 20
ً

جدا .وأدركت عدم قدرة تلك القوارب الصغرية عىل إجالئهم ،لذلك
أن عدد املصابني املوجودين بينهم كبري ً
املصابني بالوباء .ثم أدركت ّ

أعطيتهم زورقني كبريين من أجل إجالئهم"(.((7

ويف مدينة ماري يصف مسؤول كبري الوضع للملك كالتايل" :اإلله ينرش العدوى يف 'املنطقة العليا' ،ومررت هناك عىل َع َجل.

ُ
أن ُيعطي سيدي األوامر ،أ ّنه يجب عىل سكان أي مدينة مصابة بالوباء عدم الدخول إىل املدن غري املصابة .أخىش
وأويص بالتايل :يجب ْ

أن يصيبوا 'البالد' كلها .وهناك ّ
أن يتوقف سيدي (امللك) يف (مدينة) ِت ْرقا،
خطة لسيدي (امللك) للتحرك إىل املنطقة العليا ،يجب ْ

ويجب عليه أال ينتقل إىل (مدينة) َساغَ اراتوم ،األرض مصابة"(.((7

سماة) َنا َنا مصابة
ورسالة أخرى يخرب فيها امللك األموري زوجته بشأن امرأة من نساء القرص أصابها وباء" :لقد سمعت ّ
أن (املرأة املُ ّ

كثريا ما تكون يف القرص ،فإ ّنها ستنقل العدوى إىل العديد من النساء هناك .اآلن ُأصدر أوامر صارمة :ال يرشب
بعدوى (سيموم) ،وبما أ ّنها ً

أحد من الكأس التي تستخدمها ،ال يجلس أحد عىل املقعد الذي تجلس عليه ،ال يستلقي أحد عىل الرسير الذي تنام عليه ،لئال يصيب
جدا!"(.((7
الوباء العديد من النساء اللوايت معها يف القرص .هذا وباء ُمعد ً

Graciela G. Singer, "Beyond Amarna: The 'Hand of Nergal' and the Plague in the Levant," Ugarit Forschungen, vol. 48 (2017), pp. 223 - 247.

73

74 Royal Archive of Mari (ARM) Tablet 26, 17, 259 - 261, 263 - 265, See: Wolfgang Heimpel, Letters to the King of Mari: A New Translation,
with Historical Introduction, Notes, and Commentary, Mesopotamian Civilizations 12 (Winona Lake: Eisenbrauns, 2003); Jack M. Sasson,
From the Mari Archives: An Anthology of Old Babylonian Letters (Winona Lake: Eisenbrauns, 2015).

82

Heimpel, p. 277, letter no. 26 259.

75

Ibid., p. 281, Letter no. 26 274.

76

Ibid., p. 185, Text no. 26 18.

77

Sasson, p. 331, letter no. ARM 10 129.

78

األوبئة والجوائح يف الرشق األدىن القديم منذ أقدم العصور حتى طاعون عمواس:
دراسة يف تأثرياتها يف العمران البرشي

تاـسارد

د .أوبئة الدولة اآلشورية
بناء عىل طلب امللك اآلشوري أرسحدون ( 669-680ق .م ،).كان عىل الناس ممارسة طقوس خاصة لتجنب تفيش الوباء" :فيما

ّ
و'الطاعون والوباء عن
يتعلق بالطقوس التي كتب لنا امللك من أجلها .يف شهر كسلول مارسنا (الطقوس الخاصة)' :إلبعاد' املالريا
مخيم خارج مدينة رب َلة ،املنكوبة ّ
تم رصد املجموعات التي
بالطاعون [ ]...كما ّ
بيوتنا'" .وتخربنا إحدى الرسائل األشورية" :هناك [ّ ]...

أصابتها العدوى التي تتخلل أخبار هذا اليوم خاصة يف الجيش"(.((7

عموما عىل أ ّنها مثل كل األمراض األخرى ،وذلك عىل الرغم
والسؤال :كيف تعاملت شعوب املنطقة مع األوبئة؟ لقد تعاملت معها
ً

عموما الحجر
من معرفتها يف كثري من األحيان بأ ّنها أمراض معدية ،وأ ّنها تعود إىل الغضب اإللهي .وقد استخدمت شعوب املنطقة
ً

الصحي( .((8وكان للعالجات عالقة بممارسة الطقوس الدينية والكهانة وعلم الفلك .وبالنسبة إىل الكواكب ،كان املريخ ذا أهمية خاصة

بو ُموتانا" Muštabarrû
يف بالد ما بني النهرين؛ فقد ربط علم الفلك البابيل املريخ بالوباء ،وجرى تفسري أحد أسماء املريخ عىل أ ّنه ُ
"م ْش َت َ ّ

" Mūtānaالذي ُي ِشري ِإىل ّ
الطاعون"(.((8

ال نجد ،يف املجموعات الكبرية من النصوص الطبية املسمارية شي ًئا مبارشًا عن ممارسات األطباء ضد األوبئة .ومع ذلك ،فإن

شائعا ،وجرت ممارسة الطقوس لتجنب تفيش األوبئة .وسعى العرافون للتنبؤ بحدوثها بقراءة رسائل الفأل
طرد األرواح الرشيرة كان
ً

بأن الرياح الشمالية قد حملت وباء
يف الطبيعة أو يف أكباد الخراف( .((8وتذكر إحدى الرسائل املوجهة إىل امللك األشوري أرسحدون ّ
من نريغال(.((8

مس الشيطان أو السحر أو الشعوذة .واعتمد البابليون عىل
كانت شعوب بالد ما بني النهرين ُترجع األمراض إىل غضب اآللهة أو ّ

معدنيا ،وضعف هذا العدد أدوية من النباتات ،ويرافقها دهون متنوعة من زيوت وعسل وشمع
دواء
مواد طبية كثرية للعالج منها ً 120
ً

وحليب .واستخدمت كذلك مواد مختلفة يف تحضري الضمادات للجروح؛ منها النبيذ وامللح والزيت والبرية وشجر العرعر والطني .وهناك

شخصان أساسيان يتعاونان يف عالج األمراض :العراف أو أشيبو  Ashipuوهو متخصص يف العرافة ،ويقوم بمهمة الكاهن ،وكان
يؤدي التعاويذ وطرد األرواح الرشيرة ،ولدينا تعاويذ وتمائم من بالد ما بني النهرين مخصصة لحماية البيوت من األوبئة( ،((8واآلخر
ويسمى آسو  ،Asūومن هنا دخلت الكلمة العربية "اآليس" بمعنى الطبيب ،وكان آسو يستخدم األدوية وعمل الضمادات
هو الطبيب،
ّ
أن يؤدي قسم اليمني والوالء ملهنته يف املحكمة(.((8
والجراحة .وكان عىل الطبيب الذي يمارس مهنته
رسميا ْ
ً
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وتعترب اإللهة غوال  Gulaذات أهمية خاصة يف بالد ما بني النهرين ،إلهة للسالمة والشفاء ،وكان حيوانها املقدس الكلب ،ونجد

ذلك مرافقًا لها يف الرسوم واملنحوتات ،ويعتقد أن لعاب الكلب كان يستخدم يف شفاء بعض األمراض الجلدية( .((8وكان ِن ْرغال إله
ّ
الطاعون يف بالد الرافدين ،ويف األصل كان هناك إلهان متميزان ،هما ِن ْرغال وإيرا ،اندمجا مع مرور الوقت يف شخصية اإلله ِن ْرغال الذي

ِ
يسمى نمارتو  Namtaruوهو "شيطان ّ
الطاعون"(.((8
كان يتحكم يف حرائق الغابات
والحمى واألوبئةّ .
وأما رسول اإلله ن ْرغال فكان ّ
ّ

 .2أوبئة بالد الشام
(((8
تم العثور عليه يف أوغاريت الواقعة
لدينا معلومات ّ
مهمة عن األوبئة يف بالد الشام يف األلف الثاين واألول قبل امليالد  .ومنها ما ّ

عىل الساحل السوري قرب الالذقية ،وهي تعود إىل القرن الرابع عرش قبل امليالد( .((8وتعترب رسائل تل العمارنة من أهم املصادر لدراسة

تاريخ األوبئة يف بالد الشام ،وهذه الرسائل مكتوبة باللغة األكادية ،لغة التواصل الدويل يف ذلك الزمن ،وتعود إىل القرن الرابع عرش
قبل امليالد .وتجدر اإلشارة إىل أن هذه الرسائل قام بإرسالها ملوك بابل ِ
والح ِّث ِّيني وقربص ،واألمراء املحليون من بالد الشام إىل كل
من الفرعون املرصي أمنحوتب الثالث (نحو 1353-1390ق .م ).وأمنحوتب الرابع املسمى أخناتون ( 1336-1353ق .م ،).وعدد هذه
بأن
الرسائل يبلغ نحو  400رسالة ،وجدت يف عاصمة أخناتون تل العمارنة يف صعيد مرص .ولدينا أربع من رسائل تل العمارنة تخربنا ّ
الوباء ّ
ويسجل العهد القديم األوبئة التي ألقى بها الرب يهوه عىل مرص الفرعونية والتي تسمى
(الطاعون) قد اجتاح بالد كنعان(.((9
ّ
باألوبئة املرصية(.((9

ويف إحدى رسائل تل العمارنة ،يخربنا ملك أالشيا (قربص) عن سبب صغر كمية النحاس التي أرسلها إىل الفرعون املرصي بقوله:

"هي هنا يد اإلله ِن ْرغال (وباء) اآلن يف بلدي ،هو يقتل كل رجال بالدي ،وال يوجد عامل نحاس واحد"( .((9ويف رسالة أرسلها ِر ْب
أدّا ملك مدينة بيبلوس (جبيل) يف لبنان ،يقول فيها" :لن أسمح للرجال من مدينة صَمُور بالدخول إىل مدينتي ،هناك وباء يف مدينة

(((9
ورو إىل الفرعون املرصي يقول فيها" :ليس لدينا ما نأكله ،عندنا مجاعة ،أرسل إلينا
َص ُمور"  .ويف رسالة أخرى يرسلها أمري منطقة ُأم ّ

قمحا برسعة"(.((9
ً
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تاـسارد

بريديا حاكم مدينة َم ِج ُّدو يف شمال فلسطني الواقعة قرب حيفا إىل الفرعون املرصي أخناتون ( 1336-1353ق .م).
ويف رسالة أرسلها
ً

(((9
وأما إله ّ
الطاعون والسالمة عند الكنعانيني والذي
املقيم يف عاصمته تل العمارنة طلب فيها مساعدة" :انظر؛ املدينة يلتهمها الوباء" ّ .

يرد يف هذه الرسائل فكان يسمى اإلله ريشف ،ويقابل اإلله ِن ْرغال(.((9

 .3األوبئة يف مرص القدمية
كان معظم األوبئة املذكورة سابقًا معرو ًفا يف مرص القديمة .وتشتمل املصادر املرصية عىل معلومات مهمة عن األمراض واألوبئة يف

مرص .ويظهر أقدم دليل مكتوب عن الطب يف ورق الربدي من األلف الثاين ،ومنها بردية إيربس (نحو  1550ق .م ).وهي وثيقة طبية
رتا ،وتذكر الوثيقة عرشات األمراض ووصفات لعالجها بما يف ذلك التعاويذ والتمائم(.((9
رئيسة ،يبلغ طولها أكرث من عرشين م ً

واستخدمت الطرق الحديثة لدراسة الطب يف مرص القديمة ،فمن خالل تحليل الحمض النووي ملومياوات مرصية من أواخر

تم الكشف عن الكثري من حاالت اإلصابة باملالريا التي شملت العديد من أفراد الطبقة
العرص الربونزي املتأخر ( 1200-1300ق .مّ ).

فإن االنتشار الدقيق للمالريا يف العصور القديمة يف الرشق األدىن
الحاكمة؛ ما يشري إىل انتشار واسع لهذا الوباء يف مرص .ومع ذلكّ ،
القديم ،ودوره يف التحوالت الثقافية والسياسية يف نهاية العرص الربونزي املتأخر ،ال يزاالن يف حاجة إىل كثري من البحث(.((9

وتوثّق رسائل تل العمارنة انتشار األوبئة يف الرشق األدىن القديم وبالد ِ
الح ِّث ِّيني ومرص .ووفقًا للرسالة  EA 11من رسائل تل

العمارنة ،والتي أرسلها امللك البابيل بورنابورياش الثاين ( 1333-1359ق .م Burnaburiash ).إىل الفرعون املرصي أمنحوتب الرابع

بأن زوجة أبيه أمنحوتب الثالث (نحو 1353-1390ق .م ).قد
فإن أخناتون كان قد أعلم امللك البابيل ّ
(أخناتون) ( 1336-1353ق .مّ ،).

توفيت بالوباء ،وكذلك األمر بالنسبة إىل املرأة البابلية التي كان قد أرسلها امللك البابيل إىل أمنحوتب الثالث ضمن عالقات الزواج املليك،
أن يرسل إليه امرأة بابلية يك يتزوجها( .((9وعادة الزواج بني األرس
ويفهم من الرسالة ّ
أن أخناتون يطلب من امللك البابيل بورنابورياش ْ

امللكية معروفة يف الرشق القديم(.((10

وتذكر املصادر املرصية استخدام السحر يف العالجات الطبية عىل نحو واسع .ومن ضمنها التوصية بالتمائم ،وعادة ما اشتملت

باطنيا ،و 29من أمراض العيون ،و 18من األمراض الجلدية ،وترسد
مرضا
العالجات عىل التعاويذ واألدعية ،وتخربنا بردية إيربس عن ً 15
ً
عالجا للسعال .ويشار إىل نحو  700دواء و 800خلطة دواء ،معظمها أعشاب ،وكذلك عالجات مصنوعة
لنا الربدية ما ال يقل عن 21
ً
كثريا عىل األدوية املصنعة من
من املعادن ،وأخرى متخذة من الحيوانات .واعتمد الطب املرصي كما هو الحال يف بالد ما بني النهرين ً
95 Ibid., letter EA 244, pp. 298 - 299.
96 Rainey, p. 18.
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وأما عن مصر القديمة فينظر :كمال؛ داليو .والدراسات الحديثة عن الطب واألوبئة في مصر القديمة موجودة باللغات األجنبية ،ومنها:
ّ

John F. Nunn, Ancient Egyptian Medicine (London: British Museum, 2006 [1996]).

98 Nicole Elizabeth Smith, The Paleoepidemiology of Malaria in the Ancient Near East (Arkansas: University of Arkansas, 2015).

99

أن الوباء الذي قتل امرأة أمنحوتب الثالث كان الطاعون الدبلي ،ينظر:
يبدو ّ

Arielle P. Kozloff, Amenhotep III: Egypt's Radiant Pharaoh (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), p. 138.
100 Moran, p. 170; Rainey, vol. 2, p. 541; Singer, p. 227.
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النباتات ومنها املُ ّر ،واللبان والسنا وزيت الخروع وغريها ،وكانت الصلوات والتعاويذ والوصفات السحرية ترافق العالجات( .((10وتجدر
أن املعبودة املرصية القديمة سخميت  Sekhmetكانت إلهة للسالمة ّ
والطاعون(.((10
اإلشارة إىل ّ

 .4األوبئة يف اإلمرباطورية ال ِحثِّ َّية

وتتوافر معلومات مهمة عن األوبئة يف الدولة ِ
الح ِّث َّية التي كانت قد تمركزت يف آسيا الصغرى يف النصف الثاين من األلف الثاين
ّ
(((10
ِ
قبل امليالد ،من الكتابات الح ِّث َّية نفسها وخاصة الصلوات ،إضافة إىل رسائل تل العمارنة  .وبطبيعة الحال ،ما ييل سنوات الجفاف
هو املجاعة وعاد ًة األوبئة .وكانت بني امللك ِ
الح ِّثي والفرعون املرصي مراسالت حول شحنات الحبوب العاجلة إىل حتوشا ،كما ورد يف
رسائل تل العمارنة(.((10

الح ِّثية وبالخط املسماري ،والتي قام بها امللوك ِ
ولعل أهم املعلومات التي وصلتنا هي تلك الصلوات باللغة ِ
الح ِّث ّيون للتخلص من
َّ
األوبئة أو للحماية منها .ونشري هنا إىل بعضها ،ففي صالة من امللك ِ
الح ِّثي مورسييل الثاين (نحو  1290-1318ق .م Mursili II ).يبتهل

الح ِّثي ،ويقول" :يا ريب ،ويا آلهة بالد ِ
فيها ويستغيث بإله العاصفة ِ
الح ِّث ِّيني ،يا سادة ،أنا مورسييل عبدك ،ها أنا أتكلم وأبتهل لك ً
قائل:
يا إله العاصفة يف بالد الح ِّث ِّيني وأيتها اآللهة السادة :ما هذا الذي فعلتموه؟ لقد تركتم ّ
الطاعون يجتاح بالد الح ِّث ِّيني" .لقد تعرضت بالد
أن اآللهة ِ
الح ِّث ِّيني لقمع شديد بسبب ّ
الح ِّث ّية قد سمحت لهذا الوباء الرهيب بالسيطرة عىل البالد ،ويف
الطاعون .ويف صالة ثانيةَ ،يرد ّ
صالته الثالثة ،يتوسل امللك ويستغيث باآللهة لوضع حد للوباء" :لقد سمحت اآللهة للوباء بأن يرضب بالد الح ِّث ِّيني ،وأن تتعرض بالد

الطاعون ،هذه هي السنة العرشون التي يعيش فيها الناس تحت وطأة ّ
الح ِّث ِّيني للرضب املربح من ّ
الطاعون ،لقد مات الناس يف بالد
ِ
الح ِّث ِّيني" .ويتهم مورسييل الثاين والده باملسؤولية عن ّ
إن خطيئته أثارت غضب اآللهة علينا(.((10
الطاعون ويقول ّ

 .5األوبئة يف شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم

منذ بداية األلف األول قبل امليالد ،جرى الكشف ،يف جنوب غرب الجزيرة العربية وخاصة يف اليمن ،عن آالف النقوش مكتوبة

بخط املسند عىل املواد الصلبة كالحجر والربونز .وحدي ًثا جرى الكشف عن نقوش مكتوبة بخط نسخي ُيسمى خط الزبور عىل الخشب

وخاصة عسيب النخل .واتفق العلماء عىل تسمية لغتها بالعربية الجنوبية تميي ًزا لها من العربية الشمالية ومنها السبئية واملعينية
ّ
وتشكل هذه الكتابات املادة األساسية لدراسة حضارة املنطقة .وتخربنا النقوش العربية الجنوبية عن العديد من األوبئة
والقتبانية(.((10
التي كانت قد اكتسحت البالد وفتكت بالكثري من الناس يف زمن ما بني القرن الثاين إىل القرن السادس امليالديني( .((10وهناك أكرث من
مئة نقش سبئي من نقوش التقدمات والقرابني ،وخاصة التي اكتشفت يف معبد أوام أو محرم بلقيس الواقع بالقرب من مدينة مأرب رشق

101
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ينظر :ليز مانكه ،التداوي باألعشاب في مصر القديمة ،ترجمة أحمد زهير أمين ومحمود ماهر طه (القاهرة :مكتبة مدبولي.)2008 ،
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105
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106
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قدموا قرابني لآللهة بعد سالمتهم من مرض أو من وباء معني .وكانت هذه
اليمن .وتذكر النقوش األمراض واألوبئة ،وتشري إىل الذين ّ
شكرا لشفائهم من تلك األمراض .ويذكرون تلك األمراض أو األوبئة باالسم ،ومن أسماء األوبئة "عوس" و"موت"
قدمت
القرابني قد ّ
ً

و"خبط" و"خمط" ،وهي ترد يف النقوش السبئية بمعنى ّ
الطاعون الدبيل(.((10

ويرد اللفظ "عوس" للداللة عىل جائحة جستنيان والتي وصلت اليمن يف عام 549م ،ونعرف ذلك من خالل نقش امللك الحبيش

أبرهة والذي وضعه يف احتفالية إعادة ترميم سد مأرب يف ذلك العام ،وعرث عليه يف منطقة السد ،وذكر فيه أعمال الرتميم ومن ضمنها
الوضع الصحي" :وعندما بدؤوا يف إعادة ترميم السد انترش الوباء ّ
ثم يضيف النقش" :وعندما
والطاعون بني القبائل يف املدينة (مأرب)"ّ ،
رأى (امللك أبرهة) أن الوباء قد انترش رسيعا بني القبائلِ ،
أذن ألتباعه من األحباش والحمرييني بالذهاب (إىل بيوتهم) بعد أن كان قد
ً
أذن بذلك للقبائل"(.((10
قدما قربا ًنا لإلله السبئي
ويف نقش سبئي آخر تم الكشف عنه قبل فرتة وجيزة يف معبد أوام أو محرم بلقيس ،يتحدث عن أخوين ّ

ُ
عر:
الج َربَ ،ع َّر ْت
والع ُّرَ :
أملَقَه ،بمناسبة شفاء والدهما من وباء يسميه النقش "عررن" ويعني الجرب ،وهذا اللفظ معروف بالعربيةَ ،
اإلبل َت ُّ

أصابها الجرب( .((11ويمكن تأريخ هذا النقش بنهاية القرن الثاين امليالدي؛ ما يدل هنا عىل أن ما يسمى جائحة ّ
الطاعون األنطونيني

قد امتدت إىل اليمن( .((11وعندنا من هذه الفرتة عدة نقوش تتحدث عن األوبئة.

وتذكر املصادر العربية أن العديد من األوبئة واألمراض كانت موجودة يف شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم ،وأن بعضها كان

متوط ًنا مثل املالريا والرتاخوما والسل والجذام وأمراض معدية أخرى(.((11

ويذكر املؤرخ والجغرايف اليوناين سرتابو ( 23-63ق .م Strabo ).بعض املعلومات عن الوضع الصحي يف شبه الجزيرة العربية،

والذي ّأرخ لهذه الحملة إليوس جالوس  .Aelius Gallusووصف لنا سرتابو حملة القائد الروماين إليوس جالوس ،الذي كان قد غزا
يتمكن من دخولها بسبب انتشار ّ
البالد العربية السعيدة يف عام  25 / 26ق .م .ووصل إىل مأرب العاصمة السبئية ولم ّ
الطاعون يف الجيش
أيضا مسار حملته العسكرية التي انطلقت من مرص عرب البحر األحمر ،وحطت يف البداية يف امليناء النبطي
الروماين( .((11ويذكر سرتابو ً
يسمى ،Stomakake
لوييك كومي  Leuce Comeعىل البحر األحمر ،حيث يصف نوعني من األمراض كانا منترشين بني الناس ،األول ّ

مجربا عىل
ويصفه بأنه نوع من الشلل حول الفم ،والثاين  Sceletyrbeوهو شلل يصيب الساقني ،ويذكر سرتابو أن إليوس جالوس كان
ً
أن يقيض موسم الصيف والشتاء يف انتظار شفاء املرىض من جيشه(.((11

108
109
110
111

ألفريد بيستون [وآخرون] ،المعجم السبئي ،باإلنجليزية والفرنسية والعربية (بيروت :مكتبة لبنان؛ لوفان الجديدة :دار نشريات بيترز ،)1982 ،ص .23
النقش موسوم تحت اسم كوربوس  .541ينظر النقش  76-70/CIH 541في مدونة النقوش العربية الجنوبية  ،CASIشوهد في  ،2021/12/22في:

https://bit.ly/3mVIpYG

"ع ر ر" ،معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،شوهد في  ،2021/12/23فيhttps://bit.ly/389AG4U :

يحمل هذا النقش غير المنشور الرقم  MB 2004 S I-30وهو في حوزة الباحث وسيقوم بنشره.

 112عن األمراض واألوبئة في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم ينظر :جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ج  ،16ط ( 4لندن :دار الساقي،)2001 ،
ص 52-47؛

Manfred Ullmann, Islamic Medicine (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978), pp. 1 - 6.

113

حول حملة إليوس جالوس ،ينظر:

Robert Simon, "Aelius Gallus' campaign and the Arab Trade in the Augustan Age," Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, vol.
55, no. 4 (2002), pp. 309 - 318.
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وكان الجدري والحصبة من األمراض املعروفة يف شبه الجزيرة العربية قبيل اإلسالم .وتروي املصادر العربية قصة أبرهة الحبيش،

توجه (يف عام الفيل) إىل الكعبة وأراد هدمها ليمنع العرب من الحج إليها ،وكان قد توجه بجيش جرار لغزو مكة ،واصطحب معه
حيث ّ
ِ
وباء
فيلة ،ويف اليوم الثاين من وصول أبرهة انترش يف جند أبرهة داء الجدري والحصبة ،وتصف املصادر العربية ذلك ،وتقول إنه كان َ
أول ظهور يف بالد العرب .ويذكر ابن هشام" :فخرجوا يتساقطون بكل طريق ،ويهلكون بكل
الجدريّ ،
وإن هذا الوباء كان له حينئذ ّ
ً
ً
أنملة ،كلما سقطت أنملة أتبعتها منه مدة تمث
أنملة
مهلك عىل كل منهل ،وأصيب أبرهة يف جسده ،وخرجوا به معهم تسقط (أنامله)
ودما ،حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر ،فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ،فيما يزعمون .قال ابن إسحاق :حدثني
ً
قيحا ً
يعقوب بن عتبة أنه حدث :أن أول ما رئيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام"( .((11ولعل سورة الفيل يف القرآن الكريم تعطينا
وصفًا لجيش أبرهة ولتأثريات الوباء الذي فتك بهم.

ثالثًا :بعض الجوائح الرئيسة عرب التاريخ
يقسم كثري من العلماء الجوائح الرئيسة (ما قبل جائحة فريوس كورونا) إىل ثالث جوائح؛ تبدأ بطاعون جستنيان (والبعض
ّ

يضع وباء أثينا ّ
والطاعون األنطونيني ضمن هذه الجوائح) ،ثم يأيت طاعون املوت األسود (1353 -1346م) ،والذي راح ضحيته نحو
البعض العد َد بنحو ثلث سكان أوروبا وأن هذه القارة كانت يف حاجة إىل نحو مئتي عام حتى
خمسة وعرشين مليون شخص ،ويقدر
ُ
تسرتجع وضعها الديموغرايف الطبيعي ،وكان هذا ّ
الطاعون قد رضب أنحاء املرشق العريب كافة ،ووصفه الكثري من املؤرخني العرب(،((11
الطاعون والجدري والكولريا( .((11يف هذه الدراسة سنكتفي باإلشارة إىل ّ
وثال ًثا أوبئة القرن التاسع عرش بما فيها ّ
الطاعون األنطونيني

وطاعون جستنيان وارتداداته الزمنية ،بما فيها طاعون عمواس وطاعون اليمن أيام امللك أبرهة الحبيش(.((11

اندلع وباءان رئيسان يف اإلمرباطورية الرومانية قبل وباء جستنيانّ :
الطاعون األنطونيني (190 -166م) ووباء قربيانوس

(270 -251م)  .Cyprianيف الحالة األوىل ،تشري التسمية إىل اسم اإلمرباطور الذي اندلعت يف زمنه الجائحة ،ويف الحالة الثانية

سجل معظم ما نعرفه عن تلك الجائحة ،وهو أسقف قرطاج
ا ّتخذت الجائحة اسم قربيانوس (نحو 258م) ،وهو اسم املؤلف الذي ّ

املعروف قربيانوس القرطاجي .((11(Thascius Caecilius Cyprianus

 .1الوباء األنطونيني
هذا الوباء معروف يف الكثري من الدراسات بأنه ّ
الطاعون األنطونيني  Antonine Plagueوهو وباء قاتل ،ويصفه البعض بأنه

جائحة رضبت اإلمرباطورية الرومانية يف نهاية الساللة األنطونينية يف الفرتة 190 -166م ،وجاءت هذه الجائحة إىل اإلمرباطورية
 115عبد الملك بن هشام الحميري ،السيرة النبوية ،تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي ،ج  ،1ط ( 2القاهرة :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البابي الحلبي وأوالده بمصر ،)1955 ،ص .55-50
116

هناك الكثير من الدراسات حول طاعون الموت األسود ،ينظر عن تأثيراته في المنطقة العربية:

Michael W. Dols, The Black Death in the Middle East (Princeton: Princeton University Press, 1977).

جيدا عند المؤرخين والعلماء العرب ،ينظر ً
مثل:
وفي حين أننا ال نجد توثيقًا دقيقًا لطاعون الموت األسود من خالل المؤرخين األوروبيين المعاصرين ،نجد توثيقًا ً
محمد بن عبد الله بن الخطيب السلمانيُ ،مقنعة السائل عن المرض الهائل ،تحقيق وتقديم حياة قارة (الرباط :دار األمان.)2015 ،
117

عن األوبئة وتأثيراها االقتصادية واالجتماعية في المشرق العرب أيام الدولة العثمانية ،ينظر:

Nükhet Varlik (ed.), Plague and Contagion in the Islamic Mediterranean (Kalamazoo: Arc Humanities Press, 2017).

118 Lester K. Little (ed.), Plague and the End of Antiquity: The Pandemic of 541 - 750 (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
119 Ibid., pp. 25 - 30.
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الرومانية عن طريق الجنود الرومان العائدين من الرشق األدىن خالل عهد اإلمرباطور ماركوس أوريليوس (180 -161م) Marcus

 ،Aureliusوخلفه كومودوس (192 -180م)  .Commodusوتتفق املصادر عىل أن هذا الوباء ظهر أول مرة خالل فرتة الحصار

الروماين ملدينة سلوقية يف العراق يف شتاء عام 166 /165م .وكانت تلك القوات الرومانية التي قاتلت البارثيني يف العام نفسه هي
عاما الالحقة إىل نحو عرشين
ثم وصل هذا الوباء القاتل إىل روما .وخالل الخمسة عرش ً
التي قد جلبت معها الوباء إىل منطقة أرمينيا ّ
عاما ،اجتاح هذا الوباء الكثري من أنحاء اإلمرباطورية الرومانية ،وأودى بحياة كثري من البرش ،ومنهم اإلمرباطوران لوسيوس فريوس
ً

(169 -161م)  ،Lucius Verusوماركوس أوريليوس .((12(Marcus Aurelius

الطاعون األنطونيني ،هو يف حقيقة األمر ليس طاعو ًنا ،أي ليس هو ّ
هذا الوباء املعروف باسم ّ
الطاعون الدبيل ،وهو أول وباء

وشخصه العلماء عىل أ ّنه الجدري .وبحسب التشخيص الذي يقدمه
جيد ،وذكره عدد من املصادر اليونانية والالتينية،
ّ
موثق عىل نحو ّ

ً
شكل من أشكال الجدري( .((12لكن بعض العلماء الذين يقرؤون الرواية
الطبيب الروماين املشهور جالينوس ،يظهر أ ّنه ربما كان
فس
نفسها ،يعتقدون أ ّنه كان الجمرة الخبيثة أو الحصبة .تعتمد مشكالت تشخيص نوع هذا الوباء عىل تحليالت جالينوس الذي ّ
هذا الوباء بتأثري تشخيص املؤرخ ثيوسيديدس  Thucydidesلوباء أثينا( .((12وكان اإلمرباطوران ماركوس أوريليوس ولوسيوس فريوس
قد حشدا بالفعل قوات مهمة يف شمال إيطاليا ،ملواجهة تهديدات ما يسمى هجمات الشعوب الرببرية يف املناطق الدانوبية ،وأدى هذا
بدوره إىل ترضر الجنود وإصابتهم بهذا الوباء ،خالل شتاء عام 169 /168م .وهذا ما دعا األباطرة إىل استدعاء العديد من األطباء ،بمن

واحدا من أهم األطباء يف البالط اإلمرباطوري.
فيهم جالينوس ،الذي بقي يف إيطاليا خالل فرتة تفيش الوباء ،وكان
ً

إن هذا الوباء قتل ما يصل إىل ثلث السكان أو ربعهم يف بعض املناطق املنكوبة يف رشق املتوسط والبلقان ،يف
وتقول التقديرات ّ

تقريبا.
الفرتة 180 -165م ،أي نحو ما مجموعه خمسة ماليني شخص
ً

يوميا يف روما يف أوج الهجمة ،وكان االرتداد للهجمة الوبائية ما بني
وبحسب ما ورد يف املصادر ،مات نحو خمسة آالف شخص ً

عامي  211و266م(ّ .((12
أن الوباء األنطونيني تسبب يف تدمري الجيش
ويؤكد املؤرخ الروماين كاسيوس ديو (235 -155م) ّ Cassius Dio
يوميا(.((12
الروماين ،ووفاة ما يصل إىل ألفي حالة ً

كان للوباء األنطونيني ارتدادات كثرية؛ فقد حدث وباء آخر يف عهد ديكيوس (251 -249م)  ،Deciusوعهد

ثم اجتاح اإلمرباطورية الرومانية بأكملها ،وأ ّدى ارتفاع معدل
غالوس (253 -251م)  .Gallusواندلع هذا الوباء يف مرص (251م) ،ومن ّ

مستعرا يف
الوفيات فيها إىل استنزاف صفوف الجيش الروماين ،وتسبب يف نقص كبري يف العمالة الزراعية وغريها .كان الوباء ال يزال
ً
عام 270م ،وتسبب يف وفاة اإلمرباطور كلوديوس غوثيكوس (270 -268م) .((12(Claudius Gothicus

120 Hays, Epidemics and Pandemics, pp. 17 - 21.
121 Hays, p. 17.
122 Aberth, pp. 18 - 72.
123 Winkle, pp. 837 - 839.
124 Hays, p. 18.
125 Winkle, pp. 837 - 839.
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 .2طاعون جستنيان
ً
نسبة إىل اإلمرباطور البيزنطي جستنيان األول ،كما ذكرنا ،ويص ّنف معظم العلماء هذه
ُسميت هذه الجائحة بطاعون جستنيان

الجائحة بأ ّنها األوىل يف التاريخ .وبعد القرن الثالث امليالدي ال يوجد توثيق دقيق عن األوبئة حتى طاعون جستنيان .وكان أول اندالع
الطاعون قد رضب أركان اإلمرباطورية البيزنطية وه ّز كيانها .يتسبب يف هذا ّ
الطاعون الدبيل عام 541م .وكان هذا ّ
لهذا ّ
الطاعون

تسمى  ،Yersinia Pestisوهو أكرث الجوائح ً
فتكا بالبرشية عرب التاريخ( .(((12وقد استمرت ارتداداته إىل نحو 750م(.((12
بكترييا ّ

وتنتقل عدوى ّ
الطاعون الدبيل عن طريق الرباغيث املصابة ،وهي تصيب البرش عن طريق الفرئان الحاملة للعدوى .يقتل

الطاعون الدبيل ما يصل إىل ثلثي املصابني برسعة .وهناك نوعان آخران من األشكال املميتة :تسمم الدم واألكرث ً
ّ
فتكا عىل اإلطالق،

ّ
الطاعون الرئوي ،الذي ال يحتاج حتى إىل ناقالت الحرشات ،فهو ينترش من شخص إىل آخر مبارشة عن طريق التنفس ،وتظهر آثاره
عىل الهياكل العظمية(.((12

وال يعرف بالضبط منشأ طاعون جستنيان ،ويعتقد البعض أ ّنه بدأ يف أواسط آسيا وانتقل عرب التجارة ،وخاصة عرب طريق الحرير

الطاعون من رشق أفريقيا ،وكان قد ّ
أن أصل ّ
تركز يف إثيوبيا ثم انتقل إىل وادي النيل،
يف اتجاه الغرب( .((12ويعتقد بعض الباحثني ّ
ومن مرص انتقل إىل بالد الشام حتى وصل القسطنطينية ،ومنها انترش يف عالم البحر األبيض املتوسط وأوروبا(.((13

أن طاعون جستنيان قد وصل
يخربنا املؤرخ الرسياين يوحنا األفسيس (589 -507م)  ،John of Ephesusوهو مؤرخ كنيسّ ،

ً
مدينة غزة يف الربع األخري من عام 541م .ثم انترش هذا ّ
شمال ،إىل املدن الساحلية إىل عسقالن وأسدود وواصل زحفه
الطاعون
ً
شمال( .(((13ويف بداية عام 542م ،كانت رواية معارصة تصف لنا انسحاب ناسك مسيحي من مدينة القدس إىل التالل املحيطة بها،

هروبا مما أسماه "الفناء األكرب واملوت األفظع"( .(((13ويف عام 542م ،أغار جنود امللك الفاريس خرسو عىل مدينة أنطاكية ونهبوها
ً

وأخلوها من سكانها .ويف العام نفسه ،وصف هجوم الطاعون بصيغة بالغية "أغار عليها جيش من ّ
الطاعون" ،وقد اجتاح كل املنطقة.
ويف مدينة أنطاكية ،أصيب الناس بمرض يف الفخذ واإلبط وكانوا يحترضون(.((13

أيضا
وكان انتقال هذا الوباء قد ازداد عرب التجارة الربية والبحرية .وكان قد انترش
رسيعا بسبب التجارة البحرية والتي تعني ً
ً

ً
وحشيا عىل نحو خاص يف املدن الساحلية يف رشق املتوسط .وكانت حمالت
"تبادل للعدوى إضافة إىل البضائع" ،ويوصف بأنه قد كان
ً
Ibid., pp. 422 - 435; Aberth, pp. 20 - 72.
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ينظر عن كرونولوجيا األوبئة والمجاعات في شرق المتوسط من نحو  284إلى  750ميالدي الكتالوغ الخاص في:

Dionysios Ch. Stathakopoulos, Famine and Pestilence in the Late Roman and Early Byzantine Empire, Birmingham Byzantine and Ottoman
monographs 9 (London/ New York: Routledge, 2017), pp. 177 - 386.

131
132

Aufderheide & Rodriguez-Martín, p. 196.
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William Rosen, Justinian's Flea: Plague, Empire and the Birth of Europe (New York: Viking Penguin, 2007).

129

Eva Panagiotakopulu, "Pharaonic Egypt and the Origins of Plague," Journal of Biogeography, vol. 31, no. 2 (2004), pp. 269 - 275.

130

تاريخيا ،ينظر.Stathakopoulos, pp. 110-154 :
حول تطورات جائحة جستنيان وانتشارها
ً
ينظر ما ذكرته المصادر السريانية عن هذا الوباء وارتداداته في:

Michael G. Morony, "For Whom Does the Writer Write? The First Bubonic Plague Pandemic According to Syriac Sources," in: Little, pp. 59 - 86.

133

عن تأثيرات جائحة جستنيان في بالد الشام ،ينظر:

Hugh N. Kennedy, "Justinianic Plague in Syria and the Archaeological Evidence," in: Little, pp. 87 - 95; William Rosen, Justinian's Flea:
Plague, Empire and the Birth of Europe (New York: Penguin, 2007), p. 246.
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مصدرا آخر لتوسع ّ
رسيعا من آسيا الصغرى إىل أفريقيا
الطاعون .وبسبب تلك الحمالت العسكرية انترش الوباء
جستنيان العسكرية
ً
ً
وإىل إيطاليا ثم إىل غرب أوروبا(.((13

بعد عامني من اندالع هذا ّ
الطاعون الدبيل ،الذي بدأ يف عام 541م ،رضب القسطنطينية ،وقىض عىل نحو ربع سكان رشق

البحر األبيض املتوسط يف مجزرة شنيعة .وقبل أن ينترش إىل أوروبا الغربية ويعود مرات عدة يف حركات ارتدادية أشبه بالزالزل إىل

منطقة البحر األبيض املتوسط  خالل القرنني التاليني ،ساد الذعر والفوىض يف حياة مجتمعات املنطقة ،وينعكس هذا يف بعض
الكتابات التاريخية(.((13

كتب املؤرخ بروكوبيوس القيساري (نحو 565 -500م)  Procopius Caesarensisأن املوت قد ساد أثناء طاعون جستنيان يف

شوارع القسطنطينية ،واآلن استمر املرض يف بيزنطة يف هجمته هذه أكرث من أربعة أشهر ،ووصل عدد الذين يموتون كل يوم إىل
عرشة آالف شخص ،وليس هناك مكان لدفن الجثث ،والفوىض واالرتباك والفقر يف كل مكان .حينما انتهت نوبة ّ
الطاعون هذه،

كان الكثري من سكان املدينة قد ماتوا(.((13

 .3طاعون عمواس
أيضا ِع ْمواس) إىل الغرب من مدينة القدس عىل الطريق إىل يافا( .((13وتوصف يف كتب التاريخ العريب
تقع بلدة َع ْمواس (وتقرأ ً

ويعترب طاعون عمواس من الحركات االرتدادية لطاعون جستنيان( .((13وعرف
بأنها أرض األردن وفلسطني عام ثمانية عرش للهجرةُ ،

عام 18ه639 /م يف التاريخ اإلسالمي بطاعون عمواس الذي مات فيه يزيد بن أىب سفيان وايل دمشق فخلفه أخوه معاوية ،كما مات

فيه الصحايب أبو عبيدة عامر بن الجراح ،ومات يف هذا ّ
الطاعون نحو خمسة وعرشين ألفًا(.((13

ووصف ياقوت الحموي عمواس بأ ّنها" :ضيعة جليلة عىل ستة أميال من الرملة عىل طريق بيت املقدس ،ومنها كان ابتداء

ّ
الطاعون يف أيام عمر بن الخطاب ،ريض الله عنه ،ثم فشا يف أرض الشام فمات فيه خلق كثري ال يحىص من الصحابة ،ريض الله

عنهم ،ومن غريهم"(.((14

إن هذا ّ
الطاعون قد ظهر ،وإ ّنما هو وخز
وملا كان طاعون عمواس ،خطب عمرو بن العاص ىف الناس ،وقال" :يا أيها الناس ّ
أن مات فيه .وكانت العرب تؤرخ بالطواعني
فروا ِم ْن ُه يف الشعاب"َ .وبلغ معاذ بن جبل فأنكر عليه هذا القول فما لبث ْ
من الشياطني َف ُّ
ومنها تواريخ كطاعون عمواس وطاعون العذارى وطاعون األرشاف .وكانت العرب تسمي ّ
الجن ،وجاء ىف الحديث
الطاعون رماح
ّ
134 Rosen.
135 Little.
136 Procopius, History of the Wars: The Persian Wars, vol. 2, H. B. Dewing (trans.), Loeb Classical Library 48 (Suffolk: Harvard University
Press, 1962), p. 22.

137

كانت قرية عمواس عامرة إلى عام  1967حين دمرها اإلسرائيليون وطردوا أهلها.

138 Byrne, pp. 534 - 535.

 139قصة طاعون عمواس تتكرر في الكثير من كتب التراث ،ينظر :شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ،نهاية األرب في فنون األدب ،ج ( 19القاهرة :دار
الكتب والوثائق القومية ،)2002 ،ص .355-354
 140شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ،معجم البلدان ،ج  ،4ط ( 2بيروت :دار صادر ،)1995 ،ص .158-157
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الجن"( .((14ويدلنا الحديث النبوي كيف تعامل العرب مع الطاعون ،فقد جاء يف الحديث النبوي
الرشيف" :إ ّنه وخز أعدائكم من
ّ
اعون ِب َأ ْر ٍ
الله َع َل ْي ِه َو َس َّلم َقالِ " :إ َذا َو َق َع َّ
أن َرسول ال َّله َّ
وهاَ ،و ِإ َذا َو َق َع َو َأ ْن ُت ْم ِب َها َفال
صل ُ
الذي اعتمد عليه املسلمون ّ
ض َفال َت ْدخُ ُل َ
الط ُ
َت ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها"(.((14

غيت مسار التاريخ :التأثريات االقتصادية واالجتامعية لألوبئة
راب ً
عا :أوبئة ّ
يف البداية ،تجدر اإلشارة إىل أن جائحة جستنيان ،وما كان لها من تأثري يف البنية االقتصادية ومجتمعات رشق املتوسط

(((14
سهل "الفتوحات اإلسالمية"
وإيرانّ ،
أدت إىل انتشار املجاعات والجفاف يف كثري من أنحاء املنطقة  .ولعل هذا األمر قد ّ

وسمح لها باالنتصار الرسيع والسيطرة عىل تلك املنطقة ،حيث كانت بنية الدولة الساسانية والبيزنطية مهلهلة ،وقواها العسكرية
ضعيفة ،بسبب ارتدادات جائحة جستنيان .وعىل الرغم من وصول هذه الجائحة إىل اليمن والحجاز ،فإن الوضع كان خفيفًا
مقارنة ببالد الشام والعراق(.((14

سنكتفي يف هذه الدراسة ،من أجل إيضاح مسألة التأثريات االقتصادية واالجتماعية ،بعرض نموذجني فقط .األول هو

امليتة ،وتقع ضمن الحدود اإلدارية ملحافظ َتي
يسمى املدن
ما
ّ
املنسية يف سورية ،وتسمى أحيا ًنا يف الدراسات األثرية املدن ّ
ّ

حلب وإدلب ،وتمتد من جبل سمعان جنوب عفرين ،وتشمل أجزاء من محافظة إدلب وجبل الزاوية رشق نهر العايص ،وتمتد
ِ
ورسج ِّله وقلب لوزة وقلعة سمعان .وازدهرت نحو  700قرية ومدينة يف سورية منذ القرن
جنوبا ،ومنها مدينة البارة
حتى أفاميا
ً
الرابع امليالدي ،وهجرت يف القرن السادس وبداية السابع امليالديني .وحافظ كثري من مباين هذه البلدات ،وشوارعها وكنائسها
ومقابرها ،عىل شكله عىل نحو شبه كامل ،وال يبدو من خالل التحريات األثرية أ ّنها قد حرقت أو دمرت بسبب حرب(.((14

أن ذلك يعود إىل أسباب اقتصادية أو
وقد اختلف العلماء يف بيان سبب ترك أهل هذه البلدات لها .والتحليالت السائدة هي ّ

إن هذه البلدات كانت تعتمد يف حياتها عىل إنتاج
الحمالت العسكرية الساسانية أو بسبب الفتح اإلسالمي ،ومنهم من قال ّ
أن األمر يعود إىل وباء أو زلزال .ويبدو
وأن سوق الخمر قد رضبت يف رشق املتوسط .وافرتض القليل من هؤالء الباحثني ّ
الخمرّ ،

أن السبب الرئيس كان جائحة جستنيان التي اجتاحت املنطقة ابتداء من 541م ،وكان لها ارتداداتها الالحقة التي تسببت يف
ّ

هجر هذه البلدات(.((14

141 Conrad, p. 298; Dols, pp. 21 - 25; R. S. Bray, Armies of Pestilence: The Impact of Disease on History (New York: Barnes & Noble Books,
2000), pp. 39 - 40.

فيما يخص الحديث ،ينظر :محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق عبد الستار أحمد فراج [وآخرون] ،مج 1
(الكويت :دار الهداية ،)1965 ،ص .478
 142أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق شعيب األرنؤوط [وآخرون] ،ج ( 3بيروت :مؤسسة الرسالة ،)2001 ،ص ( 116رقم
الحديث.)1536 :
143

عن المجاعات في منطقة شرق المتوسط ،ينظر.Stathakopoulos :

Dols, pp. 13 - 67; Bray, pp. 28 - 34.

 145ينظر.Kennedy, pp. 87 - 95 :
أن الجائحة قد تكون أحدها.
حيث ُيرجع صاحب المقال انهيار الحياة في البلدات المهجورة إلى أسباب مختلفة ،ويشير إلى ّ

Clive Foss, "Dead Cities of the Syrian Hill Country," Archaeology, vol. 49, no. 5 (1996), pp. 48 - 53.
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تاـسارد

غيت مسار التاريخ ،والذي نعرضه يف هذه الدراسة يف محاولة لفهم أسباب انهيار
وأما النموذج الثاين فهو مثال لألوبئة التي ّ
ّ

أن علماء دراسات الرشق القديم لم ّ
يركزوا
حضارات العرص الربونزي األخري ( 1200 -1300ق .م ).كدراسة حالة .ك ّنا قد ذكرنا ّ

عىل التاريخ االقتصادي واالجتماعي ،ولم يعريوا عالقة علم األوبئة بكتابة التاريخ االهتمام إال عىل نح ٍو محدود ،ولم يهتم

العلماء حتى اآلن بالتأثريات االقتصادية واالجتماعية لألوبئة يف بنية املجتمعات ،وما كانت تسببه تلك األوبئة من تخلخالت
بد
سكانية ،وما يتعلق بذلك من تأثري شديد يف قوى اإلنتاج وتعطيلها ،وما قد يؤدي بدوره إىل هجرات برشية .ويف الحصيلة ،ال ّ

لنا من دراسة الدور الذي تؤديه هذه التخلخالت االقتصادية واالجتماعية يف انهيار الحضارات أو األرس الحاكمة واملمالك.

أن تأثري األوبئة يف املجتمعات القديمة أو مجتمعات ما قبل العرص الحديث حتى القرن التاسع عرش كان،
وعلينا أن نتصور ّ

كثريا مما نجده يف كتب التاريخ .ولعل منهجية دراسة التأثريات الوبائية يف إطار دراسة تاريخية ،أثرية ،لغوية،
بالتأكيد ،يتجاوز
ً
طبية ،اجتماعية ،أنرثوبولوجية واقتصادية ،ستساعد يف فهم مسألة انهيار الحضارات الكربى يف العرص الربونزي املتأخر.

واسعا لألوبئة يف أنحاء مختلفة من الرشق األدىن
انتشارا
شهدت نهاية العرص الربونزي املتأخر ( 1200 -1300ق .م).
ً
ً

القديم ،وكان لها تأثري كبري يف حياة الناس ومجتمعات املنطقة( .((14وشهدت هذه الفرتة انهيار العديد من املراكز الحضارية

الكبرية ،التي تخضع أسبابها للنقاش املستمر مند عرشات السنني ،فقد انهارت الدولة البابلية والدولة اآلشورية واملمالك الكنعانية،
وانهارت مملكة أوغاريت واإلمرباطورية ِ
الح ِّث ّية ،وانتهت اإلمرباطورية املرصية الحديثة ،وانهارت الحضارة امليسينية يف رشق
املتوسط يف هذه الفرتة ،كما انهار النظام الدويل يف الرشق القديم ،وانهارت شبكة الطرق التجارية .ولعل القرن الرابع عرش قبل

يعد من أهم مراحل هذا العرص الربونزي املتأخر حيوية ،وتشهد بذلك مراسالت تل العمارنة بني ملوك الرشق القديم،
امليالدّ ،
حكام بالد الشام مع الفراعنة املرصيني ،وانتهت يف نهاية هذا العرص اللغة األكادية كلغة تواصل دويل يف الرشق القديم(.((14

وغالبا
ومنذ عرشات السنني يناقش العلماء أسباب انهيار النظام الدويل وانهيار تلك الحضارات يف العرص الربونزي األخري.
ً

ما يوجه إصبع االتهام ،عند معظم الباحثني ،إىل مجموعة من الشعوب التي زحفت يف اتجاه رشق املتوسط ،والتي تسمى شعوب
رجع معظم الدراسات انهيار اإلمرباطورية ِ
وي ِ
الح ِّث ّية ومملكة أوغاريت إىل شعوب
البحر ،ومنهم الفلستني والرشدن وغريهمُ .
البحر .ومن النظريات الحديثة التي ظهرت يف السنوات األخرية فرضيات التغري املناخي والزالزل .وأرجع بعض العلماء االنهيار
ثم استخدامه من مجموعات معينة للسيطرة عىل مناطق أخرى،
إىل اكتشاف الحديد واستخدامه يف صناعة السالح ،ومن ّ

تم إسقاط اإلمرباطوريات .ومن أهم الدراسات الحديثة عن املوضوع كتاب إيرك كلني الذي يلخص الدراسات
وعن طريقه ّ

تاريخا دقيقًا النهيار تلك الحضارات عام  1177ق .م .وقد أرجع عوامل االنهيار إىل الحروب ،وأعطى
والنظريات السابقة ،ويضع
ً
ً
رئيسا النهيار تلك الحضارات(.((14
احتمال للكوارث الطبيعية وغريها ،ولكنه لم يعط األوبئة
ً
سببا ً
اهتماما ،بوصفها ً

ولكن دراسة إيرك كلني قد أصبحت اآلن تص ّنف يف الدراسات التقليدية .وقليلون من ّ
وظفوا دراسة تاريخ األوبئة ودورها
ّ

يف التغريات التاريخية .ولعل من أهم اإلسهامات الجديدة يف دراسة علم التاريخ ،والنظرية التاريخية وعلم األوبئة ،الدراسة

حد ما ،مسألة انهيار الحضارات الكربى يف الرشق القديم يف العرص الربونزي .فبناء
ُوري ،والتي حسمت ،إىل ّ
التي قدمها فيليب ن ّ
147

عموما ،ينظر.Robertson, pp. 27-35 :
عن الكوارث الطبيعية واألوبئة في الشرق القديم
ً

148 Eric H. Cline, 1177 B.C.: The Year Civilization Collapsed, Turning Points in Ancient History (Princeton: Princeton University Press, 2015).
149 Ibid.
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أدت الدور األساس يف انهيار هذه الحضارات ،وليست الحروب وال شعوب
نوري املوثّقة توثيقًا ً
جيداّ ،
فإن األوبئة قد ّ
عىل دراسة ّ
أن تلك األمراض الوبائية املعدية قد تكون هي العامل األساس يف انهيار الحضارات الكربى
البحر .وعىل ما يبدو ،فات املؤرخني ّ

يف العرص الربونزي املتأخر(.((15

وتفيد الدراسة املتأ ّنية ملا شهده نهاية العرص الربونزي املتأخر يف الرشق األدىن سيطرة قوية لألوبئة التي ازداد هجومها عىل

عمت الرشق القديم ورشق املتوسط ،كان لها ،بالتأكيد ،تأثرياتها االجتماعية
املنطقة يف الفرتة املذكورة .وهذه األوبئة ،التي ّ
واالقتصادية .وكان لهذه األوبئة القدرة عىل االستمرار فرتة طويلة ،وهي من األوبئة الفتاكة والقاتلة والواسعة االنتشار ،ولديها

قدرات ارتدادية رسيعة وكثرية ،وكان قد رافقها تحطيم البنية الزراعية والفالحية وتحطيم أنظمة الري ،إضافة إىل ما رافقها من

طالبا إرسال القمح مثلما سبقت اإلشارة إىل ذلك .كذلك،
انتشار للمجاعات كما ورد يف رسالة امللك الح ّثي إىل الفرعون املرصي ً
دائما
انتشارا
كان الطبيب اليوناين أبقراط يف عام  460ق .م .قد وصف وباء الجدري بأ ّنه أكرث األمراض
تقريبا ،وبأن تأثرياته ً
ً
ً
ً
مركزيا يف إنهاء العرص الربونزي واملراكز الحضارية
وعامل
سببا،
ً
قاتلة .وهكذا فإن تلك األوبئة املذكورة سابقًا مرشحة ألن تكون ً

سببا يف الهجرات الجماعية التي كانت من سمات العرص الربونزي األخري،
يف الرشق القديم .ويمكن أن تكون املجاعةً ،
أيضاً ،

وقد يكون الطاعون من األوبئة التي سببت حركة شعوب البحر وهجرتهم من أرضهم للبحث عن مناطق جديدة للحصول عىل
الطعام يف رشق املتوسط .وما يعرف بوباء الحثيني يف هذه الفرتة ،الذي أنهى اإلمرباطورية الح ّث ّية ،يمكن فهمه يف هذا السياق.

وبهذا ،يمكن استنتاج أن هذه األوبئة هي املسؤولة عن كثري من األحداث التاريخية الكربى؛ أي األحداث التي لها داللة كافية
لتغيري مسار التاريخ ،مثل نهاية العرص الربونزي وإنهاء إمرباطوريات العرص الربونزي(.((15

وغالبا ما يطلق عىل الفرتة ما بني القرن الثاين عرش وبداية القرن العارش قبل امليالد ،بالفرتة املظلمة يف الرشق القديم .ويف
ً

مرص تسمى الفرتة االنتقالية .وكانت الحضارات الكربى مثل بالد ما بني النهرين ومرص عندها القدرة عىل إعادة بنائها الذايت،

بسبب مخزون الذاكرة الثقافية الضخمة( .(((15وقد استمرت الفرتة املظلمة نحو مئتي عام حتى استطاعت هذه الحضارات بناء
نفسها ،أي نحو بداية األلف األول قبل امليالد .وبسبب انهيار حضارات العرص الربونزي ،حصل خلل يف توزيع السكان أدى
إىل هجرات وتحركات برشية ،خاصة يف رشق املتوسط وبالد الشام ،حيث ظهرت ابتداء من العرص الحديدي ،أي بداية األلف

األول قبل امليالد ،تشكيالت وكيانات جديدة عىل أنقاض حضارات العرص الربونزي ،وهي أشبه بممالك املدن ،منها ممالك
اآلراميني والفينيقني والعربانيني والفلستني والعمونيني واملؤابيني واألدوميني وغريهم ،ويف إطار التحركات البرشية الجديدة

ظهرت ممالك عرب الجنوب كاململكة السبئية.
150
151

نوري لمسالة أوبئة العصر البرونزي األخير وتأثيرها في انهيار الحضارات ،في.Norrie, pp. 61-101 :
ينظر مناقشة فيليب ّ
عن دور األوبئة في انهيار اإلمبراطورية الحثية ،ينظر.Ibid., pp. 37-59 :

 152يان أسمن ،الذاكرة الحضارية :الكتابة والذكرى والهوية السياسية في الحضارات الكبرى األولى ،ترجمة عبد الحليم عبد الغني رجب (القاهرة :المجلس
األعلى للثقافة.)2003 ،
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خامتة
ّ
تتخطاها وإن
كثريا من األوبئة والجوائح ،وأنها استطاعت أن
أن البرشية ّ
كشفت هذه الدراسة ّ
أن البرشية عانت عرب التاريخ ً

كان ذلك أحيا ًنا بصعوبة بالغة يف عصور ما قبل الطب واللقاحات ،بحيث استطاعت حضارة العرص الحديث أن تقيض عىل كثري
من األوبئة أو تحارصها .من خالل استعراض املادة التاريخية املتعلقة بالجوائح واألوبئة ،أظهرت الدراسة أهمية دراسة التاريخ

اهتماما
االجتماعي واالقتصادي من منظور بينتخصيص مع األخذ يف االعتبار علم دراسة األوبئة .وتويص الباحثني العرب بأن يزدادوا
ً

الطبي للرشق القديم ويستخدموا التوثيق الضخم للتجربة اإلنسانية يف بالد ما بني النهرين وبالد الشام وشبه الجزيرة
بدراسة املوروث ّ
العربية ومرص يف دراساتهم ،وأن يتوجهوا إىل دراسة تاريخ الطب العريب  -اإلسالمي يف سياقه التاريخي ،فالطب عند العرب لم يبدأ مع

انفتاحهم عىل اليونان ،بل كانت له جذور تاريخية محلية سابقة.
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الماء والمق ّدس في شمال أفريقيا خالل المرحلة الرومانية
Water and the Sacred in North Africa during the Roman Era
 العتقادهم أنها تحتضــن عددًا من،قدّس ســكان شــال أفريقيا املياه يف شــتى أشــكالها منذ بدايــات الحقبة القدميــة
فضل عــن قدرة بعضها عىل شــفاء املرىض
ً
،املعبــودات القــادرة عىل حاميــة املياه العذبــة وضامن اســتمرار تدفقها

 استمرت عبادة اآللهة املحلية يف، وخالفًا للمتوقع.وتحقيق الخصوبة التي يرجوها سكان املدن واألرياف عىل حد سواء

 فقد أثبتت الدراســات التاريخية واألثرية. الرومانية- أثناء املرحلة الرومانية رغم انتشــار املعبودات ذات األصول اإلغريقية

 القايض باحتواء اآللهة املحلية، بل إمكانية حدوث ما ميكن تســميته التوفيق األفريقي،فشــل عملية التوفيق الرومانية
 كام هو الشــأن، باســتثناء الشــعار املســتعار من اإلله الروماين، من دون أن ترتك أث ًرا يف األوىل،بعض اآللهة الرومانية
 الذي جمع ما بني ال ُّرمح الثاليث الــرؤوس إلله البحر نِبْتُونُوس،بالنســبة إىل النحــت الخاص مبعبود محيل يف ألثيبــوروس

 الرومانية تكيفًا مع-  وأظهرت أيضً ا بعــض املعبــودات اإلغريقية.والثعبــان امللتــف حول العصا إللــه الطب أيســكُوالبيوس
 وذلك،ول نِبْتُونُوس من إله للبحر يف املناطق الساحلية إىل إله للمنابع يف املناطق الداخلية
ّ الواقع األفريقي؛ فقد تح

 وتطابقه مع واقع ديني قائم قبل،بســبب حاجة الســكان إىل إله قادر عىل حامية مواردهم املائية الجوفية والسطحية
.املرحلة الرومانية

. المرحلة الرومانية، شمال أفريقيا، الرومانية-  المعبودات اإلغريقية، المعبودات المحلية، الماء:كلامت مفتاحية

The people of North Africa have held water sacred in all its forms since the beginning of antiquity, believing
that it embodies several deities capable of protecting fresh water and ensuring its continued flow, with several
of them able to heal the sick and generate the fertility desired by both urban and rural populations. Contrary to
expectations, the worship of local deities continued during the Roman period, despite the spread of Greco-Roman
deities. Contrary to common belief, the worship of local deities continued during the Roman period despite the
spread of deities of Greco-Roman origin. Historical and archaeological studies have demonstrated the failure
of the Roman interpretatio romana process and indicated the possibility of what might be called interpretatio
Africana. This means that the local gods contain few traces of the Roman gods besides borrowed emblems
such as the three-pointed spear of Neptunus and the serpent wrapped around the staff of the god of medicine
Aesculapius, which are combined by the sculpture of a local idol in Althiburos. As some Greco-Roman deities
showed, Neptunus was transformed from a god of the sea in the coastal regions to a god of springs in the interior
regions on the grounds of the population's need for a god capable of protecting their underground and surface
water resources, and its conformity with a religious context that predated the Roman age.
Keywords: Water, Local Deities, Greco-Roman Deities, North Africa, the Roman Period.
. المغرب، مراكش، جامعة القاضي عياض، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،* أستاذ التاريخ القديم
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املاء واملقدّس يف شامل أفريقيا خالل املرحلة الرومانية

مقدمة
بادر سكان شمال أفريقيا منذ مرحلة مبكرة إىل تقديس عدد من اآللهة املستقرة يف نقط املاء املتميزة من غريها بطبيعتها

وخصائصها ،مثل املياه الفائرة واملياه الساخنة واملياه الباردة واملياه ذات الحرارة الثابتة التي ال تتغري بتغري الفصول واملياه الكربيتية

معي ،وجب التقرب
ومنابع األنهار والبحريات العميقة ،إىل غري ذلك من األشكال واألنواع الدالة بحسب القدماء عىل وجود كيان إلهي ّ
إليه واستعطافه للوصول إىل األغراض املراد تحقيقها .فاملياه ليست عنارص مقدسة لذاتها ،بل الستقرار آلهة املنابع واألنهار داخلها أو
بجوارها((( .وعكس ما يمكن أن ُيفهم من عبارة "ال وجود ملنبع لم يتم تقديسه"  Nullus enim fons sacerالتي أوردها ِسريويوس
 Serviusيف رشحه عبارة وردت يف البيت الشعري الرابع والثمانني من الكتاب السابع من إنياذة ِو ِ
يرج ُليوس  ،(((Vergiliusلم تحظ املنابع

ك ّلها بهذه الصفة؛ فنقط املاء املوجودة خارج املجاالت املأهولة كانت كريهة ومذمومة ومرعبة ،ال ينجذب إليها أي شخص ،خال ًفا لتلك
املياه الكائنة داخل املجال املأهول ،والتي كانت تخضع بدورها النتقاء سكان املدن يف سياق تشكيلهم املشهد الديني ،عرب اختيار بعض

واملعبة عن عالقتهم بالفعل اإللهي داخل تراب مدينتهم أو قريتهم(((.
املنابع والبحريات واملغارات واألنهار املتميزة
ّ

ويربط كثري من الباحثني بني عبادة آلهة املياه يف شمال أفريقيا وحاجة سكان هذه املنطقة إىل املياه يف نشاطاتهم الزراعية والرعوية،

جاعلني من املاء مراد ًفا للخصب والوفرة(((( .وهو واقع ال يمكن نفيه أو التقليل من أهميته ،لكن الشواهد املادية الحرضية املتعلقة بعبادة
أيضا إىل عبيد وحرفيني وجنود وممثلني للمؤسسات العمومية الرومانية تلخصت توسالتهم ،أحيا ًنا ،يف الشفاء من بعض
آلهة املاء تشري ً
بعيدا عن هواجس اإلنسان القروي
األمراض أو استمرار تدفق املياه يف القنوات املائية العمومية الضامنة الستمرار املدن واستقرارها(((ً ،

التي يتقاسمها وإياه بعض سكان املدن ،من ّ
امللكني لألرايض الزراعية يف األرياف القريبة منهم.

وخال ًفا ملا قد يعتقده بعضهم ،لم تختف املعبودات املحلية يف شمال أفريقيا عند حلول الرومان بها ،بل استمرت موجودة رغم

تعويضها بآلهة رومانية مشابهة لها يف وظائفها وقدراتها ،فاحتفظت بطبيعتها األصلية رغم االسم الالتيني املمنوح لها واللباس والشعار
الرومانيني املرافقني لها يف مختلف أشكال التمثيل الفني ،خاصة التماثيل .فعملية التوفيق الرومانية  (((interpretatio romanaالقاضية

ً
وفضل عن ذلك ،من الباحثني من اقرتح
جدا ،بل غري موجودة(((.
باستبدال خالص وبسيط لآللهة املحلية بآلهة رومانية مستوردة نادرة ًّ

إلها
معاكسا لعملية التوفيق،
مسارا
مشريا إىل احتمال وجود توفيق أفريقي ً
أيضا  ،interpretatio africanaحيث يحتوي اإلله املحيل ً
ً
ً
ً
"1 John Scheid, "Le culte des eaux et des sources dans le monde romain: Un sujet problématique, déterminé par la mythologie moderne,
Annuaire du Collège de France, 108e année (2007 - 2008), pp. 624, 627, 633; Nacéra Benseddik, "L'eau et le sacré dans l'Algérie antique," in:
Selma Hellal & Burhan Eddine El Mounir Bencharif (dir.), Le patrimoine de l'eau en Algérie: Mémoire et permanence: Études & témoignages
(Alger: AREA-ED [Barzakh], 2011), p. 189.
2 Virgile, Énéide: Tome II, Livres V-VIII, Jacques Perret (Texte établi & trad.), Collection des universités de France Série latine, Série latine 89
(Paris: Les Belles Lettres, 1978), VII, p. 84.
Scheid, pp. 625 - 626, 634.
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p. 198.
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رومانيا من دون أي أثر لذلك يف مستوى االسم والشكل ،باستثناء شعار اإلله الروماين الذي يعترب الشاهد الوحيد عىل نجاح عملية
ًّ
(((
السامي،
االحتواء تلك  .ومن ّ
ثم صار من الصعب التمييز يف املعبودات املائية بني العنرص اإلغريقي الروماين والعنرص املحيل والعنرص َّ

من غري استبعاد إلمكانية اندماج العنارص الثالثة يف إله واحد((( .فما أبرز املعبودات املائية يف شمال أفريقيا خالل املرحلة الرومانية؟ وما

مدى تأثر املعبودات اإلغريقية  -الرومانية واملحلية بعضها ببعض؟ وملن كانت السيادة والهيمنة يف نهاية املطاف؟

سنجيب عن هذه األسئلة ،من خالل دراستنا كل إله عىل حدة ،حتى تتبني لنا االختالفات الكائنة بينها عىل مستوى األصول

وتطور العبادة ومجال انتشارها ،والخصائص املميزة ّ
لكل منها رغم اشرتاكها يف حماية املياه واإلرشاف عليها.

أولً  :نِبْتُونُوس األفريقي
يدونِ /ن ْب ُتونُوس يف شمال أفريقيا إىل ما قبل املرحلة الرومانية ،فاملصادر الكالسيكية تشري إىل عبادة
وس ُ
تعود أصول إله البحر ُب َ

(((1
أي إفادة عن ُوجود هذا اإلله ضمن اآللهة
وسيدون ليبي  -بوين وتشييد معابد خاصة به ( .ويف املقابل ،ال تقدم املعطيات األثرية ّ
ُب َ

ِ
وسيدون
ثم يصعب الحسم إن كان ن ْب ُتونُوس اإلغريقي الروماين املمثل يف بعض اللوحات الفسيفسائية هو نفسه ُب َ
القرطاجية ،ومن ّ

ً
وفضل عن ذلك ،يبدو أن ِن ْب ُتونُوس قد َّ
حل يف بعض املناطق الداخلية ،وفقًا لعملية التوفيق الرومانية ،محل
الذي أشارت إليه املصادر.

گينيوس  Geniusليبي للمياه العذبة ال محل إله ُبوين للبحر(.((1
ُ

أما بخصوص التأثريات اإلغريقية الرومانية ،فتبدو قوية من خالل اللوحات الفسيفسائية املكتشفة يف بعض املواقع( ،((1والتي ُتقدم

ِن ْب ُتونُوس وفقًا للصورة املتداولة عنه يف األدب اإلغريقي  -الروماين ،مثل لحظة انتصاره وهو راكب عربته املجرورة بوساطة وحوش بحرية نصفها
ً
الرمح الثاليث الرؤوس الشائع استخدامه لدى صائدي
السفيل عىل هيئة ثعابني بحرية،
ممسكا بإحدى يديه ّ
العلوي عىل هيئة أحصنة ونصفها ّ
سمكة التونة ،وموكب مرافق له يتكون من الكائنات البحرية مثل عرائس البحر واألسماك والدالفني ،كما هو الشأن يف اللوحات الفسيفسائية
Nacéra Benseddik, "Esculape et Hygie: Les cultes guérisseurs en Afrique," Pallas, no. 68 (2005), p. 283.

8

9 Nacéra Benseddik, "Esculape, Hygie et la IIIe légion Auguste," in: Mustapha Khanoussi, Paola Ruggeri & Cinzia Vismara, L'Africa romana:
Ai confini dell'impero: Contratti, scambi, conflitti: Atti del XV Convegno di studio, Tozeur, 12 - 15 dicembre 2002, Collana del Dipartimento di
storia dell'Università degli studi di Sassari 21, vol. II (Roma: Carocci editore, 2004), p. 1365.
10 Jehan Desanges, Recherches sur l'activité des Méditerranéens aux confins de l'Afrique (VIe siècle avant J.-C. - IVe siècle après J.-C.),
Publications de l'École Française de Rome 38 (Rome: École Française de Rome, 1978), p. 392; Hérodote, Histoires: Livre IV, Philippe-Ernest
;Legrand (Texte établi & trad.) (Paris: Les Belles Lettres, 1945), p. 188

عبد اللطيف البرينسي" ،رحلة حنون :دراسة وتحقيق" ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ القديم ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،فاس ،1990-1989 ،ص 39
(الفقرة الرابعة من نص الرحلة).

11 Cadotte, p. 334; Alain Cadotte, La romanisation des dieux: L'interpretatio romana en Afrique du Nord sous le Haut-Empire, H. S. Versnel,
D. Frankfurter & J. Hahn (dir.), Collection Religions in the Graeco-Roman World 158 (Leiden/ Boston: Brill, 2007), p. 307; Belfaida, L'eau au
Maghreb, p. 30.

12

ينظر الئحة اللوحات الفسيفسائية المشتملة على صور ِن ْب ُتونُوس لدى صدوق بن باعزيز:

Sadok Ben Baaziz, "Neptune: Dieu guérisseur," in: Micheline Gelley & Leïla Ladjimi Sebaï (dir.), L'homme Méditerranéen et la Mer: The
Mediterranean Man and the Sea: Actes du troisième congrès international d'étude des cultures de la méditerranée occidentale (Jerba,
Avril 1981) (Tunis: Les Editions Salammbô, 1985), pp. 428 - 431.
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ُ ،Thuburbo Maius املكتشفة ب ُتوبوربو مايوس
 وغريها من،Thamugadi  وتمقاد،Cuicul  وكويكول،Utica  وأوتيكا،Uthina وأوثينا
ُ َ ُْ ُ
 الرفيقةAmphitrite  ويبدو تأثري األدب الكالسييك بوضوح يف اللوحات الفسيفسائية التي يقرتن فيها ِن ْب ُتونُوس بزوجته األمفيرتيت.((1(املدن
 وقد تتضمن املشاهد الفسيفسائية مقاطع ميثولوجية يظهر فيها.((1(Cirta  كما هو الحال يف أوتيكا وكريتا،وسيدون اإلغريقي
َ امليثولوجية ُلب
((1(
ِ
كليا يف
ًّ  ومن الجدير بالذكر هنا غياب هذا اإلله. Python  أو كائنات أسطورية مثل الثعبان ﭘايتون،ن ْب ُتونُوس إىل جانب آلهة أخرى مثل أثينا

.((1(1918  سنةVolubilis  مقابل اكتشاف تمثال برونزي واحد له يف ولييل،اللوحات الفسيفسائية املكتشفة بمختلف مواقع موريطانيا الطنجية

ِ
ّ تعب عن ذلك اللوحات الفسيفسائية؟
يحذر
ّ  أي كإله للبحر كما،فهل عبد سكان الشمال األفريقي اإلله ن ْب ُتونُوس يف شكله التقليدي

 فهي بعيدة عن السياق الديني، لذا. فقد تم اكتشافها داخل منازل خاصة ال يف املعابد،الباحثون من خطورة االنسياق وراء تلك الصور

 أصحاب املنازل الفخمة املُ َز َّينة بهذا النوع، وال تعكس إال قوة إشعاع الثقافة اإلغريقية الرومانية وتأثريها يف عقليات ال ُّنخب،(((1(الرسمي
 إىل جانب القليل من املواقع الداخلية مثل،((1( لكننا متأكدون يف املقابل من عبادته كإله للبحر كلما تعلق األمر بموقع ساحيل.من اللوحات

ِ ول
ِ Saldae  وصالدايSufetula سوفيتوال
.((1(Lepcis Magna بكيس َماگ َنا
ُ

ً
،كشفتالتنقيباتاألثريةعنعددقليلمنالنقائشالالتينيةاملشتملةعىلإشاراترصيحةومبارشة ِلن ْب ُتونُوسكإلهللبحر،وفضلعنالفسيفساء

،((2(undarum dominus nereidumque pater  التي منحت هذا اإلله لقب سيد األمواج الهائجة وأيب عرائس البحرDougga من بينها نقيشة ُدقّة
13 Paul Gauckler, Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l'Afrique II: Afrique proconsulaire (Tunisie) (Paris: Ernest Leroux, 1910),
no. 402, 421, 444; Félix Georges de Pachtère, Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l'Afrique III: Afrique proconsulaire, Numidie,
Maurétanie (Algérie) (Paris: Ernest Leroux, 1911), no. 226, no. 193, pl. 293, no. 348; Suzanne Germain, Les mosaïques de Timgad: Étude
descriptive et analytique, série Archéologie Centre de recherches sur l'Afrique méditerranéenne (Paris: Éditions du centre national de la
recherche scientifique, 1969), p. 33 et pl. XIV; Mohamed Yacoub, Splendeurs des mosaïques de Tunisie (Tunis: Ministère de la Culture, de la
Jeunesse et des Loisirs, 2002), pp. 151 - 162; Attilio Mastino, "Neptunus Africanus: A Note," Cartagine. Studi e Ricerche, no. 3 (2018), pp. 187,
189.
14 De Pachtère, no. 226; Margaret A. Alexander & Mongi Ennaifer (dir.), Corpus des mosaïques de Tunisie (Tunis: Institut national
d'archeologie et d'art, 1973), no. 205; Mastino, p. 187.
15 Cadotte, "Neptune," p. 332; Marcel Le Glay, "Le paganisme en Numidie et dans les Maurétanies sous l'empire romain: État des recherches
entre 1954 et 1990," Antiquités africaines, no. 42 (2006), p. 64; Sabah Ferdi, "Les images de l'eau dans les mosaïques antiques de l'Algérie,"
in: Hellal & Bencharif (dir.), p. 204; Belfaida, L'eau au Maghreb, p. 37; Nacéra Benseddik, "Un autel à Neptune dans la région de Theueste
(Tébessa, Algérie)," in: Bernadette Carbouret, Agnès Groslambert & Catherine Wolff (dir.), Visions de l'Occident romain: Hommages à Yann
Le Bohec, vol. I (Paris: De Boccard, 2012), p. 27.
16 Louis Chatelain, Le Maroc des romains: Etude sur les centres antiques de la Maurétanie occidentale (Bibliothèque des écoles françaises
d'Athènes et de Rome 160) (Paris: Éd. De Boccard, 1944), pp. 270 - 271; Christiane Boube-Piccot, Les Bronzes antiques du Maroc, I: La statuaire
(Texte), Études et travaux d'archéologie marocaine IV (Rabat: Direction des Monuments historiques et des antiquités, 1969), pp. 189 - 190
(Texte), pl. 132, 1 (Planches);

 "الماء بين المقدس والمنفعة،؛ عبد العزيز بل الفايدة31  ص،)2009( 3  العدد، مجلة البادية المغربية،" "الماء من خالل مصادر المغرب القديم األثرية،زهراء قنينبة
 منشورات كلية اآلداب والعلوم: (القنيطرة11  سلسلة ندوات ومناظرات، الماء في تاريخ المغرب: في،"العامة في شمال إفريقيا ما قبل اإلسالمية على ضوء النقائش
.35  ص،)1999 ،اإلنسانية

17 Cadotte, "Neptune," p. 333; Cadotte, La romanisation des dieux, p. 324; Belfaida, L'eau au Maghreb, p. 38.
18 Cadotte, "Neptune," p. 341; Cadotte, La romanisation des dieux, p. 319.
19 Belfaida, L'eau au Maghreb, p. 24.

20 Gilbert Charles-Picard, La civilisation de l'Afrique romaine (Paris: Librairie Plon, 1959), p. 201, CIL VIII, 26491 - 26492; Cadotte,
"Neptune," p. 342; Cadotte, La romanisation des dieux, p. 313.
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)1( الصورة
ِ
)راكبا عربته املجرورة بوساطة حصانني بحريني (املتحف األثري يف سوسة
ً فسيفساء ن ْب ُتونُوس

:املصدر

Attilio Mastino, “Neptunus Africanus: A Note,” Cartagine. Studi e Ricerche, no. 3 (2018), p. 191, fig. 14.

)2( الصورة
ِ
راكبا عربته املجرورة بواسطة أحصنة بحرية يف موقع تمقاد
ً فسيفساء ن ْب ُتونُوس

:املصدر

Nacéra Benseddik, “Un autel à Neptune dans la région de Theueste (Tébessa, Algérie),” in: Bernadette
Carbouret, Agnès Groslambert & Catherine Wolff (dir.), Visions de l’occident romain: Hommages à Yann
Le Bohec, vol. I (Paris: De Boccard, 2012), p. 34, fig. 3.
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ونقيشة سوفيتوال (سبيطلة) التي أضافت لقبا آخر هو ِ
ملك األمواج  ،Rex pelagicus augustusوهو لقب مرتبط بالبحر والكائنات البحرية،
ُ
ً

ويستعمل أحيا ًنا إىل جانب ألقاب أخرى لإلشارة إىل إله بحري(.((2
ُ

ويف املقابل ،أماطت التنقيبات األثرية النقاب عن عدد كبري من النقائش الالتينية املتعلقة ِبن ْب ُتونُوس ،بلغ عددها  51نقيشة إىل حدود سنة ،2007

بعيدا عن السواحل املتوسطية،
يعود املُ َؤ َّرخُ منها يف ُج ِّل الحاالت إىل القرن الثاين امليالدي( .((2وقد ُعرث عىل القسم األكرب منها يف املناطق الداخلية ً
وهو ما أثار استغراب عدد من الباحثني املُقتنعني من خالل دراستهم لبوسيدون اإلغريقي ِ
ون ْب ُتونُوس اإليطايل برضورة تركز تلك النقائش قرب السواحل
ُ َ
تماشيا مع طبيعة هذا اإلله املُرشف عىل البحر وكائناته .وإلزالة الغموض عن هذه املسألة بادر علماء اآلثار واملُتخصصون يف النقائش الالتينية
ً
أي إشارة إىل
سعيا إىل الكشف عن خصائص هذا اإلله املُستقر ً
بعيدا عن البحر ،لكنها جاءت خالية من ّ
واملؤرخون إىل تحليل مضامني تلك النقائش ً

أي خصوصيات ُمشرتكة،
ومقارنتها بح ًثا عن ّ
العوامل املُفرسة لهذا التوزيع الجغرايف االستثنايئ .فانرصف االهتمام حينئذ إىل دراسة مواقع اكتشافها ُ
وهو ما أسفر عن ُمالحظة مهمة ،تتلخص يف ُوجود أغلب تلك النقائش املُكتشفة باملناطق الداخلية قرب املنابع املائية ،وهو ما تكشف عنه الطوبونيميا

ً
محج َوبة (تيتويل  )Tituliوعني
أول ،حيث يقرتن موضع االكتشاف يف الكثري من الحاالت بلفظ "عني" أي منبع ،كما هو الشأن بالنسبة إىل عني ُ
الح َماد َنة وهنشري الشط  Pagus Suttuensisوعني ْد ِرين (المبايزيس  )Lambaesisوعني زرعاية (زراي  )Zaraiوعني ُتونگة  Thignicaوغريها(.((2
ْ

ثابورا  Thabboraبوادي سليانة يف الطرف الغريب لسهل
ومن بني هذه النقائش ،نشري إىل واحدة تم اكتشافها يف البالد التونسية ،يف موقع ُّ
الفحص ،عىل بعد  20كيلوم ًرتا جنوب تربسق ،اشتملت عىل إهداء لكل من ِن ْب ُتونُوس وحوريات املاء األوغسطية .ويعود تاريخ هذه النقيشة إىل املرحلة
املمتدة ما بني القرنني األول والثاين امليالديني .أما بخصوص أهميتها ،فتكمن يف جمعها بني ِن ْب ُتونُوس ومعبودات مائية أخرى هي حوريات املاء
(((2
ثم صار
الحاميات للمنابع املائية العادية والحامات ،وهو ما يؤكد اقرتان هذا اإلله باملنابع واملياه العذبة ،بوجه ّ
عام ،يف املناطق الداخلية  .ومن ّ
ِ
وسيدون الذي كان الليبيون يقدمون له
قتفيا بذلك أثر ُب َ
من الرضوري التمييز بني ن ْب ُتونُوس إله البحر الذي انترشت عبادته يف املناطق الساحليةُ ،م ً
القرابني بجوار بحرية تريتونيسِ ،
ون ْب ُتونُوس إله املنابع الذي اكتسب شعبية كبرية يف املناطق الداخلية( .((2وهي خاصية ّأكد بعض الباحثني حضورها
ِ
سنويا يف اليوم الثالث والعرشين من شهر تموز /يوليو( ،((2وهي املرحلة املتميزة
لدى ن ْب ُتونُوس اإليطايل بدليل تنظيم احتفاالت النبتوناليا ًّ Neptunalia
ويرجح أولئك
ثم الحاجة إىل ضمان الحماية من آثار الجفاف املُهدد لسكان املُدن واألريافّ .
بارتفاع درجات الحرارة وتراجع التساقطات املطرية ،ومن ّ
الباحثون عبادة الرومان ِلن ْب ُتونُوس منذ البداية كإله للمنابع واملياه العذبة بسبب عدم اهتمام أوائلهم بالبحر ،وهو األمر الذي سيتغري مع حلول القرن
ِ
جديدا هو إله البحر.
دورا ً
ثم اكتساب ن ْب ُتونُوس ً
الرابع قبل امليالد ،املتميز بتزايد أهمية التجارة والنشاطات البحرية ،ومن ّ

21 Mustapha Khanoussi, "Neptune, Rex Pelagicus, dans le municipe de Sufetula (Sbeïtla, Tunisie)," Comptes rendus des séances de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 148, no. 3 (2004), pp. 1153, 1157 - 1158.
22 Cadotte, La romanisation des dieux, pp. 312 - 314.
23 Pierre Petitmengin, "Inscriptions de la région de Milev," Mélanges de l'école française de Rome, vol. 79, no. 1 (1967), p. 201; Claude
Bourgeois, "Note sur le culte de l'eau en Afrique," Bulletin Monumental, vol. 151, no. 1 (1993), p. 20; Cadotte, "Neptune," p. 341; Belfaïda, "Culte
des eaux," p. 45; Cadotte, La romanisation des dieux, p. 320; Néjat Brahmi, "Volubilis: Approche religieuse d'une cité de Maurétanie Tingitane
(Milieu Ier - fin IIIe siècles apr. J.-C.)," vol. I (Thèse pour obtenir le grade de docteur, Université du Maine-Le Mans., U.F.R Lettres, langues et
sciences humaines, 2008), p. 263; Nacéra Benseddik, "Asklépios, Eshmun mais encore...," Bolletino di Archeologia on line I, vol spéciale A/
A2/ 3 (2010), p. 16; Benseddik, "L'eau et le sacré," p. 193; Benseddik, "Un autel à Neptune," p. 27; Mastino, pp. 185, 190.
24 Moheddine Chaouali, "Le culte de Neptune et des Nymphes dans la Civitas Thabborensis (Pertica Carthaginensium)," Cahiers du Centre
Gustave-Glotz, no. XXVIII (2017), pp. 97 - 98, 102.
25 Jules Toutain, Les cultes païens dans l'Empire romain: Première partie, Les provinces latines, Tome I: Les cultes officiels; les cultes
;romains et gréco-romains, Bibliothèque de l'École des Hautes-Études, Sciences religieuses XX (Paris: Ernest Leroux, 1907), pp. 372 - 375
"Cadotte, La romanisation des dieux, p. 320; Cadotte, "Neptune," p. 341; Benseddik, "Asklépios," p. 16; Benseddik, "L'eau et le sacré,
pp. 193 - 194; Chaouali, p. 102.
26 Varron, La langue latine, Tome II, Livre VI, Pierre Flobert (Texte établi & trad.) (Paris: Les Belles Lettres, 1985), 19.
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وبانتقال هذا اإلله إىل شمال أفريقيا ،استعاد صفته األوىل؛ ال ملعرفة السكان بها ،بل لحاجتهم إىل إله قادر عىل حماية مواردهم

املائية الجوفية والسطحية ،وتطابقه مع واقع ديني قائم قبل املرحلة الرومانية يتجىل يف وجود معبودات مائية محلية ،ستعمل آليات

استثناء ،فقد اكتشف
التوفيق الرومانية عىل دمجها يف اإلله املستورد من شبه الجزيرة اإليطالية( .((2وتشكل والية موريطانيا الطنجية
ً
ِ
ً
وواضعا قدمه اليمنى
ممسكا بيده اليمنى رمحه الثاليث الرؤوس،
عاريا وواقفًا،
بها تمثال برونزي واحد لن ْب ُتونُوس يف ولييل ،يمثل اإلله ً
ً
قدم ً
دليل عىل عبادة هذا اإلله يف هذه املنطقة .يضاف إىل ذلك نقيشة
املبتورة فوق حامل مفقود هو اآلخر .لكنه تمثال ال يمكن أن ُي َّ
مقدم إىل ِن ْب ُتونُوس األوغسطي(.((2
التينية تم اكتشافها يف تاموسيدا قرب املعبد ذي قاعات التماثيل الثالث ،وهي عبارة عن إهداء َّ
ِ
ثم استغنى
وتعود هذه ال ّندرة يف الشواهد بحسب إحدى الباحثات إىل وجود آلهة محلية مشابهة يف وظائفها وقدراتها لن ْب ُتونُوس ،ومن ّ
(((2
أمر مستعبد إذا ما تأملنا النجاح الكبري لهذا اإلله يف سائر الواليات املجاورة ،رغم وجود معبودات مائية محلية ،تم
السكان عنه ( .وهو ٌ

التوفيق بينها وبينه كما سلفت اإلشارة إىل ذلك.

ً
عما سبق ،كشفت بعض النقائش الالتينية عن وظيفة مختلفة لإلله ِن ْب ُتونُوس هي عالج املرىض من سكان املدن
وفضل ّ
واألرياف ،من دون تخليه عن دوره األسايس املتم ّثل يف حماية املنابع وضمان تدفق مياهها .فقد اكتشف علماء اآلثار يف قرية عني
مذبحا ِلن ْب ُتونُوس داخل منشأة استحمام ،يتضمن نح ًتا بار ًزا له عىل هيئة غري
الحمادنة (ما بني ثهاال  Thalaوألثيبوروس )Althiburos
ً
مألوفة ،فهو عا ٍر وممسك بيده اليمنى رمحه الثاليث الرؤوس الذي يتكئ عليه يف اآلن نفسه ،أما بالنسبة إىل يده اليرسى فقد أمسك بها
ُ
أيسكوالبيوس  ،Aesculapiusوهو ما يعني دمجه بني حماية املنبع وعالج
علما أنها الرمز الخاص بإله الطب
عصا ّ
ً
التف حولها ثعبانً ،

عد هذه الوضعية استثنائية ،ونجد حاالت قليلة شبيهة بها يف كل من عني
املرىض املرتددين عىل منشأة االستحمام لالغتسال بمياهها .و ُت ّ
ِ ِ
ِ ِ
حمام املسخوطني .((3(Aquae Thibilitanae
وما رأس العيون قرب ث ِو ْستي  Theuesteوتمقاد وأكواي ث ِبل َتا َن ْ
الغيالن وهنشري ُس َ
ايّ /
خاصية رابعة لهذا اإلله ،تميزت هي األخرى بندرة الشواهد الدالة عليها ،ويتعلق األمر بقدرة ِن ْب ُتونُوس
ويف األخري ،نشري إىل ّ

عىل إخصاب األرض وحماية املراعي ،ولعل ذلك راجع إىل سيادته عىل املنابع واملياه السطحية الرضورية ألشغال الري( .((3ففي إحدى
النقائش اإلغريقية املكتشفة بموقع ثابسوس  ،Thapsusاقرتن اسمه بنعت "إله الخصوبة"( .((3كما اشتملت إحدى النقائش الالتينية

الرومية) عىل اللقب التايل .Crementi deus :ويعني هذا اللقب سيادة هذا اإلله عىل النبات
يف منطقة ثهاال،
ً
تحديدا بعني هدية (هنشري ُّ
;27 Cadotte, La romanisation des dieux, pp. 320 - 321; Cadotte, "Neptune," pp. 342 - 343; Benseddik, "L'eau et le sacré," p. 194; Le Glay, p. 84
Benseddik, "Un autel à Neptune," p. 27.
28 Chatelain, Le Maroc des romains, pp. 270 - 271; Boube-Piccot, Les bronzes antiques, pp. 189 - 190 (Texte), pl. 132, 1 (Planches); Néjat
;Brahmi, "Volubilis" pp. 307 - 313

عبد العزيز بل الفايدة" ،العبادات الوثنية في منطقة الغرب من خالل المخلفات األثرية" ،في :المواقع األثرية في منطقة الغرب بين البحث العلمي والبعد التنموي،
أعمال الندوة المنظمة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة يومي  23و 24نوفمبر  ،2005سلسلة ندوات ومناظرات ( 9القنيطرة :منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،)2007 ،ص .30
Brahmi, "Volubilis," p. 263.

29

"30 Belfaïda, "Culte des eaux," p. 45; Le Glay, p. 84; Cadotte, "Neptune," p. 344; Benseddik, "Asklépios," p. 17; Benseddik, "L'eau et le sacré,
p. 197; Benseddik, "Un autel à Neptune," pp. 23, 26, 28; Cadotte, La romanisation des dieux, p. 322; Mastino, p. 184.
31 Cadotte, "Neptune," p. 341; Cadotte, La romanisation des dieux, p. 319; Ridha Kaabia, "Epitheta deorum et richesse agricole en Afrique
romaine," in: Julián González Fernández et al., L'Africa romana: Le ricchezze dell'Africa: Risorse, produzioni, scambi: Atti del'XVII convegno
di studio, Sevilla, 14 - 17 dicembre 2006, vol. I, series Collana del Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Sassari 35 (Roma: Carocci
editore, 2008), pp. 294 - 295; Mastino, p. 184.
L'Année Épigraphique (Paris: Presses Universitaires de France, 1987), no. 1016.
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الصورة ()3
نقش بارز ِلن ْب ُتونُوس إله املنابع والطب يف عني الحمادنة

املصدر.Mastino, p. 185, fig. 10 :
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الصورة ()4
نقش بارز ِلن ْب ُتونُوس إله املنابع والطب يف عني الحمادنة

املصدر.Benseddik, p. 35, fig. 4 :

ُموه( ،((3وهو ما يكشف عن أهميته ومدى تقدير سكان املدن واألرياف له عىل حد سواء؛ بالنظر إىل سيادته عىل البحر من
وضمان ن ّ
جهة ،واملنابع واملياه السطحية من جهة أخرى.

ثان ًيا :حوريات املاء
جدا
عد حوريات املاء  Nymphaeمن أكرث املعبودات املائية شعبية لدى اإلغريق والرومان؛ فالشواهد املتصلة بعبادتهن كثرية ًّ
ُت ّ
ِ
ثمة يف أغلب األحيان صلة
مقارنة بن ْب ُتونُوس .ويدل اسمهن ،بحسب عدد من الباحثني ،عىل الفتاة الشابة املقبلة عىل الزواج؛ ولذلك ّ
معي لجلب املاء املخصص الستحمام العروس قبل عقد قرانها(.((3
بطقس شعبي ،يقيض بتوجه بعض الفتيات يف موكب احتفايل إىل منبع ّ

عموما بني مجموعات متنوعة ،من بينها حوريات املنابع (املياه العذبة) ،وحوريات الجبال واملغارات ،وحوريات
ويتم التمييز فيهن
ً
Ernest Babelon, René Cagnat & Salomon Reinach, Atlas Archéologique de la Tunisie (Paris: Ernest Leroux, 1893), f. XXXV, Thala, no. 82.

33

34 Cadotte, "Neptune," p. 343; Olivier Picard, "Les nymphes, Images de l'eau sur les monnaies des cités grecques," in: Jacques Jouanna,
Pierre Toubert & Michel Zink (dir.), L'eau en Méditerranée de l'Antiquité au Moyen âge, Cahiers de la Villa Kérylos 23 (Paris: De Boccard,
2012), p. 55.
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فغالبا ما يتم تشخيصهن يف اللوحات الفسيفسائية عىل هيئة فتيات جميالت يف ريعان
، أما بخصوص شكلهن.((3(الغابات والرباري
ً

.((3( عاريات أو نصف عاريات، واقفات أو جالسات،شبابهن

 ملا ُيروى،مصدرا للخوف والقلق
 وم ّثلت بعضهن اآلخر،وقد م ّثل بعضهن أمهات ألبطال محليني تو ّلني تنشئتهم وهم صغار السن
ً

 أما املياه. زيادة عىل تسببهن يف جنون كل من تجرأ عىل اختالس النظر إليهن أثناء النهار،عنهن من خطف األطفال وقتلهم أحيا ًنا

 والتي كانت من اختصاصهن يف مختلف أنحاء، فهي مياه املنابع والحامات عىل وجه الخصوص،الواقعة تحت سيادتهن وإرشافهن
ِ
ّ إلها
لكل املياه العذبة السطحية
ً  باستثناء شمال أفريقيا؛ حيث سيعمل ن ْب ُتونُوس عىل سلبهن وظيفتهن تلك باعتباره،العالم الروماين
((3(
 مقابل، التي تجاوز عدد املتعلق منها ِبن ْب ُتونُوس خمسني نقيشة،تعب عنه بوضوح النقائش الالتينية املكتشفة
ّ  وهو ما، والجوفية

 وأربع نقائش يف أفريقيا، عرش نقائش يف نوميديا:جغرافيا عىل النحو التايل
 تتوزع،((3(ست عرشة نقيشة فقط بالنسبة إىل الحوريات
ً
 وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد. إضافة إىل نقيشتني اثنتني تتوزعان عىل كل من موريطانيا القيرصية وموريطانيا الطنجية،الربوقنصلية

ْ إىل عثور علماء اآلثار عىل النقائش النوميدية العرش كاملة يف موقع واحد هو حامة
 املتميزة بمياههاAquae Flavianae فالو َياناي
ْ أك َواي

.((3(شيد الفيلق الثالث األوغسطي منشأة استحمام بها
الصودية
ّ
ّ
ّ  حينما،م76  والتي استعملها الرومان منذ سنة،واملحملة بالكلور

 حتى إن بعض املنازل الرومانية نالت، فيتسم عىل النقيض مما سبق بالكثافة والتنوع،أما بالنسبة إىل حضورهن يف الفسيفساء

 مثل أسطورة، عىل مشاهد ميثولوجية- أي قيمة دينية
-  وتشتمل تلك اللوحات.شهرتها من صور الحوريات املكتشفة بها
ّ املجردة من
ّ
ِِ
عقابا له عىل هذا الفعل
ً فحولته
َ / الذي فاجأ أرتميسActéon الصياد والبطل أكتيون
ّ ،ديان وهي تستحم يف نافورة صحبة حوريات املاء
ّ
 عىل يدHylas ((؛ وأسطورة اختطاف األمري هيالس4( لتطارده حينئذ كالب الصيد التابعة له حتى تمكنت من قتله والتهامه،إىل ْأي ٍل
ً
وفضل عن
.((4( لجلب املاء من الشالل،األر ُجو يف منطقة بيثينا شمال غرب آسيا الصغرى
ّ  حينما توقف صحبة،حوريات املاء
ْ بحارة
35 Belfaida, L'eau au Maghreb, p. 40; Brahmi, "Volubilis," p. 282.
36 Benseddik, "L'eau et le sacré," p. 192; Ferdi, "Les images de l'eau," p. 204.
37 Camille Tarot, "Les eaux des religions entre symbolique et sacré," in: Jean-Pierre Gélard (dir.), L'eau, source de vie, source de conflit
(Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2006), p. 106; Picard, "Les nymphes," p. 55.
38 Cadotte, "Neptune," p. 343; Cadotte, La romanisation des dieux, pp. 312 - 314; Adelina Arnaldi, "Osservazioni sul culto delle 'Nymphae'
nell'Africa romana," in: Khanoussi, Ruggeri & Vismara, p. 1355.
39 Petitmengin, p. 202; André Balland, "Sur la nudité des nymphes," in: Jacques Heurgon, L'Italie préromaine et la Rome républicaine:
Mélanges offerts à Jacques Heurgon, vol 1, Publications de l'École Française de Rome 27 (Rome: École Française de Rome, 1976), pp. 1 - 11;
Yann Le Bohec, La troisième Légion Auguste, Collection études d'antiquités africaines (Paris: Éditions du centre national de la recherche
scientifique, 1989), p. 425; Hélène Jouffroy, "Les Aquae africaines," in: Raymond Chevallier (ed.), Les eaux thermales et les cultes des eaux en
Gaule et dans les provinces voisines: Actes du colloque, Aix-les-Bains, 28 - 30 septembre 1990, Caesarodunum XXVI (Tours/ Turin: Centre de
Recherches A. Piganiol Tours/ Antropologia Alpina, 1992), p. 91; Elena Pettenò, "Le Aquae e le terme curative dell'Africa romana," Antiquités
africaines, no. 34 (1998), pp. 142, 144 - 146; Arnaldi, p. 1356.
40 Ovide, Les Métamorphoses: Livres I-V, Georges Lafaye (Texte établi & trad.) (Paris: Les Belles Lettres, 1925), III, 177; Robert Etienne,
"La mosaïque du bain des Nymphes à Volubilis (Maroc)," in: Servicio de Arqueología, Actas del I Congreso Archeológico del Marruecos
Espagñol, Tetuán, 22 - 26 junio 1953 (Tétuan: Servicio de Arqueología, 1954), pp. 345 - 357; René Rebuffat, "Les mosaïques du bain de Diane
à Volubilis (Maroc)," in: La Mosaique Gréco-Romaine: Paris 29 Aout - 3 Septembre 1963: Actes du Colloque International sur La Mosaique
Gréco- Romaine, Colloque International La Mosaique Gréco-Romaine Sciences humaines (Paris: Éditions du centre national de la recherche
scientifique, 1965), pp. 193 - 218; Saïda Ben Mansour, "Diane et Actéon," Africa, no. 13 (1995), pp. 95 - 100; Jean-Luc Panetier & Hassan Limane,
Volubilis: Une cité du Maroc antique (Paris: Maisonneuve et Larose, 2002), p. 108.
41 Raymond Thouvenot, Maisons de Volubilis: Le palais dit de Gordien et la maison à la mosaïque de Vénus, Publications du service des antiquités
du Maroc 12 (Rabat: Service des antiquités du Maroc, 1958), pp. 69 - 74; Christiane Sourvinou-Inwood, Hylas, the Nymphs, Dionysos and Others: Myth.
Ritua., Ethnicity, Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae XIX (Stockholm: Âströms Förlag, 2005); Benseddik, "L'eau et le sacré," p. 192.
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الوظيفة الجمالية لهذه اللوحات الفسيفسائية ،أشار بعض الباحثني إىل وظيفتها الوقائية املحتملة التي أمكن استنتاجها من لوحات

فسيفسائية يف كل من ألثيبوروس ومدينة سوسة(.((4

وتتجىل وظيفة الحوريات األساسية يف حماية املنابع واإلرشاف عليها ،وحدهن أو بمعية آلهة أخرى مثل ِن ْب ُتونُوس( ،((4كما هو
(((4
گينيوس املكان  ،Genio lociكما هو الحال يف عني شقور قرب ولييل؛ حيث أرشنا إىل غياب ِن ْب ُتونُوس( .((4ومن
الحال يف ُّ
ثابورا  ،أو ُ
بني العنارص املؤكدة لذلك ،اكتشاف اآلثار الدالة عىل عبادتهن يف الحامات واملنابع العادية وهياكل الحوريات ،بل احتفاظ عدد من
ً
تكون
املواقع األثرية ،حيث اكتشفت تلك الشواهد ،باسم "عني"؛ مثل عني موىس قرب سطيف ،وعني شقور قرب ولييل،
فضل عن ُّ

ّ
جل اإلهداءات املقدمة لهن من قنوات مائية وسقايات وهياكل للحوريات ،ربما لرغبة أصحابها يف ضمان حمايتها واستمرار تدفق
املياه بها( .((4وإضافة إىل ما سبق ،أسند بعض الباحثني وظيفة أخرى لحوريات املاء هي عالج املرىض ،بدليل عثور علماء اآلثار عىل
القسم األكرب من النقائش يف َح َامات ذات خصائص استشفائية أبرزها حامة ْ
فالو َياناي التي أفرجت عن تماثيل إلله الطب
أك َواي
ْ

ُ
أيسكوالبيوس وابنته هيگيا .((4(Hygia

ومن جهة أخرى ،أبانت النقائش عن انتماء األشخاص القائمني بعبادة حوريات املاء إىل النخبة املتشبعة بالثقافة الرومانية مثل

الجنود وممثيل اإلدارة الرومانية ،مقابل غياب الفئات االجتماعية األقل رومنة .ومن العالمات الدالة عىل ذلك غياب ال ّنعوت املحلية

القديسة  ،Sanctissimaeالفالوية ،Flavianae
للحوريات عىل مستوى النقائش الالتينية ،واقرتان أسمائهن بنعوت رومانية؛ مثل ّ

ً
مقارنة
يفس محدودية انتشار عبادتهن يف واليات الشمال األفريقي،
والسبتمية  ،Septimianaeواألوغسطية  .Augustaeولعل هذا ما ّ
ِبن ْب ُتونُوس الذي دانت له كافة الفئات االجتماعية ،زيادة عىل احتمال انعدام آلهة أنثوية للمنابع يف الواقع الديني املحيل السابق عىل
ثم صعوبة حدوث عملية التوفيق الرومانية(.((4
الوجود الروماين ،ومن ّ

ثالثًا :أيسكُوالبيوس وهيگيا
ُ
ابن لإلله أبولون  Apollonمن املرأة الفانية ُكورونيس .Coronis
أن
تجمع نصوص امليثولوجيا الكالسيكية عىل ّ
أيسكوالبيوس ٌ

أيضا عىل
قادرا ً
السن ُتور َك ْاي ُرون  ،Chironالذي توىل تلقينه الطب ،حتى صار ً
بارعا فيه ،بل ً
وبعد وفاة هذه املرأة ،عهد والده برتبيته إىل ِّ
ُ
أليسكوالبيوس من سائر اآللهة اإلغريقية الرومانية الكلب والثعبان؛ ويعود ذلك إىل قدرتهما عىل
املميزة
إحياء املوىت .ومن بني الرموز ّ
;Belfaida, L'eau au Maghreb, pp. 47 - 48

عبد العزيز بل الفايدة ،معلمة المغرب ،ج  :11الحوريات (سال :مطابع سال ،)2000 ،ص .3629

42

Toutain, p. 380; Petitmengin, p. 202; Cadotte, "Neptune," p. 342; Arnaldi, pp. 1361 - 1362; Chaouali, p. 103.

43

Chaouali, pp. 95, 98.

44

;AE, 1939, 166; AE, 1966, 605; Belfaïda, "Culte des eaux," p. 46; Brahmi, "Volubilis," p. 282

45

بل الفايدة ،الحوريات ،ص 3629؛ حليمة غازي ،نقائش التينية لموريطانيا التنگية ،سلسلة دراسات وأبحاث ( 24الرباط :منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية،
 ،)2011ص .182-183
Arnaldi, p. 1364; Belfaïda, "Culte des eaux," p. 46; Belfaida, L'eau au Maghreb, p. 43.

46

47 Arnaldi, p. 1361; Benseddik, "L'eau et le sacré," pp. 192, 195; Belfaida, L'eau au Maghreb, p. 42; Benseddik, "Esculape et Hygie," pp. 275,
277.
48 Nacéra Benseddik, Esculape et Hygie en Afrique: Recherches sur les cultes guérisseurs, Mémoires de l'Académie des inscriptions et
belles lettres 44, vol. I (Paris: Académie des inscriptions et belles lettres, 2010), pp. 313 - 314, 316; Belfaïda, "Culte des eaux," p. 46; Arnaldi,
pp. 1362 - 1363.
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الصورة ()5
فسيفساء أكتيون واإللهة د َيان صحبة حوريات املاء

املصدر :منزل وينوس بولييل.

الصورة ()6
فسيفساء اختطاف األمري هيالس عىل يد حوريات املاء

املصدر :املرجع نفسه.
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)7( الصورة
ِ
Thabbora ورا
النقيشة الالتينية عىل املذبح
َ املكرس لن ْب ُتونُوس وحوريات املاء األوغسطية يف ثا ُّب
ّ

:املصدر

Moheddine Chaouali, "Le culte de Neptune et des Nymphes dans la Civitas Thabborensis (Pertica
Carthaginensium)," Cahiers du Centre Gustave-Glotz, no. XXVIII (2017), p. 98, fig. 2 - 3.

 مقابل الحضور املستمر، لكننا ال نجد للكلب أي أثر يف املنحوتات الخاصة بهذا اإلله يف شمال أفريقيا.استشعار األوبئة قبل انتشارها
 ورغم اختالف منحوتاتها من منطقة إىل.ربة للصحة عىل منوال والدها
للثعبان
ّ
ّ  فقد كانت، أما بخصوص ابنته هيگيا.امللتف عىل العصا
ُ
أيسكوالبيوس
ونظرا إىل دور
.متمس ًكا بكتفها أو ملتفًّا عىل عنقها
 أو، فهي تشرتك يف وجود الثعبان سواء كانت ممسكة به يف يدها،أخرى
ً
ّ

 حرص الرومان عىل وضع تماثيل لهما يف الحمامات والحامات بسبب،وابنته يف حفظ الصحة وعالج املرىض ودفع األمراض واألوبئة
.((4(االرتباط الوثيق بني االستحمام باملاء والحفاظ عىل الصحة

49 Raymond Neveu, Le culte d'Esculape dans l'Afrique romaine (Paris: Honoré Champion, 1910), pp. 9, 12, 14, 44; Nacéra Benseddik,
"Esculape africain," in: Gabriel Camps (dir.), Encyclopédie Berbère, vol. XVIII (Aix-en-Provence: Édisud, 1997), p. 2692; Nacéra Benseddik,
"À propos du bas-relief de Béja. Recherches sur les cultes guérisseurs au Maghreb," in: André Bazzana & Hamady Bocoum (dir.), Du nord au
Sud du Sahara: Cinquante ans d'archéologie française: Bilan et perspectives: Actes du colloque, Paris, 13 - 14 mai 2002 (Paris: Éditons Sépia,
2004), pp. 184, 187; Nacéra Benseddik, "L'Asclépieium de Lambèse: Esculape, Hygie, Jupiter… et le légat de la IIIe légion Auguste," IXe
colloque international sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord antique et médiévale, Lieux de cultes: Aires votives, temples, églises,
mosquées, Tripoli, 19 - 25/2/2005, Préface de Jean-Luc Sibiude, Etudes d'antiquités africaines (Paris: Éditions du Centre national de la recherche
scientifique, 2008), p. 119.
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ُ
أيسكوالبيوس وابنته هيگيا يف بالد اإلغريق ،حيث انترشت انطال ًقا من إﭘيدور  Épidaureمنذ القرن الخامس
وقد نشأت عبادة

مشيدة له املعابد ً
أمل يف مساعدته لها عىل تجاوز
املهددة بها تلجأ إليه
قبل امليالد .وبسبب فاعليته ضد األوبئة ،كانت املدن
َّ
رسمياّ ،
ًّ

تلك األزمات ،كما هو الحال بالنسبة إىل روما التي اجتاحها وباء سنة  291ق.م ،.فأرسل مجلس الشيوخ سفارة إىل إﭘيدور املركز الرئيس
ُ
معبدا بها ضما ًنا الستدامة حمايته لها( .((5ومن روما ستنترش عبادته
لعبادة
شيدت له ً
أيسكوالبيوسً ،
سعيا وراء نجدته للمدينة ،كما ّ

يف أنحاء اإلمرباطورية ك ّلها ،بما يف ذلك شمال أفريقيا ،بفضل الجنود الدائمي التنقل ضمن فيالقهم العسكرية من شمال حوض
ُ
أيسكوالبيوس إىل شمال أفريقيا إىل الشعبية الكبرية التي
البحر األبيض املتوسط إىل جنوبه .ويعود تخصيصهم دون غريهم بنقل عبادة

اكتسبها هذا اإلله وابنته لديهم ،لقدرتهما عىل إنقاذهم من املوت وشفائهم من الجروح الناتجة من املعارك .ومن بني الشواهد الدالة
ُ
معبدا
عىل هذا االرتباط القوي بني الجنود من جهة
وأيسكوالبيوس وابنته هيگيا من جهة أخرى ،تشييد الفيلق الثالث األوغسطي ً

تمت توسعته وإلحاق آلهة جديدة ذات قدرات عالجية
تحول
ضخما لهما يف المبايزيسّ ،
ً
تدريجيا إىل مركز طبي عسكري شاسع بعدما ّ
ًّ
بهً ،
فضل عن العدد الكبري من اإلهداءات املقدمة من جنود الجيش الروماين لإلله وابنته يف حامة ْ
فالو َياناي املتميزة بخصائصها
أك َواي ْ

شيد بها الفيلق الثالث األوغسطي منشأة استحمام سنة 76م(.((5
االستشفائية ،والتي ّ

ِ
ُ
وإشمون  ،Eshmunوهو إله ذو أصول فينيقية ُبونية
أيسكوالبيوس
تم التوفيق خالل املرحلة الرومانية بني
ُ
وعىل غرار ن ْب ُتونُوسّ ،

وتمت عبادته بصفته إله الطب والصحة ،كما تدل عىل ذلك أسماء األعالم ّ
املركبة
بسط حمايته عىل قرطاجة واملناطق التابعة لهاّ ،

انطال ًقا من اسمه ،والتي جعلت منه ً
لكن هناك مد ًنا يف شمال زوگيتانا  Zeugitanaمثل ُب َّل ِريجيا Bulla
وحارسا
وحاميا
منقذا
ومحر ًراّ .
ً
ِّ
ً

ُ
أيسكوالبيوس ،املعروف يف األدبيات الكالسيكية
والد
ديا ِر ُتوس  Hippo Diarhytusاختارت التوفيق بني إشمون وأبولون ُ
 Regiaوهيبو َ
بالطبيب  ،Medicusمق ّلدة بذلك أوتيكا ملَّا كانت عاصمة لوالية أفريقيا القديمة بعد تدمري قرطاجة سنة  146ق.م .((5(.وهناك حالة ثالثة
ُ
أيسكوالبيوس األصيل املنحدر من إپيدور اإلغريقية ،ورفضهم التوجه يف توسالتهم إىل اإلله الناتج
تعكس تشبث بعض الكهنة بعبادة
گمارث ( Gammarthشمال رشق مدينة تونس) ،اكتشف مذبح أهداه كاهن ُكوبييل  Cybèleوأ ِّتيس
من عملية التوفيق الرومانية .ففي َّ

ُ
مؤكدا بصفة غري مبارشة اكتساب إله الطب
أليسكوالبيوس اإلپيدوري ،Aesculapio ab Epidauro
 Attisخالل القرن الثاين امليالدي
ً
ُ
سواء
وإشمون يف مناطق أخرى( .((5لكن
أيسكوالبيوس
والصحة يف بعض املناطق الطابع األفريقي ،وعدم اكتمال عملية التوفيق بني
ٌ
ُ
ُ
ُ
معا عىل بعض الحمامات العمومية والحامات
بأيسكوالبيوس اإلغريقي أو
تع ّلق األمر
أيسكوالبيوس األفريقي ،فقد بسطا حمايتهما ً
ِ
املتميزة بمياهها االستشفائية ،كما هو الحال بالنسبة إىل حامة ْ
والحامة الفارسية
فالو َياناي املُتسمة ُ
بالحضور املُكثف لإلله وابنتهَ ،
أك َواي ْ
ْ
وحمام هادريانوس ِل ْبكيس َماگ َنا بصورهما
أك َواي ِب ْر ْس َي َناي ،وحامة جبل الوسط ،زيادة عىل تزيني مختلف حمامات مدينة رششال ّ

;50 Neveu, p. 10; Benseddik, "Esculape africain," p. 2692; Benseddik, "À propos du bas-relief," p. 184; Benseddik, "Esculape et Hygie," p. 272
Benseddik, "L'Asclépieium," p. 119; Benseddik, "Asklépios," pp. 13 - 14.
51 Stéphane Gsell & Henri Graillot, "Exploration archéologique dans le département de Constantine (Algérie): Ruines romaines au nord de
;l'Aurès," Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'Ecole française de Rome, no. 13 (1893), pp. 507 - 508; Petitmengin, p. 202; Jouffroy, p. 91
Pettenò, pp. 142, 144 - 146; Michel Janon, "Recherches à Lambèse III: Essais sur le temple d'Esculape," Antiquités africaines, vol. 21 (1985),
;p. 73; Benseddik, "Esculape et Hygie," pp. 272, 275 - 277; Benseddik, "Esculape africain," p. 2692; Benseddik, "L'Asclépieium," pp. 119, 121
Benseddik, "Asklépios," p. 14.
"52 Hédi Slim et al., Histoire générale de la Tunisie, vol. I: l'Antiquité (Tunis: Sud Éditions, 2010), p. 97; Benseddik, "Esculape et Hygie,
p. 279; Cadotte, La romanisation des dieux, pp. 170, 172 - 173.
53 Benseddik, "Esculape africain," p. 2693; Le Glay, p. 61; Benseddik, "Asklépios," p. 18.
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ومنحوتاتهما ،بل تشييد معابدهما قرب نقط املاء .كما استخدمت مياه الوحي داخل الحرم يف عالج املرىض داخل تلك املعابد ،من
ُ
أيسكوالبيوس(.((5
ثم وجب اعتبار املاء ثاب ًتا من الثوابت املصاحبة لعبادة
خالل استحمامهم بها قبل خلودهم إىل النوم الطقويس .ومن ّ

ُ
أيسكوالبيوس وابنته عىل ثالث مجموعات متباينة ،هي :املدن األمازيغية البونية القديمة
وتتوزع الشواهد األثرية املتصلة بعبادة

ً
إضافة إىل تباينها
الرومنة ،والحامات يف والي َتي الربوقنصلية ونوميديا،
يف والية أفريقيا الربوقنصلية ،واملراكز
املشيدة عىل طول مسالك ّ
ّ

كلما اتجهنا صوب الغرب (نحو
من والية رومانية إىل أخرى ،ومن منطقة إىل أخرى داخل الوالية الواحدة ،وتراجعها ،بوجه ّ
عامّ ،
ُ
ونادرا
وحيدا أو رفقة كايلستيس ،Caelestis
أيسكوالبيوس
موريطانيا القيرصية وموريطانيا الطنجية) .ففي أفريقيا الربوقنصلية ،يظهر
ً
ً
معا .أما موريطانيا القيرصية ،فتتسم بالحضور الخافت والضعيف لهذا
ما ُتستحرض ابنته هيگيا ،خال ًفا لوالية نوميديا املتميزة بعبادتهما ً
ُ
بأيسكوالبيوس
اإلله وابنته إذا ما استثنينا العاصمة ،وهي وضعية شبيهة إىل حد ما بموريطانيا الطنجية ،حيث اقترصت اآلثار املتعلقة

عىل تمثالني اثنني اكتشفا يف ولييل وبناصا  ،Banasaعىل نحو يكشف انعدام شعبية هذا اإلله يف هذه الوالية .ويعود هذا التباين يف عبادته

إىل الظروف املحلية الجغرافية واالجتماعية ،فهو رهني يف انتشاره بوضعية سوسيو-اقتصادية قوامها حياة االستقرار ،وقوة التأثريات
اإلغريقية الرومانية ،وكثافة الساكنة الحرضية ودرجة الرومنة ،زيادة عىل إمكانية وجود معبودات مورية حالت دون انتشار عبادته

يف املوريطانيتني(.((5

ُ
ً
بأيسكوالبيوس وابنته عن هيمنة فئة الجنود واملوظفني ومختلف املستخدمني
عما سبق ،كشفت النقائش الالتينية املتصلة
وفضل ّ

بعيدا عن الشعبية الكبرية التي
طابعا
رسميا لهذه العبادةً ،
يف اإلدارة الرومانية عىل بنية األشخاص القائمني بعبادتهما ،مانحني بذلك ً
ًّ
اكتسبها إله البحر واملنابع ِن ْب ُتونُوس .فقد أثارت مجموعة من الباحثني االنتباه إىل الصمت اإلبيغرايف املطبق للطبقات الشعبية من سكان
الشمال األفريقي حول عبادتهم لهذا اإلله ،وهو ما يدل عىل انتشاره املحدود داخل املجتمع( .((5فهل توجهت الفئات الشعبية إىل آلهة
ُ
أخرى للتطبيب والصحة ً
أيسكوالبيوس؟
بدل من

ُ
أيسكوالبيوس ونافسته
تشري الشواهد األثرية املكتشفة ،حتى اآلن ،يف بعض املواقع ،إىل وجود آلهة محلية تح ّلت بخصائص

فيها خالل املرحلة الرومانية؛ من أبرزها اإلله ماكورگوم  .Macurgumففي سنة  ،1947اكتشف نقش بارز من الكلس يف مدينة واگا

حاليا يف تونس) شمال والية زوگيتانا ،غري بعيد عن موقع يسمى سبع رگود ،تم تأريخه بالقرن الثالث امليالدي .وقد
( Vagaباجة ًّ
تم تثبيته ببعض أشجار النخيل .ويتألف يف طرفيه من فارسني،
اشتمل عىل منحوتات لسبعة آلهة محلية مجاورة لبعضها أمام بساط ّ

هما َم ُ
أما الشخصية املركزية يف النقش ،فهي ُبونكور  Bonchorالذي
اكور َتام ُ Macurtam
ويو َنام  ،Iunamواقفني خلف فرسيهماَّ .
ِ
مكسوة بمعطف ،أما اإللهة
يسما  Varsissimaوهي
ّ
سي ًدا لهذا البانثيون ،تحيط به إلهتان ،تدعى املوجودة عىل يساره َو ْارس ِّ
يبدو ّ
املوجودة عىل يمينه فتدعى ِو ِ
ً
ملقاطا للجنني زيادة عىل وجود طفل عند قدميها .ويف اليمني يوجد
يهي َنام  Vihinamوتحمل يف يديها
54 Neveu, p. 46; Benseddik, Esculape et Hygie, vol. I, pp. 301, 304 - 305; Benseddik, "L'eau et le sacré," pp. 189, 195; Benseddik, "Esculape
et Hygie," pp. 274 - 275; Aïcha Ben Abed et al., "Jebel Oust (Jbel al Wost) (Tunisie)," Mélanges de l'École française de Rome, Antiquité, vol.
113, no. 1 (2001), p. 534.
55 Benseddik, "Esculape africain," pp. 2691 - 2693; Nacéra Benseddik, "Esculape et Hygie en Afrique: classicisme et originalité," Antiquités
africaines, no. 33 (1997), p. 150; Benseddik, "Esculape et Hygie," pp. 271 - 272, 278; Benseddik, "Asklépios," p. 14; Cadotte, La romanisation
des dieux, p. 190; Bidaouia Belkamel, "Histoire de la médecine au Maroc antique," Histoire des Sciences Médicales, vol. XXVI, no. 4 (1992),
pp. 276 - 277.
56 Benseddik, "Esculape africain," pp. 2692, 2697; Benseddik, "À propos du bas-relief," p. 184; Benseddik, "Esculape, Hygie," pp. 1367, 1368,
1370; 1372; Benseddik, "Esculape et Hygie," pp. 272, 273, 276; Benseddik, Esculape et Hygie, p. 313.
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الصورة ()8
ُ
أيسكوالبيوس يف رششال Caesarea
تمثال

املصدر:

Nacéra Benseddik, “Esculape et Hygie: Les cultes guérisseurs en Afrique,” Pallas, no. 68 (2005), p. 286,
fig. 1.
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الصورة ()9
ُ
أيسكوالبيوس يف المبايزيس
تمثال

املصدر:

LARNA - Lived Ancient Religion in North Africa (Page officielle Facebook).
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ً
ً
التف عليها ثعبان .أما يده اليمنى ،فقد أمسك
طويل،
قميصا
ومرتديا
جالسا
اإلله ماكورگوم
عصا قصرية ّ
ً
وممسكا بيده اليرسى ً
ً
ً
ِ
ِ
يسما إله آخر يدعى ماتيالم  Matilamتم تمثيله
بها لفافات ورقية (ك َتاب) ووضعها عىل ركبته .ويوجد يف ناحية يسار اإللهة َو ْارس ِّ
ً
تضمنا األسماء الليبية
وفضل عن ذلك ،يتكون القسم السفيل يف اللوحة من سطرين
وهو بصدد اإلرشاف عىل تقديم كبش قربا ًنا.
ّ

قدما هذا النقش البارز إىل اآللهة السبعة .ولعل ما أثار انتباه الباحثني يف هذا النقش
أو البونية لآللهة،
واسمي شخصني رومانيني ّ
َ
ُ
أيسكوالبيوس ،زياد ًة عىل جلوسه
الخاصان بإله الطب والصحة
الفريد من نوعه ،هو حمل ماكورگوم العصا والثعبان ،وهما الرمزان
ّ

عن قصد ،أو مصادفة ،بجوار ِو ِ
إلها للطب والصحة ،ربما توىل ملء
يهي َنام إلهة الوالدة والخصوبة والخلود ،وهو ما يؤكد كونه ً

ُ
أيسكوالبيوس املعبود لدى النخب الرومانية(.((5
الثغرات التي تركها

ً
تمثيل ملعبود محيل عا ٍر ،برأس غري متناسب يف حجمه وشكله
ومن جهة أخرى ،اك ُتشف نحت غائر قرب ِث ِو ْس ِتي يتضمن

مع سائر الجسد ،وعينني جاحظتني ،وذراعني ورجلني قصريتني ،وعضو ذكري بارز ،وهو ممسك يف يرساه برمح ثاليث الرؤوس ويف
يمناه بسمكة (دلفني؟) عىل شاكلة ِن ْب ُتونُوس ،إضافة إىل وجود ثعبان واقف يف جانبه األيمن وقد وضع رأسه عىل الكتف اليمنى لهذا
ُ
محليا للمنابع والصحة يف اآلن نفسه ،ولعله
إلها
اإلله ،يف تقليد واضح لإلله
أيسكوالبيوس .وعىل هذا ،وجب اعتبار هذا املعبود ً
ًّ
ُ
ّ
ّ
وأيسكوالبيوس يف املناطق التي رفضت استبدال معبوداتها املحلية بآلهة مستوردة من الحضارتني
محل كل من ِن ْب ُتونُوس
حل
(((5
عصا
اإلغريقية والرومانية  .وهو شبيه يف شكله بإله آخر تم الكشف عنه يف عني الحمادنة بأفريقيا الربوقنصلية ،حمل بدوره ً

التف عليها ثعبان(.((5
ّ

أيضا ،عن نقش بارز إلله عا ٍر وواقف بني
وقد كشفت الحفريات األثرية يف الحي الجنويب ببناصا عند مدخل أحد املعابدً ،

عصا طويلة ،ويضع يده اليرسى عىل يشء
مزينة بخمسة أرشطة أفقية ،يحمل يف يده اليمنى ً
عمودين يحمالن عضادة أفقية ّ

ُ
أيسكوالبيوس يف
ُم َت َل ٍّو يشبه الثعبان .لعله معبود آخر من تلك املعبودات املحلية ذات القدرات العالجية التي عرقلت انتشار عبادة
موريطانيا الطنجية(.((6

عا :الگين ُيوس
راب ً
الگينيوس الذي ُعبد يف الجبال والكهوف واملنابع
تشري مجموعة من النقائش الالتينية يف األرياف ،عىل وجه التحديد ،إىل
ُ

املميزة له من غريه من اآللهة
والحامات ،حيث تنبثق الينابيع الحارة أو الباردة املعروفة بخصائصها االستشفائية .ومن الخصائص ّ

وتجرده من كل اسم خاص به ،مع إمكانية التمييز بني هذا أو ذاك بواسطة
محدد،
الحامية للمنابع ،عدم اشتماله عىل شخصية أو شكل ّ
ّ
57 AE 1948, 114; Alfred Merlin, "Divinités indigènes sur un bas-relief romain de la Tunisie," Comptes rendus des séances de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 91, no. 2 (1947), pp. 355 - 371; Gabriel Camps, "L'inscription de Béja et le problème des Dii Mauri," Revue
Africaine, vol. XVCIII, no. 440 - 441 (3e-4e trim 1954), pp. 233 - 258; Benseddik, "Esculape et Hygie en Afrique," p. 144; Benseddik, "À propos du
bas-relief," pp. 184 - 185; Benseddik, "Esculape et Hygie," pp. 278, 280; Cadotte, La romanisation des dieux, p. 174.
58 Benseddik, "Esculape et Hygie," p. 282; Benseddik, "L'eau et le sacré," p. 197.
59 Benseddik, "Esculape et Hygie," p. 281; Benseddik, Esculape et Hygie, p. 306.
;60 Henri Morestin, "Le dieu au chef cornu de Banasa," Hespéris-Tamuda, vol. II (1961), pp. 337 - 344; Benseddik, "Esculape et Hygie," p. 283
Benseddik, "Asklépios," p. 18; Néjat Brahmi, "Les divinités maurétaniennes d'après les témoignages épigraphiques et iconographiques," in:
Mohamed Makdoun et al. (dir.), Actes du premier colloque sur le patrimoine Maure (Amazigh) du Maroc antique: Fès 29 - 31 mars 2013,
Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Fès Saïss 33 (Fès: Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Fès Saïss,
2014), p. 54.
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)10( الصورة
اآللهة املحلية السبعة يف النقش البارز املكتشف قرب مدينة واگا

:املصدر

Muḥammad Fanṭar, De Carthage à Kairouan: 2000 ans d’art et d’histoire en Tunisie: Livre d’exposition
organisée au musée du Petit Palais de la ville de Paris, 20 octobre 1982 - 27 février 1983 (Paris: Ministère
des relations extérieurs, Association française d’action artistique, 1982), p. 114, fig. 161.

