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الصغي بن يوسف بني علم التاريخ وعلم الرتاجم واألخبار
ّ
Seghir Ben Youssef al-Baji: Between the Science of History
and the Science of Biography
غي بن يوســف الباجــي ( )1771-1697وكتابه
مد َّ
مد ،بفتــح امليم ،بن ُ
نحــاول يف هذه الدراســة تجديــد النظر إىل َ
ح ّ
ح ّ
م َ
م َ
الص ّ

الصغي بن
امل َــرع امل ُليك يف ســلطنة أوالد عيل تريك؛ وذلك بفهــم آليات إنتاج النص التاريخي والكتابــة التاريخية عند
ّ

يوسف يف إطار ما توفّر له من معرفة بالنصوص األخرى ،ومن استخدامٍ للثقافة العربية اإلسالمية ،ومن استيعاب لثقافة

الطبقــة الوســطى ،يف عملية تراكم أدّت إىل بروز عمــل متميّز وفريد من نوعــه ،وإن كان يتقاطع يف بعض الصفات مع
مصنفات أخرى ،ومع غريه من اإلخباريني مرشقًا ومغربًا؛ عىل نحو يتيح لنا إمكان املقارنة وجدواها يف الدراسات التاريخية.

ومهــا يكن مــن أمر التداخل واالخرتاق بــن التاريخ والرتاجم يف املرشع املليك ،وإن مل تســلم جميــع الرتاجم واألخبار
ٍ
الصغي بن يوســف يف مواصلة ما قام به
نقــص ،فــإن املعلومات الواردة فيه حــول الفاعلني االجتامعيني تربز رغبــة
مــن
ّ
من ســبق لإلخباريني بشــأن تدوين األخبار من جهة ،وتقديــم املعلومات اإلضافية والجديدة حــول الواقع املعيش ،وحول

الظرفيــة االقتصادية ،وحول املجتمع املحيل بباجة ،وفق منهجيــة مبتكرة ومجددة أحيانًا يف كتابة التاريخ والرتاجم ،من

جهة أخرى.

كلامت مفتاحية :الرتاجم ،الهيستوريوغرافية ،ثقافة الطبقة الوسطى ،تونس ،القرن الثامن عرش.

This study offers a new perspective on Mahammad Ben Mohamed Seghir Ben Youssef al-Baji (1697-1771) and
his book Al-Mashra' al-Mullki fi Sultanat Awlad Ali Turki. It does this by investigating his mechanisms in the
production of the historical text and the writing of history in the context of his knowledge of other texts, the
use of Arab Islamic culture, and his understanding of middle-class culture, that have accumulatively led to an
exceptional and singular work. Whatever the overlap and interplay between history and biography in Mashra' alMulki, the information it provides on social actors shows Seghir ben Youssef's desire to continue the work of his
predecessors and to provide new information on the lived reality, economic conditions, and the local community
in Béja according to an innovative, and at times novel, method of history and biography writing.
Keywords: Biography, Historiography, Middle-Class Culture, Tunisia, 18th Century.
* أستاذ التاريخ الحديث بكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة ،جامعة منوبة ،تونس.
Professor of Modern History, College of Literature, Arts, and Humanities, Manouba University, Tunisia.
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مقدمة

غي بن يوسف الباجي ( )1771-1697وكتابه املَرشع املُليك يف سلطنة أوالد عيل تريك(((،
الص ّ
انبنت شهرة َم َح ّمد (بفتح امليم) بن ُم َح ّمد َّ

فعليا منذ أن عمد كل من فيكتور سار  Victor Serresومحمد األرصم إىل ترجمة هذا املصنف إىل الفرنسية يف أواخر القرن التاسع عرش،
وانطلقت ً

مصدرا من املصادر التاريخية الطريفة واألساسية ملعرفة حقبة تاريخية مهمة يف تاريخ تونس .ولنئ امتازت الرتجمة
فعرفانا بصاحبه وبأهميته؛ بوصفه
ً
ّ

بدقتها وجودتها ،كما الحظ ذلك الباحث أحمد عبد السالم((( ،فإنها رصفت أنظار الباحثني عن النسخ املخطوطة التي لم تستقطب ّإل اهتمام بعض
املتخصصني؛ من أمثال أحمد عبد السالم((( ،ورواد املدرسة التاريخية التونسية  -وعىل رأسهم الباحث محمد الهادي الرشيف  -والذين م َّثل لهم
املرشع املليك منطلقًا لوضع الدراسات األوىل حول العهد العثماين يف تونس ،ولتوجيه الكتابة التاريخية التونسية نحو استغالل املصادر املح ّلية(((.

وتبعا
ّأما اليوم ،وبعد نرش املرشع املليك وتحقيقه ،بفضل مجهودات الباحث أحمد الطوييل ،فقد أصبح يف متناول القراء والباحثنيً ،

أولهما تأكيد طرافة أسلوبه بالنسبة
ومتنوعة((( .فقد اختزل مصنف
متعددة
لذلك أصبحت زوايا النظر إليه ّ
ّ
الصغي بن يوسف يف خطابني ّ
ّ
إىل أسلوب معارصيه ،رغم خروجه عن قواعد اللغة العربية ومعايريها ،واستعماله اللغة الدارجة (العامية التونسية) ،وقد انبنى عىل ذلك

الصغي بن يوسف الباجي وق ّلة زاده يف كتابة التاريخ.
وتأسس ،وهو خطاب يقول بتواضع ثقافة
الخطاب الثاين ّ
ّ

إن دراستنا اليوم تحاول تجاوز النظرتني اللتني أصبح يرددهما أغلب الدارسني؛ وذلك بفهم آليات إنتاج النص التاريخي والكتابة
ّ

الصغي بن يوسف يف إطار ما توفّر له من معرفة بالنصوص األخرى ،ومن استخدام للثقافة العربية اإلسالمية ،ومن
التاريخية عند
ّ

متميز وفريد من نوعه ،وإن كان يتقاطع يف بعض الصفات مع
استيعاب لثقافة الطبقة الوسطى ،يف عملية تراكم أ ّدت إىل بروز عمل
ّ
ومغربا ،عىل نحو يتيح لنا إمكان املقارنة وجدواها يف الدراسات التاريخية.
مصنفات أخرى ومع غريه من اإلخباريني مرش ًقا
ً

الرتاجم والتاريخ :من االتصال إىل االنفصال
جزءا من أدب السرية واملغازي والفتوح ،كما ارتبطت منذ البداية بعلوم
لقد كانت الكتابة التاريخية يف الحضارة العربية اإلسالميةً ،
مساعدا لهم((( .فالسخاوي (تً )1497 .
مثل ،وهو من أكرب املدافعني عن علم التاريخ ،اعترب
علما
ً
الحديث والفقه والتفسري وشكلت ً
 1نرش الزميل األستاذ زهري بن يوسف ً
"الصغي بن يوسف" الذي نعتمده
الصغي بن يوسف ،ودقق اسمه ونسبته ،مقارنة باسم الشهرة
"دسما" حول بيوغرافية
علميا
ّ
ّ
ً
مقال ً
بيوغرافيا:
مصدرا
الصغي بن يوسف بباجة عام  ،2012انظر :زهري بن يوسف" ،رسوم األوقاف
يف هذا العمل ،كما أتاح لنا فرصة مناقشة هذه املسألة يف الندوة التي نظمها حول
ّ
ً
ً
الصغي بن يوسف ً
مثال" ،يف :دراسات يف الرتاث املكتوب ،تنسيق فتحي الجراي (تونس :املركز الوطني لفنون الخط ،)2017 ،ص .159-115
املؤرخ َم َحمد بن محمد
ّ

2 Mohammed Seghir Bin Youssef, “Mechra El Melki, chronique tunisienne (1705-1771) pour servir à l'histoire des quatre premiers Beys de la
famille Hussainite,” Victor Serres & Mohammed Lasram (trans.), Revue Tunisienne, vol. 1, no. 8 (1900).

علما أن هذه الرتجمة ُأعيد نرشها تحت عنوان:
ً

Chroniques Tunisiennes de Mohamed Segheir Ben Youssef, 2ème ed. (Tunis: édition Bouslama, 1978).

 3أحمد عبد السالم ،املؤرخون التونسيون :يف القرون  17و 18و .19رسالة يف تاريخ الثقافة ،ترجمة أحمد عبد السالم وعبد الرزاق الحليوي (تونس :بيت الحكمة
قرطاج ،)1993 ،ص .246
Mohammed Hedi Cherif, Pouvoir et société dans la Tunisie de H'usayn bin 'Ali (1705-1740), vol. 2 (Tunis: Université de Tunis, 1984).

