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التجديـد يف مجـال علـم التاريـخ يف البالد التونسـية
بين القرنني السـابع عشر والتاسـع عشر ميالديًا
Manifestations of Renewal in the Field of History in
Tunisia between the 17th and 19th Centuries
متكِّــن املعطيــات الواردة يف هذا البحث من تحديد املالمح الكربى لصورة املؤرخ وعلم التاريخ يف البالد التونســية خالل

الفــرة العثامنية .ويتضــح أن هذه املعطيات تداخلت فيهــا الجوانب الفكرية واملعرفية واملنهجيــة .فكريًا ،أصبح املؤرخ
منخرطًــا يف مــروع مجتمعي قوامه بنــاء الدولة املجاليــة يف كل تجلياتها .لذلــك فهو يدافع بكل مــا أُ
وت من قوة
َِ
جا مع الطلب االجتامعــي .بهذه الصورة يربز مبنزلة
عــن الدولة ورموزها .وهو يف ذلــك يخلق املعنى الذي يجعله مندم ً

املثقــف العضــوي .فنفهم الحظوة التــي لقيها لدى النخب السياســية ولدى الفئة العاملة الواســعة عىل حد ســواء.

كان املــؤرخ خــال هذه الفرتة عصام ًيا يف تجربته لكتابة التاريخ ،مل يرشف عىل تكوينه أي أحد ،وال توجد مؤسســة علمية

تحتضنــه وتحتضن علمه .ومع ذلك صاغ معرفة جديدة تقطع يف جوانب عديدة مع التجارب التاريخية الســابقة .بذلك يعرف
علم التاريخ يف البالد التونســية نقلة نوعية يف مواضيعه ويف مناهجه .فبعد أن كان يحرش ضمن "علم األدب" ،أصبح له
مستقبل بعلم خاص به.
ً
مه َن َنة" املؤرخ الذي أصبح يتميَّز
وجود مستقل بذاته .وتحصل يف الوقت نفسه " َ
كلامت مفتاحية :شخصية املؤرخ ،اإلستغرافيا" ،مهننة" املؤرخ ،مأسسة تعليم التاريخ.

This paper provides insight on the role of the historian and history in Tunisia during the Ottoman period.
Intellectually, historians became involved in a social project based on the construction of the territorial state in all
its aspects. Historians fiercely defended the state and its symbols, creating a product which responded to its own
societal need. With this image, they emerged as akin to organic intellectuals. Tunisian historians of this era were
self-reliant: there were no academic institutions to oversee their efforts, but they managed to break new ground
in creating new historical knowledge which in many respects broke with tradition. It was during this period that
the academic study of history acquired its own unique character, independent from literature and literary forms.
Keywords: Historian, Historiography, Institutionalization of teaching history.
* أستاذ التاريخ الحديث مبعهد الدوحة للدراسات العليا.
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مقدمة
لقد ظهر حدثان مميزان يف الحقل املعريف والثقايف التونيس خالل القرن التاسع عرش .فالحدث األول ظهر يف املرة األوىل خالل

ً
مختصا يف تدريس التاريخ)((( يف القاموس الثقايف التونيس(((.
متمثل يف تصنيف "املؤرخ" (بوصفه
النصف الثاين من القرن التاسع عرش
ً

ومنذ ذلك التاريخ ،أصبحت كلمة "املؤرخ" متداولة ،وتدخل ضمن زمرة العبارات الجديدة التي ما فتئت ترثي القاموس الثقايف العريب

أن التاريخ لم ُيدرج  -بوصفه مادة تدريس
بداية من منتصف القرن التاسع عرش((( .أما الحدث الثاين ،فهو يخص تدريس التاريخ ،عىل ّ

عما هو معروف يف فرنسا يف الفرتة
يف الربامج التعليمية  -إال خالل القرن التاسع عرش ،ولم تكن البالد التونسية يف ذلك تختلف ً
كثريا ّ
(((
درس يف جامع الزيتونة وال يف غريه من املؤسسات التعليمية األخرى؛ ذلك أن التاريخ،
نفسها  ،ومن املعلوم أن التاريخ لم يكن ُي َّ

كبريا
خصوصا أن علم التاريخ عرف
يعده علماء الزيتونة من األسباب التي تشغل املسلمني عن العلوم الرشعية،
كاألدب والشعرّ ،
تغيريا ً
ً
ً
يف مضمونهّ ،
تشكل يف التخيل عن خدمة املوضوعات ذات الصبغة الدينية ،كما سنبني ذلك الحقًا .ومع ذلك نجد بعض االستثناءات
التي بقيت محدودة ولم تكن علنية .مثال ذلك ،كان أبناء البايات َيدرسون التاريخ مع مدرسيهم الخصوصيني خالل النصف الثاين من

القرن الثامن عرش ،وكان حمودة بن عبد العزيز (ت )1788 .قد علّم حمودة باشا ( )1814-1782التاريخَ ((( .ويكتب محمد بن سالمة

رسمي ،ثم أدرج تدريس التاريخ
(ت )1849 .أن محمود باي (ت" )1824 .كانت له معرفة بيشء من التاريخ "((( .كان ذلك كله غري
ٍّ
العسكري بمدرسة باردو الحربية التي تأسست سنة  ،1840إىل جانب مواد أخرى جديدة كالجغرافيا وعلم الخرائط وغريها من العلوم

أيضا يف فرنسا ،مع فارق زمني طفيف .فاملؤرخ يف فرنسا ال يصنف نفسه بصفته تلك ،إىل حدود نحو منتصف القرن التاسع عرش ،إذ
أن األمر نفسه –
تقريبا  -حدث ً
 1نالحظ ّ
ً
يصنف نفسه بـوصفه الـ "مؤلف" ( ،)écrivainأو الـ "فيلسوف" ( ،)philosopheانظر:

Gérard Noiriel, "Naissance du métier d'historien," Genèse, Les voies de l'histoire, vol. 1, no. 1 (1990), p. 58, 59 - 85, accessed on 13 / 11 / 2017, at:
http://bit.ly/2ABSjXG

تأسست يف فرنسا شهادة التربيز يف ماديت التاريخ والجغرافيا سنة  .1830وميزة هذه الشهادة الجامعية أنها تؤهل مختصني يف تدريس التاريخ والجغرافيا يف املعاهد الثانوية .انظر:
Christian Delacroix et al. (sous la direction de), Historiographies, concepts et débats, 2 tomes (Paris: Gallimard, 2010), t. 1, p. 125.

 2ورد ذكر كلمة "املؤرخ" يف كتاب خري الدين التونيس الذي أنجزه سنة  ،1860انظر :خري الدين التونيس ،أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك ،تمهيد وتحقيق املنصف
الشنويف (قرطاج :بيت الحكمة–قرطاج ،)1990 ،ثم يف كتاب أحمد بن أيب الضياف الذي أنجزه خالل الستينيات من القرن التاسع عرش .انظر :أحمد بن أيب الضياف ،إتحاف
أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان ،ط ( 2تونس :الدار العربية للكتاب.)2004 ،

 3من بني الكلمات الجديدة األخرى التي أثرت القاموس السيايس والثقايف العريب "املثقف" ،و"النخبة" ،و"الشعب" ،و"الحرية" ،و"الوطن"" /الوطنية" ،وغريها .انظر
يف هذا الصدد:

Iman Farag, "Intellectuel-muthaqqaf: champ sémantique, champ conceptuel et champ historique," Etudes politiques du monde arabe, Dossier
& du CEDEJ (La Caire 1991), p. 158; Abdelhamid Henia, "Le pouvoir entre "notables" et "élites": les cycles de la notabilité," in: Michel Camau
Vincent Geisser (coord.), Tunisie dix ans déjà… D'une république à l'autre, Numéro spécial de la revue du Monde arabe: Maghreb-Machrek,
no. 157 (juillet-septembre 1997), pp. 90 - 100.

 4عند االطالع عىل اإلستغرافيا الفرنسية يتبني لنا أن مأسسة تدريس التاريخ (بوصفها مادة مستقلة عن الفلسفة) يرجع إىل النصف الثاين من القرن التاسع عرش .ويكتب
فرنسوا هارتوغ يف هذا الصدد ما ييل" :أصبح التاريخ مادة مستقلة يف التدريس يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش" .انظر:

François Hartog, "L'histoire s'est constituée en discipline dans la seconde moitié du XIXe siècle," Evidence de l'histoire. Ce que voient les
historiens, "Cas de figure 5" (Paris: Editions EHESS, coll. 2005), p. 203.
أيضا :جريار نواريـال  Gérard Noirielالذي يكتب ما ييل" :إىل حدود سنوات  ،1880ال يدرس التاريخ بوصفه مادة مستقلة ،فهو يدرج ضمن مادة األدب والفلسفة" .انظر:
انظر ً
Noiriel, p. 59.

أيضا يف مجال املكتبات وترتيبها يف البالد التونسية خالل القرن التاسع عرش؛ فالكتب التي تتناول الجوانب التاريخية تدرج يف خزانة خاصة
وهو األمر نفسه الذي نالحظه ً
باملؤلفات األدبية ،انظر" :كشوفات مكتبة حمودة باشا" ،األرشيف الوطني التونيس ،دفرت عدد  ،2352تاريخ ( ،)1815-1814ص ( 19-14أشكر الباحثة حياة املاجري التي
أطلعتني عىل هذه الوثيقة األرشيفية).
5

ابن أيب الضياف ،ج  ،7ص .23

 6محمد بن سالمة ،العقد املنضد يف أخبار املشري الباشا أحمد ،املكتبة الوطنية بتونس ،مخطوط رقم  ،18618الورقة " 50أ" .ذكرته حياة املاجري .انظر:
"مأسسة التعليم يف مدينة تونس خالل القرن التاسع عرش ميالدي بني التمثالت األكاديمية وغري األكاديمية واستعماالتها" ،أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،جامعة تونس ،2017 ،ص .127-126
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  ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

الصحيحة والتقنية املرتبطة بالتعليم العسكري(((َ .
مدرسيا يف التاريخ
كتابا
وكتب محمد الباجي املسعودي يف هذه املناسبة سنة ً 1840
ً
َعنونه الخالصة النقية يف أمراء إفريقية((( ،وهو كتاب ذو صبغة تعليمية يلخص فيه صاحبه مراحل تاريخ "إفريقية" .ثم ُأدرج بعد ذلك

وأخريا يف التعليم الزيتوين عندما جرى إدخال اإلصالحات الجديدة
ضمن الربنامج التعليمي يف املدرسة الصادقية بداية من سنة ،1874
ً
يف برامجه بداية من سنة .(((1875

هذان الحدثان الجديدان ،هما يف الحقيقة نتاج مخاض تواصل  -عىل األقل  -طيلة قرنني من الزمن ،أي بداية من النصف

الثاين من القرن السابع عرش إىل النصف الثاين من القرن التاسع عرش .فما داللة مأسسة التاريخ بداية من سنة 1840؟ ثم ما داللة ظهور

تصنيف "املؤرخ" ألول مرة يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش؟ كيف تبلورت الصورة االجتماعية للمؤرخ؟ وما موقعه يف الحقل
السيايس؟ وأي مهمة أسندت إليه عىل املستوى الثقايف واملعريف؟ تكون اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل التعرف إىل أصناف املؤرخني

وانتماءاتهم ،والرشوط االجتماعية والسياسية والثقافية لظهور شخصية املؤرخ ،ثم من خالل الكشف عن كل املمارسات اإلستغرافية

الجديدة التي تبلورت يف املصنفات التاريخية خالل الفرتة املمتدة بني القرنني السابع عرش والتاسع عرش.

أولً  :املؤرخ يف موضعه
كان االهتمام بالتاريخ مختلفًا من موضع إىل آخر ،ويمكن أن نقسم الكتابات التاريخية التي خصت هذه الفرتة إىل صنفني بحسب

طبيعة املعرفة التي تتضمنها واالنتماء الجغرايف ملؤلفيها :مؤرخي األطراف والنواحي الداخلية ،ومؤرخي املركز.

 .1مؤرخو األطراف والنواحي الداخلية
يتكون الصنف األول من املؤرخني املستقرين يف النواحي واملدن الداخلية ،وهي مناطق هامشية بالنسبة إىل املركز الذي تمثله

العاصمة تونس .واهتمت كتاباتهم ،يف الدرجة األوىل ،باألخبار املحلية الخاصة باملدينة أو الجهة التي ينتمون إليها فحسب .ويف املقابل
تقريبا ،املركز السيايس واألخبار املتصلة به؛ فهي تقترص عىل التعريف برتاجم رجاالت الجهة وصلحائها وأنساب بيوتها .ونجد
أهملوا،
ً

من بني هؤالء املؤرخني من ينتمي إىل جزيرة جربة املتسمة بمذهبها اإلبايض ،وهم سليمان الحياليت صاحب علماء جربة (كتب يف

نهاية القرن السابع عرش)( ،((1ومحمد أبو راس صاحب مؤنس األحبة يف أخبار جربة( ،((1وسعيد بن تعاريت الذي ترجم لعلماء الجزيرة
وذكر أمراءها (فرغ من تأليفها يف صفر 1274ه-أيلول /سبتمرب  ،((1()1857وسالم بن يعقوب صاحب تاريخ جزيرة جربة ومدارسها

7
8

املاجري ،ص .200

محمد الباجي املسعودي ،الخالصة النقية يف أمراء إفريقية ،ط ( 2تونس :مطبعة بيكار ورشكائه.)1906 ،

 9األرشيف الوطني التونيس ،الحافظة عدد  ،63امللف  ،723أوامر علية ومراسالت متعلقة باملدرسني وبتنظيم الدراسة يف الجامع األعظم والصادقية ( .)1898-1874انظر:
الوثيقة رقم  ،5املؤرخة يف  28ذي القعدة 1292ه 25 /كانون األول /ديسمرب  ،1875الفصل ( 5-2ذكرته املاجري ،ص  ،272الهامش رقم .)1301

 10سليمان الحياليت ،علماء جربة :املسمى رسائل الشيخ سليمان بن أحمد الحياليت الجريب ،تحقيق محمد قوجة (بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1998 ،يتألف
الكتاب من ثماين رسائل تستعرض تاريخ جزيرة جربة يف الفرتة 1099‑525ه1689‑1134 /م.
 11محمد أبو راس الجريب ،مؤنس األحبة يف أخبار جربة ،تحقيق محمد املرزوقي (تونس :املعهد القومي لآلثار والفنون .)1960 ،ساد نقاش حول انتماء محمد أبو راس
إىل جربة من عدمه بني محمد عيل الحبيب .انظر" :نبأ اإليوان أليب راس النارصي املعسكري الجزائري مصدر جديد حول القريوان" ،يف :مجموعة مؤلفني ،معسكر املجتمع
والتاريخ (الجزائر :منشورات مخرب البحوث االجتماعية والتاريخية-جامعة معسكر ،)2014 ،ص 93-49؛ وانظر :محمد املريمي" ،املعرفة التاريخية والدولة لدى مؤرخي
األطراف يف البالد التونسية خالل العرص الحديث" ،أسطور للدراسات التاريخية ،العدد .)2017( 7
 12سعيد بن تعاريت ،رسالة يف تاريخ جربة وتراجم علماء الجزيرة وذكر أمرائها من بني السمومني وبني الجلود ،املكتبة البارونية ،حومة السوق ،جربة (مخطوط).
انظر :املريمي.
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العلمية( .((1ونجد يف مدينة صفاقس محمود مقديش ( )1813-1742صاحب نزهة األنظار( .((1ونذكر يف القريوان محمد عيىس الكناين

صاحب كتاب تكميل الصلحاء واألعيان( .((1ويف قفصة املنترص بن املرابط بن أيب لحية القفيص صاحب كتاب نور األرماش( .((1ويف توزر
بمنطقة الجريد نجد محمد الرشيف الطلقي صاحب بيان عشائر توزر(.((1

لم يقع التعريف بهؤالء املؤرخني من طرف الكتب التاريخية املعارصة للفرتة الحديثة ،فبقوا مجهولني عىل الساحة العلمية والثقافية

عموما .ولم يقع التعرف إليهم ودراستهم من طرف املؤرخني إال يف الفرتة األخرية(،((1
إىل فرتة متأخرة من طرف اإلستغرافيا التونسية
ً
أيضا .وكأن
طبعا من منظور املركز أي العاصمة -
فكيف نفرس هذا النسيان ،أو لنقل هذا اإلهمال؟ هم مهمشون
وسياسيا ً
جغرافيا ً -
ً
ً

هنالك يف تلك الفرتة شبه تعتيم تام عىل الكتابة التاريخية التي ُتعنى بالدواخل ،بخالف الكتابات التي تخدم املركز السيايس ،أي الدولة.

