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كلمة العدد

تنا والترقيات العلمية مجلَّ

إنَّ مجلَّة }دراس������ات تاريخية{ التي صدر عدده������ا األول عام 1999م – مجلَّة علمية – قد حصلت على 
مة بعد صدور ثالثة أعداد منها، واعُتمدت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألغراض  وصفها ُمحكَّ
الترقية العلمية، بعد ُمضي س������نة واحدة من صدورها. بيد أنَّ المتغيرات بعد عام 2003م، تطلَّبت اس������تصدار 
 International( موافق������ات جديدة للتحكيم واالعتماد، فحصلت س������نة 2011م على الرقم المعياري الدولي
مة، كما وُعدَّت معترف بها ألغراض الترقية العلمية س������نة  Standard Serial ISSN( مجلَّ������ًة علميًة ُمحكَّ
2014م، بموجب األمر الُمثبَّت أس������فل ترويس������تها، فالتزمت بشروط النش������ر األكاديمي الُمتبعة في مجالَّت 
الجامعات العراقية، بدءًا من رئاس������ة تحريرها، وهيئتها االستشارية التي ضمَّت نخبًة من األساتذة الجامعيين 

الذين يحملون درجة األستاذية.
كما التزمت اســـتمارةً خاصة لتقييم البحوث الواردة إليها، هي ذاتهـــا المعمول بها في مجالَّت الجامعات 
العراقية، فضالً عن اتباعها أسلوباً للتقييم، يعتمد على إرسال البحوث الُمرشحة للنشر إلى اثنين من الخبراء، 
وإذا مـــا حصل تعارض بين درجتي الخبيرين، فإنَّ البحث يُرســـل إلى خبيـــٍر ثالث للفصل في قبول البحث من 

عدمِه.
ومما يعزز مكانة المجلَّة في النشر األكاديمي انطباق الشروط الرئيسية للمجالَّت العلمية الُمعتمدة ألغراض 
الترقية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مجلَّة دراسات تاريخية، ومن تلك الشروط: أن تكون 
المجلَّة تصدر عن جمعياٍت أو مؤسَّساٍت علمية أو هيئاٍت جامعية، وأن يُتَّبع المنهج العلمي في تحرير مقاالتها 
وبحوثها، ويخضع ما يُنشر فيها إلى تقويٍم علمي، وأن يُشرف عليها متخصصون من حملِة الشهادات العليا، 

وأن تودع في المكتبات والمؤسَّسات العلمية، وأن يتم تبادلها بالمجالَّت العلمية المماثلة. 
كل ما تقدم شـــروط التزمت بها المجلَّة دون أيَِّة مخالفة. ولكن ومع كّلِ ما تقدم تطلع علينا – ومع شـــديد 
األسف – بين حيٍن وآخر بعض لجان الترقيات العلمية في بعض الجامعات بالقول: أنَّ البحوث المنشورة فيها 
ال تُقبل ألغراض الترقية العلمية، في حين أنَّ هناك العديد من المجالَّت العلمية للجامعات، ال ترتقي إلى مستوى 

مجلَّة دراسات تاريخية في الكثير من جوانبها، وبشهادِة مؤسَّساٍت أكاديمية عدَّة.
ما نود أن نختم بِه هنا، أننا وفي إحصاٍء علمي أجريناه على أعداد الناشرين في المجلَّة خالل سني عمرها 
العشـــرين، اتضح أنَّها قد نشرت )560( بحثاً ودراسة وترجمة لـ)406( أستاذاً جامعياً من مختلف الجامعات 
العراقيـــة والعربية. وهذا دليٌل أكيد على أهمية ومكانة المجلَّة ودورها في النشـــر األكاديمي. نأمل من بعض 
الجامعـــات المعنية بهذا المقال إعـــادة النظر في قراراتها وتوجهاتها، بما يخدم النشـــر األكاديمي والترقيات 

العلمية ألساتذتها. والحق من وراء القصد.

أ.م.د. إسماعيل طه الجابري        
          رئيس التحرير  






البحوث والدراسات





11 ددلجوك  دماكلك

كلكامش وكوجيكي
دراسة تاريخية مقارنة في منظور تاريخ العراق واليابان الثقافي

أواًل: المقدمة:
البح��ث الحال��ي محاولة ممتع��ة ال تخلو من 
صعوبٍة ومغامرة للمقارنة بين ثقافتين وعالمين، 
يتعلَّقان بالعراق واليابان، من خالل قراءة إحدى 
نصوصهما التاريخية األكثر قِدَماً: ملحمة گلكامش 
Epic of Gilgamesh الت��ي تُع��د أقدم ملحمة 
إنسانية ناقشت فلسفة اإلنسان عن الحياة والموت 
ورغبت��ه بالخل��ود، وكوجيك��ي Kojiki: وقائع 
األش��ياء القديمة الكتاب اليابان��ي المقدس، الذي 
يُعد من أقدم النصوص الدينيَّة والفكرية والثقافية، 
التي ناقش��ت العالقة بين اآللهة وصراعها على 
“أرض الياب��ان”، وفقاً لرؤيت��ِه، وقضايا أخرى 
ترتبط بتكوين فلس��فة اليابانيين وعالقتهم باإلله 
واألرض والوط��ن، أو بمعنى ع��ام العالقة بين 

السماء واألرض وبينهما اإلنسان.

االختي��ار  مغام��رةِ  م��ن  الرغ��م  عل��ى 
لموضوعين، ربم��ا يبدو أنَّ ال جامع يجمعهما، 

إالَّ أنَّ كاتب هذِه السطور تفاجأ بعمق الُمقاربات 
الكثي��رة التي يمكن أن نكتش��فها عن��د المقارنة 
بين العالمين والثقافتين الُمتباعدتين في عصور 
لم تك��ن العولمة قد زادت من التق��ارب بينهما. 
عالم��ان ينتمي��ان إلى ثقافتي الش��رق األوس��ط 
وشرق آس��يا. ملحمة گلكامش ُكتبت قبل حوالي 
ن ف��ي عام  أربع��ة آالف س��نة، وكوجيك��ي دّوِ
712م، وِكالهما يناقشان العالقة بين اآللهة مع 
بعضها البعض وبينها وبين اإلنسان، إلى جانب 
محاوالت اآللهة واإلنس��ان في العراق واليابان 
االنتقال من األرض إلى الس��ماء ومن الس��ماء 
إلى األرض وبينهما الجحيم، وإذا كانت ملحمة 
گلكامش تحضى باهتمام عالمي منقطع النظير، 
ونقرأ سنوياً عن ظهور طبعة جديدة مع نصوص 
ُمكتشفة وتفس��يرات مضافة لنصوصها)1(، فإننا 
ف��ي العراق لم ن��وّلِ هذا األثر الخال��د االهتمام 
الذي يس��تحقه، ع��دا محاوالت العال��م اآلثاري 
الب��ارز المرحوم ط��ه باق��ر )1984-1912( 

 )*( جامعة بغداد / كلِّية اآلداب.

أ.د. محمود عبد الواحد محمود القيسي)*(
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الذي واظب على ترجمتها وإصدارها بطبعاٍت 
ثالث في حياتِه، وصدرت بطبعاٍت ثالثة أخرى 
بعد وفاتِه)2(. والجيل الجديد من المثقفين العرب 
ال يعرف��ون كثي��راً عن ملحم��ة كلكامش، وهذا 
ش��يء مؤس��ف للمهتمين باإلنس��انيات والعلوم 
اإلجتماعية، في وقٍت تتعدى فيه أهمية گلكامش 
ببعدها الثقافي والحض��اري الجانبين التاريخي 
واآلث��اري، لتش��مل األهمي��ة السوس��يولوجية 
والنفس��ية، إلى جانب موضوعاٍت أخرى تتعلَّق 
بالهوي��ة الرافديني��ة – العراقي��ة، فه��ي ملحمة 
تُحاكي موضوعات األرض، الوطن واإلنسان.

ف��ي الوقت الذي أش��رت إلى ه��ذا اإلهمال 
لكلكامش في وقٍت يهتم اليابانيون بكوجيكي إلى 
الحدِّ الذي ال يخلو فيه بيت ياباني من نس��خٍة أو 
ِه األصلي، ُمرفقاً  أكث��ر من كتاب كوجيكي بنّصِ
بترجم��ٍة إلى اللغة الياباني��ة الحديثة وبكثيٍر من 
الشروحات والتعليقات. وال أحد يعرف بالضبط 
م��ا هو ع��دد طبعات هذا الكت��اب حتَّى اآلن)3(، 
إالَّ أنَّه��ا ال تقل بطبيعة الحال ع��ن مائة طبعة؛ 
ألنَّ األس��تاذ محم��د عظيمة ال��ذي ترجمها إلى 
العربية في عام 1999 اس��تخدم الطبعة الثامنة 
والخمس��ين لسنة 1997، ليس ذلك فحسب، بل 
أصبح��ت قصص كوجيكي جزًء من المقررات 
الدراس��ية قبل ع��ام 1945، وحتَّ��ى بعد أن تم 
رف��ع األصل اإللهي لإلمبراطور وفقاً لدس��تور 
1947، وإزالة مف��ردات كوجيكي من المناهج 
الدراس��ية بعد االحتالل األمريكي، فإنَّه استمر 
عنصراً أساس��ياً في الثقاف��ة اليابانية، فقصصه 
منبثة في وس��ائل اإلعالم، الرس��وم المتحركة، 
الكت��ب غير المدرس��ية، تقاليد العائل��ة اليابانية 
المحكي��ة بحي��ث ينتقل من جيل إل��ى آخر، فإنَّ 
روح وجسد هذا الكتاب َحيَّان جداً في اليابان منذ 
ظهورِه ولحدِّ اآلن. فهو الحي الذي لم تتعارض 

روحه مع روح الحداثة عندما وصلت إلى بالد 
الش��مس الُمش��رقة. إنَّه حجر الزاوية في العمق 
الثقاف��ي لليابان، وهو الدرع الثقافي في مواجهة 
الثقاف��ات الغربي��ة بعد التخلص م��ن العزلة  – 
س��اكوكو. ووفق��اً لمثل ه��ذِه المفاهي��م، الوطن 
مقدس من المقدس��ات الدينيَّ��ة، فالياباني يقدس 
طبيعة ب��الدِه، ملهمته في الحياة ودس��توره في 
الحك��م. وتقديس اليابان هو الهوية الوطنية التي 
تعل��و ما عداها)4(. وعلى الرغم من أنَّ كوجيكي 
 Shinto( يُناقش روح اليابان بديانتها الشنتوية
Kami-no-michi()5(، وه��ي الديانة اليابانية 
األصيلة التي س��بقت دخول البوذية لليابان التي 
ظهرت أولى ممارس��ة لطقوس��ها حوالي س��نة 
552م، ف��إنَّ الدين والدول��ة ذائبان في األرض 
والوطن واإلنس��ان، حتَّى بع��د فصل الدين عن 
الدولة وفقاً لدس��تور1947، ووفق��اً لذلك يبقى 
البُع��د الثقافي لكوجيكي ج��زًء متداخالً مع حياة 

الياباني المعاصرة.

 ومن الجدير بالذكر أنَّ اليابانيين قد جسَّدوا 
فلس��فة كلكامش عن الحي��اة والموت وصراعِه 
م��ع أنكيدو في أح��د أفالم الرس��وم المتحركة، 
على نحٍو ُمش��ابه لما فعلوه مع كوجيكي بوسائل 
ثقافية وإعالمية متعددة: اإلعالم، السينما، الفن 
التش��كيلي، الرس��وم المتحرك��ة وم��ا إلى ذلك، 
إلى الحدِّ ال��ذي يحفظ الياباني محتواه وقصصه 
وفلس��فته ع��ن ظهر قل��ب. إلى جان��ب ذلك فقد 
ترج��م الياباني��ون گلكامش إلى اللغ��ة اليابانية، 
كم��ا أخبرن��ي أح��د المتخصصي��ن اليابانيي��ن 
��ت مقارن��ة كوجيك��ي م��ع  بالمس��ماريات، فتمَّ
ش��خصيات المالح��م اليونانية، لك��ن ربما هذِه 

المرة األولى التي يُقارن بها مع گلكامش. 

اإلش��كالية األساس��ية الت��ي يُناقش��ها البحث 
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أنَّ كالًّ م��ن ملحمة گلكام��ش وكوجيكي قد مثَّال 
طبيع��ة الحي��اة والطق��وس الدينيَّ��ة والثقافية في 
العراق والش��رق األدنى القدي��م واليابان، وإنهما 
جمع��ا أنماط الحي��اة العراقية والياباني��ة القديمة 
بصورته��ا الناضجة في عص��ر كتابتهما، على 
الرغم من تبلور األفكار الواردة فيهما قبل قروٍن 
م��ن التدوين، إالَّ أنَّ الفرق بين العملين أنَّ األول 
– ملحمة گلكامش – قد طواها النس��يان حتَّى تمَّ 
اكتشافها من علماء اآلثار في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر، في حين أنَّ الثاني – كوجيكي 
– ق��د أصبح ُمعبِّراً عن أنماط الحياة اليابانية منذ 
تدوين��ِه وحتَّى الوقت الحاض��ر؛ ألنَّه تحول مع 
مؤلَّفاٍت تراثية ودينيَّة أخرى، إلى مرآةٍ عاكس��ة 
للحي��اة والش��خصية والبيئة الياباني��ة، وربما أنَّ 
ه��ذا االختالف يرتبط باختالف البيئتين العراقية 
واليابانية، أو بمعنى أشمل الشرق أوسطية وبيئة 

شرق آسيا. وهذا ما سيوضحه البحث. 

س��أحاول ف��ي الصفح��ات اآلتي��ة ع��رض 
مختص��ر لملحمة گلكامش وكوجيك��ي، ثمَّ أقدم 
بع��ض المقارن��ات والمقارب��ات، وأخي��راً أهم 

االستنتاجات الُمستخلصة. 

ثانيًا: ملحمة َكلكامش
يُع��د أدب ب��الد م��ا بي��ن النهرين م��ن أقدم 
اآلداب العالمي��ة، ويتميز األدب الرافديني بالِقدَم 
واألصالة، مقارنةً م��ع اآلداب العالمية القديمة، 
نة على ألواح  وكانت النصوص المسمارية المدوَّ
الطين هي التي حافظت لنا على أصالة وعالمية 
هذا األدب، وكانت موضوعات هذا األدب تتعلَّق 
بالحي��اة وأصل الوج��ود ولغز الم��وت والعدالة 

اإللهية والخير والشر وما إلى ذلك)6(.

تُعد ملحمة گلكامش من أقدم المالحم العالمية، 

يها “أوديس��ة” العراق الخالدة،  ويحق أن نُس��ّمِ
وه��ي أطول وأكمل ملحم��ة عرفتها حضارات 
العالم القديم، فليس م��ا يُضاهيها ويقرن بها في 
آداب الحضارات القديمة قبل اإللياذة واألوديسة 
نت الملحمة قبل حوالي  ف��ي األدب اليوناني، دّوِ
أربعة آالف عام، وترجع في تاريخها إلى عهوٍد 
أقدم، وناقشت قضايا ما زالت تشغل بال اإلنسان 
وتفكيره وتؤثر في حياتِه العقلية والعاطفية، مثل 
لغز الحي��اة والموت وما بعد الم��وت والخلود. 
وهي تمثل تمثيالً مؤثراً بارعاً الصراع األزلي 
ما بين إرادة اإلنسان في تشبثها بالوجود والبقاء 
وبين حقيق��ة الموت البديهية، وه��ي التراجيديا 
Tragedy اإلنس��انية العام��ة. وگلكام��ش هو 
بطل تختلط في��ه الحقيقة بالخيال، ثلثاه إله وثلثه 
د الملحمة قد  الباقي بش��راً؛ ألنَّ اآللهة كم��ا تؤّكِ
“اس��تأثرت بالحياة وق��دََّرْت الموت من نصيب 
البش��رية”. وتُثير الملحمة مسألة أخالقية كبرى 
ال تزال تشغل تفكير اإلنسان منذ أقدم األزمان، 
فإذا كان الموت ُمحتَّماً، وإذا تعذَّر على اإلنسان 
ني��ل الخل��ود، فماذا ينبغي على الفرد أن يس��لك 
في ه��ذِه الحياة؟ أينبذها ويفر من هذا العالم عن 
طري��ق الفناء، أم أنَّه يُقب��ل على الحياة فيغترف 
من نعيمها ولذَّاتها، كما جاء على لسان صاحبة 
الحان��ة ف��ي الملحم��ة؟ أم أنَّ��ه يرض��خ لقانون 
الحي��اة والموت ويقبل التحدي فيق��وم بما يُخلِّده 
بعد الموت عن طريق الذكر والس��يرة الَحَس��نة 
كما فع��ل بطل الملحم��ة بعد عودتِه يائس��اً من 

مغامراتِه في سبيل الحصول على الخلود؟)7(.

كان گلكامش شخصية تاريخية واقعية، لكن ما 
نعرفه عنه تاريخياً أموراً قليلة منها أنَّه كان خامس 
ملوك س��اللة مدين��ة ال��وركاء Uruk األولى في 
ى في تاريخ العراق القديم “عصر  العصر الُمسمَّ
ح أنَّه  دول المدن” أو “عصر السالالت”، والُمرجَّ
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حكم في حدود 2600 أو 2700ق.م.، وخصَّص 
له إثبات الملوك الس��ومري حك��م )126( عاماً، 
��س س��اللة أور  ح أنَّه كان يُعاصر مؤّسِ كما يُرجَّ
األولى ميس – آنيبدا، وذكرته أخبار بعض الملوك 
ى  المتأخري��ن، ومنهم أحد ملوك الوركاء الُمس��مَّ
أنام، مطل��ع األلف الثال��ث ق.م.، إذ ورد في أحد 
كتاباتِه أنَّ گلكامش هو الذي شيَّد أسوار الوركاء، 
وذُكر هذا الحدث أيضاً في الملحمة، وذكر الملك 
��س ساللة أور الثالثة  الس��ومري أور – نمو مؤّسِ
)2200–2004ق.م.(، أنَّ گلكام��ش ص��ار أحد 
مت الملحمة  قُض��اة عالم ما بعد الموت، وق��د نُّظِ
��ح أنَّ زمن تدوينها  ش��عراً باللغة البابلية، والُمرجَّ
يرجع إلى أواخر األلف الثاني ق.م.، وأنَّ آخر جمع 
لها يرجع إلى منتصف األلف الثاني ق.م. على يد 
ى س��ين - ليقي - أوني، الذي  أحد جامعيها الُمسمَّ
يتصوره البعض كاتباً للملحمة، ومع أنَّ الملحمة 
ترجع في مادتها األساس��ية إلى أصوٍل سومرية، 
إالَّ أنَّها في شكلها البابلي الذي جاءتنا بِه تُعد نِتاجاً 
أدبي��اً بابلياً ِصرفاً، وعلى الرغ��م من أنَّها جاءت 
على هيئِة وحدةٍ فنيٍة قصصية متكاملة، فإنَّها أقرب 
ما تكون إلى الجمع األدبي بين قطعٍ أدبية مختلفة، 
فقس��م كبير من حوادثها يتضمن أعمال گلكامش 
وصديقه أنكيدو ومغامراتهما، وموت أنكيدو – من 
اللوح األول إلى قس��م من اللوح العاش��ر – وقسم 
ثاني يروي قصة الطوفان – اللوح الحادي عشر 
– وقس��م ثالث وهو اللوح الثاني عش��ر ال عالقة 
لمادتِه بموضوع الملحمة العام، فهو يصف عالم ما 
بعد الموت، أي العالم األسفل كما شاهده أنكيدو)8(.

أحدث نس��خ لنصوص الملحم��ة يرجع إلى 
الق��رن الس��ابع ق.م.، حيث وِجدَ القس��م األكبر 
من ألواحها في مكتبة الملك اآلش��وري، آش��ور 
بانيب��ال ف��ي نين��وى )668-626ق.م.(، وعدد 
ألواحها اثنا عشر لوحاً كّلٍ منها ُمقسَّم تقريباً إلى 

س��تة حقول )خانات(، ومعدل م��ا يحتوي عليه 
كل لوح حوالي )300( س��طراً أو بيتاً باستثناء 
اللوح الثاني عشر الذي يبلغ عدد أسطره نصف 
هذا العدد. والسلسلة معنونة بأول عبارة فيها)9(:

 هو الذي رأى كلَّ شـــيء فغنِّي بذكرِه يا بالدي

 هو الذي عرف جميع األشياء وأفاد من ِعبَرها
شـــــيء بـــكّلِ  العـــارف  الحكيــــم   وهـــو 
 لقد أبصر األسرار وكشف عن الخفايا المكتومة
الطوفـــــــــــان قبــــل  مـــا  بأنبــــاء   وجـــاء 
 لقد َسلَك طرقاً بعيدة متقلباً ما بين التعب والراحة

 فنقش في نصٍب من الحجر كلَّ ما عاناه وخبره

وينتهي ُكلُّ لوحٍ بتذييلِه بهذا العنوان ورقمه 
ف��ي السلس��لة. ويرج��ع زمن اكتش��اف القس��م 
األكب��ر من ألواح الملحمة إل��ى منتصف القرن 
التاس��ع عش��ر، واكتش��فت أجزاء أخ��رى منها 
فيما بعد، وتُرجم��ت الملحمة إلى معظم اللغات 
العالمية، وملحمة گلكامش هي ملحمة س��ومرية 
مكتوبة بخّطٍ مس��ماري على)12( لوحاً طينياً، 
اكتش��فت ألول م��رة ع��ام 1853م ف��ي موقع 
أثري اكتُش��ف بالصدفة، وُعرف فيم��ا بعد أنَّه 
كان المكتبة الش��خصية للملك اآلشوري آش��ور 
باأللواح  بانيبال في نينوى في العراق، ويُحتفظ 
الطينيَّ��ة التي ُكتبت عليه��ا الملحمة في المتحف 

البريطاني)10( .

عن گلكام��ش،  بالحدي��ث  الملحم��ة  تب��دأ 
ملك أوروك، فكانت والدته إلهاً خالداً ووالده بشراً 
فانياً، ولهذا قيل بأنَّ ثلثيه إله والثلث الباقي بشراً، 
وبس��بب الجزء الفاني منه يبدأ بإدراك حقيقة أنَّه 
ل��ن يكون خالداً، وتجع��ل الملحمة گلكامش ملكاً 
غير محبوب من قبل سكَّان أوروك؛ حيث تُنسب 
له ممارسات سيئة منها ممارسة تسخير الناس في 
بناء س��ور ضخم حول أوروك العظيم ويضطهد 
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رعيته في الوركاء، فلم يترك ابناً طليقاً ألبيه، ولم 
يدع عذراء طليقة لحبيبها وال ابنة المقاتل وحبيبة 
البطل، وكان گلكامش على أتّمِ ما يكون من الخلق 
 Shamash( وكم��ال الصورة، فقد حباه ش��مش
ه اإلله أدد  Šamaš( الس��ماوي بالُحس��ن، وخصَّ
)Hadad )Haddu بالبطولة، طوله أحد عش��ر 
ذراعاً وعرض صدره تسعة أشبار، ابتهل سكَّان 
أوروك لآلله��ة ب��أن تج��د لهم مخرج��اً من ظلم 
گلكامش فاستجابت اآللهة وقامت إحدى اإللهات 
واس��مها أرورو، باالس��تجابة ألم��ر اإلل��ه آنو 
ي  Anu وخلقت رجالً كان الش��عر الكثيف يُغّطِ
جسده ويعيش في البرية يأكل األعشاب ويشرب 
الم��اء مع الحيوانات، أي إنَّ��ه كان على النقيض 
تماماً لش��خصية گلكامش، قال آنو الرورو: “يا 
اورورو أن��ِت التي خلقت هذا الرجل بأمر إنليل، 
فاخلق��ي اآلن غريماً له يُضارع��ه في قوة العزم 
وليكونا في صراعٍ دائم حتَّى تنال أوروك السالم 
والراح��ة”، وي��رى بع��ض الُمحلِّلي��ن أنَّ هناك 
رم��وزاً إلى الص��راع بين المدني��ة وحياة المدن 
الذي بدأ الس��ومريون بالتع��ود عليه تدريجياً بعد 
أن غادروا حياة البس��اطة والزراعة المتمثلة في 

شخصية أنكيدو)11(.

الحيوان��ات  يُخلِّ��ص  أن�كي�����������دو  ك���ان 
من مصيدة الصيادي��ن الذين كان��وا يقتاتون على 
الصيد، فقام الصيادون برفع ش��كواهم إلى الملك 
گلكام��ش، فأم��ر إحدى خادمات المعب��د )البغي( 
بالذه��اب ومحاولة إغراء أنكيدو ليمارس الجنس 
معها؛ وبهذا تبتعد الحيوانات عن مصاحبِة أنكيدو 
ويصب��ح أنكيدو مروضاً ومدني��اً، فحالف النجاح 
خطَّ��ة الملك گلكام��ش، وبدأت خادم��ة المعبد – 
وكان اس��مها ش��مخات، وتعم��ل خادمة في معبد 
اإللهة عش��تار Ishtar – بتعلي��م أنكي��دو الحياة 
المدنية من كيفي��ة األكل واللبس وش��رب النبيذ، 

ث��مَّ تبدأ بإخبار أنكيدو عن قوة گلكامش وكيف أنَّه 
يدخل بالعروس��ات قبل أن يدخل بهنَّ أزواجهن، 
ولما عرف أنكيدو بهذا قرر أن يتحدى گلكامش في 
مصارعٍة ليُجبره على ترك تلك العادة، فيتصارع 
االثنان بشراس��ة فهما متقاربان ف��ي القوة، ولكن 
الغلبة في النهاية كانت من نصيب گلكامش، حيث 
اعترف أنكيدو بقوةِ گلكام��ش، وبعد هذِه الحادثة 
يصبح االثنان صديقين حميمي، ويحاول گلكامش 
دائم��اً القيام بأعم��ال عظيمة ليبقى اس��مه خالداً، 
فيق��رر في يوٍم م��ن األيام الذهاب إل��ى غابٍة من 
أشجار األرز فيقطع جميع أشجارها، ويتطلب هذا 
منه القضاء على حارس الغابة، وهو مخلوق ضخم 
وقبيح اس��مه خمبابا. ومن الجدير بالذكر أنَّ غابة 
األرز كان المكان الذي تعيش فيه اآللهة ويُعتقد أنَّ 

المكان المقصود هو غابات أرز لبنان)12(.

نح��و  يبدأ گ�لك�ام�ش وأن�كي��دو رحلتهم�����ا 
غاب��ات أش��جار األرز بع��د حصولهم��ا عل��ى 
مباركة ش��مش إله الش��مس، الذي كان أيضاً إله 
الحكمة عند البابليين والسومريين، وهو نفس اإلله 
 Hammurabi الذي نشاهده في مسلَّة حمورابي
)1810-1750ق.م.( المش��هورة وه��و يُن��اول 
الشرائع إلى الملك حمورابي، وأثناء الرحلة يرى 
گلكامش سلسلة من الكوابيس واألحالم لكن أنكيدو 
ال��ذي كان في قرارةِ نفس��ِه متخوفاً من فكرة قتل 
حارس الغابة يُطمئن گلكامش بصورةٍ مس��تمرة 

على أنَّ أحالمه تحمل معاني النصر والغَلَبة.

وعند وصولهما الغابة يبدآن بقطع أشجارها 
فيقترب منهما ح��ارس الغابة خمبابا ويبدأ قتال 
عني��ف ولك��ن الغَلَبة تكون لكلكام��ش وأنكيدو، 
حيث يق��ع خمبابا على األرض ويبدأ بالتوس��ل 
إليهم��ا كي ال يقتاله ولكن توس��له لم يكن ُمجدياً 
على خمبابا وأردي��اه  االثن��ان  أجه��ز  حي��ث 
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قتي��الً، فأث��ار قت��ل ح��ارس الغابة غض��ب إله 
الماء أنليل حي��ث كان أنليل هو اإلله الذي أناط 
مسؤولية حراس��ة الغابة بخمبابا، وبعد مصرع 
ح��ارس الغابة الذي كان يُعد وحش��اً مخيفاً يبدأ 
اسم گلكامش باالنتش��ار ويُطبق شهرته اآلفاق، 
فتح��اول اإللهة عش��تار التقرب من��ه بغ��رض 

الزواج، وخاطبت عشتار گلكامش:

تعال يا گلكامش وُكن عريسي الُمختار 
وامنحني ثمرتك أتمتع بها...

سأعد لك مركبات من حجر الالزورد والذهب...
وستُربط لجرها شياطين الصاعقة بدالً من 

البغال
وفي بيتنا ستجد شذى األرز يعبق فيه إذا ما 

دخلته
وستُقبل قدميك العتبة والدكَّة، سينحني لك 

الملوك والُحكَّام واألمراء 
وسيقدمون لك األتاوة من نِتاج السهل والجبل 

وستلد عنزاتك ثالثاً ثالثاً، وتلد نعاجك التوائم...
ولكنه رفض العرض، وأجابها)13(:

ماذا عليَّ أن أُعطيك لو أخذتك زوجة؟
هل سأعطيك السمن والكساء؟

وأيَّ أكل و شراب سأعطيك مما يُليق 
باإللوهية؟...

أيُّ خيٍر سأناله لو تزوجتِك؟

أنِت ما أنِت إالَّ الموقد الذي تخمد ناره في البرد

أنِت كالباب الخلفي ال يصدُّ ريحاً وال عاصفة 

أنِت قصٌر يتحطَّم في داخلِه األبطال 

ق رحله  أنِت فيل يُمّزِ

أنِت قير يلوث من يحمله

أنِت قربة تُبلِّل حاملها

أنِت نعل يقرص قدم منتعله

أيٌّ من العشَّاق الذين اخترتهم من أحببتِه 
على الدوام؟

من أجل تموز، حبيب صباك فرضت البكاء 
والنوح عليه سنةً بعد سنة 

وأحببت طير الشقراق ولكنِك ضربتِه وكسرِت 
جناحيه

وها هو ذا حاطٌّ في البساتين يصرخ نادباً: 
جناحي جناحي

وأحببِت األسد الكامل القوة، ولكنِك حفرت له 
سبع وسبع وجرات 

وأحببِت الحصان الُمجلَّى في السباق والبراز،

ولكنِك سلَّطِت عليه السوط والمهماز والسر،

وحكمِت عليِه بالعدو سبع ساعاٍت مضاعفة،

ره، وقضيِت عليه أن ال يرد الماء إالَّ بعد أن يُعّكِ
وأن تواصل أمه “سليلي” البكاء عليه

ويس��تمر گلكامش في تِعداد ُعشَّ��اق عشتار 
الس��ابقين الذين غدرت بهم، ويُمعن في إهانتها، 
فتشعر عش��تار باإلهانة وتغضب غضباً شديداً، 
فتطل��ب م��ن والدها آن��و إل��ه الس��ماء، أن ينتقم 
لكبريائها فيقوم آنو بإرسال ثور مقدس من السماء 
لكن أنكيدو يتمكن من اإلمساك بقرن الثور ويقوم 
گلكام��ش باإلجهاز عليه وقتلِه. وبعد مقتل الثور 
المق��دس يعقد اآلله��ة اجتماعاً للنظ��ر في كيفية 
معاقبة گلكامش وأنكيدو لقتلهما مخلوقاً مقدس��اً، 
فيق��رر اآللهة قت��ل أنكيدو ألنَّه كان من البش��ر، 
ا گلكامش فكان يس��ري ف��ي عروقِه دم اآللهة  أمَّ
م��ن جانب والدتِه التي كانت إلهة، فيبدأ المرض 
ل من اآللهة بإصابة أنكيدو الصديق الحميم  الُمنزَّ

لكلكامش فيموت بعد مدة)14(.

بع��د موت أنكي��دو أُصيب گلكام��ش بحزٍن 
ش��ديد على صديق��ِه الحميم، حي��ث ال يريد أن 
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يُص��دق حقيق��ة موت��ه فيرف��ض أن يق��وم أحد 
بدفن الجثَّة لمدة أس��بوع، إل��ى أن بدأت الديدان 
تخ��رج من جثَّ��ِة أنكي��دو فيقوم گلكام��ش بدفن 
أنكيدو بنفس��ِه وينطلق ش��ارداً في البرية خارج 
أوروك، وق��د تخلَّى عن ثياب��ِه الفاخرة وارتدى 
جلود الحيوان��ات، باإلضافِة إلى حزن گلكامش 
على موت صديقِه الحميم أنكيدو، كان گلكامش 
ف��ي قرارةِ نفس��ِه خائفاً من حقيق��ة أنَّه ال بدَّ من 
أن يموت يوماً ألنَّه بش��ر والبشر فاٍن وال خلود 
إالَّ لآلله��ة، بدأ گلكامش ف��ي رحلتِه للبحث عن 
الخلود والحياة األبدية، ولكي يجد س��رَّ الخلود، 
كان علي��ِه أن يجد اإلنس��ان الوحيد الذي وصل 
إلى تحقيق الخلود وكان اس��مه أوتونبشتم، الذي 
يع��ده البعض ُمش��ابهاً ج��داً إن لم يك��ن ُمطابقاً 
لشخصية نوح في األديان اليهودية والمسيحيَّة 
واإلس��الم، وأثناء بحث گلكامش عن أوتونبشتم 
يلتقي بإح��دى اإللهات واسمها س��يدوري التي 
كان��ت إله��ة النبي��ذ، وتق��وم س��يدوري بتقدي��م 
مجموع��ة م��ن النصائ��ح إل��ى گلكام��ش التي 
تتلخص بأن يس��تمتع گلكامش بم��ا تبقى له من 
الحياة، ب��دل أن يقضيها في البحث عن الخلود، 
وأنَّ علي��ه أن يُش��بع بطنه بأحس��ن المأكوالت 
ويلبس أحس��ن الثياب ويحاول أن يكون س��عيداً 

بما يملك، خاطبت صاحبة الحانة گلكامش)15(:

إلى أين تسعى يا گلكامش؟

إنَّ الحياة التي تبغي لن تجد

حينما خلقت اآللهة البشر قدَّرت الموت عليهم 
واستأثرت هي بالحياة

ا أنت يـــا گلكامش فليكن كرشـــك ملئاً على  أمَّ
الدوام

وُكن مرحاً ليل نهار

وأقم األفراح في كّلِ يوٍم من أيام حياتك

وارقص والعب نهار مساء

واجعل ثيابك نظيفة زاهية

واغسل رأسك واســـتحمَّ في الماء ودلَّل طفلك 
الذي يُمسك بيدك 

وأفرح الزوجة التي بين أحضانك
وهذا هو نصيب البشرية

لك��ن گلكام��ش كان مصراً على س��عيِه في 
ِه أوتونبش��تم لمعرفة س��ر  الوص��ول إل��ى ج��دِّ
الخل��ود، فتق��وم س��يدوري بإرس��ال گلكام��ش 
اُف أورش��نبي، ليس��اعده ف��ي عبور  إل��ى الَطوَّ
بحر األموات ليصل إلى أوتونبش��تم، اإلنس��ان 
الوحيد الذي اس��تطاع بلوغ الخلو، وعندما وجد 
گلكامش أوتونبش��تم يبدأ األخي��ر بس��رد قصة 
الطوف��ان العظيم الذي حدث بأم��ر اآللهة، وقد 
نج��ى أوتونبش��تم وزوجته فقط م��ن الطوفان، 
وق��ررت اآللهة منحه��م الخلود، إالَّ أنَّ��ه أكَّد له 

صعوبة خلود البشر، وخاطب گلكامش)16(:

إنَّ الموت قاٍس ال يرحم
متى بنينا بيتاً يدوم لألبد؟

وهل ختمنا عقداً يدوم إلى األبد؟
وهل يقتســـم اإلخوة ميراثهـــم ليبقى إلى آخر 

الدهر؟
وهل تبقى البغضاء في األرض إلى األبد؟

وهل يرتفع النهر ويأتي بالماء على الدوام؟
والفراشـــة ال تكاد تخرج من شرنقتها فتُبصر 

وجه الشمس حتَّى يحلُّ أجلها
لم يكن دوام وخلود منذ الِقدَم

ويا ما أعظم الشـــبه بين النائم والميت أال تبدو 
عليهما هيئة الموت؟

ومن ذا الذي يســـتطيع أن يُميِّـــز ما بين العبد 
والسيد إذا وافاهما األجل...
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أوتون�ب�ش��ت����������م  الح������ظ  أن  وبع���د 
إصرار گلكامش ف��ي س��عيِه نح��و الخلود، قام 
بع��رض فرصة على  گلكام��ش ليصبح خالداً، 
إذا تمك��ن م��ن البق��اء متيقظ��اً  دون  أن يغلبه  
الن��وم لم��دة  )6(  أي��ام و )7( ليال��ي ، فإنَّ��ه 
س��يصل إلى الحي��اة األبدية، ولكنه يفش��ل في 
ه��ذا االختبار، إالَّ أنَّه ظلَّ يلح على أوتونبش��تم 
وزوجته في إيجاد طريقٍة أخرى له كي يحصل 
على الخلود، فتش��عر زوجة أوتونبشتم بالشفقِة 
على گلكامش فتدله على عش��ٍب س��حري تحت 
البحر بإمكانه إرجاع الشباب إلى گلكامش بعد 
أن فش��ل مس��عاه في الخلود، فيغوص گلكامش 
ف��ي أعماق البحر ف��ي أرض الخلود دلمون – 
البحرين حالي��اً، ويتمك��ن م��ن اقتالع العش��ب 

الس��حري)17(.

وبع��د حص��ول گلكام��ش عل��ى العش��ب 
الس��حري الذي يُعيد نضارة الش��باب يقرر أن 
يأخ��ذه إل��ى أوروك ليُجربه هن��اك على رجل 
طاعن في السن قبل أن يقوم هو بتناولِه، ولكن 
ف��ي طري��ق عودتِه وعندم��ا كان يغتس��ل في 
النهر سرقت العشب إحدى األفاعي وتناولته، 
د ش��بابها كلَّ  ونزع��ت جلده��ا وص��ارت تُجدِّ
ع��ام، فجلس گلكام��ش وأخذ يبك��ي ويُخاطب 
الم��الَّح: “م��ن أجل من يا أور – ش��نبي كلَّت 
ي��داي وأضنيت قلبي؟ لم أحقق لنفس��ي مغنماً، 
ب��ل حصل على المغنم أس��د الت��راب – الحيَّة 
عند العراقيي��ن القدماء”. فرجع گلكامش، بعد 
مراحل أخرى من الس��فر، إلى الوركاء خالي 
اليدي��ن، وش��غل نفس��ه بأعم��اٍل عمرانية في 
المدينة ليُخلِّد نفسه بالذكر الحسن بعد أن أخفق 
ف��ي نيل الخل��ود الجس��ماني، وتُعيد األس��طر 

األخي��رة م��ن الخاتم��ة ديباج��ة الملحم��ة)18(.

يُعلِّ��ق أحد المثقفي��ن اليابانيين على ملحمة 
گلكامش ُمش��يراً إلى أنَّها “أول ملحمة عالمية 
وضع��ت من��ذ ع��ام 2700ق.م.، إذ ب��دا ملك 
أوروك حزين��اً بش��دة لوف��اة صديق��ِه أنكي��دو 
وكان  للخل��ود،  عارم��ة  ل��ه رغب��ة  وكان��ت 
هن��اك رج��الً حكيم��اً وبدائياً اجت��از الطوفان 
العظي��م ببنائ��ِه زورق��اً، وياُلح��ظ التآلف أو 
االنس��جام م��ع الطبيعة أيضاً في ب��الد ما بين 
النهري��ن، فالفيضان غير المتوقع لنهري دجلة 
والفرات جعل س��كَّان بالد الرافدين يطورون 
تنظي��م التكنولوجيا لحماي��ة األرض وزراعة 
المنتج��ات الغذائي��ة”. ويُقارن بي��ن الذهنيتين 
داً أنَّ��ه “وعلى نحٍو  العراقي��ة والمصرية مؤّكِ
ال��ذي امتل��ك  للفرع��ون المص��ري،  مغاي��ر 
الش��عب والممتل��كات، يب��دو أنَّ لكّلِ ش��خص 
ف��ي بالد ما بين النهري��ن الحق في المضاربة 
ببضاعتِه وفق��اً لمصلحتِه أو مصلحتها، وكان 
المل��ك ُعرضةً للمس��اءلة أمام ش��عبِه، فهناك 
فكرة الممتل��كات الخاصة، وهناك أيضاً فكرة 
تب��ادل البضائ��ع م��ع الِقيَم ذاتها، ث��مَّ تطورت 
فك��رة التخزين، التي أدت إل��ى ظهور النظام 
المصرفي، وبه��ذِه الطريقة، تطورت التجارة 
المناس��بة طبيعي��اً، وطور الس��ومريون نظام 
الرياضيات الُمس��تند عل��ى الرقم )60(”)19(. 
هكذا تناولت ملحمة گلكامش رحلته في الحياة 
ف��ي مرحل��ِة جبروت��ِه وظلم��ِه، واصطدام��ِه 
بالواق��ع واالنكس��ار والخ��وف من المس��تقبل 
وبحثِه عن س��ّرِ الخلود، فأنتجت فلسفةً ُمعبِّرةً 
تمثل فلسفة اإلنسان العراقي، وفلسفة اإلنسان 

عموماً.
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ثالثًا: كوجيكي.. وقائع األشياء 
القديمة كتاب اليابان المقدس

لكوجيكي أهمية كبيرة في الثقافة اليابانية ِعبَر 
تاريخها الطويل، فهو ج��زء من الهوية اليابانية 
وعنصر أس��اس وفاعل في تش��كيلها وتبلورها 
وتطوره��ا، وتظه��ر ال��روح اليابانية ف��ي أقدم 
تاريخ حولي يُدعى »كوجيكي – س��جل األشياء 
القديم��ة« )711م(. وكوجيكي هو مجموعة من 
األس��اطير والقصص حول األباط��رة اليابانيين 
األوائل)20(. وهو أقدم حولية عن اليابان، ُصنِّفت 
 O no في س��نة 712م من قبل أو نو ياسومارو
Yasumaro ع��ن نظ��ام اإلمبراط��ورة جيمي 
Gemmei، بمس��اعدة مذكرات هاي��دا نو آري 
)أو اي��دا نو آري( Hieda no Are. فهذا العمل 
الذي يتناول أصول اليابان وأس��اطيرها، وكذلك 
األح��داث في ياماتو، ويُقسَّ��م إلى ثالث��ِة أجزاء. 
يتناول الجزء األول تاريخ كامي، ويُعرف باس��م 
“جنداي نو ماكي” Jindai no maki، أي “كتاب 
حول عصر اآللهة”، الذي يُس��جل خلق الس��ماء 
واألرض واألس��اطير الُمتعلِّق��ة بخل��ق اليابان، 
 Ninigi no ويص��ف نزول نينيكي ن��و ميكوتو
mikoto من السماء، وهو حفيد أماتيراسو أومي 
كامي Amaterasu Omikami، الجدَّة األعلى 
للخّطِ اإلمبراطوري، إلى جبل تاكاشيهونوميني 
Takachihonomine في كيوشو. وهناك أيضاً 
قص��ة أوميساش��يهيكو Umisachihiko، جد 
ش��عب هاياتو في جنوب كيوشو، الذي قدَّم والءه 
 Hohodemi no إل��ى هوهوديمي نو ميكوت��و
Mikoto، جد جيمو، أول إمبراطور أسطوري 
في اليابان. ويتعقَّب الج��زء الثاني تاريخ اليابان 
منذ عه��د اإلمبراطور جيمو وحتَّى اإلمبراطور 
أوجين في بداية القرن الخامس الميالدي، ويتتبع 
الجزء الثالث تاريخ اليابان منذ عهد اإلمبراطور 

نينتوكو حتَّى عهد اإلمبراطورة س��ويكو في عام 
628م )الذي لم يكتمل()21(.

 وابت��داًء من فقرةٍ ف��ي الجزء الثالث تتناول 
اإلمبراط��ور كينس��و Kenso )النصف الثاني 
من القرن الخامس(، اختفت كلَّ عناصر القصة 
تقريباً، وتتألَّف الرواية من سجالَّت عن التعاقب 
اإلمبراطوري والعائلة اإلمبراطورية)22(، وهذا 
 Nihon يتناق��ض م��ع كت��اب نيه��ون ش��وكي
Shoki)23(، ال��ذي أُلِّف في حوالي عام 720م، 
أي بعد ثماِن س��نوات من كتاب��ة كوجيكي. ففي 
نيه��ون ش��وكي، تب��دأ القصة م��ع اإلمبراطور 
يورياك��و Yuryaku ف��ي النص��ف الثاني من 
��ز  الق��رن الخام��س وتصب��ح تفصيلي��ة، ويُرّكِ
كوجيكي على المالحم واألس��اطير والروايات 
التاريخية واألس��طورية، فيمكن أن نطلق على 
كوجيك��ي عل��ى وف��ق ذل��ك فوروكوتوبوم��ي 
furukotobumi، أي عمل أدبي يتناول مسائل 
من العصور القديمة. وُكتب كوجيكي بالحروف 
الصينيَّ��ة التي تُدعى كانج��ي، ألنَّ اليابانيين لم 
يط��وروا حروفهم الخاصة آنذاك. وُكتب النص 
 Hentai األصل��ي نث��راً بلغ��ِة هنتاي كامب��ون
Kambun، وه��و ش��كل هجي��ن م��ن اليابانية 
األدبية الُمستعارة من الصينية الكالسيكية، بينما 
اس��تخدمت الجمل الش��عرية ألفاظ��اً بالحروف 
الصينية، وعلى نحٍو مغاير لنيهون ش��وكي، لم 
يُقدم كوجيكي طبعات مختلفة أو تكميلية للقصة.

طقوس��ية  بأش��عار  النص��وص  امتزج��ت 
)نوريتو(. وُكتبت بلغ��ة ياماتو الصافية، إالَّ أنَّها 
حولت إلى الحروف الصينية، ويستمد كوجيكي 
مادته من الفودكي القديمة ومن سالس��ل النسب 
التي أنتجت على وفق نظام تيمو، تايكي وكيوجي 
المفق��ودة حالياً، وليس��ت لدينا نس��خة من النّصِ 
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األصل��ي، وجاءت أول نس��خة من كوجيكي في 
بنس��خة  وُعرف��ت  )1371-1372م(.  عام��ي 
شمبوكوجي – بون Shimpokuji-bon، نسبةً 

إلى اسم العبد الذي جاءت منه في ناغويا)24(. 

وترتبط هذِه النسخة بحقبة كاماكورا )794-
1185م(، ف��ي حين لم تصلنا نُس��خ من حقبتي 
نارا )710-794م( وهي��ان )794-1185م(. 
واألكثر من ذلك، فإنَّه لم يرد ذكر لكوجيكي في 
حقب��ة نارا. وفي حقبة اي��دو )1600-1868م( 
ظه��ر توقع أنَّ كوجيكي لم يُصنَّف فعلياً في عام 
ر في عص��ٍر الحق. إالَّ أنَّ  712م، ب��ل إنَّ��ه ُزّوِ
هناك مقتطفات أدبية من القرن الثامن الميالدي 
باس��م مانيوش��و Manyoshu، اقتُبس��ت م��ن 
 Shohei no كوجيكي. ويصف شوهي نو شيكي
Shiki، وهو س��جل خاص لعهد شوهي ُصنِّف 
ف��ي عام 936م كوجيكي بأنَّ��ه العمل التاريخي 
األق��دم للياب��ان. ومنذ ِحقبة البالطات الش��مالية 
والجنوبي��ة )1336–1392م( قُيِّم كوجيكي مع 
 Sendai نيهون شوكي وس��نداي كوجيهونجي
Kujihongi)25(، وه��و عم��ل م��ن حقبة هيان 
ع��ن التاريخ القديم، بأنَّه وثيقة تاريخية، وقد بدأ 
البح��ث األكاديمي عن كوجيك��ي منذ حقبة ايدو 
بدراس��ة موتوري نورين��اگا )1801-1730( 
المعنون��ة كوجيكيدي��ن Kojikiden، التي تُعد 
أش��هر وأكثر دراسة تأثيراً. وعدَّ علماء مدرسة 
كوكوگاكو kokugaku مثل موتوري كوجيكي 
بكونِه “عمل كالسيكي بين الكالسيكيات”)26(. 

وعن فك���������رة كتابة كوجيكي، ُيش���������ير أو نو 
ياس���������ومارو أنَّه في وقٍت ما من النصف الثاني 
من القرن السابع الميالدي، أصدر اإلمبراطور 
تيمو مرسومًا ُيشير إلى أنَّ تايكي Teiki )سجل 
 Kyuji النس���������ب للعائلة اإلمبراطورية( وكيوجي

)مجموعة من المالحم واألس���������اطير واألناش���������يد 
الُمرتبط���������ة مع أس���������الف العائل���������ة اإلمبراطورية 
والعوائل البارزة األخ���������رى( لم تعد دقيقة ويجب 
أن ُتصح���������ح، وأنَّ تصنيف س���������جالت تاريخية 
دقيقة “سيوضح أس���������اس الدولة وُأسس التعاليم 
األخالقية لألباطرة”، ووفقًا لذلك أمر اإلمبراطور 
 Heida تيمو الموظَّف في البالط هايدا نو آري
���������ت ذاك���������رة م���������ا تحويه تايكي  no Are أن ُيثبِّ
وكيوجي، وقد توقف المشروع ألسباٍب متعددة، 
إالَّ أنَّ���������ه في الثالث من تش���������رين الثاني 711م 
أمرت اإلمبراط���������ورة جيمي Gemmei موظَّف 
ن المعلومات  البالط أو نو ياس���������ومارو بأن ُيدوِّ
مت السجالت الكاملة إلى  التي تركها آري، وُقدِّ

البالط في السنة التالية 712م)27(.

وفيما يخ��ص الوقائع التي يتناولها كوجيكي، 
فهو يتناول العالقات بين اآللهة وكيفيَّة والدة جزر 
س إلثبات األصل  اليابان، والكت��اب بالكامل ُمكرَّ
“السماوي” للجزر اليابانية وألباطرتها منذ القديم 
ولحدِّ اآلن، فال يوجد فصل بين اليابان “اإللهية” 
واألباطرة “اإللهيين”، وأهم شخصيات كوجيكي 
ايزاناكي وايزانامي وهم��ا إلهان زوجان، وبأمر 
م��ن اآللهة وطَّدا األرض وأنجب��ا الجزر واآللهة 
اليابانيين، أي أنهم��ا األبوان الحقيقيان لألرخبيل 
وأوالدِه، وبع��د وفاة ايزانامي انتقلت الزوجة إلى 
بالد الجحيم، بالد مقر النفوس، أو بالد الُظلُمات. 
اشتاق ايزاناكي لزوجتِه ايزانامي، فقرر زيارتها 
في بالد الجحيم، إالَّ أنَّها اشترطت عليه عدم النظر 
إليها وهي في الداخل، فاستغرب هذا الطلب ودفعه 
فضوله للنظر إليها، فراعه منظرها في الجحيم وفرَّ 
هارباً. غضبت الزوجة وأرسلت من يطارده، ولما 
فشل من أرسلتهم تولَّت مطاردته بنفسها، وحاولت 
اإلمساك بِه، فس��دَّ الحدود بين العالمين بصخرة، 
ث��مَّ قررا وكل منهما على ح��دود بالدِه االنفصال 
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نهائياً، وهكذا بقيت ايزانامي في بالد الجحيم ولم 
تستطع العودة إلى بالد الجنة، بالد األحياء، ألنها 
كانت ق��د تناولت وجبة طعام ب��الد الجحيم أوالً، 
وبس��بب ما فعله الزوج ثاني��اً، أراد أن يفهم عالم 
الم��وت وهو على قي��د الحياة، فلم يح��دث إالَّ أن 
أصيب بالذعر واضطر إل��ى الِفرار والعودة إلى 
بالد هذِه الحياة الدنيا، بالد الجنة والنور، ووضع 
حداً فاص��الً، صخرة كبيرة، بين الحياة والموت، 
وأراد التطه��ر م��ن تل��ك الرؤية، فولد ل��ه أربعة 
عشر إلهاً، بينهم ثالثة نبالء هم: أماتيراسو، إلهة 
الش��مس، التي ولدت عندما طهَّر عينه اليسرى، 
وتسوكي – نو – كامي، إله القمر، الذي ولد عندما 
طهَّر عينه اليمنى، وهايا سوسانو، الذي ولد عندما 
طهَّر أنفه، وأوكل إلى هؤالء الثالثة حكومة العالم: 
أماتيراسو تحكم مدِّ السماء األعلى، وتسوكي يحكم 
مجال الليل، وهايا سوسانو يحكم مجال البحار)28(.

لم يرض سوسانو بنصيبِه، وأخذ ينتحب يريد 
ا اآلخران: أماتيراس��و  الذه��اب إلى ديار أمه، أمَّ
وتس��وكي فرضيا بنصيبهما، فق��رر األب اإلله 
نفي سوس��انو، فامتث��ل لرغبة وال��ده لكنه أحب 
قب��ل الرحيل أن يُس��لِّم عل��ى أخته أماتيراس��و، 
الت��ي خاف��ت أن يك��ون قد ن��وى قتله��ا، إالَّ أنَّه 
طمأنها وس��لَّمها سيفه فكس��رته ومضغت قطعه 
ثمَّ نفس��تها، فولدت ث��الث أميرات إله��ات، هنَّ 
بنات سوس��انو اللواتي ولدن من س��يفِه، وطلب 
منه��ا أن تُس��لمه الُحل��ي فمضغها ونفس��ها فولد 
خمس��ة أمراء آلهة، ه��م أبناء أماتيراس��و ألنَّهم 
من ِحليِّها. ففرح سوس��انو لذلك وأكَّد لها أنَّ ذلك 
دليل على صفاء نيتِه، وللتعبير عن فرحتِه، أخذ 
يُعربد ويعيث فس��اداً في ديار أختِه، فاختبأت في 
المغارة الس��ماوية الصخرية، فعمَّ الوجود ظلمة 
حالك��ة، فغضب اآلله��ة لهذِه الظلمة، وأرس��لوا 
اإلله��ة أزومي التي أخذت ترقص وتتعرى حتَّى 

اهت��اج اآللهة جميعاً، فأخ��ذوا بالفرح والضحك 
ا  والقهقهات، ودهشت أماتيراسو لذلك وسألت عمَّ
يحدث فأجابته��ا الراقصة أزوم��ي بأنَّهم وجدوا 
إلهة أجمل منها، فش��قَّت أماتيراسو باب المغارة 
لترى فسحبتها اآللهة، فعاد النور إلى الوجود من 
جديد، وقرر اآللهة معاقبة سوس��انو بقّصِ لحيته 
وقلع أظافره وتقديم القرابين الماتيراسو عالنيةً، 
ث��مَّ نفوه. وهكذا تنتهي األحداث في الس��ماء بين 
سوس��انو وأماتيراسو. والُمالحظ أنَّه على الرغم 
من الخ��الف بين األخ وأخته فإنَّها لم تطلب نفيه 
إلى األرض – الب��الد التحتية، وإنَّما جاء القرار 
جماعي��اً من اآللهة، وف��ي ذلك تعبير عن الروح 
الياباني��ة التي ما تزال روح الجماعة فاعلةً فيها، 
إلى جانب روح التسامح واالنسجام اللذين يمثالن 
إحدى س��مات ال��روح اليابانية أيض��اً. وينطبق 
الح��ال على سوس��انو ال��ذي لم يحقد عل��ى أبيه 
وأخته. قتل سوسانو اآللهة “القوت” لسوء الظّنِ 
بها بأنَّها تلوث طعامه، وعندما نزل األرض كان 
أول عمل قام بِه هو قتل البواء العظيم ذي الثمانية 
رؤوس والجسد الكبير الذي كان رمزاً للشر، بعد 
أن اس��تنجد بِه عج��وزان كانا ينتحب��ان وبينهما 
صبية ش��ابة، كان البواء ينوي أكلها بعد أن أكل 
بناتهما الس��بع، فطلبها للزواج بع��د أن وعدهما 
بقتل البواء، وقدَّم نفس��ه لهما بأنَّه ابن إلٍه سماوي 
وش��قيق اإللهة أماتيراس��و، فقتل سوسانو البواء 
وتزوج من الفتاة وش��يَّد قصراً في اإلقليم وجعل 
أبوها رئيس��اً للقصر. لقد أنجب سوسانو من هذا 
الزواج ومن زواجٍ آخر أطفال يحكمون األرض، 
دون أن نجد له أو ألبنائِه وأحفادِه رغبة باالنتقام 
ألبيهم وجدهم سوسانو ممن نفوه إلى األرض، أو 
أيَّة رغبة للعودة إلى السماء. وربما يُشير ذلك إلى 
خاصية االنس��جام والتكيف، التي أصبحت ِسَمة 

بارزة من ِسمات الشخصية اليابانية)29(.
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وف��ي خ��ّطٍ آخ��ر م��ن خط��وط كوجيك��ي 
القصصية الحديث عن أحد األحفاد، أوكوني – 
نوش��ي، الذي دخل في صراعٍ م��ع أخوتِه غير 
األش��قاء فنصحت��ه أمه للذهاب إل��ى عالم البالد 
الجوفي��ة، حي��ث يُقيم إله قوي اس��مه سوس��انو 
س��وف يُس��اعده أو يق��دم له المش��ورة من أجل 
القض��اء عليه��م، فن��زل أوكوني – نوش��ي إلى 
الب��الد الجوفية والتقى مع ابنة سوس��انو فتحابا 
وتزوجا، وحاول سوسانو أن يخضع صهره إلى 
اختباراٍت تصل إلى درجة القتل، إالَّ أنَّ أوكوني 
– نوش��ي وزوجته استغال غفوة سوسانو، فقاما 
بشدِّ جدائل ش��عره بأعمدةِ البيت وسرقا السيف 
الكبي��ر وآلت��ه الموس��يقية كوت��و، فل��م يغضب 
سوس��انو وصعد ت��الً وصاح بانش��راح موجهاً 
النصائ��ح لصه��رِه وابنتِه، وهذِه إش��ارة أخرى 
إلى استجابة الياباني لُمتطلبات الوقع وانسجامِه 
مع المتناقضات في حياتِه، واستطاع أوكوني – 
نوش��ي أن ينتصر على إخوتِه غير األشقاء وأن 
يحكم اليابان هو وأوالده بس��الٍم وهدوء، إالَّ أنَّ 
ة  هذا الوضع لم يُرض أماتيراس��و واآللهة بحجَّ
أنَّ بالد س��نابل الرز تسودها الفوضى ويحكمها 
آلهة عنيفون، والحقيق��ة إنَّها لم ترض أن يحكم 
أحفاد سوس��انو، فبدأ تحرش الس��ماء باألرض، 
أرسلت اماتيراسو رس��ولين إلخضاع األرض 
فل��م يع��ودا؛ ألنَّ أوكون��ي – نوش��ي كس��بهما 
لصفِّ��ِه وزوجهما من ابنتيه، ولم تفلح محاوالت 
أماتيراسو لالستفس��ار بإرسال الرسولة اإللهية 
التي قتلها الرس��ول الثاني، فارتد الس��هم وقتله، 
فق��ررت أماتيراس��و واآللهة اآلخرون إرس��ال 
إله من س��اللة األب ايزاناكي مع أخٍ له يرافقه، 
وق��د التقي��ا على األرض مع أوكوني – نوش��ي 
ال��ذي اقتن��ع بتس��ليمهما األرض لحكمه��ا م��ن 
آلهة الس��ماء، إالَّ أنَّ أح��د أبنائه رفض فأُخمدت 

معارضت��ه، وأرس��لت أماتيراس��و مولود ولي 
العهد، حفيدها السماوي األول، جاللة – السنابل 
الناضجة، ليحكم األرض، وقد رافقته اآللهة في 
هذِه المهمة. وهنا تُش��ير ه��ذِه الحادثة أيضاً إلى 
د أيضاً رغبة  مفهوم االنس��جام والتكي��ف، وتؤّكِ
كل م��ن يرتبط م��ن اآللهة ب��األرض إلى البقاء 
فيها حتَّى بعد موت��ِه، وقد أدركت اآللهة، ممثلةً 
بأماتيراسو، أهمية األرض بالنسبِة إلى السماء، 
أو التكامل واالنسجام بين األرض والسماء)30(.

وف��ي خّطِ آخر من كوجيك��ي رواية لحكاية 
األمير اإلمبراط��وري ياماتو تاكيرو، واس��مه 
الحقيقي أوس��و، وقد تميَّز بالعن��ف ضدَّ أقربائِه 
المتمردين على العرش، وتبدأ القصة باستحواذِه 
على فتاتين أُعجب بهما والده، ولما عرف الوالد 
عن طريق الوشاة، لم يقتله بل صمت ولم يتكلَّم، 
وس��أله اإلمبراطور مرة عن س��بب غياب األخ 
األكبر أثناء الوجبات الصباحية والمسائية وعدم 
احترامه ضرورة المشاركة كما تقتضي عادات 
القص��ر، وطلب من ياماتو تاكيرو أن يستفس��ر 
عن أخيه، فقام ياماتو تاكيرو بقتل أخيه، وأخبر 
أبيه بذلك فذعر األب من هذِه الفظاعة والقس��وة 
ل��دى االبن الفت��ي، فأخذ األب يُرس��له بمهماٍت 
إلخضاع المتمردين حتَّى أعياه وأُصيب بالشلل 
بقدمي��ه ولم يع��د ق��ادراً على المش��ي، ثمَّ مات 
وتح��ول إل��ى طائر أبي��ض يطير في الس��ماء، 
ويبن��ي له ضريحاً أينما حط، إل��ى أن طار ولم 
د  يُعرف أين ح��طَّ أخيراً)31(. وم��رةً أخرى يؤّكِ
كوجيك��ي هذِه الدروس: تغل��ب مصلحة الوطن 
عل��ى كّلِ ما عداها، فال مجال للحقد الش��خصي 
أمام المصلحة العليا، حتَّى لو تجاوز االبن على 
أبي��ه وأخذ فتاتين لصالح��ِه أو قتل أخيه. وتبقى 
ظاهرة االنس��جام بين المتناقضات سمة أساسية 

تطورت مع تطور المنظور الياباني للحياة. 
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وف��ي مس��اٍر آخ��ر لكوجيكي، هن��اك قصة 
األرن��ب األبيض، الذي أراد عب��ور البحر بين 
جزيرت��ي أوكي إلى اينابا حيث تس��كن األميرة 
الجميل��ة ياغام��ي الت��ي س��يطلب يده��ا اآللهة 
المتعددون، إخوة أوكوني – نوشي، ولما لم يجد 
األرنب وس��يلة للعبور، جاءته فكرة أن يضحك 
عل��ى الحيتان ويوهمها أنَّه يري��د عدها ليعرف 
أيهم��ا أكثر عدداً الحيتان أم األرانب، فطلب من 
أحدها أن يجمع بقية الحيتان ليصطفوا من أوكي 
��ا تمَّ له ذلك وأخذ  إل��ى رأس كيتا في اينابا، ولمَّ
يقف��ز على ظهور الحيتان ووص��ل إلى مبتغاه، 
أخبر الحيتان أنَّه خدعها وأنَّه كان يريد العبور، 
ل��م يُكمل األرنب جملت��ه حتَّى لطمه آخر حوت 
بذيلِه وس��لخ جلده تمام��اً، فأخذ األرنب ينتحب، 
فم��رَّ بِه اآللهة في طريقهم إلى األميرة ياغامي، 
فنصح��وه باالغتس��ال بالبح��ر وتعريض جلده 
للرياح، مما زاد الطين بلَّة بتش��قق جلد األرنب 
وصار يؤلمه أكث��ر، وزاد األرنب بكاًء فمرَّ بِه 
أوكون��ي – نوش��ي وكان يحمل كي��س األمتعة 
إلخوت��ِه اآلله��ة، وعندم��ا قصَّ علي��ه األرنب 
الحكاي��ة نصحه أوكوني – نوش��ي باالغتس��ال 
في مصب ماء النهر وتمريغ جلده تحت ش��جرةٍ 
حي��ث يوجد غب��ار طلع كثير، و “هكذا س��وف 
يع��ود جلدك كم��ا كان”. وص��دق الناصح هذِه 
المرة بما نصح، وقد ش��كره األرنب وقال له أنَّه 
من س��يفوز بيد األميرة عل��ى الرغم من الكيس 
الذي تحمله على كتفك، وهذا ما حدث فعالً)32(.

وفقاً لهذِه الرؤى، مثَّل كوجيكي رؤية اإلنسان 
الياباني للدين والحياة والموت والعالقة بين اآللهة، 
وبين اآللهة والبشر، وبين السماء واألرض، وبين 
اإلنس��ان والطبيعة، فق��د بدأت في نُت��ٍف متناثرة 
عت ِعبَر العص��ور، وتحولت بمرور الوقت  تجمَّ

إلى ثقافٍة يابانية للحياة والكون والوجود.

رابعًا: مقارنات ومقاربات
توضح دراس��ة ملحم��ة گلكامش وكوجيكي 
أنَّ هن��اك مقاربات واختالفات متع��ددة بينهما، 
عل��ى الرغم من انتمائهم��ا إلى عالمين مختلفين 
وثقافتي��ن متباينتي��ن، فِكال العم��الن التاريخيان 
��دان هويت��ي الع��راق والياب��ان  واألدبي��ان يؤّكِ
بانتمائهما إل��ى حضارتي��ن متباينتين ورؤيتين 
وفلسفتين متباعدتين عن الكون والحياة والموت 
واألرض والوط��ن، ومن الطري��ف أنَّ يتضح 
ذلك من العنوان: فكل شيء في ملحمة گلكامش 
فردي يدور حول گلكامش البطل، وكل ما عداه 
ثان��وي، فكلكامش ه��و الذي حك��م أروك وهو 
الس��بب اللتماس اآللهة بمعاقبت��ِه بأنكيدو، وهو 
الجام��ع بين اآللهة والبش��ر، وحتَّ��ى عندما قتل 
خمباب��ا بمعيَّة أنكي��دو، فإنَّ البطل الش��عبي هو 
گلكام��ش، في حي��ن أنَّ روح الجماعة واضحة 
في كوجيكي: ايزاناكي، ايزانامي، اماتيراس��و، 
سوس��انو، أوكوني – نوش��ي ويامات��و تاكيرو 
وغيرهم من اآللهة. وهذِه ِسَمة أساسية في رؤية 
الياباني للعمل، فهو ذاهب بالمجموع في قراراتِه 
ا العراقي  وفي مصي��رِه ومصير من حول��ِه. أمَّ
فمهما تكن النصائح، كما تجسَّدت لكلكامش من 
صاحبِة الحانة وأوتونبش��تم ف��ردي في قرارِه، 
ويجب أن يجرب مهما كانت المخاطر، حتَّى لو 
أدت إل��ى ضياع حيات��ِه أو من حوله أو أرضه، 
وه��ذا اختالف واض��ح بين فلس��فتين وعالمين 
وفكري��ن ورؤيتين للكون والوج��ود والحاضر 
والمس��تقبل، وربم��ا أنَّ ه��ذِه الرؤي��ة العراقية 
مرتبطة برؤي��ة الحضارات العربية والش��رق 
أوس��طية القديمة األخرى، فالبطل دائماً واحد، 

سواء كان إلهاً أو إنساناً.

والفرق اآلخر أنَّ الكتابين تناوال موضوعين 
متغايري��ن في التفاصيل ومتش��ابهين نوعاً ما في 
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المعنى العام، فقد جسَّد كوجيكي العالقة بين اآللهة 
وم��ا نتج ع��ن ه��ذِه العالقة من تأس��يس ألرض 
اليابان، التي كانت مطمحاً للجميع ممن سكن فيها 
ومن بقي في السماء، فحتَّى اماتيراسو وهي إلهة 
الش��مس وس��يدة في الكون ومتنعم��ة في عرض 
السماء كانت ترنو ببصرها إلى األرض، فغاضها 
أن يُسيطر أحفاد سوسانو على بالد الرز، اليابان، 
وينع��م بنعيمها، فمدَّت بصرها وس��يطرت على 
اليابان، ومع ذلك فاإلنسان موجود وإن كان كائناً 
ضعيفاً تح��ت رحمة اآللهة والوح��وش، كما في 
قصة العجوزين والفتاة مع سوسانو. وفي ملحمة 
گلكامش كان الصراع مزدوجاً بين اآللهة أنفسهم 
وبين اآللهة والبشر. لذلك كان أنكيدو أول الضحايا 
ل أهمية في عالم اآللهة، في حين أنَّه  ألنَّه ال يُش��ّكِ
حتَّى عش��تار التي غضبت عل��ى كلكامش الذي 
أهانها، لم تس��تطع أن تس��تصدر أمراً من اآللهة 
بقتل��ِه، ألنَّ ثُلثيه إله. وك��م كانت تتمنَّى في قرارةِ 
نفسها لو استطاعت أن تُنفِّذ قتله بيديها لكنها قوانين 
اآللهة التي ال تستطيع حتَّى عشتار، وهي إلهة أن 
تتجاوزها. فنزعة عدم التسامح واضحة في الرؤية 
العراقية القديمة، فعلى الرغم من توسالت خمبابا 
بكلكامش وأنكيدو فقد قاما بقتلِه. واإلنس��ان مقتدر 
في ملحمة گلكام��ش، فصورة أنكيدو البطل الذي 
أغضب اآللهة مثال على ذلك، إالَّ أنَّ هذا اإلنسان 

في النهاية ضعيف أمام قدرة اآللهة.