4

ً
للمرشع املُليك يف أربعة أجزاء ،اعتما ًدا عىل نسخة خاصة عىل ملكه ،وقارنها بالنسخة املوجودة
 5أصدر األستاذ أحمد الطوييل،
بداية من عام  1998إىل عام  ،2009تحقيقًا َ
الصغي بن يوسف ،املَرشع املُليك يف سلطنة أوالد عيل تريك ،تقديم وتحقيق أحمد الطوييل (تونس:
بدار الكتب الوطنية رقم  ،5265وهي النسخة األصلية من املَرشع ،انظر:
ّ
الصغي بن يوسف؛ فقد اعترب
أخطاء عديدة وردت يف التحقيق ،بل حتى يف تاريخ وفاة
فإن
املطبعة العرصية .)2009-1998 ،ومع تقديرنا للمجهود الفردي لألستاذ الطوييلّ ،
ّ
ً
أن وفاته كانت عام  .1771كما نشري إىل تحقيقني لقسم من املرشع املليك قام بهما محمد
أن هناك شبه إجماع بني الدارسني عىل ّ
املحقق أنه ُتويف يف عام  ،1764يف حني ّ
عجينة ،وتوفيق الزيراوي ،انظر :محمد عجينة ،املرشع املليك :القسم األول من دولة عيل باشا ،شهادة الكفاءة يف البحث ،إرشاف أحمد عبد السالم ،كلية اآلداب بتونس،
1972؛ توفيق الزيراوي ،املرشع املليك :القسم الثاين من دولة عيل باشا ،شهادة الكفاءة يف البحث ،إرشاف أحمد عبد السالم ،كلية اآلداب بتونس.1977 ،

 6عىل سبيل املثال ،انظر :عبد العزيز الدوري ،بحث يف نشأة علم التاريخ عند العرب (بريوت :املطبعة الكاثوليكية)1960 ،؛ فرانتز روزنتال ،علم التاريخ عند املسلمني،
ترجمة أحمد صالح العيل (بغداد :مكتبة املثنى ،)1963 ،ص 141؛ خالد زيادة ،الكاتب والسلطان :من الفقيه إىل املثقف (القاهرة :الدار املرصية اللبنانية ،)2013 ،ص .18-17
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الصغي بن يوسف بني علم التاريخ وعلم الرتاجم واألخبار
ّ

وبي منافعه لألحكام الرشعية((( ،فص ّنف يف الحديث والتاريخ والرتاجم.
التاريخ طريقًا موصلة إىل علم الحديث وقوام الجرح والتعديلَّ ،

ومن أشهر ما ص ّنف يف هذا املجال الضوء الالمع ألهل القرن التاسع((( والذيل عىل رفع اإلرص أو بغية العلماء والرواة((( ،وقد استدرك
يف املصنفني ،عىل شيخه ابن حجر العسقالين (ت )1448 .ما فاته من تراجم يف كتابه الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة( .((1فرتجم

السخاوي للعلماء والرواة والقضاة والشعراء والخلفاء والوزراء من مرص والشام واليمن والهند ،وقد أثارت ترجمته  -بما حوته من جرح
وانتقاد لبعض املُ َتجم لهم  -انتقادات من معارصين له.

وتعددت بتنوع مجاالت املعرفة وتعددها وباختالف األزمنة والعصور ،فاستطاعت
وتواصل تصنيف كتب الرتاجم ،وقد تنوعت
ّ

ّ
واملتميز ،عىل نحو يساهم يف كتابة التاريخ من خالل ما تقدمه
تحتل مكانة العلم أو الجنس األديب املستقل
الرتاجم بمرور الزمن أن
ّ

الرتاجم من معلومات .فالرتاجم عىل اختالفها وتنوعها تعتمد يف وضعها وتصنيفها عىل العنرص الزمني ،وهو عنرص مرتبط بالتاريخ.

مرورا بأغلب مراحل حياته الدراسية والعلمية ووظائفه مع
فعندما ُيرتجم لعالم أو فقيه أو أديب ،انطال ًقا من تاريخ والدته إىل وفاتهً ،

ِ
املرتجم
ذكر إنتاجه العلمي  ...إلخ ،فإن ذلك إنما يتنزل يف سياق تاريخي يرتبط بعرص
واملرتجم له(.((1
َ

ً
وغني عن البيان أن االرتباط بني الرتاجم وعلم التاريخ ّ
ارتباطا متي ًنا يف الرتاث العريب اإلسالمي ،لكن املنعرج  -بإجماع
ظل
ٌّ

أول من دعا إىل استقالل علم التاريخ عن بقية العلوم الرشعية .غري أن الدعوة
الدارسني  -حصل مع عبد الرحمن بن خلدون الذي كان ّ

إىل استقالل علم التاريخ وظهور مصنفات تاريخية وأخرى يف الرتاجم ،لم يمنع اإلخباريني يف املرشق واملغرب العريب خالل العصور
الحديثة ،من الجمع بني العلمني وتأكيد الرتابط بينهما وفق رؤية للتاريخ قوامها االعتبار من األحداث ودور الرجال يف صنعها.

وقد ظهرت مصنفات عديدة يف الرتاجم ،من أشهرها الكواكب السائرة بأعيان املئة العارشة لنجم الدين الغزي (ت،((1()1651 .

وخالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عرش ملحمد أمني املحبي (ت ،((1()1699 .وسلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش ملحمد

خليل املرادي (ت .((1()1791 .وكتب حول هذه املصنفات املرشقية وأصحابها الكثري(.((1

أما يف تونس ،فقد أشار أحمد عبد السالم إىل تصنيف التونسيني لعدد من كتب الرتاجم يف القرون السابع عرش والثامن عرش

أسلوبا
عدديا ،مقارنة بما ظهر يف املغرب األقىص يف الفرتة نفسها ،فإنها كانت أحسن
والتاسع عرش .ولنئ كانت هذه املصنفات غري مهمة
ً
ً
7

8

ذم التاريخ (بريوت :دار الكتاب العريب ،)1979 ،ص .6-5
شمس الدين السخاوي ،اإلعالن بالتوبيخ ملن ّ

شمس الدين السخاوي ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (بريوت :دار الجيل.)1992 ،

 9شمس الدين السخاوي ،الذيل عىل رفع اإلرص أو بغية العلماء والرواة ،تحقيق جودة هالل ومحمد محمود صبح وعيل البجاوي (القاهرة :الدار املرصية للتأليف
والرتجمة.)1966 ،

10

أحمد بن حجر العسقالين ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،تحقيق محمد بن عبد املعيد خان ،ط ( 2حيدر آباد :مجلس دائرة املعارف العثمانية.)1972 ،

 11لقد وضع صالح الصفدي (ت ،)1363 .يف ما يبدو ،قواعد كتابة الرتاجم وانتقلت إىل غريه من العلماء؛ أمثال جالل الدين السيوطي (ت )1505 .الذي ضبط منهج كتابة
ناقل عنهً ،
الرتجمةً ،
قائل" :يبدأ يف الرتاجم باللقب ،ثم بالكنية ،ثم باالسم ،ثم بالنسبة إىل البلد ،ثم إىل األصل ،ثم إىل املذهب يف الفروع ،ثم إىل املذهب يف االعتقاد ،ثم إىل
العلم والصناعة والخالفة ،والسلطنة والوزارة والقضاء ،واإلمارة واملشيخة كلها تقدم عىل الجميع" ،انظر :جالل الدين السيوطي ،نظم العقيان يف أعيان األعيان ،تحقيق
فيليب حتي (سوسة :دار املعارف للطباعة والنرش ،)1999 ،ص .10
12

13

14

نجم الدين الغزي ،الكواكب السائرة بأعيان املئة العارشة ،تحقيق جربائيل جبور ،ط ( ،2بريوت :دار اآلفاق الجديدة.)1989 ،
محمد أمني املحبي ،خالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عرش (بريوت :دار صادر[ ،د.ت.)].

محمد خليل املرادي ،سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش ،ط ( 3بريوت :دار ابن حزم.)1988 ،

 15عىل سبيل الذكر ال الحرص ،انظر :ليىل الصباغ ،من أعالم الفكر العريب يف العرص العثماين األول محمد األمني املحبي املؤرخ وكتابه خالصة األثر يف أعيان القرن
الحادي عرش ،ط ( 10دمشق :الرشكة املتحدة للتوزيع)1986 ،؛ مهند مبيضني ،أهل القلم ودورهم يف الحياة الثقافية يف مدينة دمشق خالل الفرتة (1172-1121ه-1708/
1758م) ،ط ( 2بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)2017 ،
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من كتب املناقب( .((1وذكر عبد السالم بإعجاب مصنف محمد قويسم (ت )1702 .املسمى سمط الآلل يف تعريف ما بالشفاء من

الرجال الذي وضعه استنا ًدا إىل كتاب القايض عياض ،املتوىف بمراكش عام 1149م ،وكتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفى( ،((1وذكر

بتقربه من عيل باشا ()1756-1740؛
كتاب مفاتح النرص يف التعريف بعلماء العرص ملحمد العيايض (ت .بعد عام  )1742الذي ُعرف ّ

إذ خَ ّصه وأبناءه الثالثة يونس ومحمد وسليمان بتقاريظ ،غري أنه ترجم لعدد من املشايخ والعلماء الذين عاشوا يف النصف األول من

القرن الثامن عرش( .((1كما ساهم كل من الشيخ بريم الثاين (ت )1831 .وبريم الرابع (ت )1861 .يف الرتجمة للعلماء واملفتني الحنفيني،

(((2
(((1
ثم وضع محمد السنويس
وال سيما من آل بريم  .أما محمد عيىس الكناين (ت ،)1875 .فقد ترجم لألولياء الصالحني من القريوان ّ .

متأخرا ،كتابه مسامرات الظريف بحسن التعريف الذي ترجم فيه للقضاة واملفتني من أصحاب املذاهب
(ت ،)1900 .وقد جاء ذلك
ً

املالكية والحنفية من الذين عاشوا بتونس ،منذ مجيء األتراك العثمانيني إىل عرص املؤلف(.((2

وإذا ما استثنينا هذه املصنفات التي تتفاوت من حيث أهميتها ،ومن حيث نفعها للمؤرخ الشتمالها عىل بعض األخبار التاريخية ،أو

بعض اإلشارات التي قد تساعد عىل دراسة فرتة تاريخية أو قضية من قضايا التاريخ الثقايف أو السيايس ،فإن بعض اإلخباريني؛ كالوزير

الرساج (ت )1737 .صاحب الحلل السندسية يف األخبار التونسية ،وحسني خوجة (ت )1754 .صاحب ذيل بشائر أهل اإليمان

بفتوحات آل عثمان ،وأحمد بن أيب الضياف (ت )1874 .صاحب إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان ،قد اهتموا

بالرتجمة للعلماء ورجال الدولة واألعيان فأدرجوها بطرق مختلفة يف مصنفاتهم إىل جانب املادة التاريخية(.((2

الصغي بن يوسف وكتابه املرشع املليك ،وإن كان ذكر يف
ونشري يف هذا الصدد إىل أن أحمد عبد السالم لم يذكر من بني هؤالء
ّ

أيضا وصفًا ملجموعة من األشخاص كانت للمؤلف قدرة
وأقر بميل صاحبه إىل الرتجمة؛ إذ
"يتضمن املرشع ً
ّ
تقديمه ملحتوى الكتابّ ،