 .2مؤرخو املركز
اهتم الصنف الثاين من املؤرخني يف كتاباتهم ،باملركز السيايس (أي بالدولة يف كل تجلياتها) ،وأهملوا كل ما ليس له عالقة

مبارشة بخصوصيات النفوذ املركزي .فالحديث عن البالط ،وعن الحروب التي تشنها السلطة ضد القبائل املناوئة لها ،وعن األولياء

والعلماء الذين يدورون يف فلكها ويقدمون الدعم األيديولوجي لتحركاتها ،ذلك ك ّله أ ّلف محاور اهتمام هذا الصنف من املؤرخني،

لذلك نصنف املعرفة التاريخية التي ينتجونها ضمن التاريخ السيايس؛ بما أنها تهتم  -يف الدرجة األوىل  -بموضوعات الدولة .وهؤالء
املؤرخون هم ابن أيب دينار (ت )1699 .صاحب كتاب املؤنس (انتهى من تأليفه سنة  ،((1()1682-1681ومحمد الوزير الرساج األندليس

صاحب الحلل السندسية (انتهى من تأليفه سنة  ،((2()1730وحسني خوجة صاحب ذيل بشائر أهل اإليمان (انتهى من تأليفه سنة

 ،((2()1730ومحمد سعادة صاحب كتاب قرة العني( ،فرغ من تأليفه سنة  ،((2()1723ومحمد الصغري بن يوسف صاحب املرشع املليك

(أ ّلفه خالل السنوات  ،((2()1760وحمودة بن عبد العزيز صاحب الكتاب البايش( ،((2والباجي املسعودي (ت )1880 .مؤ ِّلف الخالصة
النقية ،ومحمد بن سالمة صاحب العقد املنضد (أ ّلفه قبل سنة  ،)1841وأحمد بن أيب الضياف صاحب إتحاف أهل الزمان (أ ّلفه يف
تحديدا يف مدينة تونس ،ومعرتف
جميعا معروفون لدى النخب السياسية ولدى النخب الحرضية،
الفرتة  .)1870-1862هؤالء املؤرخون
ً
ً
أيضا بعلمهم ،ولهم عالقة من قريب أو من بعيد بأصحاب السلطة ،ما عدا  -ربما  -محمد الصغري بن يوسف ،وهو فالح مستقر يف
لهم ً

13
14

سالم بن يعقوب ،تاريخ جزيرة جربة ومدارسها العلمية (تونس :رساس للنرش.)2006 ،

محمود مقديش ،نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار ،تحقيق عيل الزواري ومحمد محفوظ (بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1988 ،وانظر:

Ahmed Abdesselem, Les historiens tunisiens des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles: Essai d'histoire culturelle (Tunis/ Paris: Klincksieck,
1973), p. 273; Sami Bargaoui, "Entre institution et historiographie: articulation de l'identité locale à Sfax vers 1800," Insaniyat: Revue algérienne
d'anthropologie et de sciences sociales, vol. VII, 1 - 2, no. 19 - 20 (janvier 2003), pp. 41 - 64.

15

محمد عيىس الكناين ،تكميل الصلحاء واألعيان ملعالم األيمان يف أولياء القريوان (تونس :مطبعة الوسط.)1970 ،

17

محمد الرشيف الطلقي ،بيان عشائر توزر وتاريخ قدومهم إليها ،مخطوط يف صفحتني وردت نسخة منه يف أطروحة الدكتوراه ملنرص الروييس .انظر:

16

املنترص بن املرابط بن أيب لحية القفيص ،نور األرماش يف مناقب أيب الغيث القشاش ،حققه وقدم له حسني بوجرة ولطفي عيىس (تونس :املكتبة العتيقة.)1998 ،

Moncer Rouissi, "Une oasis du sud tunisien, le Jarîd: essai d'histoire sociale," thèse de 3ème cycle, Université de Paris, Paris, 1973, 2 tomes, Cf.
T. 1, p. 44 bis et ter.

18

بالنسبة إىل مؤرخي جزيرة جربة ،انظر :محمد املريمي ،إباضية جزيرة جربة خالل العرص الحديث (تونس :كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة.)2005 ،

20

محمد بن محمد الوزير الرساج األندليس ،الحلل السندسية يف األخبار التونسية ،تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة (بريوت :نرش دار الغرب اإلسالمي.)1984 ،

19
21
22
23
24

ابن أيب دينار محمد الرعيني ،املؤنس يف أخبار إفريقية وتونس ،تحقيق وتعليق محمد شمام ،ط ( 2القريوان :املكتبة العتيقة.)1967 ،
حسني خوجة ،ذيل بشائر أهل اإليمان بفتوحات آل عثمان ،تحقيق وتقديم الطاهر املعموري (تونس :الدار العربية للكتاب.)1975 ،

محمد ،املكتبة الوطنية بتونس ،مخطوط رقم .21730
سيدي
محمد سعادة ،قرة العني بنرش فضايل امللك حسني
ّ
ّ
املمجد ونجله األمري ابن األمري الباي ّ
محمد الصغري بن يوسف ،املرشع املليك يف سلطنة أوالد عيل تريك ،تقديم وتحقيق أحمد الطوييل (تونس :املطبعة العرصية.)1998 ،
حمودة بن عبد العزيز ،االلكتاب البايش ،تحقيق وتقديم محمد ماظور (تونس :د .ن.)1970 ،
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وكثريا ما كانت كتبهم مطلوبة من أصحاب السلطة :إذ كان الباي حسني بن عيل (،)1735-1705
مدينة باجة يف شمال البالد التونسية،
ً

أن أحمد
جزءا من تاريخه (الحلل السندسية)( .((2كما نالحظ ّ
عىل سبيل املثال ،يغدق العطايا عىل محمد الوزير الرساج كلما قدم له ً
ً
أهمية كربى ،فقد كان هو نفسه وراء كتابة الباجي املسعودي لـ الخالصة النقية يف منتصف القرن
باي (ُ )1855-1837يويل التاريخ

التاسع عرش( .((2ويف الظروف نفسها ُكتب العقد املنضد من طرف محمد بن سالمة( .((2لكن هذا ال يعني أن هؤالء املؤرخني كانوا مرتزقة
ألصحاب السلطة ،فاهتمامهم بالسلطة املركزية ودفاعهم عن سياساتها هو أمر تلقايئ بالنسبة إليهم( ،((2إذ يندرج الدفاع عن الدولة
تقريبا ،أطياف املجتمع الحرضي جميعها ،يف
وعن املركزة السياسية يف املرشوع املجتمعي الذي انخرطوا فيه ،كما كانت تفعل ذلك،
ً

مدينة تونس عىل األقل ،فقد كانت الظروف االجتماعية والسياسية والثقافية مناسبة لإلقبال عىل املعرفة التاريخية ولتشجيع املعتنني بها.

ثان ًيا :الرشوط االجتامعية والسياسية والثقافية لظهور شخصية
املؤرخ
مفضل خالل الفرتة العثمانية؛ بوصفه يبني معرفة
ӵӵكان الوسط االجتماعي والسيايس والثقايف وراء ظهور املؤرخ كرجل علم ومعرفة ّ

عموما يف ذلك الوقت ،وال شك يف أن التحوالت التي عرفتها البالد التونسية،
ذات معنى بالنسبة إىل النخبة السياسية واملجتمع الحرضي
ً
عموما.
غداة انتصاب األتراك سنة  ،1574كانت أساسية يف إعادة بناء الهيكلة السياسية والحياة الثقافية
ً

ӵӵتمثلت أوىل اإلرهاصات السياسية يف الهاجس العارم إلعادة بناء املركزة السياسية بعد أن تفككت عىل أيدي الحفصيني خالل القرن
السادس عرش .وكانت مسألة تحييز املجال والعباد من الرضوريات األكيدة لبناء سيادة الدولة الناشئة .ويشرتك يف إنجاز هذا املرشوع

السيايس الحكام الجدد من األتراك واملجتمعات الحرضية عىل حد سواء .وكانت املدن تعاضد الجهد العسكري الرتيك عن طريق
وأمنت لها كذلك  -عن طريق علمائها  -الدعم
فأمنت هذه الفئات الجهاز البريوقراطي للدولة الناشئةّ .
أعيانها والفئات املتعلمة فيهاّ ،

عموما ،بعد أن كانت يف بداية القرن السابع عرش يف حالة مرتدية( .((2ويف
األيديولوجي ببناء معارف مساندة ،فنشطت الحياة الثقافية
ً

مطلبا
أيضا
خضم هذه التحوالت السياسية والثقافية تربز الحاجة إىل علم التاريخ .ولم يكن هذا العلم مطلب الحكام فحسب ،بل كان ً
ً

مجتمعيا .إذ أصبحت املعرفة التاريخية إحدى املكونات األساسية لثقافة املجتمع املديني يف ذلك الوقت.
ً

 .1سياق ثقايف جديد واهتامم بعلم التاريخ

كانت الظروف مواتية يف تلك الفرتة (خاصة خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش) لإلقدام عىل طلب املعرفة التاريخية ومعارف

خصوصا يف األوساط االجتماعية الوسطى .وكان أغلب البايات
أخرى( ،((3وهو ما له عالقة بالحراك الجديد الذي عرفته حركة التعليم
ً
Abdesselem, p. 17.

25

Ibid.

26

Ibid., p. 18.

27

 28فاطمة بن سليمان" ،الكتابة التاريخية يف القرن التاسع عرش يف تونس أو كيف يرشّ ع التاريخ لدولة اإلصالح" ،أسطور للدراسات التاريخية ،العدد .)2017( 7
29

يذكر حسني خوجة يف هذا الصدد متحدثًا عن بداية القرن السابع عرش أن "تونس إذ ذاك خاوية من العلم" ،انظر :خوجة ،ص 167؛ وانظر:

30

أبرزتها املؤرخة املرصية نليل حنا الظاهرة نفسها بالنسبة إىل الفئات الوسطى يف مرص العثمانية خالل الفرتة نفسها .انظر :نليل حنا ،ثقافة الطبقة الوسطى يف مرص

Abdesselem, p. 40; M. H. Chérif, "Hommes de religion et pouvoir dans la Tunisie de l'époque moderne," Annales, E. S. C., no. 3 - 4 (mai-août 1980),
p. 580.

العثمانية ق (16م18-م) ،ترجمة رؤوف عباس (القاهرة :الدار املرصية-اللبنانية ،)2003 ،ص  98وما بعدها.
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التجديد يف مجال علم التاريخ يف البالد التونسية
بني القرنني السابع عرش والتاسع عرش ميالديًا

تاـسارد

املراديني ،ثم الحسينيني من بعدهم ،يعملون عىل تحسني صورتهم لدى األهايل ،بإبراز أنفسهم كداعمني ومشجعني للعلم والتع ّلم .فأنشؤوا
املدارس يف العاصمة ويف املدن الداخلية( ،((3وأصبح موضوع التعليم يستقطب اهتمام الناس يف ذلك الوقت( .((3وكان مرد اهتمام النخبة

ٍ
أعوان يف الجهاز البريوقراطي الذي انطلق تأسيسه يف اإلدارة املركزية بقرص باردو عىل يد املراديني
السياسية بالتعليم هو حاجتها املتزايدة إىل
ً
مقارنة
رواجا للثقافة الكتابية بالنظر إىل عالقة وطيدة بسعر الورق املنخفض،
خالل القرن السابع عرش .وبالتوازي مع ذلك ،عرفت هذه الفرتة ً
بما كان عليه يف الفرتات السابقة للقرن السابع عرش ،فانترشت حركة النسخ مع تزايد عدد املتعلمني .و ُت ِّ
مك ُننا كشوفات قسم املخطوطات يف

التعرف إىل أنواع الكتب وأعدادها التي تستقطب اهتمام الناس.
املكتبة الوطنية بتونس من معاينة نسق حركة النسخ يف تلك الفرتة ،وكذلك ّ

والالفت للنظر أن الكتب ذات الطابع الديني والفقهي ليست وحدها هي التي تستقطب اهتمام القراء ،بل نجد موضوعات جديدة يمكن أن
ً
أساسا بالوضع العام( .((3ومن بينها نجد – عىل نحو خاص  -الكتب التاريخية.
ننعتها
إجمال بالعلمانية؛ ألنها ُتعنى ً

 .2اقتناء الكتب التاريخية والتفاعل معها
تقدما يف مجاالت عدة ،من خالل العالقة باتساع رقعة املهتمني بعلم التاريخ ،من ذلك؛ جمع الكتب
حققت املعرفة التاريخية
ً

نوعا من املنافسة يف اقتناء الكتب ونسخها( ،((3ونجد يف
التاريخية بأنواعها املختلفة من طرف أصحاب املال والجاه
خصوصا .كما نلمس ً
ً

الوثائق األرشيفية عد ًدا من الكشوفات ملحتويات بعض املكتبات الخاصة( .((3فهي تكشف عن أصناف العلوم وطبيعة املعارف الرائجة

خصوصا  -عن وضع كتب التاريخ يف هذه املكتبات ،وتوضح مسار بروز علم التاريخ يف سياق الحركة املعرفية
يف تلك الفرتة .وتكشف -
ً
اهتمت بها النخب السياسية وفئة املتعلمني يف هذه الفرتة .من ذلك نالحظ أن كشوفات املكتبات تدرج كتب التاريخ ضمن خزانات
التي ّ

عدة ،من ضمنها التاريخ
"األدب"( .((3وقد كان مصطلح "األدب"  -يف الواقع  -يتضمن إىل حدود منتصف القرن التاسع عرش ،معارف ّ

(((3

عىل خالف "العلوم" ذات املنحى الديني .والعالقة بني األدب والتاريخ حوارية منذ الفرتة اإلسالمية الكالسيكية( .((3ويف فرنسا ،كان

التاريخ والفلسفة متالزمني يف مجايل الكتابة والتدريس إىل حدود منتصف القرن التاسع عرش(.((3
31

املاجري ،ص .30-14

جدا حول القضايا
مؤلف أحمد برناز ( )1726-1663يف بداية القرن الثامن عرش.
 32يمكن أن نسوق يف هذا الصدد ً
مثال ،من خالل َّ
تضمن املخطوط معطيات مهمة ً
ّ
العلمية والتعليمية ،وهو ذو صبغة بيداغوجية واضحة .انظر :أحمد بن مصطفى برناز ،إعالم األعيان بتخفيفات الرشع عن العبيد والصبيان ،دار الكتب الوطنية بتونس،
مخطوط رقم  .6242انظر :املاجري ،ص  .9وهي بصدد تحقيق املخطوط قصد نرشه.
 33يتبني ذلك بوضوح من خالل العمل الذي أنجزته الباحثة سماح بوزراعة .انظر :سماح بوزراعة" ،اإلنتاج الفكري بتونس العثمانية (كتب الفقه ،وفقه الفرائض ،وعلم
الكالم ،والتوحيد ،وعلم الفلك وامليقات ،وعلم القراءات)" ،أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة تونس ،2017 ،ص .412-371
Lucette Valensi, Mardochée Naggiar, Enquête sur un inconnu (Paris: Stok, 2008), p. 283.

34

 35نذكر عىل سبيل املثال كشفًا ملكتبة الوزير حسني خوجة يف دفرت يعود تاريخ تدوينه إىل سنة  .1840انظر :األرشيف الوطني التونيس ،السلسلة التاريخية ،الصندوق ،3
امللف  ،35الوثيقة رقم 1256 ،1ه1841-1840 /م .وانظر :املاجري ،ص .141
36

املرجع نفسه.

علما" :علم االشتقاق ،والقوايف ،والخطب ،والرصف ،واملعاين ،والبديع ،والبيان ،واللغة ،والشعر،
 37قسم ابن أيب دينار "علم األدب" يف مؤ َّلفه هداية املتعلم إىل أربعة عرش ً
والعروض ،واإلنشاء ،والقراءة ،واملحارضة ،ومنها التاريخ والنحو" .انظر :ابن أيب دينار محمد الرعيني ،هداية املتعلم يف آداب التعلم ،املكتبة الوطنية بتونس ،مخطوط رقم
 ،16219الورقتان  2و.3
 38وهو ما يربزه الباحث أحمد بوحسني يف مؤ َّلفه :العرب وتاريخ األدب :نموذج "كتاب األغاين" (الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،)2003 ،ذكره وقدم له عبد األحد السبتي
يف :املايض املتعدد :قراءات ومحاورات تاريخية (الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،)2016 ،ص .157
Hartog; Noiriel; Delacroix et al.
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ومهما يكن من أمر ،فإن الساحة الثقافية خالل العهد العثماين تكشف عن وجود تفاعل مع الكتابات التاريخية بالقراءة أحيا ًنا وبالنقد

ذيل لكتاب بشائر أهل اإليمان بفتوحات آل عثمان(.((4
و"التذييل" أو "التكميل" أحيا ًنا أخرى؛ فكان "التذييل" مع حسني خوجة عندما ّ

كمل تاريخ عبد الرحمن بن خلدون( ،((4وكان تاريخ ابن خلدون محط اهتمام
أما "التكميل" ،فكان مع محمد الصغري بن يوسف الذي ّ
عموما.
عدد كبري من القراء الذين ينتمون إىل النخب السياسية( ،((4وكذلك الفئة الوسطى من املتعلمني
ً

 .3إعادة اكتشاف تاريخ ابن خلدون وتأثريه يف املعرفة التاريخية
بما أن الكتابة التاريخية يف تلك الفرتة كانت تندرج يف صلب اآلداب السلطانية ،فقد ّ
شكل تاريخ ابن خلدون منذ بداية القرن

الثامن عرش مدرسة ُيحتذى بها يف هذا املجال ،وأصبحت الـ مقدمة موضع اهتمام املتعلمني والسياسيني عىل حد سواء ،وصار ُيدفع
النفيس من أجل الحصول عىل نسخة من تاريخ ابن خلدون ،وإن لزم األمر ُتستجلب من األقايص البعيدة( .((4ورأينا آنفًا كيف أن

ً
مواصل فيه تاريخ ابن
محمد الصغري بن يوسف ،الذي هو ليس بـ "العالم" (باملعنى املتعارف عليه يف ذلك الوقت) ،يؤلف التكميل،
خلدون .وحمودة بن عبد العزيز ،الوزير الكاتب ،يوظف يف تأليفه (الكتاب البايش) أفكار ابن خلدون بيشء من االستقاللية الفكرية،

فيتجاوز ً
وخصوصا تثمني الزمن الحارض( ،((4وهو
مثل النظرة الحلقية للزمن عند ابن خلدون ،وذلك قصد إبراز "أفكاره التقدمية"(،((4
ً
زمن حكم مخدومه ،ويتواصل االهتمام بتاريخ ابن خلدون خالل القرن التاسع عرش؛ فيؤسس ابن أيب الضياف ،نظريته اإلصالحية

مستخدما مصطلحاته بعد إعادة استنباطها( .((4ومن الواضح أن قراءة تاريخ ابن
معتمدا عىل األفكار الواردة يف مقدمة ابن خلدون،
ً
ً
خلدون واالستفادة منه لم تقترص عىل عملية ٍ
نقل فحسب ،بل هي تتعدى ذلك .ويف مثل هذا الحراك الثقايف نفهم كيفية بروز محمد

الصغري بن يوسف صاحب كتاب املرشع املليك يف املجال الثقايف خالل القرن الثامن عرش ،وهو فالح بباجة مولع بعلم التاريخ وبجمع
جدا ،أقرب إىل العامية؛ لعلها
الكتب التاريخية يف مكتبته .وعندما نلقي نظرة عىل أسلوبه يف الكتابة نالحظ أنه يكتب بلغة بسيطة ً

أساسا إىل عامة الناس .كما يبدو أنه تاريخ ُكتب ُليوى يف السهرات الليلية من طرف "حكوايت" ،أو ما كان يعرف يف البالد
موجهة
ً

التونسية آنذاك بـ "الفداوي" .ولعل هذا دليل عىل أن املعرفة التاريخية أصبحت تستقطب عامة الناس يف املدن .ويمكن القول :إن
املعرفة التاريخية أصبحت بمنزلة "موضة" الوقت ،وإن املؤرخ أصبح من أبرز شخصيات املعرفة التي تصنع "املعنى" .فهو "املثقف"

العضوي قبل ظهور هذا التعبري.