((6(
گينيوس
ُ : ومن أبرز النماذج املعروفة له يف شمال أفريقيا خالل املرحلة الرومانية نذكر. گينيوس
ُ االسم الجغرايف املضاف إىل لفظ

 والتي ُعرث فيها عىل نقيشة التينية تعود، (حمام سيالة) البعيدة عن مدينة واگا بحواىل ستة كيلومرتاتAquae Traianae تر َايا َناي
َ
َ أكواي

Genius Aquarum :الگينيوس عىل النحو التايل
 تضمنت إشارة إىل هذا،إىل نهاية القرن األول امليالدي ومطلع القرن الثاين امليالدي
ُ

ِ أكواي ِس
 وقد تم التعرف إليه من خالل، يف موريطانيا القيرصيةGenio Aquarum Sirensium نس ُيوم
.((6(Traianarum
َ وگينيوس
ُ
ْ ري
((6(
تم الكشف بالقرب من منبع
ّ إهداء
ُ قدمه الديكوريون ُب
ّ Sila  ويف نواحي مدينة سيال. م242  سنةPorcius Quintus وركيوس ْك ِوين ُتوس

61

Benseddik, "L'eau et le sacré," pp. 190 - 191, 198; Belfaida, L'eau au Maghreb, pp. 51, 53.

62 Charles Monchicourt, "Note sur Hammam-Sayala (Aquae Traianae) [Région de Béja]," Bulletin Archéologique du Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques (Paris: Imprimerie nationale, 1919), pp. 136 - 137; Benseddik, Esculape et Hygie, p. 306; Abdelaziz Belfaida, "Le
culte des génies topiques dans l'Afrique romaine: Témoignages épigraphiques," in: Mustapha Khanoussi, Paola Ruggeri & Cinzia Vismara,
L'Africa romana: Atti del'XIII convegno di studio, 12 - 15 dicembre 1996, Olbia, vol. III (Sassari: Editrice Democratica Sarda, 1998), p. 1545.
63

Theodor Mommsen et al., Corpus Inscriptionum Latinarum, VIII: Inscriptiones Africae Latinae (Berlin: W. de Gruyter, 1881 - 1892), 9745.
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الصورة ()11
ِ
ِ
النقش الغائر للمعبود املحيل يف ث ِو ْستي

املصدر.Benseddik, "Esculape et Hygie," p. 288, fig. 3 :

گينيوس
الفرعني الرئيسني ِّ
املكو َنني لـ "واد ّ
الرمال" " -واد الكبري" (نهر األمبساگا  )Ampsagaعن نقيشة التينية تتضمن نص إهداء إىل ُ
منبع نهر األمبساگا .((6(Genio fluminis Caput Amsagae

گينيوس النافورة .((6(Genio Fontis
وبالقرب من سقاية القايد يف نواحي مدينة باتنة ،اكتشفت نقيشة أخرى تم التوسل فيها إىل ُ

املكرستني له بحوريات املاء(.((6
گينيوس املكان يف عني شقور قرب ولييل ،وقد اقرتن يف إحدى النقيشتني
َّ
ثم هناك ُ

خامسا :كَايْلِس ِتيس
ً
تعد كايلستيس من أهم آلهة شمال أفريقيا خالل املرحلة الرومانية ،فقد أحكمت سطوتها عىل كل من السماء واألرض ،زيادة عىل
ّ

عالم األموات .وسريا عىل منوال عدد من اآللهة الرومانية التي خضعت لعملية التوفيق الرومانية مع اآللهة املحلية ،تم دمج َكاي ِل ِ
ستيس
ً
ْ
64 Theodor Mommsen et al., Corpus Inscriptionum Latinarum, VIII, 5884 = Hermann Dessau, Inscriptiones latinae selectae (Berlin:
"Weidmann, 1892 - 1916), 3906; Benseddik, Esculape et Hygie, p. 316; Benseddik, "L'eau et le sacré," pp. 191 - 192; Belfaida, "Le culte des génies,
pp. 1542 - 1543.
65 CIL VIII, 4291; Benseddik, "L'eau et le sacré," p. 191; Belfaida, L'eau au Maghreb, p. 53.
66 L'Année Épigraphique (Paris: Presses Universitaires de France, 1939), no. 166; L'Année Épigraphique (Paris: Presses Universitaires de
.غازي ،ص France, 1966), no. 605; Brahmi, "Volubilis," p. 263; Belfaida, "Le culte des génies," p. 1541; 182-184

119

 ددعلالا

يناثلا نوناكوناك/ رياني

)12( الصورة
گينيوس منبع نهر األمبساگا
ُ نقيشة

..Benseddik, "L'eau et le sacré," p. 191, fig. 1 :املصدر

 وتكمن عالقتها باملاء يف قدرتها.((6( لتصري بذلك اإللهة الرئيسة ملدينة قرطاجة الرومانية،الربة الحامية لقرطاجة األوىل
ّ مع تانيت

" بـ "جالبة املطرApologeticum  يف كتابه ُأب ُلوجيتكومTertullianus  فقد وصفها تريتوليانوس،عىل جلب املطر عند حاجة الناس إليه

((6(
 تعود،حاليا) بوالية أفريقيا الربوقنصلية
ًّ  (سيدي يوسفNaraggara  كما اكتشفت نقيشة التينية يف َن َر َّگ َرا، Pollicitatrix Pluuiarum
ِ  َكاي ِل-  تشري إىل قدرة الربة يونُو،((6(إىل القرن الثالث امليالدي
.((7( عىل جلب املطرIuno Caelestis ستيس
ُ
ْ

67 Zeineb Ben Abdallah & Liliane Ennabli, "Caelestis et Carthage," Antiquités africaines, vol. 34, no. 1 (1998), p. 175; Maria Grazia Lancelloti,
Dea Caelestis: Studi e materiali per la storia du una divinità dell'Africa romana, Collezione di studi fenici, no. 44 (Pisa/ Roma: Fabrizio
Serra editore, 2010); Slim et al., p. 283; Le Glay, pp. 74 - 75; María Paz García Bellido, "Á propos de l'identification de Dea Caelestis sur des
monuments du musée du Bardo (Tunis)," in: Ahmed Ferjaoui (coord.), Carthage et les autochtones de son empire du temps de Zama: Colloque
international organisé à Siliana et Tunis du 10 au 13 mars 2004 par l'Institut National du Patrimoine et l'Association de Sauvegarde du site de
Zama, en Hommage à Mhamed Hassine Fantar (Tunis: Institut National du Patrimoine, 2010), p. 269.
68 Tertullien, Apologétique, Jean-Pierre Waltzing (Texte établi et traduit), Collection des Universités françaises (Paris: Les Belles Lettres,
1929), XXIII, 6, "Ista ipsa Virgo Caelestis pluuiarum pollicitatrix…"; Le Glay, p. 75; Cadotte, La romanisation des dieux, p. 104; Benseddik,
"L'eau et le sacré," p. 193; García Bellido, p. 270; Nacéra Benseddik, "Un nouveau témoignage du culte de Tanit-Caelestis à Cherchel?"
Antiquités africaines, no. 20 (1984), p. 179.
69

CIL VIII, 16810 (=4635); ILAlg, I, 1185.

70

Cadotte, La romanisation des dieux, pp. 599 - 600; Benseddik, "L'eau et le sacré," p. 193; Belfaida, L'eau au Maghreb, p. 73.

120

تاـسارد

املاء واملقدّس يف شامل أفريقيا خالل املرحلة الرومانية

ِ ِ
رب َة املطر ،وبني حدث تشييد ،أو إعادة تهيئة ،هيكل الحوريات
ومن الفرضيات املثرية بخصوص َك ْايلستيس الربط بينها بصفتها ّ

يف زغوان وهيكل جوقّار (يف أفريقيا الربوقنصلية) .فقد اكتشفت قطع نقدية ذهبية وفضية وبرونزية جرى ّ
سكها يف قرطاجة زمن حكم
ِ
ِ ِ
يروس (211-193م)  ،Septimus Severusتتضمن الكتابة التالية،indulgentia Augg. in Carthaginem :
اإلمرباطور سبت ُموس س ِو ُ
ويف الوجه اآلخر لها صورة لإللهة َكاي ِل ِ
أسدا وحاملة يف يديها الصاعقة والصولجان ،وأسفلها صخرة أو رأس يتدفق منه
ستيس ممتطية ً
ْ
ِ
ِ
ربة حامية لقرطاجة الرومانية .أما املاء املتدفق ،فلعله يرمز إىل املنشآت املائية املذكورة آنفًا،
املاء .وقد سلفت اإلشارة إىل كون َك ْايلستيس ّ
الربة يف حماية املدينة ومنشآتها
تقرر االحتفاء بها من خالل إصدار هذه القطع النقدية .ولنا أن نتخيل يف هذا السياق دور هذه ّ
والتي ربما ّ
وجلب املطر الرضوري الستمرار تدفق املياه من منابع زغوان وجوقّار(.((7

سادسا :أوكيانُوس
ً
كبريا يحيط بالعالم
أوكيانُوس Okéanos
ً
ّ
نهرا ً
واحدا من أقدم اآللهة اإلغريقية الرومانية ،ويمثل بحسب النصوص امليثولوجية ً
يعد َ
ِ
ِ
تصوره الجغرافيون خالل الحقبة القديمة .وقد أنجب من زواجه بتيتس  Téthysاألنهار املعروفة يف العالم القديم ك ّله؛ ولذا،
ُّ
ويحده كما َّ
صار ًأبا لألنهار واملياه بمختلف أنواعها ك ّلها( .((7وعىل خالف سائر املعبودات املائية ،لم يحظ هذا اإلله بعبادة خاصة به ،ولم ُيعرث عىل
ً
فضل عن ندرة النقائش الالتينية التي ال تتعدى واحد ًة تم اكتشافها يف ثيليبتي  .((7(Thelepteويف املقابل ،تم العثور
أي منحوتة له،

رجح عدد من الباحثني توظيفها ألغراض وقائية من العني
عىل عدد كبري من اللوحات الفسيفسائية املشتملة عىل صور لوجهه ،والتي ّ

معا .لهذا السبب ،جرت عادة متم ّثلة يف وضع صورة وجهه عند عتبات املنازل كما هو الحال
والحسد ّ
والش قد تهدد األشخاص واألبنية ً
ألثيبوروس .وقد نجده أحيا ًنا أخرى يف مركز هذه اللوحات كما
يف قرطاجة ،أو يف زوايا وأطراف اللوحات الفسيفسائية كما هو الحال يف
ُ
ِ
املدرج  -حلبة املصارعة يف ليكسوس  ،Lixusوغريها من اللوحات
هو الشأن بالنسبة إىل فسيفساء عني ت ُموشنت وفسيفساء ّ
حمام املرسح َّ
الكثرية املحفوظة يف املواقع األثرية واملتاحف .لكنها تبقى يف مجموعها بعيدة عن السياق الديني الرسمي لعدم اكتشافها داخل املعابد،
بل داخل املنازل ومنشآت االستحمام الخاصة والعمومية؛ ولهذا من الصعب قبولها ً
أوكيانُوس يف شمال أفريقيا خالل
أدلة عىل عبادة َ

املرحلة الرومانية.

تكشف الدراسة األركيوتاريخية للمعبودات املائية يف شمال أفريقيا ،خالل املرحلة الرومانية ،عن استمرارية املعتقدات املحلية

ً
فضل عن تمكنها يف
وتأقلمها بدرجات متفاوتة مع املستجد الديني يف املنطقة ،من دون أن تندثر بسبب االكتساح الثقايف الروماين،
ً
تماشيا
أشكال جديدة وتؤدي وظائف مستحدثة،
عدد من الحاالت من التأثري يف املعبودات اإلغريقية  -الرومانية التي صارت تتخذ
ً

71 Philippe Caillat, "Extrait d'une note sur la restauration de l'ancien Aqueduc de Carthage," Revue Archéologique, vol. 26 (1873), p. 298; Naidé
Ferchiou, "Les nymphées de Zaghouan et de Jouggar: Recherches préliminaires sur des travaux d'aménagement du grand aqueduc alimentant
Carthage à l'époque des Sévères," in: Virginie Bridoux (dir.), Contrôle et distribution de l'eau dans le Maghreb antique et médiéval, Collection
de l'École Française de Rome 426 (Rome: École Française de Rome, 2009), pp. 231 - 232; Philippe Leveau, "Phénomènes météorologiques
extremes et stratégie d'adaptation urbaine au Maghreb durant les premiers siècles de l'ère," in: Variabilités environnementales, Rencontres
internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes (Antibes: Éditions APDCA, 2012), p. 228.
72 Georges Roux, "L'eau et la divination dans le sanctuaire de Delphes," in: Jean Metral & Paul Sanlaville (dir.), L'Homme et l'eau en
Méditerranée et au proche orient I: Séminaire de recherche 1979 - 1980, Travaux de la Maison de l'Orient 2 (Lyon: GIS - Maison de l'Orient,
;Presses Universitaires de Lyon, 1981), p. 157; Ferdi, "Les images de l'eau," p. 203

زهراء قنينبة" ،الماء من خالل فسيفساء المغرب القديم" ،دعوة الحق ،العدد ( 392أيار /مايو  ،)2009ص 38؛ قنينبة" ،الماء من خالل مصادر" ،ص .31

73 CIL VIII, 23184.
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الصورة ()13
أوكيانُوس (منتزه الفسيفساء يف رششال)
فسيفساء َ

املصدر:

Sabah Ferdi, “Les images de l’eau dans les mosaïques antiques de l’Algérie,” in: Selma Hellal & Burhan
Eddine El Mounir Bencharif (dir.), Le patrimoine de l’eau en Algérie: Mémoire & permanence (Alger:
AREA-ED [Barzakh], 2011), p. 207.

حد أنه صار
مع خصوصيات املجال األفريقي .لقد أدت عمليتا التوفيق الرومانية واألفريقية إىل حدوث تداخل كبري يف املعتقدات ،إىل ّ

ثمة إال عدد قليل من الشواهد املكتوبة واألثرية بخصوص املعبودات
يصعب التمييز داخلها بني املحيل واملستورد ،خاصة أنه ليس ّ
املحلية السابقة لالحتالل الروماين.
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Fanṭar, Muḥammad. De Carthage à Kairouan: 2000 ans d'art et d'histoire en Tunisie: Livre d'exposition organisée
au musée du Petit Palais de la ville de Paris, 20 octobre 1982 - 27 février 1983. Paris: Ministère des relations
extérieurs, Association française d'action artistique, 1982.
Ferjaoui, Ahmed (coord.). Carthage et les autochtones de son empire du temps de Zama: Colloque international
organisé à Siliana et Tunis du 10 au 13 mars 2004 par l'Institut National du Patrimoine et l'Association de
Sauvegarde du site de Zama, en Hommage à Mhamed Hassine Fantar. Tunis: Institut National du Patrimoine,
2010.
Gauckler, Paul. Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l'Afrique II: Afrique proconsulaire (Tunisie). Paris:
Ernest Leroux, 1910.
Gélard, Jean-Pierre (dir.). L'eau, source de vie, source de conflit. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2006.
Gelley, Micheline & Leïla Ladjimi Sebaï (dir). L'homme méditerranéen et la mer: The mediterranean man and the
sea: Actes du Troisième congrès international d'étude des cultures de la Méditerranée occidentale (Jerba,
avril 1981). Tunis: Les Editions Salammbô, 1985.
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امللحمة

ور ،وهو
ون الكتاب مــن عرشة فصــول وملحق ُ
صــ َ
يتكــ ّ
مذكــرات عبد الســام جلــود الرجــل ذي الــدور الفاعل
يف تاريــخ ليبيــا الحديثــة ،ويف عالقات ليبيــا العربية

واإلقليميــة والدوليــة املتشــعبة ،يف فرتة مارســت

مهم عىل مستوى العالقات الدولية
فيها بالده دو ًرا
ً
والحــركات الثوريــة يف العامل الثالث عــى نحو خاص،
ويف مرحلــة محددة من مراحــل تطور العمل القومي

العريب .وقد عاش األحداث والوقائع يف هذا السياق

فاعل سياسيًا ورجل دولة؛
ً
التاريخي من تجربته ،بصفته
تجربــة امتدت عىل مــدى ال يقل عن ثالثني ســنة ،يف

مرحلــة عاصفة وزاخــرة بالتحوالت التي مــا زالت آثارها

ومراجعتهــا وتقييمها ممتــدة حتى يومنــا .وال يغيب
عن هــذه املذكرات البعد اإلنســاين املفيد يف وصف

الكاتــب طفولته وصباه وتشــكّل شــخصيته .فهو بذلك
يصف ظروف تشكّل منوذج للضباط الشباب الذين حلموا

بالوحــدة العربيــة والنهضــة والتغيري وإعــادة االعتبار

للحضارة اإلسالمية يف التصدي للهيمنة الغربية .وقد
احتفــظ الكاتــب ،عىل الرغــم من مرور الســنني ،بنفس

متســك بهام يف ســرته
ثــوري ونــرة حادة قاطعة،
ّ

السياسية عىل مدى هذا الكتاب.
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 أشكال النسيان ومواطن الذاكرة:األمويّون
The Umayyads: Forms of Forgetting and Places of Memory
تكمن أهمية هذه الدراســة في البحث في إمكان إعادة قراءة التاريخ األموي في ضوء المقاربات المنهجية الجديدة التي

 وتهدف. لما يقدمه من إضــاءات عن األطر المتحكمة في كتابــة التاريخ،يطرحهــا المبحــث التاريخي لسوســيولوجيا الذاكرة
ور
ّ  وإلى تقديم تص، وبحصيلة المنجز األســطوريوغرافي للذاكرة األمويــة،إلــى التعريف بظروف تبلــور هذا المبحث الجديد

 يقوم على اســتثمار الثراء المنهجي لدراســات الذاكرة المهتمة بدراســة األدوار التــي اضطلعت بها،عــن التاريــخ األموي
، يهتم األول: لذلك تتوزع الدراســة على مبحثيــن.األطــر الجماعيــة في صياغة التاريخ وفقًا الســتراتيجيات التذكّر والنســيان

 وبيان أشــكال النسيان، وعرض المنجز في األســطوريوغرافيا األموية، بتقديم نبذة عن نشــأة المبحث،في مســتويات ثالثة
 تتعلق بالرواية، في ثالثة مســتويات، فجــرى فيه إبراز مواطن الذاكــرة األموية، أما المبحث الثاني.التــي لحقت األموييــن

 وتقدم الدراسة نماذج عن أشكال النسيان والتذكّر. وذاكرة التأسيس للثقافة والهوية، والشــواهد األركيولوجية،الموظفة
 وتخلص إلى محدودية أعمال الطمس،بفعل انتقائية نشــاط الذاكرة المكبّلــة بأطر التحكّم المتعاقبة في الكتابة التاريخيــة

.والنسيان الرتباط الذاكرة األموية القوي بفعل التأسيس للفكر والثقافة والهوية في تاريخ المسلمين
. الكتابة التاريخية، األمويون، التاريخ، الذاكرة:كلامت مفتاحية

The importance of this study lies in researching the possibility of re-reading the Umayyad history, in light of
the new methodological approaches presented by the historical study of the sociology of memory, as it provides
illuminations on the frameworks controlling the writing of history. It aims to introduce the circumstances of the
crystallization of this new topic, and the outcome of the legendary achievement of the Umayyad memory. It also
aims to present a conception of Umayyad history, based on the methodological richness of memory studies, which
focused on researching the roles played by collective frameworks in shaping history, according to the strategies
of remembering and forgetting. Therefore, our study was divided into two parts, the first of which was devoted to
three levels: providing an overview of the origin of the topic, reviewing the achievements in the Umayyad legend,
and clarifying the forms of forgetting that affected the Umayyads. As for the second section, the places of Umayyad
memory were highlighted, in three levels: the employed narrative, archaeological evidence, and the foundational
memory of culture and identity. In this research, it has been reached to present examples of forms of forgetting
and remembering due to the selectivity of memory activity that is shackled by successive control frameworks in
historical writing. It also concluded the limited works of obliteration and forgetting due to the strong connection
of the Umayyad memory to the foundation of thought, culture and identity in the history of Muslims.
Keywords: Umayyad History, Umayyads, Umayyad Memory, History of Memory, Historical Writing.
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مقدمة
من أهم التحديات املنهجية التي تعرتض مؤرخ فرتة اإلسالم املبكر تلك املتعلقة بغياب املصادر املبارشة((( ،وبضعف صدقية غري

املبارشة منها ،لعدم أصالتها(((؛ ما يجعلها عرضة لعمليات إعادة اإلنتاج ،عىل حد تعبري الباحثة حياة عمامو .وقد أدت هذه الوضعية
(((
لكن مقاربات سوسيولوجيا الذاكرة ،التي أحدثها عالم
األسطوريوغرافية إىل انحصار األفق املنهجي لدى مؤرخي الحقبة األموية ّ .

(((
وطورها املؤرخ الفرنيس بيري نورا يف سياق املنعطف النقدي((( لـ "التاريخ الجديد"((( ،حملت
االجتماع الفرنيس موريس هلبواكس ّ ،

ووجهتهم إىل فهم قوانني الذاكرة
آفا ًقا منهجية فعلية ،حينما ّنبهت املؤرخني إىل نشاط عمليات التذكر والنسيان يف الكتابة التاريخيةّ ،

الجماعية بما يسمح بمراجعة تقاليد الكتابة املتداولة((( .وبذلك ،توافر ملؤرخ تاريخ املسلمني خالل "العرص الوسيط" إمكان إعادة قراءة
نظرا إىل أهمية الحضور الذي تتمتع به الذاكرة يف املصادر .وهو ما يضعه أمام صعوبة التسليم بما جاء
ما يمكن اعتباره
ً
تاريخا للذاكرة؛ ً
رضبا من النسيان
فيها من تم ّثالت عن الفرتة األموية ،لنزوعها عىل نح ٍو الفت إىل الطعن يف األمويني والتشكيك يف رشعيتهم؛ ما ُيم ّثل ً

والتهميش لحقبة ذات مكانة تأسيسية يف تاريخ املسلمني .وهو األمر الذي سعت هذه الدراسة للخوض فيه.

تقوم إشكالية الدراسة عىل تناول عالقة كتابة التاريخ األموي بالذاكرة الجماعية ،يف محاولة للتعرف إىل األطر التاريخية واملنهجية

تصور عن تاريخ األمويني،
التي انبثقت منها دراسات الذاكرة ،ورصد املنجز األسطوريوغرايف لدراسات الذاكرة األموية ،واعتماده يف بناء ّ
التذكر والنسيان التي ّ
ّ
تحكمت يف كتابة تاريخهم ،والتعرف إىل أشكال النسيان التي لحقتهم،
يقوم عىل كشف نماذج من اسرتاتيجيات
وإماطة اللثام عن املواطن األكرث داللة يف الذاكرة اإلسالمية.

عرف بـ "التاريخ الجديد" ،التي انكبت عىل دراسة التم ّثالت التاريخية من
وتهدف إىل مواكبة ّ
توجهات املدارس الحديثة ،أو ما ُي َ

منظور التاريخ الثقايف والذهني ،وإىل االستفادة من الرثاء املنهجي الذي يقدمه مبحث الذاكرة ،بصفته من أبرز هذه التوجهات .وذلك
أيضا إىل الوقوف عىل حصيلة دراسات الذاكرة األموية
بغية دراسة تاريخ العصور األوىل للمسلمني الذي يفتقد املصادر املبارشة .وتهدف ً

غالبا ،بجهود املباحث الغربية ،ومحاولة إثرائها بزوايا نظر تلفت إىل ارتباطات الذاكرة القوية بالثقافة والهوية الجماعية.
املرتبطةً ،
 1حياة عمامو" ،ماهية المصادر اإلسالمية المبكرة واختالف آراء الباحثين في أهميتها التاريخية" ،أسطور ،العدد ( 6تموز /يوليو  ،)2017ص .7
2

المرجع نفسه ،ص .9

Stephen Humphreys, "Modern Arab Historians and the Challenge of the Islamic Past," Middle Eastern Lectures, no. 1 (1995), pp. 119 - 131.

3

Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire (Paris: F. Alcan, 1925).

4

 5دعا إلى تجديد مفهوم المصادر التاريخية وتطوير الدور اإلبستيمولوجي للمؤرخ بتوجيه اهتمامه إلى مباحث البنى الفوقية للمجتمعات من خالل أشكال التاريخ
الثقافي ،مثل تاريخ الذهنيات والمخيال والتمثالت االجتماعية .ينظر:

Jaques Le Goff, Roger Chartier & Jacques Revel (eds.), La nouvelle histoire (Paris: Retz, 1978).

 6عبر دراسته "الذاكرة الجماعية" الصادرة في كتاب التاريخ الجديد ،في عام  1978وهو مؤلف من مجموعة من المقاالت لعدد من المؤرخين ،نشر باإليطالية ،ثم ترجم
إلى الفرنسية؛ ومن خالل كتابه أماكن الذاكرة

Jaques Le Goff, Roger Chartier & Jacques Revel (eds.), La nouvelle histoire (Paris: Retz, 1978); Pierre Nora (ed.), Les lieux de mémoire, Tome
1, 2, 3 (Paris: Gallimard, 1984, 1986, 1992).

اهتماما بالغًا بالبنى التحتية للمجتمع ،ولم تنجح في
توجهات المدارس التاريخية السائدة حتى حدود منتصف القرن الماضي ،والتي أولت في مجملها
 7أملت ذلك ّ
ً
عموما في األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية .الهادي تيمومي،
ا
منحصر
نظرها
أفق
ظل
حتى
التاريخ
كتابة
في
التقليدية
والمصادر
الوثيقة
هيمنة
التخلص من
ً
ً
أيضا إلى عدد من المراجع في هذا الموضوع مثل :وجيه كوثراني ،تاريخ
العودة
ويمكن
.103
ص
،)2003
علي،
محمد
دار
(تونس:
المفهوم
وتاريخ
التاريخ
مفهوم
ً
التاريخ :اتجاهات مدارس مناهج ،ط ( 2الدوحة /بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات)2013 ،؛ قاسم يزبك ،التاريخ ومنهج البحث التاريخي
(بيروت :دار الفكر اللبناني)1990 ،؛ عبد الله العروي ،مفهوم التاريخ (بيروت :المركز الثقافي العربي.)1992 ،
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أولً  :أسطوريوغرافيا األمويني وأشكال النسيان
 .1اإلطار التاريخي واملنهجي ملبحث الذاكرة
املدونات التاريخية الكربى ،الجامعة ألخبار تاريخ
تعترب الفرتة بني القرنني الثاين والرابع للهجرة
الحي َز الزمني الذي ظهرت فيه ّ
ّ
َ
ويفس مؤرخو الذاكرة أن إنجاز هذه الحصيلة التاريخية لم ينأ عن اسرتاتيجية التذكر والنسيان ،وقد اقتبسوا يف ذلك
املسلمني املبكرّ .
من مفردات املدرسة التاريخية املعارصة التي ظهرت يف ثمانينيات القرن املايض يف فرنسا ،يف ردة فعل عىل ما ُيطلق عليه املؤرخون

"انفجار التاريخ"((( و"ثورة الذاكرة"((( ،التي درست التاريخ يف أفق جدل الذاكرة والنسيان .وهو ما وفّر إمكان اتخاذ توجهات نقدية
تقوم عىل مناقشة أزمة الكتابة التاريخية املعارصة ،وتطرح املسألة من منظور إبستيمولوجي ،يعيد إىل املؤرخ مكانته ودوره يف ممارسة
التشوهات ،وتفادي األخطاء الحاصلة يف كتابة التاريخ والناتجة من تداخل التاريخ والذاكرة(.((1
منهج البحث الكفيل بإزالة
ّ

(((1
تقيد املؤرخني بالذاكرة الرسمية ،نتيجة توظيفهم من السلطة؛ ما أسهم يف مزيد من تعقيد
يعود تفتت التاريخ يف نظر نورا إىل ّ

األمور عىل املؤرخ يف مواجهة التحديات التي تطرحها األحداث الجسيمة التي عرفها التاريخ املعارص ،عىل غرار أحداث الثورة الفرنسية
وأعمال اإلبادة التي ار ُتكبت يف مواجهة ثورة الفاندي( ،((1وأحداث الحربني العامليتني ،وما حصل يف محتشدات اإلبادة النازية ،أو ما

يعرف باملحرقة اليهودية( ،(((1حيث يجب أن يأخذ فيها املؤرخ يف الحسبان اشرتاطات واجب الذاكرة التاريخية حتى ال ُتنكر أخطاء كتابة
نشط عد ًدا من مؤرخي تاريخ الغرب خالل العرص الوسيط(.((1
التاريخ وتجاهلها ،وهو األفق املنهجي الذي ّ

أسهم الفيلسوف بول ريكور  ،Paul Ricoeurمن خالل مؤلفه الذاكرة ،التاريخ ،النسيان ،يف إثراء هذه املقاربة الجديدة يف

استقراء التاريخ ،بالرتكيز عىل األعطاب التي تصيب الذاكرة بسبب سوء استعمالها ،والتالعب املقصود بها ،والنسيان املتعمد من السلطة
توجهاتها وإضفاء الرشعية عىل ممارساتها(.((1
لتربير ّ

التوجهات املنهجية ،اعترب عدد من املؤرخني أن جهود التدوين يف العرص العبايس لم تكن تتجه إىل إلغاء الروايات
قياسا عىل هذه
ّ
ً

ربر حارض العباسيني( ،((1ويحفظ لهم رشعية
واألخبار التي ُكتبت يف الفرتات السابقة ،بقدر ما كانت ترتجم الحاجة إىل إنتاج تاريخ ُي ّ

الوريث الطبيعي لذلك املايض بنحو يتم فيه خلق ذاكرة جماعية ،تسهم يف ّ
تشكل الهوية التي تعرتف للعباسيني بمكانتهم يف السلطة
8 Jean Clément Martin, "Histoire, mémoire et oubli: Pour un autre régime d'historicité," Revue d'histoire moderne et contemporaine, vol. 47,
no. 4 (2000), p. 783.
Maurice Aymard, "History and Memory: Construction, Deconstruction and Reconstruction," Diogenes, vol. 51, no. 1 (2004), p. 5.

9

10 Martin, pp. 783, 784, 785.
11 Pierre Nora & Jaques Le Goff, Faire de l'histoire (Paris: Gallimard, 1974), pp. X-XIII.

 12هي أعمال اإلبادة التي استهدفت ثوار مقاطعة الفاندي الفرنسية في عام  1793عقب الثورة الفرنسية ،وقد بلغ عدد الضحايا ،بحسب التقديرات ،مئتي ألف شخص،
وكان ذلك نتيجة رفض سكان المقاطعة قوانين الثورة ،وهجومهم على مراكز التجنيد التابعة للحكومة الفرنسية.

 13خالل الحرب العالمية الثانية ،قام النظام النازي بتجميع المعارضين واليهود في محتشدات لالعتقال في ألمانيا وفي المناطق التي وصل إليها الجيش األلماني،
مثل بولندا واالتحاد السوفياتي ،وشكل األلمان في أثر ذلك فر ًقا خاصة للقتل ،تتو ّلى التخلص الجماعي بالرصاص أو بالغاز .وأشهر محتشدات اإلبادة الجماعية
"أشويتز" Auschwitzفي بولندا ،و"بابي يار"  Baby Yarفي االتحاد السوفياتي.
14 Rosamond McKitterich, History and Memory in the Carolingian Word (Cambridge: Cambridge University press, 2004), p. 174.

هوة النسيان في عملية تمثل الماضي .ينظر :بول ريكور ،الذاكرة ،التاريخ ،النسيان،
 15يقترح ريكور في كتابه االتجاه نحو "الذاكرة العادلة" التي تنزع إلى ردم ّ
ترجمة وتقديم وتعليق جورج زيناتي (بيروت :دار الكتاب الجديد ،)2009 ،ص .714 ،143 ،140
16 Antoine Borrut, "Introduction: La fabrique de l'histoire et de la tradition islamiques," Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée,
Écriture de l'histoire et processus de canonisation dans les premiers siècles de l'islam, no. 129 (juillet 2011), pp. 17 - 30.
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رياني /يناثلا نوناكوناك

التوصل إىل ٍ
تمت إعادة تركيبه وصياغته
وبأحقيتهم التاريخية فيها .وبهذا الفهم ،تصبح مهمة املؤرخ الرئيسة هي محاولة
ّ
ماض منيسّ ،

تلبية الشرتاطات الذاكرة.

تساءل بعض املؤرخني ،وفقًا لهذا املنظور املتمحور حول نشاط الذاكرة عىل سبيل املثال ،عن املصري املتباين لـكتاب السرية النبوية

واسعا ،ولكتابه تاريخ الخلفاء( ((1الذي دخل طي النسيان ،وكانت
انتشارا
ملحمد بن إسحاق التي هذبها ونقلها ابن هشام والتي عرفت
ً
ً
إحدى الربديات قد أشارت إليه(((1؛ إذ اع ُترب مسار النقل هو املسؤول عن عملية التذكر فيما يتعلق باملؤلف األول ،وعن عملية النسيان فيما

( ((1فيما يتعلق بحماية أي نوع من أنواع الوثائق واختفائها(.((2
يتعلق باملؤلف الثاين ،خاصة أن من املؤرخني من ال يعرتف بمكان للحظ (

 .2تزايد اهتامم مؤرخي اإلسالم املبكر مببحث الذاكرة
بروت( ((2الذي اعتمد عىل أعمال باتريك جريي
تحدث عدد من املؤرخني عن أهمية الذاكرة يف صياغة املايض ،منهم أنطوان ّ

(((2

عن الغرب خالل العرص الوسيط .ومن بني الذين اهتموا بدور الذاكرة يمكن اإلشارة إىل فيفيان كومريو( ،((2التي ّبينت من خالل

إعالء
دراستها للشخصية التاريخية عبد الله بن عباس ،أن من وراء تثبيت الصورة النموذجية للصحايب ابن عباس يف ذاكرة املسلمني
ً
من شأنها السيايس ،ومن شأن العباسيني يف إطار رصاعهم مع غريهم من األحزاب السياسية عىل السلطة؛ ما يعني صناعة ذاكرة عن
الشخصية وملصلحة العباسيني ،وقد أنجز دي بريمار العديد من البحوث تناولت شخصيات مفاتيح يف عرص املسلمني األول(.((2

مدونات املسلمني األوىل ،إىل خضوع األثر الديني لعملية
يمكن اإلشارة ،يف هذا املستوى من الحديث عن دور الذاكرة يف تشكيل ّ

كتاب البخاري ومسلم يف القرنني الرابع والخامس الهجريني ،وهو تاريخ ما اعتربه بعضهم مرحلة تشفري
تقنني ،من خالل تصحيح َ
كل مجاالت الكتابة .وتهدف عمليات التقنني والتشفري هذه إىل اإلقرار بأحقية وجود ما جرى االحتفاظ به من املايض ،واالعرتاف
كتاب
الس ّنة نتيجة تصحيح َ
برشعيته بما يعنيه ذلك من تجاهل ونسيان ملا جرى تركه أو إهماله أو جعله ًّ
ثانويا ،كما هو حال بقية كتب ُ

البخاري ومسلم(.((2

 17شاكر مصطفى ،التاريخ العربي والمؤرخون ،ج ( 1بيروت :دار العلم للماليين ،)1983 ،ص 161؛ محمد بن إسحاق النديم ،كتاب الفهرست في أخبار العلماء
والمصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم ،تحقيق رضا تجدد ،طهران[ :المحقق]1971 ،م.

18 Nabia Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri I. Historical Texts, Oriental Institute Publications (Chicago: University of Chicago Press,
1957), p. 127.

19 Elad Arnold, "Chance et hasard de transmission, le problème de responsabilité et de la déformation de la transmission historique," in:
Jean Claude Schmitt & Otto Gerhard Oexle (dir.), Les tendances actuelles de l'histoire du moyen âge en Allemagne (Paris: Publications de la
Sorbonne, 2002), pp. 15 - 29.

ّ 20إل أن بعضهم يرى أنه يجب عدم حصر المسألة في الجانب السلبي ،حيث ّبين شويلر غريغور أن عدم الوفاء للنصوص قد يعود أحيانًا إلى أسباب أخرى تتعلق
بالتحسينات الجمالية واللغوية ،كما هي الحال في نقل الشعر وتداوله.
Schoelor Gregor, Ecrire et transmettre dans les débuts de l'islam, Collection: Islamiques (Paris: Puf, 2002), p. 171.

)21 Antoine Borrut, Entre mémoire et pouvoir; l'espace syrien sous les derniers Omeyyades et les premiers Abbassides (v72 - 193/ 692 - 809
(Leiden: Brill, 2011), p. 283.
Patrick Geary, La mémoire et l'oubli à la fin du premier millénaire (Paris: Aubier, 1996), pp. 27, 47.

22

23 Viviane Comero, "La figure historique d'Ibn 'Abbâs," Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, Écriture de l'histoire et
processus de canonisation dans les premiers siècles de l'islam, no. 129 (2011), pp. 125 - 137.
Alfred Louis De Prémare, "Ayyam al-Arab- Ayyam al-islam. Tufayl Ibn 'amr al-dawsi," Arabica, no. 46 (1999), pp. 337 - 357.

24

25 Jonathan Broun, Canonisation de Boukhari et Muslim, The Formation and Function of the Sunni Hadith Canon (Leiden: Brill, 2007),
pp. 154 - 206.
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عىل الرغم من الحضور القوي للذاكرة يف تشكيل ثقافة املسلمني يف الفرتات املبكرة لظهور اإلسالم ،ما جعل مارزولف U.

 Marsolophيعترب هذه الثقافة "ثقافة ذاكرة"( ،((2ملا وفّرته من ظروف مناسبة للتدوين عىل حد تعبري تشاس روبنسون( ،((2وحيث كانت
الذاكرة أساس كل مسارات الكتابة يف مختلف املجاالت( ،((2فإن املتخصصني يف تاريخ املسلمني إبان العرص الوسيط لم يولوا مسألة

ً
أشواطا بعيدة يف مجاالت عدة يف وقتنا الحارض.
اهتماما ضعيفًا ،يف الوقت الذي قطعت هذه اآللية
الذاكرة ّإل
ً

من األعمال التي تناولت تاريخ املسلمني يف أفق هذا املعطى املنهجي املستحدث لكتابة التاريخ ،يمكن اإلشارة إىل ما أنجزه عدد

(((2
( ((3وعبد السالم الشدادي( ((3وجاكوب لسرن( ((3وفراد دونر( ((3وبول
وطيب حربي( ((3وكريستيان ديكوبار (
بروت
من املؤرخني مثل ّ
ّ

كوب( ،((3وهي األعمال التي أضاءت جوانب مهمة من هذا املبحث إىل جانب أعمال أخرى يف إطار بلورة تصور عن التاريخ األموي عىل
أرضية الكشف عن الجدل القائم بني أوجه النسيان ومواطن الذاكرة.

 .3األمويون وأشكال النسيان
مخيلة املسلمني ،بتجاهل إنجازاتهم ودورهم
ّ
تقدم الروايات دالئل كثرية وأمثلة عديدة عن محاوالت التقليل من شأن األمويني يف ّ

أساسا بالحط من رشفهم ،والطعن يف رشعية خالفتهم،
وجوها مختلفة لنسيانهم وطمس ذاكرتهم ،تع ّلقت
التاريخي؛ وهو ما شكل
ً
ً
ومحاربة ذكراهم.

أ .الحط من رشف األمويني والطعن يف رشعيتهم
ً
ً
واضحة لألمويني يف رشفهم الديني ،من خالل الطعون التي تتمحور حول فكرة أن األمويني غري
إدانة
كثريا ما حملت الروايات
ً

معنيني بالورع وال بالقيم اإلسالمية ،وأنهم ليسوا جديرين بزعامة مجتمع املسلمني( .((3وذلك بعرض األدوار التي ترتبط بهم يف أخبار
الدعوة املحمدية( ،(((3ومن خالل رسد أحداث الفتنة والحقبة األموية التي اعتربت معاوية بن أيب سفيان ً
قاتل للصحابة يف "صفني"،

26 Antoine Borrut, "La memoria omeyyade: Les omeyyades entre souvenir et oubli dans les sourses narratives islamiques," in: Antoine
Borrut & Paul Methuen Cobb (eds.), Umayyades legacies, Islamic History and Civilization, vol. 80 (Leiden: Brill, 2010), p. 3.
27 Chase Robinson, Islamic Historiography (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 172.
28 Borrut, "La memoria…," p. 26.
29 Antoine Borrut, "Entre tradition et histoire: Genèse et diffusion de l'image de Umar II," Mélange de l'université Saint-joseph, no. 58
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(((3
ً
منتهكا لحرمة
تماما مثلما كان الخليفة عبد امللك بن مروان
وجعلت ابنه يزيد يف هيئة املستبيح لدماء آل النبي يف كربالء يف عام 61ه (ً ،

الكعبة برميها باملنجنيق وحرق أخشابها .أما الوليد بن يزيد ،فقد كان يف أغلبية الروايات فاسقًا زنديقًا النتهاكه قداسة القرآن حينما رماه

أيضا االتهامات التي تتحدث عن جهل األمويني بالوحي واألثر الديني ،وربما كرههم له( ،(((4وقد عرض أبو عثمان
بسهمه( ،((3وتواترت ً
املوجهة إىل األمويني ،وإىل
عمرو بن بحر الجاحظ يف "رسالة يف النابتة إىل أيب الوليد محمد بن أحمد بن أيب ُدواد" مجمل الطعون
ّ
املدافعني عنهم من النابتة(.((4

أيضا بهذا االتجاه امليسء لألمويني ،وذلك بالحط من مكانتهم الدينية حينما اعتربت التفاسري
وتأثرت عملية تدوين األثر الديني ً

أيضا بعض االدعاءات عن تدخل األمويني يف
القرآنية أنهم
املعنيون بعبارة "الشجرة امللعونة" التي وردت يف القرآن( ،((4وتحدثت ً
ّ

(((4
املوجهة إىل الرشف األموي ما كان يف إطار التشكيك يف حسبهم ونسبهم ،استنا ًدا إىل
تفسري بعض اآليات القرآنية  .ومن الطعون ّ

املقاييس العربية القديمة ،ومنها ما كان يف وصفهم أحيا ًنا بالزناة وأبناء الجواري( ،((4وتتعاىل األصوات املنددة بهم ،خاصة يف أخبار

الفنت واألزمات التي تدور بني أهل الحديث وغريهم من املذاهب األخرى ،كما هو الحال زمن محنة خلق القرآن التي دارت بني أهل
الحديث واملعتزلة(.((4

ً
قطيعة فعلية قد
كما ذهبت بعض الطعون إىل سحب الرشعية منهم بصفتهم قاد ًة ملجتمع املسلمني الناشئ( ،((4وإىل اعتبار أن

حصلت يف مستوى رشعية الخالفة بتو ّليهم لها ،حينما أطلقت هذه الطعون عىل من سبقهم "خلفاء راشدون"( ،((4يف إشارة إىل مروق
األمويني عن الخط السيايس الراشدي ،بدعوى أنهم ّ
عطلوا الشورى املعتمدة منذ فرتة الرسول ،وبتع ّلة أنهم اعتمدوا عىل التقاليد الرومانية

والفارسية يف تأسيس النظام املليك(((4؛ ما عرقل ،يف نظرهم ،مسرية مجتمع املسلمني يف طريقه إىل "الحكم اإلسالمي الحقيقي"(.((4
جسدة يف خالفة عيل بن أيب
وترى هذه النظرة املشككة أن وصولهم إىل الخالفة كان نتيجة حرب أهلية وتمرد عىل السلطة الرشعية املُ ّ

وجهها عمر بن عبد العزيز إلى آل بيته من بني أمية ما صدر منه تجاه يزيد بن معاوية بن أبي سفيان لقتله الحسين بن علي في كربالء ،حينما
 38من أشد االنتقادات التي ّ
قال" :لو كنت من قتلة الحسين وأمرت بدخول الجنة لما فعلت حياء أن تقع عيني على محمد" .يوسف بن تغري بردي ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،ج 1
(بيروت :دار الكتب العلمية ،)1963 ،ص .163
39
40
41

علي بن الحسين بن الهيثم األصفهاني ،األغاني ،تحقيق إحسان عباس ،ج ( 7بيروت :دار صادر ،)2008 ،ص .40

الزبير بن بكار ،األخبار الموفقيات ،تحقيق سامي العاني ،ط ( 2بيروت ،:عالم الكتب ،)1996 ،ص .276 ،275

Hasan Qasim Murad, "Was 'Umar II a True Umayyad'?" Islamic Studies, vol. 24, no. 3 (Autumn 1985), p. 332.

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،الرسائل ،تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون ،ط ( 2القاهرة :مطبعة الخانجي ،)1964 ،ص .18-10

El-Hebri, p. 241.

42

 43يعتبر المفسرون الشيعة أن سورة عبس نزلت في عثمان بن عفان أو أحد رجال بني أمية ،وليس في الرسول كما جاء في تفاسير أهل السنة .هاشم البحراني ،البرهان
في تفسير القرآن ،ج ( 8بيروت :مؤسسة األعلمي ،)2006 ،ص 212؛ إسماعيل بن عمر بن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج  ،5ط ( 2بيروت :دار صادر،)2004 ،
ص .182
44

عبد الله بن عبد الحكم ،سيرة عمر بن عبد العزيز ،ط ( 2القاهرة :مكتبة وهبة1345 ،ه) ،ص .127

أعدت لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة تونس،2018 ،1
 45المعز عمري" ،عمر بن عبد العزيز بين التمثل والتاريخ" ،أطروحة ّ
ص 308 ،299؛ حياة عمامو" ،السلطة في اإلسالم المبكر :تأسيسها ومقاييس شرعيتها" ،في :حياة عمامو ولطفي عيسى ومنصف التايب ،السلطة وهاجس الشرعية
في الثقافة اإلسالمية (تونس :دار األمل ،)2005 ،ص .78

46 Patrice Crone & Martin Hinds, God's Caliph, Religious Authority in the First Centuries of Islam (Cambridge: Cambridge University press,
1989), pp. 69, 73.
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طالب( ،(((5وتعترب أن معاوية بن أيب سفيان لم يكن يتمتع بالرصيد امليتاتاريخي نفسه املؤسس لإلسالم ،مقارنة بعيل بن أيب طالب(.((5
وقدمت الروايات من جهة أخرى بعض الثورات العراقية ،مثل ثورة عبد الرحمن بن األشعث (82ه) يف سياق مقاومة الجور األموي،
ّ

وخروجهم عن الدين؛ ما جعل بعض املؤرخني من أمثال إجناتس غولدزهري ينكر أي دور لهم يف توطيد املسائل الدينية(.((5

ويف سياق هذه النظرة العدائية إىل األمويني ،جرى تقديم التاريخ األموي العبايس يف التاريخ املجهول للدولة العباسية ،يف

أخبار العباس وولده( ،((5عىل أنه رصاع بني الخري الذي يم ّثل العباسيني ،والرش الذي يرمز إىل األمويني ،وفيه ب ّثت الدعاية العباسية
املناهضة لألمويني فكرة أحقية العباسيني باإلمامة؛ فقد ظهر معاوية بن أيب سفيان يف حواره مع ابن عباس يف صورة املهزوم والفاقد

لرشعية الحكم(.((5

ب .محاربة ذكرى األمويني
من خالل األمثلة العديدة التي توفّرها الروايات ،يمكن الوقوف عىل أهمية الدور املركب العراقي والعبايس ،السيايس والعقائدي،

يف صياغة مجمل التم ّثالت السلبية املنتقصة لدور األمويني؛ ما يحيل بصفة عامة عىل األطر التي احتضنت عمليات التدوين الجامعة

ّ
مدونة
لكن هذه النزعة إىل تجاهل املنجز األموي
لألثر بداية من منتصف القرن الثاين للهجرةّ .
والحط من قيمته وتهميش حضوره يف ّ
عموما  -من خصومهم السياسيني ،وبخاصة أولئك الذين نجحوا يف اإلطاحة بهم  -قد تصل أحيا ًنا إىل رغبة مرضية يف إزالة كل
املسلمني
ً
أثر لهم ،بل يف مصادرة ما ارتبط بهم من إنجازات.

تعبريا عن رغبة العباسيني يف محو كل أثر لبني أمية.
يمكن اعتبار أعمال إبادة األمويني إبان الثورة العباسية من أكرث األعمال
ً

وقد عرض أحمد بن يحيى البالذري( ((5قوائم قتالهم يف عديد املواقع يف دمشق والحرية والكوفة واملدينة ،وتأيت عىل رأس عمليات
جرت فيها إبادة نحو  80من أبناء الخلفاء
التصفية التي قام بها العباسيون يف حق األمويني مجزرة أيب فطرس بني فلسطني واألردن ،التي َ

وأحفادهم وأتباعهم بعد التنكيل بهم( ،((5وشملت هذه األعمال االنتقامية عمليات نبش القبور األموية( ((5والتمثيل برفات من فيها
وحرقها بأمر من الخليفة أيب العباس السفاح(.((5

50 Gabrial Martinez-Gros, "Le califat omeyyade selon Ibn Khaldoun: Revanche des impies ou fondation de l'empire?" in: Borrut & Cobb
(eds.), pp. 169, 179.

51

عمامو" ،السلطة في اإلسالم المبكر  ،"...ص .54

53

أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده ،تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي (بيروت :دار الطليعة.)1978 ،

55

أحمد بن يحيى البالذري ،أنساب األشراف ،ج ( 9بيروت :دار الفكر ،)1996 ،ص .335-329

52 Ignaz Goldziher, Muhammedaniche Studies II (Halle: Max Niemeyer, 1890), pp. 28, 29.

وقدم العباسيين في الشرف اإلسالمي على حساب األمويين وغيرهم من
دينيا
 54حيث إن تعيينه ابن عباس
ً
ومرشدا له أعطاه مكانة الفضل على حسابهّ ،
ً
مستشارا ً
الخصوم ،كالعلويين ً
مثل ،وهذا ما د ّلت عليه أمثلة أخرى كثيرة من الكتاب نفسه .ينظر.El-Hebri, pp. 252, 253 :
 56يذكر أميكام إيالد سبعة أماكن مختلفة إلبادة األمويين :الحيرة والبصرة في العراق ،ودمشق ،ونهر أبي فطرس والقلنسوة في فلسطين ،وفي الحجاز ،وفي مصر.

Amikam Elad, "Aspect of the Transition from the Umayyad to the Abbasid Califate," Jerusalem Studies Arabic and Islam, no. 19 (1955), p. 92.

 57واس ُت ِثني قبر عمر بن عبد العزيز من عمليات النبش .علي بن الحسين بن األثير ،الكامل في التاريخ ،وبهامشه تاريخ مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ج ( 5مصر:
[د.ن] ،)1885 ،ص .21
58

أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ج ( 3النجف :المكتبة المرتضية ،)1358 ،ص .93
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وتعبريا عن مقاومة حضورهم الرمزي،
أيضا أن عمليات نبش القبور هذه كانت ُتدرج يف إطار محاربة ذكرى األمويني،
بي املؤرخون ً
ّ
ً

وانتقاما لها(ّ .((5إل أن أعمال العباسيني املناهضة لذكرى األمويني ،استمرت
ُيراد من خاللها الر ّد عىل السياسة األموية تجاه املعارضة،
ً

بأشكال مختلفة عن األعمال االنتقامية التي رافقت أحداث الثورة العباسية .ففي حركة مزدوجة من أجل إطفاء بريق اإلنجازات األموية

عبت عنها تلك اإلنجازات ،جرت ،بمناسبة زيارة الخليفة العبايس محمد بن املنصور املهدي دمشق
ومصادرة رشعية األمويني التي ّ

عوضا عن اسم الخليفة األموي الوليد بن عبد امللك(.((6
وبيت املقدس يف عام 163ه780 /م كتابة اسمه عىل املسجد األموي يف دمشق ً
أيضا قبة الصخرة التي أزيل منها اسم بانيها الخليفة األموي عبد امللك بن مروان ،ليوضع مكانه اسم الخليفة
شمل هذا التحريف ً

العبايس عبد الله املأمون (218-198ه833-813 /م)( .((6وقد كانت هذه املحاوالت العباسية إلزالة ذكرى األمويني محكومة بالعجز

تعبريا غري ٍ
واع لديهم عن إرادة طمس أمجاد األمويني
والفشل؛ ألنه لم يكن يف الوسع إزالة ما هو معروف لدى الناس ،إنما كانت
ً
والرغبة يف االستحواذ عىل تراثهم الباهر(.((6

ثان ًيا :مواطن الذاكرة األموية

(((6

عىل الرغم من تعدد املحاوالت التي استهدفت الذاكرة األموية بالطمس ،فإنها استطاعت أن تصمد أمام مشاريع التشويه ،وأن

تتحصن يف مواطنها من كل أشكال اإللغاء واملحو ،ويمكن أن نختزل مجمل هذه اآلثار أو املواطن يف عدد من املستويات ،أهمها:

 .1الرواية املوظفة
ُيقصد بها الرواية التي ّ
موجهة أو
مكنت عد ًدا من الوجوه األموية من املحافظة عىل مكانة مقبولة يف ذاكرة املسلمني ،وهي رواية ّ

مقيدة( ،(((6تم فيها انتقاء املعطيات املتصلة باملايض عىل أساس األطر الدعائية والدينية والسياسية واأليديولوجية أو غريها(.((6
ّ

من خالل تعقّب املواقف العباسية من األمويني يف الروايات ،يبدو من الصعب االقتناع بالفكرة القائلة إنها غري قابلة للتغري مع الزمن

التوجهات املهيمنة يف الدولة واملجتمع؛ إذ ُتطلعنا أخبار الخلفاء العباسيني عىل وجود حالة من التقبل واالعرتاف
ووفقًا للظروف وبحسب
ّ

يتحول بموجبها األمويون
بإنجازات األمويني يف بعض املناسبات ،تقطع مع النظرة املعادية التي ارتبطت بأحداث الثورة ،هذه الحالة التي
ّ
بروت من العدائية إىل الغريية( .((6وبالرجوع ً
مثل إىل مناظرات الخليفة
من صفة األعداء إىل صفة األسالف يف إطار تحول العالقة يف نظر ّ

جلية المؤرخ جاك شيفولو  Jaques Chiffoleauوميشيل الورس  Michel Lauwersوأوتو جيرهارد أكسل  Otto Gerhard Oexleفي دراسات
 59وهو ما أثبته بصفة ّ
الغرب الوسيط.Borrut, "La memoria …," p. 39 .
Ibid., p. 54.

60

Borrut & Cobb, "Introduction," p. 10.

61

Borrut, "La memoria …," p. 55.

62

ميز فيها بين األماكن المادية ،من قبيل المتاحف والمواقع األثرية والمقابر والمعمار والنصب التذكارية
 63استنا ًدا إلى عبارة "أماكن الذاكرة" للمؤرخ الفرنسي نورا ،حيث ّ
 ...واألماكن المجردة ،مثل الطقوس واألساطير والمناسبات واألعياد .بيير نورا" ،الذاكرة الجمعية" ،في :الكتابة التاريخية ،ترجمة محمد حبيدة (الدار البيضاء :أفريقيا
ماديا أم غير مادي.
جزءا من ذاكرة األمويين ،سواء كان هذا األثر ً
الشرق ،)2015 ،ص  .89ونعني بكلمة موطن في بحثنا هذا كل أثر من شأنه أن يبلور أو يحفظ ً

64 Paul Ricœur, "Histoire et Mémoire, l'écriture de l'histoire et la représentation du passé," Annales. Histoire, Sciences Sociales, 55ème année,
no. 4 (2000), p. 736.

 65كما تحيل الذاكرة المقيدة أو الموظفة مع ريكور على معاني "الذاكرة الملكية" عند جاك لوغوف.

Jaques Le Goff, Histoire et mémoire (Paris: Gallimard, 1988), p. 119.
Borrut, "La memoria …," p. 50.
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معاوية بن أيب سفيان (60-41ه680-661 /م) والصحايب ابن عباس يف كتاب أخبار الدولة العباسية ،يمكن أن نستنتج أنها كانت

تعبريا عن إرادة الله،
عموما يف سياق تربير الرشعية العباسية ،من خالل اعرتاف ابن عباس بخالفة األمويني التي كانت يف نظره
تصب
ً
ً
بل قام األمويون وفقًا لهذه املشيئة ،بدور رئيس يف حماية العباسيني من خصومهم( ،((6حيث كان املنظور األيديولوجي العبايس يف لحظة
ما يقتيض االعرتاف بفضل ابن أيب سفيان والقبول برشعية األمويني يف الخالفة.

ً
وتبجيل لشخص
كبريا
عىل الرغم من أن الرواية التاريخية تنقسم
عموما حول مآثر معاوية ،فإن بعض املصادر تبدي تعاطفًا ً
ً

أساسا س ّنية ذات طابع متأخرّ ،
ذكرت بدوره يف كتابة الوحي وبغريها من الصفات التي ُتعيل من مكانته
معاوية بن أيب سفيان ،وهي
ً

(((6
دفاعا عن األمويني؛ فقد دعت إىل تربئتهم من تهمة االبتداع يف أمر الدين(.((6
الدينية  .وكانت النابتة يف عرص الجاحظ الجهة األكرث ً

وقد استفادت هذه املكانة الدينية البن أيب سفيان يف املصادر من أحداث محنة خلق القرآن؛ إذ حمل وصول الخليفة املتوكل (247-232ه/

كبريا مع األمويني( .(((7كما كانت صورة ابن أيب سفيان موضع دفاع املوايل ،حيث يذكر املؤرخ
861-847م) ونهاية عرص االعتزال تعاطفًا ً

جيمس بالمي دور املحدث عبد الله بن محمد بن عبيد بن أيب الدنيا (281ه894 /م) ،وهو أحد موايل األمويني ،يف تشكيل تم ّثالت

إيجابية عن الخليفة ابن أيب سفيان يف إطار مواجهة التشيع واالعتزال يف بغداد(.((7

لم يكن ابن أيب سفيان الخليفة األموي الوحيد الذي ارتبطت به ذاكرة موظفة ومركبة ،فقد أحاطت بصورة الخليفة

عمر بن عبد العزيز (101-99ه720-717 /م) دعاية مشابهة إىل حد بعيد ،ظهرت فيها الجوانب السياسية واملذهبية واالجتماعية

جليا ،ال يمكن نكرانها(.((7
ًّ

يف مستوى أول ،كان عمر بن عبد العزيز موضوع دعاية عباسية؛ فقد استثنى العباسيون ،إبان ثورتهم ،قربه من عمليات

النبش ،مثلما استثنوا بنيه من عمليات التنكيل واإلبادة التي لحقت أبناء الخلفاء األمويني وأحفادهم وأتباعهم .ويبدو أن كل ذلك
موضوعيا مع مبادئ الثورة العباسية عىل إدانة األمويني( .((7لذلك اعتربوه الخليفة
عفويا ،إذا ما علمنا أن سياسته تلتقي
لم يكن
ً
ً
(((7
ميزه الخليفة العبايس املهدي يف أثناء زيارته بيت املقدس من غريه من الخلفاء األمويني ونظرائهم
األموي الوحيد العادل  ،كما ّ

تفوقوا عىل العباسيني يف أمور أربعة :قبة الصخرة ،والجامع األموي،
من العباسيني ً
أيضا ،ملا ّ
أرس لوزيره أيب عبد الله أن األمويني ّ

استثنائيا للذاكرة
موضوعا
وعمر بن عبد العزيز ،ونجاحهم يف التعامل مع املوايل(ّ .(((7إل أن عمر بن عبد العزيز كان يف مستوى آخر
ً
ً
67 El-Hebri, p. 252.

68

أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ج ( 2القاهرة :طبعة بوالق1283 ،ه) ،ص .267 ،266

 69الجاحظ ،ص .15

70 Murad, p. 326

71 James Bellamy, "Pro-umayyad Propaganda in Ninth-centry Baghdad in the Works of Ibn Abi-dunya," in: George Makdisi et al. (eds.),
Prédication et propagande au Moyen Âge. Islam, Byzance, Occident. Penn-Paris-Dumbarton Oaks Colloquia. III. Session des 20 - 25 octobre
1980 (Paris: PUF, 1983), pp. 71 - 86.

72
73

عمري ،ص .314 ،313

ابن عبد الحكم ،ص .132 ،131

74 Murad, p. 327.

 75محمد بن شهاب الدين أحمد السيوطي ،إتحاف األخصاء بفضائل المسجد األقصى ،تـحقيق أحمد رمضان أحمد ،ج ( 2القاهرة :الهيئة المصرية للكتاب،)1984 ،
ص .160
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(((7
بروت أن عمر بن عبد العزيز كان
عند أئمة املذاهب األربعة وأهل الحديث
ً
عموما ،حينما اع ُترب خامس الخلفاء الراشدين ( .ويرى ّ

موضوعا لذاكرة املرصيني وموايل األمويني.
يف سرية عبد الله بن عبد الحكم
ً

اعترب املؤسس الفعيل للدولة العباسية الخليفة أبو جعفر املنصور (158-136ه775-754 /م) أن الخليفة هشام بن عبد امللك

(125-105ه743-724 /م) هو الرجل القوي ،مقارنة ببقية الخلفاء ،خاصة املتأخرين الذين كانوا يف نظره منغمسني يف الرتف ويف الجري

وراء ّ
امللذات ،وهو ما سلبهم ،يف رأيه ،حقهم يف الرئاسة الذي منحهم إياه الله( .((7وهو الخطاب الذي يعيد صياغة النظرة الرسمية
العباسية إىل الخلفاء األمويني الذين نزعت عنهم دعاية الثورة العباسية رشعية الخالفة ،نحو نظرة مغايرة تستند إىل مرجعية سياسية

جديدة تتمركز يف فكرة النجاعة السياسية والقدرة عىل إدارة دواليب الدولة؛ فكانت مساعي االقتباس من التجربة السياسية واإلدارية

رصيحا برشعيتها(.((7
األموية اعرتا ًفا
ً

انقالبا ً
ملحة يف
يف هذا املستوى بالذات ،يمكن أن نلحظ
كامل يف عملية التذكر الخاصة بالخليفة هشام بن عبد امللك ،من رغبة ّ
ً

طمس كل أثر له من خالل أعمال الثورة االنتقامية التي لحقت رفاته وبنيه يف إطار أعمال اإلبادة والتمثيل باألمويني ،إىل رغبة مناقضة
ملقومات الدولة العباسية الناشئة،
تسعى لتذكر املقدرة اإلدارية والقتالية التي كان عليها جيش ابن عبد امللك ،لغرض محاكاته،
تدعيما ّ
ً

يف إطار تشكل ذاكرة جديدة تعتني بالتأسيس لدولة القوة واملناعة .لذلك ،كانت صورة ابن عبد امللك موط ًنا من مواطن الذاكرة األموية،

التي حظيت باعرتاف العباسيني يف سياق مختلف من االلتزام األيديولوجي.

 .2الشواهد األركيولوجية
يبدو من العبث يف بعض األحوال إنكار الذاكرة األموية ،خاصة إذا ما تع ّلق األمر باآلثار العمرانية التي بقيت شاهدة عىل العرص

ً
أقرت بها عبارة الخليفة
األموي،
كاشفة عن أهمية األدوار الدينية والثقافية والحضارية التي اضطلع بها األمويون ،هذه الحقيقة التي ّ

العبايس املهدي( ،((7عىل الرغم من مساعيه ومساعي الخليفة املأمون ملحو ذاكرة أسالفهم األمويني من بعض الشواهد األكرث رمزية،
مثل قبة الصخرة واملسجد األموي.

عد مسجد قبة الصخرة( ((8أقدم أثر باق يشهد عىل نشأة عمارة املسلمني ،وكان بناؤه بني عامي  68و72ه 687 /و692م يف عهد
ُي ّ

الخليفة عبد امللك بن مروان ،وهو من الناحية الفنية والهندسية عبارة عن تحفة نادرة ،عكست جمال الفن والزخرفة عند املسلمني ،كما

تعترب املنقوشات التي بداخله من اآليات القرآنية من أقدم النقوش عندهم ،وكان بناؤه يف إطار تركيز األيديولوجيا األموية يف مواجهة
 76من خالل ذاكرة ممتدة في التاريخ ،ساهم في تشكيلها منذ البداية بعض الصحابة المعاصرين لعمر ،من أمثال أنس بن مالك وبعض رموز التابعين،
الس ّنة في القرون الالحقة .عمري،
واحتفظ بها من جاء بعدهم من األئمة ،مثل األوزاعي ومالك وصاحب أبي حنيفة والشافعي وابن حنبل  ...وتواصلت مع ُدعاة ُ
ص .316 - 312
77

المسعودي ،ص .181

79

علي الربعي ،فضائل الشام ودمشق (دمشق :مطبعة الترقي ،)1950 ،ص .42

 78يمكن إدراك هذا المعنى في روايات أخرى تذكر اهتمام المنصور باالستراتيجيات العسكرية التي اعتمدها هشام بن عبد الملك ،وتذكر انبهاره بالمستوى التأطيري
والقتالي لجيشه.Borrut, "La memoria …," p. 49 .
 80بني في عام 69ه على صخرة صعود الرسول إلى السماء ليلة اإلسراء والمعراج.

Oleg Grabar, "The Umayyad Dome of the Rock in Jerusalem," Ars Orientalis, no. 3 (1959), pp. 33 - 62.
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موج ً
وتعبريا من األمويني
هة إىل املسيحيني من خالل رفض عقيدة الثالوث اإللهي(،((8
عبد الله بن الزبري املعتصم بمكة( .((8وكانت ً
أيضا ّ
ً
املوحدة األخرى وعىل الديانات القديمة(.((8
تفوق املسلمني عىل الشعوب ِّ
عن ّ

كما كان املسجد األموي يف دمشق أحد شواهد الذاكرة األموية التي كانت محل انبهار القائد العبايس عبد الله بن عيل عند دخوله

إىل دمشق( ،(((8ومحل إعجاب الخليفة العبايس املهدي ،والتي تشهد كذلك عىل أعمال الوليد بن عبد امللك يف العناية بدور العبادة

يف مختلف األمصار ،خاصة منها إعادة بناء املسجد النبوي يف املدينة ،الذي استقدم له من أجل إنجازه اليد العاملة والفسيفساء من
(((8
بي فراد دونر أن ذلك يأيت يف إطار جلب االعرتاف بعقيدة املسلمني من الخارج وتعزيز الرشعية السياسية والدينية
بيزنطة  ،وقد ّ

يف الداخل(.((8

كما شكلت القصور األموية ً
معماريا مستحدثًا لم يكن معرو ًفا يف شبه الجزيرة العربية ،يقوم عىل مفهومني معماريني
نمطا
ً

رئيسني :الجدار والفناء املربع ،وقد تزامن ظهور هذا النمط املعماري ،وفقًا للباحثني ،مع سعي األمويني لتعزيز مظاهر هيبة

عموما األرضية الثقافية والحضارية التي ظهرت فيها القصور يف الحضارات القديمة .ويعود إنشاء أغلبية القصور
الدولة .وهي
ً
األموية الرئيسة إىل فرتيت الوليد بن عبد امللك (96 - 86ه715 - 706 /م) وهشام بن عبد امللك (125 - 105ه743 - 723 /م)(،((8
معماريا ممي ًزا ،يمكن معاينته يف عدد من القصور العباسية،
ونموذجا
معتمدا ،فرتات متأخرة،
وظل الطابع األموي يف بناء القصور
ً
ً
ً

تصورهم
مثل قرص أيب جعفر املنصور يف بغداد( .((8وقد دافع عدد من املؤرخني عن حقيقة النمط األموي ،وعن فكرة التجديد يف
ّ

للفضاء الحرضي؛ فاعتربوا أن هذا النمط املعماري كان من ميزات منطقة الرشق األدىن إىل حدود القرن الثاين عرش ،معتربين ّإياه

تحدثوا عن الجذور األموية لقرص الزهراء يف قرطبة ،حينما ّ
تفطنوا إىل تطابقه مع
بداية
تصور املسلمني للحياة الحرضية .مثلما ّ
ّ
تصور األمويني لذواتهم
عب عن
عمان الذي بناه األمويون( .((8و ُت ّ
عد لوحات قصري عمرة أهم الشواهد التي ُت ّ
ّ
قرص جبل القلعة يف ّ
كأباطرة وساللة مختارة لقيادة املؤمنني( .(((9وهو ما جاء يف وصف ابن خلدون لهم يف كتاب العرب ملا جعل منهم بناة لإلمرباطورية،

تدعيها؛ إذ يظهر األمويون كأنهم من وضع نسق تاريخ املسلمني ،وكل من جاء
وهي خاصية ال يمكن ألي ساللة أخرى أن ّ

بعدهم نسج عىل منوالهم(.((9
81

ومقوماتها األيديولوجية واالجتماعية (تونس :كلية اآلداب بسوسة ،)2008 ،ص .244
بثينة بن حسين ،الدولة األموية
ّ

82 Donner, p. 192.

83 Borrut& Cobb, "Introduction," p. 6.
84 Ibid.

85

(عمان :بيت األفكار الدولية[ ،د .ت ،)].ص .1236
محمد بن جرير الطبري ،تاريخ األمم والملوك :تاريخ الطبري ،اعتنى به أبو صهيب الكرمي ّ

86 Donner, p. 191.

87 Grabar, pp. 141 - 148.
88 Ibid., pp. 165, 166.
89 Ibid., p. 141.
90 Borrut & Cobb, "Introduction," p. 11.
91 Martinez-gros, p. 169.
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 .3ذاكرة التأسيس للثقافة والهوية

(((9

نعني بها املنجز الذي تركه األمويون ،وغمرت بعضه طبقات النسيان ،وظل بعضه اآلخر يف غياهب التجاهل والنكران ،مسكو ًتا

معرف به ،عىل الرغم من طابعه التأسييس يف بناء الفكر والثقافة ،ويف صياغة معالم هوية العرب املسلمني.
عن قيمته وغري ّ
أ .تعريب نظم الدولة وتطوير أيديولوجيا الحكم

قام األمويون بدور تأسييس يف ترسيخ نظم الدولة الناشئة ،ويف تطوير العقائد السياسية وتطوير أيديولوجيا الحكم ،ولعل

أهم اإلنجازات التي تحتفظ بها الذاكرة لألمويني هو إنشاء العملة العربية يف عهد الخليفة عبد امللك بن مروان بني عامي 74ه/

ومرتديا
694م و77ه697 /م ،والتي ُتعرف بعملة "الخليفة الواقف"؛ إذ كانت صورة الخليفة عىل الدنانري وهو واقف ،متق ّل ًدا سيفه
ً
اللباس العريب(.((9

عربا يف إطار سعيهم الواضح لربط اإلدارة باستعمال اللغة العربية يف الوثائق
كما لم ُيخف األمويون
خلفيتهم الثقافية بوصفهم ً
ّ

والسجالت املختلفة يف عهدي الخليفتني عبد امللك بن مروان وخلفه ابنه الوليد للتخ ّلص من التبعية لبيزنطة والفرس( .((9ويذكر

ً
مسلما ،وجده العباسيون
عربيا
محمد بن جرير الطربي أن عملية التعريب بلغت ذروتها مع هشام بن عبد امللك(((9؛ إذ أخذت
ً
شكل ً
مهدوا لظهور وظيفة الوزير يف
تطور اإلدارة يف العهد األموي إىل بروز نخبة من الك ّتاب املهرة الذين ّ
عىل أحسن صورة .وقد أفىض ّ
العرص العبايس(.((9

كان األمويون إضافة إىل ذلك وراء تطوير أيديولوجيا الحكم عند املسلمني من خالل تشييدهم ،يف عهد هشام بن عبد امللك

ومروان بن محمد ،العديد من الحجج املجازية إلضفاء الرشعية عىل حكمهم ،التي ذكرها اإلداري األموي عبد الحميد بن يحيى،

ودرستها وداد القايض .ومن أهم هذه الحجج أن الله س ّلم خالفة محمد إىل األمويني باعتبارهم "خلفاء لله"( ،((9وطاعتهم واجب

مقدس ،بوصفهم ُحماة اإلسالم ورمز وحدة الجماعة .وقد ّبينت املؤرخة القايض اعتماد ّ
حكام املسلمني الحقًا ،هذا اإلرث األموي لتربير
ّ
رشعية حكمهم(.((9

املقدس وتأطري النشأة الثقافية
ب .حماية األثر ّ

(((9

 92نقترب في هذا المستوى من مفهوم "الذاكرة الحضارية" لعالم اآلثار األلماني يان أسمان  Jan Asmanالذي عنى بها الذاكرة المؤسسة للهوية ،وهي عبارة عن
جماعيا ،وتستند إليها حضارة ما في بناء وعيها
ويتكون من نصوص وصور وطقوس ورموز متعارف عليها
مخزون حضاري خاص بكل مجتمع ،ويرسم له صورته الذاتية،
ّ
ً
بذاتها .يان أسمان ،الذاكرة الحضارية الكتابة والذكرى والهوية السياسية في الحضارات الكبرى األولى ،ترجمة وتعليق عبد الحليم عبد الغني رجب (القاهرة:
المجلس األعلى للثقافة ،)2003 ،ص .259
 93بن حسين ،ص .245

 94تذكر الروايات جهود سليمان بن سعد الخشني كاتب عبد الملك بن مروان وأبنائه في ترجمة الدواوين من الرومية والفارسية إلى العربية في بالد الشام
والعراق .أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري ،كتاب الوزراء والك ّتاب ،حققه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة :مطبعة
مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،)1938 ،ص .40
95

الطبري ،ص .203

 96أشهرهم سالم أبي العالء كاتب هشام بن عبد الملك؛ وعبد الحميد بن يحيى كاتب آخر الخلفاء األمويين مروان بن محمد .رضوان السيد" ،الكاتب والسلطان دراسة
في ظهور كاتب الديوان في الدولة اإلسالمية" ،االجتهاد ،مج  ،1العدد ( 4صيف  ،)1989ص .13
Crone & Hinds, pp. 4 - 23.

97

Donner, p. 203.

98

 99قد يتضمن المعنى الشامل لإلرث الثقافي عد ًدا من األبعاد ،مثل الموروث السياسي واأليديولوجي والديني التي أفردنا عناصر خاصة بها في ما تقدم من الدراسةّ ،إل
وتحديدا ما تعلق باألدب والمعارف واللغة.
الضيق،
أننا في هذا العنصر بالذات سنعتمد المفهوم الثقافي في معناه
ً
ّ
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ويحفظ لألمويني دورهم يف
تتشكل الذاكرة األموية ً
أيضا من إرث ديني غري ملحوظ وخفي ،لكنه محفوظ وتتوارثه األجيالُ ،

حد ًدا يف هوية املجتمع الناشئ ،وهو ما أوضحه دونر يف حديثه عن جهود األمويني يف إضفاء الرشعية
العناية بالدين باعتباره
عنرصا ُم ّ
ً
عىل حكمهم الذي ّ
دل عليه إرثهم الصامت ،عىل حد تعبريه( .((10ومن بني شواهد هذه الذاكرة الصامتة ما ا ّتخذه الخلفاء األمويون من

أعمال أسهمت يف تحديد الطقوس األساسية يف اإلسالم ،مثل الصالة اليومية وصالة الجمعة والحج والصيام ،التي كانت ،يف رأيه،
وتنظيما مما أصبحت عليه يف الفرتة األموية(.((10
وضوحا
أقل
ً
ً

(((10
املقعر كان مع الخليفة األموي
تذكر املصادر ً
أيضا تأسيس الخلفاء األمويني للمآذن  ،كما أثبت بعض املؤرخني أن ظهور املحراب ّ

ورجح بعض األركيولوجيني وجود اضطراب يف وجهة القبلة يف بعض املساجد قبل هذا
الوليد بن عبد امللك يف أثناء ترميم مسجد املدينةّ .
التاريخ ،وهو ما ّ
دل عليه بعض اإلشارات األركيولوجية حول أحد املساجد يف سورية؛ األمر الذي دفع بعضهم إىل استنتاج أن األمويني،

( ((10إىل مكة عىل نح ٍو ال لبس فيه وال اضطراب( .(((10كما ال تنكر الروايات
وتحديدا مع الوليد بن عبد امللك ،قاموا بتصويب وجهة املحراب (
ً
دور األمويني يف حماية النصوص الدينية من خالل االهتمام بالقرآن .وتعود جهود األمويني يف هذا الصدد إىل فرتة معاوية بن أيب سفيان

وواليه عىل العراق زياد بن أبيه( ،(((10والحقًا إىل جهود الخليفة عبد امللك بن مروان وواليه عىل العراق الحجاج بن يوسف( .((10وقد ص ّنف
املقدس( .((10ومن
بعض املؤرخني هذه اإلجراءات ضمن أشهر األعمال التي ُتحسب لألمويني(((10؛ ملا لها من طابع التأسيس يف حماية ّ
هذه الجهود ما اتصل بمساعي جمع الحديث النبوي مع عمر بن عبد العزيز(.((10

أدوارا رئيسة يف تنشيط الحركة األدبية الناشئة ،باالهتمام باملعارف وتدوينها وترجمتها ،وبالعناية باللغة العربية،
أدى األمويون
ً

وذلك باحتضان الحركة الشعرية والنرثية عرب تشجيع الخلفاء والوالة للشعراء يف مقابل مدحهم ومنارصتهم( .((11كما نبغ من الخلفاء
أنفسهم وأبنائهم كثري من الشعراء الذين ذكرهم كتاب األغاين( .((11وأسهم استقبال األمويني ألهل الخطابة والكالم يف مجالسهم

رقي العقل العريب بما وصل إليه من انفتاح عىل كنوز الثقافات األخرى،
ومحافلهم يف الدفع بالحركة األدبية الناشئة ،وعكس هذا املناخُ َّ
100 Donner, pp. 187 - 211.
101 Ibid., p. 194.
102 Ibid., p. 197.

شائعا ،أو أنه دليل على اختالف في وجهة القبلة في المساجد؛ ألن شي ًئا من هذا لم يذكر في الروايات فيما نعلم ،وقد ُيعزى ذلك إلى
 103ال نعتقد أن هذا األمر كان
ً
أخطاء في تصويب وجهة المحراب في أثناء تشييد المساجد.

104 Donner, pp. 197-200.

 105كلف زياد بن أبيه أبا األسود الدؤلي بنقط اإلعراب على المصحف ،وذلك بضبط الشكل من فتح وضم وكسر.

De Prémare, pp. 292, 293.

 106عملية نقط اإلعجام ،وفيها تم تمييز بعض الحروف المتشابهة بعضها من بعض .عبد الله بن أبي داود السجستاني ،كتاب المصاحف ،صححه ووقف على طبعه
آرثر جفري (القاهرة :المطبعة الرحمانية ،)1936 ،ص .117
107

المرجع نفسه ،ص 118

109

عمري ،ص .297 ،274

108 De Prémare, p. 296.

وثمن سياسته في القضاء على الخصوم وإشاعة النظام .ديوان الفرزدق ،تحقيق
 110حيث كانت أفضل مدائح الفرزدق في
ّ
الحجاج خشية من بطشه ،مثلما مدحه جرير ّ
علي فاعور (بيروت :دار الكتب العلمية ،)1987 ،ص .108 ،24 ،14،21
 111اشتهر من بينهم يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك وابنه الوليد بن يزيد.

&Hilary Kilpatrick, "Umar Ibn Abd Al-Aziz. Al-Walid Ibn Yazid And Their Kin, Images of the Umayyads in the 'kitab al-Agha," in: Borrut
Cobb (eds.), pp. 63 - 86.
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وترجم أصداء السجال القائم بني فرق املسلمني .ويمكن اعتبار الروايات الواردة عن دفاع األمويني عن الفكر الجربي( ،((11وعن
حواراتهم مع الخوارج ومع القدرية( ،((11خاصة مع غيالن الدمشقي حول املشيئتني اإللهية والبرشية ،أو تلك التي تناقلتها املصادر

املسيحية عن الحوار الديني بني الخليفة عمر بن عبد العزيز وامللك البيزنطي ليون الثالث( ،((11أهم مظاهر إسهام األمويني يف تنشيط
(((11
وع ّد رصيد املعارف املأخوذ عن مجالس الخلفاء األدبية( ((11نوا ًة لعلم البالغة العريب
حرك َتي الفكر والعقيدة يف تاريخ املسلمني املبكر ُ .

أخبارا كثرية عن اهتمام األمويني بكتب النجوم والكيمياء والطب( ((11والفلسفة(،((11
وللمعارف التاريخية وغريها( .((11كما ذكرت الروايات
ً
وعن دورهم يف حماية اللسان من اللهجات املحلية واللكنات الدخيلة باعتنائهم باملصحف( ،((12وهو ما يعترب ً
تأسيسيا يف حماية
عمل
ً

اللسان والثقافة والهوية.

خامتة
توصلنا يف املبحث األول من هذه الدراسة إىل التعريف بنشأة املبحث التاريخي للذاكرة من الناحيتني التاريخية واملنهجية .هذه
ّ

توجهات التاريخ الجديد الذي ُيعنى بالذهنيات والبنى الفوقية يف دراسة الظاهرة التاريخية ،وهو املبحث الذي
النشأة املنبثقة عن ّ

يفرتض دور األطر الجماعية ودوائر التحكم السياسية والعقائدية وغريها يف الكتابة التاريخية ،بتأثريها يف نشاطات الذاكرة القائمة
ّ
منهجيا دراسة
مهد لنا
عىل آلي َتي
التذكر والنسيان .كما أتينا يف املبحث نفسه عىل أهم ما ُأنجز من دراسات عن الذاكرة األموية ،ما ّ
ً
ّ
بالحط من رشفهم والطعن يف رشعيتهم
أشكال النسيان التي لحقت األمويني ،واستهدفت تاريخهم بالطمس واإلخفاء والتشويه ،وذلك
ومحاربة ذكراهم.

أما يف املبحث الثاين ،فقد اتجهنا إىل الكشف عن مجمل املواطن التي استطاعت من خاللها الذاكرة األموية الصمود يف وجه إرادة

النسيان والتجاهل ،ووجدنا أنها تتحصن بمكامن عدة ،أهمها ما رشح عن الرواية املوظفة زمن العباسيني( ،((12التي كشفت عن تق ّلبات
112 Décobert, p. 24; Jong F., "Khalifa," Encyclopédie de l'Islam, p. 971.
113 Murad, pp. 283 - 291.
114 Robert Hoyland, "The Correspondence of Leo III (717 - 41) and Umar II (717 - 20)," Aram, no. 6 (1994), pp. 165 - 177; Arthur Jeffry,
"Ghevond's Text of the Correspondence between 'Umar II and Leo III," The Harvard Theological Review, vol. 37, no 4 (1944), pp. 269 - 332.

 115كما اعتبر عدد من الك ّتاب والمؤلفين ،مثل الجاحظ في كتابه البيان والتبيين ،بعض الخلفاء األمويين من أعالم الخطابة ،مثل معاوية بن أبي سفيان
وعبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز ويزيد الناقص ،كما اعتبر اللغويون الحجاج بن يوسف وزياد بن أبيه من مشاهير الخطابة .أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،
البيان والتبيين ،ج  ،1ط ( 7القاهرة :مطبعة الخانجي ،)1998 ،ص .352
116

أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ج ( 3صيدا /بيروت :المكتبة العصرية ،)2005 ،ص .32 ،31

118

أحمد بن أبي أصيبعة ،عيون األنباء في طبقات األطباء ،تحقيق عامر النجار ،ج ( 1القاهرة :دار المعارف ،)1996 ،ص .35-33

120

جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ج ( 8بيروت :دار العلم للماليين؛ بغداد :دار النهضة ،)1970 ،ص .182

دونت في كتاب عنوانه التضافر والتناصر،
 117احتفظ الجاحظ بأجزاء من الحوارات التي كانت تدور بين معاوية بن أبي سفيان ودغفل بن حنظلة السدوسي ،وقد ّ
ً
متداول في عصر
مثلما أمر ابن أبي سفيان بتدوين ما يقصه عبيد بن شرية الجرهمي عن أخبار ملوك العرب الماضين ،وهو محتوى كتاب أخبار األمم الماضية الذي كان
المسعودي .كما ارتبط أدب المثالب في بداياته على سبيل المثال بزياد بن أبيه لتأليفه فيها ،مثلما ظهرت أولى المؤلفات الفقهية في عصر الحجاج .الجاحظ  ،البيان
والتبيين ،ج  ،1ص 247-121؛ النديم ،ص .102
119

النديم ،ص .182

دائما في األطر الخاضعة للسلطة؛ ألن التاريخ األموي الذي ُأعيدت كتابته في الفترة العباسية خضع لتأثيرات مختلفة،
 121ال يمكن حصر عملية التحكم في الذاكرة ً
منها ما كان من المناوئين لهم ،خاصة العلويين ،وقد اكتفى البحث بإدراج نماذج من التحكم العباسي إلبراز كيفية اشتغال الذاكرة ودورها في عملية التدوين ،كما أن
االقتصار على هذه النماذج ال ُيدرج في إطار الدفاع عن األمويين ،أو في سياق المفاضلة بين الساللتين ،إنما الغرض هو تأكيد طبيعة التأثيرات التي تتعرض لها الكتابة
التاريخية وعالقة ذلك باألطر السياسية والثقافية السائدة.
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الذاكرة ورصاعاتها التي اقتضتها شعارات الثورة العباسية ورشعيتها ،من خالل ما ورد عن أحداثها ،وعن تم ّثالت العباسيني ألسالفهم
تمت العودة إىل أعمال األركيولوجيني للوقوف عىل شواهد الذاكرة املعمارية
األمويني املتغرية ّ
بتغي طبيعة الرشعية ومتط ّلباتها .كما ّ

لألمويني ،لنربز ارتباطها بطابع التشييد لنمط فني خاص بهم وباملسلمنيّ .إل أن مكامن الذاكرة األموية األكرث داللة وعمقًا يف تاريخ
ً
متصل بهوية املسلمني الناشئة وبثقافتهم ،د ّلت عليه يف الغالب معالم صامتة كثرية ،لكنها
خفيا غري ملحوظ،
املسلمني ما كان يف الغالب ً

واملقدس والطقوس ،وهو ما سعينا لتوضيحه من خالل
عصية عن إرادة النسيان ،الرتباطها بفعل التأسيس للدولة والفكر واألدب واللغة
ّ
ّ
أمثلة بارزة يف العنوان األخري "ذاكرة التأسيس للثقافة والهوية".

أردنا من ذلك كله إثراء املتداول من املقاربات املنهجية( ،((12وتدعيم املنجز يف الدراسات األموية التي تحتاج يف نظرنا ،عىل أهمية

ما تحقق ،إىل مزيد الضبط املنهجي واإلحكام اإلبستيمولوجي من أجل فهم قوانني الذاكرة التي صاغت الرواية التاريخية ،ومن أجل

تحكيم الرصاع بني الذاكرة والتاريخ ،وهو ما يزعم املبحث التاريخي للذاكرة العمل من أجله.

 122التزم قسم منها بكتابة تاريخ كرونولوجي حدثي ال أكثر ،في حين اهتمت أقسام أخرى بتاريخ المؤسسات االجتماعية االقتصادية والعقائدية وغيرها في إطار
لتوجهات المدارس السائدة قبل الثورة األسطوريوغرافية التي أحدثتها مفاهيم التاريخ الجديد.
االنضباط
عموما ّ
ً

143

 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

References

املراجع
العربية

ابن أيب أصيبعة ،أحمد .عيون األنباء يف طبقات األطباء .تحقيق عامر النجار .القاهرة :دار املعارف ،مرص.1996 ،
ابن األثري ،عيل بن الحسني .الكامل يف التاريخ ،وبهامشه تاريخ مروج الذهب ومعادن الجوهر .مرص[ :د .ن].1885 ،
ابن بكار ،الزبري .األخبار املوفقيات .تحقيق سامي العاين .ط  .2بريوت :عالم الكتب.1996 ،
ابن عبد الحكم ،عبد الله .سرية عمر بن عبد العزيز .ط  .2القاهرة :مكتبة وهبة1345 ،ه.
ابن كثري ،إسماعيل بن عمر .تفسري القرآن العظيم .ط  .2بريوت :دار صادر.2004 ،
أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده .تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار املطلبي .بريوت :دار الطليعة.1978 ،
أسمان ،يان .الذاكرة الحضارية الكتابة والذكرى والهوية السياسية يف الحضارات الكربى األوىل .ترجمة وتعليق عبد الحليم
عبد الغني رجب .القاهرة :املجلس األعىل للثقافة.2003 ،

األصفهاين ،عيل بن الحسني بن الهيثم .األغاين .تحقيق إحسان عباس .بريوت :دار صادر.2008 ،
البحراين ،هاشم .الربهان يف تفسري القرآن .بريوت :مؤسسة األعلمي.2006 ،
بردي ،يوسف بن تغري .النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة .ج  .1بريوت :دار الكتب العلمية.1963 ،
البالذري ،أحمد .أنساب األرشاف .بريوت :دار الفكر.1996 ،
بن حسني ،بثينة .الدولة األموية ومقوماتها األيديولوجية واالجتماعية .تونس :كلية اآلداب بسوسة.2008 ،
تيمومي ،الهادي .مفهوم التاريخ وتاريخ املفهوم .تونس :دار محمد عيل.2003 ،
الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر .البيان والتبيني .ط  .7القاهرة :مطبعة الخانجي.1998 ،
_______ .الرسائل .تحقيق ورشح عبد السالم محمد هارون .ط  .2القاهرة :مطبعة الخانجي.1964 ،
الجهشياري ،أبو عبد الله محمد بن عبدوس .كتاب الوزراء والك ّتاب .حققه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم األبياري
وعبد الحفيظ شلبي .القاهرة :مطبعة مصطفى البايب الحلبي وأوالده.1938 ،

ديوان الفرزدق .تحقيق عيل فاعور .بريوت :دار الكتب العلمية.1987 ،
الذهبي ،محمد .تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم .تحقيق بشار عواد معروف .مج  ،3بريوت :دار صادر.2003 ،
الربعي ،عيل .فضائل الشام ودمشق .دمشق :مطبعة الرتقي.1950 ،
ريكور ،بول .الذاكرة ،التاريخ ،النسيان .ترجمة وتقديم وتعليق جورج زينايت .بريوت :دار الكتاب الجديد.2009 ،
السجستاين ،عبد الله بن أيب داود .كتاب املصاحف .صححه ووقف عىل طبعه آرثر جفري .القاهرة :املطبعة الرحمانية.1936 ،

144

تاـسارد

األمويّون :أشكال النسيان ومواطن الذاكرة

السيد ،رضوان" .الكاتب والسلطان دراسة يف ظهور كاتب الديوان يف الدولة اإلسالمية" .االجتهاد .املجلد  ،1العدد ( 4صيف .)1989
السيوطي ،محمد بن شهاب الدين أحمد .إتحاف األخصاء بفضائل املسجد األقىص .تـحقيق أحمد رمضان أحمد .القاهرة :الهيئة
املرصية للكتاب.1984 ،

عمان :بيت األفكار الدولية[ ،د .ت].
الطربي ،محمد بن جرير .تاريخ األمم وامللوك :تاريخ الطربي .اعتنى به أبو صهيب الكرميّ .

العروي ،عبد الله .مفهوم التاريخ .بريوت :املركز الثقايف العريب.1992 ،

عيل ،جواد .املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم .بريوت :دار العلم للماليني؛ بغداد :دار النهضة.1970 ،
عمامو ،حياة" .ماهية املصادر اإلسالمية املبكرة واختالف آراء الباحثني يف أهميتها التاريخية" .أسطور .العدد ( 6تموز /يوليو .)2017
عمامو ،حياة ولطفي عيىس ومنصف التايب .السلطة وهاجس الرشعية يف الثقافة اإلسالمية .تونس :دار األمل.2005 ،
أعدت لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ .كلية العلوم اإلنسانية
عمري ،املعز" .عمر بن عبد العزيز بني التمثل والتاريخ" .أطروحة ّ
واالجتماعية ،جامعة تونس.2018 .1

الكتابة التاريخية .ترجمة محمد حبيدة .الدار البيضاء :أفريقيا الرشق.2015 ،
كوثراين ،وجيه .تاريخ التاريخ :اتجاهات مدارس مناهج .ط  .2الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.2013 ،
املسعودي ،أبو الحسن عيل بن الحسني .مروج الذهب ومعادن الجوهر .القاهرة :طبعة بوالق1283 ،ه.
_______ .مروج الذهب ومعادن الجوهر .صيدا /بريوت :املكتبة العرصية.2005 ،
مصطفى ،شاكر .التاريخ العريب واملؤرخون .بريوت :دار العلم للماليني.1983 ،
النديم ،أبو الفرج محمد بن إسحاق .كتاب الفهرست يف أخبار العلماء واملصنفني من القدماء واملحدثني وأسماء كتبهم .تحقيق
رضا تجدد .طهران[ :املحقق]1971 ،م.

يزبك ،قاسم .التاريخ ومنهج البحث التاريخي .بريوت :دار الفكر اللبناين.1990 ،
اليعقويب ،أحمد بن أيب يعقوب .تاريخ اليعقويب .النجف :املكتبة املرتضية1358 ،ه.

األجنبية
Abbott, Nabia. Studies in Arabic Literary Papyri 1: Historical Texts. Oriental Institute Publications. Chicago:
University of Chicago Press, 1957.
Aymard, Maurice. "History and Memory: Construction, Deconstruction and Reconstruction." Diogenes. vol. 51,
no. 1 (2004).
Borrut, Antoine & Paul Methuen Cobb (eds.). Umayyades legacies, Islamic History and Civilization. vol. 80.
Leiden: Brill, 2010.
Borrut, Antoine. "Entre tradition et histoire: Genèse et diffusion de l'image de Umar II." Mélange de l'université
Saint-joseph. no. 58 (2005).

145

 ددعلالا

يناثلا نوناكوناك/ رياني

_______. Entre mémoire et pouvoir. L'espace syrien sous les derniers omeyyades et les premiers abbassides (v.
72 - 193/692 - 809). Leiden: Brill, 2011.
_______. "Introduction: La fabrique de l'histoire et de la tradition islamiques." Revue des mondes musulmans et
de la Méditerranée. Écriture de l'histoire et processus de canonisation dans les premiers siècles de l'islam.
no. 129 (juillet 2011).
Broun, Jonathan. Canonisation de Boukhari et Muslim, The formation and Function of the Sunni Hadith Canon.
Leiden: Brill, 2007.
Cheddadi, Abdesselem. "A l'aube de l'historiographie arabo-musulmane: La mémoire islamique." Studia Islamica.
no. 74 (1991).
Comero, Viviane. "La figure historique d'Ibn 'Abbâs." Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée.
Écriture de l'histoire et processus de canonisation dans les premiers siècles de l'islam. no. 129 (2011).
Crone, Patrice & Martin Hinds. God's Caliph, Religious Authority in the First Centuries of Islam. Cambridge:
Cambridge University press, 1989.
De Prémare, Alfred Louis. "Ayyam al-Arab- Ayyam al-islam. Tufayl Ibn 'amr al-dawsi." Arabica. no. 46 (1999).
Décobert, Christian. "L'autorité religieuse aux premiers siècles de l'islam." Archives de sciences sociales des
religions. no. 125 (Janvier - Mars 2004).
Elad, Amikam. "Aspect of the Transition from the Umayyad to the Abbasid Califate." Jerusalem Studies Arabic
and Islam. no. 19 (1955).
El-hebri, Tayeb. "The Redemption of Umayyad Memory by the 'Abbasids." Journal of Near Estearn Studies. vol.
61, no. 4 (2002).
Geary, Patrick. La mémoire et l'oubli à la fin du premier millénaire. Paris: Aubier, 1996.
Goldziher, Ignaz. Muhammedaniche Studien II. Halle: max Niemeyer, 1890.
Grabar, Oleg. "The Umayyad Dome of the Rock in Jerusalem." Ars Orientalis. no. 3 (1959).
Gregor, Schoelor. Ecrire et transmettre dans les débuts de l'islam. Collection: Islamiques. Paris: Puf, 2002.
Halbwachs, Maurice. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: F. Alcan, 1925.
Hoyland, Robert. "The Correspondence of Leo III (717 - 41) and Umar II (717 - 20)." Aram. no. 6 (1994).
Humphreys, Stephen. "Modern Arab Historians and the challenge of the Islamic Past." Middle Eastern Lectures.
no. 1 (1995).
Jeffry, Arthur. "Ghevond's Text of the correspondence between 'Umar II and Leo III." The Harvard Theological
Review. vol. 37, no. 4 (1944).
Lassner, Jacob. "Islamic Revolution and Historical Memory. An inquiry into the Art of Abbasid Apologetics."
American Oriental Society. no. 66 (1986).
Le Goff, Jaques, Roger Chartier & Jacques Revel (eds.). La nouvelle histoire. Paris: Retz, 1978.
Le Goff, Jaques. Histoire et mémoire. Paris: Gallimard, 1988.

146

تاـسارد

 أشكال النسيان ومواطن الذاكرة:األمويّون

Makdisi, George et al. (eds.). Prédication et propagande au Moyen Âge. Islam, Byzance, Occident. Penn-ParisDumbarton Oaks Colloquia. III. Session des 20 - 25 octobre 1980. Paris: PUF, 1983.
Martin, Jean Clément. "Histoire, Mémoire et Oubli: Pour un autre régime d'historicité." Revue d'histoire moderne
et contemporaine. vol. 47, no. 4 (2000).
McKitterich, Rosamond. History and Memory in the Carolingian World. Cambridge: Cambridge University press,
2004.
Murad, Hasan Qasim. "Was 'Umar II a True Umayyad'?" Islamic Studie. vol. 24, no. 3 (Autumn 1985).
Nora, Pierre & Jaques Le Goff. Faire de l'histoire. Paris: Gallimard, 1974.
Nora, Pierre (ed.). Les Lieux de Mémoire. Tome. 1, 2, 3. Paris: Gallimard, 1984, 1986, 1992.
Ricœur, Paul. "Histoire et Mémoire, l'écriture de l'histoire et la représentation du passé." Annales, Histoire,
Sciences Sociales. 55ème Année. no. 4 (2000).
Robinson, Chase. Islamic Historiography. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Schmitt, Jean Claude & Otto Gerhard Oexle (dir.). Les tendances actuelles de l'histoire du moyen âge en France
et en Allemagne. Paris: Publications de la Sorbonne, 2002.

147

Accepted القبول
2021-10-03

Revised التعديل
2021-08-22

Received التسلم
2021-02-09

DOI: https://doi.org/10.31430/PHSH1519 :الرقم التعريفي

*Talal Aljassar | طالل الجسار

وثيقة االثني عرش

خطاطة يف تنظيم العالقة بني الدين والقانون يف أملانيا اللوثرية

The Twelve Articles
A Sketch of the Relationship between Religion and Law in Lutheran Germany
 ثورة واســعة أُطلــق عليها "ثورة الفالحــن األملانية" طوال عدة، يف القرن الســادس عرش ميالديًّا،اشــتعلت يف أملانيــا
 وهي،"ميت "وثيقة االثني عرش
ّ س
ُ  وأفرزت خُطاطة مبدئية للدخول يف مفاوضات بني الفالحني والسلطة الحاكمة،سنوات
 انبثقت فكرة، وبنا ًء عــى ذلك. وحملت هذه الخطاطة مع ًنى جديدًا يف تفســر الحق اإللهي.تتكــون مــن اثني عرش بنــدًا

يل متواضع وأفق إنساين جديد يف كُنه
ّ  وجرى تقديم دســتور أو،إعادة تنظيم القوانني بني الكنيســة واملجتمع املدين
.فضل عن اختبار مدى صحة هذا األمر
ً
، وهذا ما تريد الدراسة الكشــف عنه،مغلق
ُ الحقوق اإلنســانية بالنســبة إىل مجتمع
ن التفكري الثوري القائم عىل وضع ضوابط تنظيمية
ّ  إال أ،وقد خلصت الدراســة إىل أن الثورة فشــلت يف تحقيق أهدافها

.حقوق ّية قد استق ّرت جذوره يف العقول

. حقوق اإلنسان، الدستور، ثورة الفالحني، التاريخ الوسيط، أملانيا:كلامت مفتاحية

In the sixteenth century, a revolution was ignited in Germany that lasted several years, dubbed the Great Peasant
Revolt. An initial plan for the peasants and the ruling authority to enter negotiations, called the Twelve Articles,
was drawn up, consisting of twelve clauses. This document carried a new interpretation of divine truth and from
it emerged the idea of reorganizing the laws between the Church and civil society. This study seeks to document
and evaluate the proposition that this document drafted a modest preliminary constitution and a new horizon
for human rights in a conservative society. The revolution failed to achieve its goals, but nascent revolutionary
thinking based on the establishment of human rights provisions took root.
Keywords: Germany, Medieval History, Peasant Revolution, Constitution, Human Rights.
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مقدمة
لم تكن الثورة الفرنسية ( ،)1799-1789التي استطاعت القضاء عىل النظام املَليك يف فرنسا ما جعل عنفوانُها يطري إىل الدول

أيضا تحت َملكيات سلطوية ،هي أوىل الثورات األوروبية الداعية إىل الحرية واملساواة ،بل سبقتها بمئتني
األوروبية التي كانت ترزح ً

وخمسني سنة ثورة تستحق التوقف عندها ،ألنها كانت نتيجة انتشار مفاهيم جديدة ملاهية الحرية وحقوق اإلنسان ودور املؤسسات
ً
مشتعل لنجاحها ،يف
الدينية يف املجتمع ،أال وهي "ثورة الفالحني األملانية" ( ،)1526-1524بيد أن وهج الثورة الفرنسية يبقى حارضًا
((( تحمل مطالب الفالحني إىل السلطة الحاكمة.
مقابل فشل ثورة الفالحني األملانية ،لكن مع ذلك أفرزت األخرية خُ طاطة (

تحاول هذه الدراسة رصد تعريف أسباب ُ
وأسس هذه الخطاطة ،التي نتصور أنها متشابهة النشأة والهدف مع الدساتري الحديثة من

الناحية القانونية ً
قدمها الفالحون األملان الثائرون عىل األوضاع االجتماعية إىل السلطة الحاكمة يف والية شوابيا
شكل
وموضوعا ،حني ّ
ً
العليا األملانية ،والتي تهدف إىل إعادة تنظيم العالقة بني فئات املجتمع ،وبسط عدالة القانون ،وتوفري الحرية لألفراد ،وإبطال القنانة يف

ينئ تحت وطأة النظام الفيودايل ،وإيقاف ما وجدوه من ظلم بسبب تحالف أمراء الدنيا والدين ضد الفالحني والعامة ،كذلك
ظل مجتمع ّ
رسيعا عىل الوضع السيايس واالجتماعي يف
إيقاف تس ّلط الكنيسة واحتكارها تفسري الكتاب املقدس .لكن من األهمية بمكان االطالع
ً
بعيدا عن أي رسد تاريخي ُمطول .ولتحقيق هذه النتاتج املرجوة ،اعتمدت الدراسة عىل خطوات منهج
أملانيا يف زمن ثورة الفالحنيً ،

موضوعيا ،ثم املقارنة العلمية بينها وبني الدساتري الحديثة،
تقص ماهية خطاطة االثني عرش ،وتوصيفها توصيفًا
البحث التاريخي يف ّ
ً
للوصول إىل الهدف الدقيق وهو مدى الصحة والدقة يف وصف هذه الخطاطة بأنها كالدستور.

أولً  :املجتمع األملاين يف القرن السادس عرش
جزءا من اإلمرباطورية الرومانية املقدسة ،التي قامت عىل أنقاض اإلمرباطورية الكارولنجية عام 962م بتتويج
كانت أملانيا ما تزال ً

إمرباطورا ،وعرفت باملقدسة يف منتصف القرن الثاين عرش امليالدي ،وبالرومانية يف القرن الثالث عرش امليالدي ،وبالجرمانية
أوتو األول
ً

يف القرن الخامس عرش امليالدي .وخال ًفا لنظام الحكم الورايث يف اإلمرباطورية الكارولنجية ،اعتمدت اإلمرباطورية الرومانية املقدسة
فسميت اإلمرباطورية الرومانية املقدسة ،التي ضمت عدة ممالك وإمارات .ومع بداية
نظاما
ً
انتخابيا بموجب قرار بابوي عام 1356مُ ،
ً

ً
جديدا هو تعدد املمالك واإلمارات املُنفصلة داخل أراضيها ،بسبب عدم
سياسيا
شكل
القرن الرابع عرش امليالدي ،بدأت أملانيا تأخذ
ً
ً

سياسيا
وجود َملكية واحدة مطلقة يف الدولة كما يف فرنسا وإنكلرتا ،إال أن هذه املمالك األملانية كانت جميعها تتبع الحكم اإلمرباطوري
ً
اجتماعيا فقد عاش الناس تحت سطوة النظام اإلقطاعي ،الذي يقوم عىل الطبقية ومبدأ الالمساواة بني األفراد أمام
دينيا ،أما
ً
وبابا روما ً

القانون ،ما أدى إىل وجود هرمية مجتمعية واضحة ،وهذا ما تكشفه طبقات املجتمع ،كما ييل:

 .1مكونات الطبقة العليا (الحاكمة)
ويسخرون املزارعني،
وتضم من يسيطرون عىل مؤسسات الحكم والقضاء ،ويتحكمون يف الفرسان والجنود ،ويملكون األرض ُ

وهم كما ييل:
1

خُ طاطة مصدر قياسي على وزن ُفعال ،من الفعل المبني للمجهول خُ ط ،والجمع خُ طاطات ،وتعني المكتوب القليل ،وهي على وزن ُقص ُقصاصة والجمع ُقصاصات.
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أ .اإلمرباطور
نظرا إىل أن اإلمرباطور كان يحكم إمرباطورية مكونة من عدة ممالك وإمارات ،فإن األباطرة لم يكونوا موجودين عىل نحو دائم
ً

يف أملانيا ،وهذا ما جعل ُحكمهم ونفوذهم فيها ضعيفًا(((؛ فسلطة اإلمرباطور املنتخب من ثالثة من كبار األساقفة وملك وثالثة أمراء

كانت ،يف غالب األحيان ،سلطة اسمية.

ب .األمراء
أدى انرصاف األباطرة عن شؤون أملانيا إىل انعدام قيام سلطة مركزية قوية؛ ففتح الباب أمام أمراء أملانيا للتحرر من سيطرة
ٍ
جغرافيا لم تكن تعرتف سوى بالسيادة االسمية اإلمرباطورية(((،
إمارات منفصلة
اإلمرباطور ،وتوطيد نفوذهم وسلطانهم يف ممالك أو
ً
ّ
وسك العملة .وقد حاول اإلمرباطور
فأضحى األمراء رأس الهرم فيها ،بسلطة مطلقة يف الحرب وفرض الرضائب وتنفيذ القوانني
ماكسيمليان ( )1519-1493تقوية السلطة املركزية يف أملانيا كإنشاء جيش واحد ورضائب موحدة ،إال أن األمراء أحبطوا ذلك.

ج .السادة اإلقطاعيون
تميز السادة اإلقطاعيون من بقية مكونات املجتمع بنمط عيشهم الباذخ وعقلياتهم ،وبقوة العالقات العائلية عندهم .وقد تحكموا

وسخروا املزارعني لخدمتها مقابل جزء من اإلنتاج ومجموعة من الرضائب والخدمات.
يف حقول ومروج وبساتني وغابات وأحراشّ ،

د .الفرسان أو املحاربون
وسخروا أنفسهم للعمل مع األباطرة واألمراء
الفرسان أو املحاربون  Bellatoresرشيحة نبيلة من الرجال الذين أتقنوا فن الحرب
ّ

وبقية السادة اإلقطاعيني وحماية مصالحهم نظري مبالغ مالية(((.

ه .رجال الدين املصلون
تتكون طبقة رجال الدين املصلني  Oratoresمن فئتني(((:
ӵالفئة األكرب منهم يعيشون يف املدن والقرى ويرشفون عىل الصلوات والواجبات الدينية يف الكنائس ،ولهم س ّلم كهنويت يضم عىل

رأسه البابا ثم الكرادلة فاألساقفة والقساوسة ،وكانوا مستقرين يف روما.

ӵالرهبان الذين يعيشون يف األديرة يف إطار التنظيمات الديرية ،بقصد التعليم والتعلم والعبادة والعمل ،والوعاظ الذين يقومون

بالحمالت التبشريية.

ُعرفت هذه الطبقة بأنها السلطة الفكرية التي احتكرت حق التعليم الديني وتفسري الكتاب املُقدس وإدارة شؤون الحياة الروحية،

فأصبحت الكنيسة املتمثلة بالبابوية تملك قوة جامحة ،ما جعلها تتحول إىل قوة سياسية بجانب القوة الدينية ،ولذلك رفض البابا
2

سعيد عبد الفتاح عاشور ،أوروبا العصور الوسطى ،ط ( 8القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية ،)1997 ،ج  ،1ص .577

 3جان بيرنجيه [وآخرون] ،أوروبا منذ بداية القرن الرابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر ،ترجمة وجيه البعيني (بيروت :منشورات عويدات ،)1995 ،ج ،2
ص .139
Friedrich Engels, "Der deutsche Bauernkrieg," in: Karl Marx & Friedrich Engels, Werke (Berlin: Dietz Verlag 1960), Band 7, p. 333.

5

(عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع ،)2009 ،ص .138
مفيد الزيدي ،موسوعة تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ،ط ّ 3
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بونيفاس الثامن ( )1303-1294حق امللوك يف فرض رضيبة عىل رجال الدين "اإلكلريوس"((( ،فزادت ثروة الكنيسة ،ويف املقابل فرضت
العرش الكنيس أي ُعرش بيع محاصيلهم ،فأضحى كبار رجال الكنيسة ومقدمو األديرة ساد ًة يتحكمون
رضيبة عىل الفالحني ُتسمى ُ

ٍ
يسخرون املئات وأحيا ًنا اآلالف من األقنان يف خدمتها ،وبناء عليه ارتبط مصري رجال الدين باألباطرة واألمراء
أراض شاسعة،
يف
ّ

والسادة اإلقطاعيني.

 .2مكونات الطبقة الوسطى
أ .التجار
ب .املواطنون املتعلمون
كاملدرسني واألطباء واملهندسني وكبار الصناع أو الحرفيني املهرة.

 .3مكونات الطبقة الكادحة
طبقة كادحة ُمعدمة تقبع يف أسفل الس ّلم االجتماعي ،وتتكون من:

أ .طبقة العامة
ومرشدين
كأصحاب الحرف املتواضعة والعمال املياومني يف القرى واملدن ،إضافة إىل رشيحة العوام املهمشني من متسولني
ّ

ومجذومني وغريهم من املنبوذين.

ب .طبقة الفالحني
كان الفالحون القاعدة التي قام عليها هرم املجتمع آنذاك ،واستمدت فئات املجتمع منهم املقومات األساسية للحياة كاملأكل

واملرشب ،وقد ذكر الباحث بيرت بليكل أنه "يف ضوء الحقيقةّ ،
شكل الفالحون ما نسبته  80يف املئة من سكان أملانيا يف القرن السادس

عرش"((( ،واعتمد عليهم األمراء والنبالء يف زيادة الرثوة من خالل الرضائب واإلنتاج الزراعي وتربية املاشية والعناية باألرض" ،لقد كانت

كل الطبقات الرسمية يف اإلمرباطورية تعيش عىل ذبح الفالح"((( .ومع ذلك ،فقد كانت طبقة الفالحني الكبري ُة موضع ازدراء ،ومجردة

أمريا أو ً
نبيل أو أسقفًا ،فقد كان الجميع ُيعاملونه باعتباره
من الحقوق
تقريبا وعليها التزامات كثريةً ،
و"أيا كان الذي يستعبد الفالحً ،
ً
حيوا ًنا لحمل األثقال أو ربما أسوأ"(((.

وتكونت طبقة الفالحني من الفئات اآلتية:
6

جون لوريمر ،تاريخ الكنيسة ،ترجمة عزرا مرجان (القاهرة :دار الثقافة ،)1990 ،ج  ،4ص .30

Peter Blickle, Der Bauernkrieg: Die Revolution des gemeinen Mannes, 4 ed. überarbeitete Auflage (München: C. H. BECK, 2012), p. 43.
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فئة الفالحني األحرار

وهي فئة قليلة العدد من الفالحني الذين يملكون مساحات محدودة من األرايض ما وفّر لهم بعض الحقوق ،كبيع أراضيهم أو

رشاء أخرى وبيع مواشيهم ومحاصيلهم وحمل السالح من دون موافقة السيد الذي يتبعونه مع دفعهم الرضائب له نظري الحماية .إال
(((1
تحول معظمهم
نظرا إىل ما تتعرض له من ظروف اقتصادية قاسية  ،فكانت النتيجة أن ّ
أن هذه الفئة مع مرور الوقت بدأت تتضاءل ً

إىل الفئة التالية.

فئة األقنان (عبيد األرض)

اجتماعيا "أنصاف
تحول عدد من الفالحني األحرار إىل أقنان ،أو كما ُأطلق عليهم
أدت الفوىض واملجاعات وطغيان األقوياء إىل ّ
ً

األحرار" أو "أنصاف العبيد"( ،((1وهم القسم األكرب من طبقة الفالحني الذين يعملون يف أرايض السادة واألتباع والكنائس واألديرة
مقابل بعض سبل العيش (كالكسوة ،واألكل ،والسكن) .وبذلك أضحت القنانة منزلة بني العبودية والحرية ،وفيها ال يتمتع الفالح إال
بالقليل من الحقوق املدنية ،فمن جهة لم يكن القن عبد سيده ،بل كانت له حقوق قانونية (كالزواج وتكوين أرسة ،والحماية ،والسكن)

واقتصادية (قسط من إنتاج األرض التي يستغلها والحيوانات التي كان يرعاها) ،ومن جهة أخرى لم يكن للقن حرية الترصف بنفسه

وأهله ،إذ لم يكن يف استطاعته أو استطاعة أحد أفراد أرسته أن يرتك ضيعة سيده ،أو أن يتزوج من دون موافقة السيد ،إىل جانب
التزامه بدفع الرضائب .إ ًذا ،فقد ارتبط القن باألرض وارتبطت به ،وهو أداة فالحتها وال حق له يف أن يملك شي ًئا ،فاألرض التي يستغلها،

واملنزل الذي يقطنه وما هو تحت ترصفه من متاع وماشية ٌ
واقتصاديا ،وكان للسيد
قانونيا
ملك للسيد الذي كان يتحكم يف القن وعائلته
ً
ً

حق معاقبة الفالح وسجنه إذا عىص أوامره .وخال ًفا للمنزلة السابقة ،أي الفالح الحر ،كان عىل القن دفع رضيبة الرأس( .((1ولذا ،كانت
عالقة القن بسيده ذات شقني :تبعية اقتصادية ،وعبودية شخصية.