فائقة عىل تصويرهم متعاظمني ،أو مثريين للشفقة يف مواقف مضحكة أحيا ًنا"(.((2

يعترب هذا الرأي تلميحا من أحمد عبد السالم إىل ما قد نجده من تراجم أو معلومات وأخبار تتعلق ِ
بس َي بعض األشخاص أو
ً

األعالم ،بل يتأكد لنا هذا الرأي من خالل الربط الذي أقامه بني مصنفني اثنني أولهما مصنف يف الرتاجم وهو مفاتح النرص للعيايض
مفيدا ملفاتيح النرص الذي أتاح لنا التعرف بصفة
مكم ًل
ً
السابق الذكر ،وبني املرشع املليك؛ إذ قال عنه" :يمكن أن نعترب هذا الكتاب ّ

نسبيا عىل أوساط كبار رجال الدين واملدرسني واألدباء"(.((2
أدق ً

الصغي بن يوسف.
قادنا استنتاج عبد السالم إىل البحث عن صلة املرشع املليك بعلم الرتاجم ،وعن منهج الكتابة التاريخية عند
ّ

الصغي بن يوسف إىل علم التاريخ وعلم الرتاجم؟ وهل كان عىل
فهل نجد تراجم باملعنى املتعارف عليه يف هذا املصنف؟ وما هي نظرة
ّ
ّبينة بالرتابط العضوي بينهما؟ وهل استفاد من التجارب السابقة له يف املجالني؟

 16عبد السالم ،ص  .552وحول كتب الرتاجم يف املغرب األقىص وأهميتها ونفعها للمؤرخني ،انظر :ليفي بروفنصال ،مؤرخو الرشفاء ،ترجمة عبد القادر الجالدي
(الرباط :دار املغرب للتأليف والرتجمة والنرش ،)1977 ،ص .57-53
ً
مخطوطا ،وهو موجود يف عدة أجزاء :من رقم  11396إىل رقم  ،11406املكتبة الوطنية ،تونس.
 17عبد السالم ،ص  .184أما السمط ،فال يزال
 18املرجع نفسه ،ص 553-552؛ "مفاتيح النرص يف التعريف بعلماء العرص للعيايض الباجي" ،تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة ،يف :النرشة العلمية للكلية الزيتونية
للرشيعة وأصول الدين بتونس ،العدد  ،)1976( 4ص .206-99

19

عبد السالم ،املرجع نفسه ،ص .224

21

محمد السنويس ،مسامرات الظريف بحسن التعريف ،تحقيق وتعليق محمد الشاذيل النيفر (بريوت :دار الغرب اإلسالمي.)1994 ،

23

املرجع نفسه ،ص .285

20

22

24

املرجع نفسه.

عبد السالم ،ص .553

املرجع نفسه ،ص .266
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الصغي بن يوسف بني علم التاريخ وعلم الرتاجم واألخبار
ّ

الصغي بن يوسف وعلم التاريخ :مؤرخ ها ٍ
و ولكنه "مثقف"
ّ
الصغي بن يوسف بعلم التاريخ ،فلم يكن من مؤرخي املركز أو البالط املدافعني عن السلطة املركزية
أجمع الدارسون عىل َولع
ّ

بعد يف تونس كما
والخادمني ل ِركابها .ولم يكن كذلك من بني املحرتفني للكتابة التاريخيةّ .
إن املؤرخ املهني لم يظهر ُ
وأن له ذلك؟ ّ

بي ذلك الباحث عبد الحميد هنية؛ إذ يقول" :لم تتحقّق مهننة املؤرخ إال عندما حصلت مأسسة تعليم التاريخ يف املؤسسات التعليمية
ّ

(((2
َ
صناعة التاريخ ،وأنه
الصغي بن يوسف يف مقدمة كتابه ،بوضوح ،بعدم معرفته
رصح
ّ
املستحدثة خالل القرن التاسع عرش"  .فقد ّ

مطلعا عىل عدد من املصنفات التاريخية ،ويف صدارتها تاريخ بشائر أهل اإليمان بفتوحات آل عثمان وذيله لحسني خوجة
إنما كان
ً

للصغي بن يوسف ،بل إنه اعترب كتابه املرشع املليك
مرجعا
(ت ،)1754 .املؤرخ الرسمي لحسني بن عيل( .((2ولنئ كان هذا املصنف
ّ
ً

تكملة ً
وذيل عىل الذيل ،فذلك من باب الربط بينه وبني شهرة حسني خوجة وغريه من السابقني ،وإضفاء نوع من الرشعية عىل الكتابة
ً
التاريخية التي يقوم بها .بل إن هذه الرؤية ّ
مخطوطا ،وهو
تتأكد يف الكتابة التاريخية من خالل مصنف آخر للص ّغري بن يوسف ،ال يزال

للصغي بن يوسف رغبة يف تدوين تاريخ أفريقية
موسوم بـ التكميل املُشفي للغليل عىل كتاب العرب لعبد الرحمن بن خلدون .فكان
ّ
ً
وصول إىل أحداث عرصه .وقد انطلق من كتاب العرب ،ولكنه نقل يف التكميل عن
من العهد الحفيص إىل مجيء األتراك العثمانيني،

الصغي
آخرين؛ من أمثال ابن أيب دينار ،والوزير الرساج ،وحسني خوجة( .((2ويبدو أن منهج التذييل ،عىل غرار منهج كتابه ،طغى عىل
ّ
املسماة إحداهما "أنباء نجباء األبناء"
وسمه بـ املذ ّيل عىل الرسالتني
بن يوسف يف التصنيف؛ فإىل جانب التكميل ،وضع مصنفًا آخر َ
ّ

والثانية املسماة بـ "سلوان املطاع يف عدوان االتباع" ،وهما رسالتان منسوبتان إىل ابن ظفر الصقيل (ت1170 .م) ،وفيهما مواعظ
ِ
الصغي بن يوسف من مصادر مختلفة من الرتاث الفاريس واإلسالمي عامة(.((2
وعرب كان قد جمعها
ّ

الصغي بن يوسف عن غريه من اإلخباريني يف املجال العريب اإلسالمي الذين دأبوا عىل اعتبار مصنفاتهم
وال يختلف من هذه الناحية
ّ

التاريخية ً
ذيل ،أو تكملة ملصنفات َمن سبقهم( .((2ولكن ذلك ال يعني انعدام خصوصيات واختالف يف املنهج ،وإضافات عىل مستوى

رت القارئ إزاء بعض ما جاء يف املرشع املليك من إطراء لحسني بن عيل وتخليد ألعماله،
الكتابة التاريخية عند
الصغي بن يوسف .فقد يغ ّ
ّ

عىل غرار ما قام به حسني خوجة يف الذيل من مدح وتقريظ وإطراء ملؤسس العائلة الحسينية ،ولكل ما قام به قبل أن تندلع الحرب
الصغي بن يوسف هو عدم االنحياز إىل طرف دون آخر ،وإن
األهلية يف عام  .1728لكن األسلوب الطاغي عىل الكتابة التاريخية عند
ّ

املعب عنهم يف عدة
كان ال يخفي أحيا ًنا معارضته الشديدة لسياسة االستبداد والبطش التي سلكها عيل باشا ضد خصومه السياسينيَّ ،

متوخيا سبيل ما قد نطلق عليه اليوم
الصغي بن يوسف يف املرشع املليك إىل رواية األخبار ورسدها،
مصادر بـ "املهجرسني"( .((3لقد سعى
ّ
ًّ

تماما ،إىل حد التماهي ،مع األستاذ عبد الحميد هنية يف تحاليله واستنتاجاته حول صورة املؤرخ وعلم التاريخ يف تونس العثمانية .بشأن ما كتبه حول املوضوع يف
 25نتفق ً
ميالديا" ،أسطور للدراسات التاريخية،
الفرتة األخرية ،انظر :عبد الحميد هنية" ،التجديد يف مجال علم التاريخ يف البالد التونسية بني القرنني السابع عرش والتاسع عرش
ً
العدد ( 7كانون الثاىن /يناير  ،)2018ص .72-44

 26حسني خوجة ،ذيل بشائر أهل اإليمان بفتوحات آل عثمان ،تحقيق وتقديم الطاهر املعموري (تونس /ليبيا :الدار العربية للكتاب .)1975 ،وحول حسني خوجة
للصغي بن يوسف ونافذتان
ومصنفه ،انظر :عبد السالم ،ص  .236-219وحول التكميل ومحتواه ،انظر :محمد فوزي املستغانمي" ،التكميل واملذيل :عنوانان آخران
ّ
جديدتان عىل املؤرخ" ،يف :مسار مؤرخ وتجربة تاريخية :أعمال مهداة إىل محمد الهادي الرشيف ،تنسيق عبد الحميد هنية (تونس :نرش دراسات مغاربية /مركز النرش
الجامعي ،)2008 ،ص .94-71
27

28

29

30

املرجع نفسه ،ص .75-72

املرجع نفسه ،وتوجد نسخة مخطوطة من التكميل بدار الكتب الوطنية بتونس رقم  ،5264ونسخة مخطوطة من املذيل رقم  ،9984وأخرى رقم .9761
ليىل عبد اللطيف أحمد ،دراسات يف تاريخ ومؤرخي مرص والشام إبان العرص العثماين (القاهرة :مكتبة الخانجي بمرص ،)1980 ،ص .184
الصغري بن يوسف ،ج  ،3ص .25-5
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رياني  /يناثلا نوناكوناك

(((3
كثريا
"املوضوعية" يف رسد األحداث أو الوقائع التاريخية؛ كما تفيد بذلك العبارات والكلمات التي يعتمدها يف نقل الخرب وروايته  .بل ً
دونه من أخبار حول مجيء عسكر الجزائر مع األمريين محمد وعيل ومحاربتهم لعيل باشا ،بداية من
ما يذكر مصادر خربه؛ من ذلك ما ّ

بايا عىل البالد.
 6حزيران /يونيو  ،1756واالنتصار عليه
نهائيا حني ُقتل يوم  25أيلول /سبتمرب  ،1756ومبايعة محمد بن حسني بن عيل ً
ً