أخريا أطلق
 40إن كتاب بشائر أهل اإليمان بفتوحات آل عثمان هو يف األصل ترجمة لكتاب املوىل مصلح الدين الري أفندي .أضاف حسني خوجة إىل هذا الكتاب ً
بابا ً
عليه "ذيل البشائر" ،تناول فيه تاريخ إفريقية من قدوم األتراك العثمانيني إىل تونس سنة  1574إىل عهد حسني بن عيل ،وخصص لحسني بن عيل ً
فصل بعنوان "فصل يف
ذكر األمري األعظم والباي األكرم أيب الخريات املوىل حسني بن عيل دامت معاليه وحسنت أيامه ولياليه".
41
42

محمد الصغري بن يوسف ،التكميل املشفي للغليل عىل كتاب العرب لعبد الرحمن بن خلدون ،املكتبة الوطنية بتونس ،مخطوط رقم .5264

مولعا بـ مقدمة ابن خلدون .انظر :ابن أيب الضياف ،ج  ،3ص .12
ويذكر أحمد بن أيب الضياف أن حمودة باشا باي كان ً

أن عيل باشا ( )1756-1735بعث إىل املغرب األقىص الستقدام نسخة من تاريخ ابن خلدون ،انظر:
 43نعرف ّ

Mohammed Seghir Ben Youssef, Mechra El-Melki: Chronique tunisienne (1705 - 1771), (ou Târîkh al-Mashra' al-Mulkî fî Saltanati 'Awlâd 'Alî
at-Turkî), V. Serres & Med Lasram (trad.), 2ème ed. (Tunis: Bouslama, 1978), p. 235.

44

محمد الهادي الرشيف" ،حمودة بن عبد العزيز وأفكاره التقدمية" ،املجلة التاريخية املغاربية ،العدد  ،)1990( 58-57ص .219-211

نعد حمودة بن عبد العزيز أول من أسس لهذه النظرة
 45يمثل تثمني الزمن الحارض (وما يقابله من تحقري للزمن املايض) أحد املظاهر األساسية للحداثة .ويمكن أن ّ
الجديدة إىل الزمن .وسينسج عىل منواله املؤرخون الالحقون خالل القرن التاسع عرش ،مثل أحمد بن أيب الضياف صاحب اإلتحاف ،ومحمد بن سالمة صاحب العقد
املنضد ،وغريهم .انظر يف هذا الصدد :عبد الحميد هنية" ،حول التحقيب التاريخي" ،أسطور للدراسات التاريخية ( ،)2016ص  .227-224انظر:

Abdelhamid Henia, "Les catégories temporelles de l'historiographie tunisienne à l'époque moderne," in: Fatma Ben Slimane & Hichem
Abdessamad (coord.), La périodisation dans l'écriture de l'histoire du Maghreb, DIRASET, Actes de deux tables rondes, 27 - 28 / 5 / 2005
(Marrakech), 21 - 23 / 11 / 2005 (Tunis) (Tunis: Editions Arabesques, 2010), pp. 64 - 84.
"46 Béchir Tlili, "Note sur la notion d'Etat dans la pensée de Ahmad Ibn Abi Ad-Dhiyaf, réformateur tunisien du XIXe siècle (1804/5 - 1874),
Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, no. 8 (1970), pp. 141 - 170.
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التجديد يف مجال علم التاريخ يف البالد التونسية
بني القرنني السابع عرش والتاسع عرش ميالديًا

تاـسارد

هكذا ،إ ًذاّ ،
تشكل القرون السابع عرش والثامن عرش والتاسع عرش فرتة بروز شخصية املؤرخ عىل الساحة الثقافية يف البالد التونسية.

ً
مجهول
أيضا ،العرص الذهبي لهذه الشخصية .فال غرابة أن يجري خاللها إعادة اكتشاف ابن خلدون وتاريخه الذي بقي
وهي تمثلً ،

عرف باختصاصه .فهو ُي َنعت إىل حد منتصف القرن التاسع
يف تونس إىل بداية القرن الـثامن عرش .ومع ذلك لم يربز بعد "املؤرخ" الذي ُي َّ
عرش بوظيفته األصلية:

ӵӵفهو "القايض" و"الفقيه" بالنسبة إىل ابن أيب دينار(.((4
الرساج األندليس.
ӵӵوهو "الكاتب" بالنسبة إىل الوزير ّ
ӵӵوهو "الخوجة" بالنسبة إىل حسني خوجة.

ӵӵوهو "الوزير الكاتب" بالنسبة إىل حمودة بن عبد العزيز.

ӵӵوهو "وزير القلم" بالنسبة إىل أحمد بن أيب الضياف  ...إلخ.

وعىل الرغم من ذلك ،حظي من يتعاطى الكتابة التاريخية بمكانة كبرية لدى الحرض :فهو بالنسبة إليهم ُينتج املعنى .فمنحوه

تدريجيا شخصية محورية عىل الساحة الثقافية والسياسية .بحيث يستطيع الفرد أن يحظى يف تلك الفرتة
متمي ًزا ،وأصبح املؤرخ
وضعا
ً
ً
ّ

بمكانة مرموقة لدى الحكام واملجتمع املديني بواسطة "علم التاريخ"( ،((4فلم تربز شخصية ابن أيب دينار ً
مثل خالل النصف الثاين من

القرن السابع عرش بعلم الفقه وال بمهنة القضاء ،وال بتعاطي الشعر ،إذ كان ابن أيب دينار ينظم الشعر ملدح البايات املراديني حينما يرتدد

أيضا بتأليف كتاب يف موضوع "آداب التع ُّلم"( ،((4وإنما برزت واشتهرت بعلم
عىل بالطهم بقرص باردو ،ولم تربز شخصية ابن أيب دينار ً
أيضا بالنسبة إىل املؤرخني الذين انتصبوا "ك ّت ًابا" باإلدارة املركزية يف قرص باردو خالل القرنني الثامن
التاريخ ،واملالحظة نفسها نسوقها ً

عرش والتاسع عرش .فلم يربزوا عىل الساحة بالعمل اإلداري وتسلق سلم الجهاز البريوقراطي ،وإنما باإلقدام عىل كتابة التاريخ .ومع ذلك

لم تتحقق مهننة املؤرخ إال عندما حصلت مأسسة تعليم التاريخ يف املؤسسات التعليمية املستحدثة خالل القرن التاسع عرش .لكن أساس
هذا التحول هو ما حصل من تراكم لتجارب مستحدثة َأث َْرت املعرفة التاريخية يف البالد التونسية خالل الفرتة املعنية بالدراسة .وهو
ما سنتناوله يف نقطة الحقة من هذا البحث.

 .4بناء الدولة واملجال :مرشوع مجتمعي
ӵӵمن أبرز مميزات الدولة باملعنى الحديث للكلمة ،املركزة السياسية واستعمال التقنيات اإلدارية والسياسية والعسكرية الجديدة.

ً
جاعل منها القيمة السياسية األوىل( .((5وكانت كتب التاريخ املعارصة للفرتة الحديثة يف
ويواكب ذلك نتاج فكري يثمن املركزة السياسية،
البالد التونسية تنحو االتجاه نفسه .ومن بينها نذكر كتاب املؤنس البن أيب دينار الذي تضمن يف ثناياه نظرة إىل الكون تعكس تصورات

وعموما
معينة.
ً
سياسية واضحة من ّ
مهماتها العمل عىل ترسيخ فكرة مركزة النفوذ وتدعيم احتكاره من طرف فئة اجتماعية وسياسية ّ
أيضا من جهاز بريوقراطي ّأمن تمفصل
وم ّكنوها ً
خدم العلماء الدولة ،ونخص بالذكر منهم من كتب يف تاريخ الدولة ودعم مؤسساتهاَ ،
 47ينعت ابن أيب دينار من طرف معارصه محمد سعادة بـ "أديب زمانه" .انظر :سعادة ،الورقة  ،6الوجه "ب".

تواترا خالل
للصغي بن يوسف .لكن استعمالها يصبح أكرث
خصوصا يف كتاب املرشع املليك،
 48ظهرت عبارة "علم التاريخ" عىل نحو متواتر خالل القرن الثامن عرش،
ً
ّ
ً
أيضا :ابن أيب الضياف ،ج  ،1ص .3-2
القرن التاسع عرش .فتربز جل ًّيا يف كتاب خري الدين التونيس .انظر كتابه :أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك ،ج  ،1ص 179؛ وانظر ً
49

انظر :ابن أيب دينار ،هداية املتعلم.

 50وأبلغ مثال عىل ذلك  -بالنسبة إىل البالد األوروبية  -كتاب ماكيافيل ،األمري ،يف بداية القرن السادس عرش ،وكتابات أخرى ظهرت الحقًا خالل القرنني السادس عرش
والسابع عرش.
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  ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

هياكلها مع مجمل أجزاء الرتكيبة االجتماعية والسياسية .ومن جهة أخرى ،عززت النخب العاملة جانب الدولة بمعارف تقنية رضورية

للتعرف إىل القدرة الدفوعية لألفراد والجماعات ،وغريها) لتمكينها من تحييز العباد والرتاب(.((5
ش ّتى (مثل اإلحصاءات
ّ

ӵӵوكان ُ
أيضا  -مهمة الكتابة التاريخية،
الك ّتاب يف اإلدارة املركزية يف قرص باردو هم الذين يتعهدون هذه املعارف،
وتصدر عدد منهم ً -
َّ
عىل غرار محمد الوزير الرساج ،وحسني خوجة ،وكالهما من ُك ّتاب قرص باردو يف عهد الباي حسني بن عيل ،وحمودة بن عبد العزيز

صاحب الكتاب البايش وهو "وزير القلم" و"رئيس الكتبة" يف عهد عيل باي ( ،)1782-1759وابن أيب الضياف صاحب كتاب الـ إتحاف،
وهو "الوزير الكاتب" الذي رافق أحمد باي يف إحداثاته اإلصالحية .وبذلك يكون العمل عىل بناء الدولة بمنزلة القاسم املشرتك بني

أعضاء الفئة العاملة ك ّلهاّ ،
كل من موقعه ،وكان املتطوعون لكتابة تاريخ الدولة يقومون بالدور األساس يف هذا املجال .ويف املقابل ،كانت
الدولة ومؤسساتها تخدم بدورها هذه الفئة العاملة.

ӵӵبدأت هياكل الدولة يف البالد التونسية يف شكلها البريوقراطي ترتكز منذ العهد الحفيص (القرون 15-13م) .وكشفت الكتابات
التاريخية التي تركها ابن خلدون( ((5والرصاع( ((5وابن الشماع( ((5والزركيش( ((5عن املراحل األوىل التي قطعتها الدولة يف هذا املجال .أما

الكتابات الالحقة التي ظهرت بداية من القرن السابع عرش ،فهي تكشف عن األوضاع الجديدة التي مرت بها الدولة يف الفرتة العثمانية
ّ
الحكام الحفصيني،
طاغيا لدى الحكام األتراك( ،((5مع العلم أنه ال وجود ،لدى
مقارنة بالفرتة الحفصية ،فأصبح الهاجس املجايل
ً

إن كل ما نجده آنذاك هو ظاهرة "التخوم"
سمى "هاجس املجالية" ،فلم يتعاملوا مع مفهوم الحدود الفاصلة والواضحة ،بل ّ
ملا ُي ّ

واملناطق الطبيعية التي ال ّ
حد ُد هذه التخوم بالجموع التي تأمها وتحتلها ،وقد تتحرك هذه التخوم بتنقل هذه
تشكل حدو ًدا يف ذاتها ،و ُت َّ
جمعا من الجموع املتموجة واملتحركة أحيا ًنا .فإفريقية هي
إن السلطة الحفصية
الجموع؛ لذا نقول ّ
ال تحيز ً
ترابا وال تحكم أفرا ًدا ،وإنما ً
ّ

مجال السلطة الحفصية ،لكنها ليست رقعة جغرافية ثابتة يف ذلك التاريخ .إنها تتقلص وتتوسع بحسب خريطة العالقات التبعية املتبادلة

والوالئية وبحسب عالقات االستزالم  clientélismeاملتصلة باملركز .وقد وقع تجاوز ذلك ك ّله بصفة تدريجية يف العهد الحديث ،فجاءت

الكتابات التاريخية مواكبة لهذه التحوالت ومرتجمة لها من خالل بناء معرفة من شأنها أن تكرس الديناميكية التي آلت إليها األمور
عىل مستوى البناء السيايس وتضفي عليها كذلك رشعية.
ِ
ثم لم تأت هذه الكتابات ّإل من أجل اإلعالم
ركز مؤرخو الفرتة الحديثة كتاباتهم يف الحديث عن املؤسسات السياسية ،ومن ّ

بالجوانب السياسية؛ كالبالط والحاشية واملؤسسات والنخب (املدينية) التي تحيط باملركز السيايس ،ويف ذلك داللة عىل الهاجس
ثم نفهم أهمية الدور الذي كان يؤمنه هؤالء املؤرخون لدى
القوي لدى النخب السياسية والعاملة الحرضية لبناء الدولة املجالية .ومن ّ

السلطة املركزية ،وكذلك الحظوة التي يلقونها من لدن النخبة السياسية والنخب الحرضية .فإذا كان املراديون ( )1702-1628ومن

بعدهم الحسينيون ،بداية من سنة  ،1705يبنون الدولة املجالية بالسيف كما يقال ،فإن هؤالء املؤرخني يبنونها بالقلم .فكل كتاباتهم
تباعا بمرشوع واحد مسرتسل أال وهو بناء ذاكرة الدولة :ذاكرة مجالها الرتايب "إفريقية" ،وذاكرة مؤسسة الباي ،وذاكرة العائالت
اشتغلت ً

51 Abdelhamid Henia, "Techniques fiscales et pratiques des scribes (kâtib) pour une maîtrise du territoire en Tunisie aux XVIIIe et XIXe
siècles," in: Hassan Elboudrari & Daniel Nordman (dir.), Les savoirs de l'administration. Histoire et société au Maghreb du XVIe au XXe siècle
(Casablanca: Edition Fondation du Roi Abdul-Aziz, 2015), pp. 75 - 97.

 52عبد الرحمن بن خلدون ،تاريخ ابن خلدون :العرب وديوان املبتدأ والخرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب (الرياض:
دار األفكار الدولية ،د.ت.).
53

محمد األنصاري الرصاع ،فهرست الرصاع ،تحقيق محمد العنايب (تونس :املكتبة العتيقة.)1967 ،

55

محمد بن إبراهيم الزركيش ،تاريخ الدولتني املوحدية والحفصية (تونس :نرش املكتبة العتيقة.)1966 ،

54

أحمد بن الشماع ،األدلة البينة النورانية يف مفاخر الدولة الحفصية ،تحقيق وتقديم الطاهر بن محمد املعموري (تونس :الدار العربية للكتاب.)1984 ،

 56فاطمة بن سليمان ،األرض والهوية :نشوء الدولة الرتابية يف تونس( 1881-1574 ،تونس :كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،)2009 ،ص  110وما بعدها.

52
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بني القرنني السابع عرش والتاسع عرش ميالديًا

تاـسارد

الحاكمة (املرادية ً
أول ثم الحسينية)  ...إلخ( .((5بحيث يمكن القول :إن اإلستغرافيا يف البالد التونسية خالل الفرتة الحديثة تطورت يف

محاور اهتمامها ومواضيعها من خالل عالقة وطيدة بصريورة بناء ذاكرات الدولة خالل العهد الحديث.

