خالد بلعريب | *Khaled Belarbi

مســار التجديــد يف الكتابــة التاريخيــة عنــد إبراهيــم
القــادري بوتشــيش

قراءة يف كتاب "املهمشون يف تاريخ الغرب اإلسالمي:
إشكاليات نظرية وتطبيقية يف التاريخ املنظور إليه من أسفل"

Renewal in Ibrahim al-Qadiri Boutchiche’s
Historiography

A Reading of Marginalized People in the History of the Islamic West: Theoretical
and Practical Problems in Subaltern History

املؤلف :إبراهيم القادري بوتشيش.
عنوان الكتاب :املهمشون يف تاريخ الغرب اإلسالمي :إشكاليات نظرية وتطبيقية يف التاريخ املنظور إليه من أسفل.
العنوان األصيل :األصيل.
النارش :رؤية للنرش والتوزيع.
سنة النرش.2014 :
عدد الصفحات 310 :صفحات.
* أستاذ التعليم العايل يف قسم التاريخ جامعة سيدي بلعباس ،الجزائر.
Professor of Higher Education, Department of History, Sidi Belabbas, Algeria.

170

بتك تاعـجارم

مسار التجديد يف الكتابة التاريخية عند إبراهيم القادري بوتشيش

مقدمة
ملع اسم الباحث إبراهيم القادري بوتشيش يف سماء البحث العلمي األكاديمي املتع ّلق بتاريخ العرص الوسيط؛ إذ ّ
تمكن من شق

املتميز عىل يد أستاذه محمود
بجده واجتهاده وتكوينه
بكرا يف ساحة البحث التاريخي العريب ،واستطاع ّ
طريق يف مجال بحثي كان ً
ّ
إسماعيل تسليط الضوء عىل مناطق معتمة من تاريخ الغرب اإلسالمي خالل العرص الوسيطُ ،مستعي ًنا بخلفية منهجية ونظريات أوروبية
فيما ُ
اصطلح عليه بـ "التاريخ الجديد" ،وهو تاريخ من األسفل يركز عىل دراسة تاريخ الناس ومعتقداتهم وسلوكهم وحياتهم اليومية.

وإذ ّ
يخط بوتشيش طريقه يف هذا املجال ،فإنه قد استطاع املساهمة يف بناء حقل بحثي جديد يتعلق بتاريخ الذهنيات ،وهو الحقل الذي بقي

مغي ًبا يف اإلنتاج التاريخي العريب؛ فمؤلفاته وأبحاثه ومشاركاته العلمية ومحارضاته يف الجامعات املغربية والعربية دليل عىل هذه املساهمة الواضحة.
ّ
كان تاريخ الذهنيات شغله الشاغل ،فقد بذل جهده وعلمه ووقته كله يف دراسته والتنقيب عنه ،وكانت ُع َّد ُته يف ذلك التفتح عىل

والسي
مصادر بحثية جديدةُ ،تص ّنف يف عداد املهمل من كتب الجغرافيا والرحالت والنوازل ،وكتب األحكام والعقود والرتاجم واملناقب
َ
ويضفي عليها ملساته املنهجية املتميزة وتحليالته العلمية
والسحر والشعوذة والعلوم الخفية ،وكتب الحسبة ،ليلم شتات معلوماتها ُ

املنفتحة عىل شتى املناهج ،ويخرج علينا بصفحات جديدة يف تاريخ ذهنيات الغرب اإلسالمي.

توجهه البحثي ،كتابه املهمشون يف تاريخ الغرب اإلسالمي :إشكاليات
من بني املص ّنفات املهمة التي أنتجها بوتشيش يف سياق ّ

بي يف عنوانهُ ،يس ّلط الضوء عىل الحركات السياسية
نظرية وتطبيقية يف التاريخ املنظور إليه من األسفل .وهذا الكتاب ،كما هو ُم ّ
واملذهبية املناوئة للسلطة يف تاريخ الغرب اإلسالمي بمراحله املختلفة ،وهو كتاب عىل قدر كبري من األهمية؛ إذ ُيطلعنا ،من خالل قراءة
شوهتها ،ووصفت قادتها
بعيدا عن ظلم
جديدة ،بآليات منهجية جديدة ً
أيضا ،عىل فحوى هذه الحركاتً ،
وتحيز كتابات البالط التي ّ
ّ
خروجا عىل السلطان.
بأشنع األوصاف بفعل انتمائها إىل صف السلطان ،وهو ما ُيح ّتم عىل هذه الكتابات أن ترى يف هذه الحركات
ً

ويتبي ،بجالءّ ،
للمطلع عىل هذا الكتاب ،صدق القراءات التي جاء بها املؤلف ،فقد أنصف هذه الحركات ووضعها يف إطارها وسياقها
ّ
مفتوحا أمام دراسات مستقبلية تواصل تسليط
ونوع يف مصادر قراءاته حتى يخرج باستنتاجات من شأنها أن ُتبقي الباب
ً
التاريخي العامّ ،

الضوء عىل هذه الحركات ،وتفتح باب النقاش حول ما يعتقده بعض الدارسني بشأن " ُقدسية كتب التاريخ السيايس".