ً
الصغي بن يوسف مصدره يف كل ذلك ً
منقول عنه [كذا]
قائل" :حدثني الكاتب عيل العبيد وكان جاء مع البايات وكلما كتبته
فقد ذكر
ّ
الصغي بن يوسف فرتة مهمة وحرجة يف تاريخ تونس العثمانية ،هي فرتة
من موت الدوالتيل أحمد إىل تمام هذه الواقعة"( .((3لقد عاش
ّ

الحرب الباشية التي شهدت أعنف مراحل الرصاع بني أمراء العائلة الحسينية ،وقد شهدت تدخل دايات الجزائر يف الرصاع .وكان لتلك
مرارا يف
األحداث التي عارصها ،بل شارك فيها باعتباره
ً
أثر كبري يف حياته الشخصية كما ملّح إىل ذلك ً
جنديا وبحكم انتمائه إىل الحنفيةٌ ،

كتابه ،وأثرت الظرفية كذلك يف اندفاعه إىل كتابة التاريخ ،ويف منهجه(.((3

نسبيا عما كانت عليه لدى بعض معارصيه؛
وعىل هذا النحو ،يمكن القول إن النظرة إىل علم التاريخ عند
ّ
الصغي بن يوسف تختلف ً

من أمثال حسني خوجة والوزير الرساج (ت ،)1737 .وحمودة بن عبد العزيز (ت ،)1787 .باعتبارهم من مؤرخي البالط يف تونس خالل
الصغي بن يوسف هو علم ينتظم يف مرشوع ثقايف إسالمي املنبع ورؤية تقليدية لعلم التاريخ
القرن الثامن عرش .فالتاريخ بالنسبة إىل
ّ

كثريا عن
قوامها وجوب االعتبار من املايض والحث عىل النظر والتأمل يف التجارب اإلنسانية املاضية .وهو من هذه الناحية ال يختلف ً
النظرة الكالسيكية للتاريخ عند العرب واملسلمني وعن نظرة ابن خلدون للتاريخ .وقوام هذه النظرة االعتبار من أخبار املايض وأحداثه،
الصغي بن يوسف الذي تأثر
علما أن االهتمام بابن خلدون ،والشغف باملقدمة ،قد انترشا بقوة يف أوساط البالط الحسيني يف مدة حياة
ّ
ً

بدوره بابن خلدون ورؤيته للتاريخ(.((3

معبة بالنسبة إليه عن أن التاريخ ميلء بالعرب واملواعظ" :إن علم التاريخ عربة
يف هذا الصدد ،ذكر
الصغي بن يوسف أمثلة ّ
ّ

للمعتربين وحصول وعظ للسامعني والناظرين يف سري السابقني والالحقني"( .((3فمن األمثلة الواجب اعتبارها ،ذكر الصحايب سلمان

واليا عىل
دورا ً
الفاريس وأصله من أصفهان ،وهو من أول من أسلم من غري العرب وأدى ً
كبريا يف معركة الخندق ضد قريشّ ،
ثم أصبح ً

مدينة املدائن بالعراق إىل أن تويف عام 656م.

أما املثال الثاين لالعتبار ،فهو السلطان العثماين بايزيد األول (1403-1345م) الذي انهزم هزيمة ساحقة أمام تيمورلنك (-1336
1405م) سلطان التتار ،أو املغول ،يف معركة شهرية ُعرفت بـ "معركة أنقرة" يف  20تموز /يوليو 1402م؛ إذ إنه ُأرس ومات يف األرس يوم 10

نظرا إىل حركته الرسيعة
آذار /مارس 1403م يف مدينة بورصة .وقد وصل بايزيد إىل العرش عام 1389م ،و ُلقب بـ "يلدرم" ،أي الصاعقةً ،
أيضا بحسب
الصغي بن يوسف ،هو
بجيوشه ،فقد فتح بلغاريا عام 1395م ،وعدة مناطق أخرى يف أوروبا ،لكن ما يمكن االعتبار به ً
ّ

الصغي بن يوسف أمثلته بعيل باشا .إن القاسم املشرتك بينه
الحرب األهلية التي دارت بني أبناء بايزيد األربعة عىل عرش السلطنة .وختم
ّ

وبني بايزيد األول ،يف نظرنا ليس إال جرأة ّ
كل منهما يف سفك الدماء والبطش وبسط النفوذ والتوسع من جهة ،ثم ما آل إليه حكم كل
31

املرجع نفسه ،ج  ،1ص .8

33

املرجع نفسه ،ج  ،3ص .96-95 ،85

32
34

املرجع نفسه ،ج  ،4ص .81-80
هنية ،ص .51-5

" 35لله الترصف  ...ويعز من يشاء كسلمان الفاريس  ...ويذل من يشاء كبني يزيد سلطان الروم حني أرسه تيمور أمري التتار وكسلطان تونس عيل باشا حني تفرقت عليه
األنصار ،ولم ينفعه ما شيده من األسوار ،فاعتربوا يا أويل األبصار" ،الصغري بن يوسف ،ج  ،1ص .15
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الصغي بن يوسف بني علم التاريخ وعلم الرتاجم واألخبار
ّ

الصغي بن يوسف يوازي بني الرصاع عىل السلطة
منهما من انهزام وزوال ،وخاصة الحرب األهلية بني األشقاء من جهة أخرى .فكأن
ّ
بني أبناء السلطان بايزيد يف مركز اإلمرباطورية والرصاع عىل السلطة يف اإليالة يف عهدي حسني بن عيل وعيل باشا.

الصغي بن يوسف بها لتدوين أحداث عرصه عىل إشكالية ثقافته
تحيلنا االستطرادات التاريخية والشواهد العديدة التي يتوسل
ّ

وثقافة اإلخباريني عامة ،وعىل ما اصطلح بتسميته "ثقافة الطبقة الوسطى" عىل حد عبارة نليل ح ّنا يف دراستها حول مرص العثمانية( .((3وقد

يعب ما ذهب إليه البعض
شملت الدراسة فئ َتي التجار والحرفيني بالقاهرة ،وحظيت  -كما هو معلوم  -باهتمام املؤرخ أندري ريمون .فهل ّ
أن أسلوبه يف الكتابة
من مزج
الصغي بن يوسف بني العربية الفصحى والعامية املتداولة يف املرشع املليك عن ثقافته املحدودة؟ أم ّ
ّ
التاريخية يعكس ثقافة عرصه وما طرأ عىل اللغة وأساليب الكتابة من تغيري لدى الفئات الوسطى؟

الصغي
برصف النظر عما يثريه استعمال مفهوم "الطبقة الوسطى" وتطبيقه عىل التشكيلة االجتماعية يف تونس العثمانية وعىل
ّ
ٍ
بن يوسف ً
إشكاليات  -إذ لم يكن من التجار والحرفيني كما هي الحال يف دراسة نليل ح ّنا  -قد تقودنا إىل اإلطالة واالستطراد،
مثال من

حرجا يف استعماله ألغراضنا يف هذا البحث .فهناك تشابه كبري بني أوضاع إيالتي مرص وتونس ،ونقاط التقاء عديدة بني
فإ ّننا ال نرى ً

الصغي بن يوسف وكتابته للتاريخ وغريه من اإلخباريني يف مرص يف العرص الحديث .فقد ظهرت بها مدرسة األجناد ،وهم من الذين
ثقافة
ّ
ً
هواية لهم؛ من أمثال أحمد الدمرداش ،وإبراهيم الصوالحي ،ويوسف
انتسبوا إىل الفرق العسكرية ،ولكنهم اتخذوا من كتابة التاريخ
امللواين ،وأحمد شلبي عبد الغني ،وغريهم ،كما ّبينت ذلك ليىل عبد اللطيف أحمد( .((3أما نليل ح ّنا ،فذكرت يف دراستها مجموعة من

اإلخباريني املختلفي الثقافة عن العلماء؛ من أمثال يوسف الرشبيني ،ومرتىض الزبيدي وعبد الرحمن الجربيت .وذكرت كذلك إخباريني

من بالد الشام؛ من أمثال البديري الحالق ،ومحمد عيىس بن كنان وغريهما من اإلخباريني يف اإلياالت العربية العثمانية الذين كتبوا
بلغة عربية وسطى تعكس ثقافة الطبقة الوسطى .تيش هذه الكتابة وهذه املصنفات التاريخية ،وغريها ،بتطور اللغة العربية وامتزاجها

بلغات ولهجات أخرى مح ّلية وأجنبية منذ نهاية القرن السادس عرش؛ بسبب عدة عوامل ،من بينها االنفصال التدريجي عن ثقافة

ً
فضل عن عامل توسع التجارة الدولية واالحتكاك مع
اإلمرباطورية العثمانية يف املركز وعن السياق اإلمرباطوري عامة يف اإلياالت،

الغرب وترسب الرأسمالية التجارية والظرفية السياسيةً ،
عامة ،باإلياالت العربية العثمانية وما عرفته من تحوالت عىل جميع املستويات،

وال سيما املستوى الثقايف يف العصور الحديثة(.((3

الصغي بن يوسف يمتلك ثقافة الطبقة الوسطى لعرصه ،وذلك رغم ما كان له من ثروة عقارية ،ورغم
ال تعوزنا األدلة عىل اعتبار
ّ

امللكني العقاريني والعائالت امليسورة يف مدينة باجة .بل ّ
انتمائه إىل ّ
بتبوء منزلة "املثقف" ،رغم ما
لعل هذه الرثوة هي التي سمحت له ُّ
تطرحه هذه الصفة من إشكاالت يف البيئة الثقافية التونسية ،خالل القرن الثامن عرش ،التي تناولها بالدرس والتحليل الباحث عبد السالم

وبي خصائصها ،وال سيما طابعها املحافظ والتقليدي؛ ذلك أن العلوم الرشعية تحتل الصدارة يف االهتمام والتعليم( .((3ومهما يكن من
ّ

نصيبا من التعليم الرائج يف الكتاتيب واملساجد والزوايا يف مدينة باجة .وهو ما
الصغي بن يوسف ،عىل غرار أبناء عرصه،
أمر ،فقد تلقَّى
ّ
ً

(((4
ّ
نساخً ا للكتب
بي الباحث محمد الحبيب الهيلة أن
جامعا لها يف ما يبدو  .واستنا ًدا إىل عدة مصادرَّ ،
ً
مكنه من القراءة والكتابة ،بل كان ّ

 36نليل ح ّنا ،ثقافة الطبقة الوسطى يف مرص العثمانية (ق-16ق ،)18ترجمة رؤوف عباس (القاهرة :الدار املرصية اللبنانية .)2004 ،كما عادت ح ّنا إىل موضوع اللغة
وثقافة اإلخبارين يف العهد العثماين ،انظر :نليل ح ّنا ،مرص العثمانية والتحوالت العاملية  ،1800-1500ترجمة مجدي جرجس (القاهرة :املركز القومي للرتجمة.)2016 ،
37

أحمد ،ص .150-148

38

ح ّنا ،مرص العثمانية ،ص  55وما بعدها.