إنَّ روح االنس��جام واضح��ة ف��ي غالبي��ة 
قصص كوجيكي، وه��و الجمع بين متناقضات 
��َمات  والتعاي��ش بينه��ا، وه��ي واح��دة من الّسِ
األساس��ية للثقاف��ة اليابانية. فف��ي جميع صراع 
اآلله��ة، ل��م نج��د الرغب��ة باالنتق��ام، ومحاولة 
التعاي��ش. فحتَّى عندما خرق ال��زوج ايزاناكي 
ش��رط زوجت��ِه وحاول��ت معاقبت��ه توقفت عن 
ذلك عندما وضع��ت الصخرة حداً بين عالمين: 
الس��ماء والبالد الجوفية أو بالد الظالم، وعندما 

خدع أوكوني – نوشي سوسانو وهرب مع ابنتِه، 
وق��ف على الت��ل مقدماً نصائحه ل��ه، ولم يفكر 
باالنتق��ام. ويتضح ذلك أيضاً ف��ي عالقة ياماتو 
تاكيرو مع والدِه، وروح االنس��جام قد تطورت 
ف��ي الياب��ان منذ العص��ور القديم��ة وأصبحت 
ِسَمةً أساس��ية من ِسَمات الياباني في عالقتِه مع 
الطبيعة، ومع المحيط وم��ع اآلخر، وله القدرة 

على تحقيق االنسجام بين المتناقضات. 

ويرجع مصدر روح االنس��جام إلى »دستور 
المواد الس��بعة عش��ر«)33(، وهي وثيق��ة أجازها 
األمير ش��وتوكو Shotoku )574–622م( في 
س��نة 604م، وت��مَّ تبنيها في عه��د اإلمبراطورة 
س��ويوكو Suiko )593-628م(. وه��ي وثيق��ة 
بوذية ذات مس��توى ع��اٍل، ركَّزت على األخالق 
والفضائل المتوقعة م��ن موظَّفي الحكومة، وهي 
واح��دة من أقدم الوثائق األخالقية التي تمَّ إمالؤها 
في التاريخ، وتش��ترط المادة األولى أنَّ من المهم 
ع��دم التصادم مع البعض، ف��إذا كافحت من أجل 
اإلنسجام في النقاش، سوف تسير األمور طبيعياً. 
وتشترط المادة العاشرة أنَّ التضارب مع غضب 
القل��ب، ليس الغضب بمعن��ى أنَّ الناس اآلخرين 
ال يلتفت��ون إلي��ك، فلكّلِ واحد من��ا وهماً. وتُظهر 
هذِه المادة فكرة أنَّ كّلِ كائن بش��ري يُخلق أساساً 
بالطريقِة ذاتها، فنس��تطيع أن نرى في هذِه المادة 
فكرة المساواة وحقوق اإلنسان األساسية. وتشترط 
المادة السابعة عشر أنَّ األشياء المهمة ال يمكن أن 
ر من شخٍص واحد، بل يجب أن يُناقشها الكثير  تُقرَّ
من الناس ويقرروا على نحٍو مش��ترك، وال يجب 
اتخاذ القرار فردياً فقط ألنك تملك الس��لطة، وهذا 
د روح االنس��جام “التي هي القدرة  الدس��تور يؤّكِ
على قبول األشياء المتناقضة بدون أّيِ تناقض”، 
فحتَّى لو كانت لديك أفكاراً ومشاعر وقِيَم مختلفة، 

فإنَّك يمكن أن تعيش بسعادةٍ مشتركة)34(. 



25 ددلجوك  دماكلك

مع ذلك، فهناك تش��ابه يدعو إلى االندهاش 
أحيان��اً، وكأنَّ هناك نوع من التالقي الحضاري 
بي��ن الثقافتي��ن والعالمين الُمتباعدي��ن جغرافياً، 
فِكال العمالن يُناقش��ان موضوع اآللهة والحياة 
والم��وت والعالقة بين البش��ر واآلله��ة وكيفية 
التعام��ل م��ع الطبيع��ة، فالوحش خمباب��ا الذي 
قتله كلكامش وأنكي��دو يتكرر في صورة البواء 
ذي ال��رؤوس الثمان والجس��م الكبير الذي قتله 
سوس��انو، ويمك��ن أن ناُلح��ظ جانباً م��ن ثقافة 
االنس��جام ف��ي الثقافتي��ن م��ن اقتن��اع كلكامش 
بالخل��ود من خالل العم��ل والبناء بالمقاربة بين 
الحي��اة والموت، كونهما متناقضين منس��جمين 
الس��تمرار الحي��اة، وقد اكتش��ف گلكامش ذلك 
بنفسِه وليس بمنظور المجموع الياباني، واقتناع 
سوس��انو وأوكوني – نوشي بمصيرهما، النفي 
واالنس��جام مع الحياة الجديدة حتَّى لو كانت من 
موض��عٍ أدنى والعمل وفق��اً لهذا المصير، وهذا 
يُعبِّر عن االنس��جام والتكيف مع الواقع، بل أنَّ 
األخير وهو إله، وبعد أن ملك أرض اليابان وما 
فيها حاكماً مع ذريتِه، انصاع لرغبة اماتيراسو 
وس��لَّمها حك��م الب��الد، ول��م يت��ورع أن يكون 
حامالً لألمتعة ألحفاده��ا عندما توجهوا لخطبة 
األمي��رة ياغامي، والفرق بين الثقافتين العراقية 
واليابانية أنَّ هذِه المفاهيم تحولت إلى ثوابت في 
الثقافة اليابانية ولم تترسَّ��خ في الثقافة العراقية، 
وربم��ا إنَّ تقلب األنظم��ة والغ��زوات وانفتاح 
العراق على مختل��ف الثقافات كان عامالً مهماً 
لعدم ثبات ِس��َمات راسخة، مما أدى إلى التقلب 
في هذِه الِس��َمات، في حين عاشت اليابان عزلةً 
طوعية تج��اوزت القرنين والنص��ف في حقبة 
إيدو جعلت ما توارثت��ه من تقاليد وقِيَم وثقافات 
نت الثقافات الوافدة بطابعها  ثوابت راسخة ودجَّ

الياباني.

خامسًا: الخاتمة
إنَّ دراسة ملحمة كلكامش وكوجيكي توضح 
فوائ��د الدراس��ات المقارنة حتَّى بين ش��عوٍب ال 
يربطها ج��وار، وتنتميان إل��ى عالمين مختلفين 
ثقافي��اً وحضاري��اً وديني��اً، ويب��دو أنَّ التجرب��ة 
اإلنسانية تتشابه نوعاً ما في العموميات وتختلف 
في التفاصيل، فالقارئ لهذين العملين الملحميين 
ياُلح��ظ إلى أّيِ م��دى يمكن أن يتش��ابه رد فعل 
اإلنس��ان في تعاملِه مع الطبيعة ورغبتِه بتحقيق 
الذات، وإلى أّيِ مدًى يمكن أن يكون للموروثات 
الثقافي��ة دور ف��ي االنصه��ار وتش��كيل الهوية 
ر وعي��ه بالموروث  ��دة، فاليابان��ي قد طوَّ الموحَّ
والتاريخ والدين ليتحول إلى درع حصين يُحافظ 
على الوحدة واالنسجام، فحتَّى بعد انفتاح اليابان 
أمام الغرب وتحولها إلى دولة متقدمة تقترب في 
توصيفها من الدول الغربية ورؤيتها الرأس��مالية 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حافظ 
ه��ذا التراث الياباني الذي تط��ور ِعبَر العصور 
عل��ى الهويِة والش��خصية الياباني��ة، وأصبحت 
ثقافة كوجيك��ي ونيهون ش��وكي وقواعد وثقافة 
الس��اموراي وغيرها م��ن الموروث��ات الثقافية 
مكونات راسخة في الشخصية اليابانية بمختلِف 
توجهاتها، وربما أنَّ ذلك هو الذي س��اعد اليابان 
عل��ى النهوض بع��د كّلِ مرةٍ تتع��رض للنكبات 
الطبيعية أو البشرية، وبذلك ال يتحول الموروث 
لة للبُنية  والتقلي��د إل��ى عبء، ب��ل عوامل ُمش��ّكِ

اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية.

وفي العراق الذي يمتلك موروثاً حضارياً أكثر 
قِدَماً من اليابان، تحول هذا الموروث والتقليد إلى 
عبء، مثل الكثير من المقومات التي من الممكن 
أن تتحول إلى عنصر ق��وة في البُنية اإلجتماعية 
والفكرية العراقية. فيمتلك العراق في تاريخِه القديم 
واإلسالمي والحديث، الكثير من عناصر األصالة 



دراسات تأريخية    ةملك / 44  26

الت��ي من الممك��ن أن تُميِّز الش��خصية العراقية، 
ا فُهمت بطريقٍة خاطئة  إالَّ أنَّ ه��ذِه الموروثات إمَّ
فأصبح��ت عوامل ه��دم في الهوي��ة العراقية، أو 
أُهملت لدواع متعددة، سياسية أو دينيَّة أو ِعرقية، 
فضعف تأثيرها في تشكيل البُنية العراقية، ولعلَّ 
ملحم��ة گلكامش تُمثِّل إح��دى الموروثات التي لم 
يُسلَّط عليها ضوء ساطع. فأصبحنا نندهش باهتمام 
العال��م األكاديم��ي الغرب��ي بها في وق��ٍت طواها 
النس��يان بمرور الوق��ت، وبمقارنٍة بس��يطة بين 
طبعاتها المحلية والعالمية ناُلحظ البون الشاس��ع 
بين االهتمامين، فلم تتعدَّ طبعاتها المحلية عش��رة 
طبع��ات في كّلِ األح��وال. وإنَّ گلكامش برؤيتها 
للكون والحياة والموت والحاضر والمس��تقبل بل 
وحتَّى للماضي هي مرآة ُمعبِّرة في بعض جوانبها 
ع��ن بُنية الش��خصية العراقي��ة والبيئ��ة العراقية 
واإلنسان العراقي، إالَّ أنَّ التنوع وتعدد الموروثات 
وانفتاح البالد أمام ثقافاٍت متنوعة ومتباينة أحياناً، 
إل��ى جان��ب التأثير اإلس��المي الكبير ف��ي البُنية 
العراقية، أدى إلى عدم الوضوح في التش��ابه بين 
اإلنس��ان العراقي بج��ذورِه الرافدينيَّة واإلنس��ان 
العراقي المعاص��ر، وربما أنَّ إعادة قراءة ثقافتنا 
بروحٍ جديدة بعيدة عن اإليدولوجيا وبروحٍ ثقافية 
ووطني��ة جامعة ستُس��اعد ف��ي فهم أفض��ل لهذا 

الموروث ولهويتنا الحقيقية.

وعل��ى أيَّ��ة ح��ال، فالمقارنة بي��ن كلكامش 
وثقافتي��ن  عالمي��ن  بي��ن  مقارن��ة  وكوجيك��ي 
وش��خصيتين: العراق واليابان. وم��ا زلنا نعتقد 
عل��ى نحٍو راس��خ، أنَّ الثقافة ت��وازي االقتصاد 
والسياس��ة، إن ل��م تتفوق عليهما ف��ي بناء هوية 
الوط��ن، األمة واإلنس��ان، واليابان نموذج لدور 
الثقافة والتقليد في بناء األمة والدولة والتكنولوجيا.

الهوامش والتعليقات:
 ،Stefan M. Maul 1( قام البروفيس��ور ش��تيفان ماول(
والمتخص��ص  الفلس��فية  الدراس��ات  كلِّي��ة  عمي��د 
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هذِه الس��طور بنش��ر مقالٍة تدعو إل��ى التثقيف بالكتابة 
المسمارية للنشئ الجديد بعد رؤية ذلك في المؤسَّسات 
الثقافي��ة األلماني��ة التي تعقد ملتقي��ات ثقافية ومدارس 
صيفي��ة لتعلي��م من يرغب م��ن الش��باب األلماني في 
المرحلتين المتوسطة واإلعدادية في تعلم الكتابة والثقافة 
المسمارية. وأرى أنَّ تطبيق مثل هذِه المدارس الصيفية 
��خ  ع��ن التاريخ القديم والمس��ماريات وكلكامش تُرّسِ
مفه��وم الهوية الوطني��ة. أنظر: والت��ر فاربر، ملحمة 
كلكامش في ترجمٍة ألمانية جديدة، ترجمة: محمود عبد 
الواحد محمود، جريدة الزمان، العدد 4592، 26/آب، 
2013، ص14؛ محم��ود عبد الواحد محمود، “فكرة 
برسم المؤسَّسات الثقافية برامج لتعليم اللغة المسمارية 
إلى األجيال الجديدة في ألمانيا”، جريدة الزمان، العدد 

4604، 9/أيلول، 2013.

)2( ترجم المرحوم األس��تاذ الدكتور سامي سعيد األحمد 
الملحمة إلى العربية من اللغِة األكدية، وهناك ترجمة 
أخرى إلى الس��ريانية. أنظر: س��امي س��عيد األحمد 
)ترجم��ة ع��ن األكدية(، ملحم��ة كلكام��ش، بغداد، 
1984؛ عوديش��و ملكو )تحقي��ق وترجمة(، ملحمة 
كلكامش، بغداد، مطبعة الكنيسة السريانية، 1992.

)3( محمد عظيمة )ترجمة وتقديم(، أل�)كوجيكي( “وقائع 
األش��ياء القديم��ة” الكت��اب الياباني المق��دس، ط1، 

بيروت، دار الكنوز األدبية، 1999، ص24.

)4( المرجع نفسه، ص ص23-16.
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ح��ول العب��ادة الروحاني��ة للظواه��ر الطبيعية، مثل 
الشمس والجبال واألشجار والماء والصخور وعملية 
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اآلله��ة المعبودة ضمن كام��ي، أي اآللهة المعبودة، 
حتَّ��ى ضاع الفاص��ل بين اإلنس��ان والطبيعة، وهي 
من أق��دم الديانات ف��ي اليابان، ُحِفظت ممارس��اتها 
وطقوس��ها األولى م��ن خالل ما ورد ف��ي كوجيكي 
ونيهون ش��وكي الُمش��ار لهما في هذا البحث. أنظر: 
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Abstract 

The paper is a comparative study of two cultural texts from 
Mesopotamia )Iraq( and Nippon )Japan(, which deals with 

the societal and civilizational values of the ancient world of both nations. 
Gilgamesh had represented one of the eldest epics of Iraqi human who was 
searching of eternity, and Kojiki was an image of the life of Japanese people 
and the relationship between gods and humans. The two works, however, 
represented the philosophy of the two nations for life. The paper is an attempt 
to find the bases of cultural concepts and traditions of both Iraq and Japan.

Gilgamesh and Qoogiki
 Historical Comparative Study in  perspective 

The cultural history of Iraq and of Japan

Prof. Dr.  Mahmoad A. al-Qaissy
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المقدمة
كان الِصراع بين دويالت الُمدن الس��ومرية 
ومن��ذ بداي��ة األلف الثال��ث قبل المي��الد َملَمحاً 
م��ن مالمح الحياة السياس��ية في ب��الد الرافدين 
وظاهرةً، وإن تعدَّدت أش��كال وأساليب ودوافع 
الحروب والِصراعات التي امتدت لفترةٍ ليس��ت 
بالقليل��ة، إنَّ مدن��اً مثل: أري��دو Eridu، كيش 
Kish، لك��ش Lagash، أور Ur، ب��اد تابيرا 
وال��وركاء   ،Supar ُس��بَّار   ،Bad-tibira
Uruk، كان��ت ق��د تنازع��ت وتصارعت فيما 
بينها، وقد تباينت دوافع ومبررات هذِه الحروب 
والِصراع��ات ما بي��ن الدافع السياس��ي، والذي 
كان هدفه رغبة هذِه الممالك أو الُمدن لس��يطرة 
إحداه��ا عل��ى األخ��رى، أو رغبةً في توس��يع 
إحدى الممالك لحدودها لتفرض سيطرتها على 
جيرانه��ا، أو بدوافع اقتصادي��ة تكون في رغبٍة 
واح��دةٍ من هذِه الُمدن للس��يطرة عل��ى األنهار 
والموارد المائية، كم��ا هو واضح في الِصراع 

بين مدينتي لكش وأوما، أو بدوافع عسكرية كما 
هو حاصل في الح��رب، والِصراع بين مدينتي 
ال��وركاء وأوم��ا، أو رغبةً من إح��دى الممالك 
للس��يطرةِ عل��ى ث��روات األخ��رى.. الُمهم أنَّ 
الِصراع مهما تعددت أشكاله وأساليبه ودوافعه 
كان عام��الً من عوامل االتجاه في نظام الحكم؛ 
ألنَّه كان ِس��َمةً من ِسَمات عصر فجر السالالت 
الُمجزءة والتي دفعت أحد زعمائها وهو الزعيم 
)ل��وكال زاكيزي( وبحدود ع��ام )2400ق.م.( 
م��ن االنق��الب على نظ��ام الدويالت الُمس��تقلة 
الُمتناح��رة، واالتج��اه إلى توحيد ه��ذِه الممالك 

وإعالن دولة القُطر الواحد.

في هذا البحث حاولنا تتبع دوافع وُمبررات 
الح��روب الت��ي ج��رت بي��ن دوي��الت الُم��دن 

السومرية في عصر فجر الُسالالت.

لقد جاء ُمصطلح “الصراع” في اللغِة ُمقارباً 
لمعناه االصطالحي والتاريخي الواضح، فالصراع 

دوافع الِصراعات والحروب بين الممالك السومرية
 حتَّى نهاية عصر فجر الُسالالت

)3200-2400 ق.م(

 أ.م.د. مزهر محسن الخفاجي)*(

 )*( جامعة بغداد - كلِّية التربية / ابن رشد.
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في اللغة بمعنى: صارع ويُصارع، ِصراعاً، فهو 
ُمصارع. وَصاَرعَ بمعنى صار غريماً لهُ أو عاركهُ 
أو غالبهُ أو نازعهَ)1(، والنِزاع أو الخصومة يُقصد 
به��ا التباين بي��ن مواقف الش��خصيات والقوى... 
وخاصةً التباين والتي كانت هي جذوره الِصراع 
يكمن في ُعقدة التضارب بين األهداف، مما يؤدي 
إلى الخالف والتصارع بين قوتين أو جماعتين)2(، 
نعم لقد كان الِصراع س��واءاً م��ع األرض أو مع 
اإلنس��ان أو مع الطبيعة ه��و العنصر الذي هيمن 
على الس��ومريين وعلى الجماعات التي س��كنت 
بالد س��ومر، بعد أن أصبحت أرض سومر قابلةً 
لالستيطان بشكٍل متواصل منذ األلف الخامس قبل 
الميالد، في الفترة التي أطلق عليها الباحثون أسم 
)دور العبيد(، وكانوا ُمنحدرين من األقوام المحلية 
ف��ي الع��راق القديم وق��د نجحت ه��ذِه األقوام من 
الهيمنِة والسيطرة على بالد سومر وذلك النتسابهم 
الطبيعي لألرض، وكونوا أول سلطة رسمية لبالد 

سومر)3(.

لق��د تحاي��ل اإلنس��ان العراق��ي القديم على 
البناء ف��ي بيئٍة طبيعية، وتعاي��ش مع كّلِ أنواع 
اإليكولوجي��ات البيئي��ة والنباتي��ة والجغرافي��ة 
وع��اش عليها... مع كثيٍر من التضحيات وعلى 

فترةٍ زمنية طويلة.

أريدو: أولى العواصم السومرية القديمة)4(، 
تق��ع ف��ي محافظ��ة ذي قار على بع��د )40 كم( 
إلى الغرب من مدين��ة الناصرية، وجرت أولى 
الحفري��ات ف��ي موقع القري��ة في نهاي��ة القرن 
التاس��ع عش��ر، م��ن قبل الس��يد )كايل��ور(، ثمَّ 
اس��تأنفت التنقيبات على يد السيد )بمشون( عام 
1918م، ث��مَّ قام��ت بعد ذلك المؤسَّس��ة العامة 
لآلثار والتراث بإج��راء حفرياتها الُمنتظمة في 

الموقع عام 1946م)5(.

ب��اد تبرا: وه��ي إح��دى المدن الس��ومرية 
القديمة)6(، وتقع هذِه المدينة على مس��افٍة تقرب 
من )45 كم( شمال شرق مدينة الوركاء، وعلى 

مسافة )32 كم( جنوب غرب مدينة الشطرة.

الرك: تل الوالية، وهي من المدن السومرية 
القديم��ة، وتق��ع ه��ذِه المدينة في منطق��ة ناحية 
الُحس��ينيَّة في واسط )الكوت()7(، في األراضي 

اة سابقاً أراضي أمير وسيعه. الُمسمَّ

بس��بار )تل أبو حبَّة(: تقع ه��ذِه المدينة في 
ى )أب��و حبَّة( جنوب غ��رب مدينة  التل الُمس��مَّ
المحمودية عل��ى نحو )36 كم( من بغداد، نقَّب 
فيها تحريات الس��يد هرمز رسَّ��ام عن المتحف 
البريطاني )1881- 1882م()8( واألب ش��ايل 
وأندري��ه بوردان، وقد اش��تهرت ه��ذِه المدينة 

كونها كانت مركز عبادة إله الشمس )شمش(.

ش��روباك )تل ف��ارة(: هي مدينة س��ومرية 
قديم��ة وردت في أثبات الملوك الس��ومرية، إذ 
س��ت قبل الطوفان وق��د حكم فيها ملك واحد،  أُّسِ
ُعرف��ت أطاللها في البدء باس��م )تل فارة(، تقع 
على مسافة )50 كم( شمال غرب مدينة أوروك 

و )3 كم( شمال شرقي مدينة السماوة)9(.

انتظ��ر اإلنس��ان وبق��ي وتكاث��ر حتَّى مأل 
ظه��ر األرض، وبذلك تنمو الحض��ارة وتتفتَّح 
آف��اق جديدة أم��ام المغامرة اإلنس��انية والمادية 

والمعنوية والفكرية والعسكرية)10(.

لقد آمَن اإلنسان العراقي القديم بأنَّ اإلحسان 
ليس أفضل م��ن التقوى وبيان فعل الخير وفعل 
الش��ر... خاص��ةً بع��د أن حص��ل عل��ى األمن 
الش��خصي واالجتماعي قد يبتعد أو يقترب من 
فع��ل الخير، أو يقت��رب لفعل الش��ر فكان حكم 
نس��بي في مدينٍة منسية، حقاً وأنَّ فعل الخير أو 
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فعل الش��ر عمل نس��بي، ويجوز لن��ا القول بعد 
ذل��ك أن ليس في الحياة القديمة ما هو خير حقاً، 
أو باط��ل، إذ كان م��ن العبث البح��ث عن خبٍر 

ُمطلق..)11(.

الصراعات والحروب في العصر 
الشبيه بالكتابي

كان نظ��ام الدولة المدنية هو النظام الس��ائد 
ف��ي حض��ارة وادي الرافدين ف��ي عصر فجر 
الُس��الالت)12(، والراج��ح أنَّ أصوله كانت تمتد 
ف��ي جذوره��ا إلى فت��راٍت قديمة وتحدي��داً إلى 
التط��ورات التي حدثت في مراكز االس��تيطان 
في السهل الرس��وبي في جنوب العراق، وذلك 
ف��ي األل��ف الخام��س قب��ل الميالد م��ن مراكز 
زراعية إلى مدن متحضرة في العصر الش��بيه 
بالكتابي)13(، ونس��تدل من قائمة الملوك أو ثَْبت 
الُملوك الس��ومري على أنَّ نظ��ام دولة المدنية 
كان موج��وداً ف��ي جنوب ب��الد وادي الرافدين 
قبل عص��ر فجر الُس��الالت، ونحن نق��رأ فيها 
خمس م��دن حكم��ت بالتعاق��ب من��ذ أن نزلت 
الملوكي��ة على بالد س��ومر وإلى ح��دِّ الطوفان 
وه��ي كّلٍ م��ن: مدينة أريدو، باس��تبرا، الرك، 
د  ُس��بَّار، ش��روباك)14(. والتنقيب��ات األثرية تؤّكِ
عل��ى وج��ود عدَّة م��دن أخرى كان��ت موجودة 
ومعاصرة لهذِه المدن الرئيس��ة، وأهم مثل على 
ذلك مدينة الوركاء والعصر الشبيه بالتاريخي، 
وربم��ا كانت أهم الم��دن حضارياً قبل الطوفان 
إذا م��ا أخذنا بالرأي القائ��ل أنَّ الطوفان حصل 

بعد عصر ُجمدة نُصَّر أو في أواخرِه)15(.

وم��ن المعروف أنَّ المعبد كان أهم بناء عام 
ف��ي المدينة، فه��و مركزها وم��دار حياتها)16(، 
كم��ا يُعتبر من أهّمِ العالم��ات الدالَّة في المدينة 

ا كانت المدينة بجميع ُس��كَّانها  الس��ومرية، ولمَّ
 EN�تُمث��ل مقاطعة إلله المدينة، وكان الحاكم ال
وكيله فكان ُس��كَّان المدين��ة َخدَمة اإلله ووكيلِه، 
وكان��ت تلك الخدم��ة متمثلة أساس��اً بالعمل في 

مقاطعات المعبد)17(.

المدين��ة  دول��ة  حكوم��ة  كان��ت  ولذل��ك 
الس��ومرية حكومةً دينيَّة يُس��يطر عليها المعبد 
والكهنة، وم��ن الطبيعي أن تتكفل دولة المدينة 
بإنجاز المش��اريع الكبرى التي تس��تلزم أمواالً 
طائل��ة، ويأت��ي ف��ي مقدمته��ا بن��اء األماك��ن 
المقدس��ة كالمعب��د والزقورات وش��ّقِ القنوات 
وصيانتها وتنظيفها، وغي��ر ذلك من العمليات 
االً وموارد كبيرة)18(،  الكبيرة التي تتطل��ب عمَّ
ويتبيَّن من الكتابات الِمسمارية في عصر فجر 
الُس��الالت أنَّ دول الم��دن كان��ت ف��ي الغالب 
ا ألجل  ف��ي ِصراعاٍت مع بعضه��ا البعض، إمَّ
فرض الس��يطرة السياسية، أو بسبب األراضي 
الزراعي��ة ومصادر مياه ال��ري)19(. وعلى ما 
يب��دو أنَّ االمر لم يكن مختلفاً كثيراً في العصر 
الش��بيه بالكتابي، فلدينا عدد من مشاهد األختام 
التي تصور بعض المعارك والمناوش��ات بين 
عدٍد من الرجال، ونجد الحاكم ال� EN يُش��رف 
عل��ى المع��ارك والمقاتلون يوثقون األس��رى 
وبينه��م جثث القتل��ى والجرحى )158-154( 
وعلى المش��هد )155( ت��رى أبط��االً مقاتلين 
يُِعدون األس��لحة ويُهيئون ُمستلزمات المعارك 
مث��ل األق��واس ورؤوس الِس��هام وغيرها من 
ُعدَد القت��ال ليكونوا على أُهبِة االس��تعداد عند 
بداي��ة الخطر، وخاص��ةً أنَّ التحريات األثرية 
رة  أكَّ��دت أنَّ م��دن بالد س��ومر لم تكن ُمس��وَّ
ف��ي ه��ذا العصر، عل��ى الرغم م��ن أنَّ بعضاً 
م��ن ُمس��توطنات العص��ر الحج��ري الحديث 
في الش��مال والش��مال الش��رقي كانت ُمحاطةً 
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بس��ور)20(. وربما ذلك يُشير إلى أنَّ األوضاع 
السياس��ية كانت ُمس��تقرة نوعاً ما، وأنَّ ظهور 
ر  بع��ض من مش��اهد القت��ال والمع��ارك يُصّوِ
بعض المناوشات والمشاكل، التي كانت تحدث 
من وقٍت إلى آخر في هذا العصر، والتي قد ال 

تصل إلى مستوى الحروب.

وال ب��دَّ أنَّه كانت هناك عالقات واتصاالت 
لدول المدن الس��ومرية في هذِه الفترة )العصر 
الش��بيه بالكتاب��ي( م��ع الجهات الُمج��اورة لها 
وخاصةً الجهات الش��رقية والشمالية الشرقية، 
حي��ث اتَّصف��ت العالق��ات بالتوت��ر م��ع ه��ذِه 
المناط��ق في معظم العصور التاريخية الالحقة 
وألس��باب كثيرة منها جغرافية وحضارية)21(. 
وكان��ت تل��ك العالقات تت��راوح بين سياس��يٍة 
حربية وتجاريٍة دبلوماس��ية تتحكم بها ظروف 
األطراف ذات العالقة، فهناك مثالً أخبار ُكتبت 
عن مدينة الوركاء في عهد ساللتها األولى)22(. 
)عصر فجر الُس��الالت الثاني(، تصورها في 
عص��ر بطول��ة وازدهار حض��اري وذلك من 
خ��الل تفاصي��ل الملحمة الس��ومرية المعروفة 
بي��ن الباحثين )انمير كال وس��يدارتا(، ويظهر 
من تفاصي��ل الملحمة أن آرت��ا Aratta مدينة 
كانت تقع في الجهِة الش��مالية الغربية من بالد 
ة جبٍل ش��اهق يصعب الوصول  فارس فوق قمَّ
إليها، ويفصلها عن الوركاء سبع سالسل جبلية 
)جب��ال انش��ان( خوزس��تان اآلن)23(. وكان��ت 
“آرت��ا” ه��ذِه مدينةً مزده��رة غني��ة بالمعادن 
واألحج��ار، وهي المواد التي تفتق��د إليها تمام 
االفتقار مدن بالد س��ومر، كما أنَّ إقليم “آرتا” 
يقع على ُطُرق القوافل الش��هيرة والمؤدية إلى 
مصادر المواد األولية التي كنت تحتاجها مدن 

بالد س��ومر)24(.

ومن تل��ك األخبار نتبيَّن أنَّ ح��كَّام الوركاء 
كان��وا يطلبون من مدينة “آرتا” الفضة والذهب 
وحجر الالزورد والعقيق، باإلضافة إلى األيدي 
العامل��ة، بينما يطالب ُح��كَّام “آرت��ا” بالمقابل 
الِغلَّة والمحاصيل الزراعية التي كانوا يفتقرون 

إليها)25(.

��د أنَّ مدين��ة “آرتا”  واألخبار نفس��ها تؤّكِ
كان��ت محمي��ةً من قب��ل اإلله��ة “أنان��ا” إلهة 
بون من قِبَلها)26(.  الوركاء، وحكَّامها كانوا يُنصَّ
وربم��ا كان هذا دليالً على تبعية “آرتا” لمدينة 
ال��وركاء، ولذل��ك نجهدهم بي��ن الحين واآلخر 
يتمردون على الوركاء، أو يحاولون الس��يطرة 
عليها بش��كٍل أو بآخر، والقصص التي ذكرت 
أخب��ار المدينتي��ن تُبيِّ��ن أنَّ النص��ر كان دائماً 
حلي��ف أهل الوركاء، وأنَّ الِخ��الف كان دائماً 
ينته��ي بالُصل��ح بي��ن الطرفي��ن)27(، وأنَّ م��ا 
نُش��اهده على أح��د طبعات األخت��ام التي ُعثِر 
د وجود مثل تلك  عليها في مدينة ال��وركاء تؤّكِ
العالقة غير الس��لمية مع المناط��ق الجبلية منذ 
العصر الش��بيه بالكتابي وربم��ا أقدم من ذلك، 
حيث نرى مجموعةً من األس��رى الجبليين وقد 
هجم عليهم )طائر اآلنزو(، وربما مشهد الختم 
ه��ذا يُمث��ل ذكرى حادث��ة تاريخي��ة مهمة لدى 
س��كَّان الوركاء توضح انتصارهم على األقوام 
الجبلية وأنَّ ذلك الَحدَث كان جسيماً، بحيث أنَّ 
اآلله��ة تدخلت في المعرك��ة، ولذلك نجد طائر 
اآلن��زو فوق رؤوس األس��رى األع��داء . كما 
أنَّ قصة )انيمر كار وس��يد آرت��ا( التي حدثت 
في عصر فجر الُس��الالت الثان��ي تُعيد لنا هذا 
المش��هد، حي��ث تذكر القص��ة أنَّ طائر اآلنزو 
كان قد س��اعد اإللهة “أنانا” وأهل الوركاء في 

حربهم مع “آرتا”)28(.
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بدايات الصراع بين المدن 
السومرية بعد عصر فجر 
الُسالالت )2900-2400 ق.م.(

كان العراق وما يزال من شمالِه إلى جنوبِه 
بل��داً زراعياً، واقتصاده قائم بالدرجِة األس��اس 
على الزراع��ة والثروة الحيواني��ة، لذلك كانت 

الِفالحة والرعي مهنتين أساسيتين)29(.

وكان م��ن الطبيعي أنَّ الزراع��ة والِفالحة 
تتطلَّ��ب االرتباط ب��األرض واالس��تقرار فيها، 
ثمَّ تكوين مجتمعاٍت بش��رية كبي��رة للتعاون مع 
د جهودها، وتتناس��ق هذِه الجهود  بعضه��ا تتوحَّ
للحص��ول على نتائج ُمثم��رة، وكذلك احتياجها 
إلى مساحاٍت واسعة من األراضي)30( ومصادر 
دائم��ة للمياه، مم��ا جعل الفالَّح يس��تقر بجانب 
مناب��ع المياه، وعلى ِضف��اف النهرين الكبيرين 
دجلة والفرات لزراعِة األراضي حولها. فكانت 
الزراعة الِمهنة الرئيسية التي تستلزم االستقرار 
واالس��تيطان ف��ي أرض بالد س��ومر)31(، وفي 
قص��ة أس��طورة األخوي��ن )ايميت��س الصي��ف 
واينت��س الش��تاء(، والل��ذان كان��ا كم��ا تذك��ر 
األسطورة أنَّه قد خلقهما اإلله إنليل )إله الريح(، 
وف��ي قراءةٍ س��ريعة ألس��طورة )ايميش( وهي 
إح��دى النصوص األدبي��ة الس��ومرية القديمة، 
والت��ي تحتوي على ثالثمائة بيت لم يبَق س��وى 

نصفها)32(. والتي يقول فيها:

ايميش َخلَق األشجار والحقول
وهو الذي أكثر من االصطبالت وزرائب الغنم 

في المزارع
هو الذي أنتج الِغلَّة الوفيرة

هو الذي مأل بها البيوت
هو الذي وضع في األهواء أكواماً عالية)33(.

كان جن��وب ب��الد الرافدي��ن يش��به الدلت��ا 
المصري��ة أكث��ر مم��ا كان يش��به وادي النيل، 
حي��ث كانت التالل تحب��س التعرجات، إذ كانت 
ن  ن النتوئات وتُكّوِ الضفاف القديمة هي التي تُكّوِ
��ا بالد ما بين النهرين  األراضي الُمرتفعة، وأمَّ
فإنَّ المجرى األس��فل للف��رات ودجلة، هو الذي 
ن األراضي الخصبة حتَّى الوقت الحاضر،  يُكّوِ
ويتش��كَّل كغابٍة من غابات القص��ب حيث يحيا 
عرب األهوار حياةً برمائية تجري المواصالت 
بواس��طة زوارق وق��وارب ضيق��ة، والن��اس 
يصيدون السمك ويقتنون الماشية، ويعيشون في 
أكواخٍ من القصب مبنيةً على أُس��ٍس من أصول 

القصب الملوية الموطَّأة)34(.

كان س��كَّان عص��ر فج��ر الُس��الالت أو ما 
يُطل��ق عليه��م تاريخي��اً س��كَّان طبق��ة )العبيد( 
ينتم��ون إلى أكثر الجماعات تقدماً بين الفالَّحين 
في الفترة الس��ابقة للتاريخ... وأنَّ حيوية هؤالء 
الس��كَّان األقدمين وقوته��م ألمر يُدهش��نا حقاً، 
ويمكننا تعقب آثارهم صعوداً مع النهر)35(، لكن 
كان السومريون من أهل عصر فجر الُسالالت 
مزارعي��ن بس��طاء، كمعاصريه��م ف��ي مصر 

وكأسالفهم في شمال العراق وسوريا)36(.

الُس��الالت )2800- وف��ي عص��ر فج��ر 
ة هرم السلطة في دويلة  371ق.م.( كان على قمَّ
المدين��ة الدينيَّة حاكم كان أول األمر يحمل لقب 
)آين( EN أو )إن سي( EN si أو )لوكال(. وقد 
يحم��ل أكثر من لقب من تلك األلقاب، ويُمارس 
أعلى وظيفة كهنوتية, وربما كان هؤالء الملوك 
ُطغ��اة ُمس��تبدين عل��ى الرغم م��ن أنَّه��م كانوا 
يعرضون المسائل المهمة على مجلس )الشيوخ 
والش��باب( واستش��ارتهم ومعرف��ِة آرائهم)37(. 
��ل الُحكَّام الس��ومريون المس��ؤولون  ولق��د فضَّ
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لتل��ك الم��دن ورغم م��ا كان يُعاني��ه الناس من 
فداحِة الضرائب وما س��بَّبته م��ن ُظلٍم، فقد كان 
حاكم المدينة ذا نش��اٍط خ��اص في أيام الحرب، 
وكان من أهّمِ واجباتِه السياسية وكذلك واجباته 
الدينيَّ��ة أن يُولِّي اهتمام��اً بالخدمات الزراعية؛ 
ألنَّ القنوات والجسور كانت في حاجٍة ُمستمرة 
إلى اإلصالح، فل��و أُهِملت أو تمَّ التجاوز عليها 
لتعرض��ت الحق��ول للجف��اف والمحاصيل إلى 
الضياع وانتش��رت المجاعة بي��ن الناس، وذلك 
ف��ي توقف جري��ان المي��اه فيها. وتق��ص علينا 
العدي��د م��ن الوثائق قص��ة أكثر م��ن واحد من 
هؤالء الُحكَّام، وتص��وره لنا وقد خرج للحرب 
جين بأسلحتهم، يسيرون  على رأس جنودِه الُمدجَّ
في كتائب متراصَّة ويحملون اعتدتهم اس��تعداداً 
للح��رب، إذ كانت الدويالت الس��ومرية متعددة 
وحدودها متقاربة، وله��ذا كانت الحروب بينها 
كثيرة، ولم تتمتع باألمن فتراٍت طويلة؛ ألنَّ كل 
دويلة منها كانت تحاول أن تستولي لنفسها على 
جزٍء من أراضي غيرها، وكان س��كَّان المدينة 

يُسارعون وراء ملكهم لطرد الُمعتدين)38(.

الحروب للسيطرِة على األرض:

1. حـــرب كلكامش ملـــك )أوروك( مع أكا 
ملك )كيش(:

تُش��ير المصادر التاريخية عن حرب   
الس��يطرة على األراض��ي، أي س��يطرة مدينة 
على أخرى، ومثل هذِه الحروب كانت تُعد حدثاً 
تاريخياً متكرراً، فقد عرفنا عن حرب كلكامش 
ملك ال��وركاء و )أكا( ملك كي��ش)39(. أذ أظهر 
)أكا( حس��ب م��ا وصلنا م��ن رغبتِه في بس��ط 
س��لطانِه على أوروك، فأرس��ل وفداً إلى ملكها 
يحمل إنذاراً بالتسلم إلى )كيش(، ولكن كلكامش 

– وف��ي روايتين مختلفتي��ن – كان قد أعدَّ العُدَّة 
لغزو مدينة كيش وقتال )أكا( آخر ملوك س��اللة 
كيش األول��ى، والذي يبدو ف��ي الرواية األولى 
أنَّ��ه تصرف بمف��ردِه)40(، في حي��ن أنَّ الرواية 
الثاني��ة تق��ول أنَّه عرض مس��ألة الن��زاع أمام 
مجلس الش��يوخ)41(، وفضلوا االستس��الم على 
الح��رب، ولم يعجب هذا ال��رأي الملك كلكامش 
والذي عرض هذا األمر هذِه المرة على مجلس 
ل��وا الحرب  الش��باب )الُمحاربي��ن( والذين فضَّ

على االستسالم، وهذا ما يتبيَّن في هذا النص:

ا شيوخ المدينة وضع األمر  السيد كلكامش: أمَّ
يبحـــث عن كلمتهـــم... دعونـــا ال نذعن لبيت 

كيش، ودعونا نضربهُ بالسالح.
مجلس شيوخ مدينتِه أجاب كلكامش: 

لتُكمل اآلبار.. لتُكمل آبار البالد 
لتُكمل اآلبار والينابيع الصغيرة للبالد...

ودعونا نُذعن لبيت كيش ولـ)أكا(، ودعونا ال 
نضربهُ بالسالح

كلكامش سيد كوالب )أي: الوركاء(
الذي قدَّم األعمال البطولية.. ال. إننا

لم تنفذ كلمة شيوخ مدينة إلى القلب 
مرةً أخرى كلكامش أمـــام رجال مدينة وضع 

األمر
ينتظر كلمتهم...

لن نُذعن لبيت كيش، دعونا نضربه بالسالح
مجلس رجال مدينتِه الجميع أجاب كلكامش

أنتم الواقفون، أنتم القاعدون
أنتم الذين ربَّيتهم مع أبناء الملك

ال تُذعن لبيت كيش، لنضربهُ بالسالح
الوركاء نعم الوركاء، صنيعة اآللهة)42(.

وأم��ام رغبة الملك كلكام��ش والدعم الُمقدم 
من مجلس الش��باب الُمحاربين، اضطر مجلس 
الش��يوخ ف��ي الوركاء ف��ي نهاي��ِة المطاف إلى 
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الموافق��ة لثبات كلكامش عل��ى موقفِه. لقد عزز 
ه��ذا االنتص��ار موقف كلكاش ف��ي أنظار أبناء 
مدينة ال��وركاء، وجع��ل األنظار موجه��ةً إليه 
كون��ه بطالً وُمحارباً من ط��راٍز فريد، كما دفع 
د من مجمع االونكين )الش��يوخ  الموق��ف الموحَّ
والش��باب( الداعم لكلكامش في حربِه وصراعِه 
ض��دَّ الطامعين ف��ي مدينتِه إلى زي��ادة االقتناع 
من قب��ل الن��اس بأهمية ه��ذِه المجال��س والتي 
أصبح��ت بمثاب��ة رابط��ة االنتم��اء، وتجددت 
بموجبه��ا العالق��ات بي��ن أبن��اء المجتم��ع بدالً 
من العائلة والعش��يرة، لتتح��ول عملية االنتماء 
للوط��ن، لذلك يمكننا مقارن��ة مجالس المدن في 
العراق بالمجالس الت��ي عرفتها اليونان القديمة 
فيما بعد)43(، فهي مس��تقلة في مساحة األرض، 
قرارها والدفاع عن مصالحه��ا والمواطن فيها 
مسؤول عن المصلحة العامة، وهناك طبقة تُنفِّذ 
بيدها إدارة الشؤون العامة)44(. وقد بيَّنت بعض 
المصادر عن أنَّ مدينة أوروك قد اتَّسعت كثيراً 
في هذا العصر بحيث امتدت المدن الس��ومرية 

وسط مساحاٍت زراعية واسعة)45(.

2. حرب )ميســـانبيدا( ملك ساللة أور مع 
ملك كيش:

تذكر أثبات الملوك السومرية على أنَّ الملك 
س  كلكامش قد عاصر الملك )ميسانبيدا()46( مؤّسِ
س��اللة أور األولى، إذ سعى هذا الملك للسيطرةِ 
عل��ى الب��الد وف��رض س��يطرتِه عل��ى المدينة 
المقدسة، بعد أن قضى على الملك )أكا()47( آخر 
ملوك س��اللة كي��ش األولى، ولعلَّه اس��تطاع أن 
يحكم مدينة كيش نفسها، ولقَّب نفسه بملك كيش، 
ويبدو أنه كان طاعناً في الس��ن لما استولى على 
المدين��ة، فعهد ببناء تمثال البنِه المدعو )مس��كيا 
كنون��ا()48(. وقد دلَّت المعلوم��ات التاريخية إلى 
توس��ع دولة هذا الملك لتض��م ُكالًّ من مدينة أور 

وكي��ش ومدينة نُفَّر كذلك)49(. وبعد انهيار مملكة 
أور األول��ى انتقلت الملوكي��ة من جنوب العراق 
إلى مملك��ة )وان()50( في الجهات الش��رقية من 
البالد، وه��ي مدينة عيالمية ال تبع��د كثيراً عن 
مدينة سوسه)51(، لتنتقل بعدها الملوكية إلى ساللة 
كي��ش الثانية)52(. وقد عقبت س��اللة كيش الثانية 
س��اللةً عيالمية أخرى هي س��اللة )حمازي( أو 
)همازي( لينجح بعده��ا ملوك الوركاء بالقضاء 
عل��ى هذِه المملك��ة ولتنتقل الملوكي��ة إلى مدينة 
ال��وركاء، وبذلك ظهرت س��اللة الوركاء الثانية 
والتي حكم فيها ثالثة ملوك، هم كل من: )لوكال، 
اور، وراجندي��ا()53(، لكن مملكة الوركاء الثانية 
لم تصمد إذ س��رعان ما تمكَّ��ن ملوك أور الثالثة 
م��ن القضاء عليها، كما اس��تطاعت مملكة كيش 
من االنتصار على مدينة الوركاء وماري ونقلت 
ملوكيتها إلى كيش، وبذلك تأسَّس��ت ساللة كيش 
س فيها  الثالثة)54(. وقد دخلت مدينة )اش��ك( لتؤّسِ
مملكةً جديدة ضمَّت لحضارتها الكثير من المدن، 
وقد حكمت قرابة )99 عاماً()55( لتعود مرةً أخرى 
ن ساللتها الرابعة، والتي ُعرفت  مدينة كيش لتُكّوِ
بس��اللة كيش الرابعة، وقد حكم فيها س��بع ملوك 
رت كيش ونُقلت ملوكيتها  مدة )491 عام(، ثمَّ دُّمِ
س ساللة الوركاء الثالثة  إلى مدينة الوركاء، لتؤّسِ
وقد حكم في هذِه الساللة ملك واحد يُدعى لوكال 
زاكي��زي )2400-2371ق.م.( لينقل فيها نمط 
الحكم م��ن الحك��م الالمركزي إلى نم��ط الحكم 
المرك��زي)56(. وق��د تعاصرت مع س��اللة لكش 
والت��ي حكم فيها مل��وك عديدون أوله��م )أور–
نانشه( والذي يُعد مؤّسِس ساللة لكش، وقد حكم 
بح��دود )4500–2270ق.م.(، وتدل مآثر هذا 
المل��ك على ازده��ار دولة المدين��ة ورخائها في 
عهدِه والس��يَّما في ما يخص تشييد المعابد وبناء 
األس��وار، وإقامة مش��اريع ال��ري والتي كانت 
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م��ن األمور المهمة لُحكَّام ذل��ك العصر)57(. وقد 
خلف��ه على العرش ابنه )اكور-كال( ليخلفه على 
الع��رش بعد ذلك ابنه )أيانات��م( والذي تمكن من 
السيطرةِ على بالد سومر كما جاء في كتاباتِه)58(. 
ووصل��ت إلين��ا ُجملة م��ن مآثر فنية وس��جالت 
مدون��ة، حتَّى بلغت في عهدِه االزدهار واتس��اع 
السلطة، إذ إنَّها بس��طت نفوذها على جميع بالد 
سومر، وقد جاء بعده ابنه المدعو )أياناتم األول( 
ثمَّ ابنه )انتيمنا( وهو خامس ملوك س��اللة لكش 
والذي اش��تهر بحروبِه مع مل��ك مملكة أوما)59(. 
وتُع��د مملكة لك��ش الس��ومرية واحدةً م��ن أهّمِ 
الممال��ك في تاريخ العراق القديم، وقد اس��تطاع 
ملكها من الس��يطرة على جميع أراضي سومر، 
ومن ثمَّ وسَّ��ع مملكته باتج��اه عيالم، وقد فرض 

الجزية على كّلِ األجزاء الخاضعة إليه.

حروب الحصول على المياه 
والموارد المائية:

خلف )أيانات��م األول()60( ابنه انتيمنا – كما 
بين��ا س��ابقاً – ال��ذي يُع��د خامس ملوك س��اللة 
لكش األولى، وقد ُع��رف عنه صاحب الرواية 
الش��هيرة عن الحرب الُمس��تمرة بين )لكش( و 
)أوما(. وقام هذا الملك بحفر نهر كبير من دجلة 
إلى الف��رات ليضمن موارد ال��ري لدولة مدينة 
ي مس��احة  لك��ش)61(، وإقليم أو مملكة لكش يُغّطِ
)3000 ك��م2( ويقع إلى الجنوب الش��رقي من 
سهل ودلتا واسع بين نهري دجلة والفرات على 
حافة الخليج الذي يمتد أكثر إلى الشمال مما هو 
علي��ه اليوم، وهي منطقة س��بخة جداً خصوصاً 
على الس��احل، ويبدو أنَّ إقليم لكش كان يقع بين 
ع��دٍد من األنهر المتفرعة م��ن نهر الفرات)62(. 
وتتميَّ��ز مدينة لكش بخصوب��ِة أراضيها ووفرة 
مياهه��ا، إذ كانت تتخلَّلها قن��وات الري الكثيرة 

التي تربطها بنهري دجلة والفرات، ويُحتمل أنَّ 
ش��ط الغراف الحالي أو أحد المج��اري القريبة 
 . Entgemena )من��ه كان يُمثل قناة )انتمين��ا
وتذك��ر المصادر بداي��ات ح��رب دولتي لكش 
وأوم��ا، فتذكر أنَّه في حدود األل��ف الثالث قبل 
المي��الد كان نهر دجلة يمر بمدينة لكش القديمة 
أو بالقرب منها باتجاه ش��ط الغراف في طريقِه 
إلى الخليج العربي)63(. وق��د أفادت هذِه المدينة 
م��ن هذِه المم��رات المائية فازده��رت تجارتها 
النهرية وانتعش اقتصاده��ا األمر الذي انعكس 
على زيادة االستقرار ونشوء ساللٍة حاكمة فيها 
لستَِّة أجيال)64(. وقد ُعرف أنَّ من العوامل التي 
س��اهمت في زيادة أهمية ه��ذِه المملكة كونهما 
ميناء نهري كمدينة أور)65(. نعم كان لموقع لكش 
دور مهم في تكوينها السياس��ي واالقتصادي إذ 
أنَّها تتوسَّ��ط إقليم خصب تتخلَّل��هُ قنوات الري، 
وق��د زرع��ت لك��ش محاصيل زراعي��ة عديدة 
ت كذلك تجارةً نهرية أدت إلى االستقرار  وضمَّ
اإلقتص��ادي، وق��د س��اهم ه��ذا االمر ف��ي قيام 
ِص��الٍت بين مدينة لك��ش والعديد من الدويالت 
الس��ومرية ومنه��ا )أوم��ا(، وق��د تميَّ��زت هذِه 
الصالت بحالٍة من حاالت الصراع، فقد سادتها 
ا على الس��يادة أو  فترات منازعات وحروب، إمَّ
عل��ى األراض��ي الزراعية ومي��اه اإلرواء)66(. 
ويمك��ن أن نتتبع ح��روب مدينة لكش مع مملكة 
أوما ابتداًء من أول ملوكها وهو المدعو )أور(.

ام لكش كما روتها  حروب ُحكَّ
األساطير السومرية:

قب��ل أن نتحدث عن مل��وك لكش وحروبهم 
مع أوم��ا والممال��ك المجاورة، يمك��ن ان نقرأ 
قصة ُحكَّام لكش في هذا النص السومري القديم 

الذي يقول:
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بعد أن اجتاح الطوفان أنحاء المدن وتسبَّب في 
تدمير األرض

عندما حملت بذور اإلنسان وُحِفظت
عندما ذو الرؤوس الســـوداء قد ارتفعوا مرةً 

أخرى على الطين
عندما دعا آن وإنليل البشـــرية إلنشاء القيادة 

لكن الملكية لم تنزل من السماء )نخرسو(
ولم يضع بعد األشياء بأسماءها الحقيقية

المعول والسلَّة وال المحراث والتي تعني الحياة 
لألرض

في تلك األيام عاشت البشرية من دون هّمٍ مدة 
مائة عام

واستمر مدة مائة عام أخرى
ومع ذلك أنَّه ال تقوم بـــأّيِ عمل أصبح أصغر 

وأصغر...
توفِّي غنمه، عدد أفرادها انخفضت بشكٍل كبير 

في الحظائر
توفِّي األغنام والماعز

وتزامن هذا االمر في تلـــك األيام نقص الماء 
في لكش

فكانت هناك مجاعة في مدينة جيرسو
فلم تُحفر القنوات ولم تُنظَّف السدود والخنادق
وكانت مســـاحات كبيرة صالحـــة للزراعة لم 

تُزرع...
ل على مياه األمطار وألنَّ البشرية كانت تُعّوِ

وال اثنـــان لم يجلب الشـــعير الحقول ال تحمل 
الفاكهة

وقد أهملوا كلَّ شيء يحمل الفاكهة
وبدأ الشعب إراقة البيرة والنبيذ.. النبيذ الحلو.. 

إلى اآللهة
ال أحد يســـتخدم الممرات للعمل في األراضي 

الشاسعة.. القنوات.. حقولهم..
ال أحد يحفـــر القنوات وحـــدث الصراع على 

الخنادق والري

مـــن أجـــل ري األراضـــي الشاســـعة من قبل 
شادوف

من أجل االســـتفادة من الميـــاه الوفيرة بحيث 
تُسقى المروج والحقول

وضع آنو وإنليل األشـــياء بأسمائها الحقيقية: 
المعول السلَّة والممرات

والحياة على األرض في تصرف الشعب
بعد هذا الوقت أعطى البشـــر كلَّ ما لديهم من 

االهتمام لجعل الزراعة الشعير
وقفوا في وضٍع مستقيم وعلى استعداد للعمل 

ليالً ونهاراً كلَّما اقتضى األمر ذلك
وكانوا في يقظٍة ســـجدوا قبل اثنان الذي ينتج 

بذور الشعير..
وبـــدأت العمل قبـــل اثنان الذي يُتيح الشـــعير 

الراحل وإنهاء حكم..
اكينا.. حفر القناة.. ملك 2760 سنة

اينا كيكالكوبا الذي كان اإلله..
وحفر القنـــاة، إنَّه ثني علـــى زورغول، حكم 

1200 سنة
في ذلك الوقت لم يكن هناك كتابة...

ــذ أي عمل في ذلك  لم تُحفـــر القنوات، لم يُنفَـّ
الوقت في طريق الملكية...

قدمت البشر قرابين من الذهب المصقول
وضع راعياً أميناً عليها.. إلى.. فعرضت عليه 

األسماك
إينانينجيرا ســـوكيجا ابـــن ايناكيكالكوبا حكم 

1230 سنة
ابن إينا كيكالكوبا حكم 1230 سنة

أور بابا ابن إينا – ينجر ســـوكيجا حكم 900 
سنة

آكال الذي كان له ُملك مايالم 660 عاماً
كوي ابن آكال ملك 1200 سنة

أما – آليم ابن كوي حكم 600 سنة
دان... حكم... سنوات

حفر قناة... ملك... سنوات
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ابن... وحفر القناة البارزة والقناة التي تتحرك 
مثل أسد والقناة

قناة األســـد عنـــد مصب القنـــاة الملكية وقناة 
الميدان فرحة السماء...

اختيار نانشـــي لرعايتها وحدها في المناطق 
المرورية أنَّه حفرت خنادق

الري... ملك 2220 سنة
أور نانشي أو أور – نينا ابن )...( ما الذي بنى 

سوراً المقر الذي كان
الفرح قلبه وســـوراً مدينتـــه الحبيبة وقد حكم 

1080 سنة
اياناتوم ابن آور نانشـــي على... وقف لآللهة 

منتصب وإنليل... كان
ً إلهه الشخصي اشولو تولو حكم 690 عاما

كيبال ابن إيناتوم حكم 360 سنة
ً ابن آنا تسي حكم 990 عاما

... إندا – آنس ابن إبنا آنا تسي حفر قناة األسد 
الضارية وقناة...

ً بنى معبد نينجرسو ملك 960 عاما
ً البن... ابن إينتليل سو حكم 660 عاما

دو حكم 1101 سنة
بوزير نينليل حكم 601 سنة

إنا – معســـدو – آنو آبن بوزير – نينيل الذي 
ً كان اإلله... حكم 120 عاما

ً دادو ابن إن – مسدو – آنو حكم 60 عاما
ً توك – كور ابن دادو حكم 160 عاما

ً ال... حكم 120 عاما
بوزير – مامـــا يننكي هو كاتـــب إلهه زازرو 

ملك... سنوات المكو نجينا آبن بوزير – ماما
هو الذي شيَّد جدار جبرسو مقر إقامته والقصر 

يترأس في لكش، حكم 280 عاماً
حنكال اب المكـــو نجينا الذي كان اإلله... حكم 

140 عاماً
ابن حنكال سادت 144 عاماً

أور ننمار كي الكاتـــب والخبير... والذي كان 

إللهه ُملك حكم 20 + سنة
أور – تمتمجيرســـوا آين آور – ننماركي حكم 

60 + سنة
أور بابـــا الكاتب ابن أور – نيثتجيرســـو الذي 

حكم 30 + سنة
كوديا الشـــقيق األصغر لـــألور بابا... الذي لم 

يكن ابن أمِه وأبيه ملك... سنوات
على الرغم م��ن أنَّ هذا اللوح ذكر عدد من 
ُحكَّام لكش، لكن بعد الدراسات تمَّ معرفة الكثير 
ع��ن ُح��كَّام لكش من خ��الل األلواح الُمكتش��فة 
في )معبد جيرس��و( ومتابع��ة الثبت الزمني في 

سومر )2550ق.م.(:

ميبســـليم ملك كيش يرســـم الحدود بين أوما 
ولكش

وهي نقطة خالفية بين هاتين المدينتين ويُنهي 
حرب المائة عام وافق عليها الطرفان

ميبســـليم يضع نص حـــدودي ويبنـــي معبداً 
لينجرسو في لكش

إيا ناحنكال 2530 ق.م.
لوغال – ســـوكر وكان الكاهن.. الملك تقليدية 

2510 ق.م.
أور نانشـــمي / آور – نينا أول ملك في ساللة 

لكش حكم 1080 سنة

ومع هذا األخير أصبحت لكش العباً رئيسياً 
في السياسة )2465-2494 ق.م.( السومرية، 
حي��ث أس��س األس��رة األولى مع الخ��روج من 
هيمنِة أور. ويبدو أنَّ )إيا ناتوم( غزا ساللة أور 

األولى ابتداًء من أوائل فترة ساللة أور. 

س ساللٍة ُمستقلة حكمت في  نانشني هو مؤّسِ
لكش وجيرسو ألكثر من قرن، حكم َخلَفاً لرئيس 
الكهنة الحاكم نانشي، وهو عنوان تقليدي يُظهر 
ر نفس��ه في مجال اإلغاثة  أور نانش��ي وقد صوَّ
في وظيفة بنَّاٍء بس��يطة يحمل س��لَّة من الطوب 
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أمام عائلته. خاض أور نانش��ي وحلفائِه حروب 
مع العيالميين في الش��رق وكيش إلى الش��مال 

وحروب منقطعة مع أكشاك.

وكان أك��ور كال اب��ن أور نانش��ي قُت��ل في 
الحروب مع أوما )2455-2464ق.م.(. إيا ناتوم 
االب��ن أس��س اإلمبراطورية األول��ى، "هو الذي 
ا اياناتوم فقد حكم تقريباً  خضعت له األراضي"، أمَّ

جميع بالد سومر بحدود )2425-2455ق.م.(.

وامتدت سلطاته وتوسَّعت إلى كّلٍ من مدينة 
كي��ش ونيب��ور وأوروك، لك��ن لفت��رةٍ وجيزة، 
وكذل��ك على مدن أور والرس��ا. ول��م يُقلِّل هذا 
األمر من عزيمتِه في السيطرة على مدينِة أوما 
والتي كانت تبعد ثمانية عش��ر ميالً. فاس��تطاع 
ها إلى  م��ن هزيم��ِة حاكم أوم��ا )أن��كال( وضمَّ
مملكت��ِه، باإلضاف��ِة إلى ذلك فإنَّ��ه نجح في أن 
يتم��دد على أجزاء من بالد عي��الم الُمطلَّة على 
الخلي��ج العرب��ي، وإن اضطره ه��ذا األمر من 
اللجوء إلى سياس��ِة البطش والق��وة لتحقيق هذا 
األمر، وقد وجدنا ذلك مثبتاً على إحدى مسالَّتِه 
والتي أُطلق عليها )مسلَّة العقبان(، والتي يصف 
فيها أس��لوب معاملته العنيفة التي تعامل بها مع 
أعداء المملكة أو المتطاولين على س��لطاتها أو 

العاصين لحكمِه.

س��قطت لكش في وقٍت الح��ق من قبل أوما 
بقي��ادة لوغال زاكي��زي. اناناتوم األول ش��قيق 
إياناتوم حارب أور لوما ملك أوما، الذي استنزف 
ر األضرحة هناك،  قناة الحدود في جيرسو ودمَّ
مما اضطر ابن انانوم للدفاع عن المركز الديني 
من خالل تقديم المعركة في الحقول القريبة من 
جيرس��و وهزم أور، إالَّ أنَّ قتله في )أورما اين 
اناتوم( يضع حاكم تابع له – وهو اينتيميا ابن آنا 
توم األول )2375-2405ق.م.( – الذي يُبرهن 

على أن يكون معادياً للكش، إذ تمكن من هزيمة 
إيل��ي األومي الذي تحالف مع لوغال كينيس��تي 

دودو ابن إينسشاكو شانا ملك أوروك.

ابن اناناتوم الثان��ي )2365–2375ق.م.( 
انيت��الزا الغاضب والظالم وص��ل إلى العرش 
من قب��ل الكهنة. ولوغال آن��دا ظالم آخر وصل 
إل��ى الع��رش من قب��ل الكهنة وت��زوج من قبل 
بارانامتارا ابن��ة الملك التجاري في مدينة آداب 
)2352-2359ق.م.(. كل الوثائ��ق ع��ن ه��ذا 
الملك تدل بأنَّه كان فاس��داً ويدعم األغنياء دون 
الفقراء، وأنَّ فترة عصرِه كانت مظلمة وفاسدة 

وغير عادلة وضعيفة. 

حرب الملك أور نانشه:
تربَّ��ع ه��ذا المل��ك عل��ى العرش م��ن دون 
أن يك��ون م��ن عائلٍة ملكية، إذ يذك��ر أنَّ اإللهة 
)نانشه( هي التي اختارته للملوكية، ويذكر بأنَّه 
من أصٍل جزري)67(. ومن ترجمة األلواح التي 
كش��فت عنها تنقيبات البعثة الفرنسية، أكَّدت أنَّ 
��س الحقيقي لُساللة لكش هو )أور نانشه(  المؤّسِ
والذي حكم ف��ي ح��دود )2520-2490ق.م.( 
عل��ى الرغم من أنَّ هذا المل��ك يذكر في كتاباتِه 
أسمي والده )كوني دو( وجدَّه )كورسار( ولكن 
ل��م يذكر أنَّهما س��بقاه في حكم س��اللة )لكش(، 
غير إنَّ النصوص التاريخية تُشير إلى أنَّ هناك 
ملوكاً آخرين س��بقوا )أور نانشه( في الحكم. إذ 
ن يعود ف��ي تاريخ تدوينِه  ُعثِ��َر على ن��ّصٍ ُمدوَّ
إلى زمن الملك )ميس��الم( حاك��م مدينة )كيش( 
السالف الذكر ورد فيه أسم )آين – خين – جال( 
على أنَّه ملك ُس��اللة )لكش(، كم��ا أنَّ المعاهدة 
تُرِج��ع زمن النزاع بين دويلتي أوما ولكش إلى 
زمن الملك )ميس��الم( والذي كان الَحَكم في ذلك 
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النِ��زاع، وتاري��خ ُحكم هذا الملك يس��بق تاريخ 
حكم )أور نانشه( بجيلين على األقل)68(. وعندما 
جاء )أور نانش��ه( إلى الحك��م كانت مدينة لكش 
ب��ة فعزم على إع��ادةِ بنائها، وخلَّف وراءه  ُمخرَّ
خمس��ين نصاً مدوناً على أل��واحٍ طينية وقواعد 
د األعمال  أبواب وعلى اآلجر ومس��امير.. تُمّجِ
الت��ي ق��ام بها، حيث تذك��ر بناءه معاب��د لآللهة 
نانشه وننكرسو وإنكي وننار، وكان الملك )أور 
نانش��ه( قوي��اً إذ يذكر في نصوص��ِه إلى أنَّه قد 
سيطر على عدٍد من األقطار األجنبية والتي تقع 
وراء الخلي��ج العربي، إذ ورد في النصوص ما 
يلي: )إنَّ س��فن دلمون جلبت خش��باً كأتاوةٍ من 
أقط��اٍر أجنبي��ة(. كما ق��ام ببناء أس��وار المدينة 

وحفر التَِرع وشقَّ القنوات)69(.

حرب الملك إياناتم:
هو من أش��هر ملوك ُساللة )لكش(، تمكَّن 
خالل فت��رة حكمِه من أن يُحقِّ��ق النصر على 
مدين��ِة أوم��ا، والت��ي كما س��بق وذكرن��ا أنَّها 
تمكَّن��ت في زمن ملكها )أوش( من الس��يطرةِ 
على سهل )كويدانا(، ونقض المعاهدة وإزالة 
النُص��ب الت��ي أقامه��ا المل��ك )ميس��الم( على 
الح��دود الفاصل��ة بي��ن المدينتي��ن)70(. وبع��د 
انتصاراتِه تل��ك على مدينة أوم��ا التي خلَّدها 
في مس��لٍَّة ُعرفت بين الباحثين بأس��م )مس��لَّة 
��ه أنظ��اره نح��و ب��الد عيالم،  العُقب��ان(، وجَّ
وتمكن من الس��يطرةِ على بع��ض المدن فيها، 
فق��ام أح��د ُح��كَّام مدين��ة أوروا بش��ّنِ هجوم 
عل��ى مدينة لكش ولكن إيانات��م تمكن من صدِّ 
الهجوم)71(. ونتيجةً إلى تلك االنتصارات التي 
دفعت إياناتم إلى تلقيب نفس��ِه ب�)ملك كيش( و 
)أمي��ر لك��ش(، حيث ورد في ن��ّصٍ يعود له: 
)ه��و الذي أخضع جميع ب��الد األعداء، وذلك 

بعد انتصاراتِه المتتالية وش��نِِّه لحروٍب ناجحة 
عل��ى مدن أور ماكيش، اكش��اك، ماري()72(. 
ول��ه نص نُقش على آجرة يُخلِّد فيه انتصاراته 
عل��ى مدينة أوها وعيالم وم��دن أخرى، جاء 
في��ه: )إيانات��م انس��ي )= أمير( لك��ش، الذي 
ُمنِ��َح القوة م��ن قبل اإلله إنلي��ل، والذي يُغذَّى 
على الدوام من قبل ننخور س��اك بلبنها والذي 
أعلن اس��مه ننكرس��و، والذي اُختي��ر من قِبَل 
اإللهة نانش��ه، في قلبها، ابن أكوركال، انسي 
لك��ش فتح بالد عي��الم وفتح أوروا وفتح باحة 
معبدِه الواس��عة، إلهه )إله إياناتم الش��خصي( 

ش��ولوتوال، عندئٍذ أحبَّ ننكرس��و إياناتم()73(.

ويذك��ر ه��ذا الملك ف��ي كتابات��ِه أنَّه حصل 
على ملوكية س��ومر، واتخذ لق��ب )ملك كيش( 
وهو اللقب الذي كان يرمز إلى إتس��اع الس��لطة 

السياسية.

مم��ا تقدم نس��تنتج أنَّ مدين��ة لكش في زمن 
حكم إياناتم بلغت من االزدهار وإتس��اع السلطة 
درجةً بحيث أنَّها بسطت نفوذها على جميع بالد 

سومر)74(. 

حرب الملك أنتمينا:
وه��و اب��ن المل��ك )إينانات��م األول( ش��قيق 
)إيانات��م( وقد خلف أباه في الحكم في حدود عام 
)2425ق.م.(. وصلت إلينا كتابات عديدة تعود 
إلى هذا الملك، ورد فيها النزاع بين لكش وأوما 
وبش��كٍل ُمفصَّل أكثر من أّيِ ن��ّصٍ آخر، ولهذا 
يُعد نص هذا المل��ك أقدم نص تاريخي بالمعنى 
الدقي��ق له��ذِه الكلم��ة)75(. وعاصر ه��ذا الملك 
مل��ك أوما )أورلوما( الذي نق��ض الُمعاهدة بين 
الطرفي��ن وامتنع عن دفع الجزي��ة، فضالً عن 
قيام��ِه بتحطيم المس��الَّت الُمقام��ة على الحدود 
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الفاصل��ة وألقاه��ا ف��ي الن��ار وتجفي��ف قنوات 
المي��اه..، مم��ا أدى إل��ى نش��وب الح��رب بين 
المدينتين م��رةً أخرى، فكان النصر من نصيب 
أنتمينا ال��ذي الحق فلول جيش )أورلوما( وقتل 

الكثير منهم)76(.

وتعود إلى هذا الملك نصوص عديدة، ومن 
تلك النصوص نصٌّ منقوش على إناٍء من الفضة 
س لإلله ننكرس��و، جاء فيه: )ننكرسو فارس  ُكّرِ
إنليل األول، أنتمينا أنس��ي لكش، الذي اختارته 
نانش��ه ف��ي قلبها، أنس��ي ننكرس��و العظيم، ابن 
إيناناتم اتش��ي لكش، صنع لنكرس��و الملك الذي 
يُحب��ه، إناًء من الفضة النقية، في أي – نينو من 
أجل حياتِه في ذلك الوقت كان دودو هو السانجا 
للنكرس��و()77(. و )دودو( كان ل��ه دور مهم في 
النِزاع على السلطة حيث كانت له سلطة واسعة 
وله كتابات عديدة، منها نص منقوش على كتلٍة 
من الحجر مربعة الشكل، جاء فيها: )لننكرسو، 
في معبد إي – نينس��و، جلب سانجا ننكرسو هذا 
الحج��ر م��ن أوروا وصنع من��ه رأس هراوتِه، 

دودو سانجا ننكرسو األول()78(.