سريورة البحث التاريخي األكادميي من التأريخ من أعىل إىل
التأريخ من أسفل
ت ّتجه الدراسات التاريخية األكاديمية املتعلقة بتاريخ العرص الوسيط إىل تسليط الضوء عىل مسالك وتوجهات بحثية مسكوت

والتقص
عنها ،سواء من املؤرخني الذين نقلوا إلينا الحدث التاريخي يف مص ّنفاتهم ،أو من الباحثني؛ ذلك أنها لم تنل حظها من البحث
ّ
ملعرفة مشهدها العام؛ إذ إن املتتبع ملستجدات الساحة البحثية املتعلقة بتاريخ العرص الوسيط لن تغيب عنه املالحظة املتمثلة يف طغيان
التاريخ السيايس ،أو تاريخ السلطان ،عىل سجل الدراسات التاريخية .فقد عكف الباحثون عىل حرص عملية البحث والتقميش يف التاريخ
تماما تاريخ
السلطاين وما يستتبعه من أحداث سياسية وعسكرية؛ من معارك وسفارات ودسائس يف البالط وسياسة السالطني ،متناسني ً

تتكون من الشق السيايس فقط.
املهمش ،وكأن الحادثة التاريخية ّ
املحكوم أو ّ

وسط هذه املعطيات ،أ ّدت ُث ّل ٌة من املؤرخني األوروبيني ،أمثال مارك بلوخ ولوسيان فافر ،يف عام  ،1929إىل إحداث ثورة يف دائرة

ساعيني
أسس بلوخ وفافر مجلة الحوليات،
البحث التاريخي؛ وذلك من خالل نهج توجه بحثي جديد ُس ّمي "مدرسة الحوليات" .فقد ّ
َ
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من خالل البحوث التي نرشت فيها لفك عقدة انغالق التاريخ عىل نفسه وإخراجه من خانة العادات الكالسيكية القديمة التي ال تعرف
أي تجديد وإبداع؛ بمعنى "إسقاط الجدران العازلة التي تجاوزها الزمن وأكداس املسبقات التي تعود إىل عرص بابل من امللل واألخطاء

يف التصور والفهم"((( ،وتسليط الضوء عىل ٍّ
منافسني
كل من التاريخ االقتصادي واالجتماعي وإقحامهما يف ساحة البحث التاريخي
َ
للتاريخ التقليدي.

يرى هاري إملر بارنر أن التاريخ الجديد هو توسيع ملجال البحث من دون إقصاء أو تهميش أي حدث يف املايض بحجة اعتباره غري

تاريخي؛ وفقًا للمفهوم الكالسييك الذي يحرص التاريخ يف األحداث السياسية والعسكرية ،ويؤكد يف الوقت نفسه رضورة املوازنة وعدم
املفاضلة بني مجال وآخر ،فلكل حدث أهميته؛ ذلك أن املؤرخ يقرأ الحادثة التاريخية كلها يف شقها السيايس واالجتماعي والثقايف

فضله(((.
اهتماما
مطالبا بأن ُيعطي
والذهني ،غري أنه ليس
وي ّ
متساويا بهذه التجليات كلها ،بل ُيس ّلط الضوء عىل الشق الذي يميل إليه ُ
ً
ً
ً
شموليا
بناء
من ناحية أخرى ،حدد بارنر مهمتني رئيستني للتاريخ الجديد تتم ّثل أوالهما يف تصوير وإعادة بناء تاريخي للحضارات ً
ً

تتجسد يف تتبع مظاهر الثقافة وال ُنظم يف
يتناول كل مجاالت النشاط اإلنساين ،من سياسة واقتصاد ومجتمع وثقافة ،أما ثانيتهما فهي
ّ

الزمن الراهن استنا ًدا إىل املايض(((.

كبريا بانضمام عدة أقالم مرموقة إليها؛ مثل جورج فريدمان ،وشارل مورازيه ،وفرنان بروديل،
عرفت مدرسة الحوليات انتعاشً ا ً

صاحب الدراسة املعروفة بـ "املتوسط والعالم املتوسطي يف عرص فيليب الثاين"((( ،الذي سيصبح رائد مدرسة الحوليات بعد وفاة فافر يف
أساسيا يف التأريخ للذهنيات؛ وذلك من خالل دراسته
عد رك ًنا
عام  ،1956وقد وضع بصمته يف التاريخ الجديد عن طريق اكتشاف ميزة ُت ّ
ً

"التاريخ والعلوم االجتماعية :األمد الطويل"(((.

جدير بالذكر أن دراسة بروديل هذه كانت أوىل املحاوالت يف هذا املجال؛ إذ لم تكن تتوافر أدبيات حول املوضوع ،وقد استند

صاحبها إىل دراسته حول العالم املتوسطي فقط ،لنحت بداية تكون منطلقًا لدراسات أخرى أشمل وأعمق ،واستتبعته يف املضمار نفسه

ٌ
تطور األجور واألسعار
دراسة ملارك بلوخ عنوانها "الخصائص املميزة للتاريخ الريفي الفرنيس" ،ودراسة أخرى ألرنست بروس "ملحة عن ّ

للتعمق أكرث يف املوضوع((( ،عىل الرغم مما اعرتاها من نقائص.
يف باريس يف القرن الثامن عرش" .وتبقى هذه الدراسات محاوالت جا ّدة
ّ
ً
خاصة االجتماعية منها ،وتحطيم حواجز
يدعو بروديل ،عىل نحو رصيح وواضح ،إىل رضورة إلغاء املسافات الفاصلة بني العلوم،

التباعد بينها ،وذلك من أجل التمكن من تشييد رصح تاريخ شمويل يستعني بالعلوم والتخصصات األخرى .وأرص بروديل عىل رضورة
مواجهة التاريخ للعلوم االجتماعية التي كان يصفها باإلمربيالية .فوفقًا ملنظوره ومنطلقاته الشخصية ،عىل العلوم اإلنسانية واالجتماعية
ومنهجيا لعلم التاريخ؛ إذ إن "علم االجتماع والتاريخ كالهما مغامرة واحدة للعقل ،فهما ليسا الوجه والقفا
معرفيا
خضع
روض و َت َ
أن ُت َّ
ً
ً

للنسيج ذاته ،بل هما هذا النسيج ذاته يف كل كثافة خيوطه"(((.
1

التاريخ الجديد ،إرشاف جاك لوغوف ،ترجمة وتقديم محمد الطاهر املنصوري ،مراجعة عبد الحميد هنية (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2007 ،ص .84

3

املرجع نفسه.