يمكن ،إ ًذا ،أن نتحسس مسار هذه الديناميكية واملعرفة التاريخية التي صيغت لتدعيمها من خالل تحقيق يقوم عىل مدخلني
تدريجيا حول البناء السيايس يف مختلف مراحله .ويخص الثاين بناء
أساسينيُ :يعنى األول بالكشف عن الجهاز املفاهيمي الذي ِصيغ
ً
َ
ذاكرة ملجال الدولة الرتابية الناشئة ،بداية من القرن السابع عرش ،وكذلك ذاكرات ملؤسساتها السياسية (مثل الباي والحكم العائيل).

ثالثًا :املؤرخ يبني الجهاز املفاهيمي للدولة
كان املؤرخون خالل الفرتة املعنية بالدراسة (أمثال ابن أيب دينار ومحمد الصغري بن يوسف ومن جاء بعدهما) يبنون الدولة ،عىل

نحو ما ذكرنا سابقًا ،بأقالمهم يف ّ
تماما مثلما كان يبنيها البايات املراديون ،ثم من بعدهم الحسينيون ،بأدوات سياسية
كل تجلياتهاً ،
إن كل املؤرخني الذين جاؤوا من بعده قد اقتفوا
وي ّ
عد ابن أيب دينار مؤسس هذا االتجاه اإلستغرايف ،بحيث إنه يمكن القول ّ
وعسكريةُ .
أثره يف االتجاه نفسه .فقد كان املؤرخ يقوم بدوره مثل ِ
ٍ
مسخرا طاقاته ك ّلها لخدمتها .فهو بذلك يقدم
موال للسلطة املركزية،
عالم
ً
الدعم األيديولوجي الذي تحتاج إليه الفئة الحاكمة آنذاك لتربير سياستها الهادفة إىل إخضاع دواخل البالد التي كانت إىل حد ذلك
عاديا ،ويق ّلل من
أمرا ً
التاريخ تحت سيطرة القبائل املحاربة ،فكان يربر السياسة القمعية التي اتبعها املراديون ضد القبائل ويجعل منها ً
في َب ِّي ابن أيب دينار أن الوريث الرشعي للدولة
ّ
حدة شناعتها ،إضافة إىل أنه يقدم هذه الحملة القمعية عىل أنها "جهاد" يف سبيل اللهُ ،

الحفصية (ذلك العهد الذي يرمز إليه بإبراز شخصية السلطان أيب عمرو عثمان املتوىف سنة  )1488هو الحكم املرادي ،وهو أسلوبه

ً
شكل
الخاص للدفاع عن املرشوع السيايس الرامي إىل تدعيم مركزة النفوذ وتحييز مجال الدولة وسيادتها .بذلك يبتدع ابن أيب دينار
تحيز يف الوقت ذاته
ً
جديدا يف صياغة معرفة تاريخية تخدم املرشوع السيايس للمجتمع املديني ،أي بناء الدولة ذات مركزة سياسية عالية ّ
عموما تحت طلب جهة سياسية معينة .وإنما نتيجة
الرتاب والعباد .فهو ليس بالتاريخ الذي يمكن أن ينعت بالرسمي؛ ألنه لم ُيكتب
ً

انخراط املؤرخ يف املرشوع املجتمعي ،املتمثل يف بناء مركزة سياسية عتيدة تخدم مصلحة املجتمع املديني يف الدرجة األوىل ،وكذلك نتيجة
خصوصا يف حربه إلخضاع القبائل العاصية .نفهم،
انبهاره باالنتصارات التي كان قد حققها الحكم املرادي خالل القرن السابع عرش،
ً

أيضا الحظوة الكربى التي يجدها املؤرخ من لدن أصحاب السلطة
إ ًذا ،أهمية الدور الذي كان يؤمنه املؤرخون للسلطة املركزية .ونفهم ً

أيضا حظوة من لدن املجتمع املديني .ويمكن القول :إن ظهور شخصية املؤرخ ال أساس لها
واالمتيازات التي يحصل عليها ،ولكنه يجد ً
أيضا إن املعرفة التاريخية اقرتنت
خارج نطاق الدولة الصاعدة ،إذ تبلورت بعالقة متينة مع الدولة ،أي يف ظل الدولة ،بحيث يمكن القول ً

تنظرييا
جهدا
بالتطور الذي عرفته الدولة ومؤسساتها يف العهد الحديث ،ولهذا السبب كانت هذه الكتابات التاريخية تتضمن يف طياتها ً
ً
خصت الجهاز املفاهيمي والتصنيفات املعرفية التي من شأنها تعزيز بناء الدولة
تجسم
ً
أساسا يف تلك االستنباطات التي ّ
بالغ األهميةّ ،

يف ذلك الوقت ،وهي تيش بنظرة أصحابها إىل املرشوع املجتمعي الذين ينشدون تدعيمه .ويبقى أساس ّ
كل ذلك ،انبهار هؤالء املؤرخني
بما يحدث حولهم من تحوالت سياسية جديدة ،إىل حد أنهم  -عىل األقل يف غالبيتهم  -لم يوجهوا نظرهم إىل غري هذا املوضوع ،بحيث
يمكن القول :إن التاريخ أصبح يف تلك الفرتة بمنزلة العلم الذي يخدم الدولة بدرجة أساسية .فهو علم الدولة بامتياز.

& 57 Abdelhamid Henia, "Historiographie moderne en Tunisie et mémoire de l'Etat (XVIIe-XIXe siècles)," in: Abdelhamid Henia
Abderrahmane Elmoudden & Abderrahim Benhadda (coord.), Ecritures de l'histoire du Maghreb: identité, mémoire et historiographie, Actes
de deux tables rondes organisées à Marrakech le 27 - 28 / 5 / 2004 et à Tunis le 1 - 3 / 10 / 2004, Série colloques et séminaires, no. 138 (Rabat: la
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 2007), pp. 59 - 80.

53

  ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

عىل الرغم من االختالفات والفوارق التي نجدها بني مؤرخي الفرتة العثمانية ،فإنهم ركزوا اهتمامهم يف مواضيع مشرتكة :بناء

ذاكرة الدولة ومجالها ،وذاكرة مؤسسة الباي قصد تدعيم نفوذها عىل حساب املؤسسات الرتكية األخرى املنافسة ،ثم ذاكرة الحكم
(((5
أيضا بمنشآتها اللوجستية والتعليمية.
وعرفوا ً
العائيل ،وركزوا اهتمامهم ً
أيضا يف التعريف بأعوان الدولة من كتاب وعلماء ّ ،

نستنتج الجهاز املفاهيمي املبتكر يف الكتابات التاريخية خالل الفرتة الحديثة؛ انطال ًقا من التصنيفات السياسية املختلفة التي

كان يعتمدها املؤرخون آنذاك عىل نحو متداول للتعبري عن البناء السيايس املركزي املتجدد ّ
باطراد .ونذكر من بني هذه التصنيفات:
"املخزن" ،و"السلطنة" ،و"البايليك" ،و"الدولة" .فما هي داللة هذه التصنيفات السياسية ً
أول؟ وما هي ،كذلك ،داللة تداولها يف
القاموس السيايس التونيس خالل الفرتة العثمانية؟

" .1املخزن"
نجدً ،
للمرة األوىل ،عىل نحو
أول ،تصنيفًا
سياسيا ً
نسبيا  -يرجع إىل العهد الحفيص ( .)1574-1228وقد برزت ظاهرة "املخرن" ّ
قديما ً -
ً

ج ّ
يل ،يف العهد املوحدي ( ،((5()1269-1121إذ جرى اعتماد الكلمة من طرف الفاعلني يف تلك الفرتة ،كاستعارة للتعبري عن مركزة املداخيل
الجبائية واحتكارها ،ومن خالل ذلك كان تأكيد استقرار البناء السيايس ومركزته ،وهي كلمة مستحدثة تقطع مع العبارات السياسية السائدة

محصورا
أساسا يف القاموس السيايس إىل ذلك الوقت ،وربما لهذا السبب بقي استعمالها
إىل حد هذا التاريخ( .((6وأغلب الظن أنها معتمدة
ً
ً
يف مجال اللغة العربية الدارجة( .((6وواصل ابن أيب دينار صاحب املؤنس استعمال كلمة "املخزن" للتعبري عن البناء السيايس القائم يف تونس

مع الحضور العثماين إىل حدود القرن السابع عرش .ويف واقع األمر ،جرى تب ّني كلمة "املخزن" من طرف الهيئة الرتكية الحاكمة منذ السنوات

ً
بداية من القرن الثامن عرش،
األوىل من انتصابها يف مدينة تونس( ،((6ثم تكشف الكتابات التاريخية عن تطور يف مؤسسات املركز السيايس
فلم تعد كلمة "املخرن" مناسبة للواقع السيايس الجديد الذي تجاوزها .ويبدأ املؤرخون والفاعلون السياسيون خالل القرن الثامن عرش

فتمت تجربة كلمتني" :السلطنة" ،و"البايليك".
بتحسس إمكان استعمال مفهوم جديد ّ
يعب بدقة عن الواقع السيايس املستحدثّ .
58

انظر عىل سبيل املثال :ابن أيب الضياف ،ج  7و.8

 59ظهرت الكلمة يف املغرب األقىص مع املوحدين ،وانترشت بعد ذلك يف البالد املغاربية كاملة .وبحسب عبد الله العروي "كانت الكلمة تطلق [ ]...عىل هيئة إدارية،
وقلما" .انظر :عبد الله العروي ،مجمل تاريخ املغرب ،ج ( 2الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب،
وتراتيب اجتماعية وعىل سلوك ومراسم ،أو بعبارة جامعة ،كان املخزن سيفًا ً
 ،)1992ص .209-208

زمنيا بحسب قوله بظهور "مجال املغرب األقىص"" :لقد أصبحت هذه التسمية بمعناها التقني
 60يكتب املؤرخ محمد القبيل حول كلمة "املخزن" التي يقرتن ظهورها ً
راسخا عىل مستوى الكتابة ابتداء من مطلع القرن الثالث عرش للميالد .أما عىل مستوى املشافهة ،فمما ال شك فيه أنها قد ظهرت بنفس املعنى قبل بداية هذا
أمرا
ً
الخاص ً
ً
ارتباطا وثيقًا بني توحيد مجال املغرب األقىص وتبلور الصيغة املركزية
القرن بطبيعة الحال .وإذا كان لهذا التقارب من معنى معقول ،فالظاهر أنه قد يدل عىل أن هنالك
للحكم ،أي يف النهاية بني قيام الدولة املمركزة للمجال وبروز هوية املجال نفسه" .انظر :محمد القبيل ،الدولة والوالية واملجال يف املغرب الوسيط :عالئق وتفاعل (الدار
أيضا للمؤرخ نفسه:
البيضاء :دار توبقال للنرش ،)1997 ،ص 75؛ وانظر ً

Mohamed Kably, "A propos du makhzen des origines: cheminement fondateur et contour cérémonial," Maghreb review: Majallat alMaghrib, vol. 30, no. 1 (2005), pp. 2 - 23.

وقد تناولت دراسات عديدة يف املغرب األقىص ظاهرة "املخزن"؛ نذكر آخر ما صدر منها كتاب محمد جادور ،مؤسسة املخزن يف تاريخ املغرب (الدار البيضاء :سلسلة أبحاث
ملؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية.)2011 ،
جديدا للتعبري عن هذا البناء السيايس الجديد الذي ظهر للعيان بصورة جلية
مفهوما
وخي أن يستنبط
ً
 61نالحظ أن ابن خلدون لم يستعمل يف تاريخه كلمة "املخزن"َّ ،
ً
(املعرفة) .وهو  -يف تقديري  -أول من َّ
نظر لظاهرة "الدولة" باملعنى الحديث للكلمة (سنعود الحقًا إىل هذا املوضوع).
خصوصا مع املوحدين ،وهو مفهوم "الدولة"
ً
ّ
 62يف الواقع ،ليست كلمة "املخزن" وحدها التي استقتها الهيئة الحاكمة الرتكية من القاموس السيايس املحيل الحفيص .بل نجد "ترسانة" كاملة من العبارات السياسية
أيضا النظام الجبايئ املحيل الحفيص .كل ذلك يندرج يف إطار سياسة الهيئة الحاكمة الرتكية املحلية من أجل تحقيق
مثل "القايد" ،و"الشيخ" ،و"املحلة"  ...إلخ .كما تب ّنت ً
استقاللية (فعلية والرسمية) عن الباب العايل .انظر:
Abdelhamid Henia, "Fiscalités et politique fiscale dans la Régence de Tunis au début de la conquête ottomane," in: A. Témimi (éd. et
présentation), Les Provinces arabes à l'époque ottomane, Actes du VIe Congrès du C.I.E.P.O, Cambridge, juillet 1984 (Zaghouan: Centre
d’Études et de Recherches Ottomanes et Morisco-Andalouses, 1987), pp. 139 - 152.
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التجديد يف مجال علم التاريخ يف البالد التونسية
بني القرنني السابع عرش والتاسع عرش ميالديًا

تاـسارد

" .2السلطنة"
أساسا من طرف محمد الصغري بن يوسف كما يظهر يف عنوان كتابه املرشع املليك يف سلطنة أوالد
نجد هذه الكلمة موظفة
ً

عيل الرتيك ،الذي كتبه خالل السنوات  1760فالكلمة مستحدثة يف القاموس السيايس يف البالد التونسية خالل القرن الثامن عرش،
خصوصا يف منطقة الرشق األوسط ،عىل غرار اليمن الرسويل منذ القرن الثاين
استقاها املؤرخ من القاموس السيايس العريب املستعمل
ً

عرش ميالدي( .((6إذا كان املوحدون استنبطوا مفهوم "املخزن" للتعبري عن البناء السيايس املستحدث يف عهدهم ،فإن الرسوليني يف

عبوا عنه بكلمة "السلطنة"( ،((6وكان اعتماد مفهومي "السلطنة" (من طرف
اليمن وجدوا أنفسهم ً
أيضا أمام بناء سيايس مماثل لكنهم ّ
الرسوليني ً
مثل) و"املخزن" يف املغرب اإلسالمي (من طرف املوحدين) ،سابقًا للجهد التنظريي الذي أنجزه ابن خلدون؛ املتمثل  -كما
ذكرنا من ُ
قبل  -باستنباط كلمة "الدولة" ،ولكن محمد الصغري بن يوسف يف سياق بحثه عن كلمة مناسبة تعكس واقع البناء السيايس
ِ
جي ًدا تأليف ابن
يف شكله الجديد خالل القرن الثامن عرش ،لم يعتمد كلمة "الدولة" لعنونة كتابه املرشع املليكً ،
علما أن املؤلف يعرف ّ
كبريا( ،((6فكانت الغلبة – عىل الظاهر  -خالل
خلدون( ،((6إذ ّ
فضل كلمة "السلطنة" ،لكن جهده التنظريي لم َ
يلق ،فيما يبدوً ،
رواجا ً

القرن الثامن عرش الستعمال الكلمة الجديدة "البايليك".

" .3البايليك"
أصبحت كلمة "البايليك" متداولة عىل نحو متواتر يف وثائق األرشيف التي يسهر عىل وضعها ُ
"الك ّتاب" أعوان اإلدارة املركزية

ً
بداية من منتصف القرن الثامن عرش إىل منتصف القرن املوايل(.((6
بباردو( .((6ويربز ذلك بوضوح يف الوثائق األرشيفية التي وضعت

بدءا من محمد الوزير الرساج
وقد اع ُتمدت هذه الكلمة من املؤرخني منذ القرن الثامن عرش وتواصلت إىل منتصف القرن التاسع عرشً :
مرورا بـحسني خوجة يف ذيل بشائر أهل اإليمان ،والوزير الكاتب حمودة بن عبد العزيز يف
األندليس يف مؤلفه الحلل السندسية،
ً

الكتاب البايش ،إىل أن نصل إىل ابن أيب الضياف يف إتحاف أهل الزمان .فكل هؤالء املؤرخني اشتغلوا ،عىل نحو أو آخر ،بالكتابة يف
فتبعا
اإلدارة املركزية بباردو .كل هؤالء املؤرخني ّثبتوا استعمال كلمة "البايليك" وتخلوا
تدريجيا عن التصنيف السابق (أي "املخزن")ً .
ً

أول ُ
تحقرييا( .((6أما أساس املسعى التنظريي لكلمة "البايليك" الذي أسس له ً
الك ّتاب يف اإلدارة
لذلك ،أصبح هذا التصنيف تصنيفًا
ً
63 Éric Vallet, L'Arabie marchande: État et commerce sous les sultans rasūlides du Yémen (626 - 858/1229 - 1454), (Paris: publications de la
Sorbonne, 2010).