ثان ًيا :أملانيا متأهبة لإلصالح ضد اإلقطاع
طلبا لإلصالح الديني واالجتماعي ،سواء أدركت ذلك أم لم تدركه ،بعد أن تنامت أسباب الثورة
كانت أملانيا تتحرك نحو الثورة ً

كثريا من الناحية االقتصادية ،واس ُتغل الفالحون أبشع
التي ال يمكن تفسريها عىل نحو منفرد؛ فقد أضعف النظام اإلقطاعي أملانيا
ً

وشكلت الرضائب املتواصلة ً
استغالل عىل أيدي برجوازية ناشئة حرضيةّ ،
النصب تحت حكم اإلمرباطور
ثقل عىل كاهل الناس ،وزاد هذا َ
شارل الخامس ( )1550-1520الذي ترك أملانيا "ترزح أملًا تحت وطأة إقطاع رجعي"( .((1ولم يعد الفالحون قادرين عىل دفع الرضائب،
خاصة خالل فرتات الفيضانات أو الجفاف أو املواسم الثلجية التي تؤثر يف الزراعة ،فبدأ الحكام والنبالء جمعها بالقوة املسلحة ،ما دفع

بعضا من أسباب ذلك ،وعلى سبيل المثال أن يعجز الفالح عن دفع َدينه ،أو الرتكابه جريمة ،أو يرفض االشتراك في حرب يقودها السيد
 10ذكر مؤرخو العصور الوسطى ً
فيعاقبه بإنزاله إلى منزلة القن ،وبعضهم يدخل عالم األقنان برغبته تحت سيد قوي لحماية نفسه من عدو.
ُ
11
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أيضا بموجب "حق السيادة" أن يفرضوا على المزارعين ،مهما اختلفت وضعياتهم القانونية ،مجموعة من الواجبات التي قسمها العرف اإلقطاعي
 12استطاع األسياد ً
إلى نوعين .1 :واجبات عسكرية ،مثل المشاركة في بناء القالع وترميمها ،وتزويد جيش السيد بالمؤونة ،وتوفير المأوى للسيد وفرسانه عند مرورهم بالقرية ،ونقل المؤن
واألسلحة إلى ميدان الحرب .2 .واجبات اقتصادية ،مثل دفع ضرائب معينة نظير أمور محددة ،على سبيل المثال مقابل استعمال الفرن والطاحونة والمعصرة وغيرها من
أدوات اإلنتاج التي كانت في ملك السيد دون غيره ،وتأدية المكوس العينية مقابل االستفادة من المراعي (الجبن) واألنهار والبرك (األسماك) واألحراش والغابات (الخشب
والحطب) ،ودفع مكوس األسواق والرسوم الجمركية المفروضة على تجارة العبور.
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وثيقة االثني عرش
خطاطة يف تنظيم العالقة بني الدين والقانون يف أملانيا اللوثرية

تاـسارد

الفالحني العاجزين عن سداد ديونهم إىل الفرار إىل املدن ،فأدى ذلك إىل ضعف اإلنتاج الزراعي واالقتصادي ،فاحتاجت الطبقات
الحاكمة إىل خطط جديدة لوقف هذا النزيف ،من ذلك إعادة تنشيط القنانة لكبح جماح الهجرة الريفية ،ومنع زواج الفالحني من أسياد

محصورا يف األرسة الواحدة ،لتكون عائالت الفالحني مرتبطة بمزارعهم ،وملعرفتهم والتحكم فيهم من وجهة
مختلفني ،بل بقاؤه
ً
نظر إدارية.

دينيا.
كنسيني
بدأت عملية األقلمة التنظيمية الجديدة تنترش يف أنحاء أملانيا كافة ،لكن كانت تحتاج إىل موافقة ودعم
َ
مؤطرين ً
َّ

قسم بني اإلقطاعيني وكبار األساقفة والقساوسة رجال الكنيسة الكاثوليكية يف روما املتحالفة يف األساس
وملا كانت الرضائب يف أملانيا ُت َّ

معهم ،فقد وافقت الكنيسة عىل القنانة باسم الدين ،ورفضت كل محاوالت تغيري أوضاع املجتمع الجديدة ،ألنها وجدت أن يف التغيري
خطرا عىل مصالحها االقتصادية ،ما دفعها إىل ممارسة القمع الفكري ضد كل ما ال يتوافق مع منهجها وآرائها ،فظهرت محاكم التفتيش
ً
للتخلص من املفكرين األحرار بحجة التمرد والهرطقة ،واحتكرت تفسري نصوص الكتاب املقدس ،وساعدها يف ذلك كون رجال الدين

آراء دينية لتعزيز نفوذها ،منها أن اإلنسان مذنب عىل الدوام وال طريق
هم الفئة املُتعلمة الكربى التي مارست كذلك
َ
أساليب وتب ّنت ً
تقدمه من صكوك وتأمر به من أفعال ،فهي املسؤولة عن شؤون الحياة الروحية،
أو خالص له إال عن طريق الكنيسة ورجاالتها وما ّ

لذا ال بد من أن يخضع للبابا ُّ
كل مخلوق برشي يريد الخالص ،خاصة بعد أن أعاد البابا بونيفاس الثامن تعريف مبدأ "السيفني" بمرسوم
ستخدم بواسطة الكاهن ،والثاين
بابوي باسم "يونام سانكت"" :السيفان الروحي واملادي كالهما تحت سلطان الكنيسة ،األول ُي
َ

بواسطة امللوك والقادة ولكن بمشيئة الكاهن وموافقته ،وللبابوية السلطة املطلقة عىل كل الناس ويف كل الشؤون"( .((1لقد رسم كل

هذا يف نفوس األملان صورة سلبية عن الكنيسة املُستبدة ورجاالتها الذين يعيشون حياة بعيدة عن املسيحية والزهد ،وينافسون رجال
قروي
ضج الناس بالشكوى من أعىل حاكم إىل أدىن
ّ
اإلقطاع يف امتالك األرايض الزراعية وفرض الرضائب وبيع صكوك الغفران" ،حتى َّ

نادرا ما نحصل عىل يشء من خدم املسيح إال باملال :يف العماد ،يف الزواج ،يف االعرتاف ،يف دق
من أن الكنيسة عاشت للمال ،وأرى أننا ً

األجراس أو يف مراسم الدفن دون املال"(.((1

ومما أشعل كذلك جذوة الثورة واإلصالح تنامي النزعة القومية ،حيث بدأت الدعوات املُستعرة إىل تحرير أملانيا من تبعية روما
ٍ
ً
وتربعات،
ورضائب
جزية
الدينية ،واالنعتاق من الهيمنة األجنبية املتمثلة بالبابوية التي تدفع لها الكنيسة األملانية األموال الضخمة
َ
واالستعاضة عن ذلك ببناء كنيسة قومية أملانية وأداء الصالة ب ُلغة أملانية وليست التينية غري مفهومة .كذلك كان النبالء ينظرون بحسد

إىل ممتلكات الكنيسة من األرايض ،وينتظرون الفرصة لالستحواذ عليها ،وقد وجدوا ضالتهم يف حركة اإلصالح الديني .أضف إىل

قدمته النهضة اإلنسانية من أعمال تدعو إىل تحرير العلوم والفكر ،حني اهتمت بإحياء الرتاث اليوناين
ذلك اخرتاع الطباعة ،ثم ما ّ
واآلداب اإلنسانية .وكتب رجال هذه النهضة الكتيبات الساخرة والهجاء املر بالكنيسة ،واتهموها بالجشع وحب املال وإهمال العقل

(((1
ويعلنوا الحرب العلنية عليها كما فعل القس وأستاذ
والفكر الحر ونرش الخرافة وطالبوا بإصالحها  ،وإن كانوا لم يشقّوا عصا الطاعة ُ

صب الزيت عىل النار بمعارضته الكنيسة والتحريض عليها برفض صكوك الغفران وتقديم رؤية دينية شاملة
الالهوت مارتن لوثر حينما ّ

يف املسيحية تعارض ما تطرحه الكنيسة.
14
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ثالثًا :انطالق الثورة

(((1

توزعت ثورة الفالحني( ((1يف أملانيا عىل مجموعات مناطقية لم يكن بينها تنسيق وتخطيط ثوري ،بمعنى أنه لم تنطلق الثورة يف

كل القرى يف وقت واحد ،بل كانت بحسب معاناة القرية ،أو حني تتوافر لها بعض األسباب كوجود محرضني فيها ،أو مما يصل إليها
تدريجيا .وبعد أن كانت الثورات مقترصة داخل
من رسائل تهديد أو تشجيع من قرى ثارت وتطالبها باالنضمام ،لهذا كان قيام الثورة
ً

القرى وبني أبنائها ،بدأ يظهر التنسيق واالتفاق بني الثوار يف نهاية عام  .1524يف البداية ،انطلقت الثورة من والية شوابيا العليا

(((1

 ،Oberschwabenوانضم بعض العامة القاطنني يف املدن إليها ،وبدؤوا يف تنظيم صفوفهم واختيار قادة لهم ،فأخذ الثوار يف مدينة لينداو

 Lindauيف التجمع والتداعي حتى بلغ عددهم اثني عرش ألف رجل ،مكونني ثالث مجموعات مقاتلة مسلحة ،وهي :مجموعة بالرتينغر
 ،Der Baltringer Haufenومجموعة زيهاوفن  ،Der Seehaufenومجموعة آلغويا .Der Allgäuer Haufen

الكثري من رجال الدين الساخطني من الرتب الدنيا الذين كانوا يمقتون السلطة الكهنوتية يف روما ،منهم الراهب هانز
وأيد الثورة
ُ
ّ

ثوريا ،وجمع خمسة آالف فالح ،وأستاذ الالهوت والقس توماس ُمونتزر أحد املحرضني األساسيني عىل قيام
جاكوب الذي أصبح ً
قائدا ً

هذه الثورة بعدما ألهب مشاعر الفالحني بكتاباته وشعاراته .وقد كانت رسعة تنظيم الفالحني ألنفسهم مدهشة ،فانطلقت مجموعات
الثوار يف محيط هذه الوالية تنهب الكنائس واألديرة وقصور األمراء ومنازل النبالء" ،وأحب الفالحون ما يفعلون من نهب واستيالء
(((2
تماما يف إيقاف الثورة ،ألنها لم تكن ثورة
عىل األديرة " .وحينئذ تحرك أمري مناطق شوابيا يف محاولة لصد الفالحني ،لكنه لم ينجح ً

وحربا نظامية ،بل كانت عبارة عن مجموعات مختلفة ،بعضها قد ُيباغت مدينة ويحتلها ،وبعضها اآلخر قد يفشل ويرتاجع،
منظمة
ً

وهكذا دواليك ،إىل جانب قلة عدد جنودها بسبب وجود األغلبية مع اإلمرباطور يف حروبه .تطورت األحداث واشتعل الرصاع عالنية
خاصة بعد تزايد املناطق الثائرة التي زلزلت جنوب أملانيا وغربها ،وزاد عدد املجموعات املسلحة حتى بلغ عدد الثوار عرشات اآلالف من

املدججني بالسالح ،وانترشت النار يف الهشيم .أما سبب إطالة أمد الثورة ،فهو أن السلطة كانت تخمد الثورة يف قرية أو مدينة ،وبعدها
تنتفض أخرى.

 .1محاولة إصالح معتدل
بذل بعض الفالحني املثقفني محاوالت حثيثة وأخرية لدرء الحرب وإيقاف الثورة عن طريق اقرتاحهم تحسني أوضاع الفالحني

فقدموا
وتحقيق مطالبهم ،فهم لم يكونوا أهل حرب ورضب وال يرغبون فيها ،لكنهم اضطروا إىل رفع السالح لتخفيف معاناتهمّ ،
مئات الشكاوى إىل مجلس اتحاد شوابيا العليا ضد ما يعانونه ،يطلبون فيها منهم التفاوض حول هذه الرغبات ،ولم يكن نبالء اتحاد
قرسا ،وافق املجلس عىل
كسبا للوقت واستعدا ًدا للمعركة مع الفالحني إلخضاعهم ً
شوابيا العليا جادين يف النظر يف هذه الشكاوى .لكنً ،

ً
عقد مفاوضات معهم ّ
انفض
طويل ،فقد
وشكل فريقًا من النبالء وأعضاء مجلس املدينة لهذا الغرض ،ومع ذلك لم تستمر املفاوضات
ّ
النقاش بعد أيام ،ورفض مجلس اتحاد شوابيا العليا إتمام املفاوضات ملا وصلت أخبار عودة جيوش أمراء شوابيا العليا من فرنسا التي
ً
ً
متسلسل في بعض المناطق
شعبيين ممزوجين بالرفض لواقع ،فظهر هذا االحتجاج
وسخطا
احتجاجا
 17لم تندلع الثورة فجأة على نحو منظم ،بل كان األمر في البداية
ً
َّ
ً
أول ثم تطور األمر بعد رفض السلطة لمطالب الفالحين مع استعمال القوة المسلحة ،ما أشعل الثورة فالحرب بين الطرفين.
18

ال تناقش الدراسة التفاصيل التاريخية للثورة وخط سيرها كاملة.

 19والية في جنوب ألمانيا تقع في جنوب شرق بادن فورتمبيرغ وجنوب غرب بافاريا ،وأشهر مدنها :كونستانس  ،Konstanzوكيمتن  ،Kemptenولينداو
 ،Lindauوميمينجين.
Blickle, p. 24.
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كانت تساند اإلمرباطور يف حربه هناك( ،((2فاشتعل غضب الثوار خالل املفاوضات ،واحتلوا بعض القالع واألديرة عىل الرغم من تحذير
القادة لهم وأمرهم بالتزام الصرب.

 .2جمعية تأسيسية منتخبة
تشاور الفالحون ومؤيدوهم قبل االجتماع مع مجلس اتحاد شوابيا العليا ،فقرروا إنشاء "الرابطة اإلنجيلية للفالحني" التي تعهدت

شخصا
بتحرير فالحي أملانيا من وطأة النظام اإلقطاعي( ،((2واندرجت مجموعات الثوار جميعها تحت هذه الرابطة ،واختري خمسون
ً

ليكونوا لجنة تمثل الثوار أمام السلطات ،وكان منهم قادة املجموعات الثائرة وبعض ُ
الكتاب املتعلمني وأساتذة الالهوت" ،وكانت هذه
ّ

أول جمعية تأسيسية سياسية اتحادية عىل األرايض األملانية"( .((2ويف الحقيقة ،لم يغب عن قادة الثوار هزيمة ثورة العامة يف إسبانيا قبل

سنتني ،عام  ،1522وهي ثورة كبرية نجحت يف البداية وحررت مدريد من سلطة اإلمرباطور والنبالء ،ولكن بسبب قسوتها وهمجيتها

تعاون النبالء للقضاء عليها ،ومن أجل ذلك لم يكن هدف بعض قادة الثوار االنغماس يف حرب مع األمراء والنبالء ،بل التوافق والوفاق
معهم ،ألن ثورة الفالحني لم تكن تطمع يف إسقاط اإلمرباطور واألمراء وتغيري النظام السيايس برمته ،بل "كانوا يرجون احرتام مطالبهم
وحقوقهم تحت سلطة إمرباطور قوي"( ،((2لذلك حاولوا أن تقوم ثورتهم عىل أسس دينية وحقوقية وبدعم من الكتاب املقدس ،ليكون
ً
وسبيل لتحقيق مطالبهم.
ورادعا للسلطة عن قتلهم
دافعا لهم
ً
ً

حاول السيد أولريش شميد ،قائد مجموعة بالرتينغر ،االعتماد عىل دعم ديني وقانوين قبل لقائه بالسلطة الحاكمة ،لعلها تقتنع

كاتبا مثقفًا بلي ًغا
فتتوقف الثورة ،وذلك لعلمه بقوة السلطة
عسكرياُ ،
ً
فجل ما أراد أن يعرض شكاوى الفالحني بصدق ،ولذا اختار ً

هو سيباستيان لوتزر ليذهب معه( ،((2وقبل االجتماع ناقش الفالحون مطالبهم املتعددة التي صاغها الكاتب املُحرتف لوتزر بمساعدة
القس كريستوف شابيلر يف عدة صفحات ُأطلق عليها اسم "املقاالت أو البنود االثنا عرش" ،ليعرضها شميد عىل مجلس اتحاد شوابيا
العليا ،فطبع منها خمسة وعرشين ألف نسخة ،وطارت بها الركبان قبل االجتماع يف أرايض اإلمرباطورية لتصل إىل أغلب الثوار ،فتجمع

وتقوي صفوفهم ،وقد جاء الدعم والتأييد للبنود االثني عرش من األغلبية الساحقة ،ولهذا تعد وثيقة البنود
كلمتهم
ّ
وتوحد مطالبهم ّ
االثني عرش أول وثيقة مكتوبة للمطالبة بتنظيم عقد اجتماعي جديد وتنظيم إداري حديث لسلطة حاكمة يف أملانيا وأوروبا ،كتبتها جمعية

تأسيسية منتخبة ،وحازت موافقة شعبية يف العصور الوسطى.

وحينما اجتمعت الجمعية التأسيسية مع أعضاء مجلس اتحاد شوابيا العليا ملناقشة مطالب الثوار يف آذار /مارس  1525يف منطقة

قدم الفالحون رؤية عميقة حول الحقوق
ميمينجني  ،Memmingenدفعت الجمعية وثيقة االثنى عرش فقط خالل املفاوضات ،وفيها ّ
األساسية لألفراد ،وكان ِ
الحجاج عىل ذلك من الكتاب املقدس ،ما يدل عىل وعي ديني ورؤية إصالحية جديدة للمجتمع .وكما هو
تقريبا؛ لقد "أرادت مجموعة آلغويا تطبيق البنود كاملة ،بينما كانت
جدا ،وانتهت من دون أي نتائج
متوقع ،كانت املفاوضات معقدة ً
ً
مجموعة بالرتينغر تأمل يف تسوية سلمية مع السادة .نُوقشت بنود وثيقة االثني عرش وتمت املوافقة عىل بعضها"(.((2

21 Ibid.; Peter Blickle, Die Geschichte der Stadt Memmingen, von den Anfängen bis zum Ende der Reichsstadtzeit (Stuttgart: Konrad Theiss
Verlag, 1997), p. 393.
22 Blickle, Die Geschichte der Stadt Memmingen, p. 393.
23 Ibid.; Blickle, Der Bauernkrieg, p. 23.
24 Blickle, Der Bauernkrieg, p. 8.
25 Elmar L. Kuhn, Der Bauernkrieg von 1525 in Oberschwaben (Ravensburg: Kreissparkasse, 2000), p. 3.
26 Blickle, Der Bauernkrieg, p. 22.
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 .3بنود وثيقة االثني عرش
تتكون بنود وثيقة االثني عرش من بضع ورقات ُكتبت باللغة األملانية القديمة التي ُيطلق عليها اسم ،Mittelhochdeutsch

سياسيا يف الوقت نفسه"( ،((2وتحتفظ املكتبة العامة يف مدينة ميمينجني بنسختني أصليتني
إصالحيا وميثا ًقا
وبرنامجا
و"تحمل شكاوى
ً
ً
ً
منها تعودان إىل عام  ،((2(1525وبنودها كاآليت(:((2

ӵيجب أن تمتلك كل بلدة وقرية حق االختيار يف تنصيب ِقسيسها وعزله إن ترصف بطريقة غري الئقة ،كذلك يجب عىل القسيس أن
يقدم خُ طبته ِ
جميعا
وعظته من الكتاب املُقدس فحسب ومن دون أي إضافات أو تفسريات من فهمه؛ فالكتاب املقدس ينص عىل أننا
ً
نستطيع الوصول إىل الله من خالل اإليمان الحقيقي وبال واسطة.
العرش حق لله ال مراء فيه ،ونصها ُمثبت يف الكتاب املُقدس ،ولكن يجب أن ُتجمع و ُترصف بطريقة مختلفة عما هي عليه
ӵإن رضيبة ُ

العرش ُيجمع ً
أول من مسؤول كنيس تتفق عىل تعيينه الجماعة (القرية) بما يعود نفعه عىل عدة أطراف ،فيجب أن ُيعطى
اآلن ،فهذا ُ
وكافيا ملعيشته مع أرسته ،ثم ُيوزع الباقي عىل الفقراء املحتاجني يف القرية
رضوريا
نتخب من الجماعة ما يعتربه الجميع
القسيس املُ َ
ً
ً

بحسب الحاجة وبموافقة الجماعة (القرية) .أما ما يفيض فيجب االحتفاظ به ألي أخطار مستقبلية كجفاف األرض ،فحينها ُتدفع

العرش ،فال بأس
العرش من هذا الفائض ،وأما إذا اتفقت القرية كاملة  -يف حالة الحاجة املُلحة والجفاف الشديد  -عىل بيع رضيبة ُ
رضيبة ُ
العرش الصغرية التي ابتدعها البرش فإننا لن ندفعها إطال ًقا ،ويجب إلغاؤها ،فالله
يف ذلك ،وال ُتطا َلب الحقًا بدفع هذه الرضيبة .وأما رضيبة ُ

قد خلق املاشية لإلنسان يك ينتفع بها(.((3

جميعا ،وافتدى
الحزن ،ألن املسيح كفّر عن سيئاتنا
متاعا لهم ،وهذا أمر يدعو إىل ُ
يع ّدنا السادة ً
ӵلقد جرت العادة ،حتى اآلن ،عىل أن ُ
ً

أحرارا ،وهكذا
بدمه الزيك املراق األدنياء والعظماء عىل السواء وبال استثناء ،ومن ثم فإنه مما يتفق مع تعاليم الكتاب املقدس أن نكون
ً
نريد أن نكون.

محروما وغري قادر عىل صيد السمك والدواجن واللحوم إال
ӵمما ليس يف الكتاب املقدس وال من رباط إخوة الدين أن يبقى الفقري
ً
ٍ
ٍ
ً
سمكا
طائرا يف السماء أم
بإذن وموافقة من سيده ،فهل أعطى الرب للسيد وحده ذلك الحق يف اصطياد جميع الحيوانات ،سواء أكان ً
حرمه عىل الفقري.
يف املاء ،يف حني ّ
ӵلقد احتكر السادة الخشب يف الغابات التي هي ملك للجميع ،فإن كان للفقري حاجة يف قطع األخشاب فوجب عليه أن يدفع لهم

مقابل ذلك ضعف السعر ،وألجل هذا فإنه يجب إيقاف ذلك وإعادة جميع األخشاب التي ُسلبت من الغابات ولم ُيدفع ثم ُنها إىل البلدية

يف كل مدينة ،ليك يستطيع كل محتاج أن يحصل عىل حاجته منها للبناء أو التدفئة.

Peter Blickle, Die Revolution von 1525 (München: Oldenburg Wissenschaftsverlag, 2004), p. 24.

28

27

يمكن رؤية هذه النسخة في أرشيف مكتبة ميمينجين ،فيhttp://bit.do/fGVRi :

29 David von Mayenburg, Gemeiner Mann und Gemeines Recht: Die zwölf Artikel und das Recht des ländlichen Raums im Zeitalter des
Bauernkriegs (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 2017), pp. 365 - 372.

ينظر البنود مختصرة عند.Engel, p. 382 :
العشور ُ
والصغرى نوعان من الضرائب الثقيلة التي يدفعها الفالحون للكنيسة الكاثوليكية ،وكان حجم هذه الضرائب وطبيعتها يختلفان في أنحاء ألمانيا،
30
الكبرى ُ
ُ
وكانت نوعين :العشور الكبرى ُتجبى من ُعشر إنتاج محصول الفالح ،في حين ُتجبى العشور الصغرى على الماشية .اعترف الفالحون بالعشور الكبرى ورأوه حقًا ألنه كما
ُ
قهرا.
ذكروا
ٌ
منصوص عليها في الكتاب المقدس ،إال أنهم عارضوا ورفضوا دفع ضريبة ُ
العشور الصغرى حتى أجبروا على دفعها ً
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وتفهم طاقة الفالح
ӵإن مضاعفة األعمال واألعباء عىل كاهل الفالح من يوم إىل آخر أمر ُمحزن ،ولذلك نطالب بتحديد هذه األعمال ّ

ً
إضافة إىل أهمية حصول الفالح عىل الراحة يف يوم األحد وفقًا ملا جاء يف الكتاب املقدس ،الذي خصصه وق ًتا للراحة
عىل القيام بكل هذا،

والعبادة واالجتماعات الدينية.

ӵأهمية االتفاق مع الفالحني قبل السنة الزراعية عىل تحديد ِن َسب املحاصيل ،وال يجوز للسادة املطالبة برفعها بعد ذلك.

ӵلقد لحق الرضر والخراب الكبري ببعض الفالحني بسبب ٍ
أراض مستأجرة غري صالحة للزراعة ،ما جعل الغلة يف النهاية تكون غري كافية

دى فإننا نرجو من السادة تكليف أشخاص أمناء ً
أول ملعاينة كل أرض قبل أن
لسداد قيمة اإليجار ،وليك ال يذهب مجهود الفالح ُس ً

يستأجرها ،ثم تحديد اإليجار العادل وفق جودتها.

ӵإن الغرامات الضخمة التي ُفرضت يف ظل القوانني الجديدة لم تكن تتوافق مع جريرة األفعال املُرتكبة ،بل ظهر أنها أداة بيد السادة

والقضاة ملضاعفة غرامة العقوبات وقت اإلدانة ضد من يريدون ،وألجل ذلك نريد أن تكون العقوبة لكل جريرة بحسب لوائح العقوبات
القديمة املسجلة.

ٍ
ٍ
ومراع من الحقول املشاع ،بعد أن كانت ً
سبب
مروج
ӵانتزع السادة ألنفسهم ملكية
ملكا للجميع ،ثم منعوا عنها الفالحني والعامة ،ما ّ

جميعا.
الرضر الكبري للفالحني ومواشيهم ،لذلك نود أن تعود هذه املروج واملراعي لنتشارك فيها
ً

ً
خصوصا ما ُيطلق عليها رضيبة املرياث ،وهي مشاركة السادة يف هذا
كافة،
ӵينبغي حال وفاة الفالح أن تسقط الرضائب التي عليه
ً

رض بهم بما ال يتوافق مع رشيعة الله والرشف.
املرياث ،ألننا نرفض نهب أموال اليتامى واألرامل عىل هذا النحو املُ ّ

ӵأخريا إن ما قرأتموه آنفًا يوضح رغباتنا .لكن عىل الرغم من ذلك ،إذا تبني أن ثمة ً
خطأ يف بند أو أكرث من البنود املُوضحة واملُؤطرة
ً

فورا و ُتلغى إن ظهر لنا هذا الخطأ من الكتاب املقدس ،ويف املقابل نريد املحافظة
بفضل كلمة الله "الكتاب املقدس" ،فإننا نرتاجع عنها ً
أيضا يف الكتاب املُقدس أي بند جديد ضد رشيعة الله وما هو فوق املعتاد.
تبي ً
عىل حقوقنا إن ّ

عا :أسس خطاطة االثني عرش
راب ً
 .1الحق اإللهي
"وقف أولريش شميد يف املفاوضات ليسأل أعضاء السلطة :هل يرجع الحق اإللهي إىل اإلمرباطور أم إلينا؟ فرد عليه األعضاء:

أنت تسأل عن الحق اإللهي .لكن قل لنا :من ُيطبق هذا الحق؟ الرب ُينزل به من السماء ونحن نعمل بهذا الحق"(.((3

مفهوم ديني وسيايس شاع يف أوروبا القرون الوسطى ،وقد استمد امللوك
وأما قانون "الحق اإللهي"  Das göttliche Rechtفهو
ٌ

الحكم املُطلق بال منازع أو معارض ألوامرهم ،ألن امللك هو ظل الله يف األرض ونائبه أو
إلهيا يف رشعية ُ
واألمراء من بعض قوانينه حقًا ً

وبناء عليه فال يحق ألي قوة يف األرض أن تحاكمه أو تسأله عما يفعل .وقد
ممثل عنه يف حكم عباده .وهذا الحق نعمة من الله لهً ،
رشعيا لتوضيح أن الله قد أعطى امللوك حق السلطة اإللهية ،وأعطى الكنيسة حق السلطة الروحية.
غطاء
وفرت الكنيسة الكاثوليكية
ً
ً

ومما جاء يف قانون الحق اإللهي" :لتخضع كل نفس للسالطني الفائقة ،ألنه ليس سلطان إال من الله ،والسالطني الكائنة هي

َمرتبة من الله .حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله ،واملقاومون سيأخذون ألنفسهم دينونة .فإن الحكام ليسوا خو ًفا لألعمال
31 Blickle, Der Bauernkrieg, p. 20.
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الصالحة بل للرشيرة ،أفرتيد أن ال تخاف السلطان؟ افعل الصالح فيكون لك مدح منه ،ألنه خادم الله للصالح! ولكن إن فعلت الرش

فخف ،ألنه ال يحمل السيف عب ًثا ،إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الرش"(.((3
َ

أطلقت الكنيسة عىل الحق اإللهى اسم "قانون إرادة الله للخالص"  ،Der Heilswille Gottesثم ذكرت أنه "من أجل الصالح

العام وخدمة الناس ،فإنها املُختصة واملفوضة بتفسري هذا القانون وتوضيحه وتحديده ،ألنها املسؤولة عن شؤون الناس الدينية ،ثم إن
القانون يتضمن تفاصيل متعددة منها قواعد الحياة كالزواج وتربية األطفال تربية مسيحية"( ،((3بل جعلت الكنيسة قانون الحق اإللهي

هو "جوهر وبذرة الدستور الكنيس ،ومعيار تنظيم االختصاصات"( .((3لقد وجدت الكنيسة يف قانون الحق اإللهي قو ًة كبرية إلخضاع

املجتمع ،ولذلك أصبحت له األولوية عىل القانون العام .لكن يف النهاية لم تلتزم الكنيسة بتقديم تعريف دقيق له.

لقد أصبح قانون الحق اإللهي ُيضفي الرشعية والقانونية عىل قرارات الكنيسة ،وفتح لها كل األبواب ،وتجاوزت به كل الصعاب.

لكن ثورة الفالحني األملانية أرادت إعادة تعريف مفهوم الحق اإللهي بالتوافق مع قانون الحق الطبيعي  ،Naturrechtاعتما ًدا عىل

إسهامات النهضة اإلنسانية يف القرنني الرابع عرش والخامس عرش ،التي كانت تدفع يف اتجاه الرجوع إىل املصادر األوىل للمسيحية دون
فلسفة القرون الوسطى ودراسة مخطوطات الكتاب املقدس باللغة اليونانية( .((3وعىل الرغم من أن هدف النهضة اإلنسانية لم يكن
خصوصا الدراسات
التصادم املبارش مع الكنيسة أو النظام السيايس ،كما فعلت الثورة ،فإنها حينما أعادت نرش الرتاث األورويب القديم،
ً

دورا
اليونانية املُتقدمة ،واهتمت برتجمتها وتفسريها ،فتحت بهذا العمل آفا ًقا إلعادة النظر يف الالهوت ودراسته ،وأدى اإلنسانيون ً
حيويا يف توعية الناس بما أنتجته الثقافة اليونانية من ٍ
ٍ
وإصالح تعليمي عن طريق إنشاء الجامعات
ثراء يف الفكر واألخالق والفن(،((3
ً
صب يف خدمة اإلصالح الديني والنهضة األوروبية ،وزاد عدد اإلنسانيني يف
إلعداد معلمني ومحامني وأطباء وعلماء الهوت .وهذا كله ّ

أملانيا ،وكذلك انترشت املطابع وراج تأليف الكتب واال ّتجار بها واملحارضات واملناظرات ،حتى قال أحد معارصي هذه الحقبة" :إن كل

إنسان اليوم يريد أن يقرأ ويكتب" ،وكتب آخر" :ال نهاية للكتب الجديدة التي تؤ َّلف"(.((3

ومن أشهرهم يوهانس روشلني (ت ،)1552 .الذي حاول التوفيق بني األخالق املسيحية ومفاهيم اإلنسانية كالحق الطبيعي

استنا ًدا إىل ما كتب القسيس اإليطايل والفيلسوف توما األكويني يف القرن الثالث عرش عن إعادة إحياء فلسفة قانون الحق الطبيعي

املُستنبط من الفلسفة اليونانية الوثنية وتطويره وربطه باملسيحية الدينية.

تفضل ،يف املقام األول ،القوانني التي ترجع إىل طبيعة دينية أو
كانت املجتمعات األوروبية املسيحية يف العصور الوسطي آنذاك ّ

مرجع إلهي من الكتاب املقدس وتدعمها وتؤيدها ،ولذا لم تقم محاوالت املفاضلة أو املقارنة أو التمييز أو البحث النظري للمعايري
دينيا
القانونية بني القانون الطبيعي والقانون اإللهي ،خو ًفا مما قد ُيستنتج أو ُيفهم أنه طعن أو تشكيك يف املسيحية باعتبارها
ً
أساسا ً
ويعرف عىل نحو أسايس بأنه إرادة من الله أو نعمة منه عىل امللك ،وبناء
نظرا إىل أن هذا القانون اإللهي كان ُيفهم ُ
ً
قائما للمجتمع ،ثم ً

عليه فال تحتاج السلطة إىل ُمناقشة أو تربير الستخدامها له ،وخاصة أن الكنيسة كانت تطلب من الناس االتباع من دون مناقشة،
32

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية (اإلصحاح .)4-1 :13

Peter Kistner, Das göttliche Recht und die Kirchenverfassung (Berlin: LIT Verlag, 2012), vol. III, p. 236.

33

Ibid.

34

 35عبد العظيم رمضان ،تاريخ أوروبا والعالم في العصر الحديث :من ظهور البورجوازية األوروبية إلى الحرب الباردة (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 ،)1997ج  ،1ص .100
ُ 36أطلق عليهم لقب "اإلنسانيون" ،ألنهم يسمون دراسة الثقافة القديمة بـ "اآلداب اإلنسانية" ،التي ارتكز محور دراستها على اإلنسان وفكره وإنتاجه الثقافي.
37

ديورانت ،ج  ،23ص .263
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وثيقة االثني عرش
خطاطة يف تنظيم العالقة بني الدين والقانون يف أملانيا اللوثرية

تاـسارد

منحى آخر مرة أخرى ،ويؤديان
لكن بدأ اللجوء إىل القانون الطبيعي وتفسري القانون اإللهي يأخذان
ما أمات روح اإلبداع واالبتكارْ .
ً
دورا مهما يف سياق التنوير والعلمنة مع النهضة اإلنسانية ،وغدت حجج قانون الحق اإللهي السلفية موضع ٍ
شك متزايد ،وأخذ الناس
ً
ً
ُيطالبون بفصل القانون الطبيعي عن األساس الديني  -الالهويت الذي وضعه فالسفة الكنيسة .ومن أجل ذلك ،وقبل ثورة الفالحني،
كان الفالحون يف جدال مستمر مع رجال الدين حول القانون اإللهي ،ما شجع عىل قيام حركة أو رابطة "البوندشُ وه" Bundschuh

(((3

عام  1493ضد آراء الكنيسة التي فرضتها يف قانون الزواج وما فيه من عقبات(.((3

اعتمدت ثورة الفالحني ،يف صياغة بعض القوانني واألهداف والسمات الرئيسة لنظام اجتماعي طموح يف بنود وثيقة االثني عرش،

عىل مفهوم أسايس وهو أن قانون الحق اإللهي يتضمن العدالة اإللهية لجميع البرش ،وهو ال يتعارض مع قانون الحق الطبيعي ،بل
سبب
داعم له .وقد تكررت هذه العبارة يف جميع الرسائل واملخاطبات بني القرى الثائرة" ،وحاول توما األكويني تفسري الحق اإللهي بأنه ُ
ٌ

نشأة قانون الحق الطبيعي ،الذي اعتمد عليه القانون الوضعي"( .((4أما قانون الحق الطبيعي ،فهو يدعو إىل أن إرساء القواعد والقيم

واملعايري يف التعايش البرشي من طبيعة الناس وحاجاتهم ،وأن حقوق اإلنسان ال تنبع من نوعية وظيفته أو نشاطه يف املجتمع ،بل من
حرفيا "اتحاد الحذاء" ،وترمز إلى حذاء الفالح المعروف آنذاك المصنوع من رباط جلدي .كانت حركة احتجاجية وانتفاضة في نهاية القرن الخامس عشر
 38وتعني
ً
وبداية السادس عشر تطمح إلى ثورة ضد اإلقطاع والقنانة والنظام القضائي في المجتمع األلماني .التزمت السرية في بداياتها لتجمع حولها الفالحين والعامة و ُتقنعهم،
المناصرين من رجال دين وفرسان في مناطق جنوب غرب ألمانياُ .تعد هذه الحركة
المتسولين وبعض ُ
وقد نجحت في جمع آالف األتباع من الفالحين والعامة وخاصة ُ
المثقف جوز فريتز  ،Joß Fritzلكن في عام  1513استطاعت السلطات األلمانية إنهاء
أحد جذور ثورة الفالحين األلمانية الفكرية والعملية ،وكان مؤسسها وقائدها الفالح ُ
هذه االنتفاضة بسبب خيانة أحد أفرادها ،فألقت القبض على أغلب القيادات وقطعت رؤوسهم ،إال أنها لم تستطع القبض على فريتز وانتهت الحركة .ظل فريتز ُمختب ًئا في
ومحر ًضا لكن على نحو محدود ،وقيل إنه رجع مع قيام ثورة الفالحين في عام  .1524لكن لم يظهر له دور كبير خاللها ،ومن الجدير بالذكر أن فريتز
غابات جبال األلزاس
ّ
خالل انتفاضته ّ
بندا تحمل مطالبات لتقديمها إلى السلطة عند قيام الثورة ُتجبرهم على قبول مطالبهم،
فكر في حل مع السلطات ،فصاغ مع زمالئه وثيقة من أربعة عشر ً
وكتابيا على نطاق محدود ،وهي ُتعد مشابهة لوثيقة االثني عشر .لكن كان أغلبها مطالب اقتصادية ،وكانت قليلة االستشهاد
ا
شفوي
األتباع
بين
المطالب
وانتشرت هذه
ً
ً
بندا:
المقدس ،ومما جاء في وثيقة األربعة عشر ً
بالكتاب ُ
ال سيادة إال للرب والبابا واإلمبراطور.
تقتصر عقوبات الكنيسة على األمور الدينية ال الدنيوية.
حرا.
الفالح
صبح
ي
قترض
الم
المبلغ
ال تجوز مضاعفة الفائدة الربوية ،وعند تسديد فائدة
ُ
ُ
ً
إباحة صيد األسماك والطيور وقطع خشب الغابات واستغالل المراعي للجميع.
وجود راتب تقاعدي أو مكافأة في النهاية لكل شخص.
مساعدة الكنيسة للعائالت الفقيرة والمساهمة في التجهيز للحروب.
المرتفعة.
إيقاف الضرائب والرسوم ُ
إيقاف االعتداءات والحروب بين المسيحيين والتفرغ لحرب األعداء الوث َِنيين.
المحرضين ضدهم.
إسقاط العقوبات والتهم عن أعضاء رابطة البوندشوه وعقاب ُ
اهتمام السلطة بقيام مهرجانات ترويحية للفالحين والعامة.
توزيع ممتلكات الكنيسة الزائدة على الفقراء.
تصديق اإلمبراطور على هذه المطالبات.
في حالة رفض اإلمبراطور التصديق ،فاال ّتفاق على تحالف اتحادي بين الواليات.
تتعهد مجالس اتحاد المناطق بتنفيذ البنود السابقة.
واضحا لوثيقة االثني عشر التي ُكتبت بعد وثيقته بعشرين سنة ،ومع أنها كتبت قبل أن يعلق لوثر وثيقة الخمس وتسعين أطروحة
فكريا
روحيا وامتدا ًدا
عدا
تعد وثيقة جونز ُب ً
ً
ُ
ً
أيضا ارتفاع الوعي بين الناس بأهمية إصالح الكنيسة وإبعادها عن المجتمع وفك احتكار سلطة أمراء الدين .ينظر:
ضد صكوك الغفران عام  ،1517فإنه يتضح ً
Blickle, Der Bauernkrieg, p. 31; Engels, pp. 362 - 369.

ً
ته ً
شروطا معينة
المقدس ،فوضعت الكنيسة الكاثوليكية
عد ُ
 39سعت الكنيسة لفرض رؤيتها في الزواج ،الذي ّ
فعل في الخلق اإللهي لغرض إنتاج ذرية كما في الكتاب ُ
بحكم قانون الحق اإللهي للموافقة على الزواج الشرعي ،على سبيل المثال عذرية النساء والرجال على حد سواء ،ونقاء الفتيات في األخالق ً
شرطا مسبقًا للزواج ،وموافقة
الزوجين ثم الوالدين ،ويمكن استثناء موافقة الوالدين في حالة قبول الكنيسة ورفض الطالق إال في حاالت ضيقة حددتها الكنيسة ،وفي حال ُولد للرجل أوالد خارج إطار
أبناء شرعيين ،وبناء عليه فال تعميد وال حقوق لهم في المجتمع ،وحين وفاته ُيستبعدون من حق الميراث ،وهذا ما كان
الزواج الكنسي ،فإن الكنيسة ال تعترف بذريته ً
يسبب الجدل المستمر.

40 Kuhn, p. 7.
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رياني /يناثلا نوناكوناك

كرامته وجوهره ،بمعنى أنها مجموعة من الحقوق التي يكتسبها الفرد بالطبيعة ،وال تنزع و ُتنسب إىل اإلنسان .عىل سبيل املثال ،يولد

حرا ،فهذه الحرية اكتسبها من الطبيعة ال من َملك أو أمري ،وبناء عليه فال يجوز انتزاعها.
اإلنسان ً
أن الحق اإللهي طريق إىل الحق الطبيعي وال يتعارض معه:
ويستنتج مما سبق ّ
ُ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
أو اﻟﺤﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

اﻟﺤﻖ اﻹﻟﻬﻲ

وقانون الحق الطبيعي معيار قانوين قديم يعود إىل العصور اليونانية ،حني انتقد الفالسفة الدولة وقوانينها ألنها تتعارض مع الطبيعة

البرشية" ،وقانون الحق الطبيعي يشمل ًّ
كل من القواعد القانونية التي تنبع ،يف تقاليد الفالسفة القدماء كأرسطو وأفالطون ،من فكرة
بعيدا عن
الحقيقة املوضوعية أو املطلقة ،وهي أن كل إنسان بطبيعته ،وليس باالتفاق ،يتمتع بحقوق خاصة وغري قابلة للترصف بها ً
الجنس أو العمر أو البلد أو السلطة التي تحكمه"( ،((4ومن هنا ُتفهم "الطبيعة" عىل أنها عالمة أو دليل عىل كينونة اإلنسان وليست
الحقوق باملعنى األخالقي الطبيعي.

ً
ارتباطا وثيقًا بفكرة حقوق اإلنسان ،لذا ُينظر إىل الحقوق الطبيعية عىل أنها حقوق
يف هذا الصدد ،ترتبط فكرة الحق الطبيعي

"أبدية" قبل تشكّل كيان الدولة .ومع أن املعرفة اإلنسانية ونُظم الحكم يف العرص اليوناين ثم يف العرص الروماين قد تطورت بجهود

ّ
وظل نظام الحكم مهمي ًنا عىل شؤون األفراد.
الفالسفة ،فإن الحرية اإلنسانية لم تكتمل ،ولم ينل األفراد حقوقهم،

وبعد ظهور املسيحية ،دعت الكنيسة يف البداية إىل مبدأ حرية العقيدة من أجل نرش الدين املسيحي ،وهذا ما ساهم يف ترسيخ مبدأ

حرية العقيدة عند اإلنسان واالعرتاف بكيان الفرد املُستقل .لكنها مع ذلك ،لم تحدد حقوقه أو تعرتف بها؛ وإن كانت قد قالت بالفصل
تبي ما لقيرص وما ُيرتك لله .وعىل إثر ذلك ،ظل الحاكم يتمتع بسلطات مطلقة غري مقيدة ،يف حني
بني ما لله وما لقيرص ،إال أنها لم ّ

قدمت ثورة الفالحني
وبناء عليه ُحرم الشعب من حرياته وحقوقه إال ما ارتآه هذا الحاكم( ،((4حتى ّ
ُحرم األفراد من الحق يف مواجهتهً ،
ً
بندا ُم ً
ذريعة
علنة ظهور تفكري جديد باالستناد إىل املعيار نفسه ،أي الحق اإللهي الذي اتخذ ملوك أوروبا من قوانينه
خُ طاطة االثني عرش ً

للحكم املُطلق بدعم الكنيسة ،وزعموا أنه طريق إىل قانون الحق الطبيعي ،ولهذا أسست الوثيقة عىل نصوص الكتاب املقدس التي
ُتقيد هذا الحق ،ور ًدا كذلك عىل الكنيسة باستئثارها بتفسري الحق اإللهي .ولذلك رد( ((4شميد عىل إجابة أعضاء مجلس شوابيا العليا:
"من ُيطبق الحق اإللهي هم هؤالء الرجال املتعلمون املتدينون اإلصالحيون ،الذين ال يكرزون بالكتاب املقدس فحسب ،بل ُيبرشون
َ

وينرشون الفهم الحي له ،وليس ما تقوله السلطات الكنسية الجائرة يف روما"( ،((4وأشار إىل القس الثائر بجانبه كريستوف شابيلر ،الذي

كان يدعو إىل مراجعة القوانني للفصل بني قوانني الحق اإللهي والحق الطبيعي .ويمكن القول إن وثيقة االثني عرش تضمنت فلسفة
إعادة العمل بمبادئ حقوق اإلنسان ،وذلك اعتما ًدا عىل القانون الطبيعي وما يتضمنه من أفكار مثالية.

Erik Wolf, Griechisches Rechtsdenken (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1952), Band II, p. 103.

 42فايز محمد وحسين محمد" ،فلسفة القانون وسيادة القانون في الدولة الحديثة" ،مجلة التفاهم ،العدد  ،)2013( 39ص .167
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وثيقة االثني عرش
خطاطة يف تنظيم العالقة بني الدين والقانون يف أملانيا اللوثرية

تاـسارد

إن مصطلح الحق اإللهي إرث عظيم تركه فالحو ثورة  ،1525وإن لم يستطيعوا تخليصه ممن أساء له ،لكنهم أرادوا توضيح

تعاليمه التي تدعو إىل العدالة اإللهية والحرية والسالم واملنفعة املشرتكة ،أي الصالح العام ،وهذه أهداف جميع الثورات الالحقة .إنه
ُ
كثريا بسبب التفسريات الذاتية التي دخلت عليه(.((4
مصطلح أيسء تفسريه واستعماله ً

 .2الحرية اإلنسانية

كان هدف الفالحني ،يف املقام األول ،من الثورة تحقيق الحرية التي ّ
سطروها يف وثيقة االثني عرش ،وإلغاء القنانة والعبودية

والتبعية ،لذا تعالت أصوات بعض الفالحني يف املفاوضات ضد اتحاد شوابيا العليا" .إن كرامة اإلنسان ُتسحق بالقنانة ،وال يملك الرجل

(((4
انطباع عند أعضاء مجلس اتحاد شوابيا العليا املُفا ِوض
تكون
ٌ
البسيط أي حقوق ،ألن من ال يملك املال ال يملك الحق"  ،ومن هنا ّ

وقانونيا بكل صدق وإخالص لنيل حريتهم ،وإرساء قواعد
دينيا
عقليا
ً
ً
وإراديا للضغط عىل السادة وإقناعهم ً
بأن الفالحني كانوا "متفقني ً

أحدا"( .((4لقد ساهمت الربوتستانتية يف توضيح فكرة أن املؤمن شخصية فردية مستقلة ُيفرتض أن يقرأ ويفهم
القانون التي ال تستثني ً
أيضا بالعودة إىل حرية املسيحية يف القرون األوىل التي كانت تخلو من
من الكتاب املقدس من دون وسيط ،ولذلك طالب الفالحون ً
القنانة قبل تدخّ ل الكنيسة.

يتضمن أي
ُتعد الحقوق والحريات من أبرز املوضوعات التي تحتل مكانة رفيعة يف صلب الدساتري الحديثة يف هذا الوقت ،لذلك
ّ

دستور من دساتري الدول املتقدمة بند الضمانات األساسية لحقوق وحرية األفراد والحفاظ عليها ،فهذا حق مكفول لهم .وإذا ما قورن
هذا البند ببنود وثيقة االثني عرش يتضح أنها كفلت بعض هذه الحقوق وتمثلت واضحة يف بنودها ،فعىل سبيل املثال:

ӵظهرت الحرية الدينية ُمتمثلة يف البند ( )1بإعطاء الفرد أو أهل القرية حق اختيار الواعظ الذي ّ
تصل معه وإمكانية عزله ،والطلب

بعدم الفرض القرسي آلراء جهة معينة ،وهذا يدخل تحت كفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية من دون ُمضايقة ،وهو مشابه
للمادة (( )4حرية املعتقد والضمري والدين) من القانون األسايس األملاين لعام .((4(1949

ӵتقوم الحرية املدنية عىل رفض جميع أشكال التمييز العنرصي بني أفراد املجتمع ألي سبب ،وتدعو إىل إقامة مبدأ املساواة بني األفراد

يف التمتع بالحقوق ،وبناء عليه فإن الحرية املدنية أقرت للفرد اختيار العمل والسكن .وقد ذكرت املادة ( )1من االتفاقية الدولية للقضاء
عىل جميع أشكال التمييز العنرصي(" ((4ويقصد بتعبري التمييز العنرصي أي تمييز أو استثناء أو تقييد يستهدف أو يستتبع تعطيل أو
جليا يف البنود ( )4و()5
عرقلة االعرتاف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها ،عىل قدم املساواة" ،وظهر هذا ً

و( )10من بنود وثيقة االثني عرش ،التي طالبت بهذه الحقوق وبإيقاف التمييز العنرصي الفظيع ضد فئة يف املجتمع ُتمنع من ممارسة
الصيد بأنواعه كافة واالستفادة من املراعي العامة والغابات والراحة.

أحرارا ومتساوين يف الكرامة والحقوق" ،املادة ( )1من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام  .1948لقد قامت
"ӵيولد جميع الناس
ً

والسخرة من قبل السادة" ،وكان السيد يفرض ّ
تحكمه يف شخص الفالح نفسه
ثورة الفالحني ،يف املقام األول ،من أجل إلغاء القنانة ُّ
45 Ibid., p. 14.
46 Blickle, Der Bauernkrieg, p. 36.
47 Ibid., p. 23.

 48األمم المتحدة ،المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،حقوق اإلنسان ووضع الدستور (نيويورك /جنيف ،)2018 :ص  ،72شوهد في  ،2021/12/30في:
http://bit.do/fHeTq
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أيضا البحث عن الكرامة اإلنسانية،
وزوجته وبناته ،إضافة إىل ممتلكاته ،بل كان له حق الليلة األوىل"( .((5وكان من أهداف الثورة ً
باعتبارها صفة مميزة متأصلة يف جميع األفراد ،وقد ّ
مستشهدا عىل
أكد البند ( )3من وثيقة الفالحني هذه الرغبة يف الحرية االجتماعية،
ً

هذا بالكتاب املقدس للداللة عىل صحة اعتقادهم ،ولذا قال شميد أمام مجلس أعضاء شوابيا العليا" :إن القنانة ضد الرب ،وضد العقل،
وضد الحق الطبيعي"( .((5إن تقييد حرية الفرد ومنعه من التنقل واختيار محل اإلقامة ومنعه من الزواج أو التدخل يف شؤون أرسته هو
ضد الحرية يف الحياة اإلنسانية ونوع من التدخل التعسفي يف حياة الفرد الخاصة ،ولذلك حظرت األمم املتحدة الرق والعبودية والعمل

القرسي بحسب الحقوق املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية.

ӵكذلك دعت وثيقة االثني عرش إىل تحقيق حرية اقتصادية بما سيعود بالنفع عىل الجميع ،من خالل البنود ( )6و( )7و( )8التي

قدم له من
تطلب املساعدة والتعاون لضمان حقوق الفالح يف العمل من دون أي استغالل أو إجحاف أو ظلم ،مع تقدير مناسب ملا ُي ّ

رزق وفق مجهود العمل الذي يبذله.

ӵدعت الوثيقة ،إضافة إىل ما تقدم ،إىل تحقيق التكافل االجتماعي ورعاية الفقراء بما اقرتحت تطبيقه عىل مؤسسة الكنيسة يف البند

(.)2

نظرا إىل دورها يف تحقيق العدالة يف املجتمع ،وهذا يستدعي فصل السلطة
ӵتدعو الدساتري الحديثة إىل استقالل السلطة القضائية ً

القضائية عن السلطة الحاكمة ،يك ال تتدخّ ل يف أعمال القضاء أو تفرض رغباتها عليه ،وقد دعت وثيقة الفالحني إىل اإلنصاف يف

وضح رصاحة أن القضاء ال يقدم العدالة أو العقوبة عىل نحو متكافئ بسبب بعض التدخالت،
تطبيق القانون ،كما يف البند ( )9الذي ّ
ولهذا نقرأ "وقت اإلدانة ضد من يريدون".

نصت عليه الدساتري الحديثة ،من إقامة لألمن املجتمعي بالحفاظ عىل
أخرياُ ،يلمس من بنود هذه ُ
ً
الخطاطة أنها تدعو إىل ما ّ

حقوق اإلنسان وكرامته وحريته.

 .3خُطاطة الفالحني :منوذج للحرية يف التاريخ األملاين
عاما عىل وثيقة االثني عرش ،وأوضح
احتفلت الحكومة األملانية يف  10آذار /مارس  ،2000يف منطقة ميمينجني ،بمناسبة مرور ً 475

ً
طويل حتى فهم األملان حقيقة أحداث عام  ،1525وأن األمر ليس مجرد ثورة
املشاركون من أكاديميني وسياسيني أن األمر استغرق وق ًتا

جماعات غري منظمة ضد السلطة القائمة آنذاك ،بل هي ثورة حرة لإلصالح وجزء مهم من تاريخ الحرية األملانية ،وهي عالمة فارقة
خطابا بهذه املناسبة( ،((5ومما
ونقطة ُمرشقة لحقوق اإلنسان يف تاريخ أملانيا والعالم .وقد ألقى رئيس الجمهورية آنذاك ،يوهانس راو،
ً

قال فيه" :لقد تضمن جوهر وثيقة البنود االثني عرش عىل اإليمان بعاملية حقوق اإلنسان ،ومن املؤكد أن كلمة حقوق اإلنسان ال تظهر
ويدرك حني نعلم أن الناس كانت تعاين القنانة واالستغالل والحرمان باسم الرب" ،ثم أضاف" :إن
يف نصوصها .لكن ذلك مما ُيفهم ُ

وثيقة الفالحني املكتوبة استنا ًدا إىل مبدأ قانون الحق اإللهي تثبت وجود قوانني عاملية ال يمكن االستعاضة عنها بقانون وضعي محيل
جميعا يك ال ننىس أن الحرية ال تأيت بنفسها ،بل يجب التوق إليها
أو خاص" ،وختم بقوله" :أفهم أن وثيقة البنود االثني عرش مهمة لنا
ً

52

ينظر صفحة الرئاسة األلمانية ،في:

Engels, p. 430.

50

Blickle, Der Bauernkrieg, p. 36.

51
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وثيقة االثني عرش
خطاطة يف تنظيم العالقة بني الدين والقانون يف أملانيا اللوثرية

تاـسارد

والكفاح من أجلها والدفاع عنها" .وهو ما وصفه عزمي بشارة ،يف كتابه الدين والعلمانية يف سياق تاريخي ،بـ "النزعة األنسنية"
و"األنسنية املسيحية" ،ألنها "اعتربت الحرية متجذرة فيها"(.((5

وقد وصف املؤرخ األملاين ليوبولد فون رانكه  Leopold von Rankeثورة الفالحني وما أفرزته وثيقة االثني عرش بأنه "أعظم

مظهر طبيعي للدولة األملانية"( ،((5كذلك نرش األكاديمي فيلهلم زيمرمان وصفًا ُم ً
فصل ملسار ثورة الفالحني وأحداثها يف مجلد كبري
ُ
ٌ
نضال النور ضد
"نضال من أجل الحرية ضد االضطهاد الالإنساين،
بعنوان :حرب الفالحني األملانية العظمى يف عام  ،1843وقال إنها

الظالم"( ،((5وأشار إىل ما كتبه فرديناند فريدريك  Ferdinand Frederickيف عام " 1830مقاالت يف تاريخ حرب الفالحني يف األرايض
الحدودية الشوابية  -الفرانكونية" ،الذي أشاد بمحاوالت املواطنني واملزارعني لصياغة دستور(.((5

متزايدا مع ذكرى مرور  450سنة عىل ثورة الفالحني ،التي أصبحت ميدان
اهتماما
ويف عام  ،1975شهد البحث العلمي يف أملانيا
ً
ً

يقرب من  500عنوان يف عام واحد عن ثورة الفالحني"( .((5بجانب ذلك ،افتتحت أملانيا يف
بحث يف الجامعات ،فقد "لوحظ كتابة ما ُ
عام  1976متحفًا يصور حرب الفالحني ،وشيدت عدة تماثيل لقادة الثورة لدورهم يف الدفاع عن الحرية.

خامسا :هل تُعد وثيقة االثني عرش خطاطة دستورية؟
ً
"يمكن أن يكون الدستور القائم عىل حقوق اإلنسان أداة فعالة ملنع النزاع الذي يستمد جذوره من قمع الحكومة للشعب أو

تسويته عىل نحو مستدام"(.((5

لقد عرفت بعض املدنيات القديمة رشيعة الدساتري ،ومن أبرز األمثلة عىل ذلك قوانني حمورايب ،ثم ظهرت رشائع القايض صولون

يف أثينا اليونانية( ،((5وبعدها دستور ﺍﻷﺛﻴﻨيني ،وأما يف مرحلة العصور الوسطى فلم يعد هنالك مجال البتة للحديث عن دستور بوجود
الكتاب املقدس ،ولم يعد هناك حديث عن نظم سياسية تعرتف بالحقوق والحريات أو تعرتف لإلنسان باملساهمة يف الحياة السياسية يف
ً
بسيطا
دستورا
وخصوصا بعد قانون الحق اإللهي الذي نرشته الكنيسة ،إال أن ماهية وثيقة االثني عرش تصح أن تكون
عرص اإلقطاع،
ً
ً

أوروبيا يف القرون الوسطى عىل الرغم من هيمنة تفسريات الكنيسة.

يف البدايةُ ،يعرف الدستور يف املفهوم الحديث( ((6بأنه وثيقة تحتوي عىل مجموعة قواعد أساسية ُتنظم أو تحدد قواعد الحكم
ٍ
مدون يف وثيقة رسمية ،ويضمن شكل الدولة ومقوماتها ،ومجموع الحريات والضمانات األساسية
يف دولة أو جماعة سياسية ،وهو ّ
يجد،
لحقوق األفراد ،ويكون
مكتوبا بلغة الدولة أو الجماعة ،وإمكانية تعديله وفق ضوابط معينة إن طرأ ما يحتاج إليه املجتمع أو ما ّ
ً
وتكون مصادر قواعد الدستور بوجه عام من الدين واألعراف والقضاء والترشيع .أما أساليب نشأة الدساتري فهي متعددة ،فمنها ما

 53عزمي بشارة ،الدين والعلمانية في سياق تاريخي ،ج  ،2مج  :1العلمانية والعلمنة :الصيرورة الفكرية (الدوحة /بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،)2015ص .203
54 Blickle, Der Bauernkrieg, p. 7.

55 Wilhelm Zimmermann, Der grosse deutsche Bauernkrieg (Berlin: Dietz Verlag, 1982), p. 5.
56 Florian Ambach, "Der Bauernkrieg: Ein Systemkonflikt an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit," Historia, no. 11 (2019), p. 214.
57 Blickle, Der Bauernkrieg, p. 123.
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يجري من خالل جمعية تأسيسية منتخبة ،ألن األصل يف إعداد الدساتري هو قيام الشعب بوضعها ،إال أنه بسبب اعتبارات عملية
وواقعية تتعذر مشاركة جميع أفراد الشعب يف كتابة الدستور .إضافة إىل ذلك ،فإن أحكام الدستور ُتعد من املسائل الدقيقة التي تحتاج

إىل دراسة ومناقشة عميقة ،لذا تأيت فكرة اختيار أو انتخاب ممثلني عن الشعب لهذه املهمة ،بما ُيسمى الجمعية التأسيسية ،غري أن
الدستور ال ُيصبح ً
نافذا إال بعد طرحه لالستفتاء ليوافق الشعب عليه أو يرفضه.

ً
دستوريا
شكل
وبمقارنة بسيطة بني مفهوم الدستور حدي ًثا ووثيقة االثني عرش يف القرن السادس عرش ،يتضح أن األخرية أخذت
ً

وواقعيا ،فهي وثيقة مكتوبة باللغة األملانية التي يتحدثها الشعب ويفهمها ،وليس بالالتينية لغة العلم والعلماء فقط
عمليا
صحيحا،
ً
ً
ً

آنذاك .واعتمدت يف صياغتها عىل مرجعية دينية ُمتفق عليها بني طبقات الشعب والسلطة الحاكمة ،أي الكتاب املقدس ثم العرف
ومختارة لعلمها وثقافتها ،وبعد االتفاق عىل بنودها ُأرسلت إىل
االجتماعي ،وأن َمن تصدى لكتابتها ،كما جاء آنفًا ،مجموعة منتخبة ُ
ً
استفتاء
حاملة املوافقة الشعبية عليها قبل بدء املفاوضات مع السلطات الحاكمة ،وهو ما ُيعادل
قادة الثوار يف املناطق والقرى ،فعادت
ً
دستوريا يف هذا الوقت ،ولذلك ارتكزت عليها وحدها الرابطة اإلنجيلية للفالحني خالل املفاوضات الرسمية ،ولم ينحرفوا يف النقاش إىل
ً

مسائل متشعبة خارج إطار الوثيقة ،ما أثمر بموافقة السلطة عىل بعض بنودها قبل توقف املفاوضات.

إضافة إىل ذلك ،أظهر البند األخري يف وثيقة االثني عرش مرونة واضحة يف قبول أي بند سابق يف الوثيقة وإمكانية التعديل عليه بعد

الرجوع إىل مصادر الترشيع كالدين أو العرف ،وهو ما يتماهى ويتشابه مع أي تعديالت دستورية حديثة ألي دستور من دساتري الدول.
لقد أرادت وثيقة االثني عرش فرض مبدأ سيادة القانون ،وإعادة تنظيم عمل السلطة الحاكمة ،وتقييد حدودها تجاه الشعب وفق

ٍ
هضم لحق أحدهما ،وضبط الواجبات والحقوق األساسية لألفراد والجماعات ،ووضع
ضوابط جديدة تكفل مصلحة الطرفني ومن دون
الضمانات لها تجاه السلطة ،وهذا هو عمق الدساتري الحديثة وروحها.

سادسا :نهاية الثورة
ً
فنادرا ما يحصل الخارسون عىل العدالة ،ال سيما حينما يكون النرص والهزيمة
"إذا كان الفائزون فحسب من يصنعون التاريخ،
ً

ُك َّليني ،كما يف نهاية حرب الفالحني األملانية"( .((6فشلت ثورة الفالحني ،يف النهاية ،يف تحقيق أهدافها التي ّ
سطرتها يف وثيقة االثني
عرش ،ويعود ذلك إىل عدة أسباب؛ فقد انحرفت الثورة عن مقاصدها ملا وقعت فيه من عمليات انتقام ضخمة ،فنرشت السلب والنهب

تربأ لوثر منها حماية آلرائه ومذهبه ،فقد كان متأملًا مما يشاع بأنه السبب يف
والخوف ،والحقت رجال الدين والنبالء لقتلهم ،وحينئذ ّ
سالحا يف أيدي الفالحني والعامة برتجمة الكتاب املقدس ،وذلك حينما
اشتعال ذلك ،إذ إنه لم يكن السبب يف وقوعها ،لكنه وضع
ً

قارن بني املسيحية يف زمنه وموافقتها لإلقطاع ،كما ذكرنا آنفًا ،واملسيحية يف القرن األول وما كانت تدعو إليه من عدالة ورفض للقنانة،

فأدت هذه املقارنة إىل رسم صورة مقارنة بني مجتمع ظالم ومجتمع عادل ،وحينها تأكد الفالحون أن معارضتهم ملجتمعهم صحيحة

وهي ليست ضد املسيحية .وإىل جانب ذلك ،نرش لوثر مذكرة عام  1520بعنوان "حرية الرجل املسيحي" ،وكان تأثري مفهوم الحرية التي
ً
مرتبطا بالسياسة ،بل باملسيحية عىل وجه الخصوص ،إال أن املبرشين بأفكار
كبريا ،ويف الحقيقة لم يكن مفهوم الحرية اللوثرية
طرحها ً
واجتماعيا( ،(((6وال يظهر يف ذلك العجب؛ فلنئ ظلت
سياسيا
لوثر أضافوا تفسرياتهم الخاصة بحيث أصبح مفهوم الحرية عند الفالحني
ً
ً
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معا
الكنيسة والدولة مستقلتني إحداهما عن األخرى من الناحية النظرية ،فإنهما كانتا تستمدان القوة إحداهما من األخرى وتعمالن ً

ألجل املصالح املُشرتكة.

لقد حاول لوثر أن ينحو يف اتجاه وسطي يف بداية الثورة ،وخاصة يف املناطق التي كانت أكرثية األمراء والنبالء فيها من الكاثوليك،

ووجه إليهم أصابع اللوم والهجوم لقيام الثورة بسبب حكمهم الظالم ،وألن الذي ثار ضدهم ليس الفالحني ،بل اإلله نفسه .لكن

تفرق بني صديق وعدو ،وانعدام القانون واألمن ،وتوقف اإلنتاج والعمل ،ثم
انغماس الفالحني يف أعمال الشغب والنهب التي لم ّ
قطعا ،ألن جموع الفالحني الضعيفة
شعور لوثر بأن ثورته "الدينية" ،التي خاطر من أجلها ،باتت يف خطر بسبب ثورة فاشلة
ً
عسكريا ً

ً
طويل يف النهاية أمام جيش األمراء املُتمرس ،وكذلك فقد
التي ال تثق بنفسها وال تملك األسلحة الحديثة وال تتقن فن الحرب لن تصمد
ً
مستقبل لو
أسبغ عليه بعض األمراء والنبالء الحماية واملساعدة وآمنوا بإصالحه ورفضوا تسليمه إىل البابا واإلمرباطور ،فمن كان سينقذه

تطرف لوثر يف الكتابة ضد الفالحني
زالت هذه الحماية؟ كل ذلك جعل لوثر ينقلب إىل صف السلطة الحاكمة يف مواجهة الفالحني ،بل ّ
كثريا
كتابا يف عام  1525بعنوان "ضد قطعان الفالحني املجرمة النهابة"( ،((6وهاجم مونتزر
وتحريض السلطات عىل قمعهم ،فنرش ً
ً
ووصفه بإبليس ،ورد عليه املحرض الراديكايل وأحد أقطاب الثورة بأنه مجرد قطعة لحم مرتفة خاضعة لألمراء(.((6
يحسب األمراء والنبالء أن سبب تمردهم هو إنجيل لوثر ،لذلك كتبوا يف بداية وثيقة االثني عرش:
لقد توقع قادة ثورة الفالحني أن َ

"إن النقاد من الكافرين واألرشار سيجدون الجواب عن أسئلتهم يف البنود التالية ،ليك يوقفوا ما يلقونه من اللوم عىل كلمة الله (الكتاب

املقدس برتجمة لوثر) ويربروا بطريقة مسيحية أسباب عدم امتثال الفالحني وثورتهم"( .((6يف النهاية ،استطاع جيش األمراء القضاء عىل

مقدارا
ثورة الفالحني ومطاردتهم من مدينة إىل أخرى حتى إخضاعهم ،وفقدت أملانيا نتيجة األعمال االنتقامية من الطرفني املتنازعني
ً
عظيما من األرواح واملمتلكات ،و ُقتل ما ال يقل عن مئة ألف فالح ،وأعدمت سلطة شوابيا العليا عرشة آالف منهم ،وبعد هذه العواقب
ً
الوخيمة اندثر اإلصالح الديني اللوثري فرت ًة من الزمن ،وجددت كل املدن التي تعرضت للدمار من قبل الفالحني الوالء للكنيسة يف
ُ
عدوا وخائ ًنا،
روما ،وأعدم الكثري ممن اعتنق اللوثرية من النبالء وال ُتجار ،وانرصف الفالحون عن دعوة اإلصالح الديني ،واعتربوا لوثر ً
وأطلقوا عليه "الدكتور الكذاب" ،وتضاءلت شعبيته.

خامتة
تغشاها النسيان بني ثورات كبرية الحقة ،وتقع أهميتها
حاولت هذه الدراسة الكشف عن أهمية هذه الخطاطة الدستورية التي ّ

إصالحيا يف تنظيم عالقة الدين بالقانون ،وذلك بتفسري جديد لقانون الحق اإللهي ُليصبح مرجعية جديدة
مرشوعا
يف أنها وثيقة حملت
ً
ً

إلصدار القوانني يف املجتمع وضام ًنا للحقوق ،ولذلك يصح تسميتها بخطاطة دستورية ُمبكرة ،ألنها شابهت دساتري الدول الحديثة يف
رشوط النشأة القانونية ثم هدف الترشيع يف تنظيم الحقوق االجتماعية والقوانني االقتصادية لألفراد والسلطة ،والعمل عىل تحقيق
63 Engels, p. 350.

 64في البداية كانا حليفين ضد سطوة الكنيسة الشاملة على المجتمع ،ولكن بعد ثورة الفالحين اختلفا بقوة وتمايزا في الصفوف ،فوقف مونتزر مع الفالحين ولوثر مع
الطبقة الحاكمة ،واندلعت حرب رسائل بينهما ،وكان كل طرف يتهم اآلخر ويحرض عليه بشدة ،وقد وصف الكاتب األلماني فريدريك إنجلز لوثر بأنه ُمصلح برجوازي،
ومونتزر بأنه ثوري شعبي ،إذ دافع األخير عن الفالحين بضراوة ،وحتى عما قاموا به من سرقة كانت بسبب أفعال السادة الذين اعتبروا كل الكائنات ً
خاصا بهم ،ثم قالوا
ملكا ً
للفالح ال تسرق ،وكانوا يشنقونه إذا فعل .في النهاية ألقى جيش األمراء القبض عليه وقطع رأسه ،ولكن ظل مونتزر أيقونة عند االشتراكيين ،وخاصة في ألمانيا الشرقية قبل
الوحدة ،بسبب دعوته إلى مجتمع بال فوارق طبقية ،وال ملكية خاصة.
65

ديورانت ،ج  ،24ص .80
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رياني /يناثلا نوناكوناك

توازن بني مصالح الجميع .لذلك ،فإن أهم ما ميز وثيقة االثني عرش يف بداية القرن السادس عرش هو أنها تضمنت مطالب مطلقة غري

قابلة للنقاش مثل :احرتام كرامة الفالحني عرب تحرير األقنان (البند  ،)3وإلغاء رضيبة املرياث (البند  ،)11ومطالب نسبية قابلة للنقاش
والتحقيق مثل تخفيف أعمال السخرة (البند  ،)6والخدمات (البند  ،)7وإيجار األرض (البند .)8

فكريا جميع الثورات يف
وبناء عليه ،تؤكد وثيقة االثني عرش ،بهذا املفهوم الديني والقانوين الذي استندت إليه ،أنها ثورة قد سبقت
ً
ً

الدعوة إىل إعادة النظر يف تفسري مفهوم الحق اإللهي والحرية ،ووضع مرتكزات وضوابط قانونية يف عالقة وظيفية جديدة بني السلطة
الحاكمة والشعب ،ومن هذه الثورات التي وقعت بعدها الثورة اإلنكليزية يف عام  ،1688التي كان من نتائجها إيقاف العمل بقانون

الحق اإللهي للملوك ،والفرنسية عام  ،1789واألمريكية عام  ،1765إال أن فشل ثورة الفالحني األملانية يف النهاية قد أضاع عليها هذا
السبق الفكري التاريخي ،وأرشنا إىل أن مارتن لوثر لم يكن السبب الرئيس يف اندالع ثورة الفالحني األملانية ،ثم إنها كانت تطمح
تماما من املشهد السيايس،
برمته كالثورة الفرنسية التي كان هدفها إزاحة امللك والكنيسة ً
إىل تقويم النظام السيايس وليس إىل تغيريه ّ

وبناء نظام سيايس جديد.
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واملؤسسون األوائل يف املستعمرات اإلنكليزية
اإلسالم
ّ
1789-1607 يف أمريكا الشاملية
Islam and the Early Founders of the English Colonies
in North America 1607 - 1789
 ولكن من خالل،تســتعرض هذه الدراســة أبرز املصادر والنظريات التي أســهمت يف تشــكيل التجربة األمريكية وصياغتها
مد خالل املرحلة االستعامرية
ّ  بالفلســفة اإلســامية والقرآن الكريم وشــخص الرســول مح، يف ح ّد ذاتها،تأث ّر تلك املصادر
 وميكن.م قيام اإلصالح الديني
ّ  ث، وذلك بتأثري تداعيات حركة الكشــوف الجغرافية واالندفاع العثامين إىل أوروبا،والثورية
 وقد انتقلت تلك الرتاكامت،ورات ســادها غال ًبا الشــك والحذر والريبة تجاه العقيدة اإلســامية واملســلمني
ّ القول إنّها تص
ورها املســتعمرون
.إىل العــامل الجديــد مع موجــات املهاجرين األوائل
ّ وتبي الدراســة أيضً ــا دور تجــارة الرقيق التي ط
ّ
 ثم تتط ّرق إىل اإلشــارات والدالئل التي أكّدت فكرة،األوروبيّــون يف وصول طالئع املجاميع اإلســامية إىل العامل الجديد
ريا تسلّط الدراسة الضوء
ً  وأخ. ومحاولة االندماج يف مجتمعاتها،نجاح املسلمني يف الوصول إىل املستعمرات اإلنكليزية
 التي توقّعت إمكانية أن يصبح املســلمون يف أمريكا مبرور،هناتهم
عىل وجهات نظر اآلباء
ّ املؤسســن ومواقفهم وتك
ّ
 وقد يتشــاركون مع غريهم يف إدارة دفّة البالد ومؤسســاتها حتّى،الوقــت مواطنني ميتلكون الحقوق والواجبات ذاتها
.1789  وتأسيس أول حكومة منتخبة فيها يف عام،تب ّني الدستور الفدرايل للواليات املتحدة األمريكية
. أمريكا الشاملية، املستعمرات اإلنكليزية،املؤسسون
، اإلسالم:كلامت مفتاحية
ّ

This Study Reviews The Most Prominent Sources and Theories That Contributed to the Formation and Formulation
of The American Experience, But Through the Influence of Those Sources in Themselves By Islamic Philosophy,
The Holy Qur'an, and The Person of The Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) During the Colonial And
Revolutionary Era, and that is Due to The Impact of The Repercussions of The Establishment of The Geographical
Discovery Movement and The Ottoman Rush to Europe and Then The Reformation. It Can Be Said That They
Are Perceptions That Were Often Dominated by Suspicion, Caution and Mistrust Towards the Islamic Faith and
Muslims, And These Accumulations Moved to The New World with The First Waves of Immigrants. It Also
Showed the Role of The Slave Trade Developed by The European Colonizers in The Arrival of The Vanguard of
Islamic Groups to The New World. Then We Touched on The Signs and Evidence That Confirmed the Idea of
Muslims' Success in Reaching the English Colonies and Trying to Integrate into Their Societies. Finally, We Shed
Light on The Views, Attitudes, And Speculations of The Founding Fathers, Which Predicted the Possibility That
Muslims In America Would, Over Time, Become Citizens With The Same Rights And Duties, And They Might
Share With Others In Managing The Country And Its Institutions Until The Adoption Of The Federal Constitution
Of The United States And The Establishment Of The First Elected Government In It In 1789.
Keywords: Islam, Founding Fathers, English Coloniesm, North America.
. جامعة بغداد، كلية الرتبية ابن رشد للعلوم اإلنسانية،* أستاذ التاريخ الحديث املساعد
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مقدمة
أن املستعمرات اإلنكليزية يف أمريكا الشمالية ،التي استوطنها اإلنكليز
قبل البدء يف املعالجة التاريخية للدراسة ،تجدر اإلشارة إىل ّ
قوي ِ
للف َرق والطوائف
وتحولت بعد اندالع حرب االستقالل إىل الواليات املتحدة األمريكية ،قامت عىل ركائز عقَدية مسيحية ،وبحضور ّ
ّ
(((
ست منها األنجليكانية
الربوتستانتية بنسبة أكرب من الكاثوليكية .قبل اندالع الثورة األمريكية كانت هناك ثالث عرشة مستعمرة تب ّنت ّ

رسمية ،وهي ّ
ً
ً
كل من :فرجينيا ،ومرييالند ،والكارولينتني ،ونيويورك ،وجورجيا؛ يف حني اعتنقت البقية منها
كنيسة
Anglicanism
متنوعة يؤمن معظمها بالثالوث األقدس  Trinityمع استثناء طفيف .وقد
الكنيسة البيوريتانية  ،Puritanismإضافة إىل كنائس أخرى ّ

املهتم الرجوع إليهما ومتابعة البناء الديني للمستعمرات اإلنكليزية يف
أفردنا دراستني تناولتا هذا الجانب يف وقت سابق ،ويف إمكان
ّ

أهمية تسليط الضوء عىل بعض الحقائق املبهمة ،التي وضعت دور
أمريكا الشمالية
ّ
والتنوع الطائفي الذي ساد فيها .ومن هنا جاءت ّ
اإلسالم واملسلمني  -خالل العرص الكولونيايل ومسرية الجمهورية األمريكية ،ومراحل بنائها األوىل  -يف مكانها الصحيح ،عىل الرغم من

محاوالت بعض الباحثني التغايض عنها.

رسا إىل العالم الجديد ،ال ُيقصد منها الرتويج لفكرة
إن القول بوجود مجاميع قومية ّ
ّ
جهرا أو ًّ
متعددة اعتنقت اإلسالم ،وحملته معها ً

أن اإلسالم كان
يشجعون املسلمني عىل القدوم إىل أمريكا .والواقع أ ّننا لسنا يف هذه الدراسة بصدد إظهار ّ
ّ
املؤسسني كانوا ّ
أن جيل اآلباء ّ
ِ
يسريا الب ّتة املطالبة بتسامح ديني مع األق ّليات ،أو الف َرق املخالفة
يحاول مزاحمة املسيحية يف املستعمرات أو الحلول مح ّلها ،فلم يكن
ً
ِ
لكن اعرتاف
يف مجتمع ذي أغلبية بروتستانتية لم ينج العديد من طوائفه وف َرقه الدينية من التنكيل ،واالضطهاد واإلقصاء والتمييزّ .
تحديات البيئة
املؤسسني بوجود آالف املسلمني يف مجتمعاتهم ،والعديد من اإلشارات التي لم تكن حدثًا
عرضيا ،عىل الرغم من ّ
ّ
ًّ

والظروف املحيطة ،قد أسهم من دون ّ
شك يف صياغة وجهات نظر ومواقف وتكهنات لدى الكثريين بإمكانية أن يصبح لهؤالء املواطنني

املؤسسني توقّعوا فكرة وصولهم إىل
الحقوق والواجبات ذاتها ،وقد يشاركون يف إدارة دفّة البالد
ومؤسساتها ،بل ّ
إن الكثري من اآلباء ّ
ّ

الحكم باستحقاق انتخايب.

أ ّولً  :اإلرث التاريخي وموقف األوروبيني من اإلسالم
ً
املتعمد بالجهل
عميقة ترجع إىل القرن الثامن امليالدي ،اختلط فيها سوء الفهم والتضليل
جذورا
إن للحذر األورويب من اإلسالم
ّ
ً
َّ

التام بالعقيدة اإلسالمية ،فاجتمعت العوامل التي ّ
باملحمديني Mohametans
وغالبا ما وصف املسلمون
غذت جذوة الخالف فيما بعد،
ّ
ً
محم ًدا وليس
نظرا إىل اعتقادهم ّ
محمد  -وقد استعملت هذه املفردة منذ القرن السادس عرش ً -
بأن املسلمني يعبدون ّ
نسبة إىل رسولهم ّ

ثم استعملت كلمة ترك  Turksلوصف
محمد وليس دي ًنا
بأن هذا الدين من صنع
الله ،وإليهام اآلخرين ّ
ًّ
ّ
سماويا نزل بالوحي اإللهيّ .

ومن انترش دينهم وعقيدتهم
املسلمني ً
أيضا يف إشارة إىل العثمانيني ،وهم من وجهة نظرهم أولئك الذين ينكرون الثالوث األقدسَ ،

اإلسالمي
ممن تناولوا سرية الرسول والدين
هيأت هذه
ّ
ّ
التصورات فرصة سانحة لجيل واسع من الك ّتاب ّ
بقوة السيف والحروب .وقد ّ
ّ
لتأليف دراسات طبعتها روح التشكيك والطعن يف اإلسالم ويف شخص الرسول ،وقد حظي الكثري منها بشهرة واسعة .وبإضافة عامل
أسست في القرن السادس عشر بعد حركة اإلصالح الديني في عهد الملك هنري الثامن ،ولك ّنها أخذت شكلها النهائي في
 1تعرف كنيسة إنكلترا باسم األنجليكانية ،وقد ّ
عهد ابنته إليزابيث األولى ،حيث أصبحت الكنيسة الرسمية للبالد ،وجرى تقليص الفقرات التي صدرت في عهد أخيها إدوارد السادس من اثنتين وأربعين إلى تسع وثالثين
مادة دينية ،وال تزال إلى يومنا هذا تشكل جوهر الكنيسة .للمزيد ينظر :نغم طالب عبد الله" ،األنكليكانية وقراءة في تطور الكنيسة البروتستانتية ُ
األسقفية في الواليات
ّ
المتحدة األمريكية" ،مجلة اآلداب ،العدد  ،)2014( 109ص .431
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ً
شكل عىل درجة
ضد اإلسالم
الرصاع يف إسبانيا ح ّتى سقوط األندلس ،وما تاله من مالحقة وبطش باملسلمني ،أخذت فكرة التحامل ّ

كبرية من التعقيد(((.

تتغي تلك النظرة لدى قادة حركة اإلصالح الديني مارتن لوثر ( ،Martin Luther )1546-1483وجون كالڤن ()1564-1509
لم ّ

ّ
تهجموا بها عىل البابا
محمد ،وتطاول عليه بالنربة والعبارات القاسية
نبوة الرسول
املتهكمة نفسها التي ّ
 ، John Calvinفكالهما أنكر ّ
ّ
ومحاربا باسمها ،فقد وصف لوثر وكالڤن
حاميا للعقيدة اإلسالمية
الكاثولييك ،ويف مناسبات كثرية أخرى عىل السلطان العثماين لكونه
ً
ً

ألد أعداء الدين(((.
البابا والسلطان سليمان القانوين بأ ّنهما يم ّثالن قرين املسيح الدجال  ،Antichristوأ ّنهما ّ

املقدمة االستهاللية لنسخة القرآن املرتجمة إىل الالتينية ،واملطبوعة عام  ،1543واملعروفة بـ القرآن
أن مارتن لوثر كتب ّ
ومع ّ

عدة حول خطر العثمانيني
الالتيني
للمبجل بطرس  -طبعة بازل  ،Peter The Venerable's Latin Qur'an -فإ ّنه كان قد أ ّلف مقاالت ّ
ّ
أن األتراك بالنسبة إىل األوروبيني هم كالبابليني وما فعلوه
عىل أوروبا واملسيحية ،وكان يصفهم بيأجوج ومأجوج  ،Gog Magogورأى ّ

قديما إىل اللغة األملانية ّنبه فيه إىل خطر انتشار اإلسالم يف أوروبا،
اسا
كر ً
ً
ثم إ ّنه ترجم عام ّ 1542
ببني إرسائيل :عقاب مس ّلط من اللهّ .
يعد املسلمني ،كما اليهود والوثنيني ،يجاهرون بالتعايل عىل الله ،وذلك
يحرض يف مواعظه عىل مقاتلتهمّ .أما كالڤن فقد كان ّ
لذا كان ّ

بإنكارهم ألوهية املسيح(((.

ّ
يت أنجليكاين
لعل أبرز املؤ ّلفات التي بحثت يف هذا اإلطار كتاب همفري بريدو ( ،Humphrey Prideaux )1724-1648وهو الهو ّ

محمد ،وأنكر الوحي اإللهي .وقد حقّق كتابه شهرة
محمد ،تهجم فيه عىل اإلسالم وعىل الرسول
كتابا بعنوان :حياة
نرش عام ً 1697
ّ
ّ

تعج
أن اإلسالم هو حكم الله عىل الكنائس
مرات،
وتوصل بريدو إىل خالصة مفادها ّ
الرشقية ،التي كانت ّ
ّ
واسعة يف لندن ،وطبع ثماين ّ
ّ
املقدس إىل جمرة م ّتقدة لتغذية الخصومات والتناقضات والنزاعات
حولت الدين ّ
باملشاحنات قبل بعثة الرسولّ ،
وألن الكنائس املسيحية ّ

فإن ظهور اإلسالم من وجهة نظره هو
حولوا كنائسها إىل مساجد وجوامع ،لذا ّ
والعنف فيما بينها ،فقد س ّلط الله عليها املسلمني ،الذين ّ
أن الكاثوليكية ّ
ضد ّ
تماما كاإلسالم،
شكلت
ر ّد فعل ّ
معكري سالم الكنائس .ورأى بريدو ّ
خطرا عىل مملكة املسيح يف الرشق والغرب ً
ً

املوحدين((( وأتباع مذهب الدييزم  Deismأو كما
والتحدي األكرب كان يكمن يف السماح لهما باالنتشار وعواقبه .هاجم بريدو ً
ّ
أيضا ّ
أيضا بالربوبيني((( وقارنهم باملسلمني((( .ووصلت نسخ منه إىل املستعمرات األمريكية يف فيالدلفيا ونيويورك وكونكتكت ،وتأثّر
يعرفون ً

2 Nilüfer Göle (ed.), Islam and Public Controversy in Europe (London: Ashgate Publishing Limited, 2013), p. 116; D'Maris Coffman, Adrian
Leonard & William O'Reilly (eds.), The Atlantic World (New York: Routledge, 2015), pp. 378 - 379.
Ibid., p. 380.

3

;4 Diane Morgan, Essential Islam: A Comprehensive Guide to Belief and Practice (California: Greenwood Publishing Group, 2010), pp. 35 - 36
Ina Baghdiantz McCabe, Orientalism in Early Modern France: Eurasian Trade, Exoticism, and the Ancient Régime (Oxford/ New York: Berg,
2008), pp. 31 - 34.

يدع األلوهية ،إ ّنما هو رسول من الله ،الذي كان يعبده ويص ّلي
5
بأن المسيح هو مخلوق آدمي لم ّ
الموحدون  :Unitariansفرقة مسيحية تنكر عقيدة الثالوث ،وتعتقد ّ
ّ
الحواريون .ينظر:
وقوته ،وهو ما تك ّلم به
وأبا ،ومنه كان
ّ
ربا ً
ّ
له ًّ
يستمد عقيدته ّ

Charles Augustus Goodrich, A History of the Church: From the Birth of Christ to the Present Time (Hartford: Harvard College Library, 1839),
pp. 197 - 200.

الطبيعي،
 6مذهب يعترف بوجود الله الذي خلق الكون ،ووضع له قوانين تحكمه وتديره .لك ّنه ينكر تأثيره في الطبيعة والمجتمع بعد ذلك .ويعتقد أتباع المذهب بالدين
ّ
ً
الذي ال يعتمد على الوحي والمعجزات ،بل على الطبيعة واألسبابّ .
فضل عن حتمية الثواب والعقاب في الحياة وبعد
ويؤكد على ربط العبادة بالفضيلة والقيم األخالقية،
الوهاب المسيري ،فكر حركة االستنارة وتناقضاته (القاهرة :دار نهضة مصر للنشر والتوزيع ،)1998 ،ص .17-11
المماتُ ،ينظر :عبد ّ

7 Humphrey Prideaux, The True Nature of Imposture Fully Displayed in the Life of Mahomet (London: Nabu Press, 1697), pp. vi-viii; Gerald
MacLean & Nabil Matar (eds.), Britain and the Muslim World: Historical Perspectives (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2011),

170

واملؤسسون األوائل يف املستعمرات اإلنكليزية
اإلسالم
ّ
يف أمريكا الشاملية 1789-1607

تاـسارد

(((
ومبشيها يف
رواد اليقظة العظمى Great Awaking
ّ
به جوناثان إدواردز ( Jonathan Edwards )1758-1703فيما بعد ،وهو أحد ّ

أمريكا ،وبدأ يدعو إىل أخذ الحيطة والحذر من اإلسالم .ويف جملة ما طرحه إدواردز وضع مقارنة بني املسيحية واإلسالم ّ
أن
أكد فيها ّ
أن
كلتا العقيدتني تتشاركان يف بعض الركائز
أن كلتيهما لديها ٌ
إله يختلف عن اآلخر ،فمن وجهة نظره ّ
الطبيعية للدين الحقيقيّ ،إل ّ
ّ

وأن املسيحية قد انترشت بالعقل ،بينما انترش
املسيحية قد أشاعت قيم النور واملعرفةّ .أما اإلسالم فمثل االنتقال من النور إىل الظالمّ ،
اإلسالم بالسيف(((.

فيعد أبرز املسترشقني الذين كتبوا عن حياة
ّأما الكاتب الفرنيس هرني دي بوالنفلييه (ّ ،Henri de Boulainvilliers )1722-1658

محمد  The Life of Mahometعام  ،1730وترجم كتابه إىل اإلنكليزية ،وكان بلهجة ّ
ضد
أن اإلسالم هو ر ّد فعل ّ
أقل ّ
حدة ،فوجد ّ
ّ

محمد قد أرسله الله بالفعل لينرش عقيدة التوحيد من الهند إىل إسبانيا ،وليحكم
املمارسات غري املسيحية للكنيسة الكاثوليكية ،فالنبي
ّ
ّ
وأحل مح ّلها العبادة الحقّة .لقد تب ّنى
محمد أداة الله التي قىض بها عىل العبادة الباطلة،
ويطهرها .لقد كان النبي
الكنيسة وينقّيها
ّ
ّ

"إن
النبي
"أن املسلمني ليسوا عصاة" ،بل ّ
أقر بوالنفلييه ّ
ّ
محمد من وجهة نظره أفضل قيم املسيحية وفضائلها وألغى مساوئها .وقد ّ

محم ًدا ،عىل الرغم من فضائله،
املسيحيني هم الذين رفضوا االعرتاف ّ
محم ًدا قد أوحي إليه ،وأ ّنه سار بتوجيه من اللهّ .
لكن النبي ّ
بأن ّ

عدة كفيالدلفيا عام  1741وفرجينيا عام .((1(1772
لم يفهم عىل نح ٍو كامل الطبيعة
الحقيقية للمسيح" .وظهر كتابه يف مستعمرات ّ
ّ

كما ّ
يت بيوريتاين وشاعر وكاتب ترانيم ،عىل النسخة اإلنكليزية
اطلع ريتشارد باكسرت ( ،Richard Baxter )1691-1615وهو الهو ّ

املسيحي Reasons of Christian
كتابا عام  1667بعنوان :مدارك الدين
من القرآن أللكسندر روس  ،Alexander Rossوأ ّلف ً
ّ
أن
 Religionناقش فيه جوانب من العقيدة اإلسالمية ،وذكر إشارات إيجابية عن فهم اإلسالم لطبيعة املسيح" ،جاء يف قرآن
محمد ّ
ّ

عيىس املسيح رسول عظيم ،وأ ّنه كلمة الله ،وأ ّنه ولد من العذراء مريم من دون أب ،وأ ّنه موحى إليه من الله ،وقد ُحبي بمعجزات شفى

لكن باكسرت ،عىل الرغم
لكن املسلمني ينكرون موته
وألوهيته"ّ .
مرة أخرىّ .
بها األعمى واملُقعد وأحيا املوىت ،وأ ّنه رفع إىل السماء وسيعود ّ
ّ

واملوحدين
من ذلك ،لم يرت ّدد يف انتقاد نسق آيات القرآن ومعانيها ،ووصفها باملربكة ،وص ّنف ،يف كتاب آخر نرشه عام  ،1670املسلمني
ّ
دي" ،وكان
جدا يف إنكلرتا يف هذه املرحلة وصف من ال يؤمن بعقيدة الثالوث بأ ّنه
يف مجموعة واحدة؛ والحقيقة أ ّنه كان
شائعا ًّ
"محم ّ
ً
ّ
للشك يف كونه ّ
ّ
اطلع عىل تعاليم اإلسالم(.((1
عرضة

يف السياق ذاته ،هاجم آرثر بريي ( ،Arthur Bury )1713-1624رئيس ك ّلية إكسرت  -أوكسفورد ،عقيدة الثالوث يف كتابه :اإلنجيل

قوة النبي
موحدون ،ولهذا انترش دينهم يف أصقاع العالمّ .
املجرد  Naked Gospelالصادر عام  ،1690وقال ّ
إن املسلمني ّ
وإن تعاظم ّ
ّ

تفوق القرآن عىل
محمد ووصوله إىل مركز السلطة جاء بسبب العناية اإللهية ،وإ ّنه مصلح عظيم وليس ًّ
وفس بريي سبب ّ
ّ
مرتدا مار ًقاّ ،
p. 90; Robert J. Allison, The Crescent Obscured: The United States and the Muslim World, 1776 - 1815 (Chicago/ New York: Oxford University
Press, 1995), pp. 38 - 39.

المستقبلي للمذنبين
شدد المبشّ رون في هذه المرحلة على التلويح بالعقاب
 8هي محاولة إنعاش للحماسة الدينية التي أصابها الفتور في المستعمرات األميركية ،إذ ّ
ّ
والخاطئينّ .
وسع أفق الممارسات والتجارب الدينية من خالل حلقات الوعظ
ما
للمؤمنين،
تمكن إدواردز بسلسلة خطبه من أن يجعل موضوع الدين الشغل الشاغل
ّ
"التنوع الطائفي في المستعمرات اإلنجليزية في أميركا
الله،
عبد
طالب
نغم
نظر:
ي
للمزيد
الديني.
التسامح
من
لمرحلة
فاتحة
وكانت
لة،
المتجو
أو
ّلة
ق
والمتن
الجديدة
والتبشير
ُ
ّ
ّ
الشمالية  ،"1776-1607مج ّلة كلية التربية ،العدد  ،)2014( 2ص .514-512

9 Thomas S. Kidd, American Christians and Islam: Evangelical Culture and Muslims from the Colonial Period to the Age of Terrorism
(Princeton/ Oxford: Princeton University Press, 2009), pp. 16 - 17.
10 Göle, pp. 116 - 117; Kidd, pp. 10 - 11.
11 William Orme, The Practical Works of the Rev. Richard Baxter, With a Life of the Author, and a Critical Examination of his Writings, vol.
20 (London: James Ducan, 1830), pp. 290 - 291.
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اإلنجيل بأ ّنه دليل ،فمثلما كان دين موىس أفضل من ديانة الكنعانيني  ،Canaanitesودين املسيح أفضل من دين موىس ،لذا يجب

دينية ابتدعها رجال الكهنوت يف املسيحية.
أن يكون دين
محمد أفضل من دين املسيحّ .
ّ
وإن عقيدة الثالوث بدعة وحيلة أفالطونية ّ

وعد ً
عمل
أن كتابه أحرق ّ
لكن آراءه لم تخل من تحامل يف مواضع أخرىّ .إل ّ
ودعا بريي إىل البساطة والعودة إىل قيم املسيحية األوىلّ .
ّ
ولعل مواطنه توماس أيكنهيد  Thomas Aikenheadلم يتوقّع أن تكون طروحاته املوضوعية
وتم تغريمه خمسمئة جنيه.
هرطقياّ ،
ًّ
سببا يف ا ّتهامه بتفضيل اإلسالم عىل املسيحية ،بل ويف إعدامه يف إدنربة يف الثامن من كانون الثاين /يناير  1698بتهمة
بشأن اإلسالم ً

أعداء للدولة( .((1ويف وصفه
ويعدهم
يجرم
املتحمسني واملتعاطفني مع املسلمنيّ ،
التجديف ّ ،Blasphemy
ً
ّ
ألن القانون اإلنكليزي كان ّ
أن منكري الثالوث هم
لعقيدة املسلمني مقارنة بفرقة
املوحدين ،ذكر روبرت ساوث ّ Robert South
املبش األنجليكاين عام ّ 1698
ّ

ديون [ Christian Mahometansكذا](.((1
محم ّ
مسيحيون ّ
ّ

وأول إشارة إىل تأثّر جون لوك ( John Locke )1704-1632باإلسالم ارتبطت بدراسته ال ّلغة العربية يف جامعة أوكسفورد عام 1671
ّ

عىل يد إدوارد بوكوك ( ،Edward Pococke )1691-1604وتزامن هذا األمر مع بدء لوك كتابة مقالته "عن الفهم واإلدراك اإلنساين"

" ،"Essay On Human Understandingوقد تضاربت اآلراء يف تأثري الفلسفة اإلسالمية يف أعمال لوك الالحقة ،ومواقفه من اإلسالم
مركزيا يف النقاشات ،التي شهدتها إنكلرتا يف القرن السابع عرش؛ بسبب التشابه بينه وتعاليم
أن اإلسالم أصبح
سيما ّ
ًّ
والعثمانيني ،ال ّ

املتغيات السياسية واالقتصادية التي رافقت الزحف العثماين إىل أوروبا ،وحالة الهلع التي و ّلدتها حوادث كثرية
املوحدين ،وبسبب
طائفة ّ
ّ
وبخاصة اإلنكليز ،عىل يد رجال ساحل الرببر(.((1
وبحارة من األوروبيني
ومتكررة ،أرس خاللها سفن ّ
ّ
ّ

ّ
ولعل امتالك لوك الرتجمة الفرنسية للقرآن ألندريه دي ريري  ،Andre de Ryerاملطبوعة يف عام  ،1647قد أسهم يف صياغة

منارصا لقضية التسامح إزاء املسلمني واليهود ،ودعا إىل أن يسلك العرش املليك يف إنكلرتا سياسة
رؤيته ملاهية اإلسالم ،فأصبح الحقًا
ً

العثمانيون يف أرجاء دولتهم مع بقية األديان
متسامحة إزاء غري املسيحيني ،وأن يكفل للمسلمني الحقوق املدنية والدينية كافّة كما فعل
ّ
حرب التسع سنوات ( )1697-1688والوراثة اإلسبانية ( ،)1714-1701الكثري
والطوائفّ ،
أن دول شمال أفريقيا ّ
موض ًحا ّ
قدمت خالل َ

التجار يف
من الدعم والتمويل لألساطيل اإلنكليزية،
ّ
ثم فتحت موانئها لسفن ّ
للحد من طموح امللك لويس الرابع عرش ّ ،Louis XIV
قدم املغاربة تلك املساعدة إلنكلرتا ،كان عليها أن تمنح
طريقهم إىل الرشق ،وحمتهم من بعض هجمات القراصنة املسيحيني .ومثلما ّ
ورشعيا وملجأ آم ًناّ ،
وأل تجعل الدين عقبة أو حجر عرثة أمام التكامل الشامل يف سياسة الدولة(.((1
قانونيا
وضعا
املسلمني
ً
ًّ
ًّ

يتعرضون
ماهية اإلسالم ،التي
ستجسد رؤاه الليربالية يف الدفاع عن ّ
املوحدين واملسلمني وغريهم أمام ما قد ّ
ّ
س ّلط لوك الضوء عىل ّ

له من اضطهاد ،يف عمله الشهري :رسائل بخصوص التسامح ،الذي نرشه عام  ،1689ودعا فيه إىل منح كل مواطني إنكلرتا وقاطنيها

املحمدي أو اليهودي ،وحرمانه
الوثني أو
بمختلف دياناتهم وطوائفهم حرية العيش واملمارسة الدينية .وجاء فيه "أ ّنه ينبغي عدم إقصاء
ّ
ّ
أن األتراك ليسوا  -وال يمكن أن
من حقوقه املدنية يف أنحاء الكومنولث بسبب دينه ،فاإلنجيل لم يأمر بيشء كهذا"( .((1وذكر لوك ّ

;12 Humberto Garcia, Islam and the English Enlightenment, 1670 - 1840 (Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2012), p. 162
, The Pillars of Priestcraft Shaken, The Church of England and its Enemies 1660 - 1730 (Cambridge: Cambridge UniversityJ. A. I. Champion
Press, 2012), pp. 107 - 108; John Marshall, John Locke, Toleration and Early Enlightenment Culture (Cambridge: Cambridge University Press,
2006), p. 392.
Marshall, pp. 390 - 391.

13

Coffman, p. 382.

14

Maleiha Malik, (ed.), Anti-Muslim Prejudice: Past and Present (London/ New York: Routledge, 2013), p. 22.

15

John Locke, Letters Concerning Toleration (London: 1765), p. 63.
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يكونوا  -هراطقة أو منشقّني بالنسبة إىل املسيحيني .وقد ا ّتهمه جون إدواردز ( John Edwards )1716-1637رصاحة "باعتناق عقيدة

(((1
تميز العقيدة اإلسالمية من املسيحية ،يف وقت حاول اآلخرون تبيان العكس.
ّ
محمد"  .وعىل الرغم من ذلك ،أسهم لوك يف إظهار ّ

ثانيًا :وصول املسلمني إىل العامل الجديد
املتوسط بفعل التهديد العثماين ،واحتكار البنادقة
تعث تجارتهم عرب البحر
بدأ األوروبيون البحث عن أصقاع جديدة يف العالم ،بعد ّ
ّ

والجنويني نقل السلع الرشقيةً ،
واملتحمسني للمسيحية للوصول إىل مصادر الذهب وتحقيق الشهرة
حركت املغامرين
ّ
فضل عن دوافع ّ

ثم
ونرش الكاثوليكية .وكانت تجارة الرقيق من أقدم املمارسات التي زاولها
الربتغاليون ّ
أو ًل ،حينما وصلوا إىل جزر املحيط األطليسّ ،
ّ
أعقبهم اإلسبان واإلنكليز ،الستغالل سكانها يف زراعة الكروم وإنتاج الخمور(.((1

أن املسلمني األوائل وصلوا إىل املستعمرات اإلنكليزية يف أمريكا الشمالية ،والكاريبي واملستعمرات اإلسبانية من خالل تجارة
ويبدو ّ

أن نسبة املسلمني من العبيد األفارقة ،الذين
الرقيق ،التي ازدهرت يف غرب أفريقيا مع بداية القرن السادس عرشّ .
وقدر بعض الباحثني ّ

املؤرخ اإلسباين مايكل غوميز Michael Gomez
ممن كانوا يمتهنون الزراعةّ .
وصلوا إىل تلك املناطق ،نحو  20-15يف املئة ،وهم ّ
وقدر ّ

لكن بضعة آالف منهم كانوا
عددهم بحوايل  200ألف جاؤوا من مناطق أفريقيا بمؤثّرات إسالمية .وربما لم يكونوا جميعهم مسلمنيّ ،
عدة
التجار
والبحارة املسلمني قد اجتازوا املوانئ األمريكية يف مناسبات ّ
مسلمني أو ي ّتفقون مع املعتقدات اإلسالمية .وعىل الرغم من ّ
ّ
أن ّ
فإن معظم األمريكيني املسلمني كانوا أفارقة جرى جلبهم للعمل يف مزارع الجنوب(.((1
خالل تلك الحقبةّ ،

وقد وصل كذلك بعض املورسكيني إىل أمريكا اإلسبانية بعد أن تخفّى كثري منهم وراء املسيحية خو ًفا من بطش محاكم التفتيش

فيها ،إذ كانت تطارد ّ
الرسمية
الحجب أو التمائم اإلسالمية عىل واجهة بيته لغرض الحماية .وكانت السلطات اإلسبانية
كل من يكتب ُ
ّ
تمردات من عام  1522ح ّتى منتصف القرن
تصف العبيد املسلمني بأ ّنهم مثريو املشكالت بني السكان األصليني ،إذ اندلعت سلسلة ّ
السابع عرش يف املكسيك وكوبا وغواتيماال وبنما وفنزويال ومارتينيك ،وقد ُألقي باللوم فيها عىل املسلمني؛ أل ّنهم كانوا يح ّثون السكان

ضد اإلسبان(.((2
عىل االنتفاض ّ

أثرا عميقًا يف ذاكرة جون سميث ( John Smith )1631-1580قائد الرحلة اإلنكليزية التي ّ
حطت الرحال يف
ترك بعض األحداث ً

انضم إىل القوات النمساوية للقتال يف هنغاريا.
جيمستاون عام  .1607قاتل سميث الجيوش العثمانية منذ عام  ،1956ويف عام 1603
ّ
لك ّنه أصيب يف معارك ترانسلفانيا ُ
لسيدة مسلمة يف إسطنبول عاملته بإحسان .لك ّنه يف محاولته الفرار والعودة
وأرس وجرى بيعه ً
عبدا ّ

إىل بالده قتل ثالثة أتراك .وقد تكون تلك التجربة هي السبب يف تسميته إحدى الجزر يف املنطقة الساحلية شمال ماساتشوستس
17 Matthew Dimmock, Mythologies of the Prophet Muhammad in Early Modern English Culture (Cambridge: Cambridge University Press,
2013), p. 187.

محمد صالح ،تاريخ أوربا من عصر النهضة إلى الثورة الفرنسية (بغداد :دار الجاحظ للطباعة والنشر ،)1982 ،ص .182-181
18
محمد ّ
ّ

19 Daniel L. Dreisbach & Mark D. Hall (eds.), Faith and the Founders of the American Republic (New York: Oxford University Press, 2014),
p. 84.
, Servants of Allah: African Muslims Enslaved in The Americas (New York: New York University20 Coffman, pp. 378, 389; Sylviane A. Diouf
Press, 2013), pp. 212 - 213.
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 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

ثم أطلق عىل الجزر الثالث يف رأس
باسم تلك املرأة التي امتلكته لفرتة  ،Tragabizandaوقد ّ
تغي اسمها الحقًا إىل جزيرة رأس آنّ ،

ماساتشوستس اسم "األتراك الثالثة"  ،Three Turksوذلك عقب رحلة قام بها إىل مناطق شمال فرجينيا عام .((2(1614

تعرضت
أهم األحداث ،التي بلورت نظرة الريبة والحذر لدى األوروبيني إىل املسلمني والعثمانيني ،عمليات األرس الكثرية التي ّ
ومن ّ

املتوسط
جدا يف مياه البحر
لها سفنهم وطواقمها من جانب املغاربة بقصد طلب الفدية منذ القرن الثاين عرش ،وكانت تلك
العمليات شائعة ًّ
ّ
ّ
كثريا من تلك الحوادث ،ولم ّ
تتمكن السلطة من إيقافها أو منعها .لكن جرت محاوالت
واملحيط األطليس .وقد عانت السفن اإلنكليزية ً

عدة لتحرير أرساهم مقابل دفع
للحد منها ،ولم ينج مستوطنو املستعمرات اإلنكليزية يف أمريكا من تلك الهجمات ،وقد جرت محاوالت ّ
ّ
وعامة(.((2
تربع خريية ،بجهود ّ
يتم جمع كثري منها من خالل حمالت ّ
مؤسسات وشخصيات دينية ّ
ذويهم األموال ،وكان ّ

أن إحدى سفن رشكة فرجينيا ،وكانت يف طريق
أرس املغاربة بني عامي  1609و 1616حواىل  466سفينة .وقد أشار جون سميث إىل ّ

وتكرر األمر عام  ،1678فقد
العودة إىل إسبانيا مع شحنة من األسماك يف عام  ،1615قد استوىل عليها الرتك (مسلمو شمال أفريقيا).
ّ
قدموا عام  1644عريضة للجمعية
تجار ماساتشوستس ّ
احتجز قراصنة الجزائر ثالث عرشة سفينة من املستعمرة ،يف حني ّ
أن بعض ّ

لصدها(.((2
العامة ،وطالبوا بتوفري الحماية لهم يف البحر من "قراصنة الجزائر واملغرب" ،وبدأت الدوريات تتعقّب تلك السفن يف محاولة ّ
ّ
للحد من تلك الهجمات عىل سفنها وسفن مستعمراتها ،كانت مهادنة
من أنجح الوسائل ،التي لجأت إليها الحكومة الربيطانية
ّ

يتحولون إىل اصطياد ِ
دول الرببر بدل مقارعتها ،وذلك بدفع رسوم سنوية ،وهي بديل ّ
سفن قوى
مهذب من كلمة إتاوة؛ ما جعل املغاربة
ّ

التجار األمريكيني أن يتوقّفوا يف موانئ إنكلرتا للحصول عىل تصاريح الحماية
أخرى تابعة للدنمارك والربتغال وإسبانيا .وكان يتح ّتم عىل ّ

الفتية يف مواجهة تلك الغارات وحدها .وبعد عام 1783
من هجمات القراصنةّ .
لكن األمر ّ
تغي ً
تماما بعد عام  ،1776وباتت الجمهورية ّ
والقوة البحرية
كان معظم السفن األمريكية قد ُد ّمر أو ُأرس أو ُأغرق ،وأصبحت الواليات امل ّتحدة عاجزة نتيجة افتقارها إىل األسطول
ّ

والتمويل الكايف ،إىل جانب ضعف الحكومة املركزية يف الدفاع عن سواحلها ،ودرء خطر غارات الرببر عن سفنها التجارية ،فازدادت

حوادث أرس السفن األمريكية ،وأرس املغاربة السفينة بيتيس  Betsyمن بوسطن ،واستولت الجزائر عىل السفينتني دوفني Dauphin

الهش .وجرى التخطيط لعقد معاهدات سالم
وماريا  Mariaعام  ،1784ما حدا بقادة البالد إىل التفكري يف حلول تتناسب مع واقع الحال
ّ

أن جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلها الكونغرس للحصول عىل ا ّتفاقية سالم دائم مع الجزائر وطرابلس وتونس
مع تلك األقطارّ ،إل ّ
سنويا إتاوة ،ملنع عمليات االعرتاض ،وإطالق
عام  1785فشلت ،بعد اشرتاط والتها أن تدفع الحكومة األمريكية مبلغ مليون دوالر
ًّ

رساح بحارتها وطواقم سفنها املحتجزين لديها .لكن بجهود مضنية ّ
تمكن بنيامني فرانكلني  ،Benjamin Franklinإىل جانب توماس
جيفرسون  ،Thomas Jeffersonوجون آدمز  ،John Adamsواملندوب األمري ّ
يك توماس باركيل  ،Thomas Barclayيف عام  1786من
إقناع (سلطان) املغرب سيدي محمد بن عبد الله ،لقاء مبلغ عرشين ألف دوالر ،بإبرام ا ّتفاقية سالم وصداقة مع املغرب ،وإطالق رساح

21 Coffman, pp. 379; Arthur Meier Schlesinger Jr, Tara Baukus Mello & John Smith, English Explorer and Colonist (Pennsylvania: Chelsea
house Publishers, 2009), p. 14.
Coffman, p. 380.

22

Timothy Marr, The Cultural Roots of American Islamicism (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), pp. 28 - 29.
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(((2
لكن بقية دول الشمال األفريقي ظ ّلت تالحق السفن األمريكية يف مياه
السفينة بيتيس وطاقمها ،وتأسيس قنصلية أمريكية يف طنجة ّ .

حربا قاسية فيما بعد(.((2
األطليس والبحر
املتوسط ،وتح ّتم عىل الواليات املتحدة أن تخوض ّ
ضدها ً
ّ

يعد روجر وليامز ( Roger Williams )1683-1603أول منارص ومدافع عن الحريات الدينية يف املرحلة االستعمارية يف أمريكا ،إذ

صدر له عام  1644كتاب بعنوان العقيدة الدموية لالضطهاد بسبب املعتقد The Bloudy Tenent of Persecution for Cause of

هجوما عنيفًا عىل التعصب الديني والسيايس يف إنكلرتا ونيو إنجلند  New Englandعىل حد سواء .وأشار
شن فيه
[ ،Conscienceكذا] ّ
ً
وليامز إىل أنه ُأجيز ملن وصفهم "بالوثنيني" ،كاليهود والرتك وغري املسيحيني عىل اختالف ُأممهم وأقطارهم منذ مجيء املسيح ،أن

(((2
هجوما عنيفًا عىل اإلسالم والنبي محمد ،إىل جانب البابا،
شن يف الوقت ذاته
يمارسوا معتقداتهم وعباداتهم الدينية  .لكن وليامز ّ
ً

بعبارات قاسية والذعة ،وأنكر كما فعل همفري بريدو من قبل نزول الوحي اإللهي عىل النبي محمد ،وواصفًا إياه "بالوحي املزيف"،
املحمديني ليس لديهم فرصة للنجاة أو الخالص( .((2لكن ،عىل الرغم من ذلك ،كرر وليامز ،مرات عدة ،أن للمسلمني
وذكر أن
ّ

حق ممارسة العبادة بحرية تامة من دون إكراه أو تضييق أو عنف من السلطات املسيحية الحاكمة يف أمريكا ،وناشد وليامز منذ وقت

متوقعا مستقبلهم جريا ًنا وربما مواطنني ،أال تخضع معتقداتهم لسيطرة الدولة أو تدخّ لها (يقصد املسلمني) ،ونعتهم باألتراك
مبكر،
ً

(.((2()Turks

البرشية الدينية التي تتقاطع مع الدين
هاجم وليامز طائفة األصحاب الدينية املعروفة باسم الكويكرز  ،((2(Quakersوكل األنظمة
ّ

"محمد الجديد"  ،New Mahometوأ ّنه
مؤسس الطائفة بأ ّنه
الحقيقي للمسيح ،ووصف جورج فوكس (ّ George Fox )1690-1624
ّ
كبريا بازدياد أعداد أتباعهما
أن اإلسالم والكاثوليكية أحرزا
ا ّدعى الوحي بوساطة روح القدس .ولك ّنه أشار يف الوقت ذاته إىل ّ
ً
نجاحا ً

محمد" .وسواء أكان يقصد بهم األق ّلية املوجودة
مشريا إىل األعداد الهائلة التي "ت ّتبع تلك
واملنضوين تحت لوائهما،
ً
الشخصية املذهلة ّ
ّ

حدد طبيعة العالقة التي يجب انتهاجها أو سلوكها إزاءهم(.((3
يف املستعمرات أو دول شمال أفريقيا ،فهو قد ّ

لكن
عرف ،عىل وجه الدقّة ،طبيعة الحياة التي زاولها املسلمون يف أمريكا ،والعالقة التي سادت بينهم وبني األمريكيني األوائلّ .
ال ُت َ
تؤكد أ ّنهم ّ
بعض اإلشارات ّ
أي شخص أبيض
شكلوا نسبة ال بأس بها يف مدن معروفة ،ففرجينيا رشّعت يف عام  1691قانو ًنا يقيض بطرد ّ
أن العالقات المغربية  -األميركية بدأت منذ عام  ،1777فإ ّنها ّ
توطدت في إطار ا ّتفاقية رسمية في عام  ،1787ففي صيف عام  1786جرى إيفاد توماس
 24على الرغم من ّ
محمد
أول قنصل للواليات المتحدة لدى فرنسا ،إلى مراكش مبعوثًا من جيفرسون وجون آدمز لبدء المفاوضات لعقد معاهدة للصداقة والسالم مع موالي
باركالي ،وهو ّ
ّ
وصدق عليها جيفرسون في باريس في
إضافية،
تموز /يوليو ،حيث أدرجت فيها بنود
ّ
الثالث ( ،)1790-1757وجرى توقيعها في  28حزيران /يونيو من العام نفسه ولغاية ّ 15
ّ
ً
صدق عليها الكونغرس القاريُ ،ينظر :روبرت جي أليسون،
وتضمنت
األول من كانون الثاني /يناير  ،1787وآدمز في لندن في  25من الشهر ذاته،
خمسة وعشرين ً
بندا ،وقد ّ
ّ
ّ
هالل وراء الغيوم :الواليات الم ّتحدة والعالم المسلم  ،1815-1776تراث حروب البربر ،ترجمة وتقديم أسامة الغزولي (القاهرة :المركز القومي للترجمة،)2010 ،
ص .62-45
القوة واإليمان والخيال :أميركا في الشرق األوسط منذ  1776حتى اليوم ،ترجمة آسر حطيبة (القاهرة :كلمات عربية للترجمة والنشر،)2008 ،
 25مايكل أورينّ ،
ص .45-37

26 James D. Knowles, Memoir of Roger Williams, The Founder of The State of Rhode Island (Boston: Lincoln Edmands and co., 1834), p. 362.
27 Coffman, p. 384.
28 Ibid.

دينيا في وجه الشكلية المفرطة للكنيسة الرسمية .اسمها الرسمي هو الجمعية الدينية لألصحاب،
 29الكويكرز :طائفة تأسست في إنكلترا على يد جورج فوكس،
ً
احتجاجا ًّ
التام بين الكنيسة والدولة .بدؤوا في البروز في المستعمرات األميركية ،اضطهدهم البيوريتان في ماساتشوستس واألنجليكان في فرجينيا بسبب
ويؤمن الكويكرز بالفصل ّ
مزدهرا في بنسلفانيا ،ينظر:
ا
مجتمع
سوا
وأس
للسلطة.
واإلذعان
الحرب
معتقداتهم الرافضة لخوض
ّ
ً
ً

Jeffrey D. Schultz et al. (eds.), Encyclopedia of Religion in American Politics (Phoenix, AZ: Oryx Press, 1999), p. 202.
30 Kidd, pp. 10 - 11.
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حر ً
وربما جاء هذا اإلجراء بعد تزايد عدد الزيجات بني البيض
عبيدا كانوا أم
تزوج من الزنوج أو الهنود ً
أحراراّ ،
رجل كان أو امرأة إذا ّ
ً
ّ

أن بعض املسلمني قد حقّقوا مكاسب مادية ّ
مكنتهم من الحصول عىل عبيد
والزنوج أو الهنود( .((3ومن بعض الحوادث
يتبي ّ
املسجلة ّ
ّ
يرشع قانو ًنا يمنع بموجبه الزنوج واملو ّلدين املغاربة والهنود الحمر
للخدمة ،وهو ما دفع مجلس املندوبني يف فرجينيا عام  1705إىل أن ّ

عبدا(.((3
ح ّتى إن كانوا مسيحيني ،واليهود
وأي ملحد من ا ّتخاذ مسيحي أبيض ً
واملحمدينيّ ،
ّ

وصلت أقدم نسخة من القرآن الكريم إىل املستعمرات اإلنكليزية يف العالم الجديد ،كما ُيعتقَد ،مع شخص يدعى أنتوين جانسن

هولنديا ،ووقع يف
 Anthony Janszoonإىل نيو أمسرتدام ،وهو أحد رعايا رشكة الهند الغربية الهولندية يف حدود عام  .1630كان والده
ًّ
وتزوج من امرأة مغربية ،وأوىص أنتوين عند وفاته عام  1676بأن تنقل مقتنياته إىل أقربائه
أرس املغاربة يف شمال أفريقيا ،واعتنق اإلسالم ّ

وتعد بهذا أقدم نسخة من القرآن يف أمريكا الشمالية.
يف نيويورك ،ومن بينها نسخة القرآن
الخاصة به ،ولم تعرف اللغة التي كتب بهاّ ،
ّ

عدة
وبحسب ما ذكر ،فقد خاض جانسن
مرات ّ
ً
رصاعا مع السلطات الهولندية هناك أل ّنها لم تراع الرشيعة اإلسالمية يف قوانينها ،ورفض ّ
أول
تطبق عليه القواعد الدينية لكنيسة هولندا والقانون املد ّ
ين فيها ،وبهذا ّ
عد ّ
أوامر املحكمة التي طالبته بمغادرة املستعمرة ،ورفض أن ّ
أول مستوطنة يف نيو أوترخت  - New Utrechtبروكلني  -نيويورك ،إذ كان يمتلك أرايض فيها(.((3
أورويب مسلم بنى ّ

وروادها األوائل ،فينبغي لنا الحديث عن
وإذا ما أردنا أن ّ
نوضح أكرث تأثري الفلسفة اإلسالمية يف املستعمرات اإلنكليزية ّ
القس البيوريتاين والعالم كوتون ماذر ( Cotton Mather )1728-1663من مستعمرة خليج
إحدى شخصيات نيو إنجلند البارزة ،وهو
ّ

عدة من اإلسالم ،جاء بعضها منصفًا واآلخر حكمته نزعات متناقضة ،فقد نرش ماذر
سجل مالحظات عىل جوانب ّ
ماساتشوستس ،الذي ّ
عام  1721كتابه الفيلسوف املسيحي ،وهو مجموعة دراسات أوضحت مدى التناغم بني العلم والدين ،واستندت إىل القرآن لتفسري
ظواهر علمية وكونية وطبيعية كالنجوم يف السماء واله ّزات األرضية والزالزل وظاهريت الربق والرعد(.((3

أول ترجمة إنكليزية للقرآن ،وهي التي أنجزها اإلسكتلندي ألكسندر روس Alexander
ومن املحتمل أن يكون ماذر قد امتلك ّ

محمد  ،The Alcoran of Mahometوالتي استندت بدورها إىل النسخة الفرنسية األوىل من القرآن.
 Rossعام  1649بعنوان قرآن
ّ

وكانت ترجمة روس تلك قد أثارت ً
وبخاصة مع أحداث الحرب
واسعا يف لندن خو ًفا من تشجيعها املسيحيني عىل اعتناق اإلسالم،
جدل
ّ
ً
األول ،والتي صاحبتها حالة هياج ديني .ولهذا ارتأى روس أن يع ّلق عىل عمله بالقول إ ّنه لم يعد
األهلية اإلنكليزية وإعدام امللك شارل ّ
الكف أو علم
هناك من مخاطر يف قراءة القرآن أو أحد الكتب الهرطقية التي ابتدعتها الفرق املسيحية املختلفة ،أو ح ّتى كتب قراءة
ّ
التنجيم والعرافة والسحر واستحضار األرواح ،ملعرفة ماهيتها بقصد البحث واالستقصاء .وقد دافع روس عن نفسه ً
إن املسيحيني
قائل ّ

األتقياء واملخلصني ال يمكن أن يتزعزع إيمانهم(.((3

حي بن يقظان ،الذي
تأثّر ماذر ً
أيضا بدرجة كبرية بالفيلسوف العريب األندليس ابن طفيل ( ،)1185-1110وبمؤ ّلفه الشهريّ :

عدة ،وترجم من الالتينية إىل اإلنكليزية عام  ،1671بعنوان :فيلسوف املعرفة الذاتية ،Self-taught Philosopher
ترجم إىل لغات ّ
وتجسدت يف روايته رغبة اإلنسان يف فهم أرسار الكون وماهيته ،والظواهر الفلكية واملا ّدية ،ومتناقضات الوجود للوصول واالهتداء
ّ

31

هوارد زن ،التاريخ الشعبي للواليات المتحدة ،ترجمة شعبان ّ
مكاوي ،ط ( 2القاهرة :المجلس األعلى للثقافة ،)2009 ،ص .70

Winthrop D. Jordan, White Over Black: American Attitudes toward the Negro 1550 - 1812, 2nd ed. (Chapel Hill: UNC Press, 1968), p. 94.