40

الصغي بن يوسف ،ص .134
ّ

39

عبد السالم ،ص .94-59
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ثقافيا من الدرجة الوسطى منذ أن أسس بها محمد باي مدرسته
"مدينة باجة عرفت شي ًئا من االزدهار الثقايف يف العهد الرتيك فظ ّلت مرك ًزا
ً

هامة وبنى بها الداي مامي الجمل مسجدها الحنفي وأنجز بها عيل داي مدرسته التي ضمن لها ولطالبها مجاري
التي أوقف عليها أوقا ًفا ّ

الصغي بن يوسف ،كانت تكتسب
هيأ لها احتضان حركة علمية"( .((4غري أن الثقافة يف عرص
ّ
الرزق بما أوقفه عليها من أحباس ،كل ذلك َّ
كذلك بارتياد الفضاءات العامة؛ كاملقاهي ،والزوايا ،واملجالس الخاصة ،واألسواق ،وغريها من الفضاءات العامة التي تنترش فيها الثقافة

للصغي بن يوسف الذي يذكر يف العديد من املواطن من مصنفه ما
الشفاهية عن طريق "الحيك" واإلنشاد والغناء واملشافهة .وهو ما توفر
ّ
ً
ثقافة رائجة يف زمانه .وال تفوتنا اإلشارة
تبعا لذلك -
يفيد اختالطه بعدة أوساط ،وتردده عىل الفضاءات العامة بباجة وخارجها ،واكتسابه ً -

للصغي بن يوسف مع الكتاب والعلماء وأعيان الدولة يف تزويده باألخبار ،ويف صقل مواهبه وإثراء
إىل دور شبكة العالقات التي كانت
ّ

ثقافته ،ليحتل يف املخيال الجماعي ويف الذاكرة مرتبة "املثقف".

تبينه رسوم
إن استعمال
ّ
الصغي بن يوسف ألسلوب يمزج بني الفصحى واللهجة العامية ،لم يمنع البعض من أن يطلق عليه  -كما ّ

األوقاف وغريها من وثائق امللكية التي ترجع إىل أوائل القرن التاسع عرش ،والتي اعتمدها زهري بن يوسف  -لقب "القارئ" ،بل "الفقيه"
يعب عن مستوى ثقايف .ولنئ لم يكن يرتقي إىل ثقافة النخبة العاملة
ً
أيضا ،عالوة عىل شهرته بلقب "الشيخ" ،ولقب "الحاج" ،وجميعها ّ

يعب ً -
فعل  -عن ثقافة الطبقة الوسطى يف بعض املدن التونسية يف العرص الحديث( .((4وهي ثقافة متنوعة
من العلماء الزيتونيني ،فإنه ِّ

معا ،وهذا ما الحظته نليل ح ّنا بالنسبة إىل املجتمع الحرضي يف مرص العثمانية( .((4فمن خالل املرشع
ومنفتحة ،ثقافة شفاهية ومكتوبة ً
تتويجا لظاهرة ثقافية بدأت منذ أواخر
املليك يمكن القول إن دخول الثقافة الشفاهية مجال التدوين يف القرن الثامن عرش ليس إال
ً
تدريجيا يف العرص الحديث .ولعل أحسن دليل عىل ذلك ابتعاد القضاة يف تحرير
ولربما منذ عرص ابن خلدون ،لتتدعم
العرص الوسيطّ ،
ً

الوثائق واألحكام ،عىل مستوى األلفاظ أو الرتاكيب ،عن اللغة العربية الفصحى ،بل اعتمادهم يف مستوى األحكام عىل العرف املحيل
والعمل التونيس .ومن أشهر األمثلة الدالة عىل ذلك ما نجده يف فتاوى قاسم عظوم الراجعة إىل أواخر القرن السادس عرش.

وتواصل األسلوب نفسه يف الكتابة واللغة املستعملة وهي لغة عربية وسطى ،خالل القرن السابع عرش وانتقل إىل ابن أيب دينار

(ت ،)1699 .وهو ٍ
الصغي
وكثريا ما نجد الرتاكيب واملفردات العامية يف مؤنسه ،وهو من املصادر اإلخبارية التي اعتمدها
قاض وفقيه،
ً
ّ
بن يوسف ّ
واطلع عليها ،بل نقل عنه يف مصنفه التكميل كما أرشنا إىل ذلك .ويف هذا الصدد ،يمكن أن نشري كذلك إىل مصنف آخر يف
ّ
املحل لبالد الجريد وبالد سوف وإن كان صاحبه من إيالة الجزائر ،وهو تاريخ العدواين .فقد احتوى بدوره عىل حكايات وأخبار
التاريخ

كتبت بلغة دارجة محلية ،سوفية أو جريدية ،وبأسلوب يف الرسد والتدوين لألحداث يعكس الثقافة الرائجة يف مجال الواحات يف القرن
السابع عرش(.((4

أما كتبة اإلدارة املركزية بمختلف دواوينها ،إذا ما استثنينا بعض املراسالت الرسمية أو النصوص القانونية ،فقد كتبوا يف الدفاتر

والسجالت الجبائية واإلدارية بلغة مبارشة وغري بروتوكولية تعكس الثقافة السائدة ولغة عامة الناس من جهة ،وحرص الجهاز اإلداري
للدولة عىل النجاعة والفاعلية من جهة أخرى .وهكذا نخلص إىل القول مع نليل ح ّنا ومع عبد الحميد هنية ،ومع غريهما من الدارسني،
تدن املستوى الثقايف
وعىل عكس ما ذهب إليه أحمد عبد السالم وغريه ،إن استعمال اللغة العربية الوسطى ال يعرب عن تدهور فكري أو ّ
41

42

43

44

الهيلة ،ص .103

الصغي بن يوسف ،ص .141 ،139 ،127
ّ
ح ّنا ،ثقافة الطبقة ،ص .96

محمد بن محمد بن عمر العدواين ،تاريخ العدواين ،تقديم وتحقيق وتعليق أبو القاسم سعد الله (بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1996 ،ص .13
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الصغي بن يوسف بني علم التاريخ وعلم الرتاجم واألخبار
ّ

يعب عن تطور يف منهج الكتابة التاريخية قوامه نقل األحداث
الصغي بن يوسف
لدى الطبقة الوسطى عامة ،ولدى
ً
تحديدا ،بقدر ما ّ
ّ

معا(.((4
تهتم بذاكرة الدولة الحسينية ولكنها
التاريخية وتقريبها من العامة يف نزعة واقعية،
تهتم بمشاغل الناس وحياتهم اليومية ً
ّ
ّ

الصغي بن يوسف ونظرته للتاريخ ّإل بتتبع أخبار النزاع والرصاع عىل السلطة يف
وال يستقيم فهمنا ملنهج الكتابة التاريخية عند
ّ

الصغي بن يوسف من
اإليالة التونسية يف النصف األول من القرن الثامن عرش( .((4غري أن النزاع بني البايات الحسينيني لم يمنع
ّ

االهتمام بمسائل أخرى قد تبدو لنا ثانوية ،وهي تتعلق بجوانب من الظرفية االقتصادية والفالحية ،وبجوانب من التاريخ االجتماعي،

الصغي بن
مثل أوضاع بعض الفئات االجتماعية ،وال سيما الكراغلة ،وبالحياة اليومية باألرياف واملدن( .((4ويف اإلطار نفسه اهتم
ّ

للملك ،بحسب تعبريه ،ويف نظره ،قوامه التعريف بسري السالطني
يوسف  -كما ملحنا إىل ذلك  -بالرتاجم والسري .فالتاريخ ،أو التأريخ ُ

واملشاهري من الرجال ،بل إنه ينسب إليهم جميع األحداث ،ويجعل منهم الفاعلني االجتماعيني الرئيسني ،ثم إن التاريخ ال يدرك

ً
متداخل مع الرتاجم وسري الرجال؛ فقد سجل
الصغي بن يوسف
إال يف ضوء صفاتهم وخصالهم وخرباتهم ،وبذلك أصبح التاريخ عند
ّ

التنبه بوعي متعلق بأهمية دور الفاعلني ،أخبار الحرب األهلية أو الفتنة الباشية
 بوصفه شاهد عيان  -بذاكرة إخباري شديد املالحظة ،مع ّوأطوارها ،وغريها من األخبار املتعلقة بالبايات وأعيان الدولة من الكتاب والوزراءً ،
فضل عن العلماء واملشايخ وبعض األولياء الصالحني،
الصغي بن يوسف؟ وكيف يبدو لنا االخرتاق
وغريهم ممن شاهدهم أو عرفهم أو "سمع بأذنه عنهم"( ((4بحسب عبارته .فبم تمتاز تراجم
ّ
املتبادل بني التاريخ والرتاجم عنده؟

االخرتاق املتبادل بني التاريخ والرتاجم يف املرشع املليك
ثم
سبق أن ّبينا ،يف إيجاز ،العالقة بني علم التاريخ وعلم الرتاجم ،والتي آلت إىل استقالل األول عن الثاين منذ عرص ابن خلدونّ ،
تحول الرتاجم إىل فرع أو علم من العلوم املساعدة للتاريخّ .
التحول قد وصل إىل حد االخرتاق املتبادل بني املجالني يف املرشع
ولعل هذا
ّ
ّ
الصغي بن يوسف إىل علم التاريخ.
أو ًل من خالل نظرة
ّ
يفس ذلك ّ
املليك ،وربما ّ