ويُعتبر أنتمينا آخر حاكم قوي ضمن ُساللة 
لك��ش، خلفه ابن��ه المدعو )أينانات��م الثاني( وقد 
وص��ل إلينا نصٌّ منقوش على مزالج باب يعود 
إلى هذا الملك، جاء فيه: )لننكرسو، فارس إنليل 
األول، جد إيناناتم الذي اختارته نانشه في قلبها، 
أنس��ي ننكرسو ابن أنتيمنيا أنسي لكش لننكرسو 
معصرة خمرة، إنَّ إله إيناناتم الشخصي الرجل 
ال��ذي ج��دَّد معصرة خمر ننكرس��و هو ش��ول 

اوتوال()79(.

وأعق��ب ه��ذا المل��ك ف��ي الحك��م مل��كان 
ل��م ي��دم حكمهم��ا طوي��الً، هم��ا: )انينارزي 
ولوكالندا(، وكانا من طبق��ة الكهنة. ووصلتنا 

م��ن زم��ن حك��م هذي��ن الملكي��ن العدي��د من 
النص��وص اإلقتصادية التي تعرفنا من خاللها 
واإلجتماعي��ة  اإلقتصادي��ة  األوض��اع  عل��ى 
والدينيَّ��ة)80(. وآخ��ر ُح��كَّام هذِه الس��اللة هو 

الملك )اورو انمكينا()81(.

حروب ساللة أوما:
إنَّ المعلوم��ات المتوف��رة لدين��ا ع��ن ه��ذِه 
الس��اللة ال تتع��دى المعلوم��ات الت��ي أوردتها 
معاه��دة الُصل��ح بين أوما ولك��ش، وفضالً عن 
ه��ذِه المعاه��دة هن��اك المعلوم��ات التي وردت 
في لوحٍ آخ��ر يعود في تاريخِه إلى )بال آيروم( 
زوج��ة ملك أوم��ا المدعو )كش – ش��ا كيدو(، 
حيث ذكرت فيها أس��م والدها )آورولوما( وأسم 
جدها )آيناكلي( وأسم زوجها وأسم والد زوجها 
فنا بالتتابع الزمني  )إل(. وفائدة هذا اللوح أنَّه عرَّ
فنا بأسماء ملوك لم يرد  لملوك هذِه الُساللة، وعرَّ
ذكرهم في معاهدةِ الُصلح. وملوك هذِه الس��اللة 
هم: )أوش، إيناكل��ي، اينا وامو، أورلو ما، إل، 
كيش شاكيرو وزوجته برا آيروم، بوبو، لوكال 

زاكيزي()82(.

1. الملك أوش:
عاص��ر ه��ذا المل��ك حاك��م لك��ش المدعو 
)آكوركال(، إذ إنَّ هذا األخير لم يستطع الوقوف 
بوجه حاكم أوما الذي نقض معاهدة الُصلح التي 
ُعِقدَت بين الطرفين حول سهل )كو أيدينا( والتي 
ت تحت إشراف حاكم لكش )ميسالم(، وكذلك  تمَّ
فإنَّه لم يتمكن من منع استغالل سكَّان أوما للسهل، 
وتذكر النصوص أنَّ س��كَّان أوما قد استمروا في 
ذلك حتَّى مجيء الملك إياناتم، الذي اس��تطاع أن 
يُس��يطر على السهل مرةً أخرى، وذلك في زمن 
ملك أوما اب��ن الملك )أوش( المدعو )أنيا كلي(، 
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ال��ذي لم يكتِف بطردهم بل س��مح له��م بزراعة 
بعض أقس��ام الس��هل على أن يدفع��وا إلى ُحكَّام 
س��اللة لكش حصةً من محصول األراضي التي 

سمح لهم بزراعتها)83(.

2. الملك أورلو ما:
عاصر هذا الملك حاكم لكش المدعو )أنتمينا(، 
واألول ق��ام بنقض المعاهدة بي��ن المدينتين حول 
السهل المذكور س��ابقاً من جديد، والذي لم يكتِف 
بع��دم دف��ع الجزية التي ت��مَّ االتف��اق عليها مقابل 
زراعة بعض أقس��ام الس��هل، بل إنَّ��ه أقدم على 
تجفيف قنوات الري وحطَّم المسالَّت التي أُقيمت 
على الساتر الترابي وألقاها في النار، مما أدى إلى 
نش��وب حرب بين الساللتين كان النصر فيها إلى 
جانب ملك لكش )أنتيمنا( الذي الحق فلول الملك 

)أورلو ما( وقتل الكثير منهم)84(.

وأهم ملوك هذِه الُس��اللة وأشهرهم هو آخر 
��س ُس��اللة الوركاء الثالثة المدعو  ملوكها ومؤّسِ
)ل��وكال زاكيزي(، ال��ذي انتقلت في فترة حكمِه 
الس��يادة إلى دويلة أوما، ثمَّ أسَّس ُساللة الوركاء 
الثالثة. ليُعلن بعد ذلك توحيد البالد وإعالن )دولة 

القُطر الواحد( أي الحكم المركزي الُمطلق.

الِصراع والحرب للسيطرِة على 
األراضي الزراعية والمواد األولية

تعرفن��ا س��ابقاً على جه��ود مل��وك وأمراء 
الم��دن الس��ومرية ف��ي حماي��ِة أرض س��ومر 
وحدوده��ا وأراضيه��ا أي��ام هجمات الش��عوب 
المج��اورة، والت��ي أكَّ��دت كذل��ك عل��ى رغبة 
بعضهم بالحصول على الم��واد األولية، وربما 
كانت مقولة عاِلم اآلثار البريطاني هنري ساكز 
 Henry William Frederick Saggs

دول  أنَّ  يذك��ر  وال��ذي  )1920-2005م( 
المدن الس��ومرية القديمة كانت ف��ي الغالب في 
ا ألجل فرض  صراعاٍت م��ع بعضها البعض إمَّ
الس��يطرة السياس��ية أو رغبةً منها في السيطرةِ 
عل��ى األراضي الزراعية ومص��ادر المياه)85(. 
د المعنى الذي ذهبنا إليه إذ تُرينا الكثير من  ويؤّكِ
المنحوتات والرس��وم مقاتلين يعدون األس��لحة 
ويهيئ��ون ُمس��تلزمات المعارك مث��ل األقواس 
ورؤوس الِسهام وغيرها من ُعدَد القتال ليكونوا 
على أهبة االس��تعداد عند بداية الخطر، خاصةً 
وأنَّ التحري��ات األثري��ة أكَّدت أنَّ مدن س��ومر 
ومنذ العصر الحجري الحديث سواء أكانت في 

الشمال أو الجنوب لم تكن ُمحاطةً بأسوار)86(.

أوالً: حرب مدينة الوركاء مع مدينة آرتا)87( 
لدين��ا أخب��ار ع��ن ح��رب مدينة ال��وركاء 
وخاص��ةً الح��رب الت��ي ق��د قامت بي��ن مدينة 
ال��وركاء بقيادة الملك )انم��ركار( وحاكم مدينة 
آرت��ا. ويظهر م��ن تفاصي��ل الملحم��ة أنَّ آرتا 
Aratte مدين��ة كان��ت تقع في الجهة الش��مالية 
ة جبل ش��اهق  الغربي��ة من ب��الد فارس فوق قمَّ
يصع��ب الوص��ول إليه��ا، وكان يفصله��ا عن 
الوركاء س��بع سالسل جبلية منها )جبال انشان( 
خوزس��تان )األهواز(، وكانت آرت��ا هذِه مدينةً 
مزدهرة غني��ة بالمعادن واألحجار وهي المواد 
األولي��ة التي كانت تفتقر له��ا تمام االفتقار مدن 
بالد س��ومر ومنها الوركاء، كم��ا أنَّ إقليم آرتا 
يقع عل��ى ط��رف القواف��ل التجارية الش��هيرة 
والمؤدي��ة إلى مصادر المواد األولية التي كانت 
تحتاجها مدن بالد سومر)88(. ومن تلك األخبار 
تبيَّن أنَّ ُح��كَّام الوركاء كانوا يطلبون من مدينِة 
آرتا الفضة والذهب وحجر الالزورد والعقيق، 
باإلضاف��ِة إلى األيدي العاملة، بينما يُطالب أهل 
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آرت��ا من ال��وركاء بالمقابل الِغلَّ��ة والمحاصيل 
الزراعية التي كانوا يفتقرون إليها)89(.

وق��د َش��ِهد عص��ر فج��ر الس��الالت الثاني 
هاتي��ن  بي��ن  مع��ارك  )2600-2500ق.م.( 
المدينتين نتيجة قيام أه��ل مدينة آرتا بتجاوزاٍت 
ضدَّ مدينة الوركاء، والذين يتربصون بين الحين 
واآلخر لها أو يحاولون السيطرة عليها بشكٍل أو 
بآخر. وإنَّ الكتاب��ات القديمة كانت قد ذكرت أنَّ 
الح��رب بين المدينتين تذكر م��ن أنَّ النصر كان 
دائم��اً حليف أهل ال��وركاء، وأنَّ الِخالف بينهما 

كان دائماً ينتهي بالُصلح بين الطرفين)90(.

ثانياً: حروب مملكة لكـــش مع العيالميين 
للحصول على المواد األولية والزراعية

��س  اتص��ف عهد الملك )أور نانش��ه( مؤّسِ
ساللة لكش باإلزدهار على الصعيدين السياسي 
��د عل��ى ذلك  واإلقتص��ادي والِعمران��ي، وتؤّكِ
الُمخلَّف��ات المادية واألثرية، ومن أهّمِ الُمخلَّفات 
المادي��ة الت��ي وصلتنا صفحةً م��ن الحجر نُقش 
عليها رس��مه م��ع جميع أفراد أس��رتِه... ونُِقش 

عليها هذا النص:

أور نانشه...
بنى معبد نانشي...
بنى معبد حاتوم...

وعندما بنى معبد ننكرسو...
جلب إلى المخزن سبعين قارورة من الحبوب

جمع األخشاب في الجبال...
بنى أسوار لكش...

تحت تمثال نانشي)91(

يعني هذا أنَّه قد قاد حملةً عس��كريةً من أجل 
الحصول على األخشاب من بالٍد بعيدة، تقع في 
الغال��ب بعيداً عن بالد ما بي��ن النهرين، أو في 

ش��مال س��وريا أو في لبنان، والذي كانت تتوفر 
فيها كميات من هذِه األخشاب)92(.

ثالثاً: حـــرب إياناتوم حاكم لكش )2449-
2430ق.م.( مع جيرانِه السومريين

لقد خلَّف هذا الملك كتاباٍت سَّردية عديدة فيها 
وقائ��ع الحروب التي خاضها م��ع جيرانِه، ولقد 
تجسَّدت أسباب الِصراع الذي دار بين دول المدن 
السومرية في خالفاتها حول الحدود، والتي كانت 
تفصل بين أراضيها اإلقليمية، إذ كانت األراضي 
الزراعي��ة الخصب��ة المتوف��رة فيه��ا صغي��رة 
المساحة)93(. لذلك كانت كل دولة منها تحاول أن 
توسع رقعة أراضيها على حساب الدول األخرى 
المج��اورة لها، وهذا الس��بب هو الذي دفع الملك 
)ميس��الم()94( إلى خوض الحرب ضد دولة أوما 
بحسب ما جاء في كتابات )إياناتوم( والذي يذكر 
فيه )إياناتوم( والمعروف باس��م )نصب العقبان( 
مب��ررات خوضِه للحرب ضد دينة أوما، والذي 
أكَّ��د أنَّ ملك هذِه المدين��ة )أي: لكش( أقدم على 
تعدي��ل موقع حج��ر الحدود، وال��ذي كان الملك 
ميس��الم قد ثبَّته بين أراضي كيش وأوما، قبل ما 
يزيد على قرٍن ونص��ف من الزمن، وأوقف في 
األراضي التي حصل عليها لإلله )ننكرسو( سيد 
وإله مدينة جيرس��و، إللهه الشفيع الحامي لمدينة 
لك��ش)95(. ورأى )إياناتوم( ف��ي هذا العمل تعدياً 
على حدود لكش واإلله ننكرسو، لذلك اضطر إلى 
الدفاع عن الحدود التي كان )ميس��الم( قد رسمها 

واعترفت بها مدينة أوما في ذلك الوقت)96(.

وق��د قاد حاك��م مدينة أوما حلف��اً ضدَّ لكش، 
واصطدم مع قوات الملك )إياناتوم( بعد أن نقض 
ملكها )أوش( المعاهدة المعقودة بين لكش وأوما 
ورغب في السيطرةِ على )سهل لويدانا( ونقض 
المعاهدة، وقد خاض إياناتوم معركةً فاصلة فهزم 
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فيها كلَّ قوات أوما وحلفائها وأجبر ملكها )أوش( 
عل��ى دفع الجزي��ة إلله مدينة لكش )ننكرس��و(، 
ولكن الملك )إياناتوم( الُمنتصر تحاشى أن يجتاح 
أراض��ي دولة أوما واكتف��ى بمتابعة هذا الجيش 
بغية كس��ر الطوق ال��ذي خلَّفهُ الحل��ف الُمعادي 
حول��ه، إذ هاج��م مدينة أور ومدين��ة أوروك في 
الجنوب و )اوبيس��ى( في الشمال فسقط حاكمها 
المع��روف )زو – زد( صريع��اً ف��ي المعركة، 
والق��ى أيضاً مِل��كا مدينتي )كش��ب( و )ماري( 

المتحالفين معه نفس المصير)97(.

ولدينا نص منقوش على اآلجر يُخلِّد إيناتوم 
فيها النتصاراتِه على مدينة عيالم، يقول نصه:

أنـــا إياناتوم ملك لكش الذي ُمنح القوة من قبل 
اإلله إنليل

والذي يُغذَّى على الدوام من قبل ننخورساك
والذي أعلن أسمه ننكرسو

والذي اُختير من قبل اإللهة نانشه...
أنسى أمير( لكش إياناتوم()98(

فتح بالد عيالم، وفتح مدينة أوروا وفتح مدينة 
أور

وفي ذلك الوقت حفر بئراً وشيَّد جدرانها بآجٍر 
مفخور لإلله لننكرسو

في باحِة معبد إياناتوم الشخصي)99(

ويذكر ه��ذا الملك في كتاباتِه أنَّه حصل على 
ملوكي��ة س��ومر، واتخذ لقب )مل��ك كيش(، وهو 
اللقب الذي كان يرمز إلى اتساع السلطة السياسية.

 مم��ا تقدم نس��تنتج أنَّ مدين��ة لكش في زمن 
)إياناتوم( بلغت في اإلزدهار واتس��اع الس��لطة 
درجةً عالية، إذ بس��طت نفوذها على جميع بالد 
س��ومر) 100(. لذلك كان الِصراع ظاهرةً قد ألقت 
بظالله��ا على مس��ار تط��ور اتس��اع أو ضعف 
وانهيار العديد من دويالت عصر فجر الُسالالت.

الخاتمة:
لقد ُجبِل اإلنسان بعد أن خلقه هللا )( على 
فك��رة الِص��راع. وإذا كانت فرضي��ة الِصراع 
ظاه��رةً أملته��ا قديم��اً موضوع��ة االس��تمرار 
عل��ى الحي��اة أو حص��د مغانمه��ا، ف��إنَّ دوافع 
الِص��راع عند ش��عوب حضارة ب��الد الرافدين 
كما ه��و الحال في الحض��ارات األخرى أملتها 
ظروف الحيِّ��ز المكاني في العراق، إذ فرضت 
الجغرافي��ة وليس غيرها أنواعاً من الِصراعات 
ومنذ عصر فجر الُس��الالت، فقد كان الِصراع 
مع اآلخ��ر أو مع العدو أو الصدي��ق واحداً من 
مظاه��ر أو دواف��ع الح��روب الت��ي حدثت بين 

دويالت المدن السومرية.

كم��ا كان��ت دوافع الِص��راع واضح��ةً في 
ح��روب ال��وركاء بقي��ادة كلكامش م��ع كيش، 
وح��روب مدين��ة لكش م��ع مدينة أوم��ا، والتي 
كانت من أهدافها ردَّ العدوان أو س��يطرة مدينة 
عل��ى مدينٍة أخرى، كما كان فرضية الس��يطرة 
على األنهار والقنوات اإلروائية س��بباً آخر من 
أس��باب قيام الحروب بين هذِه الممالك، وأقصد 
بي��ن لكش وأوم��ا وأور، كذل��ك كانت ظروف 
الجف��اف والقََحط والجوع التي ق��د تمر بها هذِه 
الممالك دافعاً أو مبرراً مهماً لنش��وب الحروب 
بي��ن الممالك الس��ومرية القديمة، بعد أن تش��ن 
دويلة على أخرى ُمعلنةً الحرب بقصد الحصول 
على الق��وت أو عل��ى خزين الحب��وب والِغلَّة؛ 
الس��تمرار الحياة في ه��ذِه الممالك والمدن التي 
كانت تُعاني من نقصانها. نعم... لم يكن الِصراع 
قاعدة الستمرار الحياة في هذِه المدن، والحرب 
كانت اس��تثناءاً أملته ظروف الممالك السياسية 

واالقتصادية ال غير.
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Abstract

God has created man based 
on the idea of conflict. 

The theory of violence is an 
ancient one for life to continue and 
thrive; therefore the motivation 
for violence in Mesopotamia and 
similar civilizations is the wealth 
of the place. Geography caused 
numerous conflicts since the 
Down of the Dynasties period, 
where conflict with the other 
such as a neighbor, an enemy or a 
friend was one of the motivations 
behind the wars of Warka lead by 
Gilgamesh with the city of Kish, 
and wars of the city of Lagash 
with the city of Umma. Gaining 
more land from other cities was 

a crucial reason for conflicts in 
that period, as well as controlling 
rivers and irrigation canals which 
created wars between Lagash, 
Umma and Ur. Additionally, 
drought, poverty, hunger were 
other reason for wars amongst 
the Sumerian ancient cities to get 
each other grains and keep life 
in their cities. This research tried 
to highlight the motivations and 
the causes of wars and conflicts 
amongst the Sumerian cities to 
the end of the Down of Dynasties 
period.

The motives of the conflicts and wars between 
the Sumerian kingdoms until the end of the 

dawn of the dynasties )3200-2400 B.C.( 

Ass. Prof. Dr. Mizher Mihsen Al – Khafaji.
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المقدمة:
يهت��م التاريخ بدراس��ة واس��تقصاء أخبار 
أحواله��م  ف��ي  والنظ��ر  وحركته��م،  الن��اس 
الماضي��ة، أي معرف��ة الحي��اة اإلنس��انية في 
ف  الزمن��ي عل��ى األرض، ويُع��رَّ امتداده��ا 
��ا حدث ف��ي العام  التاري��خ بأنَّ��ه »إخب��ار عمَّ
»التاري��خ  أيض��اً:  ويُق��ال  الماض��ي«)1(، 
خت  تعري��ف الوق��ت والتوريخ مثل��ه، يُقال أرَّ
خ��ت«)2(. ونس��تدل م��ن ذل��ك أنَّ مفهوم  وورَّ
التاريخ يتحدد بش��كلِه البدائي في سرد أحداث 
الماضي م��ن دون البحث عن األس��باب التي 

أدت إلى حدوثها، والقوانين الُمحركة لها.

باس��تمرار  تتق��دم  اإلنس��انية  المعرف��ة  إنَّ 
ويُرافق ذلك تقدم في شتَّى نواحي الحياة، وكأنَّ 
»التق��دم ف��ي الق��رون الخمس��ة الماضية أعظم 
تقدم في س��جل التاريخ البش��ري الُمنصرم«)3(، 
وانعك��س ذل��ك أيض��اً عل��ى معرف��ِة اإلنس��ان 
بالتاري��خ وبأس��اليب البح��ث التاريخ��ي، »فقد 
أح��رز الِعل��م التاريخي في مي��دان الحضارات 

القديم��ة تقدم��اً هائالً ف��ي أواخر القرن التاس��ع 
عش��ر وأوائل القرن العش��رين وم��ا زال التقدم 
مس��تمراً حتَّى يومنا هذا«)4(، لذل��ك فقد تجاوز 
المؤرخ��ون حدود مفه��وم التاريخ ول��م يكتفوا 
بس��رد األحداث فقط، بل ذهبوا إلى البحث عن 
العالقات العلِّية والس��ببية التي أدت إلى حصول 
تل��ك األحداث، وإل��ى معرفة القواني��ن المؤثرة 
فيه��ا، ونقصد هن��ا بالقواني��ن بمفهومها العلمي 
الذي يعني ارتباط األس��باب بالُمسبِّبات والنتائج 
بالمقدم��ات، وبذل��ك أصبح��ت مهم��ة المؤرخ 
أكثر صعوبة، حيث يتَّبع طرقاً اس��تقرائية يغلب 
عليها طاب��ع التحليل والنقد والتحقيق والتركيب 
العقلي للكش��ف عن العالقات السببية الموجودة 
بي��ن الوقائع واألحداث التاريخي��ة، انطالقاً من 
مختل��ف الوثائق والمصادر، فينتقل المؤرخ من 
مج��رد س��ارد لوقائع حدثت ف��ي الماضي، إلى 
مستوًى أعمق وأشمل في البحث، إذ يسعى إلى 
اكتش��اف القوانين المتحكمة ف��ي هذِه األحداث، 
فتطورت بذلك الدراس��ات التاريخية في عالمنا 
المعاصر تطوراً ملموس��اً، وظهرت العديد من 

رين في فلسفة التاريخ إسهامات العلماء والمفكِّ
األفكار والنظريات.. قراءة في نماذج

د. انتصار أحمد حسن
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النظري��ات خاصةً في مج��ال فلس��فة التاريخ، 
باعتب��ار أنَّ التاريخ ال يمكن فهمه إالَّ من خالل 

إمكانات الفكر الفلسفي.

فم��ا ه��و مفهوم فلس��فة التاري��خ ؟ وما هي 
األفكار والنظريات التي أنضجت هذا المفهوم ؟ 
رون في هذا المجال  رون والُمنّظِ وم��ن هم الُمفّكِ

ِعبَر التاريخ ؟

وهناك الكثير من األسئلة التي شكَّلت مجاالً 
لبحث��ي ه��ذا، وارتأيت أن أس��ميه )إس��هامات 
رين في فلسفة التاريخ(، وتناولت  العلماء والُمفّكِ
فيه الموضوعات اآلتية: المقدمة كمدخل تعريفي 
للبحث، تعريف الفلس��فة، فلس��فة التاريخ القديم 
وظهور الكونفوشيوس��ية والطاوية في الصين، 
ابن خلدون مؤرخ ورائد فلسفة التاريخ، مفكرو 

أوربا وإسهاماتهم في فلسفِة التاريخ.

ة الفلسفة: ماهيَّ
ه��ي كلم��ة يوناني��ة األص��ل، تتك��ون من 
مقطعي��ن )فيل��و( و )س��وفيا(، و )فيل��و( تعني 
ح��ب أو محب أو صدي��ق، و )س��وفيا( معناها 
ا )س��وفوس( فتُطلق عل��ى البارع  الحكم��ة، أمَّ
ف��ي كّلِ الفنون، لكن فيما بعد انفصلت الفلس��فة 
ع��ن بقي��ِة العل��وم وأصبح��ت له��ا مواضيعها 
والمباح��ث الخاص��ة بها، وبهذا فكلمة الفلس��فة 
تعن��ي )ح��ب الحكم��ة(. والفرد ال��ذي يهتم بها 
ى )فيلسوف(، فهو الذي يبحث عن الحكمة  يُسمَّ
والحقيقة وراء األح��داث التاريخية)5(، كما قال 
 François-Marie الفيلسوف الفرنسي فولتير
Arouet )1694-1778م(: “إنَّ التاري��خ إذا 

كان سرداً فهو سهو”)6(.

فلسفة التاريخ:
هي نوع من المعرفة اإلجتماعية التي تبحث 
في االتجاه العام لس��ير البش��رية، وتحاول إيجاد 
قانون عام يحكم التاريخ اإلنساني، أي »محاولة 
رين اس��تخالص قان��ون عام لتطور  بعض الُمفّكِ
المجتمعات البش��رية من خ��الل التحليل العقلي 
للبُعد التاريخي«)7(، وبهذا تكون المهمة األساسية 
لفلس��فة التاريخ، إماطة اللثام عن النظريات التي 
تق��وم بتأويل األح��داث التاريخية والكش��ف عن 
القواني��ن التي تتحكم في المس��يرة التاريخية)8(، 
وبذلك أصبح البحث في التاريخ وكتابته »فناً من 

فنون التناول الفلسفي في تاريخ الفكر«)9(.

إنَّ فلس��فة التاريخ تقوم على أس��اس وجود 
قوانين تتحكَّم في س��ير التاري��خ، وهذِه القوانين 
يجب اكتشافها والتعامل معها، ومن هذا المنظور 
يصب��ح التفس��ير التاريخ��ي للح��وادث اجتهاداً 
بش��رياً يحتمل الخط��أ والص��واب، ألنَّه يدخل 
ضم��ن ميدان الدراس��ات النظري��ة. وقد تطور 
مفه��وم فلس��فة التاريخ في الدراس��ات الحديثة، 
فأصبح مصطلحاً يُشير إلى جانبين مختلفين من 
جوانب دراسة التاريخ، الجانب األول »يجعلها 
دراس��ة لمناه��ج البح��ث«)10(، أي أنَّها تتضمن 
»الُط��رق واألس��اليب الُمس��تعملة للتحق��ق من 
الوقائع التاريخية«)11(، وهذِه الدراس��ة تتضمن 
في ُجملتها الفحص الدقيق لمنهج المؤرخ، ومن 
هن��ا يمكن القول أنَّ فلس��فة التاري��خ تقوم بدور 
الناق��د األعل��ى، إذ أنَّها تقوم باختب��اٍر دقيق لما 
يدعي��ه أصحاب المنهج التاريخي من معرفٍة أو 
حقيقة، وهذا النوع يُطلق عليه »الفلس��فة النقدية 

للتاريخ«)12(.

ا الجانب الثان��ي فيتمثل في »تقديم وجهة  أمَّ
نظر ع��ن مس��ار التاري��خ ككل«)13(، وهذا ما 
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يُطل��ق علي��ه الفلس��فة التأملية للتاري��خ، والتي 
تهتم باألس��باب المؤدية إلى ظهور أنماٍط معينة 
ف��ي حرك��ِة التاري��خ، ع��ن طريق »اكتش��اف 
القوانين الُمتحكمة في ذلك والتنبؤ على أساس��ها 
بالمس��تقبل«)14(، وه��ذِه النظ��رة التأملي��ة تمثل 
الدراسة التي يقوم بها المؤرخ للعصور السابقة 
به��دف اس��تخالص القواني��ن التي تحكم س��ير 
الحياة واإلنسان والمجتمع والدولة والحضارة.

إنَّ تعبير )فلس��فة التاريخ( هذا لم يُس��تعمل 
إالَّ ف��ي الق��رن الثامن عش��ر المي��الدي، وذلك 
خالل عصر التنوير بفرنس��ا على يِد الفيلسوف 
أنَّ  بالذك��ر  والجدي��ر  فولتي��ر)15(،  الفرنس��ي 
»التفلس��ف في التاريخ بدأ فع��الً قبل ابتكار هذا 
التعبير بمدةٍ طويلة«)16(، لذلك سأتناول في هذا 
البحث إس��هامات بعض المفكرين في المراحل 
التاريخي��ة، وأعني تلك الحضارات التي تركت 
لنا وثائق تُعيننا على معرفِة تاريخها، وأن أذكر 

بعض مفكريها ونظرياتهم.

التاريخ القديم وظهور 
اوية في  الكونفوشية والطَّ

الصين:
نت الفلس��فات الصينية القديمة مواقف  تضمَّ
إزاء التاريخ، استطاعت أن تؤدي إلى الصياغة 
النظري��ة لمفاهيم ع��ن التاريخ جدي��دة التحديد، 
وإل��ى الدف��اع ع��ن ه��ذِه المفاهي��م، وإنَّ فه��م 
الموقف الصين��ي من التاريخ »يتطلب االهتمام 
باألفكار والعقائد التي سادت الحضارة الصينية 
القديم��ة«)17(، وم��ن ه��ذِه األف��كار والعقائ��د، 
الكونفوشيوسية )نسبةً إلى المفكر كونفوشيوس 
فيلس��وف  )551-479ق.م.(،   Confucius
قبيلة كونج وحكيمها وقد أصبح فيما بعد رسولها 

 Taoism والطاوي��ة  ديانته��ا()18(،  ��س  ومؤّسِ
)نسبةً إلى تاوو، وهو القانون السماوي، ويُعزى 

هذا المذهب إلى الفيلسوف الوتزو()19(.

فالفلس��فة الكونفوشيوس��ية ت��رى أنَّ النظام 
االجتماع��ي الناجح هو الذي يقوم على أس��اٍس 
دين��ي، كم��ا إنَّ الدي��ن والسياس��ة واألخ��الق 
ن شيئاً واحداً هو النظام  والتربية واالقتصاد تكّوِ
االجتماع��ي)20(، حي��ث إنَّ هذِه الفلس��فة ال تؤيد 
فك��رة أنَّ القانون الوضعي ل��ه صلة بالعالقات 
الديني��ة  فالطق��وس  واإلجتماعي��ة،  اإلنس��انية 
وخاص��ةً ما يتعلَّق منها بتقديم األضاحي، »هي 
التي تؤدي إلى تدعي��م الروابط اإلجتماعية بين 
الناس واألرواح المقدس��ة وبي��ن الناس بعضهم 
��د الِصلة بي��ن األرواح  بعض��اً، كم��ا أنَّه��ا تؤّكِ
واألج��داد واألحف��اد، وهذا من ش��أنِه أن يؤدي 
إل��ى تعمي��م الرخاء والخي��ر وإش��اعة التعاون 
بي��ن الن��اس، فيعيش��ون ف��ي رح��اِب القان��ون 
اإلله��ي«)21(، ويرى كونفوش��يوس أنَّ »الطيبة 
هي الش��يء الوحيد ال��ذي يُقدَّر حق��اً في الحياة 
وفي التاري��خ«)22(، وأنَّها يجب أن ال تكون هنا 
بالمعنى السلبي، فإنَّها »شرط للسكينة التي تُتيح 
للف��رد تحقيق أهداف��ِه وتأدية واجبات��ِه الُمترتبة 

على وضعِه االجتماعي«)23(.

��ا المذه��ب الط��اوي، فيرى أنص��اره أنَّ  أمَّ
المعرفة الحقَّة ال تُكتس��ب بالتحصيل والدراس��ة 
واالعتماد على العقل، بل عن طريق »التصوف 
والَح��دس والتأمل الباطني«)24(، والطاوية تدعو 
إلى الفضيلة وأن ال يش��غل اإلنسان نفسه بشيء، 
وأنَّها تنتقد الس��عي وراء الث��روة والبذخ، داعيةً 
إلى حياةٍ اجتماعية تختفي فيها القوى العسكرية، 
وأن يعيش المجتمع هادئاً ومتقشفاً اقتصادياً حتَّى 
تختفي فيه السرقة، وتنتشر فيه السعادة والعالقات 
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اإلنسانية الطيبة)25(، وهكذا فإنَّ الطاوية »فلسفة 
لموق��ٍف ف��ي الرضا ب��إزاء التاري��خ«)26(، وأنَّ 
الموقف المطل��وب اتخاذه في التاريخ هو »لندع 
كلَّ شيء يبقى على ما هو عليه فإنَّ السالم هكذا 
يس��ود«)27(، وكان المفكرون الصينيون غالباً ما 
ل ينبوع��اً من التعاليم  يع��دون أنَّ »التاريخ يُش��ّكِ
األخالقي��ة ودائم��اً فيه للرذيلة عق��اب وللفضيلة 
ث��واب«)28(، معتقدين أنَّ الش��ر دائم��اً يأتي من 
الخارج، وأنَّ السالم يجب أن يسود في المجتمع 

من خالل االنعزال عن العالم.

ابن خلدون.. رائد فلسفة التاريخ:
خل��دون  اب��ن  الرحم��ن  عب��د  كان 
)732-808ه���/1332-1406م( عالم��اً يؤمن 
بالمنهج التاريخي العلمي القائم على التحليل والنقد 
ومحاولة التفس��ير)29(، ولم يكن فيلسوفاً كما كان 
يدعيه بعض العلماء، ولكنهم وصفوه بالفيلسوف 
من خالل ما طرقه من أبحاث في فروع المعرفة 
المختلفة، على نحٍو يؤلِّف بينها مركَّباً متناس��قاً، 
مثل م��ا يفعله المفكرون والفالس��فة، خاصةً أنَّه 
»حاول أن يصل إل��ى قوانين عامة تحكم تطور 

الظواهر اإلجتماعية«)30(.

ويُع��د اب��ن خل��دون م��ن أه��ّمِ المؤرخي��ن 
��س ِعلم التاريخ،  المس��لمين، كما ُمنح لقب مؤّسِ
��د »أنَّ التاري��خ ه��و جمل��ة من  ألنَّ��ه كان يؤّكِ
ل موضوعه��ا جماع  المع��ارف النوعي��ة يُش��ّكِ
الظواه��ر اإلجتماعي��ة المس��جلة ف��ي التاريخ 
الحقيق��ي كما يُش��كله البحث ف��ي العوامل التي 

تمارس فعلها فيه«)31(.

ب��دأ ابن خل��دون دعوته إلى ل��وٍن جديد من 
أل��وان المعرفة اإلنس��انية ُمس��تحدث النش��أة لم 
يتطرق إليه العلماء من قبله، إذ يقول في مقدمتِه: 

»فأنش��أت ف��ي التاري��خ كتاب��اً، رفعت ب��ِه عن 
أحوال الناش��ئة من األجيال حجاباً، وفصلته في 
األخب��ار واالعتبار باباً باب��اً، وأبديت فيه ألولية 
ال��دول والِعمران ِعلالً وأس��باباً... وس��لكت في 
ترتيبِه وتبويبِه مسلكاً غريباً، واخترعته من بين 
المناحي مذهباً عجيباً، وطريقة مبتدعة وأسلوباً، 
وش��رحت فيه من أحوال الِعم��ران والتمدن وما 
يعرض م��ن االجتماع اإلنس��اني من العوارض 

الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابها«)32(.

عل��ى الرغم م��ن أنَّ ابن خلدون لم يس��تعمل 
مصطل��ح فلس��فة التاريخ، فإنَّ مقدمت��ه تُعد نوعاً 
من المؤلَّفات التي ُعرفت في أوربا بأس��م فلس��فة 
التاريخ في القرن الثامن عشر، وبأسم علم التاريخ 
أو المدخل إلى التاريخ في القرن التاسع عشر)33(، 
ذل��ك أنَّه حدد ف��ي مقدمتِه مب��ادئ النقد التاريخي 
وفلسفة التاريخ واالجتماع)34(. حتَّى أصبح التاريخ 
بفضل ابن خلدون ِعلماً منهجياً راس��خاً، ولم يعد 

مجرد سرد للحوادث بل تعليالً لها)35(.

لق��د نظ��ر ابن خل��دون إلى عل��ل الحوادث 
واسبابها، وحاول اكتشاف الُسنن التي تضمنها، 
وأكَّ��د على بدايات الحوادث وقيام الدول وتعليل 
س��قوطها)36(، كما تجاوز أخبار الدول واأليام، 
ليستش��فَّ ويكشف عن أس��بابها والقوانين التي 
تحكمها، ولقد أدرك أخطاء كثير من المؤرخين 
الس��ابقين في تفس��يرهم لألحداث بسبب التحيز 
والجهل بطبيعة البش��ر أو بطبيع��ة المجتمعات 
أو الجه��ل بطبائع األحوال ف��ي الِعمران، ومن 
س��اً لفلس��فِة التاريخ، إذ  هنا يُعد ابن خلدون مؤّسِ
أخذ من الفلسفة نظرتها العلمية والتعميمية ومن 
التاريخ واقعيته)37(. وقد ترجم األوربيون مقدمة 
ابن خلدون واس��تفادوا منها، وقامت دراس��ات 

متعددة حولها تُعد باآلالف)38(.
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مفكرو أوربا وإسهاماتهم في 
فلسفة التاريخ:

ظهرت في أوربا في القرن الس��ادس عشر 
أف��كاٌر ومواق��ف جديدة تتماش��ى م��ع النهضة 
األوربي��ة آن��ذاك، وكان��ت تتركَّ��ز ح��ول القيم 
الدنيوي��ة، وتذه��ب باتج��اه االنعتاق م��ن الفكر 
والمواقف السائدة في الغرب والخاضعة إلرادة 
الكنيسة الكاثوليكية، فنشأت صراعات وتحديات 
هذِه األفكار مع أفكار العصر الوس��يط، ويمكننا 
أن نجد في آث��ار المفكر والفيلس��وف اإليطالي 
 Niccolò Machiavelli ميكافيل��ي  نيق��وال 
)1469-1527م( مث��الً عل��ى تل��ك التحديات 
بص��ورةٍ خاص��ة ف��ي كتابي��ِه )المق��االت( و 
)األمير(، فقد عالج ميكافيلي الوقائع السياس��ية 
كأنَّها ظواهر طبيعية، وكان يحلم بتوحيد إيطاليا 
معتق��داً بأنَّ التاريخ يتجه إلى تكوين مجموعاٍت 
سياسية أكبر، ولذلك كان يتهم الكنيسة بأنَّها تبث 

االنقسامات وترعاها)39(.
ومهَّدت أعمال الفيلس��وف الفرنس��ي جان 
)1530-1596م(   Jean Bodin ب��ودان 
لتفكي��ر علم��ي وفلس��في للتاريخ، ف��كان يهتم 
بط��رق دراس��ة التاري��خ أكث��ر م��ن اهتمامِه 
بمعن��اه، وقد ألَّ��ف كتاباً في ه��ذِه الطرق)40(. 
وكانت هذِه األعمال تتنافى مع تفس��ير الكنيسة 
للتاري��خ. وعلى هذا المنوال ظهر الفيلس��وف 
 Uriel da Costa البرتغالي أورييل داكوستا
)1585-1640م( أيض��اً ووقف بوجه رجال 
الدين م��ن المحافظي��ن من طائفت��ِه اليهودية، 
المس��يحية  المقدس��ة  الكت��ب  بتفس��ير  وب��دأ 
واليهودية تفس��يراً تاريخي��اً جريئاً)41(. وكانت 
آث��ار الفيلس��وف اإلنكليزي فرانس��يس بيكون 
��د  Francis Bacon )1561-1626م( تؤّكِ
آراؤه ض��د النظرة المس��يحية، فقد كان يقول: 

“م��ن الجن��ون أن نبن��ي فلس��فةً طبيعية على 
الفصل األول من كتاب يعقوب، أو على جزء 

من الكتاب المقدس”)42(.
لق��د اعتاد مؤرخ��و الغرب أن ينس��بوا اتجاه 
ر اإليطالي جيوفاني فيكو  فلسفة التاريخ إلى الُمفّكِ
)1668-1744م(،   Giovan Battista Vico
الذي نش��ر كتاباً أس��ماه )مبادئ عل��م جديد( عام 
األوض��اع  ي��درس  أن  ح��اول  وق��د  1725م، 
اإلجتماعي��ة ف��ي أش��كالها التاريخية ابت��داًء من 
نماذجها البدائية، حتَّى يتعرف أصولها ويصل إلى 
قانون عام يحكم تطورها)43(، وقد وصفه المؤرخ 
 Jules Michelet ميش��يليه  ج��ون  الفرنس��ي 

)1798-1874م( بأنَّه أبو فلسفة التاريخ)44(.
واهتم فولتير بالتاريخ وعدَّه مظهراً من مظاهر 
االهتم��ام باإلنس��ان، وتمجيد العق��ل، ومعارضة 
ى  الفك��رة المس��يحية ف��ي التاري��خ)45(. وقد س��مَّ
 Montesquieu الفيلسوف الفرنس��ي مونتسكيو
س فلسفة التاريخ، وقدمه  )1689-1755م( مؤّسِ
آخرون بأنَّه واضع حجر أس��اس الطريقة العلمية 
في التاريخ)46(. كما اتجه عالم االجتماع والفيلسوف 
 Auguste Comte الفرنس��ي أوغس��ت كونت
)1798-1857م( إل��ى اقامة نََس��ٍق من القوانين 
التي تحكم المجتمع، ثمَّ استطاع أن يفترض عالجاً 
للمجتمع يقوم على أساس هذِه القوانين)47(. وقانون 
��ر من  كونت يتمثل في المراحل الثالث الذي يُفّسِ
خاللها كيفية تطور العقل البشري، وهذِه المراحل 
هي: المرحلة الالهوتي��ة والمرحلة الميتافيزيقية 

والمرحلة الوضعية)48(.
ظه��رت  عش��ر  التاس��ع  الق��رن  وف��ي 
معالجات للتاريخ تعتمد على التفس��ير المادي 
 Karl مارك��س  كارل  أف��كار  ف��ي  تمثَّل��ت 
أنجلز  وفريدريك  )1818-1883م(   Marx
)1820-1895م(.   Friedrich Engels
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وجوهر نظري��ة ماركس هو أنَّ طريقة إنتاج 
الحي��اة المادية ه��ي التي تصن��ع بصفٍة عامة 
نم��و الحياة اإلجتماعية والسياس��ية والفكرية. 
��د ماركس عل��ى مفهوم االس��تالب  كم��ا يؤّكِ
أو التغري��ب، ويرى أنَّ اإلنس��ان ف��ي النظام 
الرأس��مالي يفقد إنس��انيته من خ��الل تحويل 
طاقات��ِه الفكرية والعقلية إل��ى العمل من أجل 

كسب عيشه.
��ا جوه��ر نظرية أنجل��ز فيتح��دد في أنَّ  أمَّ
الشرط األس��اس لكّلِ تاريخ إنس��اني هو وجود 
األفراد األحياء، ولكن طبيعتهم ترتبط بالشروط 
المادية التي تحدد إنتاجهم، واإلنتاج بدورِه يحدد 

شكل العالقات بين األفراد)49(.
وأخي��راً نق��ف عن��د م��ؤرخ معاص��ر هو 
 Arnold Joseph البريطاني آرنول��د توينبي
Toynbee )1889-1975م( لنتع��رف على 
نظريت��ِه ف��ي فلس��فة التاريخ من خ��الل كتابِه 
ع��ام 1934م، وجوه��ر  التاري��خ(  )دراس��ة 
نم��ّوِ  ف��ي  واالس��تجابة(  )التح��دي  نظريت��ه 
الحض��ارات وتفككه��ا، ويف��رق توينب��ي بي��ن 
عملي��ات النمو وعمليات التف��كك. فالنمو يكون 
ممي��زاً ب�«تح��دٍّ يقود إل��ى ردٍّ موفق، يس��تثير 
تحدي��اً جدي��داً يؤدي إل��ى ردٍّ موف��ق... وهكذا 
��ا التفكك فيكون  دوالي��ك بانتظار اإلنهيار«، أمَّ
مميزاً ب�«تحدٍّ يستوجب رداً غير ناجح فيستثير 
محاولةً أخرى تؤدي إلى إخفاٍق جديد... وهكذا 

دواليك بانتظار اإلضمحالل«)50(.

االستنتاج:
فلس��فة التاريخ هي حقل م��ن حقول المعرفة 
اإلنسانية التي تسعى لفهم التاريخ ودراستِه على 
وف��ق منهج البحث التاريخي، وعليِه فإنَّ فلس��فة 
التاريخ تعني بشكٍل عام دراسة الوقائع التاريخية 
بنظرةٍ فلسفية والسعي لمعرفة العوامل األساسية 
في س��ير وظهور الوقائ��ع التاريخية. كما تهدف 
إلى اس��تنباط القواني��ن العام��ة ومعرفتها والتي 
يعتمد عليها تطور نشأة الحضارة اإلنسانية على 

مّرِ األجيال والعصور.

ويُعد المؤرخ العربي المغربي عبد الرحمن 
اب��ن خل��دون صاح��ب الفض��ل ف��ي اس��تخدام 
واس��تحداث فلس��فة التاري��خ قبل العال��م فولتير 
ف التاريخ على أنَّه  بألف س��نٍة تقريباً عندما عرَّ
نوع��ان، الظاهر وه��و ال يزيد عن أخبار األيام 
والدول الس��ابقة من القرون األول��ى، والباطن 
وهو نظٌر وتحقيٌق وتعليٌل يعني استخدام العقل.

ويقول ابن خل��دون أيضاً أنَّ التاريخ أصيٌل 
في الحكم��ة عريق، أي أنَّ��ه تاريخ متأصل في 
الحكمة عريق، والفلس��فة متأصل��ة في التاريخ 

ل لآلخر. والحكمة، يعني أنَّ الواحد ُمكّمِ

وفلس��فة التاريخ تقوم ببن��اء نظرياٍت عامة 
في تفس��ير التاريخ استناداً إلى األحكام الجزئية 
لكّلِ حادثٍة توصل إليها علماء التاريخ ووضعوا 
اللمس��ات األخي��رة عل��ى النظري��ات الخاصة 
بتحليل وتفس��ير حركة التاريخ ومعرفة أسباب 

وعوامل نشوء الحضارات وتدهورها.

كما أنَّ نظرة الفيلسوف إلى األحداث تُعد نظرة 
غير مجزئة وال مفكَّكة وليس لها قوانين وليس لها 
نظرة عامة. وأخيراً يمكن القول أنَّ فلسفة التاريخ 
تعتمد على العقل والموضوعية والسببية والتعليل 
وتتمي��ز بعام��ل الش��مولية والكلِّية ف��ي األحداث 

التاريخية، فوراء كّلِ حدٍث تاريخي سبب.
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Abstract

Philosophy of history is a field 
of human knowledge fields, 

which seeks to understand the history 
and study according to a method of 
historical research, and therefore 
the philosophy of history generally 
means the study of historical facts 
philosophical outlook and seeking to 
learn fundamentals of the functioning 
and the emergence of historical facts.

• aim to devise general laws, 
knowledge and relied on by the 
emergence of the evolution of human 
civilization over the generations and 
centuries and centuries.

• The Moroccan Arab historian 
Abd al-Rahman Ibn Khaldun, who 
died in 808 AH is credited with using 
philosophy of history before the World 
Voltaire thousand years when it became 
known in history as the two apparently 
it is not more than the chronicles of the 
former states of the first centuries and 

subcontractors he looked and achieve 
and explanation means the use of 
reason.

• He says Ibn Khaldun also authentic 
history in the ancient wisdom meaning 
it is rooted in the history of ancient 
wisdom, and philosophy is rooted 
in history and wisdom, means one is 
complementary to the last.

• The philosophy of history is 
building general theories in the 
interpretation of history based on the 
partial verdicts per incident reached 
by scholars of history and put the 
finishing touches to own analysis and 
interpretation of the movement of 
history and knowledge of the causes 
and factors of the emergence of 
civilizations and degradation theories.

The contributions of scientists and 
thinkers in the philosophy of history .. the 

Ideas and theories .. Read in models

Dr. Intisar Ahmad Hassan.
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مثَّل��ت واقع��ة الطَّ��ف، وم��ا تداع��ى عنها 
من استش��هاد اإلمام الُحس��ين بن عل��ي بن أبي 
طال��ب)( )ت61ه���/680م( وكوكب��ة من 
أهل بيتِه وأنص��ارِه، مرحلةً فاصلة من مراحل 
التاريخ العربي اإلس��المي، إذ إنَّ خروج اإلمام 
الُحس��ين في تلك المرحلة المفصلية مثَّل الغطاء 
الش��رعي لكثي��ٍر م��ن الثائري��ن والباحثين عن 
الحري��ة والتح��رر م��ن الُطغاة وتحقي��ق العدل 

اإلجتماعي على مّرِ العصور.

ُكتب عن واقعة الطف كثير من الدراس��ات 
القيِّمة التي تناولت ُج��لَّ صفحاتها، إالَّ أنَّ عدداً 
م��ن الموضوع��ات التي تخص ه��ذِه الواقعة ال 
زالت بحاجٍة إلى دراس��ات للوصول إلى رؤيِة 
موضوعية، بعدما تباينت التس��ويغات الشرعية 
لع��دٍد من فقهاء الس��لطة، ومن تأثر بهم وس��لك 

نهجهم من المؤرخين والُكتَّاب على حدٍّ سواء.

وق��د ال نبتع��د ع��ن الموضوعي��ة إذا م��ا 
قلن��ا أنَّ الُمراس��الت الت��ي جرت بين الس��لطة 

المركزي��ة في دمش��ق ممثلةً بيزيد ب��ن معاوية 
ف��ي  المحلي��ة  والس��لطة  )ت64ه���/683م(، 
المدين��ة المن��ورة ممثلةً بواليه��ا الوليد بن عتبة 
)ت64ه���/683م( من جه��ة، والحوارات التي 
تزامن��ت معها وكانت بين الوال��ي المذكور آنفاً 
وم��روان بن الحكم )ت65ه�/684م( من جهة، 
 )(وبين اإلمام الُحسين بن علي بن أبي طالب
والوال��ي وم��روان بن الحك��م من جه��ٍة ثانية، 
وبين اإلمام الُحس��ين)( وعبد هللا بن الزبير 
)ت73ه�/692م( من جهٍة ثالثة قد أكَّدت بما ال 
يقبل التأويل قبل الواقعة بشهوٍر عدَّة نيَّة السلطة 
 )(المركزية في دمشق وضع اإلمام الُحسين

بين البيعة قسراً أو قطع رأسِه. 

وهذا ما يتناقض مع كثيٍر من الروايات الُمنبثة 
في المصادر التاريخية التي تُشير إلى أنَّ يزيد لم 
يتخذ قراره بقتل الُحس��ين، أو إنَّما تركه إلى والي 
العراقي��ن ُعبيد هللا ب��ن زياد )ت67ه��� /686م( 

وتحديداً بعد أن جمع له الكوفة مع البصرة.

مقدمات خروج اإلمام الحسين )عليه السالم( 
ة المكرمة من المدينة المنورة إلى مكَّ

دراسة نقدية لرواية الخوارزمي )ت568هـ/1172م(

 )*( جامعة بغداد / كلِّية التربية )ابن رشد(.

 أ.م.د. داود سلمان خلف الزبيدي)*(
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لق��د أكَّدت الُمراس��الت والح��وارات اآلنفة 
الذك��ر أنَّ الص��راع لم يكن علوي��اً – أموياً كما 
تُصوره بعض المص��ادر، إنَّما هو بين ُجلَّ من 
رفض تولية يزيد إمرة المسلمين، وهؤالء كانوا 
لون السواد األعظم من أهل المدينة المنورة  يُشّكِ
هات المؤمني��ن وأبناء الخلفاء  وعلى رأس��هم أُمَّ

الراشدين وِكبار أبناء الصحابة.

وكذلك بيَّنت الدراس��ة الحالي��ة أنَّ المرويات 
هت اهتمامها إلى الح��وارات التي تدور  الت��ي وجَّ
بين اإلمام الُحس��ين)( ومروان بن الحكم، أنَّ 
اإلم��ام كان واثقاً من استش��هادِه دفاعاً عن مبادئ 
اإلسالم التي أرساها جده رسول هللا)�( والخلفاء 
الراشدين )رضي هللا عنهم( من بعدِه، وهذا على 
النقيض مما تُصوره بعض الروايات التي تُش��ير 
إل��ى أنَّه )( ق��د آثر الرجوع ع��ن هدفِه وهو 
الكوفة بعدما َعِلَم باستشهاد ابن عمِه ورسولِه ُمسلم 
بن عقي��ل )ت60ه���/680م()(، واإلجراءات 
التي اتبعته��ا دولة األمويين عل��ى طول الطريق 

الواصل بين مكَّة المكرمة والعراق وبالد الشام.

لقد توصلت الدراس��ة إل��ى أنَّ أهل الحديث 
ف��ي مروياته��م عن اإلمام الُحس��ين بن علي بن 
أبي طالب )( ق��د اعتمدوا على األخباريين 
إذ نقل��وا م��ن هؤالء ُج��لَّ ح��وادث الواقعة وما 
رافقها من حواراٍت وس��جاالٍت وغيرها، ومن 
أه��ّمِ المؤلَّفات التي س��لكت بين منهجي الحديث 
لمؤلِّف��ِه  الُحس��ين”  “مقت��ل  كت��اب  واألخب��ار 
الخوارزم��ي أب��ي الموف��ق ب��ن أحم��د الحنفي 

المتوفَّى سنة )568ه�/1172م(.

إذ وردت ف��ي ه��ذا الكتاب م��ادة مهمة عن 
الكتب التي أُرس��لت من مقر الس��لطة المركزية 
في دمش��ق إلى والي المدين��ة المنورة الوليد بن 
عتب��ة ونص��وص الح��وارات التي ج��رت في 

المدينة المنورة فض��الً عن موضوعاٍت أخرى 
كثي��رة، وقد راعى مؤلِّ��ف الكتاب الموضوعية 
في كثيٍر مم��ا أورده من أخبار عن هذِه الواقعة 
والمص��ادر التي اعتمدها، وهي في الواقع تتفق 
م��ع المص��ادر التي تناول��ت ه��ذِه الواقعة وإن 
اختلف��ت ف��ي عدٍد م��ن التفاصيل، وه��ي أمور 
د زيف  ال تُقلِّ��ل من القيم��ة التاريخية الت��ي تؤّكِ
وتحري��ف الكثير م��ن الرواي��ات المتأخرة عن 
الواقعة والتي تحاول تبرئة يزيد بن معاوية من 
قتل الُحسين بن علي بن أبي طالب )( وأهل 
بيت��ِه وأصحابِه، كما هو الحال عند القاضي أبي 
بكر بن العرب��ي )ت543ه�/1148م( صاحب 
كت��اب “العواصم م��ن القواصم”، على س��بيل 

المثال ال الحصر.

وم��ن دواع��ي اختيارن��ا لكت��اب “المقتل” 
ن ُشِهدَ له بالعدالة والنزاهة  للخوارزمي كونه ممَّ
واعتماد الس��ند المعنعن عن األفضل فاألفضل، 
ثاً متمكناً من  كم��ا وصف بالحافظ، فقد كان ُمحدِّ
العربية خبيراً في الس��يرة والتاريخ فقيهاً غزير 

العلم)1(.

إضاف��ةً لذلك، تنوع ُطُرقِه ف��ي نقل الرواية 
إذ اعتم��د ُطُرقاً متعددة اختل��ف فيها النَقَلة، فهو 
ينقل بس��نٍد متص��ل يصل إلى علي بن موس��ى 
د عن أبيه  الرضا ع��ن أبيه عن جعفر ب��ن ُمحمَّ
د بن علي عن أبيه علي بن الُحسين عن أبيه  ُمحمَّ
الُحس��ين ب��ن علي عن أبيه علي ب��ن أبي طالب 
ع��ن رس��ول هللا )�()2(، وهذِه سلس��لة س��ند 
ش��يعية اعتمدها رواة الش��يعة قبل غيرهم وهو 
كم��ا معروف حنفي المذهب، وه��ذِه أحد األدلة 

على موضوعية المؤلَّف.

كما ينقل بسندِه عن شيخِه في العربية محمود 
بن عم��ر الزمخش��ري )ت538ه���/1143م( 



59 ل  ةعلاول وملوجل ّا    إوجم  ةب كا يمدكا  ة (ما وا  ةعلولل  ةعلمهم يةل ولو

بس��ندِه المتصل عن أبي بكر الصديق )( عن 
رس��ول هللا )�( وذلك فيما يختص بمناقب آل 

البيت )عليهم السالم()3(.

وه��و ف��ي ذات الس��ياق يعتم��د مروي��ات 
 )( الصحابة بسندِه عن ُمجاهد عن ابن عباس
عن رس��ول هللا )�()4(، ومن أب��رز ثقاتِه في 
د بن عبد هللا الزاغواني الذي  بغداد أبو بكر ُمحمَّ
د  يصف��ه بالثقة الع��دل الحافظ)5(، وه��و هنا يؤّكِ
مصداقيت��ه بالنقل ع��ن الثقة والع��دل والحافظ، 
وتلك م��ن أبرز صفاة من عدَّل��ه علماء الجرح 

والتعديل.

وم��ن أب��رز م��ا نعتق��د أنَّ م��ا وفِّ��ق إلي��ه 
المؤلِّ��ف ف��ي كتابِه ه��و اعتماده رواي��ة واقعة 
الطَّ��ف ع��ن طري��ق تاريخ اب��ن أعث��م الكوفي 
)ت341ه���/952م( وه��و م��ن رواة األخب��ار 
ومم��ن ضعَّفه أه��ل الحديث، إذ يصف��ه بقولِه: 
��ل أحمد بن  “ق��ال اإلمام األجل والش��يخ الُمبجَّ
أعثم الكوفي في تأريخِه...”)6(. والس��ؤال الذي 
يطرح نفس��ه هنا لماذا اعتمد الخوارزمي الفقيه 
ث الحنفي المذهب رواية إخباري ضعَّفه  الُمح��دِّ

أهل الجرح والتعديل ؟.

وجوابن��ا ه��و مصداقي��ة رواي��ة اب��ن أعثم 
عن��د الخوارزمي، إذ إنَّه��ا تتطابق مع كثيٍر من 
المروي��ات التي تخ��ص الواقعة ف��ي المصادر 
التأريخي��ة المتقدم��ة عن��د أهل الحدي��ث وأهل 
األخب��ار خاص��ةً، وإنَّ العلم��اء ق��د أكَّ��دوا أنَّ 
نت وما بقي للتجري��ح من فائدة  األخب��ار ق��د دّوِ
بع��د تثبيت المروي��ات خالل الق��رون الهجرية 
الثالث��ة األولى وتط��ور التدوي��ن التأريخي في 
زم��ن المؤلِّف )القرن الس��ادس الهجري/الثاني 

عشر الميالدي(.

تميَّ��ز منه��ج المؤلِّ��ف بالبراعة باس��تخدام 
اللغ��ة العربية، وكان كثير االستش��هاد باآليات 
الش��ريف)8(،  النب��وي  والحدي��ث  القرآني��ة)7(، 

وأقوال الصحابة)9(، والشعر)10(.

كما قسَّ��م الخوارزمي كتابه )مقتل الُحسين( 
على خمسة عش��ر فصالً، اختص بمقتل اإلمام 
الُحس��ين بن علي بن أبي طالب )( بالفصل 
التاس��ع والعاشر والحادي عش��ر والثاني عشر 

والثالث عشر)11(.

وم��ن أه��ّمِ المص��ادر التي ثبَّت م��ن خاللها 
ه��ات المؤمنين أم  مرويات��ِه بالس��ند المعنع��ن أمَّ
س��لمة)g( وعائشة )g( عن رسول هللا )�(، 
ونُخبة من الصحابة، منهم: أنس بن الحرث وابن 
د بن  عباس، وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل وُمحمَّ
علي عن أبيه عن أّمِ َسلََمة عن الرسول )�()12(.

ومن الش��واهد على موضوعية المؤلِّف أنَّه 
نقل عن ش��يبان بن محزم وقد وصفه بكونه كان 

“عثمانياً”)13(.

ومم��ا نجده مهم��اً القول ب��أنَّ المؤلِّف ثبَّت 
دواع��ي تألي��ف كتاب��ه “مقتل الُحس��ين” بقلمِه 
داً منهجاً علمياً رائداً في التدوين التاريخي،  مؤّكِ
أال وهو ع��دم وجود المانع من إع��ادة التأليف 
والكتاب��ة ف��ي موض��وعٍ ما ق��د س��بق التدوين 
فيه، لكن دواعي الكتابة مجدداً وس��لوك مسلك 
التذكي��ر من خ��الل إع��ادة الق��راءة والتدوين 
للح��وادث والوقائع يك��ون ِلزاماً على العَاِلم إذا 
م��ا اختلفت األم��ة، وتعددت المذاه��ب وكثرة 
التحزب��ات، أن يُظهر علم��ه ويُثبت ما يحاول 
اآلخري��ن إخف��اءه وتش��ويه روايت��ِه والطع��ن 
والتش��كيك في نقولها ومصداقيته��ا. فهو يقول 
��ا عج��زت لتأخير زماني  م��ا نصه: “وإني لمَّ



دراسات تأريخية    ةملك / 44  60

ع��ن المناضلة دونه وإراق��ة دمي والمثول بين 
يديه على قدمي، أحببت أن أجمع مقتله بلعباب 
قلمي، وأطاعن دونه ودون ذريته باللس��ان، إذ 
ل��م أطاعن دونهم بالس��نان، وأض��ارب قراهم 
]عداهم[ بالبيان المساعد، إذ لم أُضارب دونهم 
بالبنان والساعد، ليجدد مطالع مجموعي اللعن 
عل��ى قاتليه��م، ويوج��ه الالئم��ة إل��ى خاذليهم 

وقاتليهم...”)14(.

إنَّ المؤلِّف من خالل توثيقِه للكثير من اآليات 
القرآنية الكريمة واألحاديث الشريفة والمرويات 
الُمسندة بحّقِ آل البيت وفضائلهم وتحديداً اإلمام 
الُحس��ين ب��ن علي ب��ن أبي طال��ب)( ومن 
طرق متعددة اإلس��ناد نجده يُلزم نفس��ه – وهو 
العال��م الحافظ الُمحدِّث – العمل على جمع مقتل 
ث  اإلمام الُحس��ين، وذلك ليس بغريب على ُمحدِّ
 )(ينتمي إلى مدرسة اإلمام أبي حنيفة النعمان
ز الثورة والخروج  )ت150ه�/767م( الذي جوَّ
عل��ى أئمة الظلم والجور بل س��اعد وأمدَّ رجال 

تلك الثورات)15(.

ومما َجهَر ب��ِه الخوارزمي من قول الحق، 
قول��ه: “ولع��ن هللا م��ن ل��م يلع��ن ُمبغضيه��م، 
وقاتليهم، وس��افكي  دمائهم، والذين أعانوا على 

قتلهم، وأشاروا إليه، ودلُّوا عليه”)16(.

ودليله اإلنساني والشرعي والعقلي في ذلك 
تس��اؤله وهو الفقيه المس��لم، إذ يقول: “أليس قد 
ُع��رف من دين اإلس��الم، أنَّ م��ن دلَّ على قتل 
صيد الُحرم كمن قتل صيد الُحرم في االحتكام، 
فه��ذا حكم هللا في الداّلِ على صيد الُحرم، فكيف 
يكون حكم هللا فيمن انتهك ش��فيع يوم العرض، 
ول��م يكن حينئٍذ اب��ن بنت نبّيٍ غيره في بس��يط 

األرض”)17(.

وهو هنا يرد بدرايٍة أو بدونها على القاضي 
أبي بكر بن العربي )ت543ه�/1148م( مؤلِّف 
كتاب “العواصم م��ن القواصم”، والذي حاول 
من خاللِه تطوي��ع وتأويل النص��وص القرآنية 
واألحاديث الش��ريفة والوقائع التاريخية للدفاع 
عن قاتلي الِعت��رة النبوية الش��ريفة وُمحاربيهم 
على مّرِ الزمان)18(، وكأنَّه يستش��عر المس��تقبل 
القادم عندما يُسأل ابن تيمية عن يزيد بن معاوية 
فيقف متحيراً بين رضوان هللا تعالى وبين هوى 

نفسِه)19(.

ومم��ا ينبغ��ي اإلش��ارة إلي��ه قبل الش��روع 
بموضوع البحث: )الرس��ائل والحوارات( بيان 
م��ا جرى بين عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
وأم المؤمنين عائشة )g( مع مروان بن الحكم 
برواية الخوارزمي تأكي��داً ِلَما نود الداللة عليه 
م��ن خالل ُمجريات البحث م��ن أنَّ أهل المدينة 
المنورة ل��م يكونوا مع تولية يزي��د بن معاوية، 
وأنَّ خ��روج اإلم��ام الُحس��ين بن عل��ي بن أبي 
طال��ب )( لم يكن إالَّ لإلص��الح وتصحيح 
المسار، منتصراً على روح اإلنكسار والهزيمة 
النفس��ية لدى األمة تجاه الظلم الغش��وم والتهديد 
بقط��ع الرؤوس م��ن جانب، والترغي��ب بالدنيا 
م��ن جانٍب آخ��ر، مما دعى الرعي��ة إلى الدعَّة 
والس��كون، فكان اب��ن النبي المخت��ار وآل بيتِه 
وصحابتِه هم القربان الذي أعزَّ هذِه األمة على 

مّرِ الزمان.

يذكر الخوارزمي بسندِه عن قتيبة بن سعيد، 
قول��ه: “حدثن��ي من أدرك – م��روان بن الحكم 
– أنَّ��ه خطب الناس عل��ى المنبر، ليدعوا إلى – 
يزي��د بن معاوي��ة – فقام عبد الرحم��ن بن أبي 
بكر الصديق، فجلس عل��ى قوائم المنبر، فقال: 
ال، وال نعم��ة عين لك، أدين الهرقلية كلَّما ذهب 
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واح��د جاء آخر، هل��ك أبو بكر فت��رك ولداً هم 
أطيب وأكث��ر من ولد معاوية، ث��مَّ نحاها عنهم 
وجعله��ا إلى رجل من بني ع��دي بن كعب، ثمَّ 
هل��ك عمر بن الخطَّ��اب فترك ول��داً هم أطيب 
م��ن ولد معاوي��ة، فنحاها وجعلها ش��ورى بين 
الن��اس”)20(، قال: “وقالت عائش��ة: يا مروان ! 
أما وهللا، إنَّكم للشجرة الملعونة التي ذكر هللا في 

القرآن”)21(.

وتوثيقاً للرواية ومن طريٍق آخر، فإنَّه يقول: 
“وذكر هذِه القصة اإلمام أحمد بن أعثم الكوفي 
في “تاريخِه” أطول من هذِه، وفيما يُش��ير إلى 
أنَّ جدالً قاس��ياً دار بي��ن مروان بن الحكم وعبد 
الرحم��ن بن أب��ي بكر وصف فيه م��روان عبد 
الرحم��ن بن أبي بكر بأنَّ قرآن��اً نزل فيه يذمه، 
فأجابه عب��د الرحمن بأنَّه الطري��د ابن الطريد، 
وأنَّ��ه ابن الزرقاء، مبادراً إليِه آخذاً برجليِه عن 
المنبر، قائالً: انزل يا عدو هللا عن منبر رس��ول 

هللا، فليس مثلك من يتكلَّم على أعواده”)22(.

ت – بنو أمية – في المس��جد،  ق��ال: “فضجَّ
وبلغ ذلك عائش��ة، فخرجت م��ن منزلها متلفعة 
بمالءةٍ لها، ومعها نس��وة من قريش حتَّى دخلت 
ا نظر إليها مروان – كأنَّه فَِزَع من  المسجد، فلمَّ
ذلك، فقال: سألتِك باهلل يا أمَّ المؤمنين ! أقلُت إالَّ 
حقاً ؟ فقالت عائش��ة: ال أقول إالَّ حقاً، أشهد لقد 
لعن رس��ول هللا أب��اك، ولعنك فأنت فضض من 
لعنة رسول هللا، وأنت الطريد بن الطريد، أتُكلِّم 
أخي – عبد الرحمن – بما تُكلِّمه، فسكت مروان 

ولم يرد عليها، وتفرق الناس”)23(.

إنَّ ه��ذِه الرواي��ات تُدلِّل بما ال يقبل الش��ك 
على أنَّ ِكبار أوالد الصحابة لم يكونوا راضين 
د مصداقية مؤلِّف  عن إمرة يزيد، كم��ا أنَّها تؤّكِ
الكت��اب، فه��و عندم��ا يُثبِّ��ت رواياتِه ل��م يكن 

متحزب��اً لفئ��ٍة م��ا، بل إنَّ م��ا كتبه ه��و تكليف 
ش��رعي وهو الذي دفع عاِلماً مثل ابن الجوزي 
)ت579ه���/1200م( الحنبل��ي المذه��ب رغم 
مواقف��ِه المعروفة م��ن االتجاه��ات والمذاهب 
اإلس��المية ودعوته لاللتزام بس��يرةِ السلف إلى 
عدم الوقوف متحيراً كما تحيَّر اآلخرون عندما 
س��ؤل عن ذّمِ يزيد، فألَّف كتاباً في ذلك أس��ماه: 
“ال��رد عل��ى المتعصب العني��د المانع م��ن ذّمِ 

يزيد”)24(.

ترد رواية الخوارزمي عن رس��الِة يزيد بن 
معاوي��ة إلى وال��ي المدينة المن��ورة والوليد بن 
عتب��ة على أنَّها رس��التان، األولى تتضمن نعي 
معاوي��ة ب��ن أبي س��فيان والتحذير م��ن آل أبي 
تراب وأخذ البيعة له من جميع أهل المدينة)25(. 
��ا الثانية، فهي: “صحيفة صغي��رة كأنَّها أُذن  أمَّ
ا بعد.. فُخذ الُحس��ين، وعبد هللا بن  فأرةٍ، فيها: أمَّ
عم��ر، وعبد الرحمن ب��ن أبي بكر وعبد هللا بن 
الزبي��ر، بالبيعِة أخذاً عنيفاً ليس��ت فيه رخصة، 
فمن أبى عليك منهم، فاضرب عنقه، وابعث إليَّ 

برأسِه”)26(.

وقد ذك��ر اليعقوبي نص الرس��الة مقتصراً 
على الُحس��ين بن علي وعبد هللا بن الزبير دون 
د  غيرهما)27(. كما ترد الرواية عند الطبري ُمحمَّ
ب��ن جرير )ت310ه�/922م( ب��دون ذكر عبد 

الرحمن بن أبي بكر)28(.

ثمَّ يروي بسندِه عن ابن أعثم الكوفي موقف 
الولي��د بن عتبة من ه��ذِه الِمحن��ة، إذ يقول بعد 
قراءتِه كتاب يزيد: “إنَّا هلل وإنَّا إليِه راجعون، يا 
وي��ح الوليد! ممن أدخله في هذِه اإلمارة ؟ مالي 

وللُحسين بن فاطمة ؟”)29(.

وكان الولي��د ب��ن عتب��ة بن أبي س��فيان بن 
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��ِه معاوية عل��ى المدينة، وكان  ح��رب وليٌّ لعّمِ
ذا جوٍد وس��ؤدد، وديانة، وولي الموسم مرات. 
أراده أهل الش��ام على الخالفة فُطعن فمات بعد 

موت يزيد بن معاوية)30(.