32

33 Kambiz Ghanea Bassiri, A History of Islam in America: From the New World to the New World Order (New York: Cambridge University
, The Muslim Discovery of America (Norderstedt: Books On Demand, 2013), p. 95.Press, 2010), pp. 9 - 13; Frederick William Dame
Cotton Mather, The Christian Philosopher: A Collection of the Best Discoveries in Nature (London: Eman Matthews, 1815), pp. 8 - 9.

34

Philip C. Almon, Heretic and Hero: Muhammad and the Victorians (Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 1989), p. 65.

35
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واملؤسسون األوائل يف املستعمرات اإلنكليزية
اإلسالم
ّ
يف أمريكا الشاملية 1789-1607

تاـسارد

بالفطرة إىل الخالق .وقد أعجب ماذر بهذا العمل الفريد ،الذي أنجزه عالم مسلم قبل خمسمئة عام يف رحلة االستبصار هذه من دون
أن اإلنسان ببساطته وباستعمال مداركه العقلية الفطرية ال يستطيع أن يفهم العلم الطبيعي والتاريخ العلمي فحسب،
مع ّلم ،وأشار إىل ّ
محم ًدا(ّ .((3
أن بقية املعارف اإلسالمية األخرى قد تؤثّر يف بناء
ودرس
وإنما سيدرك ً
وأكد ماذر ّ
ّ
أيضا وجود الله ،لذا فإن الله قد ع ّلم ّ

املجتمعات املسيحية عرب األطليس(.((3

مؤسس طائفة الكويكرز ،ويف ّ
مفكرين
وتجدر اإلشارة إىل ّ
حي بن يقظان قد أثّرت يف جون لوك من قبل ،ويف جورج فوكس ّ
أن قصة ّ

تعرض لها العديد من سفن نيو إنجلند
غربيني كرث .ولكن كان ملاذر ترصيحات متحاملة ّ
ضد اإلسالم بعد تكرار حوادث األرس التي ّ
عدة لجمع التربعات املاليةّ ،
لفك األرسى وتحريرهم .ويف موعظة له ملجموعة أطلق رساحهم
ممن قادوا حمالت ّ
عىل يد املغاربة ،وكان ّ

أن بعض من أرسه "الرببر" قد ّ
تخل عن املسيحية واعتنق اإلسالم ،وأشار إىل أ ّنه لم يكن بينهم سكان
وعادوا إىل الوطن ،أشار ماذر إىل ّ
محمد"(.((3
أن هذا األمر هو "بفضل بركة اللهّ ،
من نيو إنجلند ،وذكر ّ
وأن صلوات الكنائس هي من أنقذتهم من قبضة أتباع ّ

أول ترجمة للقرآن مبارشة من العربية إىل اإلنكليزية عىل يد املحامي واملسترشق اإلنكليزي األنجليكاين جورج سال
نقلت ّ
( ،George Sale )1736-1697الذي تع ّلم العربية عىل يد اثنني من مسيحيي سورية يف لندن عام  .1734كتب سال ،إىل جانب الرتجمة،
افتتاحية من مئتي صفحة عن العقيدة اإلسالمية ،وعىل الرغم من التحفّظ يف قناعته ببعض املفاهيم الجوهرية حول حقيقة الرسالة

مرشع العرب  ،Law-Giver of the Arabiansوأشاد بفضيلته التي
املحمدية والوحي والقرآن ،فقد وصف سال الرسول
محم ًدا بأ ّنه ّ
ّ
ّ
وتقشفه(.((3
ارتكزت عىل صدقه وعدالته وتقواه ورأفته وتواضعه
ّ

أن بعض أنبياء اليهود
تعدد زوجات النبي،
بقوة السيف ،ورفض ً
أيضا إدانة ّ
مشريا إىل ّ
ً
رفض جورج سال فكرة انتشار اإلسالم ّ

املؤرخ
قد ا ّتخذوا أكرث من زوجة ،ونتيجة ملواقفه املوضوعية تلك ،التي ناقضت ما جاء به مواطنه همفري بريدو من قبل ،فقد وصفه ّ

ّ
(املتوف عام  ،Edward Gibbon )1794يف الجزء الخامس من كتابه اضمحالل اإلمرباطورية الرومانية وسقوطها
إدوارد جيبون

املنشور عام  ،1788بأ ّنه" :نصف مسلم "[ half a Mussulmanكذا](.((4

املؤسسني للواليات املتحدة إىل اإلسالم
ثالثًا :نظرة اآلباء
ّ
زنجيتني مسلمتني ،هما ُأ ّم
قدمها جورج واشنطن عام  ،1774أ ّنه امتلك امرأتني
ا ّتضح من بعض سجالت
امللكية ،التي ّ
ّ
ّ
وابنتها ،إحداهما كانت تدعى فاتيمار  ،Fatimerواألخرى فاتيمار الصغرية [ Little Fatimerكذا]( ،((4يف إشارة إىل اسم فاطمة ابنة
الرسول الكريم.

36 Cotton Mather, The Christian Philosopher, Winton U. Solberg (ed.) (Urbana: University of Illinois Press, 2000), p. 12.
37 Coffman, p. 382.
38 Kidd, p. 6.
39 The Koran, Commonly Called: The Alcoran of Mohammed, Translated from the Original Arabic with Explanatory Notes Taken from the
Most Approved Commentators to which is Prefixed a Preliminary Discourse by George Sale, vol. 1 (London: S. Hazard for J. Johnson Vernor
and Hood Ogilvy and Speare et al, 1795), pp. iii, 54
40 G. S. Rousseau & Roy Porter (eds.), Exoticism in the Enlightenment (Manchester/ New York: Manchester University Press, 1990), p. 30.
41 Denise A. Spellberg, Thomas Jefferson's Qur'an: Islam and the Founders (Toronto: Alfred A. Knopf, 2013), p. 12; Rebecca Mark, Ersatz
America: Hidden Traces, Graphic Texts and the Mending of Democracy (Virginian: University of Virginia Press, 2014), p. 12.
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أن واشنطن لم يكن يمتلك مواقف مسبقة أو ردود فعل معارضة لتوظيف املسلمني يف مزرعته ،فقد أعرب يف رسالة إىل
ويبدو ّ

جيدين(.((4
سريحب
صديق بأ ّنه
باملحمديني أو اليهود أو املسيحيني من ّ
ّ
أي طائفة ،وح ّتى بالوثنيني يف مونت فرينون إن كانوا ّ
ّ
عم ًال ّ

أن واشنطن ،بعد تقاعده عقب الحرب الثورية ،بدأ يهتم بشؤون مواطني فرجينيا ،وبدأ يف البحث عن وسيلة
واألهم من ذلك ّ
ّ

قدم إىل مجلس املندوبني
ضمنها إزاء مرشوع قانون ّ
لتمكني املسلمني واليهود من الحصول عىل إعانة مناسبة .وجاء ذلك ضمن جملة آراء ّ
العامةّ ،
وأكد فيها كذلك عىل معارضته أي شكل من
يف الوالية عام  ،1784لتضمني فقرة لدعم مع ّلمي الدين املسيحي من خالل الرضائب ّ

أشكال القيود والعوائق عىل أساس الخلفيات الدينية ،وا ّتضح ذلك يف رسالة بعث بها إىل جورج مايسون (George Mason )1792-1725

عام .((4(1785

رصح به عزرا ستايلس ( Ezra Stiles )1795-1727رئيس ك ّلية يال يف عام  ،1783يف موعظة أمام الحاكم والجمعية
قد يكون ما ّ

عدة ،وحاول الكثريون
أن "األخالق
املحمدية" أرفع بكثري بالنسبة إىل املسيحية ،قد خضع لتأويالت ّ
الترشيعية يف كونكتكت ،من ّ
ّ
مركزيا يف املناقشات إزاء شكل الجمهورية وصيغتها ومستقبلها ،أو ح ّتى لوضعه يف
تفسريه بأ ّنه لم يكن محاولة للرتويج لإلسالم أو لجعله
ًّ

كفة املقارنة املزعومة بني العقيدتني ،لك ّنه كان عىل األغلب مناورة كالمية يف محاولة منه للفت األنظار ،ومحاولة إظهار مدى ولع العديد
ً
يعدونها أرقى
من الربوبيني بالتقليل من قيمة الفضائل املسيحية
مقارنة بالديانات الصينية واإلسالمية والقيم الرشقية األخرى ،التي ّ

وأسمى من املسيحية .ونراه يف إشارة أخرى يف املوعظة ّ
أطرا دينية ألمريكا أل ّنها تتالءم مع قيم الجمهورية،
يؤكد رضورة تب ّني
املسيحية ً
ّ
مزيف أو وثني ،كما قال ،إىل جانب مذهب الدييزم ليسود يف أمريكا؛
وليس هناك من فرصة لإلسالم أو الهندوسية أو البوذية أو ّ
ألي دين ّ

(((4
لكن الشاهد ّ
يدل عىل أهمية النظرة السائدة آنذاك عن قيم اإلسالم ،وعمق
ّ
ألن املسيحية من وجهة نظره ستنترص وستسود العالم ّ .

املناقشات التي جالت يف أروقة العديد من املحافل الفكرية عىل امتداد الواليات(.((4

إن ما جاء به جيمس هاتسن  James H. Hutsonرئيس قسم املخطوطات يف مكتبة الكونغرس األمرييك ،يف مقاله املثري للجدل
ّ

حمى فوبيا اإلسالم ،أكد وجود اآلالف من الوثائق تعود
املعنون بـ "اآلباء ّ
املؤسسون واإلسالم" ،الذي نرشه عام  2001عقب تصاعد ّ
ٍ
ً
إىل عهد الجيل الثوري ،ناقشت منذ وقت ّ
مختارات من أوراق جورج
فضل عن
مبكر أبعاد العالقة بني املسلمني األوائل واألمريكيني،

املؤسسني يف أمريكا أن يضعوا آالف املسلمني ،قبل إعالن االستقالل وبعده ،يف حساباتهم
واشنطن وجيفرسون وغريهما؛ ما ح ّتم عىل ّ
خالل مسرية إرساء سياسة التسامح وضمان الحقوق املدنية والدينية للجميع(.((4

ويف معرض ر ّده عىل ما جاء به هاتسن ،كتب ديف ميلر ً Dave Miller
املؤسسني لهؤالء
أن استقدام
مطو ًل أشار فيه إىل ّ
ّ
مقال ّ

موض ًحا أ ّنه
بأي حال من األحوال ،محاولة لتهيئة مكان لهم ،أو لتشجيع نرش اإلسالم يف املستعمرات األمريكيةّ ،
املسلمني لم يكنّ ،

عبيدا ،فإ ّنه ليس هناك من
ممن جيء بهم من غرب أفريقيا ً
عىل الرغم من اعرتاف الجميع بوجود تلك النسبة الكبرية من املسلمني ّ
42 John C. Fitz Patrick, The Writings of George Washington from the original Manuscript Sources 1745 - 1799, vol. 27 (Washington, DC:
Government Printing Office, 1934), p. 367.
43 Jared Sparks, The Writings of George Washington, vol. 9 (Boston: American Stationers Company; London: J. M. Campbell, 1835),
pp. 136 - 137.
John W. Thornton, The Pulpit of the American Revolution (Boston: D. Lothrop & Co. Publishers, 1860), pp. 485, 502.

44

45 Jonathan D. Sassi, A Republic of Righteousness: The Public Christianity of the Post- Revolution New England (New York: Oxford
University Press, 2001), p. 220.
46 James Hutson, "The Founding Fathers and Islam: Library Papers Show Early Tolerance for Muslim Faith," Information Bulletin, Library
of Congress (2002), accessed on 26/12/2021, at: https://bit.ly/3FtGVyB
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املؤسسني كانوا مدركني أو ّ
ربما أل ّنهم مارسوا طقوسهم الدينية وعباداتهم
دليل عىل ّ
مطلعني بدقّة عىل القناعات الدينية لعبيدهمّ ،
أن ّ
أن املسيحية كانت الركيزة األساسية التي شيدت عليها أمريكا ،ولم ّ
رسا ويف الخفاء خشية التنكيل أو االضطهادّ ،
يفكر أحد الب ّتة يف
وأكد ّ
ًّ
أي دين ال يعرتف باملسيح والثالوث ،يسهم يف صياغة شكل الجمهورية وإدارتها ،أو ح ّتى إفساح املجال أمامهم لتق ّلد
جعل اإلسالم أو ّ
املتفرقة إىل
وإن اإلشارات
املؤسسون يتوقون إىل نرش املسيحية بني الوثنيني من الهنود الحمر واألفارقةّ ،
ّ
أي مناصب قيادية ،بل كان ّ
ّ
اإلسالم يف تلك الفرتة ال تعدو كونها حوادث ال تؤخذ يف الحسبان من منظور سيايس أو موقف رسمي(.((4

ترى هل انتقل اهتمام جون لوك باإلسالم إىل توماس جيفرسون؟ وهل كانت مواقفه حماسية ثابتة إزاءه؟ بدأ اهتمام جيفرسون

ّ
يتشكل حيال اإلسالم بالتزامن مع حصوله عىل الطبعة الثالثة للقرآن باللغة اإلنكليزية عام ( 1765أي قبل كتابة إعالن االستقالل بأحد
عاما ،وكان حينها يدرس القانون يف ويليمسبريج يف فرجينيا) ،وهي النسخة التي ترجمها جورج سال وبقيت مع مالحظات ّ
بخط يد
عرش ً
شاهدا عىل العالقة ّ
املبكرة واملعقّدة بني أمريكا واإلسالم واملسلمني( .((4ويبدو
جيفرسون محفوظة إىل يومنا هذا يف مكتبة الكونغرس بوصفها
ً

أن قناعاته حيال اإلسالم لم ت ّتضحّ ،
وظل طوال حياته يتأرجح بني موقفني ،أحدهما غ ّلفته آراء سلبية حيال اإلسالم ،واآلخر دافع فيه عن
ّ
(((4
ِ
توجهات اقتبسها من فولتري،
حقوق املسلمني
املدنية والدينية إىل جانب بقية الف َرق والطوائف واألديان يف أمريكا ( .فقد أعرب عام  1776عن ّ
ّ
لحرية االستقصاء والبحث والتفكري(.((5
أن اإلسالم يشبه الكاثوليكية يف كبته وقمعه
وناقشها يف مجلس املم ّثلني يف فرجينيا ،وا ّدعى فيها ّ
ّ
مرة يف مدينة ليل
مرسحية عام  1736بعنوان
أن فولتري كتب
والواقع ّ
ّ
محمد النبي  ،Mahomet le Prophèteعرضت ّ
أول ّ
ّ

فسها بعض النقّاد بأ ّنها
شعبيا
هياجا
سببت
عام ،1741
ً
ّ
ً
واسعا .فقد ّ
ًّ
وتهجم فيها عىل اإلسالم وشخص النبي ،وحينما عرضت يف باريس ّ

محاولة مبطنة إلدانة الكنيسة ورجالها بطريقة غري مبارشة ،بسبب اضطهادها الكثريين باسم املسيح ،بل هي هجوم عىل األفكار الدينية
بعامة ،وقد حاكمته السلطات حينها ،ومنعت عرض املرسحية(.((5
ّ

جزءا من ترجمتها إىل اإلنكليزية
مرة عام  ،1780بعد أن أنجز جيمس ميلر ً
وكانت مرسحية فولتري هذه قد عرضت يف نيويورك ّ
أول ّ

محمد
قبل وفاته عام  ،1744وأكمل املتبقّي منها جون هوديل  ،John Hoadlyونرشت عام ّ .1759إل ّ
أن آراء فولتري يف اإلسالم والنبي ّ

محمد لهرني دي بوالنفلييه .ويف كتابه مقالة عن أخالق األمم
ضدهما حينما قرأ سرية
تغيت ،وعاد ليدحض افرتاءات املتحاملني ّ
ّ
ّ
وعده ّ
أن الدول
سياسيا عميق التأثري،
مفك ًرا
وروحها عام  ،1756دافع فولتري عن النبي
محمدّ ،
ومؤس ًسا لدين عقالين حكيم ،ورأى ّ
ّ
ّ
ًّ

ثم نرش عام  1765كتابه بحث يف العادات ،وأشاد بالقرآن،
اإلسالمية كانت تتم ّتع بالتسامح الذي خال منه التقليد املسيحي
تاريخياّ ،
ًّ

املرشعني يف العالم(.((5
يعدون أعظم
ّ
محم ًدا مع كونفوشيوس وزرادشت ّ
ورصح ّ
ّ
بأن ّ

47 Dave Miller, "Were the Founding Fathers 'Tolerant' of Islam? [Part II]," Apologetics (April 2003), accessed on 26/12/2021, at:
https://bit.ly/3JtUvom
48 Spellberg, p. 10.
49 Chris Beneke & Christopher S. Grenda (eds.), The Lively Experiment: Religious Toleration in America from Roger Williams to the Present
(Lanham: Rowman & LittleField, 2015), pp. 94 - 95.
50 Coffman, p. 383.
51 Jonathan E. Brockopp (ed.), The Cambridge Companion to Muhammad (New York/ Cambridge: Cambridge University Press, 2010),
pp. 241 - 242; Allison, p. 43.
52 Nilüfer Göle, p. 117; Allison, pp. 44 - 45.
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 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

ّ
محمد
فضله عىل املسيح يف بعض جوانب الرسالة والصفات الشخصية،
محمد ،ح ّتى إ ّنه ّ
"أقل ما يقال عن ّ
تأثّر فولتري بسرية النبي ّ

محمد شجاعة اإلسكندر وحكمة توماّ .أما
مكتوبا ،ولم يدافع عن نفسه .لقد امتلك
أ ّنه جاء بكتاب وجاهدّ .أما عيىس فلم يرتك شي ًئا
ً
ّ

غيتم دينكم عرشين مرة"(.((5
بمجرد أن أدانه قضاته.
دما
يغي رسالته .لك ّنكم ورجال دينكم ّ
ومحمد لم ّ
املسيح فقد نزف ً
ّ
ّ

ٍ
املحمديني
اقتباسات أخرى من بطله الفكري جون لوك تدعو إىل منح
سجل جيفرسون ،بعد كتابة إعالن االستقالل،
ْ
لكن ّ
ّ

أن جيفرسون أظهر وجهات نظر متباينة ومتناقضة
الحرية الدينية( .((5والحقيقة ّ
واليهود وجميع الفرق املسيحية األخرى وح ّتى الوثنيني ّ

يف آن واحد إزاء قضية الدين باملجمل؛ ومر ّد ذلك إىل املرياث األورويب ،وسلوكيات رجال الكنيسة ،والضبابية التي رافقت وصول املسلمني

إىل أمريكا ،وعالقة الجمهورية الفتية الحقًا بدول شمال أفريقيا ،إىل جانب تأثري أفكار االستنارة التي أنعشت مذهب الدييزم ،الذي و ّلد
عد نجاحه يف معركته من أجل تمرير قانون فرجينيا للحرية
أن جيفرسون ّ
حالة من الفتور الديني ّإبان الحرب وبعدها .والالفت للنظر ّ
الدينية عام  1786يف الجمعية الترشيعية انتصارا لجميع ِ
الف َرق والطوائف ،بالعيش يف كنف املجتمع من دون مضايقات أو ضغوط من
ً
طياته
يف
يضمن
أن
إىل
يهدف
كان
القانون
أن
سريته
يف
وذكر
بالفرد،
ا
خاص
ا
ن
شأ
ها
عد
ً
السلطة املدنية بسبب معتقداتهم الدينية ،التي ّ
ّ
ًّ
ّ

حماية املسيحي والوثني واليهودي واملسلم والهندويس وامللحد ،وكل الطوائف األخرى(.((5

ضمنه يف رسالة بعث
جليا انفتاح أمريكا عىل اإلسالم وبقية األديان يف ترصيح لريتشارد هرني يل ّ Richard Henry Lee
لقد ظهر ًّ

الحرية الحقيقية تشمل الدين
أن
تماما مع املشيخيني  ((5(Presbyteriansيف ّ
بها إىل جيمس ماديسون عام  1784جاء فيها" :إين أ ّتفق ً
ّ
املحمدي (اإلسالم) والهندويس ً
أي توصية تتب ّنى دعم
فضل عن املسيحي ،وتعانقها" ،وقد جاءت بعد اعرتاض املشيخيني عىل تمرير ّ
ّ

الدين بمساهمات مالية يف الجمعية العامة يف فرجينيا(.((5

حرية ممارسة العبادة
لقد وضع دستور ماساتشوستس عام  1780أسس
الحريات الفردية والدينية لسكان الكومنولث ،وضمن ّ
ّ

رصح بذلك كبري قضاة املحكمة العليا ثيوفلس بارسونز
لجميع املسيحيني والربوبيني
واملحمديني واليهود وح ّتى الوثنيني ،كما ّ
ّ
فريدا لنضوج فكرة التسامح الديني،
تطو ًرا ً
 Theophilus Parsonsيف معرض دفاعه عن املا ّدة الثالثة الواردة يف الدستور .وهذا ّ
يعد ّ

ً
ً
رسمية ح ّتى عام .((5(1830
كنيسة
التي لم يألفها البيوريتان يف املراحل األوىل من تأسيس نيو إنجلند ،مع أ ّنها بقيت متمسكة باألبرشية
53

عبد الراضي محمد عبد المحسن ،الرسول األعظم في مرآة الغرب (الرياض :جامعة الملك سعود ،)2011 ،ص .48

Beneke & Grenda (eds.), pp. 95 - 96.

54

;Ann W. Duncan & Steven L. Jones (eds.), Church State Issues in America Today, vol. 1 (Westport, CT: Praeger Publishing, 2007) p. 15

55

أنموذجا" ،مج ّلة كلية التربية األساسية للعلوم
نغم طالب عبد الله" ،جذور الحرية الدينية في الواليات المتحدة األمريكية  -قانون فرجينيا للحرية الدينية عام 1786
ً
التربوية واإلنسانية ،العدد .)2019( 42

أسست في إسكتلندا بجهود جون نوكس .تؤمن باعتراف ويستمنستر لإليمان Westminster Confession of faith ،الذي انبثق من
 56المشيخية كنيسة بروتستانتية ّ
سلسلة لقاءات دعا إليها البرلمان بتأثير البيوريتان بين عامي  1643و 1648في كنيسة ويستمنستر ،القتراح تعديالت أكثر إلصالح كنيسة إنكلترا ،فأنجزت وثائق عدة كان
من بينها هذا االعتراف ،ليحل محل التسع والثالثين مادة دينية في تلك الكنيسة ،إلى جانب استبدال كتاب العبادة والصالة اإلنكليزي المشترك  BCPبصيغة أخرى،
وأن تصبح حكومة الكنيسة مشيخية ً
صدق عليه البرلمان اإلنكليزي وكنيسة
بدل من األسقفية ،إال أن المقترح لقي معارضة شديدة في إنكلترا ،ورحبت به كنيسة إسكتلنداّ .
رسميا ،وعدم فرض األسقفية اإلنكليزية .يتألف االعتراف من ثالثة وثالثين
ا
مذهب
المشيخية
اختيار
لها
وترك
إسكتلندا،
كنيسة
عقيدة
إسكتلندا عام  ،1649ليصبح أنموذج
ً
ً
ً
فصل تضم أسس المذهب ،باعتبار أن التوراة هي كالم الله ،وعقيدة القضاء والقدر ،والثالوث ،والفداء بالمسيح وسيلة للنجاة ،إلى جانب سري التعميد والعشاء الرباني
المقدسً ،
فضل عن رجوع أرواح الموتى إلى الله حال وفاتهم .ويفضل المشيخيون الفصل التام للكنيسة عن الدولة.

J. L. Diman, "Religion in America 1776 - 1876," The North American Review, vol. 122, no. 250 (January 1876), p. 19.

57 Richard Henry Lee, Memoir of the Life of Richard Henry Lee And His Correspondence, by His Grandson Richard H. Lee, vol. II
(Philadelphia: William Brown Printer, 1825), p. 51.
58 Theophilus Parsons, Defence of the Third Article of the Massachusetts Declaration of Rights; as delivered by Chief Justice Parsons, as
the Opinion of the Supreme Judicial Court (Worcester: Harvard College Library, 1820), p. 4.
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وأهميتها يف تهذيب النفس يف حياة الفرد من أجل بناء مجتمع صالح ،دفعت أحد رجال
إن التأكيد عىل فكرة الثواب والعقاب
ّ
ّ

الدين يف ماساتشوستس ،وهو سامويل ويست ( ،Samuel West )1807-1730إىل كتابة تعليق يف إحدى صحف بوسطن عام ،1780

ّ
ّ
والتحل
متحمس لاللتزام
"املحمدي
إن
أكد فيه اعتقاده برسوخ تلك الفكرة يف العقيدة اإلسالمية املتع ّلقة بصقل الشخصية ،إذ قال ّ
ّ
ّ

ألن األمل يحدوه بأ ّنه بعد القيامة سيحظى بالج ّنة إىل األبد بالفتيات الجميالت [يف إشارة إىل الحور
باألخالق والفضائل الحميدةّ ،
العني] ،وأ ّنه يخىش من ارتكاب الخطايا كالقتل والزنا والرسقة ما دامت ستك ّلفه دخول جه ّنم ،إذ سيتح ّتم عليه رشب مياه حارقة يف
قاع الجحيم"(.((5

مهمة يعتمدون عليهم ،فبعض
أن بعض املجاميع املسلمة قد حقّقت
يبدو ّ
ً
نجاحا إىل درجة كبرية ،جعلت السكان يف مقاطعات ّ

وقدموا عريضة إىل
سكان مقاطعة تشسرتفيلد  - Chesterfield Countyفرجينيا كانت لديهم نظرة إيجابية إىل املسلمني القاطنني فيهاّ ،

حرية ممارسة شعائرهم وعباداتهم من دون تضييق،
جمعية الوالية عام  1785طالبوا فيها بمنح املسلمني وبقية األق ّليات الدينية األخرى ّ
واملحمديني ،واملسيحيني من ّ
رسميا فإ ّننا
املسيحي دي ًنا
كل طائفة يتم ّتعون بالحرية الدينية .وبجعل الدين
ومما جاء فيها" :دعوا اليهود،
ّ
ّ
ًّ
ّ

والرب هي التي نهضت ببلدنا وليس عقيدتهم .إ ّنهم رجال
سنساهم يف إضعاف هذه الوالية الوليدةّ .
إن خدماتهم ومساهماتهم يف البحر ّ
كل طائفة يجدون صالحهم ومصلحتهم بالعيش يف ّ
واملحمديني واملسيحيني من ّ
ظل قوانينكم"(.((6
عمل يف صناعاتنا .دعوا اليهود
ّ

ً
هل ّ
التصورات
ضمنوا تلك
مستقبل
املؤسسون يف احتمالية تق ّلد املسلمني
فكر
ّ
ّ
عاما أو ً
منصبا ًّ
رفيعا يف الواليات املتحدة؟ وكيف ّ
ً

يف الدستور؟

عينه واشنطن كبري قضاة املحكمة
أعلن جيمس آيريدل  - James Iredellاملحامي األنجليكاين من كارولينا الشمالية ،الذي ّ

تماما" .إ ّنه ليشء
اال ّتحادية العليا عام ّ - 1788
أي شخص ال يعتنق املسيحية إىل ّ
أن فكرة وصول ّ
أي منصب سيادي أمر مستبعد ً

واملحمديني (املسلمني) قد يسمح لهم
وإن الوثنيني
بأي دين الب ّتةّ ،
يوما ما ّنو ًابا ومم ّثلني ال يعتقدون ّ
مرفوض أن يختار شعب أمريكا ً
ّ

أبدا ،أو يعتنقون
أن شعب أمريكا سيثق ويأتمن عىل أع ّز حقوقه
بأي دين ً
بتق ّلد املناصب [ ]...لكن ال يمكن افرتاض ّ
أشخاصا ال يدينون ّ
ً
جوهريا عن دينهم"(.((6
دي ًنا يختلف
ًّ

رصح صموئيل جونستون  Samuel Johnstonحاكم كارولينا الشمالية ،وعضو مؤتمر املصادقة عىل الدستور ،عام  1788بأ ّنه
ّ

وربما الوثنيون
ينبغي عدم السماح للمسلمني بأن يصبحوا مؤثّرين يف السياسة األمريكيةّ .إل ّ
أن احتمالية أن ُينتخب اليهود واملسلمون ّ
وغريهم ملناصب عليا يف حكومة الواليات املتحدة ،جعلته يشري إىل حالتني فقط يمكن فيهما السماح بانتخاب املسلمني ،أو سواهم
جانبا،
أي منصب رفيع آخر" ،األوىلْ :
من غري املؤمنني بالدين املسيحي ،ملنصب الرئيس أو ّ
إن وضع شعب أمريكا الدين املسيحي ّ
برمته ً

وبغض النظر عن دينهم ،عىل ثقة الشعب األمرييك
إن حصل أشخاص كهؤالء،
ّ
فأمر كهذا لألسف قد يحدثّ ،أما الحالة الثانية ،فهي ْ

فسيتم آنذاك اختيارهم"(.((6
واحرتامه ،وذلك لسلوكهم القويم وفضيلتهم،
ّ

59 James Hutson, Forgotten Features of the Founding: The Recovery of Religious Themes in the Early American Republic (Lanham:
Lexington Books, 2003), p. 22.
60 Carl W. Ernst (ed.), Islamophobia in America: The Anatomy of Intolerance (New York: Palgrave Macmillan, 2013), p. 28.
61 Jonathan Elliot, The Debates in the Several State Conventions on the Adoption of the Federal Constitution as Recommended by the
General Convention at Philadelphia in 1787, vol. IV (Philadelphia, 1863), p. 194.
62 Elliot, pp. 198 - 199.
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خضم مناشداته إللغاء الصفة الرسمية للكنيسة يف ماساتشوستس وكونكتكت،
املبش املعمداين جون ليالند  ،John Lelandيف
تك ّلم ّ
ّ

أن مثل هذا النظام يصلح ألن يسود بني األمم
تصورات سلبية إزاء النظام السيايس السائد وامل ّتبع يف البلدان اإلسالمية ،وأعلن ّ
عن ّ
محم ًدا كما زعم دعا إىل استعمال الترشيع والسيف لنرش دينه(.((6
اإلسالميةّ ،
ألن ّ

(((6
ممن نهضوا بواقع التعليم يف الواليات
وعىل النقيض من ذلك ،أعرب بنيامني رش  ، Benjamin Rushأبرز رموز الجيل الثوري ّ

ترتسخ يف أذهان شباب أمريكا اليافعنيً ،
بدل من رؤيتهم يكربون وهم
يفضل رؤية "معتقدات كونفوشيوس أو
املتحدة ،أ ّنه ّ
محمد" ّ
ّ
أن املسيحية هي اإلطار األفضل لتلك
نظاما
يتج ّنبون
مرارا عىل ّ
تعليميا يخلو ً
ً
تماما من املبادئ الدينية .وعىل الرغم من تشديده ً
ًّ
بأن جوهر اإلسالم يرتكز عىل القيم األخالقية والسلوكية ،إىل جانب املمارسة الدينية(.((6
عب عن إدراكه ّ
الفضائل ،فإ ّنه ّ

لكن وجهة نظره نضجت
وكان بنيامني فرانكلني قد أعرب عن آرائه بمواقف سلبية ومتباينة حيال اإلسالم يف مناسبات ّ
عدةّ .

ّ
متهكمة يف
مما ظهر يف سلسلة مقاالته املوسومة بـ "ريتشارد الفقري"  ،Poor Richardالتي غ ّلفتها لغة
وأخذت تتبلور بموضوعية أكرب ّ
محمد .ومن أبرز مواقفه التي استعار منها رؤيته حياله كانت عام  ،1764حينما كتب مقالة هاجم
بعض األحيان عىل اإلسالم والرسول ّ

فيها األفعال املشينة وغري اإلنسانية ،التي أقدمت عليها جماعة من سكان الحدود يف بنسلفانيا ،يف محاولة منهم إليقاف هجمات الهنود
بشن حملة شارك فيها ما بني ثالثة وخمسني وسبعة وخمسني ً
رجل ق َتلوا فيها ،بأسلوب مثري لالشمئزاز،
الحمر عىل قراهم .وذلك ّ

العرشات من السكان األصليني ،وم ّثلوا بهم وأحرقوا قراهم ،وكان من بني الضحايا أطفال ونساء وشيوخ ع ّزل .فكتب فرانكلني يصف
ممن ا ّدعوا أ ّنهم أعىل منهم مرتبة "كالرتك والزنوج والهنود" ،وأ ّنهم ال يملكون
هذا الفعل ومرتكبيه بأ ّنهم كانوا أكرث بربرية
ووحشية ّ
ّ
ذرّة من الرحمة التي أظهرها لألرسى نبيّ اإلسالم ،الذي أطرى يف إحدى املناسبات عىل شفقة جنوده الذين عاملوا أرساهم بالحسنى

جسد عادات العرب املحمودة
ورأفتهمّ .
ثم امتدح فرانكلني صالح الدين األيويب الذي استعاد القدس من الصليبيني ،ووصفه بأ ّنه ّ

لتمت معاملتهم بعدالة ،ولكانوا أكرث أما ًنا(.((6
والسخية ،وأضاف ّ
أن الهنود الحمر لو كانوا يعيشون يف بلد مسلم ّ

خامتة
أن اإلسالم وصل إىل العالم الجديد مع طالئع موجات الهجرة األوروبية ،التي ّ
حطت الرحال هناك يف أواخر
ينبغي إدراك حقيقة ّ

القرن السادس عرش ومطلع القرن السابع عرش ،ويف الوقت الذي لم يأت فيه البيوريتان إىل هذه البقعة ملمارسة التسامح الديني أو لفصل

أساسا ملمارسة معتقداتهم الدينية عىل
سواء يف فرجينيا ومستعمرات الجنوب أو ح ّتى يف نيو إنجلند  -أل ّنهم جاؤوا
الكنيسة عن الدولة -
ً
ٌ
بأي نشاط يس ّلط
طريقتهم ،من دون السماح للفرق املخالفة بالعيش بينهم ،فإنه لم يفسح املجال للمسلمني يف تلك املستعمرات للقيام ّ
الضوء عىل واقعهم ونمط عيشهم ،أو ح ّتى كيفية أدائهم لطقوسهم الدينية بطريقة واضحة وعىل نطاق واسع ،وذلك بفعل مخ ّلفات
 Dreisbach & Hall (eds.), pp. 87 - 88; Kidd, p. 18.
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الطب في جامعة برنستون ،ثم سافر إلى إدنبرة ،وحصل على
 64طبيب وسياسي ،وشخصية وطنية المعة ،ولد قرب فيالدلفيا عام  ،1746وتوفي فيها عام  .1813درس
ّ
أسس جامعة ديكنسون عام  .1783عارض
االستقالل.
إعالن
القاري ،ونشط في قضية الثورة ،ووقع على
الماجستير .عاد إلى بالده ومارس
ّ
ّ
الطب ،وانضم إلى المؤتمر ّ
القاريُ ،ينظر:
الجيش
في
ا
اح
جر
وعمل
أميركا،
في
للعبودية
مناهضة
جمعية
ل
أو
ّ ً
تجارة الرق ،وساهم في تأسيس ّ
ّ

William Pepper, Benjamin Rush (Chicago: The Office of the Association, 1890), pp. 3 - 24; Charles Karsner Mills, Benjamin Rush and American
Psychiatry (New York: 1886), pp. 4 - 36.
Benjamin Rush, Essays, Literary, Moral and Philosophical, 2nd ed. (Philadelphia: Thomas and William Bradford, 1806), p. 8.
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Akbar Ahmed, Journey into America: the Challenge of Islam (Washington: Brookings Institute Press, 2010), p. 63.
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املشوش ،الذي كتبه ونقله متحاملون عىل العقيدة يف القرون املنرصمة ،إىل جانب الرصاع األورويب  -العثماين يف
التاريخ وتراكمات الرتاث
ّ

حدة الخالف بني العقيدتني.
أوروبا وشمال أفريقيا ،الذي فاقم من ّ

لقد كانت أعداد الهجرة التي ّ
دورا بار ًزا يف املستعمرات
شكلها املسلمون األفارقة كبرية ًّ
جدا كما ّ
مما سبق .لك ّنهم لم يؤ ّدوا ً
تبي لنا ّ

ممن جلبوا من غرب أفريقيا للعمل يف
ضمت اآلالف من العبيد والزنوج ّ
اإلنكليزية يف أمريكا الشمالية؛ بسبب طبيعة تلك املوجات التي ّ
ننس ما رافق نظرة األوروبيني إىل اإلسالم واملسلمني ،التي ا ّتسمت بالحذر الشديد.
املزارع واملنازل .وال َ

لم يعد هناك من ّ
أن مقدار االهتمام تباين
حي ًزا يف مناقشات اآلباء
املؤسسني للواليات املتحدةّ ،إل ّ
شك يف ّ
ّ
أن اإلسالم شغل ّ

املؤسسني كانوا عىل استعداد لقبول فكرة اندماج تلك األق ّلية يف
أن
يف العرص االستعماري والثوري ،وإن كان يبدو غري حاسم إثبات ّ
ّ
بأن املسيحية هي الدين األنسب الذي يجب
املجتمع ،أو التشجيع عىل استقطاب مزيد من املسلمني؛ وذلك مر ّده إىل إيمانهم الثابت ّ
إن بناة الواليات املتحدة ،باستثناء بعضهم ،قد آمنوا بأن تكون مبادئ املسيحية فقط
أن تتب ّناه الجمهورية .وبدورنا ن ّتفق مع الرأي القائل ّ

الركيز َة األساسية ،مستبعدين فكرة مشاركة بقية األديان.

املتعددة ،والحيلولة دون تب ّني دين رسمي
كان الهدف من التعديالت األوىل للدستور إبعاد شبح التنافس بني الطوائف املسيحية
ّ

إن التسامح لم يكن يعني السماح
للدولة يحظى برعاية الحكومة املدنية وامتيازها ،وليس
تشجيعا لألديان األخرى ومنها اإلسالم؛ إذ ّ
ً

تأسست مع طالئع
للمسلمني بتق ّلد مناصب حكومية عليا .وقد
استمر جدل الرصاع بني إلغاء الصفة الرسمية عن بعض الكنائس التي ّ
ّ

ً
املؤهالت الدينية للرتشّ ح ّ
طويل .وبهدف تعميق البحث يف
املهمة ،وح ّتى العامة منها زم ًنا
وتول املناصب
املستعمرين األوائل ،وإبطال ّ
ّ

هذا املجال ،فإ ّننا نقرتح ما ييل:

ينبغي إعادة قراءة التاريخ ّ
املبكر للواليات املتحدة األمريكية لفهم التشكيلة السكانية املتنوعة التي هاجرت إليها ،واكتشاف مدى

التناغم والتنافر الذي طبع العالقة بني تلك املجاميع.

رضورة االهتمام بالدراسات التي ّ
تؤكد دور األقليات العرقية والقومية التي اعتنقت اإلسالم يف الوصول إىل املستعمرات األمريكية

يف الفرتة االستعمارية املمتدة من بدء االستيطان اإلنكليزي عام  1607ح ّتى َس ّن الدستور الفدرايل عام .1787

أهمية تمحيص الوثائق واملراسالت والسجالت الرسمية ومجلدات املذكرات الشخصية لجيل اآلباء املؤسسني األوائل للواليات

املتحدة ،للتعرف إىل كيفية تعاملهم مع وجود آالف املسلمني بينهم.
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محمود محارب

الحزب الشيوعي اإلرسائييل والنكبة
املوقف والدور

صدر عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياســات كتاب

الحزب الشيوعي اإلرسائييل والنكبة :املوقف والدور،
للكاتــب محمــود محارب .يقــع الكتــاب يف  232صفحة،

ويشتمل عىل ببليوغرافيا وفهرس.

يعالــج الكتــاب دور الحــزب الشــيوعي اإلرسائييل يف

النكبــة ،ويتابــع انخراطه يف االســراتيجية اإلرسائيلية
طوال فرتة حرب  ،1948يف جميع املجاالت؛ العســكرية
والسياســية والفكريــة واإلعالمية والدوليــة ،لتحقيق

هدفهــا .ويُظهر الكتاب موقف الحزب من إنشــاء دولة
يهوديــة يف فلســطني ،ودعوتــه إىل إنشــائها قبل
شهر ونصف الشــهر من إصدار الجمعية العامة لألمم
املتحــدة قرارهــا بتقســيم فلســطني دولتــن .ويقف
عىل األهمية التاريخية التي أعطاها الحزب الشيوعي

لهذا القرار؛ نظ ًرا إىل منحه رشعية دولية إلنشاء دولة

للمســتوطنني اليهود يف فلســطني .كام يوضح تأييد
الحــزب ،عىل نحــ ٍ
عــال ،خــرق إرسائيل هذا
و علنــي وف ّ

القــرار خــال الحرب ،ودعــم احتالل الهاغانــاه والجيش

أرايض عربيــة فلســطينية ضمــن الدولــة
اإلرسائيــي
َ
العربيــة الفلســطينية وفق قــرار التقســيم ،وتأييده
رفض انسحاب الجيش اإلرسائييل منها.
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ٌ  نُشــرت مقال،2000 في صيف عام
 بعنوان "هيغلCritical Inquiry مورس في مجلة-ة للفيلســوفة األميرك ّية ســوزان باك

، وردًا على هذا النقد. وتعرضت للنقد، فأثارت ردود أفعال مؤيدة ومناهضة، وكان ظهورها حدث ًا ثقافيًا في حينه."وهايتي

ً كتبــت مقال
 هيغل وهايتي والتاريخ العالمي: وجمعت المقالتين فــي كتاب واحد عنوانه."ة ثانية بعنوان "التاريخ العالمي
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ً  أو يكتب التاريخ بوصفه فلســف،بحث فلســفي تاريخي
 ويعرض شعارات العقالنية واإلنســانية والعالمية التي،ًة سياســية
. بل يهدف إلى تقويمها، ولكنه ال يهدف إلى محوها وإلغائها، ويحللها وينتقدها،رفعها عصر األنوار والحداثة الغربية

. الفكر التاريخي، العبودية، هايتي، هيغل، التاريخ العاملي:كلامت مفتاحية
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 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

ثالثًا :إنسانوية جديدة
 .1كونيات أطلسية
املتكب فما كان ليقع أسري النجوم .يتذكر الشاعر
نفس كانط "باإلعجاب والخشوع" عندما ينظر إىل النجوم((( ،أما هيغل
ّ
تفيض ُ
املرصعة بالنجوم حينما
هايرنيش هاينه زيارته الفيلسوف األملاين املشهور آنذاك يف برلني ،حيث َّ
عب هاينه عن حماسته املتقدة ملنظر السماء ّ
(((
معا أمام النافذة يتطلعان إليها ،فدمدم هيغل بغري استسحسان" :النجوم ،إنما النجوم وميض جذام يف السماء"  .ومع ذلك ،فبالنسبة
وقفا ً
إىل أولئك الذين يتحملون عبور األطليس ،كانت النجوم هي ّ
كل ما يبقى .كان بحارة األطليس ،قبل اخرتاع الكرونومرت البحري لقياس
(((
املرصعة بالنجوم ،يبحرون عىل هدي تركيبة جنوبية تسمى هايدرا ،وهي عالمة قديمة للبحارة  .وقد
خط الطول ،تحت رحمة السماوات ّ
جرى التحقق من أصول العبيد الذين بيعوا يف األمريكتني من خالل تذكرهم ملواقع النجوم خالل رحالتهم الربية إىل الساحل األفريقي(((.
ُ
ً
ً
خرقاء للتأمل يف تاريخ البرشية،
مركزية يف الحساب املكاين يف العالم الجديد .ولكن زمان السماوات كان أدا ًة
مكانة
الفلكية
العالمات
شغلت
ُ
َ
نظام صويت ينقلها.
بينما كان يف املتناول دليل واضح من ثقافات متنوعة .لم تكن هناك لغة مشرتكة يف العالم الجديد ،ولم يكن َب ُ
عد للمعاين املشرتكة ٌ
(((
ومثلما يصدق هذا عىل العبيد األفارقة فإنه يصدق عىل الحشد املتنوع ،أو بالدرجة نفسها يصدق عىل االستعماريني األمريكيني  .ويف ربوع هذه
إنسانية ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ُ
كلية يف العالمات ،والرموز ،واألعمال
معرفة
املاسونية بوسائل التواصل غري اللفظية ،فبحثت عن
الحركة
البيئة ازدهرت املاسونية .افتتنت
(((
املصنوعة ،والعجائب املعمارية املاضية ،وتأويلها ً
بدءا من
باطنيا بوصفها
تأويل
مصدرا ً
عالم من الصور البرصيةً ،
ً
رسيا للحكمة  .لقد اس ُتقيص ٌ
ً
ً
قائمة قبل سقوط بابل(((.
التماسا ملفاتيح ممكنة إلنسانية مشرتكة كانت
األهرامات املرصية إىل لغة اإلشارة لدى الهنود األصليني،
ً

َ
َ
ً
النهائية إلى األكثر شخصية .ينظر:
تسم حدو َد العالم المحسوس من األعظم
الجالل
قار َن كانط
1
الهائل للنظر إلى النجوم بالشعور "بالقانون األخالقي الداخلي" ،وهذه تجارب ُ
َ

Immanuel Kant, Critique of Practical Reason, Werner S. Pluhar (trans) (Indianapolis/ Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc., 2002), p. 203.

 2مقتبس من.Hans Blumenberg, The Genesis of the Copernican World, Robert M. Wallac (trans.) (Cambridge, MA: The MIT Press, 1987), p. 71 :

3 Peter Linebaugh & Marcus Rediker, Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden History of Revolutionary Atlantic
(Boston: Beacon Press, 2000), p. 353.

ِ
رسميا في عام  ،)1773على السفن على نحو واسع ّإل في
والعالم الهاوي جون هاريسون (واع ُترف به
يثبت الكرونومتر البحري ،الذي كان من اختراع صانع الساعات
ً
لم َّ
أواخر القرن الثامن عشر .ينظر:

Dava Sobel, Longitude: The Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time (New York: Penguin Books, 1995).

 4تمثلت محاوالت معرفة األماكن التي جاء منها العبيد بسؤالهم عن "عدد األيام التي قضوها في الطريق ،أو عن عدد األسواق التي بيعوا فيها خالل رحلتهم ،وعلى أي
جانب من رحلتهم كانت الشمس تشرق وتغرب ،أو عما إذا كان بلدهم إلى يسار هذا 'النجم' أم إلى يمينه" .ينظر:

Gabriel Debien, Les esclaves aux Antilles francais (XVIIe-XVIIIe siècles) (Gourbeyre: Société d'histoire de la Guadeloupe; Fort de France:
Société d'histoire de la Martinique, 2000), p. 73.

إن اللغة الكريولية الهايتية ،شأنها شأن اللغات الكريولية األخرى ،تطورت بوصفها "لغة اتصال  ،"Contact Languageعلى نحو ما تطورت اللغات "الهجينة "Pidgin
5
ّ
ُ
اللغة
عموما حتى القرن العشرين .واللغة الكريولية اآلن هي (مع الفرنسية)
نظرا إلى الجهل باللسانيات
التي تتكلمها الحشود المتنقلة .ولم يوثَّق تطورها توثيقًا ً
ً
جيداً ،
ُ
الرسمية لهايتي .فهي تقوم على الفرنسية (أما مسألة مدى صلتها بطبقة أصحاب المزارع الفرنسية االستعمارية فهي مسألة موضع سجال) ،وتحتوي على عناصر من لغة
شعب الفون ( Fonبوصفها طبقة إثنية لغوية) ،ولغة يو/أنلو-يو  ،Awe\Anlo-Aweواللغة الوولوفية  ،Wolofولغة جبي ( Gbeوهذه اللغات جميعها تنحدر من منطقة النيجر)،
وعناصر من لغة البنتو (من الكونغو) ،ومن اللغة العربية (بوساطة اإلسالم) .ينظر:

Pierre Anglade, Inventaire etymologique des termes créoles des Caraïbes d’origine africaine (Paris: L'Harmattan, 1988).

 6آمنت الماسونية ،التي ألهمتها الخبرات األوروبية في التنقل حول العالم ،بما تنطوي عليه تراثات أخرى من إمكانيات إشراقية ،وال سيما تلك التي في الشرقين األوسط
واألدنى (التصوف اليهودي ،والزرادشتية ،والوثنية المصرية ،والتصوف اإلسالمي ،والفيدانتا الهندوسية) .كان الماسونيون َّ
جيدا على المعرفة الغامضة (طقوس
مطلعين ً
سرية ،وخيمياء القرون الوسطى ،وسحر عصر النهضة) ،ومعرفة عصر التنوير العلمانية (العلم التجريبي ،والصحافة الحرة ،والحكم الديمقراطي) ،وكذلك المشاركة في
الميدان العام ،ومساهمين في شبكة من المنشورات العابرة لألمم .كانوا في جانب من عصر التنوير لم يتطرق إليه تفسير يورغن هابرماس النافذ .ينظر:
)Jürgen Habermas, Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Thomas Burger (trans.
(Cambridge, MA: The MIT Press, 1989).

7

لالطالع على التفكير الماسوني في لغة اإلشارة الهندية ،ينظر:

William R. Denslow, Freemasonry and the American Indian (St. Louis: Missouri Lodge of Research, 1956).

ُ
ُ
أيضا للحفريات اآلثارية في أصول
الماسونية
وبقدر ما َتدين
النظرية في والدتها في القرن الثامن عشر للحافز الكبير من المزيج الثقافي في العالم الجديد ،فإنها مدينة ً
األمية ("قبل التاريخية") الموجودة اليوم.
أن األوروبيين اعتقدوا أ ّنهم يرون ماضيهم البدائي في الشعوب
أوروبا القديمة .وفي الحقيقة ،سارت هذه المساعي بالتوازي ،بما ّ
ّ
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وغالبا ما كانت روابط انتماءات املاسونية ،يف الفضاء املسامي عرب األطليس ،أقوى من روابط الوطن ،واإلثنية ،أو حتى ِ
العرق ،وهي
َ
ً

إن املاسونية
بالغة األهمية الحيوية لفهم الحوادث التاريخية يف عرص الثورات .ولكن يصعب إثبات التعميمات .فماذا يعني
ً
تحديدا قولنا ّ
ازدهرت يف ربوع العالم الجديد؟((( ثمة قائمة من املحافل والفاعلني التاريخيني ممن كانوا أعضاء فيها يستطيعون إخبارنا بأنفسهم .إن
عرضياّ ،
فتغذي أسطور َة املؤامرة العاملية التي تقودها املاسونية التي ما زالت ً
حية
جوهريا ،ومضللة
األرقام ،وإن كانت ذات تأثري ،غامضة
ً
ً

عظيما .وأن
إىل يوم الناس هذا .هناك حقائق ماسونية متعددة ،تتباين تباين الزمان ،ولها أدوار اجتماعية اختلفت فيما بينها اختال ًفا
ً
ٍ
ٍ
ً
ٌ
ٌ
ٌ
مسيحيا فهذا ال يجعله
سببيا (فأن يكون املرء
محددة تكون
صفات
خالية من
أنطولوجية
مقولة
ماسونيا فهذه
يكون املرء
ً
ً
مسؤولة عنها ً
ً
إن املاسونية هي الدال الفارغ املثري للذعر.
مسلما فهذا ال يجعله
ثوريا ،وأن يكون
فاضل ،وأن يكون
إرهابيا)ّ .
ماركسيا فهذا ال يجعله ً
ً
ً
ً
تنظيمات داخلية ومعرفة رسية مشرتكة ،فإن املاسونية الحديثة ،التي تأسست يف القرن الثامن
ففي حني كانت هناك ضمن الحركة
ٌ
ً
جمعية تضم
أن نابليون هو من حطمه((( .كانت األخو ُة
عرش ،تنطوي عىل تناقضات جوهرية .لقد صار توسان
ماسونيا ،ولكن ُيزعم ّ
ً

أفرا ًدا متساوين ،ولكنها ن ُِّظمت عىل وفق تراتبية الجدارة ،أما املساواة االجتماعية فقد توقفت عند باب املحفل ولم تلجه .من الناحية
االستعارية ،تعود نسابية املاسونيني [أصلهم وفصلهم] إىل ُبناة الحجارة والعمال اليدويني ،ولكن من الناحية العملية هم ليسوا كذلك،

أيضا .فجميعهم كانوا منارصين للنزعة الكوزموبوليتانية،
أن هذا يعني أشياء كثري ًة ً
بل كانوا ،باألحرى" ،معماريني اجتماعيني" ،غري ّ
ومعتنقني بحماسة متقدة فكرة األخوة العاملية( .((1كانت بعض املحافل تشمل الجميع يف عضويتها( ،((1ولكن القليل منها كانت مختلطة
ِ
حرصا(.((1
رقيا ،أما األخريات فكانت للسود
ً
ع ً
َ
َ
الخروج عىل القيم
انسحاب األعضاء من املجتمع
وأتاح
أساسا للتدريب عىل املواطنة.
املدنية
الفضائل
جميع املحافل
طبقت
َ
َ
ُ
ُ
ً

ً
صالحة له؛ وهذه العنارص يف بناء املاسونية
أرضا
الثقافية السائدة،
وشجع عىل التفكري اليوتويب الذي لم يكن العالم الخارجي الواقعي ً
َ

أن العضوية توفر والءات أممية،
الرسي للمحفل
أثارت ضدها ،وهو أمر مفهوم ،السلطات املدنية .كان الطابع
سياسيا بطبيعته ،بما ّ
ّ
ً
8

ِ
المستعمرين البيض .ينظر:
تناثرت المحافل في الكاريبي وفي المستعمرات األميركية .فكانت "سمة شائعة في مستعمرة سان دومينيك" بين

David Nicholls, From Dessalines to Duvalier: Race, Colour and National Independence in Haiti (Cambridge: Cambridge University Press,
1979), p. 23.

وأعيد تأسيسها في هايتي السوداء بوصفها رابطة مجتمع مدني أساسية .وفي عصر الثورة وجدت في هايتي ،ومارتينيك ،ونيكاراغوا ،وأنتغيوا ،وجزر العذراء ،وبيرمودا،
وشعب ْي الكريك والشيروكي من جنوب شرق القارة الشمالية (أشكر ريتشينال
وهندوراس ،وغرانادا ،ودومينيكا ،والباهاماس ،وسانت توماس ،وترينيداد ،وكوبا ،والمكسيك،
َ
أزانو وليندا روبرت لتزويدي بهذه المعلومات).

وعين أعضاءها في مناصب عليا.
ماسونيا في مالطا عام  ،1798وإذا كان هذا
أن نابليون صار
ُ 9يظن ّ
ُّ
ً
الظن محل سجال ،فمما ال مراء فيه أ ّنه كان متعاطفًا مع الحركة َّ
ُ
َ
َ
ُ
المحافل إلى مصر .ومنذ ذلك الوقت ،صار العديد من قادة الدولة الفرنسية ُيدمغون
ضباطه
أدخل
العسكرية في عام  1798في مصر هذه الرابطة ،حيث
وقوت مغامر ُته
َّ
ً
نخبا استعمارية (وما بعد استعمارية).
بالماسونية .وال تزال الماسونية لدى الكثيرين رم ًزا إلى اإلمبريالية األوروبية،
جاذبة إلى عضويتها ً
أن الماسونيين على كال جانبي الصراع
 10التحق الهنود األميركيون ،الذين ُأدخلوا في محافل لندن بوصفهم ماسونيين ،بالجانب البريطاني ضد الثوار األميركيين؛ و ُزعم ّ
أظهروا الرفق في تعاملهم مع األسرى من زمالئهم الماسونيين ،وكذا كان األمر في حرب الهنود الحمر وفرنسا.

سياسيا "ذا مناخ
 11في رواية أليخو كاربنتير التاريخية والمتميزة بروحها البحثية (تظهر فيها الشخصية التاريخية والماسوني أوج  ،)Ogéكان محفل األجانب المتطرف
ً
وبطابعي
ملون من مارتينيك ،وبيسوعي سابق من الباراغواي ،مصاب بالحنين إلى مكان إرساليته،
ديمقراطي" حيث يختلط فيه النبالء األوروبيون "بكل أريحية ببطل وطني َّ
ٍّ
ً
نشيطة في آبلة بإسبانيا في القرن
أن الماسونية كانت
نهارا وفي الليل خطيب ،وزعم ّ
فلمنكي ،منفي من بلده لطباعته دعايات سياسية ،وبإسباني منفي ،وهو بائع جوال ً
السادس عشر مثلما أثبتت ذلك تصاميم معينة للف ََراجير ،والكوسات والمطارق الخشبية ،التي اك ُتشفت حدي ًثا  -كما يقول  -في كنيسة انتقال العذراء ،التي بناها المعماري
اليهودي الشهير موشين روبي البراكومنتي" .ينظر:
Alejo Carpentier, Explosion in Cathedral, John Sturrock (trans.) (New York: Harper & Row, 1963), pp. 102 - 103.

 12بعض هذه المحافل كان لها تاريخ طويل ومهم؛ المحفل الماسوني لألمير هال بدأ في بورتو ريكو ،وفي نيويورك في نهاية القرن التاسع عشر انضم إليه شومبورغ،
وهو أسود من بورتو ريكو تغلب على "االختالف العابر للثقافات" للهويات المتعددة من قبيل األسود ،والماسوني ،والهسباني األفريقي ،والكاريبي ،والغواريونيكس ،وكان
اسمه الثوري المستعار اسم لص هندي من سانتو دومينغو ،كانت السلطات اإلسبانية االستعمارية قد دانته النتفاضاته ضدهم ومات في عام  .1502ينظر:

Jossianna Arroyo, "Technologies: Transculturations of Race, Gender and Ethnicity in Arturo A. Schomburg's Masonic Writings," CENTRO:
Journal of the Center for Puerto Rican Studies, vol. 17, no. 1 (Spring 2005), pp. 4 - 25.
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ُ
ُ
َ
الربيطانية يف
املحافل
الطيف :كانت
ولكن الصالت السياسية استغرقت
وهويات اجتماعية بديلة ،ومصادر للقوة منافسة للقوى القائمة.
ّ
بواكري القرن الثامن عرش تقف بوعي ضد النشاط السيايس ،واملحافل النمساوية كانت تتباهى لبعض الوقت بامللوك رعا ًة لها ،بينما قامت
أخرى ،كتلك التي ناقشناها يف مقالة "هيغل وهايتي" ،بتفريخ ثوريني مسلحني(.((1

الجانب األهم يف هذا السياق كان الحاجة إىل غرباء مأمونني يف
غيها .ولعل
انترشت املاسونية بانتشار االستعمار،
ّ
َ
ولكن االستعمار ّ
ٍ
أرض غريبة" .بدأت املحافل ً
كنواد تجارية أو مراجع تزكية من أجل عمل"( .((1وأنشأت املاسونية،
أول يف املوانئ واملجتمعات التجارية
ً
متبادلة لإلخوة يف املحفل (كانت محافل السود الكوبية تجمع
شأنها شأن الجمعيات الرسية ،عالقات قرابة مصطنعة( ((1وفرت مساعد ًة

َ
رسية عرب التاريخ امتدت عىل امتداد طرق التجارة ،حيث ال تكفي تعاقدات العمل
املال لتحرير العبيد)((((1؛ فكانت
ً
نموذجا لجمعيات ّ
عرب خطوط الجماعات والصالت االجتماعية التقليدية لبناء شبكات إنسانية مأمونة.

"يطرح سؤال :هل أسهمت املاسونية يف مراسيم
ويكتب األنرثوبولوجي ألف ِرد ميرتو يف دراسته عن العقيدة الدينية يف هايتيُ :

الفودو vodou؟"( ،((1تغريت الفودو َعرب الزمن ،وتغريت من حيث عالقتها باملاسونية الهايتية.

وألن مبناها
ولكن أبناء عرص الثورة قد رأوا الفودو
نظرا إىل احتضانها الغرباءّ ،
ً
ّ
"نوعا من ماسونية دينية وراقصة" تتمتع بالعقلً ،

اإلبستيمولوجي توفيقي(.((1

كان ماليني العبيد الذين ُجلبوا إىل العالم الجديد ،وقد نُظر إليهم ً
كتلة واحد ًة ال تمايز بينهم ،متنوعني ومختلفني من حيث اللغة،

أن العبيد املتدفقني
األوروبيني يف املستعمرات واختالفهم .وإذا كان
تنوع السكان
صحيحا ّ
والدين ،والعادات واملؤسسات السياسية َ
ً
ّ
كالسيل يف عقود ما قبل الثورة كانوا ُيشحنون يف الغالب من سواحل الكونغو و ِبنني ،فإنهم كانوا ُيجلبون من مواقع
عىل سان دومينيك ّ

بعضا :كانت الحروب األهلية العظمى يف الكونغو قد اشتعل
مختلفة يف داخل تلك املناطق بوصفهم أرسى حروب نشبت بني بعضهم ً
 13ينظر" :هيغل وهايتي" ،ص  .65-62كان المحفل الذي انضم إليه موزارت في فيينا ألغراض العالقات االجتماعية والشرب ،على عكس تلك التي نسجت شبكات
ً
روحا وطنية ،ولك ّنه في عام  1785أخذ يخشى سطوتها المتنامية .واليوم صرنا
ثورية .كان جوزيف الثاني ،اإلمبراطور الهبسبورغي ،متعاطفًا
بداية مع الحركة كونها تبني ً
وصمم المعماري الشهير كارل فريدريك شينكل المسرح إلنتاج الناي السحري الذي افتتح في برلين
جيدا العالقات بين أوبرا موزارت الناي السحري والماسونية.
نعرف ً
َّ
ويعرف ُ
عمل موزارت المكتمل األخير ،وهو  ،K623بعنوان "األنشودة الماسونية الصغيرة Little
في عام  ،1816قبل سنة واحدة من بدء هيغل تدريسه األكاديمي هناكُ .
أن موزارت نفسه كتبها من أجل تدشين معبد جديد هي" :إ ّنها تحتضن
 ،"Masonic Cantataويعود تاريخه إلى  15تشرين الثاني /نوفمبر ّ .1791أما الكلمات التي يبدو ّ
أيضا" .ينظر:
السلسلة كلها؛ إ ّنها مثل هذا المكان المقدس /واألرض كلها ً
H. C. Robbins Landon, Mozart and the Masons: New Light on the Lodge of “Crowned Hope” (London: Thames & Hudson, 1982).
Dorothy Ann Lipson, Freemasonry in Federalist Connecticut (Princeton: Princeton University Press, 1977), p. 7.

14

عالقات قرابة ال تتكون عىل أساس عالقات القرابة املألوفة ،أي عالقة الدم أم التزاوج( .املرتجم) Fictive Kinships Relationships:

15

ً
ماسونيا" :إنهم يتحدثون ً
عالمية ويتصرفون بوصفهم ُرسل عناية ودعم لجميع األعضاء في جهات العالم األربع []...
لغة
 16كتب بنجامين فرانكلين ،الذي هو نفسه كان
ً
تنوعا [اليهود ،والمسلمين ،والسود،
وحملوا الرجال من أصحاب أشد المشاعر عدائية ،والرجال ممن ينتمون إلى ديانات أكثر ً
بعدا ،والرجال المنتمين إلى خلفيات أشد ً
واألميركيين الهنود] حملوهم على مساعدة أحدهم اآلخر ،وعلى الشعور بالحبور والرضا االجتماعيين كونهم كانوا قادرين على تقديم يد العون ألخ ماسوني"ُ .مقتبس من:

Marry Ann Clawson, Constructing Brotherhood: Class, Gender and Fraternalism (Princeton: Princeton University Press, 1989), p. 77.
Alfred Métraux, Voodoo in Haiti, Hugo Charteris (trans.) (New York: Oxford University Press, 1959), p. 140.

17

ير بعضهم ،مثل ميشيل ليريس ،Michel Leris
كان ميترو ،السويسري المولد والباريسي التعليم،
معاصرا لجيل من سرياليي باريس ممن فتنتهم ديانة الفودو ،ولم َ
ً
ً
انفصال بائ ًنا التي على أساسها تأسست
ممارسي هذه الديانة على أنهم "اآلخر" البدائي ،بل رأوها ظاهرة حداثية زعزعت فكرة اآلخرية نفسها ،أي فكرة الثقافات المنفصلة
اإلثنوغرافيات المعروفة .واعتقد ميترو ،بإصراره على الطابع المسرحي لطقوس الفودو ،أنه ال يجب دراسة الفودو بوصفها بقايا ظاهرة غريبة وبدائية ،بل مكان للتداخل،
واالشتباك ،والخلق ،إ ّنه دين حضاري يمثل "الغرب اآلخر  ."The Other Westينظر:

J. Micheal Dash, "Le Je de l'autre," L'Esprit Créateur, vol. 47, no. 1 (2007), pp. 84 - 95.

وأنا أتعاطف مع ما يذهب إليه ميترو.

 18ينظر سابقًا" :هيغل وهايتي" ،ص .129-65
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امـجرت

التاريخ العاملي ()2

الصورة ()4
مراسيم الفودو ()1970

املصدر :تصوير ليون شالوم ،يف:

Joan Dayan, Haiti, History and the Gods (Berkeley: University of California Press, 1955).
أوارها قر ًنا من الزمان وبلغت ذروتها يف ثمانينيات القرن الثامن عرش ،وكانت هناك حروب عديدة أعلنتها مملكة داهومي Dahomey

أعداء
إن أولئك الذين كانوا
(دولة ِبنني اليوم) ضد إمرباطورية أويو  Oyoوجريان آخرين ،وأسفرت عن نتائج متباينة ّ
وحدة متزايدة(ّ .((1
ً
ً
نوعا من عملية تسليم استثنائية،
بضائع
تجار منهم وفيهم إىل األوروبيني
ذات مرة ،واس ُتعبدوا يف ساحات القتال وباعهم
برشية ،عانوا ً
َ
ٌ
ُ
صدمة الهزيمة ،والعبودية ،واإلبعاد،
ونُقلوا بالقوة من أماكن سيادتهم األصلية بما يماثل التعذيب بالوكالة Torture by Proxy؛ فكانت

حولت الفودو ،يف لحظة إبداع ثقافية ،إىل مجتمع مفعم بالثقة(.((2
ورعب عبور األطليس والعمل يف املزارع قد ّ

" 19وبعد ذلك ،يجدر النظر أنه ربما كان ثلثا العبيد في سان دومينيك (هايتي) عشية الثورة قد ولدوا ،ونشؤوا وتربوا في أفريقيا" ،بمن فيهم  62000كونغولي جرى
تصديرهم بين عامي  1780و .1790ينظر:

John K. Thornton, "'I am the Subject of the King of Congo': African Political Ideology and the Haitian Revolution," Journal of World History,
vol. 4, no. 2 (Fall 1993), p. 183.

كان الشعب الكونغولي قد مزقته الحرب األهلية منذ أواسط القرن السابع عشر .انتصرت إمبراطورية أويو على حساب شعوب ِبنين في الشرق ،وبذلك سيطرت في أواخر
سمي الحقًا يوروباالند  .Yorubalandومن أجل االطالع على وصف ألهمية خبرة هذا الجيل في الحرب وشكل المناورات العسكرية التي
القرن الثامن عشر على نصف ما ّ
مكنت المتمردين العبيد من النجاح ،ينظر:
John K. Thornton, "African Soldiers in the Haitian Revolution," Journal of Caribbean History, vol. 25, no. 1 - 2 (1991), pp. 58 - 80.

20

هناك ظواهر وثيقة الصلة :الكاندومبليه ( Candombléفي البرازيل) ،السانتيرية ( Santerîaفي كوبا ،وبورتوريكو ،وبنما) ،والشانغو ( Shangóفي ترينيداد).
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َ
ً
ً
لفظيا لعدم وجود لغة مشرتكة ،تصبح
تواصل
رسيا كذلك .وشأنها شأن املاسونية ،حيث ال
عمومية
ديانة
كانت الفودو
ومجتمعا ً
ً
ً

ً
أساسية .وشأنها شأن املاسونية ،نُظر إىل ما بحوزتها من معرفة عىل أ ّنها
فيها الرموز ،والعالمات الرسية ،وأفعال املحاكاة ،والطقوس

أخالط عنارص من سائر الثقافات اإلنسانية املتنوعة ،منفتحة ومستوعبة ً
ً
منغلقة عىل نفسها يف بناء تراتبي .أما طريقة
بدل من كونها
تركيبيا  ،Synthesisوهناك
التفكري يف الكون فتسري هنا بخالف التفكري املنطقي ،واملبدأ الفلسفي هنا توفيقي  Syncretismوليس
ً

توافقات عرب حقول ثقافية متباينة .أما بقايا العالم ،تلك التي يسميها هيغل "الوجود الكسول" فال يجري التغلب عليها .فعىل العكس

ً
ً
ً
مرتبطة ضمن
وفردية،
ومنفصلة،
من تركيبية هيغل ،حيث تندرج الحدود املتناقضة تحت مفهوم أشمل ،تظل العالمات متمايزةً،
ً
ذموريا  .((2(Rhizomicallyوحدود أنظمة املعاين هذه مسامية .فليس ثمة حافة للرموز املاسونية ورموز الفودو ،وبهذا
ترابطا ُج
الكل
ً

فهي تستطيع أن يتدفق أحدها يف اآلخر ،ولقد حدث ذلك ً
فعل؛ فصار الصليب األرثوذكيس ،وفرجار الب ّنائني ،وقوس قزح ،والثعبان
ٍ
ٍ
جوهرية تطبع
"آخرية"
رمو ًزا تشاركتها املاسونية والفودو .ومع ذلك ،كانت ممارسات العالم الجديد أبعد ما تكون عن التطابق ،ال بسبب

َ
"إن الشبكات السياسية
جوهريا للعبودية الحديثة.
كينونة اإلنسان األفريقي ،بل بسبب التجربة الالإنسانية
ويرص ميرتو عىل القولّ :
ً
ّ
واالجتماعية الخاصة بالقبائل األفريقية التي انحدر منها أهل هايتي اليوم قد سحقتها العبودية"( .((2وما من يشء من ذلك يمكن أن

يضاهيه يف املاسونية األوروبية.

 .2النمط األمثويل
ً
مسألة حاسمةُ .بنيت الفودو من نمط رؤية
ؤول ،وهنا يكون نمط التأويل
الرموز عالمات صامتة ،ال تتوفر عىل معنى ّإل عندما ُت َّ

(((2
مذرا ،واستوطن املنفى،
شذرا ً
أمثولية  Allegoricalخربت التاريخ عىل أنه نكبة  .فمن هزمه التاريخ ،وأصبحت عالقاته االجتماعية ً
ِ
أشياء ٍ
البعد املكاين والفقدان الشخيص .ويف الفودو ،صارت الحياة الجماعية لعدة ثقافات ،وليس
ين ُز املعنى عنده من
عالم تيبس بفعل ُ
إن الجمجمة
هباء
تنج ّإل كأطالل ويف حالة اضمحالل .تتجوف الرموز ،فتصبح معانيها اعتباطية(ّ .((2
منثورا ،ولم ُ
ثقافة واحدة فقطً ،
ً

أيضا،
والعظمتني املتصالبتني ،وهي تنويعة رمزية ذائعة االنتشار عن املوت ،ال تدل عىل زوال الحياة فحسب ،بل عىل زوال املعنى ً
حرفيا
جدا ،وهجرت الحياة .فال مناص من استدعائها ،وإعادة تجسيدها ،ما يعني
بعيدا ً
أي ال دوام الحقيقة نفسها( .((2نأت اآللهة ً
ً

جذورا وسو ًقا عند العقد الساقية .وهذه االستعارة من عالم النبات
أفقيا تحت األرض يستعملها النبات لالنتشار وتكوين نباتات جديدة تطلق
21
ُ
ً
الجذمور ساق تنمو ً
الجذمور .وواضح هنا أن المؤلفة تعني المعنى نفسه( .المترجم)
استعملها دولوز في فلسفته في مفهوم ُ
)التشديد يل( Métraux, p. 59.

22

 23أدين بهذا الفهم لوالتر بنجامين ،الذي عنت له "األمثولة ً
إدراكيا يميز زمن الفوضى االجتماعية والحرب الطويلة ،عندما كانت المعاناة اإلنسانية والحطام المادي
نمطا
ً
َ
لحمة الخبرة اإلنسانية وسداها" .ينظر:

Suzan Buck-Morss, The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project (Cambridge, MA/ London: The MIT Press, 1989),
p. 178.

المفرغة من معانيها التقليدية ،ببقايا مضامين متنوعة .فهي ً
بدل من أن تشير إلى حقيقة متعالية ،تكون عالمات على معنى قابل
 24يمكن أن ُتمأل األشياء في العالم،
َّ
لالستبدال  -فصورة األفاعي التي أخرجها القديس باتريك من إيرلندا تحولت إلى "تجسدات متعددة ألفعى السماء [الداهومية المقدسة]" .ينظر:
Robert Farris Thompson, Flash of the Spirit: African and Afro-American Art and Philosophy (New York: Vintage Books, 1984), p. 176.

أو قد ُتنبذ ً
تاما .كانت عملية انحطاط المعاني قد بدأت في إيرلندا نتيجة تمزقات اجتماعية تسببت فيها الحروب ،تحرضها تجارة العبيد إلى حد بعيد .ويشير هيغل إلى
نبذا ً
بأن األفارقة تخلصوا من "أوثانهم" التي خابت آمالها كدليل على اعتباطية (أو "بدائية" بحسب نظره) أنظمتهم اإليمانية .ولعلنا في حاجة إلى التشكيك
تعليقات المراقبين ّ
دائما .هل كانت هذه الممارسة ،في الحقيقة ،نتيجة انحالل الثقافات األفريقية التي ذهب أساسها االقتصادي والسياسي تحت تأثير
في افتراضه ّ
بأن ذلك كان كذلك ً
تجارة العبيد األوروبية؟
جدا إلى وحدة رمزية ،بل االعتباطية األمثولية للمعاني .فعالمة الجمجمة والعظمتين المتصالبتين كانت ،في القرن
 25ال يشير ظهور العالمة نفسها في سياقات مختلفة ً
أيضا على ِمريلة جورج واشنطن الماسونية .وفي القرن التاسع عشر ،فقدت
الثامن عشر ،رم َز العسكرية البروسية وسفن القراصنة ،وشار َة شرف للقوات البريطانية ظهرت ً
ً
عالمة على السم.
هذه العالمة قوتها الرمزية عندما ُع ِّينت في اتفاقية دولية
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تماما كما التعبري املتقن عن تلك الرموز الدينية  ،Vèvèsأي تلك األشكال
أن [اآللهة]
ّ
"تتلبس" جسد املؤمن يف مراسيم الفودو ذاتهاً ،
َّ
تصور الكون (الكوسموغرام  )Cosmogramعىل أرضية ُيسكب عليها مسحوق تمسحه أقدام الراقصني ،التي يجب أن
الهندسية التي ّ
ُتخلق كل مرة عىل نحو جديد(.((2

وهذه هي التجربة األمثولية ،التي توجد الثقافة فيها كأطالل .يف املقابل ،تموقعت تأمالت املاسونية الكونية يف عالم من رموز

عابرة للتاريخ ،هدفها الكشف عن الحقائق األبدية .وال ُيبحث عن املعرفة من شظايا ثقافية ٍ
ملاض قريب ،بل من معالم عظيمة لعصور
قديمة وحضارات بائدة .ويف ما يتعلق بالرمزية ،تتوخى الرموز ً
الكد لبناء
الزمانيا
كل
أن عىل الرجال َّ
ومنظما" :من تعاليم املاسونية [ّ ]...
ً
ً

حاليا
القيمة برمتها ،وفيه ُيستذكر املايض املفقود"(ّ .((2
إن هذه الثقة بدوام املعاين ترف عند من ينعمون ً
معبد اإلنسانية ل ُتكنز فيه املعرفة ّ

بكرا رغم خرابه املادي؛ وهذه الخربة هي
بأمان أوطانهم وبيوتهم ،وتظهر لهم مسري ُة الزمان اآليت ً
تقدما ،ويبقى التاريخ بالنسبة إليهم ً
النقيض لخربة العبيد األمريكيني األفارقة.

عينت عنارص اجتماعية ودينية أفريقية عادت لتظهر ضمن األشكال الثقافية الهايتية( .(((2وأنا ال أريد
هناك دراسات إثنوغرافية ّ

ً
تصور ،من وجهة نظر إنسانية،
أن ُيفهم من كالمي هنا أ ّنه لم يبق يشء يف العالم الجديد
محتفظا بمضمونه األصيل .ولكن من غري املُ َّ
طقوسهم وآلهتهم يف عنابر سفن العبيد كما لو كانوا يحملونها يف حقائبهم،
أن أولئك البرش الذين اس ُتعبدوا ونُفوا بوحشية حملوا معهم
ّ
َ

وكما لو كانوا يف مهمة دبلوماسية تتعلق بالتبادل الثقايف .ويف الحقيقة ،تعود إىل الظهور آلهة داهومي (شعب الفون  )Fonواليوروبان

القديسني
جنبا إىل جنب آلهة الكونغو املقدسة يف الهيكل الهايتي املقدس ،يف عالقة متبادلة مع ّ
( Yorubanشعب الناغو ً )Någo
الكاثوليكيني املقدسني ،ولكن فقدانها لهالتها الفريدة ،ومكافئها القابل لالستبدالُّ ،
يدل ضم ًنا عىل تحول يف قواها( .((2ولقد أرجع

حي ،إىل أسطورة داهومية( .(((3ولكن ال ُمشاحة يف
األنرثوبولوجي األمرييك ميلفيل هريسكوفيتز أصل الزومبي الهايتي ،وهو شبح ّ
ميت ّ

بأن هذا الشكل" ،قرشة ال روح لها ومحرومة من الحرية" و"العالمة األساسية عىل الفقدان والطرد" ،يتخذ معنى
ما تذهب إليه دايان ّ
غري مسبوق يف االستجابة عىل "نمط خاص من الهيمنة الحسية" يمارسها االستعباد االستعماري ،وعىل ظروف العمل القرسي الحر بعد

استقالل هايتي(.((3

أي مكان من فن فودون [كذا]
أن تلك الصور التي ُأنتجت على أرضية معابد دولفو هي شكل زائل
 26والالفت للنظر ّ
لفن مقدس ،فليس لها مستقبل" .في ّ
قصديا ّ
ً
ي ِ
هندسيا" .ويعزو إلى شكل الرموز الدينية الهندسي وحد ًة في المضامين
"فكرا
كون كونًا آخر" ،هذا ما يكتبه ثومبسون واصفًا مضمون الرموز الدينية  vévesبوصفها
تاخم ٌ
ُ
ً
ً
ً
هندسية لتركيبة تضم
فإن هذا الرمز الديني  véveالمعقد يوفر بؤر ًة
إن هذا أكثر من كونه
تصالبا لألرض في نقطة اتصال مع السماء .وفي النتيجةّ ،
كذلك" :بكلمات أخرىّ ،
ً
أن تأويل
تكون نسيج التاريخ الثقافي الهايتي نفسه" ( .).Thompson, pp. 191, 116ما أريد قوله هنا هو ّ
القوى الداهومية ،والكونغولية ،والكنيسة الكاثوليكية الرومانيةّ ،
ثومبسون طوباوي أكثر مما هو تأويل واقعي ،وهذا إلى حد بعيد حال اإلبداع التخييلي لمعلقين متأخرين.

27 James Steven Curl, The Art and Architecture of Freemasonry: An Introductory Study (London: B. T. Batsford, 1991), p. 136.

28
29

عمداء هذا الحقل هم ميلفيل َجي هيرسكوفيز ،وجون َأم جانزين ،وروبرت فا ِرس ثومبسون ،وجون َكي ثورنتون.

من أجل االطالع على أسماء اآللهة الهايتية المكافئة آللهة يوروبا ،وفون (إلهة داهومي) ،ينظر:

وتشتمل اآللهة ذات األصل الكونغولي على سيمبي  ،Simbiونكيتا  ،Nkitaومبومبا .Mbumba

Thompson, pp. 166 - 167.

30 Melville J. Herskovits, Dahomey, an Ancient West African Kingdom (New York: J. J. Augustin, Publisher, 1938), p. 243.
31 Joan Dayan, Haiti, History and the Gods (Berkeley: University of California Press, 1955), p. 37.

إن الزومبي "بوصفه رم ًزا بالغ القوة على الالمباالة ،والغُفلية ،والفقدان يحكي قصة االستعمار" وكذلك "تاريخ القرن العشرين من العمل اإلجباري والتشويه الذي
ّ
غالبا ما يستحضرها ممارسو الفودو اليوم ال ترجع أصولها إلى أفريقيا".
ازداد حدة ال سيما خالل االحتالل األميركي لهايتي" .ينظر" Ibid. :إن األرواح  Iwa/ loaالتي ً
ينظر.Ibid., p. 36 :
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الصورة ()5
هيكتور هيبواليت" :إىل األمام ،إىل األمام" ()1947

ما معنى أن ندعو الجمعيات الرسية الليمبية  Lembaيف شمال الكونغو "املصدر الحقيقي"( ((3ملمارسات الفودو الهايتية التي

ً
منظمة لتجار العبيد ،أما ممارسات الفودو فكان يؤديها أشخاص هم أنفسهم كانوا قد بيعوا؟ يف
تحمل االسم نفسه ،حيث كانت األوىل
كلتا الحالتني ،تعني كلمة ليمبا  ،Lembaوهي من لغة البانتو" ،التسوية" و"الحفاظ عىل السالم" ،ولكن يف سياقات مختلفة اختال ًفا
جذريا .أشفت الليمبا األفريقية املآيس الشخصية واالجتماعية التي كانت نتيجة مكاسب مادية من التجارة األطلسية بالسالح والعبيد
ً
(كانت إحدى عرشة بندقية" ،من نفايات الرتسانات األوروبية القديمة" ،تساوي إنسا ًنا ُيستعبد نتيجة الحروب التي اندلعت بسبب تجارة

ً
شبكة ممتد ًة من املدن
األسلحة( .)((3ظهرت الليمبا ،الشائعة عىل امتداد طرق التجارة الداخلية ،بني العشائر التجارية التي شكلت
[" 32روبرت فارس] ثومبسون [ينظر  ]Flash of the Spiritهو أول من نعت مصدر ليمبا األصلي من حيث عالقته بالدين الهايتي باالسم نفسه الذي يحمله الدين
الشفائي في شمال الكونغو" .ينظر:

John M. Janzen, Lemba, 1655 - 1930: A Drum of Affliction in Africa and the New World (New York: Garland Publishing, 1982), p. 280.
أن الصلة التاريخية [بين الدين الهايتي والذي في شمال الكونغو] ضعيفة ،ومع ذلك ال يمكن إنكار التشابهات البنيوية بينهما (ُ ،)Janzen, p. 278ينظر:
ويقر جانزين ّ
يجرون
الذين
السحرة
من
الموتى
حمت
التي
لونغو
من
الساحلية
العبودية
ميناء
في
عشر
الثامن
القرن
في
الكونغو
في
األرواح
تتناول
مناقشة
على
لالطالع
،Ibid., p. 53
ّ

أرواحهم للعبودية والسخرة.

Ibid., p. 34.
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ً
محديث النعمة)
الساحلية
وصول إىل العمق الداخيل حيث تجري عمليات االستعباد( .((3وكانت نخبتها ،املتكونة من "التجار األثرياء (أو َ

والنافذين ،والقضاة ،واملعالجني ،والكهنة ،والرؤساء"( ،((3تتمتع بوظائف كهنوتية مثل مباركة الزيجات ،ودعم قوانني السوق ،وإعادة
طقوسيا ،وأداء السحر األيديولوجي يف مسألة حل النزاعات والضبط االجتماعي( .((3وكان أعضاؤها "تطفح بهم الرغبة
توزيع الرثوة
ً

املمسوسة يف النجاح يف التجارة ،والنفوذ ،واملكانة بني الناس"( .((3ويف مجتمع يتمتع "بأخالق زراعية قوية" ،أدت ممارساتهم التجارية
إىل أدواء اجتماعية متعددة فاس ُتحرضت الليمبا لعالجها(.((3

طقسية .فقد َّ
ً
سكنت من إحساس التجار األثرياء بالذنب ،وخففت من مشاعر الغرية لدى الفاشلني،
كانت الليمبا األفريقية كفار ًة

ً
كامل .وإن كان يمكن تمييز
تحطيما
وحالت دون أن يتحطم نسيج املنطقة االجتماعي من طرف التجارة األوروبية األطلسية
ً
استمراريات الفتة بني ممارسات الليمبا يف العالم القديم ويف العالم الجديد ،وإىل ذلك يذهب األنرثوبولوجي جون جانزين وآخرون،
تحملها عبيد العالم الجديد .ومهمة
فإن هناك انقطاعات بينهما من حيث أدوارهما التاريخية .لقد أنتجت اللميبا األفريقية املآيس التي ّ
بحرا إىل سان دومينيك ،وهي لم َ
ً
منصبة عىل بناء
تكد أن تكون مسألة إعادة توزيع للرثوة ،كانت
التسوية بني العبيد الذين شُ حنوا ً

تحالفات قائمة عىل الثقة األخوية بني أعداء حرب سابقني ،وبني أشخاص تآلفوا يف جماعات عمل ما كانت تجمعهم من ُ
ٌ
خلفية
قبل
ٌ
مشرتكة وما كان يفهم أحدهم اآلخر ،ويف الحقيقة ربما لم يكن يعرف أحدهم عن وجود اآلخر الثقايف قبل رحلتهم البحرية.

َ
األشكال الهندسية الكونية
تكرر يف رسوم املنمنمات
إذا كانت الرموز الدينية  vèvèsوترتيبات املذبح يف معابد الفودو الهايتية ِّ

(الكوسموغرام  )Cosmogramsالتي ّ
يخطها أعضاء الليمبو عىل مروج أفريقيا ،وإذا عادت أسماء كهنة داهوميا إىل الظهور يف عبادة

ً
استجابة
الرادا  Radaاملهيمنة عىل أرواح  ((3(loaالفودو ،وإذا ظلت كلمات اللغة الثقافية وبنيتها من دون تغيري ،فإن ما قيل يف هذه اللغة
(((4
دورا يف الثورة
للحوادث التاريخية كان
ً
كليا  .وأوضح ما يكون ذلك يف حالة جمعيات املقاتلني الرسية ،التي ُيشاع أ ّنها أدت ً
جديدا ً

34 Ibid.

ً
ارتباطا وثيقًا بالعشائر التجارية من شعب الفيلي في شمال الكونغو ،التي مورست في الميناء الساحلي لمملكة لونغو بين "نخبة تجارية مقيمة
إن عبادة الليمبا ،المرتبطة
متواصلة مع التجار األوروبيين" كانت ذات صلة "بنقطة نهاية تجارة" تجار مترحلين يحملون أضرحة الليمبا المحمولة إلى الداخل .ينظر.Ibid., pp. 54, 324 :

35 Ibid., p. 317.

دولة تعمل على تشكيل نظام عام على امتداد طرق النقل ً
حركة ال تتبع ً
ً
بدل من المراكز السياسية .وكانت شعائر الزواج مفتاح تحقيق الوحدة والتحالفات
 36كانت الليمبو
نموذجا لحالة اجتماعية مكتملة التشكيل"؛ وبوصفها "المؤسسة المتعالية الرئيسة في المنطقة من القرن
أن أيديولوجيا الليمبا العالجية كانت
بين التجار" :ال جدال في ّ
ً
رئيسا في خلق سياق طقسي القتصاد تجاري يتناغم مع اقتصاد إنتاج زراعي ،وخلق سياق تتولد فيه رمزية شفائية
السابع عشر والقرن العشرين ،فإنها أدت كما يظهر ً
دورا ً
تلطف الحيوات عند نقطة تقاطع االقتصا َدين" .ينظر.Ibid., pp. 321, 323 :

37 Ibid., p. 317.

38 Ibid., p. 318.

ً
ً
َ
شاسعة ،ال سيما الطرق الداخلية للتجارة الدولية [[ ]...للعبيد واألسلحة]
منطقة
شبكة عالقات اجتماعية  -سياسية غطت
"شكلت التحالفات العشائرية التي كرستها الليمبا
التي استلزمت ً
أعراضا
والمتنفذين
األثرياء
عقول
في
أطلقت
[]...
قوية
وغيرة
حسد
مشاعر
ذلك
عن
نجما
اللذان
والنفوذ
الثروة
وأثارت
االجتماعي.
شكل معي ًنا من الضبط
ً
وأعراضا أخرى كثيرة" .وتلك هي مآسي الليمبا بين "األفراد الذين تآلفوا مع التجارة
والموت،
والعقم،
للهجوم،
والتعرض
الشعوذة،
من
والخوف
والكوابيس،
كاألحالم،
ً
الساحلية" .ينظر.Ibid., pp. 317-318 :
 39هي أرواح الفودا الهايتية ،تقوم مقام الوسائط بين اإلله المتعالي والبشر( .المترجم)

 40يلخص جانزين الدرس البحثي للتأثيرات األفريقية في هايتي" :في كل من النظام الطقسي والبحثي ُيعترف بتأثير غرب أفريقيا المهيمن على أ ّنه تأثير داهومي،
ويمكن أن ُيشاهد ذلك في األلفاظ المستعملة في عبادة األرواح  ،loaوفي مجمعات العبادة [ voudouكذا] ،وقيادة العبادة (الهونغون [الكاهن الذكر]  ،hounganوالمومبا
[الكاهنة األنثى]  ،)mombaومواقع العبادة (األونسي  ،)hounsiوما إلى ذلك ،على الرغم من أ ّنه حتى هنا يمكن أن يوجد تأثير كونغولي [ُ ]...تعرف اآللهة الداهومية
جميعا بالرادا [ Radaمن بلدة فيها ميناء لالتجار بالعبيد هي  ،Aradaوالتي سميت على اسم بلدة أالدا ( Alladaالمترجم)] ،بينما جرى حدي ًثا تحديد اآللهة التي تعود
ً
"إن آلهة
لب المسألة ،حيث تكتبّ :
أصولها إلى الكونغو وبانتو على أنها عاودت الظهور بقوة في حلقة آلهة بيترو  ."Pétroينظر .Janzen, p. 27 :لكن دايان تتجه إلى ّ
البيتوو [ Petwoولفظ  Petroاسم آخر ،وهي عائلة من أرواح اآليو في ديانة الفودو الهايتية (المترجم)] التي لها أسماء ثورية ،وفيها مالمح االنتقام ،مثل :بريسه بمبا Brisé
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أبدا إطالق
الهايتية( .((4كانت جمعيات املقاتلني موجود ًة يف الكونغو ،وداهومي ،ويف أماكن أخرى من أفريقيا ،ولكن لم يكن غرضها ً

أحد
ألن أرسى الحروب بيعوا إىل التجار( .((4ما كان ٌ
تمرد للعبيد؛ إنما العكس" :لقد كثفت تجارة العبيد طريقة حياة املقاتل الداهومي"ّ ،
إن
من أتباع الفودو األوائل يف أفريقيا
السيد والعبد ،وما من أمة أوروبية كانت تتخيل ذلك ً
أيضاّ .
ليتخيل زوال الرتاتب املتمأسس بني ّ
َّ
سياسيا.
الثورة املناهضة للعبودية التي اندلعت يف سان دومينيك كانت فريد ًة
ً

بدل من منح الثقافات املتميزة واملتعددة استحقاقات متساوية ،بحيث ُيعرتف ٍ
هنا تبدأ مالمح التاريخ الكيل يف البزوغ ،وهيً :
ببرش

جزءا من اإلنسانية بصورة غري مبارشة من خالل التسوية بني الهويات الثقافية الجماعية ،فإن الكلية اإلنسانية تبزغ يف لحظة
معينني ً
الشعب لإلنسانية ً
معبا يتجاوز
يقدم هذا
تمزق تاريخي .ففي انقطاعات التاريخ ،حيث تتوتر ثقافة شعب معني إىل درجة االنهيارِّ ،
ُ
مثل ِّ ً
الحدود الثقافية .ويف لحظة توحدنا العاطفي مع هذه الحالة الخام ،والحرة ،والهشة ،نتوفر عىل فرصة فهم ما يقولونه .فاإلنسانية

املشرتكة موجودة رغم الثقافة واختالفاتها .إن عدم تطابق هوية شخص ما مع هوية الجماعة يتيح للتضامنات الخفية أن تتوفر عىل
ٍ
فرصة الستئناف شعور أخالقي كيل ،هو مصدر للحماسة واألمل اليوم .وال يظهر الوعي بإنسانية مشرتكة من خالل الثقافة ،بل من
خالل التهديد بخيانة الثقافة.

 .3عند مفرتق الطرق
فإن املصدر الحقيقي
إن املصدر الحقيقي للممارسة الدينية الهايتية هي تجربة العبودية التي أفضت إىل تمرد عام  .1791ومع ذلكّ ،
َّ

للتاريخ ّ
إن الك ّلية
الكل ال يتمثل يف التعبري الهايتي بخاصة عن ذلك الحدث َب ْل َه يف تمثيله من طرف رسديات الثورة الفرنسية لها ،بل ّ
إنسانيا ،وعي يشق عصا الطاعة عىل الحضارة وحدود الفهم اإلنساين،
بأن رشطهم اإلنساين غري مقبول
هي لحظة وعي العبيد الذاتية ّ
ً
واملجرى الالعقالين ،أو الذي ال يمكن تعقله ،لتاريخ اإلنسانية الذي تفوق يف الإنسانيته  Inhumanityعىل أي يشء يمكن أن يقرتفه

ثقافيا( .(((4يف الوقت نفسه ،نحن نُدفع إىل نقطة حيث ُيصاب جدل السيد والعبد الهيغيل بالعجز .فالوعي الذايت يجب
أي فعل محظور
ُّ
ً
أن
أن يؤدي إىل الفعل ،ومع ذلك فإن هذا الفعل
ً
يعرض جوهر فكرة إنسانية ك ّلية للخطر .إن مأزق املتمرد ،اآلن ومن قبل ،هو ّ
تحديدا ّ

ألن الوقوف ضد عدو
املقاومة العنيفة ،املسوغة
تهيئ املرسح ألعمال وحشية جديدة تناقض ذلك الشعورّ ،
ً
ظاهريا بالشعور األخالقيّ ،
مخرجا من هذا التناقض؟
متاحا .فما هو الفهم الجديل ،وما هو الرصاع السيايس ،الذي سوف يوفر
ً
اإلنسانية يجعل كل فعل بربري ً

وإزيالي-جي-وللي ( Ezili- je-woujإزيالي ذات العيون الحمر) ،وجان زومبي
[ Pimbaآلهة الرعد] ،وبارون رافاج  ،Baron Ravagوتي–جان دانتور ،Ti-Jean Dantor
ُ
ويمكن أن ُينظر إلى طقوس الذاكرة تلك على
 ،Jean Zombiتستحضر االختالط الغريب بين السادة والعبيد ،والبيض والسود والخالسيين ،والعالم القديم والعالم الجديدُ .
أنها مستودعات التاريخ ،حيث ترجع األجساد الممزقة" .ينظر.Dayan, p. 35 :

"إن النظر إلى عبيد هايتي المتمردين على
فسر إلى حد بعيد بخبراتهم القتالية السابقةّ .
 41وهذا القول ال يتنكر لما ذهب إليه ثومسون ّ
بأن نجاح المقاتلين يمكن أن ُي َّ
أ ّنهم محاربون أفارقة ً
بدل من النظر إليهم عمال مزارع هايتيين قد يتبين أ ّنه المفتاح الذي يستطيع فك مغاليق سر نجاح أكبر ثورة عبيد في التاريخ" .ينظرThornton, :
."African Soldiers," p. 74
Thompson, p. 165.

42

يذهل ثومبسون تجاه االستمراريات بين ثقافات العالم القديم والعالم الجديد" .تظل يوربا هي يوربا" على الرغم من الشتات ،لتعكس "انتصار إرادة جماعية عنيدة" .ينظر:
فإن هذا الزعم باالستمرارية يفتقر إلى الصدقية .ينظر:
أن "ثقافة اليوربا" هي ذاتها ابتكار ثقافي من أواخر القرن التاسع عشرّ ،
 .Ibid., p. 16وباعتبار حقيقة ّ

J. Lorand Matory, "The English Professors of Brazil: On the Diasporic Roots of the Yorùbà Nation," Society for Comparative Study of Society
and History, vol. 41, no. 1 (January 1999), pp. 72 - 103.

43

ِ
ٍ
جوابا عن نواح دايان النقدي" :أين ،أوه أين نجد وجهة نظر العبد؟" .ينظر:
وعيا بك ّلية حدث ً
هل من جرأة في أن نعزو إلى العبيد ً

Joan Dayan, "Paul Gilroy's Slaves, Ships, and Routes: The Middle Passage as Metaphor," Research in African Literatures, vol. 27, no. 4 (Winter
1996), p. 8.
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عندما ُيستحرض الحكم التاريخي التخاذ موقف ،يعيد تمثيل هذا املأزق األخالقي .كانت طقوس العبيد يف أثناء اجتماعهم يف

"بوا كايما  ،((4("Bois Caïmanالذي استهل التمرد ،بمنزلة درس عميل (ينظر الصورة  .)6واملصادر املكتوبة عن حدث آب /أغسطس

يف عام  1791يف شمال سان دومينيك ،ضعيفة وال يمكن الركون إليها .فما قد حدث يف حد ذاته ،أو حتى إن كان قد حدث ،هو محل
اللحظة األوىل للثورة الهايتيةً ،
َ
تاريخيا عىل جميع املزاعم الخالفية .وهذه
دليل
جدال ال يتوقف( .((4ومع ذلكُ ،يذكر هذا الحدث ،بوصفه
ً
مكوناته :مؤامرة ،لقاء جماعي يف "بوا كايما" ً
ليل ،العبيد يتجمعون يف الغابة ،حديث ناري يلقيه رجل أسود ضخم ُيدعى بوكمانَ ،ق َس ُم

األخوة بالدم ،طقس رسي ترشف عليه كاهنة سوداء تسمى فاطيمان ،ذبح خنزير أسود ،غناء ورقص شعائريان .ويف األيام الالحقة ،بدأ
ّ

ً
ً
"خليطا" من تقاليد أفريقية؟ وإذا ما كان كذلك ،فما دافعه؟
"أصيل" يف الفودو؟( ((4أم كان
طقسا
العنف .فهل كان هذا االجتماع ً

(((4

أن إشاعات الفودو سوف ترهب
وهل كان الطقس مجر َد ذريعة يستعملها القاد ُة لتوزيع األسلحة وكلمات رسية لعمل عصابات ،مع إدراك ّ
(((4
ً
أصحاب املزارع؟( ((4هل كان ً
عمال ما بعد حداثيني
جماهرييا
ونشاطا
"ثوريا من األسفل"،
فعل
ً
ً
مكتفيا بنفسه؟ وهل كانت حالتهم حالة ّ
ً

كرست أشكال مقاومة املزارعني التقليدية ،هدفت بوصفها غاية نهائية إىل اإلطاحة بنظام العبودية نفسه؟( ((5أم هل كان هو الطقس الذي

"محسوبا ألغراض حشد الدعم"؟( ((5وهل ّ
دل هذا الحدث عىل وجود
دشنه قادة النخبة الذين كان استعمالهم لحوافز أفريقية معينة
ً

منظمة متقنة ،أم ّ
كرسا غري مرخص به يف النظام قبل أن تبدأ املؤامرة؟
دل عىل عدم وجودها؟ وهل كانت "ثورة اندلعت قبل أوانها"ً ،

(((5

ما هي أيديولوجيا التمرد؟ أكانت هي تلك األخبار الواردة من باريس عن إعالن حقوق اإلنسان ،الذي ربما أشاع الجرأة يف صدور

ً
ألن ثورتهم هم كانت "الحرية للجميع" ،فلم تأرسهم النزعة
املتمردين ،أم كانت الثورة الفرنسية
هامشية حتى بالنسبة إىل القادةّ ،
ّ
داهوميا عىل وجه الخصوص هي نظرة "يصعب التوفيق"
إن ميثاق الدم يف "بوا كارما" كان
الجمهورية الفرنسية؟( ((5والنظرة القائلة ّ
ً
44

أول موقع اجتمع فيه السود العبيد للتخطيط لثورة هايتي عام ( .1791المترجم)

45 David Patrick Geggus, "The Bois Caïman Ceremony," Journal of Caribbean History, vol. 25, no. 1 - 2 (1991), pp. 41 - 57.

إن السمعة التي اكتسبتها الفودو بوصفها ديانة جامعة وثورية بدأت مع طقس بوا كايما" .ينظر .Ibid., p. 51 :وجيكوس يعد هذه
" 46يمكن القول ،بشيء من المبالغةّ ،
السمعة ذاتها مبالغة.
47 Geggus, p. 51.

48 Jean Fouchard, The Haitian Maroons: Liberty or Death, Faulkner Watts (trans.) (New York: Edward W. Blyden Press, 1981), p. 224.

 49هذا هو العنوان الثانوي لكتاب " .Fick, Making Haitiلقد كانت [ ]...النشاطات المكتفية بنفسها من طرف أقسام متنوعة من السكان ،ومن طرف أفراد غير
عمليا ومهمة
كثيرا ومغمورين ،ومن طرف قادة شعبيين كذلك [ ]...هي التي جعلت ر َّدة ديسالي ،وكريستوف ،وكليرفو وجنراالت آخرين [على فرنسا] ممكنة
معروفين ً
ً
عسكريا" .ينظر:
ً

E. Carolyn Fick, The Making of Haiti: The Saint Domingue Revolution from Below (Knoxville: University of Tennessee Press, 1990),
pp. 248 - 249.
50 Eugene D. Genovese, Rebellion to Revolution Afro-American Slave Revolts and the Making of the Modern World (Baton Rouge: Louisiana
;)State University Press, 1979

قارن بـ.Fick, p. 61 :

51 Geggus, p. 51.

أن المكانة االجتماعية لم تكن هي العامل
لم يقتصر األمر على عبيد الحقول كي يتحدوا في التمرد ،بل شمل ذلك العبيد في البيوت ،والعبيد األحرار ً
أيضا ،ما يدل على ّ
المحدد ،بل كانت الرغبة في الحرية هي ذلك العامل.
52 Ibid., p. 47.

;53 Fouchard, p. 224
قارن.Laurent Dubois, Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004), p. 107 :
"مختصرا لحضور ديني مركب ومتنوع في تخطيط التمرد وتنفيذه" .ينظر.Ibid., p. 101 :
أن "بوا كايما" كانت
يرى دوبوا ّ
ً
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الصورة ()6
أولريك جان بيري ،لوحة زيتية بعنوان بوا كايما (ثورة سان دومينيك ،هايتي 14 ،آب /أغسطس1979 ،)1791 ،
(أبعادها )40×60

املصدر :من مجموعة الدكتور واملسز جان فيليب أوسنت ،ميامي ،فلوريدا.

أن عبيد الكونغو كانوا هم األغلبية يف تلك املنطقة ،حيث ُرصدت ترنيمة سياسية كونغولية عشية الثورة( .((5جرى
بينها وبني حقيقة ّ
تحديد "اإلله الطيب" ،الذي استحرضته ِعظة بوكمان عىل أ ّنه وثن ،وال سيما اإلله الرئيس يف داهومي ،ولكن أغلبية الكونغوليني كانت
رسميا منذ أن َه َدت اإلرساليات الكاثوليكية الربتغالية التبشريية ملك الكونغو إىل املسيحية يف عام .((5(1491
من املسيحيني
ً

Geggus, p. 50.

54

رب الكونغو :مبومبا (قوس قزح) .وفيها كلمة رئيسة وهي  ،kangaالتي تعني في جميع اللهجات الكونغولية
أن الترنيمة ،التي هي ً
ُيزعم ّ
أيضا محل نقاش بسيط ،تخاطب َّ
مسيحيي الكونغو "ينقذ ،أو يحمي ،أو يحرر") ،ولها داللة سياسية في الكونغو .وتترجم إلى:
"رباط" أو "قيد" (على الرغم من أ ّنها تعني لدى
ّ

!Eh! Eh! Mbomba hen!Hen

اكبح الرجال السود Hold back the black men
اكبح الرجال البيض Hold back the white men
اكبح تلك الساحرة Hold back that witch
َأمسكهم Hold them

ولالطالع على التباسات الترجمة ،ومن ثم التأويل ،ينظر.Thornton, "'I Am the Subject'," pp. 210-213 :

أن الكنيسة الكاثوليكية الرسمية دعمت أصحاب المزارع ،كان هناك قساوسة يسوعيون قد دافعوا عن أفراد تورطوا في أفعال عنيفة ضد سادتهم
 55على الرغم من ّ
(منها ً
مثل ،محاوالت التسميم) .ينظر.Fick, p. 65 :
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ُقدمت جميع هذه التأويالت لحدث ربما لم يحدث .ويبدو أ ّنه كان عليه أن يحدث يك توجد هذه التأويالت .حملت "بوا كايما"

أن هايتي دخلت الحداثة الالئقة بالتحاقها بالقصة األوروبية،
تنوعا
فو ِّظفت لتعني ّ
قوة ذات معنى لألحكام السياسية املتنوعة ً
ً
جذرياُ .

وهي القصة الوحيدة التي يمكن أن ُتروى؛ أو قد تعني أ ّنه مع هايتي تجاوز التاريخ هذه الرسدية وصارت أوروبا يف الخلف؛ أو قد تعني
أمة ،مثل بقية األمم ،أوروبا ً
أن هايتي صارت ً
مثل ،لها مفاخرها العسكرية ،وشجرة "اآلباء املؤسسني" ،والوالدة الدموية عرب التضحية
ّ

إن هذا القتال من أجل امتالك مايض هايتي الثوري املجيد أدار الرؤوس عن واقع هايتي الحارض
بالحياة اإلنسانية من أجل السيادةّ .
موقعا محص ًنا ذا داللة تاريخية ،بينما هي اليوم أفقر أمة يف النصف الغريب من الكرة
املزري ،إذ يبدو أ ّنه ملن الفجاجة بمكان مناقشة هايتي ً

تدخالت القوى األجنبية.
األرضية ،وبينما تستمر إىل اليوم اإلرادة السياسية للشعب الهايتي ،بعد مرور مئتي عام ،فتقف يف وجهها
ُ

إن هايتي ،يف تجربتها املبكرة باعتمادها البائس عىل االقتصاد العاملي ،ويف رصاعها املبكر ضد سياسات اإلبادة
يف الحقيقةّ ،

الجماعية التي اتبعها الغرب ،ويف املبنى الهرمي لنخبها االجتماعية يف ما بعد االستعمار ،تقف يف طليعة تاريخ الحداثة( .((5لم تكن

أيضا ،بل كانت األوىلّ .
التجربة الهايتية ظاهرة حديثة ً
املتحررين عىل
لحث العبيد
قوميا
خطابا
وظف آباء هايتي املؤسسون
أيديولوجيا ّ
ً
ّ
ً
ً
بعد .كانت
العودة إىل ظروف العمل يف املزارع واإلنتاج من أجل التصدير ،وكانت تلك اسرتاتيجية سياسية حديثة بوجه خاص لم ُتهجر ُ

النخبة الهايتية َ
ُ
ً
ً
سياسية لها ،وهو موقف كان وما زال يتوافق مع الهرميات االجتماعية
هوية
أول نخبة يف التاريخ تقبل بكلمة "أسود"

القائمة عىل لون البرشة( .((5وإذا كانت املاسونية العاملية الجذرية قد انترصت مر ًة لقضية تحرير العبيد ،كانت املاسونية الهايتية القومية،

َ
ً
كهنة فودو حتى قبل االستقالل.
منسجمة مع وضع القوة القائم .لقد أعدم القادة الهايتيون السياسيون
مثل جميع الحركات عرب العالم،
ألن رؤيتهم للتمرد كانت تهدد احتكار السلطة( .)((5لقد ُدفعت
(بأوامر من توسان ذبح ديسايل أكرث من خمسني
شخصا من أهل الفودوّ ،
ً

أمر يربك النخب الهايتية "الحديثة" ،ومع ذلك ظلت الفودو طريقة للمناورة باملزارعني الفقراء،
ممارسة الفودو نحو مواقع هامشية ،وهو ٌ

يهدر قدرتنا
تاريخا للخري يف مقابل الرش
إن رسد تاريخ هايتي بوصفه
ً
ومن هنا هي مصدر للقوة بيد املعارضات السياسية من كل معتقدّ .
ُ
ً
ً
أخالقيا.
فاضل .والتاريخ املشوه فقط هو النقي
مستقبل
عىل الحكم األخالقي .إن املعاناة يف املايض ال تضمن
ً

 .4الالإنسانية املشرتكة

أين يجد املثقف النقدي يف هذا الخطاب موطئ قدم له؟ فهل يكفي إنقاذ القصة الهايتية من تمثيل املركزية األوروبية؟ هل

نطمنئ إىل الدعوة لالعرتاف "بحداثات متعددة" ،ولسياسة "التنوع" ،أو "التعددية" ،حينما تكون يف الواقع الإنسانيات
يمكن أن
َّ
إن املمارسة النقدية النظرية اليوم سجينة سجاالتها النظرية .فنحن
هذه التعدديات هي ،يف الغالب ،من النوع نفسه عىل نحو فاقع؟ ّ
عامليا .ال فائدة من َحرف رصاعنا من أجل
عامليا ً
تماما كما الفنانون مسجونون يف عالم فني مندمج ً
مسجونون يف عالم النظرية املتسع ً

املوت منذ زمن طويل .فهم ال يستطيعون الرد علينا عندما نعلنهم
الهيمنة إىل املايض ،فنجريه عىل ظهور فاعلني تاريخيني أسكتهم
ُ
ً
أبطال أو أوغا ًدا يف رسديتنا الجزئية للمايض.

من اليسري اليوم أن تغري الروح الكلبية ً
شابا من األكاديميني .فإن كان بحثهم عن الحقيقة التاريخية يقود إىل َلبس
جيل ً

ُ
صناعة الثقافة السياسية
تكد
"يشوش الذهن" ،وإذا لم يكن الزمن غري "غموض وتقلب" ،فلم ال نستسلم ببساطة إىل نسيان تاريخي ُّ
 56لقد نظر الفرنسيون بجدية في افتراض مفاده أ ّنه من أجل طمس ذاكرة التمرد ،يجب إبادة جميع العبيد الموجودين ،وجلب عبيد جدد ليحلوا محلهم .ينظرIbid., :
.pp. 220-223

57

من أجل االطالع على استمرار "التحيز القائم على اللون" ،ينظر.Nicholls, ch. 1 :

58 Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past: Power and the Production of History (Boston: Beacon Press, 1995), pp. 37 - 40, 66 - 69.
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الصورة ()7
جاك لوي ديفيدَ " ،ق َس ُم ملعب التنس يف فرساي"

(((5
رئيسا راه ًنا للواليات املتحدة قدم ً
مثال
سيما ّ
جاهد ًة عىل نرشه عىل الدوام؟ ( ولم ال يشكل ُ
أن ً
املرء ماضيه عىل وفق ما يالئمه ،ال ّ

ً
مذهل عىل فاعلية هذه التقنية يف اكتساب القوة واالحتفاظ بها؟

ُ
التفكري النقدي ّإل َعرب دفعه عىل حافة العوالم الخطابية التي تحتوي عىل هذه الوقائع.
الوقائع
تقوي فيها
وليست
ُ
َ
الطريقة التي ّ

لنعد إىل االجتماع الذي جرى يف "بوا كايما" ً
ليل .قال الرجل الضخم األسود الذي اسمه بوكمان الكلمات اآلتية" :اطرحوا صورة إله
ُ
دموعنا ،وأصغوا لصوت الحرية ،الذي يتكلم يف ِ
قلب ِّ
أن
ال ِبيض الذي يهوى
إن مصدر هذا الخطاب ضعيفَ ،
بيد َّ
كل واحد م ّنا"(ّ .((6
َ

حسنه( .((6وهو خطاب يستجيب لخطاب الحرية لدى اليعقوبية السوداء ،التي تبدي استقاللية مثرية لإلعجاب عن
أغلب املؤرخني َّ
الكهنة الكاثوليكيني املوالني للحكم املليك.

59 Stephan Palmié, Wizards and Scientists: Explorations in Afro-Cuban Modernity and Tradition (Durham/ London: Duke University Press,
2002), p. 140.

إن بالميِ ،
عما يمكن أن يوصف بأنطولوجيا الغموض ،تلك التي تختزل في الواقع التأويل التاريخي إلى أبسط أطروحة يمكن تخيلها
عالم الخطاب النظري،
ّ
ٌ
نموذج للدفاع ّ
ّ
جدليا.
الماضي
مواجهة
إمكانية
زال
ت
و
ح،
سط
ي
معقد).
كله
الواقع
محدد،
غير
(المعنى كله
ُ
التاريخُ ُ
ً
Geggus, p. 49.

61

أن هذا الخطاب ربما كان في اجتماع للقادة قبل بوا كايما .ينظر.Geggus, p. 52 :
فلقد نقله أحد الشهود العبيد .وجيكوس يعتقد ّ
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ثوريا
وإذا لم يمكن مطلقًا ضم "بوا كايما" إىل الفضاء الربجوازي ،وإذا كانت دعوة بوكمان إىل التضامن لها من القوة تغلب َق َس ًما ً

تقليديا.
جرى يف قاعة تنس مغلقة بباريس ،فإنها ال تزال مقروءة ضمن رسدية التحرير الكيل عىل نحو ما ُحكيت هذه القصة
ً

متعلما
سمي بوكمان  ،Bookmanأل ّنه كان
ولكن ماذا لو
َ
علمت ّ
ً
أن بوكمان  ،Boukmanاملولود يف جامايكا الناطقة باإلنكليزية ،قد ّ

أن بوكمان ،الرجل األسود الضخم
وكان يستطيع أن يقرأ الكتاب،
ولكن ذلك الكتاب لم يكن الكتاب املقدس؟ وماذا لو د ّلت الوقائع عىل ّ
ّ
الذي قال تلك الكلمات االحتفالية يف "بوا كايما"" :أصغوا لصوت الحرية الذي يتكلم يف قلب كل واحد م ّنا" ،الذي ألهب روح التمرد

تقريبا  4إىل  14يف املئة من األفارقة الذين
مسلما من املسلمني األفارقة الذين يمثلون
املس َّلح ضد السادة ،أقول ماذا لو كان قد ولد ونشأ
ً
ً
عربوا األطليس( ،((6مثلما هو شأن القسيسة فاطيمان  - Fatimanفاطمة  - Fatimaالتي ترأست قداس فودو يف "بوا كايما" ،مثلما هو شأن

العبد ماكاندال ،سلفهما املاروين  ((6(Maroonالثائر ،الذي ُبرتت يده من جراء عمله العبودي ،وا ُتهم يف محاكم املستعمرات بالتخطيط

لتسميم عوائل أصحاب املزارع يف سان دومينيك يف خمسينيات القرن الثامن عرش ،فأعدم حر ًقا عىل العمود (وهي العقوبة املسيحية

للهرطقة)؟

(((6

ً
َضلون يف األعمال البيتية ،فكانوا
إن املسلمني كانوا
أقلية صغري ًة متع ِّلمة من عبيد املزارع ،ولذلك السبب ُيف َّ
والحقيقة القائلة ّ

ً
معروفة ولكن لم تؤخذ يف الحسبان
قاد َة الثائرين العبيد يف العالم الجديد (وأوضح صورة لذلك يف باهيا  Bahiaعام  ،)((6(1835كانت

ً
إن إبراز حضور املسلمني وتسليط الضوء عليه يغرسان ً
تقريبا ،يف تشعب سياسة
فكرية صغري ًة تتسبب ،عىل نحو مبارش
قنبلة
بما يكفي(ّ .((6
ً
التأويل الغريب إىل شعبتني؛ تقود األوىل منهما إىل إغراء التخلص مما خالط سلوك املتمردين العبيد من مظاهر غري مقبولة عرب نسبتها إىل

" 62بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر ،كان  6.85في المئة من األفارقة المستوردين إلى سان دومينيك من سينيغامبيا ،و 4.5في المئة من سيراليون ،وأقل من
 4في المئة من موزمبيق .ومن هذه المناطق ،وبحسب ترتيبها التنازليُ ،يرجح أن أغلب المسلمين جاؤوا إلى سان دومينيك [ ]...وبالتأكيد كان هناك مسلمون قد جرى
أن الحرب الدينية التي وقع فيها أسرى وقادها الشيخ عثمان دان فوديو في ما صار بعد ذلك
تصديرهم من خليج ِبنين ( 27في المئة من المجموع الكلي) ،على الرغم من ّ
ِ
أن المسلمين
نين
ب
خليج
من
القادمين
المسلمين
عدد
الشمال النيجيري لم تبدأ ّإل في عام  ،1804أي قبل عدة سنوات من أن يكون
كبيرا .إ ًذا ،من المنطقي االفتراض ّ
ً
في سان دومينيك ما كان يمكن أن يكونوا أكثر من  10في المئة من السكان العبيد ،وعلى األرجح أقل بكثير" .ينظر:

Michael A. Gomez, Black Crescent: The Experience and Legacy of African Muslims in the Americas (New York: Cambridge University Press,
2005), p. 83.
محارب ُمرابط  ."Maraboutينظر:
"يمكن وصف القائد الماروني ماكاندال أفضل وصف أ ّنه
ٌ
Sylviane A. Diouf, Servants of Allah: African Muslims Enslaved in the Americas (New York: New York University Press, 1998), p. 152.

و"عرض ببهرجة" على عمود في الساحة العامة .ينظر:
ُقتل بوكمان في معركة ،واح ُتز رأسه ُ

Carolyn E. Fick, "The Saint Dominique Slave Insurrection of 1791," Journal of Caribbean History, vol. 25, no. 1 - 2 (1991), p. 5.

درسا ،للحؤول دون قيام تمرد ،ولكن العكس هو ما نتج منها.
وكان الهدف من هذه األعمال االستعمارية تلقين اآلخرين ً
غالبا األميركيين األصليين ،وطوروا لهم ثقافات
وخالطوا
العبودية.
عن
ا
بعيد
لهم
مستوطنات
شكلوا
الذين
 63المارونيون  Maroonsهم أسالف األفارقة األميركيين،
ً
ً
كريولية مستقلة .واللفظة صارت تطلق على العبيد الهاربين( .المترجم)

مسلما ،ويظهر أ ّنه كان يتقن العربية [ ]...وطبقًا إلحدى الروايات ،فإ ّنه هرب بعد أن ُبترت يده في ماكنة مطحنة السكر في أثناء عمله
ُ 64زعم أنه [أي ماكاندال] نشأ
ً
حولهم البرتغاليون
الذين
الكونغوليين
بين
من
ه
ن
أ
[]...
Moreau
de
Saint
Méry
ميري
سان
دو
مورو
الحظ
"وقد
.
Fick
,
The
Making
الليلي .ينظرof Haiti, p. 60 :
ّ
ّ
'محمدية' أو 'وثنية'" .ينظر:
بأفكار
يحتفظ
إلى الكاثوليكية كان بعضهم
َّ

Ibid., p. 291; C. L. R. James, The Black Jacobins: Toussaint L'Ouverture and the San Domingo Revolution (New York: Vintage Books, 1963),
pp. 20 - 22; Fouchard, pp. 141, 184.

أيضا ثوار الماليز ،ضد حكومة إمبراطورية البرزايل( .المترجم)
 65في عام  ،1835ثار مسلمو البرازيل العبيد ،ويسمون ً
66

في ما يتعلق بوجود المسلمين بين العبيد في العالم الجديد ،ينظر .Gomez; Diouf :وعن العبيد المسلمين في سان دومينيك ،ينظر:

وعن باهيا ،ينظر:

Fouchard, pp. 141, 184; Dayan, Haiti, History and the Gods, p. 245; Debien, p. 7.