تخصصا بني املرشق اإلسالمي ومغربه يف هذا املجال :املرشق يعتمد
عموما يف املرشق .وكأن هناك
 64من املفيد أن نذكر يف هذا الصدد أن كلمة "السلطنة" كانت معتمدة
ً
ً
كلمة "السلطنة" ،واملغرب يعتمد كلمة "املخزن" ،وذلك للتعبري  -يف الحالتني كلتيهما  -عن بناء سيايس مركزي مستحدث ،ذي نزعة ترابية /مجالية.
 65عندما نعود إىل مؤ َّلف محمد الصغري بن يوسف (التكميل املشفي) ،نالحظ أن املؤلف استعمل أكرث من مرة كلمة "الدولة" ،انظر ً
مثل :الورقة  211وجه ،والورقة 217
أمدين بنسخة من هذا املخطوط.
وجه .أشكر ،يف هذه املناسبة ،الزميل الدكتور محمد فوزي املستغانمي الذي ّ
 66يف الكتاب البايش الذي انتهى من تأليفه حمودة بن عبد العزيز سنة  ،1777نجد استعمال الكلمات الثالث" :املخزن" ،و"السلطنة" ،و"الدولة" .انظر :حمودة بن
عبد العزيز ،االلكتاب البايش ،املكتبة الوطنية بتونس ،مخطوط رقم .351

ذكرا لكلمة "البايليك" يف كامل الدفرت رقم  1من األرشيف الوطني التونيس ،الذي يرجع تاريخه إىل سنة  .1676وهو أقدم دفرت جبايئ باألرشيف .حول هذا الدفرت،
 67ال نجد ً
انظر :كراسات األرشيف ،الدفرت الجبايئ رقم ( 1تونس :منشورات األرشيف الوطني التونيس.)2010 ،

أساسا بـ "أرض البايليك" (انظر الدفرت رقم  ،2066يف األرشيف الوطني التونيس ،الذي يرجع تاريخه إىل سنة ،1759
ذكرا لكلمة "البايليك" يف الدفاتر املتعلقة
ً
 68نجد ً
وكذلك الدفرت رقم  20الذي يرجع تاريخه إىل سنة  )1834مع العلم أن هذه األمالك نفسها كان يطلق عليها تسمية "أرض الباي" خالل النصف األول من القرن الثامن
عرش .حول هذه املسألة ،انظر:

Abdelhamid Henia, Propriété et stratégies sociales à Tunis (XVIe-XIXe siècles), (Tunis: la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 1999),
pp. 136 - 137, 143, 202, 418.

 69أصبحت كلمة "مخزن" يف التعبري العامي مقرتنة بـ "الخزي" و"العار" .فحافظت الذاكرة الجمعية يف مدينة تونس عىل هذه الظاهرة من خالل املثل الشعبي الرائج إىل
يومنا هذا الذي يقول" :خدمة املخزن خزاية".
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روج له (املؤرخون-الك ّتاب) املذكورون ،أو عىل األقل أكسبوه صبغة اصطالحية يف األوساط العاملة ،فيعود ً
أول إىل ما تحقق
املركزية ،ثم ّ
من احتكار للنفوذ لصالح مؤسسة الباي عىل حساب املؤسسات السياسية األخرى املنافسة ،مثل :مؤسسة الباشا ومؤسسة الداي ،وذلك
جذريا يف بنيته يف منتصف القرن التاسع عرش .فيقع
تغيريا
يدي الباي حسني بن عيل( .((7لكن هذا البناء السيايس يعرف مرة أخرى
عىل َ
ً
ً

ّ
لتحل مح ّلها كلمة "الدولة".
تدريجيا عن كلمة "البايليك"
التخيل
ً

" .4الدولة"
عموما( .((7ففي معنى التداول
كانت كلمة "دولة"( ((7تفيد  -كما يبني ذلك ابن منظور يف مؤلفه لسان العرب (1292م)  -التداول
ً

يف ممارسة الحكم ً
مثل ،نقول :دولة العباسيني أو دولة األمويني ،وهو يعني دور العباسيني أو األمويني يف ممارسة الحكم .ألول مرة يف
ً
متداول
عرفة) يف الكتابات التاريخية؛ وذلك يف معنى ما أصبح
منتصف القرن التاسع عرش يجري تكريس استعمال كلمة "الدولة" (املُ َّ

مستوحى من كتابات ابن خلدون؛ إذ هو أول
يف تلك الفرتة يف البالد األوروبية لكلمة " ."Etatوال شك يف أن هذا االستعمال الجديد
ً
(((7
من َّ
أيضا ابن الشماع
لكن هذا املفهوم بقي شبه
منيس بعده ،وإن اعتمده ً
عرفة) باملعنى الحديث للكلمة ّ ،
نظر ملفهوم "الدولة" (املُ َّ
ٍّ

عنوان كتابيهما املذكورين من ُ
قبل ،إىل أن استعادته الكتابات التاريخية التونسية يف الفرتة الحديثة عرب
والزركيش كما يظهر ذلك يف
َ
ً
كثريا من التصنيفات املعرفية
عملية إعادة اكتشاف َأثَر ابن خلدون
بداية من القرن الثامن عرش ،وتب ّنت هذه الكتابات ،يف الوقت ذاتهً ،
الخلدونية التي وظفتها لتجديد املعرفة التاريخية وخلق املعنى يف العديد من املجاالت.

كان منطلق هذا التحول املفاهيمي تلك "اإلصالحات" السياسية التي أدت إىل اإلعالن عن "عهد األمان" سنة  1857وبعث

"دستور" (قانون الدولة) سنة  .((7(1861ويف إطار هذا السياق يتحول لفظ "البايليك" إىل مرادف لـ "الحكم املطلق"؛ وذلك بحسب
الوصف للنظام السيايس الذي قدمه ابن أيب الضياف يف كتابه الـ إتحاف( .((7وتصبح كلمة "البايليك" يف الخطاب السيايس السائد آنذاك
معبة عن تصنيف تحقريي.
ّ

هكذا إ ًذا ،تتغري طبيعة البناء السيايس املركزي يف البالد التونسية ّ
باطراد .وتعهدت الكتابات التاريخية هذه التحوالت بإنتاج

التصنيفات السياسية املناسبة وترويجها ،مع إضفاء صبغة علمية عليها .وهكذا ُي َك ِّرس املؤرخون بعلمهم الحراك الذي يعرفه البناء

ثم فإنهم يخلقون املعنى املؤسس للرشعية السياسية يف املراحل املتتالية .وإىل
السيايس املركزي التونيس خالل العهد الحديث .ومن ّ
أيضا ،ذاكرة تاريخية لرموز هذه الدولة يف أطوارها وجميع تجلياتها(.((7
جانب هذا الجهد التنظريي ،كان املؤرخون َيبنونً ،

M. H. Chérif, Pouvoir et société dans la Tunisie de H'usssein Ben 'Alî (1705 - 1735), (Tunis: l'Université de Tunis, 1982 - 1986).

70

Rosenthal F., "Dawla," in: Encyclopédie de l'Islam, 2nd ed., t. 2 (Paris: Brill Maisonneuve et Larose, 1993), pp. 183 - 184.

71

72

جمال الدين بن منظور ،لسان العرب ،ج ( 5بريوت :دار صادر ،)2000 ،ص .328-327

74

عبد الحميد هنية ،تونس العثمانية ،بناء الدولة واملجال ،ط ( 2تونس :منشورات أوتار-ترب الزمان ،)2016 ،ص .213-197

75

ابن أيب الضياف ،ج  ،1ص  11وما بعدها.

 73أعاد ابن خلدون استنباط مفهوم "الدولة" انطال ًقا مما عايشه يف عهده من تحول يف البناءات السياسية؛ سواء يف بالد املغرب أو يف بالد املرشق ،ذلك أن كلمة "الدولة"
يعمم استعمال املفهوم املستنبط ،ال للفرتة التي عارصها
(املعرفة) نجدها مستعملة ً
أيضا يف لسان العرب البن منظور (ج  ،5ص  .)328-327لكننا نالحظ أن ابن خلدون ّ
ّ
أيضا لنعت البناءات السياسية يف الفرتات التاريخية القديمة (الحضارات اليونانية ،والرومانية ،وغريها) .انظر :ابن خلدون ،ص  416وما بعدها.
فحسب ،بل نجده يوظفه ً
Abdelhamid Henia, Le frère, le sujet et le citoyen. Dynamique du statut politique de l'individu en Tunisie (Tunis: l'Or du temps, 2015), pp. 101 - 113.
Henia, "Historiographie moderne en Tunisie," pp. 59 - 80.
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عا :املؤرخ يبني ذاكرة لرموز الدولة
راب ً
يمثل بناء ذاكرة لرموز الدولة إحدى الطرق املعتمدة لتدعيم املركزة السياسية ،ولم تكن الذاكرة يف الكتابة التاريخية تقنية جديدة

إن التاريخ والذاكرة مقرتنان منذ زمن بعيد ،وذلك وفق النموذج العريب اإلسالمي الذي أسسته أعمال مشهورة ،مثل
يف ذلك الوقتّ .

(((7
وضبط هوية السالالت .لكن الجديد يف العهد الحديث هو
كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  .وهو تاريخ يخدم النخب الدينية ْ

حد ذاته إىل والدة نموذج جديد يف
أن الذاكرة أصبحت توظف ً
أيضا لبناء الدولة باملعنى الحديث للكلمة ومؤسساتها ،وهو أمر يشري يف ّ

الكتابة التاريخية .إذ اعتنى مؤرخو الفرتة العثمانية ببناء ذاكرة املجال (إفريقية) ،أي مجال الدولة ،وذاكرة مؤسسة الباي الصاعدة،
معينة طيلة العهد العثماين يف البالد
وذاكرة الحكم العائيل (املرادي ثم الحسيني) الذي ّأمن احتكار النفوذ املركزي لصالح ساللة عائلية ّ
التونسية وبعده.

 .1ذاكرة املجال
كان هاجس بناء املجال حارضًا بقوة يف املشاريع السياسية لدى الحكام األتراك والنخب الحرضية منذ بداية الحضور العثماين يف

ضبابيا وغري واضح بالنسبة إىل النخب الحرضية ،وكذلك بالنسبة إىل الحكام األتراك
تونس سنة  ،1574لكن هذا املجال بقي مد ًة طويلة
ً
رسميا) عن الباب العايل منذ السنوات العرش األوىل بعد مغادرة سنان باشا تونس إىل
(فعليا وليس
الذين بدؤوا يستقلون شي ًئا فشي ًئا
ً
ً

إسطنبول( .((7وجاءت الكتابات التاريخية عاكسة بوضوح هذا الهاجس ،فأنجزوا ذاكرة تاريخية تكرس مختلف التوجهات السياسية

مؤسسا لهذا االتجاه الجديد يف الكتابة التاريخية املوظفة عىل نحو مك ّثف للذاكرة التاريخية .وأغلب
عد ابن أيب دينار
وي ّ
يف هذا املجالُ .
ً
تقريبا.
الكتابات التاريخية التي جاءت بعده واصلت النهج نفسه
ً

سخر ابن أيب دينار تاريخه املؤنس لبناء ذاكرة ملجال الدولة الرتابية الصاعدة الذي ُينعت يف عهده بـ "إفريقية" .فالهاجس الرئيس
ّ

عند ابن أيب دينار يف هذا الكتاب ليس تعاقب الدول التي حكمت املنطقة ،بل بناء ذاكرة ملجال إفريقية عىل الصورة التي هي عليها يف

تاريخا إلفريقية التي يعيشها يف
النصف الثاين من القرن السابع عرش .فهو ال يكتب تاريخ إفريقية كما كانت عرب التاريخ ،وإنما بنى
ً

عرفها يف كتابه عىل النحو اآليت" :إفريقية من بالد املغرب ،وعند أهل العلم إن أطلق اسم إفريقية فإنما يعنون به بلد القريوان
حارضه .إذ َّ
ً
مستقل وله حدود ولهم اختالف فيه .وإفريقية أوسط بالد املغرب وخري األمور أوسطها .وقيل إنما
إقليما
وأما أهل السري فيجعلونه
ً

سميت بإفريقية ألنها فرقت بني املرشق واملغرب وال يفرق بني االثنني إال أحسنها [ ]...قلت يف زماننا هذا ال يعرب بإفريقية ّإل من واد
الطني إىل بلد باجة"(.((7

فهو يسقط مجال "إفريقية" (أي مجال الدولة) يف حارضه عىل املايض مهما تغري .ويف األحوال ك ّلها ،ال عالقة لهذا املجال بما

"تموجا" مطر ًدا يف مساحتها؛ وذلك
كان عليه يف املايض .ومن املعروف أن "إفريقية" ("أفريكا" يف العهدين الروماين والبيزنطي) عرفت
ً
غربا.
بحسب الفرتات؛ من برقة رش ًقا إىل طنجة واألندلس ً

 77أبو بكر أحمد الخطيب البغدادي ،تاريخ مدينة السالم وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غري أهلها ووارديها ،تحقيق بشار عواد معروف (بريوت :دار الغرب
اإلسالمي.)2001 ،
 78هنية ،تونس العثمانية ،ص 128-95؛ فاطمة بن سليمان" ،مجال خمري والسلطة املركزية بتونس يف القرن التاسع عرش :من التخوم إىل الحدود ومن املخزن إىل
الدولة" ،روافد ،العدد  ،)2000-1999( 5ص .42-7
79
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أيضا ،أن ابن أيب دينار لم يتوقف بهذه الذاكرة التاريخية عند بداية اإلسالم ،كما هو معمول به يف كثري من
ومن املفيد أن نالحظ ً

الكتابات التاريخية السابقة وحتى الالحقة( ،((8وإنما رجع بها إىل أبعد الحدود عندما أشار إىل أسطورة تأسيس "قرطاجنة" البونية عىل
معتمدا يف ذلك عىل "تواريخ النصارى"( ((8وهم أدرى بهذه األحداث
يد ديدون  ،Didonأو إىل ذكر غزوات حنبعل القرطاجي ضد روما،
ً

بحسب قوله .فليس اإلسالم يف حد ذاته هاجسه ،وإنما ذاكرة مجال الدولة قبل كل يشء ،وإن تخطت التحقيب اإلسالمي .بهذا

تتخطى الكتابة التاريخية عند ابن أيب دينار املقدس ،لتتميز بنزعة "علمانية" واضحة(.((8

أيضا يف اإلستغرافيا التاريخية يف ذلك الوقت .فابن خلدون
ويعد التأريخ للمجال من طرف ابن أيب دينار من أبرز عالمات التجديد ً
ّ

ممن كانوا يكتبون يف عهد الدولة الحفصية(((8؛ ذلك أن
لم يتقيد بمجال ّ
معي يف كتابته التاريخية وال الشماع وال الزركيش من بعده ّ
انسجاما بني الهواجس السياسية الجديدة وبناء
أيضا لدى الحكام الحفصيني كما ذكرنا سابقًا؛ فكأن هناك
الهاجس املجايل مفقود ً
ً

املعرفة التاريخية.

أما عىل مستوى تسمية املجال ،فقد اتخذ الحكام األتراك منذ البداية تسمية جديدة هي "إيالة تونس" ،لنعت املجال التابع ملدينة

تونس ،معوضني بذلك كلمة "إفريقية" التي كانت ُتعتمد يف العهد الحفيص وقبله .لكن املنحى االستقاليل الذي سلكه األتراك بمساندة

من األهايل الحرض ،أدى إىل إعادة إحياء تسمية "إفريقية" الحفصية ،إىل جانب إحياء مؤسسات حفصية أخرى عىل غرار "املخزن"،
و"املحلة" ،و"القايد" ،وكذلك رضائب ترجع إىل العهد نفسه كما بي َّنا ذلك من ُ
قبل( ،((8ما يدل عىل أن هناك إرادة واضحة إلعادة بناء
املركزة السياسية بالرموز الحفصية ،مع يشء من االستقاللية عن الباب العايل .وكان كتاب املؤنس يرشح باإليحاءات التي تعيد ذاكرة

خصوصا عندما ّ
يذكر ابن أيب دينار من حني إىل آخر بعهد السلطان أيب عمرو عثمان ،وهو الذي يمثل يف
العهد الحفيص يف فرتات األوج،
ً
الذاكرة الجمعية آنذاك أوج الدولة الحفصية(.((8

 .2ذاكرة مؤسسة الباي
أيضا كل
إن تاريخ الذاكرة الذي صاغه ابن أيب دينار واملؤرخون الذين اقتفوا أثره من بعده ال يخص املجال فحسب ،بل يشمل ً

ما من شأنه أن يساهم يف تدعيم بناء الدولة ومركزتها السياسية؛ من ذلك بناء ذاكرة ملؤسسة الباي يف العهد املرادي ( )1702-1628ثم
يف العهد الحسيني (بداية من عام .)1705

َّ
يتخط محمد بن محمد الوزير الرساج األندليس يف تاريخه الحلل السندسية بداية اإلسالم ،مع أنه كان يكتب خمسني سنة بعد إنهاء ابن أيب دينار لكتاب املؤنس،
 80لم
ونجد التميش نفسه يف املغرب األقىص عند املؤرخني إىل بداية القرن العرشين .فاملؤرخ أحمد بن خالد النارصي ( - )1897-1835عىل سبيل املثال  -كتب تاريخ املغرب األقىص
من دخول اإلسالم إىل نهاية القرن التاسع عرش .انظر :أحمد بن خالد النارصي ،االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص ،ط ( 1القاهرة :بوالق 4( ،)1894 ،أجزاء) /ط ( 2الدار
البيضاء :دار الكتاب 9( ،)1954 ،أجزاء).
81
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 82لم يكن ابن أيب دينار أول من تخطى التحقيب اإلسالمي من خالل الرجوع إىل الفرتة السابقة عن بداية اإلسالم .فابن خلدون قبله فعل ذلك يف إطار كتابة تاريخ كوين-
أيضا إىل "اليونانيني" و"الالطينيني" وغريهم من الشعوب والحضارات التي شاهدها العالم قبل ظهور اإلسالم .انظر :ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون،
عاملي؛ نجده يرجع ً
ص  416وما بعدها .لكن ال أظن أن ابن أيب دينار قد اطلع عىل تاريخ ابن خلدون .فاملعروف أن أول نسخة من هذا التاريخ كانت قد ظهرت يف البالد التونسية يف بداية القرن
الثامن عرش؛ أي يف عهد الباي حسني بن عيل ( .)1735-1705انظر يف هذا الصدد:
Valensi, p. 283 et suiv.