وبع��ث إلى م��روان ب��ن الحكم بع��د ورود 
الرس��ول إلي��ِه، قائال: “أش��ر عل��يَّ برأيك في 
أمر هؤالء القوم، فق��ال مروان: أرى أن تبعث 
إليهم الس��اعة فتدعوهم إلى البيعة والدخول في 
طاع��ِة يزيد، فإن فعلوا قبلت ذلك منهم، وكففت 
عنه��م، وإن أبوا قدمتهم وضرب��ت أعناقهم قبل 
أن يعلم��وا بموت معاوية، فإنَّهم إن علموا بذلك 
وثب كلَّ واح��ٍد منهم وأظهر الِخالف ودعا إلى 

نفسِه...”)31(.

وكان موق��ف الوليد إزاء إصرار الس��لطة 
المركزية في دمش��ق ومشورة مروان بن الحكم 
بقطع الرؤوس ِلَمن لم يبايع أنَّه: “أطرق برأسِه 
إلى األرض س��اعة، ثمَّ رفع رأس��ه، وقال ليت 
الوليد لم يولد، ولم يكن ش��يئاً مذكوراً، ثمَّ دمعت 
عين��اه”)32(. وق��ال رداً عل��ى كالٍم لمروان بن 
الحكم يعرض فيه آلل البيت)33(: “مهالً، ويحك 
دعن��ي، من كالمك هذا، وأحس��ن القول في ابن 

فاطمة فإنَّه بقيَّة ولد النبيين”)34(.

ثمَّ بعث الوليد إلى الُحس��ين بن علي بن أبي 
طال��ب، وعب��د الرحمن بن أب��ي بكر، وعبد هللا 
بن عم��ر، وعبد هللا بن الزبي��ر، فدعاهم وأقبل 
إليهم رسوله، وهو عمرو بن عثمان، فلم يُصب 
القوم في منازلهم، فمضى نحو المس��جد فإذا هم 
عند قبر النبي )�( فسلَّم عليهم، ثمَّ قال: األمير 
يدعوكم فصيروا إليه. فقال الُحس��ين: نفعل ذلك 

إذ نحن فرغنا من مجلسنا إن شاء هللا”)35(. 

وهن��ا ج��رت مح��اورة مهم��ة بي��ن اإلمام 

الُحس��ين بن عل��ي بن أبي طال��ب )( وبين 
عبد هللا بن الزبي��ر، يتضح من خالل مجرياتها 
ثقة الُحس��ين بحقِِّه وأفضليتِه وقراءتِه الُمس��بقة 
لألحداث، إذ قال لعبد هللا بن الزبير بعد س��ؤالِه 
عن س��بب الدع��وة وتوقيتها على غي��ر العادة: 
“أن��ا أُخبرك: أظن أنَّ معاوية قد مات. فقال ابن 
الزبير: فاعل��م أنَّ ذلك كذلك، فماذا ترى نصنع 
ي��ا أبا عب��د هللا إذا دُعينا إلى بيع��ة يزيد ؟. فقال 
ا أنا فال أُبايع أبداً، ألنَّ األمر كان لي  الُحسين: أمَّ
بعد أخي الَحَسن، فصنع معاوية ما صنع، وكان 
َحلَف ألخي الحس��ن: أن ال يجعل الخالفة ألحٍد 
من ولدِه، وأن يردها عليَّ إن كنُت حياً، فإن كان 
معاوي��ة خرج من دني��اه ولم يِف لي، وال ألخي 
بم��ا ضمن فق��د جاءنا ما ال قرار لن��ا بِه، أتظن 
أب��ا بك��ر ! أنِّي أُبايع ليزيد، ويزيد رجل فاس��ق 
ُمعلٌن بالفسق، يش��رب الخمر، ويلعب بالكالب 
والفهود، ونحن بقية آل الرسول، وهللا، ال يكون 

ذلك أبداً”)36(.

“وج��اء اإلمام الُحس��ين )( إل��ى والي 
المدين��ة الولي��د بن عتبة في جمعٍ م��ن أهل بيتِه 
ومواليه وش��يعتِه فوقف على ب��اب الوليد... ثمَّ 
دخل عل��ى الوليد... وقال: كي��ف أصبح األمير 
الي��وم ؟ وكي��ف حاله ؟. ف��ردَّ علي��ه الوليد رداً 
حس��ناً، ثمَّ أدناهُ وقربه، ومروان هنالك جالس، 
وقد كان بين م��روان والوليد منافرة ومنازعة، 
ا نظر الُحس��ين إلى مروان جالساً في مجلس  فلمَّ
الوليد، قال: أصلح هللا األمير، الصالح خيٌر من 
الفس��اد، والِصلة خيٌر من الشحناء، وقد آن لكما 
أن تجتمع��ا، فالحمد هلل الذي أصلح ذات بينكما. 

فلم يُجيباهُ في هذا بشيء”)37(.

وهن��ا وم��ع معرف��ة اإلم��ام الُحس��ين بأنَّ 
اجتماعهم��ا لم يكن إالَّ ألم��ٍر جلل ألمَّ بهما، فإنَّه 
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��ر  ه اإلصالح وكأنَّه يُبّشِ لم يش��مت ب��ل كان همَّ
بما هو س��ائٌر إليِه من الذهاب إلى إصالح األمة 

ومقارعِة الُمفسدين.

وبعد نعي معاوي��ة من قبل الوالي الوليد بن 
عتب��ة طلب من اإلمام الُحس��ين البيع��ة، فأجابه 
الُحس��ين: “أيه��ا األمي��ر! إنَّ مثل��ي ال يُعط��ي 
بيعته س��راً وإنَّما يجب أن تك��ون البيعة عالنية 
بحض��رة الجماعة، فإذا دع��وت الناس غداً إلى 
البيعة ودعوتنا معهم، فيكون األمر واحداً”)38(. 
وكان الوليد راضياً عن جواب الُحس��ين، إالَّ أنَّ 
م��روان ق��ال: “أيها األمير: إن فارقك الس��اعة 
ول��م يُبايع، فإنك ل��م تقدر منه عل��ى مثلها أبداً، 
حتَّى تكثر القتلى بينك وبينه، فاحبسه عندك وال 
تدع��ه يخرج، أو يُبايع وإالَّ فاضرب عنقه”)39(. 
فالتفت إليِه الُحس��ين وقال: “ويلي عليك، يا ابن 
الزرق��اء! أتأم��ر بضرب عنق��ي، كذبت وهللا، 
ولؤم��ت، وهللا لو رام ذلك أحد لُس��قيت األرض 
من دمِه قبل ذلك... ثمَّ أقبل الُحسين على الوليد: 
أيها األمير: إنَّا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، 
ومختل��ف المالئكة ومهب��ط الرحمة، بنا فتح هللا 
وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق، شارب خمر، قاتل 
نفس، معلن بالفس��ق، فمثلي ال يُبايع لمثلِه ولكن 
نصبح وتُصبح��ون، وننظر وتنظرون أيُّنا أحقُّ 

بالخالفِة والبيعة”)40(.

وعندم��ا اعترض م��روان ب��ن الحكم على 
الوليد بن عتبة س��ماحه للُحس��ين بالخروج كان 
جواب الولي��د قاطعاً مؤثراً آخرت��ه على دنياه، 
بقول��ِه: “ويح��ك، إن��ك قد أش��رت عل��يَّ بقتل 
الُحس��ين، وفي قتلِه ذه��اب ديني ودنياي، وهللا، 
إنِّ��ي ال أُح��ب أن أملك الدنيا بأس��رها ش��رقها 
وغربها وإني قتلُت الُحس��ين بن فاطمة، وهللا ما 
أظ��ن أحداً يلقى هللا ي��وم القيامة بدم��ِه إالَّ وهو 

يه  خفيف الميزان عند هللا، ال يُنظر إليه وال يُزّكِ
وله عذاٌب أليم”)41(.

وف��ي “تذك��رة الخ��واص”، يق��ول الولي��د 
لم��روان: “ي��ا مروان، وهللا ما أُح��ب أنَّ لي ما 

طلعت عليه الشمس وإنِّّي قتلُت ُحسيناً”)42(.

وي��روي الخوارزم��ي نق��الً عن اب��ن أعثم 
الكوفي، قائالً: “وأصبح الُحسين من غدِه يستمع 
األخبار فإذا هو بم��روان بن الحكم قد عارضه 
ف��ي طريقِه، فقال: أبا عب��د هللا ! إنِّي لك ناصح 
فأطعن��ي ترش��د وتُس��دَّد، فقال: وم��ا ذاك ؟ قُل 
أس��مع، فقال: إنِّي أُرشدك لبيعة يزيد فإنَّها خيٌر 
لك في دينك ودنياك. فاس��ترجع الُحسين، وقال: 
إنَّا هلل وإنَّا إليِه راجعون، وعلى اإلس��الم السالم 
إذا بُليت األمة براعٍ مثل يزيد، ثمَّ قال: يا مروان 
! أتُرش��دني لبيعة يزيد، ويزيد رجٌل فاسق، لقد 
قُلت ش��ططاً من القول وزل��الً، وال ألومك فإنَّك 
اللعي��ن الذي لعنك رس��ول هللا، وأنت في ُصلِب 
أبي��ك الحك��م بن العاص، ومن لعنهُ رس��ول هللا 
ف��ال يُنكر من��ه أن يدعو لبيعة يزي��د، إليك عني 
ي��ا عدوَّ هللا ! فإنَّ��ا أهُل بيِت رس��ول هللا، الحق 
فينا يُنطق على ألسنتنا، وقد َسِمعُت جدي رسول 
مة على آِل أبي س��فيان  هللا يق��ول: الخالفة ُمحرَّ
الُطلقاء وأبناء الُطلق��اء، فإذا رأيتم معاوية على 
منبري فابقروا بطنه، ولقد رآه أهل المدينة على 
منبر رسول هللا فلم يفعلوا بِه ما أُمروا، فابتالهم 

بابنِه يزيد”)43(.

 )( وبع��د ِس��جاٍل بين اإلم��ام الُحس��ين
وم��روان ب��ن الحكم، قال ل��ه الُحس��ين: “إليك 
عن��ي، فإنَّك رجس، وإنِّي من أهل بيت الطهارة 
ُ ِليُْذِهَب َعْنُكُم  ق��د أنزل هللا فينا: }إِنََّما يُِريـــدُ اللَّ
َرُكْم تَْطِهيراً{ )س��ورة  ْجَس أَْهَل اْلبَْيِت َويَُطّهِ الّرِ
األحزاب، اآلية: 33(. فنكس رأس��ه ولم ينطق. 
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ثمَّ قال له الُحس��ين: أبشر يا ابن الزرقاء بكّلِ ما 
تكره من رسول هللا، يوم تقدم على ربك فيسألك 
ج��دي عن حقِّي وحّقِ يزيد. فمضى مروان إلى 

الوليد وأخبره بمقالِة الُحسين”)44(.

ا ورد  فكتب الوليد إلى يزي��د بما جرى، فلمَّ
الكت��اب على يزيد َغِضَب غضباً ش��ديداً، وكان 
إذا ِغضب احولَّت عيناه ، فكتب إلى الوليد: بسم 
هللا الرحمن الرحيم. من يزيد أمير المؤمنين إلى 
��ا بعد، فإذا ورد عليك كتابي  الوليد بن عتبة. أمَّ
ه��ذا، فخذ البيعة ثانيةً على أه��ل المدينة توكيداً 
من��ك عليهم، وذر عب��د هللا بن الزبي��ر فإنَّه لن 
يفوتن��ا، ولن ينجو منا أبداً ما دمنا أحياء، وليكن 
مع جواب كتابي هذا رأس الُحس��ين، فإن فعلت 
ذلك، جعلُت لك أِعنَّة الخيل، ولك عندي الجائزة 

العظمى والحظ األوفر. والسالم”)45(.

فلم��ا ورد الكت��اب على الولي��د أعظم ذلك، 
وق��ال: “وهللا، ال يراني هللا، وأنا قاتل الُحس��ين 
بن رس��ول هللا )�(، ولو جع��ل لي يزيد الدنيا 
وما فيها”)46(. وأرسل الوليد بن عتبة إلى منزل 
الُحس��ين ليُنظ��ر أَخَرَج م��ن المدين��ِة أم ال، فلم 
يُص��ب في منزلِه، فق��ال: الحمد هلل إذ خرج ولم 

يبتلني هللا في دمِه...)47(.

ومما يرويه خليفة بن خياط في تاريخِه، أنَّ 
الولي��د كان رجالً رقيقاً س��رياً كريماً، وقد بعث 
يزيد عمرو بن س��عيد )ت70ه���/689م( أميراً 

على الوليد بن عتبة تخوفاً لضعف الوليد)48(.

وبع��د أن ودَّع اإلمام الُحس��ين بن علي بن أبي 
طالب ج��دَّه المصطفى )�(، وق��د أوصى أخيه 
د بن الحنفية، خرج في جوف الليل يريد مكَّة  ُمحمَّ
في جميع أهل بيتِه، وذلك لثالٍث مضين من ش��هر 
شعبان سنة ستين، فلزم الطريق األعظم فجعل يسير 

وهو يتلو هذهِ اآلية: }فََخَرَج ِمْنَها َخائِفًا يَتََرقَُّب قَاَل 
نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن{. )سورة القصص،  َرّبِ نَّجِ

اآلية: 21()49(.

بينما يُشير الشيخ المفيد )ت413ه�/1022م( 
 )(إلى أنَّ اإلمام الُحسين بن علي بن أبي طالب
دخل مكَّة ليلة الجمعة لثالٍث مضين من شعبان، 
هَ تِْلقَاَء َمْديََن قَاَل  ا تََوجَّ دخلها وهو يق��رأ: }َولَمَّ
َعَسٰى َربِّي أَن يَْهِديَنِي َســـَواَء السَّبِيِل{)سورة 

القصص،اآلية:22()50(.

لم نُورد الرس��ائل والحوارات بين الس��لطة 
المركزية في بالد الشام ممثلةً بيزيد بن معاوية 
ووالي��ِه على المدينة المنورة الوليد ين عتبة من 
جه��ة، وبين الولي��د ومروان من جه��ٍة أخرى، 
وبينهم��ا وبي��ن اإلم��ام الُحس��ين )(، وبين 
اإلمام الُحس��ين وعبد هللا ب��ن الزبير بالنص من 
مصدره��ا الخوارزمي وروايت��ِه ومعتمدِه ابن 
أعث��م الكوفي في تأريخِه مقابليها بما تيسَّ��ر من 
المص��ادر التاريخية الُمش��ار إليها في الهوامش 
م��ن باب إع��ادة ذكر النص��وص، ولكن مبتغى 
البح��ث وما نه��دف إلي��ه يُحتِّم علين��ا ذكر تلك 
النص��وص كاملةً لبيان مدى التحريف والوضع 
الذي طال المرويات التاريخية وتحريف أسباب 
الن��زول لآليات القرآني��ة وتأويلها على غير ما 

نزلت ألجل بيانِه وتوثيقِه.

إنَّ مؤرخ��ي الحاكمية السياس��ية عل��ى مّرِ 
الق��رون عندما حاولوا تحريف النصوص خدمةً 
ألهداف الس��لطة السياس��ية فنَّدته تل��ك المواقف 
المتقدمة والسابقة لألحداث من قبل والي المدينة 
الوليد بن عتبة الذي رفض وبإصرار تنفيذ رغبة 
السلطة المركزية في قسر الُحسين على البيعة أو 
قطع رأس��ِه، كذلك موقف أبناء الخلفاء الراشدين 
)رضي هللا عنه��م( ممثلين بموقف عبد الرحمن 
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بن أبي بكر الصديق مع مروان بن الحكم وتأكيد 
موقف��ه من قب��ل أّمِ المؤمنين عائش��ة)g(، هذا 
باإلضافة إلى ما أصرَّ اإلمام الُحسين بن علي بن 
أبي طالب )( لتثبيتِه من خالل تلك الحوارات 
التي ثبت م��ن خاللها أهلية أهل البيت وس��لبهم 
حقَّهم الشرعي بالخالفة، كما أنَّها تُثبت أنَّ األمة 

كانت منكسرة ومسلوبة اإلرادة.

كم��ا أنَّ ِس��جال اإلمام الُحس��ين )( مع 
مروان بن الحكم والذي بشَّ��ره خاللها بالوقوف 
د )�(  أم��ام هللا )( وخصيم��ه حينه��ا ُمحمَّ
كما مرَّ بيانه، تُدلِّل بما ال يقبل الش��ك بأنَّ اإلمام 
الُحس��ين خارٌج من المدينة إل��ى حتفِه الموعود 
إذ إنَّ��ه مقت��وٌل ال محالة، لذا جع��ل الخصم جده 
والموعد القيامة وهذا ما يُفنِّد الرواية التي تُشير 
إلى أنَّ الُحس��ين وبعد معرفتِه باستشهاد رسولِه 
وابن عمِه ُمس��لم بن عقي��ل وهو في طريقِه إلى 
الع��راق كان قد طلب الرجوع من حيث أتى، أو 
أن يأخذوه إلى يزيد مباش��رةً، أو أن يس��يروا بِه 

إلى ثغٍر من ثغور المسلمين)51(.

ولنا في قول ابن األبَّار )ت658ه�/1260م( 
��د ِلَما كان من حوار الُحسين مع  اآلتي خير ُمجّسِ
ِه المصطفى خصيماً، إذ يقول:  مروان في جعل جدِّ
“قعد بالُحس��ين حقَّه، وقام بيزي��د باطله واخالفاه 
! فاذا موقف القض��اء الخصمان، وعنت الوجوه 
)س��ورة  للرحم��ان }َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل{ 
اإلس��راء، اآلية: 81(”)52(. وكذلك قوله: “كانت 
بنو ح��رب فراعن��ة، فذهب اب��ُن بنِت الرس��ول 
ليُخرجهم من الع��راق فانعكس المروم، وحورب 

وال فارس والروم”)53(.
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Abstract

The correspondence that took 
place between the central 

authority in Damascus - represented 
by Yazid bin Umawiya - and the local 
authority in medina -represented by 
its prefect al-Waleed bin Ottba - and 
the discussions that coincided with 
it, which was between the prefect 
and Marwan bin al-hakam, on one 
hand, and between Imam Hussein 
)peace be upon him( and the prefect 
and Marwan bin al-Hakam on 
another hand, and between imam 
Hussein )peace be upon him( and 
abd Allah bin Alzubair from a third 
party, all these correspondence 
and discussions  have confirmed - 
before the Tuff repast months later – 

undoubtedly the intention of central 
authority in putting Imam Hussein 
)peace be upon him( in a situation 
of pledge of allegiance or die.                                       

In addition, these correspondence 
and discussions has indicate that the 
conflict was not )allawiy- amawiy( 
as some sources described, but it 
was between authority and nation 
represented in the mothers of 
believers and the sons of Righteous 
caliphs and the senior of sahaba’s 
sons )god bless them( who disagree 
with the inauguration of Yazid as a 
caliph for Muslims.

Introductions of the departure of Hussein )peace 
be upon him( from Medina to Mecca ..

 A critical study of the Khwarizmi novel )T. 568 AH / 1172 AD(

Ass. Prof. Dr. Daoud Salman Khalaf al-Zubaidi
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المقدمة:

أُتي��ح للعرب أن يُنش��ئوا دول��ةً امتدت من 
حدود الصين إلى س��احل المحيط األطلس��ي، 
ضمَّت في أرجائها الشاس��عة ش��عوباً آس��يوية 
األجن��اس  مختلف��ة  وأوربي��ة،  وأفريقي��ة 
والحض��ارات واللغ��ات، وقام��ت عل��ى بِقاعٍ 
م��ن األرض عرف��ت أعظ��م ما عرف��ه العالم 
من إنجازاٍت حضاري��ة وثقافية، وقبل ظهور 
العرب بقدراتهم الخالَّقة على مس��رح التاريخ 
وأية حض��ارة قبل الحض��ارة العربية نجحت 
م��ن جمع ش��عوب من ق��اراِت العال��م في ظّلِ 
كي��اٍن ثقاف��ي واحد، وت��راٍث علم��ي وفكري 
متراب��ط، وُمثُل ُعليا تُعد من أس��مى ما عرفته 
اإلنس��انية في تاريخها الطوي��ل، إنَّها حضارة 
حفظ��ت ما وص��ل إليها من حض��ارات العالم 
القدي��م، وأضافت إليه ما أس��فرت عنه جهود 
أبنائه��ا ث��مَّ قدمته إل��ى العالم، فكان م��ا قدمته 

أساس��اً للحض��ارة الحديث��ة، ومن هن��ا تبرز 
أهمي��ة اختي��ار موضوع بحثنا: نش��اط حركة 
الترجم��ة ف��ي بي��ت الحكم��ة خ��الل العصر 
العباس��ي األول، ذلك أنَّ العلوم األجنبية التي 
نُقل��ت عن اليونان والهن��د وفارس، قد أحدثت 
أث��راً بعيداً في حضاراتنا العربية اإلس��المية، 
ولق��د ب��دأت ه��ذِه المؤلَّفات المترجم��ة تُوحي 
لمترجميه��ا بآف��اق جدي��دة م��ن حق��ول العلم 

والمعرف��ة.

ولق��د تمَّ تقس��يم البحث على ثالث��ة مباحث 
تليها الخاتمة، درجنا فيها كل ما توصلنا إليه من 
ن المبحث األول  نتائج من خالل البح��ث، تضمَّ
دراس��ة مفهوم الترجمة لغ��ةً واصطالحاً، وفيه 
خمس��ة مح��اور، تناولنا فيه تعري��ف الترجمة، 
بي��ان قيمته��ا، ووضحن��ا فيه أس��اليب الترجمة 
ومن ث��مَّ أدواره��ا، وأخي��راً أس��باب ودواعي 
الترجم��ة. وتضم��ن المبح��ث الثان��ي المعن��ى 

نشاط حركة الترجمة في بيت الحكمة ببغداد 
)132 -232هـ/749-846م(

م. سوسن بهجت يونس صالح)*(

 )*( جامعة بغداد / كلِّية اللغات.
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اللغوي واالصطالحي لبيت الحكمة، وقد انقسم 
على ثالث��ة محاور، تناولنا ف��ي المحور األول 
دين  مفه��وم بيت الحكمة لغةً واصطالح��اً، مؤّكِ
م��ن خالل آي��اٍت قرآنية وآراء علم��اء اللغة أنَّ 
تس��مية بيت الحكمة لم يأِت اعتباطاً، وإنَّما كان 
دالل��ةً على نوعي��ة الترجمات والكت��ب المؤلَّفة 
في��ه، والمح��ور الثاني فق��د احتوى عل��ى بيان 
��س بيت الحكمة وفضلِه بمتابعة اإلداريين  مؤّسِ
والمترجمين في بيت الحكمة والِهبات والوقوف 
الت��ي ُرص��دت له��م. والمبح��ث الثال��ث فقد تمَّ 
تقسيمه على ثالثة محاور، تمَّ التأكيد من خاللها 
على بيان أهّمِ المترجمين الذين اشتغلوا في بيت 
الحكمة، واس��تعراض أهّمِ مؤلَّفاتهم في أقس��ام 
اللغات الفارس��ية واليونانية والسريانية وأخيراً 
ن أهم  اللغة الهندية. والمح��ور األخير فقد تضمَّ
نتائج نش��اط حرك��ة الترجمة، ويُع��د المحصلة 
النهائية للجهود المشتركة بين الخلفاء العباسيين 

والعاملين في بيت الحكمة البغدادي.

ا بالنس��بة أله��ّمِ المصادر التي اس��تفدنا  أمَّ
منه��ا ف��ي إع��داد ه��ذا البح��ث، فنُش��ير إل��ى 
الندي��م  اب��ن  لمؤلِّف��ِه  “الفهرس��ت”  كت��اب 
)ت385ه���/995م(، ال��ذي أمدن��ا بمعلوماٍت 
والكت��ب  الرج��ال  أس��ماء  وقوائ��م  وافي��ه 
والمترجمي��ن وف��ي مختلف العل��وم، كما أمدنا 
كتاب ابن أب��ي أصيبعة )ت668ه�/1270م(، 
“عي��ون األنباء في طبقات األطب��اء” بترجمة 
األطباء والُمش��تغلين ف��ي صناعة الطب فضالً 

عن أسماِء مؤلَّفاتهم. 

المبحث األول: مفهوم الترجمة 
لغًة واصطالحًا:

أوالً: معنى الترجمة 
الترجم��ة ه��ي نق��ٌل من لغ��ٍة أجنبي��ة إلى 
م��ا يُقابل الن��ص أو المصطلح العلم��ي باللغة 
العربي��ة، أو ه��ي محاول��ة نق��ل الكلم��ات أو 
المصطلح��ات العلمية من لغٍة أجنبية إلى اللغة 
العربي��ة، م��ع تحويره��ا نطق��اً لتالئ��م النطق 

العربي)1(.

ثانياً: بيان قيمة الترجمات
والترجم��ة كعم��ٍل فن��ي تحتاج إل��ى ثالثة 
أمور، على الُمترجم استيفاءها ضرورةً، وهي: 
إتق��ان اللغة المنقول إليه��ا واللغة المنقولة منها. 
أض��ف في هذا العصر إلى ذلك تش��بع المترجم 
بالحضارتي��ن الُم��راد أن ينقل منهم��ا وإليهما. 
وال ب��دَّ من القول أنَّ بع��ض الُمترجمين لم تكن 
تتوف��ر فيهم ُمجمل الش��روط المطلوب��ة، ولهذا 
أم��ر الخلفاء بإصالح بع��ض التراجم أو بإعادة 

ترجمتها من جديد)2(.

ويمك��ن القول بأنَّ الخط��أ األكبر الذي وقع 
في��ه المترجمون إل��ى اللغة العربية، هو نس��بة 
بع��ض الكتب إلى غير أصحابه��ا، وهذا الخطأ 
كان ل��ه بع��ض اآلث��ار الخطي��رة على مس��ار 
الفكر العربي، ككت��اب “الربوبية” الذي ُعزي 
ألرس��طو Aristotle )384-322ق.م.( وهو 
وق��د  )427-347ق.م.(.   Plato ألفالط��ون 
اعتم��د علي��ه الفاراب��ي )260-339ه�/874-
950م( ف��ي مؤلَّفِه “الجم��ع بين رأي الحكيمين 
أفالط��ون وأرس��طو...”، وال يُقلِّل م��ن أهمية 
المش��كلة القول: بأنَّ الفاراب��ي كان يعلم بحقيقة 
التحري��ف والخل��ط وأنَّه كان ين��زع بطبعِه إلى 
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الوحدة فيبقى األمر يتعلَّق بالتشويه والخلط)3(.

وه��ذا يُش��ير إلى أنَّ كتب أرس��طو وصلت 
إل��ى الع��رب مش��وبةً بكثي��ٍر م��ن األخط��اء، 
واإلضاف��ات التي أُدخلت عليها من األفالطونية 
والفيثاغوري��ة   Neoplatonism الُمحدث��ة 
Pythagoreanism... مم��ا خل��ق بلبل��ةً ف��ي 

الفهم)4(.

ويج��ب أن ال ننس��ى أنَّ من األس��باب التي 
أدت إل��ى ضياع بعض المعان��ي أثناء الترجمة 
ه��ي أنَّ النقل تمَّ مراراً عل��ى درجتين، أو أكثر 
م��ن اليونانية إل��ى الس��ريانية أو الِعبرانية على 
ما ي��رى أحد الُمترجمين، ومنهم��ا إلى العربية 
عل��ى ما يرى مترج��م آخر، وهذا م��ا أكَّده أبو 
حي��ان التوحي��دي )ت400ه���/1009م( ف��ي 
“المقايس��ات”: “عل��ى أنَّ الترجم��ة م��ن اللغة 
اليوناني��ة إل��ى العبراني��ة، وم��ن العبرانية إلى 
السريانية، ومن السريانية إلى العربية، قد أخلَّت 
بخ��واص المعاني في أب��دان الحقائق إخالالً ال 

يخفى على أحد...”)5(.

فضالً عن أنَّ الُمترجمين العرب المس��لمين 
قد كان��وا كثيراً ما يلجأون إل��ى اختيار المعاني 
المهم��ة الت��ي ت��روق له��م ويُهمل��ون المعاني 
األخرى، وهذا معناه عدم التقيد بالنص وخروج 
عل��ى قواعد الترجم��ة، فضالً عن التفس��يرات 
والزي��ادات الت��ي كان��ت تُض��اف إل��ى الكتب 

الُمترجمة. 

ومن العي��وب التي لَِحقَ��ت بالترجمة والتي 
ح��ازت عل��ى أهميٍة بالغ��ة، هي ابتع��اد بعض 
الُمترجمين في ترجماتهم عن النس��خ األصلية، 
واعتماد البعض اآلخر على الترجمات الحرفية.

في حين ذك��ر الباحثون الذي��ن اهتموا بهذا 

الشأن صعوباٍت أخرى تتعلَّق بالفارق األساسي 
بين ما تستسيغه العقلية اليونانية من تعدد اإللهة 
وبي��ن ما هو ما تعافه عل��ى العقلية العربية التي 

تنزع إلى التوحيد)6(. 

والغم��وض  األخط��اء  كّلِ  م��ن  وبالرغ��م 
والتحريف التي المس��ت نقل الكت��ب إلى اللغة 
العربية يبقى صحيحاً القول بأنَّ الدقة والوضوح 
هي الطاب��ع األعم واألغلب الذي س��يطر على 
معظ��م المؤلَّفات التي نُقل��ت، فكانوا يحرصون 
عل��ى أن تكون تح��ت يدهم نس��خ األصل الذي 
ينقل��ون عن��ه وترجماتها ف��ي غي��ر العربية – 
الس��ريانية – ليُقابل��وا بي��ن بعضه��ا والبع��ض 

اآلخر)7(.

ثالثاً: أساليب الترجمة والتعريب
للترجمة في النقل طريقتان، أحدهما طريقة 
يوحن��ا ابن البطريق )ت200ه���/815م( وابن 
ناعمه الحمص��ي )ت: ق3ه���/9م( وغيرهما، 
وه��و أن ينظر المترجم إلى كّلِ كلمٍة مفردة من 
الكلم��ات اليونانية وما ت��دل عليها، فيأتي الناقل 
مف��ردة من الكلمات العربي��ة تُرادفها في الداللة 
عل��ى ذلك المعنى فيُبيِّنه��ا وينتقل إلى األخرى، 
كذل��ك تنته��ي إلى جملة ما يري��د تعريبه، وهذِه 
الطريقة رديئة لوجهين: أحدهما، إنَّه قد ال يوجد 
في الكلمات العربية كلمات تُقابل جميع الكلمات 
اليوناني��ة، وله��ذا وق��ع من خ��الل التعريب أنَّ 
كثيراً م��ن الكلمات اليوناني��ة بقيت على حالها. 
والثاني، إنَّ خواص التركيب والنسب اإلسنادية 
ال تُطابق نظيرها ف��ي لغٍة أخرى دائماً، وأيضاً 
وق��ع خلل من جهة اس��تعمال المج��ازات وهي 
كثيرة في كّلِ اللغات)8(. وال بدَّ من اإلش��ارة إلى 
أنَّ هذِه الترجمة بهذِه الطريقة تكون مفككة ليس 

بين كلماتها ارتباط كبير بحيث يحكم وحدتها.
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والطريق الثاني ف��ي التعريب، هي طريقة 
)194-260ه���/810- إس��حاق  ب��ن  ُحني��ن 
873م(، وه��ي أن يأتي بجمل��ٍة فيجعل معناها 
في ذهن��ِه، ويُعبِّر عنها باللغ��ة األخرى بجملٍة 
تُطابقها س��واء س��ادت األلف��اظ أو خالفتها)9(. 
ويمك��ن القول بأنَّ هذِه الطريق��ة تُعد أجود من 
األول��ى، ولهذا نجد أنَّ ُكتب ُحنين بن إس��حاق 
ل��م تحتج إلى تهذيٍب وإصالح، إالَّ فيما نقله في 
الرياضي��ات؛ ألنَّه لم يك��ن متعمقاً، بها بخالف 
كتب الطّبِ والمنطق والعلم الطبيعي واإللهي، 
فكتب��ه فيها ل��م تحت��اج إلى إص��الح)10(. ومن 
المع��روف أنَّ ُحني��ن بن إس��حاق كان يتِّبع في 
أس��لوب ترجمتِه أسلوباً علمياً في تحقيق النص 
الذي يُترجمه، وقد روي أنَّه كان ال يكتفي بأقّلِ 
من ثالث��ِة مخطوط��ات للنّصِ الواح��د، وذلك 

ليتسنَّى له تحقيق النص)11(.

رابعاً: أدوار الترجمة
��م أدوار الترجمة بحس��ب ما  يمك��ن أن نُقّسِ

تُرجم فيها من الكتب على ثالثِة أدوار:

● الدور األول: ويمتد من خالفة المنصور 
س��نة )136ه�/753م( إلى نهاية خالفة الرشيد 
بترجم��ة  وتتمي��ز  )193ه���/808م(،  س��نة 
العل��وم العربي��ة كالط��ّبِ والفلك. ومن أش��هر 
من نق��ل في��ه جورجيس ب��ن جبرائي��ل )توفِّي 
بع��د 152ه���/769م(، ويوحن��ا ب��ن ماس��ويه 

)ت243ه�/857م()12(.

س��نة  م��ن  فيب��دأ  الثان��ي:  ال��دور   ●
)198ه�/813م( إلى )300ه�/912م(، ويتميز 
بترجمة كتب الرياضيات، والفلسفة، والمنطق. 
وأش��هر الُمترجمين في��ه: يحيى اب��ن البطريق 

��اج بن  )توفِّ��ي نح��و 200ه���/815م(، والحجَّ
)169-218ه���/786- َمَط��ر  ب��ن  يوس��ف 
833م(، وقس��طا بن لوق��ا البعلبكي )توفِّي نحو 
300ه���/912م(، وُحنين بن إس��حاق العبادي، 
وابنه إس��حاق بن ُحنين )215-298ه�/830-
ة )221-288ه�/836- 910م(، وثاب��ت بن قُرَّ

901م(، وحبيش األعسم.

● ال��دور الثال��ث: يب��دأ بع��د س��نة )300ه� 
/912م(، ولق��د تميَّ��ز بترجمة الكتب في مختلف 
العلوم وحتَّى اآلداب أيضاً، ومن أشهر المترجمين 
فيه: متِّي بن يونس )ت328ه�/939م(، وس��نان 
ة )ت331ه� /943م(، ويحيى بن  بن ثابت بن قُرَّ

َعِدي )280-364ه� /894-975م()13(.

خامساً: أساليب ودواعي الترجمة
يهمن��ا أن نُجمل الدواف��ع التي دعت العرب 
المس��لمين إلى نقل علوم األجانب إلى العربية، 

كما يأتي:

��الع على ما عند األمم  1. الرغب��ة في اإلّطِ
األخ��رى من العل��وم واآلداب، كرغبِة خالد بن 
��الع على  يزي��د )ت90ه���/708م(، ف��ي اإلّطِ
كت��ب الكيمياء اليوناني��ة، ورغبة بعض الخلفاء 
العباس��يين ف��ي العل��وم كالمنص��ور والرش��يد 

والمأمون.

2. الَج��دَل الديني والُمناظ��رات، نظراً ِلَما 
ظه��ر في العصر األموي م��ن مجادالٍت دينيَّة 
وُمناظ��رات من خالل الحلقات والمجالس التي 
كان��ت تُعقد في المس��اجد الجامع��ة حيث كانوا 
يُكث��رون م��ن المناقش��ة والُمجادلة ف��ي أموٍر 
كثي��رة، منه��ا القضاء والقَ��دَر وفيم��ا إذا كان 
اإلنس��ان ُمس��يَّراً أو ُمخيَّراً، لذا فإنَّهم انقس��موا 
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على قس��مين كلَّ فئٍة تُناص��ر رأي، لذا برزت 
الحاج��ة ف��ي العص��ر العباس��ي إل��ى معرف��ِة 
م��ا عن��د األم��م األخرى مم��ا يفيدهم ف��ي تلك 

الُمجادالت)14(.

ويب��دو أنَّ ظه��ور مثل هذِه األف��كار كانت 
من جراء احتكاك العرب المس��لمين بش��عوب 
البل��دان المفتوح��ة، فض��الً عن بداي��ة ظهور 
الش��عوبية وفِرقهم الذين كان��وا يبثون مثل هذِه 

األفكار.

إنَّ أول م��ن أسَّ��س بيت الحكم��ة ببغداد هو 
الخليفة هارون الرش��يد )149-193ه�/766-
809م( فقد ذكر ابن النديم أنَّ أبا س��هل الفضل 
ب��ن نوبخ��ت “كان في خزانة الحكم��ة لهارون 
الرش��يد وله��ذا الرجل نق��ٌل من الفارس��ي إلى 

العربي”)15(.

وإلى المعنى نفس��ه أش��ار القفط��ي قائالً: 
“الفض��ل ب��ن نوبخ��ت أب��و س��هل كان م��ن 
الُمتكلِّمي��ن في زمن الرش��يد، وق��د والَّهُ القيام 
بخزانِة كتب الحكمة”)16(. ويُضيف قائالً: “إنَّ 
الرش��يد ولَّى يوحنا بن ماس��ويه ترجمة الكتب 
��ا وجدها بأنق��رة وعموريا  الطبي��ة القديمة لمَّ
وس��ائر بالد الروم حيث افتتحها المس��لمون، 
ووضعه أمين��اً على الترجمة ورتَّ��ب له ُكتَّاباً 

ُحذَّاقاً بين يديِه”)17(.

نس��تخلص من النصوص الس��ابقة على أنَّ 
��س الحقيقي  الخليفة هارون الرش��يد هو المؤّسِ
لبيت الحكمة، وفي خالفة المأمون زادت العناية 
ببي��ِت الحكم��ة ِلَما أُثَِر عن المأم��ون من محبَّتِه 

للفلسفة، والعلوم العقلية)18(.

ويُع��د بي��ت الحكمة أول مكتب��ة عامة ذات 

ش��أٍن كبير في العالم اإلس��المي، ب��ل إنَّه كان 
أول مرك��ز علمي إس��المي اجتمع ب��ِه العلماء 
والباحث��ون، ولج��أ إليه طالَّب العل��م، فأصبح 
يُحقِّ��ق للط��الَّب زاداً علمي��اً وفي��راً، ويُخرج 
له��م م��ن جه��د القائمي��ن علي��ِه ثقاف��ةً مختلفة 
االتجاه تش��مل علوم الطب والفلس��فة والحكمة 

وغيرهما)19(.

ويُش��ير اب��ن أب��ي أصيبع��ة)20( أنَّ يوحنا 
بن ماس��ويه ق��ام بترجمة الكت��ب اليونانية في 
بي��ِت الحكمة، وخدم الخلف��اء هارون واألمين 
ل. والمأمون وبقى على ذلك أيام الخليفة المتوّكِ

وم��ن ذل��ك نس��تطيع الق��ول إنَّ ازده��ار 
الترجم��ة في بي��ِت الحكمة اس��تمر حتَّ��ى أيام 
المتوكل، وفي إش��ارةٍ أخرى للقلقشندي أنَّ هذِه 
الخزان��ة – أي بيت الحكم��ة – ظلَّت موجودةً 
حتَّى داهمت التت��ار بغداد وقتل ملكهم هوالكو 
/1217-1265م(  )614-663ه���  خ��ان 
الُمس��تعصم آخ��ر خلف��اء العباس��يين، فذهبت 
خزان��ة الكت��ب فيما ذهب��ت وذهب��ت معالمها، 

وأُعفيت آثارها)21(.
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المبحث الثاني: نشاط حركة 
الترجمة في بيت الحكمة 

البغدادي

أوالً: تأسيس بيت الحكمة البغدادي
يُعد العصر العباس��ي األول )132-132ه� 
/749-846م( م��ن أزه��ى العصور في الدولة 
العباس��ية م��ن حيث االهتم��ام بالعلم وتش��جيع 
الحرك��ة العلمي��ة)22(، حيث كان التس��اع رقعة 
الدولة العباس��ية ووفرة ثرائها ورواج تجارتها 
أثٌر في خلق نهضٍة ثقافيٍة لم يشهدها الشرق من 

قبل)23(.

إنَّ األمم التي اعتنقت اإلس��الم، أو انضوت 
ن علومه��ا، وآدابها  تح��ت لوائِه ص��ارت ت��دّوِ
بالعربية التي من خاللها تعلم الدين اإلس��المي، 
أو بس��بب انتش��ار العربية وغلبتها على لغاتهم 
األصلية، وتقرباً من القائمين بإدارة أمور الدولة 
ولإلفادةِ من الفاتحين والحصول على المناصب 

ولنشر أمجادهم وتخليدها)24(.

ثانياً: الترجمة من الفارسية إلى العربية
إنَّ المتتبع لنش��اط حرك��ة الترجمة في بيِت 
الحكمة يجد أنَّ بوادر ترجمة التراث الفارسي قد 
بدأت قبل تأسيس بيت الحكمة، وذلك منذ خالفة 
أب��ي جعف��ر المنص��ور )136-158ه�/754-
775م(، حيث ناُلحظه كان يُشجع ترجمة كتب 
��ب اليونانية وما أُهدي إلي��ه من كتٍب باللغِة  الّطِ
الهندية والفارسية، ويمكن تقسيم المترجمين في 
قس��م الترجمة الفارس��ية إلى عدَّة طبقات، وهي 

كاآلتي:

● الطبق��ة األولى: الذين مارس��وا الترجمة 
والنقل في مختل��ِف اآلداب والعلوم، ومثَّلها في 
ه��ذِه القائمة عبد هللا بن المقف��ع الذي ظهر أثره 

في كّلِ ناحيٍة من نواح��ي الحياة الفكرية، حيث 
ترجم عن الفارسية أكثر من علٍم وأدٍب وفن)25(.

● الطبق��ة الثانية: المترجم��ون الذين عنوا 
بنقل الكتب التي تناول��ت النجوم والرياضيات، 
ومن أش��هر النقلة هو عبد هللا ابن المقفع وأحمد 

بن جابر البالذري.

● الطبق��ة الثالثة: الذي��ن اهتموا بنقل الكتب 
األدبي��ة من ن��وع القصص البطولي��ة واآلداب 
األخالقية وهي المعروف��ة ب�”اآليين”، ويمثلها 

في هذِه الالئحة البالذري وجبلة بن سالم.

ا الطبقة الرابعة: الذين عنوا بنقل العلوم  ● أمَّ
األخ��رى عدا التاريخ والقصص التاريخية ولقد 
وردت أس��ماؤهم بعد جبلة بن س��الم وقبل عمر 

بن الفرخان)26(.

ول��م يقتصر ترجمة التُراث الفارس��ي على 
بي��ت الحكم��ة، وإنَّما تع��داه إلى جه��وٍد فردية 
عنوا به��ذا العمل الرائد وخاص��ةً من الموالي، 
وس��يرد إلى ذكر ذلك الحقاً، وتحت هذا المعنى 
أش��ار أحد الباحثين قائ��الً: “إنَّ فريقاً من النقلة 
عن اللغة الفارس��ية كانوا من النصارى، وكان 

البعض اآلخر من المسلمين األعاجم”)27(.

أشهر النقلة من الفارسية إلى العربية:

1. عبد هللا ابن الُمقفَّع:
واسمه بالفارس��ية روزيه)28(، وهو عبد هللا 
اب��ن الُمقفَّع )106-142ه�/724-760م(، كان 
يُكنَّى قبل إس��المِه بأبي عمرو، فلما أسلم اكتنى 
د، والُمقفَّع ابن المب��ارك، وإنَّما تقفَّع  بأب��ي ُمحمَّ
اج بن يوسف ضربه بالبصرة في ماٍل  ألنَّ الحجَّ
احتجزه من مال الس��لطان، فُض��رب بِه ضرباً 
مبرحاً فتقفَّعت يده، وكان أصله من خوز مدينة 



75  دجد بادل  ةمااعل مك حكم  ةبلعل حح ل ك 

من كور فارس، وكت��ب أوالً لداود بن عمر بن 
هبيرة، ثمَّ كتب لعيس��ى بن عل��ي على كرمان. 
وكان ف��ي نهاي��ة الفصاح��ة والبالغ��ة، كاتب��اً 
ش��اعراً فصيح��اً، وكان أحد النقلة من اللس��ان 
الفارس��ي إلى العربي مضطلعاً باللغتين فصيٌح 
بهم��ا، وقد نق��ل عدَّة كت��ب من كت��ب الفرس، 
منها: كت��اب “خداينامة”)29( في الِس��يَر، كتاب 
“اثين نامه” ف��ي االيبن، كتاب “كليلة ودمنه”، 
كت��اب “م��زدك”)30(. كت��اب “التاج في س��يرة 
آنو ش��روان”، كتاب “اآلداب الكبير” ويُعرف 
ب�”ماقراجس��نس”، كت��اب “األدب الصغير”، 

كتاب “اليتيمة” في الرسائل...

ونس��تطيع أن نس��تنتج م��ن النّصِ الس��ابق 
أنَّ اب��ن الُمقفَّ��ع كان ضليع��اً باللس��ان العربي 
والفارسي وفصيحاً بهما معاً، وكان يؤاخذ عليه 
أنَّه زندي��ق كما وصفه البغ��دادي)31(، ويتضح 
ذل��ك جلياً م��ن نوعية الكتب الت��ي ترجمها من 
الفارسية إلى العربية، وتحت هذا المعنى أشار 
إليه الشريف المرتضى )355-436ه�/966-
1044م(: “قال جعفر بن س��ليمان، روي عن 
المه��دي أنَّه قال: م��ا وجدت كتاب��ة زندقة قط 
إالَّ وأصل��ه ابن المقفع”)32(. في حين يضع ابن 
النديم)33( اب��ن المقفع في أول قائمة الُمترجمين 

عن الفارسية.

2. أبو سهل الفضل بن نوبخت:
ه��و أحد النقل��ة من اللس��ان الفارس��ي إلى 
العرب��ي وقد ذكره ابن النديم)34(. وهو فارس��ي 
األصل. كان في خزانة الحكمة لهارون الرشيد، 
ولهذا الرجل نقٌل من الفارس��ي إلى العربي...، 
م  ومعوله في علمِه على كتب الفرس، وهو ُمنّجِ
ماً  ح��اذق خبي��ر في حوادثه��ا، وكان أب��وه ُمنّجِ
أيضاً، ويُش��ير أحد الباحثين قائالً: “إنَّ أبا سهل 

بن نوبخت هو الوحيد الذي نستطيع أن نعثر من 
خالل كتبِه على أسماء بعض الكتب الفارسية أو 

ترجماتها”)35(.

ومن أهّمِ كتبه: كتاب النهمطان في المواليد، 
كت��اب الفأل النجوم��ي، كت��اب المواليد، كتاب 
تحويل س��ني الموالي��د، كتاب المدخ��ل، كتاب 
التش��بية والتمث��ل، كت��اب الُمنتحل م��ن أقاويل 
مي��ن في األخب��ار والمس��ائل والمواليد..  الُمنّجِ

وغيرها)36(.

وق��د دخ��ل أب��و س��هل ف��ي خدم��ة الخليفة 
ه��ارون  الخليف��ة  عص��ر  وأدرك  المنص��ور 
الرشيد، وكان يتردد على بيِت الحكمة أو خزانة 
الحكمة)37(. وقد اختص في ترجمة كتب النجوم 
والرياضي��ات، حي��ث عرفوا ف��ي دار الخالفة 
مين منذ عه��د الخليفة المنصور  العباس��ي كُمنّجِ
ومن بعدِه الخلفاء الرشيد والمأمون، وقد احتلوا 
مكان��ةً رفيع��ة ف��ي إدارة الدول��ة وف��ي العلوم 
واآلداب والثقافة اإلس��المية ما يقرب من أربعِة 
ق��رون، أي م��ن أوائل القرن الثان��ي إلى أوائل 

القرن الخامس الهجري)38(.

3. موسى ويوسف ابنا خالد:
أدرج اب��ن النديم)39( اس��ميهما ضمن قائمة 
النَقَلة من اللس��ان الفارس��ي إلى العربي، ولكن 
سكتت المصادر األخرى عن ذكر أيَِّة معلوماٍت 
نه كتاب الفهرس��ت  عنه��م، إالَّ أن نذكر ما تضمَّ
البن النديم عنهما، إذ ذكر: “موس��ى ويوس��ف 
ابن��ا خال��د كان��ا يخدم��ان داود بن عب��د هللا بن 
حميد بن قحطبة، وينقالن له من الفارس��ية إلى 

العربية”)40(.

أب��ي  اب��ن  أنَّ  إل��ى  نُش��ير  يفوتن��ا أن  وال 
أصيبع��ة)41( قد جاء على ذكر موس��ى بن خالد 
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فق��ط، حيث قال: “موس��ى بن خال��د التُرجمان 
وج��دت من نقل��ِه كتباً كثيرة من الس��تَّة عش��ر 
لجالين��وس وغيره��ا، وكان ال يصل إلى درجة 

ُحنين أو ما يقرب منها”)42(.

ويتض��ح أنَّ الترجمة لم تقتص��ر على بيت 
الحكم��ة فقط، وإنَّما كان هن��اك معنيون بحركة 
الترجم��ة غير رس��ميين، أي أنَّها جهود فردية، 
ولكنه��ا أس��همت بش��كٍل فاع��ل في نق��ل علوم 
ا فيما يخص األخوين  ومعارف أم��م مختلفة، أمَّ
موسى ويوسف ابنا خالد، فإنَّ ابن النديم لم يُعِط 
أيَّ ترجمٍة عنهما، س��وى اإلشارة إلى أنَّهما ابنا 
خال��د، ويبدو أنَّ درجة ش��هرة خالد هذا جعلت 

ابن النديم يُهمل إعطاء ترجمة له.

وال��ذي يهمن��ا في األم��ر أنَّ نش��اط حركة 
أم  الحكم��ة  بي��ت  ف��ي  أكان  الترجم��ة س��واء 
خارجها، جعلت المؤرخين يحجمون أحياناً عن 
ذكر النَقَلة بش��كٍل مفصل، ولكن هذا ال يُقلِّل من 
جهوده��م العلمية في نقل ت��راث األمم األخرى 

إلى العربية.

ا بالنس��بة الس��م موس��ى، فلق��د ورد في  أمَّ
تاري��خ تج��ارب الَس��لَف ضمن أبن��اء خالد ولم 
نعثر على اس��م يوسف، ومن خالل تدقيق قوائم 
أس��ماء المترجمين والمعنيين في الكتب العلمية 
والرياضية نجد اس��مي موس��ى ويوسف ضمن 

مترجمين هذا النوع من الكتب)43(.

4. الحسن بن سهل:
��د ب��ن س��هل ب��ن عبد هللا  وه��و أب��و ُمحمَّ
السرخس��ي)44(. وزي��ر الخليفة المأم��ون الذي 
اس��توزره بع��د مقت��ل أخي��ه الفضل بن س��هل 
ذي الرئاس��تين)45(، فم��ا ل��ه من الكتب س��وى 

األنواء)46(.

وفيم��ا يخ��ص الفضل بن س��هل فلقد أطنب 
الجهشياري في ذكرِه ومدحِه، حيث قال: “كان 
الفضل بن سهل بن زاد الفروخ – ذو الرئاستين 
– يجل��س عل��ى كرس��ّيٍ ُمجنَّح ويحم��ل فيه إذا 
أراد الدخ��ول عل��ى المأم��ون... وإنَّما ذهب ذو 

الرئاستين في ذلك مذهب األكاسرة”.

وهذا يُش��ير إلى أنَّ الفضل بن سهل كان له 
حض��ور ومنزلة عن��د الخليفة المأم��ون، ومما 
زاد تقربه منه هو معرفة الفضل بن س��هل بعلم 
النج��وم، حيث يروي ابن طاووس)47(: “أنَّه لما 
وقع ما بين األمين والمأمون ما وقع، واضطربت 
خراس��ان وطلب ُجند المأمون أرزاقهم وتوجه 
عل��ي بن عيس��ى بن ماهان م��ن العراق لحرب 
المأمون وقد ضاق��ت عليه مجال التدبير وعزم 
على مفارقة ما هو فيه، أخذ الفضل طالعه فقال 
ل��ه ما تنزل هذِه المنزل��ة إالَّ خليفة غالباً ألخيك 
األمين، فال تعجب وما زال يس��كنه ويثبته حتَّى 
ورد عليهم في تلك الساعة رأس ابن ماهان وقد 
قتل��ه طاهر بن الُحس��ين، وثبت ملك��ه وزال ما 

كان يخاف وظفر باألمان”.

ونس��تطيع أن نتوصل إلى ال��رأي القائل أنَّ 
الفضل بن س��هل كان مش��هوراً ف��ي تمكنِه من 
قراءة الطالع ومعرفة عل��م النجوم، إالَّ أنَّه كان 
يملك أيضاً الحضور والثقة بالنفس ألنَّه كما هو 
معروف بالصب��ر والثبات في األوقات الصعبة 
هي من ِش��يَم الرجال وهذا ما حاول أن يبثَّه في 
صدر وعقل الخليفة المأمون، ألنَّه بمحاولتِه هذِه 
اس��تطاع أن يكون ذو مكانٍة مميزة لدى الخليفة. 
ة ق��راءة الطالع ولكننا نُجزم  إننا ال نُجزم بصحَّ
بتدبي��ر وكيد البرامكة وآل س��هل الذين حاولوا 
تغيير دفَّة الحكم من العباس��يين إلى الفرس كما 

تُشير بعض النصوص.
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5. البالذري: 
ه��و أبو جعف��ر أحمد ب��ن يحيى ب��ن جابر 
الب��الذري، وقي��ل يُكنَّ��ى أبا الحس��ن، من أهل 
بغ��داد، كان جده جابر يكت��ب للخطيب صاحب 

مصر، وكان شاعراً راوية)48(.

ل ومن  ويُع��د البالذري م��ن ندماء المت��وّكِ
جلس��اء الُمس��تعين باهلل العباسي، ومات في أيام 
)279-289ه���/892-903م()49(.  الُمعتض��د 
وهو أحد النَقلَة من اللس��ان الفارسي إلى اللسان 
العرب��ي، وله م��ن الكتب: كتاب فت��وح البلدان 
ه،  الصغير، وكتاب فتوح البلدان الكبير، ولم يُتمَّ
وكتاب األخبار واألنس��اب )أنس��اب األشراف( 
المش��هور في عدَّةِ ُمجلَّدات، وهو من مش��اهير 
كت��ب التاري��خ، وكت��اب عهد أردش��ير ترجمه 

بشعر)50(.

وإنَّ م��ا يهمنا من إنتاج��ِه الفكري هو كتاب 
“عهد أردشير” الذي قام بنقلِه من الفارسية إلى 
العربية، وهي من ضمن الخمس��ة كتب الُمجمع 
عل��ى جودتها حس��ب ما ذك��ره اب��ن النديم)51(، 
حيث أش��ار: “كان كتاب��اً معروفاً ف��ي العصر 
العباس��ي، متداوالً بين الكتاب والوزراء، ترجم 
إلى العربية، ونظم فيها أكثر من مرة.. وش��هرة 
ه��ذا الكتاب وأهميت��ه عند ال��وزراء والقائمين 
بأمر الدولة ناتج عن أنَّه كان يُعد دستوراً للدولة 
الساس��انية طول عمرها الطويل، ولم يكن ألّيِ 
ملٍك إهمال��ه أو العدول عنه، لذا فعندما نُقل إلى 
العربية قوبل بترحيٍب كبير في أوس��اط الُكتَّاب 
والوزراء والقائمين بأمر السياس��ة في الخالفة 
العباس��ية.. وق��د نقله الب��الذري من الفارس��يِة 

نظماً”)52(.

د بن الجهم البرمكي: 6. ُمحمَّ
وهو أح��د النَقلَة من اللس��ان الفارس��ي إلى 
العرب��ي)53(. واش��تهر بكون��ِه عالم��اً بالمنطق 
والتنجي��م حيث إنَّه ألَّف كتاب��اً للمأمون بعنوان: 
“االختيارات قريب المأخذ صحيح المعاني”)54(. 
وأه��م منقوالته عن الفارس��ية إل��ى العربية هو 
كت��اب: “ِس��يَر ملوك الف��رس”، الموضوع في 

خزانة الحكمة زمن المأمون)55(.

7. هشام بن القاسم األصبهاني:
ويُع��د أحد النَقَلة من اللس��ان الفارس��ي إلى 
اللس��ان العرب��ي)56(. ومن أهّمِ الكت��ب التي قام 
بنقلها، كت��اب خداينامة)57(. ول��ه كتاب “تاريخ 
دي أنَّه من نقل  ملوك بني ساس��ان”، يعتقد ُمحمَّ

أو جمع هشام.

8. عمر بن الفرخان الطبري:
وه��و أبو حفص عمر بن حف��ص)58(. وهو 
أحد النَقَلة من اللس��ان الفارس��ي للعربي، ويرد 
عند صاع��د األندلس��ي)59(، حيث أش��ار قائالً: 
“أحد رؤساء التراجمة والُمتحقِّقين بعلم حركات 
النجوم وأحكامهما”. وذكر أبو معشر جعفر بن 
��د البلخي في كتابِه “المذكرات” لش��اذ بن  ُمحمَّ
بحر، أنَّ ذا الرئاس��تين الفضل بن س��هل وزير 

المأمون استدعاهُ من بلدِه، ووصله بالمأمون.

ويرد اس��مه بين العلماء الذين اش��تغلوا في 
بي��ِت الحكم��ة ببغ��داد)60(، وامتاز بكث��رة كتبِه 
حي��ث إنَّه ألَّ��ف كتباً كثيرة ف��ي النجوم وغيرها 
من فنون الفلس��فة، وي��رد في المص��ادر أيضاً 
أنَّ��ه كان منقطع��اً إلى يحيى ب��ن خالد بن برمك 
ث��مَّ انقط��ع إلى الفضل ب��ن س��هل)61(. ويُصنِّفه 
صاع��د األندلس��ي)62( إل��ى أنَّ��ه: “أح��د ُحذَّاق 
التراجم��ة األربع��ة ف��ي اإلس��الم”. وقد فسَّ��ر 
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كت��اب “األربعة” لبطليموس ونقلها له البطريق 
أب��و يحيى بن البطريق، وله م��ن الكتب: كتاب 
المحاس��ن)63(، كتاب اتفاق الفالس��فة واختالفهم 
في خطوط الكواكب)64(. وهذا دليل على نش��اط 

حركة التأليف وتفسير الكتب الُمترجمة.

ومن أبرز أعمال عمر بن الفرخان الطبري: 
تفسير كتاب بطليموس، كتبه إلى سوري تلميذه 
ونقل��ه إبراهيم ب��ن الصلت وأصلح��ه ُحنين بن 
إسحق)65(. وهذا يُشير إلى أنَّ العمل كان جماعياً 
منظَّم��اً للترجمات والتي ل��م تبَق على حالها بل 

رت وُشرحت. فُّسِ

لقد فسَّ��ر عمر بن الفرخ��ان الطبري كتاب 
“ذروثي��وس” الرياض��ي الروم��ي، ف��ي عل��م 
الفلك وأحكام النجوم. ومن الكتب التي فسَّ��رها: 
الكتاب األول في الموالي��د، الثاني في التواريخ 
واألدوار، والثال��ث ف��ي الهي��الج والكرخ��داه، 
والرابع في تحويل ِسني المواليد، والخامس في 
ابتداء األعمال، والكتاب الس��ادس والس��ابع في 
المس��ائل والمواليد، وله الكتاب الس��ادس عشر 

في تحويل ِسني المواليد)66(.

ويمك��ن مالحظة أنَّ س��بب المنزلة الرفيعة 
الت��ي تميَّز بها عمر بن الفرخان هو براعته في 
الترجم��ة من ناحي��ة ومعرفته بعل��م النجوم من 

ناحيٍة أخرى.

9. سالم:
إل��ى  الفارس��ية  م��ن  الناقلي��ن  أح��د  ه��و 
العربية)67(، ولقد كان م��ن إداريي بيت الحكمة 
حيث كان صاحب بيت الحكمة ببغداد، مع سهل 
بن ه��ارون زمن المأمون، وق��د كان من َمهَرة 
الُمترجمين أيام هارون الرش��يد)68(. وال نعرف 
عن س��الم غير اس��مه، حيث لم يصلنا شيء من 

ترجمت��ِه إلى الفارس��ية وال حتَّى أس��ماء كتبِه، 
ويذك��ر اب��ن النديم أنَّ أول تفس��ير للمجس��طي 
وإخراجه إلى العربية قد ُعني بِه يحيى بن خالد 
ب��ن برمك ففسَّ��ره فل��م يُتقنه ولم ي��رَض بذلك، 
فندب لتفس��يرِه أبا حسَّان، وس��الم صاحب بيت 

الحكمة فأتقناه واجتهدا في تصحيحِه.

10. عبد هللا بن علي:
ه��و أح��د النَقَلة من اللس��ان الفارس��ي إلى 
العربي، وقد اش��تهر في ترجم��ِة الكتب الهندية 
إلى الفارس��ية تمهيداً لنقله��ا للعربية مثل كتاب 

“سيرك” الهندي.

لق��د احتض��ن الع��رب المس��لمون النهضة 
العلمي��ة ورعوه��ا ح��قَّ رعايته��ا، فق��د اعتمد 
بعض أركانه��ا على الموالي من المس��لمين أو 
غي��ر المس��لمين الذين أس��هموا في دراس��اتهم 
وترجماته��م في رفِد التراث العربي اإلس��المي 
بالعل��وم والمعارف، فكان��وا حلقة االتصال بين 

العرب والعالم.

وم��ن النتائ��ج الت��ي ترتَّب��ت عل��ى حركة 
الترجمة ذيوع الكتب المنقولة إلى اللغة العربية 
أن أتيح للمس��لمين تصحيح أغ��الط القدماء في 
بع��ض المواضي��ع، كم��ا أضاف��وا م��ن عندهم 
إضاف��اٍت وابت��كاراٍت قيِّمة الس��يَّما ف��ي الطّبِ 

والفلك والكيمياء والرياضيات)69(.

ثالثـــاً: الترجمة من اليونانية والســـريانية 
إلى العربية

إنَّ تقرير القيمة الحقيقية إلحدى الحضارات 
أمٌر يكتنفهُ كثير م��ن الصعوبات، فكّلِ حضارةٍ 
نم��ت وازده��رت كان ال بدَّ لها من أن تنتفع بما 
س��بقها من حض��ارات، ونح��ن نعل��م أنَّ كثيراً 
م��ا تن��درس آثار الحض��ارات الس��ابقة، وتبقى 
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الحضارة التي تليه��ا في الظهور، فتبدو وكأنَّها 
ق��د انبثقت ناميةً مزدهرةً ب��دون مقدمات، وهنا 
تُقدَّر على أس��اس أنَّها ابت��كار معجزةٍ قامت بِه 
��ةً يُرى له��ا كلُّ مقدمات العبقري��ة والتفوق،  أمَّ
ولق��د تعرض��ت حضارتنا اإلس��المية لتياراٍت 
مختلف��ة، وال بدَّ من التصدي لهذِه التيارات التي 
ن م��ن الدور العظيم الذي قامت  حاولت أن تهّوِ
بِه الحضارة العربية اإلسالمية في تطور الفكر 
اإلنس��اني، حي��ن زعم ه��ؤالء أنَّ حضاراتنا لم 
تأِت بجديد، وأنَّ كلَّ ما فعلته هو دور الوس��اطة 
بين الحضارة اليونانية القديمة وحضارة الغرب 
ف��ي العص��ور الوس��طى، محاولي��ن بذلك من 
تقليل ش��أن العرب، فيدَّع��ون أنَّ بُناة الحضارة 
العربي��ة كان��وا غالبية األمر م��ن غير العرب، 
وأنَّ العرب لم يلعبوا س��وى دوراً ثانوياً في بناِء 

تلك الحضارة.

ونس��تطيع أن نُفنِّد هذِه االدعاءات قائلين أنَّ 
نقطة البداية لدراس��ة كّلِ حضارةٍ هي معرفة ما 
سبقها من الحضارات، وبخاصٍة تلك التي كانت 
قريبةً منها وقد تحقَّ��ق اتصالها بها، لذا ظهرت 
بوضوح مصادر حضارتنا العربية اإلس��المية 
ألنَّها من العصور الوسطى، وتطورت في ظّلِ 
رقابٍة صارمة من التاريخ، ونس��تطيع أن نلمس 
ال��دور ال��ذي قامت ب��ِه حضارتن��ا العربية من 
خالل قول الُمستشرق البلجيكي جورج سارتون 
-1884( George Alfred Leon Sarton
1956م( الذي أنصف حضارتنا وجعل علماءها 
من أعظ��م العلماء، وذلك ضم��ن مؤلَّفِه الكبير 
 Introduction to ”المدخل إلى تاريخ العلم“
the History of Science. ومما ال شكَّ فيه 
أنَّ العلوم األجنبية التي نُقلت من اليونان والهند 
وفارس قد أسهمت في تطور الحضارة العربية 
اإلسالمية، حيث بدأت هذِه المؤلَّفات المترجمة 

تُوح��ي لُمترجميها بأبحاٍث ودراس��اٍت علماً أنَّه 
ل��م يكن عصر الترجمة خالي��اً من االبتكار، بل 
وجدت للمترجمين اجتهاداٍت ش��خصية، أوحى 
بها تأملهم تلك المادة التي درسوها وترجموها، 

ومن أمثلِة ذلك كتاب ُحنين بن إسحاق)70(.

ولق��د لَِعَب الس��ريان دوراً كبيراً في ترجمِة 
الكت��ب اليوناني��ة والس��ريانية الت��ي ُجلبت من 
الروم، أو التي كانت موجودةً أصالً في المراكز 
الثقافية الس��ريانية الُمنتش��رة في أرجاٍء واسعة 
من العراق، فالتصانيف اليونانية والسريانية قد 
تولَّى ترجمتها علماء من الس��ريان، والنساطرة 
واليعاقبة والصابئ��ة الذين تخرجوا من مدارس 
اإلسكندرية وإنطاكية والرها ونصيبين والمدائن 

والحيرة وقنسرين وجنديسابور)71(.

وم��ن الجدير بالذكر فقد َش��ِملت الترجمات 
م��ن اليوناني��ة والس��ريانية إلى العربية القس��م 
األكب��ر من مؤلَّفات فالس��فة اليونان وعلمائهم، 
وَش��ِملت هذِه الترجم��ات مختلف الموضوعات 
من ط��ّبٍ ومنط��ٍق وفلس��فٍة وطبيع��ة وكيمياء 

ونجوم ورياضة)72(.

وتُعد اللغة الس��ريانية م��ن اللغات اآلرامية 
والتي تتفرع من اللغات السامية العربية)73(.

وأسهم السريان في نقِل التراث اليوناني إلى 
العربية وبهذا كانوا لعبوا دور الوسيط، ذلك أنَّ 
الع��رب لم يكونوا يُحس��نون اللغ��ة اليونانية في 
حين كان للس��ريان اتصال باليون��ان لمدَّةِ أكثر 
من عش��رة ق��رون، حي��ث َعَم��د علماؤهم إلى 
ترجم��ِة ونقِل المؤلَّفات اليونانية إلى الس��ريانية 

لمدَّةِ قرنين قبل اإلسالم)74(.

وإذا أردن��ا تصني��ف الُمترجمي��ن في بيت 
الحكم��ة، فال ب��دَّ م��ن تصنيفهم على قس��مين: 
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فري��ق التراجم��ة م��ن العلماء الذي��ن اختصوا 
بترجم��ِة الكتب العلمي��ة البحتة وخاصةً الطبية 
منه��ا، مثل ُحنين بن إس��حاق وغير ذلك كثير. 
والقس��م الثان��ي ه��م الذي��ن َعِمل��وا بالترجم��ة 
واتخذوه��ا ِمهنَةً لهم، لذا ل��م يكونوا مختصين 
بترجمِة عل��ٍم معين وإنَّما كان يؤدون ما يُطلب 
منهم م��ن عمل ف��ي مجال الترجمة وحس��ب، 
مثل إبراهيم بن الصلت. وس��يتم تسليط الضوء 
على أبرز التراجمة والنَّقَلة وبحس��ب الحروف 

األبجدية، وكاآلتي:

1. إبراهي��م ب��ن الصل��ت: ورد اس��مه في 
قائم��ة النَّقَل��ة عن اب��ن الندي��م)75(، وصنَّفه ابن 
أب��ي أصيبعة)76( بأنَّه: “كان متوس��طاً في النقل 
يلح��ق بس��رجيس الراس��عيني”)77(. وم��ن أهم 
تراجم��ه: المقال��ة األول��ى م��ن كتاب الَس��َماع 
الطبيع��ي المعروف ب�”س��مع الكيان” من كتب 
أرس��طو طالي��س)78(. كم��ا قام بترجم��ة كتاب 
“المجس��طي”)79( لبطليموس، وفسَّره أيضاً مع 
عم��ر بن الفرخان والنيريزي والبتَّاني، وأصلح 
نقله ُحنين بن إسحق)80(. وقام إبراهيم بن الصلت 
بترجم��ِة كت��اب “األورام” لجالين��وس، ونق��ل 
اب��ن الصلت أيض��اً مقالة كت��اب صفات صبي 
يص��رع لجالينوس من اليوناني إلى الس��رياني 

والعربي)81(.

)331-398ه���/942- زرع��ة  اب��ن   .2
1007م(: هو أبو عيس��ى بن زرعة بن مرقس 
بن زرعة بن يوحن��ا، كان معاصراً البن النديم 
)438ه���/1047م( وأح��د المتقدمي��ن في علم 
المنط��ق وعل��م الفلس��فة، والمهم أنَّه م��ن النَقَلِة 

الجيدين من اللغِة السريانية إلى العربية)82(.

ومن أش��هر الكتب التي نقله��ا إلى العربية: 
“كت��اب الحيوان” ألرس��طو طالي��س، وكتاب 

“منافع أعضاء الحيوان” بتفسير يحيى النحوي 
ومقال��ة في األخ��الق مجهول��ة، وكتاب خمس 
مقاالت من كتب نيقوالوس من فلس��فِة أرسطو 
طاليس، وكتاب “سوفس��طيفا” لنّصٍ ألرس��طو 

طاليس)83(.