5

لوغوف ،ص .98

 2هاري إملر بارنر ،تاريخ الكتابة التاريخية ،ترجمة محمد عبد الرحمن برج ،ج ( 2القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)1987 ،ص .230 - 229
4
6

املرجع نفسه ،ص .97 - 96
املرجع نفسه ،ص .142 - 141

 7فرانسوا دوس ،التاريخ املفتت :من الحوليات إىل التاريخ الجديد ،ترجمة محمد الطاهر املنصوري ،مراجعة جوزيف رشيم (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة،)2009 ،
ص .168 - 167
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إبراهيم القادري بوتشيش عىل خطى أستاذه محمود إسامعيل
ّ
تمكن بوتشيش من التحرر من اإلكراهات املنهجية التقليدية والتفتح عىل نظريات جديدة بفضل جلوسه مجلس الدرس عند

منهجيا من خالل ابتعاده يف دراساته تحقيب التاريخ اإلسالمي عن التحقيب السيايس؛ إذ يرى
أستاذه محمود إسماعيل ،فقد تأثر به
ً
عد
وي ّ
إسماعيل أن التاريخ اإلسالمي ُيحقّب وفقًا العتبارات تاريخية تضع يف س ّلم أولوياتها التحقيب وفقًا ألنماط اإلنتاج السائدةُ ،

لكن املؤرخني أهملوا النظر فيها واعتمادها باعتبارها ظاهرة
هذا املعلم من بني أهم الظواهر التي طبعت مسرية التاريخ اإلسالميّ ،
تاريخية ،لها أهميتها وقيمتها يف التاريخ اإلسالمي ،مكتفني بالتحقيب الشكيل التقليدي القائم عىل قيام الدول وسقوطها .والحاصل
تحوالت حقيقية طرأت عىل مرسح التاريخ العريب اإلسالمي ،ويقول إسماعيل يف هذا السياق:
أن التحقيب وفقًا ألنماط اإلنتاج ينم عن ّ
"وهنا تسقط التحقيبات الشكالنية املؤسسة عىل قيام أرس حاكمة وسقوط أخرى ويصبح التحقيب الجديد ً
دال عىل تحوالت حقيقية

بناء عىل هذا الرصاع ،مجمل األحداث
وليس تغريات ظاهرية"((( .فأنماط اإلنتاج هي التي توجد
ً
رصاعا بني الطبقات؛ ومن ثم ينشأً ،
السياسية والعسكرية(((.

وقد سار بوتشيش عىل خطى أستاذه محمود إسماعيل يف الدعوة إىل البحث والتنقيب يف الرتاث املخطوط ،والرتاث الشفوي

الذي يختزن الكثري من املوروث التاريخي ،بحكم نظرية تاريخ الزمن الطويل للظواهر االجتماعية؛ إذ يقول إسماعيل" :ومن أسف
أن الدارسني العرب واملسلمني لم يولوا هذا الرتاث االهتمام الواجب ،فتاريخ العلم عند العرب لم يكتب بعد ،وال تزال آالف من

املخطوطات تنتظر من يحققها ،كما أن الرتاث الشفاهي مهدد بالضياع برغم الجهود املحدودة واملحمودة وهي معظمها جهود أفراد

يف تدوينه وتصنيفه"(.((1

أيضا النهج نفسه الذي ّ
خطه أستاذه وسار عليه فيما يخص تأكيد رضورة استعانة املؤرخ بالعلوم األخرى لدراسة
ينهج الباحث ً

عولوا عىل املناهج
قائما بذاته ،كما ّ
علما ً
الحادثة التاريخية؛ "لذلك اعترب املؤرخون واملشتغلون بالعلوم االجتماعية واإلنسانيات املناهج ً

مناسبا من املناهج ،بعضها تاريخي ،واآلخر
جميعا ودون مفاضلة يف حقول املعرفة املختلفة ،ووظفوا يف دراسة املوضوع الواحد عد ًدا
ً
ً
جرا"(.((1
نفيس ،والثالث اجتماعي وهلم ًّ

ً
وفيا ألستاذه؛ إذ اتبع رؤيته ومنهجيته يف دراسة التاريخ اإلسالمي ،فها هو األستاذ ُيشيد بتلميذه يف
بناء عليه ،يعترب بوتشيش
ً
تلميذا ًّ
أحد مصنفاته ً
موضوعا
قائل" :ومن جانبنا نشيد بظهور مدرسة من املؤرخني الشبان ،ينترش تالمذتها يف أرجاء العالم العريب ،أجادوا التأريخ
ً
ً
ً
ُنوه بجهود بعضهم يف اعتماد منهجيات مستحدثة مستمدة من مناهج العلوم األخرى،
وتفسريا ورؤية
وتعليل
تحليل
ومنهجا،
ً
ً
ً
ومقصدا ،كما ن ّ