تبي لوسات فالنيس يف هذا الكتاب كيفية استنساخ تاريخ ابن خلدون يف تونس بطلب من الباي حسني بن عيل ،ما يدل عىل األهمية التي أصبح يحظى بها علم التاريخ
ّ
خصوصا.
عموما ،وتاريخ ابن خلدون
ً
ً
83

ابن خلدون؛ ابن الشماع؛ الزركيش.
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(((8
لعملية بناء
نتاجا
تبني األحداث خالل القرن السابع عرش ّ
أن ظهور مؤسسة الباي مع املراديني كان عىل نحو تدريجي  ،وكان ً
ّ

ّ
مهما يف عملية
متعددة األطراف
تضافرت فيها جهود عنارص فاعلة ّ
ال يشكل املراديون يف ذلك سوى أحد أطرافها .وكان دور املؤرخني ًّ
ترسخها .فما هي املعطيات التاريخية التي كانت وراء بناء مؤسسة الباي؟
البناء هذه ،وذلك بصياغة ذاكرة ّ

منذ العرشية الثانية من القرن السابع عرش ،تذكر املصادر رمضان باي (ت )1613 .الذي اختص بقيادة املحلة التي تجوب البالد

وشتاء نحو الوسط والجنوب ،من أجل جمع الرضائب .ثم خلفه يف مهمة قيادة املحلة أحد مماليكه مراد كورسو باي
صيفًا نحو الشمال،
ً
(ت ،)1631 .وهو مؤسس العائلة املرادية ،وانحرصت مهمة قيادة املحلة بعده يف ساللته ،وشي ًئا فشي ًئا أصبح قائد املحلة يتقاسم النفوذ

يف اإليالة التونسية مع الداي ،فكان الباي يدير قضايا دواخل البالد ،وكانت املدن التي ّ
ترتكز فيها حاميات عسكرية ومؤسسة الديوان

التفوق التدريجي لنفوذ قائد املحلة
ثم تقلص بعد ذلك مجال نفوذ الداي واقترص عىل مدينة تونس ،ويعزى
ّ
من اختصاص الدايّ ،
ؤمنه للفئة الحاكمة من موارد مادية داخلية (ريوع جبائية وعقارية) ،قصد تصديرها
(الذي أصبح يختص بلقب الباي) ،إىل ما كان ُي ّ

التكيف مع املعطيات العاملية واملحلية .استطاع
يؤمنه من إمكانات
إىل الخارج عن طريق الرشكات التجارية األوروبية؛ أي إىل ما كان ّ
ّ

املراديونً ،
يؤمنوا بذلك موارد مادية مهمة
فعل ،أن يسيطروا عىل دواخل البالد وأن يخضعوا القبائل الطرفية املحاربة والقوية ،وأن ّ
تعوض النقص الحاصل من تراجع موارد التجارة الصحراوية وتغني عن التبعية للموارد املتأتية من نشاط القرصنة.

وشي ًئا فشي ًئا ،تتحول كلمة "الباي" التي أصبح ينفرد بها قائد املحلة من "تكربة ملن ينادى بها" فحسب ،إىل كلمة تنعت

مؤسسة سياسية قائمة بذاتها .وجاءت الكتابة التاريخية لتكرس بدورها عملية البناء هذه؛ من خالل صياغة ذاكرة تربر صعود مؤسسة
الباي .وكانت البوادر األوىل لبناء هذه الذاكرة مع تاريخ املؤنس البن أيب دينار؛ وذلك عندما كانت املنافسة عىل أشدها بني مؤسسة
الباي ومؤسس َتي الديوان والداي .وكان ابن أيب دينار يدافع بكل ما ُأويت من قوة عن البايات املراديني ،إذ كان يرتدد عىل بالطهم

ويمدحهم بشعره(.((8

نهائيا لصالح مؤسسة الباي إال يف بداية القرن الثامن عرش مع إرساء حكم الباي حسني بن عيل .دأب املؤرخون
ولم تحسم املنافسة
ً

وخصوصا خالل القرن التاسع عرش ،وعىل رأسهم ابن أيب الضياف ،يف ترسيخ رشعية مؤسسة الباي؛ وذلك
خالل القرن الثامن عرش
ً

عد رمزية تاريخ 1574
بإسناد تأسيسها إىل سنان باشا سنة  1574قبل مغادرته تونس إىل إسطنبول .وهو تحريف صارخ للواقع التاريخي .و ُت ّ

أن بناء الذاكرة ملؤسسة الباي متعلق
أساسا لتربير رشعية أي مؤسسة من مؤسسات النفوذ الرتيك يف البالد التونسية
عموما .نفهم ،إ ًذاّ ،
ً
ً

ً
مقارنة بأي ذاكرة
بإكسابها املرجعية الرضورية .هكذا تكون الذاكرة التي بنتها اإلستغرافيا التونسية ملؤسسة الباي غري مختلفة يف بنيتها
أيضا تحريفية ،وانتقائية ،وتربيرية.
تاريخية أخرى؛ فهي ً

 .3ذاكرة الحكم العائيل
من أجل تدعيم املركزة السياسية وتحقيق االحتكار ملمارسة النفوذ كان عىل الفاعلني السياسيني عدم االكتفاء بتدعيم نفوذ مؤسسة

الباي عىل حساب املؤسسات السياسية األخرى املنافسة لها مثل مؤسسات "الباشا" ،و"الديوان" ،و"الداي" ،بل وجب كذلك تدعيم
 86لم تكن كلمة "باي" يف البداية سوى "تكربة ملن ينادى بها" بحسب تعبري ابن أيب دينار (انظر :املؤنس ،ص  .)200كان األتراك ذوو املكانة املرموقة ُينا َدون بها يف
أن عثمان داي ( )1610-1598قتل محمد باي ،ابن الباشا حسني ،رايس البحر .وموجبه بحسب ما أورده محمد بن محمد
خربا مفاده ّ
بدايات القرن السابع عرش .من ذلك نجد ً
أن محمد باي املذكور له إرب يف مرتبته" .ويضيف املؤرخ نفسه" :وكان عمر محمد باي املذكور ثماين وعرشين سنة .وكان له ذكر
"أن عثمان داي بلغه ّ
الوزير الرساج األندليس ّ
توجه" .انظر :الوزير الرساج األندليس ،ج  ،2ص .349
رعبا ،ورزق الظفر يف البحر أينما ّ
يف آذان النصارى عظيم أهلكهم ً
Abdesselem, pp. 157 - 171.
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فكرة تحقيق احتكار النفوذ السيايس وحرصه يف ساللة الباي الحاكم .فربزت البوادر األوىل للحكم العائيل مع املراديني (.)1702-1628
أساسا ،مع بداية عهد حسني بن عيل ،وبالخصوص عندما وصل أبناؤه إىل
أما االنطالقة الحقيقية لبناء ذاكرة للحكم العائيل فكانت،
ً

الحكم بداية من عام .1756

لم تكن تجربة الحكم العائيل جديدة يف البالد التونسية .كانت القاعدة يف ممارسة النفوذ خالل العهد الحفيص .ورأينا أن ابن أيب دينار

كان يشيد ،يف أكرث من موضع يف كتابه املؤنس ،بالحكم الحفيص ،وخاصة بحكم السلطان أيب عمرو عثمان الذي يمثل عهده يف الذاكرة
الجمعية أوج الدولة الحفصية .وجاء تاريخ ابن أيب دينار ليثبت هذه الذاكرة .فإىل جانب إرادة إحياء املؤسسات السياسية الحفصية ،كان
االتجاه العام لدى الفاعلني السياسيني هو ترسيخ فكرة الحكم العائيل عىل املنوال الحفيص؛ قصد تحقيق احتكار ممارسة النفوذ لصالح
مؤسسة الباي ،ما يساعد أكرث فأكرث عىل تدعيم املركزة السياسية التي ُتعد حينها القيمة السياسية األوىل .لم تنجح تجربة الحكم العائيل

يعي ابنه محمد الرشيد باي األمحال
عىل نحو كامل مع املراديني ،وأعيد إحياؤها مع بدايات حكم الباي حسني بن عيل الذي قرر أن ّ
تعويضا ملا فقد لقب الباشا .وعمل املؤرخون ،وأخص بالذكر منهم محمد
عليا الذي طلب له
ووليا للعهد،
ً
ً
ً
مزيحا من هذه الرتبة ابن أخيه ًّ

محمد ،بطريقة تضفي
سيدي
سعادة الذي عنون كتابه قرة العني بنرش فضايل امللك حسني
ّ
ّ
املمجد ونجله األمري ابن األمري الباي ّ

رشعية عىل التوجه نحو إرساء نظام حكم عائيل.

فعليا ّإل مع وصول اب َني حسني بن عيل إىل الحكم سنة  ،1756أي بعد االنتصار الذي
لكن الحكم العائيل الحسيني لم يبدأ التحقق ً

تحقق لهما عىل مغتصب حكم أبيهما ،أي عيل باشا ( ،)1756-1735بمساعدة عسكر الجزائر .وتجند املؤرخون الذين كتبوا يف النصف

خطابا
الثاين من القرن الثامن عرش وخالل القرن التاسع عرش لبناء ذاكرة تاريخية تدعم الحكم العائيل الحسيني ،وتفرض يف املقابل
ً

كليا بشأن األخبار التي تتعلق به .فال نكاد نجد يف كتابات هؤالء املؤرخني سوى املعلومات التي
مند ًدا بعهد عيل باشا،
ً
وتعتيما يكاد يكون ًّ
واحدا ُوضع يف عهد عيل باشا ،فما كتب جميعه عنه كان
مصدرا
وتربر ساحة أبناء حسني بن عيل .وال نجد
ً
تشني سمعة عيل باشا وأتباعهّ ،
ً
يف ظل الحكم الحسيني .وهي طريقة غري مبارشة لتغييب صورة عيل باشا من املشهد السيايس ،ما يوهم بفكرة تواصل الحكم يف ساللة
حسني بن عيل.

أن محمد الصغري بن يوسف ،الذي أنهى تأليفه املرشع املليك يف سلطنة أوالد عيل الرتيك ،خالل الستينيات
يف السياق نفسه ،نجد ّ

مساهما بذلك يف تكريس
من القرن الثامن عرش ،يؤكد من خالل صياغة عنوان كتابه أحقية أبناء حسني بن عيل يف ممارسة الحكم،
ً

خصوصا إذا عرفنا أن املعارضة لحكم أبناء حسني بن عيل قد اشتدت
الحكم العائيل يف ساللة الباي حسني بن عيل .ونفهم أهمية ذلك،
ً
أيضا االنتفاضة التي قادها حفيد عيل باشا (إسماعيل
أكرث بعد وفاة الباي محمد الرشيد بن حسني بن عيل سنة  .((8(1759ومن تبعات ذلك ً

جده .نفهم
بن يونس) بجبل وسالت يف الشمال الغريب ملدينة القريوان خالل الفرتة 1762-1759؛ قصد اسرتجاع الحكم لصالح ساللة ّ
الرهانات التي نسجت حول رواية تاريخ هذا الحدث لتدعيم الحكم العائيل الحسيني وتربيره .ويف هذا اإلطار نستحرض الذاكرة التاريخية

املهم الذي قاموا به لتدعيم الحكم العائيل الحسيني عىل
التي صاغها هؤالء املؤرخون حول هذه االنتفاضة ،فهي تكشف لنا عن الدور
ّ
 88نجد يف وثيقة سجنية عد ًدا من املساجني بتهمة عدائهم للسلطة .انظر :األرشيف الوطني التونيس" ،وثيقة سجنية" ،دفرت رقم  ،83ترشين األول /أكتوبر ،1762
ص  .129-117حول هذه الوثيقة ونتائج البحث فيها ،انظر:

Abdelhamid Henia, "Prisons et prisonniers à Tunis vers 1762: Système répressif et inégalités sociales," in: Les provinces arabes et leurs sources
documentaires à l'époque ottomane, actes du 7ème Symposium du Comité International d'Études Pré-ottomanes et Ottomanes (C.I.E.P.O.), Tunis,
13 - 18 / 9 / 1982, 10ème année, no. 31 - 32 (Tunis: centre d'étude et de recherches sur les provinces arabes à l'époque ottomane, 1984), pp. 223 - 252.
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التجديد يف مجال علم التاريخ يف البالد التونسية
بني القرنني السابع عرش والتاسع عرش ميالديًا

تاـسارد

نحو غري مبارش .وبمثل هذه الكتابات التاريخية ،مع إجراءات سياسية أخرى ،استطاع الحسينيون أن يثبتوا حكمهم العائيل الذي
تواصل إىل سنة .1957

ميزت السنوات األوىل بعد وصول أبناء حسني
جاءت انتفاضة جبل وسالت بوصفها
ً
تتويجا لالضطرابات السياسية املتتالية التي ّ

"مرشفة" لهم .فقد كان ذلك مقابل الغنائم
بن عيل إىل الحكم سنة  .1756لم تكن الطريقة التي اسرتجع بها أبناء حسني بن عيل الحكم
ّ
الكربى التي حصل عليها الجيش الرتيك الجزائري من األهايل ،بعد أن استباحوا مدينة تونس ،فكان الثمن ً
باهظا .ومضت سنوات قبل

أن يستتب األمن .وتشري الوثائق إىل أن هناك محاوالت قتل عديدة استهدفت محمد باي وعيل باي يف ترشين األول /أكتوبر ،1756

ونيسان /أبريل وحزيران /يونيو وتموز /يوليو  ،1757وشباط /فرباير  .((8(1759وال يمكن فهم مثل هذه املحاوالت املتتالية إال يف مناخ

أساسا،
أصبحت فيه الدولة الحسينية ضعيفة وذات هيبة متدنية ،فأطلق عيل باي سنة  1762حملة قمعية واسعة النطاق استهدفت،
ً
جبل وسالت ،ثم بدرجة أقل جبل عمدون شمال البالد التونسية ومناطق أخرى .كما اتخذ عيل باي قرار إخالء جبل وسالت من سكانه

يف السنة نفسها .وعىل الرغم من ضخامة الكارثة اإلنسانية التي نتجت من عملية اإلخالء ،فقد وقع التعتيم عىل فظاعتها ووطأتها عىل
األهايل من املؤرخني الذين ساهم ٌّ
كل منهم بطريقته يف بناء ذاكرة تاريخية عملت عىل تربيرها.

قدم اإلجراء عىل أنه نتيجة ملعارضة الجبل الدائمة للسلطة املركزية ،وأن
فالصغري بن يوسف الذي يكتب مبارشة بعد وقوع الحدثّ ،

الجبل ّ
يشكل قوة عسكرية ضاربة ال مثيل لها ،وأنه يمثل مركز ثقل الحياة السياسية يف البالد ،ويجعل من الجبل موطن قبائل محاربة،
التام
مع أن املجموعات التي تقطن الجبل بمنزلة مجموعات قروية كربى ،إن لم نقل إنها تشمل ً
أيضا مجموعات حرضية باملعنى ّ
(((9
قرائه الحرضيني،
يؤجج النعرة
للكلمة  .يريد الصغري بن يوسف ،بمثل هذه القراءة ألحداث جبل وسالت ،أن ّ
القبلية املتأصلة لدى ّ
ّ

قوة جبل وسالت العسكرية واإلسرتاتيجية حتى يبني مناعته ،فيكون اإلجراء الذي اتخذه عيل باي ضد أهايل جبل وسالت
وأن يضخم ّ
عظيما عىل أكرب عدو اعرتضه.
انتصارا
ً
ً

أن الجبل "نافق" (أي
أما حمودة بن عبد العزيز فيقدم قراءة مختلفة لهذا الحدث يف الكتاب البايش (سنة )1776؛ إذ يرى ّ

انتفض ضد الدولة) ،وعندما أدركه الفشل بعد هروب إسماعيل بن يونس نزل منه "الوسالتية"( ((9إىل السهل عن طواعية وبمحض

خاليا .الواضح ،إ ًذا ،أن هنالك إرادة لبناء ذاكرة
إرادتهم؛ فما كان من عيل باي ّإل أن قرر عدم عودة الوسالتية إىل جبلهم .وبقي الجبل ً
متعددة لتربير الحدث الذي بدا هو اآلخر متعد ًدا( ،((9وجاءت الذاكرة يف الحالتني كلتيهما بوصفها عملية انتقاء وتحريف لغاية التربير.

ومن خالل بناء هذه الذاكرة نلمس إرادة واضحة لدى هؤالء املؤرخني املذكورين لتدعيم الحكم العائيل الحسيني .ويربز ذلك،

خصوصا ،عند ابن أيب الضياف أثناء تناوله الظروف التي اعتىل فيها حسني بن عىل الحكم سنة  ،1705وهي فرتة تأسيسية للحكم
ً

89 Eugène Plantet, Correspondance des Beys de Tunis et des consuls de France avec la cour (1577 - 1830), vol. 2 (Paris: 1893 - 1899), pp. 522,
536, 538, 557, 561 - 562; Ben Youssef, p. 408.

كثريا يف نمط عيشه واقتصاده عن منطقة
 90توحي الشواهد األثرية التي نجدها اليوم عىل عني املكان ّ
بأن املنطقة كانت تعرف حياة حرضية عريقة؛ فالجبل ال يختلف ً
"الساحل" التونيس يف الوسط الرشقي.
91

أي سكان جبل وسالت.