João José Réis, Slave Rebellion in Brazil: The 1835 Muslim Uprising in Bahia, Arthur Brakel (trans.) (Baltimore: The Johns Hopkins University
).كان ثوار باهيا يريدون تحرير أنفسهم ،وليس جميع العبيد( Press, 1995),
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سيما العدالة االنتقامية من خالل ذبح ال ِبيض عىل أسس عرقية ًأيا كانت مكانتهم االجتماعية( .((6فصارت الرسدية
تأثري اإلسالم ،وال ّ
نوعا
تميز به عبيد سان دومينيك من جسارة ظاهرة يف اندفاعهم نحو املوت يف ساحة املعركة ً
الناشئة املضادة لإلرهاب اليوم ترى يف ما ّ

ٌ
ٌ
انتحارية"(.((6
"حماسة
من تفجري انتحاري ،مثلما وصفها أصحاب املزارع يف حينه بأ ّنها

ً
واعظا للجهاد .ولكن إذا سلكنا هذه الطريقَ ،أ َلبسنا الرسدية النقدية التي
وثمة الشعبة األخرى :نحن نستطيع أن نقبل ببوكمان

ً
ويذكر تسويغ
فضفاضا؛ فعندما َيلتهب الشعور األخالقي للمدافعني عن هايتي
ثوبا
ً
حماسةُ ،
اعتدنا عليها يف تفسري التجربة الجذرية ً

يربئ املثقفون ساحة العبيد ،ويدافعون عن ديسايل لقيامه "بتقديم أفضل
ديسايل للمجزرة العنرصية" :أنا انتقمت ألمريكا" ،وعندما ّ

بالسن"؛ فليس ّإل
والسن
منطق الجهاد اإلسالمي "العني بالعني،
ما لديه" ،إ ًذا ليس ثمة سبب وجيه ليك نستثني من قصة الحرية
َ
ّ
ّ
إن تحت هذه
مخادع ذاك الذي ال يرفض وسائل الجهاد ،وال يرفض ر ّد الصاع صاعني ،بل يرفض الهدف الديني ،كما لو يمكننا القول ّ
ٌ
(((6
ً
ً
بسيطا ال يمكن عالجه (يؤمن به أكرث من مليار إنسان) .
واحدا
الخيمة الشاملة الواسعة ،أي الثقافات املتنوعة عرب العالم ،ثمة خطأ
ً

رضب الطوق
إن السؤال السيايس الناجم عن هذه املواجهة التاريخية ،الذي يحتاج حاجة ملحة إىل تقليبه والنظر فيه هو :كيف جرى
ّ
ُ

حول الشعار الثوري األورويب  -األمرييك املوقر ،وهو "الحرية أو املوت" ،وفصله عن تقليد الجهاد اإلسالمي الشائن عىل نحو مزعوم؟

باسم اإلنسانية الك ّلية ،تسوغ الطليعة عنفها بوصفه الحقيقة األسمى .وعند نقطة التقاطع هذه يلتقي أسامة بن الدن وجان جاك

ديسايل ،ويلتقي فالديمري لينني وجورج بوش االبن .وإذا ك ّنا ال نرغب يف امليض عىل هذه الطريق ،وأنا ال أرغب يف ذلك ،فإن وسائلنا
لرسم خريطة تاريخية تحتاج إىل إعادة صياغة جذرية.

 .5املالئكة املنتقمون
"لقد قدمنا َ
ً
وغضبا بغضب؛ نعم ،لقد أنقذت بلدي ،وانتقمت ألمريكا"
وجريمة بجريمة،
حربا بحرب،
أل َك َلة لحم البرش الحقيقيني ً
ً

(ديسايل 22 ،نيسان /أبريل .((7()1805

أبيض" (بارون دو فاستي.((7()1816 ،
الرب واملالئكة سو ًدا ،ولكنهم يمثلون الشيطان
َ
رسامونا الهايتيون َّ
"يرسم ّ

انتصارا للتاريخ ّ
الهي .لعل الخيال املتعاطف هو أفضل أمل لدينا
لم تكن الثورة الهايتية
الكل ّإل يف خيالنا فقط ،وليس هذا باألمر ّ
ً

من أجل اإلنسانية .واملشكلة هي أ ّننا ال نبدو مطلقًا نتخيل هذه اإلنسانية بشمولية كافية تضم الجميع ،بل فقط من خالل إقصاء اآلخر

فإن أي حركة سياسية تحاول تحويل رأس املوت (بقايا هياكل ضحايا
النقيض ،عدو جمعي يقع خارج نطاق اإلنسانية .وبالنتيجةّ ،
مستشهدا لدعم كالمه ٍ
بكل من سي أل آر جيمس ويوجين
تقر بما تعرض له السكان ال ِبيض من تعذيب وقسوة فظيعين .ويكتب ِفك،
ً
 67حتى التفسيرات المتعاطفة ّ
ً
معتدلة بما يثير الدهشة [ ]...مقارنة بتلك الوحشية الغريبة وذلك التعذيب السادي اللذين مارسهما بدم بارد
جينوفيز" :رغم شناعة تلك األعمال الثأرية ،فإنها كانت
مضطهدوهم في الماضي" .ينظر.Fick, "Saint Dominique Slave Insurrection," p. 21 :
David Patrick Geggus, Haitian Revolutionary Studies (Bloomington: Indiana University Press, 2002), p. 78.

68

مرتابا من وصف هذه الحماسة بـ "االنتحارية".
ومع ذلك ،كان جيكوس
ً

 69لالطالع على شعار ديسالي ،ينظر .Dubios, Avengers of the New World :وعن عبارة "يعطي أفضل ما لديه" ،ينظر:
J. Michael Dash, "The Theater of the Haitian Revolution and the Haitian Revolution as Theater," Small Axe, vol. 9, no. 2 (September 2005),
p. 19.
Dayan, Haiti, History and the Gods, p. 4.

70

71 Le Baron de Vastey, Réflexions sur une Lettre de Mazéres, ex-Colon Français, adressée à M. J. C. L. Sismonde de Sismondi sur les Noirs
et les Blancs, la civilisation d’Afrique le royaume d'Hayti, etc (Cap-Henry: Chez P. Roux, 1816), p. 22.
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إن الخيال ،الذي يرمي إىل جعل العالم
التاريخ العظمية) إىل وجه مالك (مخ ِّلص التاريخ) ،فإ ّنه عىل األرجح يطلق الجحيم اإلنسانيةّ .

ً
تمرتس خلف حاجز تفرضه الذات عىل نفسها
الئقًا ،يستخلص
قيمة من العنف ضد العنيف .وإذا ما توقف النقد املتنور عند هذا الحدَ ،
ِ
واملنتقم املتكررة.
فيهزمها ،حاجز يجب تفكيكه إذا ما أريد لإلنسانية أن تتقدم إىل ما وراء حلقة الضحية
ضم إىل حكاية تحرير تاريخية عىل الطريقة الهيغلية أو املاركسية أو اإلسالمية أو
لنس ِّلم ّ
أن حوادث الثورة الهايتية ال يمكن أن ُت َّ

"إن الرصاع
ما سوى ذلك .ويف الحقيقة ،إذا ما نُظر إىل األمر من غمرات تمرد العبيد ،فلن تنبثق رسدية تاريخية واضحة ًأيا كان نوعهاّ .

اإلثني بني العبيد لم يختف خالل الثورة"( ،((7واملتمردون لم يكونوا ً
ً
صوانية مطلقًا .فلقد تحولت الوالءات عىل َوفق الدعم الذي
كتل

تلتمسه الجماعات املتحاربة من الربيطانيني أو اإلسبان ،أو الجمهورية الفرنسية ،أو امللكية الفرنسية طوال عقود الرصاع الطويلة الذي

حاالت ارتداد
وسج َلت
ُوصف وصفًا
مالئما بأنه "حرب داخل الحرب"(((7؛ فلقد تقاتل قادة العبيد فيما بينهم ،وخان ُ
بعضهم ً
ُ
بعضاُ .
ً
إىل سوابق أفريقية بمقايضة العبيد (مع اإلسبان) مقابل السالح( .((7فكان من املحال املحافظة ،يف مثل هذه الظروف ،عىل الثقة

أعداء  -كان
الشخصية .واإلغراء بحل هذه املشكلة العويصة( ((7باللجوء إىل التجريد السيايس  -برؤية جميع البيض (أو جميع السود)
ً

الر َيب الوجودية وااللتباسات األخالقية لرصاع من أجل الحرية يف ظل رشوط
يمكن أن يكون ساحقًا .لقد خربت الثورة الهايتية جميع ِّ
حرب أهلية واحتالل أجنبي(.((7

ً
متسقة عىل مرسح التاريخ ،غدا الوصول إىل مآزقهم اإلنسانية أشمل
أدوارا
كلما ضيقنا من رؤيتنا الفاعلني التاريخيني يؤدون
ً

ك ّل ً
ية .ولعل الهجوم الذي يصيب اإلمربيالية بمقتل هو إعالن الوالء لفكرة إنسانية ك ّلية َعرب رفض ادعاء أي جماعة سياسية ،أو دينية،
َ
وإقصائيا .وما االعتقاد برشعية استيالء مثل هذا ّإل
حرصيا
املالكة لها
املجسد لهذه الفكرة بوصفها
أو إثنية ،أو طبقية ،أو حضارية بأ ّنها
ً
ً
ِّ

(((7
جر بوصفها غنيمة حرب ،أو
كبل و ُت َّ
جنون سيايس .إن روح  Loaالحرية  -ما يسميه يس أل آر جيمس "روح اليشء" (  -ال يمكن أن ُت َّ

أن ُتشرتى من ُمزايد يدفع أعىل األثمان.

"سود" برصف النظر عن لونهم ِ
وعرقهم ،بأ ّنه "مبادرة
أن جميع املواطنني
لقد ُوصف الدستور الهايتي لعام  ،1804الذي
أعلن ّ
ٌ
َ

(((7
أيضا .كان الدستور يتخيل وحد ًة غري موجودة ،وذلك ما
جريئة وآرسة
آرسا فذاك قول حق ،ولكنه إشكايل ً
أيديولوجيا"  ،أما أن يكون ً
ً

البلد نظامان سياسيان:
أظهره اغتيال ديسايل يف عام  1806من طرف عصبة من املواطنني الهايتيني الجدد ،وكانت النتيجة أن تشاطر َ
مملكة هرني كريستوف يف الشمال وجمهورية بيتيو  Pétionيف الجنوب (وكال القائدين لبس ُبردة الثورة)( .((7عالوة عىل ذلك ،أدت
72 Geggus, "The Bois Caïman Ceremony," p. 51.
73 Trouillot, p. 40.
74 Fouchard, p. 347.

 75الترجمة الحرفية للجملة" :قطع عقدة غورديان  ،"Gordian knotتعبير ُيستعمل في مسألة يحتاج حلها إلى عمل جريء جرأة اإلسكندر األكبر الذي ّ
حل بسيفه عقدة
حبل عربة ُربطت بإحكام إلى عمود معبد غورديان( .المترجم)
ً
شروطا مشابهة من "حرب داخل الحرب" ظهرت في العراق نتيجة الغزو األميركي للعراق في عام  2003هو قول سليم.
إن
 76والقول ّ

77 James, The Black Jacobins, p. 391.

78 Hilary McD Beckles, "'Unnatural and Dangerous Independence': The Haitian Revolution and the Political Sociology of Caribbean
Slavery," Journal of Caribbean Studies, vol. 25, no. 1 (January 1991), p. 164.

 79لتجنب مصير ديسالي ،انتحر كريستوف (الملك هنري األول) في غمار الثورة .ولغرض االطالع على تأويل دقيق يرفض رؤية عهد كريستوف "مجرد محاكاة"
للملكيات األوروبية ،ينظر.Trouillot, pp. 40-69 :
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دور أسطورة قومية كانت يف حالة توتر مع فكرة االنعتاق الكيل التي من أجلها قامت الثورة(.((8
هوية هايتي السوداء بوصفها أيديولوجيا َ

"أن القضية
إن بارون دو فاستيه ،مستشار كريستوف والناطق باسمه ،ردد صدى كلمات روبرت ويدربورن وتوماس بني حينما أعلنّ :
ّ
خطابا عن هايتي
التي أدافع عنها تخص اإلنسانية بأرسها .نحن ،البيض والصفر والسود ،إخوة"( .((8ومع ذلك ،فعندما أنتج هو وآخرون
ً
دورا
بوصفها أمة ترتقي إىل مصاف األمم األوروبية ،جرى تحويل املرشوع االنعتاقي األصيل ،الذي كانت فيه "الحدود القومية تؤدي ً

ضعيفًا" إىل نزعة إقليمية تكون األولوية فيها للمصلحة القومية واحرتام الحدود القومية"(.((8

(((8
َ
ً
ً
وع ْب تعريف هايتي بمقابلتها
"إثنية
سود وقوته" بمفردات كانت
شي َة فيها" َ .
أنفسهم "رم ًزا لكرامة األ َ
قومية ال َ
رأى الهايتيون َ

(((8
"أمة متحرضة عىل َوفق
بعدو ،وعرب املجادلة ضمن سياق الحضارة الغربية ّ
بأن "السود ،كما البيض ،رجال" قادرون عىل تأسيس ّ

املعايري األوروبية"( ((8مكتملة من حيث البسالة العسكرية (الذكورية) ،والتجارة (التصدير واالسترياد) ،والزراعة (املَزارع) ،وقرص مليك

إسهامهم يف قضية اإلنسانية الك ّلية التي انبثقت من
غيب الهايتيون عن األنظار
َ
بارز (شيده العمل "الحر" القرسي) ،أقول عرب هذا كله َّ
جدا بالنسبة إىل سياسة ذات منزع دولتي
أرضا حرةً ،ومأوى آم ًنا للجميع ،كان
ألن تخيل هايتي
سياسيا ً
واسعا ً
هذا الحدث(((8؛ ذلك ّ
ً
ً

 .Statist politicsفهذا التوسيع الجديد والبعيد املدى لكل من الحرية واملواطنة إىل ما وراء ِ
العرق وما وراء القومية ال يصلح لسياسة

تذهب مذهب الهوية القومية(.((8

أن "جميع السود والملونين تقريبا شايعوا حقيقة أنهم ينتمون إلى عرق أسود أو أفريقي" ،وكانوا في الحقيقة يتفاخرون بهويتهم ِ
العرقية هذه
 80لذلك ،فعلى الرغم من ّ
ً
ً
"منكبة على نحو واسع على الصراع من أجل السلطة من قبل نخبتين ،تميزتا باللون [ ]...تطورتا
أساسا لمطلبهم باالستقالل ،فإن السياسة في هايتي كانت منذ البداية
ً
من تمييزات 'طبقية' في مستعمرة سان دومينيك" ،ينظر .Nicholls, pp. 1-2, 7 :وينظر نقد فاشارد القاسي لعنصرية أمته في كتابه.The Haitian Maroons, p. 358 :
Vastey, Rélexions, p. 112.

81

كان دو فاستي هو الذي رد بغضب على المناقشة الفرنسية ،خالل الثورة ،التي ذهبت إلى التفكير في اجتثاث فكرة الحرية من سان دومينيك من خالل إبادة جميع السود
المقتبس
الموجودين ،وجلب سود جدد محلهم ال يحملون ذاكرة تمرد" :إلهي العظيم! أي نور وأي أصوات يمكنها تحضير الرجل وتنويره من دون استرقاقه"( .السطر ُ
األخير ترجمه عن الفرنسية المترجم البشير عبد السالم).

82 Sibylle Fischer, Modernity Disavowed: Haiti and the Cultures of Slaves in The Age of Revolution (Durham: Duke University Press, 2004),
p. 259.

نوعا ما" الذي عبرت عنه هذه الصحف تجاه أفريقيا" .وبينما رفضوا بحماسة شديدة أي فكرة
يصف نيكولس ،في تعليقه على صحف تلك السنوات ،الموقف "المتضارب ً
وأن الحضارة الوحيدة التي تستحق أن توصف بهذا االسم في أيامهم كانت الحضارة األوروبية .ويكتب
أن أفريقيا قارة بربرية ّ
غالبا ّ
عن وضاعة متأصلة في األفارقة ،سلموا ً
الملك هنري [كريستوف] إلى [البريطاني توماس كالركسون الم ِ
يتعين علينا في الحقيقة بذلها من أجل تحقيق َأ َم ِلك
التي
الجهود
طبيعة
ندرك
'نحن
العبودية]
بإلغاء
ب
طال
ُ
ّ
يوما قادرين على االرتقاء بأفريقيا إلى مصاف الحضارة األوروبية'" .ينظر.Nicholls, pp. 42-43 :
في أن نكون ً
Ibid., pp. 3, 41.

83

أن على هايتي أن تحتذي ،فيما يتعلق بالمسائل
يميز نيكولس بين القرن التاسع عشر ،حينما كان المثقفون الهايتيون ،سواء أكانوا خالسيين أم سو ًدا ،قد "شايعوا فكرة ّ
الثقافية ،النموذج الحضاري األوروبي" ،ينظر ،Ibid., p. 11 :وبين القرن العشرين ،حينما قادت أفكار الزنوجة  Negritudeإلى التشكيك الكامل في أهمية النموذج األوروبي
ً
ً
مختلفة ومتميزةً.
هوية
لهم ،وانتصرت للهوية األفريقية
ِ
ُ 84يستشهد بكريستوف في .Nicholls, p. 42 :وتكلم كريستوف على االختالفات العرقية ال باعتبارها تمايزات جوهرية ،بل "نتيجة الحضارة والمعرفة" .ينظر.Ibid., p. 41 :
Vastey, Rélexions, pp. 83 - 84.

85

بأن العبيد قد هربوا إلى بر هايتي من موكب شراعي بريطاني" :لقد اع ُترف بهم أنهم هايتيون من
 86على هذا النحو كانت استجابة بيتو في عام  1817على الشكوى ّ
تنفيذا لطلبكمِ .
ً
لكل بلد قوانينه
قبل المادة رقم  44في دستور الجمهورية ،من اللحظة التي وطأت فيها أقدامهم أرض هايتي ،وليس من سلطاتي أن أعيدهم لكم
الخاصة [ ]...وهؤالء األشخاص بمجرد وصولهم إلى أراضينا يجب حمايتهم ،ما دام القانون يوجب ذلك [ ]...قانون البلد الذي هم مواطنون فيه اآلن" ،مقتبس من:
 .Beckles, pp. 170-171الحظ ما في تعبيرات بيتو من صديات للحجج القانونية عن العبودية التي كانت قد ُوضعت في أوروبا.
ً
مناهضة
أن المكان المتصور لفكرة مناهضة العبودية
 87اتسعت الحرية في هايتي لتشمل الهنود والبولنديين ،وآخرين إلى جانب السود األفارقة .يجب أن نستنتج مع فيشر ّ
ً
تأسيسيا في الثقافات القومية الناشئة في الكاريبي"
مناهضة جذرية صار موقفًا
جذرية ليس دولة األمة .ينظر .Fischer, p. 274 :وما يؤسف له أن "التنكر لمناهضة العبودية
ً
مبكرا جميع محاوالت بناء األمة ما بعد االستعمار" .ينظر.Trouillot, p. 68 :
وفي الخطاب السياسي األوروبي كذلك .ينظر .Ibid. :ولنقارن بترويلي" :جربت هايتي
ً
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َ
لحظة وضوح ،مؤقتة بالتعريف ،فلن نتعرض لخطر فقدان اإلسهام التاريخي العاملي الذي
إذا ما فهمنا تجربة التمزق التاريخي

قدمه عبيد سان دومينيك يف فكرة نهاية عالقات العبودية ،الفكرة التي تخطت فكرة عرص التنوير األورويب القائم ،وهي يف الحقيقة
أبعد من أن تتحقق اليوم يف ظل رشوط اقتصاد عاملي موبوء بعبودية الجنس  ،Sexslaveryوقيام جميع ما يسمى الحضارات بتشغيل

بالدين  ،Bonded labourوحيث أسطورة "العمل الحر" الذي سماه ماركس العمل باألجرة Waged-
املهاجرين يف ما يسمى العمل َّ

أحدا بعينه ،أل ّنه يخص الجميع.
جذريا
إن مناهضة العبودية
إبداع إنسا ّ
ين ال يخص ً
 labourهو واقع املاليني من أبناء الطبقة العاملة(ّ .(((8
ٌ
ً
أبدا.
ومثل هذه األفكار هي رواسب أحداث أكرث منها ملكية خاصة لجماعة معينة ،وحتى إذا ما فشلت ،فإنها لن ُتنىس ً

كل
ّ
 .6مرشوع تاريخ
إن هذا املقرتب إىل القيم اإلنسانية الك ّلية ،أي "التواريخ الالتاريخية  ،"Unhistorical historiesقد نبذه هيغل ،بما يف ذلك
ّ

األفعال الجماعية التي تظهر من نظام قائم يف رسديات متسقة عن التقدم الغريب أو االستمرارية الثقافية ،أو الرصاع الطبقي أو
ً
فمثل ليس العبيد األحرار فقط قاوموا نظام
موقع مركزي،
الحضارات املهيمنة .ويف الوقت الراهن صار ملفهوم االنحرافات التاريخية
ٌ

توسان الجديد يف "العسكرية الزراعية" ،حينما ُطلب منهم أن يستأنفوا العمل يف املزارع كما يف السابق ،بل إن النساء قمن بعمل غري

مسبوق إذ طالنب بأجور مساوية ألجور الرجال ً
أن
تعد يف أوروبا
(بدل من نسبة الثلثني التي كانت ّ
معيارا "متحرضًا") ،وكانت حجتهن ّ
ً
ٍ
عامالت أفرا ًدا
إن النساء رأين أنفسهن
ما يقع عليهن من مهمات وساعات وظروف عمل هو نفسه الذي عىل الرجال" .لنقل ببساطة ّ
ومتساوين" ،ولم يعرتض الرجال( .((8وشعر املندوب الفرنيس إتيان بوفوغيل  Étienne Poverelأ ّنه مضطر إىل العودة إىل أفكار أكرث
بدائية عن الجندر إلقناعهم بخالف ذلك(.((9

عما ألفه مسار التاريخ مما يسمى لحظات تقدمية ،فإن
إذا ما نظرنا ،من جهة أوىل ،إىل ما شهدته التجربة الهايتية من انحرافات ّ

"أن الفظاعات
أفعال العبودية الوحشية تظهر أنها من مألوفات التاريخ .ونحن مضطرون إىل االنتباه إىل تعليق مليرتو يف عام  1960وهو ّ

التي اقرتفت يف املزارع ربما تبدو غري قابلة للتصديق لو لم يقع األوروبيون أنفسهم ،الحقًا ،ضحايا للممارسات نفسها تحت حكم األنظمة
غضبه األخالقي ،الذي ناقشناه يف مقالة "هيغل وهايتي"،
التوتاليتارية"( .((9وللسبب نفسه ،ففي حني قد نشارك بسهولة ساال مولني
َ

أخالقيا
غضبا
أن
فعليا ،فإننا ال نستطيع أن ننكر ّ
من طريقة شجب فالسفة التنوير األوروبيني للعبودية التي استثنت العبودية القائمة ً
ً
ً
أن الجماعات السياسية
شبيها يجري هذه اللحظة ،سوف تجده األجيال املقبلة باع ًثا عىل األىس (وهذا هو أملنا األخالقي) ،من حقيقة ّ
ً

أن
تضم
تطرح نفسها نصري ًة لحقوق اإلنسان وحكم القانون ثم ينكرونها عىل قائمة كاملة
أعداء يستثنونهم من هذه الحقوق ،كما لو ّ
ً
ُّ

احتكارا لهم :فحربهم هي الحرب العادلة ،وأفعالهم اإلرهابية واجب أخالقي ،وما يتسببون فيه من موت وخراب
اإلنسانية ذاتها كانت
ً

فإنما هما رشعيان بالعقل والتقدم أو املقدس.

جزءا من تاريخ مضى] ،ألنها ما زالت موجودة بأسماء أخرى" .ينظر:
" 88لم يحن الوقت بعد كي ننظر إلى الخلف بح ًثا عن موضوعة العبودية المتحجرة [أي التي صارت ً
.Dayan, Haiti, History and the Gods, p. 11
89 Fick, The Making of Haiti, p. 170.

ِ
أيضا حينما "أقدمت النسوة السوداوات بتهور
جزءا من فهم شامل لفكرة الحرية اإلنسانية .ويقر المؤرخ الهايتي فوشارد بهذه اللحظة ً
يولي فك هذا المطلب عناية ،باعتباره ً
أن "هذا المطلب النسوي التدشيني قد القى آذانًا نصف صاغية وضاع في متاهات اعتبارات عدم تساوي الرجال
حقيقة
وينتقد
الرجال"،
ألجور
مساوية
بأجور
للمطالبة
ّ
والنساء في القوة الجسدية" .ينظر.Fouchard, p. 223 :
" 90أيها األفارقة ،إن أردتم لنسائكم أن يستمعن لصوت العقل ،فاستعموا له أنتم أنفسكم" .ينظر.Fick, The Making of Haiti, p. 171 :
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إن التاريخ الكيل منغمس يف عملية تحرير مزدوجة :تحرير الظاهرة التاريخية وتحرير خيالنا ،فبتحرير املايض نحرر أنفسنا .ويجب
ّ
توهن االشتمالية الثقافية  Cultural Embeddednessالتي تحدد سلفًا معنى املايض بطرائق
تهديم حدود خيالنا َل ِب َن ًة َلبنة ،وبذلك َ

ً
يسبح بحمدها السياسيون .والكفاح
تجعلنا أرساه يف الحارض .فنحن موجودون خلف الحدود الثقافية التي أصبح الدفاع عنها
نعمة ّ
من أجل تحرير الوقائع من التواريخ الجماعية املشتملة عليها إنما يكون من خالل الكشف عن مسامية حقل اجتماعي عاملي وتوسيعه

ُ
ُ
ً
تحديدا ما يجعل
هجينة ّإل بقدر ما هي إنسانية .والتحرر من الوالء الحرصي للهويات الجماعية هو
اإلنسانية
التجربة
حيث ال تكون
ً
إن التجارة العاملية تعزز الفهم ،والسالم ،والك ّلية (فهي مرتبطة مبارشة ببيع
أمرا ممك ًنا ،وهذا ال يعني القول ّ
من التقدم يف التاريخ ً

السالح ،وشن الحروب ،وتدمري الناس الكادحني واقتالعهم) .إنما ُيحتجً ،
بأن من "املخاطر" املثرية للخشية من التجارة
بدل من ذلكّ ،

البعيدة (التي استغلها اإلمربياليون وغري اإلمربياليني) الخوف من تهاوي الحافة الثقافية لعالم املرء وفهم هذا العالم لذاته .وقد يظهر
َ
طفولية التشبث بعقيدة سطحية األرض وبدائيتها.
وبدائيا
طفوليا
هذا الخوف يف يوم من األيام
ً
ً

ال يشء يجعل التاريخ أحادي املعنى ّإل القوة .ونحن لن نتوفّر مطلقًا عىل إجابة محددة عن مقاصد الفاعلني التاريخيني ،وحتى

إن ّ
َ
َ
املجموع
الحقيقة هي
أن
أن
الحقيقة متعددةٌ أو ّ
تمكنا من الحصول عليها ،فإنها لن تكون حقيقة التاريخ .فاملسألة هي ليست ّ
ُ
الك ّ
يل لهويات جماعية ذات منظورات جزئية .الحقيقة مفردة  ،Singularولكنها عملية بحث مستمرة ألنها تنبني عىل حارض ذي أساس

ُ
والسياسة التي أقرتحها للبحث العلمي هي الحيادية،
متحرك .فالتاريخ يهرب منا ،ويقصد أماكن ،ال نستطيع ،نحن البرش ،التنبؤ بها.

ترص
ولكن ليس بمعنى الحيادية غري املتحزبة ،التي يلخصها القول ّ
"إن الحقيقة تقع يف املنتصف" ،بل باألحرى هي حيادية جذرية ّ
مرشع بما يكفي أمام فكرة اإلنسانية
عىل مسامية الفضاء القائم بني الجهات املتعادية ،وال جرم يف أ ّنه فضاء خصومة ورجراج ،غري أ ّنه
ٌ

يك تبقى يف أفق كل من يتطلع إليها.

ثمة مواجهة جدلية مع املايض تقوم ما بني انتظام املعنى التاريخي وغموضه .وبتوسيع حدود خيالنا األخالقي ،نحتاج إىل أن

تاريخيا قبل أن نستكشفه .وال يحدث االعرتاف املتبادل بني املايض والحارض ،الذي يستطيع تحريرنا من دائرة الضحية
فضاء
نرى
ً
ً
والجالد املتكررةّ ،إل إذا كان املايض الذي يجب أن ُيعرتف به موجو ًدا عىل الخارطة التاريخية .إنه يف الصورة ،حتى لو لم يكن يف مكانه

الصحيح .وتحريره مهمة تنقيبية ال تحدث عرب الحدود القومية ،بل من دونها .وأغنى مكتشفاته تقع عىل حافة الثقافة .فاإلنسانية
الك ّلية ال ُترى ّإل عىل الحافات.

دائما خطوط وصل المتناهية .وإذا ما ُأريد لهذه الخطوط االتصال من دون هيمنة ،فإ ّنها
وما من نهاية لهذا املرشوع ،بل ثمة ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
معينة ،بل هو يبدأ مرة
نهاية
تركيبية .ال يبلغ مرشوع اإلنسانية الك ّلية
وتوفيقية  ،Syncreticوليست
ومضافة،
جانبية،
جميعا ستكون
ً
أخرى يف مكان آخر.
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املؤلفون أحمد اليامين

مذكرات أبو ماهر اليامين
تجربتي مع األيام

اختار أبــو ماهر عنوانًا يوحي بالشــمول ،وهو تجربتي
مع األيــام .ومن املعــروف أنّه خاض غــار تجربة ثريّة

وطويلــة ،بــدأت منــذ مــا قبل النكبــة ،حيث نشــط يف
جمعيــة العــال العربيــة الفلســطينية ،ويف اللجان
التــي عملت عــى تنظيم أوضــاع الجليل الفلســطيني
قبل احتالله .وبعد النكبــة ،عاود االنخراط من جديد يف
رسي
النشــاط النقــايب يف نابلــس ،ثم يف العمــل ال ّ
فالعلنــي يف صفوف حركة القوميــن العرب ،ثم يف
تأســيس تشــكيالت داخلها؛ مثل أبطال العودة وشباب
ونات الجبهة الشــعبية لتحرير
الثأر اللتني أصبحتا من مك ّ
ممثــا للجبهة الشــعبية يف
ً
فلســطني .وأصبــح الحقًا

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلســطينية ،وبقي
طوال شــهدت الكثري من املد
ً
ما
يف هذا املوقع أعوا ً

والجــزر يف العالقــة بني الجبهــة واملنظمــة .وتُعترب
مذكراتــه هــذه إضــاءة عــى تجربــة الحركــة العاملية
الفلســطينية يف فلســطني وخارجهــا ،بعــد النكبــة،
ستفيد الدراسات التاريخية يف هذا املجال.
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مقدمة
صدر ،عام  ،2021عن دار أيب رقراق للطباعة والنرش بالرباط ،كتاب التعريف واإليجاز ببعض ما تدعو الرضورة إليه يف طريق

عموما بـ الرحلة الصغرى أليب سالم العيايش ( ،)1679-1628حققه وقدم له حسن حافظي علوي ،األستاذ بشعبة
الحجاز ،املعروف
ً
التاريخ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط .وقد تعرفت إىل هذا النص يف صيغته املخطوطة منذ سنوات((( ،وقرأته محققًا؛ إذ
جرى تحقيقه مرتني من باحثني مختلفني :املرة األوىل من إنجاز سعيد واحيحي ،بالعنوان نفسه التعريف واإليجاز ببعض ما تدعو

الرضورة إليه يف طريق الحجاز ،صدر ضمن منشورات مجلة أمل للتاريخ والثقافة واملجتمع ،عام  ،2018وقدم له األستاذ محمد

معروف الدفايل .أما املرة الثانية ،فكانت من إنجاز الباحث الجزائري عبد الله حمادي األندليس ،املشتغل بالعلوم الرشعية ،بعنوان

رحلة العيايش الحجية الصغرى ،املوسومة بتعداد املنازل الحجازية أو التعريف واإليجاز ببعض ما تدعو الرضورة إليه يف طريق
الحجاز 1064ه1644/م ،عن دار الكتب العلمية يف بريوت ،عام .2013

الجدة
جدة يف تحقيق األستاذ علوي له .وتقف وراء هذه
ّ
وعىل الرغم من التداول الكبري للكتاب وتحقيقه مرتني ،فإنني وجدت ّ

اعتبارات عديدة ،نذكر منها:

وخصوصا أنه ابن مدرسة مغربية يف هذا املجال .وقد سبق له أن عمل عىل نصوص غميسة زاوجت بني
ӵخربته يف مجال التحقيق،
ً

الفقه والتاريخ وأخرجها يف حلل علمية جادة.

ӵقراءته املتأنية للنص املخطوط ،وعدم إغفال العالقة بنص ماء املوائد ،وهو الرحلة الكربى أليب سالم العيايش ،فوجدناه يربط

بني املتنني.

ӵاطالعه عىل التحقيقات السابقة لـ الرحلة ،والعمل عىل تجاوز عدد من هفواتها العلمية والسياقية.
ӵاعتماده عىل أكرث من نسخة يف التحقيق.

ӵدراسته الوافية أليب سالم العيايش دراسة ثقافية ،وكذا النص املحقق.

واملالحظ ،أن املحقق لم يضع لتحقيقه مقدمة عادية من قبيل ما يعمل به جل املحققني ،بل جعل من التعريف بأيب سالم العيايش

ً
أساسيا لتحقيقه.
مدخل
ً

أبو سامل العيايش :تكوين من خالل الرحلة
قدم املحقق ترجمة ثقافية وافية ودقيقة ومفصلة عن أيب سالم العيايش (ص  ،((()7فإضافة إىل
يف القسم املتعلق بالدراسةّ ،

التفصيل يف انتمائه االجتماعي (زاوية آيت عياش الواقعة بجبل العيايش) ،ومن أرسة رشيفة تتصل باألرشاف األدارسة كانت لها
قدم املحقق دراسة وافية عن انتمائه
مكانة اجتماعية كبرية يف الجنوب املغريبُ ،عرف هو ً
أيضا باالحرتام والوقار وقول الحق .ثم ّ

بدءا بشيخ زاوية آيت عياش (والده وأخوه) ،ثم انتقل إىل مدينة فاس،
العلمي والثقايف؛ فقد تلقى تكوي ًنا يف املغرب عىل يد شيوخ كبارً ،
فأخذ عن كبار علمائها ،ومن بينهم :عبد القادر بن عيل الفايس ( ،)1680-1599وحمدون األبار (ت ،)1661 .ومحمد بن أحمد ميارة

أحضر دكتوراه الدولة في التاريخ مطلع األلفية الثالثة ،ينظر :مصطفى الغاشي ،الرحلة المغربية والشرق العثماني :محاولة في بناء
 1تعرفت إلى هذا النص حينما كنت ّ
الصورة (بيروت :مؤسسة االنتشار العربي ،)2016 ،ص .279-276 ،159-15
2

قدم المحقق الئحة طويلة اشتملت على مصادر عن ترجمة أبي سالم العياشي.
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قراءة يف كتاب التعريف واإليجاز ببعض ما تدعو الرضورة إليه يف طريق الحجاز

( ،)1662-1591وأبو القاسم بن سودة (ت ،)1595 .وعبد الرحمن بن القادر الفايس ( ،)1685-1631وأبو بكر بن يوسف السكتاين (ت.

 ... )1652إلخً ،
آخذا عنهم التفسري والحديث والفقه والنحو والتصوف والبيان.

وبعد هذا التحصيل املرتبط بعلم أصول الفقه ،جعل العيايش من الرحلة إىل املرشق آلية ملزيد من التكوين والتحصيل (الرحلة الثانية

عام  ،)1654ثم (الرحلة الثالثة عام  ،)1659حيث أخذ عن شيخ املالكية عيل بن محمد األجهوري ( ،)1656-1560وأيب إسحاق إبراهيم

امليموين ( )1669-1583كل ما يتصل بـ صحيح البخاري ،وأحمد الخفاجي أفندي (ت )1659 .إمام الحنفية ،وعبد القادر بن جالل
وأيضا الرشيف بدر الدين بن محمد ،شيخ الطريقة القادسية بالقاهرة ،وغريهم.
الدين املحيل الصديقي (ت )1654 .خطيب األزهرً ،

ويف بالد الحجاز والحرمني (مكة واملدينة) ،أخذ العيايش عن كبار علمائها ،مثل أيب مهدي عيىس بن محمد الجعفري

الثعالبي ( ،)1671-1611ومحمد بن عالء الدين البابيل املرصي ( ،)1666-1591وزين العابدين بن محمد البكري ،وزين العابدين
عبد القادر بن محمد الحسني الطربي ،وعيل بن محمد الديبع الشيباين اليمني الزبيدي ،وغريهم.

ويف املدينة املنورة ،أخذ عن الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري الشافعي ( ،)1672-1627والشيخ صفي الدين

أحمد بن محمد بن يونس ( )1661-1583املعروف بالقشايش ،والشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيل بن موىس بن خرض الشافعي املدين

(ت1672 .م) ،وغريهم .كما تتلمذ عىل شيوخ يف فلسطني واملسجد األقىص ،أخذ عنهم التصوف والحديث والفقه والسرية والقراءات
وعلم الكالم  ...إلخ .وقد كان ألخذه عن كل هؤالء املشايخ بالغ األثر يف تكوين شخصيته وتنوع معارفه ،وأسهمت رحالته العلمية

كذلك "بنصيب مهم يف توسيع مداركه وصقل موهبته وإملامه بثقافة عرصه" (ص .)38

علو كعبه وتفوقه العلمي يف عرصه .فإضافة إىل الرحلة املشهورة ماء املوائد ،ترك العيايش مؤلفات غزيرة
وتعكس مؤلفاته العديدة ّ

نذكر منها :تنبيه أهل الهمم العالية عىل اإلعراض عن الدنيا الفانية؛ واقتفاء األثر بعد ذهاب أهل األثر؛ ونظم أصول الطريقة
الزروقية؛ والتعريف واإليجاز  ...إلخ (ص .)42-39

لقد ّ
مكننا املحقق من خالل هذا الحفر يف سرية املؤلف ،وهو حفر شبيه بما قام به كبار املسترشقني يف سري بعض األعالم ،من

تبي سعة علمه يف مختلف أصناف املعرفة العلمية؛ ما يجعل منه سلطة علمية يف
الوقوف عىل الشبكات العلمية التي بناها املؤلف ،والتي ّ
املغرب ،بالنظر إىل ما تركه من مصنفات ذات أهمية يف مختلف الحقول.

الكتاب املحقق :رحلة أو دليل؟
عىل الرغم من تصنيف هذا الكتاب ضمن كتب الرحالت ،فإنه ليس رحلة باملعنى الدقيق للكلمة عىل املستوى األديب والجغرايف؛

فهو تأليف عن الرحلة بما تتطلبه من خربة طويلة وتجربة كبرية وتراكم يف مجال الرتحال نحو الحجاز ،ودليل مفصل لكل ما يتعلق
بالطريق إىل الحج واالستعداد له ،وما يحتاج إليه املرتحل من مؤونة صالحة لالستعمال أو التجارة واملقايضة ،ومعرفة دقيقة بمراحل

الطريق  ...إلخ ،فجاءت عىل شكل إفادة؛ خاصة ألنها موجهة إىل صديق يعتزم الرحلة إىل الحج ،وعامة ألنها تحولت إىل دليل لكل
قديما .وبذلك اعتمد الرحالة السابقون عىل خربة العيايش وتجربته يف السفر ،حتى إنهم كتبوا عىل منواله و ُلقّب بـ "شيخ
من يريد الحج
ً

الرحالة" .ويف هذا الصدد ،اعترب املحقق أن "الكتاب ليس رحلة باملعنى الصحيح للكلمة ،بل رسالة مطولة كتبها أبو سالم العيايش

لصديقه أيب العباس أحمد املگيلدي يطلعه فيها عىل كل ما يحتاج إليه يف الطريق إىل الحجاز" (ص .)51
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إشكالية العنوان أو تعدد العناوين
علما أنها ليست رحلة باملعنى الدقيق للكلمة كما سلف الذكر،
اشتهر هذا النص عند عموم الباحثني املغاربة بـ الرحلة الصغرىً ،

أيضا بـ تعداد املنازل ،والتعريف واإليجاز ببعض ما تدعو الرضورة إليه يف طريق الحجاز .وعىل الرغم من الدالالت املهمة
وعرفت ً

نوعا من التطابق من حيث الشكل أو املضمون" ،لتعبريه بصدق
التي يحملها العنوانان األول والثاين ،فإن العنوان األخري يعكس ً
عن مضمونها وانسجامه تمام االنسجام مع رشط تأليفها" ،كما أورد العيايش نفسه ذلك يف مقدمتها" ،وودنا إذا فات املقصود األهم

من املرافقة [ ]...أن نعرفكم ببعض ما تحتاج إليه من مهمات الطريق ،واختالف أحوالها ،وما تستعني به لكل موضع وما تتلقى به
شدائدها ،وتستشفي به من أدوائها [ ]...وإين أرى من حق املحبة ورحم األخوة [ ]...أال أخليك من تعريف بعض ما تدعو الحاجة

إليه" (ص .)86

الطريق والزاد والتجارة :مضامني النص
معتمدا عىل ما راكمه محمد املنوين من معرفة تاريخية،
يف سياق التعريف بهذا النص /الرسالة من حيث املضمون ،خلص املحقق
ً

فاعترب أن هذا الصنف من التأليف يف الرحلة يدخل ضمن صنف "يصف السبل واملسالك واملنازل واملدن التي يمر منها ركب الحاج يف
الذهاب واإلياب ،ويعرف بمشاهري املغاربة املغرتبني بكل بالد املغارب ومرص والحرمني الرشيفني ،ويلمح إىل الصالت الثقافية التي كانت

تجمع بني الراحلني وأعالم الجهات التي يمرون بها ،ويشتمل عىل إشارات مفيدة حول النظام املعتمد يف تنقل واسرتاحة ركب الحاج،
والعادات املتبعة به يف الحل والرتحال ،والهدايا التي كان يحملها أمري الركب للكعبة املكرمة والحرمني الرشيفني" (ص .)46

نظرا إىل سياقها الزمني ،تكتيس أهمية بالغة من حيث إنها "دليل يصف كل ما يحتاج إليه
ومما ال شك فيه أن هذه الرسالةً ،

الحاج يف رحلته ،وما يتعني عليه القيام به من مبادرات واتخاذه من إجراءات لتذليل صعوبات التنقل" (ص )50؛ فهي "جرد لعدد من

املراحل وأسماء املنازل التي كان يعربها ركب الحاج ،ونقط املاء ومواضع اآلبار ،وأماكن تزود الحجاج باملرية والعلف للدواب ،والسلع التي
ً
فضل عن
يتاجرون فيها ،وأماكن بيع الدواب املنهكة ورشاء بدائل لها ،وأماكن الحرابة واملشاكل األمنية ،واملزارات واملراكز الفكرية،

الخالفات التي قد تقع بني الحجاج أثناء الرحلة" (ص .)51

واملالحظ ،عىل نحو الفت ،أن الرحلة الصغرى دليل تجاري للمرتحل من خالل تشديدها عىل املعامالت التجارية طوال الطريق

إىل الحج ،فهي ترصد بدقة أنواع السلع التي كان يتزود بها الحجاج لالتجار بها يف مناطق أخرى ،أو املقايضة ،ومن ذلك الجلود التي

اشتهر بها الجنوب املغريب ،إضافة إىل التوابل وامللح والقرنفل والكحل والسواك والزعفران والجاوي واألمشاط واإلبر  ...إلخ .كما
يحدد املناطق التي يجب التزود فيها ببعض املواد الرضورية ،كاأللبسة واألغذية ،لرضورتها القصوى يف الطريق (جربة وطرابلس وبرقة

وتوزر  ...إلخ ،ومنها السمن والزيت والزبيب واللحم املجفف واألرز والشعرية والخل والبصل والحوامض والقمح  ...إلخ).

والواضح أن الوصول إىل هذه البالد يكون الحاج فيها يف حاجة إىل التزود باملؤونة بعد املسافة الطويلة التي قطعها ْ
الركب منذ

مستعدا للمرحلة املقبلة التي ستوصله إىل مرص (اإلسكندرية ،ثم القاهرة ،ثم الحجاز) ،وهي املرحلة الصعبة
خروجه من املغرب ،ليكون
ً

التي قيل فيها" :الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود" (ص  )61لصعوبة الطريق .وتعترب القاهرة ،بحسب معلومات العيايش
أيضا للتزود استعدا ًدا للطريق من خالل التأكيد عىل مواد معينة ،ومنها العلف والخل والسكر والدواء والكتب
وخربته ،محطة أساسية ً

والقمصان  ...إلخ.
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بـتك تاـعجارم

قراءة يف كتاب التعريف واإليجاز ببعض ما تدعو الرضورة إليه يف طريق الحجاز

ً
عناية كبرية ،خاصة اإلبل والبغال ،من خالل التوصية برشاء العلف لها (يف فكيك ،واألغواط وبسكرة وتوزر
الدواب
ويويل العيايش
َّ

وغريها) .ويشدد عىل أن اإلبل من العنارص األساسية التي يمكن االعتماد عليها ،سواء للسفر أو التجارة ،خاصة بني طرابلس وبسكرة،

نظرا إىل صالبتها وصحتها ،عىل أن يتم بيعها حني الدخول إىل مرص ،مع تحذيره يف املعاملة مع بعض املرصيني الذين يستغلون موسم
ً

حلول ركب الحاج فيحتالون عىل الحجاج" :وقد يأتيكم الفالحون إذا قربتم من مرص ،يتلقونكم ويطلبون األصحاب لتودعوا عندهم
األجمال ،فال تدعوا عند أحد شي ًئا ،فإن الوقت ليس بوقت اإليداع ،وإنما ذلك يف وقت الربسيم ،فما فضل عن حاجتكم من اإلبل

فبيعوه ناج ًزا ،وإن أردتم الكراء ،فبيعوا الجميع" (ص .)62

خاصا؛ وذلك الختالف النقد باختالف البلدان ،فينصح صاحبه بالتخلص من
وبخربته املعهودة ،أوىل العيايش مسألة النقود
اهتماما ً
ً

الدراهم املتداولة يف رشق املغرب واالعتماد عىل الريال املقبول يف كل بلدة .ويعترب الترب (الذهب والفضة) من املواد األساسية لالتجار بها

يف الطريق .ويقف الرحالة عند بعض املشكالت األمنية التي يعانيها عابرو الطريق إىل الحج من ّ
قطاع الطرق واملحاربني ،فيحذر صاحبه
من ظاهرة الرسقة التي يمكن التعرض لها يف الطريق (بوسمغون ،وبرقة) ،كما يؤكد عىل رضورة التناوب يف الحراسة واعتماد األسلحة

والبارود" ،واتخذ لنفسك مدافع ،فإنها يف الطريق هيبة وأي هيبة ،فاستكرث منها جهدك ،وأمر من يستمع لك بذلك ،فإنها نعم السالح
ملن هو يف تلك الطريق" (ص .)64

أيضا باالعتماد عىل دعائم نفسية وروحية ،ومنها املواظبة عىل قراءة األوراد واألدعية
وللتغلب عىل مصاعب الطريق ،يويص العيايش ً

والتعويذات والتحصينات (وظيفة الشيخ زروق ،وأحزاب أيب الحسن الشاذيل) ،إضافة إىل التربك بنعال النبي صىل الله عليه وسلم،

واإلكثار من أدعية التربك واالستشفاء  ...إلخ.

أوضاعا خاصة ،فعىل الرغم من االستقرار
ويبدو من نصائح العيايش لصديقه أن املنطقة التي يقطعها ركب الحاج كانت تعيش
ً

الذي كانت تعرفه مع بداية الدولة العلوية ،فإن التنقل بني بلدان املغارب لم يكن ً
سهل ،فلذلك وجب االستعداد بما تقتضيه الرحلة،
تجاريا بني البلدان
رواجا
ومن ذلك الخربة يف اتجاه املسالك ،واملعرفة بأهوال التنقل .وقد خلق ركب الحاج ،وإن كانت غايته الحجً ،
ً

عىل طريق الركب ،ولربما ساعد هذا إىل حد بعيد يف نجاح عملية التنقل من املغرب األقىص يف اتجاه الحجاز .وقد جعل تركيز املحقق
مهما ،من حيث كونه مدونة تاريخية تتضمن معطيات تاريخية قد ال تسعفنا بها املصادر
عىل هذه التفاصيل من هذا النص
مصدرا ً
ً

األخرى .ومن هنا ،يبدو املجهود الكبري الذي بذله املحقق يف استثمار النص ومضامينه يف سياقه التاريخي التفاعيل ،وهو ما يعكس
جودة التحقيق لدى نخبة املحققني باملدرسة التاريخية بالجامعة املغربية.

النص ومنهجية التحقيق
لقد عمل املحقق عىل إخراج هذه الرحلة بصيغة هي األقرب إىل الصيغة التي وضعها املؤلف ،ولتحقيق ذلك اعتمد يف منهجية

التحقيق عىل ست نُسخ موزعة بني املكتبة الوطنية بالرباط (أربع نُسخ) ،وواحدة بالخزانة الحسنية ،وأخرى بمكتبة عالل الفايس.
ً
مفصل مكنته من إجراء املقابالت عىل النسخة األم (نسخة املكتبة الوطنية تحت رقم ك  ،)43إلثبات الفروق
عرف بها تعريفًا
وقد ّ
أساسا .أضف إىل ذلك وضعه
بني ال ُنسخ ،مع ما رافق ذلك من وضع التعريفات والهوامش ،باالعتماد عىل ما ورد يف رحلة ماء املوائد
ً

الفهارس والئحة املصادر واملراجع املعتمدة يف التحقيق والدراسة ،بما يفيد القارئ والباحث .وقد ساعدت هذه العملية الفنية املحقق
ً
يف قراءة النص قراءة صحيحة وضبط املنت ً
طويل بني النصوص
تجول
ضبطا دقيقًا،
ً
معتمدا يف ذلك عىل معرفته وخربته بوصفه مؤرخً ا ّ

التاريخية ،وأفاد منها اليشء الكثري؛ ما يعكس وقوفه عىل أهمية النص (الرحلة /الرسالة) من خالل التأكيد عليه بوصفه مدونة تاريخية
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تتصدر املصادر التاريخية ،بما تقدمه من معطيات اجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية خالل الفرتة التاريخية املدروسة" :شددنا عىل

أهمية هذه الرسالة يف اإلشارة إىل بعض ما يتخذه الحجاج من تدابري وإجراءات من أجل ضمان السالمة يف النفس واملال ،وما كانوا
يقومون به من أنشطة تجارية لتمويل رحلتهم ،مع التعريف بالسلع التي كانوا يتزودون بها ،وبيان مختلف االستعماالت املرتبطة بها،

بغية تأكيد األهمية البالغة التي تكتسيها هذه الرسالة يف تسليط مزيد من الضوء عىل التاريخ االجتماعي واالقتصادي لبالد املغارب يف

القرن الحادي عرش للهجرة /السابع عرش للميالد" (ص .)73

خامتة
غنيا باملعطيات
مصدرا
ال شك يف أن هذا النص املحقَّق باملجهود الكبري الذي بذله املحقِّق حسن حافظي علوي يوفر لنا
ً
تاريخيا ً
ً

التاريخية االجتماعية واالقتصادية؛ ما يسهل عىل الباحثني يف التاريخ املغريب الحديث العودة إليه واعتماده يف دراساتهم وأبحاثهم،

قدمها املحقق ،من حيث كونه مؤرخً ا ،تزيد من قيمة النص وأهميته بعد التحقيق.
وخصوصا أن التدقيقات والرشوح التي ّ
ً
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ظل الفكر التاريخي املدريس املغريب ،عىل العموم ،حبيس منظور بيداغوجي تلقيني ُيعيل من شأن املعرفة عىل حساب مسارات

إنتاجها .لهذا ،كانت تفصله ُه ّوة إبستيمولوجية ومنهاجية شاسعة عن الفكر التاريخي األكاديمي الذي عرف تجديدات شملت
بالخصوص مواضيعه ومناهجه ووظائفه ،فاستبدل التناول الحديث بالتحليل البنيوي ،وانتقل من الوصف الرسدي إىل البناء اإلشكايل

الذي يسهم يف فهم قضايا الحارض انطال ًقا من منظور زمني.

الهوة كتاب الفكر التاريخي وتعلم التاريخ للباحث مصطفى حسني إدرييس ،وهو
ومن أهم الدراسات التي سعت إىل ردم هذه ّ

أستاذ ديداكتيك التاريخ يف كلية علوم الرتبية بجامعة محمد الخامس بالرباط ،يف مستهل سنة  ،2021وقد سبق أن نرش هذا الكتاب

أعدها يف علوم الرتبية وديداكتيك التاريخ.
باللغة الفرنسية سنة  .(((2005وهو يف أصله أطروحة دكتوراه دولة ّ

قدم الكتاب منظورا ملعالجة اإلشكال املذكور آنفًا ،يتسم بتفاعل مثم ٍر بني األسس اإلبستيمولوجية واملنهجية للتاريخ ِ
العالم وبني
ّ
ُ
ً

ديداكتيك التاريخ املدريس .وهو من املراجع األساسية التي اعتمدت يف رسم التصورات البيداغوجية والديداكتيكية لدرس التاريخ
وأبعاده اإلجرائية يف التعليم املدريس املغريب خالل العقدين األخريين .ويكتيس نقل الكتاب إىل العربية أهمية كربى؛ ليس فقط عىل

مدريس التاريخ يف املدرسة
القراء باللغة العربية ،بل ً
أيضا لدى ّ
مستوى اإلسهام يف تعميم هذه التصورات يف صفوف الجمهور الواسع من ّ

خاص؛ إذ من شأنها أن تسهم يف تعميق
املغربية واألطر املتخصصة يف بيداغوجيا هذه املادة وديداكتيكها ،واملؤ ِّلفني فيهما ،عىل نحو
ّ
الوعي بها وفهمها ،مع ما يمكن أن يكون لذلك من انعكاسات ،عىل مستوى تطوير األداء املهني التعليمي أو عىل مستوى تعميق
البحث البيداغوجي والديداكتييك.

يتمثل موضوع الكتاب يف تشخيص الحالة التي يوجد عليها درس التاريخ يف املغرب ،واإلسهام يف إعداد طريقة لتدريس هذه

املادة وتع ّلم الفكر التاريخي تقوم ،من الناحية النظرية ،عىل تحديد األسس اإلبستيمولوجية ملقاربة ديداكتيكية لهذا الفكر ،وتقوم

من الناحية العملية عىل وصف الواقع امليداين وتقديم مقرتح لنقل ديداكتييك له؛ وذلك من أجل الوصول إىل تعليم ينهض بالوظيفتني
ً
ومنفتحا عىل اآلخرين ،ويبني هويته ،ويختار انتماءه،
متمسكا بالفكر النقدي،
االنتمائية والنقدية للتاريخ ،وإعداد التلميذ ليصري مواط ًنا
ً

ويستطيع النهل من الذاكرة أو التحرر منها.

تتمثل املقصدية التي نسجت خيوط هذا املؤ ّلف يف اقرتاح نقل ديداكتييك للفكر التاريخي استنا ًدا إىل ُأسس إبستيمولوجية

واضحا ،لالنتقال بهذا الفكر من وضعية غري مرغوب فيها تتمثل يف عدم االتساق الذي يعانيه الدرس
تحديدا
وبيداغوجية محددة
ً
ً

ّ
وتحل
التاريخي يف املغرب بني هذه األسس واملمارسات العملية والديداكتيكية ،والوصول به إىل وضعية مطلوبة يتحقق فيها االتساق

وامليس  -الذي يسهر
فيها مقاربة بيداغوجية بنائية ،تتأسس عىل التكوين الذايت للتالمذة ،ويقوم فيها املدرس بدور الشخص  -املنهل
ّ
حريصا عىل عدم مصادرة مبادرة التعلمً ،
بدل من مقاربة تقليدية تلقينية للمعارف (ص .)28-23
عىل التكوين املنهاجي والذي يكون
ً

يفرتض املؤ ّلف ،يف بادئ األمر ،أن ممارسة ديداكتيكية للتاريخ تتأسس عىل إضاءة تأملية ومنهاجية وإبستيمولوجية للفكر

إيجابيا لدى تالمذة التعليم الثانوي (ص  .)29وعىل امتداد الطريق الذي سلكه املؤ ّلف
وتنمي موقفًا
تيس تعلم هذه الفكر ّ
التاريخيّ ،
ًّ

للتحقق من فرضيته ،ومن ثم بناء استنتاجات تجيب عن إشكاليته ،ظل يدافع بقوة عن التاريخ اإلشكايل ،الذي يمر عرب مسار متعدد
أيضا ،منطلقًا يف ذلك من تحديد دقيق
األطوار؛ ليس يف مجال البحث التاريخي األكاديمي فحسب ،بل عىل مستوى التاريخ املدريس ً

ملوضوع التاريخ.

Mustapha Hassani Idrissi, Pensée historienne et apprentissage de l'histoire (Paris: L'Harmatan, 2005).
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موضوع التاريخ
يتحدد موضوع التاريخ ،بحسب صاحب الكتاب ،يف التفاعل بني املفاهيم الثالثة املهيكلة له :الزمن ،واملجال ،واملجتمع.

وبناء فكري للمايض يقوم به املؤرخ يف الحارض .وهو
إن الزمن التاريخي ،بخالف األزمنة الفيزيائية والنفسية واالجتماعية ،تم ُّث ٌل ٌ

يختلف عن زمن الذاكرة ألنه ال يتعلق بإحياء أحداث املايض ،بل بفهمها من خالل إعداد موضوع علمي ،وأرخنتها من خالل إنشاء بنية

زمنية (ص  .)37-35وهو يطرح ،وفق ما جاء يف الكتاب ،إشكاالت مرتبطة بالكرونولوجيا والتحقيب والهيكلة والرتاتبية.

ً
مبدأ لرتتيب األحداث داخل نظام الزمن ،يف الكشف عن تسلسل هذه األحداث والرتابط بينها،
تفيد الكرونولوجيا ،بوصفها

لكنها ال تعفي املؤرخ من إخضاع الوثائق للنقد من أجل تحديد تواريخ الوقائع بأعىل دقة ممكنة (ص  .)39-38أما التحقيب التاريخي

أساسا يف أن الحقبة املبنية مسبقًا تعرقل فهم املؤرخ ،وتتحول إىل إطار اعتباطي وملزم يفرض قيوده
فيتسم بعدة عيوب ،تتمثل
ً
تفرد األحداث قيد الدراسة ،وقد تقيم وحدة مفتعلة بني عنارص غري متجانسة ،لكنه  -يف مقابل ذلك -
املؤسسية ،وقد تحول دون إدراك ّ

يتيح ربط انتظامات قطاعية وتطورات شمولية بمفاصل ناظمة؛ وذلك عرب تشكيلة مزدوجة رسدية وبنيوية (ص  .)42-39وعىل مستوى
تطور نظام الزمن التاريخي من التاريخ التقليدي ذي الطابع الرسدي والسيايس والفردي والحديث القصري األمد
الهيكلة والرتاتبيةَّ ،

إىل التاريخ الجديد التفسريي واإلشكايل والشمويل والبنيوي الطويل األمد .وهنا تكمن أهمية منهجية فرنان بروديل ،بحسب املؤ ّلف؛
محطما بذلك فكرة الزمن الوحيد .أولها الزمن الفردي أو الحديث القصري والرسيع واملتوتر ،زمن األحداث
فقد ميز بني ثالثة أزمنة،
ً

العسكرية والسياسية والدبلوماسية ،وهو زمن سطحي وال يضفي أي يشء عىل تفسري التغيري االجتماعي .وثانيها الزمن االجتماعي أو
الظريف املتوسط األمد الذي يمتد من عدة سنوات إىل نصف قرن أو جيل ،وهو ذو إيقاع بطيء ،لكنه قابل لإلدراك ويتطابق بالخصوص
مع التقلبات االقتصادية .وثالثها الزمن الجغرايف ،أو البنيوي ،الذي يقاس بالقرن أو األلفية ،وهو يكاد يكون ساك ًنا ،وحركاته وتغرياته

ً
طويل (ص
بطيئة بشدة .إنه يوافق مدة األحداث الجغرافية والبيئية والتقنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية التي تدوم

أيضا (ص ،)47
 .)46-43يقول املؤ ّلف إن تعدد األزمنة ليس من مهمات التاريخ الجديد فحسب ،بل هو من مهمات ديداكتيك التاريخ ً
أمر يعني رضورة املواءمة الديداكتيكية لدرس التاريخ يف املدرسة ليستحرض هذا التقسيم الزمني الثاليث بحسب املواضيع واألحداث
وهو ٌ

التي يتناولها.

ّ
أساسيا ال غنى عنه يف فهم التاريخ وتفسريه ،حيث يؤدي
بعدا
يشكل املجال نقطة تمفصل بني الجغرافيا والزمن ،لهذا يشكل ً
ًّ

يتدرج من املحيل إىل العاملي .وعادة ما يطلق عىل املقياس املحيل
بحسبه ثالثة أدوار أساسية؛ يتمثل أولها يف مقياس املالحظة الذي ّ

ويقدم معطيات تقبل املقارنة والتعميم
اسم املونوغرفيات أو التاريخ املجهري أو املحيل .وهو يتميز بتقليص املجال ودقة املعلومات
ّ
ّ
وتشكل أرضية للرتكيب .لكنه قد يؤدي ،من خالل منظور املؤ ّلف ،إىل االستعمال املغرض واالنحراف الرتايث لعمل املؤرخ بسبب ما
غالبا معقدة وملتبسة .ومن ذلك بعض الكتابات املونوغرافية
يمكن أن يقوم بني هذا التاريخ من عالقات مع السلطة املحلية التي تكون ً
مما عكست األهداف العلمية ،وأغرقت يف النزعة
قبلية أو طائفية أو عرقية أو سياسية أو اجتماعية أكرث ّ
التي عكست رهانات محلية َ

تهيؤ
املحلية بمعزل ٍّ
تام عن التاريخ الشمويل .وبالرغم من ذلك ،فإنه يساعد ،عىل املستوى الديداكتييك ،من خالل دراسة حاالت ،عىل ُّ

التالميذ لالستدالل التاريخي .وإذا كان املقياس الوطني يطرح عدة إشكاالت عىل املستوى األكاديمي ،تتمثل باألساس يف الخلط بني
األزمنة ألن الدولة الوطنية ،الحديثة العهد بالوجود ،ليست وحدة القياس املناسبة لكثري من الحقب التاريخية التي سبقتها ،فإنه يكتيس

أهمية عىل مستوى التاريخ املدريس؛ بالنظر إىل وظائفه األيديولوجية واالنتمائية املتمثلة يف التالحم واالندماج والوحدة الوطنية .ويوسع
ومجاليا ،ويتيح تناول اآلخر أو إدراج تاريخ "األنا" ضمن "نحن" موسع ،لكنه يظل
زمانيا
مقياس الحضارة حقل الدراسة التاريخية
ًّ
ًّ
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مهد ًدا بالتمركز اإلثني الذي يهدد دراسة الحضارات يف املستوى األكاديمي واملستوى املدريس عىل حد سواء ،والذي يمكن توظيفه

سياسيا بتقسيم حضارات العالم عىل أساس ثنائية الخري والرش ،كما فعل صامويل هنتغتون .أما املقياس العاملي ،الذي يبدو من خالله
ًّ
هيستوريوغرافيا ،فيتميز بتعاليه عىل الحدود الجهوية والوطنية ،واعتماده مقاربة
واقعا
مرشوعا
التاريخ العاملي
ً
ديداكتيكيا أكرث منه ً
ًّ
ًّ
مبنيا عىل أسس متينة ،تتمثل يف الوعي العاملي بالبيئة ،وانبثاق ذاكرة جماهريية عاملية
عاملية بديلة ملقاربة املركزية اإلثنية .وهو يبدو ًّ

عبأ للدفاع عن حقوق اإلنسان ،والعوملة بمختلف تجلياتها ،خاصة الثقافية منها .لكنه يواجه
تتقاسم اإلحساس باملسؤولية املشرتكة و ُت َّ
صعوبات تتعلق بتحديد مفاتيح تأويلية صالحة لكل زمان ومكان ،وانعدام مبدأ ِّ
يئ يصور التاريخ
منظم ،وصعوبة التخلص من َميل غا ّ
موسوما  -عىل نحو بارز  -بسمة الغرب ،فإن هذا التاريخ
البرشي بمنزلة تطور يقود عرب مراحل إىل العالم املعارص .وملا كان هذا العالم
ً
العاملي قد يفيض إىل نوع من املركزية اإلثنية .ورغم ما يشوب مقاييس هذه املالحظة من عيوب ،يمكن التنسيق بينها عىل مستوى
التاريخ املدريس للتفكري من خالل كل مقياس يف "نحن" ويف "اآلخرين" بكيفية معقولة ومتقاطعة (ص .)60-50

أمر رضوري لتعريف األحداث التاريخية؛ وذلك عن طريق تحديد املواقع أو
ويتجىل الدور الثاين يف التوطني (ص  ،)61-60وهو ٌ

البلدان الحالية التي تطابق أسماء األماكن املنقولة إلينا بألفاظ جغرافية قديمة ،وأرخنة هذه األماكن؛ أي إدراكها ليس بوصفها مفاهيم

جغرافية ثابتة ودقيقة ،بل بوصفها مفاهيم تاريخية تتغري باستمرار ،وتستوجب إعادة تحديدها يف كل وثيقة ،وبعبارة أخرى قراءة املجال
التاريخي يف خرائط العرص موضوع الدراسة ،وليس يف خرائط الوقت الحارض.

ويقوم املجال بدور ثالث يتمثل يف التأويل (ص  ،)64-62فهو يساعد عىل تفسري التاريخ؛ أي تحديد مدى تأثري الوسط الجغرايف

ملموسا؛ فهي ّ
وتوجهه
حقيقيا
تأثريا
تشكل التطور ّ
ً
يف اإلنسان وردود الفعل البرشية عليه يف السريورة التاريخية .إن لألحداث الجغرافية ً
ًّ
وتحده .وتساعد الخرائطية عىل فهم دور املجال يف التاريخ؛ إذ تضفي الطابع النسبي عىل التغيري ،وتشهد بواقعية الواقعة ،وتصوغ ً
تمثل
ّ
للهوية الجمعية.

وعالوة عىل الزمن واملجالّ ،
يشكل املجتمع البعد الثالث ملوضوع التاريخ .ويقصد به املؤ ّلف مجموعة برشية محددة يف الزمن

دائما
واملجال ،تتميز بعالقات اجتماعية تحكمها ثقافة ومؤسسات .ويهتم املؤرخ يف دراسته للمجتمع بالتغيري االجتماعي الذي يظل ً

جمعيا ،ويطمح إىل الكلية والشمولية بدراسة وتفسري جميع مظاهر الحياة املجتمعية ،املادية منها والذهنية (ص  .)67-66لقد أتاح
ًّ

نوعا من التفتت .ويوظف املؤ ّلف يف هذا
ذلك لحقل املؤرخ أن يتسع ،ولحقول املعرفة التاريخية أن تتكاثر ،فأضفى عىل مادة املؤرخ ً
السياق املفهوم الذي نحته فرونسوا دوس((( لوصف حالة التشظي التي أصبح عليها التاريخ الجديد .ويخلص يف تحليله إىل أنه إذا كان

التفتيت مسألة تخصص ،فإن الشمولية قضية ديداكتيك ،ويدعو يف الوقت نفسه إىل بذل جهد من أجل فهم شمويل للتاريخ ملقاومة

هذا التفتيت (ص .)71

وإذا كان موضوع التاريخ يقوم ،من الناحية اإلبستيمولوجية ،عىل األبعاد الثالثة السابقة الذكر ،فإن الفكر التاريخي يمر ،من

الناحية املنهجية ،من مسار طويل.

 2فرانسوا دوس ،التاريخ المف َّتت :من الحوليات إلى التاريخ الجديد ،ترجمة محمد الطاهر المنصوري (بيروت :المنظمة العربية للترجمة.)2009 ،
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مسارات الفكر التاريخي
يقدم املؤ ّلف إضاءات منهجية مهمة عىل مستوى ديداكتيك التاريخ املدريس ،وعىل مستوى إغناء القدرات املنهجية يف مجال
ّ

أيضا ،وهي إضاءات تصلح لإلسهام يف تطوير معالم البيداغوجيا لدرس التاريخ الجامعي.
البحث التاريخي األكاديمي ً

تدريجيا،
ويطلق املؤ ّلف تعبري مسارات الفكر التاريخي عىل الرصح املنهجي الذي ُتبنى عىل امتداده "علمية" التاريخ ،وهي تكتمل
ًّ

يف تفاعل بني شخصية املؤرخ وذاته الحارضة التي تطرح إشكاليات وتضع فرضيات وتبني تركيبات ،وبني الواقع املوضوعي املايض
تفاديا لوضع العمليات التي تجري فيها يف
الذي بقيت آثاره يف الحارض .ويسمي بول ريكور هذه املسارات باألطوار الهيستوريوغرافية؛
ً
سلسلة من املراحل املتتالية ألن هذه العمليات قد تتداخل يف ما بينها يف كل طور من هذه األطوار((( ،ويحرصها يف ثالثة أطوار ،هي:

وسع املؤ ّلف دائرة هذه األطوار ،فوضع يف مسته ّلها طورين أساسيني هما
االشتغال بالوثائق ،والفهم والتفسري ،والتمثل التاريخي .وقد ّ
اإلشكالية والفرضية.

إن الكلمة املفتاحية التي تساعد عىل فهم التصور املنهاجي للمؤلف هي التاريخ اإلشكايل .لقد كان املؤ ّلف بمنزلة محامي البناء
اإلشكايل ،فهو يرافع بقوة دفاعا عنه؛ ليس يف التاريخ ِ
أيضا ،لينتقل به من مجرد تلقني املعرفة
العالم فحسب ،بل يف التاريخ املدريس ً
ً
ً
وصول
التاريخية إىل اعتماد مقاربة بنائية تنطلق من طرح اإلشكاليات ،فوضع الفرضيات ،فاالشتغال بالوثائق ،فالتعريف ،فالتفسري،
إىل الرتكيب.

ومع أن اإلشكالية ّ
تشكل أوىل املراحل الكربى للكتابة التاريخية ،فإنها ُتعد القلب النابض املحرك للخطوات املنهجية املتبعة يف

فعالة تسائل املايض انطال ًقا من
هذه الكتابة .وهي توضح كيفية انتقال مركز الثقل يف البحث من املوضوع إىل الذات التي تكون مبدعة ّ

اجتماعيا
انشغاالت الحارض .ويجري خاللها الترصيح بموضوع الدراسة واإلفصاح عن مقصديته .ثم ييل ذلك طرح األسئلة املالئمة
ًّ
وعلميا ،وصياغة الفرضيات التي تساعد عىل التحقق من املشكلة املطروحة (ص  .)82-76وإذا كانت اإلشكالية ً
لتقدم املعرفة،
رشطا ُّ
ًّ

أيضا.
فإنها رشط الزم الستكشاف معنى الوثائق ً

ُيعد اليوريستيك ،أي فن اكتشاف الوثائق ،من األطوار املهمة يف هذا املسار املنهجي .ويجري فيه البحث عن حل املشكلة

املطروحة والجواب عن السؤال املوضوع .وال ّ
مصدرا للمعلومات فقط ،بل إنها توفر
تشكل الوثائق بالنسبة إىل املؤرخ ،بحسب املؤ ّلف،
ً

أيضا عنارص الدليل املتعلق بفرضيته ،أو الحجة الوثائقية بتعبري ريكور((( .إنها مسلك إجباري بالنسبة إىل املؤرخ ،عىل أن يحسن استعمال
ً
ٍ
الستغالل أمثل لها.
األسئلة
شدد عىل أن املعرفة التاريخية ال ُتبنى عىل أساس
وبعد أن ص ّنف املؤ ّلف املصادر إىل ذاكرية ومادية وأيقونية وأخرى مكتوبةّ ،

التحليل النقدي ملصدر واحد ،بل إنها تتطلب مقارنة ومقاربة لعدة مصادر ،بل سالسل من املصادر.

يخلص املؤ ّلف إىل أن اليوريستيك يف درس التاريخ ليس يف متناول التالمذة ،بالنظر إىل صعوبته وما يتطلبه من وقت طويل .لهذا،

يرى أن ُي َم َّكن التالمذة من وثائق جرى اختيارها من ُ
تبعا للمعلومات الرضورية ،من دون الحديث عن معايري االختيار ،وذلك بعد
قبل ً
أن يكونوا قد تساءلوا حول املعلومات التي تلزمهم لحل املشكلة ،واستدراجهم إىل استبطان فكرة أن ما نعرفه عن املايض هو بفضل آثاره

وبقاياه املتنوعة التي أخضعت للدراسة (ص .)94-93

Paul Ricœur, La mémoire, l'histoire, l'oubli (Paris: Editions du Seuil, 2000), p. 169.
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ويهدف تحليل املصادر إىل تعريف أحداث ،مادية أو ذهنية ،قابلة للفهم يف سياقها التاريخي ،ومالئمة ملشكلة املؤرخ؛ بحيث

تتيح له إثبات فرضيته أو نفيها أو تعديلها ،وإن كانت صحيحة بالنسبة إىل "علم" التاريخ .ويتم إثباتها عن طريق الحجة الوثائقية،
بإخضاع الوثائق للنقد ،سواء الخارجي الذي يروم التحقق من أصالتها ،أو الداخيل الذي يتناول مضمونها وصدقيتها ،أو عن طريق

الدليل الحجاجي الذي يكون فيه عمل املؤرخ نفسه هو الحجة واملرجع األخري يف استقالل عن املصادر .ويصل إىل نتيجة مفادها أنه
يعوا أن الحدث التاريخي ُيبنى انطال ًقا من الوثائق وأنه نتاج املنهج
من الرضوري ،من وجهة نظر ديداكتيكية ،األخذ بيد التالمذة ليك ُ

التاريخي (ص .)108-96

ال يقف املؤرخ عند التعريف باألحداث ،بل يسعى لتفسري سريورة التغري االجتماعي .وإذا كان املؤرخون يربطون علمية تخصصهم

بالتفسري ،فقد ساد جدال كبري حول ماهيته بني من ربطه بالقانون املنتظم الشامل عىل غرار التفسري الفيزيايئ ،وبني من ربطه بالحادثة
ً
ارتباطا وثيقًا بالتاريخ اإلشكايل (ص  ،)112فهو يهدف
الفريدة التي ال تتكرر .لم يخض املؤ ّلف يف هذا الجدال ،واعترب أن التفسري يرتبط

إىل استخالص نظرية تفسريية تجيب عن املشكلة املطروحة ،وإىل التحقق من صحة الفرضية املوضوعة .إن وظيفته األساسية تتمثل
فصمها التحليل؛ وذلك بتنظيم األحداث وترتيبها وفق روابط التعاقب و /أو التزامن.
يف إعادة بناء االستمرارية التي َ

لقد رفض املؤ ّلف الفكرة التي قالت بها بعض الهيستوريوغرافيات التاريخية ،ومن بينها التيار التقليدي وبعض املؤرخني مثل

(((
أولها
بول فاين  ،والتي تربط التفسري بالرسد وباملصادر .واعترب أن التاريخ اإلشكايل أحدث قطيعة مع الرسد عىل ثالثة مستوياتّ .

اإلجراءات؛ إذ رفعه إىل مستوى إشكالية قائمة يف حد ذاتها .وثانيها الكيانات؛ ذلك أن األمر لم يعد يتعلق بتفسري أفراد ،بل بتفسري

تعد له عالقة بزمن الذاكرة
كيانات مجردة مثل الحضارات واألمم واملجتمعات والطبقات والذهنيات  ...إلخ .وثالثها الزمانية؛ إذ لم ُ
وبانتظارات الفاعلني األفراد ،بل بزمن ُيبنى من تتابع فواصل زمنية متجانسة ،ومن أزمنة متعددة (زمن قصري ،وزمن متوسط ،وزمن
طويل) تتالءم مع اإلشكالية املطروحة .وبالنسبة إىل هذا التاريخ اإلشكايل ،فإن التاريخ ال يوفره املصدر ،بل الذي يدرجه هو املؤرخ.

أيضا أن هذا التاريخ اإلشكايل يدحض ثنائية الفهم والتفسري ،وهي الثنائية التي اعتمدها بعض املؤ ّلفني للتوفيق بني
ويرى املؤ ّلف ً
الطابع الرسدي (الفهم) للتاريخ وطابعه العلمي (التفسري).

إن خطوات املؤرخ تتمثل يف تفسري التغري االجتماعي؛ إما بالعوامل التي يجتهد يف انتقائها وترتيبها فيعزو األحداث إىل عوامل

مختلفة ،وإما بالدوافع التي يتناول األحداث يف إطارها من زاوية األفعال البرشية لتبيان األهداف التي يبتغي الناس بلوغها بأفعال

مفضل؛ فاملؤرخ يستعمل كل نمط من
محددة .وسواء تعلق األمر بالنوع األول أو الثاين ،يخلص املؤ ّلف إىل عدم وجود نمط تفسريي ّ

شأنه أن يجعل موضوع دراسته ً
أيضا باهتمام الديداكتيكيني بأنماط التفسري يف املغرب وخارجه (ص .)128
قابل للفهم .وقد ّنوه املؤ ّلف ً
نصل يف خاتمة هذا املسار املنهجي إىل الرتكيب .وفيه يتم ،بحسب املؤ ّلف ،االنتقال من البسيط إىل املركب ومن الجزء إىل الكل.

إنه السريورة التي يقيم بها املؤرخ روابط ويضع تصنيفات ويمأل ثغرات طيلة سري خطواته املنهجية من وضع املشكلة إىل غاية االستنتاج.

يتعلق األمر بنتيجة جزئية أو شاملة لخطواته املنهجية التي تتخذ شكل خطاطة أو هيكل أو خريطة أو لوحة أو رسد  ...إلخ .إنه نتاج
لسريورة ربط لألحداث وهيكلتها وترتبيها ،بفضل األطر املفاهيمية املهيكلة املتمثلة يف الزمن واملجال واملجتمع من جهة ،وتقني َتي الربط

املتمثلتني يف الرتتيب التعاقبي والرتتيب التزامني ،سواء عن طريق الرسد أو عن طريق اللوحة ،من جهة ثانية (ص .)133-129
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األسس اإلبستيمولوجية والديداكتيكية لتجديد درس التاريخ يف املغرب
قراءة يف كتاب الفكر التاريخي وتعلم التاريخ

بـتك تاـعجارم

ال يستطيع املؤرخ أن ينجز مهماته من دون اللجوء إىل الرسد ،ويف هذا الباب يدخل املؤ ّلف إىل موضوع تأثريات الكثري من

النقاشات اإلبستيمولوجية واملنهجية بني االتجاهات الرسدوية ،التي تعترب التاريخ مجرد رسد أديب ،وكذلك الكثري من الكتابات

راويا مختلفًا عن الرسد
الهيستوريوغرافية التي تميز الرسد التاريخي من الرسد األديب .إن للرسد يف التاريخ اإلشكايل ،بحسب املؤ ّلفً ،
زاعما أنه يعطي مرآة
يف التاريخ الحديث .ال يتعلق األمر بالنسبة إىل التاريخ اإلشكايل برا ٍو يعيد تشكيل األحداث عن طريق محو ذاتهً ،

موضوعية تعكس الحقيقة ،وإنما بمتحدث يعيد تشكيل األحداث انطال ًقا من انشغاالته الراهنة ومن شبكته املفاهيمية من دون أن
يخفي ،مع ذلك ،النسبية الذاتية لخطابه (ص .)140-131

معينة يف لحظة محددة ،فإنها تقرتن بالرضورة بنوع من
وإذا كانت اللوحة تصلح
ً
خصوصا لدراسة مجتمع أو مجموعة اجتماعية ّ

أنواع املوضوع أو املدة؛ إذ يمكن إنشاء لوحة عن واقعة أو معركة أو حضارة ،أو غري ذلك .وإن كانت أساليب التعبري الخاصة باللوحة

تماما.
تحجب الجانب الرسدي فإنها ال تفلح يف إقصائه ً

ينتمي التاريخ إىل فلسفة ِ
الحجاج وليس إىل فلسفة التعليل؛ أي فلسفة املعرفة األكيدة ،لهذا فإنه يسعى إلقامة الحجة يف بحثه

من املقدمة إىل االستنتاج ،عن طريق إثبات الصحة بالحجة الوثائقية ،أو األرقام واملبيانات والخرائط ،أو الدليل الحجاجي ،أو االعرتاف
ببعض الشكوك املرتبطة بثغرات يف الوثائق ،أو االستعمال اإلشكايل لبعض املفاهيم.

ويستنتج املؤ ّلف ،يف ما يتعلق بالجانب الديداكتييك ،أن اإلنشاء يف مادة التاريخ سوف يظل مراد ًفا عىل الدوام بالنسبة إىل التالمذة

الستظهار مجموعة من املعارف ،وذلك ما لم يدركوا ،عن طريق املمارسة ،آليات بناء املعرفة التاريخية .إن املنهجية البنائية ،القائمة

ثم لتحرير إنشاءات (ص  .)142ويف إثر
عىل االستدالل الفريض  -االستنباطي ،هي وحدها الكفيلة بإعداد التالمذة لبناء تركيبات؛ ومن ّ
موضوعا عىل غاية من األهمية ،يتعلق بدور املفاهيم يف كتابة التاريخ.
تحليل املؤ ّلف للمسار املنهجي للفكر التاريخي ،تناول
ً

املفهمة يف التاريخ
تناول املؤ ّلف إشكالية توظيف املفاهيم يف كتابة التاريخ ،يف محور خصصه للمفهمة .ويقصد بها التعميم؛ أي سريورة التجريد التي

تهتم بالصفات املشرتكة وتهمل أشكال التفرد واالختالف (ص  .)145وإذا كان املوقف النظري للمؤرخني تجاه املفهمة يبدو يف الوهلة
ً
مرتبكا ،بالنظر إىل تحفّظهم من التنظريات الضبابية وتشبثهم بالدقة وبتفرد األحداث ،وبالنظر إىل أن املفاهيم تنحبس يف حالة من
األوىل

إقداما؛ وذلك ألن املفاهيم ،سواء املستعارة
السكونية ،يف حني تتسم األحداث التاريخية بالتغري املستمر ،فإنه عىل املستوى العميل أكرث
ً

أو املبتكرة ،تؤدي وظائف متعددة يف الفكر التاريخي ،كما أنه ال يفصل الفكر املتفرد الذي يحيص االختالفات عن الفكر املعمم الذي
يحيص التشابهات.

منظورا ،وتتيح للتاريخ
إن املفهمة حارضة طوال مسار الفكر التاريخي (ص )155-147؛ إذ توجه البحث وتمنحه منذ البداية
ً

اإلشكايل التباعد عن الرسد ،وتسمح بالتحليل وترتيب العرض املصدري وهيكلته .ويميز املؤ ّلف بني املفاهيم املستعارة واملفاهيم
املبتكرة .تتكون األوىل من ثالثة أنواع هي مفاهيم العرص الذي تقع فيه األحداث ،تلك التي تنتمي إىل قائمة الحس املشرتك بني الناس

وتميز
يف كل زمان ومكان ،وأخرى تندرج ضمن حقول معرفية مجاورة .أما املفاهيم املبتكرة ،فهي خاصة بالتاريخ وتحدد هويته املعرفية ّ
موضوع دراسته.
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يقرتح املؤ ّلف ثالث خطوات منهجية إلثبات صالحيته توزيع املفاهيم بني التفريد والتعميم (ص  .)163-160تتمثل األوىل يف

أرخنة هذه املفاهيم؛ أي ربطها بسياقها وتوضيح التغريات التي طرأت عىل دالالتها يف سياقات مختلفة .وتتجىل الثانية يف اتخاذ املؤرخ
مسافة من نماذجه الخاصة ومن نماذج غريه ،واعتبارها باستمرار أدوات تفكري ال غايات يف حد ذاتها ،واالستعداد لتعديلها أو تركها.
وتتلخص الثالثة يف التحكم يف االستدالل بالتماثل؛ وذلك باعتماد املنهج املقارن .ويخلص إىل أنه إذا كانت املفهمة ك ّلية الحضور

هم يشغل الديداكتيكيني يف الوقت الحارض أكرث مما يشغل املؤرخني أنفسهم (ص  .)163وبعد هذه
يف منهجية املؤرخ ،فإنها ً
أيضا ٌّ
اإلضاءات اإلبستيمولوجية والنظرية للفكر التاريخي ومساراته املنهجية ،ينتقل املؤ ّلف إىل تناول الفكر التاريخي يف درس التاريخ يف
التعليم الثانوي باملغرب.

واقع الفكر التاريخي املدريس باملغرب
قدم يف
عمل املؤ ّلف عىل تشخيص واقع الفكر التاريخي يف التعليم الثانوي املغريب وتقييم أهميته ،سواء يف درس التاريخ كما ُي َّ
الفصول املدرسية ،أو يف الكتب املدرسية ،أو يف النصوص الرسمية املوجهة لتدريس التاريخ يف هذا التعليم؛ وذلك مع ٍ
أخذ يف الحسبان

ّ
لكل من التطور االجتماعي والسيايس وسريورة البناء الديمقراطي يف هذا البلد ،اللذين ال ينفصل عنهما التطور الديداكتييك ملادة التاريخ
واإلقبال عىل الفكر التاريخي يف التعليم املدريس.

بعد استقالل املغرب ،وخالل ستينيات القرن املايض ،ويف سياق احتدام الرصاع السيايس بني امللكية وحزب االستقالل ،دعم

النظام السيايس االختيار الحدايث من أجل الوقوف يف وجه التوجهات املحافظة لهذا الحزب الذي كان يدافع بحماس عن التعريب
معتمدا يف ذلك عىل نخبة تلقّت تكوينها يف املدرسة الحديثة ،وعىل تعاون قوي مع فرنسا.
الفوري،
ً

ً
مغاربة وفرنسيني ،بتزويد األساتذة
كتب مدرسية خالل هذه الفرتة ،فبادر فريق من أساتذة التعليم الثانوي والعايل،
لم تكن ثمة ٌ

والتالمذة بنوعني من املؤ َّلفات الديداكتيكية متم ّثلة يف كراسات التاريخ ألقسام السلك األول ،ومجموعات نصوص ألقسام السلك
أيضا ،فإن إعدادها املستوحى
أساسا ،ووظيفة منهجية تأملية ً
الثاين .وإذا كانت هذه املؤ َّلفات قد أسندت إىل تدريس التاريخ وظيفة نقدية ً

من املنهج الوضعي قد ّركز عىل رشح النصوص ً
ثم إنها لم َترد فيها أي إحالة إىل الوظيفة االنتمائية (ص
بدل من املشكالت التاريخيةّ ،

.)181

يف نهاية الستينيات وبداية السبعينيات ،وخاصة بعد محاول َتي االنقالب عىل امللك الراحل الحسن الثاين ،وجد االختيار التقليداين

ً
وم ْغربة هيئة التدريس .وقد أ ّدت تلك السياسة إىل تحالف الوطنيني املقربني من
شكل للتعبري عن نفسه من خالل برامج تعريب التعليم َ
حزب االستقالل ومن التيار الديني املحافظ مع النظام .وصاحبت عملية التعريب تقوية املضامني الدينية يف الربامج؛ وذلك من أجل

تقويض األسس األيديولوجية لالحتجاج اليساري ،كما لم يكن سياق سنوات الجمر والرصاص يشجع البتة عىل ممارسة الفكر النقدي
يف الفصل الدرايس (ص .)187

تعليميا سنة  ،1973يندرج يف إطار الجهود املبذولة إلعداد برامج ملغربة املدرسة .لذلك ،كان االنشغال
إصالحا
وقد شهد املغرب
ً
ًّ

بيداغوجيا ( .)172وتمثلت األهداف البيداغوجية لدرس التاريخ ،بحسب التوجيهات التي حملها ،يف
هوياتيا ولم يكن
األساس فيه
ًّ
ًّ
التكوين الفكري والخلقي للتلميذ ،وتنمية مفاهيم الزمن لديه ،وتدريب ذاكرته ،واكتسابه روح املالحظة والنقد ،وتنمية روح املوضوعية

والتجرد والنسبية الرضورية لتكوين الروح العلمية الصحيحة ،والقدرة عىل التحليل واملقارنة واالستنتاج والرتكيز  ...إلخ .وقد الحظ
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املؤ ّلف غياب منطق يؤسس تصنيف هذا األهداف ،وغموض مصطلحاتها وعدم دقتها ،إضافة إىل أنها ال تستند إىل أي تعريف إجرايئ

أيضا أن هذه التوجيهات تنطوي عىل تصور نظري إمربيقي للتعلم ،وتجند بيداغوجية تلقينية يف
يساعد عىل تعريفها وتقويمها ،والحظ ً
جوهرها (ص .)174-172

نرشت الكتب املدرسية األوىل مع تعريب مادة التاريخ .وقد صنفها املؤ ّلف ضمن مستوى أول من الفكر التاريخي ،لم يكن النقل

الديداكتييك فيه ينهل من التاريخ األكاديمي إال ما يتالءم مع املتطلبات الرضورية للرتبية الوطنية .لهذا ،لم تجد البحوث املنتمية إىل

كبريا يف هذه الكتب التي استمرت الغلبة فيها للوطني والسيايس عىل حساب االجتماعي واالقتصادي والكوين.
التاريخ الجديد صدى ً

وهكذا ،كان املتخيل واأليديولوجيا ينفذان عن طريق هذا النقل ،وقد ترجم ذلك عىل مستوى إخفاء التنافر والتفكك والسري يف
اتجاه رؤية متجانسة للتاريخ الوطني ،واستقطاب الوعي نحو الوحدة الوطنية يف املخيلة ،والسمو املطلق للرسد الوصفي عىل الخطاب
إن الكتاب املدريس لم يعكس أي فكر بيداغوجي متطور؛ فقد ظل ينسب إىل املعارف فضائل فكرية ووطنية متأصلة،
ثم ّ
التفسرييّ .

وغيب القدرة عىل تنمية الفكر النقدي املستقل لدى التلميذ.
ويعتمد عىل الرشح والحفظّ ،

وقد بورش إصالح جديد للتعليم سنة ُ 1987ع ّدل سنة  .1994واعتمد هذا اإلصالح من الناحية البيداغوجية عىل التدريس باألهداف.

وتعترب التوجيهات الواردة فيه أن القدرات الفكرية لتعلم التاريخ نتيجة للموقف الديداكتييك الذي ينبغي للمدرس اتخاذه ،وليست

بدءا من تحديد األهداف إىل تقويم تحققها.
متأصلة يف املعرفة التاريخية .كما كانت منشغلة بمساعدة املدرسني عىل تنظيم عملهم ً
ً
ّ
انشغال بتحقيق األهداف ،لكنها
وأكدت أهمية الوثائق يف تعليم التاريخ .ويظهر أن فيها إرادة حقيقية لعقلنة عمل املدرس وجعله أكرث

الحيس الحر ّ
يك .إن هذه التوجيهات ،بحسب املؤ ّلف ،تنتمي إىل مستوى
ظلت أهدا ًفا تنتمي إىل الحقل املعريف أكرث من البعد الوجداين أو
ّ
ٍ
ثان من مستويات الفكر التاريخي ترتجم فيه األنشطة املمهدة للمهارات املرتبطة بالفكر التاريخي يف مهمات أو تمارين جزئية للتعلم.
أمر ممكن يف هذا املستوى،
وهذه األنشطة املج َّزأة يف غالب األحيان تستدعي مهارات مرتبطة بعمل املؤرخ .إن اكتساب منهجية للتعلم ٌ
لكنها منهجية تفتقر إىل اإلشكال واالستدالل (ص .)179-176

لقد استخلص املؤ ّلف بعض االتجاهات الكربى املميزة لفعل تدريس التاريخ يف املدرسة املغربية خالل املرحلتني السالفتني .يتجىل

تام لإلشكالية يف درس التاريخ ،ويتمثل الثاين يف التواتر النسبي يف استعمال الوثائق ،ويتلخص الثالث يف
االتجاه األول يف غياب شبه ّ
ً
مقارنة باألسئلة التفسريية ،أما الرابع فيخص غلبة املعرفة امللقّنة عىل املعرفة املبنية.
هيمنة األسئلة الرسدية والوصفية

تكونت منذ مطلع التسعينيات ،وفق تعبري املؤ ّلف ،إرادة حقيقية لدمقرطة الحياة السياسية يف املغرب ،صاحبتها رغبة يف إصالح

النظام الرتبوي .غري أن االصطدام والتجاذب بني تيارين أحدهما حدايث ديمقراطي واآلخر محافظ إسالمي قد انعكس عىل الربامج

الدراسية ،فأصبح يتجاور فيها الديني والدنيوي ،والنقد والعقيدة الثابتة ،عىل نحو يلغي أحدهما مفعول اآلخر (ص .)187

أول مرة سنة 2005؛ لهذا جرى الرتكيز فيه عىل
كان اإلصالح الذي اعتمد سنة  ،2002قيد التطبيق أثناء إصدار الكتاب ّ

التوجيهات التي وردت يف هذا اإلصالح ،ولم يتطرق إىل ما عرفته الكتب املدرسية من تطورات ،ألنها كانت يف طور اإلعداد ،واألمر هو
أيضا.
نفسه بالنسبة إىل الدرس التاريخي ً

اعتمد هذا اإلصالح التدريس وفق بيداغوجيا الكفايات .واستند يف مرجعيته إىل إسهام ديداكتيك التاريخ وخلفيته اإلبستيمولوجية،

وتشدد هذه التوجيهات عىل الرتكيز عىل مسار إنتاج
وإىل تنمية استقاللية املتعلمني بجعلهم يف وضعيات بناء املعرفة واكتساب مهارات.
ّ
توخيا الستقاللية املتعلم بجعله يكتسب األدوات املنهجية ملساءلة التاريخ بفكر نقدي.
املعرفة التاريخية أكرث من الرتكيز عىل منتوجها،
ً
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وتتمثل األهداف العامة املرسومة لتدريس التاريخ يف تنمية الفكر النقدي ،والدقة يف مالحظة الوثائق واستغاللها عن طريق

منهجية صارمة ،واكتساب األدوات املنهجية ملساءلة التاريخ ،والقدرة عىل تحليل املعطيات التاريخية واختيارها وتنظيمها ،مع الرتكيز
أساسا يف اكتساب مفاهيم تاريخية ،والقدرة عىل طرح مشكلة ما
ثم جرى تغليب الطابع املنهجي الذي تم ّثل
ً
عىل الكفايات؛ ومن ّ

انطال ًقا من وضعية تاريخية ،وانتقاء املعلومات املالئمة ،ووضع املصادر يف سياقها وتحليلها ونقدها انطال ًقا من التساؤل ،وتطبيق املنهج

التاريخي يف دراسة وقائع تاريخية من زاوية مفاهيم مهيكلة للمادة.

جرى االرتقاء يف التوجيهات الرسمية ،مع هذا اإلصالح ،إىل مستوى يف الفكر التاريخي أعىل من املستوى الثاين ،لكنه لم يصل

إىل املستوى الثالث الذي يهدف فيه االستدالل التاريخي إىل جعل التالمذة قادرين عىل حل مشكالت تاريخية عن طريق نهج مراحل
الفكر التاريخي؛ أي عن طريق السري من املشكلة إىل األسئلة ،فالفرضيات ،فجمع املعطيات من مصادر منتقدة ،فمعالجتها من منظور

الزمن ،فاالستنتاج (ص .)179

ويخلص املؤ ّلف إىل أن التيار الحدايث ،الذي يعترب التعليم وسيلة لرفع فعالية القطاعات االقتصادية من خالل تعليم منفتح عىل

ميدانيا يف مواجهة التيار التقليدي الذي يرى أن التعليم
تقدما
العالم والقيم الكونية لحقوق اإلنسان ،قد حقق مع هذه اإلصالحات،
ً
ًّ

هو ً
أول مشكلة الهوية الوطنية التي ينبغي اسرتجاعها بالعودة إىل املصادر العربية اإلسالمية للثقافة املغربية .لكنه يعترب أن الديمقراطية،
أساسيا ملمارسة الفكر التاريخي يف املؤسسات الدراسية ،فإنها ليست ً
وإن كانت ً
عب عن خشيته
رشطا
كافيا لهذه املمارسة .لهذاّ ،
رشطا ً
ًّ

من أن يظل هذا الفكر ضعيف الحضور يف درس التاريخ ،بالرغم من هذا اإلصالح ،ما لم تتم مراجعة أشياء كثرية؛ من أبرزها الربامج
ينمي لديهم إدراك
أساسيا
والكتب املدرسية ،ورشوط عمل املدرسني والتالمذة ،وقبل ذلك كله ،تكوين األساتذة تكوي ًنا
ومستمرا ّ
ًّ
ًّ

ً
واضحا (ص .)187
إدراكا
األسس اإلبستيمولوجية لديداكتيك الفكر التاريخي
ً

وأعد نموذج مجزوءة للتعلم يستحرض فيها األبعاد الثالثة ملوضوع التاريخ ،ويقوم عىل
ويف إثر ذلك ،اعتمد املؤ ّلف مقاربة تجريبيةَّ ،

بناء ميتودولوجي يمر من مختلف أطوار مسار الفكر التاريخي التي أوضحها من قبل .وكما يستنتج املؤ ّلف ،أكدت هذه املقاربة أن النقل
الديداكتييك للفكر التاريخي ،املؤسس عىل إضاءة تأملية ومنهجية وإبستيمولوجية ،يساعد عىل تع ّلم تالمذة التعليم الثانوي هذا الفكر

وتنمية موقف تاريخي إيجايب لديهم.

وشيد
نظرا إىل أنه ّ
ال يمكن لهذا العرض البيبليوغرايف ملضامني الكتاب أن يغني عن قراءته؛ ً
قدم إضافات نوعية للفكر التاريخيّ ،

مبنيا عىل أسس إبستمولوجية ومنهاجية ،عىل نحو يرقى به من مادة قائمة عىل الحفظ والحشو
تصورا
ً
ديداكتيكيا للتاريخ املدريس ًّ
ًّ

عمليا قيم الطاعة والخضوع ،إىل مادة مبنية عىل الكفايات املنهجية واملقاربة اإلشكالية؛ ما يسهم يف بناء العقل
املعريف ،الذي يكرس
ًّ
الرضوريني لبناء الديمقراطية.
النقدي واملواطنة الحقيقية
ّ
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مقدمة
ً
طويل يف حقل الدراسات التاريخية التي تبدأ ،كما هو معلوم ،مع أيب التاريخ هريودوت ،وظ ّلت
باعا
صحيح ّ
أن للرؤية الكونية ً

وأيضا يف الدراسات التاريخية األوروبية الوسيطية والحديثة
أيضا عىل نحو واضح يف األدبيات اإلغريقية والالتينية القديمةً ،
مستمرة ً

أوجها مع النزعة
عىل ّ
حد سواء ،بيد أ ّنها كانت تنبني ،يف حقيقة األمر ،باألساس ،عىل مركزية الذات وهامشية اآلخر ،والتي بلغت َ

"املركزية األوروبية" أو "النزعة الغربية" ،إشارة إىل أوروبا وامتداداتها يف العالم الجديد (الواليات املتحدة األمريكية ،وكندا ،وأسرتاليا،
ً
بقية
عمر
ونيوزيلندا  ...إلخ)((( .ومع ذلك ،فالحاصل ّ
أن هذا الواقع ،الذي ّ
طويل تحت وطأة األحداث الكربى التي ه ّزت أوروبا ومعها ّ
الصنعة أو مهنة
تبدد،
مدمرتني ،رسعان ما ّ
ً
فاسحا بذلك املجال أمام مجموعة من املدارس التاريخية لتجديد ّ
العالم ،من حربني عامليتني ّ

ً
وارتباطا بذلك ،برز حقل جديد يف الهيستوريوغرافيا الغربية ال يستسلم ملفاعيل "املركزية" وإغراءاتها املوغلة يف اإلعالء من شأن
املؤرخ.

الذات والتنقيص من شأن اآلخرينً ،
وبدل من ذلك استعاض عن نموذج الغرب بتب ّني منظور كوين للمايض اإلنساين ،وفق حركية عاملية

ثمة شي ًئا يكاد يجمعنا(((.
تستجيب لحقبة العوملة التي تشعرنا ّ
بأن ّ

ً
أشواطا كبرية يف األوساط األكاديمية األنكلوسكسونية ،اململكة املتحدة والواليات املتحدة
إذا كان "التاريخ العاملي" قد قطع

روادها  -جماعة املؤرخني  -من أجل أن يكتسب
األمريكية عىل وجه الخصوص ،وبدرجة أقل يف أملانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا ،التي كافح ّ

ّ
ومحل رصف ،سواء تع ّلق األمر باألبعاد
ضدا يف املقاربات الكالسيكية اللصيقة بما هو قومي
هذا الحقل  -تاريخ العالم  -هويته
املتفردةًّ ،
ّ
تطور املعرفة التاريخية ورؤاها ومقارباتها ،وانفتاح املؤرخني عىل
أو طبيعة املقاربات واملوضوعات واإلشكاليات ،مستفيدين يف ذلك من ّ
الحقول األخرى يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية (االقتصاد ،وعلم االجتماع ،وعلم السياسة ،والجغرافيا ،واألنرثوبولوجيا ،والعالقات

التوجه ً
الدولية  ...إلخ) ،فإ ّنه مع ذلك كلهّ ،
بقية الفضاءات الجغرافية األخرى.
يظل هذا
ّ
حقل ً
بكرا يف ّ

أيضا ،وإن كان املقام ً
أن أحد أهداف "تاريخ العالم" هو إبراز األنساق املشرتكة
يف هذا السياقً ،
فعل ال ي ّتسع للتفصيل ،نشري إىل ّ

لتاريخ كل الناس ،وعرض التاريخ العاملي بوصفه تجربة إنسانية متداخلة ومرتابطة ومشرتكة .ويف هذا اإلطار ،يعترب كتاب صعود
ً
أيضا أن ندرج ضمن اإلطار نفسه الدراسات
الغرب((( ،للمؤرخ األمرييك وليام ماك نيل ،حقًّا
محاولة مؤسسة يف هذا الباب ،ويمكن ً
األمريكية حول ما ُيصطلح عىل تسميته "حديث النهايات" ،يف إشارة إىل عمل كل من فرانسيس فوكوياما ،نهاية التاريخ واإلنسان

األخري((( ،وصمويل هنتنغتون ،رصاع الحضارات((( ،واملؤرخ اإلسكتلندي نيال فريغسون ،الحضارة :الغرب والبقية((( .لكن ّ
يظل

كتاب كريستوفر باييل ،والدة العالم الحديث((( ،وكتابا املؤرخ األملاين يورغني أوسرتهاميل العوملة :تاريخ موجز((( ،وتحول العالم:
ً
أعمال رائدة يف هذا القطاع الهيستوريوغرايف.
التاريخ العاملي يف القرن التاسع عرش(((،

1
2

أحمد إبراهيم أبو شوك" ،تدريس تاريخ العالم في جامعات الخليج العربي :التحديات واآلفاق" ،أسطور  ،العدد ( 5كانون الثاني /يناير  ،)2017ص .312
عمرو عثمان" ،التاريخ العالمي :موضوعه ومناهجه ودراسته من خالل تاريخ األشياء" ،أسطور ،العدد ( 1كانون الثاني /يناير  ،)2015ص .9

W. H. McNeill, The Rise of The West: A History of The Human Community (Chicago/ London: The University of Chicago Press, 1963).

3

Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man (New York: Free Press, 1992).

4

Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & Schuster, 1996).

5

Niall Ferguson, Civilization: The West and the Rest (New York: Penguin, 2012).

6

C. A. Bayly, The Birth of the Modern World 1870 - 1914 (Hoboken, NJ: Wiley Blackwell, 2004).

7

Jürgen Osterhammel & Niels P. Petersson, Globalization: A Short History (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005).

8

9 Jürgen Osterhammel, The Transformation of the World: Global History of the Nineteenth Century (Princeton, NJ: Princeton University
Press, 2014).
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مهما يف الفضاءات األنكلوفونية واألملانية ،نجد أن األوساط
عىل هذا النحو،
حي ًزا ًّ
ً
وتماشيا مع هذه "املوضة الجديدة" التي أخذت ّ

اهتماما عىل نحو متزايد بـهذا القطاع الهيستوريوغرايف؛ "التاريخ العاملي" أو "التاريخ الكوين" ،خاصة
الفرنكوفونية هي األخرى أولت
ً
خالل العقد األخري .ويف هذا السياقُ ،ت ّ
شكل الكتب ،سواء التي أرشف عليها باتريك بورشون ،تاريخ العالم يف القرن الخامس عرش(،((1

ً
أيضا ،يندرج مؤ َّلف تاريخ العالم
حررها وحده ،تاريخ فرنسا العاملي(،(((1
أعمال مؤسسة حقًا يف هذا الباب .وضمن هذا السياق العام ً
أو ّ
خالل القرن التاسع عرش ،الذي نُرش عام  2017عن دار النرش الفرنسية فايار ،والذي شارك يف إخراجه ما ينيف عىل مئة باحث وباحثة،

وتحت إرشاف املؤرخني بيري سينغارافايلو وسيلفان فينري(.((1

الضيقة
يعد هذا الكتاب الجماعي الضخم حقًّا محاولة طموحة وعالمة فارقة عىل الخروج من الرؤية الغربية
صفوة القولّ ،
ّ

واالستعاضة عنها بانتهاج رؤية شمولية كونية لتاريخ العالم ،بغية استرشاف عوالم أرحب ،ما من شأنه أن يعطي الكلمة الفرنسية القديمة
(توملوند) معناها الكامل حقًّا ،حيث يغدو التاريخ تاريخ ّ
كل الناس  .Mankindوقد نُقل هذا العمل حدي ًثا إىل العربية ،بمساهمة باحثني

مغاربة وتونسيني ،وسهر عىل تنسيقه ومراجعته محمد حبيدة ،أستاذ التاريخ االجتماعي ومناهج البحث والرتجمة بجامعة ابن طفيل
باملغرب ،وصدر يف  940صفحة من القطع املتوسط ،عن "سلسلة ترجمات" يف مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود يف الدار البيضاء
ّ
ويشكل الكتاب يف حلته العربية قيمة مضافة للمشتغلني يف الدراسات التاريخية ،وما يزيدها رونقًا وأهمية كونها
باملغرب عام .2021

أقرب إىل الكتابة الثانية املبدعة ،منها إىل الرتجمة باملعنى الحريف للكلمة.

أهمية الكتاب
لهذا الكتاب أهمية خاصة ،ويم ّثل ً
راهنيا العتبارات
بعدا
فعل قيمة معرفية مضافة للمشتغلني يف الدراسات التاريخية ،ويكتيس ً
ً

عدة يمكن أن نوجزها يف ثالثة ،عىل النحو اآليت:
ّ

سد النقص املهول الحاصل يف هذا الحقل البكر (التاريخ العاملي)
ӵمن حيث املوضوع "تاريخ العالم" ،يسهم الكتاب ،بال ريب ،يف ّ

تخص ًصا يروم اإلمساك بالقوى املحركة للتاريخ يف ترابطاتها
يف الهيستوريوغرافيا التاريخية ،الذي عىل الرغم من ّ
جدته وفائدته باعتباره ّ

فإن حضوره
وشموليتها وبصورة تتجاوز الحضارات والدول واألقاليم والشعوب
ضيقةّ ،
ّ
والهويات ،وغري ذلك ّ
مما ي ّتصل بها من دوائر ّ

وغائبا عىل نحو شبه ّ
ّ
عموما.
كل يف الجامعات العربية
هامشيا
يظل
ً
ً
ً

متفر ًدا ،والذي وصفه غابرييل مونود بكونه "قرن التاريخ" ،إذ ال مناص من العودة
ӵبعودته إىل القرن التاسع عرش الذي يعترب قر ًنا ّ

املمتد وفقًا إلريك جون هوبسباوم .ومن دون العودة إىل املرتكزات التاريخية لهذا القرن الذي
إىل ظرفية القرن التاسع عرش الطويل أو
ّ

ّ
عصيا عن الفهم "فاليوم
واملستمرة إىل اآلن ،يصبح هذا الحضور
تشكلت فيه كثري من عواملنا املادية والثقافية واالجتماعية والسياسية
ّ
ً
يخرج من األمس ،والغد ينبثق من املايض" وفق عبارة بليغة للمؤرخ جاك لوغوف(.((1

Patrick Boucheron (dir.), Histoire du monde au XVe siècle (Paris: Fayard, 2009).

10

11 Patrick Boucheron (dir.), Histoire mondiale de la France (Paris: Seuil, 2017).
Pierre Singaravelou & Sylvain Venayre (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle (Paris: Fayard, 2017).

13

جاك لوغوف ،هل ولدت أوربا في العصر الوسيط؟ ترجمة محمد الحناوي ويوسف نكادي (وجدة :مطبعة مفكر زنقة السنغال.)2015 ،
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تحدي بناء رؤية تركيبية للمايض اإلنساين،
ӵتكمن القيمة املضافة للكتاب ً
مقدمتها ّ
أيضا يف الرهانات الكربى التي ينطوي عليها ،ويف ّ

ٍ
ومحاولة كتابة تاريخ شمويل وفقًا لنظرة كونية تسعى ً
متعدد األصوات ،وفقًا للمؤرخ الفرنيس
بماض
أول ،وقبل كل يشء ،لإلمساك
ّ
جول ميشليه.

عود عىل بدء :مضامني الكتاب
فإن صفحات هذا الكتاب املاثل للدراسة تتو ّزع عىل أربعة
إضافة إىل تقديم الرتجمة العربية واملقدمة والخاتمة والببليوغرافياّ ،

أقسام ،وهي عىل التوايل .1 :تجربة العالم .2 ،زمن العالم .3 ،متجر العالم 4 ،العالم وأقاليمه .ويتوزع ّ
كل قسم بدوره عىل مجموعة من
الفصول واملباحث ،التي ّ
تشكل خريطة مفتاحية للولوج إىل دفّات الكتاب.

ً
بداية إىل التأكيد عىل أهمية
وعىل سبيل البدء ،يف تقديمه لهذا الكتاب املرتجم عن لغته األصلية الفرنسية ،يذهب محمد حبيدة

"تاريخ العالم" الذي تتزايد شعبيته وحضوره يف الهيستوريوغرافيا العاملية خالل القرن الحادي والعرشين ،وال سيما يف الفضاءات
األنكلوسكسونية؛ اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية عىل وجه الخصوص ،وبدرجة أقل يف بالد الطواحني الهوائية (هولندا)

أن تاريخ العالم يف جوهره دراسة للرتابطات االقتصادية والثقافية والسياسية
وأملانيا .ويشري املرتجم يف هذا االتجاه ً
أيضا إىل حقيقة مفادها ّ

ً
لتطور املعرفة التاريخية وظاهرة العوملة التي اجتاحتنا من كل جانب،
فضل عن كونه حصيلة
معينة،
ّ
التي حصلت خالل حقبة زمنية ّ
لكن هذا ال يمنعه من اإلشارة إىل رضورة توخّ ي الحذر وأخذ األمور عىل محمل ال ّنسبية يف كل حديث عن عوملة العوالم؛ ذلك أن ليس

ربما يمكن اعتبار أنها كانت مناهضة
ثمة ثقافات مقاومة لهذا التيار ،وحتى ّ
كل الكيانات الجيوبوليتيكية قد تأثرت بالدرجة نفسها ،بل ّ
للعوملة عىل اإلطالق.

أن عملية التعامل اإليجايب مع هذا العمل الجماعي "يع ّلمنا نحن املشتغلني يف حقل الدراسات التاريخية"
ويشري حبيدة إىل ّ

التحرر من التقوقع املحيل والقومي وضيق األفق وحجب دوائر الرؤية نحو توسيع أفق البحث العتناق
ثالثة فوائد عىل األقل .أوالها،
ّ
الفضاءات الرحبة لتاريخ العالم .وثانيتها ،تبيان هشاشة عملية التحقيب يف العالم العريب ،مغربه ومرشقه ،وهو ما يفرض إعادة التفكري يف

أدوات ومقاييس التحقيب لدينا خاصة عند تناول حقبة العرص الحديث .ثالثتها ،بناء رؤية جديدة يف كتابة التاريخ تنترص للرتكيب بوصفه

ً
نهجا ،ويحاول من خاللها أن يرى تاريخ البرش ً
مجموعة من القصص الخاصة ملجتمعات متباينة ومتنافرة
قصة واحدة متماسكة ،وليس
ً
وتعيش بمعزل بعضها عن بعض.

يف مقدمة هذا الكتاب ،يصوغ املؤرخان سينغارافايلو وفينري األسئلة التي واجهتهما يف عملية تنسيق وتحرير هذا العمل الجماعي،

وتبعا لذلك ،ومن خالل استعادة عبارة أثرية عن املؤرخ
كاآليت :كيف أصبحنا معارصين؟ أي قرن تاسع عرش؟ أي عالم؟ أي تاريخ؟ ً
فإن سينغارافايلو وفينري يهدفان ،من خالل
تؤرخ بسالسة"ّ ،
مؤرخً ا معناه أن ّ
لوسيان فيفر ومن قبله جول ميشليه ،مفادها" :أن تكون ّ
اإلجابة عن هذه اإلشكاليات ،إىل الوصول إىل نوع من املوضعة اإلبستيمولوجية ملوقع "تاريخ العالم" ضمن القطاع الهيستوريوغرايف،

أن" :كتابة تاريخ العالم محفوفة
واإلشارة إىل بعض املحاذير التي تحيط بكتابة هذا التاريخ ،والتي وصفاها بعبارة وجيزة مفادها ّ
باملخاطر ،ألننا ال نعرف تمام املعرفة ما هو هذا التاريخ قبل البدء بكتابته" (ص .)23

تلف عملية كتابة
منسقَي العمل لم يقترصا عىل اإلشارة إىل املحاذير واملنزلقات املنهجية واإلبستيمية التي ّ
مهما يكن من أمرّ ،
فإن ّ

أيضا خريطة وإشارات للولوج إىل هذا العمل الضخم ،الذي يشهد عىل ديناميات
يقدمان ً
تاريخ العالم يف القرن التاسع عرش ،لكنهما ّ
االندماج العاملي ،ويف الوقت نفسه عىل امتداد الهويات ،وتداخل التواريخ املحلية والوطنية والقومية يف نسق عاملي ،يمنحنا الشعور
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مرة بأننا أصبحنا "معارصين" .هنا ،استنا ًدا إىل هندسة هذا الكتاب الجماعي ،فإ ّنه يف إمكان كل واحد فينا  -نحن املشتغلني يف
ّ
ألول ّ
وتوجهه نحو
فإن القراءة الفاحصة وحدها تقود كل باحث
وتبعا لذلك ّ
ّ
حقل الدراسات التاريخية  -الولوج من حيث يريد إىل هذا العملً .
ً
التنوع
نص ذي معنى،
كتابة ّ
تفاعل مع هذا العمل الجاد يف جنسه ،وهو ما يعني أ ّننا نتعامل مع كتاب يفيض بالتجارب ،بقدر ما ُيظهر ّ

منمطة .ومن ثمة ،لم يكن مفاج ًئا أو من قبيل الصدفة أن يكون أحد
الهائل لعاملنا وبوجود "حداثات" بديلة ،وليس "حداثة" واحدة ّ
األهداف الكربى لهذا الكتاب كام ًنا باألساس يف قياس دينامية االندماج العاملي ،ويف الوقت نفسه رصد مظاهر الالمباالة التي رافقت

عملية تشكيله.

وهكذا ،جاء القسم األول من هذا الكتاب بعنوان "تجربة العالم" ،الذي تتوخى فصوله األربعة عرش عرض مجموعة من الظواهر

فعال يف تغيري العالم الذي نعيش فيه (الديموغرافيا ،واملواصالت،
التي بصمت القرن التاسع عرش الطويل أو
ّ
املمتد ،والتي كان لها دور ّ

واالتصاالت ،والهجرة الدولية ،والتجارة الدولية ،والتصنيع ،والتمدين والتحرض ،والثورات والحروب ،والعلم ومجتمع املعرفة  ...إلخ).
أساسا أوروبية  -أمريكية بفعل اختالل ميزان القوة الهيستوريوغرايف ،وسيطرة
ويف هذا القسم ،عىل الرغم من ّ
أن الببليوغرافيا املعتمدة فيه ً

فإن جماعة املؤرخني ،كانت قد بذلت جهو ًدا نوعية للقطع مع النزعة "األورومركزية"
املدارس والجامعات الغربية األكرث عد ًدا
وتطو ًراّ ،
ّ
وحقبة لـ "الحداثة" .وقد اتجهت ً
ً
بدل من
أوروبيا باألساس
مدة ليست بالقصرية بكونه قر ًنا
حدد منذ ّ
لتاريخ القرن التاسع عرش الذي ُي َّ
ً

ّ
املحل
ذلك إىل مساءلة هذه الظواهر يف سياقها التاريخي ،لكن من خالل تغيري طبيعة املقاربات ومساءلتها عىل املستوى العاملي وليس
أو اإلقليمي ،وذلك لقياس مدى توحيد العالم ودينامية االندماج العاملي من جهة ،ومن جهة أخرى كشف مظاهر الالمباالة التي
صاحبته ،كما أرشنا آنفًا.