يشد الواحد
ولكن لم يكشف الدارسون إىل اليوم عن هذا االخرتاق املتبادل بني التاريخ والرتاجم ،وهذا التجاذب بني علمني ّ

ويتممه يف كتاب املرشع املليك ،لعدة أسباب؛ من أهمها اختالف الرتاجم الواردة يف املرشع املليك عن النظام املعمول به يف
منهما اآلخر ّ

كتب الرتاجم والتاريخ املتداولة ،وال سيما يف عرص املؤلف كالرتاجم الواردة يف ذيل بشائر أهل اإليمان لحسني خوجة .فالرتاجم وإن
كانت تختلف يف طولها من ترجمة إىل أخرى ،فإنها عادة ما تشرتك بصفة بارزة يف ذكر املرتجم لعنارص أساسية؛ هي االسم ،واللقب،
املرتجم
والنسبة ،ومكان الوالدة ،وأحيا ًنا قليلة تاريخها .ثم يمر املرتجم  -إذا كانت الرتجمة لعالم أو أديب  -إىل ذكر معلومات أخرى عن
َ

يتم
ثم يذكر الوظائف الدينية والعلمية التي تقلدها ،ويف األخري ّ
له ،كمراحل الدراسة وأماكنها واملدرسني أو املشايخ الذين أخذ عنهمّ ،
ِذكر مؤلفاته ومناقبه وتاريخ وفاته( .((4وقد ملحنا إىل استقرار هذه الطريقة يف كتابة الرتاجم منذ القرن الرابع عرش عىل األقل وتواصلها
45

هنية ،ص .65-63

الصغي بن يوسف واإلخباريني عامة بشأن ما يعرف بـ "الفتنة الباشية" .إىل جانب أعمال األستاذ الرشيف املذكورة هنا ،وبقية اإلحاالت ،انظر:
 46كتب الكثري حول نظرة
ّ
فاطمة بن سليمان" ،بني الذاكرة والتاريخ :قراءة اإلخباريني التونسيني للرصاع البايش الحسيني خالل القرن الثامن عرش" ،يف :الكراسات التونسية ،العدد ، 156-155
 2005ص .210-185
47 Khalifa Chater, “En marge d'une lecture du chroniqueur Seghir Ben Youssef: La situation économique et sociale de la régence de Tunis au
XVIIIè siècle,” Revue d'Histoire Maghrébine, no. 39-40 (1985).

48

49

الصغي بن يوسف ،املرشع املليك ،ج  ،1ص "( 17فاستخرت الله تحلييل يف جمع كتاب يشتمل عىل وقائع البيات األربع [كذا] مما رأيته بعيني أو سمعته أذين").
ّ
عبد السالم ،ص .231-230
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ومغربا ،باختالف أنواعها واختالف اهتمامات أصحابها .فمنهم من اهتم بالرتجمة للعلماء من فقهاء وقضاة دون
بصفة نمطية ،مرش ًقا
ً

سواهم ،ومنهم من اهتم بأعيان الدولة ورجالها ،ومنهم من جمع بني مختلف العلماء واألعيان.

دائما
وقد أجمع الدارسون أن الرتاجم ،بما يف ذلك التي وضعها اإلخباريون يف املرشق واملغرب العريب ،ال تخضع يف كتابتها ً

لتخطيط ثابت وصارم ،وإنما تختلف يف طولها وقرصها ومحتواها بحسب وضعية الشخصية ،وطبيعة عرصه ،وعالقة املرتجم الدنيوية
باملرتجم له .وعىل هذا النحو يمكن القول إن طريقة وضع الرتاجم يف املرشع املليك لم تكن كالسيكية أو نمطية ،بمعنى تتبع سرية
َ

نظاما مختلفًا قوامه الجمع بني الخرب واملعطيات الخاصة ،مع اختالف يف الطول والقرص،
الفاعل من والدته إىل وفاته ،وإنما اتخذت ً

الصغي بن يوسف ،بل قد نعرث لدى عدد آخر من اإلخباريني الذين سبقوه يف املجال العريب
ويف دقة املعلومات .وال يعترب هذا شذو ًذا من
ّ

اإلسالمي عىل هذا التباين يف الرتجمات ومادتها وتداخلها مع الخرب(.((5

وال يتسع املجال لذكر كل األمثلة الواردة يف املرشع املليك ملا اعتربناه تراجم تؤكد االخرتاق املتبادل بني التاريخ والرتاجم والسري
وطرافة األسلوب واملنهج لدى الصغي بن يوسف ،ويف وضعه لها .فقد أوىل أخبار الفاعلني االجتماعيني جانبا كبريا من اهتماماته م ِ
قد ًما
ً
ُ
ّ
ً
صورة حية عن البيئة االجتماعية التي عاش فيها يف مدينة تونس ،وكذلك يف مسقط رأسه مدينة باجة .وحسبنا التوقف عند بعض ما جاء

من تراجم تعرب عن تفرده وتميزه مقارنة بمن سواه.

معتمدا يف ذلك عىل ما شاهده ،وما سمعه من أخبار
ينفرد صاحب املرشع املليك يف هذا الصدد ،بذكر أخبار النساء بدقة متناهية
ً

الصغي بن
املعبة عن ذلك ما ذكره
ّ
وقصص ،ترتقي أحيا ًنا إىل مرتبة الحكاية وما يشوبها من خلط بني األسطورة والتاريخ .ومن األمثلة ّ

تمرده( .((5فهي ابنة الباي حسني بن عيل كما هو معلوم .وقد اكتوت بنار الفتنة والرصاع
يوسف حول كبرية مامية زوجة عيل باشا بعد ّ
عىل السلطة بني أفراد العائلة الحسينية ،فطفقت تسعى إىل عدم تكرار ذلك بني أبنائها .وهو ما قد يحيلنا عىل الدور السيايس للحريم

الصغي بن يوسف جنازة كبرية مامية ووصف الحدث بدقة متناهية ،وبيشء من املبالغة ،وربط بينه وبني
يف البالط الحسيني .فقد حرض
ّ
انقالب األوضاع يف البالد بموتها عام  .1748واعترب ذلك بداية النهاية لحكم عيل باشا ً
قائل" :وملا مات الجمل تفرق الحمل ،واختلف

ّ
وأول مصيبة أصابها الباشا عيل يف األهل ،وأمره قد
انحل"(.((5
العملّ .

الصغي بن يوسف متداخلة مع التاريخ
املعبة والداعمة لهذه القراءة التي تجعل من تراجم
ّ
ولكن يمكن أن نذكر ،من بني األمثلة ّ

ً
وتفصيل ،ترجمة الباش كاتب قاسم بن
واألخبار وتعكس نظرته للتاريخ ،نماذج أخرى من تراجمه .فمن أطول الرتاجم وأكرثها طرافة
ً
طويل عند ثروته وما بناه من قصور وما كان له والبنه أحمد بن سلطانة من أموال؛
الصغي بن يوسف
سلطانة الباجي( .((5فقد توقّف
ّ

وتبعا لذلك من نفوذ يف دولة حسني بن عيل أدت بهما يف النهاية إىل استصدار كسبهما وسجنهما" :وأما أمالك قاسم بن سلطانة اليوم
ً

كلها تترصف فيها السلطنة ،وهي أمالك عظيمة ،لها قيمة ،والقمح يلوح ويدور ويرجع إىل الرحاء"( .((5وعرف يف عهد عيل باشا ،الحفيد
محمد بن سلطانة ،املصري نفسه الذي أصاب والده وجده.

بي ذلك عز الدين ،انظر :محمد كمال الدين عز الدين ،التاريخ
 50يف هذا السياق نذكر ،عىل سبيل املثال ،تراجم ابن حجر العسقالين ،إنباء الغمر بأبناء العمر؛ كما ّ
واملنهج التاريخي البن حجر العسقالين (القاهرة :دار اقرأ ،)1980،ص 275-267؛ حول تراجم املحبي واملرادي والغزي وغريهم ،انظر :زيادة ،ص  70وما بعدها .وليس
الصغي بن يوسف ترتقي إىل أهمية تراجم املرادي أو املحبي بداهة.
معنى هذه املقارنة أن تراجم
ّ
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ّ
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الصغي بن يوسف بني علم التاريخ وعلم الرتاجم واألخبار
ّ

الصغي بن يوسف للرثوة وزوال ال ّنعم كلما كان صاحبها يف عالقة باملخزن،
ال تخرج هذه الرتجمة ،يف نهاية املطاف ،عن تصور
ّ

ً
واملعب عن االنتقال من حالة الفقر إىل الغنى ،ثم الرجوع إىل الحالة األوىل للفرد يف
عمل باملثال الشعبي املذكور الذي استشهد به،
ّ

حركة دائرية يرمز إليها دوران الرحى وطحنها للقمح .غري أن الرحى ترمز بدورها إىل البايليك أو املخزن الذي كان السبب الرئيس يف
ذلك .وهو ما ّ
فكثريا ما انتهت
يذكرنا بمثل شعبي آخر يعرب عن الظاهرة االجتماعية نفسها يف تونس العثمانية؛ هو "املَخزن ُمح ِزن".
ً

حياة املخازنية وأعيان الدولة نهاية مأساوية وحزينة وصادمة خ ّلدت ذكرها الرتاجم .ويتأكد لنا التوجس من خدمة البايليك يف األوساط

الحرضية ،ويف املجتمع التونيس بصفة عامة من خالل ترجمة جاب الله بوفردة كاهية بلد باجة يف زمن حسني بن عيل وهو من املُتمرسني

ً
الصغي بن يوسف خدمته آلخر
نهاية تراجيدية .فقد ذكر عنه
بالخدمة العسكرية ،ولم تشفع له خربته وال مكانته يف أن تكون نهاية حياته
ّ
ثم إلبراهيم الرشيف وحسني بن عيل ،ثم توقف عند نكبته وقتله بأمر من يونس باشا والتنكيل بجثته( .((5وكان ذلك،
البايات املراديني ّ
يف ما يبدو ،من تسلسل األحداث قبل قتل الباي حسني بن عيل يف  13أيار /مايو .1740