ويرشفنا أن نذكر من أسماء هؤالء إبراهيم القادري"(.((1
كاإلحصاء واالقتصاد واالجتماع واألنرثوبولوجيا واألركيولوجيا وعلم النفس وغريها،
ّ
ونجد أنه تأثر برؤية إسماعيل نفسها ،الذي دعا إىل التفتح عىل املصادر األخرى من قبيل كتب ِ
الح َرف والصناعات والفقه والنوازل

والطبخ والريافة ،التي تكمن أهميتها يف تسليط الضوء عىل جوانب ُمبهمة من التاريخ اإلسالمي ،و َن ْحت مصطلحات جديدة يف املجال

االقتصاديواالجتماعي(.((1
8
9

محمود إسماعيل ،سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي :محاولة تنظري ،ج ( 10القاهرة :دار مرص املحروسة ،)2005 ،ص .14

املرجع نفسه.

10

املرجع نفسه ،ص .16

12

املرجع نفسه ،ص .26

11
13

املرجع نفسه ،ص .24
املرجع نفسه ،ص .28
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املهمشون يف تاريخ الغرب اإلسالمي :محاولة جادة للتأريخ للذهنيات
موزعة عىل أحد عرش ً
ً
فصل ،حيث أكد أن التاريخ العريب يحفل بثورات وانتفاضات
حدد بوتشيش أهداف دراسته يف مقدمة الكتاب

كبريا يف حينه ،بيد أنها ال تظهر اليوم يف ثنايا الهيستوريوغرافيا إال عىل نحو باهت ،بل نكاد نجهل كل يشء عن
دويا ً
وحركات احتجاج خ ّلفت ًّ

والعصاة واملارقني والخارجني عىل الجماعة.
أهدافها ومراميها التي ُطمست أو شُ ّوهت ،حني ُص ِّور زعماؤها عىل أنهم رشذمة من السفلة واألوباش ُ
"املهمش" ،واالستشهاد باآلراء املختلفة التي تخص هذا املفهوم ،ثم تقديم
استهل املؤلف كتابه بتسليط الضوء عىل مفهوم
ّ

مفهومه الخاص وقراءته الشخصية للمصطلح؛ إذ يقول" :صحيح أننا نُشاطر جان كلود سميث الرأي يف أن قراءة التاريخ انطال ًقا من

ويقيص تاريخ الفئات الصامتةّ ،إل أننا ال نقترص عىل هذا املفهوم يف شكله العائم لسبب
تاريخا
املركز تفرز
ً
مبتورا يتمحور حول السلطة ُ
ً

بناء عىل قاعدة أن
بسيط وهو أن بعض الحاالت يف التاريخ ّ
سجلت تهميش بعض النماذج املنتمية إىل خانة النفوذ والجاه والسلطةً ،
قدم أمثلة حول املصطلح؛ إذ يقول" :وقد عرف التاريخ البرشي  -يف مراحله املختلفة
التاريخ يكتبه املنترصون"( .((1وليدعم وجهة نظرهّ ،

 ألوا ًنا متنوعة من تهميش الشعوب املقموعة والرشائح الدنيا من املجتمع وعدم اإلقرار بحقوقها السياسية واالقتصادية واالجتماعية،ويكفي التذكري يف هذا الصدد بالنسبة للعالم القديم بتهميش كل من أثينا وروما للشعوب التي كانت تندرج تحت سلطتيهما ،ومع ذلك
اعتربتها يف درجة أدىن من درجة املواطنة الرومانية واإلغريقية" (ص .)22

التحيز الواضح يف التواريخ السلطانية ،ع ّلق املؤلف عىل تخصيص ابن
لقراءة النص التاريخي من منظور يركز عىل استكناه مكامن
ّ

أيب زرع بصفحتني كاملتني لوصف املالمح الفيزيولوجية ليوسف بن تاشفني ،ففي الوقت الذي وصف املؤرخ ابن أيب زرع الخليفة من
املهمشة من
أعىل رأسه إىل أخمص قدميه ،مع ذكر الجزئيات الدقيقة من مالمح وجهه ،لم يتعامل بالسخاء نفسه مع رشائح املجتمع
ّ

ورعاة وحرفيني ،بل إنه لم ينبش بكلمة واحدة حول املرشدين واملنبوذين واملتسولني الذين لم ُ
يخل منهم مجتمعه ،أما بوتشيش
فالحني ُ

فنبش يف توجهات املؤرخني املهتمني بتاريخ املهمشني ،وهو "يعترب املؤرخ املسعودي كرمز ونموذج للمؤرخ املحرتف الذي امتلك ناصية
املنهجية التاريخية السليمة خاصة يف كتابه مروج الذهب" (ص .)25

 14إبراهيم القادري بوتشيش ،املهمشون يف تاريخ الغرب اإلسالمي :إشكاليات نظرية وتطبيقية يف التاريخ املنظور إليه من أسفل (القاهرة :دار رؤية للنرش والتوزيع،
 ،)2014ص .20 - 19
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ينطلق املؤلف من رؤية تحليلية مفادها أن الكتابة التاريخية املتعلقة بالعرص الوسيط عرفت ً
حيز املؤرخ ،حيث طغى
خلل ً
كبريا يف ّ

فتميز مؤرخ السلطة بنظرة سطحية القتصاره عىل جمع
وفس ذلك وفق عوامل الطمس والتعتيم،
عىل صفحاتها التأريخ للسلطانّ ،
ّ