لن يكون يف اإلمكان استعراض كل محتويات القسم األول ،ولكننا سنتوقف عند فرادة يكشف عن خيوطها وطريقة انتظامها

أن هذه القضايا واملوضوعات املتع ّلقة بالديناميات العاملية املسجلة يف القرن التاسع عرش تبقى يف حقيقة األمر حارضة
هذا القسم ،وهي ّ

نعده إرهاصات عوملة ّ
أيضا ،نحن
مبكرة .ويدفعنا هذا القسم ً
ومستمرة معنا نحن أبناء القرن الحادي والعرشين ،وهو ما يمكن أن ّ
ّ
املشتغلني يف حقل الدراسات التاريخية ،إىل مساءلة أدوات التحقيب لدينا ،وإعادة التفكري يف تحقيب جديد لظاهرة العوملة خاصة عند

عما يك ّنى بـ "البدايات األوىل" لهذه الظاهرة العاملية.
الحديث ّ

ً
املمتد ،وهو قرن
شامل للقرن التاسع عرش
مسحا
موسوما بـ "تاريخ العالم" ،فيم ّثل يف حقيقة األمر
ّأما القسم الثاين ،الذي جاء
ّ
ً
ً

قرن اتساع اآلفاق عرب املعرفة من ناحية ،وزمن تق ّلص املساحة بني العوالم والفضاءات
يعترب ،من وجهة نظر الكثري من املؤرخنيَ ،
ويلحظ حني قراءتنا هذا القسم االرتباط
الجغرافية بفعل تسارع التنقّالت
وتطور املواصالت وثورة االتصاالت من ناحية أخرىُ .
ّ
الوثيق بني هذا القرن والعالم الذي نعيش فيه نحن املعارصين اليوم ،ففي هذا القرن الذي أصبح فيه الجميع عىل علم بالجميع وفقًا
أيضا عدد من الظواهر االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية ،التي ال زالت ّ
تشكل عاملنا عىل نحو كبري
لسينغارافايلو وفينري ،برز ً

(االهتمام بحماية البيئة ،واملنظمات الحقوقية ،وحقوق اإلنسان ،والهجرات الكربى ،والتجارة العاملية ،والرحالت العابرة للمناطق،
ّ
أهم الدروس التي يمكننا
وتأسيسا عىل ذلك،
حيويا  ...إلخ).
طاقيا
والسالح ،واإلرهاب العاملي ،وال ّنفط بوصفه مور ًدا
ً
يتجل أحد ّ
ً
ً

استخالصها من قراءتنا هذا القسم باألساس يف محاولة الوصول إىل نظرية تفسريية كربى يف كتابة تاريخ العالم ودراسة الظواهر الكربى
والهويات .بعبارة أخرى ،إمكانية الوصول إىل بناء منطقي ومتماسك عند اإلجابة عن أسئلة من
العابرة للمناطق والجغرافيات والثقافات
ّ

تطور بها؟ وما األسباب التي جعلت ذلك ممك ًنا؟
تطور العالم بالطريقة التي ّ
قبيل :كيف ّ
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تهم
مر ،جاء القسم الثالث معنو ًنا بـ "متجر العالم" ،واشتمل عىل أحد عرش فصال مو ّزعة عىل ّ
وعطفًا عىل ما قد ّ
عدة موضوعات ّ
عموما ً
التاريخ االقتصادي واالجتماعي والحياة اليوميةّ ،
تفرق ،وهو ما
ناظما بينها ،وتجمع
خيطا
تشكل الثقافة املادية
ً
ً
ً
إضمارا ما ّ

وأيضا عىل وجود تفاعل وترابطات بني مناطق وثقافات املعمورة ،يف زمن لم يعد
تنوع العالم
وتشبك مجاالتهً ،
يعكس حقًّا شهادة عىل ّ
ّ

يسمح لناً ،
نتصورها بمعزل عن بعضها البعض .ويف هذا السياق ،وأمام كرثة األمثلة يف الكتاب حول التجارة العاملية التي
أصل ،بأن
ّ

تم ّثل ً
تعد عالمة دالة يف هذا االتجاه.
دليل عىل الرتابط والتفاعل
العامليني ،فإ ّننا سنقترص عىل ثالثة أمثلة من وجهة نظرنا ّ
َّ

ً
أول" :الطرابيش" التي وإن اختلف الباحثون يف تحديد منشئها (إمرباطورية هابسبورغ ،أو الدولة العثمانية ،أو املغرب  ...إلخ)،

محددة خاصة يف العالم
أن القرن التاسع عرش هو قرن الطربوش بامتياز .وهذه الصناعة التي صارت وظيفة
ّ
إال أنهم يتفقون عىل ّ
أيضا إىل اإلصالح وفقًا لعاملة االجتماع صوفيا فريشيو .فمن
اإلسالمي ،فمن املغرب إىل الهند أصبحت رمز الرؤوس الذكية ،ورم ًزا ً

ً
عالمة للحداثة أمام
تميز يف مواجهة املحتل ،ومن ناحية أخرى استخدمته الحركات الوطنية
ناحية ،استخدم الطربوش األحمر عالمة ّ
"العمامات القديمة" التي ترمز إىل املحافظة والتقليد؛ ففي أرض الكنانة مرص ،عىل سبيل املثال ،كان املتعلم /األفندي يرتدي الطربوش
ً
عالمة
إكسسوارا وسلعة استهالكية،
جسدت ،إىل جانب كونها
األحمر ،والعمامة مرتوكة للفقهاء والفالحني والعامةً .
ً
ثانيا :الساعة التي ّ

عىل االنضباط الزمني ،وقبضة ال ّزمن الجديد عىل الوجود يف هذا القرن الذي م ّثلت الساعة رمزه ووسيلته وفقًا لكريستوف غرانجر،

خاصة بعد أن جرى تأميمها وعوملتها ،فكانت النتيجة بروز نظام املواقيت الوطنية ،ثم نظام التوقيت الدويل "غرينتش" يف عام 1911
بوصفه عالمة فارقة عىل رسم زمن العالم وتقدير الوقت واإلحساس بالزمن .ثالثًا" :الشاي" ،املرشوب اآلسيوي العجيب الذي أضحى
الست ،بداية من الصني أرض املنشأ ومن هنالك إىل بقية العالم .ويف سياق
معوملًا خالل هذا القرن ،واكتسب شعبية عاملية يف القارات
ّ

ً
فاعل
وانتهاء باستهالكه ،تظهر بريطانيا
ومرورا بتسويقه
بدءا من إنتاجه
ً
وتتبع العملية الطويلة ً
عرض فيليب شاسني ّ
ً
لقصة الشايّ ،

رئيسا أكرث من الصني يف عوملة هذا املرشوب وفقًا للمؤرخ نيال فريغسون؛ ذلك أن تأثري اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس كان
ً

واضحا ،من خالل احتكارها لتجارة هذا املنتج.
ً

ّ
املشكلة
وأخرياُ ،يم ّثل القسم الرابع من هذا الكتاب وعنوانه "العالم وأقاليمه" ،واملو ّزع عىل عرشة فصول وفقًا للمجاالت الحضارية
ً

للعالم بأرسه (أوروبا ،وأمريكا الشمالية ،وأمريكا الالتينية ،وآسيا ،والهند ،والصني ،وأفريقيا جنوب الصحراء ،واإلمرباطورية العثمانية،

ً
املمتد ،لكن
محاولة جا ّدة لتقديم قراءة تركيبية لتاريخ العالم خالل القرن التاسع عرش
وامللكيات العربية اإلسالمية ،وروسيا  ...إلخ)،
ّ
من دون حذف التنوع أو إلغاء الخصوصيات ،بما يف ذلك ال ّتفاوتات الحاصلة آنئذ بني مناطق املعمورة .وعىل هذا النحو ،كانت الفصول

وتبعا لذلك ،كان املساهمون يف هذا القسم يتجهون
العرشة تحايك تاريخ النطاقات الحضارية العاملية غري املعزولة عن بعضها البعضً ،
إىل تخليص التاريخ من النزعة املركزية ،ويف مقابل ذلك كانوا يكشفون حقًّا عن ٍ
متعدد األصوات ،يبوح بوجود "حداثات بديلة".
ماض ّ

َ
نقطة انطالق
بأن القاسم املشرتك بني هذه الفصول العرشة هو اتخاذ املناطق
يمكن اإلقرار ،ومن دون إطناب يف التفاصيلّ ،

حد ذاتها ،وإ ّنما يف عالقاتها وتفاعالتها
لدراسة "التاريخ العاملي" ،أي دراسة التاريخ اإلقليمي ليس بوصفه
إقليما أو منطقة منفصلة يف ّ
ً
وبقية العالم من ناحية أخرى .يف ّ
فإن هذا النمط من البحث التاريخي يوفّر لنا مجموعة من الفوائد
كل األحوالّ ،
مع جريانها من ناحيةّ ،
تصور جديد حول دينامية االندماج
عىل املستوى البحثي واملعريف واملنهجي يف كتابة وقراءة التاريخ العاملي ،من ضمنها إفادتنا يف بناء ّ

العاملي يف إطار ظاهرة العوملة.
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خامتة
ّ
يشكل هذا الكتاب ،وهو ثمرة لعمل دؤوب شارك يف إنجازه ما ينيف عىل مئة باحث وباحثة ،وتحت إرشاف بيري سينغارافايلو

وسيلفان فينري ،قيمة مضافة للمشتغلني يف تاريخ العالم الذي ّ
يشكل القاعدة العريضة والصلبة التي تستند إليها بقية التواريخ املح ّلية

والوطنية واإلقليميةّ .
ولعل واحدة من مزايا هذا العمل هو نجاح أصحابه  -جماعة املؤرخني  -بلغة نرثية أنيقة يف تقديم صورة بانورامية

أن هذا الكتاب ُيربز أوروبا والواليات املتحدة األمريكية
ومتعددة األوجه لتاريخ العالم خالل القرن التاسع عرش
شاملة
ّ
ّ
املمتد .صحيح ّ
اللتني أدتا بال ّ
حتما إىل ما وراء حسابات النزعة املركزية األوروبية ونموذج الغرب ،الرتياد
دورا
أساسيا خالل هذا القرن ،لك ّنه ينقلنا ً
شك ً
ً

املتعددة ملاضينا اإلنساين ،ويبوح حقًّا بوجود حداثات بديلة .عالوة عىل ذلك ،تكمن
عوالم واسعة بأفق كوين يسمح بسماع األصوات
ّ

جدة وفائدة هذا الحقل يف الوعي باملايض وفهم الحارض وامتالك القدرة عىل استرشاف املستقبل .بعبارة أخرى ،يتيح تاريخ العالم لنا
ّ

إمكانية إدراك كيف وصل العالم إىل ما وصل إليه ،وإىل أين يتجه.

هيستوريوغرافيا
قطاعا
فإن أهم درس يمكن استخالصه من قراءتنا لهذا الكتاب هو أهمية "تاريخ العالم" بوصفه
يف الحصيلةّ ،
ً
ً

يوما بعد يوم من ناحية .ومن ناحية أخرى،
ّ
تقدمه أغلب الجامعات واملراكز البحثية الغربية الكبرية اليوم ،والذي تزداد شعبيته وحضوره ً
أيضا من خالل فريق الرتجمة إىل عموم املشتغلني يف حقل
من وجهة نظري وبمناسبة صدور الرتجمة العربية للكتاب ،دعوة ورصخة ً

بتخصص التاريخ العاملي،
الدراسات التاريخية ،لتحريك املياه الراكدة يف الجامعات العربية ،من املحيط إىل الخليج ،للرشوع يف االهتمام
ّ

تدريسا وتأليفًا ونرشًا.
ً
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أكرم زعيرت

يوميات أكرم زعيرت

آمال الوحدة وآالم االنقسام ( - )1965-1949الجزء األول

صــدر عن املركــز العريب لألبحاث ودراســة السياســات
كتاب يوميات أكرم زعيرت :آمال الوحدة وآالم االنقسام
ون زعيرت يف الجزء األول
( ،)1965-1949يف جزأين ،يــد ّ
منــه يومياته ما بــن عامــي  1949و ،1961مــن وقائع
مــا بعد نكبــة فلســطني عــام  ،1948وســعيه الدؤوب
لتحقيق الوحدة السورية  -العراقية ،ومن ثم محاوالته
لتحقيــق الوحــدة العراقيــة  -األردنية ،مســتعرضً ا أبرز
األحداث التي وقعت خاللها انقالبات عسكرية ،وثورات،
ومقاومة األحالف العســكرية االســتعامرية ،والوحدة
وصــول إىل تخلّيه عن الجنســية
ً
املرصيــة  -الســورية،
الســورية ،والتحاقــه بالعمــل العــام يف األردن ضمن
الوفد األردين يف األمم املتحدة عام .1961
يف حــن يغطي الجزء الثــاين من هذا الكتــاب الفرتة
 .1965-1962وقد سبق للمركز العريب أن أصدر مذكرات
أكــرم زعيــر للفــرة  1970-1967يف كتاب آخــر بعنوان
يوميات أكرم زعيرت :سنوات األزمة .1970-1967
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ترجمة ودراسة ألربع رسائل باللغة العثامنية بشأن الحصار
1827 الفرنيس للسواحل الجزائرية سنة
Translation and Study of Four Letters in the Ottoman
Language on the French Siege of the Algerian Coast
in 1827
يُعــ ّد الحصار الذي ضربته القوات الفرنســية على مدينــة الجزائر إحدى المراحل المهمة في تاريخ الجزائــر والمنطقة كلها؛ إذ تجاوزت

، لعل أهمهــا الدولة العثمانية،متعددة
ُ  ثنائية الجزائر وفرنســا إلى أطراف أخــرى، بحكم الجغرافيــا والتاريخ،تعقيداتــه وانعكاســاته

 وقد حملت هذه التبعية في طياتها تســاؤالت حول مــدى تفاعل الدولة.العتبــارات عــدة منها تبعية إيالــة الجزائر للدولة العثمانيــة
 تحاول. وأضحى هذا التساؤل بمنزلة فخ يجعل كل طرف يحاول تبرير موقفه،العثمانية مع مسألة الحصار الفرنسي للسواحل الجزائرية
 االطالع، من اللغة العثمانية (التركية القديمة) إلى اللغة العربية، من خالل ترجمة أربع رسائل ضمن األرشيف العثماني،هذه الدراسة
.على ردود الفعل العثمانية بعيدًا عن األحكام القطعية الجاهزة

. حسين باشا، خليل أفندي، فرنسا، الدولة العثمانية، الجزائر:كلمات مفتاحية

The siege by French forces of Algiers is one of the important stages in the history of Algeria and the entire region.
Its complexities and repercussions, by virtue of geography and history, transcended Algeria and France to spill over
into many other parties, perhaps the most important of which was the Ottoman Empire, due to several considerations,
including Algeria's subordination to the Ottoman Empire. This dependency led to questions about the extent of the
interaction of the Ottoman Empire with the issue of the French blockade of the Algerian coasts, and this question
trapped each party into attempting to justify its position. By translating four letters within the Ottoman archive, from
Ottoman Turkish into Arabic, this study seeks out Ottoman reactions away from ready-made peremptory judgements.
Keywords: Algeria, the Ottoman Empire, France, Khalil Affendi, Hussein Basha.
. إسطنبول،1453 باحث يف قسم التاريخ العثامين يف جامعة إسطنبول
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مفتتح
عد الوثيقة إحدى األدوات األساسية والرئيسة التي تتيح ،ضمن السياق العام ملتغريات مختلفة ،إمكانية فهم الحادثة التاريخية
ُت ّ

َ
اللبنة األساسية للفهم الواعي والحقيقي للتاريخ ،لكن مع
كثريا ما ُع ّدت لدى بعض االتجاهات التاريخية
بتفاصيلها وحيثياتها .ولهذاً ،
(((
كثريا يف هذا
رضورة تجاوز منطوق الوثيقة إىل املسكوت عنه كما يرى ذلك "مارك بلوخ" ( .Mark Blokh )1944-1886ولن نحيد ً

املقام عن هذه الرؤية؛ إذ سنسعى لتبيني بعض الحقائق التاريخية التي يكتنفها الغموض ،بسبب غياب الوثيقة التاريخية يف مرحلة ما
من جهة ،والجهل بلغة هذه الوثائق من جهة أخرى.

وإذا تقرر ما سبق ،ورأينا ما لها من أهمية يف الكتابة التاريخية ،رصفنا الجهد نحو الوثائق التي بني أيدينا اليوم ،وهي عدد من

الوثائق املحفوظة يف أرشيفات الدولة العثمانية يف شكل مراسالت رسمية بني األطراف الثالثة املرتبطة باملسألة الجزائرية :أوجاق
الجزائر ،والدولة العثمانية ،وفرنسا.

تكمن أهمية هذه الوثائق يف كونها أوىل املراسالت الرسمية بشأن املسألة الجزائرية ،وهي التي توضح ،عىل نحو بعيد،

البدايات األوىل لهذه املسألة ،وترسم بالفعل مستقبل هذه املشكلة وحلها؛ ما يجعلها عن حق إحدى األدوات الرئيسة لفهم املسألة
الجزائرية وتطوراتها.

ُكتبت ثالث رسائل من هذه الوثائق يف أصلها باللغة العثمانية ،وواحدة منها ن ُِقلت من لغتها األصلية الفرنسية إىل اللغة العثمانية،

وكل هذه الرسائل تتحدث عن موضوع مركزي هو بداية االحتكاك بني أوجاق الجزائر والدولة الفرنسية ،أسبابه ومساره .فكيف رسمت
ٍ
بصورة
هذه الوثائق مسار تطور املسألة الجزائرية؟ وما الذي أوردته هذه الرسائل؟ هل تكشف بالفعل عن أمور جديدة؟ هل أوضحت،
ما ،موقف الدولة العثمانية من الحصار الفرنيس للسواحل الجزائرية؟ وهل ستعيننا يف فهم سبب عدم تدخل الدولة العثمانية يف هذه

املسألة واكتفائها بأداء دور املشاهد لتطور األحداث؟ وما األمور التي سكتت عنها هذه الوثائق؟ وملاذا؟

رأينا أنه علينا توزيع املادة املعرفية الخاصة بهذه الدراسة ،من أجل فهم إشكالية تطور املسألة الجزائرية وموقف الدولة العثمانية

منها ،إىل قسمني أساسيني :القسم األول ،نسلك فيه طريق الدراسة النقدية للوثائق واملراسالت محل الرتجمة والدراسة ،ثم نتناول يف
القسم نفسه تطورات املسألة الجزائرية من خالل مقارنة ما ورد يف هذه الوثائق وإبراز َمواطن التداخل ومواطن االختالف بينها .فإذا

فرغنا من ذلك وتحقق لنا ما نصبو إليه ،انتقلنا يف القسم الثاين من الدراسة إىل ترجمة الوثائق األرشيفية األربع ،وحاولنا يف هذه الجزئية
أن تكون الرتجمة العربية حمالة للمعاين التي استقرت يف الوثائق بلغتها العثمانية ،وأتبعنا ترجمة كل وثيقة بنسختها األصلية التي ُكتبت

بها حتى تسهل العودة إليها واملقارنة بينها.

أولً  :دراسة تحليلية للوثائق املرتجمة
الوثائق التي بني أيدينا ،يف ُمجملها موجودة يف أرشيف رئاسة الوزراء يف إسطنبول ،وتقع كلها ِضمن القسم العثماين من األرشيف،

وإن اختلفت تصنيفات كل واحدة منها بسبب الجهة املرسلة أو املتلقية.

دفاعا عن التاريخ أو مهنة المؤرخ" ،تبين ،مج ،1
 1وجيه كوثراني" ،مارك بلوخ :من فكرة 'المجتمعات الحزينة' إلى التأريخ ألزمة التحول وأزمنتها ،قراءة في كتاب ً
العدد ( 1صيف  ،)2012ص .203
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أول هذه الوثائق رسالة رسمية من السفري الفرنيس يف إسطنبول السيد "قيمينو" ( Guilleminotتوىل سفارة بالده يف إسطنبول
( ))1841-1834إىل الباب العايلُ .ك ِتبت هذه الرسالة ً
أول باللغة "الفرنسية" ون ُِقلت منها إىل اللغة العثمانية ،وللتحقق من الوثيقة ،قارناها
بالنسخة األصلية املكتوبة باللغة الفرنسية واملوجودة يف األرشيفات نفسها(((؛ فوجدناهما بالفعل متناظرتني ،بحيث لم تختلف النسخة

العثمانية عن الفرنسية يف يشء من حيث املعطيات والتفاصيل.

تقع الوثيقة األصلية ،املكتوبة باللغة الفرنسية ،ضمن محفوظات السياسة الخارجية  ،hariciye siyasiيف ورقتني من أربع

صفحات تحمل الرقم ( ،((()425/2واسم امللف الذي تقع ضمنه هذه األوراق هو" :أوراق مختلفة متعلقة بالجزائر" Cezayir'le ilgili

.muhtelif evrak

ٍ
واحدة والتي تحمل الرقم ()4
وقد آثرنا اعتماد النسخة الثانية من هذه الرسالة املرتجمة إىل اللغة العثمانية التي تقع يف صفحة

ٍ
مجموع يخص الجزائر ويحمل الرقم ( )138/73تحت اسم "العالقات الخارجية ،املسألة الجزائرية" Dış ilişkiler, Cezayir
ضمن

.((( meselesi

عد فاتحة املراسالت الرسمية التي تتناول املسألة الجزائرية بني فرنسا والباب العايل،
إن سبب انطالقنا من هذه الرسالة هو أنها ُت ّ

وسوف تكون املرجع الذي ستعتمده السلطات الفرنسية لتربير الكثري من األمور فيما بعد ،ثم إن معظم املراسالت الالحقة كانت امتدا ًدا
ً
دحضا لهذه الرسالة كما سرنى.
مناقشة أو
أو
ً

ُكتبت هذه النسخة من الرسالة بخط الرقعة عىل نحو مقروء وجميل ،وتقع يف ع ِ
رشة َأ ْس ُط ٍر يف كل منها أربع وعرشون كلمة .كان
َ

تقريبا فيما يشبه العنوان ،ويحمل معلومات عامة عن الوثيقة وتاريخ
أول سطر ،يف أعىل الصفحة من جهة اليمني ،يمتد إىل نهايتها
ً
وصولها والجهة املرسلة إليها ،وهي تبدأ بقول املرتجم" :ترجمة تقري ٍر مرفوع من السيد 'قيمينو' سفري دولة فرنسا يف إسطنبول ،يف

الحادي والعرشين من شهر (تموز /يوليو) ،سنة سبع وعرشين وثمانمئة وألف"(((( ،وال تحمل هذه الرسالة أي ٍ
ختم أو إمضاء ألنها

ليست النسخة األصلية ،بل هي ترجمة من النسخة الفرنسية ،بينما نجد يف النسخة األصلية توقيع السفري الفرنيس يف إسطنبول يف
آخر الرسالة(((.

أما الوثيقة الثانية التي وقع عليها االختيار ،فهي الرسالة الرسمية األوىل الصادرة من الباب العايل بشأن املسألة الجزائرية ،وهي

صادر من الباب العايل إىل أحد موظفيه السابقني الذين لهم عالقة مبارشة بإيالة الجزائر ،هو "خليل أفندي" املفتي
تكليف بمهمة
ٌ

السابق للجزائر ،الذي كان يقيم خالل تلك املرحلة يف مدينة "إزمري" الرتكية((( ،وكانت تربطه عالقة احرتام متبادلة مع الباب العايل؛ ما
سيكلف بها ،وهي ال ّتأكد من الوقائع التي جرت يف أوجاق الجزائر بني داي الجزائر ،حسني باشا ،والقنصل الفرنيس يف
أهله للمهمة التي ُ

مدينة الجزائر بيار دوفال  ،Pierre Devalالذي التحق بمنصبه سنة  1814واستمر فيه إىل سنة  ،1827ومدى صحة األخبار التي أوردها
السفري الفرنيس يف إسطنبول للباب العايل.

2

ينظر الملحق (.)1

HR.SYS. Dosya N° 425. Gömlek N°4 Tarih 1827. 07. 02. Belge N° 1.

3

I.DUIT. Dosya N° 138. Gömlek N°73 Tarih 1827. 07. 27. Belge N° 4.

4

Ibid.

5

HR.SYS. Dosya N° 425. Gömlek N°4 Tarih 1827. 07. 02. Belge N° 3.

6

Ercüment Kuran, Cezayir Fransızlar tarafından işgal karşısında Osmanlı siyaseti 1827 - 1847 (İstanbul: yenilik basım evi, 1957), S 16.
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توجد هذه الوثيقة ضمن امللف نفسه الذي توجد فيه الوثيقة األوىل ،أي امللف رقم ،)138/73( :وتحمل الرسالة من حيث الرتتيب

الحق لوصول رسالة قيمينو إىل الباب العايل بمدة وجيزة.
تاريخا محد ًدا .لكن ُيفهم من سياق الكالم أن تاريخها
الرقم ( )01وال تحمل
ً
ٌ
ويرجع اختيارنا هذه الرسالة إىل أنها سرتبط بني الرسالة األوىل والرسالتني الثالثة والرابعة اللتني ستصالن إىل الباب العايل،

بناء عىل ما سريد يف هذه الرسالة .واستثناؤنا هذه الرسالة يف الرتجمة ،لو حدث ،سيؤدي ال محالة إىل خلخلة البناء املعريف
وستوضحها ً
للموضوع ،وس ُتفقد بذلك إحدى حلقات الفهم األساسية لتطور املسألة.

ُكتبت هذه الرسالة بدورها بخط رقعة جميل ومقروء .يف واجهة الصفحة األوىل توجد عرشة أسطر ،يف كل واحد منها ما يقرب من أربع

وعرشين من الكلمات ،ولهذه الرسالة حاشيتان :األوىل يف أعىل الصفحة للداللة عىل مرور هذه الرسالة عىل "القبودان باشا" قبل وصولها

إىل املعني .أما الحاشية الثانية ،فهي رشح مفصل ملا ورد يف رسالة السفري الفرنيس يف إسطنبول من معلومات من أجل مقارنتها بما سريد،

وألن أصل املنت يحمل يف طياته هذه املالحظات نفسها ،فقد استغنينا به عن ترجمة الحاشيتني الباقيتني(((.
وفيها بعض التوصياتّ .

ٍ
دقيق
أيضا ضمن امللف نفسه ،وقد ُك ِتبت بخط رقعة
أما الوثيقة الثالثة ،فهي رسالة واردة من الجزائر إىل الباب العايل ،وهي ُتوجد ً

تصعب قراءته يف بعض األحيان ،لتداخل بعض حروفه واالستغناء ببعضها عن بعضها اآلخر .وتكمن أهمية هذه الرسالة يف كونها أول
رسالة صادرة من الجزائر إىل الباب العايل .لكنها ،مع األسف ،ما زالت مغيبة إىل اآلن عن الباحثني واملهتمني بهذه املرحلة.

أما الرسالة الثالثة ،فهي صادرة من إبراهيم أفندي أمني ترسانة الجزائر إىل خليل أفندي املفتي السابق يف الجزائر ،لإلجابة عن

اإلشعار الذي وصل إىل إبراهيم أفندي من املفتي بشأن ما يجري يف الجزائر من مواجهة مع الدولة الفرنسية ،وقد أراد إبراهيم أفندي
أن يوضح مسار األمور بحسب الرواية الجزائرية لألحداث(((.

عد هذه الرسالة من حيث طولها ثاين أطول رسالة بعد الرسالة الرابعة كما سيأيت .تقع يف ورقتني
ُكتبت الرسالة بخط رقعة دقيق ،و ُت ّ

سطرا ،يف كل
سطرا ،وثانيهما عىل اثني عرش
ينقسم الوجه األول لكل منهما إىل قسمني ،ويحتوي أولهما عىل أكرث من سبعة وثالثني
ً
ً

منهما ست عرشة كلمة.

تضمنت العديد من التفاصيل عن مرحلة ما قبل الحصار وما حدث بني الداي حسني باشا حاكم
ويعود طول هذه الوثيقة إىل كونها ّ

الجزائر ( )1830-1818والقنصل الفرنيس يف الجزائر بيار دوفال .يف آخر الرسالة من اليسار ،نقف عىل إمضاء أمني ترسانة الجزائر إبراهيم
أيضا يف آخر الوثيقة عىل ختم أمني ترسانة الجزائر املذكور آنفًا ً
مذيل
أفندي ،وتاريخ إرسال الرسالة يف ( 7ربيع الثاين 1243ه) ،كما نقف ً

بالعبارة التالية" :املتوكل عىل الجواد عبده إبراهيم وكيل حرج باب الجهاد (1237ه)" ،ويتوسط الختم أسفل الصفحة.

آخر الرسائل املعنية بالرتجمة والدراسة  -وهي الوثيقة الرابعة  -هي رسالة صادرة من حسني باشا داي الجزائر إىل الباب العايل،

وقد وردت بدورها ضمن ملف "العالقات الخارجية"  ،Dış ilişkilerلكن يف ملف مستقل عن الرسائل السابقة ،ويحمل هذا امللف
أيضا ثالث رسائل أخرى ،إحداها نسخة من الرسالة نفسها مقدمة للقبودان باشا ،بالنظر إىل أن النسخة
رقم ( ،)138/75ويقع ضمنه ً

األصلية ُقدمت للسلطان محمود الثاين ،ونسخة ثالثة هي الرسالة نفسها مضا ًفا إليها ردود الباب العايل الواردة يف حاشيتني :إحداهما من
السلطان والثانية من القبودان باشا .أما الوثيقة الثالثة ضمن هذا امللف ،فهي رسالة من القبودان باشا إىل رسعسكر يأمره فيها بتسهيل
تجنيد العساكر ألوجاق الغرب استجابة لطلب األخري.

8

ُينظر :الرسالة الثالثة.

I.DUIT. Dosya N° 138. Gömlek N°73 Tarih 124. R. 07. Belge N°2.
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تحمل الوثيقة ،التي خصصناها بالرتجمة والدراسة ،الرقم ( ،)2وقد وردت هذه الرسالة كما ذكرنا آنفًا من داي الجزائر حسني باشا

إىل الباب العايل ،لتغطية غياب املعلومة الذي اشتىك منه الصدر األعظم إىل خليل أفندي( .((1لذا ،نجدها تحمل تفاصيل عديدة بشأن
ً
إجابة عن طلب الباب العايل(.((1
ما كان جرى يف األوجاق بني الجزائر وفرنسا

تقريبا يف النسق التفصييل نفسه الذي وردت فيه الوثيقة الثالثة الصادرة من أمني ترسانة الجزائر إبراهيم أفندي
وردت هذه الرسالة
ً

إىل املفتي السابق للجزائر املقيم يف إزمري خليل أفندي ،وإن كانت موجهة هذه املرة مبارشة إىل السلطان محمود الثاين .وقد حملت

تقريبا ،العبارات والتفاصيل نفسها التي وردت يف الرسالة الثالثة ،مضا ًفا إليها بعض املعلومات الجديدة .واملالحظة الدقيقة تدلنا
الرسالة،
ً
عىل أن ثمة عالقة قوية بني الرسالتني الثالثة والرابعة ،بل إنهما تكادان تخرجان من املشكاة نفسها.

ُكتبت الرسالة الرابعة كسابقاتها بخط رقعة دقيق ومقروء ،بحيث تقع يف ورقة من صفحتني ،تحمل الصفحة األوىل خمسة وخمسني

سطرا .تبدأ الرسالة ،كما هي أغلبية الرسائل املوجهة إىل الباب العايل ،بألقاب الترشيف
سطرا ،بينما تحمل الصفحة الثانية أربعة عرش
ً
ً

والتعظيم التي تستعمل يف مخاطبة الصدر األعظم من قبيل "دولتلو" أي صاحب الدولة ،و"مهابتلو" أي صاحب املهابة ،و"شوكتلو" أي

صاحب الشوكة والقوة  ...إلخ ،ليرشع بعدها الداي حسني باشا يف بيان سبب ما حدث ويحدث مع فرنسا ،ويرجع به إىل األسباب التي
يرى أنها أساسية يف صلب املوضوع ،وتتجاوز ما حدث مع القنصل بيار دوفال ،بحيث ُع ّد ما حدث مجرد رد فعل ناجم عن االستفزازات

التي كان يقوم بها هذا القنصل ملقام الداي واإلسالم .وقد نجح يف تفصيل كل ما كان يجري .ولم ُ
تخل الرسالة من بعض املبالغات،

خاصة فيما يتعلق بمحاولة األوجاق الجزائري فك الحصار عن طريق هجوم خاطف للسفن التي تحارص الجزائر(.((1

ُتختم الرسالة ،كما جرت العادة ،بالدعاء بالنرص للمسلمني وللسلطان العثماين ،وتحمل هذه الرسالة تاريخ كتابتها الذي يوافق

أيضا توقيع داي الجزائر باسم "حسني وايل جزائر الغرب محمية" ،وخَ ْتم يحمل الكتابة التالية:
( 7جمادى األوىل 1243ه)( .((1يوجد ً
"املتوكل عىل الرحمن الرحيم عبده حسني بن حسن ،وما النرص إال من عند الله العزيز الحكيم".

ثانيًا :تطورات املسألة الجزائرية بنا ًء عىل الوثائق األرشيفية محل الدراسة
ُ ӵتعترب العودة إىل األسباب الرئيسة للقضية الجزائرية أحد أهم املفاتيح ،لفهم تطور األحداث التي عرفتها هذه القضية .والحق أن

هذه األسباب كانت موضع خالف بني مختلف الفاعلني يف القضية .وسنحاول أن نبني هذه االختالفات بالرجوع إىل تلك الوثائق.

ӵبالنسبة إىل فرنسا ،تحرص السلطات الفرنسيةُ ،م ً
الحرب عىل أوجاق
مثلة بسفريها يف إسطنبول قيمينو ،سوء التفاهم وإعال َنها
َ
الجزائر يف سببني أساسيني أحدهما غري مبارش واآلخر مبارش :يتمثل األول ،بحسب الرواية الفرنسية ،يف عدم التزام الجزائر وحكامها

باملعاهدات الدولية مع فرنسا ،وإرصار اإليالة كل مرة عىل خرق تلك املعاهدات( .((1أما السبب املبارش ،فيتمثل يف احتقار حاكم إيالة
الجزائر حسني باشا ملمثل الدولة الفرنسية يف مدينة الجزائر القنصل بيار دوفال وإذالله من جهة أخرى( .((1واألمر الذي أعطاها الحق
10 I.DUIT. Dosya N° 138. Gömlek N°73 Tarih 1827. 07. 27. Belge N° 4.
11 I.DUIT. Dosya N° 138. Gömlek N°75 Tarih 30. Ca. 1243 .Belge N° 4.
12 I.DUIT. Dosya N° 138. Gömlek N°75 Tarih 27. Z. 1243 .Belge N° 2.

13

الموافق لـ  25تشرين الثاني /نوفمبر 1827م.

14 HR.SYS. Dosya N° 425. Gömlek N°4 Tarih 1827. 07. 02. Belge N° 3.
15 I.DUIT. Dosya N° 138. Gömlek N°73 Tarih 1827. 07. 27. Belge N° 4.

249

 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

يف إعالن الحرب عىل اإليالة ،بحسب الرواية الفرنسية ،هو نص املادة الحادية عرشة من "املعاهدة الفرنسية  -العثمانية" ،التي وقعت
يف ربيع األول 1153ه  -أيار /مايو 1740م ،والتي تنص عىل" :أنه إذا هاجم القراصنة الجزائريون السفن أو املصالح الفرنسية ،فإنه
يتحتم عىل الباب العايل التدخل ملعاقبة دايات الجزائر ،وإرجاع الحقوق املنهوبة من الفرنسيني إليهم ،أو تعويضهم عليها بما يرضيهم.
وإذا تمادى القراصنة يف فعلهم ،وكان الباب العايل قد ُأعلم بذلك من قبل ،فإنه يجب عزل الداي ،ويجب بعد ذلك دفع التعويضات
الالزمة .ويف حالة عدم امتثال قراصنة الجزائر لألوامر الهمايونية ،فسيكون عىل فرنسا أن ترفض استقبالهم يف موانئها ،ثم إن الوسائل

التي تعتمدها فرنسا يف معاقبتهم لن تمس املعاهدة بسوء"(((1؛ ففرنسا ،بإعالنها الحرب ،رأت أن الدايات تمادوا يف أعمالهم الحربية

ضدها( ،((1كما ُعرب عن ذلك يف أول الرسالة .لكن فرنسا تغاضت عن اتباع املراحل والخطوات التي نصت عليها االتفاقية املذكورة؛ إذ
كان يفرتض ،قبل إعالنها الحرب عىل أوجاق الجزائر ،أن ُت ِ
علم الباب العايل ً
أول بما حدث من تجاوزات تستوجب العقاب ،ثم بعد ذلك
ُ
ِ
إذا تدخل الباب العايل ولم يلتزم قراصنة الجزائر بما قرره عليهم ،فإنه َيحق لفرنسا أن تترصف بما يناسب لحل املشكلة .لكن السلطات

الفرنسية عمدت مبارشة يف هذه الرسالة إىل إعالم الباب العايل برشوعها يف أعمال عدائية ضد إيالة الجزائر .وقد دفعت هذه التطورات
سببا مبارشًا يف تفاقم األحداث بني
الباب العايل إىل محاولة فهم ما حدث بني الطرفني .لكن الوثيقة نفسها تسكت عن األمر الذي كان ً
الداي حسني والقنصل الفرنيس بيار دوفال ،وهي قضية الديون ومآالتها.

الباب العايل عىل التحرك
األسباب املذكورة آنفًا ،والرسالة التي تلقتها الدولة العثمانية من السفري الفرنيس يف إسطنبول،
حم َلت
ُ
َ
ӵلقد َ

ملحاولة فهم األهداف الحقيقية إلعالن فرنسا الحرب عىل أوجاق الجزائر ،عن طريق الكتابة إىل أحد عمالها ،وهو خليل أفندي املفتي
(((1
وتبي إن كان السبب الحقيقي
السابق للجزائر املستقر يف مدينة إزمري ،لتكليفه بتحري األمر وإعالم السلطات بحقيقة ما يجري ّ ،

وراء توتر األوضاع بني البلدين هو خرق إيالة الجزائر املتكرر ملعاهداتها مع اململكة الفرنسية .فإن لم يكن األمر كذلك ،فما األسباب

الحقيقية والفعلية لوصول األمر إىل هذا املستوى من التصعيد؟

ً
إجابة أرسلها إبراهيم أفندي إىل خليل أفندي ومن ورائه إىل السلطات
ӵأما بالنسبة إىل الطرف الجزائري ،فقد جاءت الرسالة الثالثة

ً
حاملة العديد من التفاصيل التي تخص أسباب الحصار .ونقف عىل التفاصيل نفسها يف الرسالة الرابعة التي وجهها حسني
العثمانية،
باشا داي الجزائر إىل القبودان باشا والسلطان محمود الثاين.

ӵأوضحت الرسالتان ،إ ًذا ،أن أصل املشكلة ال يرتبط بما حدث مع القنصل الفرنيس يف مدينة الجزائر ،بحسب ما تدعيه الرسالة

ٌ
بسيط من مسار األحداث؛ إذ إن أصل املسألة يرجع إىل قضية الديون التي كانت تدين بها
الفرنسية وتحاول تصويره ،وما ذلك إال شق

فرنسا للجزائر ،والتي اعتربتها الرسالتان حقو ًقا لبيت مال املسلمني يف األوجاق .وهي ديون قديمة ،كان داي الجزائر حسني باشا قد

راسل بشأنها السلطات الفرنسية ثالث مرات ُمتتالية من دون أن يتلقى أي إجابة منها( .((1وأوضحت الرسالتان :أن نمط الرسائل التي
ودبلوماسيا كما جرت العادة ،وقد استهلها الداي بتذكري فرنسا باملعاهدات السابقة التي كانت تربطها باألوجاق،
وديا
أرسلها الداي كان ًّ
ًّ

وذكرها بما يف ذمتها من أموال لصالح أوجاق الجزائر ،وقد احتج الداي بما تؤكده املراسالت األرشيفية التي كان يحتفظ بها من
عهود سابقة(.((2

16 Le baron I. De Testa, Recueil des traités de la Porte ottomane avec les puissances étrangères depuis le premier traité conclu en 1536, entre
Suléyman I et François I, jusqu'à nos jours, Tome 1 (Paris: Editeur E. Leroux Amyot, 1864), p. 190.
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ترجمة ودراسة ألربع رسائل باللغة العثامنية بشأن الحصار الفرنيس
للسواحل الجزائرية سنة 1827

صوصنو قئاثو

ӵوحقيقة املشكلة التي أحدثها القنصل بيار دوفال ،بحسب نص الوثيقة الثالثة التي أرسلها إبراهيم أفندي إىل خليل أفندي ،وقد كانت
تحديدا ،بالعناد ِ
والكرب وقلة االحرتام ،والوقاحة التي بدرت من القنصل الفرنيس
الذريعة الذي اتخذتها فرنسا لحصار الجزائر ترتبط،
ً

بيار دوفال يف حرضة الداي عند استفساره عن مصري الرسائل التي أرسلها داي الجزائر ،بقوله" :إن فرنسا لن تجيب الداي عن رسائله
تلميحا إىل أن الداي حسني ال قيمة له لدى الفرنسيني ،وهذا بحضور عدد من قناصل الدول األوروبية؛ ما عده الداي حسني
املتكررة"،
ً

انتقاصا من مقام السلطنة العلية نفسها ،وليس من شخصه فقط ،ويف ثورة غضبه فقَد الداي رباطة جأشه ورضب القنصل املذكور رضبتني
ً
خفيفتني( ،(((2ويؤيد هذا الكالم ما أورده الداي حسني باشا نفسه يف رسالته الالحقة إىل الباب العايل(.((2

ثم تنتقل الوثائق إىل الحديث املشرتك حول نقطة ثانية عىل قدر كبري من األهمية ،تتعلق ببداية املفاوضات ورشوط الصلح التي

طالب بها كل طرف ،فما الذي أوردته الوثائق يف هذا الشأن؟

لكن عناد الداي هو
أرادت السلطة الفرنسية أن تظهر يف رسالتها إىل الباب العايل بصورة الطرف الذي سعى للصلح وعمل ألجلهّ ،

لكن الرسالة لم تتحدث بالتفصيل
ما منع حصول التوافق بني الطرفني ،وهو ما حملها يف األخري عىل سلوك سبيل األعمال العدائيةّ .
أخريا يف األوجاق [ ]...جاللة اإلمرباطور
عن املطالب التي قدمتها للداي حسني وموقفه منها؛ إذ اكتفت بالقول" :وقد حمل ما حدث ً
عىل اإلعالن عن الدخول يف أعمال عدائية ضد أوجاق الجزائر إذا لم يحصل جاللة امللك عىل ترضية رسيعة تليق بمقامه .لكن الداي

امتنع عن هذه الرتضية ما أدى إىل إعالن الحرب ضد الجزائر"( .((2وهو عكس ما توضحه الرسالتان الصادرتان من الجزائر ونقصد بهما

ٍ
خمس من السفن الفرنسية إىل
الرسالتني :الثالثة والرابعة؛ إذ نجد أن رسالة أمني ترسانة الجزائر إبراهيم أفندي تقول إنه بعد وصول
ً
ً
رشوطا عديدة للصلح ،أهمها:
رسالة إىل الداي يضع فيها
سواحل مدينة الجزائر للبدء بالحصار أرسل أمريال األسطول كوليت Collet
رفع راية الفرنسيني فوق قصبة الجزائر وعىل كل أبراج املدينة ،وإطالق مئة طلقة من املدفعية تحية لألسطول الفرنيس ،وإرسال قادة
األوجاق وأعيانه ورياس الجيش فيه إىل السفينة الفرنسية  La provenceلطلب الصفح واالعتذار من القنصل(.((2

مطالبا األمريال كوليت بأن ُيرسل من طرفه ً
رجل حاذ ًقا للتحري
ولم يكن الداي ليقبل بهذه الرشوط بطبيعة الحال؛ لذا رد عليها
ً

يف األمر ،وحينها سيتثبت األمريال من أن القنصل دوفال هو من سعى إىل الفتنة والفجور يف املخاصمة ،كما وضح الداي أن رشوط
الصلح التي ُأرسلت إليه ال يطالب بها إال املجانني وال يقبلها العقالء خاصة ممن يشتغلون يف سياسة الدول ومصالحها(.((2
تماما ،بل اكتفى التقرير ،الذي قدمه قيمينو ،بتبيني الخطوات التي قامت بها
نجد الرسالة الفرنسية تتحاىش هذه التفاصيل ً

فرنسا دونما توضيح حقيقي لألسباب التي حملت الداي عىل رفض تقديم الرتضية التي تريدها فرنسا ،يف حني فصلت املراسالت الواردة
ٍ
صلح بمثل هذه
من إيالة الجزائر ُج ّل التفاصيل املتعلقة باملطالب الفرنسية ،ألنها كانت تعي أن الباب العايل بدوره سيتفهم رفض
الرشوط املذ ّلة.

بعد الفراغ من الحديث عن املفاوضات األولية ،نجد كلتا الرسالتني تتحدثان عن قضية "الباستيون" ،أو القلعة التي ُسمح

وتحديدا يف مدينة
للفرنسيني بإنشائها قبل هذه األحداث ،والتي سمحت لهم باحتكار اصطياد املرجان يف الساحل الرشقي لإليالة،
ً
21 I.DUIT. Dosya N° 138. Gömlek N°73 Tarih 1243. R. 07. Belge N° 2.
22 I.DUIT. Dosya N° 138. Gömlek N°75 Tarih 30. Ca. 1243. Belge N° 3.
23 I.DUIT. Dosya N° 138. Gömlek N°73 Tarih 1827. 07. 27. Belge N° 4.
24 I.DUIT. Dosya N° 138. Gömlek N°73 Tarih 1243.R. 07. Belge N° 2.
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 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

اسرتاتيجيا لها يف املتوسط للحفاظ عىل مصالحها
موقعا
دائما ،بوصفها
ً
عنابة؛ قلعة الباستيون التي كانت تنظر إليها السلطات الفرنسية ً
ً

أي خالف عسكري ،لن يسمحوا لهم بالبقاء؛ ألن ذلك
يف الجزائر واملنطقة(،((2
وكثريا ما اعتقد الفرنسيون ّ
أن العثمانيني ،يف حال نشوب ّ
ً
تهديدا مبارشًا لهم( ،(((2وهو ما حدث ً
فعل سنة .1827
عد
ً
سي ّ
ُ

ترشح الرسالتان الكيفية التي هدم بها الداي هذه القلعة الحقًا ،لعدم احرتامها بنود االتفاق أو االمتياز السابق ،الذي كان يقيض
ٍ
ٍ
لكن الفرنسيني،
بأن تبقى هذه القلعة بسيطة من دون أي تجهيزات عسكرية ،وأال تتسع إال لخمسة أو ستة من األشخاص فقطّ .
قلعة ً
بحسب الرسالة التي أرسلها الداي حسني باشا ،استغلوا انشغال األوجاق بأمور أخرى ليشيدوا ً
حديديا،
مدفعا
قوية ،فيها أربعة عرش
ًّ
ً
ومدفعان نحاسيان ،ومدفعا هاون( ،((2ويعمل فيها أكرث من مئة من الجنود(((2؛ األمر الذي جعل الداي يعطي أوامره لباي قسنطينة

الحاج أحمد باي بمهاجمة هذه القلعة والسيطرة عليها(.((3

ӵثم تنتقل املراسالت إىل الحديث عن جزئية أخرى تتعلق بانعكاس الحصار عىل حركة األساطيل البحرية ،إذ تشري الرسالتان إىل تطور

الوضع وتعقّده بسبب الحصار الذي قررت السفن الفرنسية رضبه عىل مدينة الجزائر ،بمنعها السفن الجزائرية من االلتحاق باألسطول

الهمايوين أو الخروج من ميناء الجزائر .وقد رصحت الرسالة الفرنسية بذلك ً
فعل ،ورأت أنه من قواعد الحصار ،وكذلك ذكرت الرسالتان
االعتداءات التي تعرضت لها إحدى السفن املتجهة إىل إسطنبول .وبينت الرسالة الفرنسية أنها لن ترتدد يف مهاجمة السفن التي تحاول
الدخول إىل ميناء الجزائر ،وأن هذه السفن إنما تلقي بنفسها إىل التهلكة ،وأوضحت يف الوقت نفسه أنها لن تعتدي عىل السفن التي

تكون تحت وصاية األسطول العثماين أو تحمل الراية العثمانية حتى لو كانت هذه السفن جزائرية .وطالبت الرسالة ،يف الوقت نفسه،
عامل السفن الفرنسية التجارية باملثل ،وأن يصدر السلطان العثماين ما يفيد بذلك إىل قادة السفن الحربية(.((3
أن ُت َ

تقريبا الوثائق الثالث السابقة ،يف حني انفردت الوثيقة الرابعة ،التي أرسلها حسني باشا إىل
ӵيكاد يكون ما سبق هو ما اتفقت عليه
ً

الباب العايل ،بذكر محاولة الطرف الجزائري فك الخناق والحصار الذي كان يتعرض له عن طريق مهاجمة السفن الفرنسية التي

تحارص الجزائر .ففي ليلة الثاين عرش من ربيع األول 1243ه ،نجحت بعض السفن الجزائرية الصغرية يف تحقيق نرص عىل السفن
الفرنسية ،وأبعدتها عن سواحل املدينة( .((3وهو األمر الذي كان ُيؤكد ،بحسب الداي حسني باشا ،أن الجزائر قادرة عىل رد الطرف

ً
خاطئة عن موازين القوى بني الطرفني ،بل أوهم بأن الجزائر كانت ستنجح ،كما
الفرنيس .ولعل هذا األمر قد أعطى الباب العايل صور ًة
 26األمر الذي جعل المفاوضات بين القوات الفرنسية والحاج أحمد باي التي بدأت سنة  ،1831ثم امتدت إلى سنة  ،1833تتعثر أكثر من مرة هو إصرار كل طرف على
السيطرة على محيط هذه القلعة ،والذي يمتد من ميناء مدينة عنابة إلى ساحل مدينة القالة في الشرق الجزائري .للتفصيل أكثر حول هذه المنطقة وأهميتها وما ترتب على
سيطرة القوات الفرنسية عليها ،ينظر :المراسالت بين الحاج أحمد باي والسلطات الفرنسية المحفوظة في األرشيف البريطاني ،ومراسالت الحاج أحمد باي مع الباب العالي
الموجودة في األرشيف العثماني:
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تعودت كل ٍ
مرة ،يف كرس الحصار ،ثم تسوي املسألة مع فرنسا يف النهاية من دون تدخل الباب العايل ،وهذا ما يربر تظاهر الباب العايل
بعدم االهتمام باملسألة يف ذلك الوقت.

ӵوقد ختم الداي حسني باشا رسالته هذه بطلب الحصول عىل موافقة من الباب العايل تسمح ألوجاق الجزائر بتجنيد بعض العساكر

ٍ
التك من ُسمعة
من التُك يف بالد األناضول وإزمري تحديدًا؛ ليس
لنقص يف املجندين من أبناء العرب يف الجزائر ،بل ملا يحظى به الجنود ُ
ُ
أمرا
وشهرة يف البحر املتوسط ك ّله؛ ما يجعل تكثريهم ُي َع ّد قوة لألوجاق .وقد أذن لألوجاق بذلك؛ فقد أرسل القبودان باشا إىل رسعسكر ً

بذلك ،كما توضح رسالة أخرى يف األرشيف العثماين(.((3

أيضا عن أهمية استنطاق املواطن املسكوت عنها ،ومناطق الغموض يف هذه الوثائق ،حتى نتبني فيها
أخريا ،يمكننا أن نتحدث ً
ً ӵ

ُ
ستحكم تاريخ املتوسط يف مداه البعيد ،وتغري
العديد من األمور التي ال ترتبط باملسألة الجزائرية فقط ،بل تتعداها إىل مسائل كربى

يف هيكلة العديد من البنى السوسيوثقافية واالقتصادية للمتوسط؛ ذلك أن ما حدث خالل الثلث األول من القرن التاسع عرش قد
ً
بوابة لسقوط
امتد أثره وانعكست تغيرياته عىل الخريطة الجيوسياسية للمنطقة إىل ما بعد الحرب العاملية الثانية .فسقوط الجزائر كان

إياالت أخرى تابعة للدولة العثمانية يف املرشق واملغرب ،وكان ذلك إيذا ًنا بفتح باب مناقشة املسألة الرشقية يف مرحلة شهدت تراجع

الدولة العثمانية.

ӵوتبقى الدراسات الوثائقية واألرشيفية أداة أساسية لفهم التطورات الحقيقية يف املواقف والقرارات السياسية املحلية منها

والدولية ،وال يمكن بأي حال التعمق يف الدراسات التاريخية واالسترشافية من دون االستعانة بالتصورات التي صيغت يف مراحل

تاريخية محددة وفق ظروف وآليات وأوضاع محددة.

الرسالة األوىل

رسالة السفري الفرنيس يف إسطنبول قيمينو إىل الباب العايل

(((3

نص الرسالة
ترجمة لتقرير مرفوع من السيد قيمينو ،سفري دولة فرنسا يف دار السعادة ،إىل مقام الرعاية يف الحادي والعرشين من شهر تموز

سنة سبع وعرشين وثمانمئة وألف(.((3

منذ القدم دأب أمري أمراء الجزائر عىل نقض عهوده مع الدولة الفرنسية ،وملا تعرض رعايا الدولة الفرنسية إىل الظلم والتعدي عىل

مؤخرا يف األوجاق  -من قيام داي الجزائر
وإن ما حدث
حقوقهم وجب عىل الدولة الفرنسية من جهتها استخدام جميع وسائل القوةّ ،
ً

بتعنيف قنصل فرنسا املقيم لديه وإذالله  -قد حمل جاللة اإلمرباطور عىل اإلعالن عن الدخول يف أعمال عدائية ضد أوجاق الجزائر
إذا لم يحصل جاللة امللك عىل ترضية رسيعة تليق بمقامه .لكن الداي امتنع عن هذه الرتضية ،ما أدى إىل اإلعالن عن الحرب

ضد الجزائر.

33 I.DUIT. Dosya N° 138. Gömlek N°75 Tarih 30. Ca. 1243. Belge N°4.

34

رسالة مؤرخة بتاريخ  2آب /أغسطس .1827

 35أصل هذه الرسالة مكتوب باللغة الفرنسية ،وقد استع ّنا به عن طريق مقابلته مع ما ورد في النص العثماني الذي نقلنا منه هذه الترجمة .أصل الرسالة موجود في أرشيف
رئاسة الجمهورية.
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تقره املادة الحادية عرشة من املعاهدة املعقودة بني
وبذا الخصوص تقوم الدولة الفرنسية بإعالم الباب العايل بهذا األمر بموجب ما ّ

البلدين .ما ال يوجب أي استغراب يف هذا الشأن.

وقد أمر جاللة اإلمرباطور قادة جميع السفن الفرنسية بأن ال يتعرضوا للسفن الجزائرية التي تكون تحت سلطة الدولة العلية ،أو

تلك السفن الجزائرية التي تحمل راية الدولة العلية .أما يف حالة اعرتاض السفن الجزائرية للسفن الفرنسية ،فسيكون املسؤول عن
ذلك رياس البحر يف األسطول الهمايوين؛ ّ
العلية تنبيه رياس البحر يف األسطول الهمايوين إىل ذلك
ولئل يحصل ذلك نأمل من الدولة َ
ً
حصارا عىل ساحل مدينة الجزائر ،ونود أن ننبه حرضتكم إىل أن أي سفينة أجنبية ترغب
احتياطا .وعىل كل حال ،فإن دولة فرنسا ترضب
ً

يف الدخول إىل ميناء مدينة الجزائر إنما ستكون كأنها تلقي بنفسها إىل التهلكة.

الرسالة الثانية
رسالة من قبطان باشا إىل الصدر األعظم
بخصوص تكليف خليل أفندي املفتي السابق للجزائر املقيم يف مدينة إزمري بمهمة تخص املسألة الجزائرية
منت الرسالة
حرضة صاحب الدولة والسعادة واملروءة والرأفة
مفصل إلينا من السفري الفرنيس املقيم عندنا بشأن إعالن بالده الحرب عىل أوجاق الجزائر ،بسبب ما حدث
نظرا إىل وصول تقرير ّ
ً

بني البلدين ،وبسبب عدم ورود أي أخبار يف هذا الشأن من األوجاق املذكورة ،أمر حرضة ويل النعمة ،يف رسالة سامية بهذا الخصوص،

بأن يُكلف الحاج خليل أفندي املفتي السابق ألوجاق الجزائر واملقيم حال ًّيا يف إزمري بالتحقق من هذه املسألة يف الحال وعىل الفور ،وبأن
ُي َ
إشعار بهذا الشأن ،وبمجرد أن تأتيه أجوبة يف هذا الشأن عليه أن يوجهها مبارشة إىل املقام العايل إن كانت مكتوبة ،وإن
رسل للمعني
ٌ

فصاعدا ،فإن كل ما ُح ِّصل من معلومات عن األحداث ،التي تقع بني
كان تلقى املعلومة مشافهة فعليه التحقق من صحتها .ومن اآلن
ً
األطراف ينبغي لها أن ُتحرر وأن نُع َلم بها يف الحني .أما بخصوص التفاصيل التي ضمناها هذا املكتوب هذه املرة فإما أن ُيع َلم بها أمني

رسل إليه ،وحني َت ِر ُد أجوبته بعد االطالع عليها ُتقدم إىل حرضة ويل النعم.
ترسانة الجزائر ،أو أن ُت َ
الحاشية األوىل

(((3

رسالة واردة من قبطان باشا لعرض آخر املعلومات الواردة بخصوص الجزائر وتقديمها إىل املقام الهمايوين؛ إذ وصلت املذكرة

الرسمية املرفقة( ((3من أمني ترسانة الجزائر إىل مفتي الجزائر السابق خليل أفندي املقيم يف إزمري.

رسميا إىل الباب العايل ،مضمونه
تقريرا
قدم السفري الفرنيس املقيم لدى دولتكم العلية ،فيما مىض،
وكما يعلم مقامكم العايل ،فقد ّ
ً
ًّ

أن قنصل فرنسا يف الجزائر قد تعرض لجملة من أنواع التحقري واإلهانة واإلذالل ،وألجل ذلك طلب الفرنسيون من داي الجزائر
الرتضية التي تليق بهم ألجل الصلح ،وقد خُ تم التقرير بأن الحرب قد أصبحت ُمحققة بني الطرفني المتناع األوجاق عن تقديم الرتضية

املطلوبة منه .ثم قام الفرنسيون بنفاقهم املعهود ،ومن دون إعالم الدولة العلية ،بإعالن الحرب عىل األوجاق املذكور ،وادعوا أنهم كانوا
36

ينظر الحاشية الموجودة أعلى يسار الصورة في ملحق الرسالة الثانية.

 37المقصود هنا الرسالة الثالثة ضمن هذه الرسائل المترجمة ،المرسلة من "إبراهيم أفندي" أمين ترسانة الجزائر إلى "خليل أفندي" المفتي السابق للجزائر المقيم
في إزمير.
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صوصنو قئاثو

نسخة من الرسالة األوىل
ترجمة الرسالة الرسمية من السفري الفرنيس املقيم يف إسطنبول قيمينو إىل الباب العايل
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مجربين عىل ذلك [ .((3(]...وعىل هذا األساس ،وخالل هذه املدة التي صمت فيها السفري الفرنيس يف إسطنبول بخصوص هذه املسألة

مكتوب فيه
وامتنع عن إثارتها ،ويف أثناء ترقب وصول خرب من الجزائر بخصوص ما جرى ،وصل من أمني ترسانة الجزائر املذكور آنفًا
ٌ
أنباء ما قد كان ،وحقيقة الخبائث التي قام بها الفرنسيون.
تكملة الحاشية األوىل

(((3

وتكبه ،وهو
وقد أشار ،بخصوص ما حدث مع القنصل الفرنيس املذكور يف مدينة الجزائر ،إىل أنه بسبب قلة أدبه ومعاندته ورعونته
ّ

يف حرضة داي الجزائر حسني باشا ،لم يتمالك حسني باشا نفسه من الغضب والنفور ،فقام برضب القنصل املذكور عىل غري ما جرت عليه
األعراف واألصول .وعىل كل حال ،فإن هذا النوع من الترصفات واملعامالت معلوم بني أوجاق الغرب والكفار ومشهور .وعىل األغلب،
ً
ونظرا إىل أنه لم يسبق
كثريا ما يحدث الصلح بوجود وسيط يعمل عىل اإلصالح بني الطرفني.
فإن املخاصمة بسببه لن تدوم
طويل؛ إذ ً
ً

الحري بها اآلن أال ُيرد عىل رسالة السفري الفرنيس املذكور،
أن قامت الدولة العلية باستدعاء عمالها يف الجزائر بسبب أمر كهذا ،فإنه من
ّ
ٍ
فعندئذ فقط يرسل سيد العالم حرضة السلطان
وأن ُيسكت عن هذه املسألة إىل حني ،فإن أعاد السفري املذكور فتح املوضوع مرة أخرى،
والزما.
مناسبا
إىل السفري املذكور (الفرمان) والجواب الذي يراه
ً
ً
قرار الباب العايل

(((4

( ((4بأن ال يقوم بأي ٍ
فعل وال ُيرسل
أمرا لخادمه (
اطلع املقام العايل عىل ما ورد يف التقرير الرسمي ،الذي أرسله القبطان باشا ،وقد أصدر ً

أي جواب إىل السفري الفرنيس املذكور بخصوص هذه املسألة ،حتى يحني الوقت الذي يعاود فيه السفري املذكور فتح هذا املوضوع من

جديد ،وعندها فقط يقوم باإلجابة عن املسألة بحسب ما تقتضيه الرضورة.

الرسالة الثالثة
رسالة واردة من إبراهيم أفندي أمني ترسانة الجزائر إىل خليل أفندي املفتي السابق للجزائر املقيم يف مدينة إزمري

(((4

صاحب الفضيلة والسماحة والرشف والكمال [ ((4(]...حاجي خليل أفندي
"مع أن ويل النعمة داي الجزائر قد خاطب ،بكل ود واحرتام ،ملوك فرنسا ثالث مرات من أجل تحصيل ما لبيت مال املسلمني

يف األوجاق املنصور من أموال يف ذمة فرنسا ،فإنه لم يحصل منهم عىل أي جواب" ،ولهذا قال ويل النعمة سيدي داي الجزائر لقنصل
فرنسا املقيم لدينا" :إذا كانت فرنسا تؤمن بالفعل بمعاهدة الصداقة التي تربط بني البلدين ،فلم ال ترد عىل األسئلة التي حرر ُتها ووجه ُتها

إليها؟ فأجاب القنصل املذكور بعناد وتكرب بقوله" :ملك فرنسا لن يرسل لك أي مكتوب ،ولن يأتيك أي جواب عن رسائلك" ،وإضافة

أيضا .حينئذ أصبح األمر خارج دائرة تحمل داي الجزائر ،وكان
إىل ذلك ،فإنه تحدث بما ال يليق عن اإلسالم ،وبما ال يليق باألوجاق ً
38

كلمة لم نستطع تبين معناها.

40

ينظر رد الباب العالي أعلى الصورة في ملحق الرسالة الثانية.

39

ينظر الحاشية الموجودة أسفل يسار الصورة في ملحق الرسالة الثانية.

 41المقصود هنا هو "الصدر األعظم" ،وفي األصل كتبت "سرخدمه" وبالتركية الحديثة " ،"ser-ḫademeوهي كلمة مكونة من جزأين "سر" الفارسية ،ويقصد بها
المقدم أو "الصدر" أو "األول" ،وكلمة "خدم" العربية ،ويقصد بها الخادم أو العامل ،فكان مجموع الكلمتين يدل على "سيد الخدم" أو "مقدم الخدم" وهي ما يوافق في
ُ
التركية الحديثة "."başhademe
I.DUIT. Dosya N° 138. Gömlek N°73 Tarih 1243. R. 07. Belge N° 2.

43

جاهدا قراءة هذه الكلمة ،ثم استعنت بخبرة األستاذ الدكتور فاضل بيات .لكننا لم نُوفق في قراءتها.
حاولت
ً
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ترجمة ودراسة ألربع رسائل باللغة العثامنية بشأن الحصار الفرنيس
للسواحل الجزائرية سنة 1827

صوصنو قئاثو

نسخة من الرسالة الثانية
رسالة من قبطان باشا بخصوص تكليف خليل أفندي ،املفتي السابق للجزائر املقيم يف مدينة إزمري ،بمهمة

تخص املسألة الجزائرية ،وما وصل من طرفه بخصوص املسألة ،وقرار الباب العايل

املصدر.I.DUIT. Dosya N° 138. Gömlek N°73 Tarih 1242.Z.27. Belge N°1 :

ً
رضبا خفيفًا غرضه إظهار الغرية عىل اإلسالم .حينها خرج القنصل املذكور
يحمل يف يده
مروحة فرضب بها القنصل املذكور مرتني أو ثالثًا ً
وهو يسعى ً
ونهارا بالفتنة والفساد ،وبعد مرور شهر دخلت غليوطة الجزائر [سفينة حربية ضخمة يف األسطول الجزائري] ،واستقرت
ليل
ً

بمحاذاة ميناء الجزائر ،وكما كان منذ القدم ،فقد جرت العادة أن يستقل القنصل فرقاطة جزائرية توصله وتعيده ،غري أن القنصل
الفرنيس لم يعد مع الفرقاطة التي أخذته ،ومن الغد ظهرت عىل البحر قبالة سواحلنا سفينة بطابقني وفرقاطتان اثنتان وقروت []...

والتحقت بها السفينة التي كانت قبالة ميناء الجزائر [ .]...ومن الغد ،جاء من سفينة أمريالهم مكتوب بلغة الروم تبني ،بعد ترجمته ،أنه

قرر مطالبة ويل نعمتنا بأمو ٍر من جملتها "أنه بدأ كالمه بأنه يريد الجواب يف أربع وعرشين ساعة ،ثم طلب ً
أول أن ُترفع راية الفرنسيس
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نسخة من الرسالة األوىل
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صوصنو قئاثو

فوق قصبة الجزائر املعمورة وتكون تحتها راية اإلسالم ،وأن تنصب راية الفرنسيني عىل كل أبراج املدينة ،وأن تطلق املدفعية مئة طلقة
ويذهب كبار القادة وأعيان األوجاق ورياس الجيش إىل سفينة قائدهم املنحوسة لالعتذار" ،وأنواع أخرى مما ُيقلل من رشف اإلسالم،
ومما ال يطاق بأي حال ،وكتب" :إن قبلت بهذا فبها ونعمت وإال فسنعلن الرشوع يف عداوتكم" .أما ويل نعمتنا فقد ترصف بالكثري من

كثريا كالم املجانني املقيمني يف دار
الحكمة ،وأجاب برسالة جاء فيها" :إن مثل هذه املطالب ال يليق بعقل رجل الدولة لكنه يشبه ً

رجل ذا ٍ
الشفاء ،وليس فيه اعتبار ملقامنا .إذا أردتم أن تفهموا ما وقع مع القنصل هنا فعليكم أن ترسلوا ً
عقل راجح من جانبكم ،وسيعلم
بنفسه أن القنصل املذكور رجل تجارس عىل الفساد والفتنة وحينها سيكون عليكم ،كما أرجو ،أن تعينوا ً
رجل يف منصب القنصل املذكور،
وإذا أرسلتم من جانبكم ،خالل الساعات األربع والعرشين القادمةً ،
اهتماما ِل َل َغ ِط الكالم الذي حدث،
رجل كما أمرنا فحينها لن نعري
ً
وإن لم يحدث ذلك رشعنا يف عداوتكم وحربكم" .وهكذا كان الجواب يحمل الكثري من الحكمة والشجاعة.
وكما تعلم حرضتكم الرشيفة ،فقد كان يف رشق األوجاق املنصور يف بلد عنابة محل اسمه الباستيون ُع ِه َد به منذ سنني طويلة إىل

(((4
ٍ
أشخاص
مقرا للسكن ألكرث من ثالثة
الفرنسيني ألجل التجارة ،وقد اتفق يف رشوطه أن يلتزم الفرنسيون بأن ال ُيتخذ املحل املذكور
ً

فإن الفرنسيني ،بمقتىض عملهم
أو خمسة .لقد ُهدم هذا البناء يف زمن خروج نابليون بونابرت وتمرده .ومع أنه تقرر أال يعاد تشييدهّ ،

الدؤوب ً
ومدفع ْي هاون .ويخدم فيه
حديديا ،ومدفعني نحاسيني،
مدفعا
ونهارا ،أعادوا تشييد برج ُمحكم جعلوا فيه أربعة عرش
ليل
ًّ
َ
ً
ً
ُ
رسعة إجراءاتهم .وهكذا ،فإننا يف هذه السنة
أكرث من مئة صولطاط( ،((4وما يظهر فساد نيتهم وسوء رسيرتهم  -عليهم لعنة الله -
ً
خدمة لويل نعمة العالم وسيد جميع األمم صاحب القوة واملهابة والعظمة حرضة سيدنا وسلطاننا وويل نعمتنا ،جهزنا سفننا وحملنا
املباركة،

لكن الفرنسيني هاجموها باملدافع والبنادق وأعلنوا حربهم عليها وأرسلوا
فيها
الحجاج املسلمني ليك تلحق بسفن األسطول الهمايوينّ .
ّ

سفينتني يف عقبها وأخذها الكفار الذين كانوا يف تلك الجهة .وما دون ذلك ،فإن الكتاب ،الذي أرسله أمري سفنهم التي قبالة الجزائر،
ً
محفوظا يف صناديق ويل نعمتنا .حتى إذا تساءلتم
مع ما فيه مماال ُيطاق من املطالب ومن قلة العقل ،والذي ال فائدة ترجى منه ،ما زال
عما ُذكر بشأن البت يف الشكوى ،أو البيان الذي قدمه الفرنسيون إىل الدولة العلية ،املتعلق بإنهاء الخالف بصورة دائمة ونهائية ،أو

َ
َ
سماحة حرضتكم .أما أملنا نحن
قرينة علم للحكم الصحيح فيما تبذلونه
تساءلتم عن سبب ظهور العداوة بيننا ونشأتها ،قدمنا هذا البيان

فهو أن نستعيد سفينتنا [ ((4(]...مع الالنجور الخاص بنا وأموال ديننا ،متوكلني عىل الله يف سعينا إلعالء كلمة الله .اللهم يا موجه األمم
مدبر أمور العالم [ ((4(]...احفظ سيدنا ،صاحب الشوكة والقدرة واملهابة ،وصاحب الجود الوفري ،ويل نعمتنا املبارك السعيد،
ومؤدبها ،ويا ّ
من كل األعراض واجعله آم ًنا مطمئ ًنا واجعل أعداءه مخذولني مهزومني بحرمة روح األمني .وبهذا الشكل ُقيد هذا املكتوب ر ًّدا مر من
كافيا سيدي.
بني يدينا إىل حرضتكم وأرجو أن يكون
وافيا ً
شافيا ً
ً

سيد إبراهيم أمني ترسانة الجزائر
 7ربيع اآلخر 1243ه

ختم :املتوكل عىل الجواد عبده

إبراهيم وكيل حرج باب الجهاد 1237ه
44

أي :الباستيون.

 45كذا في األصل ،واألصح صولتات وهي كلمة فرنسية تكتب " "Soldatيراد بها الجندي .ينظر :شمس الدين سامي ،قاموس تركي (إسطنبول :وزارة المعارف ،مطبعة
إقدام جادة الباب العالي ،)1315 ،مادة "ص و ل".
46

47

كلمة لم نتمكن من قراءتها.

كلمة لم نتمكن من قراءتها.
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نسخة من الرسالة الثالثة
رسالة واردة من إبراهيم أفندي أمني ترسانة الجزائر إىل خليل أفندي املفتي السابق للجزائر يف مدينة إزمري
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للسواحل الجزائرية سنة 1827

صوصنو قئاثو

الرسالة الرابعة
رسالة من حسني باشا داي الجزائر إىل الباب العايل
سيدي وويل نعمتي ،صاحب الدولة والعظمة والرحمة والسيادة ،صاحب الخريات ،ذا الجود الكبري ،والهمة العالية
هذا عرض حال من عبدكم .عىل الرغم من أننا قمنا بتحرير ثالث رسائل ودية وإرسالها إىل حرضة ملك فرنسا نعرض فيها ،بكل

احرتام ،طلب األموال التي بقيت يف ذمة مملكة فرنسا لبيت مال املسلمني ،فإننا لم نحصل عىل أي جواب ،وعندما لم نجد أي اعتبار

ً
استقبال حس ًنا ،نبهناه بكالم لني وعبارة مهذبة إىل
لطلبنا ،ولم تصل أي إجابة إىل جنابنا ،وبعد أن استقبلنا قنصل فرنسا املقيم لدينا

هذا األمر ،بقولنا" :إنه ما استمرت عالقة الصداقة بني األوجاق وحكومة بلدكم ألمد طويل كما هو ظاهر إال اللتزام مملكتكم برشوط
وزيرا
الصداقة املحفوظة مع غريها من مراسالت دول النصارى مع أساليف من الباشوات ،وهي محفوظة عندنا ،وأنا ً
أيضا بصفتي معي ًنا ً
العاملَ ْي( ((4فأنا وزير معني ومأمور بالدفاع عن حقوق أوجاق الجزائر املنصور
عند سيدي صاحب الشوكة والكرامة والقوة واملهابة سلطان َ

يشء من جوابكم".
بفضل الله واملحافظة عليه ،وقد حررنا رسائل من دولتنا وأرسلناها إليكم ،وطوال هذه املدة لم يصل إىل حرضتنا
ٌ

عند ذلك قام القنصل بخيالء وتكرب وتقدم ً
نظريا
قائل" :إن ملك فرنسا والدولة لن يحرروا لك أي كتاب ،ولن يصل إليك مكتوب
ً
لرسائلك" ،وفوق هذا التحقري يف الكالم ،تجرأ عىل الدين املحمدي ،وتحدث بما ينتقص من جناب رشف حرضة سيدي بما يخرج
عن طاقة تحميل ويتجاوز كل معقول ،حينها [ ]...وبشجاعة املسلمني رضبته رضبتني أو ثالث رضبات خفيفة بمروحة كانت يف يدي.

والقنصل املذكور سابقًا يسعى بالفساد والعياذ بالله ،وحينما صعد إىل إحدى السفن البخارية يف سواحل أفريقيا ،بدماغه السيئ
ٍ
وبرسعة إىل إشعال نار الفتنة ،وبعد مرور شهر وفدت قطعة بحرية من نوع غليوطة إىل ميناء الجزائر وألقت
التدبري( ،((4بادر من ساعته

مرساتها فيه ،وقد صار من عادتنا ،بموجب قوانني األوجاق ،عندما تصل إىل ساحل الجزائر سفينة تابعة إلحدى الدول األجنبية ،أن
نوفر من طرفنا للقناصل فلوكة( ((5توصلهم إىل سفنهم وتعيدهم منها إىل امليناء .أما القنصل املذكور ،فقد أخرب وكيلنا بأنه لن يعود معه،

وقام بإعادة إرسال فلوكتنا .ويف الغد ،ظهرت عىل سطح البحر سفنهم املنحوسة ،وهي قطعة بحرية بطابقني ،وفرقاطتان ،وقطعة أخرى

مكتوبا وطلب منا أن نرد عليه يف
حربية ،والتحقت بهم السفينة التي كانت راسية قبالة ميناء خليج الجزائر ،ويف الغد أرسل إلينا قائدهم
ً
أجل أقصاه أربع وعرشون ساعة ،وبعد ترجمته َع ِل ْم َنا أنه يطلب أن نرفع الراية الفرنسية عىل محل إقامتنا البسيط بالقصبة املعمورة ،وأن
تكون راية اإلسالم تحت راية الفرنسيس ،وليس هذا فقط ،بل أن ترفع راية الفرنسيس يف القلعة ،وينصب علمهم يف ساحة رأس العمارة
التي شاع ذكرها يف اآلفاق ،وأنه من أجل إعالم الجميع بذلك يجب أن نطلق مئة طلقة مدفع من أبراج املدينة ،وأن يتوجه رؤساء
السفن املرابطة قبالة سواحل املدينة لالعتذار ،وما إىل ذلك من رشوط تمس رشف اإلسالم وال طاقة لنا
الجيش وكبار رجال األوجاق إىل ُ

حررت
بقبولها ،وأفاد املكتوب "أنه إذا تم القبول بهذه الرشوط فبها ونعمت ،وإال فسنرشع يف الحرب من ساعتنا" .بسبب هذا الكتاب
ُ
ِ
تابا يليق بخادم حرضتك الشاهانية ،أبديت فيه الحزم والشجاعة الالزمني ،مضمونُه" :أن ما عرضتموه يف كتابكم ال يليق بذوي
ك ً
العقول الراجحة من رجال الدول ،بل هو أشبه ما يكون بكالم َمن فقد عقله وهو مقيم يف مأوى للمجانني .فإذا كنت تريد أن تقف
عىل حقيقة ما جرى بالفعل فأرسل من طرفك ً
رجل ذا عقل سديد ،ليتأكد بنفسه ،بعد بحث األمر ومعاينته ،أن مثل هذا القنصل املثري

ً
اهتماما لهذا الكالم
قنصل يحل محله ،فإننا لن نعري
للفتنة ال يصلح لنا ،كما أنه ال يصلح لكم .ويف الوقت الذي نأمل فيه أن ترسلوا
ً
48

يقصد بها في العرف العثماني عالم البحر وعالم البر ،وليس كما يقصد بها في الجانب التفسيري للقرآن الكريم.

50

يقصد بها سفينة صغيرة.

49

أن أقرب ما يراد بها هو المعنى الذي نقلناه في المتن].
دماغ حبيسله [كذا ،وقد رأينا ّ
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املركب الذي ال يليق بمقامنا ،فإن أرسلت ً
رجل من عندكم إىل مقامنا لبحث املسألة يف غضون الساعات األربع والعرشين ،كما هو ُمبني
وضوحا ،وإال فإننا ندخل يف أعمال عدائية".
أعاله ،فسيكون األمر أكرث
ً

وع ِهد به إليهم لغرض البيع والرشاء
مي الباستيونُ ،
يف رشق األوجاق املنصور يف بلد عنابة ُسمح للفرنسيني بإنشاء مبنى صغري ُس َ

وصيد املرجان منذ سنني متواترة ،عىل ّأل يسع أكرث من خمسة أشخاص أو ستة ،وقد هدم هذا البناء أثناء طغيان الهالك بونابرت ،ثم
قويا .لكنّ الفرنسيني كانوا يعملون منذ سنني ليلً ونهارًا لجعله حصنًا قويًا للحرب ،فجعلوا فيه
عُهِد إليهم به من جديد عىل أال يجعلوه ًّ

ِ
دفعا من حديد ،ومدفعني نحاسيني ،ومدفعي هاون( ،((5ويخدم فيه أكرث من مئة جندي عىل رأسهم عدد من الضباط ،ما
أربعة عرش م ً

يظهر فساد نيتهم وسوء رسيرتهم ،وقد أدت ثورة قبائلنا املقيمني يف أعىل الجبل إىل االستحواذ عىل ما كان فيه من بارود وذخرية وسائر
أسلحة الحرب .وعىل الرغم مما تضمنه االتفاق بيننا من رشوط تقيض بمنع بيع البارود وسائر األسلحة ،فقد خرقوا الرشوط املتفق عليها.
وملا بلغ ذلك مسامعنا ،أرسلنا ً
رجال من عندنا إىل املكان الخبيث ،فاحتجزوا ما كان فيه من البارود والذخرية.

يف العام املايض ،أثناء بداية الربيع الخري ،قمنا بتجهيز سفننا التي لم نكن نستخدمها من أجل إرسالها يف معية األسطول الهمايوين

فداء وخدمة لصاحب الحرضة الشاهانية نعمة العالم وسيد األمم صاحب القوة واملهابة والعظمة حرضة سيدنا وسلطاننا وويل
لتكون ً

نعمتنا .لكن الكفار املكرة لم يسمحوا لها بالحركة ،وعند إعالن العداوة لنا أرسلوا سفينتني من سفنهم امللعونة ،ومع وجود هواء طيب
تمكنوا من الوصول إىل برج الباستيون املذكور ،ونجحوا يف إطالق رساح الجند الذين كانوا يف داخل الربج ،وأخذوا ما كان فيه من بارود

وسالح فأضحى فارغً ا .حينها ،أمرنا بهدم هذا الربج وتسويته باألرض وأصبحنا يف أفضل حال.

حصارا عىل سواحل
ومن دون سبب أعلن الروم( ((5العصاة عن عدائهم لألوجاق املنصور .كانت العديد من سفن الكفرة ترضب
ً

الجزائر .وبسبب استحالة خروج سفن جهادنا كعادتها إىل البحرّ ،
تقريبا من التضييق عىل
تمكن القراصنة الروم بخمس عرشة سفينة
ً
املسلمني املوجودين عىل طول السواحل األفريقية من طرابلس إىل مضيق جبل طارق.

وعىل الرغم من الحصار الذي رضبه الكفار الفرنسيون  -لعنة الله عليهم  -عىل األوجاق املنصور بست أو ٍ
سبع من سفنهم القوية،

فإننا  -ولله الحمد والشكر  -لم يمسسنا يشء ،ونحن لسنا يف حاجة بعون الله ورعاية جناب الباري وحسن توجيه ظل الله .وحتى لو لم
يكن الفرنسيون وحدهم بل كانت يف صفهم سائر الدول ،فيرسنا أن نخرب جناب حرضة سلطاننا العظيم أن لدينا القدرة عىل صدهم.
لكن املعلوم لحرضتكم أن األوجاق املنصور كان منذ القدم وعىل الدوام يعتمد يف جنديته ،من كل الوجوه ،عىل ما يأتيه من عساكر من
بالد األناضول ،بيد أن األوجاق منذ سنوات لم يصل إليه أي جنود ،لذا أصبحنا اآلن يف قلة وندرة ،ومع أن أوالد العرب لدينا عددهم
ٍ
دائما بكرثة لدينا ،لذا فإننا نتمنى من ويل نعمتنا أن يأذن
برا
وبحرا تجعلنا نريدهم ً
ً
كاف ،فإن ما شاع من سمعة عساكر الرتك وشهرتهم ًّ
مناسبا لحاجتنا.
لنا بتجنيد عدد من العساكر من مدينة إزمري وسائر سواحل بالد األناضول ،عىل النحو الذي يراه ويل نعمتنا
ً

ويمأل بالبارود ،وقد
 51في األصل خمبره  :ḫumbereكلمة فارسية ،تأتي بمعنى القذيفة الحديدة التي ُيمأل فارغها بالمتفجرات ،أو التجويف الذي يوضع بين التحصينات ُ
أطلقت في مرحلة متأخرة من التاريخ العثماني على مدفع الهاون.
تحديدا  ،1830-1827ضد الوجود العثماني ،ودعمت هذه الثورة كل الدول األوروبية من إنكلترا إلى
تحديدا ،وقد ثاروا خالل هذه الفترة
 52يقصد بالروم هنا اليونانيين
ً
ً
سببا في استقالل اليونان عن الدولة العثمانية بعد ذلك سنة .1830
روسيا إلى فرنسا ،وكانت ً
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وتتكون السفن الفرنسية الخبيثة التي ترضب الحصار عىل سواحل الجزائر من فرقاطة كبرية لها بطاريتان ،وهي سفينة بطابقني،

(((5
(((5
وإيابا قبالة ساحل
ذهابا ً
وفرقاطة ثانية ،وسفينتني من نوع بريك وغليوطة أخرى ،أي إن مجموعها خمس سفن بحرية قوية ،تميض وقتها ً

َ
شعلة الحماس والشوق يف قلوب خدمك للغزو والجهاد ،لذا قمنا بتجهيز سفننا التي كانت يف ميناء املدينة ،وهي
الجزائر .لم ُتنث هذه القو ُة

فرقاطة صغرية قديمة وسفينة كروت( ((5صغرية ،وأما ما عداهما فهي مجموعة صغرية من السفن الرشاعية الصغرية والربيك وجميعها إحدى

عرشة سفينة ،وبالجملة جهزنا ما كان من سفن جهادنا وزودناها باملجاهدين من عباده املؤمنني بالدين املبني واملطيعني لحرضة سلطاننا العظيم.
متوكلني عىل الله ومتوسلني برسول الله انطلق املجاهدون عىل بركة الله يف ليلة الثاين عرش من شهر ربيع األول بعد املغرب ومن الغد

يف صباح يوم مولد الرسول الكريم  -صىل الله عليه وسلم  -هجمت سفن املجاهدين؛ مثل سفينة التنني ذي الرؤوس السبعة( ،((5عىل سفن

املالعني الكفار التي كانت تظهر يف األفق ،وبأمر من الله تعاىل ،وبخالف ما كنا ننتظره ،هبت ريح معاكسة سعت معها سفننا بكل حماس
وبمن ِمن الله وصلت سفننا إىل أماكن سفن األعداء ،ومن ساعتها أشعلوا النريان ورشعوا يف القتال،
وجهد إىل أال تبقى يف مجرى هبوبها،
ٍّ
نارا ،وملّا أيقن األعداء أن نسيم النرص اقرتب من املسلمني وأن الله قد
وحاولوا يف أكرث من ثالث ساعات املواجهة باملدافع فجعلوا الساحة ً
ٍ
ّ
بخيبة عظيمة وحرسة كبرية ،وتو ّلوا
مكن للمسلمني يف هذه الغزوة ،وخافوا من أن يصبحوا فريسة للمجاهدين ،رموا ثالث طلقات فارغة
فارون كما تفر الطري من صيادها ،وقد ظلت ثالث سفن لنا بال حراك لم تستطع
مدبرين مستعينني عىل ذلك بريح وافقت تحركهم وهم ّ
املشاركة يف الغزو ألن الريح لم تساعدها فظلت محبوسة لم تصل إىل مرادها يف هذه املعركة الضارية .وبعون من خري النارصين ورعاية

روحانية من فخر املرسلني وبقوة خليفة املسلمني لم يمس سف َننا سوء ،ولم نفقد إال فر ًدا من العرب أنعم الله عليه بكأس الشهادة ،وجرح

ثمانية نف ٍر من رجالنا .وبعد مرور شهر وردنا مكتوب من تونس املحروسة وآخر من بالد النصارى يفيدان أنه ،يف وقت الغزوة ،أصيب أحد
كبار قادة سفنهم برصاصة ،ولحقت بإحدى سفنهم كورة من عندنا فأشعلتها كما تشتعل نار سقر ،وألحقت باملالعني الكفار خسارة كبرية،

فروي أنه ُحمل منهم جرحى ستة وخمسون ،ويف رواية أخرى أكرث من ذلك ،ونقلوا إىل املستشفيات يف مدينة طولون.

أسأل الله أن يديم نرصه وتأييده لعساكر املسلمني ،وأن يزيد يف ذل أعدائه الكافرين آمني بجاه نبيه األمني .تم تحرير وعرض

الحال بكيفيته الصحيحة التي جرت ،مع الرسور بتقديمها إىل سيدي وويل نعمتي صاحب الدولة والعظمة والسيادة ،صاحب الخريات،
ذي الجود الكبري ،والهمة العالية.

بتاريخ جمادى األوىل 1243ه ،خادمكم
حسني وايل جزائر الغرب املحروسة

ختم :املتوكل عىل الرحمن الرحيم
عبده حسني بن حسن

وما النرص إال من عند الله العزيز الحكيم
 :Birk 53هي نوع من أنواع السفن التي اشتهرت بخفة حركتها ولها ساريتان.
 :Galyot 54إحدى السفن الصغيرة القديمة في األساطيل العثمانية.

Midhat Sertoğlu, resimli osmanlı tarihi ansiklopedisi (İstanbul: İSKİT Yayınevi, 1958), S 112.

تبين الكلمة على حقيقتها؛ إذ كتبت في األصل (قروـــه أو قروته أو قرونه) فرأينا أن األقرب هي أن تكون قروته وباللغة التركية الحديثة  ،korvetويقصد
 55لم نستطع ّ
بها سفينة حربية شراعية لها ثالث صوارٍ ،ولها ما بين  30-20مدفعًا ،وتحمل على ظهرها قرابة  174بحارًا .يُنظر :مادة korvet؛ .Sertoğlu, S 180.

 56في األصل كتبت باللغة العثمانية "هفت سرازدر" ،وقد اضطررنا إلى تفكيك هذا المصطلح لنتلمس االسم ،فوقفنا على" :هفت"  heftوهي كلمة فارسية يقصد
أيضا فيقابلها في اللغة التركية الحديثة "باش"  ،başوتعني الرأس أو
بها الرقم سبعة و"هفته"  HAFTAفي التركية الحديثة تعني األسبوع .أما كلمة "سر"  serالفارسية ً
المقدمة" ،إزدر" أو األصح "إژدر" أو باللغة التركية الحديثة  ejderhaويقصد بها التنين .فيكون أقرب شيء "التنين ذو الرؤوس السبعة".

263

 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

نسخة من الرسالة الرابعة
رسالة من حسني باشا داي الجزائر إىل الباب العايل

املصدر.I.DUIT. Dosya N° 138. Gömlek N°75 Tarih 1243. C. 30. Belge N°1 :
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ترجمة ودراسة ألربع رسائل باللغة العثامنية بشأن الحصار الفرنيس
للسواحل الجزائرية سنة 1827

صوصنو قئاثو

املالحق
امللحق ()1
الصفحة األوىل من النسخة األصلية للرسالة األوىل التي سلمها السفري الفرنيس إىل الباب العايل

املصدر.HR.SYS. Dosya N° 425. Gömlek N°4 Tarih 1827. 07. 02 Belge N°1 :
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الرقم التعريفيDOI: https://doi.org/10.31430/GCPD7077 :

الكتابة التاريخية في مصر
Historical Writing in Egypt
استكامل لسلسلة ندوات الكتابة التاريخية يف البلدان العربية التي تعتزم عقدها دورية أسطور للدراسات التاريخية ،عقدت
ً
الدورية ندوة “تجربة الكتابة التاريخية يف مرص :نظرة إىل املســار ومراجعة الحصيلة” يومي  2 - 1ترشين الثاين /نوفمرب
 .2021ودارت النــدوة حول مجموعة من املحاور هي املناهج واالتجاهات التاريخية ،والتأريخ ملرص القدمية ،واألركيولوجيا
وتأريــخ الفــن ،ومجاالت البحث يف تاريخ مرص الوســيط ،وقضايــا عثامنية يف التاريخ املرصي ،وكذلــك تاريخ مرص املعارص
وتاريخ اآلخر .وقد شــارك يف الندوة مجموعة من املؤرخني والباحثني املرصيني .ويف هذا العدد ،تنرش أســطور القســم
األول من أوراق هذه الندوة ،وستنرش القسم الثاين يف العدد السادس عرش.
سلسلة ندوات الكتابة التاريخية يف البلدان العربية هي مجموعة من الندوات القطاعية ،التي تطرح مجموعة من األسئلة
عىل الباحثني واملؤرخني العرب ،من بينها :كيف كتب املؤرخون تاريخ بلدانهم؟ وما األســئلة التي أ ّرقتهم؟ وما السياقات
السياســية واإلبســتيمية التي قادتهم إىل الرتكيز عىل مواضيع دون غريها؟ وكيف حقّبوا التاريخ وفتَّتوه؟ وما الصعوبات
التي تواجههم يف إثارة مواضيع جديدة؟ وهل اســتطاعوا التغلّب عىل فقر املادة التاريخية من خالل االنفتاح عىل مواد
ونصوص جديدة؟ وما صورة انفتاحهم عىل املدارس الغربية؟
توصل إليه البحث التاريخــي يف البلدان العربية .وتهدف من
تعتزم أســطور مناقشــة بعض هذه القضايا وغريها من خالل رصد ما
ّ
ذلــك إىل تعميــق النقاش بني املتخصصني يف البلد الواحد .وتهدف ،أيضً ا ،إىل مناقشــة التقاطعــات واالختالفات املوجودة يف
م ،تكون مبنزلة أداة أساســية إلنجاز بحــوث تركيبية عن تطور املعرفــة التاريخية يف العامل
مقاربــة القضايــا التي طُرحــت .ومن ث ّ
ما الندوات التي تقرتحها الدورية ،فهي عبارة عن
العريب ،بعيدًا عن التعميامت واألفكار املسبقة والصور النمطية التي تشكّلت .أ ّ
جهة إىل املتخصصني يف حقل الكتابة التاريخية ممن راكموا تجربة بحثية ذات أهمية.
استبيان يتضمن أسئلة عديدة من َّ
مطة مو َّ

Continuing the series of symposiums on historical writing in the Arab countries, the Ostour Journal for Historical
Studies held a symposium on “Historical Writing in Egypt: Trajectories and Outcomes” on 1 - 2 November 2021.
The symposium revolved around several themes: Curricula and historical trends, the history of ancient Egypt,
archaeology and art history, medieval Egyptian history, Ottoman history in Egypt, as well as contemporary
Egyptian history and the history of the other in Egypt. A group of Egyptian historians and researchers participated
in a symposium and the first section of their papers was published in this issue of Ostour. The second section will
be published in the sixteenth issue.
Within this framework Ostour will soon be organising various focused seminars on historiography in Arab
countries: How have historians written the history of their countries? What are the questions that have kept
them awake at night? What are the political and epistemological questions that have led them to favour some
topics over others? What periodisations have they adopted? What are the difficulties that they face in taking up
new topics? Have they been able to overcome the poverty of historical material by considering new items and
new texts? How open have they been to western schools of thought? Ostour will discuss all these issues and
more, in the hope of deepening discussions between experts in each country and establishing points of similarity
and difference in their approaches. This will serve as a foundation for complex studies of the development of
historical knowledge in the Arab World, avoiding the generalisations, prejudices and stereotypes.
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زمياليت زماليئ األعزاء
أخذت مجلة أسطور للدراسات التاريخية عىل عاتقها القيام بجولة يف البحث التاريخي يف العالم العريب عرب تنظيم سلسلة من

تهم الكتابة التاريخية يف البالد العربية .ليس الغرض من هذه السلسلة عرض مواضيع تاريخية يهتم بها الباحثون بقدر ما هي
الندوات ّ
فرصة للتأمل يف اإلنتاج التاريخي يف األقطار العربية بغية الوقوف عىل االختالفات والتقاطعات يف طرائق معالجة القضايا التي ُتطرح

عىل املؤرخ غرب الوطن العريب ومرشقه .وكان البدء بالعراق ،وقد نرشت املجلة أعمال هذا اللقاء (الذي انعقد يف ترشين الثاين /نوفمرب

 )2020عىل صفحات عددها الرابع عرش.

عموما.
ألح عىل بعض القضايا املهمة وهي ذات صلة بإنتاج املعرفة التاريخية
يف هذا التقديم ،أريد أن ّ
ً

إن املؤرخ يطرح أسئلة عىل املايض
بأن الكتابة التاريخية تتأثر بالسياقات التاريخية التي عاشها املجال ،بل ّ
تتمثل القضية األوىل ّ

دائما متجددة .عندما نتأمل خريطة البحث التاريخي يف كل بلد نجدها تتجاوب
مما يعيشه ،ومن ثمة كانت الكتابة التاريخية ً
انطال ًقا ّ
إن معرفة املايض ،كما يقول
مع األسئلة الراهنة ،ومن هنا ،ما كان لبعض املجاالت البحثية أن يربز للوجود لوال هذه األسئلة املتجددةّ .
ألن تالقيهما هو
مارك بلوخ ،ال يمكن أن تكون مجدية إال من خالل فهمنا الحارض والربط عىل نح ٍو ارتدادي بني املايض والحارض ّ
الذي يفرس التاريخ(((.

بأن البحث التاريخي يتأثر باألوضاع اإلبستيمية التي يعرفها البحث يف مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية
وتتمثل القضية الثانية ّ

دوليا بدراسة نمط اإلنتاج
ومدى انفتاح املؤرخني يف الوطن العريب عىل التحوالت التي يعرفها حقل البحث التاريخيّ .
فلما كان االهتمام ًّ
السائد يف البالد غري األوروبية ،انربى عدد من املؤرخني يف مرص لدراسة هذا املوضوع .وهنا ال بد من اإلشارة إىل الدراسة الرائدة ألحمد

صادق سعد عن "تاريخ مرص االجتماعي واالقتصادي" ،الصادرة سنة  ،1974التي اجتهد فيها لتقديم رؤية جديدة عن نمط اإلنتاج
أن هذه الدراسة لم تكن األوىل من نوعها ،فقد كان أحد املؤرخني الكبار يف مرص ،وهو عبد الكريم أحمد عزت ،أنجز
اآلسيوي .والواقع ّ

بح ًثا يف موضوع "األرض والفالح" ،نرشته الجمعية املرصية للدراسات التاريخية سنة  .1974وقد تناول هذا البحث موضوع تطور ملكية
األرض يف مرص عىل مر العصور.

بأن املعرفة التاريخية وتطورها مرتبطان بمدى توافر الباحثني ،ومدى قدرة الجامعة عىل إنتاج أجيال
ّأما القضية الثالثة ،فتتمثل ّ

متجددة ،ومأسسة املعرفة التاريخية من خالل إيجاد قنوات لترصيفها.

لقد ُأنشئت الجامعة يف مرص منذ ما يزيد عىل قرن من الزمن؛ إذ ُأنشئت جامعة فؤاد األول سنة  ،1908أي ثماين سنوات

كبريا من الطالب قسم التاريخ ،باعتباره
بعد إنشاء دار الفنون يف إستانبول .وكان من بني أهم األقسام التي استقبلت عد ًدا
ً

َّ
أن االستقالل ليس مجرد تحرير
يسري وفق األهداف
املسطرة للجامعة التي كان منها "إيجاد طبقة مثقفة من املرصيني تدرك ّ
األرض ،وإنما هو تحرير الشخصية املرصية واالنطالق بها يف مراقي املدنية والحضارة"((( .كان طلبة التاريخ هم الذين
أعدها يف جامعة مرسيليا سنة
يعكرون مزاج السلطات االستعمارية الربيطانية .وبالرجوع إىل أطروحة فريدريك أبيكسيس التي ّ

مهما يف هذا
نصا
 2002عن "التعليم األجنبي يف مرص والنخب املحلية  1960-1920الفرنكفونية والهويات الوطنية" ،نجد ًّ
ًّ

ّ
وجهها اللورد لويد  Lord Llyodإىل شمربليان  Chamberlianيف  6نيسان /أبريل 1929؛
الباب ،وهو
مستل من الرسالة التي ّ
1

2

دفاعا عن التاريخ أو مهنة المؤرخ ،ترجمة أحمد الشيخ (القاهرة :المركز العربي للدراسات الغربية ،)2012 ،ص .28
مارك بلوخ،
ً

"نشأة الجامعة وتطورها" ،جامعة القاهرة ،شوهد في  ،2022/1/26فيhttps://bit.ly/34c1CSc :
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ً
مستقبل يف الدواوين املرصية واملجالس الترشيعية أو من
إذ يقول" :بصفة عامة ليس من ضمن طالب العلوم والطب الذين سيوظفون

وضعا
ضمن أولئك الذي يحسنون الخطب يف التجمعات ،ولكنهم طلبة التاريخ والحقوق هم الذين ينبغي أال ُيرتكوا لحالهم إذا ما أردنا ً

مستقرا يف البالد"(((.
ًّ

ولتعزيز الدرس التاريخي كان من الرضوري إيفاد بعثات طالبية إىل الخارج من أجل الدراسة يف أوروبا والعودة بمناهج وطرق

جديدة يف الدرس التاريخي .ويف هذا الباب ّ
يذكرنا الباحث املرصي مجدي عبد الحافظ صالح((( بترسيع وترية التواصل مع الجامعات
الفرنسية يف عدة ميادين ،ومن بينها حقل التاريخ منذ ما بعد الحملة الفرنسية عىل مرص وتزايدها يف عهد محمد عيل وامللوك املرصيني.

ولعل هذه الظاهرة (ظاهرة إيفاد الطالب ملتابعة دراستهم يف الخارج ،ال سيما يف مجال التاريخ أو الحقوق) لم تكن ظاهرة تخص مرص

أن الجامعات الفرنسية كان فيها ما بني  50و 60يف
سجلت ّ
وحدها ،بل تشمل البلدان الرشقية ،بما يف ذلك روسيا ،حتى ّ
إن الدراسات ّ
املئة من الطالب األجانب(((.

أن عدد
وحني عاد هؤالء الطالب إىل مرص ،بصموا الحياة الجامعية فيها .ولكن ما حدث يف مرص  -وأتك ّلم تحت رقابة زماليئ ّ -

حد بعيد ،خاصة عندما شعرت الدولة املرصية بأ ّنها حققت الغرض من البعثات
املوفدين إىل الجامعات األوروبية واألمريكية تق ّلص إىل ّ
كبريا يف أطرها .وكان لذلك تداعياته عىل مستويات عدة أثّرت يف ّ
تشكل بعض الحقول البحثية يف
نقصا ً
الطالبية ،ولم تعد تعاين ً

مجال التاريخ.

ونوعا .وعندما
كما ً
ومهما يكن من أمر ،فقد كان من شأن ارتفاع أعداد الباحثني يف حقل التاريخ أن يؤثّر يف اإلنتاج التاريخي ًّ

كبريا من املرصيني يشتغلون يف مختلف الجامعات
تحقّق االكتفاء الذايت من أطر تدريس التاريخ يف الجامعة املرصية ،وجدنا عد ًدا ً

واضحا يف الدراسات التاريخية
أثرا
العربية يف املغرب ،ويف بقية بلدان الشمال األفريقي ،ويف بلدان الخليج ً
ً
أيضا .وقد ترك العديد منهم ً
يف هذه البلدان.

والبحث التاريخي مرتبط بدرجة وجود أدوات لترصيف املعرفة التاريخية ،من ُدور نرش متخصصة يف حقل املعرفة التاريخية

نوعا من املأسسة املبكرة للمعرفة التاريخية ،ومرة أخرى ال بد من التأكيد عىل أثر الحملة الفرنسية
ومجالت متخصصة .لقد عرفت مرص ً
أول جمعية للبحث التاريخي يف مرص ُأحدثت سنة  1859واسمها "جمعية مرص للبحث يف تاريخ
يف هذا الباب .وال بد ً
أيضا من التذكري ّ
بأن ّ
الحضارة املرصية" .وكانت هذه الجمعية ،عىل غرار مثيالتها التي ُأنشئت يف مرص يف مجاالت معرفية مختلفة (مثل جمعية املعارف التي
برزت إىل الوجود سنة  ،1868والجمعية الجغرافية سنة  ،)1875تعمل عىل تنشيط البحث التاريخي املرصي منذ ذلك الحني .ويف هذا

أن مرص سبقت الدولة العثمانية املركزية ،بسنوات كثرية ،يف تشكيل مثل هذه الجمعيات؛ فجمعية التاريخ
السياق ،ال بد من اإلشارة إىل ّ
العثماين  Tarihi Osmani Encemeniلم توجد ّإل يف سنة .1910

أن جمعية أخرى أخذت
ال نعرف األسباب التي أ ّدت إىل خفوت نشاط جمعية مرص للبحث يف تاريخ الحضارة املرصية ،لكننا نعرف ّ

عىل عاتقها تعميم املعرفة التاريخية منذ سنة  ،1945عندما صدر مرسوم للملك فاروق ،يف  20تموز /يوليو  ،1945بإحداث الجمعية امللكية

تحولت بعد الثورة املرصية األوىل ،سنة  ،1952إىل الجمعية املرصية للدراسات التاريخية .وقد كانت الوظيفة
للدراسات التاريخية التي ّ
3 Frederic Abecassis, "L'enseignement étranger en Egypte et les élites locales 1920 - 1960: La Francophonie et le identités nationales," Thèse
PhD., l'Université Aix Marseille, Marseille, 2000, p. 136, accessed on 19/1/2022, at: https://bit.ly/3fA8Amk
Magdi Abdel Hafez Saleh, "Les rapports culturels entre la France et l'Egypte," Cahiers de l'AIEF, no. 56 (2004), pp. 57 - 66.

4

5 Victor Karady, "La migration internationale d'étudiants en Europe, 1890 - 1940," Actes de la Recherche en Sciences Sociales, no. 145 (2002),
pp. 47 - 60.
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األساسية لهذه الجمعية كما هو منصوص عليها يف قانون إحداثها ،تتلخص يف "تنظيم" الدراسات التاريخية يف "مرص والوطن العريب"

من جهة أوىل ،وجمع الوثائق واملصادر واملذكرات الخاصة بهما من جهة ثانية ،وتعميم املعرفة التاريخية من خالل عقد املحارضات

واملؤتمرات وإصدار مجلة دورية من جهة ثالثة.

ً
وفعلُ ،شع يف إصدار العدد األول من املجلة سنة  .1948ومنذ ذلك الحني لم تتوقف املجلة عن الصدور إال فرتة قصرية خالل

أن هذه املجلة كانت بمنزلة منصة مهمة لنرش أبحاث جا ّدة ملؤرخني مرصيني وغريهم ،و ُتعترب منصة لنرش
املدة  .1956-1952والواقع ّ

الوثائق واملصادر الغميسة لتاريخ مرص .وللمجلة موقع إلكرتوين ّ
مجلدا
مجلدا من أصل 54
يمكن الباحث من االطالع عىل محتويات 25
ً
ً
أصدرتها املجلة يف املدة .2020-1948

ال أريد أن أطيل عليكم يف هذه الورقة التقديمية ،وما قصدته منها هو ّ
تجذر البحث التاريخي يف مرص ،عىل نح ٍو يدعونا إىل الوقوف

عند هذا اإلنتاج ،والتأمل فيه ،وإبراز أهم القضايا التي أثارها.

وجهنا الدعوة إىل الزمالء ك ّنا مقتنعني بأنها ستتجاوب مع تطلعاتنا .وهو ما حصل بالفعل؛ فعىل مستوى املشاركني ،يساهم
عندما ّ

معنا يف هذه الندوة باحثون من أجيال ثالثة عىل األقل .وعىل مستوى األوراق املقدمة ،وصلت إلينا أوراق مهمة تعالج قضايا متنوعة

تراوح بني اإلسهام الفردي واإلسهام الجماعي يف الكتابة التاريخية املرصية ،يف مختلف الفرتات التاريخية .فقد تناولت مداخالت
الزمالء وضع الكتابة التاريخية يف مرص يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين ،وأكدت مسألة أساسية تتعلق بتوازي مدارس

أن الجيل األول من املؤرخني األكاديميني واملحرتفني يف مرص كان يسعى إىل دعم
تاريخية مختلفة يف القرن التاسع عرش .وأبرزت ورقة ّ
بناء الدولة الوطنية يف مرص .ويصدق هذا األمر عىل ّ
جل الكتابات التاريخية التي عالجت تاريخ مرص حتى مطلع ستينيات القرن العرشين.
ويف االتجاه نفسه ،سعت ورقة أخرى إىل إبراز مظاهر مشكلة هيستوريوغرافيا يف الكتابة التاريخية يف خمسينيات القرن العرشين

وستينياته ،من خالل الوقوف عند حالة تناول شخصية صالح الدين األيويب يف الكتابات التاريخية بتوجيه من الحاكمني يف البالد آنذاك.
بغض النظر عن الحقب التي
وبقدر ما حصلنا عىل أبحاث تتأمل يف حصيلة الكتابات التاريخية يف القرنني التاسع عرش والعرشين ّ

تناولتها األبحاث ،حصلنا عىل نصوص تناولت حصيلة البحث يف فرتات زمنية مختلفة.

بالنسبة إىل الفرتة القديمة ،وإن لم نظفر ببحث يتيح الوقوف عىل حصيلة البحث يف اإليجيبتولوجيا وسياقات االهتمام بتاريخ

جدا عن اهتمام املؤرخني املرصيني بالفرتة اإلغريقية والرومانية من تاريخ مرص .وسعت الورقة
مرص الفرعونية ،فإننا ظفرنا بدراسة مهمة ًّ
املكرسة لهذا املوضوع إىل تسليط الضوء عىل جيل من مؤرخي الخمسينيات والستينيات يف جامعة فؤاد األول؛ إذ أبرزت الجهود التي
َّ
ٍ
كرسوا جهودهم لرتجمة النصوص
بذلها هؤالء املؤرخون يف رسم مسار
ّ
خاص لهذه الدراسات يتميز من باقي املسارات الدولية ،فقد ّ

ّ
وتمكنوا من وضع ال ّلبنات األوىل لدراسة هذه الفرتة من تاريخ مرص.
القديمة بفضل إجادتهم اللغتني الالتينية واإلغريقية،

الكم أو املضمون .ومن بني األوراق التي اسرتعت
جدا ،سواء عىل مستوى
وكانت غنيمتنا بالنسبة إىل العصور الوسطى جيدة ًّ
ّ

اهتمامنا ،عىل وجه الخصوص ،تلك التي تناولت موضوع إعادة كتابة السرية النبوية عند املؤرخني املرصيني يف ثالثينيات القرن العرشين

وأربعينياته .وانتبهت الورقة بعد عرضها الخطوط العريضة لهذه الدراسات إىل ربطها بالسياق الثقايف يف البالد العربية ،وخاصة مرص،

والرتاكم الذي حصل عىل مستوى كتابة السرية عند املسترشقني.

ّ
عدته املصدرية واملنظور
ومكنتنا ورقة أخرى من الوقوف عند التطور الحاصل يف مجال كتابة التاريخ اململويك ،ال سيما يف مستوى ّ

الشعبي لهذا التاريخ انطال ًقا من القرن التاسع عرش ،أي منذ أن تناوله مؤرخون هواة إىل القرن العرشين .ولم يكن يف اإلمكان أن يجري

تناول حصيلة الكتابات التاريخية املرصية حول العصور الوسطى من دون استحضار الرتاكم الحاصل يف مستوى البحث يف الحروب
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املد القومي يف حركة التدوين التاريخي لتلك املسألة ،وتحليل انعكاس
نمو حركة ّ
الصليبية؛ إذ سعت دراسة يف هذا املوضوع إىل رصد أثر ّ
األوضاع السياسية الالحقة بذلك.

وقد أبرزت أوراق أخرى مدى اهتمام املؤرخني املرصيني بقضايا تخرج عن الدائرة الجغرافية ،واستأثرت باهتمام الجيل األول

من الباحثني؛ إذ عالج الباحثون املرصيون قضايا تتعلق بتاريخ األندلس .وسارت ورقة بحثية يف اتجاه استعراض األبحاث التي أنجزها
بدءا من املؤرخني الهواة ،من أمثال محمد عبد الله عنان ،إىل جيل املؤرخني األكاديميني ،من أمثال حسني مؤنس ومحمد
الدارسونً ،

مختار العبادي والسيد عبد العزيز سالم ،الذين كرسوا جهو ًدا حثيثة للتاريخ األندليس ،تحقيقًا وبح ًثا .وقد أبرزت الدراسة دوافع هذا
االهتمام باألندلسيات.

قدمها املشاركون .فقد تناولت ورقة عن اتجاهات كتابة التاريخ العثماين،
ولم تكن الفرتة العثمانية لتغيب عن األوراق البحثية التي ّ

ً
ممثلة يف ظهور سيمنار
رؤية هذه التيارات املتعددة يف كتابة تاريخ مرص العثمانية ،وأثرها يف تبلور نخبة جديدة وظهورها يف التسعينيات،

القاهرة للدراسات العثمانية ،الذي تب ّنته الجمعية املرصية للدراسات التاريخية بإرشاف رؤوف عباس ونيليل حنا.

وعالجت ورقة أخرى مسألة األرشيف العثماين وأهميته يف كتابة تاريخ مرص .وبعد تأكيد أهمية وثائق األرشيف العثماين يف كتابة

التعرف إىل
تاريخ مرص ،ركزت عىل التعريف بالدراسات التاريخية التي استفادت من املخزون األرشيفي العثماين ،كل ذلك يف أفق
ّ
نظرا إىل خصوصياته.
املشكلة والصعوبات التي يعانيها مستغ ّلو األرشيف العثماين ً

وتعرضت ورقة أخرى ملسألة األقليات األرمنية من منظور الكتابة التاريخية املرصية ،من خالل استعراض بعض الكتب التي
ّ

تناولت القضية األرمنية ،ساعية إىل التعرف إىل منهجها ومدى صدقيتها يف التعبري عن توجهها األيديولوجي أو تبعيتها السياسية .وقد

يتساءل املرء عن األسباب التي تدفع املؤرخني املرصيني إىل االهتمام بقضية األرمن .وتؤكد الورقة الدور الذي كان النفتاح األرشيف
أن االهتمام به يأيت يف سياق سيايس يتميز بسيادة الفكر القومي
املرصي واحتوائه عىل مادة غزيرة تسمح بدراسة هذا املوضوع ،كما ّ
وإيجابيا.
سلبيا
ً
العرويب والرغبة الجامحة يف معرفة األدوار التي تؤ ّديها األقليات ً

لم يغب عن الزمالء مسألة االستخدام السيايس للتاريخ .وكانت هذه القضية حارضة يف جل املداخالت ،وقد ركزت عليها ورقة عىل

نحو خاص.

كل األوراق الرثية التي وردت علينا ،والتي تبني مدى ّ
ليس بوسعي أن أعرض ّ
تمكن أصحابها ومدى تجاوبهم مع األسئلة التي

طرحناها عليهم عند إعداد الورقة املرجعية .أتوجه إىل كل الزمالء بالشكر والتقدير عىل ما بذلوه من جهود .وأرغب يف أن تكون هذه
نعول عليكم يف الكتابة فيها ويف
الندوة فاتحة للتعاون مع املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وال سيما مع مجلة أسطور؛ إذ ّ
أيضا ،يف مؤتمراتنا واإلسهام يف إثرائها.
إغنائها بأبحاثكم الرصينة ،ويف تحكيم األبحاث التي ترد علينا ،واملشاركةً ،

ولتسمحوا يل يف األخري أن أتوجه بجزيل الشكر والثناء إىل املدير العام للمركز الدكتور عزمي بشارة عىل رعايته وتشجيعه ،وإىل

نسق أعمال الندوة ،وإىل
الزمالء يف إدارة األبحاث وعىل رأسهم الزميل العزيز حيدر سعيد ،وإىل الصديق العزيز نارص سليمان الذي ّ
َّ
وشكرا للحضور الكرام عىل حسن
زميل العزيزين يف هيئة التحرير املص ّغرة ،الدكتورة آيات حمدان والباحث الشاب عمر املغريب.
ً

اإلصغاء واملتابعة.

عبدالرحيم بنحادة
رئيس التحرير
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جهود املؤرخني املرصيني يف دراسة تاريخ الحركة الصليبية
املسارات والتطورات

The Efforts of Egyptian Historians in Studying the History
of the Crusades
Processes and Developments
عد الحركة الصليبية التي خرجت من الغرب األورويب نحو الرشق اإلسالمي من أهم مظاهر العالقات بني العاملَني اإلسالمي
ُت ُّ

واألورويب يف العصور الوسطى ،وأحد اإلرهاصات املبكرة لحركة االستعمار األورويب يف العرص الحديث .وتكمن خطورة هذه الحركة يف أنها

أن
دفعت املسلمني  -وهي أوّل مرة يف تاريخهم منذ حركة الفتوح الكربى  -إىل االنتقال من مرحلة الهجوم إىل مرحلة الدفاع ،خاصة بعد ْ
بدا أن املرشوع الصليبي االحتاليل إنما جاء ليك يبقى عىل نحو ٍ
دائم.
ُ
َ
كبريا؛ من حيث أسبابها ،وتجلياتها ،ونتائجها ،بالنسبة
الحركة
التاريخية املرصية هذه
وكان من الطبيعي أن تويل املدرسة
اهتماما ً
ً

إىل مرص وفلسطني وبالد الشام ،وذلك بسبب العُمق االسرتاتيجي املرصي عىل مر العصور التاريخيةً ،
فضل عن املكانة الكربى ملرص يف
الفكر الصليبي الكاثولييك بوصفها حجر الزاوية يف مرشوع الجهاد واملقاومة اإلسالمية.

تتناول هذه الورقة مراحل تطور دراسة املؤرخني املرصيني للحركة الصليبية ،وترصد أثر نمو املد القومي يف حركة التدوين التاريخي

أيضا،
يف ما يتعلق بهذه الحركة ،وتح ّلل انعكاس الظروف السياسية الالحقة عىل زوايا التناول العلمي واختيار نقاط البحث .وتتناولً ،
جهود الرعيل األول من املؤرخني يف التعريف بالحركة الصليبية ،مع نقد منتجهم العلمي وتحليله ،وتحلل أعمال من َع ِقبهم من
الباحثني ،خاصة املسهمني يف ترجمة الوثائق واملصادر التاريخية الصليبية ،مع إبراز الفارق بني ترجمات وأخرى من حيث التزامها
باملنهج العلمي ،ومتابعة االنتقال من دراسة التاريخ السيايس والعسكري إىل دراسة التاريخ االجتماعي واالقتصادي وتاريخ األفكار.

ومما يجدر ذكره يف هذا السياق أن الدراسات التاريخية املرصية لم تتوقف أثناء البحث يف فرتة الوجود الصليبي يف الرشق العريب

امليالديني ،بل اهتمت بدراسة ما يمكن تسميته بـ "مرشوعات ما بعد الصليبية" التي َّ
تركزت حول
يف القر َنني الثاين عرش والثالث عرش
َّ
رضورة إسقاط دولة سالطني املماليك يف مرص من أجل السيطرة مجد ًدا عىل العالم العريب اإلسالمي.

تتبع املقاربة التي أوجدها املؤرخون املرصيون بني الحرك َتني الصليبية والصهيونية من حيث الهدف الرئيس؛ وهي
تحاول الورقة ّ

احتالل فلسطني العربية ،ووسائل البقاء ،وأساليب املقاومة .و ُتعنى كذلك باهتمام املدرسة التاريخية املرصية بالدراسات واألبحاث
1

أستاذ التاريخ الوسيط في كلية اآلداب ،جامعة الزقازيق ،مصر.
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أهم ً
َ
ية كبرية من أجل االستفادة منها ،خاصة يف موضوعات من قبيل االستيطان
اإلرسائيلية املتخصصة التي أو َلت الحركة
الصليبية ّ
واألمن وغريها.

تعد الدراسات املتعلقة بالحروب الصليبية من أهم املجاالت البحثية يف املدرسة التاريخية املرصية الحديثة ،ويؤكد ذلك الدراسات

املبكرة التي ظهرت يف نهاية القرن التاسع عرش امليالدي؛ إذ أ ّلف سيد عيل الحريري عام  1899كتابه األخبار السنية يف الحروب

ً
فضل عن كثافة املوضوعات البحثية املرصية يف حقل دراسات الحروب الصليبية وتنوع مجاالتها ،واستمرارية املنتج
الصليبية(((،
البحثي يف هذا املجال حتى يومنا هذا عىل نحو متصل .ونشري يف هذه الورقة إىل مدرسة مرصية متميزة يف معالجة تاريخ الحركة الصليبية،

وهي مدرسة ترصد وجود عدة أجيال من مؤرخي الحروب الصليبية يف مرص" :جيل الرواد" ،و"جيل الوسط" ،و"جيل الباحثني الجدد".
وال ريب يف أن هذا االهتمام البحثي املصحوب بغزارة اإلنتاج يف مجال الحركة الصليبية يف املدرسة املرصية للدراسات التاريخية

لم يُولد من العدم ،بل إنّ هناك أسبابًا منطقية عديدة لذلك؛ كان أولها توجه تلك الحركة االستعمارية املترسبلة بالدين نحو املقدسات
أو َل مرة ،من موقف الهجوم (حركة الفتوحات
اإلسالمية يف فلسطني ،وما نتج من ذلك من صدمة تاريخية تج ّلت يف تحول املسلمنيّ ،
ً
فضل عن التهديد املبارش ملرص عرب البوابة الرشقية ،وهي املمر
اإلسالمية) إىل موقف الدفاع عن مقدساتهم عىل األرض العربية.

إن كثافة املادة التاريخية التي دونها املؤرخون املعارصون للحروب الصليبية يف الرشق
ثم ّ
التاريخي ألعداء هذه البالد منذ فجر التاريخّ .
بتنوع املجاالت البحثية.
العريب اإلسالمي والغرب املسيحي الكاثولييك ،عىل حد سواء ،قد سمحت ّ

إن السبب األبرز لذلك ،يف تصورنا ،كان بمنزلة رد الفعل من جانب املدرسة التاريخية املرصية عىل تعرض العالم العريب ملوجة

ً
فضل عن تنامي حركة املد القومي والتأثريات النارصية التي
االستعمار األورويب الذي ُع َّد امتدا ًدا للحركة الصليبية يف العرص الوسيط،

حاولت استيالد منقذ أو "مخ ّلص" جديد .وال يمكن إغفال نشأة الجامعة املرصية التي بدأت باالطالع عىل ما أنتجه الغرب يف مجال

دراسات الحروب الصليبية من خالل األساتذة األوروبيني الذين خدموا يف الجامعة املرصية ،والطالب املبعوثني إىل الجامعات األوروبية.
تج ّلت بداية املدرسة املرصية لدراسة تاريخ الحركة الصليبية يف كتاب الحريري ،وهو أول مؤ َّلف عريب حول الحروب الصليبية.

تعمقه ،فإ ّنه حقق الغرض من كتابته ،يف وقته ،بحسب ما ذكر املؤلف نفسه؛ وهو إصدار مرجع شامل
وعىل الرغم من أ ّنه قد يؤاخذ بدرجة ّ

أول مرة.
لتاريخ الحروب الصليبية بقلم عريب مسلم ّ

تدريجيا بجهود أساتذة الجامعة املرصية التي ُأ ِّس َست يف نهاية عام  ،1908ويف طليعتهم
بعد ذلك ،بدأت املدرسة املرصية يف النمو
ًّ

ويتدرج إىل رتبة
األستاذ الدكتور محمد مصطفى زيادة الذي حصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة ليفربول عام  ،1927ليعود إثر ذلك،
ّ
تبوأ هذه الرتبة من بني األساتذة املرصيني(((.
أول من َّ
أستاذ كريس العصور الوسطى ،وهو ّ

قدم
مسارين
أن عطاءه قد سار يف
ويالحظ
متوازيني :األول هو املسار البحثي؛ إذ ّ
املتتبع ملسرية محمد مصطفى زيادة العلمية ّ
َ
َ
ّ

عد ًدا من البحوث والدراسات املرتبطة بدراسات الحروب الصليبية ،أهمها كتابه الصادر عام  1968بعنوان :حملة لويس التاسع عىل

مرص وهزيمته يف املنصورة((( .وقد ظهرت يف هذا الكتاب مالمح املدرسة املرصية لدراسات الحركة الصليبية التي قامت عىل النقد

أغلبها َ
عمل الصليبيني .وشارك زيادة،
والتحقيق وتنويع املصادر البحثية وتقييمها ،مع السعي للتخلص من التأثريات الغربية التي َّ
مجد ُ
2
3

سيد علي الحريري ،األخبار السنية في الحروب الصليبية (القاهرة :دار النيل للطباعة والنشر.)1910 ،

محمد مؤنس عوض" ،محمد مصطفى مؤرخً ا للحروب الصليبية" ،مجلة بحوث الشرق األوسط ،العدد  ،)2017( 42ص .19-1

 4محمد مصطفى زيادة ،حملة لويس على مصر وهزيمته في المنصورة (القاهرة :المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب.)1961 ،
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ً
فصل عن املماليك ودورهم يف
أيضًا ،يف املوسوعة الكربى عن الحروب الصليبية التي أنتجتها جامعة وسكنسون األمريكية ((( إذ كتب

الحروب الصليبية .وساهم يف مجال تحقيق مصادر تاريخ الحروب الصليبية .فقد حقَّق كتاب السلوك ملعرفة دول امللوك عام 1943

ألحمد بن عيل املقريزي ،وأخرج منه الجزأين األول والثاين؛ يف ثالثة أقسام بالنسبة إىل كل منهما.

أما املسار الثاين لعطاء زيادة ،فجاء من خالل تكوين مجموعة من الباحثني الذين أرشف عليهم يف مرحل َتي املاجستري والدكتوراه،

وأبرزهم سعيد عبد الفتاح عاشور وحسن حبيش((( اللذان بدأت معهما املدرسة املرصية يف مجال الحروب الصليبية يف التبلور عرب إنتاجهما
العلمي من ناحية ،وتخريجهما العديد من الباحثني النابهني من ناحية أخرى.

جاء بعد محمد مصطفى زيادة تلميذه حسن حبيش الذي يجيد الفرنسية القديمة والالتينية ،وقد حصل عىل شهادة املاجستري

ثم حصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة لندن بعد أعوام من البحث والدرس واالتصال
عام  1946يف موضوع "نور الدين والصليبيون"ّ ،

وتدرج إىل رتبة األستاذية(((.
ثم عاد حبيش إىل جامعة عني شمسّ ،
بكبار املؤرخني (مثل برنارد لويس وديالفيل)ّ .

تميز اإلنتاج العلمي بالنسبة إىل حبيش بالتنوع املطلوب بني التأليف والرتجمة والتحقيق ،فقد أ ّلف العديد من الكتب والبحوث،

قد ًما عد ًدا من الرتجمات الدقيقة لعدد كبري من املصادر األصلية املتعلقة
ثم دلف إىل حقل ترجمة املصادر التاريخية للحركة الصليبيةُ ،م ِّ
ّ
أيضا ،يف تحقيق العديد من املصادر التاريخية اإلسالمية املعارصة
بالحمالت الصليبية األوىل والثالثة والرابعة والسابعة .وساهمً ،
للحركة الصليبية.