 92هذه الوضعية ّ
دائما رهني الطريقة التي
تذكرنا بذلك النقاش الحاد بني من ينفي وجود الحدث يف حد ذاته (أي بشكله الصايف) مثل هيدن وايت  Hayden Whiteألنه ً
ؤول بها ،فهو رواية  fixionال أكرث ،وبني من يرى عكس ذلك ،مثل كارلو كنزبور  .Carlo Ginzburgانظر:
ُي َّ

Carlo Ginzburg, Le fil et les traces: vrai faux fictif, M. Rueff (trad.), (Lagrasse: Verdier, 2010), (Il filo e le tracce. Vero falso finto, Milano:
Feltrinelli, 2006); Carlo Ginzburg, Rapports de force: Histoire, rhétorique, preuve, Hautes études Jean-Pierre Bardos (trad.), (Paris: Gallimard/
Seuil, 2003), (Hanover :History, Rhetoric & Proof, 1999); Françoise Lavocat, Fait et fiction, Poétique (Paris: Seuil, 2016); Hayden White,
"Poétiques de l'histoire," Labyrinthe, vol. 2, no. 33 (2009); Hayden White, "Patates chaudes," Labyrinthe, vol. 2, no. 33 (2009).
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فإن لها رمزية ذات داللة كربى عىل تدعيم نفوذ الحكم الحسيني .ويف الحقيقة ،تعرس قراءة أحداث هذه
العائيل الحسيني؛ لذلك ّ
الفرتة الدقيقة من عهد الدولة الحسينية .فاملصادر التي وصلت إلينا بخصوصها صيغت جلها يف ظل الدولة الحسينية؛ منها ما هو
معارص لألحداث ،نحو كتاب الوزير الرساج الحلل السندسية يف األخبار التونسية الذي ألفه يف الفرتة  ،1735 -1725ومنها ما لم

يعارصها .فابن أيب الضيافً ،
مثل ،يروي أحداث وصول حسني بن عيل إىل الحكم ،إذ كان يكتب الـ إتحاف خالل الستينيات من

القرن التاسع عرش.

كيف تعاملت هذه املصادر مع أحداث وصول حسني بن عيل إىل الحكم؟ لم تكن أهدافها بالوترية نفسها ،بل كانت تتطور مع

تطور الظروف التي تحياها الفئة التي ربطت مصلحتها بالنظام الذي يمثله الحكم العائيل الحسيني .فالذاكرة التي يرويها الوزير
تماما للذاكرة التي يرويها ابن أيب الضياف ،ويؤكد ابن أيب
الرساج حول أحداث وصول حسني بن عيل إىل الحكم لم تكن مطابقة ً

الضياف أنه "وقع اتفاق املأل عىل واليته [أي حسني بن عيل] ،وأعني عليها ،إذ لم يطلبها [ ]...وال سفك لغرضه دماء املسلمني

يف طلبها"( .((9ويؤكد ابن أيب الضياف الطابع األهيل للحكم العائيل الحسيني منذ الفرتة التأسيسية ،ويحاول أن يربز حسني بن
عيل أنه "من أبناء البالد"( ،((9بينما تنسبه املصادر يف بداية القرن الثامن عرش إىل األتراك ،وال نرى أن حسني بن عيل ينسب نفسه
ومرشعا له.
مؤسسا للنفوذ
أن االنتساب إىل األتراك بقي إىل فرتة متأخرة
علما ّ
ً
إىل غري األتراك ،بل إنه كان يلقب نفسه "الرتيك"ً ،
ً
وعىل الرغم من ذلك ،فإن أحمد بن أيب الضياف يؤكد أن حسني بن عيل يقوم يف نـفوذه عىل العنرص األهيل فحسب ،وهو الذي قاد

املقاومة سنة  1705لصد هجوم عسكر أتراك الجزائر عىل مدينة تونس بإعانة أهايل املدينة ،وكأن العنارص الـرتكية لم تشارك البتة

أن الذاكرة التي يبنيها كانت مشحونة بأحداث
يف هذه املقاومة.
واملرجح أن ابن أيب الضياف يسقط حارضه يف قراءته للمايض ،أو ّ
ّ
حارضه ،ومتأثرة بها ،فجاءت تحريفية.

ولعل الباعث عىل ذلك التحريف قضية كانت قائمة ملا كان أحمد بن أيب الضياف بصدد التأليف حول موضوع استقاللية اإليالة

التونسية عن الباب العايل التي أصبحت مهددة؛ بعد أن أعادت الدولة العثمانية سيطرتها عىل إيالة طرابلس ،وأزاحت العائلة القرمانلية
أن سبب
معارصا
نهائيا من الحكم سنة  .1835وكان حكم هذه العائلة
تقريبا للحكم العائيل الحسيني يف تونس .وبناء عىل ما سبق ،نرى ّ
ً
ً
ً

استقاللية الحكم
بناء ذاكرة تاريخية تؤكد الطابع األهيل للحكم العائيل الحسيني إنما هو بناء الخطاب الذي تربر به الهيئة الحاكمة
ّ

أن كلمة
العائيل الحسيني عن الباب العايل .ويف السياق نفسه ،نفهم سبب تأكيد ابن أيب الضياف يف عنوان كتابه "ملوك تونس"؛ ذلك ّ
(وخصوصا عندما تكون يف الجمع) ،بفكرة الحكم الورايث الذي يرجع إىل أمد طويل.
"ملوك" توحي ،ولو عىل نحو غري مبارش
ً

أولهما تحقيق احتكار
ساهمت الكتابات التاريخية ،إ ًذا ،يف تحقيق أمرين
دعما أسس الدولة الحديثة الرتابيةّ .
أساسيني َ
َ
ٍ
أسس لحكم عائيل حسيني من شأنه أن
نهائيا لصالح مؤسسة الباي عىل حساب املؤسسات الرتكية األخرى .وثانيهما إرساء
النفوذ
ً

يدعم أكرث فأكرث احتكار ممارسة النفوذ ومركزته .وال ننىس أن احتكار النفوذ ومركزته ّ
يشكالن يف تلك الفرتة األدوات األساسية

تشكل ً
ّ
مرشوعا
فعل ،يف ذلك الوقت،
لرتسيخ الدولة الرتابية الحديثة( ،((9وكل ذلك ال يمكن أن يتحقق إال إذا كانت الدولة
ً

مجتمعيا بأتم معنى الكلمة.
ً
93
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تاـسارد

خامسا :التجارب اإلستغرافية ومأسسة علم التاريخ
ً
وتجسم ذلك يف أنماط أدبية
كانت الكتابة التاريخية منذ العهود اإلسالمية األوىل عبارة عن علم مساعد للفقه والحديث والرشف.
ّ

مثل علم الطبقات (طبقات العلماء واألنساب)( .((9والسؤال هو :كيف تخلصت املعرفة التاريخية يف البالد التونسية من هذا العبء؟

حد تخ ّلت عن املقدس ،وتحققت "علمنتها"؟
وكيف استقلت عن التبعية للعلوم الدينية (الفقه والحديث)؟ وإىل أي ّ

 .1ابتعاد التاريخ عن العلوم الدينية ليصبح "علم الدولة"
ظهرت البوادر األوىل البتعاد التاريخ عن العلوم الدينية قبل الفرتة التي تعنينا يف هذه الدراسة ،إذ ظهر ذلك ً
مثل مع التاريخ الذي

تطورا
وابتداء من القرن السابع عرش ،نلمس مع كتاب املؤنس ،البن أيب دينار،
وضعه ابن خلدون يف النصف الثاين من القرن الرابع عرش.
ً
ً
أكرب يف هذا االتجاه ،وقد رأينا أنه ال يتقيد بالتحقيب اإلسالمي ،عىل عادة أغلب الكتابات التاريخية السابقة يف العالم اإلسالمي ،بل
إنه يخرتقه ليصل إىل فرتات قديمة قبل اإلسالم .فهو لم يربط ذاكرة إفريقية التاريخية بالعهد اإلسالمي فقط ،بل رجع بها إىل العهد
القرطاجيَ .ف ِعلم التاريخ عند ابن أيب دينار ،وكذلك عند املؤرخني الذين جاؤوا من بعده واقتفوا منهجه ،ال يخدم املقدس يف الدرجة األوىل

بقدر ما يخدم الدولة يف ّ
كليا عن
كل تجليتها ،وهنا يكمن التدرج نحو علمنة املعرفة التاريخية .لكن هذه العلمنة ال تعني أنها انفصلت ً

القديس .فلم يقعً ،
أن ذكرهم أصبح َّ
يوظف إلبراز صالح الحاكم ،ولتلميع
مثل التخيل عن ذكر العلماء ورجاالت التصوف الدينيّ ،إل ّ
تماما .فبعد أن كان التاريخ ُي َّ
وظف لخدمة القديس ،أصبحت
صورته وإضفاء رشعية عىل حكمه؛ بحيث يمكن القول إن املعادلة انقلبت ً
الكتابات التاريخية ِّ
علما يخدم الدولة.
توظف القديس لخدمة الدولة؛ وهي أبرز عالمة عىل أن التاريخ أصبح ً

 .2الواقعية يف الكتابة التاريخية

خصوصا بداية من القرن السابع عرش .أصبحت هذه الكتابة تتجه أكرث فأكرث نحو
جديدا يف الكتابة التاريخية،
أسلوبا
نلمس كذلك
ً
ً
ً

ً
خاصة رائدين يف هذا املجال ،وقد رأينا تأسيس ابن
عد املؤرخ ابن أيب دينار ومحمد الصغري بن يوسف الباجي
وي ّ
الواقعية يف صياغة املواضيعُ .
تاريخا
أيب دينار ألسلوب جديد يف تناول املواضيع التي لها اتصال وثيق بالدولة وممارسة النفوذ .ونسج عىل منواله أغلب الذين كتبوا من بعده
ً

أيضا ،إرادة واضحة لالنعتاق من األسلوب السائد يف الكتابة التاريخية
يهتم باملركز السيايس .ونالحظ لدى املؤرخ محمد الصغري بن يوسف ً
خصوصا فيما يتعلق باالبتعاد عن الجوانب الدينية والقدسية وحتى السياسية أحيا ًنا ،فرناه يتجه أكرث فأكرث إىل معاينة
إىل حد ذلك التاريخ،
ً

املظاهر املادية بواقعية ال مثيل لها قبل الفرتة التي كان يكتب فيها ،ويظهر ذلك يف األرقام الدقيقة التي يعطيها يف مؤلفه املرشع املليك حول
أيضا يف الوصف الدقيق الذي يقدمه حول انتصاب "سوق بوسديرة"
األسعار ومظاهر أخرى لها عالقة بمعيشة الناس العادية .ويظهر ذلك ً
السنوية غريب مدينة باجة يف شمال البالد التونسية( ،((9أو عند وصفه لجبل وسالت قبل إخالئه من السكان سنة  .((9(1762ونجد التوجه
نسبيا ،عن أسلوبه .ونذكر من بينهم حمودة بن
نفسه لدى املؤرخني الذين جاؤوا بعد الصغري بن يوسف ،وإن كانوا يعتمدون
ً
أسلوبا مختلفًاً ،

جد يف عهده من تغيريات يف الواقع املادي يف املدن واألرياف عىل حد سواء(.((9
عبد العزيز صاحب الكتاب البايش الذي يصف فيه بدقة ما ّ

ونجد يف كثري من مواضع الـ إتحاف البن أيب الضياف وصفًا دقيقًا للحياة اليومية؛ سواء كان ذلك يف املدينة أو يف الريف.

96 Abdelahad Sebti, "Tradition culturelle et genres historiographiques," in: El Moudden & Henia & Ben Hadda (coord.), Ecriture de
l'Histoire du Maghreb, pp. 29 - 31.
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  ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

أيضا هذه الواقعية يف اللغة املعتمدة من طرف هؤالء املؤرخني ،فقد كتب ابن أيب دينار تاريخه بلغة اع ُتربت من طرف أحد
وتتبني ً

درهما
متهكما" :ما أىت به األديب يف زمانه أبو دينار مما ال يساوي
معارصيه ،محمد سعادة ( ،)1757-1677أقرب إىل العامية؛ إذ قال فيه
ً
ً

ً
تقدم يف تاريخه مساق كالم العامة يف املحاورة وما ّ
حله بأدب يستملح وال نادرة ،ويف الحقيقة هو
فضل عن دينار فإنه ساق وقائع من ّ
معذور بعاميته مشتغل بحرفته وصناعته وقد أوهنني الدهر بكلكاله وقابلني منه ببلباله ورمقني من العيش بباللة علمت أين لست من

ممن يف العماية عن الهوى كابن كالله حتى أحظى منه بنواله أو يسمح يل مع إعراضه بوصاله وحملني الفكر الفاتر عىل
قبيله وآله وال ّ

تأليف هذه الرسالة"(.((10

أيضا ،وربما كان ذلك من أجل أن ُيروى يف املجالس الليلية.
وكتب الصغري بن يوسف املرشع املليك بلغة أقرب إىل اللهجة العامية ً

"ملتزما
وكان ابن أيب الضياف يجتهد ،كذلك ،يف كتابته الـ إتحاف وينتقي عباراته حتى تكون أقرب إىل أذهان القراء ،إذ يقول رصاحة:
ً
بقدر الطاقة توضيح العبارة وتقريبها لألفهام بحسب اصطالح التخاطب واألسماء واأللقاب الجارية يف عرف البلد"(.((10

أيضا عند ك ّتاب اإلدارة املركزية يف قرص باردو يف ذلك الوقت .وتشهد مئات الدفاتر
ونجد الواقعية نفسها يف استعمال الدارجة ً

الجبائية املودعة اآلن يف األرشيف الوطني بذلك .وكثري ممن كانوا يرشفون عىل اإلدارة املركزية أي "الك ّتاب" أ َّلفوا يف التاريخ ،ومن

هؤالء محمد الوزير الرساج ،وحسني خوجة ،ومحمد سعادة ،وحمودة بن عبد العزيز ،وأحمد بن أيب الضياف ،واملناعي(.((10

وقد قيل الكثري يف هذه اللغة؛ من قبيل أنها "مبتذلة" ،وأنها "تعوزها الصفات الفردية املتميزة"( .((10وجرى تأويل اعتماد هذه اللغة

البسيطة بأنه مؤرش ّ
سندا فيما قيل حول الوضع الفكري والثقايف لذلك العرص؛ إذ
دال عىل تدين املستوى اللغوي ،وقد يجد هذا الرأي ً

تم تناولها بالبحث يف هذه الفرتة( .((10والحال أن
ُوصف بـ "عرص االنحطاط" و"الركود" ،ونجد ً
صدى لذلك يف الدراسات التاريخية التي ّ

تعمدوا الكتابة بلغة
الواقع يختلف عن ذلك ً
تماما ،فهذه القراءة لواقع اللغة ال تؤخذ مأخذ الجد فيما ذهب إليه هؤالء املؤرخون الذين ّ
علما أن ذلك
مبسطة أقرب إىل العامية ،وكذلك الكتبة يف اإلدارة املركزية بباردو يف اختيارهم هذه اللغة لتحرير الدفاتر الجبائية وغريهاً ،

اختيارا منهم وليس من قبيل العجز.
كان
ً

ال نستطيع تحسس صورة املؤرخ وصورة الكاتب يف اإلدارة املركزية بقراءة سطحية للغة املستعملة .لكن عندما نحاول استكشاف

فكريا
إنتاجا
البعد الفكري واملعريف لآلثار التي تركوها ،وقراءة ما ورد يف الكتب التاريخية ويف الدفاتر الجبائية يف ّ
حد ذاته عىل أنه يعكس ً
ً

أيضا إىل مصادر أخرى تكشف النقاب عن هذه الفئة املتع ّلمة التي يعيش أغلبها يف فلك السلطة
معي ًنا ممي ًزا يف ذلك الوقت ،وعندما نعود ً

تماما.
واإلدارة املركزية بقرص باردو ،تتغري الرؤية ً

جدا بالنسبة إىل ذلك الوقت(،((10
إن املادة التي تركها هؤالء املؤرخون والك ّتاب تشتمل يف طياتها عىل إبداع معريف وتقني متطور ً

إذ كيفوا تصنيفاتهم السياسية والجبائية مع متطلبات الوقت ،وقد رأينا من ُ
قبل نماذج من إبداعات املؤرخني .أما بالنسبة إىل الك ّتاب يف
100

سعادة ،الورقة  ،6الوجه "ب" ،يف :املاجري ،ص .77
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Abdesselem.
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 104انظر ما كتبه –
ً
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Abdesselem, p. 40 ; Chérif, "Hommes de religion et pouvoir dans la Tunisie," p. 580.
Henia, "Techniques fiscales," pp. 75 - 97.
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متكيفة مع كل ناحية من نواحي البالد ومع خصوصية كل مجموعة يف دواخل
اإلدارة املركزية ،فنجد أنهم يعتمدون تصنيفات جبائية
ّ

ويعب ذلك ك ّله عن الكفاءة املعرفية والتقنية التي يمتاز
يعب عن معرفة دقيقة بهذا الواقع ،وعن قدرة عىل التكيف معهّ .
البالد ،وهو ما ّ
أيضا بالنسبة إىل املؤرخني الذين تميزوا بالواقعية.
بها هؤالء الكتبة .ويمكن أن نسوق التحليل نفسه ً

أما املصادر األخرى التي ترشدنا إىل واقع هذا الصنف من املتعلمني (أعوان اإلدارة املركزية يف باردو واملؤرخني) ،فهي املصنفات

خصوصا فيما يتعلق باألسماء التي اشتهرت يف الوقت ذاته بتعاطيها خطة الكتابة يف اإلدارة املركزية
عموما وما تفيدنا به؛
التاريخية
ً
ً
للبايليك وبكتابة التاريخ ،وهذه الشخصيات كثرية  -كما ذكرنا  -خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش( .((10فالكتبة – من خالل منظور

ذلك الوقت  -هم يف أغلب األحيان من "العلماء" الذين اجتازوا أقىص مراحل التع ُّلم ،لكنهم لم يربزوا يف امليادين املعرفية السائدة يف
(تاريخيا) خ ّلد به اسمه.
معرفيا
أثرا
عرصهم ،ومع ذلك نجد من بينهم من برز وترك ً
ً
ً

فكل هؤالء املؤرخني ،وأخص بالذكر منهم الصغري بن يوسف ،وكل هؤالء الكتبة كذلك ،من اشتهر منهم ومن لم يشتهر ،يتقنون

اللغة العربية بحكم درايتهم بها ،ومع ذلك كانت اللغة التي كتبوا بها هي ُ
عامة الناس ،وكانت التصنيفات املعتمدة هي تصنيفات
لغة ّ

عامة الناس ،متكيفة مع كل ناحية من النواحي يف دواخل البالد .فاملؤرخون والكتبة التزموا ك ّلهم  -عىل غرار ما أفصح عنه ابن أيب
ّ

الضياف  -بـ "توضيح العبارة وتقريبها لألفهام بحسب [ ]...عرف البلد".