مكنوناتها وتج ّلياتها (ص .)27
أحداث تاريخية وعسكرية وتدوينها من دون استنطاق
ّ

املهمشة داخل مجتمعاتها ،فإنها لم
لذلك؛ يوضح بوتشيش أنه عىل الرغم من األدوار الشامخة التي قامت بها رشائح املجتمع
ّ

تذكر يف املصادر التقليدية إال بنصف الكلمات ،وهذا أمر بديهي إذا وضعنا يف الحسبان موقع املؤرخ االجتماعي ،وموقفه من رصاع
مكوناته الثقافية ونظرته القارصة إىل التاريخ.
ميز عالقة الطرفني ،إضافة إىل ّ
الحاكم واملحكوم ،والتوتر الذي ّ

أيضا ،أن العامل السيايس يتحكم بدرجة كبرية يف هذا الطمس ،فاملؤرخ بقي حبيس رؤية البالط لآلخر؛ ذلك أنه
يرى بوتشيشً ،

ليس له حرية ومنطلق معينان ومبادئ شخصية يلتزم بها ،بل ُير ّدد ما يقوله السلطان ،وحسبنا أن هؤالء كانت لهم نظرة متعالية تجاه

الرعية؛ فذلك املؤرخ وصفهم بالرعاع والسفلة والهمج (ص  ،)28ما أثّر يف الفئة املستهدفة من الكتابة التاريخية .ومن بني عوامل
أيضا ،نذكر عامل الرقابة؛ إذ ّ
تحديا بالنسبة إىل املؤرخ ،وهكذا ثم راح يسعى يف كتاباته للرتكيز عىل هذا
شكل عامل الوحدة
الطمس ً
ً
مساسا بوحدة الدولة وتماسكها .وانطال ًقا
أمر جعله ُيص ّنف محاوالت الخروج عىل السلطة بوصفها
ً
العامل ،وإقصاء كل ما يخالفه ،وهو ٌ

من هذه الرؤية ،ص ّنف مؤرخو السلطان املهمشني ضمن الفاسقني والرعاع (ص  ،)31-30وهو أسلوب "ذيك" يف الظلم وعدم اإلنصاف،
ما يفرض عىل الباحث النزيه إعادة تقييم هذه الحركات املظلومة بنقد ما هو متواتر وخلخلته ،وإعادة الدراسة والتحليل انطال ًقا من نظرة

شمولية تربط هذه الحركات بواقعها ،وباملعتقدات والنظم السائدة.

فس األحداث انطال ًقا من خلفية دينية ،فيحرص
ويذكر املؤلفً ،
أيضا ،عامل التفسري الديني؛ ذلك أن مؤرخ السلطان ً
غالبا ما ُي ّ

الحدث التاريخي ويقرؤه من زاوية العناية اإللهية (ص  .)31يضاف إىل ذلك عامل التفسري الفردي لألحداث التاريخية وفق منطلق

املدوية.
تقديس الحاكم وجعله مدار األحداث التاريخية والبطل الوحيد والقائد املح ّنك صاحب االنتصارات ّ

ثم ينطلق بوتشيش من قواعد منهجية رضورية متس ّل ًحا بها للتنقيب والبحث والكتابة يف تاريخ املهمشني؛ من بينها نقل ساحة

البحث يف الفئة املؤرخ لها ،فهو ينتقل من دراسة البالط وأمور السلطة وزخم األحداث السياسية والعسكرية والطبقة املخملية ،إىل

واملتسولني واملجانني وعموم الناس (ص  ،)37وينقل ساحة البحث من القصور الفخمة
تسليط الضوء عىل الطبقة الدنيا؛ العبيد والباعة
ّ
والحدائق الغ ّناء ومجالس السلطان وسهرات الطرب واللهو ومنادمة الجواري ومعاقرة الخمور إىل الشارع وحقول الفالحني ودكاكني

التجار والزوايا واألكواخ والبيوت والقرى واملدارش (ص  ،)38-37إضافة إىل تسليطه الضوء عىل املرأة ودورها يف الحياة االجتماعية

وسع املؤلف الفرتة الزمنية للبحث املتعلق باالمتداد الزمني للدولة ،أو ما اصطلح عليه بـ "الزمن األمريي" ،إىل زمن أوسع
(ص  .)38وقد ّ
منه؛ هو الزمن االجتماعي الذي تتحكم فيه الذهنيات واملؤثرات الطبيعية واالجتماعيةً .
وبدل من القول زمن الحاكم الفالين أو زمن
الدولة الفالنية ،قال زمن الخوف من الطاعون وزمن الكرامات أو زمن الربكة وزمن القبيلة .ومن خصائص هذا الزمن أنه زمن طويل

يتجاوز القرنني من الزمن ،بعكس الزمن السيايس الذي ال يتجاوز عىل األكرث قرنني (ص )38؛ ومن ثم عىل املؤرخ أن يتجاوز املألوف،
ً
محظورا يف املجتمع ،عىل غرار املثلية الجنسية والدعارة والخمر
محر ًما أو
سلوكا
إىل البحث والتنقيب عن املسكوت عنه ،أو ما يمثل
ً
ّ

أيضا أن يرتحل من املستوى الثقايف الذي يؤرخ للعلماء والحركة العلمية إىل
والشعوذة والسحر واالنحرافات العقدية (ص  ،)39وعليه ً
تعليما.
تسليط الضوء وإزالة الغموض املتعلق باألميني الذين لم ينالوا
ً