أما الحاج عيل املنتشايل ،فهو من العنارص الفاعلة يف الرصاع بني الباشية والحسينية ،ينحدر من أحد الدايات ،وكان قد انحاز إىل

فاقدا إحدى كريمتيه وداره معلومة يف تونس [ ]...وكان [ ]...صاحب شيبة ولحية كثيفة،
عيل باشا" :كان من أوالد الدايات وكان ً

الصغي بن يوسف ،من ذكر خرب املنتشايل ،وبعض التفاصيل عن
وكان صاحب نفس أبية ولسان طويلة وسوء خلق [ .((5("]...لقد أراد
ّ

ومثلها .فقد اعترب أن
أوصافه وأخالقه ،االعتبار من سريته يف عالقة ببعض القيم األخالقية واملواعظ يف الثقافة العربية اإلسالمية ُ
أن ُص ّنف من بني املهجرسني .وكأنه لم يعترب من التاريخ ولم
املنتشايل ذهب ضحية ما يبديه من ميل إىل عيل باشا واإلجهار بذلك إىل ْ

السكيت (ت859 .م) مع املتوكل العبايس؛ إذ ُقتل بسبب
السنة النبوية .فرسد لنا
ّ
يتبع ُ
الصغي بن يوسف قصة أيب يوسف يعقوب بن ِّ
بتشيعه لإلمام عيل بن أيب طالب وحبه له .فقد جاء يف الحديث أن "أكرث خطايا بني آدم من
رضر لسانه وعرثته وعدم تحفظه وإفصاحه
ّ

بأن:
لسانه"( .((5ويف الصدد نفسه ،وإيما ًنا منه ،بحسب ما ذكرهّ ،

الرجل عرثة ال ِرجل تربا عىل مهل"
"عرثة اللسان تربي رقبة َ

ً
قائل" :كان ً
الصغي بن يوسف استطرد يف ترجمة أحد خواص الباي حسني وهو الحاج محمد املنقبيً ،
طويل ذو
رجل
فإن
ّ

لحية [كذا] طويلة الغالب عليها الشيب [ ]...ومن دار قديمة موسومة بالقيادة [ ]...وأنا أعرفه كم من مرة رأيته فاقتفى آثار آبائه
(((5
عجل بقتله من ِقبل حسني بن عيل .وم ّثل ذلك رضبة قوية ألتباع
وأجداده"  .لقد مال هذا املخازين يف ما بعد إىل عيل باشا ،وهو ما ّ
خصمه يف املرحلة األوىل من الرصاع ،فأصبح من دون ٍ
سند اجتماعي ومايل ،إذا ما علمنا ثروة املنقبي ودعمه له(.((5
ناجما عن تدخلهم يف الرصاع عىل
يبدو أن
كثريا يف املرشع املليك بقضية املهجرسني ،واعترب قتلهم
الصغي بن يوسف انشغل ً
ّ
ً

وسياسيا يف آن واحد.
أخالقيا
السلطة بني أفراد العائلة الحسينية ،وهو بذلك يتخذ موقفًا
ً
ً

إن "التهجريس" يف املصادر األرشيفية تهمة موجبة لخطية مالية .وقد ألصقت باألفراد الذين اتهموا من ِقبل الباي حسني
ً
أول ،ثم من ِقبل ابنيه محمد وعيل ،وكذلك من ِقبل عيل باشا ،بالخروج عن طاعة السلطة ،واصطفوا مع الباشية أو الحسينية .ويعترب
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ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

كثريا يف خطورتها عن تهمة الفساد السيايس املوجبة للردع يف تونس خالل القرنني الثامن عرش
التهجريس من ال ُتهم التي ال تختلف ً

والتاسع عرش .والتهجريس صفة مأخوذة من ِ
"اله ْج ِرس"؛ وهو صغري الثعلب يف اللغة العربية .ووجه الشبه بني الطرفني هو الخداع

واملكر( .((6وعىل هذا النحو ،ظهر يف اإليالة التونسية تصنيف سيايس  -اجتماعي وتحقريي ّ
محل لكل األفراد واملجموعات التي تعارض
النظام القائم يف عالقة وطيدة بالفتنة الباشية ،وقد ذهب ضحية ذلك عدد من سكان البالد .وبعد أن استقرت األوضاع السياسية يف

النصف الثاين من القرن الثامن عرش ،غاب هذا التصنيف يف املصادر اإلخبارية واألرشيفية ،وتم تعويضه بتصنيفات أخرى؛ كالثوار،
واملنافقني ،والفاسدين.

ً
الصغي بن يوسف
عامة ،خالل الحرب األهلية ،توقف
دورا يف الرصاع بني الباشية والحسينية ،والتهجريس
ّ
ومن بني الذين أ َّدوا ً

عند خرب أحد األعيان والوجهاء من مدينة تونس؛ هو الحاج محمد الرصاع ،وقد صنفه من بني أكابر املهجرسني(.((6

إن األمثلة عديدة يف املرشع املليك ،ويف ما حوى من تراجم ومعلومات حول بعض الفاعلني االجتماعيني الذين كانت لهم صلة من
ّ

الصغي بن يوسف ،وقد بدت لنا متداخلة مع األحداث والوقائع واألخبار .ومع
قريب ،أو من بعيد ،بأحداث الفرتة التاريخية التي َّأرخ لها
ّ

حذو من سبقه من املرتجمني واإلخباريني ،وال سيما حسني خوجة ،من خالل "ذكر بعض
ذلك ،فإن
ّ
الصغي بن يوسف حاول أن يحذو َ
خواص خواصه (الباي حسني) وأكابر ُكتابه ووزاريه [كذا] ومديري مملكته والقائمني بتوليته وخدمته"( .((6ويف هذا الصدد ،لم يغفل

حد عبارة الباحث محمد الهادي الرشيف(- ((6
الصغي بن يوسف عن الرتجمة لبعض العلماء واألولياء الصالحني "ولرجال الرشع "  -عىل ِّ
ّ

الصغي داود
قربهم حسني بن عيل .فذكر أخبار الحاج يوسف برتقيز (ت )1738 .إمام الباي وجليسه ،وترجم له ،إضافة إىل محمد
ّ
الذين ّ

الصغي بن يوسف ،كما هي
النابيل ،والقايض عيل شعيب أصيل باجة .وهؤالء من أبرز العلماء يف دولة حسني بن عيل( .((6وهكذا لم يكن
ّ
الحال بالنسبة إىل العيايض منحا ًزا إىل طرف دون آخر .فقد اقترص عىل الرتجمة لجماعة من العلماء عددهم ثالثة وعرشون ،وهم من
أحدا(.((6
املوالني للنظام البايش ،ولم يذكر من العلماء الحسينيني ً

خص "بعض خواص الباشا
ويف الصدد نفسه ،لم يقف
ّ
الصغي بن يوسف عند أعوان الباي حسني وخدامه فحسب ،وإنما ّ

(عيل باشا) ومشاهري وزرائه وكرباء خدامه"( ((6برتاجم منفردة .ونذكر من بني هؤالء مصطفى بن متيشة وصهره إبراهيم رايس(.((6

كما نجد يف املرشع املليك ترجمة للباش كاتب عبد اللطيف السهييل الوساليت" :وكان ً
متكربا
رجل
الصغي
جامعا للمال"( ،((6وأورد
ً
ّ
ً
بن يوسف أن له قصة مع أعيان باجة ،عند ذكر ما آل إليه السهييل ومحنته؛ إذ قتل وتركت ج ّثته نتنة( .((6ومن كتبة الباشا ذكر
 60لقد سبق أن تناولنا هذه املسألة يف أطروحتنا ،انظر :جمال بن طاهر" ،الفساد وردعه :الردع املايل وأشكال املقاومة والرصاع بالبالد التونسية  ،"1840-1705كلية اآلداب
منوبة ،1995 ،ص .120-119
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الصغي بن يوسف بني علم التاريخ وعلم الرتاجم واألخبار
ّ

أيضا عبد الرحمن البقلوطي وعيل بن عبد اللطيف( .((7ومن خدام الباشا ذكر األغا عصمان ،آغا وجق صبايحية باجة( .((7وعىل هذا
ً

الصغي بن يوسف وازن يف الرتاجم بني االهتمام برجال دولة حسني بن عيل ورجال دولة عيل باشاُ ،م ّ
رك ًزا عىل
النحو ،يمكن القول إن
ّ

املسارات الفردية التي جمع بينها خدمة الدولة من جهة ،والنهاية الرتاجيدية من جهة أخرى ،متجاو ًزا يف بعض الرتاجم ما جاء يف
ً
الحديث النبوي،
عامل به يف كتب الرتاجم القديمة املغربية واملرشقية" :اذكروا محاسن موتاكم"( .((7فهو لم يتورع ،أحيا ًنا ،عن ِذكر

وذمه ،من ذلك ً
مثل ما قاله يف ترجمة قاسم بن سلطانة وميوله الجنسية" :واستفرد بمملكة السلطان وال بقي
مساوئ املرتجم له ِّ
له رشيك يف ما هو فيه ،وكانوا يتهمونه باألوالد غفر الله لنا وله آمني"( .((7ويحيلنا هذا الخروج عن املألوف يف الرتاجم ،إىل الجدل

العلمي ،بل الخصومة بني شمس الدين السخاوي وجالل الدين السيوطي ،ومن بني أسبابها عدم احرتام السخاوي يف تراجمه

أعراض الناس .فقد حاد عن املنهجية املتبعة ورشوط الرتجمة املتفق يف شأنها من قبل العلماء واملهتمني بالرتاجم والحديث؛ بأن
َ

"أكب عىل التاريخ فأفنى فيه عمره ،وأغرق فيه عمله وسلق فيه أعراض الناس ،ومأله بمساوئ الخلق ،وكل ما رموا به إن صد ًقا
ّ
كذبا .وزعم يف ذلك بواجب ،وهو الجرح والتعديل ،وهذا جهل مبني وضالل وافرتاء عىل الله .بل قام بمحرم كبري ،وباء بوزر
وإن ً

قديما ،وما وصل إليه من تراشق يف زمن السخاوي؛ فال يمكن
وغني عن البيان ما كان من االنتقاد والتجريح بني العلماء
كثري"(.((7
ً
ٌّ

مقارنته – بداهة  -بما ُوجد يف تونس يف القرن الثامن عرش.