ويعد سعيد عبد الفتاح عاشور عالمة بارزة يف املدرسة املرصية لتاريخ الحروب الصليبية .وقد حصل عىل شهادة الدكتوراه عام ،1955
ُ

تبوأ كريس العصور الوسطى بجامعة القاهرة عام  .1969ولعل كتابه الرائد الحركة الصليبية :صفحة مرشقة يف تاريخ الجهاد
ثم َّ
ّ
ً
شمول  -وربما حتى اآلن  -بالنسبة إىل
العريب يف العصور الوسطى الذي صدر يف جزأين عام  ،1963كان العمل املرصي والعريب األكرث

تاريخ الحركة الصليبية يف املرشق العريب اإلسالمي .وال تخلو مكتبة باحث متخصص منه((( .وقد واصل عاشور تأليف الكتب واألبحاث
املتعلقة بمجال الحروب الصليبية وتحقيق عدد من املصادر التاريخية اإلسالمية املعارصة للفرتة الصليبية.

مهم
عىل ّ
أن األثر الكبري لسعيد عاشور تجىل عرب تقديمه العديد من الباحثني الجدد يف تاريخ الحركة الصليبية .فقد كان لهم ٌ
أثر ّ
جدا يف نقل االهتمام بالدراسات الصليبية إىل مختلف الجامعات املرصية األخرى(((؛ مثل قاسم عبده قاسم ،وزبيدة محمد عطا ،وحامد
ًّ
زيان ،ومحمود الحويري ،وعبد الغني عبد العاطي ،وغريهم.

ويف جامعة اإلسكندرية ،ال يمكن إغفال دور املؤرخ الكبري عزيز سوريال عطية الذي ساهم يف الكتابة عن الحروب الصليبية،

ّ
املتوف يف القرن
وحقّق كتاب اإلملام باإلعالم يف ما جرت به األحكام واألمور املقضية يف وقعة اإلسكندرية للنويري اإلسكندراين
ويحسب له تب ّنيه تلميذه
الرابع عرش امليالدي .هاجر عطية إىل الواليات املتحدة األمريكية ،وواصل أبحاثه حول الحركة الصليبيةُ .

النجيب جوزيف نسيم يوسف الذي ُيعد من أبرز املؤرخني املرصيني يف مجال الحروب الصليبية حتى صار أستاذ كريس العصور الوسطى
5 Mustafa M. Ziada, "The Mamluk Sultans to 1293," in: Kenneth M. Setton (ed.), A History of The Crusades, vol. 2 (Madison: University of
Wisconsin Press, 1969), pp. 735 - 758.

6
7

عوض ،ص .6-4

محمد مؤنس عوض" ،أ .د .حسن حبشي ( )2005-1915مؤرخً ا للحروب الصليبية" ،مجلة بحوث الشرق األوسط ،العدد  ،)2018( 44ص .24-1

 8محمد مؤنس عوض" ،أ .د .سعيد عبد الفتاح عاشور (2009-1922م) مؤرخً ا للحروب الصليبية" ،مجلة بحوث الشرق األوسط ،العدد ( 46صيف  ،)2018ص .34-1
9

المرجع نفسه.
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بجامعة اإلسكندرية ،ورضب بسهم وافر يف مجال التخصص من خالل مؤلفاته ،والباحثني الذين تتلمذوا عىل يديه ،وانترشوا يف باقي

الجامعات اإلقليمية(.((1

ومن أهم أعمدة مدرسة اإلسكندرية املختصة بالدراسات الصليبية جوزيف نسيم ومحمود عمران ومحمد الشيخ ،فقد تتلمذ

عىل يديهم العديد من الباحثني البارزين؛ مثل أسامة زيد ،وحسني عطية ،وحسن عبد الوهاب ،وعيل السيد ،وإبراهيم سعيد ،ومحمد
دسوقي ،والباحث الواعد أحمد شعري.

إسهاما يف دراسة
ويعد الراحل الكبري قاسم عبده قاسم ،تلميذ سعيد عبد الفتاح عاشور ،أبرز مؤرخي املدرسة التاريخية املرصية
ُ
ً

عدة
بالخلفية األيديولوجية لهذه الحركة
تاريخ الحركة الصليبية ،فقد اهتم
متتبعا جذورها يف املجال الغريب الكاثولييك ،وله يف ذلك ّ
ً
ّ
بناء عىل مستويات جديدة عرب االعتماد عىل املصادر األدبية؛ مثل الشعر،
مؤلفات وترجمات .وهو أول من درس تاريخ الحروب الصليبية ً

والرتاث الشعبي(.((1

ولم يقترص اإلنتاج العلمي عىل جيل الرواد من املؤرخني املرصيني الكبار واملختصني بعرص الحروب الصليبية ،بل اتسع هذا اإلنتاج

ً
فضل عن االهتمام بزيادة
من خالل جيل الوسط الذي واصل البحث يف ظل وفرة املادة العلمية التي أصبحت متاحة إىل حد بعيد،
جديدا عىل مستوى املنهج وطريقة التناول.
إنتاجا
ً
البعثات العلمية إىل أوروبا ،وهو ما أنشأ ً

وهكذا ،برز جيل جديد من الباحثني يف تاريخ الحروب الصليبية ،وال سيما حسني عطية( ،((1وحسن عبد الوهاب( ،((1ومؤنس

عوض ،وغريهم ،وقد ساهموا يف فتح آفاق جديدة يف دراسة العالقات بني املسلمني والصليبيني.

كبريا من الكتب والبحوث يف مجال الحروب الصليبية؛
وال بد من أن ننظر يف اإلنتاج العلمي ملؤنس عوض الذي أ ّلف عد ًدا ً

وخص صالح الدين األيويب وحده
كتابا ،وزادت بحوثه عىل املئة،
من حيث الكم ،وتنوع املوضوعات .فقد ألف وحده أكرث من ستني ً
َّ

وأعد مؤ َّلفًا تتبع فيه بإسهاب وتفصيل شديدين جهود عرشات الباحثني املرصيني املتخصصني يف مجال تاريخ
كتابا،
ّ
باثني عرش ً
الحروب الصليبية(.((1
وبعد َ
نما اإلنتاج العلمي للمدرسة املرصية يف ما يخص عرص الحروب الصليبية ،بجهود عدد كبري من الباحثني
جيل الرواد والوسط َ

الواعدين الذين تتلمذوا عىل أيدي األجيال السابقة ،وساعد عىل ذلك انتشار الجامعات يف شتى أنحاء مرص؛ حيث يوجد يف كل محافظة

ً
إضافة إىل جامعة األزهر العريقة املنترشة فروعها يف جل املحافظات املرصية.
جامعة،

 10محمد مؤنس عوض" ،أ .د .جوزيف نسيم يوسف (1993-1925م) مؤرخً ا للحروب الصليبية" ،مجلة بحوث الشرق األوسط ،العدد ( 47تشرين األول /أكتوبر
 ،)2018ص .18-1
عاما ،تحرير حاتم الطحاوي (القاهرة :عين
 11دراسات في تاريخ العصور الوسطى :بحوث مهداة إلى األستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم بمناسبة بلوغه الستين ً
للدراسات والبحوث اإلنسانية ،)2003 ،ص .22-5

 12من اإلنتاج العلمي لألستاذ الدكتور حسين محمد عطية ،ينظر :حسين محمد عطية ،إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون 1286-1171م666-567 /ه (اإلسكندرية:
دار المعرفة الجامعية)1989 ،؛ "مجلس نابلس  23يناير  1120وأحوال مملكة بيت المقدس الصليبية" ،حولية التاريخ اإلسالمي والوسيط ،كلية اآلداب ،جامعة عين
شمس ،ص .66-39
 13من اإلنتاج العلمي لألستاذ الدكتور حسن عبد الوهاب حسين ،ينظر :حسن عبد الوهاب حسين ،تاريخ جماعة الفرسان التيوتون في األراضي المقدسة :حوالي
1291-1190م690-586 /ه ،تقديم جوزيف نسيم يوسف ،دراسات في تاريخ الحركة الصليبية ( 1اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية)1989 ،؛ "وثيقتا اتفاق السالم بين
الجماعات الرهبانية العسكرية  9أكتوبر 1258م 13 ،مارس 1275م دراسة وتحليل" ،في :دراسات في تاريخ الحضارة األوروبية في العصور الوسطى :المجتمع الصليبي
في بالد الشام (اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية ،)2000 ،ص .212-180

تكريما لألستاذ الدكتور محمد مؤنس عوض
 14محمد فوزي رحيل ،دراسات في تاريخ العصور الوسطى األوروبية وعالقاتها بالشرق :كتاب تذكاري مهدى
ً
(القاهرة :مكتبة اآلداب ،)2013 ،ص .27-7
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وساعد "االنفجار املعريف" يف ظل عرص اإلنرتنت عىل الحصول عىل مصادر الحروب الصليبية بلغاتها األصلية ،وما ُترجم منها إىل

َ
اللغات األوروبية الحديثةً ،
لجيل الرواد والوسط يف عملية ترجمة املصادر التاريخية الصليبية.
فضل عن النشاط السابق

دور ال ُينكر يف تطور املدرسة املرصية لدراسات الحروب الصليبية،
وكان لثورة االتصاالت وظهور مواقع التواصل االجتماعي ٌ

يف ظل طوفان املواقع اإللكرتونية املهتمة بالحروب الصليبية .ويف وقت الحق ،ظهر موقع الـ "فيسبوك" .وأنشأ الباحثون املرصيون
خصوصا .وساعدت هذه املواقع عىل توافر املصادر
عموما ،وتاريخ الحروب الصليبية
صفحات علمية خاصة بتاريخ العصور الوسطى
ً
ً

التاريخية املختصة بتكلفة قليلة ،وعىل معرفة أحدث اإلصدارات والوصول إليها ،سواء كان ذلك يف صورة إلكرتونية مجانية أو مدفوعة.
مبكر من "ثورة اإلنرتنت" ،وكتب ً
واهتم الباحث محمد فوزي رحيل بهذا املوضوع منذ وقت ّ
مقال يف املجلة التاريخية املرصية

عام  2006بعنوان "مدخل إىل املواقع املهتمة بالحروب الصليبية عىل شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت)"( .((1وفتح بمقاله الطريق أمام

الباحثني ،فقد أرشدهم إىل املواقع املتعلقة بموضوع الدراسة ،وطرق االستفادة منها ،وبخاصة املواقع املرتبطة باملجالت العلمية العاملية،

بما تحتويه من روابط للعديد من البحوث املتخصصة ،ويف صدارتها موقع  Jstorالشهري.

ويمكن الخروج بالعديد من املالحظات عىل مجمل جهود املؤرخني املرصيني يف دراسة تاريخ الحركة الصليبيةُ ،
وأوىل هذه

ً
أن إنتاج الرعيل األول تناول الظاهرة الصليبية ً
عن بالتفاصيل الدقيقة ،وهذه سمة غالبة عىل
عاما
املالحظات ّ
وشامل ،لكنه لم ُي َ
تناول ًّ

بعيدا
طوروا جهود من سبقهم ،ودفعوا بها ً
املحاوالت العلمية األوىل يف حقل جديد من حقول الدراسات التاريخية .غري أن الجيل التايل ّ
عن التاريخ السيايس والعسكري من أجل آفاق أكرث رحابة يف مجاالت التاريخ االجتماعي واالقتصادي .وبعد ذلك ،ساهم ٌّ
كل من

الباحثني حاتم الطحاوي( ،((1وحسني عطية( ،((1ومحمد رحيل( ((1يف الكشف عن املصادر التاريخية الصليبية التي كانت مستغلقة عىل

الباحثني العرب؛ مثل "مجموعة ترشيعات وقوانني مملكة بيت املقدس"( .((1وتميزت الرتجمات العربية للمصادر التاريخية الخاصة

بالحمالت الصليبية عىل فلسطني وبالد الشام ومرص برصانتها العلمية ،وقد قام بها كل من حسن حبيش( ،((2وقاسم عبده قاسم(،((2
(((2
َ
تميزها الكبري
وحسني عطية ( ،وحسن عبد الوهاب ،وحفلت بالعديد من الهوامش والتعليقات التي أث َْرت النص األصيل؛ ما ساهم يف ّ
مقارنةً بما أخرجه الراحل الدكتور سهيل زكار يف املوسوعة الشاملة للحروب الصليبية.
 15محمد فوزي رحيل" ،مدخل إلى المواقع المهتمة بالحروب الصليبية على شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت)" ،المجلة التاريخية المصرية ،مج  ،44العدد 2
( ،)2007ص .208-170
 16حاتم الطحاوي" ،القانون البحري لمملكة بيت المقدس الصليبية :قراءة في مجموعة قوانين مملكة بيت المقدس" ،مجلة كلية اآلداب ،مج  ،58العدد ( 4تشرين
األول /أكتوبر  ،)1998ص .529-477
17

حسين محمد عطية ،تشريعات الصليبيين :دراسات في قوانين أنطاكية ومملكة بيت المقدس الصليبية (اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية.)2012 ،

 18محمد فوزي رحيل" ،قانون التأمين على خيل الحرب في مملكة بيت المقدس الصليبية :قراءة في مجموعة قوانين بيت المقدس" ،حولية سيمنار التاريخ
اإلسالمي والوسيط ،العدد  ،)2011( 1ص .323-297

19 Auguste-Arthur Beugnot, (ed.), "Livre des Assises de Jerusalem," Lois I-II, in: Recueil des historiens des croisades (Paris: Imprimerie
Royale), 1841 - 1843.

 20من نماذج ترجمات حسن حبشي ،ينظر :جان دي جوانفيل ،القديس لويس :حياته وحمالته على مصر والشام :مذكرات جوانفيل ،ترجمة وتعليق حسن حبشي
(القاهرة :دار المعارف)1968 ،؛ وليم الصوري ،الحروب الصليبية ،أربعة أجزاء ،ترجمة حسن حبشي (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.)1995-1991 ،

 21من نماذج ترجمات قاسم عبده قاسم ،ينظر :يوشع براور ،عالم الصليبيين ،ترجمة قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة حسن (القاهرة :دار المعارف)1981 ،؛ نورمان
كانتور ،قصة حضارة بداية ونهاية ،ترجمة قاسم عبده قاسم ،ج ( 2القاهرة :دار المعارف. )1982 ،
المؤ َّلفين التاليين :ريموندا جيل ،تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس ،ترجمة حسين محمد عطية (اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية،
 22ترجم حسين محمد عطية ُ
)1989؛ بطرس توديبود ،تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس ،ترجمة حسين محمد عطية (اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية.)1998 ،
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وال يمكن إغفال تأثري املناخ السيايس يف أعمال املؤرخني املرصيني املتعلقة بالتأريخ لحقبة الحروب الصليبية ،مثل تلك األعمال

مبكرا
املتعلقة باملد القومي ،واألفكار املتعلقة بالعروبة ،وخيار املقاومة ،وخيار الصلح مع الكيان الصهيوين .فقد أدرك املؤرخون املرصيون
ً
إن تأثر بعضهم باملصطلحات السياسية
ّ
أن حركة االستعمار األورويب يف العرص الحديث امتداد للحركة الصليبية يف العرص الوسيط ،حتى ْ
كتبا يف مرحلة الستينيات تحمل عنوان "الرشق األوسط والحروب الصليبية" و"العدوان الصليبي والرأي العام الغريب".
الجديدة .ونجد ً

كتبا وأبحاثًا تتناول البطل املخلص صالح الدين األيويب يف مواجهة الحركة الصليبية ،ودوره يف تحرير القدس ،مع تركيز كبري
كما نجد ً
كرديا؛ يف محاولة لالستجابة لتنامي الفكر العرويب ،ويف محاولة استدعاء دور مشابه لجمال عبد النارص يف مقاومة
عربيا وليس
ًّ
عىل كونه ً

الحركة الصهيونية يف فلسطني.

وتحول السياسة املرصية يف
واملثري يف األمر أننا نجد ،بعد انتهاء الفرتة النارصية يف مرص بالفشل يف مواجهة التهديد الصهيوين،
ّ

تأثري ذلك يف اختيارات الباحثني املتخصصني يف دراسة الحركة
عهد الرئيس السادات إىل املهادنة وعقد اتفاقيات السلم مع إرسائيل،
َ
تثمن دور السلطان الكامل
الصليبية ،من ذلك كتب وأبحاث تتناول املعاهدات السلمية والهدن بني املسلمني والصليبيني ،وأبحاث ّ

قدم القدس عىل "طبق من ذهب" إىل صديقه اإلمرباطور فريدريك الثاين يف ما ُع ِرف بنتائج الحملة الصليبية السادسة
األيويب الذي ّ
عام 1229م.

َ
مبكرا التشابه يف األحداث واألهداف
الحركة الصليبية أنها أدركت
ومن أهم إيجابيات املدرسة التاريخية املرصية يف تناولها
ً
ِ
أيضا اهتمام الباحثني
واألغراض بينها وبني الحركة الصهيونية الحديثة .ولم
يكتف بعض الباحثني املرصيني بذلك ،بل رصدوا ً
اإلرسائيليني بتاريخ الحروب الصليبية ومحاولة االستفادة من دروسها من أجل استمرار احتالل األرض العربية يف فلسطني.

كثريا عن "مملكة بيت املقدس الصليبية" ،وعضد ذلك
أن وجود "دولة إرسائيل" ال يختلف
لقد أدرك الباحثون املرصيون ّ
ً

تعمقوا يف مجال
اهتمام مراكز البحث اإلرسائيلية بعرص الحروب الصليبية
اهتماما ً
ً
كبريا ،وظهور عدد من أعالم املؤرخني اليهود الذين ّ
التخصص لتقديم املشورة لدوائر السياسة اإلرسائيلية من أجل حل مشكالت الحارض يف ضوء تجارب الصليبيني يف املايض؛ وذلك
بالنظر إىل أوجه الشبه بني التجربتني ،ومن ثم برز منهم عدد من الباحثني؛ مثل يوشع براور ،وبنيامني كيدار ،وأرييه جرابوا.

وقد دفع هذا االهتمام املبالغ فيه باحثني مرصيني إىل وضع التجربة اإلرسائيلية تحت مجهر البحث العلمي ،فأجروا عد ًدا من

الدراسات حول املؤرخني اإلرسائيليني املتخصصني ،من أجل إبراز هدفهم من االهتمام بدراسة تاريخ الحروب الصليبية ،املتمثل يف

إطالة أمد دولتهم عرب االستفادة من التجربة الصليبية السابقة.

(((2
وأول من أشار إىل ذلك جوزيف نسيم يف بحثه عام ّ ،1967
عمق
مؤك ًدا َّ
أن "الصهيونية امتداد طبيعي لالستعمار الصليبي"  .وقد ّ

القيمة "الرؤية الصهيونية للتاريخ :رؤية إرسائيلية للحروب الصليبية"(((2؛
قاسم عبده قاسم هذا النوع من الدراسات من خالل دراسته ِّ

إذ أوضح بجالء املوقف الصهيوين من هذه الحركة الذي يتم ّثل يف تيارات ثالثة رئيسة:

ً ӵ
أول :محاولة تصوير االضطهادات التي أوقعها الصليبيون باليهود يف أوروبا الغربية عىل أنها حلقة ضمن سلسلة ما يطلقون عليه

وروجوا لها؛ ليبتزوا بها "ضمري العالم" ،وأن تلك الحمالت الصليبية كانت امتدا ًدا
"معاداة السامية" ،وهي الظاهرة التي اختلقوهاّ ،

املسمى بمعاداة السامية.
لهذا "املسلسل"
َّ
23

24

جوزيف نسيم" ،الصهيونية في فلسطين امتداد للحروب الصليبية" ،مجلة العهد الجديد ،العدد  16( 145أيار /مايو  ،)1967ص .38-19
قاسم عبده قاسم ،رؤية إسرائيلية للحروب الصليبية (القاهرة :دار الموقف العربي للصحافة والنشر والتوزيع.)1983 ،
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 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

ثانيا :محاولة رسقة التاريخ العريب يف فلسطني واألرايض الغربية من خالل محاولة اختالق دور تاريخي لليهود يف التصدي للعدوان
ً ӵ

أمر
الصليبي عىل نحو يوحي بأن اليهود هم أصحاب األرض ،وأنهم تعرضوا للعدوان ،ودافعوا عن البالد مثلما فعل العرب ،وهو ٌ
يحاولون من خالله تأكيد حق اليهود التاريخي املزعوم يف األرايض العربية.
ً
دخيل ،ودراسة احتماالت نجاح الكيان
ӵثال ًثا :دراسة الكيان الصليبي مع الرتكيز عىل املشكالت التي أدت إىل فشله بوصفه كيا ًنا

الصهيوين املشابه مع مراعاة املتغريات والثوابت يف الحركة التاريخية من ناحية ،والعالقات الدولية من ناحية أخرى .وعىل الرغم من
ذلك ،فإن املوقف اليهودي من الحركة الصليبية ال يتمثل يف تلك التيارات الثالثة فقط ،وإنما هناك تيارات أخرى فرعية أقل أهمية
تختلف من باحث يهودي إىل آخر ،بحسب الرؤية الشخصية والخلفية الثقافية الذاتية لكل منهم .فبعضهمً ،
اهتم بإجراء بعض
مثل،
ّ
ّ
استغل أحداث الرصاع بني الوزيرين
اإلسقاطات املعارصة عىل الكيان اإلرسائييل يف مسائل األمن والعالقات بالدول املجاورة ،وبعضهم

شاور ورضغام يف الفرتة الفاطمية ،لرتويج األكاذيب التاريخية؛ مثل عدم قدرة املرصيني عىل القتال .ومنهم من يحاول أن ينال من

أبطال التاريخ العريب اإلسالمي يف فرتة الحروب الصليبية عرب التقليل من شأن عبقريتهم العسكرية والتاريخية ،مثلما تحدث بعضهم
عن صالح الدين األيويب.

ويحاول قاسم عبده قاسم أن يوضح فكرته بطريقة عملية يف الجزء الثاين من كتابه؛ إذ يختار أحد الباحثني اليهود الذين يمثلون

نموذجا للموقف اليهودي من هذا الحدث التاريخي .وقد
االتجاه السائد لدى الباحثني اإلرسائيليني أثناء تناولهم هذه القضية ،بوصفه
ً

وقع اختياره عىل املؤرخ اإلرسائييل املعارص يوشع براور "أستاذ تاريخ العصور الوسطى يف الجامعة العربية يف القدس" .وكان الختياره
أسباب عدة؛ منها أن موقفه من حوادث اضطهاد يهود أوروبا عىل أيدي الصليبيني يتخذ الخط الصهيوين نفسه الذي يتعلق بفكرة

ثم
أمة الشهداء ،عىل الرغم من أن اضطهاد يهود أوروبا هو حدث منفصل عن الحركة الصليبية ،وقد أورد املؤلف تفاصيل ذلكّ .
إن يوشع ال يرتك فرصة واحدة من أجل محاولة اختالق دور تاريخي لليهود يف خضم أحداث الحركة الصليبية ،ويركز عىل دراسة
ّ
الكيان الصليبي وفقًا ملصطلحات إرسائيلية ،وهو بذلك ينتمي إىل التيار الذي يحاول أن يجري بعض اإلسقاطات املعارصة عىل الكيان
الصهيوين ،يف ظل دراسته للكيان الصليبي يف العصور الوسطى؛ إذ يستخدم مصطلحات تتعلق بالهواجس اإلرسائيلية مثل األمن،
والحدود الطبيعية ،ومشكلة املوارد البرشية .وكذلك هي عالقة الكيان الصليبي بالظهري األورويب املساند له ،وعالقته العسكرية بالجموع

العربية املحيطة واملعادية له(.((2

وعالج مؤنس عوض املوضوع نفسه عام  2015يف كتابه "املؤرخون اإلرسائيليون والحروب الصليبية" الذي اهتم فيه بدراسة
ٍ
أعمال وأفكا ٍر لثالثة مؤرخني إرسائيليني بارزين يف دراسات عرص الحروب الصليبية؛ هم يوشع براور ،وبنيامني كيدار ،وأرييه جرابوا.
خاصا من بني مؤرخي الحروب الصليبية املحدثني .فقد اهتموا بالتاريخ االستيطاين
تيارا ًّ
وبصفة عامة يمثل املؤرخون اإلرسائيليون ً

للصليبيني يف فلسطني ،وبالقالع الصليبية ،وحدود مملكة بيت املقدس الصليبية الجنوبية والشمالية عىل نحو خاص؛ من أجل

امليالديني.
استخالص الدروس املستفادة من تجربة الصليبيني يف بالد الشام عىل مدى القر َنني الثاين عرش والثالث عرش
َّ

وقد رصد مؤنس اإلنتاج العلمي لرباور ( ،)1990-1917وخلص إىل عدة أمور؛ منها :اهتمام براور الشديد بمدينة القدس يف عرص

وتعمده اختالق دور غري موجود لليهود يف ذلك الوقت ،من خالل صياغته ً
مقال بعنوان "إعادة استقرار اليهود
الحروب الصليبية،
ّ
أيضا ،عىل
يوضح األثر السيايس يف اإلنتاج البحثي له .وأثبت الباحث اإلرسائييلً ،
يف بيت املقدس" بعد حرب عام  ،1967وهو ما ّ
ً
مجال للشك ،أن الحروب الصليبية الوسيطة هي طليعة مبكرة لحركة االستعمار األورويب الحديث .وامتد نشاطه البحثي
نحو ال يدع

25

نموذجا (القاهرة :دار الهالل.)2005 ،
قاسم عبده قاسم ،القراءة الصهيونية للتاريخ :الحروب الصليبية
ً
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إىل حدود مملكة الصليبيني الجنوبية مع مرص ،وإىل تأثّر سيناء بالحروب الصليبية عرب عدة أبحاث ،صدرت خالل األعوام  1956و1958
ثم فقدت مناطق سيناء وغزة والجوالن والضفة الغربية لنهر
و .1963وإثر ذلك ،حدث العدوان الصهيوين عىل البالد العربية؛ ومن ّ
األردن .وهذا يوحي بدور براور يف التمهيد العلمي لهذا العدوان.

ً
ّ
تلميذا ليوشع براور ،وقد شارك املؤرخني اإلرسائيليني يف
تشييك األصل ُو ِلد عام  ،1938فكان
أما بنيامني كيدار ،وهو يهودي

االهتمام بتجربة الحروب الصليبية وتقديم "حصاد" تلك املرحلة إىل صناع القرار السيايس يف إرسائيل؛ من أجل تجنب أخطاء الصليبيني

يف العصور الوسطى يف "مرسح األحداث" نفسه؛ وهكذا ،ليس يف اإلمكان فصل بحوثه عن دائرة خدمة السياسة اإلرسائيلية .وقد
جميعا أبحاثًا يف مجال
ساعد عىل شهرته الدولية إتقانه لغات كثرية؛ منها اإلنكليزية ،والفرنسية ،واألملانية ،واإليطالية .وقد كتب بها
ً
التخصص ،وشارك بها يف مختلف املؤتمرات الدولية.

وآخر املؤرخني اإلرسائيليني البارزين يف مجال الحروب الصليبية أرييه جرابوا "أستاذ تاريخ العصور الوسطى يف جامعة حيفا" ،وهو
جري ،وقد ُو ِلد عام  .1930وبرز إنتاجه البحثي املهتم بالحروب الصليبية من خالل بحوث يف تاريخ مملكة بيت املقدس
من أصل َم ّ
ورحالت الحج إىل فلسطني يف العصور الوسطى .وقد ألقى أضواء كاشفة عىل العمارة الحربية الصليبية ،وبخاصة ما قام منها يف شمال

وأمنت سيطرتهم عىل مصادر املياه يف هضبة
مملكة بيت املقدس يف صورة قالع ُ
الص َب ْي َبة ونمرود التي جعلت للصليبيني عي ًنا عىل دمشقّ ،
تعرض لها اليهود خالل الحملة الصليبية األوىل(.((2
الجوالن .وأفاض كذلك يف إلقاء الضوء عىل االضطهادات التي ّ

وبسبب خطورة الرؤية اليهودية للحروب الصليبية ،اتجه املؤرخون العرب إىل ترجمة بعض أعمال املؤرخني اليهود املعارصين،

ومنها ترجمة قاسم عبده قاسم لكتاب يوشع براور عالم الصليبيني ،وكذا ترجمة عبد الحافظ البنا  -رحمه الله  -لكتابه مملكة بيت
املقدس الصليبية وحركة االستعمار األورويب يف العصور الوسطى(.((2

تبينت جهود املؤرخني املرصيني يف حقل دراسة تاريخ الحركة الصليبية ،وهي جهود امتدت إىل أكرث من قرن من الزمان متم ّث ً
لة
لقد ّ

قدمت مئات الكتب والبحوث العلمية التي تنوعت يف موضوعاتها وأدواتها ومناهجها ،مس ّلطة أضواء كاشفة عىل تلك
يف أجيال متعاقبة ّ
الحقبة املفصلية من تاريخ الرشق العريب اإلسالمي ،والتي ما زالت تلقي بظاللها عىل واقعنا العريب املعارص.

أخريا ،يمكن القول إن السمة العامة والغالبة التي ميزت الدراسات التاريخية املرصية يف حقل دراسات الحركة الصليبية أنها قد
ً

اتصفت ،يف معظمها ،بالرصانة العلمية واألكاديمية ،ولم تنزلق إىل مسارات الخطاب الديني "الزاعق" الذي اتصفت به معظم الكتابات
غري األكاديمية.

26

27

محمد مؤنس عوض ،المؤرخون اإلسرائيليون والحروب الصليبية (القاهرة :مكتبة اآلداب.)2015 ،

يوشع براور ،االستيطان الصليبي في فلسطين ،ترجمة عبد الحافظ البنا (القاهرة :عين للبحوث والدراسات اإلنسانية.)2001 ،
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(((

املدرسة األكادميية وتطور الكتابة التاريخية يف مرص
يف النصف األول من القرن العرشين
The Academic School and the Development of Historical
Writing in Egypt in the First Half of the Twentieth Century
-1ً
وأساليب مختلفة
أشكال وطرائق
أن الكتابة التاريخية يف مرص الحديثة واملعارصة قد عرفت
من الرضوري أن نوضح ،يف البدايةّ ،
َ

ً
أجيال من املؤرخني ،هوا ًة ومحرتفني ،وربما كان أحدثهم
بدءا من مرحلتها التقليدية حتى مرحلة الكتابة العلمية ،وشهدت
من الكتابةً ،

وطبقه ،وقد برزت هذه املدرسة يف أوائل القرن العرشين .واستمرت عىل ما
جيل املدرسة األكاديمية ،الذي تب ّنى منهج البحث العلمي ّ
ً
ممن درسوا التاريخ دراسة علمية
نشاطا
هو معروف ،حتى استقرت "مهنة التأريخ" وصارت
ً
فكريا ً
قائما بذاته يحرتفها متخصصون ّ

ً
أعمال علمية ،وصار التأريخ
وقدموا فيه
أكاديمية ،سواء يف الجامعات األوروبية أو يف الجامعات املرصية ،ثم اشتغلوا بتدريس التاريخ ّ

تدريسا وتأليفًا.
مجال مهنتهم
ً

علما له منهج وأسلوب يف البحث ورؤى يف التحليل والتفسري ،استنا ًدا إىل أسس
وينرصف معنى "األكاديمية" إىل دراسة التاريخ ً

علمية أصبح معرت ًفا بها عىل مستوى العالم يف نطاق إحدى املؤسسات أو الهيئات العلمية األكاديمية ،وعادة ما يكون الكاتب قد عمل
ومعرفيا عىل هذا األساس.
علميا
نتاجا
فيها يف التدريس أو البحث العلميّ ،
وقدم ً
ً
ً

أن مرحلة الكتابة األكاديمية للتاريخ يف مرص سبقتها مراحل مختلفة ،ظهر فيها مؤرخون وإخباريون أو ك ّتاب
وال بد من اإلشارة إىل ّ

كتبا أو مؤلفات يف التاريخ بجهود ودوافع خاصة ،من دون أن يكونوا قد درسوا التاريخ عىل أسس منهجية حديثة -
حوليات أو ص ّنفوا ً
وربما يكون بعضهم قد ّ
قدموا إسهامات ذات أهمية استفاد منها املؤرخون األكاديميون الذين انتموا
اطلع عىل بعض الرتجمات  -لكنهم ّ

تخصص يف دراسة علم التاريخ عىل
إىل املؤسسات األكاديمية املشار إليها .وقد أصبح من املألوف اإلشارة إىل "املؤرخ األكاديمي" بأنه
َّ
ُ
ُ
وتهيئ الدارس فيها ليكون مع ّل ًما
أسس منهجية يف معهد أو جامعة ،والتي يفرتض أنها تدرس منهج البحث عىل أسس وقواعد علميةّ ،
للتاريخ أو باح ًثا فيه أو "مؤرخً ا".
أحبها وعمل بها خالل القرن التاسع عرش ،فلم يكن التاريخ قد
ّ
إن دراسة التاريخ والكتابة فيه لم تكن مهنة يتكسب منها من ّ

تحول إىل تخصص قائم بذاته ،له مشتغلون بكتابته ويتخذونه مهنة لهم ،بعد تأهيلهم لذلك  -كما حدث يف القرن العرشين  -وعىل ذلك
ّ
1

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ،كلية اآلداب جامعة عين شمس.

Professor of Modern and Contemporary History, Faculty of Arts, Ain Shams University.
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كان مؤرخو القرن التاسع عرش ،من عشاق التاريخ وهواة التأليف فيه ،يرغبون يف تخليد ذكرهم علماء ومؤرخني ،وهو ما حدث ً
فعل.

فلم يشهد القرن التاسع عرش دراسة منهجية للتاريخ ،وقد انطلق املؤرخون فيه من الشكل التقليدي للحوليات والخطط ونحوها ،وإن
أسهموا ببعض التجديدات من خالل استخدام املادة الوثائقية واآلثارية الجديدة يف تدعيم كتابتهمً ،
تطرقهم إىل موضوعات
فضل عن ّ
ّ
بالحكام والطبقة الحاكمة.
جديدة يف التأريخ عن ال ِّنيل والتعليم والبحرية ،إىل جانب االهتمام التقليدي

ستنصب عىل نشأة وتطور املدرسة األكاديمية لكتابة التاريخ يف مرص حتى النصف األول
أن دراستنا هذه
ومن املهم أن نشري إىل ّ
ّ

مهدوا السبيل لألجيال التالية من تالميذهم ،بعد
من القرن العرشين؛ أي إنها ستتناول الجيل األول من الرواد األكاديميني الذين ّ

تأسيس الخطاب الوطني وترسيخه يف الكتابة التاريخية وتمصري هيئة تدريس التاريخ يف الجامعات املرصية.
-2-

املعروف أن حركة التأليف يف مرص اإلسالمية يف العصور الوسطى برزت مع عبد الرحمن بن عبد الحكم (ت257 .ه871 /م)

عرصا بعد عرص،
وفريا يف معظم فنون التأليف التاريخي ،وظ ّلت هذه الحركة نشيطة
إنتاجا
ثم نشطت وأنتج املؤرخون املرصيون
ً
ً
ً
ً
ابتكارا" وما إن جاء القرن الخامس
تذييل أو إضافة أو
فتتابع املؤرخون يضيف كل منهم إىل جهود سابقيه إما "تكملة أو
ً
وتنوعه ،وظهر مؤرخون عظام من أصحاب املوسوعات؛
عرش امليالدي حتى بلغت الحركة ذروتها من حيث وفرة اإلنتاج
ّ

مثل عبد الرحمن بن خلدون (808-732ه1406-1332 /م) ،وأحمد بن عيل املقريزي (845-766ه1441-1365 /م)،
وأحمد بن عيل بن حجر العسقالين (852-773ه1449-1372 /م) ،وبدر الدين العيني (855-762ه1451-1361 /م) ،ويوسف بن تغري
بردي (874-813ه1470-1410 /م) ،ومحمد بن عبد الرحمن السخاوي (902-831ه1497-1427 /م) ،وغريهم .وكان آخر ما عرفته
مرص يف نهاية عرص املماليك بروز محمد بن أحمد بن إياس (930-852ه1524-1448 /م) ،وأحمد بن عيل بن زنبل الرمال (،)1572-1500
اللذين شهدا نهاية عرص املماليك وبداية العرص العثماين .ثم ق ّلت حركة التأليف التاريخي خالل العرص العثماين ،فلم يظهر مؤرخ له

شأن ابن إياس .واستمر ذلك حتى أواخر القرن الثامن عرش ،حيث ظهر عدد من األدباء والعلماء كان لهم إسهاماتهم يف الكتابة
التاريخية ،مثل محمد بن محمد املعروف بمرتىض الزبيدي (1205-1145ه1790-1732 /م) ،وعبد الله بن حجازي الرشقاوي

(1227-1150ه1812-1737 /م) ،وإسماعيل بن سعد الخشاب (ت1230 .ه1815/م) ،وحسن الجربيت (1188-1110ه1774-1698 /م)،
وحسن بن محمد العطار (1250-1190ه1835-1766 /م) ،إىل أن ظهر عبد الرحمن بن حسن الجربيت (1237-1167ه1822-1754 /م)
الذي وصل ما انقطع من سلسلة املؤرخني الكبار ومن حبل حركة التأليف التاريخي(((.

ضم املؤرخني
وقد أوضح محمد أنيس ،يف دراسته عن مدرسة التاريخ املرصي يف العرص العثماين ،أنها ّ
ضمت ثالثة أقسام :قسم ّ

ضم ك ّتاب الرتاجم ،وهؤالء كان لهم أسالف قبل العرص العثماين ،وقسم أسماه
من العلماء أو ما ّ
سماهم "مدرسة التاريخ العام" ،وقسم ّ
أن مدرسة التاريخ يف
ممن كانوا من غري املشتغلني بالعلم أو كتابة التاريخ ،وإنما كانوا جنو ًدا من الهواة .والخالصة ّ
"مدرسة األجناد" ّ

ّ
العرص العثماين ّ
الحكام
شكلت امتدا ًدا لحركة التأليف يف مرص اإلسالمية ،من حيث االهتمام بالحوليات ،وتراجم األعالم ،وطبقات

والوالة والسالطني ،والتأريخ للوفيات ،والتي تميزت برسديات وأخبار لها قيمتها باعتبارها مصادر للمؤرخني ،وإن افتقرت إىل التدليل
وروح النقد والتحليل ،وأفرطت يف العناية بالسجع وزخارف البالغة عىل حساب املعنى واملضمون ،حتى جاء الجربيت يف نهاية هذا العرص

2

أحمد زكريا الشلق ،نهضة الكتابة التاريخية في مصر (القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية ،)2011 ،ص .16 ،15
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ً
تماما،
وليبث يف الكتابة التاريخية بنية
جديدا عن هذا املرياث،
تحول
ليم ّثل نقلة جديدة ،أو
ّ
ً
ً
وروحا جديدة ،لم تقطع صلتها بهذا الرتاث ً
ألنها ولدت من رحمه ،وإنما تميزت بالتحديث من دون قطيعة مع املايض(((.

يعد الجربيت آخر تالميذ مدرسة املؤرخني
أن عزت عبد الكريم يف تقديمه كتاب جمال الدين الشيال عن التاريخ واملؤرخني ّ
ونالحظ ّ

أول تالميذ مدرسة القرن التاسع عرش ،ألنه لم يعرف هذا القرن حق املعرفة ،وإنه يقف عىل
اإلسالميني يف العصور الوسطى ،وال ّ
يعده ّ

مفرتق الطرق؛ فهو من جهة متأثر ،كل التأثر ،بالتأليف التاريخي اإلسالمي ،وخاصة بمدرسة القرن الخامس عرش ،مقوماتها وأسلوبها

املجلدين
إن األحداث الخطرية التي جرت حوله ،والتيارات الجديدة التي أخذت "تناوش" تفكريه ،وهو ما يالحظه قارئ
َ
ثم ّ
ومنهجهاّ ،
منتميا إىل املدرسة التي نشأ فيها ،يف حني
األخريين من تاريخه ،عىل الرغم من انفعاله بها ،عجزت عن تطوير تفكريه وأسلوبه؛ فظل
ً

أول مؤرخي القرن التاسع عرش ،وأنه عىل الرغم من أنه عاش معظم سني
يختلف الشيال مع أستاذه؛ إذ يرى ،عن ٍّ
حق ،أن الجربيت ّ
يعد ّ
أيضا(((.
حياته يف القرن الثامن عرش ،فقد أدرك القرن التاسع عرش وعاش يف الربع األول منه وشهد أحداثًا مهمة منه ً

كبريا يستند إىل منهج مدهش يف دقته واهتمامه بالتفاصيل ،وأنه
غري ّ
أن الدراسة املتأنية لكتابات الجربيت تثبت أنه كان مؤرخً ا ً

يفحص األحداث والوقائع التي شهدها عرصه ،مع التزامه بالتقليد الحويل يف تسجيل الحوادث والرتاجم .وعىل الرغم من أنه يف مقدمة

كتابه عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار رأى أنه يسري عىل منهج من سبقوه من أعمال كبار املؤرخني ،فإننا وجدنا أنفسنا أمام تطور حديث

فضمن تاريخه وثائق ومراسيم ولوائح وقوانني ،جمعها اعتما ًدا عىل مكانته يف املجتمع
يتعلق بجمع األدلة وصياغتها يف صورة نقدية،
َّ
وقدم لوحة غنية باألفكار السياسية واالجتماعية التي
وقدم صورة مهمة عن تأثري االحتالل الفرنيس ملرصّ ،
وصالته باألمراء والعلماءّ ،

كانت سائدة بني األعيان وعامة الشعب قبل ّ
صحتها بالتواتر واالشتهار.
تول محمد عيل باشا وبعده .ولم يسجل حادثة لم يتحقق من ّ
ً
موضوعيا يف كتابته ويؤكد أنه يكتب للحقيقة والتاريخ" ،وليس لخدمة ذوي
متحفظا يف ذكرها ،وكان
فكان دقيقًا يف استقصاء الحوادث
ً

أول من عمل عىل إحياء حركة التأليف التاريخي املرصي بعد أن تضاءلت وخفتت
جاه كبري أو طاعة وزير أو أمري" .وهكذا ،كان الجربيت ّ
خالل القرون الثالثة األوىل من العرص العثماين ،فكان أول من استأنف التأريخ ملرص بعد ابن إياس وابن زنبل الرمال ،ولم ِ
يدانه مؤرخ
آخر يف عرصه .وقد أشار الشيال إىل معارصي الجربيت ،أو مدرسته ،فكتب عن إسهامات الشيخ عبد الله الرشقاوي ،والشيخ إسماعيل
كما ،ضئيلة كيفًا(((.
الخشاب وخليل الرجبي ونقوال ترك ،ورأى ّ
أن جهودهم يف التأليف التاريخي كانت قليلة ًّ
***

أولهما يف النصف األول من
مهمنيّ ،
تعرضت حركة االهتمام بالتأريخ والكتابة التاريخية يف مرص يف القرن التاسع عرش إىل تطورين َّ
ّ

هذا القرن ،وثانيهما يف النصف الثاين منه.

أما التطور األول الذي حدث يف عرص محمد عيل ،فقد بدأ منذ بدأت بعوثه العلمية إىل أوروبا وما صاحبها وأعقبها من حركة الرتجمة

ً
استجابة لرغبة الباشا الذي
العلمية؛ لذلك ترجم موظفون حكوميون يف عرصه ،ضمن من ترجموا ،عد ًدا من الكتب التاريخية األوروبية؛
أراد أن ّ
أهم ما ُترجم من ذلك إىل الرتكية ،وكان
يطلع عىل سري القادة وامللوك ليفيد من خربتهم .وقد قدم الشيال قائمة تشتمل عىل ّ

ّ
مكيافيل األمري ومقدمة ابن خلدون ،وذكر أنه قد تكون قد ُقررت ،أو ُو ّزعت ،عىل تالميذ بعض املدارس التي كانت
منها كتاب نيكولو
3

محمد أنيس ،مدرسة التاريخ المصري في العصر العثماني (القاهرة :معهد الدراسات العربية ،)1962 ،ص .17 ،15

 4جمال الدين الشيال ،التاريخ والمؤرخون في مصر القرن التاسع عشر (القاهرة :مكتبة النهضة المصرية ،)1958 ،مقدمة عزت عبد الكريم ،ص (ك ،ل) ،نص
الشيال ،ص .10
 5الشلق ،ص 29-23؛ الشيال ،ص .39-10
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مهما يف لفت
دورا ً
تدرس اللغة الرتكية ،ولكن كان أثرها محدو ًدا فلم تنرش بني املرصيني ،وأدى رفاعة رافع الطهطاوي (ً )1873-1801
االهتمام إىل دراسة التاريخ ،بعد أن شغف به منذ أن كان يف باريس ،وقد عزم عىل ترجمة بعض الكتب الفرنسية يف التاريخ والجغرافيا.

مرتجما بمدرسة املدفعية ،أنشا فيها فصلني لتعليم الجغرافيا والتاريخ .وعندما أنشئت مدرسة األلسن
عي بعد عودته إىل مرص
وعندما ّ
ً
علما أول مرة يف تاريخ التعليم بمرص ،فصار يدرس ضمن موادها الدراسية ،ولم يكن معرو ًفا قبل ذلك أنه
عام ُ ،1835
اعتف بالتاريخ ً

يدرس يف املساجد واملدارس يف مرص أو غريها ،رغم نبوغ علماء املسلمني يف التأليف فيه ،وإن كان بعض العلماء من املؤرخني يجيزون

لتالميذهم رواية بعض هذه الكتب عنهم عىل سبيل الهواية الفردية الحرة .وقد نشط الطهطاوي وتالميذه يف ترجمة عدد من الكتب
التاريخية التي تغطي تاريخ العالم ،عىل قدر اإلمكان ،يف مدرسة األلسن(((.

أما التطور الثاين ،فهو يتم ّثل يف انتقال االهتمام بالتاريخ من الرتجمة إىل التأليف الحديث فيه ،وهو ما حدث يف النصف الثاين

أيضا .فبعد أن كان يعمل يف ترجمة الكتب التي يريدها
من القرن التاسع عرش يف عرص الخديوي إسماعيل ،بفضل جهود الطهطاوي ً
كتبا تاريخية طبقًا لخطة رسمها لنفسه ،يغطي بها تاريخ العالم منذ أقدم
الوايل ،والتي تحتاج إليها الحكومة ومدارسها ،كان يتخري ً

ً
فصول من كتب عربية ،وكان لهذه الكتب
العصور حتى أحدثها .ولم يكن فيما يرتجم يتقيد بنصوص املؤلفني ،وكان يضيف إليها

تأثريها يف املجتمع ألنها كانت ترتجم إىل اللغة العربية ،وبعضها كان يدرس يف املدارس الحديثة ،وخاصة مدرسة األلسن .ومن هنا ،بدأ

وأمما لها حضاراتها وثقافاتها وتاريخها وإن اختلفت عنهم يف الدين.
املثقفون ينظرون إىل التاريخ نظرة إنسانية ،وعرفوا أن هناك
ً
شعوبا ً
ويف إطار هذا التطور ،ومع توايل نتائج الكشوف األثرية ،اتسع نطاق علم التاريخ ومجاله ،حتى إن الطهطاوي عندما أراد أن يؤلف

كتابا يف تاريخ مرص ،لم يبدأ بالفتح اإلسالمي أو ببدء الخليقة كما فعل أسالفه ،بل بدأه بتاريخ مرص القديم من عصور الفراعنة والبطاملة
ً
والرومان والبيزنطيني ،ووقف به عند الفتح اإلسالمي ،هو كتابه أنوار توفيق الجليل يف أخبار مرص وتوثيق بني إسماعيل الذي طبع
عرف تاريخ مرص القديم يف ضوء الكشوف األثرية وما كتبه األوروبيون يف عرصه،
يف بوالق (1285ه1868 /م) ،فكان أول مؤرخ مرصي َّ
وكان أول مؤرخ آمن بأمجاد هذا التاريخ(((.

ٍ
ً
مؤسسيا لهذه الدراسات ،ووضع حجر األساس
تأسيسيا
دورا
خدمات
قدم الطهطاوي للدراسات التاريخية
لقد ّ
جليلة؛ إذ أدى ً
ً
ً

ً
متخصصا أو متفرغً ا؛ إذ إنه لم يتخذ من الكتابة
وترجمة وتأليفًا .وعىل الرغم من أنه لم يكن مؤرخً ا
تدريسا
لإلنجازات التاريخية التالية،
ً
ً

ً
فإن كتابته التاريخية كانت خطوة كبرية
تشجيعا
يتلق
التاريخية حرفة أو وظيفة أساسية له يف الحياة ،ولم َّ
ملحوظا ملا بذله يف هذا الشأنّ ،
ً
أبعد مدى من الجربيت ،نحو نهضة هذه الكتابة وتحديثها.

جديدا من نوع خاص؛ هو عيل مبارك ( )1893-1823الذي استطاع إحياء شكل الخطط
وقد شهد القرن التاسع عرش مؤرخً ا
ً

وأسلوبها يف الكتابة التاريخية ،ذلك األسلوب الذي انقطع منذ أن كتب املقريزي خططه يف القرن الخامس عرش امليالدي ،وإن كان
مسطورا عىل األحجار والجدران،
علميا بالرجوع إىل الوثائق والنقوش وحجج األوقاف واألمالك وما وجده
نهجا
مبارك قد نهج يف تأليفه ً
ً
ًّ

مجلدا نرشت عام 1888
فقدم الخطط التوفيقية يف عرشين
ً
واستفاد من املراجع العربية والقديمة ،وكتابات األوروبيني واملسترشقنيّ .
أيضا هو نخبة الفكر يف تدبري نيل مرص
كتابا يف التاريخ ً
فأبرزت عيل مبارك مؤرخً ا للتاريخ االجتماعي .وقد أضاف إىل هذا العمل ً

علما لم يعترف به ولم يكن يدرس في الجامعات البريطانية إلى أواسط القرن الثامن عشر ،ولم
 6الشيال ،ص  .59-53 ،48-43ويشير المؤلف إلى أن التاريخ بوصفه ً
علما إال عام  1769عندما أنشئ كرسي للتاريخ واألخالق في كوليج دي فرانس .Collège de France
تعترف فرنسا بالتاريخ ً

 7يشير الشيال إلى أنه جعل الجزء الثاني من هذا العمل عن سيرة الرسول (ص) ،وهو كتابه نهاية اإليجاز في سيرة ساكن الحجاز ،ليكون بداية لتأريخه للعصر
اإلسالمي ،لكنه توقف بعده ولم يحقق ما خطط له .الشيال ،ص .83-80

287

 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

الذي كان قد أصدره عام  1872والذي ّ
مطبقًا منهج البحث
يشكل وحدة موضوعية متكاملة ،وعدل فيه عن أسلوب الكتابة التقليديةّ ،
مهتما بفلسفة تاريخ مرص يف ضوء عالقتها بالنيل وارتباط نظمها وأحوالها باالقتصاد والعمران(((.
التاريخي،
ًّ

قدموه من أعمال تاريخية ،مثل محمود حمدي الفليك (،)1885-1815
ومن املفيدً ،
أيضا ،أن نشري إىل جهود معارصي عيل مبارك وما ّ

معتمدا عىل دراسة بعض
وقدم بح ًثا يف تحقيق ميالد النبي محمد وتاريخ الهجرة
مهندسا
وكان
ً
ودارسا للرياضيات ،وقد درس يف باريس ّ
ً
ً

طعم فيها التاريخ بالدراسات العلمية يف الهندسة واملساحة والفلك
حبا وكتب فيه دراسات َّ
الظواهر الفلكية ،بعد أن شغف بالتاريخ ًّ

س َه ْنك باشا ( )1924-1845صاحب كتاب حقائق األخبار عن
واآلثار .وقد انتمى إىل هذه املدرسة  -مدرسة مبارك والفليك  -إسماعيل َ ْ
ناظرا للمدارس الحربية ،ويعتربه الشيال من مؤرخي القرن التاسع
دول البحار الذي كان ً
قائدا لكثري من سفن األسطول املرصي ،وكان ً

عرش ،وقد ُطبع الجزآن األوالن منه يف العقد األخري من ذلك القرن .وفيه ّأرخ للدول ذات الطابع البحري يف العصور القديمة والحديثة(((.
ممن قرنوا بني دراسة التاريخ واآلثار ،والذين أسسوا دار اآلثار
وقد شهدت هذه املرحلةً ،
أيضا ،ظهور عدد من "املؤرخني اآلثاريني" ّ

املرصية بعد أن شاركوا يف بعثات التنقيب عن اآلثار مع األوروبيني يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،وكان من أبرزهم أحمد نجيب

(ت .نحو  )1897الذي وضع دراسات عن آثار وادي النيل والصعيد ،و أحمد كمال باشا ( )1923-1851الذي وضع مؤلفات بالفرنسية
قدم دراسات ومقاالت يف مختلف نواحي التاريخ واآلثار اإلسالمية معظمها بالفرنسية والعربية(.((1
والعربية ،وعيل بهجت بك الذي ّ

وال نستطيع أن نغادر الحديث عن مؤرخي القرن التاسع عرش يف مرص من دون أن نشري إىل املؤرخني السوريني يف مرص ،والذين برز

منهم سليم نقاش ( )1884-1876صاحب الكتاب املوسوعي مرص للمرصيني الذي ّأرخ فيه ألحداث الثورة العرابية استنا ًدا إىل الوثائق،
وجرجي زيدان ( )1914-1861صاحب املؤلفات التاريخية العديدة ورائد كتابة القصة التاريخية .يضاف إىل األسماء السابقة أسماء أخرى

مثل رفيق العظم ( )1925-1865الذي نرش معظم مؤلفاته التاريخية يف مرص يف العقود األخرية من القرن التاسع عرش والعقد األول من
القرن العرشين.

-3إذا كان لنا أن نعترب أن الدراسة األكاديمية للتاريخ بدأت مع إنشاء الجامعة املرصية يف مرحلتها األهلية ( ،)1925-1908فثمة

حقائق ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار يف مقدمتها أن هذه الجامعة الوليدة وضعت ضمن خططها الدراسية إرسال بعثات عىل نفقتها للدراسة

يف أوروبا إلعدادهم ليكونوا أساتذة فيها يف املستقبل .وقد حدث هذا منذ بداية نشأتها؛ ففي عام  ،1909أوفدت أربعة طالب يف البداية
سنويا حتى بلغوا أربعة وعرشين مبعوثًا إىل كل من إنكلرتا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا .وحتى يعود هؤالء املبعوثون،
وازدادت أعدادهم
ً

استعانت الجامعة ببعض األساتذة لتدريس التاريخ يف املدة  ،1916-1910فعهدت إىل األستاذ جريارد ميلوين  G. Meloniبتدريس مقرر

تاريخ الرشق القديم ،وقد عهد بتدريس تاريخ الحضارة اإلسالمية إىل أحمد زيك باشا خالل العامني األولني من إنشاء الجامعة وعندما
ليدرس تاريخ األمم اإلسالمية وتاريخ مرص
استقال ليخلفه الشيخ محمد الخرضي ( - )1927-1872وكيل ملدرسة القضاء الرشعي ّ -
يف العهد اإلسالمي عام  .1910وعندما رحل األستاذ ميلوين عهدت الجماعة إىل األستاذ محمود أفندي فهمي بتدريس تاريخ الرشق

القديم ( ،)1916-1915وحينما تويف خلفه محمود باشا فهمي يف تدريس املقرر نفسه ،وملّا مرض توىل التدريس بعده عام 1918 / 1917

أحمد بالل صالح ،وهو من قدماء مدريس التاريخ يف مدارس الحكومة العالية .وحني اعتذرت مدرسة القضاء الرشعي عن عدم اإلذن
8
9

10

راجع تعليقنا على كتابات علي مبارك التاريخية في :شلق ،ص .47 ،42

راجع الدراسة المتفردة عنه وعن كتابه ومصادره ومنهجه ،في :الشيال ،ص .139-124
راجع أعمال أحمد كمال وعلي بهجت بالتفصيل في :المرجع نفسه ،ص .155-144
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للشيخ محمد الخرضي ليستمر يف التدريس بالجامعة لكرثة أعماله يف املدرسة ،اختارت إدارة الجامعة الشيخ عبد الوهاب النجار ،املدرس
يف مدرسة البوليس ،لتدريس تاريخ األمم اإلسالمية(.((1

وعندما راجعنا سجالت البعثات التي قررتها الجامعة األهلية لرنى ما شأن دراسة التاريخ فيها ،وجدنا أن ضمن املرشحني إلرسالية

البعثة يف تموز /يوليو  1910محمد كامل البنداري أفندي "لدراسة التاريخ الحديث بباريس" ،وإن كنا لم نعلم شي ًئا بعد ذلك عن مدى

استمراره يف الدراسة ،لكن األهم أن الجامعة أوفدت الدكتور الشيخ طه حسني ( )1973-1889الحاصل عىل شهادة العاملية (الدكتوراه)
من الجامعة املرصية يف أيار /مايو  ،1914إىل مدينة مونبلييه لدراسة العلوم التاريخية عام  .1915 / 1914ويف تقرير عام  1919 / 1918ورد

أنه نجح يف الليسانس وهو يحرض للدكتوراه واملنتظر أن ينتهي من امتحانها ويعود إىل مرص يف النصف الثاين من عام  ،1919وأنه عالوة
عىل دراسة املواد املقررة له اشتغل بوضع رسالة اجتماعية عن "فلسفة ابن خلدون االجتماعية" حصل بها عىل لقب دكتور يف العلوم
جدا" مع تهنئات أعضاء لجنة االمتحان .وعندما عاد طه حسني إىل مرص
االجتماعية من قسم التاريخ بجامعة السوربون بدرجة "فائق ًّ

يف املدة  ،1920-1919عهد إليه بتدريس مادة التاريخ القديم يف قسم اآلداب ،الذي كان بمنزلة كلية لآلداب داخل الجامعة األهلية.

ولعل أول دراسة للدكتوراه يف الجامعة املرصية (األهلية) هي التي ُمنحت عندما وضع الطالب حسن إبراهيم حسن ()1968-1892

ضمت إسماعيل بك رأفت والشيخ عبد الوهاب النجار والدكتور
يف قسم اآلداب رسالة يف التاريخ اإلسالمي ،وحني عرضت عىل لجنة ّ
وتقدم بها يف
طه حسني ،قررت اللجنة عدم صالحية الرسالة للمناقشة ور ّدها للطالب ليعيد تأليفها من جديد .وهو ما حدث بالفعل
ّ

ومنح لقب دكتور يف اآلداب(.((1
العام التايل  1921 / 1920وام ُتحن فيها بهيئة علنية يف  6أيار /مايو  ،1921ونجح بدرجة جيدُ ،

أن دراسة التاريخ اإلسالمي كانت واحدة من املواد
وتفيد أحدث دراسة عن مؤرخي التاريخ اإلسالمي يف الجامعة املرصية األهلية ّ

درسوا فيها هم أحمد زيك
الخمس التي شملتها الدراسة يف الجامعة عند افتتاحهاّ ،
وأن أبرز ثالثة من علماء التاريخ اإلسالمي الذين ّ
وأن هؤالء كانوا الرواد الحقيقيني لدراسات التاريخ اإلسالمي يف تاريخ
باشا ،والشيخ محمد الخرضي ،والشيخ عبد الوهاب النجارّ ،
الجامعة املرصية( .((1ونالحظ أنه لم يكن هناك مقررات يف التاريخ الحديث أو املعارص ،وكان الرتكيز يف املواد الدراسية بها عىل تاريخ
الحضارات وتاريخ العلوم التاريخية والجغرافية وتاريخ آداب اللغتني اإلنكليزية والفرنسية.

ممن أسهموا يف تكوين الجيل التايل من األكاديميني ،وذلك الستخدامه
ومن الواضح ّ
أن أحمد زيك باشا ( )1934-1867كان ّ

املصطلحات الجديدة يف التاريخ ،فكان ً
مثل من أوائل الذين رسخوا استخدام مصطلح الحضارة ،وشجعوا الطالب عىل الرجوع إىل

املصادر ،وتنمية قدراتهم البحثية ،وزيارة األماكن األثرية ،والتدريب عىل استخدام الوسائط التعليمية ،واالهتمام بالتحقيق العلمي
تصب يف تنمية القدرات األكاديمية(.((1
للوقائع التاريخية ،وهي أمور
ّ

من املهم اإلشارة إىل أن فرتة الجامعة األهلية شهدت بعض األعالم من عرب وأوروبيني ارتبطت أسماؤهم بتدريس موضوعات

أدوارا ،عىل نحو مبارش أو غري مبارش ،يف صناعة جيل الرواد من املؤرخني األكاديميني ،بما قدموا
عموما وأ ّدوا
لها صلة بالتاريخ اإلسالمي
ً
ً

من محارضات وما وفروا من مناخ علمي كان له تأثريه يف توجيههم .من بني هؤالء األثري املعروف عيل بهجت ( )1924-1858الذي
11

12

أحمد عبد الفتاح بدير ،األمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية ،ط ( 2القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية ،)2008 ،ص  ،124 ،95-93وما بعدها ،ص .157-153
المرجع نفسه ،ص .232-231

 13حسام أحمد عبد الظاهر ،مؤرخو التاريخ اإلسالمي في الجامعة المصرية األهلية  ،1925-1908مراصد كراسات علمية ( 47اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية،
 ،)2018ص  8وما بعدها.

 14لمزيد من التفاصيل ،ينظر :حديثه عن الشيخين الخضري والنجار وأهم مالمح التجديد والتحديث في منهجيهما سواء في التدريس أو التأليف ،وتأثر طالب
الجامعة األهلية بهما ممن صاروا روا ًدا في المدرسة األكاديمية ،المرجع نفسه ،ص .34-21
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ّ
ليحل محل أحمد زيك يف تدريس التاريخ اإلسالمي ،وإن لم يتم ذلك ،ثم جرى ترشيح املؤرخ جرجي زيدان لتدريس هذا املقرر،
ُرشّ ح

يدرس التاريخ اإلسالمي .وعىل
وإن كانت قد نشبت معركة فكرية دارت حول السؤال :هل يجوز لغري املسلم يف البالد اإلسالمية أن ّ

وأعد خرائط تاريخية للجزيرة العربية والعراق وغريهما يف
أن زيدان قد رشع يف تدريس مادة تاريخ األمم اإلسالمية بالفعل
ّ
الرغم من ّ
فإن أغلبية أعضاء مجلس إدارة الجامعة قررت أنه ال يجوز ذلك ،الرتباط هذا املقرر بمسائل دينية
مصلحة املساحة لتعينه عىل التدريسّ ،

وأن الرشيعة اإلسالمية هي روح التاريخ اإلسالمي .وانتهى األمر
كثرية مما يحتاج إىل عالم مسلم واقف عىل أحكام إسالمية كثريةّ ،
كبريا يف التاريخ اإلسالمي.
باعتذار مجلس الجامعة لجرجي زيدان ،الذي كان من أوائل من دعوا إلنشاء الجامعة ،كما ّ
أن له ً
إنتاجا ً

يدرس مادة ترتبط يف بعض موضوعاتها
من هذه الشخصيات املسترشق اإليطايل إغناطيوس جويدي ( )1935-1844الذي كان ّ

بالتاريخ اإلسالمي وهي مادة "العلوم التاريخية والجغرافية واللغوية عند العرب" .وكذلك املسترشق اإليطايل كارلو ألفونسو ني ِّلينو

( )1938-1872الذي ك ّلفته الجامعة بإلقاء محارضات عامة عن "تاريخ علم الفلك عند العرب" عام  ،1910 / 1909كما أنه ك ّلف بتدريس
"تاريخ آداب اللغة العربية" يف العام التايل ،وهي مواد ،كما نرى ،تتصل بتاريخ الحضارة اإلسالمية ،وتفتح آفا ًقا جديدة لدراسة
موضوعاتها أمام الدارسني ومن سيعملون بالدراسة التاريخية ،فيما بعد ،من جيل الرواد األكاديميني وتالميذهم(.((1

ً
وإقبال من الطالب يف سنوات الجامعة األوىل ،وكان ملؤرخي التاريخ
رواجا
كان من الواضح أن مادة التاريخ اإلسالمي تلقى ً

اإلسالمي بالجامعة األهلية دور كبري يف تكوين املؤرخني ،وذلك عن طريق إرشافهم عىل رسائلهم ومناقشتها .ويف هذا الصدد ،يمكن

وتعد أول رسالة ُق ّدمت لنيل درجة الدكتوراه
اإلشارة إىل رسالة الطالب أحمد بييل عن "حياة صالح الدين األيويب" يف نيسان /أبريل ّ .1920
يف التاريخ اإلسالمي من الجامعة املرصية ،ويليها رسالة حسن إبراهيم حسن عن "تاريخ عمرو بن العاص" يف أيار /مايو  ،1921ورسالة

توفيق حامد املرعشيل "فتح األندلس وأول عهد العرب بها" يف نيسان /أبريل  ،1922ورسالة الطالب أحمد فريد رفاعي "عرص املأمون
أن
من وجهته العلمية واألدبية" يف كانون األول /ديسمرب  .1922وكانت الرسالتان األخريتان تحت إرشاف طه حسني .ويالحظ كذلك ّ
الجامعة األهلية طوال تاريخها أجازت ست رسائل ،أربع منها يف التاريخ اإلسالمي  -وهي املشار إليها  -ثم رسالة طه حسني عن أيب العالء

املعري ( ،)1914ثم رسالة زيك مبارك عن "األخالق عند الغزايل" ( ،)1923ولم يغب التاريخ اإلسالمي عن هاتني الرسالتني .وعىل الرغم
من أن هؤالء األربعة لم تصدر لهم دراسات تاريخية واضحة فيما بعد ،فإن االستثناء الوحيد من ذلك هو الدكتور حسن إبراهيم حسن
الذي حصل عىل درجة دكتوراه أخرى من إنكلرتا عام  ،1928وصار من كبار املؤرخني األكاديميني بمؤلفاته وتالميذه(.((1

وهكذا ،كانت الجامعة املرصية األهلية ( )1925-1908حاضنة مهمة لدراسة التاريخ بمناهج حديثة وألشبال املؤرخني الذين

استكمل الكثري منهم رسالة البحث يف التاريخ ،يف مجاالت أكاديمية أوسع وأكرب ،سواء يف الجامعات األوروبية أو الجامعة املرصية
الحكومية منذ عام  1925عىل ما هو معروف.

أن مدرسة املعلمني العليا ( )1933-1880كانت هي األخرى حاضنة للجيل األول من املؤرخني الرواد .ويف
من املهم اإلشارة ً
أيضا إىل ّ

نظارة سعد زغلول ( )1927-1858للمعارفُ ،قسمت املدرسة قسمني :قسم ٍ
عال يدخله حملة البكالوريا إلعدادهم للتدريس ،وقسم ثانوي

لحملة االبتدائية إلعدادهم للتدريس باملدارس االبتدائية فقط .وانقسم التعليم يف القسم األول (العايل) شعبتني :شعبة أدبية لتخريج
مدرسني للمواد األدبية واللغة اإلنكليزية ،وشعبة علمية لتخريج مدريس الرياضيات والعلوم .وقد تطورت مناهجها عام  ،1908وكانت

15

عبد الظاهر ،ص  .41-35وفيه استوفى قضية جرجي زيدان وتدريس التاريخ اإلسالمي حقّها من الدراسة.

سبعا ،وأن الرسالة السابعة كانت إلسرائيل ولفنسون عن "تاريخ اليهود في بالد
 16المرجع نفسه ،ص  .61-51وأشار بدير ،إلى أن مجموع الرسائل التي ُمنحت كانت ً
العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم" .ينظر :بدير ،ص .236
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خريجيها املتفوقني بإحدى الجامعات اإلنكليزية ،كما حدث مع كل من محمد رفعت (،)1975-1889
ترسل مبعوثني إىل الخارج من ّ
ومحمد شفيق غربال ( ،)1961-1894ومحمد مصطفى زيادة ( ،)1968-1900ومحمد فؤاد شكري ( ،)1963-1904وهم طليعة
الرعيل األول من املدرسة األكاديمية املرصية .وكانت قد سميت "مدرسة املعلمني السلطانية" عام  1915بعد أن توىل السلطان حسني

كامل الحكم ( .)1917-1914ثم صارت "مدرسة املعلمني العليا" بعد أن تويف ،وقسمت مدرستني ،إحداهما أدبية واألخرى علمية .وبعد
افتتاح الجامعة املرصية الحكومية عام  1925أصبحت املواد العلمية فيها تدرس يف كلي َتي اآلداب والعلوم ،ولذلك لم تلبث املدرستان
معهد للرتبية يتوىل إعداد املعلمني عىل أسس علمية حديثة(.((1
تماما عام  ،1933بعد أن ُأنشئ
ٌ
أن أدمجتا يف الجامعة ،لينتهي أمرهما ً
***

لم تكن الجامعة املرصية األهلية أو مدرسة املعلمني العليا وحدهما تنفردان بإرسال البعثات العلمية للدراسة يف أوروبا ،بل كان بعض

األهايل من كبار العائالت املرصية يحرصون عىل ابتعاث أبنائهم للدراسة يف الخارج عىل نفقتهم الخاصة حتى إن بعض هؤالء األبناء

حصلوا عىل درجة الدكتوراه يف الجامعات األوروبية يف موضوعات لها طابع تاريخي ،وأحرزوا درجات علمية يف مجاالت تخصصهم،

حي ًزا من هذه الدراسة) ،والدكتور يوسف
ومنهم عىل سبيل املثال الدكتور محمد صربي السوربوين (( )1978-1890الذي سنفرد له ِّ
نحاس ( )1955-1876الذي تخصص يف القانون واالقتصاد بمدرسة الحقوق العليا يف باريس ،وحصل منها عىل درجة الدكتوراه عن
دراسته "الفالح :حالته االقتصادية واالجتماعية" ،عام  ،1901وقد ترجمها ونرشها عام  ،1926وهي يف صميمها وبنائها العلمي موضوع

يقدر لنحاس أن يدرس يف الجامعة املرصية النشغاله بمؤلفات أخرى يف املجال االقتصادي ،وبأعماله
تاريخي بالدرجة األوىل ،وإن لم ّ
الخاصة( .((1ويتصل بالتوجه نفسه الدكتور محمد حسني هيكل ( )1956-1888الذي أرسله والده للدراسة يف القانون بباريس صيف

العام" عام  ،1912وتعالج قضية
عام  ،1909من أجل الحصول عىل درجة الدكتوراه .وقد حاز الدرجة العلمية عن دراسته "دين مرص
ّ
الدراسة املوضوع يف سياقه التاريخي وتدخل يف إطار الدراسات التاريخية قدر معالجتها القضية يف شقّيها القانوين واالقتصادي ،خالل

عاما ()1904-1854؛ إذ عالج موضوع ديون مرص من الناحية التاريخية  -السياسية ،وما كان لها من أثر
فرتة تاريخية محددة بخمسني ً
يف حياة مرص ،ألنها فتحت الباب أمام التدخل األورويب ثم االحتالل اإلنكليزي(.((1
***
أن الدراسة األكاديمية للتاريخ عرفتها مرص عىل نحو واضح يف بداية القرن العرشين ،من خالل الجامعة
لع ّلنا الحظنا فيما ّ
تقدم ّ

ّ
وتشكلت مالمحها وتخصصاتها يف أعقاب ثورة مرص الوطنية عام ،1919
وتحديدا
وضوحا
املرصية يف مرحلتها األهلية ،غري أنها ازدادت
ً
ً
وطنيا ،وربطها فيما
طابعا
وهذا يعني ارتباطها بتطور الحركة الوطنية التي واجهت النفوذ االستعماري الربيطاين ،وهو األمر الذي أكسبها ً
ً

ضمها إىل وزارة املعارف عام  1925لتصبح جامعة حكومية أو أمريية ،تلك املعركة التي
بعد بمعركة تمصري الجامعة املرصية ،خاصة بعد ّ

سعت إلحالل األساتذة املرصيني محل األساتذة األجانب الذين كانت غالبيتهم من الفرنسيني واإلنكليز ،فربزت عىل ساحة التعليم
والثقافة يف هذا الشأن أسماء؛ من بينها أحمد لطفي السيد ( ،)1963-1872وطه حسني ( ،)1973-1889وسليم حسن (ت،)1961 .

ومحمد كامل مريس ( ،)1957-1889ومصطفى عبد الرازق ( . )1946-1885وبرزت أسماء املؤرخني الرواد يف مختلف فروع التاريخ؛
17

18

عن تاريخ مدرسة المعلمين العليا  1933-1880ينظر :عبد المنعم الجميعي ،تاريخ مدرسة المعلمين العليا ( 1933-1880القاهرة[ :د .ن] ،)1995 ،ص .38-16
الشلق ،الفصل السادس ،ص .162-153

 19عن رسالة الدكتور محمد حسين هيكل "دين مصر العام" ،ينظر :محمد حسين هيكل :دين مصر العام ،ترجمة أحمد محمد حسين هيكل ،المشروع القومي
للترجمة ( 26القاهرة :المجلس األعلى للثقافة ،)1998 ،ص 10-5؛ محمد حسين هيكل ،مذكرات في السياسة المصرية ،ج  ،1ط ( 2القاهرة :الهيئة العامة لقصور
الثقافة ،)2010 ،ص .53-52
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مثل محمد رفعت ،ومحمد صربي (السوربوين) ،ومحمد شفيق غربال ،وعبد الحميد العبادي ( ،)1956-1892ومحمد مصطفى زيادة،
وإبراهيم نصحي قاسم ( ،)2004-1907وحسن إبراهيم حسن ،وغريهم.

ممن درسوا يف مرص ً
أول ثم اب ُتعثوا إىل الخارج ليكملوا دراساتهم
نحن ،إ ًذا ،يف أعقاب ثورة  1919أمام جيل جديد من املؤرخني ّ

يف جامعات إنكليزية وفرنسية .ومنهم من درس يف الجامعة املرصية األهلية وحدها (عبد الحميد العبادي) ،ومنهم من حصل فيها عىل
الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي ،ثم حاز دكتوراه أخرى من جامعة لندن (حسن إبراهيم حسن) ،وإن كان معظمهم من أبناء مدرسة

املعلمني العليا الذين أوفدوا للدراسة يف جامعة ليفربول (محمد رفعت ،وشفيق غربال ،ومحمد مصطفى زيادة) ،ومنهم من درس
يف الجامعة املرصية وليفربول ثم يف جامعة لندن (إبراهيم نصحي) ،ومنهم من سافر للدراسة عىل نفقته يف جامعة السوربون (محمد
صربي) .ونالحظ أنهم غطوا معظم عصور التاريخ يف تخصصاتهم العلمية ،فتخصصوا يف عرص البطاملة والرومان ،والتاريخ اإلسالمي

وتاريخ العصور الوسطى والتاريخ الحديث ،يف حني اختص علماء اآلثار بدراسة التاريخ القديم كما هو معروف.

قدموا دراساتهم منطلقني من شعور قومي راسخ ،مستندين إىل أسس املنهج العلمي الحديث ليسهموا يف نهضة الكتابة
وقد ّ

التاريخية يف مرص ،سواء داخل الجامعة أو خارجها ،مشاركني يف إعادة تشكيل الحياة الفكرية يف بلدهم ،حيث نقلوا إليها طرائق البحث

وطبقوها عند تناولهم تاريخ مرص وعالقاتها الدولية .إنه جيل أحدث نقلة نوعية
العلمي التي عرفها العالم الغريب املتطور بعد أن تم ّثلوها ّ

مهمة يف حركة التفكري التاريخي يف مرص ،ابتعدت بها عن املنهج الكالسييك الذي درج عليه ك ّتاب السري والرتاجم والحوليات واملغازي
والخطط واآلثار ،ورسخت أسس الكتابة العلمية للتاريخ.

وجهوها وجهة علمية منهجية شديدة
أن الكتابة التاريخية صارت
وليس معنى هذا ّ
حكرا عىل األكاديميني وحدهم ،ولكنهم ّ
ً

االنضباط يف التوثيق ونقد املصادر واالستناد إىل العقالنية يف التفسري والتعليل وفلسفة وقائع التاريخ والحرص عىل املوضوعية ،وإن كان
أن كل ما يقدمونه يكتسب الصفة األكاديمية؛ فالحكم هنا
ارتباطهم باملؤسسات األكاديمية ،تأليفًا
وإنتاجا للمعرفة التاريخية ،ال يعني ّ
ً

ً
أعمال جيدة
قدم
ليس معياره هذا االرتباط بتلك املؤسسات ،بل بمدى علمية ما يقدمونه ومنهجيته .فهناك من غري األكاديميني من ّ
التزمت بقواعد العلم ومنهجه واكتسبت صفة األكاديمية من دون أن يكون كاتبوها من املتخصصني أو املنتمني إىل مؤسسات أكاديمية

بالفعل ،كما سبق أن أرشنا.

قدموه من دراسات علمية رصينة وملهمة ،أو من خالل
أو ًل ثالثة من رواد الكتابة األكاديمية للتاريخ الحديث ،سواء بما ّ
سنعرض ّ

فإن ًّ
كل منهم كان حالة فريدة ومتميزة يف عطائه وإنجازه؛ وهم
أدوارهم يف مؤسسات التعليم والثقافة .ورغم معارصتهم لبعضهمّ ،
محمد رفعت أحمد ،ومحمد صربي ،وشفيق غربال.

محمد رفعت أحمد
مهما يف تطوير
نبدأ باألستاذ محمد رفعت ألنه أول من انطلق إىل الدراسة التاريخية األكاديمية األحدث يف أوروبا وعاد ليؤدي ً
دورا ًّ

الكتابة األكاديمية يف مرص ويف مؤسساتها التعليمية .وقد ولد يف أسيوط ألرسة أصولها تركية .درس يف القرية ،ثم انتقل للدراسة الثانوية

فأهلته لاللتحاق ببعثة دراسية من وزارة املعارف إىل جامعة
يف أسيوط ،والتحق بعدها بالقسم األديب بمدرسة املعلمني العليا يف القاهرةّ ،
ليفربول يف إنكلرتا قبل الحرب العاملية األوىل ،حيث لحق به محمد شفيق غربال .وهناك نال رفعت درجة املاجستري عن مرص يف عرص
تقريبا كان محمد صربي يدرس يف السوربون
محمد عيل تحت إرشاف تشارلز ويبسرت ،وعاد إىل مرص مع نهاية الحرب .ويف الفرتة نفسها
ً
لينال درج َتي املاجستري والدكتوراه .وعاد ثالثتهم إىل مرص ليكونوا يف طليعة الجيل األول من املؤرخني األكاديميني الذين درسوا يف
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أدوارا مهمة ،من قبيل مدرسني وإداريني ،وليساهموا يف تشكيل سياسة التعليم يف مرص ،وكان رفعت
أوروبا وعادوا إىل بلدهم ليؤدوا
ً

أول من أ ّلف منهم يف التاريخ باللغة العربية.
ّ

شغل عدة مناصب يف التدريس أهمها عمله أستا ًذا للتاريخ يف قسم الصحافة بكلية اآلداب يف الجامعة املرصية ،وان ُتدب للتدريس

مديرا للتعليم الثانوي منذ
يف جامعة اإلسكندرية ،وعمل ضمن اللجان الفنية املرشفة عىل تطبيق نُظم التعليم الحديثة ،حتى أصبح
ً

فوزيرا للمعارف (آذار /مارس  -تموز /يوليو  ،)1952لتنتهي حياته اإلدارية ويتفرغ لكتابة
فنيا لوزارة املعارف،
عام 1946
ً
ً
ومستشارا ً

مؤلفاته وللنشاطات الثقافية العامة التي مارسها حتى وفاته عام .1975

جزءا من الجامعة املرصية الجديدة التي أقامتها وزارة املعارف عام  ،1925لم
واملعروف ّ
أن الجامعة األهلية عندما ُض ّمت بوصفها ً

تكن فيها كوادر مرصية تكفي لتمصري الجامعة آنذاك؛ ولذا اعتمدت عىل األساتذة األجانب ،وكان التدريس فيها باللغات األجنبية،

أجنبيا حتى عام  ،1936وظل هذا األمر إىل أن بدأ الرعيل
حتى يف مقررات التاريخ القومي ،وكان رئيس قسم التاريخ يف الجامعة املرصية
ًّ
ّ
محل
تدريجيا
األول من املؤرخني األكاديميني املرصيني الذين درسوا يف أوروبا يجدون سبيلهم إىل التدريس يف الجامعة ويح ّلون
ً

األساتذة األجانب .وقد أخذ هؤالء املؤرخون عىل عاتقهم تأسيس مدرسة تاريخية وطنية ،سواء يف الجامعة أو من خالل وظائفهم التي

لتدرس يف وزارة املعارف ،وذلك يف مقابل املدرسة امللكية التي رعاها امللك فؤاد لكتابة تاريخ األرسة
شغلوها أو بمؤلفاتهم التي ّ
أعدوها َّ
العلوية من وجهة نظر القرص املليك.

وكان رفعت عىل نحو خاص من املهتمني بتعريب كتب التاريخ .وأخذ عىل عاتقه كتابة مؤلفاته باللغة العربية ،بوصف ذلك ر ّد ٍ
فعل

أي دولة هم األقدر عىل فهم ردود أفعال شعوبهم تجاه األفكار واألحداث التي
عىل كتابات املدرسة امللكية .وكان يرى ّ
أن الوطنيني يف ّ

تواجههم .وكان من املعلمني األوائل الذين لقّنوا جيل الشباب من الطالب واملثقفني الدروس األوىل يف التاريخ القومي والتاريخ العام وفقًا

للمناهج الحديثة .ولرفعت مؤلفات تاريخية مدرسية درستها أجيال من الطالب يف مدارس الدولةً ،
فضل عن كتاباته التاريخية األخرى،
التي من أبرزها كتابه الذي أ ّلفه باإلنكليزية ونرشه يف لندن عام  1947بعنوان يقظة مرص الحديثة( ،((2إضافة إىل كتابيه التيارات
السياسية يف حوض البحر املتوسط ( ،)1959والتوجيه السيايس للفكرة العربية الحديثة (.((2()1964

محمد صربي
األويل باملرج ،ثم تعليمه االبتدايئ والثانوي بالقاهرة ،حيث تفتحت ملكاته األدبية
تلقّى محمد صربي ،املعروف بـ "السوربوين" ،تعليمه ّ

أديبا قبل أن يصبح مؤرخً ا .وقد سافر إىل باريس للدراسة عام  1913عىل نفقته فحصل عىل
وأصدر عام ً 1910
كتابا عن شعراء العرص ،فبدأ حياته ً
وأعد دراسة بالفرنسية عن شعر ألفونس دي المارتني (Alphonse de Lamartine )1790-1869،
دبلوم الدراسات الجامعية من السوربون ّ

ثم عاد إىل مرص عام  1914بسبب أوضاع الحرب .وبدأ ينرش مقاالت يف صحيفة املؤيد ،ثم لم يلبث أن عاد إىل فرنسا ليستكمل
دراسته ملرحلة الليسانس ( )1919-1915وكان التاريخ الحديث هو تخصصه األسايس واألدب هو دراسته الفرعية .أرشف دو سان أوالر

( ،De Saint-Aulaire )1954-1866أستاذ تاريخ الثورة الفرنسية ،عىل رسالته ،وهناك زامل طه حسني يف السوربون ،وحاز الليسانس
سكرتريا لحزب الوفد ولسعد زغلول .وخالل هذه
عام  .1919والتقى بزعماء الوفد وج َّند نفسه لخدمة القضية الوطنية من خالل عمله
ً

الفرتة ،عكف عىل كتابة تاريخ واقعي معارص  -إن جاز القول  -لثورة  ،1919ونرش الجزء األول منه بعنوان الثورة املرصية من خالل
20

21

محمد رفعت أحمد ،يقظة مصر الحديثة ،ترجمة عبد الله األشعل (القاهرة :المركز القومي للترجمة.)2017 ،
للمزيد من التفاصيل عن رفعت ومؤلفاته ومنهجه ينظر :الشلق ،ص .184-180
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كتابا آخر عام  1920بعنوان املسألة
وثائق حقيقية وصور التقطت أثناء الثورة ،ثم ث َّناه بجزء آخر صدر عام  ،1921وبني الجزأين وضع ً
املرصية منذ الحملة الفرنسية حتى ثورة .1919

فأتمها ،وأصدرها يف
ويف عام  1922رشع ّ
يعد رسالة لدرجة الدكتوراه يف التاريخ الحديث حملت عنوان "نشأة الروح املرصية"ّ ،

باريس عام  ،1924ليكون أول مرصي يحرز درجة دكتوراه الدولة يف اآلداب مع مرتبة الرشف من السوربون.

فدرس يف مدرسة املعلمني العليا ،ثم انتقل إىل الجامعة املرصية عندما صارت
عاد إىل مرص وشغل عدة وظائف تعليميةَّ ،
ودرس يف دار العلوم ( .)1928-1927وخالل املدة ( )1933-1925استأنف دراساته التاريخية ،فوضع كتابه
حكومية عام َّ ،1925

تاريخ مرص الحديث من محمد عيل إىل اليوم ( )1926الذي قررته وزارة املعارف بالنسبة إىل طالب الثانوية ومعاهد التعليم العايل.

ثم وضع عملني تاريخيني كبريين بالفرنسية ،هما اإلمرباطورية املرصية يف عهد محمد عيل واملسألة الرشقية ()1849-1811
) ،L'Empire Egyptien sous Mohamed-Ali et la question d'Orient (1811 - 1849) (1930واإلمرباطورية املرصية يف عرص إسماعيل
والتدخلاألنجلو /فرنيس(،L'empire Égyptien sous Ismaïl et l'ingérence anglo-française (1863 - 1879) (1933))1879-1863
فضل عن دراسة باللغة العربية عنوانها "مرص يف إفريقيا الرشقية" يف العام نفسه .ثم ابتعد عن مرص سنوات ً
ً
ثرا الحياة يف
تاركا وظائفه ُم ْؤ ً
نائبا ملدير دار الكتب
فرنسا إىل أن عاد إىل مرص ليعمل
ً
مديرا إلدارة املطبوعات والنرش ،ثم مفتشً ا ملادة التاريخ يف املدارس ،إىل أن ُع ّي ً

املرصية عام  .1944وعندما تخطاه الدكتور عبد الرزاق السنهوري ( )1971-1895وزير املعارف يف أحقيته بوظيفة مدير دار الكتب التي
احتجاجا عام  .1948وحني أعادت وزارة النحاس عام  1950املوظفني املفصولني من الخدمة ،عاد أستا ًذا
يشغلها بالنيابة ،استقال
ً

مديرا ملعهد الوثائق واملكتبات يف كلية اآلداب حتى قيام ثورة يوليو .1952
للتاريخ يف جامعة فؤاد األول .وصار يف عام 1951
ً

وربما كان للفرتات الطويلة التي عاشها صربي خارج مرص أثرها يف عدم حصوله عىل الوظائف التي تناسب كفاءاته وقدراته ،كما
ٍ
قاعدة أوسع من املثقفني ،إضافة
أن تأليف معظم كتبه التاريخية بالفرنسية وعدم ترجمته إياها طوال حياته قد حرمه من التواصل مع
ّ

يكف عن التأليف
تضم تالميذ له .ومع ذلك ،لم ّ
إىل ّ
أن عدم تواصل عمله يف التدريس يف الجامعة له أثره يف ّأل يكون له مدرسة علمية ّ
ّ
مصاف كبار املؤرخني األكاديميني الرواد .وقد اعتكف يف سنواته األخرية ،وحظيت مؤلفاته بالفرنسية
واإلنتاج العلمي الذي وضعه يف

برتجمات جيدة صدرت عن املركز القومي للرتجمة(.((2

محمد شفيق غربال
ً
مكانة
يحظى شفيق غربال بمكانة مرموقة بني رواد الكتابة التاريخية األكاديمية وزمالئه يف التاريخ الحديث واملعارص ،فهو أبرزهم

وشهرةً؛ إذ وضع التاريخ املرصي الحديث عىل قاعدة أكاديمية راسخة .وقد درس يف مرحلته األوىل باإلسكندرية ثم يف مدرسة املعلمني
فأتم دراسته فيها عام  ،1915ليحصل عىل بعثة حكومية للدراسة يف جامعة ليفربول حاز فيها درجة البكالوريوس
العليا يف القاهرةّ .

يدي املؤرخ الكبري
عام  .1919وعاد إىل القاهرة ليعمل يف التدريس نحو ثالث سنوات ابتعث بعدها إىل جامعة لندن .وهناك تتلمذ عىل َ

أرنولد توينبي .وحصل عىل درجة املاجستري تحت إرشافه يف موضوع "بدايات املسألة املرصية وصعود محمد عيل" "Beginnings of the

مهم ألستاذه .وانتهت بعثته من دون
 ،"Egyptian Question and the Rise of Mehemet Aliالتي نُرشت يف لندن عام  1928بتقديم ّ
مساعدا للتاريخ
يتم دراسته ملرحلة الدكتوراه ،فعاد إىل مرص عام  1925وعمل يف مدرسة املعلمني العليا حتى عام  .1929ثم نُقل أستا ًذا
ً
أن ّ

الحديث بكلية اآلداب يف الجامعة املرصية خلفًا لألستاذ اإلنكليزي آرثر جرانت ،ليصبح أول مرصي يتوىل هذا املنصب .وصار غربال أول
22

ينظر الفصل الذي كتبناه عن محمد صبري ومؤلفاته :الشلق ،ص .210-189
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أستاذ مرصي متخصص يف التاريخ الحديث .وم َّثل تعيينه خطوة مهمة لألكاديميني املرصيني والتدوين التاريخي املرصي الحديث .وقد

سعت الجامعة منذ ذلك الوقت لتثبيت قاعدة تعيني املرصيني يف هيئات التدريس للتاريخ الحديث(.((2

عميدا لكلية اآلداب خلفًا لطه حسني .وظل يتنقل بني الجامعة واملناصب العليا بوزارة املعارف ،كالهما
ويف عام  1939ان ُتخب
ً

لم َي ُ
ممن تو َّلوا رئاسة أقسام التاريخ
أل ً
جهدا يف دفع حركة التعريب والتمصري للمقررات التاريخية ،ودرس لجيل من املؤرخني العرب ّ
عضوا ً
نشطا يف جمعيات التاريخ والجغرافيا واآلثار ومجمع اللغة
يف الجامعات العربية ،عندما توىل رئاسة معهد الدراسات العربية .وكان
ً
كرمته
العربية واملجلس األعىل لرعاية الفنون واآلداب واملجلس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) .وقد ّ

الدولة فمنحته جائزتها التقديرية عام .1960

ٍ
ينس جذوة
مؤلفات كثري ًة عىل الرغم من أنه عاش مؤرخً ا ومات مؤرخً ا ،ورغم تو ّليه
لم يرتك غربال
َ
مناصب عديدة مهمة فإ ّنه لم َ

أعالما يف املدرسة التاريخية األكاديمية
بأن محاورة تالميذه أكرب أهمية من تأليف الكتب ،وصار تالميذه
املؤرخ فيه ،وكان مؤم ًنا ّ
ً

وأعد دراسة عن الجرنال يعقوب ،وحقق
يف الجيل التايل للرواد .وأبرز مؤلفاته :كتابه بدايات املسألة املرصية وصعود محمد عيل،
ّ
كتابا صغري الحجم بعنوان
مخطوطة "ترتيب الديار املرصية" ،وقد صدرت بعنوان "مرص عند مفرق الطرق" ،ويف عام  1944أصدر ً

محمد عيل الكبري أبدى فيه ً
كتابا
كبريا نحو إنجازات محمد عيل حاد به عن املوضوعية يف نظر بعض الك ّتاب .ويف عام  1952أ ّلف ً
ميل ً
عنوانه تاريخ املفاوضات املرصية الربيطانية .ويف عام  1957ألقى سلسلة من املحارضات يف اإلذاعة األوروبية ترجمها صديقه محمد

مهم عنوانه تكوين مرص .وكان آخر ما نُرش له من كتابات مجموعة أحاديث إذاعية بعنوان من
رفعت إىل العربية ،ونُرشت يف كتاب ّ

ضمت املؤلفات
زاوية القاهرة عام  .1962غري ّ
أن دار الكتب املرصية نرشت مجموعة أعماله الكاملة يف ثالثة مجلدات  -حتى اآلن ّ -
والبحوث واملقاالت واملحارضات التي نُرشت يف الدوريات وأعمال املؤتمرات التي لم ُتنرش(.((2
***
ً
روا ًدا وضعوا
وفيما يتعلق بالتاريخ اإلسالمي والوسيط؛ عرفت املدرسة األكاديمية
ثالثة من املؤرخني املتخصصني الذين كانوا ّ

ً
أعالما يشار
أجيال من تالميذهم حملوا راية هذا الفرع وصاروا
ووجهوا الكتابة فيه وجهة علمية أكاديمية أنتجت
أسس هذا التخصص ّ
ً
إليهم بالبنان.

وأول هؤالء الرواد هو األستاذ عبد الحميد العبادي الذي َد َرس املرحلتني االبتدائية والثانوية يف مدارس اإلسكندرية ،ثم
تخرج يف دار املعلمني العليا بالقاهرة عام  ،1914ليلتحق بالجامعة األهلية ،حيث تتلمذ عىل أيدي بعض املسترشقني .ويف الوقت
ّ
يدرس التاريخ اإلسالمي يف مدارس الجمعية الخريية اإلسالمية ومدرسة القضاء الرشعي ودار العلوم .وعىل الرغم من
نفسه ،كان ّ

أنه لم يدرس درجة الدكتوراه ،فإنه تتلمذ عىل أيدي مؤرخي زمانه ،ومنهم بعض املسترشقني الذين تع ّلم منهم أسس املنهج العلمي
لكتابة التاريخ .و ُق ِّيض له أن يرتجم أول كتاب عرفته الكتابة التاريخية يف مرص عن علم التاريخ ومناهج بحثه ،وهو كتاب فويس

ً
فصل عن علم التاريخ عند العرب،
جون كوب هرنشو ( F. J. C. Hearnshaw )1946-1869علم التاريخ الذي أضاف إىل ترجمته
نرباسا للمشتغلني بالكتابة األكاديمية للتاريخ .وقد ذكر يف مقدمته أنه يرجو "أن تكون هذه الرسالة الوجيزة
وصدر عام  1937ليكون
ً

فاتحة ملؤلفات عربية تتناول علم التاريخ ومناهج بحثه ً
أتم وأوىف"(.((2
تناول أوسع وعىل نحو ّ
23

أنتوني جورمان ،المؤرخون والدولة والسياسة في مصر القرن العشرين ،ترجمة محمد شعبان عزاز (القاهرة :المركز القومي للترجمة ،)2014 ،ص .64

25

فوسي جون كوب هرنشو ،علم التاريخ ،ترجمة عبد الحميد العبادي ،سلسلة المعارف العامة (القاهرة :لجنة التأليف والترجمة والنشر.)1937 ،

24

ينظر :حسام عبد الظاهر ،تراث محمد شفيق غربال ،ثالثة أجزاء (القاهرة :مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر؛ دار الكتب والوثائق القومية.)2018-2012 ،

295

 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

ُ
وكاتبا مرمو ًقا ،فاختري أستا ًذا للتاريخ اإلسالمي فيها.
علما
وعندما أنشئت الجامعة املرصية (الحكومية) عام  ،1925كان العبادي ً
ً

ولم تكن هذه الوظيفة تشرتط الحصول عىل الدكتوراه يف سنوات الجامعة األوىل .فشغل العبادي كريس األستاذية يف التخصص حتى

عام  .1942وحينما أنشئت جامعة اإلسكندرية ،نُقل إليها أستا ًذا للتاريخ اإلسالمي .ثم توىل عمادة كلية اآلداب فيها حتى بلغ السن

مؤسسا للجنة التأليف
وعضوا
وعضوا يف مجمع اللغة العربية،
القانونية .ويف موازاة ذلك كله ،كان أستا ًذا يف معهد الدراسات العربية،
ً
ً
ً

والرتجمة والنرش والجمعية املرصية للدراسات التاريخية .وقد شارك يف ترجمة كتاب تيودور رتشتني تاريخ املسألة املرصية 1910-1875
الذي صدر عام  1923عن لجنة التأليف والرتجمة .وكان هذا الكتاب ر ًّدا عىل كتاب اللورد كرومر مرص الحديثة ،وكان العبادي وزميله

يتم .وقد قال يف تقديمه لكتاب رتشتني" :لع ّلنا أن نكون برتجمة هذا الكتاب
محمد بدران قد أرادا ترجمة كتاب كرومر ،لكن ذلك لم ّ
قد قمنا ببعض ما يجب علينا نحو وطننا ولغتنا" .ومن أبرز مؤلفاته :صور من التاريخ اإلسالمي ( ،)1953-1947واملجمل يف تاريخ
األندلس ( .)1958لكن تأثريه يف حركة الكتابة التاريخية ورعاية تالميذه ونشاطه يف الهيئات العلمية التي شارك فيها بفاعلية يشهد ك ّله

أنه أسس مدرسة علمية يف التاريخ اإلسالمي الوسيط ،كان من أعالمها جمال الدين الشيال وعزيز سوريال والسيد عبد العزيز سالم
وسعد زغلول عبد الحميد وجوزيف نسيم وأحمد مختار العبادي ،وغريهم(.((2

تقريبا .وقد
ويف مجال التاريخ اإلسالمي نفسه ،احتل الدكتور حسن إبراهيم حسن مكانة يف ريادة التخصص يف املرحلة ذاتها
ً

درس التاريخ يف البداية يف الجامعة األهلية وحصل فيها عىل الليسانس يف عام  .1920-1919وملّا كان قد وضع أثناء دراسته فيها رسالة

تخرجه ،ليحصل بها عىل درجة الدكتوراه يف التاريخ
يف التاريخ اإلسالمي عنوانها "تاريخ عمرو بن العاص" فقد ّ
قدمها إىل الجامعة عقب ّ
ِ
يكتف بها ،وسعى للحصول عىل
اإلسالمي .وبالفعل ،حصل بها عىل الدرجة ،يف أيار /مايو  ،1921بعد مناقشتها مناقشة علنية .لكنه لم
درجة الدكتوراه من إنكلرتا .ونجح يف ذلك يف عام  .1928فحصل عليها عن دراسة عن الفاطميني وأعمالهم السياسية والدينية يف مرص،

يف جامعة لندن ،تحت إرشاف املسترشق توماس أرنولد ( Thomas Arnold )1930-1864الذي ترجم مع آخرين كتابه الدعوة إىل
اإلسالم ( .)1947وله مؤلفات يف التاريخ اإلسالمي معروفة ،لعل أبرزها تاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجتماعي الذي

صدر الجزء األول منه عام  ،1935وكتاب تاريخ الدولة الفاطمية ( ،)1948واملعز لدين الله ،والنظم اإلسالمية ،وعمرو بن العاص،

وكتاب عبيد الله املهدي مؤسس الدولة الفاطمية ،وغريها من األعمال العلمية الرائدة التي تب ّنت املنهج العلمي يف البحث والدراسة.

ودرس يف جامعات بنسلفانيا ()1953-1951
مديرا لجامعة أسيوط ،وكان
وتفيد املصادر أ ّنه ُع ّي فرت ًة
ً
ً
مديرا لجامعة فؤاد األول (القاهرة)َّ ،
وجامعة الرباط ( .)1958ومن أبرز تالميذه زيك محمد حسن ( ،)1957-1908ومحمد جمال الدين رسور (1999-1912م) ،وسيدة

إسماعيل كاشف (.((2()2018-1915

ويربز اسم الدكتور محمد مصطفى زيادة ،بوصفه أحد رواد الكتابة يف التاريخ اإلسالمي والعصور الوسطى .وقد بدأ دراسته االبتدائية

الخريجني ،فقد رشّ ح للحصول عىل درجة
والثانوية يف املحلة الكربى ،ثم التحق بمدرسة املعلمني العليا عام  .1915وملّا كان من أوائل
ّ
مدر ًسا للتاريخ يف مدرسة العباسية الثانوية يف اإلسكندرية عام .1925
الليسانس يف التاريخ من جامعة ليفربول يف إنكلرتا .وعندما عاد ّ
عي ّ

أعدها عن العالقات الخارجية ملرص يف القرن الخامس
وبعد عامني ( ،)1927اب ُتعث إىل إنكلرتا مرة أخرى للحصول عىل الدكتوراه ،حيث ّ

مدر ًسا لتاريخ العصور الوسطى يف الجامعة
عرش امليالدي ،تحت إرشاف األستاذ جورج كوبالند  .G. W. Coplandوبعد حصوله عليهاُ ،ع ّي ّ

درس يف جامعات األزهر واإلسكندرية وعني
املرصية عام  .1931وكان ّأول من شغل كريس العصور الوسطى يف كلية اآلداب عام  .1939وقد َّ
26

عاما ،إعداد مهدي عالم ومحمد حسن عبد العزيز (القاهرة :مجمع اللغة العربية ،)2007 ،ص .384-382
عبد الظاهر ،ص 50؛ المجمعيون في خمسة وسبعين ً

 27جمال الدين فالح الكيالني" ،مؤرخ اإلسالم حسن إبراهيم حسن" ،مجلة الديار (لندن).2004 ،
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شمس ومعهد الرتبية للمعلمني باملنرية ،وجامعة فلوريدا ،وبعض املؤسسات التعليمية يف ليبيا وبغداد ،وشارك يف مؤتمرات العلوم التاريخية

يف باكستان والسويد ومؤتمر املسترشقني بأملانيا عام  .1957وكان أحد مؤسيس الجمعية املرصية للدراسات التاريخية .وتوىل أمانتها .وكان
خبريا يف مجمع اللغة العربية.
عضوا يف لجنة التاريخ واآلثار باملجلس األعىل لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية .وعمل ً
ً

من أهم مؤلفاته :املؤرخون يف مرص يف القرن الخامس عرش امليالدي ( ،)1949وحملة لويس التاسع وهزيمته يف املنصورة

( .)1961وقد شارك يف تأليف بعض الكتب املدرسية يف التاريخ .وحقّق بعض املجلدات من أعمال املقريزي .وترجم عد ًدا من املؤلفات
اإلنكليزية عن تاريخ العصور الوسطى .وله مجموعة مقاالت عن الكتابة التاريخية نُرشت يف مجلة الثقافة ( .)1941-1940وله مدرسة

تاريخية من أبرز أعالمها إبراهيم طرخان (ت ،)1985 .وأحمد مختار العبادي ( ،)2016-1922وحسن حبيش ( ،)2005-1915وسعيد
عبد الفتاح عاشور ( ،)2009-1922والسيد الباز العريني ( ... )1966-1910إلخ ،وقد ذكر جاك كرابس  Jack A. Crabbsأنه من الرواد

الذين استلموا الزمام من املسترشقني األوروبيني(.((2

أما أول رواد دراسة التاريخ اليوناين الروماين ومرص يف عهدهما ،فهو الدكتور إبراهيم نصحي قاسم الذي بدأ دراسته للتاريخ يف

الجامعة املرصية ثم استكملها يف جامعة ليفربول يف إنكلرتا إىل أن حصل عىل الدكتوراه يف هذا التخصص من جامعة لندن عام .1934

وتدرج يف وظائف التدريس يف كلية اآلداب بالجامعة املرصية حتى صار أستا ًذا لكريس التاريخ اليوناين  -الروماين فيها عام  .1946وكان أول
ّ
(((2
ّ
ً
عميد لكلية اآلداب يف جامعة عني شمس ( .)1954-1950وترأس قسم التاريخ فيها عام  .1966ثم صار أستاذا متفرغً ا حتى وفاته  .وهو
وكرمته جامعة عني
كرمته الدولة بجائزتها التقديرية عام ّ ،1986
من مؤسيس الجمعية التاريخية التي توىل رئاسة مجلس إدارتها فرتة ،وقد ّ

وقدم أول كتاب وأكمل دراسة عن التاريخ البطلمي ،وهي كتاب تاريخ مرص يف عرص البطاملة ( ،)1946وهو
شمس بجائزتها عام ّ .1993
املرجع األسايس الذي تطور إىل أربعة أجزاء يف طبعته األخرية  ،وأصدر أول مؤلفاته باإلنكليزية عن الفنون يف مرص يف عرص البطاملة الذي

أصدرته جامعة أكسفورد عام ً ،1937
فضل عن دراسات ومؤلفات علمية أكاديمية عديدة نُرشت بالعربية واإلنكليزية يف مرص وخارجها.

28

جاك كرابس ،التاريخ في مصر القرن التاسع عشر ،ترجمة عبد الوهاب بكر (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)1993 ،ص .142

 29للمزيد عن سيرة إبراهيم نصحي ينظر :هؤالء علمونا ،الكتاب التذكاري الثاني لكلية اآلداب جامعة عين شمس (القاهرة :مركز الدراسات اإلنسانية والمستقبليات،
 ،)2005ص .62-41
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إشكاليات ومالحظات متعلقة بتأريخ الفن املرصي الحديث
يف القرن العرشين
Unknown, Forgotten, Neglected

Observations on the Historiography of Modern Egyptian
Art in the Twentieth Century
مقدمة
رغم كرثة الدراسات واملقاالت التي َّأرخَ ت لوقائع نشأة الفن املرصي الحديث ،ومحطات نموه ،ومالمح تحوالته وتطوره ،التي
تميزت بتفاوتها عىل مستويات التدقيق البحثي ،فإن ثمة ِثقة ُمفرطة يمكن مالحظتها يف تكرار الالحقني ما ورد يف كتابات السابقني،
أفضت إىل الخروج بالكثري من النتائج املنقوصة والدالالت املُج َت َزأة .فعديد الكتابات التوثيقية ،الدائرة يف ف َلك هذا التاريخ النوعي،
ٍ
راجعة أو تمحيص أو اختبار ،من ٍ
عدد ٍ
تتعدد دالئل اعتماد كاتبيها عىل النقل املبارش املُ
قليل من املصادر املحدودة
طمنئ ،من دون ُم
ّ
ٍ
بدرجة من الشهرة ،وبالكثري من الثقة ،إىل أن صارت مؤلفا ُتهم يف ُحكم الثوابت التي ال ُتنا َقش ،والحقائق
وح ِظ َي مؤ ِّلفوها
التي شاعت َ
النقل عن َم ٍ
ِ
استقرت يف ذاكرة الفن املرصي
املكرر والذائع من املعلومات،
نقول عن ناقل ،ومع توايل ترديد
راجع .ومع تعا ُقب
التي ال ُت َ
َّ
َّ
أخطاء ،وشاعت معلومات وأفكار ال َسند لها ِمن الحقيقة.
الحديث
ٌ
ويف هذا السياق الحافل بالتعقيدات ،نجد أنفسنا إزاء ركام من املادة التاريخية املتعددة الطبقات ،خلق يف الوعي العام صور ًة مربكة
للفن املرصي الحديث؛ فهي وإن كانت ت ّتسق يف مالمحها العامة مع مجمل السمات الرئيسة لسياق تحوالت القرن العرشين ِ
نفسه،
ِ
املخاتلة .يف ظل هذا التشابك ،قد
فإنها مالمح تختلط بالعديد من الغضون والتجاعيد ،وتعاين أحيا ًنا بعض "الرتوش" املضافة والظالل

ويجردها من دالالتها الجوهرية .ثم
خطابات بما يخرجها عن سياقاتها،
تغيب وقائع ،أو ُت َغ َّيب ،وقد تتبدل حقائق ،أو ُت َب َّدل ،وقد ُت َؤ َّول
ٌ
ّ
يكون الرتاكم والتكرار ،حني ُت َتداول النصوص املأزومة بهذه التقاطعات والحسابات ،و َتشيع بسبب اإللحاح آ ًنا ،وبسبب التكاسل عن

والتثبت من جانب الباحثني والك ّتاب آ ًنا آخر.
املراجعة
ّ

مساعدا في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة ُعمان ،في
حاليا ُمعار بصفته أستا ًذا
ً
 1أستاذ مشارك في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ،في قسم الغرافيك ،وهو ًّ
قسم التربية الفنية.

Associate Professor, Dept. of Graphic, Faculty of Fine Arts, Cairo. Currently, seconded as an Assistant Professor, Dept. of Artistic Education,
Faculty of Education, Sultan Qaboos Uni. Oman.

yasser.mongy@gmail.com
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و(املهمل) باتت ّ
مركبات حتمية يف تضاعيف نسيج الصورة العامة لتاريخ الفن
يمكن القول إن تج ّليات (املجهول) ،و(املَنيس)،
َ

والتثبت بالنسبة إىل عدد من نماذج الرسديات التاريخية الدا ّلة يف هذا
املرصي الحديث .ومن هنا تنبع الحاجة إىل وجوب املراجعة
ّ
السياق .وستسعى هذه الورقة لرصد أبرز إشكاليات هذا ّ
املركب املعقّد ،ومحاولة تفسري أسبابها ،ورصد نتائجها ،وتأويل دالالتها .وهي
إذ تعيد النظر يف التأريخ الفني لذلك القرن املنرصم  -ال نستعرض محض ممارسات تأريخية  -فإنها ببساطة تستعيد اشتباكات ٍ
قرن كامل

والتموجات العاملية واإلقليمية واملحلية التي انعكست
بالتبدالت
من التحوالت االجتماعية ،والثقافية ،والسياسية ،خالل عهد حافل
ّ
ّ
عىل صورة الفن املرصي الحديث.

سعيا لتصويب األخطاء
تنبع أهمية هذه الورقة من رضورة البحث امليداين واملقارن إلثراء مصادر التاريخ الفني املرصي الحديثً ،

املتكررة يف أدبيات هذا التاريخ ،الناجمة عن االكتفاء بالبحث املكتبي املحض .ومن أوضح نماذج اإلهمال التوثيقي التي يمكن الوقوف
عليها ،والتي أضعفت توثيق وقائع كربى يف تاريخ الفن املرصي الحديث ،وقائع إنشاء مجموعة من التماثيل امليدانية املهمة ،ضمن

سياق تاريخي حفل بالتحوالت السياسية ،خالل فرتة من أهم فرتات تاريخ مرص الحديث ،وأكرثها اكتنا ًزا ،وهي الفرتة التي تصل ما
بني نهاية أربعينيات القرن العرشين وأوائل ثمانينياته.

َ
ً
حالة رسديات التأريخ للنحت
مستضيئة باملنهج التاريخي،
لذلك ،تعالج الورقة ،يف ضوء مزج املنهج التحلييل باملنهج املقارن،

عامي  1945و .2019وهي تركز عىل السؤال عن طبيعة اإلهمال التوثيقي
امليداين ،وتحرص نطاقها يف تلك النصوص املنشورة ما بني َ

الذي ترصده الورقة .ويمكن صوغ هذا السؤال عىل النحو التايل :كيف أفىض اإلهمال التوثيقي يف سياق تأريخ الفن املرصي الحديث
إىل تداول مقوالت ،وتفسريات ،ومعلومات ،تفتقر إىل الصدقية التاريخية؟

وتجري اإلجابة عن اإلشكالية املتعلقة بهذه الورقة وتساؤالتها من خالل البدء بمقدمة تعرض ألبعاد املوضوع ،تعقُبها خمسة

مباحث ،اشتملت عىل نماذج شارحة من الدراسات التي ركزت بصفة رئيسة عىل رسديات التأريخ لفن النحت امليداين املرصي الحديث.

إشكاليات تخص ذاكرة النحت امليداين املرصي
سيما منها تلك التي
حينما نستيضء باملصادر الوثائقية التي سجلت ً
بعضا من أهم إنجازات أرسة محمد عيل الثقافية والفنية ،وال ّ

ارتبطت بتخليد ذكرى أشهر حكام مرص من أبناء هذه األرسة ،فــ "إننا نقع عىل كثري من الوقائع املهمة ،الخاصة بمشاريع إقامة التماثيل

عدد منها مع بعض األحداث الساخنة واملعقدة ،سواء عىل مستوى السياسة ،أو عىل
امليدانية للبارزين من هؤالء الحكام ،التي تقاطع ٌ
مستوى تحوالت الواقع االجتماعي املرصي"((( .وتتكفل مراجعة بعض تلك الوثائق بتبيان أهم املرشوعات التي ُك ِّرست آنذاك إلقامة

تماثيل لكل من :الخديوي إسماعيل وامللك فؤاد ،كان من أهمها تمثاالن لهما بميدان التحرير وميدان عابدين .كما أن املقارنة بني

تلك الوثائق ،واستقراء أحداث الفرتات التي شملتها بالتوثيق ،يتكفالن بتوضيح ذلك السياق التاريخي التتابعي الذي مهد للمرشوع
جميعا.
املذكور ،وكذلك بتوضيح الكثري من املالبسات الغامضة ،التي اكتنفت ظروف إنشاء هذه التماثيل
ً

وي َع ُّد إغفال الدور التاريخي للنحاتني املرصيني ،يف إنشاء هذه املجموعة من التماثيل امليدانية ،أحد أوضح نماذج اإلهمال
ُ

التوثيقي ،التي تعانيها ذاكرة التأريخ للفن املرصي الحديث .ويمكن تتبع ذلك من خالل التوجه املتعلق بإنشاء التمثالني؛ الذي وقع
نح ِات مرص يف التنافس عىل تقديم تصورات لثالثة
فعليا يف نهاية عام  ،1949حينما أعلن القرص املليك عن مسابقة فنية كربى تعقد بني ّ
ًّ

2

ينظر :ياسر منجي ،النحات مصطفى نجيب :سيرة ُم َع ِّلم على حوائط الغُ ربة (القاهرة :الهيئة العامة لقصور الثقافة.)2014 ،
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الصورة ()1
نتائج مسابقة تماثيل الخديوي إسماعيل وامللك فؤاد

املصدر :مقتطف من مجلة املصور ،العدد .)1950/3/17( 1327

تماثيل ميدانية ضخمة ،اثنان منها للملك فؤاد :أحدهما بثوب األستاذية الجامعي ،وتحدد له أن يقام يف ميدان جامعة فؤاد (جامعة
حاليا).
حاليا) ،والثاين ليقام يف ميدان عابدين ،أما الثالث فهو للخديوي إسماعيل ،ليقام يف ميدان اإلسماعيلية (التحرير ً
القاهرة ً

ً
لجنة قد تشكلت يف شباط /فرباير من العام نفسه ،من أجل تحكيم
ويتضح مما نرشته مجلة املصور ،بتاريخ  17آذار /مارس  ،1950أن
أعمال النحاتني املتنافسني يف هذه املسابقة الكربى .ورأت اللجنة وفق املصدر استحقاق الفنان مصطفى نجيب ( )1990-1913للجائزة

األوىل ،يف الفرع الخاص بتمثال امللك فؤاد املخصص مليدان عابدين ،يف حني ذهبت الجائزة الثانية يف الفرع نفسه للنحات فتحي

محمود ( ،)1982-1918و ُق ِّس َمت الجائزة الثالثة يف الفرع ذاته بني ٍ
كل من النحاتني :إبراهيم جابر ( ،)1972-1902وأحمد عثمان

( ،)1970-1907ومحمد الئق .أما الفرعان الخاصان بتمثال فؤاد الجامعي وتمثال إسماعيل ،فقد رأت اللجنة إعادة طرحهما يف
تر يف مستويات املتنافسني يف هذين الفرعني ما يؤهل ًّأيا منهم للفوز.
مسابقة جديدة ،ألنها لم َ

لكن بمراجعة املزيد من املصادر غري الصحفية ،رسعان ما يتبني أن فكرة تمثال إسماعيل كانت تسبق اإلعالن الفعيل عن املسابقة

بنحو أربع سنوات .وتربز املكاتبات األصلية املحفوظة بدار الوثائق القومية ،ضمن وثائق مجلس الوزراء((( ،التي صدرت عن القرص

عاما عىل وفاته ،التوجيه بإقامة تمثال له يف ميدان باسمه (وهو
املليك ،بشأن تخليد ذكرى الخديوي إسماعيل ،يف مناسبة مرور خمسني ً

ميدان التحرير الحقًا) .وتغطي هذه املكاتبات الفرتة  28شباط /فرباير  12-1945آذار /مارس .1946

عاما على وفاته،
 3أرشيف "دار الوثائق القومية" ،المكاتبات األصلية التي صدرت عن القصر الملكي ،بشأن تخليد ذكرى الخديوي "إسماعيل" ،بمناسبة مرور خمسين ً
وذلك بإقامة تمثال له في ميدان "الخديوي إسماعيل" (التحرير الحقًا) .وهي مكاتبات تستغرق الفترة من  28شباط /فبراير عام  ،1945إلى  12آذار /مارس عام ،1946
"وثائق مجلس الوزراء المصري" ،دار الوثائق القومية ،رقم المنشأ  ،2/35-72كود أرشيفي رقم .031905-0081
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الصورة ()2
إعالن مناقصة عملية صب تمثال الخديوي إسماعيل

املصدر" :إعالن مناقصة :عملية صب تمثال املغفور له الخديو إسماعيل بميدان اإلسماعيلية" ،جريدة الغرفة التجارية بالقاهرة ،مج ،8
.1951/6/15

ويف أثناء إعادة املسابقة ،فاز النحات مصطفى متويل بالجائزة األوىل ،يف الفرع الخاص بتمثال الخديوي إسماعيل .متويل ،الذي

كان أحد أبرز نحايت تلك الفرتة ،تخرج يف قسم النحت عام  ،1933وأمىض خمس سنوات يف الدراسة مع أستاذه النمساوي بوريس فرودمان

كلوزيل ( ،Boris Frödman-Cluzel )1959-1878وكان أول دفعته .أرسل متويل يف بعثة إىل األكاديمية امللكية للفنون بروما ،وبقي
دارسا يف الفرتة  ،1939-1934وعاد ،من ثم ،ليعمل بمصنع النماذج األثرية التابع للمتحف املرصي ،وأقام باألكاديمية املرصية(((.
فيها ً

ِ
تمنحنا ذاكرة الصحافة املرصية ً
صبه؛ فقد
تصميمه
تماما بمرصية هذا التمثال ،من بدء
دليل دام ًغا آخر ،يقطع ً
ً
وانتهاء بمرحلة ِّ

أشهرتها مصلحة
لصب التمثال،
إعالن يف عدة صحف ومجالت مرصية يف منتصف عام  ،1951تضمن إعال ًنا عن مناقصة مفتوحة
نُرش
ٌ
ّ
َ

تماما ببطالن كل املزاعم التي تتداول بكرثة يف كتابات متعجلة
املباين األمريية ،التابعة آنذاك لوزارة األشغال العمومية .وهذا األمر يقطع ً
صبه.
وغري متخصصة ،عن أدوار
متخيلة إليطاليا يف نحت التمثال أو ِّ
َّ

 4محمد صدقي الجباخنجي ،تاريخ الحركة الفنية في مصر إلى عام ( 1945القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)1986 ،ص .103
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الصورة ()3
قاعدة تمثال الخديوي إسماعيل الغرانيتية بالقاهرة ِّ
موضحة لعالقتها بالفضاء العمراين مليدان التحرير
ومنشآته الشهرية

املصدر :بطاقة بريدية ،القاهرة ،نيسان /أبريل .1973

ٍ
ملرشوع عمراين يربط بني ميدان اإلسماعيلية (التحرير
تكشف التفاصيل وراء املناقصة املعلن عنها أن امللك فاروق قد تحمس

ٌ
تمثال لوالده
رأس هذا الربط
حاليا) وميدان عابدين ،املشتمل عىل القرص املليك ،من خالل توسيع الشارع الذي يربط بينهما ،ويكون َ
ً

امللك فؤاد يف ميدان عابدين ،وتمثال لجده الخديوي إسماعيل ،يف ميدان اإلسماعيلية .والشاهد أن تمثال فؤاد كان قد أقيم بالفعل،
انتظارا لالنتهاء من َن ْصب تمثال الخديوي إسماعيل عىل القاعدة املخصصة له
ون ُِصب يف ميدان عابدين ،وأحيط بسواتر من الخيش،
ً
يف ميدان اإلسماعيلية ،إال أن األوضاع السياسية ما لبثت أن تغريت إثر قيام ثورة  23يوليو  ،1952ليتوقف املرشوعان .ويف خالل بضعة
ُ
ئ االحتفاظ بها.
ور ِ َ
شهور من قيامها ،أزيل تمثال امللك فؤاد من ميدان عابدين ،يف حني ظلت قاعدة تمثال الخديوي إسماعيل مكانها ُ
وهذه القاعدة ا ُّت ِخذت خالل سنوات طويلة مكا ًنا إلضاءة شعلة التحرير التي كانت تصل من أسوان إىل القاهرة يف أعياد الثورة من كل
ثم ُأزيلت يف عام .1990
عام ،وظلت نحو أربعني ً
عاما َم ً
علما من أشهر معالم القاهرةّ ،
وإبان العواصف الساخنة ،عقب رحيل جمال
و"بعد ثورة يوليو ،تغري اسم امليدان ،أصبح ميدان الحرية ،ثم ميدان التحريرّ ،

عبد النارص ،اتجه التفكري العام نحو وضع تمثال كبري ،يليق بالزعيم ،يف املكان الشاغر ،أعىل القاعدة ،وبالطبع ،لم يكن الرئيس
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السادات ً
ً
تمثال له ..لكن هذا اليوم لم يأت [ ]...وذلك
نفسانيا ،لتنفيذ الفكرة .ربما خطر عىل باله أن تحمل القاعدة ،يف يوم ما،
مهيأ،
ً

أن القاعدة نفسها ،جرى تفكيكها عام  ،1990بسبب الحفر تحتها ،الستكمال مرشوع مرتو األنفاق"(((.