وسع
عدة املؤرخ يف ذلك ليست املصادر املكتوبة فقط،
عىل أن ّ
تطرقت هذه املصادر إىل هذه الفئة املنبوذة؛ لذا ينبغي أن ُي ّ
ً
فنادرا ما ّ

نظرا إىل أن هذا املوروث يحوي الكثري من الرموز والدالالت والتمثالت االجتماعية
ّ
عدته املصدرية باالعتماد عىل املوروث الشفويً ،
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لهذه الفئة (ص  ،)40-39إضافة إىل توسيع حقل البحث يف املجال الهاميش ،وذلك بدراسة الذهنية والغوص يف موضوعات أخرى؛ مثل

تفاعل اإلنسان مع البيئة ،وموقفه من األزمات الطبيعية والظواهر االجتماعية (ص .)41

سماها املؤلف
معينة ،و"ركام" من األسئلة
ّ
املوجهة إىل النص ّ
يعكف املؤرخ عىل استنطاق النص التاريخي بعمق وفق منهجية ّ
"استمارة أسئلة" ،الستجالء الخرب الكامن والتفسري الدفني بني خبايا النصّ ،
مرك ًزا عىل دراسة تاريخ املهمشني عىل االنتقال من الخاص

إىل العام ،بمعنى توسيع آفاق البحث وتبني التحليل وفق رؤية أفقية حتى يس ّلط الضوء عىل تاريخ "كل الناس"ً ،
بدل من الطبقة
السياسية فقط (ص  ،)45وعكس املنهجيةً .
فبدل من دراسة ما يحيط باإلنسان ،يتم تحويل هذه اللمسة املنهجية إىل محور اإلنسان؛
طبقه بروديل يف أطروحته
ومن ثم ندرس سلوكه ونفسيته وترصفاته يف هذه الظروف (ص ّ ،)45
ويتم تبني املنهج الشمويل اقتداء بما ّ

عرصا بأكمله من شتى نواحيه السياسية واالقتصادية واالجتماعية
"املتوسط والعالم املتوسطي يف عرص فيليب الثاين"؛ فقد درس
ً

سماه "أسلوب الشبكة" (ص .)46
والنفسية (ص  )46ضمن ما ّ

جدا
ّركز املؤلف عىل املنهج الكمي اإلحصايئ ،فهو يرى أن اعتماد املؤرخ عىل الرسومات البيانية والجداول اإلحصائية مهم ًّ

لتدعيم الدراسة املتعلقة بفئة املهمشني ،فلغة األرقام ُتربهن أكرث عىل املعطيات املتعلقة بالحياة اليومية للمهمشني؛ من قبيل املعطيات

االقتصادية ،وقوائم األسعار ،واملنتوجات الزراعية املستهلكة بكرثة ،وأسعار املواد الغذائية يف أوقات االستقرار والحروب ،واملعطيات

الديموغرافية قبل الحروب وبعدها (ص .)47-46

ُ
توظيف املنهج السيميايئ  -وهو منهج يقوم عىل تفسري الرموز والدالالت املبطنة بني ثنايا النص التاريخي
بحسب املؤلف ،يساعد

التصوف،
أثر محمود يف النصوص املناقبية وكتب
ّ
راغبا يف اإلفصاح عنه صاحب النص ،ولهذا املنهج ٌ
واستكناهها  -املؤرخَ عىل كشف ما لم يكن ً

تعج بالرموز واملعاين املسكوت عنها ،بل يمكن اعتبار أن املسكوت عنه يف هذه النصوص أكرث من
عد
فهو ُي ّ
مالئما ملثل هذه النصوص التي ّ
ً
رصح به ،وهو ما يمثل "فجوة مصدرية" بشأن ّ
املهمشة (ص .)49-48
املُ ّ
تمكن املؤرخ من الحصول عىل تفصيالت أكرث فيما يخص الطبقة ّ
أيضا ،إىل اعتماد املقاربة األنرثوبولوجية ،وهي مقاربة تقوم عىل دراسة عادات األمم والجماعات وتقاليدهم؛ وذلك
يسعى املؤلفً ،

بالتعمق يف ذهنياتهم وسلوكهم وتكوينهم الجسماين .ووفق نظرة التاريخ الجديدُ ،يساهم هذا املنهج يف إماطة اللثام عن بعض األلغاز

التي تقف يف طريق مؤرخ املهمشني؛ بفضل قدرته عىل تفكيك عنارص البنية الفردية لإلنسان واملجتمع بكل ما تمثله من ارتسامات

ذهنية وفيزيولوجية وتعايشها مع معادلة البيئة والظروف (ص .)49

كما يروم الباحث االستعانة باملنهج البنيوي الذي يقوم عىل َل ِّم شمل الحادثة أو الظاهرة التاريخية بكل سياقاتها السياسية

أيضا ،سواء العمودية أم األفقية (ص  .)50ويستعرض ،بعد ذلك ،آراء املسترشقني
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،ومن كل أبعادها ً
حول الحادثة التاريخية؛ إذ يقول حول ظاهرة املتنبئني إن لوييك  Lewickiير ّدها إىل استمرار املعتقدات القديمة املوجودة يف منطقة
تعبريا
زاعما أن هذه املنطقة قاومت اإلسالم من أجل املحافظة عىل عاداتها القديمة ،يف حني رأى فيها ترياس
ً
"غمارة" قبل اإلسالمً ،
ً
وارتباطا بعادات املجموعة الرببرية التي لم ينفذ إليها اإلسالم إال بصعوبة ،أما ألفرد بل فيزعم "أنها كانت تهدف
عن عقلية االستقالل
مالئما لطبيعة الرببر" (ص .)65
إىل إصالح اإلسالم وجعله
ً