الصغي بن يوسف قد حاول أن يسري عىل منهج الرتاجم التي وضعها من سبقه؛ مثل حسني خوجة ،وخاصة العيايض،
وإذا كان
ّ
ِ
يعنت مثلهما ،يف الرتجمات التي حواها كتابه ،بجانب البديع وسائر فنون النرث ،خدمة منهما لغاية اإلطراء واملديح للشخصيات
فإنه لم

تماما مع بعض
املرتجمة ،بقدر اعتنائه باملعلومات التاريخية واألحداث والتفاصيل الشخصية .ومع ذلك ،لم يقطع
ّ
الصغي بن يوسف ً
األجناس األدبية الكالسيكية ،إذ نعرث يف املرشع املليك عىل جنس املقامة التي ّ
تذكرنا ،من حيث أسلوبها ومنهج كتابتها ،بمقامات

أمر مؤكد لثقافته
الهمذاين ،وبمقامات األدباء املعارصين له ،من أمثال حمودة بن عبد العزيز ،أو مقامات الشاعر محمد الورغي ،وهو ٌ

"منشدا إىل األعراف األسلوبية السائدة يف عرصه ويف مقدمتها الولع
وسعة اطالعه عىل مصنفات األدب والتاريخ( ،((7بل نجده أحيا ًنا
ً
جناسا
وسجعا ،شغفًا قد يفيض إىل التكلف حي ًنا والتلبيس حي ًنا آخر"(.((7
باملحسنات اللفظية واملعنوية بتوقيع الجملة ً
ً

متممة لبعض الرتاجم
هذه ،إ ًذا ،بعض األمثلة املتعلقة بالرتاجم التي أوردها
ّ
الصغي بن يوسف يف املرشع املليك ،والتي أتت ّ

قربهم
التي وضعها العيايض يف مفاتح النرص ،وحسني خوجة يف الذيل؛ كما هي الحال بالنسبة إىل العلماء ورجال الرشع الذين ّ

فتوسع يف تراجمهم؛ من أمثال يوسف برتقيز ،والقايض عيل شعيب( .((7فقد أحاط
حسني بن عيل وبقوا عىل قيد الحياة من بعده،
ّ

وفر له شيخها الحماية( .((7لكن بقية الرتاجم ،بما
بأخباره ،وخاصة منها فراره من عيل باشا ،إضافة إىل لجوئه إىل قبيلة نهد التي ّ
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ً
الخلقية واألخالقية
فضل عن ذكر
احتوت عليه من معلومات دقيقة وروايات وأخبار وقصص،
الصغي بن يوسف لبعض الصفات َ
ّ

وتحريه يف نقل الخرب من جهة ،والبحث عن العرب ،وخاصة االعتبار مما يعرف يف الرتاث
للفاعلني ،تكشف عن ولعه بكتابة التاريخ
ّ

ُ
االنتقال
السيايس اإلسالمي بـ "املحن" ،أو "تقلب األحوال" ،وخاصة منها ما يصيب الفرد من بالء من السلطان .ومن أمثلة ذلك
والترشد؛ بسبب بطش عيل باشا الذي امتحن الكثري من
من حالة الغنى والرثوة والجاه إىل الفقر واإلفالس واملطاردة واملوت الشنيع
ّ
عام متمثل يف الرصاع
الخاصة والعامة .ولنئ فرس
الصغي بن يوسف هذه املسارات الفردية ونهاياتها الرتاجيدية ،وأدرجها يف إطار ّ
ّ
عىل السلطة داخل العائلة الحسينية ،فإنه أرجعها أحيا ًنا إىل غضب األولياء الصالحني ،أو إىل العقاب الرباين ،أو إىل "النحس"

أن عقلية التطري هذه ُتعد من إفرازات
الذي يالزم بعض السنوات ،مثل سنة 1139ه (1728م) النتهائها برقم " .((7("9وال شك يف ّ

علميا ملا يعيشه
تفسريا
الظرفية املضطربة بسبب الحرب األهلية ،وترتبط بتفيش مثل هذه املواقف داخل مجتمع محافظ ال يجد
ً
ً

من أحداث جسام.

ومهما يكن من أمر التداخل واالخرتاق بني التاريخ والرتاجم يف املرشع املليك ،وإن لم تسلم جميع الرتاجم واألخبار من نقص،

الصغي بن يوسف يف مواصلة ما قام به َمن سبقه من اإلخباريني بشأن
فإن املعلومات الواردة فيه حول الفاعلني االجتماعيني تربز رغبة
ّ
تدوين األخبار من جهة ،وتقديم املعلومات اإلضافية والجديدة حول الواقع املعيش ،وحول الظرفية االقتصادية ،وحول املجتمع املحيل
بباجة ،وفق منهجية مبتكرة ومجددة أحيا ًنا يف كتابة التاريخ ،من جهة أخرى.

خامتة
الصغي بن يوسف ،وغريه
إن وجوب االعتبار من املايض بالنظر والتأمل يف سرية الفاعلني التي انبنت عليهما الكتابة التاريخية لدى
ّ
ّ

من اإلخباريني التونسيني يف القرنني السابع عرش والثامن عرش ،ال تنفي انتماءه إىل عرصه بما حمله من هموم وطرحه من أمثلة ،يف تصور

ٍ
وصل بني مؤرخي
الصغي بن يوسف حلقة
حذرا أحيا ًنا ،ولكنه متطلع إىل الحارض واملستقبل .وعىل هذا النحو ،م ّثل
ّ
يائسا أو ً
قد يكون ً

(((8
ثم يمكن القول
القرن السابع عرش ومؤرخي القرن التاسع عرش يف تونس ،وال سيما ابن أيب الضياف الذي ذكره يف اإلتحاف  .ومن ّ

إن املرشع املليك لم ينترش ولم ُيعرف عند العامة فحسب ،وإنما اطلعت عليه ،وعىل محتواه ،الفئة العاملة ،وأعيان الدولة خالل القرن

صالحا للقراءة يف األسمار واملجالس للتسلية
كتابا
التاسع عرش .فلنئ رأى البعض ،كما ملّحنا إىل ذلك ،أن املرشع املليك يمكن أن ُي ّ
ً
عد ً
واالعتبار  -كما هي الحال بالنسبة إىل القصص الشعبية من أمثال ألف ليلة وليلة والجازية الهاللية  -فإن ذلك ال ينقص يف رأينا من ثقافة
شبها لدى بعض اإلخباريني
الصغي بن يوسف ،وقدرته عىل كتابة التاريخ بثقافة املثقفني من الطبقة الوسطى يف عرصه ،وهو ما نجد له ً
ّ

 79املرجع نفسه ،ج  ،3ص "( 19وملا دخل عام تسعة وثالثني ومائة وألف وأخربك أن هذه التسعات ال بد وأن يقع فيها يشء من اآلفات [ .)"]...ويف هذا الصدد يتنزل
ذكرا ييش بإيمانه بدور هؤالء ومكانتهم يف املجتمع ويف األحداث الجسام التي مرت
اهتمام
ّ
الصغي بن يوسف بذكر أخبار األولياء والصالحني ،ال سيما منافيهم وكراماتهمً ،
بها اإليالة يف الفرتة املمتدة من عام  1705إىل عام  .1766فمن األخبار والكرامات ذكر عىل سبيل املثال أخبار الويل سيدي مصطفى الباييل ،وسيدي عبد الله العايل ،وسيدي
عيل عزوز ،وسيدي عاشور العياط ،وغريهم كثري.
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الصغي بن يوسف بني علم التاريخ وعلم الرتاجم واألخبار
ّ

بمرص وبالد الشام ،كما ذكرنا ،بل حتى لدى بعض اإلخباريني يف املغرب األقىص يف القرن الثامن عرش ،ومن بينهم الضعيف الرباطي
(.((8()1818-1752

ً
الصغي بن يوسف قد استحرض يف كتابته للتاريخ الثقافة العربية الكالسيكية ،ولكن بمنطق "املثقف"
وإجمال ،يمكن القول إن
ّ

مدونة وأخرى شفاهية ،ويحركه معيار االنخراط يف املناخ االجتماعي والثقايف التونيس خالل القرن الثامن عرش،
الذي ينهل من ثقافة َّ
مفصليني هما الحرب الباشية الحسينية ،ثم عودة
من خالل حفظ الذاكرة زمن بناء الدولة الحديثة ،وال سيما أنه عارص حدثني وعهدين
َّ

األمن واالستقرار بعد رجوع أبناء حسني بن عيل إىل السلطة عام  ،1756وهو ما وصفه الباحث عبد الحميد هنية بـ "الواقعية يف كتابة

التاريخ"( ،((8وقد ظهرت مع ابن أيب دينار ،و ُدعمت مع
الصغي بن يوسف بأسلوبه ومنهجه املتميزين(.((8
ّ

الضعيف الرباطي ،الذي عاش
مشكورا الصديق األستاذ عبد الرحمان املودن إىل أوجه الشبه بني
ّ 81نبهني
الصغي بن يوسف وبني أسلوب الكتابة التاريخية ومنهجها عند ّ
ّ
ً
وعب بدقة عن أزمة الثالثني
والعامية،
الفصحى
بني
فمزج
والسوسية،
العامية
اللغة
لغته
إىل
وترسبت
معارصيه،
من
الكثري
عىل
بدوره
م
تهج
والذي
متأزمة،
تاريخية
يف ظرفية
ّ
َّ
سنة يف تاريخ الدولة العلوية ( ،)1757-1727وغريها من األحداث واألوضاع بدقة متناهية ،انظر :محمد الضعيف الرباطي ،تاريخ الضعيف ،تحقيق وتعليق أحمد العماري
(الرباط :دار املأثورات.)1986 ،
82
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