أغنية الكعكة الحجرية
تأيت قاعدة التمثال الغرانيتية الحمراء التي ظلت أشهر معالم ميدان التحرير حتى إزالتها عام  ،1990والتي كانت يف حد ذاتها

قطعة فنية بديعة؛ إذ كانت مصممة عىل الطراز الكالسييك اإليطايل  ،Classical-Italianateوليس من املعلوم عىل وجه اليقني ما إذا

كانت هذه القاعدة من تصميم ٍ
فنان بعينه ،أو من تصميم مهنديس القرص املليك ،الذين خلفوا إرنستو فريوتيش بك ()1945-1874

 ،Ernesto Verucci Beyرئيس مهنديس الرسايات امللكية ،بعد وفاته عام .1945

تسببت تلك الظروف امللتبسة ،التي أحاطت بإنشاء تمثال الخديوي إسماعيل وقاعدته الغرانيتية ،منذ الرشوع يف تشييده حتى
ٍ
ٍ
درجة وصلت أحيا ًنا ببعض كبار الك ّتاب واملثقفني إىل الوقوع
زيادة ضبابية الرؤية التأريخية والتوثيقية لهذا العمل ،إىل
إزالة قاعدته ،يف
ِ
مثيالتها التي طاملا وقع فيها بعض غري املتخصصني من الباحثني والك ّتاب .ومن النماذج الدا ّلة
كثريا عن
يف أخطاء تاريخية ،ال تختلف ً

ٍ
مقال له بعنوان "استعادة أمل دنقل" ،ن ُِش بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والعرشين
يف هذا املنحى ما ورد عىل لسان جابر عصفور ،يف
لوفاة الشاعر املرصي دنقل(((.

ِ
محتس ًبا فقط واقعة التفكري يف
يرضب عصفور يف املقال صف ًْحا عن التاريخ األصيل لتشييد القاعدة يف نهاية عرص امللك فاروق،

متوهما أن هذه الواقعة الطارئة هي تاريخ تشييد القاعدة؛ إذ يقول" :وكانت األمة
جعلها قاعدة لتمثال للرئيس جمال عبد النارص،
ً

قد أعلنت عن رغبتها يف بناء نصب تذكاري لعبد النارص ،يتوسط ميدان التحرير ،وبالفعل تم بناء قاعدة هذا النصب ،رغم أن تمثال
أخريا من امليدان ،بسبب تعديل خطوط مرتو األنفاق"(((! ُترى ما
عبد النارص لم يوضع عليها قط ،وظلت القاعدة موجودة إىل أن أزيحت ً
شاهدا عىل نهاية مرشوع تمثال إسماعيل القاهري ،يف حني
الذي دفع عصفور إىل الكتابة عن قاعدة تمثال إسماعيل ،تلك التي بقيت
ً

مكرس لالحتفاء بذكرى الشاعر أمل دنقل؟
أن مقال عصفور ،باألساسَّ ،

(((

ٌ
فاصل جديد من االرتباط اإلبداعي ،جمع بني فريدتني من فرائد الفن ،إحداهما أدبية شعرية ،واألخرى تشكيلية
يتكشف
هنا
ّ

يلتف حوله شباب
وطنيا،
نحتية ،وتتعلق بهذا االرتباط ظروف تاريخية؛ إذ نجد قاعدة تمثال إسماعيل الحجرية ،وقد أضحت رم ًزا
ّ
ً

مرص ،ويستلهمه أمل دنقل يف صياغة قصيدته "أغنية الكعكة الحجرية"((( ،وهو عنوان أوحى إليه به شكل القاعدة الغرانيتية ،التي
ٍ
مدرجة مرتاكبة ،يشبه مرآها شكل "كعكة" االحتفال بأعياد امليالد.
اتخذ أسفلها شكل حلقات دائرية ّ
 5كمال رمزي" ،ذاكرة المكان ..لها رائحة ولون وطعم" ،الشروق.2011/3/16 ،
6
7

جابر عصفور" ،استعادة أمل دنقل" ،األهرام.2011/5/29 ،
المرجع نفسه.

 8شاعر مصري مشهور قومي عربيُ ،ولد عام  1940في أسرة نوبية بقرية القلعة ،مركز قفط بمحافظة قنا في صعيد مصر .وتوفي عام  1983عن عمر  43سنة .صدرت له
ست مجموعات شعرية هي :البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ( ،)1969وتعليق على ما حدث ( ،)1971ومقتل القمر ( ،)1974والعهد اآلتي ( ،)1975وأقوال جديدة عن
حرب البسوس ( ،)1983وأوراق الغرفة .)1983( 8
 9يونان لبيب رزق" ،االحتفال الفاشستي بالخديوي!! ،الجالية اإليطالية في اإلسكندرية تجمع 13 ألف جنيه إلقامة تمثال إلسماعيل" ،ديوان الحياة المعاصرة،
الحـــلقة،652 األهرام ،العدد .43676
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الصورة ()4
قاعدة تمثال الخديوي إسماعيل الغرانيتية وهي تتوسط ميدان التحرير
(أواخر الستينيات من القرن العرشين)

املصدر :بطاقة بريدية ،القاهرة ،ترشين الثاين /نوفمرب .1968

اله ّبة الثورية ،وارتباطها بقصيدة "أغنية الكعكة الحجرية" ،ويربز ما أ ّدته قاعدة تمثال
يعرض عصفور طر ًفا من أحداث هذه َ

الطلب ،ومرفأهم اآلمن يف اللجوء إىل كيان ُم ِ
إسماعيل من دور رمزي ،باعتبارها بؤرة اعتصامات ّ
يشد من أزرهم ،ولرياهم املبدع
لهم ّ
شموعا تتألق حول كعكتها الحجرية .يقول عصفور" :تململ الطالب من مماطلة السادات يف بدء معركة تحرير
دنقل يف وقفتهم تلك
ً
عام ضباب ،ال يساعد عىل
األرض من املحتل اإلرسائييل ،وأخذوا يعلنون عن احتجاجاتهم إىل أن فاجأهم السادات ّ
بأن عام ُ 1972

الحركة والرؤية ،فما كان من الطالب األحرار إال أن انفجروا يف أعنف مظاهرات شهدها عام 1972؛ وأغلق السادات الجامعات ،لكن

طالب جامع َتي القاهرة وعني شمس اندفعوا إىل ميدان التحرير ،وتحلقوا حول القاعدة التي ظلت بال تمثال وقرروا االعتصام حولها،

احتجاجا عىل تخاذل السادات يف بدء حرب التحرير .وتحلقوا حول القاعدة التي رآها أمل دنقل أشبه بالكعكة الحجرية ،وظل الطالب
ً

رصين عىل مواصلة االعتصام واضطر نظام األمن السادايت إىل تركهم إىل أن تهدأ
حول النصب ً
أياما ،يحتملون الربد مقاومني الجوعُ ،م ّ

فورة حماسهم .ولكن الحماس لم يهدأ ،وتحول ميدان التحرير إىل مهوى ألفئدة كل الثائرين عىل تخاذل السادات ،فحسم الرجل

أمره وأصدر تعليماته للرشطة بفض االعتصام بالقوة ،عىل أن يكون ذلك والطالب نيام .وبالفعل ،تحركت قوات األمن بعد الفجر،
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صباحا ،فأصيب الكثري من الطالب ،واستشهد
وبدأت هجومها عىل الطالب املعتصمني حول قاعدة التمثال يف تمام الساعة الخامسة
ً

بعضهم نتيجة الهجوم الغادر .وعندما ارتفعت الشمس كان الطالب املعتصمون يف السجون واملستشفيات ،ولكن جدار الصمت الذي
حاول نظام السادات فرضه عىل الناس كرسه صوت أمل دنقل الخشن الغاضب وهو يقرأ مقاطع قصيدته الكعكة الحجرية []...

وانترشت القصيدة كالنار يف الهشيم يف كل أرجاء مرص"(.((1

ما من االختفاء
الكشف عن متثال الخديوي إسامعيل بعد  70عا ً
ً
واقعة أعادت الكشف عن تمثال الخديوي إسماعيل املفقود ،وأعادت – وهو األهم – تصويب
شهد عام  2019يف مستهله

عاما .يف خالل معرض "مالمح عهد" ،الذي نظمه قطاع
املعلومات املغلوطة واملزاعم
َّ
املتوهمة التي ظلت لصيقة به طوال سبعني ً
الفنون التشكيلية ،التابع لوزارة الثقافة املرصية ،يف الفرتة  27كانون الثاين /يناير  27-2019آذار /مارس  ،2019لعرض نخبة من أندر

ٍ
لتمثال من الربونز يجسد شخصية إسماعيل
األعمال الفنية املنتمية إىل عرص أرسة محمد عيل( ،((1ثار السؤال يف أثناء الفحص الدقيق
ممهورا بتوقيع الفنان مصطفى متويل .وقد أفضت مراجعة البيانات املحفورة عىل القاعدة( ((1إىل الكشف عن كونه نسخة أصلية
ُوجد
ً

حاليا) ،خالل نهاية األربعينيات من
بالحجم الطبيعي ،لتمثال إسماعيل الذي كان ُم ً
زمعا إقامته يف ميدان اإلسماعيلية (التحرير ً
القرن املايض( .((1وبعد االنتهاء من مراجعة بيانات السجل الرسمي لبيانات التمثال ،ومضاهاة تكوين التمثال وتفاصيله باملواد الوثائقية

تأكدت هوية التمثال عىل نحو ّ
والصور األصلية(ّ ،((1
يكذب تلك املغالطات الشائعة السابق ذكرها ،والتي كان كرثةٌ من الكتاب والنقاد

مذاهب ش ّتى يف إيرادها.
والصحافيني قد ذهبوا
َ

خلط شائع بني متثال الخديوي إسامعيل القاهري ومتثاله السكندري
من بني املغالطات التأريخية ،تلك السياقات املتشابكة ،التي اكتنفت مرشوع تمثال الخديوي إسماعيل القاهريٌ ،
خطأ تأريخي

شائع ،جرى تداوله يف كتابات الكثري من الك ّتاب والصحافيني ،ينسب هذا التمثال الخاص بميدان التحرير إىل بعض النحاتني
ٍ
مرشوع أقدم لوضع
اإليطاليني ،متناسني بذلك دور الفنان مصطفى متويل ،خالطني بينه وبني تمثال آخر .هذا التمثال كان قد طرح يف

تمثال إلسماعيل يف اإلسكندرية .ذلك املرشوع كانت فكرته قد ولدت ُ
عاما من اإلعالن عن
وشع يف تنفيذها قبل ما يزيد عىل عرشين ً
املسابقة الخاصة بمرشوع إنشاء تماثيل امليادين الكربى الثالثة بالقاهرة.

أول مرة ،في عام  ،1972في مجلة سنابل التي كان يصدرها الشاعر محمد عفيفي مطر ،تحت رعاية إبراهيم بغدادي محافظ كفر الشيخ ،وقد تسبب
 10نشرها أمل دنقلّ ،
جاعل لها اسما مضا ًفا هو ِ
ً
"سفْر الخروج" ،ليتناسب مع فكرة
،1975
عام
صدر
الذي
اآلتي،
العهد
ديوانه
في
الثانية،
المرة
في
نشرها،
ثم
المجلة.
نشر القصيدة في إغالق
ً
تقسيم القصيدة إلى إصحاحات ،في محاكاة إلصحاحات الكتاب المقدس.
11

كان ذلك في أثناء تولي الباحث كاتب الدراسة مهمة اإلعداد البحثي والوثائقي التأريخي لهذا المعرض.

صبه.
 12تضمنت تلك البيانات توقيع الفنان مصطفى متولي ،وتاريخ
ّ
الصب ،وهو عام  ،1951وكذا اسم َ
الم َ
سبك المصري الذي تولى عملية ّ

 13لتفاصيل أكثر عن المعرض وعن الكشف المذكور ،ينظر" :د .ياسر منجي يكتب :مالمح عهد أسرة محمد علي في مرايا شخوصه" ،الشروق ،2019/2/9 ،شوهد
في  ،2022/1/20فيhttps://bit.ly/33A73dB :
 14تضمن كتابنا هذه الوثائق .ينظر :ياسر منجي ،النحات مصطفى نجيب :سيرة مع ّلم على حوائط الغربة (القاهرة :الهيئة العامة لقصور الثقافة.)2014 ،
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الصورة ()5
مصطفى متويل :الخديوي إسماعيل ،تمثال من الربونز
(ارتفاع  185سم)1951 ،

املصدر :مقتنيات متحف الجزيرة التابع لوزارة الثقافة املرصية.
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الصورة ()6
بيرتو كانونيكا ،تمثال الخديوي إسماعيل ،نحت من الربونز )1938( ،اإلسكندرية
(صورة حديثة)

املصدر:

"Khedive Ismail statue," Egypt Gift Shop, accessed on 6/2/2022, at: https://bit.ly/3GxvV37

يف تقرير موثّق عن إقامة االحتفاالت ،بمناسبة إزاحة الستار عن تمثال للخديوي إسماعيل ،من محفوظات دار الوثائق القومية(،((1

يظهر ذكر هذا التمثال اآلخر .وعرضت كذلك جريدة األهرام قصة هذا املرشوع السكندري لتمثال إسماعيل ،منذ بدايته وحتى إزاحة
الستار عنه .وحكت عن ذلك الحفل املهيب الذي نظمته الجالية اإليطالية باإلسكندرية وحرضه امللك فاروق يف بداية توليه مقاليد
السلطة .يف املقال تفاصيل عن إزاحة فاروق الستار عن تمثال جده إسماعيل ،يف  4أيلول /ديسمرب  ،((1(1938يف مكانه األصيل بميدان

خصيصا ،وظل فيه زم ًنا إىل أن نُقل بعد ذلك ،ليستقر
قائما يف قلب نصب تذكاري فخم ُص ِّمم له
ً
املنشية ،لنكتشف بذلك أن التمثال كان ً

حاليا يف ميدان الخديوي إسماعيل باإلسكندرية عىل قاعدة بسيطة ،وأن ذاك النصب الفخم األصيل هو بعينه الذي
يف مكانه املقام به ً

تقديرا
تحول بعد ذلك إىل "قرب الجندي املجهول" باإلسكندرية .كما نكتشف أن التمثال كان هدية من الجالية اإليطالية باإلسكندرية،
ّ
ً
الستضافة مرص للملك فيكتور عمانويل الثالث ( )1947-1869آخر ملوك إيطاليا بعد إطاحته عن عرشه ،وأن القاعدة األصلية للتمثال -
15
16

األوراق الخاصة بديوان (جاللة الملك) ،دار الوثائق القومية ،ملف تاريخ  ،1938/12/4كود أرشيفي .002057-0071

"الملك يزيح الستار عن تمثال جده إسماعيل  -يوم إسماعيل العظيم" ،األهرام.1938/12/5 ،
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الصورة ()7
حاليا
صورة نادرة لتمثال إسماعيل فوق قاعدته األصلية  -النصب التذكاري للجندي املجهول باإلسكندرية ً
(قبل إزالته ونقله إىل موقعه الحايل)

املصدر :أرشيف متحف "جي ّتي" للفنون ،لوس أنجلوس ،الواليات املتحدة األمريكية.

حاليا  -قد ُص ِّممت عىل النمط الروماين ،بمعرفة املهندس فريوتيش بك املرشف عىل القصور امللكية يف تلك الفرتة،
ن ُُصب الجندي املجهول ً
وهو نفسه الذي وضع التصميم املعماري لدار القضاء العايل بالقاهرة.

يف توثيقه ألحداث هذه الفرتة ،عرب الرصد التاريخي ملحتوى جريدة األهرام ،يربز يونان لبيب رزق مراحل هذا املرشوع ،واألحداث

والظروف التي واكبته عىل امتداد أكرث من عرش سنوات ،منذ ظهور فكرته عام  1927حتى إزاحة الستار عن التمثال عام  .1938وقد

تما بصعوبة شديدة(.((1
كشف هذا التوثيق أن إقامة هذا التمثال وتنصيبه يف موقعه باإلسكندرية قد َّ

أورد رزق تفاصيل املرحلة التنفيذية ملرشوع التمثال السكندري للخديوي إسماعيل؛ إذ "أوكلت صناعة التمثال للنحات اإليطايل

ك رسم مبناه فاختار له هندسة رومانية،
املشهور بيرتو كالونيك ا [هكذا يف نص لبيب رزق ،والصواب" :بيرتو كانونيكا"]( ((1وتوىل فريوتيش ب 
17

ينظر :رزق.

18
ً
وواحدا من أهم نحاتي إيطاليا في زمنه ،وشغل عضوية مجلس الشيوخ اإليطالي .بدأ حياته الفنية في سن مبكرة .طافت أعماله كبريات المدن اإليطالية،
للفنون،
ا
ذ
أستا
ً

فال يترك يونان لبيب رزق إشارة لمن هو هذا النحات ،وال موقعه بين نحاتي إيطاليا والعالم خالل تلك الفترة .كان بيترو كانونيكا (Pietro Canonica )1959-1869
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الصورة ()8
صورة للنموذج املصغّ ر (املاكيت) الخاص بمرشوع تمثال الخديوي إسماعيل باإلسكندرية

قائما فوق قاعدته بمنتصف النصب التذكاري.
* يبدو التمثال ً

املصدر :النموذج معروض بجناح أرسة "محمد عيل" ،مقتنيات املتحف الحريب بالقلعة ،القاهرة.

الصورة ()9
غالف عدد مجلة «املصور» ،تتصدره صورة للملك فاروق وهو يرفع الستار عن تمثال إسماعيل باإلسكندرية

املصدر :مقتطف من مجلة املصور ،العدد .)1938/12/9( 739
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الصورة ()10
مقتطف مما نُرش يف مجلة "املصور" ،عن تمثال إسماعيل باإلسكندرية

املصدر :املرجع نفسه.

الصورة ()11
مقتطف مما ن ُِش يف مجلة "املصور" عن تمثال إسماعيل باإلسكندرية

املصدر :املرجع نفسه.
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الصورة ()12
استطالع الرأي الذي نرشته مجلة "املصور" يف نيسان /أبريل 1953

املصدر" :هذه التماثيل :هل نبقي عليها أم نزيلها؟" ،مجلة املصور ،العدد .)1953/4/10( 1487

الصورة ()13
صورة النموذج املصغّ ر لتمثال فؤاد
(منشورة ضمن نتائج مسابقة تماثيل إسماعيل وفؤاد)

املصدر :مقتطف من مجلة املصور ،العدد .)1950/3/17( 1327
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وهو ما تكفلت بتكاليفه بلدية اإلسكندرية ،التي دفعت مقابل تكاليف تبليط املصطبة2900 جنيه ،وتبليط الرصيف 00 3جنيه ،وإقامة
الصورة ()14
صور نماذج رؤوس تماثيل فؤاد ،التي تقدم بها الفائزون يف مسابقة مرشوع تمثال عابدين

املصدر :املرجع نفسه.

كبيرا .وتمتع كانونيكا كذلك بموقع بارز لدى كثير من رموز النخبة األرستقراطية،
إضافة إلى عواصم فرنسا ،وإنكلترا ،وألمانيا ،وبلجيكا ،وروسيا ،ولقيت استحسانًا
رسميا ً
ً
فأ ِ
ولدى ٍ
عدد من البالطات الملكية األوروبية؛ ُ
سند إليه تنفيذ الكثير من التماثيل لكبار الشخصيات ،كما ُأسند إليه إنشاء العديد من النصب التذكارية والميداليات ،التي
عالميا.
صيته
ذيوع
في
سببا
ً
كانت ً

الصورة ()15
مصطفى نجيب ،امللك فؤاد فوق فرسه
صبه بالربونز )1951
(النسخة
ّ
الجص ّية من التمثال قبل ّ

املصدر :أرشيف حسني نجيب (أرشيف شخيص مغلق).
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املصابيح املزخرفة حوله 2200 جني ه. وقد قام بأعمال البناء وتركيب التمثال فريق من املهندسني والبنائني اإليطاليني املعروفني يف

اإلسكندرية املتطوعني الذين لم يتقاضوا أي مقابل عىل عملهم"(.((1

تم االنتهاء من أعمال تمثال الخديوي إسماعيل يف ترشين األول /أكتوبر 1935؛ إذ ُو ِضع يف يوم  6 1من ذلك الشهر غطاء عىل

التمثال ،وانتظر الجميع اليوم الذي سيأيت فيه امللك فؤاد لالحتفال برفع الستار  ،وهو اليوم الذي تأخر أكرث من ثالث سنوات، وتفرس

األهرام هذا التأخري الطويل لتمثال "إسماعيل العظيم"، بما شهده عام االنتهاء من إقامته من غزو إيطاليا للحبشة ،وما ترتب عىل ذلك
ٍ
بحشود عىل
من توتر العالقات الربيطانية  -اإليطالية ،إضافة إىل املخاوف املرصية عىل منابع النيل الحبشية ،والتهديدات اإليطالية
تنم عن الصداقة املرصية  -اإليطالية يف ذلك
تخوم مرص الغربية يف ليبيا؛ األمر الذي كان يصعب معه عىل فؤاد أو غريه االحتفال بمناسبة ّ
ٍ
الوقت بالذات ً ،
وجود ألطول
فضل عن أن تلك الفرتة قد شهدت مرض امللك فؤاد ثم وفات ه. يضاف إىل ذلك ما شهدته تلك الفرتة من
وزارة وفدية  ،ولم ُت ْث مرشوعات التماثيل املخصصة لتخليد رموز األرسة املالكة اهتمام النحاس باشا ورفاقه ،بل انرصف اهتمامهم إىل

َ
تمثال سعد زغلول واالحتفال بإقامتهما.
استكمال

واستمر الحال عىل ما هو عليه إىل حني تويل فاروق سلطاته الدستورية يف تموز /يوليو ،1937 ثم نجاحه يف التخلص من وزارة

معجبا بأبيه فؤاد ،وكان
معلوما أن امللك الشاب معجب بقوة بجده الخديوي إسماعيل ،أكرث مما كان
النحاس يف نهاية ذلك العام ،وكان
ً
ً

من املنتظر أن يسارع إىل إزاحة الغطاء عن تمثال إسماعيل الشهري  ،غري أن ذلك لم يتم إال بعد عام كامل من إقالة النحاس؛ إذ إنه

ً
ً
مقبول أن يفعل هذا بالنسبة إىل
طويل يف حضور حفل رفع الستار عن تمثال سعد زغلول يف اإلسكندرية ،ولم يكن
تلكأ خالل تلك الفرتة
ِ
جده.
الزعيم املرصي الكبري  ،ويقوم
بنقيضه بالنسبة إىل تمثال ّ

إشكاليات متاثيل امللك فؤاد بني اإلزالة والخلط التاريخي
أتمه مصطفى نجيب يف موقعه بميدان
بالنسبة إىل املرشوع اآلخر الذي لم ُيق ََّدر له االكتمال ،الخاص بإنشاء تمثال امللك فؤاد ،فقد ّ

ً
محاطا بالسواتر إىل أن أزيل يف منتصف عام  ،1953ليالزمه سوء الحظ كقرينه يف ميدان التحرير .وقد سبقَت إزالة
عابدين ،وظل هناك
الكتاب بإزالة التماثيل ذات الصلة بهذا العهدُ ،
هذا التمثال حملة صحافية ،نادى فيها بعض ُ
وأج ِر َيت استطالعات للرأي ،كان من
استطالع تب ّنته دار الهالل يف مطلع نيسان /أبريل  ،1953ون ُِش آنذاك يف مجلة املصور .ويظهر تمثال فؤاد يف هذا االستطالع
أشهرها
ٌ
يف الرتتيب الثالث من اليمني أسفل الصفحة اليمنى.
وبخالف الصورة الظاهرة يف االستطالع السابقَ ،ح ِف َظت لنا ذاكرة التوثيق ثالث صور فوتوغرافية كاملة لهذا التمثال،
ِ
ال ُت ِقطت األوىل منها
لنموذجه املص ّغر ،ون ُِشَت ضمن ما نرشته مجلة املصور ،بتاريخ  17آذار /مارس  ،1950حول نتائج مسابقة تماثيل

إسماعيل وفؤاد.

وقد صاحب نرش صورة هذا النموذج املصغر نرش صورة تفصيلية لنموذج رأس التمثال (البورتريه) ،مقارنة بنماذج الرؤوس التي
ِ
كرهم.
ّ
تقدم بها بقية املتسابقني السابق ذ ُ
أما الصورة الثانية التفصيلية لهذا التمثال ،فهي من مقتنيات أبناء مصطفى نجيب ،وهي صورة لنموذجه النهايئ بعد اكتمال ِ
نحته،
مبدعا واحدة من أروع قطعه النحتية.
تتبع دقة التفاصيل التي برع نجيب يف صياغتها،
ً
وتتيح زاوية التقاطها املميزة ّ

 19لبيب رزق.
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صب نسخته النهائية التي ن ُِص َبت
أما الصورة التفصيلية الثالثة ،فقد ال ُت ِق َطت ملُ َج َّسم التمثال الجبيس داخل سقيفة َ
"ه ْن َجر"؛ وذلك قبل ّ

فوق قاعدتها بميدان عابدين .وهذه الصورة من محفوظات املؤرخ الفرنيس الراحل ماكس كاركيجي(.((2( Max Karkegi )2013-1930
الصورة ()16
مصطفى نجيب ،تمثال امللك فؤاد فوق ِ
فرسه ،النسخة التحضريية ملرشوع التمثال الخاص بميدان عابدين بالقاهرة

املصدر :املوقع اإللكرتوين للمؤرخ الفرنيس ماكس كاركيجي ،شوهد يف  ،2013/3/18يفhttps://bit.ly/3B0Ss7e :

بإزالة هذا التمثال اختفى أثره ،وأهمل توثيقَه النقا ُد واملؤرخون ،وأسهم بعض الباحثني األجانب يف وضع معلومات غري موثقة ،قامت عىل

التخمني والرتجيح لتغطية الثغرات التاريخية التي صادفتهم لدى سرب وقائع إنجاز الكثري من األعمال الفنية لهذا العرص .ومن هؤالء كاركيجي
الذي اعتمد رواية شفهية غري موثقة ،روتها عىل مسامعه سيدة مجهولة ،كان قد التقاها مصادفة يف باريس ،تنسب تمثال امللك فؤاد إىل غري مبدعه

معتمدا إياها يف معرض التعليق عىل صورة
األصيل مصطفى نجيب .فما كان من كاركيجي إال أن تبنى هذه الرواية الشفهية من دون تمحيصها،
ً
نصا" :هذا التمثال من
هذا التمثال ضمن موقعه اإللكرتوين ،والغريب أنه لم يفطن إىل أن تعليقه يصطدم بوقائع التاريخ ذاتها .يقول كاركيجي ًّ

أعمال النحات املرصي العظيم 'الوكيل' ،شقيق زوجة مصطفى النحاس باشا ،وهو لم ُيعرض عىل اإلطالق ،وأزيل يف عام  ،((2("1953يف حني تبني
 20مؤلف موسوعة مصر في األيام الخوالي  ،L'Egypte D'Antan… Egypt in Bygone Daysالذي عاصر في صدر شبابه وقائع إنشاء التمثال بمصر ،قبل هجرته
مع عائلته إلى فرنسا .ينظرhttps://bit.ly/3nJywQO :
21

وارد على الموقع ،هو:
ص الفرنسي للتعليق ،كما هو ٌ
وال َن ّ

"Cette statue, œuvre du grand sculpteur égyptien El Wakil, frère de Madame Moustapha el Nahas Pacha ne sera jamais inauguré et sera retiré en
1953".
ينظر الموقع اإللكتروني لـماكس كاركيجي ،فيhttp://www.egyptedantan.com/famille_souveraine/famille_souveraine9.htm :
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(((2
عرف يف تاريخ الفن املرصي
املراجعة التاريخية البسيطة أن السيدة زينب الوكيل لم يكن من بني أشقائها فنان تشكييل عىل اإلطالق ،بل إنه لم ُي َ

الحديث ،خالل النصف األول من القرن العرشين ،نحات لقبه الوكيلً ،
فضل عن أن يوصف بالـ "العظيم" بحسب وصف كاركيجي .ومن خالل
نتبي أن مكان التقاطها هو اصطبل الخيول الخاص بـ "الجمعية
فحص تلك الصورة التي نرشها كاركيجي ونسبها إىل ذلك الفنان املجهولَّ ،
النموذجني التحضريي والنهايئ للتمثال( .((2وتبني املصادر الصحفية معلومة إيجار
الزراعية امللكية" ،حني استأجره نجيب ليعمل بداخله عىل إنجاز
َ

نجيب للمكان ،ضمن ما نرشته مجلة صوت الفنان ،يف كانون األول /ديسمرب  ،1951من تفاصيل عن مراحل إنجاز هذا التمثال.
الصورة ()17
جزء من حوار صحايف مع الفنان مصطفى نجيب حول صب تمثال امللك فؤاد

املصدر :مقتطف من مجلة صوت الفنان ،مج  ،4العدد  ،20السنة ( 2كانون األول /ديسمرب  ،)1951ص .15

واعتمدت هذه املعلومة املغلوطة ،عىل نحو يثبت ما حاولنا تبيانه من فداحة األثر الناتج من عدم توثيق الكثري من أعمال حقبة أرسة

محمد عيل ،وبقاء الكثري من الثغرات يف تاريخ الفن املرصي الحديث ،عىل نحو ترك الفرصة سانحة لباحثني غري متخصصني يف الفنون،
مصادر للتوثيق والتأريخ ،وتواترت استنا ًدا إليهم أخطاء فادحة يف مجال التأريخ لهذه الحقبة.
يعتمدون أضعف الروايات
َ

 22زينب الوكيل ( ،)1967-1908قرينة مصطفى النحاس ( )1965-1879رئيس وزراء مصر وزعيم حزب الوفد بعد وفاة مؤسسه سعد زغلول ،هي ابنة عبد الواحد باشا
الوكيل ( .)1942-1872لم يشتهر من أشقاء "زينب الوكيل" سوى "محمد الوكيل" ،الذي كان ً
وكيل لوزارة المواصالت في حكومة الوفد األخيرة قبل ثورة يوليو .1952

 23من خالل المراسلة ،سعى الباحث لالستفهام من كاركيجي ،عن مصادر روايته هذه ،فرد بقوله" :بينما كنت مع والدتي في باريس أواخر السبعينيات؛ التقينا بسيدة
فرنسية ،كانت وقتها متزوجة من أحد أفراد عائلة شعير المصرية ،أخبرتني أنها كانت زوجة سابقة للنحات الوكيل ،وأن زوجها ُص ِدم بعد إزالة تمثال فؤاد ،وانصرف الناس عن
شراء أعماله!" .ولم يرد بعد مصارحته بالرواية األخرى المحققة عن مصطفى نجيب! وقد توفي كاركيجي الحقًا من دون تصحيح هذه المعلومة.
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نتائج وتوصيات
ألم بتوثيق األعمال النحتية البارزة يف مرص يف النصف األول من القرن العرشين ،وغياب آليات وقواعد
تظهر الورقة الضعف الذي ّ

يعتد بالوثائق الرسمية الخاصة بهذه املرشوعات الفنية،
للتوثيق العلمي التاريخي عن الكثري من الروايات التأريخية املتواترة .وكثريها لم َّ

ولم يراجع الثابت من شهادات الفنانني أنفسهم وسريهمً ،
فضل عن املصادر الصحفية املعارصة لهم.

َ
مليدان "التحرير" وعابدين ،عدم
لتمثال الخديوي إسماعيل وامللك فؤاد املخصصني
وقد بينت حالة الدراسة الخاصة بالتأريخ
َ

تع ُّمق كاتبيها يف البحث ،وتكرارهم للشائع من املعلومات املرسلة غري املدقَّقة ،وكذلك عدم رجوعهم إىل املصادر التاريخية األصلية،
َ

وكذلك خلطهم بني وقائع إنشاء التمثالني ،ووقائع إنشاء غريهما من تماثيل أخرى للخديوي وامللك نفسيهما ،وهو ما أسفر يف النهاية عن
إسقاط الحقوق األدبية لنحا َت ْي من أمهر أبناء الجيل الثالث من نحايت مرص؛ هما :الفنان مصطفى نجيب ،ومصطفى متويل .وكان من

أن نُسبت األعمال إىل بعض الفنانني
أثر عدم توثيق دورهما التاريخي يف تنفيذ هذه األعمال الفنية ،واإلرشاف عىل تفاصيل إنجازهاْ ،

اإليطاليني ،بسبب كتابات غري املتخصصني ،وخلطهم بني وقائع املرشوعات املختلفة إلنشاء تماثيل إسماعيل وفؤاد.
من ثم ،تويص الورقة بما ييل:

التقص يف مناهج دراسة تاريخ الفن
طم َأ ّن إليها يف سياق تاريخ الفن املرصي الحديث ،وتعزيز هذا
ّ
وجوب إعادة َتق َّص النتائج املُ َ

بالكليات واملعاهد الفنية العربية.

ومراجعهِ ،من جانب لجان متخصصة؛ من أجل
مصادر التأريخ الفني املرصي الحديث
وجوب مراجعة البيانات التي تشتمل عليها
ُ
ُ

تنقيحها يف طبعات جديدة َمزيدة.

خيا للدقة التاريخية والضبط املنهجي ،ومراسلة
رضورة مراجعة الرسديات التاريخية الفنية التي أسهم يف تأليفها باحثون أجانبَ ،ت َو ً

املؤسسات النارشة لها ،من جانب مؤسساتنا البحثية العربية ،إلحاطتها بنتائج هذه املراجعات.

تأكيد أهمية البحث امليداين واملقارن إلثراء مصادر التاريخ الفني املرصي الحديث ،من خالل َحث الباحثني عىل ذلك ،وتنظيم

الدورات التدريبية الخاصة بتنمية مهاراتهم يف هذا السياق.

تعزيز ثقافة البحث البيني لدى داريس تاريخ الفن املرصي الحديث ،و َتمتني الصلة بينهم وبني ن ِ
ُظرائهم يف مجاالت الدراسات
َ

الوثائقية واإلنسانية.
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(((

أزمة الكتابة التاريخية يف فكر جيل الستينيات
قراءة مكثفة يف كتابات رءوف عباس

The Crisis of Historical Writing in 1960s Thought
A Reading in the Writings of Raouf Abbas

رهان الدراسة
تحاول هذه الدراسة مساءلة الخطاب النقدي لدى رءوف عباس؛ باعتباره أحد أقطاب مؤرخي جيل الستينيات من القرن العرشين

يف عاملنا العريب ،ممن عانوا الكتابة وإشكالياتها النقدية ،وخاضوا غمار التجريب يف دراسة تاريخ املجتمع ومكوناته ،والكشف عن دور
البنية االجتماعية واالقتصادية يف تحديد مسار تطور هذا املجتمع .ولنئ كانت منطلقاته الفكرية قد شكلت ،عىل مستوى املمارسة،

بعض أسس منهجيته يف الكتابة ،يف حقل تخصصه األثري "التاريخ االجتماعي" ،فإنها عكست يف الوقت ذاته خالصة مواقفه النقدية
إزاء كثري مما كان ُينرش ،من إنتاج أكاديمي ،عىل مدار النصف الثاين من القرن العرشين.

ً
ملحوظا بمتابعة كيف فكر املرصيون يف دراسة
اهتماما
ويف الواقع شكلت مالحظاته ومقارباته النقدية تجربة مؤرخ قلق ،أبدى
ً

راصدا  -وهو األهم  -مواطن القصور يف األطر
تاريخهم يف القرن املايض ،وإشكاليات بناء التفسري وبنية الكتابة وتقاليد املمارسة السائدة،
ً

املنهجية (املعيبة) ،وكاشفًا عن مدى ضيق أدواتها ومبادئها العلمية عن مجاراة ثورة املناهج يف العلوم االجتماعية ،ما قاده إىل رصد
أساسيا لهذه الدراسة ،وذلك عرب قراءة مكثفة يف
مالمح أزمة مرت بها الكتابة التاريخيةُ .يشكل هذا التقيص حول أبعاد األزمة رها ًنا
ً

كتابات رءوف عباس.

***
ّ
شكلت كتابات جيل الستينيات يف القرن العرشين قفزة نوعية يف الكتابة التاريخية .ومن يتصدى لدراسة تطور املدرسة التاريخية

املرصية ،ال يمكنه ّإل أن يتوقف عند هذا الجيل ،وأن ُيمعن النظر يف حركته التجديدية يف مجال الكتابة ،سواء عىل مستوى األفكار

املنهجية أو من ناحية طبيعة املوضوعات البكر (غري املطروقة) التي فتحت مجاالت جديدة للدراسة وإنجاز األطروحات األكاديمية يف
1

أستاذ مشارك  -تاريخ حديث ومعاصر ،برنامج التاريخ ،قسم العلوم اإلنسانية ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة قطر ،الدوحة.

Associate Professor - Modern and Contemporary History, History Program, Department of Humanities, College of Arts and Sciences, Qatar
University, Doha.
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فجر فيهم الطاقات نحو التغيري ،ذلك العرص
الجامعات املرصية والعربية .لقد كانوا ممثلني حقًّا لحقبتهم ومرايا ملجتمع عرص الثورة الذي ّ

الذي ّ
تحوالته أفكارهم وثقافتهم.
تشكلت يف سياق ّ

ومعروف أن الجامعة املرصية ،منذ إنشائها ،كانت تتمسك بمنهجيات املدرسة التاريخية األملانية واملدرسة املثالية واملدرسة

الوضعية ،تمزج بينها بوعي أحيا ًنا ،ومن دون وعي يف أغلب األحيان ،إىل أن نهض بعض املؤرخني املرصيني باستخدام املنهج املادي

(املاركيس) يف منتصف الستينيات((( .لقد بدا أن التغري الذي طرأ عىل بنية النظام االجتماعي والسيايس قد ترك انعكاساته عىل املناخ
ّ
وشكل ذلك
الفكري لهذا الجيل الجديد الذي نشأ ونما وعيه خالل األربعينيات والخمسينيات ،واستوى عىل عوده يف الستينيات.

الخلفية التي قادته إىل دراسة الواقع االجتماعي قبل ثورة يوليو  1952وبعدها ،وما أثارته من قضايا تتعلق بتاريخ املجتمع والقوى
هيأ الظروف لكرس هيمنة التاريخ السيايس عىل الساحة
وتلمس جذور مكوناتها ومالمح ّ
االجتماعيةّ ،
تطورها يف املايض ،األمر الذي ّ

األكاديمية ،ومن ثم فتح املجال للتاريخ االجتماعي كنمط جديد عىل تقاليد الكتابة التاريخية العربية(((.

مرت بها مرص منذ
هذا عني ما جرى مع جيل الستينيات الذي كان
ً
شاهدا عىل التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي ّ

تغريا ً
هائل يف البنية االجتماعية
تام تطورات ثورية غري مسبوقة ،أحدثت ً
قيام هذه الثورة ( .)1952فقد عارص شباب هذا الجيل بوعي ّ
واالقتصادية والسياسية؛ ففي هذه الفرتة ،صدرت قرارات اإلصالح الزراعي وحماية العمال من الفصل التعسفي وخروج اإلنكليز من

مرص ،ثم تأميم رشكة قناة السويس ،ووقائع العدوان الثاليث عىل مرص ( ،)1956وحركة التأميمات الكربى لوسائل اإلنتاج الكربى،

وتكوين القطاع العام وقيام الدولة باملسؤولية االجتماعية تجاه املواطنني ورعايتهم ملواجهة حاجات الحياة ومتط ّلباتها  ...إلخ ،وهو
ما كان له تأثري مبارش يف املجتمع بطبقاته االجتماعية ك ّلها؛ ما أثر بالرضورة يف التوجهات الفكرية لجيل الستينيات((( ،التي وجدت
انعكاساتها جلية يف اختيارات موضوعات رسائلهم وأطروحاتهم العلمية (املاجستري والدكتوراه) ،بمبادرة شخصية من جانبهم ،متأثرين

يف ذلك بالتيار الواقعي الجديد يف مرص.

كان من بني أولئك جيل من املؤرخني الشباب أمثال رءوف عباس وعاصم الدسوقي وعيل بركات وعبد الرحيم عبد الرحمن ومحمود

فجر فيهم أسئلة من نوع جديد ،تحاول مساءلة
متويل وعبد الخالق الشني ،وغريهم ممن تفتق ذهنهم عىل مناخ اجتماعي جديدّ ،
الواقع االجتماعي قبل ثورة يوليو وبعدها؛ من خالل الرتكيز عىل فهم دور البنية األساسية يف صوغ حركة املجتمع املرصي ،بأبعادها كلها

سببا يف انجذابهم إىل استخدام "املنهج املاركيس" بدرجات متفاوتة من الفهم والتوفيق؛ إذ
االجتماعية واالقتصادية والثقافية .وكان ذلك ً

تلمس أسس هذه املنهجية خارج رحاب مؤسسة الجامعة؛ أي إنهم تفاعلوا مع هذا الجانب من املعرفة املنهجية
مىض بحثهم املعريف حول ّ
بجهود فردية ،ال مؤسسية؛ من خالل حلقات دراسية ّ
نظموها بأنفسهم (أحيا ًنا) لدراسة املاركسية والتفسري املادي للتاريخ ،واختربوا ما

تحصل لديهم عىل كتابة التاريخ((( .ويكفي أن نشري إىل أن بعض أساتذتهم املرشفني عليهم لم يتقبل بسهولة استخدامهم هذه "البدعة"
ّ
املنهجية ومصطلحات العلوم االجتماعية املتعلقة بها ،مثل مفهوم الطبقة االجتماعية والقوى اإلنتاجية وعالقات اإلنتاج  ...إلخ.

2

رءوف عباس ،كتابة تاريخ مصر ..إلى أين..؟ أزمة المنهج ورؤى نقدية (القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية ،)2009 ،ص .32

ً
مهد السبيل لظهور التاريخ االجتماعي منذ مطلع الخمسينيات ،بعد أن قطع ً
ملحوظا على يد مدرسة
شوطا
 3معروف أن التطور المنهجي في العلوم االجتماعية ،كان قد ّ
ازدهارا في أواخر التسعينيات من القرن الماضي .وكان المؤرخ اإلنكليزي إريك هوبسباوم قد أعرب عن خشيته من تحول التاريخ االجتماعي
"الحوليات" الفرنسية ،وحقق
ً
إلى مجرد قاعدة للنظرية االقتصادية؛ لذلك طرح في بداية السبعينيات فكرة دراسة "تاريخ المجتمع" ً
بديل من التاريخ االجتماعي ،ينظر:

E. J. Hobsbawm, "From Social History to the History of Society," Daedalus: Historical Studies Today, vol. 100, no. 1 (Winter 1971), pp. 20 - 45.

 4عاصم الدسوقي" ،ابن جيل الستينيات الذي وعى التاريخ االجتماعي" ،في :رءوف عباس المؤرخ واإلنسان ،الجمعية المصرية للدراسات التاريخية (القاهرة :الهيئة
العامة لقصور الثقافة ،)2010 ،ص .27-26 ،22
 5أشار رءوف عباس إلى هذا التوجه المعرفي لدى أبناء جيلهُ .ينظر :رءوف عباس" ،أزمة الكتابة التاريخية في مصر :تضخم في اإلنتاج وضآلة في المعرفة" ،الكتب:
وجهات نظر ،العدد ( 3نيسان /أبريل  ،)1999ص .48
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صحيح أن بعض الكتابات (التي جاءت عىل يد غري املتخصصني يف التاريخ)((( كان قد سبقهم يف استخدام منهجية التفسري املادي

واضحا يف ق ّلة اإلملام بالتطور التاريخي ملرص ،واتجاهها إىل تطبيق املنهج املاركيس تطبيقًا
قصورا
للتاريخّ ،إل أن تلك الكتابات كانت تعاين
ً
ً

تعسفيا ،لم يراع فيه اختالف ظروف املجتمع املرصي عن النموذج الذي عالجه كارل ماركس ،واعتبار الرصاع الطبقي محور الحركة
ًّ
التاريخية يف مرص؛ نتيجة لقلة إملامهم بالتطور التاريخي يف مرص ،األمر الذي جعل كتاباتهم غري قادرة عىل الفكاك من إسار النظرية

سماه رءوف عباس "املحاولة األوىل الستخدام التفسري
املاركسية وطابعها األيديولوجي الصارم((( .وكان محمد أنيس أول مؤرخ ّ
قدم ما ّ
املادي يف الدراسات التاريخية الجامعية" ،وذلك عرب دراسته "مرص من اإلقطاع إىل الرأسمالية  .((("1882-1798ويؤكد عباس أن هذه

جديدا يف
فتحا
ً
الدراسة ،عىل الرغم مما ُو ّجه إليها من نقد ،فإنها "خلبت لب جيل الستينيات ،وكانت بالنسبة إىل رءوف عباس وجيله ً
الدراسات التاريخية ،وأن هذا ما حفّزهم الختيار أطروحاتهم للماجستري والدكتوراه يف موضوعات تتصل بتاريخ القوى االجتماعية"(((.

كانت النقلة النوعية يف الدراسات التاريخية ،إ ًذا ،هي أن جيل الستينيات ،أمكنه اإلفادة من "منهجية التفسري املادي" ،واستطاع

توظيفها كأداة معرفية مساعدة يف التحليل والبناء املوضوعي (ال األيديولوجي)؛ ما جعل كتاباتهم الجديدة تمتاز عما سبقها بالبعد
التأصييل والنقديً ،
املحملة باألفكار األيديولوجية.
فضل عن تماسكها املنهجي ،وبالقطع من دون الوقوع يف فخ القولبة النظرية
ّ

التمرد عىل الكتابة التقليدية وتحطيم األوثان الثالثة
نوعا من التمرد عىل التقليد؛ إذ أمكنهم االتجاه بالكتابة إىل تبني تقاليد جديدة ،تقيض بتحطيم
م ّثلت أعمال جيل الستينيات ً

عموما :الوثن السيايس والوثن الفردي البطويل والوثن الرسدي الوصفي
األوثان الثالثة الشائع تقديسها يف الكتابة التاريخية
ً

وسع استخدام أدوات املنهجية املادية ،أعطى دفعة قوية لتحرير الكتابة
(أسلوب القص التاريخي) .فهذا االتجاه الجديد ،الذي ّ

وتطوره ،وحركة القوى
مفتوحا أمام دراسة تاريخ املجتمع
من هيمنة التاريخ السيايس والدبلومايس وتاريخ الحروب ،ليصبح املجال
ً
ّ
االجتماعية فيه ،وشبكة العالقات الرأسية واألفقية داخله بتناقضاتها الجدلية كلها ،وتحليل البنية االجتماعية لفهم الطبيعة املعقدة

تطور البناء االقتصادي بكل ما يتضمنه من قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج وتأثري شكل امللكية
للنظم والتقاليد واألعراف ،إىل جانب ّ
وما يرتبط بها من ممارسات عىل تشكيل العالقة بني الناس يف عملية اإلنتاج االجتماعي والثقايف  ...إلخ .وكانت هذه املنهجية واختبار

املفاهيم املرتبطة بها يف األطروحات الجامعية ،خالل عقد الستينيات ،بمنزلة ثورة تجديدية يف كتابة تاريخ مرص الحديث ،فتحوا بها
الباب الستخدام أطر التفسري املادي يف الكتابة التاريخية املعارصة.

كان ّ
الطالع جيل الستينيات عىل كل جديد يف ثورة املناهج الحديثة يف العلوم االجتماعية ،وتواصلهم مع الدوائر األكاديمية يف

الرشق والغرب ،بطرائق متباينة وتجارب وأشكال مختلفة من التواصل والتفاعل ،وما قاموا به من ترجماتٌ ،
صلة وثيقة بهذا االتجاه،
ً
فضل عن كتابة العديد من املقاالت التي حاولوا من خاللها لفت االنتباه إىل نرش الثقافة املنهجية ورضورتها يف الكتابة ،عالوة عىل

تحوالت مهمة منذ قيام ثورة يوليو  ،1952فبرزت في هذا المجال
 6لم تنشر تلك الكتابات ،ولم يج ِر تداولها ّإل بعد منتصف الخمسينيات وما شهدته تلك الفترة من ّ
كتابات شهدي عطية الشافعي وإبراهيم عامر ( ،)1957وفوزي جرجس ( ،)1958إضافة إلى ترجمات راشد البراوي في أوائل الخمسينيات ،وبعض كتاباته التي تناولت
عبر عن توجه سياسي في الدرجة األولى ،عقائدي الطابع ،من جراء االلتزام بالنص الماركسي،
التفسير المادي للتاريخ .وقد أشار رءوف عباس إلى أن هذه الكتابات كانت ُت ّ
من دون أن ُيدخل الك ّتاب في اعتبارهم المراجعات التي تعرضت لها الماركسية على يد من ُعرفوا بـ "الماركسيين الجدد" .ينظر :المرجع نفسه ،ص .48
7

المرجع نفسه ،ص .48

9

المرجع نفسه.

 8تجدر اإلشارة إلى أن محمد أنيس طور دراسته ونشرها في كتاب أعيدت طباعته في أواخر السبعينيات .ينظر :محمد أنيس ،تطور المجتمع المصري من اإلقطاع إلى
ثورة  23يوليو سنة ( 1952القاهرة ،مطبعة الجبالوي.)1977 ،
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تنظيمهم لقاءات فكرية ونرش حواراتهم ومناقشاتهم إىل جانب عدد من الدراسات تحت عناوين مهمة ودا ّلة عىل وعيهم بوجود أزمة
منهجية يف حركة الكتابة التاريخية املرصية والعربية( ،((1من ذلك دراسات لها عناوين ذات مغزى واضح عىل ما كان يشغل ذهنياتهم؛
منها ً
مثل" :تاريخنا :كيف كتب ،وكيف ينبغي أن يكتب؟" ،و"إشكاليات كتابة التاريخ املرصي يف واقعنا الراهن" ،و"يف الطريق إىل

مدرسة اجتماعية يف كتابة تاريخ مرص الحديث" ،و"مالحظات منهجية حول كتابة تاريخ مرص" ،و"ملاذا اهتمامنا بالتاريخ"  ...إلخ ،تلك
ورحبت بنرشها يف الثمانينيات مجلة فكر(.((1
الدراسات التي تابعتها ّ

كان جيل الستينيات ،إ ًذا ،يحمل يف يد مشعل التجديد يف شكل الكتابة ،ويف اليد األخرى مشعل تشخيص األزمة املاثلة يف

منهجية الكتابة ،ومحاولة نرش الوعي بها وبكيفية معالجتها وتقويمها .كان هذا القلق املبكر بحقيقة املنحنى الصعب لألزمة بمنزلة

مدوية ،لكن لسوء الحظ لم تكن ثمة استجابة حقيقية .وخالل عقد التسعينيات ،جرى االهتمام بإقامة وتنظيم املؤتمرات
رصخة ّ
والندوات العلمية املتخصصة التي احتلت فيها أزمة املنهج بؤرة االهتمام والنقد وتحديد أبعادها(.((1

بيد أنه فور انتهاء تلك الندوات "كان ينفض السامر [والكالم لرءوف عباس] من دون أن يرتتب عىل ذلك أي تغيري نوعي يف واقع

(((1
جليا يف استمرارية تفاقم األزمة املنهجية ،وتجاوزها األلفية الجديدة ،لتستغرق ً
جيل آخر ،عىل نحو ربما
الحال"  .وانعكس أثر ذلك ًّ

ً
مقارنة بما كانت عليه الحال يف الربع األخري من القرن املايض ،ما ساهم يف تكريس حالة الضعف التي ترتب عليها تخلف
أكرث ضعفًا

الكتابة التاريخية العربية عن تطوير نفسها ومعالجة مواطن قصورها وضعفها.

ّ
وتجل ذلك يف معظم ما ُتخرجه
عموما ،ومرص خاصة،
أضحت األزمة املتفاقمة بمنزلة ظاهرة مستمرة ،سادت الوطن العريب
ً

واهتماما بدراسة
املطابع من كتب ،وما ُتجيزه الجامعات من رسائل وأطروحات للماجستري والدكتوراه .وكان عباس أكرث أبناء جيله قلقًا
ً

ضمنيا عرب مؤلفاته املختلفة .وكان
هذه الظاهرة التي أفرد ملعالجتها العديد من الدراسات املتخصصة يف مناقشة أبعاد األزمة ،كما تناولها
ًّ

من بني ما لفت االنتباه إليه أن مر ّد أهم أسباب تفاقم الظاهرة واستمراريتها إىل حالة القصور الشديد يف اإلعداد املنهجي للباحثني ،التي

مكون الرسائل العلمية التي بات االهتمام بها برصد املعطيات اإلخبارية من املصادر األرشيفية عىل حساب
سلبيا عىل ّ
انعكست بدورها ًّ
ً
سماه "حالة من التضخم يف اإلنتاج وضآلة يف
االهتمام بمنهجية املعالجة والتحليل ،ويف الحصيلة أصبحنا،
نتيجة لهذه األزمة ،أمام ما ّ
املعرفة" .وغري ٍ
خاف داللة ومغزى تصدير مثل هذه املقولة (الصادمة) يف بنية عنوان إحدى دراساته النقدية(((1؛ ألجل تكثيف الضوء
اصطالحا دقيقًا "اإلفالس املنهجي"(.((1
عىل حالة القصور املنهجي املعيب ،التي أطلق عليها
ً

 10أدرك بعض المجالت الثقافية العربية حقيقة األزمة المنهجية التي تعانيها الكتابة التاريخية في الوطن العربي؛ فقد خصصت مجلة الفكر العربي التي كان يصدرها
معهد اإلنماء العربي في بيروت ،العددين  27و )1978( 28لمعالجة الكتابة التاريخية والمنهج وأهمية االلتفات إلى فتح الحوار بشأنها لتشخيص األزمة وتبيان أبعادها
وسبل معالجتها.

وحولت المناقشات الحوارية
 11تابعت مجلة فكر (فصلية للدراسات واألبحاث) التي كانت تصدر في القاهرة ،هذه الحوارات والمناقشات ،وقامت بتسجيل فاعليتهاّ ،
رحبت بنشر األوراق البحثية المتعلقة بأزمة الكتابة التاريخية لبعض المؤرخين المتميزين ،وعبر أعداد كاملة ،منها :العدد  ،)1985( 5العدد 6
إلى مادة مكتوبة ونشرتها ،كما ّ
(حزيران /يونيو  ،)1985العدد ( 11كانون الثاني /يناير .)1988

 12كان منها ندوة نظمتها لجنة التاريخ في المجلس األعلى للثقافة ،باالشتراك مع قسم التاريخ في آداب القاهرة بعنوان "تحديث الدراسات التاريخية" ،في نيسان/
أبريل  .1994كما شارك ك ّتاب بمساهمات النوعية في ندوة نظمها مركز سيداج  CEDEJالفرنسي في القاهرة ،ينظر :حصاد المدرسة التاريخية لتاريخ مصر الحديث
والمعاصر في الخمس والعشرين سنة األخيرة :أعمال الندوة التي ُعقدت في السيداج من  5-4نوفمبر  ،1995تحرير محمد عفيفي (القاهرة :دار الشروق.)1997 ،
13

رءوف عباس" ،أزمة الكتابة التاريخية في مصر :تضخم في اإلنتاج وضآلة في المعرفة" ،في :عباس ،كتابة تاريخ مصر ،ص .28

15

المرجع نفسه ،ص .34

14

جاء هذا في سياق مراجعة عباس لكتاب المؤرخ البريطاني الشهير هوبسباوم .ينظر :عباس" ،أزمة الكتابة التاريخية في مصر" ،ص .46
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تحديدا تظهر قيمة اإلسهام النقدي يف كتابات عباس حول خطاب األزمة؛ التي يمكن تتبعها عرب تحديد منطلقاته الفكرية
هنا
ً

التي ّ
شكلت يف الحقيقة أسس رؤيته النقدية للكتابة التاريخية املعارصة.

رفض عباس للنظريات النموذج واملنهجية االنتقائية
ثمة أربعة منطلقات فكرية أساسية ارتكزت عليها تحليالت عباس يف ُج ِّل دراساته وبحوثه ،يأيت يف مقدمتها :رفضه قولبة تاريخ

املجتمعات( ((1يف إطار ما أطلق عليه "النظريات النموذج" التي تحاول تفسري التاريخ من منظور "أحادي النظرة" ،ي ّتسم بالرصامة

ويتعمد إغفال التباين الواضح بني املجتمعات؛ إذ يعمل أصحاب هذا االتجاه عىل التقاط املادة التاريخية التي تتفق مع
والتعميم،
ّ
يروجون له ،يف حني تستبعد ،يف املقابل ،عرشات الدالئل والشواهد التي تتناقض مع أسس النظرية ،ما يجعلنا
"القالب النظري" الذي ّ
مشوه" ال ُيساير الواقع التاريخي بأي حال من األحوال .ويرى عباس أن هذه "املنهجية االنتقائية" ُتخ ِرج
يف نهاية األمر أمام "منتج ّ

يتحول إىل كاهن يف معبد نظرية بعينهاّ ،
دراسة الظاهرة التاريخية من سياقها الواقعي ،وأن عىل املؤرخ ّ
وإل جاءت نظرية أحادية
"أل
ّ
سلبيا"(.((1
معيبة ،وجاء مجال رؤيته محدو ًدا ،مما يؤثر يف قيمة ما يتوصل إليه من نتائج ً
تأثريا ًّ

بي عباس رضورة تحرر املؤرخ من النزعة الذاتية الضيقة ،ورضورة معالجة الظاهرة يف السياق التاريخي
يف هذا السياق النقديَّ ،

الرحب الذي برزت من خالله ،ليغوص يف عمق واقع الظاهرة املدروسة وفق ما تبوح به معطياتها التاريخية ،مح ّل ًل ما نجم عنها من آثار

يتعي عليه أن يأخذ يف الحسبان تج ّلياتها األخرى املبارشة وغري املبارشة يف تشكيل
مختلفة عىل املستوى االقتصادي /االجتماعي ،كما ّ
بعيدا عن تقييد الدراسة بأطر
البنية السياسية والثقافية للمجتمع .بهذا املفهوم ،يصبح عىل املؤرخ دراسة الظاهرة يف أبعادها الواقعيةً ،
تطورها املوضوعي.
نظرية يتم سحبها بطريقة ّ
فجة وغري مالئمة لتفسري مسار ّ

أن اآلخذين بهذا التفسري (األحادي النظرة) وقعوا يف تناقضات شديدة أثناء تفسريهم تاريخ مرص الحديث؛ فكل
بي عباس ً
أيضا ّ
َّ

منهم حاول تطبيق النظرية بحذافريها من دون مراعاة الظروف املوضوعية لتطور كل مجتمع ،وتباين املوروث الثقايف واالجتماعي،

معي ،فهو
وتفاوت درجة االستجابة للتحديات التي يتعرض لها كل مجتمع .وبالنسبة إليهّ ،
فإن "املجتمع ال يمكن أن ُيشَ ّكل يف قالب ّ
كائن عضوي متغري ،تحكم تطوره ظروف موضوعية مادية ،ال تتفق بالرضورة مع بعضها البعض من حيث املظهر والجوهر ،وال تتساوي

جذريا من مجتمع إىل
أيضا  -من حيث ما ترتكه من أثر عىل املجتمع ،فوجودها وطبيعتها ودورها يف دفع التغيري يختلف اختال ًفا
بالرضورة ً -
ًّ
تطوره اختال ًفا ّبي ًنا عن
آخر" ،ولذلك رأى أنه من غري املقبول استخدام إطار نظري بعينه لتفسري تطور مجتمع ما تختلف ظروفه ومراحل ّ

املجتمعات األخرى( .(((1وأوضح أن النظرية تقوم عىل التجريد ،وال تصلح لتعميمها عىل سائر املجتمعات التي تتباين ظروفها التاريخية
جانبا املقوالت النظرية ،فالقول
صبها يف قالب النظرية .بيد أن ذلك  -والكالم لعباس " -ال يعني أن يطرح ً
واملوضوعية ،وال يمكن من ثم َّ
بذلك هو الجهل بعينه ،بل علينا أن نستفيد من النظرية يف تفسري (بعض) مراحل تطور املجتمع التي تصلح النظرية كأداة منهجية لتحليلها،
معينة"(.((1
وأن عىل املؤرخ أن يفرس خصوصية التطور يف مراحل أخرى خارج اإلطار النظري الذي صيغ بصورة تجريدية وفق معطيات ّ

ُ 16يعد اصطالح "قولبة التاريخ" من بين المصطلحات النقدية المهمة التي أنتجها رءوف عباس ،وقد قصد به "قيام المؤرخ بصب مادته التاريخية في قالب نظري معين،
ً
وصول إلى تأكيد مقوالت النظرية التي يتب ّناها"ُ ،ينظر :المرجع نفسه ،ص .48
بقدر كبير من التعسف،
17

المرجع نفسه.
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عباس ،كتابة تاريخ مصر ،ص .79

 18رءوف عباس" ،الملكية وإشكالية تفسير تاريخنا االجتماعي" ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،مج  ،58العدد ( 2نيسان /أبريل  ،)1998ص  .16وقد أعيد نشر
هذه الدراسة في كتابه :كتابة تاريخ مصر ،ص .79

323

 ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

يف هذا الصدد انتقد عباس أرباب الفكر اﻻسترشاقي عىل نحو خاص؛ من جراء اعتياد املسترشقني الرتويج ألطر نظرية ُم َع ّدة بعناية

لجعل الرشق بالرضورة "الصورة املضا ّدة" للغرب يف كل مناحي الحياة الفكرية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية .ومن ثم فاﻷهداف
والنتائج محددة سلفًا قبل البحث والدراسة ،ويصبح دور املؤرخ (وفقًا لهذا املنظور) تأويل ما ينتقيه أو يرصده من حاالت فردية ،ال تمثل
عام ،يؤدي إىل تأكيد فكرة الفصل بني ما هو رشقي (متخلف /ومتدهور) ،وما هو أورويب
سعيا لتشكيل انطباع ّ
سوى حاالت استثنائية؛ ً

أو غريب (متقدم /مزدهر) بصورة حتمية .ومن هنا ،يصبح "واجب" الغرب مساعدة هؤالء املتخ ّلفني عىل اللحاق بركب التقدم من خالل
"جراحة التحديث" ،عىل حد تعبري عباس ،التي ارتأى فيها "العنرصية بأدق معانيها" ،حيث تكشف فكرة الحداثة عن إعادة إنتاج فكرة

"عبء الرجل األبيض"  White Man's Burdenالتي اتخذت لتربير التوسع االستعماري يف آسيا وأفريقيا والعالم الجديد(.((2

طرحا إلشكاليات تستهدف البحث عن إجابة
اختبارا لفرضيات أو
عالوة عىل ذلك ،ليست الكتابة التاريخية اﻻسترشاقية
ً
ً
(متحيزة) ذات طابع أيديولوجي؛ جراء شدة اﻹفراط يف التنظري املجرد ،واﻻبتعاد عن دراسة حقيقة
(موضوعية) ،بل هي نظرة مسبقة
ّ
الواقع التاريخي الذي ّ
يقدم ،يف الغالب اﻷعم ،سوى "رؤية افرتاضية"
تدل عليه الوثائق األصيلة .اﻻسترشاق الكولونيايل بهذا املعنى ﻻ ّ
عرفها عباس "بالنظرة اﻷحادية إىل التاريخ" .بيد أن
أو "صورة ُمتخيلة" عن الرشق ،التي ﻻ ّ
تمت إىل الواقع التاريخي بصلةُ ،
وي ّ
تماما؛ إذ نجده يؤكد أهمية
سلبيا ،بل عىل العكس من ذلك ً
ذلك ال يعني أنه نادى بطرح املقوالت النظرية ً
جانبا ،أو أنه ا ّتخذ منها موقفًا ًّ

االستفادة من النظرية يف تفسري "بعض" مراحل تطور املجتمع التي تصلح النظرية كأداة منهجية لتحليلها ،وأن عىل املؤرخ أن يتج ّنب
االنتقائية يف استخدام املادة التاريخية ،والتزام النظرية النقدية ،وتحايش التعسف يف توظيفها يف سبيل تفسري الحالة التي يدرسها.

صفحا عن التباين الواضح بني كل مرحلة وأخرى ،وأنها ال تعدو أن تكون
خالصة األمر أن النظرية ال تصلح للتعميم الذي يرضب
ً

أداة معرفية لتحليل بعض أوجه الظاهرة التاريخية خالل عملية تطورها .وفارق كبري بني مؤرخ يستعني بالنظرية كأداة معرفية قد تساعد

يتحول إىل "كاهن يف معبد نظرية بعينها" ،فهذا األخري
تطوره ،ومؤرخ
ّ
معينة من مراحل تطور املجتمع وكشف خصوصية ّ
يف تفسري مرحلة ّ
سلبيا(.((2
قيد رؤيته ويجعلها محدود ًة داخل أسوار تلك النظرية ،ما يؤثر يف قيمة ما يتوصل إليه من نتائج ً
تأثريا ًّ
ُي ّ

تعدد أمناط التطور
يرتبط بهذا الجانب إيمان عباس بـ "تعدد أنماط التطور" ،وهو ما يمثل املنطلق الفكري الثاين يف كتاباته؛ فاملجتمعات ﻻ يمكن

ثم إنه ﻻ
أن تتطور وفق سياق تاريخي واحد ،فلكل مجتمع ّ
مقومات التطور الخاصة به ،وليس ثمة نموذج واحد ووحيد للتطورّ ،
تبعا
يوجد قانون واحد يحكم املجتمع ،أي مجتمع ،ومن ثم ّ
يتعي مراعاة جانب الخصوصية؛ ذلك أن أنماط التطور تتعدد وتتنوع ً

روج لها " ُدعاة التحديث"
لتباين ظروف التطور وسياقه يف كل مجتمع من املجتمعات .من هنا جاء رفضه األطروحات النظرية التي ّ

و"نمط اﻹنتاج اﻵسيوي" أصحاب فرضية "فكرة اﻻستبداد الرشقي" ،وكذا ُدعاة "نمط اﻹنتاج الخراجي"  ...إلخ ،أولئك الذين أجهدوا
أنفسهم عرب دراسات عديدة ،حاولوا من خاللها ،كما يقول عباس" :البحث عن قسمات مشرتكة تجمع بني مرص وغريها من املجتمعات
خاصا لتطوره ،يختلف عن غريه من املجتمعات،
الزراعية النهرية ،كالهند والصني ،متجاهلني الحقائق التي تثبت أن لكل مجتمع سيا ًقا ًّ

20
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جزئيا بني كل مجتمع وآخر من تلك املجتمعات ،فلكل خصوصيته التي تنبع من ظروفه
وإن تشابهت بعض املالمح  -هنا وهناك -
ً
تشابها ًّ

تبعا لتباين ظروف وسياق التطور يف كل مجتمع من املجتمعات"(.((2
البيئية و ُت ّ
حدد مسار تجربته ،فأنماط التطور تتعدد وتتنوع ً

معبدا يشتغل بسدانته ،بل يتعامل معها من منظور نقدي
ال يقيم عباس يف التحليل األخري للنظرية أو حتى للفرضيات (التفسريية) ً

(((2
تيار من التطور ،ﻻ يثبت عىل حال واحدة؛
يضمن تج ّنب االنتقائية والتوظيف التعسفي ألطرها  .والتاريخ اإلنساين ،يف نهاية األمرٌ ،

معينة أو نظرية لتقديمها كنموذج تفسريي يزعم مالءمته لتفسري تطور املجتمعات.
ومن ثم ال ّ
يتعي عىل املؤرخ أن يتب ّنى فرضية ّ

مجيء الغرب ليس رشطًا للتطور
يفيض هذا الطرح النقدي لفكرة تعدد أنماط التطور إىل املنطلق الفكري الثالث يف كتابات رءوف عباس ،املتمثل يف رفضه الرتكيز

عىل تفسري التطور والتغري الذي يطرأ عىل املجتمعات من خالل ما ُيعرف بـ "املؤثر الخارجي" .فبالنسبة إليه ،ال يمثل العامل الخارجي

سوى عامل واحد ،وت ّتسم حركة تطور املجتمعات بالتعقيد والتداخل بني العوامل الذاتية الكامنة يف املجتمع ،التي تدفع حركته التاريخية،
والعامل الخارجي الذي عادة ما ُي ّ
قويا للمجتمعات التي تقع ضحية االستعمار.
شكل
ً
تحديا ًّ

معوقات تطورها ،خاصة يف النصف
يف ضوء ذلك ،رأى عباس أن قدوم الغرب لم يكن بع ًثا للحياة يف مجتمعات الرشق ،كان من ّ

(((2
قلبا لخطاب املدرسة الكولونيالية التي تحاول الرتويج لفكرة شيوع "التخلف والركود
وي ّ
الثاين من القرن التاسع عرش ُ ،
عد هذا األمر ً

مضطرا ،انطال ًقا من مفهوم "الرسالة الحضارية" املزعوم ،ﻹزالة هذا
الحضاري" يف املجتمعات اﻹسالمية الرشقية ،وأن الغرب كان
ً

مهما للمدرسة
التخلف والركود الذي ران عىل الرشق؛ وذلك من خالل أطروحة الغزو .هنا يكشف عباس عن أن اﻻسترشاق كان ً
جناحا ًّ
اﻻستعمارية ،وأن تربير التدخل اﻻستعماري كان إحدى اﻷفكار التي بلورتها املدرسة االسترشاقية للقوى اﻹمربيالية منذ القرن التاسع
عرش وتجميل وجهها القبيح.

كشف عباس عن حقيقة الدور الذي قام به اﻻستعمار يف عرقلة النمو اﻻقتصادي يف البالد التي خضعت لحكمه ،وربطها باقتصاده

ّ
وشل حركة نمو
بروابط التبعية كمناطق لتزويده باملواد الخام يف أسواقه ،وهي آليات أدت يف رأيه إىل عرقلة تكوين السوق الوطنية،
ً
ّ
مسؤول عن إجهاض مرشوع النهضة أو التنمية الذاتية التي تحققت يف عهد
املحل( .((2بل إنه أكد أن اﻻحتالل اإلنكليزي كان
اﻹنتاج

محمد عيل باشا ،كما عزا إليه تكريس التخلف الحضاري(" :((2فالغرب لم يسمح إﻻ بتحول محدود للبنية اﻷساسية للمجتمع املرصي،
بالقدر الذي يتيح له ربط البالد بروابط التبعية اﻻقتصادية والسياسية والثقافية .وأضيف إىل أثقال التبعية تمزيق املنطقة إىل كيانات
سياسية ُبنيت عليها مصالح لنخبة اجتماعية معنية ارتبطت باالستعمار وخدمت سياسته"(.((2

وبين أوجه قصورها وتناقضاتها في تفسير تاريخ مصر .ينظر :عباس" ،الملكية وإشكالية تفسير تاريخنا االجتماعي"؛ ُينظر:
 22ناقش عباس هذه األطر النظرية ّ
رءوف عباس وعاصم الدسوقي ،كبار المالك والفالحين في مصر [( 1952-1837د .م[ :].د .ن[ ،].د .ت ،)].مقدمة الكتاب؛ ص  ،5شوهد في  ،2022/1/4في:
https://bit.ly/3mXlqPB
23

رءوف عباس" ،الفرضية في البحث التاريخي" ،في :عباس ،كتابة تاريخ مصر ،ص .49-45

25

ُينظر مقدمة رءوف عباس لكتاب :برنارد لويس ،أين الخطأ ،التأثير الغربي واستجابة المسلمين ،ترجمة محمد عناني (القاهرة :دار سطور ،)2003 ،ص .30

24
26

27

رءوف عباس" ،قدوم الغرب  ...بداية للنهضة أم إجهاض لها" ،في :عباس ،كتابة تاريخ مصر ،ص .64
عباس" ،قدوم الغرب  ...بداية للنهضة أم إجهاض لها" ،ص .64

المرجع نفسه؛ كذلك ناقش هذه المسألة في :رءوف عباس" ،إشكالية التخلف الحضاري عند شكيب أرسالن" ،مجلة مصر الحديثة ،العدد  ،)2002( 1ص .354
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أما الحملة الفرنسية ،فريى عباس أنها كانت بمنزلة "صدمة" ه ّزت املجتمع بدرجة عنيفة ،أسفرت عن إفاقته من سباته العميق،

فنشطت عوامل التغيري الكامنة يف املجتمع التي استغلها محمد عيل باشا أحسن استغالل يف تحقيق مرشوع دولته الحديثة( .((2ويوضح
عباس أن اﻹصالح والتحديث ﻻ يأتيان ّإل تلبية للظروف املوضوعية للمجتمعات (بنية وتكوي ًنا وتجربة) ،ومن هنا جاء تشديده عىل

رضورة إعادة تقييم حجم الدور الذي ساهم به "املؤثر الخارجي" املمثل يف قدوم الغرب ،وذلك يف ضوء تحليل العوامل الكامنة يف

املجتمع ،التي أطلق عليها "دور البنية اﻷساسية يف صياغة حركة املجتمع بكل أبعادها" .فالتحوالت اﻻجتماعية واﻻقتصادية والسياسية

يتعي عىل املؤرخ اإلفادة مما تطرحه
يف تاريخ املجتمعات مسألة معقدة ،وﻻ يمكن تفسريها من منظور أحادي النظرة واالتجاه ،ومن ثم ّ
متقيدا بـ "نظرية أحدية معيبة" وإال جاء مجال رؤية
نظريات العلوم االجتماعية املختلفة التي توسع أمامه اإلطار التفسريي وال تجعله
ً
سلبيا(.((2
محدو ًدا؛ ما يؤثر يف قيمة ما يتوصل إليه املؤرخ من نتائج ً
تأثريا ًّ

تاما مع املايض ،من دون أن يقلل
فس غري مرة أن مجيء الحملة الفرنسية (بكل أبعادها ومؤثراتها) لم ُيحدث
ً
انقطاعا ًّ
وفقًا لذلكّ ،

من أهمية نتائجها ،بل إنه يري رضورة أخذ مسألة االستمرارية للكثري من الظواهر التاريخية يف الحسبان ،مع تجاوز فرضية "القطيعة"،
يتما بمعزل عن
أو فكرة التحقيب التعسفية ،وأن فهم تجربة مرص يف القرن التاسع عرش وتقييمها ،عىل سبيل املثال ،ال يمكن أن َّ
تلح كتاباته
فهما يستند إىل حركة ذلك التاريخ .ومن هناّ ،
دراسة التطورات السابقة يف القرن الثامن عرش ،من أجل فهم تاريخنا القومي ً

عىل رفض نظرية التحديث املرشوط بقدوم الغرب (االستعماري) ،وفرضيات القطيعة ،والرسالة الحضارية ،واملركزية األوروبية أو أوروبا

والعالم املتخلف  ...إلخ.

وهم االنقطاع والجمود والتحقيب التعسفي
تكف عن مواصلة توجهها وتراكمية تطوراتها املتدفقة.
يرتبط املنطلق الرابع يف فكر عباس بقناعة لديه مفادها أن حركة التاريخ ال ّ

تماما لطبيعة العلوم التقنية ،ال يعرف "القطيعة اإلبستيمولوجية" ،وأن حركة املجتمع ال يصيبها
أن التاريخ ،من هذه الزاوية،
ّ
ويعد ّ
مغايرا ً
ً
التوقف "الشليل" أو االنقطاع املادي الحا ّد ،بل تتفاوت فيه درجة الحركة .وينتهي إىل لفت االنتباه إىل رضورة أن نأخذ يف الحسبان "مسألة
نتاجا لغياب الوعي بوظيفة التاريخ واختالط املفاهيم
االستمرارية" للكثري من الظواهر التاريخية ،متجاوزين فكرة التحقيب الحادة التي رآها ً
لدى املؤرخ ،كما رآها ،من ناحية أخرى ،مرتبطة باإلفراط يف االهتمام بالتطور السيايس وتغليبه عىل ما عداه ،وربط التغريات االجتماعية

(((3
مروجي التقسيمات الزمنية
ثم ،ألقى بقفازه يف وجه ّ
واالقتصادية باملمارسات السياسية؛ ما أفقد التاريخ نفسه "وحدته العضوية"  .من ّ

التعسفية للتاريخ املرصي ،الذين طاب لهم تقسيمه إىل "مرص فرعونية وأخرى بطلمية ،وثالثة بيزنطية ،ورابعة إسالمية  ...إلخ" .وحتى

تاريخ اإلسالم يف مرص تم تناوله من املنظور نفسه" :فهناك مرص عرص الوالة ،ومرص الطولونية ،ومرص اإلخشيدية ،ثم مرص الفاطمية،
تغي
فاأليوبية ،فاململوكية ،فالعثمانية" .وقد استطرد
ساخرا" :وهكذا يقع قارئ تاريخ مرص يف حرية من أمره ،فكأن السلطة السياسية يف مرص ّ
ً
تماما عنها قبلهم ،وكأن اإلنسان املرصي يعيش ويرتك وينتج ويفكر بقرار من الحاكم ،ووفق مشيئته.
صبغة البالد ،فتبدو للناظرين مختلفة ً

ولألسف امتدت هذه العدوى إىل ك ّتاب السياسة فوجدناهم يقسمون مرص املعارصة إىل مرص عبد النارص ومرص السادات ومرص مبارك"

(.((3

28

رءوف عباس ،تطور المجتمع المصري في القرن التاسع عشر (القاهرة :دار النهضة العربية[ ،د .ت ،)].ص .6-5

30

رءوف عباس" ،مالحظات منهجية حول كتابة تاريخ مصر" ،مجلة فكر ،العدد ( 6حزيران /يونيو  ،)1985ص  ،11شوهد في  ،2022/1/5فيhttps://bit.ly/3G2ODAb :
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عباس ،كتابة تاريخ مصر ،ص .37
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روطسأ ةودن

الكتابة التاريخية يف مرص

اعترب عباس هذه التقسيمات الزمنية "معيبة" ،وأنها تم ّثل ظاهرة عامة؛ ليس يف الحالة املرصية وحدها فحسب ،بل عىل مستوى

التام بني
كتابة التاريخ العريب كذلك؛ إذ ُت ّ
عد من أبرز مظاهر الخلط يف املفاهيم لدى املؤرخ ،كما ُتظهر التناقض يف املعايري واالنفصال ّ
املؤرخ وموضوع دراسته ،من جراء عدم وضوح الرؤية التاريخية(.((3

التنبه إىل بطء املرور من حقبة إىل أخرى؛
الحقيقة أن عباس ،يف هذه املسألة ،ال يشكك يف التحقيب ،بل يدعو إىل مراجعته ،وإىل ّ

التغي الذي يحدث يف
ألن مهمة املؤرخ تقتيض الكشف عن التداخل الحاصل بني الحقب .وقد بنى اعتقاده هذا عىل أساس أن
ّ

املجتمع ،ال يربز فجأة أو يحدث مصادفة ،بل ثمة ما يمكن أن نطلق عليه "التغريات الكمية" البطيئة .ففي دراسته "األصول التاريخية
بي "أن تجربة التحديث يف مرص لم تنبع
ملرشوع تحديث مرص :تجربة القرن التاسع عرش" التي نرشتها مجلة املنار ،عىل سبيل املثالَّ ،

من فراغ ،إنما ارتكزت عىل ثمار إرهاصات لها دالالتها ،شهدها املجتمع املرصي قبل الحملة الفرنسية بنحو نصف قرن من الزمان"(،((3

مقدرات املجتمع املرصي ،فكيف يمكن ملجتمع
وأن محمد عيل عندما رشع يف بناء مرشوعه التحديثي ،أفاد من ثمار تلك الحقبة ،ومن ّ
ّ
كثريا ما وسمته األدبيات االسترشاقية بـ "الركود والتخلف" ،تارة ،وبـ "املجتمع التقليدي" تارة أخرى ،أن يستجيب للمرشوع اإلصالحي،
ً

وأن يجاري أطر التحديث بكل مقتضياتها وعملياتها الجراحية ،ما لم يكن لديه إمكانات توافرت له قبل القرن التاسع عرش(.((3

خيل إلينا  -عىل نحو غري صحيح
جلية وواضحة فوق السطح ،بل تعمل عملها يف صمت ،قد ُي ِّ
بحسب رأيه ،قد ال تبدو التغريات ّ

ً
مؤثرا
عامل
التغي مستمرة بإيقاعها البطيء غري امللحوظ ،تنتظر
 أن حالة من الجمود والركود أصابت املجتمع ،يف حني أن عواملّ
ً
ً
فالتغي،
سماه "العوامل الذاتية الكامنة يف املجتمع والتي تدفع حركته التاريخية"(.((3
ّ
فاعل يكون له قوة الدفع الكربى أو التنشيط ملا ّ

يتم عىل نحو وئيد ،حيث يحمل املجتمع القديم يف أحشائه عوامل التغيري األصيلة أو الوافدة ،أو
عشية وضحاها ،بل ّ
إ ًذا ،ال يحدث بني ّ
نوعيهما يف ٍ
آن واحد ،فتنمو داخله حتى إذا بلغت آثارها ذروة نضجها ،كنا أمام مجتمع جديد ،وإن بقي يحمل بعض قسمات املجتمع

القديم فإنه يختلف عنه اختال ًفا ّبي ًنا من حيث البنية والنسق واملؤسسات االجتماعية(.((3

تباين مستوى النمو املادي والثقايف بني املجتمعات
يتمثل املنطلق الفكري الخامس ،األخري ،لعباس يف تشديده عىل أهمية دراسة املوروث الثقايف واالجتماعي لكل مجتمع؛ إذ

يطبع كل مجتمع بخصوصية فريدة يف تطوره التاريخي .فالدين والقيم األخالقية والرتاث الثقايف
إن ذلك هو الرصيد التاريخي الذي ّ
محوريا يف تشكيل حركة تطور املجتمعات ،وهي املسؤولة عن
دورا
ًّ
االجتماعي ك ّلها عوامل ُتشكل يف مجملها منظومة أساسية تؤدي ً

اختالف مسارات التطور بني مجتمع وآخر ،بقطع النظر عن تماثل املجتمعات يف بعض مراحل التطور.
32

المرجع نفسه ،ص .14

 33رءوف عباس" ،األصول التاريخية للمشروع الحضاري العربي تحديث مصر  -تجربة القرن التاسع عشر" ،مجلة المنار ،العدد [ 33د .ت ،].ص  ،1شوهد في
 ،2022/1/5فيhttps://bit.ly/3EQGoWw :
لمروجي نظرية التحديث واالستبداد الشرقي والقائلين بثالوث "التخلف والتدهور والجمود" ووصف مجتمع ما قبل القرن التاسع عشر بـ "العصر
 34عالج عباس نقده ّ
التقليدي" ،في مقدمة ترجمته الضافية للكتاب اآلتي :نللي حنا ،ثقافة الطبقة الوسطى (ق 16م  -ق 18م) ،ط ( 2القاهرة :الهيئة العامة للكتاب ،)2004 ،ص .21-13

 35نللي حنا ،تجار القاهرة في العصر العثماني :سيرة أبو طاقية شاهبندر التجار ،ترجمة وتقديم رءوف عباس (القاهرة :الدار المصرية اللبنانية ،) 1997،شوهد في
 ،2022/1/5فيhttps://bit.ly/3G9OpXS :
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فإن كل ظاهرة تاريخية ﻻ تظهر مصادفة أو فجأة ،بل ﻻ بد من أن يكون خلفها تراث ثقايف وفكري
وبالنسبة إىل عباسّ ،

واجتماعي طويل معقّد؛ "تراث طويل من الخربة"( ،((3يؤدي إىل بروز الظاهرة فوق السطح يف لحظات نضجها واكتمال دورتها من
النمو وال َت ُّ
اهتمامه ،يف ضوء اإلملام بهذا الرتاث املرتبط بتكوينها ،والبحث
يتعي عىل املؤرخ أن يويل إعاد َة تركيب الظاهرة
شكل ،ومن ثم ّ
َ

معي ،أو باألفكار الجاهزة التي يسعى
يف عوامل الحركة فيها ،ثم تفسري تطور املجتمع يف إطارها ،من دون التقيد املسبق بقالب نظري ّ
إلثباتها ،ال اختبارها أمام البحث واالستقصاء املعريف التاريخي.

وخصص من توفّروا عىل دراسة
وقد امتدت "سهامه النقدية" ً
أيضا إىل أولئك الذين يعزلون دراسة الظاهرة عن سياقها االجتماعيَّ ،

الطبقات االجتماعية ،فاكتفوا بتقديم "دراسة وصفية للطبقة دون اعتبار لشبكة العالقات التي تربطها بغريها من طبقات املجتمع ،أو

إن نظرة واحدة إىل األطروحات
تحديد لدور البنية األساسية يف تكوين الطبقة ،وحركتها الجدلية مع غريها من طبقات املجتمع"(ّ .((3

الجامعية التي أجازتها الجامعات املرصية والعربية ،مثل "العامة" ،أو "التجار" ،أو "العلماء" ،أو "الفالحني" ،أو "الحرفيني" ،يف العرص
اإلسالمي ،أو يف العرص العثماين" ،تكفي الكتشاف اإلفالس املنهجي وغياب املعرفة بالعلوم االجتماعية ذات الصلة بموضوع الدراسة،
ً
فضل عن مناهجها وأدواتها البحثية"(.((3

قدمه من إنتاج (كنموذج لجيل الستينيات)
نخلص من هذه املحاولة يف عمل نوع من القراءة املكثفة يف كتابات عباس إىل أن ما ّ

جدير بأن نستدعيه اليوم ،وأن نخضعه ملقاربات تسمح بمساءلة تجربة جيل الستينيات يف الكتابة والنقد والتجديد .ولعل املعنى العميق
أن املؤرخ  -ال الوثيقة  -هو منتج املعرفة التاريخية ،وأنه من
إن جاز هذا التعبري ،أنها اعتربت ّ
والبعيد يف التجربة الستينية يف الكتابةْ ،

خالل تنمية كفاءة املؤرخ وإثراء خربته عرب تسليحه بالثقافة املنهجية ،يمكننا تحريك ما أصاب الكتابة التاريخية عندنا من ركود.

لذلك ،كانت خالصة تشخيص عباس لألزمة املنهجية أنها ترجع يف األساس إىل غياب الوعي بوظيفة التاريخ ،ونقص ثقافة

ومما يثري الدهشة حقًّا أنه بعد مرور نحو أربعة عقود عىل كتابة
املؤرخ ،واختالط املفاهيم عنده ،وسوء التقدير ألدوات الكتابة التاريخيةّ .

تلك املقاالت والبحوث التي خ ّلفها عباس وأبناء جيله ،ال تزال الكتابة التاريخية عندنا تعاين األدواء نفسها .ويف حني أننا ظللنا نفكر يف
إقالة املنهج من عرثته ،تتفتح عند غرينا آفاق منهجية جديدة.

كثريا من رؤى عباس تلتقي مع أفكار مدرسة الحوليات
عىل مستوى املقاربة بني أفكار عباس واملدارس الغربية ورؤاه ،سنجد أن ً

ً
نتيجة لتغريات
الفرنسية ،خاصة يف مسأل َتي البحث عن السمات املتداخلة ملالمح االنتقال من حقبة إىل أخرى ،أو فكرة التغيري التي تأيت
معينة يكون يف إمكانها تغيري روح املجتمع وتفكيك منظومته السائدة ،دافعة إياه نحو
مرتاكمة تحت السطح يف األمد الطويل ،ويف لحظة ّ
التجديد .إن مثل هذه التوافقات يف اآلراء جاءت  -يف تقديرنا  -نتيجة املمارسة والتأمل يف تجربة الواقع املرصي؛ فجيل الستينيات وإن
تأثر باملدرسة املادية املاركسية التي تعددت قنوات التعريف بأطروحاتها الفكرية ،فإنه  -بحسب اعرتافه هو نفسه  -لم ُيطالع إنتاج مدرسة

واعيا لها يف فرتة متأخرة ،فلم يتابع ثورتها املنهجية ،ولم يتأثر بأدواتها املعرفية ،لكنه يف املجمل تالقى معها عىل مستوى
الحوليات ،بل كان ً
أفكارا متقاربة ،وهو ما يؤكد تميز جيل الستينيات يف استخدام أدوات سوية يف النقد والتحليل وبناء التفسري الواقعي.
التجريب الذي أنتج
ً

تنبه عباس على نحو مبكر إلى هذه المسألة ،وهو بصدد تأمالته في حركة تمرد العمال عندما كان يعمل في بداية حياته موظفًا في إحدى الشركات الحكومية ،ما جعله
37
ّ
سببا في اختياره موضوع الماجستير "الحركة العمالية في
ذلك
وكان
تطورها،
ومسار
هاتها
توج
يحكم
الخبرة،
من
طويل
تراث
العمالية
الحركة
تلك
وراء
أن
مفادها
قناعة
على
ّ
ً
مصر" الذي نشره في عام 1968؛ ينظر :نللي حنا وناصر إبراهيم" ،رءوف عباس حامد صورة قلمية" ،في :دراسات في التاريخ والثقافة العربية :بحوث مهداة إلى رءوف
عباس بمناسبة بلوغه سن الستين ،تحرير عبادة كحيلة (القاهرة :الدار المصرية اللبنانية ،)2001 ،ص .28
38
39

عباس" ،أزمة الكتابة التاريخية في مصر" ،ص .47

المرجع نفسه.
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املعرفة التاريخية يف الغرب
مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية

يناقــش الربوفيســور قيــس مــايض ِ
فــ ّرو يف كتابــه
"املعرفــة التاريخيــة يف الغرب :مقاربات فلســفية
وعلمية وأدبية" ( 319صفحة من القطع الكبري) ،مصطلح

ن مثة داللتني له :األوىل هي االعتقاد
التاريــخ ،فريى أ ّ
ن التاريخ هو املــايض كلــه ،وأنّه يتضمــن الحوادث
بــأ ّ
املعروفــة وغــر املعروفــة ،والثانيــة تقــر معنى

التاريــخ عــى عملية تدويــن وقائع املــايض من خالل
البحــث عنها واســتقصاء تفصيالتها وتعليــل مجرياتها

واكتشاف أسبابها.

والكتــاب كله يــدور عىل فكــرة "املعرفــة التاريخية"،
ويتســاءل :هــل توجد حقائــق تاريخية نهائيــة؟ وكيف
ن مــا نعرفه عن املايض صحيح؟
نئ إىل أ ّ
ميكن أن نطم ّ

وهل املعرفة التاريخيــة موضوعية؟ ويحاول املؤلف

اإلجابــة عن هذه األســئلة وغريها ،وال ســيام تلك التي
تتصدى ملعرفة قوانني التاريخ التي تتحكم مبســاراته
ن
وتطوراتــه ،والتي ميكنها أن تدفعنــا إىل االعتقاد بأ ّ

حجة تاريخيــة معينة هي حجة صحيحة ،أو إىل الشــك
يف جميع الذرائع والوقائع واألســباب التي تندرج يف

ميــدان علم التاريخ .والكتاب ،يف نهاية املطاف ،إنجاز
خصوصــا يف الجانب
مهــم وجديد يف علــم التاريــخ،
ً

املنهجي والنظري.

بول فاين
ترجمة :سعود املوىل | يوسف عايص

كيف نكتب التاريخ

صدر عن سلسلة "ترجامن" يف املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات كتاب كيف نكتب التاريخ ،وهو ترجمة
سعود املوىل ويوسف عايص العربية لكتاب بول فاين
بالفرنسية  .Comment on écrit l’Histoireهذا الكتاب
من نوع اإلبستيمولوجيا التاريخية ،أخذ فيه فاين مسافة
واضحة من املاركسية كام البنيوية ،وهام املقاربتان اللتان
كانتا سائدتني يف ستينيات القرن العرشين وسبعينياته،
ليستند إىل منهج السوسيولوجي األملاين ماكس فيرب
الذي يعتربه عامل ًا بالتاريخ أكرث منه عامل اجتامع.
حني صدر هذا الكتاب يف عام  1971اعتربه كثريون مستف ًزا،
وأنه يعيد النظر يف اليقينيات العلموية الشائعة يف
تلك املرحلة .والحال أنه جاء ليمأل فراغًا نظريًا يف مباحث
التاريخ ،حيث كانت تسود األرقام واملنحنيات والنظريات
االجتامعية الكبرية املتأثرة باملاركسية حينذاك؛ إذ وقف
فاين يف وجه الخطاب املهيمن ليطرح مقاربة تقليدية
إنسانية ملونة بيشء من الشكوكية .نعم ،كانت نزعته
اإلنسانية واضحة من حيث إيالؤه املكان األول للفاعل
التاريخي الذي رأى فيه حاكيًا راويًا للحقيقة .أما شكوكيته
فظهرت يف حذره من كل محاوالت املفهمة الحديثة
املظهر ،سواء أجاءت من املدرسة البنيوية أم املاركسية.

The Arab Center for Research and Policy Studies is an
independent social sciences and humanities institute
that conducts applied and theoretical research seeking
to foster communication between Arab intellectuals and
specialists and global and regional intellectual hubs. The
ACRPS achieves this objective through consistent research,
developing criticism and tools to advance knowledge, while
establishing fruitful links with both Arab and international
research centers.
The Center encourages a resurgence of intellectualism in
Arab societies, committed to strengthening the Arab nation.
It works towards the advancement of the latter based on
the understanding that development cannot contradict a
people›s culture and identity, and that the development
of any society remains impossible if pursued without an
awareness of its historical and cultural context, reflecting its
language(s) and its interactions with other cultures.
The Center works therefore to promote systematic
and rational, scientific research-based approaches to
understanding issues of society and state, through the
analysis of social, economic, and cultural policies. In line with
this vision, the Center conducts various academic activities
to achieve fundamental goals. In addition to producing
research papers, studies and reports, the center conducts
specialized programs and convenes conferences, workshops,
training sessions, and seminars oriented to specialists as well
as to Arab public opinion. It publishes peer-reviewed books
and journals and many publications are available in both
Arabic and English to reach a wider audience.
The Arab Center, established in Doha in autumn 2010 with a
publishing office in Beirut, has since opened three additional
branches in Tunis, Washington and Paris, and founded
both the Doha Historical Dictionary of Arabic and the Doha
Institute for Graduate Studies. The ACRPS employs resident
researchers and administrative staff in addition to hosting
visiting researchers, and offering sabbaticals to pursue full
time academic research. Additionally, it appoints external
researchers to conduct research projects.
Through these endeavours the Center contributes to
directing the regional research agenda towards the main
concerns and challenges facing the Arab nation and citizen
today.

املركـز العـريب لألبحـاث ودراسـة السياسـات مؤسسـة بحثيـة فكريـة
 يف جوانبهـا، مختصـة بالعلـوم االجتامعيـة واإلنسـانية،مسـتقلة
،نشـاطها العلمـي والبحثـي  عرب، تسـعى،النظريـة والتطبيقيـة
إىل خلـق تواصـل يف مـا بين املثقفين واملتخصصين العـرب يف
 وكذلـك بينهـم، وبينهـم وبين قضايـا مجتمعاتهـم،هـذه العلـوم
 يف عمليـة،وبين املراكـز الفكريـة والبحثيـة العربيـة والعامليـة
. وتطويـر األدوات املعرفيـة، والنقـد، مـن البحـث،تواصـل مسـتمرة
 ملتزمـة بقضايـا،يتبنـى املركـز رؤيـة نهضويـة للمجتمعـات العربيـة
أن
 والعمل على رقيها،األمـة العربيـة
ّ  انطالقً ـا مـن فهـم،وتطورهـا
ّ
،تطـور مجتمـعٍ بعينه
إن
ّ  بـل،التطـور ال يتناقـض مـع الثقافـة والهويـة
ّ
 ويف سـياق، غير ممكـنٍ إال يف ظروفـه التاريخيـة،بفئاتـه جميعهـا
. ومـن خلال تفاعلـه مـع الثقافـات األخـرى، وبلغتـه،ثقافتـه
 يعمل املركـز على تعزيز البحـث العلمـي املنهجـي،ثـم
ومـن
ّ
 بتحليـل السياسـات،والعقالنيـة يف فهـم قضايـا املجتمـع والدولـة
 ويتجاوز ذلك.االجتامعيـة واالقتصادية والثقافية يف الوطـن العريب
،إىل دراسـة عالقـات الوطـن العـريب ومجتمعاتـه مبحيطـه املبـارش
. بجميـع أوجههـا،وبالسياسـات العامليـة املؤ ّثـرة فيـه
 يعمـل املركز عىل تحقيـق أهدافه العلمية،ويف ضـوء هـذه الرؤيـة
 فهو ينتج أبحا ًثا، عن طريق نشـاطاته األكادميية املختلفة،األساسـية
 ويبادر إىل، ً ويصـدر كت ًبـا محكّ مةً ودوريـات علميـة،ودراسـات وتقاريـر
 وورش، ويعقد مؤمتـرات، ويديـر عدة برامـج مختصـة،مشـاريع بحثيـة
 يف مواضيـع متعلقـة بالعلـوم، ونـدوات أكادمييـة،عمـل وتدريـب
 والـرأي العـام،وموجهـة إىل املختصين
،االجتامعيـة واإلنسـانية
ّ
 يف توجيه األجندة البحثيـة، عبر كل ذلـك، ويسـاهم،أيضـا
ً العـريب
نحـو القضايـا والتحديـات الرئيسـة التـي تواجـه الوطـن واملواطـن
. وينشر املركز جميـع إصداراتـه باللغتني العربيـة واإلنكليزية.العـريب
 ولـه فـرع يعنـى،0102 تأسـس املركـز يف الدوحـة يف خريـف
ّ
 يف تونـس، وافتتـح ثالثـة فـروع إضافيـة،بإصداراتـه يف بيروت
 ويشرف على املركز مجلـس إدارة بالتعـاون مع.وواشـنطن وباريـس
.املؤسـس
مديـره العـام
ِّ
 ومـا زال،أسـس املركـز مشروع املعجـم التاريخـي للغـة العربيـة
ّ
أسـس معهـد
ّ  كما،يشرف عليـه بالتعـاون مـع مجلسـه العلمـي
 وهـو معهـد جامعـي تشرف عليـه إدارة،الدوحـة للدراسـات العليـا
.أكادمييـة ومجلـس أمنـاء مسـتقل يرأسـه املديـر العـام للمركـز
 ويسـتضيف. وطاقـم إداري،يعمـل يف املركـز باحثـون مقيمـون
،التفـرغ العلمي
باحثين زائريـن لإلقامـة فيـه فترات محـددة مـن أجـل
ّ
 ضمـن أهدافـه،ويكلّـف باحثين مـن خارجـه للقيـام مبشـاريع بحثيـة
.ومجـاالت اهتاممـه

The Doha Institute for Graduate Studies (DI) is an
independent institute for learning and research
in the fields of Social Sciences, Humanities, Public
Administration and Development Economics in
Doha.

مؤسســة أكادمي ّيــة
معهــد الدوحــة للدراســات العليــا
ّ

Through its academic programs and the research
activities of its professors, the DI aims to achieve
its mission of contributing to the formation of a
new generation of academics and intellectually
independent researchers who are proficient in
international scholarship standards and modern
interdisciplinary research methodologies and tools,
and leading professionals who can advance human
knowledge and respond to the needs of the Arab
region, resulting in social, cultural and intellectual
development.

أســاتذته البحثيــة إىل تحقيــق رســالته املتمثلــة يف

The institute seeks to establish an intellectual hub
that will benefit the Arab region in particular. The
Institute supports academic research that deals with
Arab issues, in an atmosphere of institutional and
intellectual freedom.
The Institute works in cooperation with the Arab
Center for Research and Policy Studies and the Doha
Historical Dictionary of Arabic Language to facilitate
its students and faculty members in their research
of the most important current issues related to the
Arab world and the wider international community.
The involvement of students in the most important
research projects is at the heart of the Institute›s
interests.
The Institute adopts Arabic as its official and primary
language for education and research. English serves
as an accompaniment to Arabic, with both languages
used in presenting and research.

مستقلّة للتعليم العايل واألبحاث يف العلوم االجتامعية
.مة واقتصاديات التنمية
ّ واإلنسانية واإلدارة العا
يهــدف املعهد من خــال برامجــه األكادميية ونشــاطات
ٍ
ٍاملســاهمة يف تكويــن جيــل
جديــد مــن األكادمييــن
والباحثــن املســتقلني فكريًّــا واملتمكّنــن مــن املعايري
العلميــة العامليّــة واألدوات البحثيــة املنهجيــة الحديثة
 ومن القادة املهنيني،القامئة عىل مبدأ تداخل التخصصات
ما باملعرفة اإلنسانية واالستجابة
ً القادرين عىل الدفع قُ ُد
ور الفكري
ّ إىل حاجــات املنطقة العربية يف ســبيل التطــ
.واالجتامعي واملهني
ويســعى املعهــد لتأســيس نــواة لــرح فكــري يفيــد
 ويدعــم املعهد البحوث.العــامل العريب عىل نحــو خاص
و من الحرية
ّ  يف ج،العلميــة التي تهتم بالقضايــا العربية
.املؤسسية والفكرية
يعمــل املعهــد بالتعــاون مــع املركــز العــريب لألبحــاث
ودراســة السياســات ومعجــم الدوحــة التاريخــي للغــة
العربية عىل فتح املجال لطلبته وأعضاء هيئته التدريسية
للبحــث يف أهــم القضايــا الراهنــة التــي تتعلــق بالعامل
 ويعترب إرشاك الطلبة يف أهم.العريب واملجتمع الدويل
.املشاريع البحثية يف صلب اهتاممات املعهد
ً  ولغ،ة للبحــث العلمي
ة
ً يعتمد املعهــد اللغة العربية أدا
ً  ولغــ،رســمية يف الخطــاب العــام
ة أساســية للتعليــم
ً  وت ُع ّد اللغــة اإلنكليزية لغ.والبحــث
ة مرافقــة يف التعلّم
 وتســتعمل اللغتان يف طــرح املواضيع.والبحــث العلمي
.املختلفة ودراستها

مجلة "أسطور" للدراسات التاريخية
ّ
محكمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .تحمل الرقم
مج ّلة أسطور للدراسات التاريخية دورية
الدويل املعياري ( .)ISSN: 2305-2473وقد صدر عددها األول يف كانون الثاين /يناير  ،2015وهي دورية نصف سنوية
مر ًة واحد ًة ّ
ّ
كل ستة أشهر ،ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية متخصصة وهيئة استشارية دولية فاعلة
محكمة تصدر ّ

ُترشف عىل عملها ،وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش وللعالقة بينها وبني الباحثني .كما تستند إىل الئحة داخلية
ّ
تنظم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة باملحكمني يف مختلف أنواع االختصاصات.
َيستوحي اسم املجلة املشتق من لغة العرب ومصطلحاتهم إيحاءات العالقة بني الداللة اللغوية العربية والقرآنية للجذر

"س .ط .ر" وكلمتي  Historiaو Istoreinمن أصول يونانية اللتني انبثق منهما علم التاريخ بصيغة  Historyو.Histoire
وتعتمد املجلة اسم "أسطور" باملعنى االصطالحي الحديث لتأسيس "تاريخ عريب جديد" يتواصل مع اإلنجازات العربية

ويؤسس إبداعات جديدة.
ويطورها
يجددها
األوىل وال يقطع معها ،بل ّ
ّ
ّ

ّ
املحكمة وفق ما ييل:
تعتمد مجلة أسطور يف انتقاء محتويات أعدادها املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية

ً ӵ
ً
حرصاّ ،
أي وسيلة
عدا للمجلة
أول ،أن يكون البحث
أصيل ُم ًّ
كليا ،أو نُرش ما يشبهه يف ّ
ً
وأل يكون قد نُرش ً
جزئيا أو ًّ
نرش إلكرتونية أو ورقية ،أو ُق ّدم يف أحد املؤتمرات العلمية من غري املؤتمرات التي يعقدها املركز العريب لألبحاث ودراسة

أي جهة أخرى.
السياسات ،أو إىل ّ

ثانيا ،أن ُترفق مع البحث السرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.
ً ӵ
ӵثالثًا ،يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

1.عنوان البحث باللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز للباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته

باللغتني العربية واإلنكليزية.

املفتاحية ( )Key Wordsبعد
امللخص التنفيذي باللغتني العربية واإلنكليزية يف نحو  300-250كلمة ،والكلمات
ّ 2.
ّ

قدم امللخص يف جمل قصرية ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة ،والطرائق املستخدمة يف بحثها،
وي ّ
امللخصُ ،
والنتائج التي توصل إليها البحث.

النقدية ملا سبق أن ُكتب يف املوضوع ،بما يف ذلك أحدث
وأهميتها ،واملراجعة
ّ
3.تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسةّ ،

مؤشاته
التصور
فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع
ما صدر يف مجال البحث ،وتحديد مواصفات
املفاهيمي وتحديد ّ
ّ
ّ
ّ
ً
مذيل بقائمة بيبليوغرافية
منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث
الرئيسة ،ووصف
ّ
ً
إضافة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ولم ُيرش إليها يف
أهم املراجع التي استند إليها الباحث،
يف آخره تتضمن ّ

الهوامش .و ُتذكر يف القائمة بيانات األبحاث بلغتها األصلية؛ أي باللغة األجنبية يف حال العودة إىل مصادر بلغة أجنبية.

4.أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفق نظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز (انظر :أسلوب كتابة الهوامش

وعرض املراجع).

ُ
ً
قرت إال عىل نح ٍو استثنايئ ،وبعد إعدادها من جديد للنرش يف
5.ال تنرش املجلة مستالت أو
فصول من رسائل جامعية أ ّ
ً
وافية عن عنوان األطروحة
ويقدم بيانات
املجلة من جهة الباحث ،ويف هذه الحالة يجب عىل الباحث أن يشري إىل ذلكّ ،
وتاريخ مناقشتها واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.

6.أن يكون البحث يف مجال أهداف املجلة واهتماماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات،
7.تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حدي ًثا يف مجاالت اختصاصها ّ
عىل ّأل يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنواتّ ،
وأل يتجاوز عدد كلماتها  3000-2800كلمة .ويجب
أن يكون هذا الكتاب يف مجال اختصاص الباحث أو يف مجال اهتماماته البحثية األساسية ،وتخضع املراجعات إىل ما
تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.

8.تهتم املجلة بنرش وثائق أصيلة من أرشيفات مختلفة أو نصوص مخطوطات .ويشرتط يف نرش الوثيقة أو النص

املخطوط االلتزام باملعايري املعمول بها يف تحقيق ونرش النصوص ،ويصحب النص املنشور بصورة الوثيقة أو صورة من
الصفحة األوىل من النص ،إضافة إىل معلومات تعريفية بالنص ومكان حفظه.

خاصا ملناقشات متع ّلقة بفكرة أو نظرية أو قضية ُمثارة يف مجال علم التاريخ ،من دون أن يتجاوز عدد
ُ 9.تفرد املجلة ً
بابا ً

الكلمات املناقشة فيها  3000-2800كلمة ،وتخضع املناقشات إىل ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.

 10.يراوح عدد كلمات البحث بما يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقائمة البيبليوغرافية

أيضا ،بني  8000-6000كلمة .وللمجلة أن تنرش
وكلمات الجداول يف حال وجودها ،وامللحقات يف حال وجودها ً
يئ بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.
بحسب تقديراتها وعىل نح ٍو استثنا ّ
 11.يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي اس ُتغلت

بها يف األصل بحسب برنامجي إكسل ( )Excelأو وورد ( ،)Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي ُترسل يف
شكل صور.

ّ
رابعا ،يخضع ّ
تخص ًصا دقيقًا بموضوع البحث ،ومن
متخصصان
محكمان
تام ،يقوم به
ً ӵ
رسي ّ
كل بحث لتحكيم ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
املحكمني -القراء يف املركز .ويف حال تباين تقارير
ذوي الخربة العلمية بما أنجز يف مجاله ،ومن املعتمدين يف قائمة

ّ
ّ
مرجح ثالث .وتلتزم املجلة بموافاة الباحث بقرارها األخري النرش /النرش بعد إجراء
املحكمنيُ ،يحال البحث عىل
محكم ّ
محددة /االعتذار عن عدم النرش ،وذلك يف غضون ستة أشهر من استالم البحث.
تعديالت ّ

املحررين واملراجعني
خامسا ،تلتزم املجلة بميثاق أخالقي يشتمل عىل احرتام الخصوصية والرسية وعدم إفصاح
ӵ
ً
ّ
ٍ
ٍ
ّ
واملحكمني
شخص آخر غري املؤ ّلف
أي
أي معلومات بخصوص البحث املُحال عليهم إىل ّ
وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
وفريق التحرير (امللحق .)2

1.يخضع ترتيب نرش األبحاث ملقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.
يتم نرشها؛ مثلما هو م َّت َب ٌع يف الدوريات
مالية عن املوا ّد من البحوث والدراسات واملقاالت التي ّ
2.ال ُتدفع مكافآت ّ

أي رسوم عىل النرش فيها.
العلمية يف العالم ،كما ال تتقاىض املجلة ّ
ّ

the submitting author must include an image of that manuscript (or of its first page), as well as some
explanatory details about the nature of the manuscript and the location in which it is archived.

9. Ostour carries a special section devoted to essays that address a point of contemporary, theoretical
debate within the historical sciences. Such essays are between 2,800 and 3,000 words in length, and
are subject to all of the same guidelines as regular research papers which apply.

10. Research papers submitted to Ostour must be between 6,000 and 8,000 words in length, not

inclusive of bibliographies, footnotes and appendixes. The editorial board of Ostour reserves the right

to publish articles of greater length, in exceptional circumstances where it deems this is merited.

11. All charts and tables must be submitted in a format compatible with Microsoft Office (specifically
Word or Excel), making it possible for the data to be accessed. Submissions will not be accepted if any

accompany graphs or charts are included purely as image files (such as JPEGs, GIFs, etc.).
ӵ

The peer review process for Ostour and for all journals published by the Arab Center for Research

and Policy Studies is treated with the strictest confidence. Two preliminary readers are selected from

a short list of approved reader-reviewers. In cases where there is a major discrepancy between the
first two readers in terms of a submitted paper's value, it is referred to a third reviewer. The editors
undertake to notify all authors of a decision either to publish, to publish after modifications, or to
decline to publish, within two months of the receipt of the first draft.
ӵ

Ostour adheres to a strict code of ethical conduct, which has the clearest respect for the privacy and

the confidentiality of authors. For a complete description of the ethical guidelines which adopted by
Ostour, please see Appendix II.

1. The order of publication of submitted articles follows a set of purely technical determinants, and has
no relation to the academic standing of the submitting author.

2. In keeping with global norms in the academic publishing industry, Ostour neither accepts payment
in return for publishing an article nor does it offer payment to authors whose papers are published in
the journal.

2. An abstract, ranging between 250 and 300 words in length, in both Arabic and English versions as
well as a list of keywords. The abstract must explicitly detail the problematic that the research tackles,

the methodologies used to cover it and the main conclusions which the author presents.

3. A clear exposition of the research problematic, the main aims of the paper and the importance of the
results must be included. In addition, papers published in Ostour must include a critical review of the
literature previously published on the topic. The hypothesis as well as the conceptual framework of the

author and an analysis of the answers must all be presented. In addition, any research papers submitted
for consideration must include a complete bibliography inclusive of all references, regardless of

whether or not these appear in the footnotes. References must be maintained in the original language
in which the source was written.

4. Authors must follow the referencing guidelines adopted by the Arab Center for Research and
Policy. See Appendix I for a complete guide to the reference style used across all of our journals.

5. Doctoral theses and other student projects are only published as part of the journal in exceptional
circumstances. In such exceptional circumstances, the editorial board will require exhaustive

information about the way in which the thesis in question was examined, and institutional
correspondence information of those responsible for it.

6. All works must fall within the broad scope of Ostour.
7. Book reviews will be considered for submission to the journal provided that the book covers a

topic which falls within the scope of the journal and within the reviewer's academic discipline and/

or main areas of research. Reviews are accepted for books written in any language. Book reviews are
subject to the same standards of rigorous scrutiny which apply to research papers. Book reviews must

be between 2,800 and 3,000 words in length. Book reviews/critiques are only accepted for titles
published within the three years leading up to the submission.

8. Ostour carries a special section devoted to the examination of original documents, primary sources

and manuscripts which are relevant to the journal's scope of interest. To the extent possible, publication

of manuscripts/original documents follows the same standards and guidelines as research articles
submitted to the paper. Before the publication of a text related to a manuscript can be considered,

Ostour: the Arab Journal for Historical Studies
Ostour is a peer-reviewed academic journal focused on the academic study of history

(ISSN: 2305-2473). The first edition of this bi-annual journal was published by the Arab Center for

Research and Policy Studies in January, 2015. Ostour is overseen by a specialist academic editorial
board and an active international advisory board. Publication in Ostour and relations between authors

and the editorial staff are all governed by a strict code of ethics. Review of submitted journal articles

is overseen by a carefully selected list of approved reviewers who cover a broad range of academic
specialisms and is governed by an internal set of by-laws.
The name of the journal draws on the archaic Arabic root s-t-r and also echoes, if only phonetically,

the Greek and Latin historia and Istorein which have their contemporary cognates in today's history.

In a similar fashion, Ostour seeks to establish a "new Arabic history", one which is rooted in an older
tradition of Arabic historical writing and also builds to renew it.

In line with academic titles from across the globe, and in keeping with the standards set by the Arab

Center for Research and Policy Studies across all of its journals, publication in Ostour follows a set of
clear guidelines and procedures. Specifically, these include:
ӵ

Only original work which is drafted exclusively for publication within the journal will be accepted.

No work which has been previously published fully or in part will be considered for publication in
Ostour, except as part of an approved translation. Similarly, work which was previously presented
at academic conferences will not be accepted for publication in the journal, with the exception of
conferences hosted by the ACRPS.
ӵ

Submissions must be accompanied by the author's curriculum vitae (CV), in both Arabic and

English versions.
ӵ

All submissions must include the following elements:

1. A title in both Arabic and English, as well as the author's correspondence information and
institutional affiliation.

أسلوب كتابة الهوامش وعرض املراجع
الكتب
املحررّ ،
الصفحة؛
اسم املؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو
الطبعة (مكان ال ّنرش :ال ّنارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ
ّ

كما ييل:

الوطني لل ّثقافة
نبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عالم املعرفة ( 265الكويت :املجلس
ّ
والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227
كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،حيدر حاج إسماعيل (مرتجم)

(بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116

ويستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل ً
مثل :ناش ،ص ( .116ما لم يكن
ُ

مخترصا :ناش ،السوسويولوجيا،
يتم استخدام العنوان
ً
يوجد أكرث من مرجع واحد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة ّ
ص .)116

ّأما يف قائمة املراجع فريد الكتاب عىل ال ّنحو التايل :ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة

والسياسة والسلطة ،حيدر حاج إسماعيل (مرتجم) ،بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.2013 ،

فيكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف
وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفنيُ ،

عىل تجميع املادة مع عبارة "وآخرون" .مثال :السيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
يب ،ط 4
القومي العر ّ
ّ
ويستشهد به يف الهامش الالحق كما ييل :ياسني وآخرون،
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1991 ،ص ُ .109

ص .109

السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
يب ،ط  ،4بريوت:
القومي العر ّ
ّأما يف قائمة املراجع فيكون كاآليت :ياسنيّ ،
ّ

مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،

الدوريات
الصفحة .مثال:
اسم املؤ ّلف" ،عنوان ّ
الدراسة أو املقالة" ،اسم املج ّلة ،املج ّلد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم ّ

العريب" ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
القومي
محمد حسن" ،األمن
ّ
ّ

القومي العريب" ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد ،)2009( 1
ّأما يف قائمة املراجع ،فنكتب :حسن ،محمد" .األمن
ّ

ص .135-120

مقاالت الجرائد
ال ُتذكر ّإل يف الهوامش (يف قائمة املراجع ال ُتذكر).

يحث الواليات املتحدة إلعادة فتح ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان،
مثال :إيان بالك" ،األسد
ّ

.2009/2/17

املنشورات اإللكرتونية
اسم الكاتب (إن وجد)" ،عنوان املقال أو التقرير" ،اسم املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن وجد) ،شوهد يف:

 ،2016/8/9يف ،http://www :مثال:

كريستوفر ِهل" ،السياسة الخارجية األمريكية عىل طريقة ترامب" ،الجزيرة نت ،2016/8/7 ،شوهد يف

 ،2016/8/9يفhttp://bit.ly/2aOCz9M :

يف حال وجود سلسلة تنرش عىل املوقع اإللكرتوينُ ،تكتب بخط سميك (مثال :تقدير موقف أو تقييم حالة

أو تحليل سياسات أو دراسات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات  ...إلخ).

إذا جرى االقتباس عن كتاب أو تقرير أكاديمي أو دويل أو عن مجلة دورية تنرش عىل اإلنرتنتُ ،تذكر بيانات النرش

حسب نوع اإلصدار (كتاب ،مجلة ،تقرير) ،ولكن ُيضاف الرابط اإللكرتوين بعد البيانات املعتادة لنرش تلك اإلصدارات

مع رضورة ذكر رقم الصفحة التي جرى االقتباس منها.

ً
كامل بحيث يوصل القارئ إىل الصفحة اإللكرتونية التي جرى االقتباس منها مبارشة وليس
يتعني ذكر الرابط

إىل العنوان العام للموقع.

"م ِ
ختص الروابط اإللكرتونية" (.)e.g. Bitly or Goo.gl Shortener
ّ
يتعي اختصار الرابط اإللكرتوين من خالل ُ
ّ
بالخط العريضّ .أما إن
العربية ،ينبغي أن يكون عنوان الكتاب أو املج ّلة
مالحظة :يف الهوامش وقائمة املراجع
ّ

بخط ٍ
كان بلغة أجنبية ،فينبغي أن ُيكتب ّ
مائل.
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The Debate Over Owner-Tenant Relations," Middle East Journal, vol. 45, no. 2 (Spring 1991),
pp. 232 - 249.
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29 / 12 / 2012.

Electronic Resources
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"Sovereign Wealth Fund Rankings 2015," Sovereign Wealth Fund Institute, accessed on 9 / 8 / 2016,
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If there is more than one reference by the same author, we use a short title: Pollan, Omnivore's
Dilemma, p. 3.
The corresponding bibliographical entry: Pollan, Michael. The Omnivore's Dilemma: A Natural
History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.
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أخالقيات النرش يف مجالت املركز العريب
ّ
حد سواء،
ӵتعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث
واملحكمني عىل ّ
ّ
معتمدين لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق بموضوع
محك َمني
و ُتحيل كل بحث قابل للتحكيم عىل
ْ

ّ
املحكمنيُ ،تحيل املجلة البحث عىل قارئ
البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني

مرجح آخر.
ّ

ِ
ӵتعتمد مجالت املركز مح ِ
ومجر ِبني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.
موثوقني
كمني
ّ
ّ
داخليا دقيقًا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.
تنظيما
ӵتعتمد مجالت املركز
ً
ً
ّ
واملحكمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن
للمحررين
ӵال يجوز
ّ
ٍ
ٍ
رأي جرى الحصول
معلومة
أي
أي
متميزة أو ٍ
شخص آخر ،بما يف ذلك املؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
يبحث الورقة مع ّ
ّ
ٍ
الستفادة شخصية.
أي منهما
الرسية ،وال يجوز استعمال ٍّ
عليه من خالل التحكيم قيد ّ
تقدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك
ّ ӵ
ويخدم تجويد البحث.

بناء عىل ما يرد يف
ӵتلتزم املجلة بإعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينةً ،
تقارير التحكيم ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسباب االعتذار.

ӵتلتزم مجالت املركز بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث.
املحررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
يقيم
ّ
ӵاحرتام قاعدة عدم التمييزّ :
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

ӵاحرتام قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو
الصلة بالبحث.
عالقات أخرى أو روابط مع ّ
أي مؤ ّلف من املؤ ّلفني ،أو الرشكات ،أو ّ
املؤسسات ذات ّ

أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث
ӵتتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّ
املُحال عىل املجلة يف أبحاثهم الخاصة.

ӵالنسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل
ٍ
تصحيحات
مهمة أو إضافات عىل البحثّ ،إل ما كان من
الباحث قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ُتقبل ّ
أي تعديالت ّ
ٍ
حدده رسالة املجلة إىل الباحث.
أو تصويبات أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن أمد زمني وجيز ً
جدا ُت ّ
ӵحقوق امللكية الفكرية :يملك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
ّ
سواء باللغة العربية أو مرتجمة إىل لغات
جزئيا أو ك ّل ًيا،
املنشورة يف مجالته العلمية
ٌ
املحكمة ،وال يجوز إعادة نرشها ًّ
أجنبية ،من دون ٍ
إذن خطي رصيح من املركز العريب.

ً
كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام
تقي ًدا
ӵتتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة ّ
حقوق امللكية الفكرية.

ӵاملجانية :تلتزم ّ
بمجانية النرش ،و ُتعفي الباحثني واملؤ ّلفني من جميع رسوم النرش.
مجلت املركز العريب ّ
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دعوة للكتابة
تدعو دورية أُسطــور األكادمييني والباحثني وسائر الكتّاب املهتمني بالبحث التاريخي -املنفتح عن
منهجيات العلوم األخرى ومقارباتها مبا فيها مقاربات العلوم الدقيقة -إىل الكتابة يف صفحاتها.
تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية املكتوبة باللغة العربية ،وتفتح صفحاتها أيضً ا ملراجعات الكتب
متخصصني.
ونرش النصوص والوثائق الدفينة .تخضع كل املواد التي تصل إىل أُسطــور لتحكيم أكادمييني
ّ
تراكم علم ًيا جادًا
ولذلك تتوخّى الدورية التزام املعايري الدول ّية املتعارف عليها .ويضمن هذا االلتزام
ً
املتخصصني
وجودة املادة التي تصل إىل القراء .تهدف هذه الدورية إىل أن تكون طيّعة الفهم لدى
ّ
املتخصصني من القراء من دون التضحي ِ
ة برصانة املضمون.
وغري
ّ

ترسل كل األوراق املوجهة إىل النرش باسم رئيس التحرير عىل العنوان اإللكرتوين الخاص باملجلة
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