تماما(،((10
كل ذلك ،إ ًذا ،ال يكشف عن "انحطاط" أو "تدهور" فكري وثقايف لدى هذه الفئة املتعلمة ،وإنما عن عكس ذلك ً

فالتكيف مع الواقع واستنباط العبارات املناسبة ملعالجة القضايا املختلفة ،إنما يعكس مدى وعي الفئة املتعلمة املهتمة باملعرفة التاريخية،

وكذلك مدى تطور الجهاز اإلداري للدولة يف ذلك التاريخ .ويعترب ّ
كل ذلك  -يف تقديري  -من أبلغ مظاهر التحديث يف املجتمع ويف أجهزة
عموما ،واالقرتاب أكرث من عامة الناس خالل
الدولة يف ذلك الوقت .ومن املفيد أن نذكر هنا أن ظاهرة اعتماد اللهجة العامية يف الكتابة
ً
أيضا يف مرص يف الفرتة نفسها( ،((10كما أنها راجت خالل الفرتة نفسها،
الفرتة العثمانية لم تختص بها البالد التونسية ،بل نجد أنها رائجة ً

عموما(.((10
أيضا ،يف البالد األوروبية
ً
ً

 .3تطور يف منهج الكتابة التاريخية:
من املعرفة القامئة عىل الثقة إىل املعرفة القامئة عىل الوثيقة
أيضا يف كيفية
ال يكفي أن نستخرج املعلومات من املصنفات التاريخية التي وصلت إلينا من الفرتة العثمانية ،بل يجب أن نفكر ً

أيضا؟
صياغتها وبنائها من طرف املؤرخني ،وأن نتساءل :من أين أخذوا املعطيات التي قدموها يف مؤلفاتهم؟ وكيف كان ذلك ً

 106انظر الرتاجم التي وردت يف املصنفات التاريخية الراجعة إىل تلك الفرتة ،نذكر من ذلك عىل سبيل املثال :حسني خوجة ،ذيل بشائر أهل اإليمان؛ ابن أيب الضياف،
ج  7و.8
107
108

انتهت الباحثة سماح بوزراعة إىل االستنتاجات نفسها يف أطروحتها .انظر :بوزراعة.

وهو ما أوضحته املؤرخة املرصية نليل حنا يف كتابها :ثقافة الطبقة الوسطى ،ص  177وما بعدها ،ص  195وما بعدها.

ّ
تقريبا ،ما أسفر عن ظهور لهجات محلية؛ مثل :الفرنسية
التخل التدريجي عن اللغة الالتينية يف أوروبا الغربية خالل الفرتة نفسها
 109يف هذا اإلطار نشري إىل ذلك
ً
واإليطالية واإلسبانية  ...إلخ .ويف إنكلرتا ،حصلت ظاهرة مشابهة تمثلت يف إرصار ويليام شكسبري ( )William Shakespeare) (1616-1564عىل تبني لغة عامة الناس عند
أساسا ،وأصبحت هذه اللغة يف آخر املطاف مسيطرة عىل الساحة الربيطانية ،لذلك
كتابة مرسحياته الشهرية .وهي مرسحيات ،موجهة بحسب النقاد ،إىل األوساط الشعبية
ً
أي قيمة
نُعتت بكونها "لغة شكسبري" .مع أن هذه اللغة (الشعرية) وصفت من طرف معارصي شكسبري -
وع َّدت مفتقرة إىل ّ
خصوصا من بني األرستقراطية  -بالوضاعة والتدينُ .
ً
أيضا .انظر:
أدبية ،بل نُعت شكسبري بـ "الجاهل" ً

Laffont Bompiani, Dictionnaire des auteurs (Paris: Robert Laffont, 1990), p. 303.
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تدريجيا عىل مستوى األدوات والتقنيات املعتمدة يف مجال
تطورا
فحص الكتابات التاريخية خالل الفرتة العثمانية ،نالحظ
عند َت ُّ
ً
ً

ً
وصول إىل ابن أيب الضياف خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش،
بدءا من ابن أيب دينار خالل القرن السابع عرش،
كتابة التاريخً ،
فكان املؤرخ يعتمد عىل الشهادات بـ "السماع" و"املشاهدة" .فيكتب ابن أيب دينار" :سمعت من يقول"( ،((11ويؤكد ابن أيب الضياف
أيضا ،يف كتابة املؤنس عىل "النقل" ،فيشري إىل:
بقوله" :شاهدت ذلك بنفيس" ،و"املشاهدة أقوى دليل"( .((11ويعتمد ابن أيب دينارً ،
أيضا" :حىك بعض املؤرخني عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أنه قال كانت إفريقية"(.((11
"النقل الذي قيده الزركيش"( .(((11ويكتب ً

ومن الطريف يف هذا الصدد أن نرى كيفية تكييف ابن أيب دينار ملصادره بحسب اإلمكانات املتوافرة لديه لكتابة تاريخ الفرتة

املمتدة من بدايات القرن السادس عرش إىل الفرتة التي كان يكتب فيها أي حواىل سنة 1681؛ إذ لم تتوافر لديه بالنسبة إىل هذه الفرتة

كتابات تاريخية ينقل منها ،فيذكر ما ييل:

"وملا توىل [السلطان الحفيص الحسن] رفع املكوسات كلها وأجرى العادة العثمانية ،وهنا انتهى النقل الذي قيده الزركيش(،((11

ً
تفصيل ولم أقيد نفيس بتأريخ الوقائع لقلة الضبط ولم أجد
ولم أطلع عىل ما سواه إال ما تلقيته من أهل الحارضة ،ولهذا نأيت به جملة وال
من له اهتمام بهذا األمر .فأقول وبالله املستعان ،سمعت من يذكر من أهل تونس"(.((11

وكان ابن أيب دينار ينقل من املصادر التاريخية حتى إن كانت غري إسالمية ،فيذكر أنه بحث يف "تواريخ النصارى" للغور يف تاريخ

"قرطاجنة"( ،((11كما أنه يخرتق التحقيب اإلسالمي ليبحث يف أخبار فرتة ما قبل اإلسالم؛ وهو بذلك يجدد ،ويسعى لالبتعاد عن
املعبدة ،وإن لم يكن األول الذي يتجاوز التحقيب اإلسالمي .فقد سبقه ابن خلدون يف هذا الشأن .لكن بحسب ما هو معروف،
املسالك ّ

بقي ابن خلدون غري معروف لدى الفئة العاملة يف البالد التونسية إىل بداية القرن الثامن عرش؛ كما ّبي ّنا ذلك سابقًا.

تطورا تم ّثل يف اعتماد املؤرخني أكرث فأكرث عىل الوثائق األرشيفية ،وقد
وبداية من القرن الثامن عرش ،عرفت الكتابة التاريخية
ً

يتفرد بتوظيفه الوثائق
ظهر ذلك ألول مرة (بعد خمسني سنة من كتابة املؤنس البن أيب دينار) مع محمد الوزير الرساج األندليس الذي ّ
تخص االتفاق الحدودي الذي حصل بني إيالة تونس وإيالة
األرشيفية ،فينقل يف تاريخه الحلل السندسية ،وثيقة أرشيفية نادرة
ّ

ً
داللة عىل حصول وعي
الجزائر يف سنة  .((11(1628ويورد يف كتابه نص الوثيقة لتدعيم ما قدمه من حقائق تاريخية .والواضح أن يف ذلك
حقيقيا يف الكتابة التاريخية يف البالد
منعرجا
لدى املؤرخ بربط الكتابة التاريخية باالستناد إىل وثائق ذات صبغة رسمية ،ويمثل ذلك
ً
ً

كاتبا فيها ،يف االطالع عىل أرشيف الدولة
الرساج استفاد من وجوده باإلدارة املركزية بباردو ،بوصفه ً
التونسية .ال شك يف أن الوزير ّ
وانتقاء هذه الوثيقة لالستدالل بها ،وكأننا بهذه املبادرة ننتقل يف الكتابة التاريخية من طو ٍر ُتقدم فيه املعلومة عىل أساس الثقة ،إىل طور

امليالديني عىل الذاكرة الشفوية التي انتقاها من أهايل مدينة تونس ،فكتب" :وسمعت من أهل
 110يعتمد ابن أيب دينار يف كتابة تاريخ إفريقية خالل القرنني ()17-16
َ
الحارضة من يقول سبب مجيء العمارة إىل هذه الديار أن السلطان سليم رأى يف منامه الشيخ الويل الصالح سيدي محرز بن خلف يستنجده عىل بالده" .ابن أيب دينار،
املؤنس ،ص .178
111

أيضا :بن سليمان.
ابن أيب الضياف ،ج  ،1ص  .72وانظر ً

113

املرجع نفسه ،ص .17

112
114
115
116

ابن أيب دينار ،املؤنس ،ص .161

هو محمد بن إبراهيم الزركيش صاحب كتاب تاريخ الدولتني املوحدية والحفصية.

ابن أيب دينار ،املؤنس ،ص .161
املرجع نفسه ،ص .21

 117الوزير الرساج األندليس ،ج  ،2ص  ،360وما يليها .ونجد الوثيقة نفسها يف املكتبة الوطنية التونسية (يف الدفرت رقم  3397املحفوظ يف قسم املخطوطات) .حول
موضوع هذه الوثيقة ،انظر :بن سليمان ،األرض والهوية ،ص .117
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تاـسارد

ُتقدم فيه املعلومة التي تستند إىل وثيقة .فهل يعني ذلك أننا ننتقل من ثقافة "الثقة" إىل ثقافة "الوثيقة"؟ من املفيد أن نذكر أن ثقافة
(((11
مؤسسة لذاكرتها عرب
األرشفة عريقة يف البالد التونسية ،وقد ترجع إىل العهد الحفيص  .ومع بداية الفرتة العثمانية ،أصبحت الدولة ِّ

أرشفة الوثائق ،وإن كان لهذا الجهد حدود( .((11وسيربز اعتماد املؤرخ عىل الوثائق األرشيفية عىل نحو ج ّ
خصوصا مع املؤرخ أحمد
يل،
ً
عموما ،عىل االطالع عىل
بن أيب الضياف الذي أنهي كتابة الـ إتحاف خالل الستينيات من القرن التاسع عرش .أصبح املؤرخ يحرص،
ً

مهد ّ
كل ذلك للتاريخ
املصادر األصلية ،وجمع املعطيات ،والتحقق منها ،والتأكد من ثبوت ما ُيعرض من وقائع وأحداث .ويف الحصيلةّ ،
ً
مستقل بذاته خالل القرن التاسع عرش ،بعد أن كان ُيحرش ضمن باب "علم األدب" ،وكل هذه العالمات
علما
ليك يصبح،
تدريجياً ،
ً

تنبئ بوالدة "تاريخ جديد".

خامتة
ُت ّ
مكن املعطيات الواردة يف هذا التحليل من تحديد املالمح الكربى لصورة املؤرخ وعلم التاريخ يف البالد التونسية خالل الفرتة

العثمانية .ويتضح أن هذه املعطيات تداخلت فيها الجوانب الفكرية واملعرفية واملنهجية.

فكر ًيا :املؤرخ منخرط يف مرشوع مجتمعي قوامه بناء الدولة املجالية يف تجلياتها ك ّلها .لذلك فهو يدافع بكل ما أويت من قوة عن

وعاطفيا مع الطلب االجتماعي .بهذه الصورة يربز بمنزلة املثقف
فكريا
مندمجا
الدولة ورموزها ،وهو بذلك يخلق املعنى الذي يجعله
ً
ً
ً

ثم نفهم الحظوة التي لقيها لدى النخب السياسية ولدى الفئة العاملة الواسعة عىل حد سواء.
العضوي؛ ومن ّ

معرفيا :صاغ املؤرخ معرفة جديدة تقطع ،يف جوانب عديدة ،مع التجارب التاريخية السابقة .فالتاريخ الذي ُأنجز هو نتاج جهد
ً

يكون تالميذ
معريف متفرد ،فقد كان املؤرخ خالل هذه الفرتة
عصاميا يف تجربته يف كتابة التاريخ ،لم يرشف عىل تكوينه أي أحد ،ولم ّ
ً
درس يف املؤسسات التعليمية إىل حدود سنة  ،1840وكل ما نجده هو تراكم
له ،وال مؤسسة علمية تحتضنه وتحتضن علمه .فالتاريخ لم ُي ّ

تجارب يف إطار حركة تأثري وتأثر ال أكرث.

منهجيا :يعرف علم التاريخ نقلة نوعية يف مواضيعه ويف مناهجه .فبعد أن كان يحرش (أو يصنف) ضمن "علم األدب" ،أصبح له
ً

ً
مستقبل بعلم خاص به.
يتميز
وجود مستقل بذاته ،ومن الطبيعي أن تحصل يف الوقت نفسه "مهننة" املؤرخ الذي أصبح ُّ

118

أيضا:
عبد الحميد هنية" ،عندما يخرتق دفرت جبايئ األجيال" ،يف :كراسات األرشيف ،ص  .12-5وانظر ً

Abdelhamid Henia: "Archives ottomanes en Tunisie et histoire régionale," in: Abderrahmane El-Moudden & Abderrahim Benhadda (coord.),
Les Ottomans au Maghreb à travers les archives locales et méditerranéennes (Rabat: Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines, 2005), pp. 241 - 255.
119 Ibid.
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مجموععة مؤلفني

دور املثقف يف التحوالت التاريخية
صـدر حديثًـا عـن املركـز العـريب لألبحـاث ودراسـة السياسـات
كتـاب دور املثقـف يف التحـوالت التاريخيـة ( 687صفحـة
عـا بين دفتيـه أوراقًا
بالقطـع الوسـط ،موثقًـا
ومفهرسـا) ،جام ً
ً
بحثيـة محكمـة طُرحـت يف املؤمتـر السـنوي الرابـع للعلـوم

االجتامعيـة واإلنسـانية الـذي عقـده املركـز يف مراكـش –
املغـرب بني  19و  21آذار /مـارس  ،)2015وتناولت أمناط املثقف
العريب الحديث ،واملثقف والتاريخ والتاريخانية ،ودور املثقف
يف التحـوالت العربيـة االجتامعيـة والسياسـية واالقتصاديـة،
وإشـكاليات عالقـة هـذا املثقـف بالسـلطة وبالثـورة على
هـذه السـلطة .يسـتهل عزمي بشـارة الكتـاب بكلمـة افتتاحية
عنوانهـا مقاربـات نقديـة للرائـج عـن املثقـف مييـز فيهـا بين
املثقـف وبين الخبير واملتعلّـم ،وبين املثقـف واملثقـف
الدينـي .يقـول بشـارة« :إن سـلف املثقـف؛ مبعنـى الوظيفـة
العموميـة التـي تكتسـب رشعيتها مـن مكانة متعلقـة بالعمل
يف مجـاالت اإلشـارات واملعـاين والرمـوز ،كما يف العلـم
والثقافـة ،ليـس الشـاعر واألديـب وكاتب السـلطان ،بل هو منط
نقـدي مـن علماء الديـن أسـس لـه تقليـد يقـوم على اجتماع
املعـارف والسـلطة األخالقيـة ،ويتلخص بـ 'أفضـل الجهاد كلمة
حـق عنـد سـلطان جائـر' ،يف مقابـل تقليـد آخـر يتلخـص بطاعـة
ويل األمـر ،ورشعنـة مـا يقوم بـه من ظلم ،والتمسـك بالوضع
السـائد؛ وهـو مـا تعبر عنـه مقولـة' :سـلطان غشـوم خير مـن
فتنـة تـدوم'» .يعـرض بشـارة التبلـور التاريخي لظاهـرة املثقف ،مع اإلنتليجنسـيا الروسـية واإلنتيلكتويل الفرنسي واألكادميي
املتخصـص واملثقـف العضـوي الغرامشي واملثقـف النقـدي واملثقفين املغرتبين واملنفيين داخليًـا أو خارجيًـا.
ّ