3. ابن ناعمة الحمصي: واسمه عبد المسيح 
بن عب��د هللا بن عبد هللا الحمصي الناعمي، أحد 
النَّقَل��ة من اللغة الس��ريانية إل��ى العربية، وهو 
“متوس��ط النقلة أميل للج��ودة”)84(. وم��ن أهّمِ 
الكت��ب التي ترجمها: ترجمته لكتاب “الَس��َماع 
ا ترجمة  الطبيعي” ألرس��طو من غير تعاليم، أمَّ
قس��طا ب��ن لوقا له فه��ي تعاليم، علم��اً أنَّ الذي 
ترجمه قسطا األول وهو أربع مقاالت والنصف 
اآلخ��ر هو اب��ن ناعم��ة وقدمه يحي��ى النحوي 

اإلسكندراني)85(.

نس��تخلص مم��ا تقدم أنَّ عم��ل الترجمة في 
بي��ت الحكمة ل��م يكن مجرد نقل م��ن معلوماٍت 
من لغٍة إل��ى لغٍة أخرى، وإنَّما كان عمل يكتنفهُ 
الكثير م��ن التدقيق والمالحظ��ة، حتَّى أننا نجد 
أكثر م��ن ترجمٍة للكت��اب نفس��ه أو أن يتعاون 
مجموعة من الُمترجمين لدراسِة وترجمة كتاٍب 
واحد، ولذا ج��اءت ترجماتهم أقرب إلى الواقع 
وأكث��ر جودةً)86(، وهذا ما تفتقر إليه بعض كتبنا 
ف��ي الوقت الحاض��ر، حيث نج��د أنَّ ترجمات 

بعض الكتب ال تمت لموضوع الكتاب بشيء.

ولقد قام ابن ناعمة الحمصي بترجمة كتاب 
“سرفس��طيقا”، وهو الحكمة المموهة بالتعاون 
م��ع أبي بش��ر متِّي إل��ى اللغة الس��ريانية ونقله 

يحيى بن َعدي إلى العربية)87(.

4. ابن وحش��ية )ت296ه���/908م(: وهو 
أحم��د بن عل��ي ب��ن المختار ب��ن عب��د الكريم 
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الكس��راني أو الكلداني أو النبطي، وجد اس��مه 
بهذِه الص��ورة، وهو من أج��ود النَقَلة من اللغِة 
الس��ريانية إلى اللغِة العربية، ولقد أورد اس��مه 
مي��ن والنَّقَلة إلى  اب��ن النديم)88( ف��ي جملِة الُمنّجِ
جان��ب الترجم��ة، وأش��هر كتبه ه��و “الِفالحة 
النَبَطية”. منقوٌل عن الكتب البابلية القديمة)89(.

وأس��هم اب��ن وحش��ية بترجمِة الكت��ب التي 
كان��ت باللغة النبَطية والت��ي يُحتمل أنَّها ُصنِّفت 

قبل اإلسالم باسم الكلدانيين القُدامى)90(.

د بن طاهر السجستاني  5. أبو س��ليمان ُمحمَّ
المنطقي: وهو أحد الناقلين من اللغِة الس��ريانية 
إل��ى العربي��ة، وأش��ار إليه اب��ن الندي��م، قائالً: 
“نزيل بغداد، كان فاض��الً في العلوم الحكيمة، 
له من الكتب مقالة في مراتب قوى اإلنسان التي 
تُنذر بها النفس مما يحدث في عالم الكون”)91(. 

وهو أحد شروح كتب أرسطو)92(.

6. أب��و عثمان الدمش��قي: وه��و أبو عثمان 
سعيد بن يعقوب الدمش��قي، أحد النَقَلة الُمجددين 
ب)93(، ومن أهّمِ كتبه: كتاب  وله تصانيف في الّطِ
“الكون والفس��اد” ألرس��طو طالي��س، كما نقل 
المقالة الرابعة من كتاب “الَسَماع” الطبيعي)94(.

7. إس��حق بن ُحنين: هو أبو يعقوب إسحق 
ب  ب��ن ُحنين بن إس��حق العبادي، عال��ٌم في الّطِ
وكان يُتق��ن النق��ل كأبي��ه ف��ي النقل م��ن اللغِة 
اليونانية إلى العربية)95(، وكان فصيحاً بها حيث 
ا األول فال  كان لُحني��ن ولدان داود وإس��حق، أمَّ
ا  يوج��د له من الكت��ب ما يدل عل��ى براعتِه، أمَّ
ِب كما أنَّ له نقل  إسحق فإنَّ له تصانيف في الّطِ

كتب أرسطو طاليس وغيرِه من الحكماء)96(.

وم��ن أهّمِ كتب إس��حق بن ُحني��ن – فضالً 
ع��ن ما نقل من الكت��ب القديمة – كتاب األدوية 

المف��ردة على الحروف، كتاب الكنَّاش اللطيف، 
كت��اب تاري��خ األطب��اء، كت��اب األدوي��ة على 

الحروف)97(.

8. اصطف��ن بن بس��يل )ق3ه���/9م(: وهو 
أحد النَّقَلة من الس��رياني إل��ى العربي)98(، وهو 
يُق��ارب ُحني��ن ف��ي النق��ل إالَّ أنَّ عب��ارة ُحنين 
أفص��ح وأحل��ى)99(. ومن أه��ّمِ ترجمانه: كتاب 
لق باألدوية المفردة، نقله من  “ديفوديرس” الُمتعِّ
اللغة اليونانية إل��ى العربية، كما أنَّه ترجم كتاباً 
لجالينوس بعنوان “ح��ركات الصدر والرئة”، 
وقام بإصالحِه ُحنين بن إس��حق، وترجم كتاب 
“ِعل��ل النف��س” لجالين��وس، وكت��اب “حركة 
الفصل” لجالينوس أيضاً، وكتاب “المقاييس”.

9. أي��وب األب��رش: وهو أح��د المترجمين 
ب، ول��ه معرفةٌ جيدة  والمهتمي��ن بصناع��ِة الّطِ
بترجمِة الكتب من اليونانية إلى العربية، وكذلك 
من الس��ريانية إل��ى العربية، ويب��دو أنَّه كان ال 
يُجيد الترجمة والنقل كُحنين بن إس��حق، إالَّ أنَّه 
قد تحسَّ��ن في نقلِه في آخر عم��ره حتَّى أصبح 

يُضاهي ُحنين في الترجمِة والنقل)100(.

وقد نقل أبو أيوب األبرش، كتاب “الَس��َماع 
الطبيعي” ألرسطو)101(، ويُعد من النَّقَلة القدماء 

منذ أيام البرامكة)102(.

10. باس��بل المطران: وهو أح��د النَّقَلة من 
الس��رياني إلى العرب��ي، نقل كثي��راً من الكتب 
وتميَّز بجودة نقل��ِه وذلك نظراً لتمتعِه بإمكاناٍت 
علمي��ة جي��دة، ومن أه��ّمِ الكتب الت��ي نقلها هو 
كتاب “تفسير فرفرريوس” على كتاب أرسطو 

“الَسَماع الطبيعي”)103(.

ة )221-288ه�/836- 11. ثاب��ت بن قُ��رَّ
ة بن مروان  900م(: وهو أبو الحسن ثابت بن قُرَّ
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ب��ن زكريا بن إبراهيم ب��ن زكريا بن مارنيوس 
بن ساالمويوس الحراني الصابئي، وكان ثابت 
“جيد النقل إلى العربية َحَسن الِعبارة وكان قوي 

المعرفة باللغِة السريانية وغيرها”)104(.

ة أحد مشاهير القرن الثالث  ويُعد ثابت بن قُرَّ
الهجري / التاس��ع المي��الدي وهو صاحب أحد 
البصم��ات المتميزة في حركِة الترجمة في ذلك 
ان وإليِه  القرن فضالً عن كونِه رئيس مدرسة حرَّ

يرجع نسب أشهر علماء هذِه المدرسة)105(.

ونظ��راً لمعرفت��ِه وإتقانِه لعدَّة لغ��ات منها 
العربي��ة واليوناني��ة والس��ريانية والعبرية مما 
مكَّنه أن يتبوأ مرتبةً كبيرة وضعته ضمن النَّقَلة 
نوا مدرس��ةً قائمةً بهم، أمثال  الجيدي��ن الذين كوَّ
ُحنين بن إسحق، والذين أخذوا على عاتقهم نقل 

تراث اليونان إلى العربية)106(.

ة تالميذ ع��دَّة في  وق��د كان لثاب��ت ب��ن قُ��رَّ
الترجمة والنقل كانوا قد اتبعوا منهج أس��تاذهم، 
ونذكر من هؤالء: عيس��ى بن أس��يد، س��نان بن 
ثابت، وأبو الحسن بن الكرينب.. وغيرهم)107(.

12. حبي��ب ب��ن بهري��ز: وه��و ِمط��ران 
الموصل، َحسَّ��ن للمأمون عدَّة كتب)108(، ومن 
تفاسير كتاب ألرسطو طاليس على فاطيفورياس 
وهو من نقل ُحنين بن إس��حق، ويُعد ابن بهريز 
رين حيث إنَّ لهذا الكتاب مختصرات  أحد الُمفّسِ
رة، وقد فسَّر أيضاً  رة وغير مشجَّ وجوامع مشجَّ
كتاب “باري ارميناس” ألرس��طو وهو من نقل 
ُحنين )من اليوناني إلى السرياني(، ونقل إسحق 
ابن��ه إلى العربي��ة، ويُعد ابن بهري��ز واحداً من 

رين لهذا الكتاب)109(. عدَّةِ مفّسِ

13. ُحبيش بن الحس��ن األعس��م الدمشقي: 
أح��د الناقلي��ن م��ن اليوناني��ة والس��ريانية إلى 

العربي��ة، وكان نصرانياً ويُعد أحد تالميذ ُحنين 
ب��ن إس��حق)110(، وهو أح��د الذين تش��كَّلت بهم 
مدرس��ة النقل والترجمة في بيت الحكمة، وكان 
ُحبي��ش أب��رز النَّقَلة بعد ُحني��ن، وكان ُحنين بن 
إس��حق معجباً بترجمة ُحبيش بن الحس��ن وقال 
في��ه: “لُحبيش من التصانيف س��وى ما أخرجه 
م��ن اليونان��ي إل��ى العرب��ي كتاب الزي��ادة في 

المسائل التي لُحنين”)111(.

وم��ن أه��ّمِ ترجم��ات التي أنجزه��ا ُحبيش 
األعسم هي: الترجمات العربية لكتاب إقليدس، 
 Aelius وألج��زاء عدَّة مم��ا ألَّف��ه جالين��وس
 Hippocrates of Kos وأبقراط Galenus
 Archimedes of Syracuse وأرخمي��دس 
 Apollonius of Rhodes وأبولون��وس 
وغيرهم، كم��ا أنَّه عمل ترجمةً عربية للتوراة، 
وترجم كت��اب “المعاون المنحول” ألرس��طو، 

كما قام بترجمة الطبية لبولس األجنبي)112(.

اج بن يوسف بن َمَطر: وهو أحد  14. الحجَّ
النَّقَلة ممن ورد اس��مه عند ابن النديم)113(، وهو 
أحد أعضاء البعثة العلمية التي أرسلها المأمون 
إلى بالد الروم لجلب الكتب والمخطوطات، وقد 
نقل كتاب المجس��طي وإقلي��دس)114(، ويضيف 
عل��ى ذلك اب��ن أبي أصيبعة، إص��الح ثابت بن 
ة الحراني، وكذل��ك قد ترجم كتاب “المرأة”  قُرَّ

ألرسطو طاليس)115(.

العب��ادي  إس��حق  ب��ن  ُحني��ن   .15
)194-260ه���/809-837م(: يُع��د من أبرز 
ش��خصيات الق��رن الثال��ث الهجري / التاس��ع 
المي��الدي، وكان ل��ه دوٌر عظي��م ومتمي��ز في 
النهض��ة العلمي��ة في ذل��ك الوق��ت، فضالً عن 
أنَّ��ه كان ل��ه دور كبي��ر في بي��ِت الحكمة، فهو 
م��ن إداريي هذا البيت، ومن أب��رز المترجمين 
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م��ن اليوناني��ة إلى الس��ريانية ثمَّ إل��ى العربية، 
وأحياناً من اليونانية إل��ى العربية، كان فصيحاً 
ف��ي اللغة اليوناني��ة والس��ريانية والعربية)116(. 
ة التراجم  فيصفه صاعد األندلسي)117(: “أحد أئمَّ
باإلس��الم”، وكان أول من ُعيِّن في بيت الحكمة 
الذي أنش��أه الخليفة الرش��يد، وت��درب على يدِه 
فري��ٌق من الُمترجمين، مم��ن تابعوا عمله حتَّى 

بعد وفاتِه)118(.

ووض��ع ُحني��ن بن إس��حق الش��كل النهائي 
لترجمة كتب أبقراط وجالينوس ولخَّصها أحسن 
تلخي��ص، فضالً عن أنَّ��ه كان ل��ه تأليٌف بارع 
وموضوع��ات كثيرة، منها كتاب��ه في المنطق، 
وكتابه في مدخل المنطق، وكتابه باألغذية)119(. 
ف��ي حين أش��ار ابن أبي أصيبعة أنَّ��ه قام “بنقل 
الكتب الطبية وخصوص��اً كتب جالينوس حتَّى 
أنَّ��ه ف��ي غالب األم��ر ال يوجد ش��يء من كتب 
جالينوس إالَّ وهي بنقل ُحنين أو إصالحه”)120(.

ويمك��ن أن نس��تخلص أنَّ ُحنين بن إس��حق 
له��ا  للترجم��ة  مدرس��ةً  ن  يُك��ّوِ أن  اس��تطاع 
طريقته��ا الخاص��ة التي ل��م تك��ن معروفةً من 
قب��ل، وفضالً عن ذلك فإنَّ هذِه المدرس��ة قامت 
بترجم��ة كثير من المخطوط��ات اإلغريقية إلى 
العربي��ة والس��ريانية، حي��ث إنَّه تعلَّ��م العربية 
ف��ي البصرة لدراس��تِه كت��ب الخليل ب��ن أحمد 
)100-170ه���/718-786م(. الفراهي��دي 
وبذل��ك اس��تطاعت أن تح��ل مح��لَّ الترجمات 
الرديئ��ة التي كانت موج��ودة. وقد اعتمدت هذِه 
المدرسة على وضوح المعنى وجودة األسلوب، 
وإن اضط��رت إل��ى اس��تعمال المصطلح��ات 
العلمية بألفاظها ألنَّها تتبعها بش��رح لمعناها إلى 
أن تؤلَّ��ف الكلمة في العربية ويتح��دد مدلولها. 
وكان ُحنين يضع المتن بين قوس��ين ويتبع ذلك 

ما عنده من ش��رح، وقد ج��رى على هذا النمط 
علماء المس��لمين في كتبهم. ومن تالميذ مدرسة 
ُحنين ابنه إس��حق وابن اخته الُحبيش بن الحسن 
وعيسى بن يحيى بن إبراهيم واصطفيانوس بن 

باسنوس)121(.

وتب��رز أهمية ترجمة ُحنين بن إس��حق هو 
اعتماده على أسلوٍب جديد في الترجمة حيث إنَّه 
بعد أن يُحقِّق الكتاب الذي ينوي ترجمته ينس��خ 
حة أو يكتف��ي بالتعليق قبل أن  منه نس��خةً ُمصحَّ

يعهد بِه إلى من يُترجمه)122(.

ونستطيع التوصل إلى طريقة ُحنين بالترجمة 
الت��ي تتلخص بأمرين: أولهما أنَّ��ه كان يؤثر أن 
يُترجم من اليونانية إلى السريانية لتمكنه منها في 
الغال��ب... ألنَّ مجيديها قليلون في حين أنَّ أغلب 
المترجمين يعرفون السريانية، واألمر الثاني أنَّ 
ُحنيناً في مراجعتِه وتصحيحِه كان يحرص على 
أن يعتم��د على النّصِ اليوناني، وكم كش��ف عن 
أخطاء في الترجمات الس��ريانية القديمة أو التي 

ت في بدء حركة الترجمة في اإلسالم)123(. تمَّ

وُربَّ سائٍل يسأل لما اختار ُحنين بن إسحق 
االعتم��اد عل��ى الترجمة بالمعن��ى، وهل كانت 
ذات مردود إيجابي على تنشيط حركة الترجمة 

في بيِت الحكمة ؟

نس��تطيع أن نستدل على أنَّ الترجمة المبنية 
على المعنى ه��ي خير من الترجمات األخرى، 
ولقد ساعدت على زيادة حركة الترجمة في بيِت 

الحكمة لألسباب اآلتية:

أوالً: إيجاد نهج علمي في الترجمة يعتمد جمع 
عدٍد من المخطوطات للتوصل إلى نسخٍة موثوق 
بها قبل اإلقدام على ترجمِة الكتاب المقصود)124(.
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ثاني��اً: ع��دم التقي��د بالحرف على حس��اب 
المعن��ى، مع الحفاظ على دقَّ��ة النص الُمتَرَجم، 
ف��إنَّ ترجم��ات ُحنين ومدرس��تِه كان��ت تتناول 
الن��ص عب��ارةً ال كلم��ة فكلمة كم��ا كان يعمل 

البطريق ومن نهج نهجه.

ثالثاً: مراجعة الترجمات الس��ابقة السريانية 
والعربية أو ترجمات السابقين التي قاموا بها هم 
أنفسهم س��واء في الِصغر أم بعد الحصول على 

نسخٍة من الكتاب أكثر كماالً.

رابع��اً: لق��د تضافرت الجه��ود والقوى في 
إخراج الن��ص متقناً، فواحد يُترجم من اليونانية 
إلى السريانية وآخر من السريانية إلى العربية، 
أحدهم يُترجم وثانيه��م يُراجع الترجمة ويُصلح 
م��ا فيها من نقائص فهر مدرس��ة بكاملها كانت 

تقوم بالعمل فيأتي ُمتقناً)125(.

ونستطيع أن نستشف من خالل كالم األستاذ 
يوس��ف حبِّ��ي )1938-2001م( أنَّ ُحنين بن 
إس��حق هو أول من وض��ع الترجمة في األدب 
العرب��ي على أصولها الصحيح��ة، القائمة على 
العناي��ة بالمعن��ى دون الترجم��ة الحرفي��ة التي 

سادت أساليب غيره من الُمترجمين.

إنَّ نش��اط الترجمة في بي��ِت الحكمة كان ذا 
أث��ر إيجابي على ُحنين بن إس��حق والُمترجمين 
اآلخرين في بيِت الحكمة، ذلك أنَّ الخليفة المأمون 
ا  كان ال ينقط��ع عن إغداق الِصالت عليهم، ولمَّ
كان ُحني��ن نفس��ه مغرماً بالكت��ب فقد تجول في 
آسيا الوسطى وس��وريا للبحث عن الكتب)126(. 
ونظ��راً لكث��رةِ آث��ار ُحني��ن بن إس��حق وكتبه 
وُمصنَّفات��ه فقد جمع الدكتور يوس��ف حبِّي)127( 
بح��دود )207( أثراً وش��روحاً ومق��االت.. في 
حين صنَّ��ف الس��امرائي والعلوج��ي)128( آثار 

ُحنين الُمترجم منها إلى العربية وإلى السريانية 
والضائعة منها، نذكر منها:

1. اآلث��ار التي ترجمها ُحني��ن إلى العربية 
بحدود )97( كتاباً ورسالة ومقالة وتفسير.

2. اآلث��ار التي ترجمه��ا ُحنين من اليونانية 
إلى السريانية بحدود )21( كتاب.

3. آث��ار ُحني��ن الضائع��ة أو الت��ي يُحتمل 
ضياعه��ا، بحدود )108( ما بي��ن كتاب ومقالة 

ورسالة وتفسير وتقاسيم ومسائل.

4. اآلثار التي راجع ُحنين ترجماتها، وهي 
بحدود )15( كتاب ومقالة.

5. مؤلَّفات ُحنين السريانية، وهي )3( كتب 
ومقالة.

6. مؤلَّف��ات ُحنين المطبوع��ة، وهي )25( 
كتاب ومسألة.

7. آث��ار ُحني��ن المخطوطة، وه��ي ما بين 
)65( كتاب ورسالة ومقالة ونادرة.

ه هن��ا إلى أنَّ��ه وبالرغم  وال يفوتن��ا أن نُن��ّوِ
ِلَما قدمه ُحنين بين إس��حق من نش��اٍط معروف 
ٍة عالية في إنش��اء مدرس��ٍة بالترجمة ذات  وهمَّ
مفه��وم جديد به��ذا العمل الجلي��ل، الذي كان له 
أث��ره اإليجابي في النهض��ة الفكرية إبان خالفة 
المأم��ون، إالَّ أننا نجد أنَّ بعض المصادر تزعم 
د الكتابة في أسطر متفرقة، ويكتب  أنَّه كان يتعمَّ
بخّطٍ غليظ من أجل تعظيم حجم الكتاب وتعظيم 
وزنِه ألجل ما يُقابل بِه من دراهم)129(. ونستطيع 
َك،  أن نرد على مثال هذِه المزاعم، ونقول هلل درُّ
هل نس��تطيع أن نجد مسلماً يخلص لدينِه ويعمل 
م��ا عمله ُحنين بن إس��حق رغم أنَّ��ه كان ذمياً، 
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وهل جزاُء اإلحسان إالَّ اإلحسان ؟

البعلبك������ي  لوق������ا  ب����ن  16. قس��ط���ا 
)ت300ه���/912م(: وهو نصراني الُمعتقد من 
أصٍل يوناني وأح��د النَّقَلة البارزين، ومن له أثٌر 
ف��ي ازدهار حرك��ة الترجمة في الق��رن الثالث 
الهج��ري / التاس��ع المي��الدي، ويرد اب��ن لوقا 
عن��د صاحب األندلس��ي)130( بأنه “من فالس��فة 
اليونانيين المتأخرين الذين كانوا في عهد اإلسالم 
وفي مملكة العباس ومعاصراً ليعقوب بن إسحق 
الكن��دي”)131(، ولقد كان من ُجملِة من دخل بالد 

الروم في سبيل جلب الكتب.

رابعاً: الترجمة من الهندية إلى العربية
َشِهدَت أروقة بيت الحكمة قسماً للغة الهندية 
تُرجم��ت فيه كتب وت��راث الهنود، وكان أغلب 
من اشتغل بِه هم من الهنود، حيث قاموا بترجمِة 
كتب��اً من مواضي��ع مختلفة أهمه��ا الرياضيات 

والنجوم والطّبِ واألدب والتاريخ..

أورد أس��ماؤهم في “الفهرست” ابن النديم، 
وصاعد األندلس��ي في “طبق��ات األمم”، وابن 
أب��ي أصيبع��ة في “عي��ون األنباء ف��ي طبقات 

األطباء”)132(، أشهرهم:

1. منكه الهندي: وهو أحد نَقَلة الهند وكان 
ينقل من اللغة الهندية إلى العربية، قَِدم من الهند 
إل��ى العراق ف��ي أي��ام الخليفة هارون الرش��يد 
لمداواتِه، وهو أحد األطب��اء الذين جلبهم يحيى 
بن خالد م��ن الهند)133(، وكان ُمتقناً للغِة الهندية 
والفارس��ية، وقام بنقل كتاب “ش��اناق الهندي” 
في الس��موم من اللغِة الهندية إلى الفارسية)134(، 
وق��د أوعز يحيى بن خالد إلى رجٍل يُعرف بأبي 

حاتم بنقلِه إلى العربية.

2. ابن دهن: وهو أحد نَقَلة علوم الهند إلى 
العربي��ة فضالً عن اش��تغالِه بصناع��ة الطب، 
وإس��هامه في تفس��ير بعض الكتب، وم��ن أهّمِ 
الكتب التي نشرها هو كتاب “استانكر الجامع” 
وفسَّ��ر كتاب “س��ند س��تاق” الذي معناه صفوة 

النجاح.

3. جودر: وهو أحد حكماء الهند الذين نُقلت 
كتبه��م إلى العربية وقد وردت أس��ماء كتبِه عند 
اب��ن النديم، له من الكتب: “المواليد”، وله نظٌر 

في الطب وتصانيف العلوم الحكمية)135(.

تميَّزت الثقافة الهندية بُرقيِّها ِعبَر العصور 
وق��د نُِق��ل جزٌء بس��يط من ه��ذا الت��راث، إذ ال 
يُق��ارن مع ما ت��مَّ نقله من اليونانية والس��ريانية 

إلى العربية.

واتضح مما س��بق أنَّ بيت الحكمة في بغداد 
ضمَّ أقس��اماً كبيرة ومتع��ددة في ترجمِة الكتب، 
كالقسم الفارسي واليوناني والسرياني والهندي، 
وكلَّ قس��ٍم تحت رئاس��ة ش��خص ُمشرف عليه 

ومسؤوٌل عنه.

كم��ا يتض��ح لنا وبش��كٍل ال يقبل الش��ك أنَّ 
بعض��اً م��ن الع��رب كانوا عب��ارةً ع��ن دوائر 
معارف وموس��وعيين ف��ي كّلِ علٍم وفن، فضالً 
عن أنَّ الع��رب لم يكتفوا بنق��ل الكتب األجنبية 
إلى اللغِة العربية، وإنَّما فسَّروا وأصلحوا بعض 
الترجم��ات وأخ��ذوا المفيد منه��ا، فتمَّت عملية 

لة لعملية الترجمة. تأليف نشطة وهي ُمكّمِ

رابعاً: أهم نتائج الترجمة 
لقد كان هناك آثار جيدة لعناية العباسيين بأمر 
الترجمة ورغبة خلفائهم في ترجمِة العلوم العقلية، 
وتوص��ل العرب إلى علم الكيمي��اء أو ما يُعرف 
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ب�”الصنع��ة” التي كانت لهم فيها خدماٍت كبيرة، 
وكذل��ك عنايته��م بالطب والفل��ك والرياضيات، 
فمثالً تجلَّ��ى اهتمامهم بعلم الاله��وت والمنطق 
حتَّ��ى أصبح��ت الترجم��ة لكثي��ٍر م��ن األثرياء 
د وأحمد  والعلماء كبني موسى وبني شاكر )ُمحمَّ
د بن عبد الملك الزيَّات  والحسن(، والوزير ُمحمَّ

)173-233ه�/789-847م(.

وكان م��ن نتائج الترجمة المهمة هو نش��وء 
اقين)136( ببغداد، واستنساخ الكتب  الِوراقة والورَّ
المترجم��ة لع��دٍد كبير م��ن الناس الذي��ن كانوا 
يحرص��ون عل��ى اقتنائها أو بيعه��ا، فضالً عن 
عنايتهم بدراس��تها ومناقشتها في مجالس األدب 

والُمناظرة.

وإنَّ معرف��ة الفلس��فة والمنط��ق اليونان��ي 
أدى إل��ى الج��دل والُمناظ��رة بي��ن المس��لمين 
واليهود والنصارى فرأى المس��لمون أنَّ اليهود 
والمنط��ق  بالفلس��فِة  يُجادلونه��م  والنص��ارى 
اليونانيين، فاضطروا إلى دراس��تهما التخاذها 

وسيلة للدفاع عن الدين اإلسالمي)137(.

وتحت هذا المعنى أشار الُمستشرق األلماني 
 Carl Brockelmann بروكلم��ان  كارل 
)1868-1956م(، قائ��الً: “وليس من ش��ّكٍ في 
أنَّ قرار المأمون أن يخدم الثقافة اإلسالمية خدمةً 
جليلة خالل العش��رين سنة من مقدمِه إلى بغداد، 

عن طريق اهتمامِه بعلوم اليونان”)138(.

ونح��ن نعتقد أنَّ ش��غف المأم��ون بمجالِس 
الُمناظ��رات يرجع إل��ى كونِه كان مثقف��اً ثقافةً 
فارس��ية ألنَّ أم��ه كانت فارس��ية، وبذلك نعتقد 
أنَّه كان يميل إل��ى حرية الفكر والبحث هذا من 
جان��ب، وم��ن جانٍب آخر ألنَّ��ه كان يحاول من 
خ��الل )مجال��س الُمناظ��رة( أن يُظه��ر اإللمام 

بالعل��وم والمعارف حتَّى يتمكن عن طريقها من 
إزالة الخ��الف بين العلماء فيم��ا يدلون فيه من 

آراٍء علمية.

ولع��لَّ من أب��رز المزايا الت��ي اتَّصفت بها 
الترجم��ة ف��ي العصور العباس��ية، ه��و أخذها 
بترجم��ِة الكت��ب العلمية كالط��ّبِ والرياضيات 
والفلك والكيمياء والفلسفة.. لحاجتهم الماسة لها.

لق��د كان لنش��اط بي��ت الحكمة ببغ��داد دوٌر 
فاع��ل ف��ي مج��ال م��زج الثقاف��ات والمعارف 
المختلفة، حيث اجتمع في بيت الحكمة البغدادي 
جماع��ات من النَّقَل��ة والُمترجمي��ن من أصوٍل 
مختلفة، وكان بين هؤالء النَّقَلة ممن ينتمون إلى 
جنسياٍت وأديان مختلفة، فهناك المسلم العربي، 
والفارسي، والمسيحي، واليهودي، والصابئي.. 
وهذا دليل على الحرية التامة التي كانت تس��ود 
بي��ت الحكمة البغدادي، فال أثر للتعصب الديني 

والعرقي.

لقد حقَّق بيت الحكمة البغدادي أهدافاً علميةً 
س��اعدت على تطور الحياة العلمي��ة في مدينة 
بغداد، وقد أث��ارت انتباه واهتمام المؤسَّس��ات 
ف��ي العالم اإلس��المي، والذي كان م��ن نتاجِه 
أيضاً هو نشوء بيت الحكمة التونسي)139( الذي 
أنش��ئ في عهد األغالبة والذي أنش��أه إبراهيم 
التميمي )237-289ه�/852- الثاني األغلبي 
902م( تاس��ع أم��راء األغالب��ة، ودار الحكمة 
بالقاه��رة ال��ذي أنش��أه الفاطمي��ون ف��ي عه��د 
الحاكم بأمر هللا س��نة )395ه�/1004م()140(، 
ى “دار العل��م” أيضاً، ويظهر أنَّ  وكانت تُس��مَّ
تس��ميتها بدار الحكمة كان تقلي��داً لبيِت الحكمة 

ببغداد)141(.

وكان م��ن نتائج الترجمة أن تمَّ نقل فلس��فة 
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اليون��ان أو ش��روحها إل��ى العربية ث��مَّ قدموها 
إل��ى الع��رب المس��لمين، وقد اس��تطاع العرب 
المس��لمون من خالل دراس��اتهم أن يوفِّقوا بين 
الدين والفلس��فة، فلم تتعارض فلسفة اليونان مع 
عقيدته��م ف��ي التوحيد، بل كثيراً ما اس��تُخدمت 
الفلسفة للدفاع عن التوحيد، وكان من ثمار ذلك 
أن قدم��وا لغ��رب أوربا فكر جدي��د نجح في أن 

يؤلِّف بين الفكر الفلسفي والدين.

وم��ن أه��ّمِ نتائ��ج نش��اط حرك��ة الترجمة 
في بي��ِت الحكمة ذلك أنَّ الترجم��ات لكثير من 
الكت��ب العربية وحاج��ة اللغ��ات األوربية إلى 
المصطلح��ات العلمية التي لم تكن موجودةً فيها 
حينذاك، ما أدى إلى انتقال الكلمات العربية إلى 

اللغات األوربية.

لق��د أصبحت الثقاف��ة العربية ه��ي الثقافة 
األم لمختل��ف ثقاف��ات الش��عوب اإلس��المية، 
فنش��رت الفتوح��ات العربي��ة لغ��ة العرب في 
كثي��ٍر م��ن األقالي��م، ويج��ب أن ال ننس��ى أنَّ 
انتقال الحضارة العربية اإلس��المية إلى غرب 
أورب��ا قدم ص��ورةً الئقة لقوة ه��ذِه الحضارة 
وفاعليته��ا بع��د أن ت��مَّ اتص��ال غ��رب أوربا 
بالع��رب ع��ن طري��ق المؤلَّف��ات العربية في 
أورب��ا، ث��مَّ ع��ن طري��ق الح��روب الصليبية 
كان  وبذل��ك  واألندل��س،   The Crusades
انتق��ال الحضارة العربية اإلس��المية في أوج 
ازدهاره��ا، وم��ا كان لقُرطب��ة وصقلية حين 
فتحه��ا العرب وبقوا فيها قراب��ة مائة وثالثين 
عام��اً وكذلك الح��ال مع صقلي��ة، ولذلك كان 
ه��ذان اإلقليمان هما بمثاب��ة النوافذ التي أطلَّ 

الغرب بها على حضارة العرب.

الخاتمة:
تص��دى هذا البحث لدراس��ِة نش��اط حركة 
الترجم��ة ف��ي بي��ت الحكم��ة البغ��دادي للم��دة 
)132-232ه�/749-847م(، وقد توصلنا من 
خ��الل هذا البحث إلى العدي��د من النتائج، وهي 

كاآلتي:

1. إنَّ الع��رب نقلوا ش��يئاً كثيراً ومتنوعاً من 
العلوم والمعارف ولم يتركوه كما سبق، بل أخذوا 
روا ويدرسوا ويبنوا على البعض منه  يُحلِّلوا ويُفّسِ
نتائج ونظريات، اتحفت هذِه العملية التراث العلمي 
العرب��ي بمؤلَّفاٍت أق��ل ما توصف ب��ِه هو رقيها 
وتطوره��ا، فل��وال العرب لبقي تراث ه��ذِه األمم 
مطموراً، يلفه النس��يان وتطويه صفحات الزمن، 
وتحت هذا المعنى يُش��ير الُمستش��رق الروس��ي 
 Vasily Vladimirovich بارتول��د  فاس��يلي 
Bartold )1869-1930م( قائ��الً: “إنَّ حوض 
دجلة والفرات كان أنشط أماكن الحركة العلمية في 
القرنين الثالث والرابع الهجريين )التاسع والعاشر 
الميالديين( كالبصرة وح��ران وبغداد التي كانت 

من أهّمِ مراكز العلم والحضارة”.

2. إنَّ الع��رب ف��ي بي��ِت الحكمة البغ��دادي لم 
يقصروا جهودهم على الترجمة، فقد قاموا بش��رح 
النصوص المترجمة، وب��دأوا التأليف في مختلف 
ميادين العلوم التي اكتسبوها عن غيرهم من الشعوب. 
ز من األعمال الُمبتكرة التي ترجع  ويمكنن��ا أن نُرّكِ
إلى هذهِ المدة كتاب “أحد عشر مقاالً في العين”، وقد 
نشرته جامعة القاهرة، ووصفه الُمستشرق األلماني 
-1874( Max Meyerhof ماك��س مايره��وف
1945م(، وكان طبيباً للعيون، بأنَّه أقدم كتاب علمي 

معروف في طّبِ العيون.

3. لق��د م��رت الترجم��ة بع��دَّة أدوار من��ذ 
عصر المنصور العباسي، ظهورها كان حسب 
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الحاجة إل��ى كتب الطب، إذ الحاجة إلى ترجمة 
كتب يتم إهداؤه��ا للخليفة، ولكن الترجمة زمن 
الخليفة الرش��يد كانت تتميز بحّبِ الرشيد للعلوم 
ا زمن الخليف��ة المأمون الذي كان  والبح��ث، أمَّ
الراع��ي األول لها وأثمرت ع��ن مجهوٍد علمّيٍ 
ا ما بع��د المأمون  راق��ي يفتخ��ر بِه الع��رب، أمَّ
فالترجمة لم تتوقف أو تضمحل ولكن مس��تواها 

ا كان عليه زمن المأمون. هبط عمَّ
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Summary:

Active translation movement 
in the Abbasid period in the 

second century A.H. / eighth century 
A.C., it has mobilized scientific efforts to 
upgrade the wardrobe of Bayt al-Hikma 
to grow and evolve into an institution for 
research, development and translation 
as Abbasid caliphs has mainly cared to 
collect a lot of scientific literature from 
various fields of foreign and in various 
fields of human knowledge, and so on, 
expanded business of the wardrobe 
to become several wardrobes and 
allocated to each one of them skilled 
translators al-encakhun, Bookbinders 
and peacekeepers has been appointed as 
Youhanaa bin Maswaya in translations 
while appointed Abu Sahl ibn Noboukt 
function of the Secretary to the 
wardrobe of Bayt al-Hikma, there have 
been translation in Farsi to Arabic in the 

fields of astronomy and stars. 

Search has been supplying by 
the names of translations from the 
Farsi into Arabic and Syriac into 
Arabic and Hindi to Arabic as well 
as this research has been showing the 
importance of translation movement 
in the renaissance of knowledge 
and ideas with Arab Muslims who 
managed through the preparation of 
extensive studies in related subjects 
in astronomy, mathematics, medicine, 
philosophy and humanities other until 
they became Encyclopedia Vhvzawa 
our ancient heritage of Greeks and 
the Romans, adding and correcting 
what they found from mistakes of 
the experiments they conducted, they 
added a lot of interpretations of the 
theories presents by the Greeks.

Activity of translation movement
 in Bayt al-Hikma al-Baghdadi

Sousan Bahjet Younis Salih
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المقدمة
البش��رية  للعل��وم  المس��لمين  تدوي��ن  إنَّ 
ف��ي حضارتهم اإلس��المية ق��د حظ��ي باهتماٍم 
كبي��ر من قِب��ل المؤرخي��ن والباحثي��ن قدمائهم 
��ا قامت الدولة الفاطمية بمصر  والُمحدثين، ولمَّ
لبث��ت  م��ا  )297-567ه���/910-1172م( 
الحركة الثقافية أن لقيت مالذها في قيام الجامعة 
الفاطمي��ة الكب��رى، الت��ي تمثَّل��ت ب�)الجام��ع 
األزه��ر(، والذي أُقيم في البداية ليكون مس��جد 
الدول��ة الجديدة ومنبرها الرس��مي، ثمَّ أُنش��ئت 
فيه منذ عهد العزيز باهلل تلك الحلقات الدراس��ية 
التي استحالت فيما بعد إلى جامعٍة حقَّة، وكانت 
الدول��ة الفاطمية تُعنى منذ قيامه��ا بناحيٍة معينة 
من الدراس��ات الدينيَّ��ة هي الناحي��ة المذهبية، 
وأُنشئت )جامعة دار الحكمة( الشهيرة في عهد 

الحاكم بأمر هللا)2(.

يتن��اول البح��ث الحي��اة الثقافي��ة في مصر 
في العص��ر الفاطمي والتدوي��ن التاريخي فيه، 

ثمَّ أب��رز المؤرخين ف��ي العص��ر الفاطمي، ثمَّ 
الخاتمة والمصادر والمراجع.

في  الثقافية  الحياة  أواًل:   

مصر العصر الفاطمي 
اهت��م الفاطميون منذ اس��تقر س��لطانهم في 
مصر، بالعمل على نشر الثقافة العلمية واألدبية 
فض��الً ع��ن الثقاف��ة المذهبي��ة)3( الت��ي تتصل 
بالدع��وة اإلس��ماعيلية كالفقه والتفس��ير، وكان 
للجام��ع األزهر أثٌر كبير ف��ي النهوض بالحياة 
الثقافي��ة في مصر، وقد ظهرت فكرة الدراس��ة 
ب��ِه في أواخ��ر عهد الُمع��ز لدي��ن هللا الفاطمي 
)341-365ه���/952-976م( حين قام قاضي 
القُضاة أبو الحس��ن علي بن النعم��ان المغربي 
بش��رح كتاب “االقتصار” ال��ذي وضعه أبوه، 
ويشتمل على مسائل فقهية استمدها من أئمِة أهل 
د بن النعمان  البيت، كما أنَّ أخاه أبا عبد هللا ُمحمَّ
جل��س في ربيع األول من س��نة 385ه�/995م 

بقصر الخليفة لقراءة علوم أهل البيت)4(.

التدوين التاريخي في مصر خالل عصر 
الدولة الفاطمية

د. مصرية تعبان مهدي الكناني)*(

 )*( وزارة التربية.
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ب�����اهلل  العزي�����ز  أوائ�����ل عه����د  وف��ي 
)365-386ه���/976-996م(، جل��س الوزير 
يعق��وب بن ِكلَّ��س بالجامع األزه��ر وقرأ على 
الناس رسالةً ألَّفها في الفقه الشيعي على المذهب 
ى “الرس��الة الوزيري��ة”،  اإلس��ماعيلي، تُس��مَّ
ن��ت م��ا َس��ِمعه في ذل��ك من الُمع��ز لدين  تضمَّ
هللا وول��ده العزي��ز، وكان يف��د إل��ى س��ماعِه 
الفقه��اء والقضاة وأكابر رج��ال الدولة، وصار 
ب��ن ِكلَّ��س يعقد مجالس��ه العلمية ت��ارةً بالجامع 
األزه��ر وطوراً ب��دارِه، يق��رأ فيه��ا ُمصنَّفاتِه 
عل��ى الناس. وما لب��ث الجامع األزهر أن فاقت 
ش��هرته جمي��ع المس��اجد الجامعة ف��ي مصر، 
من��ذ أن أش��ار الوزي��ر يعق��وب بن ِكلَّس س��نة 
378ه���/988م عل��ى الخليفة العزي��ز بتحويلِه 
إلى معهٍد للدراس��ة، بعد أن كان مقصوراً على 
إقامة الدعوة الفاطمية، فاس��تأذنه ف��ي أن يُعيِّن 
باألزهر بعض الفقهاء للق��راءةِ والدَرس، على 
أن يعقدوا مجالس��هم به��ذا الجامع في كّلِ جمعٍة 
ب العزيز  من بع��د الصالة حتَّى العص��ر. فرحَّ
بذل��ك ورتَّب له��ؤالء الفقه��اء أرزاقاً ش��هرية 
ثابتة، وأنشأ لهم داراً للسكنى بجوار األزهر)5(. 
وظ��لَّ األزه��ر مركز الفق��ه الفاطم��ي إلى أن 
بُن��ي جامع الحاكم بأم��ر هللا، فانتقل إليه الفقهاء 
إللقاء دروس��هم. كذلك اهتم الفاطميون بإنش��اء 
المكتبات، فألحقوا بالقصر الشرقي الكبير مكتبةً 
زودوه��ا بأن��در المؤلَّف��ات في مختل��ِف العلوم 
والفنون حتَّى تميزت عل��ى غيرها من مكتباِت 
العالم اإلسالمي بما في خزانتها من كتٍب قيمة، 
وكان تجار الكتب يعرضون على موظَّفي مكتبة 
القص��ر أندر الكت��ب التي يعث��رون عليها، وقد 
روى المقريزي)6( أنَّ رجالً أحضر إلى العزيز 
باهلل نس��خة من كت��اب الطبري اش��تراها بمائة 
دين��ار، فأمر العزي��ز أمناء المكتب��ة، فأخرجوا 

م��ن الخزائن ما ينيف عن عش��رين نس��خة من 
“تاريخ الطبري”، منها نس��خة بخ��ّطِ يدِه؛ كما 
كان بخزانة العزيز ما يزيد على ثالثين نس��خة 
م��ن كتاب “العين” للخليل بن أحمد الفراهيدي، 

ومائة نسخة من “الجمهرة” البن دريد.

وكثيراً ما كان الخليفة الفاطمي يزور خزانة 
الكت��ب ف��ي القصر الش��رقي، فيأتي راكب��اً، ثمَّ 
يترجل ويأخذ مجلسه فوق دكٍَّة منصوبة، ويمثل 
بين يديه أمين الخزانة ويأتيه بمصاحف مكتوبة 
بأقالم مش��اهير الخطَّاطين، ويع��رض عليه ما 
يقترح ش��راءه م��ن الكتب، أو ما يري��د الخليفة 
حمل��ه لقراءت��ِه في مجلس��ِه الخ��اص)7(. وكان 
بمكتبة القص��ر أربعون خزانة كتب في س��ائر 
العلوم، وتحتوي كلَّ خزانٍة على رفوٍف متعددة، 
والرفوف مقطعة بحواج��ز، وفيها من أصناف 
الكت��ب ما يزيد عل��ى مائة ألف ُمجلَّ��د في الفقه 
على س��ائر المذاه��ب والنحو واللغ��ة والحديث 

والتاريخ وِسيَر الملوك والفلك والكيمياء..

دار  بمص��ر  الثقافي��ة  المراك��ز  وم��ن 
الحكم��ة)8( الت��ي أسَّس��ها الحاكم بأمر هللا س��نة 
395ه���/1005م، وأطلق عليها هذِه التس��مية 
رمزاً إلى الدعوة الش��يعية؛ ألنَّ مجالس الدعوة 
د  ى “مجال��س الحكمة”، وق��د زوَّ كان��ت تُس��مَّ
الحاك��م ه��ذِه الدار بمكتب��ٍة ُعرفت باس��م “دار 
العلم”، حوت الكثير من الكتب في سائر العلوم 
واآلداب، م��ن فقٍه ونحٍو ولغ��ٍة وكيمياء وطب، 
وسمح لس��ائر الناس – على طبقاتهم – بالتردد 
عليها، وفي ذلك يق��ول المقريزي)9(: “وحصل 
في ه��ذِه الدار من خزائن أمير المؤمنين الحاكم 
بأمر هللا م��ن الكتب التي أم��ر بحملها إليها من 
س��ائر العل��وم واآلداب، ما لم يُ��َر مثله مجتمعاً 
ألح��ٍد قط من الملوك، وأباح ذلك لس��ائر الناس 
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عل��ى طبقاتهم: فمنهم من يحضر لقراءة الكتب، 
ومنه��م من يحضر للنس��خ، ومنه��م من يحضر 
للِعلم، وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من الحبر 

واألقالم والورق والمحابر”.

كان الط��الَّب يتلقون ف��ي دار الحكمة، إلى 
جان��ب عل��وم آل البيت وفق��ه الش��يعة، الكثير 
م��ن عل��وم اللغ��ة والفل��ك والط��ب والرياضة 
والفلس��فة والمنط��ق والتنجيم.. وهك��ذا اختلفت 
مناه��ج التعليم في هذا العه��د عن مناهج التعليم 
بالمس��اجد الفاطمية المعاص��رة، إذ كانت تغلب 
عليه��ا الصبغة العلمية، بينم��ا كانت تغلب على 
مناه��ج المس��اجد الصبغ��ة الديني��ة. وكان بين 
أس��اتذة دار الحكمة كثيٌر من أس��اتذة الِحس��اب 
والمنط��ق والط��ب والتنجي��م، من أمث��ال: ابن 
يونس الُمنجم وأبي علي الحسن بن الهيثم وعلي 

بن رضوان)10(.

وقد اس��تطاعت دار الحكم��ة بفضل هؤالء 
األس��اتذة وما كان لها من مناهج منوعة جمعت 
بي��ن الدراس��ات العلمي��ة والفقهي��ة، أن تجتذب 
كثيراً م��ن أعالم المش��رق من أمث��ال الرحالة 
الفارس��ي ناصر خس��رو والداعي الحس��ن بن 
الصب��اح، اللذي��ن وف��دا إل��ى مص��ر ف��ي عهد 
الُمس��تنصر باهلل الفاطمي، وق��د ظلَّت دار العلم 
مفتوح��ةً ينتف��ع الجمه��ور بما فيها م��ن الكتب 
إلى س��نة 516ه�/1122م، حي��ث أمر الوزير 
األفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي بإغالقها 
بس��بب ما وص��ل إليه م��ن أنَّ رجلي��ن يعتنقان 
عقائ��د الطائفة المعروفة ب�”البديعية” التي يدين 
أشياعها بمذاهب الُس��نَّة الثالثة، وهي الشافعي 
والحنف��ي والمالك��ي، يترددان عل��ى دار العلم، 
وأنَّ كثيراً من الناس أصغوا إليهما واعتنقوا هذا 
المذهب، على أنَّ إغالق دار العلم لم يطل أمده، 

فق��د أعادها الخليفة اآلمر إلى ما كانت عليه بعد 
وفاة األفضل)11(.

وفقدت مكتبة القصر الفاطمي عدداً غير قليل 
من الكتب القيِّمة التي كانت بها في غضون الشدَّة 
العظمى التي حلَّت بمصر في عهد الُمستنصر باهلل 
)427-487ه�/1036-1094م(، فاستولى الُجند 

واألمراء على الكثير مما في خزانة الكتب)12(.

وعل��ى الرغ��م من ذل��ك كلِِّه، فق��د بقي في 
خزائ��ن القص��ر كتب لم تصل إليه��ا يد العبث، 
واس��تطاع الفاطميون فيما بع��د أن يعوضوا ما 
فقدوه، فجلبوا إلى مكتبة القصر كثيراً من الكتب 
الجدي��دة حتَّى أصبح في قص��ر العاضد – آخر 

الخلفاء الفاطميين – مكتبةً كبيرة.

تجلَّى نشاط الحركة العقلية في مصر منذ أن 
اتخذ الفاطميون القاهرة حاضرةً لخالفتهم، ففتح 
الخليف��ة الُمع��ز لدين هللا أبواب قص��رِه للعلماء 
والط��الَّب، وأب��اح له��م جميعاً اإلطَّ��الع على 
الكتب المختلفة بمكتبِة القصر. وحذا الخلفاء من 
بعدِه حذوه، فصاروا يعق��دون المجالس العلمية 
واألدبي��ة بقصوره��م، ويدع��ون إليه��ا الفقهاء 
والعلم��اء واألدباء فيتناظ��رون بحضرتهم، ولم 
تكن هذِه المجالس تق��ل في قيمتها التعليميَّة عن 
ال��دروس التي تُلق��ى بالجامع األزه��ر أو بدار 

الحكمة.

وق��د أدى مج��يء الفاطميي��ن إل��ى مص��ر 
بمذهٍب ش��يعي له أُس��س ودعائم تُخالف ما كان 
عليِه أهل الُس��نَّة في مصر إل��ى ظهور فريقين 
م��ن العلماء، يعمل أولهما عل��ى تأييدهم، ويُفنِّد 
الفريق اآلخر آراءهم)13(. واس��تتبع ذلك نش��اط 
علم��اء الدعوة الفاطمية في تأليف الكتب، وكان 
ألبي حنيفة النعمان المغربي وأبنائه، وهم جميعاً 
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من كبار رجال القضاء واألدب، الفضل األكبر 
في نش��ر الثقاف��ة المذهبية الت��ي تتصل بالدعوة 
اإلس��ماعيلية، وقد عاصر أبو حنيفة الفاطميين 
بالمغ��رب، وكان مالكي المذهب كس��ائر أفراد 
أسرتِه، ثمَّ تحول إلى المذهب اإلسماعيلي وقَِدَم 
إلى مصر ه��و وأبناؤه في رك��ِب الُمعز، ويُعد 
النعم��ان من أهّمِ دعائ��م الدعوة اإلس��ماعيلية، 
وله في الفقه اإلس��ماعيلي ع��دَّة مؤلَّفات، منها: 
“دعائ��م اإلس��الم ف��ي ذك��ر الح��الل والحرام 
والقضاي��ا واألح��كام”. وق��د اس��تغل النعم��ان 
ميول��ه المذهبية في تأليف هذا الكتاب حتَّى نراه 
يُضيف إلى قواعد اإلس��الم الخمس “الوالية”، 
وه��ي حب أهل البي��ت و “الطهارة”)14(، وكان 
دُعاة اإلس��ماعيلية يرجعون إل��ى كتاب “دعائم 
اإلسالم” في أحكامهم. ونهج الوزير يعقوب بن 
ِكلَّ��س)15(، في كتابِه “ُمصنَّ��ف الوزير”، منهج 
كتاب “الدعائم”، وأشاد بذكر هذا الكتاب حميد 
الدين الكرماني داعي الحاكم بأمر هللا في فارس 
في كتابِه “راحة العقل”، حتَّى جعله في المرتبِة 
الت��ي تلي الق��رآن والحدي��ث)16(، وعلى الرغم 
من تعص��ب الفاطميي��ن للمذهب اإلس��ماعيلي 
وتش��جيعهم فقهاءه، فقد ظهر في عهدهم بعض 
الفقه��اء الش��افعية والمالكي��ة والحنفية، نخص 
د النعال��ي المالكي  بالذك��ر منه��م: أبا بك��ر ُمحمَّ
المتوفَّى س��نة 380ه���/990م. وكان��ت حلقته 
بجامع عمرو بن العاص تدور على سبعة عشر 
عم��وداً لكثرةِ م��ن يحضره��ا)17(، وكان فقهاء 
المذه��ب الُس��نِّي في مص��ر يس��تنكرون تعاليم 
الفاطميين، ولكنهم ال يس��تطيعون الجهر بذلك، 
كم��ا كان لتش��جيع الفاطميين للعلم��اء والكتاب 
أثره ف��ي ظهور طائفة كبي��رة منهم في مصر، 
فاش��تهر من المؤرخين في العصر الفاطمي أبو 
د الشابشتي، اتصل بخدمة  الحس��ن علي بن ُمحمَّ

الخليف��ة العزي��ز ف��والَّهُ خزان��ة كتب��ِه، واتخذه 
من جلس��ائِه ونُدمائ��ِه وتوفِّي س��نة 388ه� في 
أي��ام الحاك��م بأمر هللا. وم��ن ُمصنَّفات��ه: كتاب 
الدي��ارات، أورد فيه أخب��اراً طريفة عن أديرة 
الع��راق والجزيرة والش��ام ومصر وما قيل في 
كّلٍ منها من األشعار)18(، كما نبغ من المؤرخين 
ف��ي ه��ذا العص��ر األمير المخت��ار ع��ّزِ الملك 
المعروف ب�”المس��بحي” الذي ولد بمصر سنة 
366ه�/977م وتوفِّي س��نة 420ه�/1029م، 
وكان م��ن ُجلس��اء الخليف��ة الحاك��م بأم��ر هللا 
تِه، وق��د تولَّى في أيامِه بعض المناصب  وخاصَّ
الهامة، وش��غف بكتابة التاريخ، وألَّف فيِه كتب 
ى “تاريخ  متع��ددة، منها: تاريخه الكبير الُمس��مَّ
مص��ر”، وال يوجد من��ه إالَّ األج��زاء األربعة 
 The Royal Site األولى بمكتبِة اإلس��كولاير
of San Lorenzo de El Escorial بإسبانيا، 
وقد نقل عن هذا الكتاب كّلٍ من المقريزي وأبي 
المحاس��ن، ومن أعالم المؤرخي��ن أبي عبد هللا 
القضاع��ي ال��ذي ولد بمصر ف��ي أواخر القرن 
الرابع الهجري / العاش��ر الميالدي، وتوفِّي بها 
سنة 454ه�/1062م. وكان من أقطاب الحديث 
والفقه الش��افعي، وقد ولِّي القض��اء وغيره من 
مه��ام الدولة في عه��د الخليفة الُمس��تنصر باهلل 
الفاطمي، وأوفده هذا الخليفة سفيراً إلى تيودورا 
Theodora إمبراطورة الدولة البيزنطية س��نة 
447ه�/1055م ليح��اول عقد اتفاق بينها وبين 
مصر، وله ُمصنَّفات متعددة في الفقه والتاريخ، 
منها: “مناقب اإلمام الشافعي وأخباره”، وكتاب 
اه “الُمختار في ذكر الخطط  في خطط مصر سمَّ
واآلثار”، يتضم��ن تاريخ مصر والقاهرة حتَّى 
عص��رِه، وكان ه��ذا الكت��اب عون��اً للمقريزي 
عل��ى كتابِه “المواع��ظ واالعتبار بذكر الخطط 
واآلث��ار”)19(، ومن الُكتَّ��اب والمؤرخين الذين 
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ظه��روا في أواخر العصر الفاطمي أبو القاس��م 
عل��ي بن منج��ب الصيرفي، وقد اش��تهر ذكره 
وعال ش��أنه في البالغِة والش��عر، كما برع في 
الخ��ّطِ وتدرج في بع��ض الوظائ��ف حتَّى ولِّي 
ديوان اإلنش��اء للخليفة اآلمر بأحكام هللا، وظلَّ 
فيِه إلى س��نة 536ه�/1141م، ومن تصانيفه، 
كت��اب “قان��ون ديوان الرس��ائل” و”اإلش��ارة 
إلى م��ن ن��ال ال��وزارة” ال��ذي ألَّف��ه للمأمون 
البطائحي وزير اآلمر، وتتبع فيه وزراء الدولة 
الفاطمي��ة منذ عهد العزيز حتَّ��ى أيامه، وتوفِّي 
اب��ن الصيرف��ي في عه��د الخليفة الحافظ س��نة 

542ه�/1147م)20(.

كذلك نبغ في العصر الفاطمي بعض العلماء 
د بن الحس��ن بن الهيثم،  من أمثال أبي علي ُمحمَّ
وأصل��ه م��ن البصرة، أت��ى مصر بدع��وةٍ من 
��ا بلغه أنَّ ل��ه نظرية هامة  الحاك��م بأم��ر هللا لمَّ
ف��ي توزيع مياه الني��ل، وكان ابن الهيثم مصدر 
حركٍة فلس��فيٍة كبيرة، وخاصةً ف��ي الطبيعيات 
والرياضي��ات، وقد ألَّف نح��و مائتي كتاب في 
الرياضة والطبيعة والفلسفة، ولم يزل مكباً على 

التأليف حتَّى توفِّي سنة 430ه�/1039م)21(.

��ا علم التاري��خ فكان من العل��وم الرائجة  أمَّ
بمصر فى العه��د الفاطمي، وقد ظهر مجموعةٌ 
م��ن المؤرخين أش��هرهم الحس��ن ب��ن زوالق 
المص��ري صاح��ب الكت��اب الش��هير “فضائل 

مصر وأخبارها وخواصها”. 

واش��تهر من األطباء والفالسفة أبو الحسن 
عل��ي ب��ن رضوان، وه��و مص��ري المولد من 
الجيزة، وقد نش��أ فقيراً ُمعدم��اً، وأصبح بفضل 
ه واجته��ادِه رئي��س األطب��اء ف��ي الب��الط  ج��دِّ
الفاطمي، وتدل الكتب التي ألَّفها في الطب على 
ِس��عَِة فكرِه واطالعِه، كما أنَّ له كتباً في الفلسفة 

والمنطق وغيرهما من علوم الحكمة)22(، وكان 
مجدداً ف��ي صناعتِه، فلم يعمد ف��ي مؤلَّفاتِه إلى 
نقل وش��رح كتب من كان قبله من األطباء، بل 
كانت ل��ه ناحية خصبة من التفكي��ر واالبتكار، 
وظلَّ طيلة حياته في كفاحٍ وعمٍل متصل إلى أن 
توفِّي حوالي س��نة 460ه���/1068م في خالفة 

الُمستنصر باهلل الفاطمي)23(.

صفوة القول إنَّ الحركة العلمية في العصر 
الفاطم��ي س��ارت بخطًى واس��عة نح��و التقدم 
واالرتق��اء، فتفوق��ت عل��ى مثيلته��ا ف��ي العهد 
الطولوني واإلخش��يدي، كما تميَّزت بنشاطها، 
فكان في مصر طائفة من علماء الدعوة الفاطمية 
والمؤرخي��ن والفالس��فة واألدباء أس��هموا في 

النهضة الثقافية التي تجلَّت في ذلك العصر.

ثانيًا: التدوين التاريخي في مصر 
في العصر الفاطمي

اكتس��ب التدوي��ن التاريخي ف��ي مصر في 
ل مدرسةً  العصر الفاطمي مميزات جعلتها تُشّكِ

تاريخية يمكن وصفها بالصفات اآلتية:

1. تن��وع مصادر هذِه المدرس��ة واختالفها 
ع��ن المص��ادر األخ��رى، حيث تنوع��ت هذِه 
المص��ادر فمنها اإلس��المية وغير اإلس��المية، 
فغير اإلس��المية تمثل��ت بالقص��ص المرتبطة 
بالزه��د والنُّس��ك كان يرويه��ا القصاصون في 
مصر، وكذل��ك هناك عناصر تاريخية حجازية 
جاءت م��ع المذهبي��ن المالكي والش��افعي كانا 
يحمالن في الس��يرة وأخبار الصحابة والتابعين 
وغيرها طابع مدرس��ة المدينة المنورة، وكذلك 
اس��تفادت م��ن المدرس��ة العراقية ف��ي التدوين 
التاريخي، وقد جاءت عناصرها مع ابن هش��ام 

صاحب السيرة)24(.
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2. االهتم��ام بتاري��خ مصر: لع��لَّ االهتمام 
بالتاري��خ اإلقليمي يجد تفس��يره في االس��تقالل 
السياسي الذي تمتَّعت بِه مصر منذ أواسط القرن 
الثالث الهجري / التاس��ع الميالدي، ومن أبرز 
المؤلَّفات ف��ي هذا االتجاه والت��ي كتبت بتاريخ 
مص��ر، هي: “فضائل مص��ر” لكّلٍ من الكندي 
وابن جدار المصري )من أعالم القرن الخامس 
الهجري / الحادي عش��ر المي��الدي(، وفضائل 
اإلس��كندرية البن إس��حاق أبي علي الحسن بن 
عمر الفقي��ه )من أعالم الق��رن الرابع الهجري 
/ العاش��ر الميالدي(، وللسُّ��لفي كتاب “محاسن 
القاه��رة”، وللقاض��ي عبد المحس��ن بن عثمان 
ب��ن غانم الخطيب كت��اب “العروس في فضائل 

تينس” وقد ذكره ابن العديم ونقل عنه)25(.

3. االهتمام بخطط مصر: إنَّ سلسلة الكتب 
الت��ي تحدث��ت عنها في هذا الش��أن والتي بلغت 
ته��ا ونهايتها في كت��اب المقريزي “المواعظ  قمَّ
واالعتب��ار ف��ي ذك��ر الخط��ط واآلث��ار”، إنَّما 
رةً م��ع الكندي )ت350ه�/961م( ثمَّ  بدأت ُمبّكِ

القضاعي )ت455ه�/1063م(.

4. االهتمام بالِس��يَر الشخصية لكبار رجال 
مصر: ونس��تطيع أن نعد ف��ي التراث التاريخي 
ما ال يقل عن )18( سيرة ُكتبت في مصر على 
م��دى الق��رون األربعة التي امت��دت خالل تلك 
الفت��رة، وقد كت��ب ابن الداية والبلوي س��يرتين 
الب��ن طولون، وكذل��ك كتب ابن الداي��ة اثنتين 
أُخريي��ن لحمارويه بن أحمد، وكتب ابن زوالق 
كذلك أربع ِس��يَر أخرى أحده��ا للُمعز الفاطمي 

وأخرى لجوهر الصقلي)26(.

5. العناية بعلم الرجال والتراجم: لقد جاءت 
العناية به��ذا النوع من التدوي��ن متأخرةً بعض 
الش��يء؛ ألنَّ مؤرخ��ي مص��ر كان��وا مهتمين 

بتدوين َس��ير األحداث ونُُظم الحكم، وقد برزت 
كتب الرج��ال والتراجم ومنها باختصار: معجم 
وفيات الش��يوخ، ألبي إس��حق إبراهيم بن سعيد 
النعمان��ي الحبال )ت482ه���/1089م(؛ معجم 
الرحل��ة، معج��م ش��يوخ بغ��داد، معجم ش��يوخ 
أصفهان، للسُّ��لفي صدر الدين أبي طاهر أحمد 

د )ت576ه�/1180م(. بن ُمحمَّ

ولع��لَّ م��ن قبي��ل العناي��ة بالرج��ال العناية 
باألنساب وخاصةً المنسوبين آلل البيت بصورةٍ 
خاصة، وأب��رز ذلك: جامع األنس��اب، للقاضي 
د الحس��ن بن عل��ي بن األمير  الُمه��ذِّب أبي ُمحمَّ
األسواني )ت561ه�/1165م(. الحاوي ألنساب 
الناس، للشريف الهاشمي أبي طالب عبد الرحمن 

د )ت621ه�/1224م()27(. بن ُمحمَّ

6. التألي��ف في نُُظم الحكم والقوانين المالية 
وط��رق اإلدارة: وه��ذا النوع م��ن التأليف جاء 
ب��دورِه متأخر أيضاً، ويب��دو أنَّ الحكم الفاطمي 
حين ضعف ثمَّ انتهى بعد أواسط القرن السادس 
الهجري / الثاني عش��ر المي��الدي وجاء العهد 
األيوبي من بعدِه وأصحابه حديثو عهٍد بالحكم، 
احت��اج األم��ر ألن يتطوع الخبراء ف��ي قوانين 
الم��ال واإلدارة إلرش��اد الُح��كَّام الُج��دد، وق��د 

ظهرت مجموعتان من المؤلَّفات)28(:

أوالً: مجموعة تتحدث عن شـــؤون المال، 
منها:

1. كت��اب )المناه��ج في أح��كام الخراج( و 
)رس��الة في مال مص��ر(، وكالهما للمخزومي 
ذي الرياس��تين القاضي السعيد أبي الحسن علي 

بن عثمان.

2. كتاب )قوانين الدواوين( ومؤلِّفه معاصر 
للمخزوم��ي ويُعرف بابن مماتي ش��رف الدين 
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األسعد ابن مهذب )ت606ه�/1209م(.

ثانيـــاً: مجموعـــة أخرى تجمع الرســـائل 
الرســـمية في الدولة لتعليم ناشـــئة الُكتَّاب 

أساليب اإلدارة واإلنشاء، ومن ذلك:
1. م��واد البي��ان )في صنع��ة الكتابة( لعلي 
ب��ن خلف، م��ن ُكتَّ��اب الفاطميين وق��د اعتمده 

القلقشندي.

2. قان��ون دي��وان الرس��ائل، الب��ن أنجب 
الصيرفي أبي القاسم علي )ت550ه�/1155م(.

7. التألي��ف في الحض��ارة ومختلف أنواع 
الحي��اة)29(: تنوع��ت أس��اليب التألي��ف في هذا 
المج��ال وتوسَّ��عت وَش��ِملَت الس��الح وأنواعه 
والصوفية والِفَرق الدينية والَموالي والحواري، 
وق��د كانت دائ��رة االهتمام الحضاري واس��عةً 
للدرج��ة الت��ي أوج��دت مجموع��ة عدي��دة من 
المؤلَّف��ات، ومعظمه��ا إنَّم��ا ظهر ف��ي العصر 

الفاطمي.

أوالً: مجموعـــة تتحدث في أخبار الوزراء 
والقُضاة والوالة واألطباء، ومنها:

1. كت��اب )قُض��اة مصر(، ألب��ي عبيد هللا 
د بن الربيع الجيزي )ت324ه�/936م(. ُمحمَّ

مي��ن،  الُمنّجِ أخب��ار  األطب��اء،  أخب��ار   .2
وكالهم��ا الب��ن الداية أبي الحس��ن يوس��ف بن 

إبراهيم )ت334ه�/945م(.

3. كت��اب )ال��والة والقُض��اة(، للكندي أبي 
د التيبجي )ت350ه�/961م(. عمر ُمحمَّ

4. كت��اب )قُض��اة مصر( )وه��و ذيل على 
السابق(، البن زوالق )ت387ه�/997م(.

5. كتاب )اإلش��ارة إلى من ن��ال الوزارة(، 

البن منجب الصيرفي )ت542ه�/1147م()30(.

ثانيـــاً: مجموعة كتب فـــي طبقات الناس، 
ومن ذلك:

1. كتاب )الموالي(، كتاب )الُجند العربي(، 
للكندي أبو عمر يوسف )ت350ه�/961م(.

2. كت��اب )المأث��ور م��ن ِملَ��ح الخ��دور(، 
ألبي القاس��م الُحس��ين بن علي المغربي الوزير 

)ت418ه�/1027م()31(.

3. كتاب )جامع الفنون وسلوة المحزون في 
ذكر الغناء والمغنيين(، ألبي الحسن بن الطحان 
)من أع��الم القرن الخامس الهج��ري / الحادي 

عشر الميالدي()32(.

ثالثاً: مجموعة من مؤلَّفـــاٍت في العجائب 
والغرائب، ومن ذلك:

1. كتاب )تُحفة القصر في عجائب مصر(، 
ويُنسب إلى العاضد آخر الخلفاء الفاطميين.

ى )كتاب  2. كت��اب )عجائب الدنيا(، ويُس��مَّ
العجائ��ب الكبي��ر(، إلبراهيم بن وصيف ش��اه 

)ت596ه�/1200م(.

للش��ريف  األه��رام(،  )أس��رار  كت��اب   .3
د بن عمر  الحاوي اإلدريس��ي، جمال الدين ُمحمَّ

)ت645ه�/1247م(.

رابعاً: مجموعة كتب تاريخية للُمســـامرة، 
ومنها:

1. كتاب )الُمجالس��ة(، ألب��ي بكر أحمد بن 
مروان الدينوري المالكي، القاضي في أس��وان 
)توفِّي في مطلع القرن الرابع الهجري / العاشر 

الميالدي()33(.
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الداي����ة  الب��ن  )المكاف����أة(  كت����اب   .2
)ت334ه�/945م(، ويح��وي )71( قصة مما 
يح��دث في الع��راق ومصر وبالد اإلس��الم في 
مطلع القرن الرابع الهجري / العاشر الميالدي، 
وق��د نُش��ر الكت��اب س��نة 1941م ف��ي القاهرة 

بتحقيق أحمد أمين وعلي الجارم.

خامســـاً: مجموعـــة كتـــب فـــي مواضيع 
مختلفة: 

1. كت��اب )ما كفى من األي��ام(، وهو كتاب 
الحس��ن اإلس��كندراني  أب��و  كاليومي��ة، كتب��ه 
حوالي س��نة 365ه���/976م أي��ام الُمعز لدين 
هللا الفاطم��ي، حيث توجد منه نس��خة في مكتبة 

اإلسكولاير بمدريد)34(.