تقص الحادثة التاريخية وسط بيئتها ومعطياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وليس بمعزل
يركز بوتشيشً ،
أيضا ،عىل ّ

تقصيه عن "حركة حاميم"؛ إذ أدرك أنها ظاهرة لم تنشأ من العبث ،وإنما لها مخرجاتها وجذورها
عن هذه الظروف ،مثلما هي الحال يف ّ

بتطورها ،ومن ثم ال يمكن أن
االجتماعية" :إن ظاهرة التنبؤ يف أي مجتمع من املجتمعات لم تنشأ من فراغ ،فهي عطاء بنية اجتماعية ارتبطت ّ
نأخذ هذه الظاهرة بمعزل عن الظاهرات االقتصادية والنسيج الثقايف الذي عرفه املجتمع املغريب آنذاك ،فهي تعبري عن مواقف ووسيلة لتجاوز

مشكالت املجتمع" (ص .)66
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ويلوي  /زومتزومت

توصل إىل أن ظاهرة تنبؤ "حاميم" التي ما هي إال أحد التمثالت
ويستعني املؤ ِّلف بالتفسري النفيس لتفكيك الظاهرة التاريخية ،وقد ّ

والتحمل ،ويصبح من املستعجل
حدها األدىن من الضغط
املكبوتة يف ذهنيات الناس آنذاك ،فتتفجر من خالل هذا السلوك بعد استيفاء ّ
ّ

البحث عن بديل للتنفيس من هذا الكبت (ص  ،)66ويقول عن املصطنعني يف األندلس يف إطار حديثه عن حركة أيب عبد الله محمد بن

غريبا
عبد الله بن مرسة باعتباره منهم" :فإنهم ظلوا تابعني بحكم عالقات الوالء واالصطناع إىل األرستقراطية األندلسية ،لذلك لم يكن ً
نفسيا للتمرد عىل الوضع والسلطة القائمة" (ص .)99-98
مما و ّلد فيهم حاف ًزا
أن يشعروا بأنهم يف وضعية اجتماعية من الدرجة الثانيةّ ،
ً
كما يسعى املؤلف للمقارنة بني ما جاء يف املصادر حول الرواية التاريخية الواحدة؛ إذ أورد عن نهاية "حاميم" رواية كل من صاحب

االستبصار يف عجائب األمصار ،وابن أيب زرع صاحب األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة

فاس ،والنارصي السالوي ،وأيب عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ،وعبد الرحمن بن خلدون ،وابن عذاري املراكيش (ص .)84

أيضا الخلفيات االقتصادية الكامنة خلف األحداث التاريخية ،ونستشف ذلك من خالل قوله" :وكانت أخته دبو ساحرة
يتابع املؤلف ً

كاهنة ،وكانوا يستغيثون بها يف الحروب والقحوط ،والنص هذا يحمل مغزى عميقًا يجعل الباحث ال يعزل ظاهرة السحر عن خلفيتها

االقتصادية" (ص  .)88ويقول يف موضع آخر" :ويف هذه الرواية نالحظ مرة أخرى ارتباط السحر بعدة ظواهر اقتصادية ،كالخصب والجفاف

موجهة ضد شخص األمري فحسب،
والحرب ،وهي القضايا التي كانت تشكل هموم سكان غمارة" (ص " ،)89ومن السذاجة اعتبارها حركة ّ
كما ذهب إىل ذلك أحد الدارسني .إنها ثورة مزارعني وأقنان وعبيد ناضلوا ضد اضطهاد السلطة اإلقطاعية وأساليبه القمعية" (ص .)151

بناء عىل نظرية األمد الطويل للظواهر االجتماعية .ونستشف ذلك من قوله:
ويتتبع آثار الظواهر االجتماعية يف الزمن الراهن؛ ً
آثارا ما زال بعضها ً
برمته ،فقد
ماثل إىل اليوم يف منطقة غمارة وحدها ،بل يف املغرب ّ
"ومن نافلة القول أن هذه الظواهر السحرية خ ّلفت ً

وتشدد إيمانها به إىل درجة تجعلنا نفرتض أن
صار ملماريس السحر مكانة مهمة يف املجتمع الغماري ،وأصبحت رشائح كبرية تتعاطى له
ّ
استفحال هذه الظاهرة كان وراء ظهور التصوف والصلحاء يف املنطقة" (ص .)92

يدرس بوتشيش الحادثة التاريخية يف الغرب اإلسالمي ضمن إطار وحدة الظاهرة يف العالم اإلسالمي" :كذلك يمكن فهم املغزى

االجتماعي للحركة الحفصونية ومناهضتها السافرة للطبقة اإلقطاعية يف ضوء ما شهده الرشق اإلسالمي يف ذات الفرتة ،فاإلقطاع

واسعا يف هذا الجناح من العالم اإلسالمي ،فقامت ثورات املزارعني ،وأهمها ثورة الزنج التي يشهد كل املؤرخني  -قدامى
انتشارا
عرف
ً
ً
ومحدثني  -أنها جاءت كرد فعل ضد تفاقم اإلقطاع .وانطال ًقا من وحدة الظاهرة يف العالم اإلسالمي ال نرتدد يف الجزم بأن الحركة
الحفصونية جاءت ضمن ثورات الفالحني املعارضة لإلقطاع" (ص .)153

ً
كرامة أليب الفضل النحوي عىل النحو التايل" :إن الحكاية
فس
ويعتمد املؤلف عىل املنهج السيميايئ يف تفسري كرامات األولياء ،فقد ّ