2. كتاب )العزيزي في الطرق والمسالك(، 
وقد كتبه الحسن بن أحمد الُمهلَّبي للخليفة العزيز 
الفاطم��ي، وكان الكتاب من الكت��ب الجغرافية 
في وصف بالد الس��ودان، والكت��اب كان أكبر 
مصادر ياقوت الحموي حولها)35(، ويصفه ابن 
العدي��م بأنَّه “يوجد فيه ما ال يوجد في غيرِه من 

أخبار البالد وفتوحها وخواصها”)36(.

3. كت��اب )الخن��دق والتراوي��ح(، للكندي. 
ويتحدث ع��ن الحوادث الت��ي وقعت في مصر 
سنة 64ه�/684م حين تغلب بعض أنصار عبد 

هللا بن الزبير عليها ودافعهم األمويون.

إنَّ التدوي��ن التاريخ��ي في مدرس��ة مصر 
ر ف��ي أفريقيا  التاريخي��ة كان له��ا امت��داد ُمبّكِ
يعن��ي ضم��ن  والمغ��رب واألندل��س، وه��ذا 
التوجه��ات التاريخية أنَّه��ا اهتمت دون غيرها 
م��ن الم��دارس التاريخي��ة بأخبار تل��ك البِقاع 
لت أخبارهم م��ن جه��ة، وأنَّ الخطوات  وس��جَّ
األول��ى للم��دارس التاريخية هن��اك كالتدوين 

التاريخي األندلس��ي والذي اس��تفادت في بناء 
منظومتِه التاريخية وتدوينِه التاريخي نقالً عن 
ال��رواة والُكتَّ��اب األولين للتاري��خ في مصر، 
لذل��ك يمكن أن يُطلق عليه بذلك بنت المدرس��ة 

المصرية.

ثالثًا: أبرز المؤرخين في العصر 
الفاطمي

بع��د أن تناولن��ا أب��رز مالم��ح مواضي��ع 
التدوي��ن التاريخ��ي ف��ي مصر خ��الل العصر 
الفاطمي، نستعرض أبرز المؤرخين خالل هذِه 
الفت��رة والنِتاجات العلمية الت��ي قدموها في هذا 

المضمار.

1. سعيد بن البطريق )ت328هـ/939م(:
خي��ن المصريي��ن الذي��ن  وه��و م��ن المؤّرِ
أدَرُك��وا العص��ر اإلخش��يدي، وقد تُوفِّي س��نة 
الروم��ي  البطري��رك  وه��و  328ه���/939م، 
الملكان��ي إفتيش��يوس، وكان طبيب��اً مش��هوراً 
َب بطريرًكا على اإلسكندرية  بالفسطاط، ثمَّ نُّصِ
سنة 321ه�/933م، وقد ُعنَِي بالتاريخ، وكتب 
فيه مؤلَّفاً مشهوراً هو “نَْظُم الجوهر” أو التاريخ 
المجموع على التحقيق والتصديق، وتحدث فيه 
ع��ن التاريخ منذ الخليقة إلى العصر الذي عاش 
فيه)37(، وأهمُّ ما يُميِّز تاريخ س��عيد بن البطريق 
ه��و اهتمام��ه الخ��اص بالناحي��ة الالهوتيَّ��ة، 
فيتحدَّث عن تاريخ الكنيس��ة واألحداث الُمتعلِّقة 
بالنص��ارى، فق��د م��َزج ه��ذا المؤلِّ��ف الدي��ن 
ة في تاريخ  بالتاريخ، إذ أش��ار لألح��داث المهمَّ
الكنيسة وتعيين رجالها، إالَّ أنَّه لم يُِشر إلى حياة 
ا في فترة ما بعد الرسول فإنَّه  الرسول )�(، أمَّ

يتبع التنظيم التأريخي حكم الخلفاء)38(.
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2. ابـــن الدايـــة، أبـــو جعفـــر المصري 
)ت340هـ/951م(:

ه��و أبو جعفر أحمد بن يوس��ف بن إبراهيم 
المصري كانت جدته ألبي��ه دايةً ل�”إبراهيم بن 
المهدي العباسي” فنُس��ب إليها، و “ابن الداية” 
من أصٍل عراقي، حيث ُوِلد أبوه في العراق، ثمَّ 
ج��اء إلى مصر وفيها ُوِلد ابنه أحمد، ونش��أ ابن 
الداي��ة فى القطائع فى عه��د ابن طولون، وكان 
واس��ع الثقافة كاتباً وش��اعراً ورياضياً، وعمل 
كاتب��اً آلل طولون وألَّف في تاريخهم عدَّة كتب، 
منها: سيرة أحمد بن طولون، سيرة خمارويه بن 
أحمد بن طولون، س��يرة هارون بن خمارويه، 
غلم��ان بني طول��ون، وغيرها م��ن المؤلَّفات، 
وق��د فُقدت كل مؤلَّفات اب��ن الداية ولم يبَق منها 
غير مؤلِّفين، هما: “س��يرة أحمد بن طولون”، 
الذي وصل منقوالً فى كتاب “المغرب في ُحلى 
المغ��رب”، لبني س��عيد المغارب��ة. و “المكافأة 
وحس��ن العُقبى”، وقد جاءت سيرة ابن طولون 
الب��ن الداي��ة غايةً ف��ي الدقَّ��ة واألمان��ة نظراً؛ 
ألنَّ��ه كان كاتب��اً آلل طولون فع��رف الكثير من 
أخباره��م، كما أنَّ��ه نقلها ع��ن معاصرين البن 
طولون وُمعايشين له أمثال نسيم الخادم وُشعيب 
بن صالح وابن عبد الذي كان كاتب ابن طولون.

3. ابن يونـــس، أبو ســـعيد )ت347هـ 
/958م(:

ه��و الحافظ اإلمام أبو س��عيد عب��د الرحمن 
بن أحمد ب��ن اإلمام يونس عبد األعلى الصدفي 
المص��ري، وق��د ُوِل��دَ اب��ن يون��س ف��ي س��نة 
281ه�/894م، وتُوفِّي في جمادي األولى سنة 

347ه�/958م)39(.

الن��اس  بأي��ام  خبي��راً  يون��س  اب��ن  وكان 
ُمطَِّلع��اً على تواريخهم، وه��و صاحب “تاريخ 

مص��ر”)40(، وقيل: إنَّه جم��ع لمصر تاريخين: 
أحدهم��ا وه��و األكب��ر يخت��صُّ بالمصريي��ن، 
واآلخر يشتمل على ذكر الغرباء الواردين على 
ان  مصر)41(، ولهذين التاريخين ذيٌل البن الطحَّ
فيهما معاً، وينس��ب إليه حاج��ي خليفة كتاباً في 

التاريخ باسم “العقيد في تاريخ الصعيد”)42(.

وُكتب اب��ن يونس كلُّها مفق��ودةٌ، ولكنَّا نجدُ 
خين، فقد  بع��ض المقتطفات منها في كتب المؤّرِ
نقل عنه ابن حجٍر فيما كتبه عن القُضاة، ويبدو 
م��ن هذِه المقتطفات أنَّ الكالم كان على الحديث 

ثين.  والُمحدِّ

ـــد التجيبي  4. الكنـــدي، أبـــو عمر ُمحمَّ
)ت350هـ/961م(:

د بن يوس��ف بن يعقوب  ه��و أبو عم��ر ُمحمَّ
التجيبي، ولد في الفس��طاط سنة 283ه�/987م 
وتوفِّي فيها س��نة 350ه�/961م، وهم بطن من 
خين  قبيل��ة كن��دة الش��هيرة)43(، وهو أح��د المؤّرِ
والرواة الذين ذاع ِصيتهم واش��تهروا في القرن 
الرابع الهجري / العاش��ر الميالدي، وَسلَكوا في 
تدوين التاريخ طريق الرواية واإلس��ناد)44(، وقد 
كان من أعلم الناس بالبلد وأهلِه وأعمالِه وثُغوره، 
وله ُمصنَّفات فيه وفي غيرِه من ُصنوف األخبار 
واألنس��اب، وكان من ُجملِة أه��ل العلم بالحديث 
وغي��ره، وكان عارف��اً بأح��وال الن��اس وِس��يَر 
الملوك)45(، والراجح أنَّ الكندي تلقَّى ُعلومه في 
مصر، فليس لدينا ما يدلُّ أو يُِش��ير إلى أنَّه رَحل 
إل��ى غيرها من البالد)46(، وقد ظفرنا بأهّمِ تراث 
الكن��دي، وهو “تاري��خ والة مصر”، أو أمرائها 
منذ الفتح اإلسالمي إلى عصرِه، و “تاريخ قُضاة 
مصر” منذ الفتح أيضاً إلى منتصف القرن الثالث 
الهجري / التاس��ع المي��الدي، وقد وَصل االثنان 
إلين��ا في مخط��وٍط واحد حَصل علي��ه المتحف 
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ول��م   ،The British Museum البريطان��ي 
يصلنا ِس��واه كامالً من آث��ار الكندي، بيد أنَّ ِكال 
الموضوعين مستقلٌّ عن اآلَخر، وِكالهما يَُكون 
بذات��ِه كتاباً خاص��اً)47(. الكتاب األول: “تس��مية 
والة مصر”: ويُعَرف ه��ذا الكتاب أيضاً بكتاب 
أمراء مصر، أو كتاب األمراء، أو كتاب الوالة، 
وه��و أحد أنواع التاري��خ اإلداري، حيث يتناَول 
في��ه الكندي تاريخ مصر من ناحي��ٍة ُمعيَّنة، هي 
ذك��ر الوالة ال��ذي تعاقَبُوا عل��ى ُحكم مصر من 
قِبَ��ل الخالف��ة، منذ الفتح العربي اإلس��المي إلى 
ا الكتاب الثاني: “تس��مية  عص��ر المؤلِّف)48(. أمَّ
قُض��اة مص��ر”: وله��ذا الكت��اب أس��ماء أخرى 
مث��ل: القُضاة الذين ولو مص��ر، أو أخبار قُضاة 
مص��ر)49(. ويتن��اَول تاريخ القُض��اة الذين تولَّوا 
قض��اَء مصر منذ الفت��ح العربي إل��ى منتصف 
القرن الثالث الهجري / التاس��ع الميالدي )س��نة 
246ه���/860م()50(، وموض��وع القُضاة الذين 
تولَّ��وا القضاَء بمصر موض��وعٌ مهم، وله دورهُ 
ف��ي فه��م نُُظِم القضاء اإلس��المي ف��ي ُعصورِه 
األول��ى)51(، ث��مَّ َس��لَك الكندي نف��َس طريق ابن 
عب��د الحكم، وكذلك فقد انته��ى حيث انتهى، فقد 
ب��دأ من والية قي��س بن أبي الع��اص أول قاٍض 
لإلس��الم بمصر في سنة 23ه�/644م إلى والية 
القاضي بكار بن قتيبة س��نة 246ه�/860م)52(، 
وال يوج��د فرٌق بين الروايتين إالَّ أنَّ الكندي كان 
أوَس��َع وأكثر تفصيالً، فروايتِه من حيث الحجم 
خمسة أضعاف رواية ابن عبد الحكم تقريباً)53(، 
وبالمقارنة يظَهُر أنَّ الكن��دي قد اتَّخذ رواية ابن 
عبد الحكم أساس��اً لكتابِه، وأض��اف عليها كثيراً 
ا اس��تطاع أن يجمعه من التفاصيل واألخبار،  ممَّ
وقد ذكر الكندي في س��ندِه ابن عبد الحكم وغيره 
��ن روى عنهم ابن عب��د الحكم، كيزيد بن أبي  ممَّ
حبيب، وابن لَِهيعة، والليث بن سعد، وعثمان بن 

صالح، وس��عد بن عفير، ويحيى بن بكير، ومن 
المؤكَّد أنَّ هذِه الرواية بحلقاتها المتعددة، لم يكن 
يُعتمد في نقلها حتَّى عصر الكندي على السَّ��ماع 
نت قبل ذلك بفترة)54(،  وحدَه، ومن المؤكَّد أنَّها دُّوِ
وقد نََهَج نَْهج الكندي ونََس��ج على منوالِه َمن جاه 
بعده؛ ومنهم ابن زوالق وابن حجر العس��قالني 
��ا كت��اب “فضائل مصر”  وابن ش��اهين)55(. أمَّ
فق��د ظلَّ هذا الكت��اب في طّيِ النس��يان فترةً من 
الزم��ن، وظلَّ يُنَس��ب خطأً إلى الكن��دي، فذَكَره 
السيوطي ونسبه إلى الكندي في ترجمتِه، وذَكَره 
المقريزي واقتبس منه، ولكنَّه في الحقيقة يُنَسب 
إلى ولد الكندي عمر بن أبي عمر)56(، حيث ترى 
الدكتورة س��يدة إسماعيل كاش��ف ذلك، وتقول: 
“ومن األخطاء الشائعة أنَّ الكندي ألَّف كتاباً في 
فضائ��ل مصر، ولك��نَّ الحقيق��ة أنَّ صاحب هذا 
الكت��اب هو ابنه عمر، وقد كتب ف��ي مقدمتِه أنَّ 
الذي أَمَره بتأليفِه هو كافور اإلخش��يدي، وأشار 
إلى والده الكندي بين العلماء الذين جَمع من كتبهم 
ما أَمَره بِه كافور، ثمَّ ذَكَره ثانيةً بين علماء مصر 
الذين بَرع كلٌّ منهم في مذهبِه، والذين لكّلِ واحٍد 
منهم من الكت��ب الُمصنَّفة ما يعجز عن نظيرها 

سائُر أهل الدُّنيا”)57(.

د  ويُعَدُّ كتاب “فضائل مصر” لعمر بن ُمحمَّ
ٍر مهّمٍ في تاريخ  بن يوس��ف الكندي بدايةَ تَط��وُّ
مصر القومي، وهو نموُّ الدراس��ات التاريخيَّة، 
ويُِش��ير إلى ِعناية الُحكَّام اإلخش��يديين الشديدة 
والقوية بالدراسات التاريخيَّة وبمصر، ثمَّ يذُكر 
المؤلِّف أنَّه اس��تقى مادته العلمية عن الُش��يوخ 
المصريي��ن وغيره��م من أهل العل��م والخبرة، 
ويذك��ر ِضم��ن هؤالء علي بن حس��ن بن خلف 
د بن يوسف بن يعقوب  بن قديد، وأبو عمر ُمحمَّ

الكندي)58(.
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ويُعد األثَر ال��ذي بقي لنا من أعمال الكندي 
هو كتاب “الوالة وُكتَّاب القُضاة”، وهو صورة 
من أبرع ُصوِر التاريخ المحلِّي، وكذلك فكتاب 
ة ف��ي تاري��خ التنظيم  الكن��دي له أهميَّ��ة خاصَّ
اإلداري، وب��ِه س��جلٌّ حاف��ل لتاري��خ ال��والة، 
وللقُض��اة الذي��ن تولَّوا تلك المناص��ب اإلدارية 
خ،  ف��ي مصر في الفترة التي تحدَّث عنها المؤّرِ
ومن هنا فإنَّ أهميَّ��ة الكتاب تكُمن في أنَّه يصُل 
تاريخ مصر بحلق��ٍة منفردة، لوالها لبقيَت ثغرة 
يَصعُب َسدُّها)59(، ويمضي كتاب الوالة بتاريخ 
مصر اإلداري إلى أوائل القرن الرابع الهجري 
م كتاب القضاة  / العاش��ر الميالدي، وكيف يُق��دِّ
عن نُُظِم القضاء اإلسالمي وسيره إلى منتصف 
القرن الثالث الهجري / التاسع الميالدي صوراً 
��ة لم ت��أِت بها رواي��ة ابن عبد  وتفاصي��ل مهمَّ
الحكم، وتراث الكندي يَكاد ينفرد بإلقاء الضوء 
على تاريخ مصر ِخالل القرن الثالث الهجري، 
والس��يَّما في العصر الذي أدَرَك��ه الكندي حتَّى 
قي��ام الدول��ة اإلخش��يديَّة)60(. وق��د لب��ث تُراث 
الكن��دي إل��ى جانب تُراث ابن عب��د الحكم على 
خي مصر  م��ّرِ العصور ُمس��تَقًى خصب��اً لمؤّرِ
اإلس��الميَّة، وكان مؤلَّفه ع��ن القضاء باألخّصِ 
ن��واةً لمجهوٍد خاّصٍ في هذا الميدان اضطلع بِه 
جماعةٌ من أعالم المؤرخين المصريين مثل ابن 
زوالق، وابن حجر، والس��خاوي، وهو مجهودٌ 
يُلِقي إلى جانب مجهود الكندي كثيراً من الضوء 
عل��ى تاري��خ القضاء اإلس��المي ف��ي العصور 
الوسطى)61(، كما يُعد تاريخ الوالة بمثابة تاريخٍ 
حول��ي، رتَّبَه المؤلِّف ترتيباً تاريخياً زمنياً طبقاً 
لتسلُس��ل الوالة الذين تولَّوا حكم مصر، مع ِذكر 
الحوادث التي وقعَت في عهد كّلٍ منهم، وس��نة 
الوالية والعزل والوف��اة)62(، ومن حيث المنهُج 
التاريخي كان أس��لوب الكن��دي في الكتابة كثيَر 

الشَّ��بَِه بأس��لوب ابن عبد الحكم، فقد َغلَب عليه 
ثين، فق��د ُعنَِي بالسَّ��نَِد والرواية  أس��لوُب الُمحدِّ
وهو َس��واء نقل الخبر من مت��ٍن مكتوب أو من 
مصدٍر ش��فهي، يقول: حدثني، ويَُس��وق سلسلة 
واة، ويظلُّ الكندي يح��رص على الرواية،  ال��رُّ
ويس��وقُها منس��وبةً إلى الس��ند إلى أوائل القرن 
الثاني الهجري / الثامن الميالدي، فتقلُّ سلس��لة 
ال��رواة إل��ى أْن يس��قط اإلس��ناد ُكلِّيَّةً، وتُس��اق 
األحداث مباش��رةً دُون إس��ناد، ويظلُّ على ذلك 
نَه س��نة 334ه�/945م، أي عند  إلى نهاية ما دوَّ

د بن طغجين اإلخشيدي)63(. وفاة ُمحمَّ

5. الحسن بن زوالق )ت387هـ/998م(:
��د  كان ف��ي َطليع��ِة المؤرخي��ن، أب��و ُمحمَّ
الحس��ن ب��ن إبراهيم بن الُحس��ين بن الحس��ن بن 
زوالق الليث��ي المص��ري)64(، وكان م��ن أكث��ر 
خ��ي مصر اإلس��الميَّة نش��اًطا، وأوس��عهم  ُمؤّرِ
م��ادَّةً، وأقدره��م على التألي��ف)65(، وق��د ُوِلدَ في 
الفس��طاط بمصر في ش��عبان )306ه�/919م(، 
وتُوفِّي بها س��نة )387ه�/998م()66(، وكان من 
أس��رةٍ لها باعٌ طويل في العلم)67(؛ ولذلك فقد نشأ 
في مهد الِعلم والدَرس)68(، فكان جده الحس��ن بن 
علي بن زوالق من العلماء المش��اهير)69(، وكان 
د ب��ن زوالق أحد أقطاب  من أس��رتِه أيض��اً ُمحمَّ
العربيَّ��ة في عصرِه)70(، وبدأ الحس��ن بن زوالق 
رحلة علمِه بدراس��ِة العلوم الدينيَّة وكان التصاله 
باألح��داث من جه��ة ببالط الوالة اإلخش��يدين ثمَّ 
الخلف��اء الفاطميين)71(، فدََرس الفقه على أبي بكر 
بن الحداد المتوفَّى س��نة 345ه�/956م، وهو من 
ة عص��رِه في الفقه وغي��ره من العلوم  أعظ��م أئمَّ
اإلس��الميَّة، ودََرس الرواي��ة التاريخيَّة على أبي 
عمر الكن��دي)72(، ثمَّ خصَّ كأس��تاذه ف��ي تاريَخ 
مصر بدرس��ِه وبحثِه)73(، واس��تَطاع ابن زوالق 
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الع أن يُقدِّم  بما أُتِيَح له من ُحس��ن المشاهدة واإلّطِ
لنا صوراً قويَّة ودقيقة عن مصر، فقد اتَّصل ابن 
زوالق مث��الً ببالط بني اإلخش��يد، وكتب تاريخ 
اإلخش��يد بطل��ٍب من ابن��ِه أبي الحس��ن علي بن 
اإلخشيد، ثمَّ اتَّصل بعدَ ذلك بالقائد جوهر الصقلي، 
وبالخليفة الُمعز لدي��ن هللا الفاطمي، فكان اتِّصال 
اب��ن زوالق برجال الدولة، ومش��اهدته ألعمالهم 
فاته��م عن قُرٍب، وما اجتمع إليه من َمتانِة  وتصرُّ
األس��لوب وبراعة العرض أساُس هذِه الدقَّة التي 
تُميِّز مجهوده التاريخ��ي)74(. والبن زوالق كتاٌب 
في خطط مصر، وكتاب في أخبار قُضاة مصر، 
د بن يوس��ف  جعَلَه ذيالً على كتاب أبي عمر ُمحمَّ
ب��ن يعق��وب الكندي ال��ذي ألَّفَه في أخب��ار قُضاة 
لَه  مصر، وانتهى فيه إلى سنة 246ه�/860م، فكمَّ
اب��ن زوالق، وابتدأ بذكر القاضي بكَّار بن قتيبة، 
د بن النعمان، وتكلَّم عن أحوالِه  وختََمه بذكر ُمحمَّ
إلى رجب س��نة 386ه�/996م، وله كذلك كتاب 
“س��يرة الماذرائيي��ن”، وكت��اب “التاريخ الكبير 
على السنين”، وكتاب “سيرة كافور اإلخشيدي”، 
وكتاب “س��يرة الُمعز”، وكتاب “سيرة العزيز”، 
وأخبار “س��يبويه المص��ري”، وكتاب “س��يرة 
ا كتاب  د بن طغج اإلخشيدي”)75(. أمَّ اإلخشيد ُمحمَّ
“الخطط” الذي أشار إليه ابن خلِّكان في ترجمتِه 
البن زوالق فنراه يقول: “كان فاضالً في التاريخ، 
ول��ه فيه ُمصنٌَّف جيد، وله كتاب في ُخطط مصر 
استَقَصى فيه...”)76(. ولكنَّ المقريزي مثالً لم يذُكر 
ف��ي مقدمِة كتابه خطط ابن زوالق ِضمَن الخطط 
الت��ي ذَكَرها، فهو يذُكر الكندي، ثمَّ يذُكر من بعدِه 
د بن س��المة  مباش��رةً القاض��ي أبا عب��د هللا ُمحمَّ

القضاعي المتوفَّى سنة 457ه�/1065م)77(. 

ا س��يرة اإلخش��يد فق��د كتَبَها اب��ن زوالق  أمَّ
بتكليٍف خاّصٍ من أبي الحس��ن علي بن اإلخشيد، 
وقد وصلت إلينا سيرة اإلخشيد ُملخَّصةً أو منقولةً 

ف��ي عنوان: “كتاب العي��ون الدعج في ُحلى دولة 
فر الذي عقَدَه أصحاب  بن طغج”، وهو اس��ُم الّسِ
المغرب في كتابهم لتاريخ األسرة التي َوِليَت حكم 
مصر بين عامي )323-358ه�/935-969م(، 
وقد نقَل ابن س��عيٍد في كتابِه “العيون الدعج” من 
كتاب “س��يرة اإلخشيد”؛ البن زوالق وغيره من 
الكتب، وقد أش��ار ابن س��عيٍد ف��ي بداية النقل عن 
سيرة اإلخش��يد، فقال: “والنقل في ذلك من كتاب 
د بن طغج وغيره  الحسن بن زوالق في سيرةِ ُمحمَّ
من الكتب التي تأتي أس��ماؤها مذكورةً في أماكن 
ا سيرة جوهر فقد أشار إليها  اإلحالة عليها”)78(. أمَّ
اب��ن حجر أثناء حديثِه عن القاضي أحمد بن قتيبة 
س��نة )321ه���/933م(، وينقل عن هذِه الس��يرة 
أخب��اراً عن هذا القاضي)79(، ويقول الُمستش��رق 
 Carl Brockelmann األلماني كارل بروكلمان
)1868-1956م(: “إنَّ سيرة جوهر ُمستخرجة 
م��ن أخب��ار الدول��ة الُمعزي��ة”)80(، وربم��ا كان 
االتِّصال بين جوه��ر وابن زوالق هو الذي دفَعَه 
ا سيرة الُمعز لدين هللا  إلى التوسُّع في ِسيرتِه)81(، أمَّ
فقد أشار إليها المقريزي، ونقل عنها أخباراً كثيرة، 
وكان المقريزي يذُكر أس��م الكتاب مع نسبتِه إلى 
د الحس��ن  ابن زوالق فيقول: “قال الفقيه أبو ُمحمَّ
بن إبراهيم بن زوالق في كتاب سيرة الُمعز”)82(، 
ا سيرة العزيز فلم يُِشْر إليها سوى المقريزي)83(. أمَّ

وإنَّ المنه��ج التاريخ��ي عن��د اب��ن زوالق 
يتميَّز أس��لوب ابن زوالق بما كان ش��ائعاً بين 
خ��ي الق��رن الراب��ع الهج��ري / العاش��ر  ُمؤّرِ
الميالدي من إس��قاط الس��ند المم��ل، فقد بدَأت 
المدرسة التاريخيَّة في مصر تدُخل في مرحلٍة 
جديدة من البساطة، وقد بدأ بذلك الكندي وكان 
الهدف من إس��قاط السَّ��نَد في نَظ��ر هؤالء هو 
تقريب الخبر إلى َمن أراد، ويعتمد ابن زوالق 
ف��ي بعض األحيان على الرواية الش��فهيَّة التي 
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ربما َس��ِمعها في مجالس الِعلم التي كانت تُعقَد 
ف��ي الفس��طاط)84(، وترجع أهميَّة م��ا كتَبَه ابن 
زوالق إل��ى أنَّه يجمع بين التاريخ وش��يٍء من 
األدب، وكذلك إلى أنَّه اتَّجه بمجهودِه إلى نوعٍ 
م��ن التخصص، فق��د تناول تاري��خ مصر في 
العصر الذي عاش فيه في توسُّع وإفاضة، فهو 
خ مصري آثَر التخصيص على  ل ُمؤّرِ بذلك أوَّ
التعمي��م، وآثَر حوادث عصرِه ورجال عصرِه 
بأكب��ر قدٍر من مجه��ودِه؛ ألنَّ مجهود ابن عبد 
الحكم والكن��دي يتَّجه كالهما إلى التعميم، وإن 
��ة)85(، بَْيدَ أنَّ  ل��م يخُل م��ن بعض ن��واح خاصَّ
مجهود ابن زوالق يصل مع ذلك مجهود سلفيِّه 
م��ه؛ بحي��ث نجدُ ف��ي مجه��ود المؤرخين  وتيمَّ
الثالث��ة سلس��لة متَِّصل��ة ف��ي تاري��خ مص��ر 
اإلس��الميَّة منذ الفتح اإلسالمي إلى قيام الدولة 

الفاطميَّة وعصر الُمعز لدين هللا)86(.

6. المســـبحي، األمير المختار )ت420هـ 
/1029م(: 

��د ب��ن أب��ى القاس��م عبيد  ع��ز المل��ك ُمحمَّ
هللا ب��ن أحم��د المص��ري الش��يعي، ول��د س��نة 
336ه�/947م، صنَّف من الكتب: األمثلة للدول 
المقبلة في الحساب والنجوم، التلويح والتصريح 
في معاني الش��عر، جونة الماش��طة في غرائب 
األخبار والنوادر، درك البغية في وصف األديان 
والعب��ادات، قص��ص األنبياء، قضاي��ا الصابية 
في معان��ي إحكام النجوم، كت��اب األدباء، كتاب 
الراح واالرتياح، كتاب السؤال والجواب، كتاب 
الش��جن والس��كن في أخبار أهل اله��وى، كتاب 
الطعام واالدام، كتاب الغرق والشرق فيمن مات 
غرقاً وشرقاً، مختار األغاني ومعاينها، المفاتحة 
والمناكح��ة في أن��واع الَجماع، ن��وادر األخبار 

وغرائب اآلثار، وغير ذلك)87(.

7. القضاعي  المصري )ت454هـ/1062م(:
د بن س��المة بن جعفر،  ه��و أبو عبد هللا ُمحمَّ
فقيهٌ ش��افعي، ولد بمصر الفس��طاط أواخر القرن 
الراب��ع الهجري / العاش��ر المي��الدي. كان إماماً 
في الفقه والحديث، تولَّى القضاء في عهد الخليفة 
الفاطم��ي الُمس��تنصر، وق��د أوفده الُمس��تنصر 
سفيراً إلى تيودورا إمبراطورة القسطنطينية سنة 
447ه�/1055م للتمهيد لعقد معاهدة الصلح بينها 
وبين مصر، ألَّف القضاعي كتاباً في خطط مصر 
نقل إلينا المقريزي عنوانه كامالً، وهو: )المختار 
ف��ي ذكر الخطط واآلث��ار()88(، وق��د وصلنا منه 
شذرات وفقرات نقلها المؤرخون المتأخرون)89(. 
وترجع أهمية كتاب القضاعي إلى أنَّه آخر كتاب 
ورد لنا منه وصف��اً لخطط مصر القاهرة قبل أن 
تتغي��ر معالمها خ��الل فترة الش��دة العظمى التي 
أصابت مصر في عصر الُمستنصر بين سنوات 
)457-465ه�/1064-1072م(، ويبدو مما نقله 
المقريزي والقلقشندي من كتاب القضاعي أنَّه كان 
يتناول خطط مصر القاهرة وآثارها وتاريخها منذ 
الفتح اإلسالمي في إفاضٍة وإسهاب، وأنَّه نقل عن 
ابن عبد الحكم، والكندي، وابن زوالق، وأضاف 
إلى ذلك ما وصلت إليه أحوال القاهرة في زمانِه، 
ويذك��ر جالل الدين)90( فيم��ا كتبه عن فتح مصر 
أنَّه نقل رواية الفتح عن كتاب الخطط للقضاعي، 
وي��دل ذلك على أنَّ هذا الكت��اب قد فُِقدَ في عصٍر 

متأخر)91(.

8. ابن منجب الصيرفي )ت542هـ/1147م 
أو بعد سنة 550هـ/1155م()92(:

أمي��ن الدين أبو القاس��م بن س��ليمان، َعِمل 
لدى الفاطميين في كتاب��ة الجيش والخراج، ثمَّ 
صار صاحب الرس��ائل. وله مؤلَّف��ات كثيرة، 
لعلَّ أهمها من زاوية التاريخ: كتاب “اإلش��ارة 
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إلى من ن��ال الوزارة”، وه��و يُترجم للوزراء 
من��ذ يعقوب ب��ن كلِّس زمن العزي��ز باهلل حتَّى 
د ب��ن أبي ش��جاع االمري،  أب��ي عب��د هللا ُمحمَّ
“مجموعة رس��ائل” إنش��ائها عن ملوك مصر 
تزي��د على أربع ُمجلَّدات، كتاب “قانون ديوان 
الرس��ائل في أصول العمل الفاطمي”، وكتاب 
“رد المظال��م”، وكت��اب “عقائ��ل الفضائ��ل” 

وهي ضائعة. 

ا المؤرخون الثانويون، فأبرزهم:  أمَّ
القيروان��ي  الندي��م  ب��ن  هللا  عب��د   .1
)ت310ه���/922م(، ول��ه كت��اب الس��يرة في 
الدول��ة العلوية )الفاطمية( وقد نقل عنه صاحب 
الذخائ��ر والتحف قصة أعذار أوالد الُمعز لدين 

هللا وما فيها من بذخ)93(.

��د، قاضي  2. القاض��ي النعم��ان ب��ن ُمحمَّ
الفاطميين )ت363ه���/974م(، وهو من كبار 
الرج��ال والمؤلِّفي��ن المعروفي��ن ف��ي المذهب 
اإلس��ماعيلي الفاطم��ي، كت��ب رس��الة افتت��اح 

الدعوة، وكتاب سيرة الُمعز.

3. المهلب��ي أبو الُحس��ين الحس��ن بن أحمد 
المتوفَّ��ى س��نة )380ه���/990م(، م��ن رجال 
يه  العه��د الفاطم��ي بمصر، وقد ألَّف كتاباً تُس��ّمِ
المصادر “كتاب المس��الك والممالك”، وكثيراً 
ما يُشار إليه بالعنوان المقتضب: “العزيزي في 
الطُرق والمس��الك”، وقد ُعني بوصف الطرق 

وفي أفريقيا على األغلب.

الخاتمة:
ظه��رت المالم��ح العام��ة لمدرس��ة مص��ر 
التاريخي��ة في العصر الفاطمي م��ن خالل تنوع 
المصادر التاريخية وخصوصية االهتمام بتاريخ 
مصر وخططها، وكذلك االهتمام بِس��يَر الرجال 
وتراجمهم وكذلك تميزهم بالتأليف في نظم الحكم 
والقوانين المالية وُطرق اإلدارة وأوجه الحضارة.

كم��ا تميز التدوين التاريخ��ي في مصر في 
العصر الفاطم��ي بالتواريخ اإلقليمية:  وهي تقع 
موقعاً وس��طاً بين التواري��خ المحلية أو تواريخ 
ا أس��باب  الم��دن وبي��ن التواري��خ العالمي��ة، أمَّ
ظهورها فتتصل أيضاً بأسباب ظهور التواريخ 
المحلي��ة أو تواري��خ الم��دن، وه��ي العصبي��ة 

لألمصار، والعامل الديني.

دخلت المدرسة التاريخية المصرية في تطوٍر 
جدي��د حين تكونت ف��ي مصر دول مس��تقلة في 
العصر العباسي الثاني، مما أوجد نوعاً جديداً من 
المؤلَّفات التاريخية المتخصصة في مصر ودولها 
الُمستقلة؛ فالمؤرخ ابن الداية )ت334ه�/945م( 
كتب في الدولة الطولونية: سيرة أحمد بن طولون، 
سيرة ابنِه خمارويه، سيرة هارون بن خمارويه، 
أخب��ار غلمان اب��ن طولون باإلضاف��ة إلى أخبار 
د بن  مين، والم��ؤرخ ُمحمَّ األطباء، أخب��ار الُمنّجِ
يوسف الكندي )ت350ه�/961م( له كتب الخطط 
والجند العربي والموالي وقد ضاعت كلَّها ولم يبَق 
إالَّ كتابه المشهور )الوالة والقضاة(، والمؤرخ ابن 
زوالق )ت387ه���/997م( كت��ب تاريخ مصر، 
وخطط مصر، فضائل مصر، س��يرة اإلخش��يد، 
س��يرة الُمع��ز لدي��ن هللا الفاطمي، س��يرة جوهر 
الصقلي، والمؤرخ المسبحي )ت420ه�/1029م( 
الذي عاصر الخليفة الحاكم بأمر هللا الفاطمي كتب 
ما يزيد على ثالثين كتاباً أهمها )التاريخ الكبير(، 

وهو موسوعة في التاريخ المصري.
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Abstract

The codification of Muslim thought, science culture through their 
history. The codification is not intended to writing the Koran or 

copy the sense of writing the Koran, this has continued since the era of 
Prophet Muhammad peace be upon him and throughout the era of the Caliphs 
and Alrashidan. an Blogging is meant here is the writing of human sciences 
in Islamic civilization 

The State of the Fatimid caliphate in the Maghreb and Egypt )259-524 
e.( and Egypt it soon Egyptian mental movement form the life cycle of the 
power, so that Alikhchidip State which concluded the Fatimid’s, including 
heritage Egypt, was a champion of Sciences and Arts, and in which flourished 
intellectual movement and literary, several thinkers and excelled. And 
excellent book.

The Historical Blogging in Egypt during the 
Fatimid Age  

Dr. Masrya Taaban Mahdi Al-Kinani
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مقدمة المترجم
األدب، ه��و أحد أش��كال التعبير اإلنس��اني 
عن ُمجمل عواطف اإلنس��ان وأفكارِه وخواطرِه 
وهواجس��ِه بأرقى األس��اليب الكتابية التي تتنوع 
من النثِر إلى النثر المنظوم إلى الشعر الموزون.. 
ا ال يمكن  لتفتح لإلنسان أبواب القدرة للتعبير عمَّ
أن يُعبَّر عنه بأسلوٍب آخر. يرتبط األدب ارتباطاً 
نة والثقافة  وثيقاً باللغِة، فالنِتَاج الحقيقي للغة المدوَّ
نة بهذِه اللغة يكون محفوظاً ضمن أش��كال  المدوَّ
األدب وتجلِّيات��ِه والتي تتنوع باختالف المناطق 
والعصور وتَش��َهد دوماً تنوعاٍت وتطوراٍت مع 
ة العديد من األقوال  م��ّرِ العصور واألزمنة، وثمَّ
التي تناولت األدب، ومنها ما قاله الكاتب والناقد 
 William Hazlitt هازِل��ت  اإلنكليزي ولي��م 
ٍة هو الصورة  )1778-1830(: “إنَّ أدب أيَّ أمَّ

الصادقة التي تنعكس عليها أفكارها”.

ق��د ال يجد المرء يوماً مح��دداً يؤرخ بظهور 
المرأة ومش��اركتها للرجل في الحياةِ العامة، غير 
أنَّ ق��راءةً متأنية للِس��يَر الذاتية التي تتناول الحياة 

األدبية والفنية للنساء الغربيات يكشف لنا عن مدى 
الُمعاناة التي جوبهن بها وهنَّ يلجن إلى ما يعتبره 
الرج��ال خطَّ��اً أحم��ر ال يجوز للنس��اء اجتيازه، 
ف�”األقالم واللحى تخص الرجال وحدهم” كما قال 

الشاعر يواخيم راخيل سنة 1664م.

لق��د رأى الرجال يوم��ذاك – وما زال منهم 
الكثير في يومنا هذا – أنَّ انشغال النساء بالمهام 
التي منحتها الطبيعة للرجال، جدير بأن يدفعهنَّ 
إلى إهمال واجباتهنَّ المنزلية التي ُخلقت المرأة 
لها وم��ن أجلها؛ لذل��ك كان ردِّ الفعل الذكوري 
ا وجدوا أنَّ الس��خرية ال  س��اخراً في البدء، ولمَّ

تنفع فقد لجأوا إلى الشتائم والُسباب..

إنَّ ردود الفع��ل الذكوري��ة ق��د تراوح��ت 
بي��ن صاخبةً تارة وهادئةً أخ��رى، كانت الدافع 
األس��اس لمطالبِة المرأة الغربية بالمساواة، وقد 
ُعرفت م��ن بين الكاتبات ف��ي عصرنا الحديث 
اإلنكليزي��ة فيرجيني��ا وول��ف رائ��دة الحرك��ة 
النس��ائية، حيث تُصنَّف مؤلَّفاته��ا على أنَّها من 
أهّمِ األعمال التي ظهرت في األدب المعاصر.

امات من العصر الحديث أديباٌت ورسَّ
دراسٌة نقدية حول نشأة وتطور األدب الِنسوي في الغرب

بقلم: د. جوتفريد زيللو وأنجيال بريزنت
 ترجمة: قاسم َمَطر التميمي
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لم تقتصر منافس��ة النساء للرجال في الحقل 
األدبي وحده، بل اتَّسع المدى ليشمل الفن أيضاً 
وخصوص��اً فّنِ الرس��م، فالفّنِ التش��كيلي على 
اختالف مدارس��ِه ومناهج��ِه ال يخلو من بصمٍة 

أنثويٍة شاركت فيها المرأة بجدارةٍ وقوة. 

النساء األديبات والولوج إلى 
مة المنطقة المحرَّ

النســـاء قادرات على أن يُحركن األشـــياء 
الساكنة بأقالِمهنَّ 

الرواية النس��ائية التي كان��ت ولزمٍن طويل 
ملجأً للب��راءةِ والحياِء والِحش��َمة، خرجت عن 
مألوفه��ا وحطَّم��ت قيوده��ا، وانطلقت تخوض 
مة تخ��دش الحياء العام،  في موضوع��اٍت ُمحرَّ
فاألديبات )األوربي��ات خاصةً والغربيات على 
العموم( يكتبن اليوم بأسلوٍب ال تعوزه الصراحة 
عن الش��وق والش��هوة والش��كوى الت��ي تنتاب 
، وقد كان هذا اللون من األدب – وال  أجس��ادهنَّ
شكَّ أنَّه أدب رخيص – وقفاً على الرجال، حتَّى 
أنَّ بعضهم قد تخصص فيه دون سواه من أمثال 
 Norman )1(الروائ��ي األمريكي نورمان ميلر
األمريك��ي  والروائ��ي   Kingsley Mailer
هن��ري ميلَّل��ر)Henrry Miller )2 الذي بادر 
إلى تحيِة هذِه الموجة الجديدة ُمطلقاً عليها أس��م 

)خرائطية الوعي األنثوي الجديد(.

ث��الث أميركيات مثقفات اش��تغلن بدأٍب في 
مج��ال األدب والتأليف لم يس��تطعن أن يتوقفن 
ع��ن الكتاب��ة، الُمعلِّم��ة الدؤوب عل��ى الحركة 
ه��ي بطل��ة جوديث روزن��ر )ف��ي البحث عن 
الس��يد غودبار(؛ كيت المتوحش��ة ازدهرت في 
رواي��ِة غايل غرين )خش��بة اإلنزالق الزرقاء( 
ا  وإي��زادورا م��ع روايته��ا Spontanfick. أمَّ

)إري��كا جونز( فقد حقَّقت انتش��اراً واس��عاً من 
خالل روايتها )الخ��وف من الذباب( التي بقيت 
لم��دةٍ طويل��ة عل��ى رأس أكث��ر الكت��ب مبيعاً، 
وُطبع��ت منها خالل الس��نتين األوليتين س��بعة 

ماليين نسخة.

الجريئات الثالث هنَّ في المقدمة من صّفٍ 
طوي��ل من األديب��ات الالتي يكتبن ب��ذوٍق وبال 

ذوق.

 Sigmund Freud )3(إنَّ س��يغموند فرويد
ذات��ه، وبعد ثالثين س��نة من البح��ث في النفس 
األنثوية لم يستطع أن يُجيب على السؤال الكبير: 
“ماذا تريد األنثى ؟”. تقول الروائية والش��اعرة 
األمريكية إيريكا جونغ Erica Jong: “النساء 
الكاتبات اآلن في وضعٍ فريد، يكشفن عن أشياء 
كان��ت مس��تورة منذ ق��رون، يُجابهن أنفس��هن 
بأنفس��هن م��ن خ��الل الخوض في مش��اعرهنَّ 
الجنس��ية، ويكتبن عن أشياٍء في أجسادهن، ُكنَّ 

يخشين الكتابة عنها في الماضي”)4(.

هنري ميلَّلر الكاتب األميركي الراحل يرى 
ف��ي رواي��ة )الخوف م��ن الذباب( نص��اً أنثوياً 
ُمضاداً لروايتِه )مدار الس��رطان(، وتنبأ قائالً: 
“إنَّ كتاب جونغ س��يصنع تأريخ��اً لألدب؛ ألنَّ 
النس��اء قد وج��دن أصواتهن وها ه��نَّ يمنحننا 
قصص��اً بطولي��ة كبي��رة ع��ن الجن��س والحب 

ة والمغامرة”. والمسرَّ

ح��ّقِ التنقي��ب ف��ي باط��ن النفس مارس��ته 
المؤلِّف��ات من��ذ الِقدَم، وغالباً ما حقَّق��ن بِه تفوقاً 
عل��ى زمالئهنَّ الرجال في أقبيِة الالوعي، وفي 
متاهات البحث عن ال�)أنا(، في أدغال المشاعر 
المضطربة، النس��اء الكاتبات يُطالبن باسترداد 

الريادة. 
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س��يغموند فروي��د على س��بيل المث��ال، قدَّر 
أنَّ الرواي��ة النس��ائية ف��ي العهد الفيكت��وري)5( 
Victorian era تنط��وي على همهماٍت رقيقة 
ُمبهمة من غرفِة االس��تقبال، األحاسيس الجنسية 
لكولي��ت وحكمتها النفس��ية العميقة تج��د تقديراً 
كبيراً لدى الروائي الفرنسي مارسيل بروست)6( 

 .Marcel Proust

ف��ي ظ��ّلِ إزده��ار فت��اة ش��ابة – كان هذا 
ف��ي األدب  عن��وان أول رواي��ة س��يكولوجية 
األوربي كتبتها إحدى نساء بالط )زوننكونغز(
 Cleves)هي )أميرة كليف Sonnenkonigs
 Madame de La فايي��ت  ال  دي  الم��دام 

 . )7(Fayette

 Industrie -)صناعي��ة )رواي��ة  وأول 
Roman مهمة ُكتب��ت بقلم امرأة أيضاً )ماري 
برت��ون( ص��درت س��نة 1848م ل�)إليزابي��ث 
 Elizabeth غازكي��ل()8(  كليغه��ورن 
Cleghorn Gaskell “تُعبِّ��ر ع��ن احتضار 
��ال مانشس��تر”، واس��تخدمت لذل��ك تعابير  عمَّ
دارج��ة فيها مس��حة من الس��خرية، مثل قولها: 
»أحدهم غني ونح��ن فقراء«، ُمعرضة بنظريٍة 

فائض القيمة.

في قلب األدب النسوي تقف األديبة اإلنكليزية 
 Adeline Virginia وول��ف)9(  فرجيني��ا 
Woolf )1882-1941م(، وق��د أسَّس��ت مع 
)جويس( و )بروس��ت( الرواية الجديدة، رواية 
الحساس��ية الُمرهف��ة التي ُعرف��ت بتيار الوعي 

 . )10(Stream of Consciousness

ولغة األدب النس��ائي حصلت بفضِل وولف 
أيض��اً عل��ى نوعيٍة جدي��دة، فف��ي تكريم إحدى 
زميالته��ا الكاتب��ات وصفت أس��لوبها الخاص: 

»الجملة الس��يكولوجية للجن��س األنثوي تمتلك 
خيط��اً مطَّاط��اً أكثر منه قديم��اً«. »ولها القدرة 
عل��ى المطَّاطي��ة المتناهي��ة لتدعم بذل��ك أكثر 
الجزئيات رقَّ��ةً وتحتوي المالم��ح المبهمة« و 
»لترتَق ش��قوق الوع��ي«، وإذا لم تنفذ الكاتبات 
إلى ش��قوق الوعي العميقة فق��د تتحقَّق من ذلك 
اء األدب النس��وي،  فائ��دة أيض��اً: جمهور ق��رَّ
حقَّ��ق لهذا األدب الصدارة من حيث االنتش��ار. 
 Margaret ميتش��ل)11(  مارغري��ت  فم��ن 
“ذه��ب  وكتابه��ا   Munnerlyn Mitchell
م��ع الري��ح” Gone with the Wind )أكثر 
م��ن 15 مليون نس��خة( وحتَّ��ى كورتز – مالر
Courths-Mahler )40 مليون نس��خة( ومن 
)أنجلي��ك( Angelique تألي��ف الفرنس��ية آن 
جول��ون Anne Golon وحتَّى أكثر األديبات 

األلمانيات انتشاراً في يومنا هذا.

غي��ر أنَّ الُمنقِّبات ف��ي دهاليز النفس صرن 
يبحثن في منعطفات الجس��د، فق��د أكَّدت عالمة 
األدب اإلنكلي��زي روزالن��د مايل��ز ف��ي كتابها 
 :  The Fiction of Sex الجن��س(  )قص��ة 
“ألول م��رة في تاريخ الش��عر المنثور، تصف 

النساء خبراتهن الجنسية”)12(.

»لقد استيقظت النس��اء من ُسباتِهنَّ الجنسي 
الطويل«. هذا ما ورد في )الرس��ائل البرتغالية 
الجديدة( التي أصدرتها ثالث نساء يُطلقن على 
أنفس��هن أس��م )الماريَّات الثالث( – كلَّ واحدةٍ 
منهنَّ أسمها ماريا – هذِه الرسائل تترنم بالحّبِ 

الجسدي وتوضح أدقَّ تفاصيلِه. 

الكت��اب صدر س��نة 1972م، قب��ل الثورة 
البرتغالية، ومثلت المؤلِّفات بسببِه أمام القضاء 
بتهم��ة »اإلس��اءة لألخ��الق والتقالي��د«، وكنَّ 
ثائرات ف��ي الحقيقة على التعس��ف الالأخالقي 
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واالزدراء الذي تتعرض له المش��اعر الجنسية 
األنثوية.

)خنازي��ر مع طي��ور( كتاب حقَّق انتش��اراً 
واس��عاً ف��ي إيطاليا واحتل مرك��ز الصدارة في 
مبيعات الكتب، وبيع منه خالل األش��هر الثالثة 
األول��ى م��ن تاريخ صدورِه ما يق��رب من ربع 
مليون نس��خة، وتزاحم على ني��ل حّقِ تصويره 
سينمائياً اثنان وثالثون منتجاً من ضمنهم كارلو 
و  )1912-2007م(   Carlo Ponti بونت��ي 

)دينو دي الوزنتيز(.

لقد ع��رف الغ��رب المس��يحي أدباً نس��وياً 
متواصالً منذ مائتي س��نة؛ قبل ذلك الحين كانت 
األنثى س��اكتة عل��ى العموم كما هو ش��أنها في 
الكنيس��ة والسياس��ة، ويعكس هذا األدب بأمانٍة 
االنتفاض��ة الصعب��ة عل��ى بيت الدم��ى وعلى 
القص��ور العقلي وعلى التبعي��ة، ويعكس أيضاً 
اإلحب��اط والحرم��ان والكبت وقس��وة الحصار 
والمي��ل إل��ى االنتح��ار، فاإلنكليزي��ة فرجيني��ا 
وول��ف عان��ت أصوات��اً وهمي��ة، فوضعت في 
جيب معطفه��ا حجراً كبيراً وألقت بنفس��ها إلى 
 Sylvia Plath الماء، واألميركية س��لفيا بالث
)1932-1963م( اختنق��ت ُمنتح��رةً في موقٍد 

للغاز)13(.

الروايات النس��ائية تتميز في كونها روايات 
اعت��راف، لغ��ة عبي��د وتموي��ه واصطالحات 
رمزية تترتب عليها عواقب في أغلب األحيان. 
تق��ول فرجينيا وول��ف: »لكي تس��تطيع المرأة 
أن تكت��ب رواي��ة عليه��ا أن تمتلك نق��وداً، وأن 
تكون له��ا غرفة خاصة به��ا«. فرجينيا وولف 
��رةٌ ش��جاعة ومؤلِّفة خج��ول، وضعت في  ُمنَّظِ
س��نة 1929م مطلباً كالسيكياً، دعت فيه النظام 
اإلمبريالي الذي رفع من ش��أن األدب النس��وي 

في نحو سنة 1800م إلى منح هذا األدب هامشاً 
واسعاً من الحرية.

من الِملَح الش��ائعة على ألس��نة الناس س��نة 
1812م الق��ول: »هناك ث��الث قوى في أوربا، 
 Madame إنكلترا وروس��يا ومدام دي س��تيل
de Stael )1766-1817م(. أبوها جاك نيكر 
كان   )1804-1732(  Jacques Necker
وزيراً للمالية في حكومة الملك لويس الس��ادس 
)1754-1793م(،   Louis XVI عش��ر 
وكان��ت توصف بأغن��ى أغنياء فرنس��ا بعد أن 
ورثت ثروة أبويها اللذين ماتا في حوٍض مليٍء 

بالكحول. 

اللحظ��ة الوحيدة التافهة ف��ي حياتها، كانت 
لحظة زفافها، فعندما كانت في التاس��عِة عشرة 
من عمرها تزوجت من السفير السويدي بارون 
فون ستيل – هولشتاين، كانت تدعوه »األجوف 
البليد«، ولكنها من خالل الزواج فتحت لنفس��ها 
»طري��ق الحرية والحي��اة«، وهي التي أمضت 
س��ّتِ س��نواٍت تُصغي في صال��ون أمها األكثر 
تح��رراً في مجاِل الحي��اة الفكرية، حصلت بعد 
ذل��ك على قصٍر كقصر الملكة عندما التقت أول 
 Abbe de عشَّ��اقها الكاه��ن أبيه دي تالي��ران

 . Talleyrand

ومغام��رات:  رح��الٌت  وأدب،  سياس��ةٌ 
حي��اة الم��دام تش��به رواي��ة مغام��رات دولي��ة 
عت الثورة الفرنس��ية ث��مَّ خطَّطت  كبيرة، ش��جَّ
له��روب المل��ك الُمه��دَّد بالقت��ل، ورحلت إلى 
ألمانيا وس��حرتها األلع��اب األولمبية في فايمار 
Weimar، وجعل��ت م��ن نابلي��ون بوناب��رت 
Napoléon Bonaparte )1769-1821م( 
ع��دواً لدوداً لها عندما نش��رت كتابه��ا )ألمانيا(
De l, Allemagne ، واصف��ةً البالد الواقعة 
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على الضفَِّة األخرى م��ن نهر الراين بأنَّها كنز 
العقول.

كانت خطيبة كبيرة في زمانها، كتبت أربعة 
وعش��رين رواية إلى جانب العديد من المقاالت 
السياس��ية التحريضية ودراس��ةً ُمستفيضة عن 
مب��ررات االنتح��ار، وأب��رز أعماله��ا األدبية 
روايته��ا )كورينا( Corinne التي تس��رد فيها 
سيرتها الذاتية، مزجتها بأفكاٍر تحررية أحدثت 

ثورةً في عالِم األدب.

احتف��ت المدام بالحّبِ الحر، وطالبت بأن ال 
يُحكم على الرجال والنساء وفق معايير مختلفة، 
وأصبحت )كورين��ا( الجميلة النابغة الش��عرية 

الراقصة، أصبحت رمز المرحلة.

وبعد م��رور جي��ل ظهرت على المس��رح 
-1804( Aurore Dupin )14(أورور دوبي��ن
1876م( التي ُعرفت واش��تهرت باسم )جورج 
صاند(. ظهرت بس��رواٍل رجالّيٍ وسترة، وفي 
فمه��ا س��يجارة أو تدخ��ن النارجيل��ة، خنثوية، 
الوق��ت،  لبع��ض  ب��اردة جنس��ياً »ش��يوعية« 
ومس��اعدة إجتماعية، وصديق��ة حميمة لرجاٍل 
بارزين، وآلهة فن، ورفيقة الموسيقار فريدريك 
 Frédéric François Chopin ش��وبان)15( 

)1810-1849م(.

كان��ت امرأة تُدمن الكتابة. تفرغ س��نوياً من 
نشر روايتين. وكثيراً ما تُزعج عشيقها الشاعر 
 Alfred والروائي الفرنس��ي ألفريد دي موسيه
de Musset )1810-1857م( عندما يستيقظ 
عل��ى صري��ر قلمها فيجدها تكت��ب تحت ضوء 

الشمعة.

لق��د طبقت التحرر في الب��دء بالتمويه، ففي 
روايتها التي تس��تغرق عش��رين ُمجلَّداً )تاريخ 

حيات��ي(، ص��ورت نفس��ها كي��ف وقف��ت أمام 
المستحيل مثل قروية صغيرة، واقتحمت الحياة 

الفكرية في باريس ك� »امرأةٍ فقيرة«. 

في سنة 1831م وكان عمرها ستة وعشرين 
س��نة، تعلَّقت بأذيال الشاعر الشاب الخجول ذي 
 Jules Sandeau العشرين سنة جوليس صاند
)1811-1883م(، وج��اءت مع��ه إلى باريس 
تاركةً ال��زوج في اإلقلي��م، وللمالئمة مع الزّيِ 
الرجال��ي الذي نصحتها أمه��ا بارتدائِه اختارت 
لنفس��ها أس��م )ج��ورج(، كما اخت��ارت المقطع 
األول م��ن أس��م حبيبه��ا )صان��دو(، فصارت 

تُعرف منذ ذلك الوقت بأسم )جورج صاند(.

جورج صاند، ليس��ت س��وى فاج��رة، كما 
قال عنها الش��اعر والناقد الفنِّي الفرنسي شارل 
 Charles Pierre Baudelaire بودلي��ر 
)1821-1867م(: “ليس��ت مهذب��ة، حمق��اء، 
فظَّ��ة، ثرث��ارة، ال تعب��أ باألخ��الق، إنَّه��ا بئر 
مرح��اض«، وتهكَّم أيض��اً دون وجِه حّقٍ على 

»حبها للطبقة العاملة«.

يقول الرس��ام الفرنس��ي فرديناند ديالكروا 
 Ferdinand Victor Eugène Delacroix
)1798-1863م(: »ام��رأة ذات عينين ليليتين 
احترق��ت من المثالي��ة واالنحي��از اإلجتماعي، 
ناضل��ت م��ن أجل حري��ة الم��رأة. وجعلت من 
ي��ة موض��وع بح��ث ودراس��ة، واختارت  األّمِ

ال والفالَّحين ليكونوا أبطال رواياتها«. العمَّ

عند ثورة ش��باط س��نة 1848م، ش��اركت 
االنتقالي��ة،  للحكوم��ة  الداخل��ي  النط��اق  ف��ي 
بح��ركاٍت بطولي��ة وتوزيع المنش��ورات، وبعد 
 Louis اس��تالم الس��لطة من قبل لويس نابليون
Napoléon Bonaparte )1778-1846م( 
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كادت تُعتقل، ثمَّ إنَّها س��اعدت السجناء ودافعت 
عن المحكومين.

م��دام دي س��تيل وج��ورج صاند، جسَّ��دتا 
حركتي��ن، عالميتي��ن، تأث��رت بهم��ا ربَّة بيت 
م��ن سنس��ناتي Cincinnati بوالي��ِة أوهاي��و 

األميركية واتخذتهما قدوةً لها. 

“هل هذِه المرأة الصغيرة، هي التي س��بَّبت 
ه��ذِه الح��رب الكبي��رة ؟” بهذِه الجملة اس��تقبل 
 Abraham Lincoln الرئيس أبراهام لينكولن
)1809-1865م( المؤلِّف��ة في البيت األبيض، 
المرأة التي لم يس��بقها أحد إل��ى الوعي بُمعاناة 
ت ف��ي األذهان عار  الزن��وج األرقاء، ورس��خَّ
العبودية، ومن أج��ِل ذلك قامت الحرب األهلية 
ف��ي الواليات المتح��دة األميركي��ة بين واليات 
الشمال وواليات الجنوب التي وقفت ضدَّ قانون 
ق ال��ذي أصدره الرئي��س لينكولن،  تحري��م الّرِ
 Harriet Beecher إنَّها هاريت بيش��ر س��تو
الت��ي  وروايته��ا  )1811-1896م(   Stowe
 Uncle )ت��روي مصير الزنوج )كوخ العم توم

.Tom’s Cabin

ص��درت الرواية س��نة 1852م وس��رعان 
م��ا حقَّق��ت نجاحاً عالمي��اً ُمنقط��ع النظير، كما 
حقَّق��ت أكبر مردود مالي في زمانها، وتُرجمت 
إلى اثنتي��ن وثالثين لغة ووصف��ت بأنَّها )إلياذة 

السود(.

حق��اً لقد تن��اول جزء من النس��اء الكاتبات، 
كت��اب العبي��د بوصف��ِه تلميح��اً أو كناي��ةً ع��ن 
وضعه��نَّ الخاص. فقد كتب��ت المؤلِّفة في العهد 
 Charlotte برونت��ي  ش��ارلوت  الفيكت��وري 
ب��أنَّ  أش��ك  “ال  )1816-1855م(:   Brontë
السيدة )ستو( قد أحسَّت بحديد العبودية في قلبها 

ومن��ذ طفولته��ا”، إنَّ نجاح الكت��اب كان دليالً 
قاطعاً على أنَّ النس��اء – مع حرمانهنَّ من حّقِ 
االنتخاب والس��لطة والنفوذ في العالم – قادرات 

على أن يُحركنَّ األشياء الساكنة بأقالمهن.

الملكة فيكتوريا لم تكن مس��رورةً من ذلك، 
فقد أصدرت أمراً سنة 1860م جاء فيه: »يسر 
الملكة أن تطلب من كّلِ امرأةٍ قادرةٍ على الكالم 
والكتاب��ة أن تضع حداً لهذِه الدع��وة الُمخزية.. 
الدعوة لحقوق المرأة«. ولكن الرواية الفيكتورية 

تمسكت بالغريزةِ األنثوية.

 Ellen عالمة األدب األميركية آلن مورس
بعُ��دَّة  ��زة  الُمجهَّ )1928-1978م(   Moers
التحليل النفس��ي لسيغموند فرويد، قامت بتحليل 
مؤلَّف��ات العه��د الفيكت��وري، وكان��ت النتيج��ة 
إيجابية، فإذا افترضنا أنَّ الجزء الجيد من األدب 
يس��تقي مادته من األحالم، فإنَّ اس��تخدام تفسير 
األحالم الفرويدي ناجح في الروايات النس��ائية، 

وعندئٍذ تبدو المسألة على نحٍو مختلف.

ف��ي جولتها األدبية – النفس��ية صادفت آلن 
م��ورس مجموع��ة مدهش��ة في مواض��ع ذات 
عالق��ة – وخصوصاً ل��دى جورج إلي��وت)16( 
George Eliot )1819-1880م(، وروايتها 
“طاحون��ة عل��ى النه��ر” 1860م تروي قصة 
الفتاة )ماغي(، له��ا مخبأ أثير في الريف يُدعى 

 . Red Deeps )األعماق الحمر(

وكذلك أيضاً قصة الرعب العالمية الش��هيرة 
للرومانتيكي��ة اإلنكليزي��ة، انتزع��ت منه��ا آلن 
مورس معنًى طارئاً. “فرانكشتاين أو بروميثوس 
المعاص��ر”. الرواي��ة التي ألَّفتها س��نة 1817م 
 Mary Wollstonecraft ش��يلي  م��اري 
Shelley )1797-1851م( ذات التسعة عشر 
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ربيع��اً، وصارت بمثابِة حّلٍ لمولد األس��طورة، 
وقد قيل الكثير عن حياة ش��يلي غير االعتيادية. 
فهي ابنة فيلس��وف فوضوي إباحي وأم ش��اعرة 
ماتت في أيام النِفَاس، حبلت في السادس��ة عشرة 
من عمرها من الش��اعر بيرس��ي بيشه شيلي)17( 
Percy Bysshe Shelley )1792-1822م( 
وهربت معه إلى أوربا. وولدت طفالً قبل موعد 
والدته، ما لبث أن مات، وبعد ثمانية أشهر عادت 

فحبلت مرةً أخرى.

ف��ي روايتها بالغة الحساس��ية )الس��فر نحو 
الفن��ار( و )األم��واج( التي جرب��ت فيها ترتيب 
األج��زاء الُمهت��زة، لم تس��قط الحواج��ز. تقول 
فرجيني��ا وول��ف: “أن أتح��دث ع��ن المغامرة 
والحقيقة حول خبراتي كجسٍد، معضلة لم أصل 
إلى حلِّها بعد، وأش��ك حتَّى اآلن بوصول امرأةٍ 

ما إلى حلِّها«. 

بة لنفس��ها  فرجيني��ا وول��ف، المثقف��ة الُمعذِّ
تحاورت بشدَّة مع )كروكس( Krux . ماذا تريد 
المرأة الكاتبة ؟ وماذا ينبغي لها أن تكتب ؟ إنَّها 
بحاجة إلى تفرغ واس��تقالل، »بحاجة إلى نقود 
وغرفة خاصة بها«، وف��ي مقاٍل افتتاحي تحت 
 Professions )عنوان: )ِمَهن من أجل النساء
for Women ، درس��ت األسباب التي جعلت 
المؤلِّفات “ما زل��ن مضطرات إلى النضال مع 

األشباح”. 

يُدع��ى )م��الك  لفرجيني��ا كان  أول ش��بح 
المن��زل(، غروره��ا القديم، الم��الك كان طيباً 
ونقياً وُمنك��راً لذاتِه، وعند الكتابة ينحني الكائن 
الس��ماوي فوقها ويهمس في أذنه��ا: »ال تدعي 
ن أنَّ لك رأي��اً خاصاً، وكوني نقيةً  أح��داً ما يُخّمِ

قبل كّلِ شيء«)18(.

الشاعرات األلمانيات من القرن 
السادس عشر وحتَّى العصر 

الحديث 
ة األلمانية شاعرة عظيمة  لماذا لم تنجب األمَّ

كما أنجبت شاعراً عظيماً مثل )غوته( ؟

الش��عر ق��د يكتب��ه أيَّ أحد )إذا م��ا توفر له 
الِم��ران على كتابت��ِه فقط( وال يق��رأه أحد قط، 
إنَّ م��ا نميل إلى قراءت��ِه – نحن األلمان في هذا 
الزم��ان – هو النثر الواقعي، غي��ر أنَّ دواوين 
ش��عر احتل��ت واجه��ات المكتب��ات التجاري��ة 
الكبرى، ظه��رت في اآلونِة األخي��رة، تمكَّنت 
اء؛ ألنَّها طرحت في  من أن تغير من مزاج القُرَّ
النهاية جواباً على ذلك الس��ؤال الكبير الُمتحيز: 
لماذا لم تُنج��ب األمة األلماني��ة )غوته( امرأة، 

كما أنجبت )غوته( الرجل ؟.

هذِه الحقيقة أدَّت إلى ظهور دراسٍة أكاديمية 
ه: )الش��اعرات األلمانيات من  ذات عنواٍن مموَّ
القرن السادس عش��ر وحتَّى العصر الحديث(، 
ال تكمن خلف هذِه الدراس��ة ِحقبة تمتد إلى ألف 
س��نة، وإنَّم��ا تقتص��ر على ث��الِث موضوعات 

ليست على نموذج معين: 

1. موجـــز تأريـــخ أدبـــي مســـتقبلي ألديباٍت 
ألمانيات.

2. مؤلَّف يحتوي على ِســـيَر ذاتية وافية عن 
شاعراٍت ألمانيات.

3. مختارات شعرية.
ومن ضمن تس��عٍ وخمس��ين ش��اعرة أورد 
الكتاب أسماءهنَّ وعرض سيرتهن، تسع عشرة 
ا  شاعرة عش��ن أو كتبن في القرن العشرين، أمَّ
األخريات، وكنَّ مش��هورات ف��ي زمانهن، فقد 



دراسات تأريخية    ةملك / 44  118

تعرض��ن إلى تهمي��ش مقصود وُطم��رن تماماً 
حتَّى، لم يعد بوس��ع المرء أن يجد لهنَّ قبراً في 

مقابر التاريخ األدبي !.

لق��د كش��ف م��ؤرخ األدب األلماني جورج 
 Georg Gottfried جيرفيني��وس  جوتفري��د 
تناول��ِه  ف��ي  )1805-1871م(   Gervinus
للمسألة البالغية عن مدى التحيز الذي جوبهت 
بِه النساء الكاتبات من طبقِة الصفوة اإلجتماعية 

المثقفة. 

الناشرة )جيزيلال برنكر( اكتفت بالقول: إنَّ 
األش��عار “ذاتية وُمنحازة” وق��د اختيرت طبقاً 
لوجهات نظر نسائية يُفهم منها؛ )مطالبة المرأة 
بحقوقها اإلنس��انية الكاملة والتعريف بذاتها إلى 
أبع��ِد الحدود(. وإلى جان��ب التعريفات األنثوية 
المتداول��ة اليوم، على س��بيل المثال: ش��والمث 
فايرس��تون Shulamith Firestone: انقالب 
الطبقات اإلجتماعية القديمة والمتحجرة، فهناك 
مفاهي��م دفاعية ُمس��المة ولكنها قابل��ة للتطبيق، 
تُتيح للمرء أن يُقيِّم من خاللها أدب أربعِة قرون 

ونصف.

أسماء الشاعرات األوليات الالئى نواجههن 
في هذا الُمصنَّف هنَّ شاعرات عصر النهضة، 
الشعر نش��أ كنتاجٍ ثانوي لثقافٍة نسائية، وهو ما 
آل إلى ض��روراٍت ُمكررة ألحادي��ث الرجال. 
 Pietro يق��ول الش��اعر اإليطالي بيت��رو بيمبو
عل��ى  “إنَّ  1547م(:   –  1470(  Bembo
الفت��اة أن تتعلَّم الالتينية، إذا أرادت أن ترفع من 
ة”، الجاذبية الحقيقية المعقولة  جاذبيتها نحو القمَّ
بالنس��بِة للنس��اء الكاتب��ات كانت أم��راً مؤكَّداً: 
عليهم أن يُشجعونهن ال أن يلجأوا إلى السخرية 

. منهنَّ والحّطِ من شأنهنَّ

ا متى ال تُعد المرأة المثقفة الُمبدعة مقبولةً  أمَّ
ومسلية ؟ فهذا ما أجاب عنه أحد أساتذة فن الشعر 
س��نة 1652م قائالً: »عندما تضع قدماها على 
ا الشاعر )يواخيم راخيل(  عتبة الُش��هرة !«. أمَّ
فق��د ورد في بيان له صدر س��نة 1664م قوله: 
»األقالم واللحى تخص الرجال وحدهم«. ودلَّل 
على أنَّ المسألة لها وجهان؛ أخالقي وإقتصادي: 
هل من الممكن عدَّ النس��اء األلمانيات المثقفات 
 Sappho )19(”قريب��ات الش��به م��ن “س��ابفو
الالتي أهملن لهم الواجبات المنزلية ؟! وطالئع 
الش��اعرات األلماني��ات المعروف��ات، َصدَعن 
ِة والدليل  ، ُمدافعات عن أنفس��هن بالُحجَّ برأيهنَّ
الدام��غ، وُمعلنات ذلك حتَّ��ى على صور أغلفة 
دواوينه��ن؛ بأنَّ الش��عر عندهنَّ لي��س إالَّ عمالً 
ثانوياً بالنس��بة ألعم��ال المنزل، ه��ذِه المعاناة 

المضاعفة لها تقليد قديم.