وتهيؤ النفس للحياة
الكرامية هذه تحمل بني ثناياها ً
كثريا من الرموز ،فالوضوء هنا رمز يدل عىل التطهر وإزالة النجاسة وغسل الذنوب ُّ

النقية .واملاء يف حد ذاته رمز لتجدد الحياة وانبعاثها ،وعدم فراغ اإلناء يعني أن فرص التوبة واالنبعاث والدخول يف الحياة الطاهرة النقية
ال تنقطع ،بل هي متواصلة مستمرة ملن يريد االغتسال من ذنوبه" (ص .)192

نظرا إىل ما يحويه من مادة علمية جديدة من شأنها أن تجيب عن الكثري
ويدعو املؤلف إىل إماطة ال ّلثام عن الرتاث املخطوطً ،

من اإلشكاليات املطروحة يف تاريخ الذهنيات ،ألنها مصادر بعيدة عن البالط وزخمه؛ إذ يقول" :لكني أؤكد أن أجوبة شافية عىل هذه

التساؤالت الضخمة ال يمكن أن تكتمل إال إذا قمنا بعملية حفر يف تراثنا املخطوط الذي ما زال بني جدران الخزانات العامة أو املكتبات

منفيا سجي ًنا يف رفوف الخزانات األوروبية ،آنذاك سنكتشف دون شك أجوبة وتساؤالت جديدة ومتعددة تتناسب مع
الخاصة ،أو يعيش ً
ما يختزنه هذا الرتاث من قضايا اجتماعية ّ
قل نظريها" (ص  ،)200ويضيف قوله" :غري أن التنقيب بدقة عن املادة املدفونة يف ثنايا
املصنفات القديمة والحفر يف الرتاث املخطوط قمني بتذليل بعض العوائق واملثبطات" (ص .)214
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مسار التجديد يف الكتابة التاريخية عند إبراهيم القادري بوتشيش

نظرا إىل اعتقاده أن تاريخ
ُي ّ
مهد بوتشيش إلشكاليات أخرى يف نهاية كل مبحث لتكون موضع بحث من الباحثني يف املستقبلً ،
الذهنيات ما زال يحتاج إىل استقصاء وتنقيب؛ إذ يقول" :وإذا كانت الدراسة قد حاولت اإلحاطة بوضعية العبيد وس ّلطت األضواء عىل
عالقاتهم بأسيادهم ،فإن النصوص لم تسمح باإلجابة عن بعض التساؤالت امللغزة وأهمها :ملاذا لم يتم توظيف العبيد عىل نطاق واسع

يف العمل الزراعي واقترص عىل استغاللهم يف وظيفة الخدمات املنزلية؟ وملاذا لم يقوموا بانتفاضات للتعبري عن احتجاجهم عىل وضعهم
ً
مستقبل" (ص .)301
املتدين؟ وكيف كانت وضعية األرسى العبيد يف دار الحرب؟ ذلك ما نأمل أن تتجه إليه عناية الدارسني

ّ
نظرا إىل انعدام دعواها،
شكلت هذه األهداف جوهر كتاب بوتشيش الذي لم يضع عىل عاتقه مهمة الدفاع عن هذه الحركات املظلومةً ،

بقدر ما سعى إلزالة ما ل َفّها من غموض ،وما شابها من دسائس املؤرخ الرسمي ،وما علق بها من مسخ وتحريف ،و"فك الحصار" عن فئات
همشوها ،وسعوا إللقائها يف "س ّلة مهمالت التاريخ".
اجتماعية لم ُينصفها املؤرخون ،ولم يسمحوا لها بالظهور عىل واجهة التاريخ حني ّ

خامتة
ّ
تمكن إبراهيم القادري بوتشيش من إماطة اللثام عن موضوعات لفّها الغموض يف تاريخ الغرب اإلسالمي خالل العرص الوسيط؛
تبي لنا ،بعد اطالعنا عىل صفحات كتابه ،أنه ّ
تماما ملا كان معهو ًدا
إذ ّ
وظف فيه مقاربات جديدة وقراءات خاصة من منطلقات مغايرة ً

يف ساحة البحث األكاديمي ،وأنه ّ
نظرا إىل اعتقاده أن علم التاريخ ما
وظف عدة مناهج من العلوم االجتماعيةّ ،
سخرها لخدمة التاريخ ً
عاد يقترص عىل أخبار امللوك ،ما حدا به إىل الدعوة ،يف الكثري من موضوعات هذا الكتاب ،إىل توسيع قراءات املؤرخ ،ليتجاوز إكراهات

مصادر التاريخ السيايس ،وينفتح عىل املصادر الدفينة؛ ومن ثم ليتمكن من سرب أغوار ذهنيات املجتمع ،واإلجابة عن اإلشكاليات

املطروحة وفتح آفاق البحث.

علميا ً
قابل للتعديل واإلضافة،
ومرشوعا
مفتوحا،
استنتج املؤلف من خالل دراسته أن تاريخ املهمشني واملنبوذين ال يزال مل ًفّا
ً
ً
ً

وأنه ال يزال يحتل مركز الصدارة يف ساحة النقاش بني املؤرخني الذين أصبح لديهم اقتناع بأن اختزال حركة التاريخ يف تاريخ سلطاين أو
يعب عن سطحية الحدث التاريخي ً
بدل من عمقه.
تاريخا
نخبوي ال يعدو أن يكون
ً
مبتورا ّ
ً
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