ف��ي الق��رن الثامن عش��ر برز مج��دداً عدد 
كبير من النس��اء الش��اعرات، ينتمي معظمهن 
إلى أس��ر الموظَّفين، وع��اد مجلس األنس ثانيةً 
إلى الس��ؤال: هل أنَّ ُمساهمات النساء مطلوبة. 
حق��اً إنَّهن لم يتنصلنَّ عن إبداعاتهن، وقلَّما أُتيح 
لُهنَّ ممارسة مواهبهن العقلية والفنية، تماماً كما 
حدث لألمريكيين السود فيما بعد. تقول الشاعرة 
)ماريان��ا ف��ون تس��يجلر( س��نة 1739م: »إذا 
استقرت النكتة في جبين رجل صار من حقِِّه أن 
يقول هذِه الجملة: ال يمتلك الجنس األنثوي خيط 

عنكبوت في الدماغ«.

من المؤسف أنَّ طاقاٍت كبيرة قد تبددت في 
غات،  غضون قرون ُمتعاقبة على مثل هذِه المسّوِ
وعالوةً على ذلك فقد تمكَّنت الش��اعرة )ماريانا 
فون تسيجلر( من عرض أشعارها الغنائية على 
 Johann Sebastian الموس��يقار يوهان باخ
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Bach )1685-1750م( ليض��ع له��ا ألحاناً، 
وهي أول ش��اعرة تكلَّلت مس��اعيها بالحصول 
على ش��هادةٍ من إح��دى الجامعات، وأول امرأة 
اس��تغلت هامش الحري��ة الُمتاح��ة، فكانت أول 
عض��وة ف��ي الجمعي��ة األلماني��ة ف��ي اليبزغ: 
راً، وكانت مثرية، وأش��عارها كما  ترمل��ت ُمبّكِ
يُش��ير إلى ذلك كتَّاب سيرتها، هم أطفالها الذين 

تُحبِّذ والدتهم خارج مؤسَّسة الزواج.

)آنا لويزا كارش( أول امرأة ألمانية عاشت 
على إيراد نِتاجها األدبي، انتقلت س��نة 1760م 
إل��ى برلين. فق��د كتبت عنها جيزل��ال برنكر – 
جابلر، تقول: »االتجاهات المذهبية الش��خصية 
البسيطة استحس��نت الحركة األدبية التي تُنادي 
بالرج��وع إل��ى الطبيعة«. أصدقاؤه��ا )جاليم( 
و )رامل��ر( و )س��ولتزر( م��ا زالوا يتمس��كون 
بش��عر ذي سلطان، العتقادهم بأنَّ الوزن القديم 
واألس��طورة من األدوات التي ال ِغنى عنها في 
الش��عر. وقد أعمتها الشهرة وإعجاب الجمهور 

فوقعت أسيرةً لهذا التأثير.

وإلع��ادة التربية الت��ي يمكننا تصور حتمية 
حدوثها، ال يحتاج المرء إلى معرفٍة متخصصة 
بالتاريخ األدبي، فالمرأة الموهوبة التي وضعت 
ه��ذا الكتاب، مس��تقلَّة عن المرحل��ة التي كتبت 
عنه��ا، حال��ة خاصة ل�)صي��د كري��م( إنَّما هي 
مش��روع بجماليون)20(، ال أحد تجشَّم عناء تعلُّم 
أس��اليبهنَّ بجدارة بم��ا في ذلك ِكب��ار الُمعلِّمين 
ف��ي جميع األزمان، وإنَّم��ا كان هدفهم دائماً أن 
يتخذوا من أعمالهنَّ مادةً خاماً يصوغونها على 
نحٍو فاخر. ونورد على س��بيل المثال مقطعاً من 
رس��الٍة بعث بها الش��اعر األلماني يوهان شيلَّر 
 Johann Christoph Friedrich von
Schiller )1759-1805م( سنة 1797م إلى 

 Johann Wolfgang زميلِه الش��اعر غوت��ه
يتح��دث  )1749-1832م(   )von( Goethe
فيها عن تلميذاتِه العامالت معه: “إنني ُمضطر 
إلى اإلعراب عن دهش��تي للمهارة البالغة التي 
تتمتع بها نس��اؤنا اآلن في الكتاب��ِة التي تقترب 
 Sophie م��ن الفن”. ال عجب أنَّ صوفي ميرو
)1770-1806م(   Friederike Mereau
الت��ي تنتم��ي إل��ى المعترضي��ن ق��د امتدحوها 
بس��خرية، وحبَّذوا له��ا أن تحص��ر اهتماماتها 

بكتب األخالق وكتب الطبخ.

وبالسرعِة التي اتفق فيها نُقَّاد األدب من كّلِ 
األزمان حول تقييم الش��اعرات، فقد ُجمعن في 
جنَّ��ِة األدباء حول مائدةٍ ُمس��تديرة دونما عناء، 
لتتحاور الشاعرات فيما بينهنَّ ِعبَر القرون، هذا 
الكتاب أف��رز ال تاريخية تُثير ال��دوار: فهل أنَّ 
اآلالم التي تمخَّضت عن تقس��يم العالم إلى حيز 
أنث��وي ُمحتَقر وآخر ذك��وري موقَّر تبقى ماثلة 

أبداً ؟

وإذا كانت ه��ذِه الحقيقة قائمة منذ أمٍد بعيد، 
غ طرح هذا السؤال: لماذا لم  فهل هناك من يسّوِ
تُنجب األمة األلمانية شاعرةً عظيمة كما أنجبت 

شاعراً عظيماً ؟!.

آنيتا فون دروســـتا – هولزهوف: إنموذج 
للشاعرات األلمانيات الُمبدعات

 Annette آنيتا فون دروس��تا – هولزهوف
/12 ف��ي  ول��دت   von Droste-Hülshoff
كان��ون الثاني/1797م، في قص��ر هولزهوف 
القريب من مدينة مونستر Münster، وتوفِّيت 
ف��ي 24/ أيار/1848م، في قصر ميرس��بورغ 
في مدينة ميرس��بورغ Meersburg األلمانية، 
ن��ة، وتُعتبر واح��دةً من أهّمِ  كان��ت أديب��ة وُملّحِ

الشاعرات األلمانيات)21(.
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تنتم��ي آنيتا إلى أس��رةٍ كاثوليكي��ة نبيلة من 
ويستفاليا القديمة Altwestfälischen، ولدت 
الثاني��ة م��ن مجم��وع أربع��ة أطف��ال للزوجين 
 Clemens-August كليمنز – أوغست الثاني
-1760(  II. von Droste zu Hülshoff
 von 1826م( وتيري��زا فون هاكس��ت هاوزن
Haxthausen Therese )1772-1853م(، 
عاشت آنيتا حياةً انعزالية وحرجة، ففي طفولتها 
رة  وِصباه��ا كانت عليل��ة نتيجةً لوالدته��ا الُمبّكِ
التي جاءت قبل ميعادها، وإضافةً إلى ذلك فهي 

تشكو من قُُصر نظر حاد.

أول رحل��ة كبي��رة قام��ت به��ا كانت س��نة 
 Köln 1825م، إذ رحل��ت إلى كّلٍ من كولونيا
الم��دن   Koblenz وكوبلن��ز   Bonn وب��ون 
الواقعات على نه��ر الراين، وفي بون ارتبطت 
بعالقة صداقة مع زبيلال ميرتنز – ش��افهاوزن 
 ،Sibylle Mertens-Schaaffhausen
وم��ن ُمحيط الصداقة هذِه نع��د إضافةً إلى آنيتا 
كّلٍ م��ن يوهان��ا Johanna وآدل��ه ش��وبنهاور 
Adele Schopenhauer وكذلك ابن الشاعر 
المع��روف غوته أوتلل��ي Ottilie. وفي مدينة 
ب��ون الت��ي زارتها م��راراً حتَّى س��نة 1842م 
قابل��ت أيضاً الش��اعر والناقد أوغس��ت فيلهيلم 
 August Wilhelm Schlegel )22(ش��ليجل
)1767-1845م(، وكان��ت آلنيت��ا اتص��االت 
بالُمراسلة مع أدباء عصرها من أمثال األخوين 
تس��تجب  ول��م   ،Brüdern Grimm غري��م 
م��رةً قط لُمطالبات أس��رتها بالعناي��ِة بصحتها، 
وألنَّه��ا عليلة على الدوام فقد أحدث هذا ش��رخاً 
في عالقتها مع األس��رة، فلم يعد ممكناً مناقش��ة 
اعتماده��ا عل��ى نفس��ها ف��ي كس��ب قوتها من 
خ��الل التف��رغ للكتابة، غي��ر أنَّه��ا كانت ترى 
ها  ِحرفتها كش��اعرة ِحرف��ةً رائعة، وكان��ت أمَّ

تراه م��ا تراهُ ابنتها فعاضدتها وس��اندتها عندما 
أرادت االتصال – على س��بيل المثال – بالناشر 
 Christoph ش��لوتر  برنه��ارت  كريس��توف 
)1801-1884م(   Bernhard Schlüter
ال��ذي خيَّب أمله��ا عندما أعاد المس��ودات إليها 

ة أنَّها غير وافية. بحجَّ

وبجديٍة كبيرة تمسَّ��كت آنيت��ا بعملها األدبي 
وَعِلَم��ت أنَّه��ا تُحقِّ��ق فناً ممت��ازاً، فقد أحرزت 
 Der Knabe ”قصيدتها “صبيٌّ في الُمس��تنقع
im Moor شهرةً واسعة، وكذلك روايتها “زان 
ومجموعته��ا   Die Judenbuche اليه��ود” 
 Das ”الش��عرية الموس��ومة ب�”الس��نة الدينيَّة
geistliche Jahr تُعد أهم دليل ديني – ينسجم 
مع العصر – غير أنَّ فيه أيضاً تش��كيل النقسام 
الناس بين الوعي الُمستنير والبحث عن الحقيقة 
الدينيَّ��ة، ويُنظ��ر اليوم إلى عملها ه��ذا على أنَّه 
س��يرة ذاتية، إذ أنفقت من عمرها عشرين سنة 

في كتابتِه وهو في مجموعٍة ضخمة.

مس��يرة آنيتا ونشأتها لتصبح واحدةً من أهّمِ 
الكاتب��ات األلمانيات توثَّقت من��ذ البدء مع ميلها 
نة  للموسيقى والتلحين، وأعمالها باعتبارها ُملّحِ
أُقصي��ت أو نُس��يت من��ذ وقٍت طوي��ل، وعندئٍذ 
برزت أعمالها الش��عرية من��ذ البدء كتأثير بديل 
عن أعمالها الموس��يقية. والدي آنيتا كانا يميالن 
إل��ى الموس��يقى أيضاً، فق��د كان أبوه��ا مولعاً 
آل  مقره��م  فف��ي   ،The violin بالَكَم��ان)23( 
دروستا هولزهوف الرئيس؛ قصر هولزهوف؛ 
توج��د الي��وم مجموع��ة ضخمة م��ن األدوات 
الموس��يقيَّة كان��ت تُس��تخدم للعزف ف��ي نطاق 
األسرة كضرورةٍ ال محيد عنها، وغالباً ما كانت 
األس��رة تصطح��ب أطفالها لحض��ور الحفالت 
الموس��يقية، وتوثي��ق العالقة بالموس��يقيين من 
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ها ماكس��يميليان – فريدريش  معاصريه��م. فعمَّ
Maximilian- فون دروس��تا – هولزه��وف
 Friedrich von Droste zu Hülshoff
وصديق��اً  ُملحن��اً  كان  )1764-1840م( 
 Joseph Haydns للموسيقار جوزيف هايدن
)1832-1809م(، واعتباراً من س��نة 1809م 
أخ��ذت آنيت��ا تتلق��ى دروس��اً ف��ي البيان��و)24( 
The piano، وكان��ت غالباً م��ا تُصلِّي قبل أن 
تب��دأ العزف، وهكذا تكامل��ت قدراتها تدريجياً. 
ها تيريزا بحماسٍة:  وفي س��نة 1812م كتبت أمَّ
“أنَّ ابنتها مع كل الح��دَّة في طبيعتها فقد تألَّقت 

في الفن الموسيقي”.

ف��ي س��نة 1820م أقام��ت آنيت��ا أول حفلٍة 
موس��يقية لها في مدينة هوكستر Höxter، وفي 
ها ماكسميليان نسخةً  س��نة 1821م تلقَّت من عّمِ
م��ن مؤلَّفِه الموس��يقي )بع��ض توضيحات عن 
 Einige Erklärungen )الصوت العميق العام
über den General=Baß فكتب��ت عن ذلك 
بس��روٍر بال��غ: “ماذا نَتَ��ج من ذلك ؟ ه��و أنَّني 
وتعبيراً عن ُش��كري، دَرس��ُت الكت��اب من أولِه 
إلى آخرِه، وحفظته عن ظهر قلب”. ودراس��تها 
لمؤلَّفات عصرها الموس��يقية مهَّدت لها الطريق 
على نح��ٍو أفضل للكتاب��ِة في ه��ذا المجال، فقد 
كتب��ت بادئ ذي ب��دء أربعة أعم��ال أوبرالية)25( 
 Opernprojekten )Opera projects or
writing( تتكون من أوبريتات وقطع موسيقية، 
وف��ي س��نة 1836م وأثناء إقامتها في سويس��را 
التفت��ت إل��ى وض��ع كت��اب “أناش��يد لوخآمر” 
Lochamer Liederbuch، وحرص��ت على 
ن أصوات غنائية يُصاحبها  وضع أناش��يد تتضمَّ
الع��زف على البيانو، وهكذا أنت��ج يراُعها أربعاً 
وس��بعين أنش��ودة اعتمدته��ا الم��دارس الغنائية 

يومذاك ِلَما اتَّسمت بِه من بساطٍة وعذوبة.

وما يُعرف ع��ن آنيتا أنَّها لم تعزف أعمالها 
الموسيقية في العَلَن، حتَّى عام 1877م إذ رأت 
أعماله��ا باعتبارها مؤلِّفة موس��يقية النور ألول 
م��رة، عندم��ا ع��رض كريس��توف بيرنهارت 
 Christoph Bernhard Schlüter ش��لوتر
)1801-1884م( بعض��اً من تركة الش��اعرة 
الموسيقية )أناش��يد تُصاحبها آلة البيانو(، وأقام 
لها تمث��االً أيضاً بمناس��بة نعيها س��نة 1848م 
واصف��اً إياه��ا بصاحب��ِة الموهب��ة العظيمة في 
الموس��يقى والغن��اء، والموهب��ة الن��ادرة ف��ي 
ترجمِة: “الِش��عر في الموسيقى والموسيقى في 
الِشعر”. وفي بدايات القرن العشرين تمَّ التأمين 

على تراثها كامالً؛ الموسيقي واألدبي.

آنيت��ا ف��ون دروس��تا – هولزه��وف قرنت 
أعمالها الموس��يقية بمطلٍب عاٍل، مما ولَّد لديها 
تناقضاً مع طموحاتها األدبية. “كتابةُ النصوص 
وصناع��ة  قلي��الً  مؤس��ف  أم��ٌر  األوبرالي��ة 
متواضعة”، وأخيراً احتلَّت آنيتا الِشعر وتركت 
الموس��يقى خلف ظهرها، وإنَّ إرثها الموسيقي 
يجده المرء اليوم في مكتبة الجامعة وفي المكتبة 

العامة المحلية لمدينة مونستر األلمانية.

آلنيتا العش��رات من األعم��ال األدبية التي 
تناولت الِش��عر والموس��يقى واألدب)26(.. ولعلَّ 

من أبرز وأهّمِ نِتاجاتها الشعرية: 

- ُمضيفة القديس بيرنهارت الكبير 

Hospiz auf dem großen Sankt 
Bernhard )Epos, 1828–1833( 

- وصية الطبيب )ملحمة( 

Des Arztes Vermächtnis )Epos, 1834(

- مجزرة لونر بروخ في 1623م )ملحمة(
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Die Schlacht vom Loener Bruch A. 
1623 )Epos, 183738/(

- س��ينتس )= قَِم��م جب��ال األلب السويس��رية / 
Der Säntis )المترجم

- صخر وغابة وبحر

Fels, Wald und See )1841–1843(

فرجينيا وولف: رائدة الحركة النسائية
تُعتب��ر فرجيني��ا وول��ف واح��دةً م��ن أكثر 
الكاتبات تأثيراً خالل القرن العش��رين، والمرأة 
الطليعي��ة ف��ي األدب الحدي��ث، فالكاتب��ة التي 
ول��دت قبل )125( عاماً ما زالت رمزاً للحركِة 

النسوية حتَّى اليوم.

قلَّما سبقها أحد في تدوين وضبط تيار الوعي 
تحت غطاء الجمجمة البش��رية، قلَّما طالب أحد 
بالمس��اواةِ للمرأة بأس��لوٍب ظريف وخفَّة روح 
كما فعل��ت فرجينيا وول��ف، فالكاتبة اإلنكليزية 
تُعتب��ر الي��وم واحدةً م��ن أكثر الكاتب��ات تأثيراً 
خالل القرن العش��رين ورائ��دة األدب الحديث، 
غير أنَّها ش��خص يُثير األسى، فاالبنة الموهوبة 
لعال��م دين��ي اغتُصب��ت ف��ي حداثته��ا، وعانت 
طيلة حياتها من االكتئاب، وأغرقت نفس��ها في 
النهاية فماتت ُمنتحرةً في التاس��عِة والخمس��ين 
من عمرها، ففي الخامس والعش��رين من شهر 
كانون الثاني قبل مائة وخمس��ة وعشرين عاماً 
ولدت فرجينيا وولف تحت أسم اديالين فرجينيا 

ستيفن في لندن.

كانت طفولتها مميزة، فاألسرة تتمتع بثروةٍ 
طائلة وعيش��ٍة راضية، والمدرس الخصوصي 
وفَّر على فرجينيا وأخوتها السبعة مشقَّة الذهاب 
إلى المدرسة، غير أنَّها فقدت أمها في سّنِ الثالثة 

عش��رة واصطدمت في أولى أزماتها النفس��ية، 
وفي الوقت ذاتِه صارت ضحية اعتداء جنس��ي 
من أخٍ لها غير ش��قيق، وكتبت في سنّيِ بلوغها 
تتذكر الحادث المؤلم: “ولم يعد جس��دي مصدر 

فرح لي أبداً”.

ل إالَّ صفحةً في  غي��ر أنَّ االكتئاب ال يُش��ّكِ
طبيعته��ا: بإنتاجي��ة كبي��رة ألَّف��ت )إيزي��س( و 
 ،The Times )النقد األدبي( لصحيفة )تايمز(
أوص��اف  فيه��ا  ويومي��ات  رس��ائل  وكتب��ت 
الذع��ة، ومحدثوها يرونها تتمت��ع بذكاٍء خارق 
وروح دعاب��ة، ميَّال��ةً للقال والقي��ل واألحاديث 
الفاضح��ة، كما تميل إلى المناقش��ات الجادة في 
الف��ّنِ والسياس��ة. أخته��ا فانيس��ا وأخوها ثوبي 
لهم��ا اهتمام��ات متش��ابهة: بيته��ا ف��ي لن��دن، 
ح��ي بلومزب��ري Bloomsbury ص��ار نادياً 
لألدب��اء والفنانين، كان من بينه��م الروائي إي. 
 Edward Morgan Forster فورس��تر  أم. 
)1879-1970م( والفيلس��وف برتراند راسل 
)1872-1970م(   Bertrand Russell
 John واالقتص��ادي ج��ون ماين��ارد كيني��س

Maynard Keynes )1883-1946م(.

وف��ي س��نة 1910م س��افرت فرجينيا إلى 
وايم��وث متنكرةً ب��زّيٍ غريب ولحي��ٍة مزيفة، 
منتحلةً ش��خصية إمبراطور الحبشة، وصعدت 
إل��ى الس��فينة الحربي��ة الملكي��ة )دريدن��وت( 
الجن��ون  ه��ذا  وج��اء   ،The dreadnought
ف��ي أعقاب انهيار نفس��ي، وفي س��نة 1913م 
أقدمت عل��ى أولى محاوالته��ا االنتحارية، بعد 
بضعة أشهر فقط على زواجها من الناقد األدبي 

ليونارد وولف.

��ا إبداعه��ا فلم يتأثر بحالتها النفس��ية: في  أمَّ
سنة 1915م ظهرت روايتها األولى )اإلقالع( 
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The Voyage Out ، وأعقبتها س��نة 1922م 
 .Jacob’s Room )رواي��ة )غرف��ة يعق��وب
وأبدع��ت فرجيني��ا وول��ف في الوق��ت ذاتِه مع 
الكات��ب والش��اعر اإليرلن��دي جيم��س جويس 
 James Augustine Aloysius Joyce
)1882-1941م( ما ُعرف وقتها بتيار الوعي 
س��نة  وف��ي   .stream of consciousness
 Mrs 1925 ركب��ت روايته��ا الس��يدة داالوي
Dalloway م��ن األف��كار الواعي��ة ونص��ف 
الواعية وأحياناً من األفكار المجزأة لشخوصها 
فق��ط، وخلفه��ا ترت��د األفع��ال الخارجي��ة. في 
 Orlando: A Biography روايتها أورالندو
التي صدرت س��نة 1928 جعل��ت بطل القصة 
يرحل ِعبَر القرون ويغير جنس��ه، هكذا تحولت 
الظ��روف م��ع زميلته��ا الكاتبة فيتا س��اكفيل – 
 Victoria Mary Sackville-West, ويست

Lady Nicolson )1892-1962م(.

حق��اً تُعتبر رواي��ات فرجيني��ا وولف حتَّى 
الي��وم من أهّمِ األعم��ال التي ظهرت في األدب 
المعاصر، وهي مدينة بُش��هرتها الباقية قبل كّلِ 
ش��يء لروايتها المتأخ��رة )إيزي��س(. روايتها 
 A Room of One’s )غرف��ة له��ا وحده��ا(
Own الت��ي ص��درت س��نة 1929م تنفر من 
ظروف العمل غير المناس��بة للنس��اء الكاتبات، 
ذك��رت فيه��ا أنَّ خمس��مائة باون��د ف��ي الس��نة 
وغرف��ة خاصة به��ا، تس��تطيع الم��رأة الكاتبة 
أن تُحقِّ��ق نجاحاً مماث��الً للرجل، وصار النص 
يمثل وثيقة للحركة النس��ائية، وكذلك الشأن في 
)ثالث جنيهات( التي سردت فيه فرجينيا وولف 
تأمالتها قبيل اندالع الحرب العالمية الثانية عن 
العالقة بين السيادة الرجالية والروح العسكرية.

إنَّ النجاح األدبي الرائع الذي حقَّقته لم يُفلح 

في تصحيح حالتها النفس��ية، فق��د بقيت حاالت 
االكتئاب تعاودها المرة تلو األخرى، وصارت 
تس��مع أصواتاً في رأسها، وعجزت عن العمل 
أياماً طويلة، وفي س��نة 1940م دمرت القنابل 
األلماني��ة بيتها في لندن، وباتت أخيراً ال تتحمل 
الخ��وف من انهي��اٍر عصبي جدي��د، وفي 28/
آذار/1941م ألق��ت بنفس��ها ف��ي نه��ر )أوس( 
Ouse الصغي��ر، ولك��ي ال تطفو فوق س��طح 
الماء، وهي السباحة الماهرة، وضعت قبل ذلك 

حجراً ثقيالً في معطفها.

سوفونسبا انجيوسوال.. أول الرسامات في 
العصر الوسيط

 Sofonisba تع��دُّ سوفونس��با انجيوس��وال
ظاه��رةً  )1532-1625م(   Anguissola
فري��دةً من نوعه��ا في كّلِ وجه، فق��د كانت أول 
رس��امة إيطالية تس��جل لنفس��ها نجاح��اً عالمياً 
المعاً، وتمنح الش��جاعة للنس��اء الشابات للسير 
ف��ي طريِق الفن، لقد رس��مت صوراً ش��خصية 
ذاتية Selbstporträt أكثر من أّيِ رس��اٍم آخر، 
ابت��داًء من الرس��ام األلمان��ي آلبرخ��ت دورير 
Albrecht Dürer )1471-1528م( وحتَّ��ى 
 Rembrandt Harmenszoon رمبران��ت 
van Rijn )1606-1669م(، وه��ذِه الص��ور 
الذاتي��ة ذات العمق الس��ايكولوجي والُمعبِّرة عن 
تأثيٍر عصري، كان لها الفضل في إرساء مجدها 
الفنِّ��ي، ولم يكن مألوفاً في ذلك الحين أن يعترف 
بمنزلته��ا الفنية زمالؤها من الرجال، ومنهم من 
أ مرتبةً عالية وأصاب ش��هرةً واس��عة مثل  تب��وَّ
 Michelangelo di Lodovico مايكل آنجلو
)1475-1564م(.   Buonarroti Simoni
نعلم ذلك من رسالٍة بعث بها األب الفخور بابنتِه 
سنة 1557م إلى األستاذ الكبير يشكره على التقييم 
الحس��ن للوحات الفنية التي أبدعتها ريشة ابنته، 
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وكان أبوه��ا اميلكاري انجيوس��وال نبيالً واس��ع 
الثراء، يعي��ش في كريمون��ا Cremona، كان 
أرم��الً أنجبت له امرأته س��ت بنات وابناً واحداً، 
وقد بذل الرجل كلَّ جهده لتنمية الميل الفنِّي لدى 
أبنائه، وخصوصاً في مجالي الموسيقى والرسم، 
فاستخدم لهم أفضل ُمعلِّمي اللغة واألدب والعزف 
على البيانو أيضاً، وفي إحدى رس��وماتها الذاتية 
تب��دو سوفونس��با وهي تع��زف على آل��ة البيانو 
القدي��م Spinett، ودرس��ت سوفونس��با األخت 
 Elena )الكب��رى م��ع أختها الصغ��رى )إلين��ا
الرس��م طيلة ثالث سنوات متتاليات على يِد أحد 
الرس��امين اإليطاليين، يُدع��ى برناندينو كامبي 
)1520-1591م(،   Bernardino Campi
وتعلَّم��ت إضاف��ةً إلى ذلك الع��زف على الكمان 
Die Violine، وعندما أتمت تعليمها كانت في 
حوالي الثامنة عشرة من عمرها، فالتأريخ الدقيق 
ر  لوالدته��ا غير معروف. ويمكن للم��رء أن يُقدِّ
تاريخ والدتها بين عامي 1532م و 1535م من 

خالل التواريخ التي تحملها لوحاتها.

وسرعان ما ذاعت شهرة الرسَّامة الشابة حتَّى 
تخطَّت حدود وطنها، فقد دعاها الملك اإلس��باني 
فيليب الثاني Philip II )1527-1598م( س��نة 
1559م إلى بالطِه، وبقيت في إسبانيا قرابة عشر 
س��نوات. فرس��مت كلَّ أفراد األسرة المالكة، وقد 
أنج��زت في ذلك الوقت أيضاً أعم��االً ذات طابعٍ 
ديني لم يصلنا منها ش��يء. إنَّ الصور الشخصية 
Porträt هو مجالها الخاص، فلوحة )ثالثة أطفال 
ى أيضاً )أطفال جادي(، تُعد واحدةً  مع كلب( وتُسمَّ
من أجمل اللوحات التي ُرسمت لألطفال في القرن 
السادس عش��ر، ويُدرك المرء من النظرة األولى 
أنَّ اللوح��ة تُمثل ثالثة أخوة، ولكن رغم التش��ابه 
العائلي فإنَّ األطفال قد ُرس��موا على نحٍو مختلف 
تماماً شمل شخصياتهم، فاألطفال ليسوا على قدٍر 

من الوسامة والظرافة، والوجوه لم تحَظ بأّيِ قدٍر 
م��ن التجميل، ولكنه��ا تتميز بحيوي��ٍة هائلة ِعبَر 
القرون، ويُخيَّل للمرء أنَّه يعرفهم، وليس بوسعِه 

أن ينساهم إذا ما رأى صورتهم.

وانتهت إقامتها في إسبانيا بحفل زفاٍف رائع 
تجلَّت فيه أس��باب الترف والبذخ واألبهة، التي 
أعده��ا الملك فيليب ش��خصياً وزوجت��ه الملكة 
إيزابيال تكريماً منهما لرسَّ��امِة البالط التي ُعقد 
قرانها على النبيل الصقلي فابريزيو دي مونكادو 
وق��د   ،Fabrizio Moncada Pignatelli
رحلت مع��ه إلى باليرمو بعد ال��زواج، وعندما 
توفِّ��ي زوجها بعد بضع س��نوات قررت العودة 
إل��ى مدينة )كريمونا( مس��قط رأس��ها، وخالل 
الرحل��ة من باليرمو إلى جن��وه توثَّقت معرفتها 
برب��ان الس��فينة )أورازي��و لومللين��ي( حي��ث 
تزوجت��ه حال وصولها جن��وه، وكانت في ذلك 
الوقت في حوالي الخمس��ين من عمرها، ثمَّ أنَّها 
عاشت في جنوه مدةً طويلة، وباعتبارها زوجة 
تها عن ممارس��ِة الرسم، وبدا  الربان لم تفتر همَّ
لها أن تعود ثانيةً لتقضي بقية حياتها في باليرمو 
بع��د أن مات عنه��ا زوجها الثان��ي الربَّان. وقد 
مات��ت ف��ي باليرمو س��نة 1625م، وقبل س��نٍة 
من وفاتها زارها في باليرمو الرسَّ��ام الهولندي 
 Anton van Dyck الش��هير أنطون فان ديك
)1599-1641م(، وف��ي كتاب��ِه )تخطيط��ات 
إيطالية( كتب يقول: “عندما أردت أن أرسم لها 
ص��ورة )بورتريت( أعطتني إرش��ادات تتعلَّق 
بالض��وء، قالت: يجب أن ال يس��قط عمودياً من 
األعلى، وإالَّ فإنَّ تجاعيد وجهها س��تترك ِظالالً 
داكنةً، ثمَّ إنَّها حدثتني طويالً عن تاريخ حياتها، 

عن أثر الطبيعة في أعمالها الفنية”.

وعل��ى نف��س الصفحة يج��د الم��رء صورةً 
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تخطيطي��ة للمرأة العجوز ُكتب تحتها )فان ديك( 
عبارةً يقول فيها: “بورتريت للسنيورا سوفونسبا 
رس��متها لها في باليرمو في 12/تموز/1624م 

وكانت في السادسة والتسعين من عمرها”.

أنجيليـــكا كاوفمـــان.. أفضـــل من رســـم 
البورتريت في عصرها

إنَّه��ا تنتم��ي إلى القلَّ��ة من النس��اء اللواتي 
حقَّقن ألنفس��هنَّ نجاحاً باهراً في مضمار الفن، 
ف��ي الق��رن الثامن عش��ر. كانت مث��ار إعجاب 
الش��عراء والفنانين والُمثقفين الذي��ن يكنون لها 
الح��ب والتقدير، ويطلبه��ا الملوك لترس��م لهم 
 ،)Porträt صورهم الش��خصية )البورتري��ت
وق��د أطرى عليها الش��اعر غوته بقول��ِه: »إنَّها 
موهبة ال تُصدق«، وكانت أنجيليكا بالنس��بة له: 
»أفض��ل صديقة هنا في روما«، وفي بيتها قرأ 
 .Iphigenie )عليها كتابه المكتم��ل )ايفيجيني
وصدي��ق )غوته( هي��ردر نعتها بقول��ِه: “ربما 

كانت أكثر النساء األوربيات تحضراً”. 

 Angelika كاوفم��������ان  أنجيلي�ك��������ا 
Kauffmann )1741-1807م( السويس��رية 
المول��د، كان��ت ف��ي الحقيق��ة موض��ع ترحيب 
واعت��زاز ف��ي جمي��ع أنح��اء أوربا، في س��نة 
)ميرن��دا  ص��ورة  رس��مت  عندم��ا  1782م 
وفرديناند( عاش��ت ف��ي نابولي حيث رس��مت 
صورة بورتريت ألسرة ملك نابولي. وفي السنة 
نفس��ها أبرم معها أحد الناش��رين اللندنيين عقداً 
على رس��م عدد من الصور للش��اعر اإلنكليزي 
 William Shakespeare ويلي��ام شكس��بير 
)1564-1616م( الذي أُعيد اكتش��افه في ذلك 
الحين، في العقدي��ن األخيرين من القرن الثامن 
عش��ر. وقد صورت )أنجيليكا( هنا مش��هداً من 
مس��رحية )العاصفة(، األمير الشاب )فرديناند( 

قذفته األمواج إل��ى جزيرةٍ حيث التقى بالجميلة 
)ميران��دا(: أب��و ميران��دا )بروس��بيرو( يجلس 
ف��ي الخلف عند كهف، يط��ل على كتابِه، كتاب 
الرق��ى. يريد أن يضع حب هذين الش��ابين على 
طاولِة االختب��ار. كان على )فرناندو( أن يجمع 
كومةً هائلة من الخش��ب. )ميراندا( تذوب ألماً: 

»آه. أرجوك ال تُعذب نفسك كثيراً !«. 

- : »أري��د أن تهب��ط ش��رارة م��ن الب��رق 
فتح��رق الخش��ب لترصه فوق بع��ض. ابتعدي 
واس��تريحي!«. لقد حول��ت )أنجيلي��كا( النص 
ل  األدبي إلى لوحٍة رائعة. المنظر الطبيعي يُشّكِ
خلفي��ة رومانطيقية للمش��هد، وتنحني الصخور 
ل قوس��اً على العاش��قين، ومن بعيد يُرى  لتُش��ّكِ
البحر وقد اكتسب لون السماء الصافية، ويغلب 
عل��ى اللوحة اللون��ان البُني الغام��ق واألحمر، 
وتتمي��ز اللوح��ة بجاذبي��ٍة إضافي��ة م��ن خالل 
ته يتخذ  حجمها غي��ر االعتيادي، فالمش��هد برمَّ
شكالً بيضوياً أفقياً، وعلى النقيض من الحافات 
الس��وداء فإنَّ المنظر الطبيعي يبرز في اللوحة 

مضيئاً ومؤثراً.

لق��د بدأت أنجيليكا كاوفم��ان – وكانت طفلة 
معجزة – برسم نفس��ها قبل أن تُتم الثالثة عشرة 
من عمرها، رس��ماً فاتناً لس��يدةٍ صغيرة تُمس��ك 
بيدها ورقة النوتة الموسيقية، إشارةً إلى موهبتها 
الموس��يقية العالية، وقبل أن تبلغ السادسة عشرة 
بوقٍت طويل، كانت تساعد أباها في الرسم. وكان 
أبوها يومذاك رساماً متجوالً في سويسرا وشمالي 
إيطاليا، يتنقل من مدينٍة إلى أخرى يرسم للكنائس 
والقص��ور، ولدت أنجيلي��كا كاوفمان في )كور( 
Chur س��نة 1741م حيث كان أبوها يعمل في 
مقر األس��قف، وفي طفولته��ا كانت تصحبه في 
تنقالت��ِه ورحالت��ِه الكثيرة وتعلَّمت منه الرس��م. 
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وصارت العالقة بين األب وابنته أكثر وثوقاً بعد 
رة ألمها، وقد أورثها طموحه الفني،  الوفاة الُمبّكِ
فحقَّقت ما عجز هو عن تحقيقه. في سنة 1762م 
س��افرا معاً إلى روم��ا، حيث احتفلت الرس��امة 
الشابة بأول نصٍر لها، فهنا – في روما – يتواجد 
األثرياء وفي مقدمتهم اإلنكليز الذين يتوقون إلى 
اقتناء أعمالها الفنية، ويطلبون منها أن ترسم لهم 
صوراً شخصية )بورتريت( ويدفعون لها أثماناً 
عالية، ونصحها أصدقاؤها اإلنكليز بالس��فر إلى 
لن��دن. وعندما وصلت لندن كانت في الخامس��ِة 
ر  والعشرين من عمرها، وما جرى في لندن صّوِ
في أحاديث ذلك العصر على أنَّه مدهش؛ الملكة 
األم تجشَّمت عناء الوصول إلى مرسمها. األمراء 
واألميرات يتسابقون لنيل شرف الجلوس أمامها 
ساً في أكاديمية  لرس��مهم، وصارت عضواً مؤّسِ
الفنون الملكية. الرسَّ��ام اإلنكليزي البارز السير 
 Sir Joshua Reynolds جوش��وا راينول��دز
)1723-1792م( طل��ب يده��ا لل��زواج ولكنها 
رفضت. وبدالً من ذلك تزوجت من أمير سويدي 
مزعوم ث��مَّ عادت فتطلَّقت منه بعد ُمضي س��نة 
واحدة، وخالل هذِه الفت��رة دعت أباها لاللتحاق 
بها في لندن وكان سعيداً جداً بنجاحها الفنِّي أكثر 

من سعادتها.

في س��نة 1781م تزوجت ثانيةً من الرسَّام 
الفنزويلي فرانسيس��كو زوخي Zucchi، وفي 
الي��وم الذي أعقب الزفاف س��افر الثالثة س��ويةً 
م��ن لن��دن إل��ى البندقية ِعب��َر سويس��را، وفي 
الس��نة التالية م��ات أبوه��ا. وبعد م��دةٍ قصيرة 
اس��توطن الزوجان في روم��ا، وصار منزلهما 
مركزاً للحي��اة اإلجتماعي��ة. الفنانون واألمراء 
من جميع أنحاء أورب��ا يحرصون على صداقِة 
أنجيليكا، عشَّ��اق الفن وجامعوه يشدون الِرحال 
طلب��اً للوحاته��ا. كان��ت تُع��د أفضل من يرس��م 

الصور الش��خصية )البورتريت( ف��ي زمانها، 
أحيان��اً كانت ترس��م الص��ور الديني��ة أيضاً أو 
الموضوعات األدبية، وبعد وفاة زوجها رسمت 
لكنيس��ة )فاركرش��ه( في سويسرا سنة 1800م 
هي��كالً، وفي س��نة 1807م ماتت في روما عن 

ُعمٍر ناهز السادسة والستين.

إليزابيث - لويزا فيجي - ليبرو.. رســـامة 
البورتريت

كالهم، الرسامة والموديل، كانتا مشهورتين 
ف��ي كّلِ أوربا، امرأت��ان كلُّ واح��دةٍ في مجال 
اختصاصه��ا، واحدة ف��ي األدب واألخرى في 
الرسم، أوصالهما إلى المجِد والشهرة. كالهما 
ولدت��ا في فرنس��ا واضطرتا إلى الهج��رةِ منها 
ألس��باٍب سياس��ية، وِكالهما عادت��ا إلى الوطن 
ظافرتي��ن. واح��دةً على أيَّ��ِة حال، الرس��امة، 
اضط��رت أن تعمل بجهدها الش��خصي لتتبوء 
 Madame )27(ا مدام دي س��تيل مكاناً عالياً. أمَّ
de Staël فعل��ى العك��س من ذل��ك. لقد كانت 
ابن��ة وزير المالية الفرنس��ية وأكث��ر الوريثات 

الفرنسيات ثروةً.

 Louise Élisabeth إليزابيث لويزا فيجي
Vigée Le Brun )1755-1842م( كان��ت 
ابنة رس��ام باريسي استطاع أن يُعيل أسرته من 
خالل عقود لرس��م الص��ور الذاتية )بورتريت( 
مع الزبائن، وق��د تعلَّمت منه هذِه الِحرفَة. وبعد 
رة، كان عليها أن تتولَّى رعاية  وف��اة األب الُمبّكِ
أمها وإعالتها، ولكي تحصل سريعاً على النقود 
تخصص��ت أيضاً برس��م البورتري��ت – بنجاحٍ 
مذه��ل. وق��د تركَّ��زت األنظار على الرس��امة 
الش��ابة الوسيمة والفقيرة في صالونات باريس، 
وخصوصاً أنظار سيدات المجتمع من األميرات 
والممثالت وزوجات الصيارفة األثرياء، الالتي 
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طاب لُهنَّ أن يجلس��ن أمامها لرس��ِمهن، وكانت 
ه��ي ذاتها تتمتع بم��ا يكفي من ال��ذكاء، فكانت 
تمنح الس��رور لزبائنها من خالل رسم الصورة 
)المطلوب��ة(، كانت في الحاديِة والعش��رين من 
عمرها عندما تزوجت سنة 1776م من الرسام 
وتاج��ر التحف الفنية )ليب��رو( Lebrun، الذي 
دعم نش��اطها الفنِّي ألسباٍب مهنية، وبدأ نجاحها 
الفنِّي الكبير بعد ثالث س��نوات من ذلك، عندما 
 Marie جلس��ت أمامها الملكة ماري أنطوانيت
كمودي��ل،  )1755-1793م(   Antoinette
ومن��ذ ذل��ك الحين تط��ورت بينها وبي��ن الملكة 
عالق��ة صداقة حميمة لم يُس��مع بمثلها في ذلك 
الحي��ن، ماري أنطوانيت فرض��ت إرادتها ضدَّ 
الرس��امين م��ن زمالئه��ا فقُبل��ت ف��ي أكاديمية 
الفنون، مما هيأ للرس��امة الحصول على عقوٍد 
كثيرة، اضطر معها الزبائن إلى االنتظار شهور 
طويلة لكي يصل إليهم الدور فيجلس��وا أمامها، 
ولك��ن العالقة القوية م��ع القصر الملكي جعلت 
بقاءها في باريس بعد قيام الثورة الفرنسية أمراً 
غير ممكن، فاضطرت سنة 1789م إلى الهجرةِ 
إل��ى إيطاليا، ثمَّ رحلت بعد ذلك إلى فينا وبرلين 
وبطرسبيرغ، وكانت تُستقبل بحفاوةٍ بالغة أينما 
حلَّت تس��بقها ش��هرتها وتنهال عليها العقود من 
نُخب المجتمعات التي تحل بين ظهرانيها، وفي 
س��نة 1802م عادت إلى فرنس��ا الت��ي يحكمها 
نابلي��ون بونابرت، لتعيش ف��ي ضيعٍة لها قريبة 
من باريس وقامت برحالٍت واس��عة إلى خارج 
الب��الد، وف��ي إحدى ه��ذِه الرح��الت التقت في 
سويسرا بمدام دي ستيل، وفي سويسرا عرض 
البورتريت الش��هير للسيدة دي س��تيل باعتبارِه 

صورة )كورينا(.

لرواي��ٍة  عن��وان   Corinne وكورين��ا)28( 
نش��رتها الكاتب��ة س��نة 1807م، وكان��ت ه��ذِه 

الرواي��ة محطَّ اهتمام وتأثير بالغ: امرأة تتحدث 
بحرية ودونما تحفظ عن حياتها العاطفية، ُمثيرةً 
قضاي��ا تحررية جدي��دة. )كورينا( نادت بالحب 
الح��ر وطالب��ت: “أن ال يُحك��م عل��ى الرج��ال 
والنس��اء بمقاييس مختلفة”، وكان الجميع على 
علم أنَّ كورينا بطلة الرواية تمثل المؤلِّفة ذاتها.

في اللوحة التي رس��متها إليزابيث – لويزا 
فيجي – ليبرو تبدو السيدة دي ستيل شابةً ُمكتنزة 
الجس��د، قلَّم��ا يثق الم��رء بجرأته��ا التحررية، 
تعابيرها هشَّ��ة وحاِلمة، والقيثارة التي تس��ندها 
ا  على ذراع كانت رمزاً لفّنِ الش��عر يومذاك، أمَّ
ي خلفية اللوحة فيُمثل  المنظ��ر الريفي الذي يُغّطِ
إيطاليا، وهو مس��رح أح��داث الرواية، المنطقة 
التي التقت بها )كورينا( بحبيبها األرس��تقراطي 
اإلنكلي��زي. كانت مدام دي س��تيل ف��ي الحقيقة 
امرأة بالغة الشجاعة وقوية اإلرادة، ليس بوسع 
أح��د أن يُربكها أو يُخرجه��ا عن طورها، مهما 
كان��ت مرتبت��ه أو منزلته بما في ذل��ك القيصر 
نابليون بونابرت، لق��د واجهته بآرائها بصالبٍة 
ووض��وح، ولم يس��تطع أن يفعل ش��يئاً غير أن 
يُبعده��ا ع��ن فرنس��ا، وف��ي المنفى كتب��ت أهّمِ 
مؤلَّفاتها، كتاب )حول ألمانيا( اس��تمدت أفكاره 
من رحالته��ا الكثيرة، في هذا الكتاب رس��مت 
صورةً إيجابية أللمانيا، مصورة بالد الفرنسيين 
ري��ن”، مما أثار غضب  “بالد الش��عراء والُمفّكِ
نابليون وأمر بإتالف الكتاب حال صدوره س��نة 
1810م، وق��د ُطبع بعد ذلك في لندن من جديد، 
واس��تطاعت مدام دي س��تيل العودة إلى بالدها 
بعد س��قوط نابليون، وانتش��رت في ذلك الحين 
نكتة في أوس��اط الدبلوماسيين األوربيين ترمز 
إلى نفوذهم السياس��ي: “هناك ثالث قوى تتحكم 

في أوربا: إنكلترا وروسيا ومدام دي ستيل”.
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بيرتا موريسو.. المرأة الوحيدة في جماعة 
سين اإلنطباعيين المؤّسِ

ق��ال )تي��ودور دوره( أح��د أصدق��اء الفنانة 
 Berthe Marie موريس��و  بيرت��ا  الفرنس��ية 
Pauline Morisot )1841-1895م(: »ل��م 
تك��ن في الحقيقة ام��رأة جميلة، فقد كانت مالمح 
وجهه��ا غير منتظمة ولونها ممتق��ع، إالَّ أنَّ من 
غي��ر الممكن تجاهله��ا، ألنَّها كان��ت فنانة حتَّى 

أطراف أصابعها«.

»عصابة من خمس��ة أو س��تة مجانين بينهم 
امرأة واحدة، مثل كّلِ العصابات السيئة السمعة، 
هذِه المرأة اس��مها بيرتا موريسو«، هذا ما كتبه 
 Le Figaro الناق��د الفنِّي لصحيف��ة الفيغ��ارو
ا المجانين الذين  الباريس��ية في سنة 1876م. أمَّ
ذكرهم فهم الرسامون اإلنطباعيون الذين حقَّقوا 
شهرةً واس��عة فيما بعد، مانيه ومونيه ورينوار 
وسيس��لي وبيس��ارو.. وفي وس��ط اإلنطباعيين 
تبرز بيرتا موريسو، المرأة الوحيدة في الحقيقة 
التي تنتمي إلى هذِه المجموعة والتي َشِهدت كلَّ 
المعارك واالنتقادات الجارحة، وَش��ِهدت أيضاً 
النج��اح الباهر الذي جاء ف��ي النهاية، ولكن في 
زمانه��ا، ف��ي النصف الثاني من القرن التاس��ع 
عش��ر، كان من الصعب على الم��رأة أن تفوز 

بُمرادها في مجاِل الفن.

تنتمي بيرتا موريس��و إلى وس��ٍط اجتماعي 
بورجوازي غير اعتيادي، ولدت سنة 1841م. 
أبوها دََرس الف��ن الِمعماري وخدم فيما بعد في 
أ مواقع كبيرة في الُس��لَّم  مؤسَّس��اِت الدولة وتبوَّ
الوظيفي، وصار في النهاية رئيس��اً لحس��ابات 
البالط ف��ي باريس. وب��دأت )بيرتا( وش��قيقتها 
ر، استأجر  )إدما( بممارسِة الرسم في وقٍت ُمبّكِ
س��اً للرسم لصقل موهبة الفتاتين، ولم  األب ُمدّرِ

س موفقاً، إذ س��رعان ما خاب ظنَّ  يكن الُم��دّرِ
س الثاني فقد  ا الُمدّرِ الفتاتين الموهوبتين ب��ِه. أمَّ
ة األولى: »ابنتاك  قال لألم بعد فراغِه من الحصَّ
يا س��يدتي تتمتعان بموهبٍة كبيرة، وأخش��ى أنَّ 
ليس بوس��عي أن أش��بع رغبتيهما في الرس��م، 
س��تصبحان رس��امتين، هل تعلمين م��اذا يعني 
ه��ذا ؟ في مركزكم اإلجتماعي العالي س��يكون 
ه��ذا بمثابة ث��ورة، وأكاد أقول كارثة ! هل أنِت 
متأكدة تماماً من أنَّ��ِك ال تندمين على ذلك اليوم 
الذي يقتحم فيه الفن بيتك الهادئ، ويُحدد مصير 
ومس��تقبل ابنتي��ك ؟. بهذِه الجم��ل صحَّ وصف 
حالة الفنان��ة. قليالً من التخطيط��ات وقليالً من 
الرس��ومات باألل��وان المائي��ة حقَّق��ت الفنانتان 
س��معةً جيدةً وزيجاٍت موفقةً، ولكن العمل الفني 
ي ال��ذي اتخذت��اه على س��بيل االحتراف  الج��دِّ
جعلهم��ا يتركان الرجال بلط��ف، تزوجت إدما 
موريسو فيما بعد من ضابٍط في البحرية وتخلَّت 
عن الرس��م بعد الزفاف مباشرةً. وعلى العكس 
من ذلك بيرتا التي أصبحت رس��امة ومن أكبر 

الرسامات في عصرها.

التربي��ة الجيدة التي أولتها إياها أس��رتها، قد 
مهَّدت لها الطريق في البداية، فقد حقَّقت لها األسرة 
Jean-Baptiste- فرصة اللق��اء بجان ك��ورو
وه��و  )1796-1875م(   Camille Corot
واحد من أش��هر الفنانين الفرنس��يين الذي تولَّى 
ا اللقاء الحاسم فقد حصل  تعليمها بشكٍل خاص، أمَّ
في أروقِة متحف اللوفر. لقد كانت الفنانة منشغلة 
يوم��ذاك بنس��خ لوحة ل�)روبن��ز( عندما تعرفت 
 Édouard Manet على الرس��ام إدوارد مانيه
)1832-1883م(، وق��د توثقت عل��ى إثر ذلك 
ُعرى صداقٍة متينة جنى منها االثنان فائدةً كبيرة، 
لقد صارت رسومات بيرتا أكثر تحرراً وجرأة، 
فترك��ت نهائي��اً التقلي��د األكاديمي، وم��ن ناحيٍة 
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أخرى اس��تلهم مانيه طريقتها ف��ي العمل الحر، 
»اس��تلهام الطبيعة«. وجلس��ت أمام��ه )موديالً( 
 Die Loge )في لوحتِه المش��هورة )المقصورة
. وكان ُمعجباً كلَّ اإلعجاب ليس بجاذبيتها فقط، 

بل وبعملها الفنِّي أيضاً.

وص��ارت عالقتها ب�)مانيه( أكثر وثوقاً بعد 
زواجها من أخيِه )يوجين مانيه( سنة 1874م، 
وش��اركت مانيه في أول مع��رض لإلنطباعيين 
أُقي��م ف��ي باريس بنف��س الس��نة 1874 وانتهى 
بفضيح��ٍة يصع��ب تصورها. وق��د تكرر األمر 
عندما قام اإلنطباعيون في السنِة التالية بإجراء 
مزاٍد علني جماع��ي، اضطر خالله الدالَّل إلى 
االس��تنجاد برجال الش��رطة. ونشرت الصحف 
في أعق��اب ذل��ك: »اإلنطباعي��ة الت��ي يعتنقها 
اإلنطباعي��ون، مثلها مثل قط��ة تصول وتجول 
ف��وق أزرار البيانو أو قرد اس��تولى على علبِة 

أصباغٍ ملونة !«. 

اللوحات التي صورتها بيرتا موريسو أثناء 
 Wight )رحلتها إلى الجزيرة اإلنكليزية )ويت
تُع��د من أجم��ل المناظر الطبيعي��ة اإلنطباعية، 
واليوم يعجب المرء من أنَّ هذِه المدرس��ة الفنية 
الكبيرة قد واجهت في مرحلِة ظهورها س��خطاً 
وامتعاضاً من لدن نُقَّاد وُمحبِّي الفنون، مدرس��ة 
فنية تُحلِّ��ل الموضوع إلى ضوٍء ولون وتصف 
تأثي��ر )انطب��اع( نهار صيفي ُمضيء وُمش��ع، 
وتتناول تفاصيل األش��ياء واألجس��ام والشاطئ 
والزورق والش��راع والبيرق باعتبارها أشكال 

لونية في ُمحيٍطٍ متألِّق.

زواجه��ا والتزاماتها اإلجتماعية، بيتها الذي 
بنته مع زوجها في باريس، لم تمنع بيرتا موريسو 
من أن تتطور صعوداً في مجال الفن، وبعد والدة 
ابنتها الوحيدة )جولي( كانت منشغلة في مرسمها 

دائم��اً بهذِه الطفل��ة: جولي ف��ي الحديقة، جولي 
تعزف عل��ى البيانو، جولي تلعب في الش��ارع، 
جولي مع صديقاتها. لوحات وصور مرس��ومة 
بالباس��تيل بألواٍن رقيقة وخطوٍط ُمرهفة تمس��ك 
باللحظات الهاربة أوصلتها في النهاية إلى المجِد 
والش��هرة، وقد ش��اركت حتَّى آخ��ر أيامها بكّلِ 
المع��ارض الجماعية التي أقامه��ا اإلنطباعيون. 
وفي س��نة 1895م لفظت بيرتا آخر أنفاسها في 

باريس.

إيفـــا غونزاليز.. التلميذة النجيبة للرسَّـــام 
مانيه

كان��ت ابن��ة واح��د م��ن أش��هر الروائيي��ن 
الفرنس��يين، ول��دت في باريس س��نة 1849م، 
كان��ت باريس كلَّه��ا تتردد على بي��ِت أبيها مما 
جعله��ا وهي صبي��ة صغيرة تتع��رف على أهّمِ 
األدب��اء والفنَّانين، وفي س��ّنِ السادس��ة عش��رة 
ب��دأت تعليمه��ا الفنِّي عل��ى يِد رس��اٍم معروف 
ف��ي ذل��ك الحين منس��يٌّ ف��ي يومنا ه��ذا يُدعى 
 Charles Joshua Chaplin شارلي ش��ابلن
الفن��ان  أس��م  ه��و  )كم��ا  )1825-1891م(، 
الهزلي المعروف غير أنَّ اس��مه يُلفظ بالطريقِة 
الفرنس��ية( واس��تأجر لها أبوها مرسماً صغيراً 

صار ُملتقى الرسامين الشبان والشعراء.

وكثر الحديث عن الرجل الذي أثارت لوحاته 
الفضائح وإعجاب الفنانين الش��باب، عن الرسَّام 
إدوار ماني��ه Edouard Manet الت��ي تاق��ت 
نفس��ها للقائِه والتعرف علي��ه، فاصطحبها واحد 
م��ن أصدقائها الفنانين الش��باب إلي��ه وكان على 
معرفٍة س��ابقٍة بِه. وكان لقاًء حاسماً في حياةِ إيفا 
غونزاليز Eva Gonzalès )1849-1883م( 
ذات العش��رين ربيعاً، إذ ما كاد مانيه يراها حتَّى 
ا إذا كانت ترغب أن تجلس في مرسمِه  سألها عمَّ
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)موديالً( فأعجبها العرض ووافقت على الفور، 
وامتد العمل في اللوحِة لبضعِة أشهر، وتطورت 
العالق��ة بي��ن الرس��ام والمودي��ل إل��ى صداق��ٍة 
حميمة، مم��ا أثار الغض��ب واالمتعاظ في نفس 
بيرت��ا موريس��و Berthe Morisot الرس��امة 
الت��ي تربطه��ا ب�)ماني��ه( عالقة صداق��ة قديمة 
امتدت لس��نواٍت كثي��رة. وغالباً م��ا كان يتخذها 
موديالً لبعض أعمال��ِه الفنية المعروفة وأبرزها 
)المقصورة( Die Loge ، وعندما كانت تكتب 
إلى أختها، كانت عباراتها تنمُّ عن غيرةٍ وشماتة: 
س كلَّ إعجابِه باآلنس��ة  “في ه��ذِه اللحظة يُك��ّرِ
غونزالي��ز ولكن البورتريه الذي يرس��مه لها لم 
يُنجزه بع��د. لقد قال لي أنَّه وبعد أربعين جلس��ة 
لم ينتِه بعد من رس��م الرأس. وضحك س��اخراً”. 
وق��د أنجزت ص��ورة إيفا غونزاليز في مرس��م 
ماني��ه مطلع س��نة 1870م، وُعرضت في نفس 
الس��نة في )صالون( باريس، وجوبهت في نهاية 

المطاف بانتقاداٍت سيئة.

��ا اليوم فإنَّ اللوح��ة التي وصلت إلى بهو  أمَّ
 London National Gallery لندن الوطني
فتُقيَّ��م على نحٍو مختل��ف، إيفا غونزاليز ترتدي 
 Muslin فستاناً طويالً مصنوعاً من الموسلين
األبيض يتوسطه حزام أسود، تجلس أمام حاملة 
الرسم وترسم لوحةً غنية بالزهور. ومن الغريب 
أنَّ اللوحة كلَّها ذات تأثير بارد، ال يوحي للمرء 
ب��أنَّ مانيه قد بذل فيها جهداً كبيراً ووقتاً طويالً، 
كما ال يجد المرء في وجه الرسامة أثراً للجاذبية 

التي سحرت مانيه.

وف��ي صال��ون 1870م ذات��ه ظه��رت إيفا 
غونزالي��ز ممثل��ةً بلوحتها )الجن��دي الصغير(، 
اللوح��ة التي نال��ت استحس��اناً واعترافاً كبيرين 
م��ن لدن نُقَّاد الفن، في ذل��ك الوقت كانت الفنانة 

ما ت��زال تُعتبر تلميذةً ل�)ش��ابلن(، وإن كانت قد 
تركت ُمعلِّمها بعد أول زيارةٍ لها ل�)مانيه( لتصبح 
تلميذته، ومانيه الذي ل��م يتخذ طيلة حياتِه تلميذاً 
ل��ه إالَّ إيفا غونزاليز لَدَليل عل��ى أنَّه قدَّرها حّقِ 
قَدَرها، ليس ألنَّها فتاة جميلة حسب، بل وقبل كّلِ 

شيء فنانة أيضاً.

وكان ماني��ه ُمعلِّم��اً فاضالً، لقد رسَّ��خ في 
وجدانها الثقة بالنفس، ومنحها الشجاعة للتعبير 
ع��ن آرائه��ا، دون أن يضطره��ا إل��ى إتب��اع 
أس��لوٍب معين في الرس��م، وإذا وجدنا اليوم في 
معج��م الفنانين م��ن يصف أعماله��ا الفنية بأنَّها 
ر عن أسلوب  )جرت وفق أس��لوب أنثوي محوَّ
مانيه يتَّس��م برقَّ��ٍة أنثوية(، علمن��ا أنَّ هذا حكم 
ذك��وري تُفنِّده أعمال إيفا غونزاليز. فلوحةً مثل 
)استراحة في غابة( ال عالقة لها البتة ب�)مانيه( 
فهي لوحة لها جاذبيتها الخاصة، حيث الجلس��ة 
غير المتكلفة لِكال الفتاتين بفضل الجو الخريفي 
الدافئ، وأرضية الغابة المكسوة بما يشبه بساطاً 
يمت��زج في��ه اللون��ان األخضر والذهب��ي الذي 
يكتسب نبرةً لونية ثمينة من خالل الفساتين ذات 
األلوان الرمادية الفضي��ة البراقة، وربما كانت 
إيف��ا غونزاليز إح��دى هاتين المرأتي��ن وأختها 

. Jeanne )جين(

رسمت هذِه اللوحة سنة 1879م وهي السنة 
الت��ي تزوجت فيه��ا، لقد تعرفت عل��ى زوجها 
 Henri Guerard الخطَّ��اط هن��ري جي��رار
)1846-1897م( ف��ي مرس��م الفن��ان ماني��ه، 
وفي نيس��ان 1883م أنجبت ابنه��ا البكر )جان 
أعق��اب  وف��ي   ،Jean Raimond ريم��ون( 
والدت��ِه جاءها خبر وف��اة )ماني��ه( الذي هزها 
من األعماق، وعاش��ت إيف��ا غونزاليز بعد وفاةِ 
صديقها وُمعلِّمها خمس��ة أيام فقط، إذ توفِّيت في 
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باري��س في الخامس من آيار نتيجة انس��داد في 
األوعي��ة الدموي��ة، وعاش ابنه��ا وترعرع في 
َكنَِف والدِه وأخته��ا )جين( التي تزوجها هنري 

جيرار فيما بعد.

ماريـــا كاســـبرـ  فلـــزر: رائدة المدرســـة 
التعبيرية في الرسم 

 Maria ولدت الفنانة ماريا كاس��بر – فِلزر
Caspar - Filser س��نة 1878م، وهي تنتمي 
إلى الجيل الذي أتاح للفّنِ الحديث أن يخرج إلى 
الوج��ود قبل الحرب العالمية األولى في ألمانيا، 
وَشِهدت سنة 1912م عرض لوحاتها في أشهر 
المع��ارض الخاص��ة في مدين��ة كولونيا، حيث 
التق��ى ألول مرة أب��رز الفنانين من جميع أنحاء 
أورب��ا، وفي ذلك الحين كان��ت تعيش في مدينِة 
 Karl ميونيخ مع زوجها الرس��ام كارل كاسبر
Caspar )1879-1956م( وشاركت في تلك 
الس��نة بنش��اٍط ملحوظ لتحقي��ق كلَّ الطموحات 
الفني��ة، لقد كان��ت أول امرأة تنتم��ي إلى اتحاد 
الفنانين األلمان قبل س��نة 1910م، وش��اركت 
سنة 1913م في تأسيس جماعة ميونيخ الجديدة.

من أصدقائها الُمقربين في ميونيخ الش��اعر 
 Rainer Maria النمساوي راينر ماريا ريلكه
Rilke )1875-1926م( وتي��ودور دوبل��ر، 
 Paul Ernst والرس��امان: األلماني باول كلي
Klee )1879-1940م( والنمس��اوي ألفري��د 
 Alfred Leopold Isidor Kubin كوب��ن 
ا  )1877-1959م( والروس��ي )يافلنسكي(. أمَّ
م��ا كان يدفعها وأصدقاؤها بحماس جارف فهو 
االعتقاد بفّنٍ جديد، أسلوب فني أُطلق عليه فيما 
 ،Expressionismus )بعد أس��م )التعبيري��ة
ف��ن ال يكتفي بنقل الحقيق��ة بطبيعتها االعتيادية 
أو بكيفيته��ا اإلنطباعية، ف��ن ال بدَّ أن يتمثل فيه 

الش��عور والُمعان��اة، فهذِه التص��ورات صارت 
ِس��َمةً ثابت��ة لرس��وماتها، وبقيت ماريا كاس��بر 
– فِلزر ألكثر من خمس��ين عام��اً مخلصةً لهذا 
الفن، م��ع كّلِ النتائج الت��ي تمخَّضت عن ذلك. 
لق��د واجه��ت لوحاتها ب��ادئ األمر االس��تنكار 
والرف��ض. ث��مَّ حصلت ف��ي عقد العش��رينيات 
على اعتراٍف ش��عبي ورس��مي، كم��ا حصلت 
الفنان��ة س��نة 1925م باعتباره��ا أول رس��امة 
ألماني��ة عل��ى لق��ب )بروفيس��ور(، وبعد س��نة 
ر ل�)ماريا كاس��بر – فِلزر( أن تشهد  1933م قُدِّ
اس��تبعاد لوحاتها من المتح��ف الوطني من قبل 
س��لطات الحزب الوطني االشتراكي )النازي(، 
كم��ا تعرضت ه��ي وفنانون آخ��رون من ذوي 
التوجه��ات الحديث��ة في الرس��م إل��ى المالحقة 
واالزدراء باعتبارهم )ُمفس��دين(، وفقد زوجها 
وظيفته التعليمية ف��ي أكاديمية الفنون بميونيخ، 
وُحض��ر عليها عرض أعماله��ا في المعارض 
الفني��ة، وللم��رء أن يتصور أيَّ فن��ان هذا الذي 
تُقط��ع صلت��ه بالجمه��ور. واس��تمر الزوج��ان 
يعمالن بصمٍت ولنفسيهما وللقليل من األصدقاء 

وللمستقبل.

وفي هذا الصدد وأمام هذِه الخلفية التاريخية 
ال ب��دَّ للمرء أن يرى لوحة )صورة عائلة( التي 
رسمتها ماريا كاسبر – فِلزر سنة 1940م. فهي 
ال تمثل فقط لحظة عابرة س��عيدة تتَّس��م بأجواء 
العطلة الصيفية، وإنَّم��ا هي أيضاً احتجاج ضدَّ 
دكتاتوري��ٍة فنية بربري��ة، تري��د أن تُملي على 
الفن��ان كيف يرس��م، إنَّها حالة م��ن تأكيد الذات 
واإلنعت��اق، نحن نعيش حياتنا ونرس��م ما نراه 
صحيح��اً، حتَّ��ى وإن كانت لوحاتن��ا ال تحظى 
بفرصٍة لعرضها. فن رس��م يتَّسم بالِسعَة والقوة 
يجده المرء جلياً في نش��أةِ المدرس��ة التعبيرية، 
تتك��ون اللوحة من أل��واٍن صارخة متجانس��ة، 
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تجنب��ت فيها ماريا كاس��بر – فِل��زر، الوصف 
الدقيق لألش��ياء واألش��خاص. ف��كلَّ الجزئيات 
امت��دت إلى بانوراما الحديق��ة الصيفية الكبيرة، 
فاألس��رة تجلس عند ش��رفة منزلها الصيفي في 
)براندنب��ورغ Brandenburg( على ِضفاف 
ال���)إن( Inn )أح��د فروع نه��ر الدانوب(، إلى 
يمين الطاولة يجلس الرسام كارل كاسبر وتقابله 
شقيقة الفنانة، والشخص الثالث الذي يبدو ظهره 
ف��ي اللوحة متأمالً الحديقة الغنَّاء الممتدة أمامه، 
هي االبنة )فيليتس��يتاز( التي أصبحت رس��امةً 
ه��ي األخرى مثل أبويها، وينفذ النظر ِعبَر هذِه 
الص��ورة الجماعي��ة إلى عم��ق الحديقة، حيث 
ر الفنانة نفس��ها وهي واقف��ة إزاء حاملة  تص��ّوِ
الرس��م، جس��م ضئيل يرتدي معطف الرس��م، 
وقبع��ة شمس��ية تتضح م��ن خالل ل��ون أبيض 
في زحمٍة م��ن األلوان المختلف��ة األخرى التي 
تمتلئ بها الحديقة، ووقوفها أمام حاملة الرس��م 
أظهرها بش��كٍل جلي أنَّها غير منش��غلة برس��م 
اللوح��ة الجماعية عن��د الُش��رفة، وإنَّما المنظر 
الريفي الماثل في خلفية اللوحة، إش��ارةً إلى أنَّ 
ماريا كاسبر – فِلزر تُعتبر دائماً رسامة الريف 

بالدرجِة األولى.

والي��وم وبعد مرور س��تين عاماً، يتس��اءل 
الم��رء، كي��ف يمك��ن أن توصم تل��ك األعمال 
ب�”الفس��اد” ؟ وبعد س��نة 1945 صار بوس��ع 
المرء أن يشاهد لوحاتها في المعارض األلمانية 
والدولي��ة، فكان��ت ماري��ا كاس��بر – فِلزر أول 
ألماني��ة تتص��در أعماله��ا بينالي البندقية س��نة 
1948م، وتحص��ل س��نة 1959م كأول فنان��ة 
ألماني��ة على ن��وِط االس��تحقاق األلماني، وفي 
الس��نة التي س��بقتها حصل��ت عل��ى تكريم من 
أكاديميِة الفنون في ميونيخ، إذ منحتها العضوية 
الفخرية لديها، وماتت الفنانة س��نة 1969م في 

براندنب��ورغ ف��ي البي��ت الذي ظهرت ش��رفته 
في )صورةِ عائلة( اللوحة التي رس��متها س��نة 

1940م، وصار متحفاً يضم مخلَّفاتها الفنية.

إيدا كيركوفيوس.. رسَّامة المناظر الطبيعية
 Ida كيركوفي��وس  إي��دا  رس��مت  عندم��ا 
Kerkovius )1879-1970م( )عش اللَّقلق( 
كانت ف��ي الس��ابعِة والثمانين م��ن عمرها، إنَّ 
بوس��ع الم��رء أن ينده��ش للق��درةِ الت��ي تتمتع 
بها ه��ذِه المرأة عل��ى المحافظة على حماس��ها 
ومكانته��ا األول��ى، حتَّى مع بلوغها هذا الس��ن 
المتقدم. في ذلك الحين عاش��ت س��نواٍت طويلة 
ف��ي مدينِة ش��توتغارت Stuttgart، أقامت في 
بي��ٍت اتخذته مرس��ماً عند أط��راف المدينة في 
ديجرل��وخ Degerloch، كانت وحيدةً، وفجأةً 
ب��رزت طفولتها أم��ام ناظريه��ا، الطفولة التي 
أمضتها ف��ي ريجا Riga ف��ي )بالتيكوم(. كان 
ذلك منذ زمٍن طويل، منذ سبعين أو ثمانين سنة، 
ولكن كلَّ شيء وقف حياً كالمارد أمامها كما لو 
كان ذلك قد حصل باألمس، لم يكن لديها الوقت 
لتنظيم ذكرياتها، فنقلت األش��ياء على الشاش��ة 
كما وردت على ذهنها، في مكاٍن ما من األعالي 
ع��ش اللَّقلق: يتع��رف المرء عل��ى اللَّقلق الذي 
��ِه، مع أنَّه ال يبدو للناظر إالَّ  يقف بوقار في عّشِ
من خالل جس��يمات لونية حمراء وس��وداء في 
بقع��ٍة بيضاء، بينما اللَّقلق الثاني الطائر يُرفرف 
بجناحي��ه األس��ودين أم��ام الس��حابة الناصع��ة 
البياض، ثمَّ هن��اك األب الذي يجلس دائماً فوق 
المس��طبة في الحديقة، ويظهر إلى يمين أس��فل 
اللوحة عند الزاوية، حديقةً تزينها الزهور، يرى 
الم��رء فيها مكاناً خالياً عند الحافة اليُس��رى من 
اللوح��ة، وتمتد الحديقة بعيداً لتس��تغرق المنظر 
الطبيعي كلَّه، منظر طبيعي صيفي ال يتجسَّم إالَّ 
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من خالل اللون فقط، يرى المرء حقوالً صفراء 
ويرى مرج��اً أخضر، تحده غابة كثيفة، وإن لم 
ا ما  يكن لها على وج��ِه الدقَّة نفس الحضور، أمَّ
يُثي��ره الم��رج والغابة من انطباع فليس س��وى 
درجاٍت لونية مختلفة من األخضر، وحيث تبدأ 
الغابة من وراء المرج يصبح اللون داكناً غامقاً، 
بينما تتكون تيجان األشجار من اللون األخضر 
الفاتح، تعلوها س��ماء زرقاء واس��عة، تُبحر في 
أرجائها س��حب صيفية بيضاء، وال ننسى كوخ 
الفالَّح األحمر ال��ذي ينتمي بالضرورة إلى هذا 
الم��كان، والذي يس��بح بين الس��ماء واألرض، 
تركت الرس��امة لذكرياتها مس��اراً حراً، ولكن 
األش��ياء التي تتوزع على المس��احة دون تمييز 
ف��ي الظاهر، تجتم��ع على نح��ٍو مدهش لتكون 
عم��الً متكامالً كبيراً وموح��داً، ال ينبغي للمرء 
ر  أن يعلم أنَّ الرجل الجالس على المس��طبة يُذّكِ
الرسامة بأبيها، فالشكل ليس إالَّ مجموعة ألوان 
ُمركَّب��ة ُمعتم��ة ترتبط بمجموعِة أل��واٍن ُمركَّبة 
أخرى، وكلَّه��ا معاً تُنتج لوح��ة يمكن أن يُطلق 
عليها )الصيف البلطيقي( – ليست وصفاً لمكان 
بعينِه – لقد رس��مت إي��دا كيركوفيوس الصيف 

البلطيقي كما َشِهدَته في طفولتها.

هذا هو أسلوبها، هذِه هي طبيعتها، أن تحول 
مكابداتها إلى رس��ٍم مؤلم عنيف، فكانت من أهّمِ 
الرس��امات الالئي ظهرن في القرن العش��رين، 
هكذا وصفت ف��ي الخطب الُمذاع��ة والمقاالت 
المنش��ورة بمناس��بِة االحتفال بالذكرى المئوية 

لميالدها في آب )أغسطس( 1979م.

تنتمي إيدا كيركوفيوس إلى أس��رةٍ ألمانية – 
 ،Riga )بلطيقية، ول��دت وترعرعت في )ريجا
وفي العشرين من عمرها انتسبت في )ريجا( إلى 
مدرسِة رسم خاصة، حيث تعلَّمت وتمرنت على 

رس��م البورتريت، إالَّ أنَّ اهتمامها كان هامش��ياً 
في هذا النوع من الرسم، والمهم بالنسبِة لطريقها 
الفنِّي هو الفلكلور الش��عبي الذي تشيع في جنباتِه 
أل��وان الف��رح والبهج��ة والذي م��ا زال حياً في 
البلطيق، وفي سنة 1903م قامت برحلٍة دراسية 
كب��رى أوصلتها إل��ى إيطاليا، ولك��ن االنطباع 
األق��وى ل��م تحصل عليه ف��ي روما وفلورنس��ا 
وإنَّم��ا في )داخ��او( القريبة م��ن ميونيخ، حيث 
 Adolf Richard تعرفت على أدولف هولتسل
Hölzel )1853-1934م(، وه��و واح��د م��ن 
رواد الرس��م الحدي��ث، وارتبطت مع��ه بصداقٍة 
حميمة طيلة حياتها، رافقته إلى شتوتغارت، حيث 
حصل هولتس��ل على وظيفٍة في أكاديميِة الفنون 
هناك، لم يضطرها هولتسل على أن تتبع أسلوبه 
في الرسم. وإنَّما شجعها على الُمضي في ميولها 
الطبيعية ومنح الرس��امة الثقة بالنفس، وفي سنة 
1920م أمض��ت إيدا كيركوفيوس بضع فصول 
 Staatliches )29(دراس��ية في مدرسة باوهاوس
Bauhaus الشهيرة في فايمار، وهي عبارة عن 
مدرس��ة حديثة جمعت الهندس��ة والتصوير في 
وح��دةٍ متكاملة، واقترحت إدخال الفن إلى الحياة 
العام��ة، متجاوزةً التناقض ما بي��ن العلم والفن، 
الداخ��ل والخ��ارج، التجريد الفني و )الهندس��ة 
البنائي��ة( العقلي��ة البنائية الصلبة لهذِه المدرس��ة 
الفني��ة جعلها غير متأثرة به��ا كثيراً، وفي مقابل 
ذل��ك تعلَّمت إيدا كيركوفي��وس الجانب التطبيقي 
ال��ذي س��اعدها فيما بعد: النس��ج أو الحياكة. فقد 
نسجت سجادات مصورة غايةً في الروعة. وبعد 
س��نة 1933م عند مجيء اإلشتراكيين الوطنيين 
 Die Nationalsozialistische )الحزب الن��ازي(
Deutsche Arbeiterpartei NSDAP ُمنع��ت من 

عرض أعمالها الفنية باعتبارها )فنانة ُمفس��دة( 
Entartete Kunstlerin ، وعندم��ا أف��ل نجم 
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الرايخ الثال��ث، حصلت أعمالها في النهاية على 
االعت��راف واالنتش��ار، وص��ارت عض��واً في 
رابط��ة الفنانين األلمان، وقامت برحالٍت طويلة 
إلى فرنسا وإيطاليا لتوس��ع من دائرةِ حوافزها، 
وبقيت حتَّى س��ّنِ التس��عين تُمارس الرسم بنفِس 
الحيوي��ة التي كان��ت عليها زمن الش��باب، وفي 
س��نة 1970م توفِّيت إيدا كيركوفيوس في مدينِة 

شتوتغارت. 

ست فنَّها  جيزيال روهن: الرسَّـــامة التي كرَّ
ليوسف وأخوتِه

يحص��ل أحيان��اً أن ينجح رسَّ��ام ف��ي تناول 
موضوع معيَّ��ن فيبقى ذلك الموض��وع ياُلزمه 
لس��نواٍت أو ياُلزم��ه دائماً، وهن��اك أمثلة ذائعة 
مش��هورة في تاريخ الفن، فم��ن الفنانين القدماء 
 Oscar-Claude )30(موني��ه كل��ود  الفرنس��ي 
هك��ذا  دأب  ال��ذي  )1840-1926م(   Monet
عندما اكتش��ف أزهار اللوت��س. واأللماني أوتو 
مولل��ر Otto Müller )1874-1930م( ل��م 
يرس��م ش��يئاً آخر غير الغجر. وبوسع المرء أن 
 Albert Joseph يتذكر اإلنكليزي ألبرت مور
Moore )1841-1893م( ف��ي مج��ال الف��ّنِ 
التجريدي Abstract art الذي جعل من المربع 

رسالته في الحياة.

)أكتوب��ر(  أول  تش��رين  ف��ي  ذل��ك  كان 
 Gisela 1961م عندما رس��مت جيزيال روه��ن
Roehn )1927-1993( أول ص��ورةٍ ليوس��ف 
الصدِّيق)(. في ذلك الحين قُرئت عليها رواية 
يوسف)31( الكبيرة لألديب األلماني الكبير توماس 
م��ان Thomas Mann )1875-1955م(. فق��د 
ذك��رت جيزيال في كتابها المصور )يوس��ف()32( 
المنشور سنة 1975م: »قدرتي على النثر الُمجسَّم 
جعلتني أحول مضمون القصة إلى التصوير، إلى 

الرس��م«. تضمن كتابها رس��وماتها وأفكارها عن 
كتاب توماس مان )يوس��ف وأخوته(. كتب مقدمة 
الكتاب ابن المؤلِّف )غولو مان( وهو كاتب ومؤرخ 
مع��روف. كتب يقول: »صارت لدينا اآلن لوحات 
وصور، ال ش��كَّ أنَّ توماس م��ان حلم بها كثيراً.. 

تحمل لمعان ألوان القصة وزهوها وتوهجها«.

لم يدر في ُخْلد جيزيال روهن يوم بدأت أول 
تخطيطاتها لش��خصيِة يوسف، أنَّها أقدمت على 
س له حياتها، على رسالتها  الواجب الذي ستُكّرِ
في الحياة، كانت في ذلك الوقت رسَّامة معروفة، 
تتضم��ن لوحاته��ا ورس��وماتها مناظ��ر ريفية 
ومش��اهد من الشوارع وانطباعات عن رحالت 
وسفرات ولوحاٍت شخصية )بورتريت( أيضاً.

س للحفالت  تعي��ش روهن في وس��ٍط ُمك��رَّ
الموس��يقية، لق��د تزوجت م��ن ع��ازف الكمان 
)آيرش روهن( ورافقته إلى الحفالت الموسيقية 
الكثيرة التي أحياها في مدٍن مختلفٍة داخل ألمانيا 
وخارجها، وصار ابنها )أندرياس( عازف كمان 
أيضاً. ومنذ س��نة 1961م واظبت جيزيال على 
رس��م موضوع )يوسف( واس��تمرت هكذا طيلةَ 
س��تة عشر س��نة، وهي نفس المدة التي أمضاها 
)توم��اس مان( ف��ي تأليف كتابِه )قصة يوس��ف 
وأخوته( ذي األربع ُمجلَّدات، من س��نة 1926م 
وحتَّى س��نة 1942م، وأسفر هذا االرتباط الدائم 
مع توماس م��ان عن مئات الصور المرس��ومة 
باأللوان المائية والتخطيطات واللوحات الزيتية، 
وق��د ُعرضت ه��ذِه اللوحات فيما بع��د في عدٍد 
كبي��ر من المع��ارض الفنية )معارض يوس��ف( 
وتنقَّلت من هامبورغ إلى فينا وباريس، وقد فتنت 
المشاهدين وأثارت تأمالتهم وعرضت العالم كلَّه 
أم��ام أنظارهم في قصص عن يوس��ف وأخوتِه، 
قص��ص مضحك��ةٌ محزن��ةٌ مؤثرة ع��ن الحب 
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والبغ��ض والهرب واإلنق��اذ والفخ��ر والغيرة، 
قصص حدثت قبل آالف الس��نين وتحدث اليوم، 
ق المرء مع جيزي��ال روهن في هذا  ف��إذا ما تعمَّ

العالم ربح الماضي والحاضر وحياةً ملونةً.

يوس��ف الش��اب أمام خلفي��ٍة رائع��ٍة ملونٍة 
ر مش��هداً  منقط��ٍة بالل��ون الذهبي، اللوحة تصّوِ
م��ن أش��هر المش��اهد في قص��ة يوس��ف كلِّها، 
��ص دور رجل،  حادث��ةٌ عاب��رة مع أنث��ى تتقمَّ
رم��ت بيوس��ف العفيف إل��ى غياِهب الس��جن، 
لق��د وضع��ت المرأة، وكان��ت جميلةً ج��داً كما 
قيل، نظرها على الرجل الش��اب، كانت تاُلحقه 
بطلباته��ا، وليس بوس��ع الم��رء أن يلومها ألنَّ 
المرأة، طبقاً ِلَما ورد في الكتاب المقدس، كانت 
ُمهَملةً من قِبل زوجها وكان الرجل الشاب الذي 
يعمل خادماً ف��ي بيِت زوجها على درجٍة كبيرةٍ 
من الوس��امِة والجمال، والن��ادر في هذِه القصة 
هو تب��ادل األدوار الذي يجري في مش��اهدها، 
تب��ادل أدواٍر جنس��ي تقل��ب في��ه التص��ورات 
الش��ائعة رأس��اً على عقب، المرأة تُمسك بزمام 
المبادرة فتخط��ب ودَّ الرجل، ويقوم هو بالدور 
الذي غالب��اً ما تقوم بِه الفتاة العذراء، فيوس��ف 
ر كشخصيٍة  العفيف يدافع عن عذريتِه، وقد ُصّوِ
تمي��ل إلى الهزل في الف��ّنِ واألدب، في األوبرا 
ا توماس مان فقد رأى المس��ألة  واألوبريتات، أمَّ
من زاويٍة أخرى. فقد س��لَّط أش��عةً سيكولوجية 
كاشفة على تاريخ تبادل هذِه األدوار وجرب أن 
يمن��ح المرأة الحق، وعلى نفس االتجاه س��ارت 
جيزيال روهن في رس��وماتها، فإلى اليسار في 
زاويِة لوحتها الُس��فلى يرى الم��رء القزَم دودو 
)الش��خصية التي ابتكرها توماس مان( الس��يئ 
ام ال��ذي ينقل إلى  ال��ذي يُحيك الدس��ائس، والنمَّ
يوسف الرس��ائل الحلوة التي تبعثها إليِه المرأة، 
اء هذِه الرسائل  ا مدى تأثر الشاب وانفعاله جرَّ أمَّ

القصي��رة المقتضبة، فإنَّ توم��اس مان يصوره 
على النحو التالي: »فزع وامتقع لونه وس��قطت 
قصاصة الورق من ي��دِه واندفع يطارد )دودو( 
بمنشَّة الذباب يُمسكها بصورةٍ معكوسٍة«. وكان 
لجيزيال روهن تعاطف أكثر وحنٌو على الشاب 
يوس��ف، ففي اللوحة ال يبدو عليه إطالقاً الفزع 
أو امتق��اع الوجه، بل عل��ى العكس من ذلك بدا 
عليه الرض��ا والترحيب بعرض المرأة ووضع 
رس��التها على صدرِه، ووجهه يطفح بابتس��امٍة 

حالمٍة.

الهوامش: 
)1( هو: روائي وصحفي وكاتب مقال وكاتب مس��رحي 
وناشط سياس��ي أمريكي )1923-2007م(. نُشرت 
 The Naked and the»روايت��ه »العُراة والموتى
Dead سنة 1948م. من أشهر أعمالِه رواية “أغنية 
الجالَّدThe Executioner›s Song التي نُش��رت 
س��نة 1979م، وفاز عنه��ا إحدى جائزتي بوليتزر
Pulitzer Prize اللتين نالهما، كما حصلت روايته 
“جي��وش اللي��ل” )1968( على الجائ��زةِ الوطني��ة 
للكتاب. من أش��هر مقاالت��ِه: »الزنج��ي األبيض«. 

يُنظر:

McGrath, Charles, ”Norman Mailer, Tow-
ering Writer With Matching Ego, Dies 
at 84“, New York Times. 2007-11-10.

)2( ه��و: روائي ورس��ام أمريك��ي )1891-1980م(. 
ُعرف عنه عدم رض��اه عن االتجاه األدبي العام في 
األدب األمريك��ي. وبدأ تطوير - بالطبع كلمة تطوير 
ليس��ت دقيقة - ن��وع جديد م��ن الرواي��ة والتي هي 
عب��ارة عن خليٍط من القصة والس��يرة الذاتية والنقد 
اإلجتماع��ي والنظ��رة الفلس��فية والتص��وف، يجمع 
هن��ري بين نقيضين فهو يمتلك الق��درة على التعبير 
الواقعي ثمَّ ال تُعدم وجود أفكار خيالية في أدبِه. توفِّي 
ميلل��ر في منزلِه في 7/حزي��ران/1980م عن عمٍر 
يُناهز ال�)88(، إثر مشاكل في الدورة الدموية. أكثر 
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أعماله تميزاً، هي: )مدار السرطان(، )مدار الجدي( 
و )الربيع األس��ود(. كتب ميللر أيضاً عن أس��فارِه، 

ومقاالٍت في النقد والتحليل األدبي. يُنظر:

 Alden Whitman, «Henry Miller, 88, Dies 
in California“, The New York Times, 
June 9, 1980. 

فروي��د  ش��لومو  الحقيقي سيغيس��موند  واس��مه   )3(
-1856(  Sigismund Schlomo Freud
1939م(. ه��و طبيب نمس��اوي من أص��ٍل يهودي، 
��ر ح��ر.  اخت��ص بدراس��ِة الطب العصب��ي، وُمفّكِ
��س علم التحلي��ل النفس��ي. وهو طبيب  يُعتب��ر مؤّسِ
األعصاب النمس��اوي الذي أسَّ��س مدرس��ة التحليل 
فروي��د  اش��تهر  الحدي��ث.  النف��س  النفس��ي وعل��م 
بنظريات العقل والالواع��ي، وآلية الدفاع عن القمع 
وخلق الممارسة السريرية في التحليل النفسي لعالج 
األمراض النفس��ية عن طريق الحوار بين المريض 
والُمحلِّ��ل النفس��ي. كما اش��تهر بتقنية إع��ادة تحديد 
الرغب��ة الجنس��ية والطاقة التحفيزي��ة األولية للحياة 
البش��رية، فضالً عن التقنيات العالجية، بما في ذلك 
اس��تخدام طريقة تكوين الجمعي��ات وحلقات العالج 
النفس��ي، ونظريتِه من التحول في العالقة العالجية، 
وتفسير األحالم كمصادر للنظرة الثاقبة عن رغبات 

الالوعي. يُنظر:

Tansley, A. G. )1941(. ”Sigmund Freud. 
1856–1939“, Obituary Notices of 
Fellows of the Royal Society 3 )9(: 
Pp.246–226. JSTOR. 

)4( Jong, Erica, Fear of Fifty: A Midlife 
Memoir, New York: TarcherPerigee; 
Reprint edition, 2007, p.7.

)5( كانت حقبة تاريخية ُمحركة ليست في إنكلترا فقط بل 
ف��ي أوربا انطلقت من عصر ما بعد عصر النهضة، 
كان��ت فترة بلغت فيها الثورة الصناعية في بريطانيا 
قمته��ا ثمَّ امت��دت إلى أوربا ثمَّ أمي��ركا وكانت أعلى 
نقط��ة في اإلمبراطورية البريطانية، كما يُش��ار إلى 
 Queen Victoria فت��رة حك��م الملك��ة فيكتوري��ا
العص��ر  ي��رون  المؤرخ��ون  )1819-1901م(. 

الفيكت��وري هو عصر الث��ورة الصناعية األولى في 
العال��م وذروة اإلمبراطورية البريطانية. حكم الملكة 
فيكتوريا كان أطول حكم في التاريخ البريطاني، ففي 
بداي��ة عهدها كانت بريطانيا قط��راً زراعياً وعندما 
مات��ت انقلب��ت بريطاني��ا إلى قط��ر صناعي ضخم 

مترابط األطراف بشبكاِت السكَّك الحديدية.

Mitchell, Sally, Daily Life in Victorian 
England, 2nd Edition, London: Green-
wood, 2008, Pp.54-59.

)6(Valentin Louis Georges Eugène Marcel 
Proust:

 روائ��ي فرنس��ي )1871-1922م( ع��اش ف��ي أواخر 
الق��رن التاس��ع عش��ر وأوائ��ل القرن العش��رين في 
باري��س، من أب��رز أعمالِه سلس��لة روايات )البحث 
 À la recherche du temps)عن الزمن المفقود
perdu. والتي تتألَّف من س��بعِة أجزاء نُش��رت بين 
عام��ي 1913م و 1927م، وه��ي الي��وم تُعتبر من 
أش��هر األعمال األدبية الفرنس��ية. تستعرض كتاباته 
تأثي��ر الماضي عل��ى الحاضر. كان بروس��ت ناقداً 

ومترجماً واجتماعياً أيضاً.

White, Edmund, Marcel Proust: A Life, 
New York: Penguin Books, 2009, p.9.

)7( Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, 
comtesse de La Fayette )baptized 18 
March 1634 – 25 May 1693(, better 
known as Madame de La Fayette, was 
a French writer, the author of La Prin-
cesse de Clèves, France’s first histori-
cal novel and one of the earliest nov-
els in literature. Paulson, Michael G., 
& Tamara Alvarez-Detrell, Madame 
De La Fayette’s.. The Princess of Clev-
es, London: UPA., 1994, Pp.61-63.

)8( م��ن أش��هر الروائيي��ن وكتَّ��اب القص��ص القصيرة 
-1810( الفيكت��وري  العص��ر  خ��الل  اإلنجلي��ز 
1865م(. م��ن أكث��ر أعماله��ا ش��هرةً: س��يرة حياة 
ش��ارلوت برونتي. رواياتها تعرض صورة مفصلة 
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عن حياةِ العديد م��ن طبقاِت المجتمع، باإلضافِة إلى 
الفقراء جداً، لذا كانت وما زالت رواياتها تُثير اهتمام 
المؤرخي��ن وعش��اق األدب. لمزيٍد م��ن التفاصيل، 

يُنظر الموقع اإللكتروني: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_
Gaskell 

)9( هي: روائية إنجليزية، ومن كتَّاب المقاالت. تزوجت 
ع��ام 1912 م��ن ليونارد وول��ف، الناق��د والكاتب 
اإلقتصادي، وهي تُعد من كتَّ��اب القصة التأثيريين. 
كان��ت روايته��ا األول��ى ذات طاب��ع تقلي��دي، مثل: 
رواي��ة )الليل والنه��ار( 1919م، واتخذت فيما بعد 
المنهج المعروف بمجرى الوعي أو تيار الش��عور، 
كما في )غرفة يعقوب( 1922م، )الس��يدة دالواي(، 
)إلى المن��ارة( 1927م، )األم��واج( 1931م. ولها 
رواي��اٍت أخرى ذات طاب��ع تعبيري، منه��ا: رواية 
)أورالن��دو( 1928م، )األع��وام( 1937م، و )بين 
الفص��ول( 1941م. اش��تغلت بالنق��د، وم��ن كتبه��ا 
النقدية: )القارئ العادي( 1925م، )موت الفراشة.. 
ومق��االٍت أخ��رى( 1943م. كتب��ت ترجم��ةً لحياة 
)روج��ر فراي( 1940م، وكتب��ت القصة القصيرة، 
وظه��رت لها مجموعة بعنوان: )االثنين أو الثالثاء( 
1921م. انتح��رت غرقاً مخاف��ة أن يُصيبها إنهيار 

عقلي!. يُنظر:

Lee, Hermione, Virginia Woolf, London: 
Vintage Books ed., 1999, Pp.109-111.

)10( In literary criticism, stream of con-
sciousness, also known as interior 
monologue; which is a narrative 
mode or device that depicts the multi-
tudinous thoughts and feelings which 
pass through the mind. The term was 
coined by William James in 1890 in 
his The Principles of Psychology, and 
in 1918 May Sinclair first applied the 
term stream of consciousness, in a lit-
erary context, when discussing Doro-
thy Richardson’s novels. Cohn, Dorrit 

Claire, Transparent Minds: Narrative 
Modes for Presenting Consciousness 
in Fiction, Princeton: Princeton Uni-
versity Press, 1978, p.72.

)11( ه��ي: كاتب��ة روائية أمريكي��ة )1900-1949م(، 
ول��دت بمدينة أتالنتا بالواليات المتح��دة األمريكية. 
وقد بلغت بروايتها الوحيدة )ذهب مع الريح( ش��هرةً 
لم تص��ل إليها كاتب��ة روائية أخرى م��ن قبلها، وقد 
بدأت حياتها العملية في سنة 1921م مخبرةً صحفية 
في جريدة أتالنتا، وفي سنة 1925م تزوجت رئيس 
التحري��ر واعتزل��ت الصحاف��ة. ترعرعت ميتش��ل 
بين أقارب عايش��وا بصورةٍ مباشرة أحداث الحرب 
األهلية األمريكية، بعد زواجٍ فاش��ل بدأت باالعتماد 
على نفس��ها م��ن خالل الكتابة لصحيف��ٍة محلية في 
أتالنت��ا واعتزل��ت العمل ف��ي مج��ال الصحافة في 
منتص��ف العش��رينيات وتفرغ��ت لكتاب��ة روايته��ا 
المش��هورة )ذهب مع الريح( التي أكملتها في عش��ر 
سنين. رفضت ميتشل عروض عديدة ومغرية لكتابِة 
جزٍء ثاٍن من تل��ك الرواية، ولكن وفي عام 1980م 
قام أحفاده��ا بإعط��اء الرخصة للكاتبة أليكس��اندرا 
ريبلي بأن تكتب الجزء الثاني من الرواية، وتمَّ طبعها 
عام 1991م وتمَّ تحويلها إلى سلسلٍة تلفزيونية ولكن 
الكتاب والعمل التلفزيوني لم يلقيا نجاحاً وتجاوباً من 

اء والمشاهدين. القرَّ

https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_
Mitchell 

)12( Miles, Rosalind, The fiction of sex: 
Themes and functions of sex difference 
in the modern novel, London: Barnes 
& Noble; 1St Edition )1974(, p.90.

)13( Sally Brown and Clare L. Taylor, 
”Plath, Sylvia )1932–1963(“, Oxford 
Dictionary of National Biography, Ox-
ford University Press, 2004, p.311.

االس��م  ه��و   :George Sand س��اند  ج��ورج   )14(
 Amantine الُمستعار ألمانتين أورو لوسيل دوبين
Aurore Lucile Dupin روائي��ة فرنس��ية، م��ن 
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أس��رةٍ أرس��تقراطية. لم توفَّ��ق في ال��زواج فطلبت 
الط��الق بع��د أن أنجب��ت طفلين أخذتهم��ا معها إلى 
باريس، حي��ث أقامت. وبدأت تكت��ب قصصها التي 
اعتمدت على ما تكس��به منها في تربيِة ولديها. وأول 
قصتي��ن لها: »الس��يدة األول��ى« 1831م، »وردي 
وأبيض«، كتبتهما باالشتراك مع جول ساندو. كتبت 
وحدها: »الُمس��تنقع المس��حور« 1846م، »قارعو 
الناق��وس« 1853م، وهم��ا م��ن أروع م��ا كتب��ت. 
ومن قصصه��ا المعروفة أيضاً: »إنديانا« 1832م، 
»أحاديث جدت��ي« 1881م، وتمت��از هذِه القصص 
بالحّبِ الرومانس��ي العنيف، والمثالية الُخلُقية. كتبت 
أيضاً بعض الِس��يَر، مثل: »قصة حياتي« 1854م، 
»ه��ي وه��و« 1858م، »الش��تاء ف��ي ماج��وركا« 
1841م. وفي ه��ذِه المؤلَّفات تصف عالقتها وحبها 
لكثي��ٍر م��ن أدب��اء عمرها، مثل موس��يه، وس��اندو، 
وشوبان. كانت رواياتها األولى رومانسية، واهتمت 
ف��ي األخيرة باإلص��الح اإلجتماعي. يُنظ��ر الموقع 

اإللكتروني:

https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Sand 

ن موسيقي في الفترةِ الرومانسية،  )15( هو: مؤلِّف وُملّحِ
ي الحقاً دوقية وارسو  بولندي األصل، وِلد فيما ُس��ّمِ
وترع��رع ف��ي وارس��و، الت��ي أصبح��ت بع��د عام 
1815م ج��زءاً من مملكِة بولن��دا، حيث أكمل هناك 
تعليمه الموس��يقي وألَّف العديد من أعمالِه الموسيقية 
قب��ل مغادرت��ِه بولندا في العش��رين من عم��رِه، أي 
قب��ل أقل من ش��هر من ان��دالع ث��ورة 1830م. في 
س��ّنِ الواحدة والعشرين، استقر ش��وبان في باريس 
وحصل على الجنس��ية الفرنس��ية في عام 1835م، 
وخ��الل الثمانية عش��ر عاماً األخيرة م��ن حياتِه قدم 
ن دخله من  فقط ثالثين عمالً ش��هيراً، حيث كان يؤّمِ
بي��ع مؤلَّفاتِه وتدريس البيانو، ليُصبِح فيما بعد واحداً 
م��ن أهّمِ أعالم الش��هرة ومبدعاً رائ��داً ضمن جيلِه. 
ن ش��وبان صداقةً مع )فرانز ليس��ت( وكان َمحطَّ  كوَّ
إعجاب العديد من المؤلِّفين الموسيقيين مثل روبرت 
ش��ومان. بعد ِخطبَته الفاِش��لة من ماريا وودزينسكا 
عام 1837م، دخ��ل في عالقٍة أخرى ُمضطربة مع 
الكاتبة الفرنس��ية المعروفة باسمها الُمستعار جورج 

صان��د، تُعتبر الفترة الزمني��ة القصيرة ما بين عامي 
)1838-1839م( م��ن أكث��ر الفت��رات اإلنتاجي��ة 
في حيات��ِه الموس��يقية، حيث كان يُمض��ي وقته في 
زيارة ماي��وركا برفقِة جورج صان��د. فيما بعد كان 
الدعم المالي يأتيه من قبل صديقته اإلسكتلندية )جين 
س��ترلنغ( التي كانت تعمل على ترتيب زيارة له إلى 
أسكتلندا خالل عام 1848م، عانى شوبان من سوء 
وضع��ِه الصح��ي وتوفِّي في باري��س عام 1849م، 
حي��ث أنَّ االحتمال األكب��ر وراء وفاته كان إصابته 

بمرض السل.

Zamoyski, Adam, Chopin: A New Biogra-
phy, Doubleday; 1st ed. in the U.S.A 
edition, 1980, Pp.2-6.

 Mary Ann )Marian( إيفان��س  آن  م��اري   )16(
Evansx ه��ي: روائية إنجليزية. وهي أكثر ش��هرةً 
باس��مها القلمي جورج إليوت، رواياتها التي تحصل 
معظم أحداثها في إنجلت��را معروفةً بواقعيتها والبُعد 
النفس��ي فيها. وقد اختارت اس��ماً قلمي��اً ذكورياً ألنَّه 
بحس��ب رأيه��ا أرادت أن تكون واثق��ةً من أن تؤخذ 
أعماله��ا على محمل الجد وكي ال يعتبرها أحد كاتبةً 
رومانس��ية لمجرد أنَّه��ا امرأة، رغ��م أنَّ العديد من 
النس��اء ُكنَّ مؤلِّفات في ذلك الوقت في أوربا، ويُعتقد 
أيضاً أنَّها غيرت اس��مها لتبتعد عن عالم الشهرة كي 
ال يتط��رق أحد إل��ى عالقتها مع الفيلس��وف جورج 

هنري لويس الذي كان متزوجاً في ذلك الوقت.

Cooke, George Willis, George Eliot, Lon-
don: CreateSpace Independent Pub-
lishing Platform, 2016, Pp.22-23.

)17( ش��اعر إنكليزي رومانتيكي مهم، يُعتبر واحداً من 
أفضل الش��عراء الغنائيين باللغ��ِة اإلنكليزية. يُعرف 
بقصائ��دِه القصيرة: أوزيماندي��اس، أغني��ة للري��ح 
الغربية.. ومع ذلك فإنَّ أعماله الهامة تتضمن قصائده 
الرؤيوية الطويلة: أالس��تور، أو روح العزلة، ثورة 
اإلس��الم، أدوناي، بروميثيوس طليق��اً، وعمله غير 
الُمنته��ي انتص��ار الحياة. حياة ش��يلي غي��ر العادية 
وتفاؤل��ه العنيد وصوت��ه القوي الُمعت��رض عوامل 
ضته للتشويه  ساهمت في جعلِه شخصيةً مؤثرة وعرَّ
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خالل حياتِه وبعد مماتِه. أصبح شيلي أيقونةً للجيلين 
الش��عريين الذي��ن تلياه، وم��ن ضم��ن المتأثرين بِه 
الشعراء الفيكتوريون من الحركة ما قبل الرافايلييه. 
كانت الروائية ماري شيلي زوجته الثانية. لمزيٍد من 

التفاصيل، يُنظر الموقع اإللكتروني:

http://www.bbc.co.uk/history/historic_fig-
ures/shelley_percy_bysshe.shtml 

)18( Lee, Virginia Woolf, p.115.

)19( شاعرة إغريقية ولدت في جزيرة لسبوس في بحر 
إيج��ة باليونان بين عامي 630 و 612 قبل الميالد، 
وتوفِّي��ت ع��ام 570 قب��ل الميالد. تزوج��ت برجل 
وولدت له طفلة، ولكنها فش��لت ف��ي الحياة الزوجية 
مع زوجها حيث أُصيب بالعجز الجنسي، فلم يستطع 
أن يُش��بع غريزتها، ولم تس��تطع ه��ي األخرى على 
كب��ت الغريزة الجنس��ية لديها، فنفرت م��ن الرجال 
واتجه��ت نحو بناِت جنس��ها من العذارى فمارس��ت 
معهنَّ الس��حاق حتَّى عش��قته وأِلفته معهن واستغنت 
بِه ع��ن الرجال. وفي آخر حياتها رحلت إلى صقلية 
ومات��ت هن��اك وأُحرقت ونُق��ل رمادها إل��ى بلدها، 
كما ُخلِّد اسمها برس��م صورتها على اآلنية والنقود. 
وخلَّفت مجموعة قصائد ش��عرية في تس��عِة دواوين 
تضم )120( ألف بيت من الش��عر، ويتركَّز شعرها 
على مدح الَس��َحاق، ووصفِه والش��وق إليه، وكيف 

كانت تُمارسه مع عشيقتها المفضلة )آتيس(. 

Sappho, Sappho, translated by: Mary Bar-
nard, California-Princeton; Reissue 
edition, 1986, p.3.

)20( بجمالي��ون Pygmalion: الرجل الذي عش��ق في 
ات  موقٍف رائع )أسطورة إغريقية(. كان بجماليون نحَّ
عظيم يكره النساء، فصنع تمثال من العاج يمثل امرأة 
جميلة، ووقع في الحب. زيَّنها باللباس الغالي واللؤلؤ، 
وأخي��راً ي��وم عيد فينوس دعا إله��ة الحب فينوس أن 
ى  تُحيي التمثال، فأحيته فلما عاد من العيد وقابلها. سمَّ
التمثال الحي جاالتيا ونكحها، فولدت لهما بنت اسمها 

بافوس أسَّست مدينة بافوس في قبرص.

Shaw, George Bernard, Pygmalion, Lon-
don: Penguin Classics, 2003, p.7.. 

)21( Zur Forschungsdiskussion bezüglich 
des Geburtsdatums vgl. zusammen-
fassend Walter Gödden: Annette von 
Droste-Hülshoff. Eine Dichterchronik. 
1993, p.23.

)22( كات��ب وش��اعر وناق��د ومترجم ألمان��ي. ولد عام 
1767م ف��ي مدين��ة هانوف��ر، ومات ع��ام 1845م 
ف��ي مدينة ب��ون. َعِم��ل ش��ليجل منذ ع��ام 1818م 
أس��تاذاً لتاري��خ الفن��ون واألدب ف��ي جامع��ة بون. 
وتُمثل إس��هاماته في الترجمات الرائعة التي قام بها 
ع��ن األدب العالم��ي ودراس��اتِه عن اللغ��ة الهندية. 
وقدم أوجوس��ت فيلهيلم ش��ليجل بالتع��اون مع أخيه 
فريدريش شليجل األساس النظري الذي اعتمد عليه 

الرومانسيون األوائل.

Karl Aner, ”Art. Schlegel, August Wil-
helm“. In: Die Religion in Geschichte 
und Gegenwart, 1. Aufl., Bd. 5: Roh–
Zypressen. Mohr, Tübingen: 1913, 
Pp.300–301.

)23( الَكَم��ان The violin: ه��ي آلة وتري��ة مع أربعِة 
أوت��ار، وم��ن أش��هر اآلالت الت��ي اس��تُخدمت في 
الموس��يقى الكالس��يكية، ويوص��ف صوته��ا بأحّنِ 
أص��وات اآلالت الموس��يقية. الكم��ان أرقى اآلالت 
الوتري��ة ذات القوس، وهو األكثر تعبيراً بينها كلِّها. 
وقد زاحمت هذِه اآللة وأسرتها سائر اآلالت الوترية، 
وأصبح لها السيادة عليها منذ أكثر من قرنين. معظم 
اآلالت الوترية السابقة كانت plucked مثل القيثارة 
ح ب��أنَّ اآلالت ذات النبل نش��أت في  اليوناني��ة. يُرجَّ
الثقافات الفروس��ية آلسيا الوسطى، كمثال على ذلك 
)البزق( الذي نش��أ في العصر الحديث ألوزبكستان 
أوKobyz الكازاخس��تانية، وهي آل��ة وترية تركية 
 Morin كازاخس��تانية قديم��ة. أو اآلل��ة المنغولي��ة
huur. وربم��ا كان الفرس��ان األت��راك والمنغوليين 
من آس��يا الداخلية أقدم عازفي كمان في العالم. كانت 
كماناتهم الُمس��تقيمة ذات الوتري��ن موتَّرة من أوتار 
ش��عر الخيل. يُعتقد بأنَّ تلك اآلالت انتش��رت أخيراً 
إلى الصين، الهند، اإلمبراطورية البيزنطية والشرق 
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األوس��ط حيث تط��ورت إلى آالٍت مث��ل اإلرهو في 
الصي��ن، الربابة في الش��رق األوس��ط ، القيثارة في 
اإلمبراطورية البيزنطية واإلسراج في الهند. الكمان 
ف��ي هيئت��ِه الحالية ظهر ش��مالي إيطاليا ف��ي القرن 
الس��ادس عش��ر حيث حافظت بلدات مين��اء البندقية 
وجنوه على عالقاٍت واس��عة مع آس��يا الوسطى من 

خالل مسالك التجارة لطريق الحرير.

Fothergill, Jessie, The First Violin, Lon-
don: Richard Bentley and Son, 1877, 
Vol. 1, Pp.11-14.

)24( البيان��و The piano: ه��ي آل��ة ذات مفاتي��ح يتم 
إص��دار الص��وت فيه��ا م��ن خ��الل المفاتي��ح التي 
تط��رق على األوتار المعدنية، وكلم��ة بيانو إيطالية 
وه��ي تعني )لي��ن( أو )رقيق(. وتجدر اإلش��ارة أنَّ 
البيان��و يش��به )القانون = آلة الموس��يقى الش��رقية( 
من حيث أنَّ كل عالمة موس��يقية ناتجة عن اهتزاز 
ثالث��ة أوتار مش��دودة على نفس التردد. نش��أ البيانو 
ف��ي أوروبا وبالتحديد في إيطالي��ا نتيجةً لتطوير آلة 
1709م.  ع��ام   Harpsichord )الهاربس��يكورد( 
وتُعتب��ر آلة البيانو آلة المؤلِّف الموس��يقي في القرن 
الثامن عش��ر والقرن التاسع عش��ر، وقد استُخدمت 
ف��ي تألي��ف المقطوعات الموس��يقية من قب��ل العديد 
من مشاهير الموس��يقى، أمثال: بيتهوفن وموزارت 

وشوبان..

Brinsmead, Edgar, The History of the Pi-
anoforte, London: Simpkin-Marshall 
& Co., 1889, Pp.83-106.

)25( نس��بةً إل��ى األوبرا Opera: وه��ي مؤلَّف درامي 
غنائي متكامل يعتمد على الموس��يقى والغناء، يؤدَّى 
الح��وار بالغن��اء بطبقات��ِه ومجموعات��ِه المختلف��ة، 
موضوعه��ا وألحانها تتفق وذوق وع��ادات العصر 
الت��ي ُكتب��ت في��ه، وتش��مل األوب��را عل��ى الِش��عر 
والموس��يقى والغن��اء والبالي��ه والديك��ور والفن��ون 
التش��كيلية والتمثي��ل الصام��ت والم��زج بينها. كما 
تش��مل أغانيها على الفرديات والثنائيات والثالثيات 
 )Recitativo(أو الرس��يتاتيف الُمنغَّ��م  واإللق��اء 
والغناء الجماعي )الكورال( وبُمصاحبة األوركسترا 

الكاملة. يُنظر: بيومي، أحمد، القاموس الموس��يقي، 
)القاه��رة، دار األوبرا المصري��ة – وزارة الثقافة، 

1992م(، ص286.

)26( لمزي��ٍد م��ن التفاصي��ل ح��ول أعماله��ا األدبي��ة 
والموسيقية، يُنظر المراجع اآلتية:

Eschmann, Gustav, Annette Von Droste-
Hülshoff.. Ergänzungen und Berichti-
gungen zu den Ausgaben Ihrer Werke, 
Münster: Verlag der Aschendorffschen 
Buchhandlung, 1909; Nettesheim, Jo-
sefine, Die geistige Welt der Dichterin 
Annette Droste zu Hülshoff, Verlag 
Regensberg Münster, 1967; Huge, 
Walter, Annette von Droste-Hülshoff 
Die Judenbuche Ein Sittengemälde aus 
dem gebirgigten Westfalen, Stuttgart: 
Philipp Reclam jun, 1975.

)27( Anne Louise Germaine de Staël-Hol-
stein )22 April 1766–14 July 1817(, 
commonly known as Madame de Staël, 
was a French woman of letters of Swiss 
origin whose lifetime overlapped with 
the events of the French Revolution and 
the Napoleonic era. She was one of Na-
poleon’s principal opponents. Celebrat-
ed for her conversational eloquence, she 
participated actively in the political and 
intellectual life of her times. Her works, 
both critical and fictional, made their 
mark on the history of European Ro-
manticism. Kloocke, Kurt )Editor(, 
Madame de Staël - Charles de Villers - 
Benjamin Constant:- Correspondance.: 
Etablissement du texte, introduction et 
notes par Kurt Kloocke avec le con-
cours d’un groupe d’étudiants, Paris: 
Peter Lang GmbH, Internationaler Ver-
lag der Wissenschaften, 1993, Pp.2-5.

)28( Corinne, or Italy )1807(. A romantic 
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novel by Mme de Staël. Oswald Nevil, 
and English lord, recuperating in Rome, 
meets the famous poetess Corinne, who, 
half-English and half-Italian, has ex-
iled herself from her native England. 
They fall in love, and Nevil wishes to 
marry Corinne, but she hesitates, fear-
ing the rigidity of the English life she 
once knew; her present unconventional 
life is too dear to her. Oswald, forced to 
return to England, later gives in to the 
pressures of his social ilieu and marries 
the wholly English Lucile, half sister of 
Corinne. When she learns of the mar-
riage, Corinne dies of grief. idealistic 
and passionate, Corinne is a psychologi-
cal study of two tormented souls and is 
a celebrated description of Italian civi-
lization and mores.“ - - from: Benet’s 
Reader’s Encyclopedia, Fourth Edition.

)29( باوه��اوس Bauhaus، هو: مصطل��ح يُعبِّر على 
مدرس��ٍة فنية نش��أت في ألمانيا كان��ت مهمتها الدمج 
ى بالفنون  بين الِحرف��ة والفنون الجميلة، أو ما يُس��مَّ
التش��كيلية كالرس��م، التلوين، النح��ت والِعَمارة من 
بي��ن الفن��ون الس��بعة. كان للباوهاوس تأثي��ر كبير 
على الفّنِ والهندس��ِة المعمارية والديكور والتصميم 
الخارج��ي والطباع��ة وتصمي��م الجرافي��ك. يُعتب��ر 
أس��لوب الباوه��اوس في التصميم م��ن أكثر تيارات 
الف��ن الحديث تأثيراً في الهندس��ِة والتصميم في الفّنِ 
المعاصر. قام بإيجاد المدرس��ة المهندس المعماري 
 Walter Adolph غروبي��وس  والت��ر  األلمان��ي 
ع��ام  )1883-1969م(   Georg Gropius
1919م ف��ي فايمار Weimar ف��ي ألمانيا إلى حين 
أن انتقل��ت إلى ديس��او Dessau عام 1925 ثمَّ إلى 
برلي��ن Berlin ع��ام 1932م حيث أغلقه��ا النظام 
الن��ازي الحاكم آن��ذاك بدعوى أنَّه��ا عالمية الطراز 
وغير ألمانية. بعد أن تمَّ إغالق األكاديمية في ألمانيا 
أُجبر فنانو الباوهاوس على الهجرةِ بحثاً عن وس��يلٍة 
للعي��ش. هاجر معظم الفناني��ن إلى الواليات المتحدة 

األمريكية مما س��اهم في نش��ر طراز هذِه المدرسة 
بش��كٍل أكب��ر. ج��اءت تس��مية باوهاوس من االس��م 
 haus ب��او( وال��ذي يعني بن��اء، و( Bauاأللمان��ي
)ه��اوس( والتي تعني بي��ت. ويُعتبر مبنى مدرس��ة 
الباه��اوس األولى في ألمانيا أح��د المواقع الموجودة 

على الئحِة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

Pevsner, Nikolaus, ed. A Dictionary of 
Architecture and Landscape Architec-
ture )Paperback(. Fleming, John; Hon-
our, Hugh )5th ed.(. London: Penguin 
Books, 1999, p.880.

)30( رس��ام فرنس��ي. رائ��د المدرس��ة اإلنطباعي��ة في 
الرس��م، ق��ام بإنج��از لوحٍة جدي��دة ع��ام 1872م، 
اها »انطباع.. شمٌس ُمشرقة«، ولما كان األول  وسمَّ
في اس��تعمال هذا األس��لوب الجديد م��ن التصوير، 
فقد اش��تُق أس��م المدرس��ة الجديدة من أس��م لوحتِه: 

.Impressionism اإلنطباعية

House, John, et al.: Monet in the 20th cen-
tury, Yale University Press, 1998, p.2.

)31( Mann, Thomas, Joseph und seine 
Brüder: Vier Romane in einem Band, 
Berlin: S. Fischer, Auflage; 5, 2007.

)32( Roehn, Gisela, Joseph. Bilder und 
Gedanken zu dem Roman ”Joseph und 
seine Brüder“ von Thomas Mann, Ber-
lin: Wittig, 1975.
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Abstract:

Literature, in its broadest sense, 
is any single body of written 

works. More restrictively, it is writing 
considered as an art form, or any single 
writing deemed to have artistic or intellectual 
value, often due to deploying language in 
ways that differ from ordinary usage. Its 
Latin rootliteratura / litteratura )derived 
littera: letter or handwriting( was used 
to refer to all written accounts, though 
contemporary definitions extend the term 
to include texts that are spoken or sung 
)oral literature(. Literature can be classified 
according to whether it is fiction or non-
fiction and whether it is poetry or prose; 
it can be further distinguished according 
to major forms such as the novel, short 
story or drama; and works are often 
categorized according to historical periods or 
their adherence to certain aesthetic features 
or expectations )genre(.

Gender equality, also known as sex 
equality, gender egalitarianism, sexual 
equality, or equality of the genders, is the 
view that everyone should receive equal 
treatment and not be discriminated against 
based on their gender.]1[ This is one of the 
objectives of the United Nations Universal 

Declaration of Human Rights, which seeks 
to create equality in law and in social 
situations, such as in democratic activities 
and securing equal pay for equal work. In 
practice, the objective of gender equality 
is for people to acquire, if they so choose, 
equal treatment throughout a society, not 
just in politics, the workplace, or any 
other policy-designated sphere. To avoid 
complication, genders besides women and 
men will not be treated in this article.

An early advocate for gender 
equality was Christine de Pizan, who 
in her 1405 book The Book of the City 
of Ladies wrote that the oppression of 
women is founded on irrational prejudice, 
pointing out numerous advances in society 
probably created by women.

Feminist literature is fiction or 
nonfiction which supports the feminist goals 
of defining, establishing and defending 
equal civil, political, economic and social 
rights for women. It often identifies 
women’s roles as unequal to those of men – 
particularly as regards status, privilege 
and power – and generally portrays the 
consequences to women, men, families, 
communities and societies as undesirable.

Women writers and painter of the modern era .. A critical 
study about the emergence and development of feminist 

literature in the West

Qassim Matar Al-Tamimi
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يُع��د الرحال��ة والمغامر ويلفرد ثيس��يجر)1( 
Wilfred Thesiger مش��هوراً ومعروفاً ليس 
فقط بالنس��بة لدارس��ي العراق وبلدان الش��رق 
األوس��ط، ب��ل أيض��اً بي��ن أوس��اط الكثير من 
ن ثيسيجر في كتابِه:  المغامرين والرحالة، وقد دوَّ
 The Marsh  )2()1964 ،ع��رب األه��وار(
Arabs رحالته التي زار فيها الشعوب القاطنة 
ف��ي أه��وار جن��وب الع��راق بثقافته��م المميزة 
وأعرافه��م وتقالي��د حياتهم اليومي��ة، وكان هذا 
الكتاب في أحد الفت��رات بمثابِة الكتاب المقدس 
للرحالة والمغامري��ن البريطانيين، حيث اقتفى 

الكثير منهم ُخطاه في رحالتِه.

 Gavin Maxwell ويُعد غاڤين ماكسويل
)1914-1969م( م��ن األمثل��ة التقليدي��ة عن 
 A Reed :هؤالء الرحالة، فقد تحدث في كتابِه
ال��ذي  )القص��ب   Shaken by the Wind

تهزه الري��ح، 1950(، قائالً: “عندما قرأت ما 
كتبه ثيس��يجر في أطروحتِه في )مجلَّة الجمعية 
 Royal Geographical )الجغرافي��ة الملكية
الع��راق  أه��وار  ح��ول   Society Journal
ف��ي العام 1954، قلت لنفس��ي: “ه��ذا تماماً ما 
كنت أبحث عنه!!..”، كتبُت رس��الةً لثيسيجر، 
وذهب��ُت للقائ��ِه. ق��ال لي ثيس��يجر وقته��ا: أنَّه 
بإمكان��ي مرافقته في رحلت��ِه القادمة إلى أهوار 
العراق، ولك��ن يبدو أنَّه كان قلق��اً حول قدرتي 
على تحمل الحياة القاس��ية هناك، “فالحياة هناك 
مختلفة تماماً عن الحياة التي ِعشتها حتَّى اآلن، 
فهل سيكون بإمكانك النوم على األرض العارية 
القاسية؟”، سألني ثيس��يجر. “بالتأكيد!” أجبته. 
“البع��وض والبراغي��ث هن��اك ليس��ت مزحة، 
ل��ن يمكن��ك الن��وم ليالً، حتَّ��ى الع��رب يفقدون 
أعصابه��م. وعالوةً على ذل��ك يوجد العديد من 

أهوار الجنوب
 الِمشكال الذي يعكس تاريخ العراق المعاصر

البروفيسورة كيكو ساكاي)*(

)*( البروفيسورة كيكو ساكاي، عميدة كلِّية القانون والسياسة واالقتصاد في جامعة تشيبا Chiba University - اليابان، 
 University of وم��ن أبز المتخصصين في الش��أن العراقي. تنقلت بي��ن معهد االقتصادات النامية وجامع��ة طوكيو
Tokyo للدراسات األجنبية ووزارة الخارجية اليابانية. لها العديد من المؤلَّفات والدراسات عن الشرق الوسط والعالم 

العربي والعراق. تُرجمت كتبها وبحوثها للغة العربية في العالم العربي. )المحرر(.
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األمراض، وعليك مداواة نفسك. وضع النظافة 
العامة هناك ال يمكن تخيله...”.

اس��تمر ثيس��يجر ف��ي مواجهت��ي بالتحديات 
والمصاعب واحدةً تلو األخرى، ولكن عندما رأى 
صالبة إصراري على موقفي، واجهني بالتحدي 
األخير قائ��الً: “عزيزي، ه��ل بإمكانك الجلوس 
ُمتربع��اً ؟ أتحدث عن جلوس التربيعة لس��اعاٍت 
طويلة يومياً على متن قارب المشحوف للتنقل”، 
وعندما أجبته بأني “س��أبذل كلَّ ما بوسعي ...”، 

اقتنع بمدى صالبة إصراري، ودعاني لمرافقتِه.

وبع��د ُمضي عش��رون س��نة عل��ى زيارة 
االثنين س��ويةً لألهوار، سافر الكاتب – الرحالة 
والصحف��ي غاڤي��ن ين��غ Gavin Young إلى 
األهوار مرةً أخرى، ونش��ر كتاب )العودة إلى 
 .Return to Marshes .)األه��وار، 1977م
ويُعد كتابه: )العراق.. أرض النهرين، 1980م( 
Iraq: The Land of Two Rivers، ال��ذي 
يحوي على الكثير من الصور الواضحة، أيضاً 
مص��دراً يَقتبس منه العديد من الباحثين ِلَما جاء 
في��ه من توصي��ٍف لألهوار، غافي��ن ينغ المولع 
بثيسيجر، هو أيضاً واحد من البريطانيين الذين 

وضعوا األهوار نُصب أعينهم.

لكن ص��ورة الح��رب واإلره��اب والتزمت 
الدين��ي في منطقة الش��رق األوس��ط ه��ذِه األيام 
م��ا زالت طاغية، عداك عن االعتقاد الس��ائد بأنَّ 
الس��ياحة والسفر إليها أمر غير منطقي وال يمكن 
تبريره، وما زال التيار الُمس��تنكر للسفر المتهور 
إلى الع��راق قوياً، خاصةً  بعد الجريمة المروعة 
التي قُتل فيها ش��اب ياباني، دخل العراق كس��ائح 
بعد حرب العراق. لكن بالمقارنة، نجد أنَّ بريطانيا 
في الواقع أخرج��ت أعداد كبيرة من “المغامرين 
المتهوري��ن”، ومن بينهم – لس��بٍب م��ا – العديد 

من الرحال��ة والمغامرين اإلن��اث، اللواتي حقَّقن 
نجاحاٍت عديدة في منطقة الش��رق األوسط. ففي 
 Anne القرن التاس��ع عش��ر هنال��ك آن بالن��ت
Blunt )1837-1917م( حفيدة الش��اعر اللورد 
-1788( George Gordon Byron باي��رون
1824م(، وفي القرن العشرين هنالك الرحالة فريا 
س��تارك)Freya Stark )3، وكالهما س��افرا إلى 
ش��به الجزيرة العربية و “أرض ما بين النهرين” 
)أو: الع��راق حالياً( ووصلن��ا الكثير من مدونات 
رحالتهما. وم��ن بينهم أيضاً، المغام��رة البارزة 
-1868(  Gertrude Bell بي��ل)4(  غيرت��رود 
1926م( التي سافرت على نطاٍق واسع بين إيران 
وش��به الجزيرة العربية في فترةِ الحرب العالمية 
األولى وما قبلها وبعدها، بين األعوام من 1910 
إل��ى 1920. وكان��ت غيرترود ال ت��كل وال تمل 
من القيام بمغامراتها الجريئة واحدةً تلو األخرى، 
فم��رة كاد أن يُقبض عليها من قبل القبائل البدوية 
في الصح��راء، ومرةً أخرى ذهب��ت للقاء زعيم 
قبيلة أش��وس في األقاليم الجبلية، ونظراً لخبرتها 
وشدَّة بأسها هذِه، تمَّ تعيينها في قسم االستخبارات 
العسكرية البريطانية، وبعد الحرب العالمية األولى 
تولَّت منصب مستش��ار تأسيس المملكة العراقية 
ل��دى الحكوم��ة البريطاني��ة، وم��ع قدرتها على 
اس��تدعاء وحشد زعماء القبائل العراقية النافذين، 
وتدخلها في التعيينات اإلدارية لمناصب الحكومة، 
أصبحت تدريجياً بمثابة ملكة الظل التي هندست 

دولة العراق فعلياً من خلف الستار.

ال نس��تطيع الحدي��ث ع��ن قي��ام الرحال��ة 
البريطانيين بجميع أن��واع المغامرات وقدرتهم 
على التجول في منطقة الش��رق األوسط ما بين 
القرن التاس��ع عش��ر وحتَّى النصف األول من 
القرن العش��رين، من غير ذكر هيمنة بريطانيا 
ن بريطانيا  الس��احقة على هذِه المنطق��ة. ولتَؤّمِ
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الطري��ق ال��ذي يص��ل أراضيه��ا بالهن��د التي 
ت  كان��ت خاضع��ةً لحكمها االس��تعماري، ضمَّ
أيضاً الشرق األوس��ط، وخاصةً منطقة الخليج 
العربي، إلى مظلَِّة س��يطرتها. فوضعت زعماء 
قبائل الس��احل الشرقي لش��به الجزيرة العربية 
تح��ت وصايتها، وم��ع انتهاء الح��رب العالمية 
األول��ى فكَّك��ت اإلمبراطوري��ة العثمانية، التي 
كانت في ذلك الوقت إمبراطورية منطقة الشرق 
األوس��ط العظم��ى، ووضع��ت أقالي��م العراق 
واألردن وفلسطين تحت االنتداب. وكان بإمكان 
المس��افرين البريطانيي��ن إل��ى منطقة الش��رق 
األوسط التجول بحريٍة تامة وبدون أيَّة قيود كما 
ل��و أنَّهم يتجولون داخ��ل بلدهم، حتَّى أنَّ الخليج 

العربي كان يُدعى “البحيرة اإلنكليزية”.

تحرر العراق بشكٍل كامل من سطوة الحكم 
البريطاني ه��ذا في ع��ام 1958م عندما قامت 
��ت اإلطاح��ة بالعائلة  الث��ورة الجمهوري��ة، فتمَّ
بته��ا بريطانيا في  الملكي��ة الهاش��مية الت��ي نصَّ
الع��راق، بانقالٍب عس��كري، وأعلنت الحكومة 
الجديدة االس��تقالل التام عن القوى االستعمارية 
كفرنس��ا وبريطانيا، لتصبح بذلك حكومةً تنتهج 
المس��لك االش��تراكي. وكان ذلك آخر ما سمعه 
ثيس��يجر ف��ي “أخب��ار الرابعة” كم��ا ذكر في 
كتاب��ِه: )عرب األه��وار(. ولم يعد باس��تطاعة 
البريطانيي��ن الذهاب والق��دوم من وإلى العراق 
بحري��ة، وكأنَّه��م أس��ياد كما كان��وا يفعلون في 
الماض��ي، لتنقل��ب األح��وال، ويصب��ح ال��ذي 
اس��تولى على ث��روة الع��راق مكروه��اً وغير 
مرغ��وب في��ه. ونتيج��ةً له��ذِه االضطراب��ات 
السياس��ية، تحسَّ��ر ثيس��يجر قائالً: “لقد تمَّ طي 
فصل آخر م��ن فصول الحياة”، وتوقفت وثائق 

توصيف األهوار عن الصدور.

ا بالنس��بة لباحثي الش��أن العراق��ي، فإنَّ  أمَّ
ش��غفهم وولعه��م الكبير بأه��وار الجنوب، ليس 
فقط بس��بب ه��ذِه المغامرات الش��يقة، فقد عمل 
مجتمع األه��وار بدور الُمكثِّف ال��ذي جمع كلَّ 
تناقض وكلَّ مشكلٍة من مشاكل اقتصاد المجتمع 
التي عاشها العراق في العصر الحديث، وكانت 
النتيج��ة أنَّه أصبح الفتيل أو الصاعق الذي أدى 

إلى تحريك وتغيير الوضع السياسي هناك.

ل  تاريخي��اً تُع��د منطقة األه��وار التي تُش��ّكِ
ن��واة المناط��ق الزراعي��ة في جن��وب العراق، 
م��ن أفق��ر المناطق، وبيئته��ا من أكث��ر البيئات 
الطبيعي��ة قس��وةً. كانت زيارة ثيس��يجر لمنطقة 
األهوار في الخمسينيات من القرن الماضي، في 
عص��ٍر ازدهرت فيه التنمي��ة الصناعية والنظام 
التعليمي، وتحقَّقت الحداثة في مدٍن رئيس��ة مثل 
بغداد والبصرة، لتصبح في��ه الفروقات بين هذِه 
المدن واألرياف ظاهرةً بأوضح أشكالها. وتعود 
موجات التطوير والتحديث التي طالت المناطق 
الزراعي��ة في جن��وب العراق – وم��ن ضمنها 
األه��وار – إل��ى عصور م��ا قبل نهاي��ة القرن 
التاسع عش��ر. مضت اإلمبراطورية العثمانية – 
التي كانت تس��يطر على منطق��ة األهوار – قُدُماً 
ف��ي تحقيق الحكم المرك��زي لإلمبراطورية منذ 
منتصف القرن التاس��ع عش��ر، ولكي تتمكن من 
حكم قبائل جنوب العراق المستقلة ذاتياً، أعطتها 
مناصب إداري��ة وامتي��ازات اقتصادية تعتبرها 
م��ن ُمالَّك األراضي، وعلى النس��ق ذاتِه اتبعت 
بريطانيا الت��ي وضعت العراق تح��ت االنتداب 
سياسةً مماثلة، حيث انكفأت قبائل جنوب العراق 
من موقع الزعامة التقليدية في المجتمعات الريفية 
واألقالي��م التي كان��وا لطالما يتمتع��ون بها، وتمَّ 
إدماجهم في هي��كل الحكومة المركزية، وأصبح 
وجوده��م في وضعٍ مش��ابه لطبق��ة اإلقطاعيين 
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التي يتم اس��تجوابها في مس��ائل تكدي��س الثروة 
باعتبارهم ُمالَّك متغيبون عن أراضيهم.

ومع اس��تمرار التملُّ��ك الواس��ع لألراضي، 
وإهم��ال زعم��اء القبائ��ل لرعايته��م وحمايته��م 
ألف��راد قبيلتهم، تحول أفراد القبيلة إلى مزارعين 
مس��تأِجرين )غير ُمالَّك( لألراضي غارقين في 
الفقر، تُفرض عليهم ضرائب ُمجحفة، لينتهي بهم 
المطاف إل��ى ترك الزراعة والتوج��ه إلى المدن 
بحداثتها البراقة، وكانت المأساة التي ضربت هذِه 
القرى الزراعية الجنوبية، التي تمثَّلت في فيضان 
ع��ام 1954 وقح��ط ع��ام 1955 والمذكورة في 
الكتاب، س��بباً في تدفق أعداٍد كبيرة من مزارعي 
القرى المهجورة القادمين من الجنوب إلى بغداد، 
فمحافظة العمارة التي تقع فيها األهوار، كانت من 
أكث��ر المناطق التي انطلقت منها موجات الهجرة 
والنزوح بأعداٍد كبيرة، فعلى س��بيل المثال أصبح 
عدد النازحين من محافظة العمارة )اآلن محافظة 
لون أكثر من ثلث عدد سكَّان  ميسان( في بغداد يُشّكِ
المدينة. ولم يكن ل��دى النازحين الجنوبيين الذين 
وصل��وا العاصمة في البداية مكاناً يس��كنون فيه، 
فتوجهوا إلى خارج أطراف المناطق السكنية حيث 
لم تكن توجد ش��بكات مي��اه أو كهرباء في أرٍض 
ُعرض��ةً للفيضانات، وس��كنوا هناك ف��ي أكواخٍ 
ش��يَّدوها بأنفسهم من القصب، مشابهةً للتي كانوا 

يسكنون فيها في الجنوب.

لم تكن ظروف العمل بالنس��بة للنازح أيضاً 
��ا حارس ليلي أو بائ��ع متجول، وإن  جيدة، فإمَّ
كان محظوظاً يلقى عمالً خالل النهار، كما كان 
بعضهم يكسب قوت عيشِه من تربية الجواميس، 
كما كان يفعل سابقاً في األهوار، وعندما أدركت 
السلطة الثورية، التي وصلت إلى الحكم في عام 
1958، مش��كلة النازحين القاطني��ن في أحياء 

العش��وائيات الفقيرة في العاصم��ة، قامت بهدم 
هذِه األحياء وإنش��اء مناطق سكنية لهم في أحد 
زوايا القس��م الشمالي – الش��رقي من العاصمة 
بغ��داد، وأصبح ما دُعي ب�”ح��ي الثورة” الذي 
كان يتكون من الس��كَّان الشيعة الفقراء من أهل 
الجن��وب، مكاناً تتجسَّ��د فيه جمي��ع التناقضات 
اإلجتماعي��ة في العراق، فولَّد ذل��ك الفقر وتلك 
التناقضات اإلجتماعية حركاٍت سياس��ية دعت 
 Radical راديكالي��ة  ثوري��ة  تغيي��راٍت  إل��ى 

Revolution في المجتمع.

ب��دأ الح��زب الش��يوعي ف��ي الخمس��ينيات 
والس��تينيات من القرن الماضي بالقيام بنشاطاٍت 
فعَّالة في حّيِ الثورة، وكان أحد األطراف األساسية 
للُمعادل��ة الت��ي س��اعدت على تحقيق ث��ورة عام 
1958 ذاتها هو التحرك الشعبي العارم الذي قام 
ال من محافظة العمارة، الذين كانوا يلقبون  بِه العمَّ
باللقب العنصري “شرقاوية”. وبعد ذلك، وبمجرد 
أن فقد التيار اليس��اري زخم نش��اطِه، ب��دأ التيار 
اإلسالمي باكتساب قوتِه في حقبِة السبعينيات وما 

بعدها كوجٍه جديد لحركة اإلصالح االجتماعي.

م��ن  الثان��ي  النص��ف  ف��ي  أت��ردد  كن��ت 
الثمانيني��ات وأثن��اء إقامتي في العراق، بش��كٍل 
متكرر على حّيِ الثورة، هذا الحي الذي تجد فيه 
عائلةً كبيرة بأكملها تس��كن محشورةً متالصقة 
س��ويةً م��ع الماش��ية والحيوان��ات الداجن��ة في 
بيٍت بس��يط مصنوع م��ن الطين، وبمجرد توتر 
الوضع السياسي في هذا الحي يتم إغالق مدخل 
المدينة مباشرةً، وفي كثيٍر من األحيان يتم قطع 

االتصال مع العالم الخارجي.

واص��ل ص��دام حس��ين )1937-2006م( 
ال��ذي تولَّ��ى منصب الرئاس��ة في ع��ام 1979، 
بالدف��ع قُدماً في حربِه م��ع إيران في الثمانينيات، 
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وأصبح حساس��اً بشكٍل مفرط ليس فقط ِمن الذين 
نزحوا إلى العاصمة، ب��ل أيضاً ِمن حركِة التيار 
الشيعي اإلسالمي داخل البالد. وكانت األهوار في 
عصر نظام صدام حسين القاعدة ونقطة االنطالق 
لألنشطة المعارضة للنظام، وتحديداً حركة التيار 
اإلس��المي، فالجنود الماقتين للخدمة العس��كرية 
الذين فروا من الجيش في حرب العراق مع إيران 
وح��رب الخلي��ج، كان أولهم في األه��وار، حيث 
التخفِّي باس��تخدام عيدان القصب الطويلة، وشّنِ 
هجوٍم فدائي بأسلوب حرب العصابات على جيش 

الحكومة كانت من مظاهر القتال في األهوار.

وفي ع��ام 1989، خ��الل زيارتي لألهوار، 
كانت الحكومة تتحكم تماماً بتنظيم ورقابة حيازة 
القوارب، لعرقلِة نشاط أفراد العصابات الثورية، 
الذين كانوا يتنقلون طوالً وعرضاً بين التِرع، وقد 
كان مش��هداً مؤثراً رؤية االستياء وعدم االرتياح 
الكبير لمسؤول حكومي من المنطقة الشمالية كان 
ق��د تمَّ نقله إلى وظيفٍة إدارية في )الچبايش(، وهو 
ينظر في قضاي��ا طوابير م��ن المواطنين جاؤوا 
لتقدي��م الطلبات والش��كاوي، ومع ه��ذا الوضع، 
ق��ام ص��دام حس��ين بعملي��ات تجفي��ف األهوار 
عندم��ا انتهت حرب الخلي��ج للتصدي للجنوبيين 
المعارضي��ن للحكومة، ففي األه��وار التي جفَّت 
فيها المياه تماماً، ضاعت مصادر نباتية وكائناٍت 
حية نادرة في العالم، وتمَّ تدمير بيئٍة طبيعية غنية 
ومتنوع��ة، وحتَّى وقتنا هذا يعمل المختصون في 
داخل العراق وخارجِه بش��غف على إعادة إحياء 

هذِه البيئة مرةً أخرى.

ب��دأ أحفاد نازح��ي الجنوب من س��كَّان حي 
الث��ورة بالظه��ور م��رةً أخ��رى عل��ى الس��احة 
السياس��ية بعد حرب العراق، وفي الشهر الرابع 
– نيس��ان / أبريل من ع��ام 2003م، وفي نفس 

الوقت الذي أُطيح فيه بنظام صدام حس��ين، ضمَّ 
التيار اإلسالمي هذا الحي بشكٍل خاطف إلى نفوذ 
س��يطرتِه، ليتحول أتباعه بعد انتهاء الحرب إلى 
العبين أساس��يين وليُعرفوا بعده��ا بالصدريين. 
والصدر)5( )1943-1999م( هو شخصية دينية 
ِمن أس��رةٍ ش��يعية معروفة، أدى اغتياله على يِد 
نظام صدام حسين إلى والدةِ العديد من قادة التيار 
اإلسالمي، كما تحول أسم الحي أيضاً إلى “مدينة 
الصدر”، وكان الشاب مقتدى الصدر ابن الزعيم 
المقت��ول، هو َمن قاد التي��ار الصدري. عارض 
الصدريون تواجد القوات األمريكية في العراق، 
ليدخلوا بعد ذلك في اش��تباكاٍت ُمس��لَّحة متكررة 
م��ع هذِه القوات وم��ع القوات العراقي��ة الوليدة، 
وكان الذراع الُمس��لَّح للتيار الصدري، ومنذ عام 
2006، مرتبطاً بشكٍل وثيق بخلفية المواجهات 
الطائفية المتأزمة ف��ي العراق، وإلى اآلن يظهر 
أس��م التيار الص��دري بش��كٍل متك��رر – اعتاد 
اء – ف��ي الجرائد عندم��ا يتم الحديث  علي��ه القُرَّ
ع��ن األوضاع في العراق، ولق��د كانوا على مّرِ 
التاري��خ أناس فقراء في مقتبل العمر، ليس لديهم 
م��ا يخس��روه في الح��روب أو ف��ي االنقالبات، 
اُضطهدوا من قبل نظام صدام حس��ين، وُسحقوا 
إلى ق��اع المجتمع، وبالنس��بة ألحف��اد األهوار، 
كان��ت حرب العراق أول فرصة تمكنوا فيها من 

إظهار قوة “الُمعِسرين الفقراء”.

ا بالنس��بِة للقاطنين ف��ي األهوار، فبعد أن  أمَّ
اس��تمتع ثيس��يجر بصيد الخنزير البري، وتلذذ 
بش��رب الش��اي المحلِّ��ي مع الرق��ص والغناء، 
وتدخل ف��ي النزاعات بين القبائل للفصل بينها، 
بع��د أن انطوى “فصل من فص��ول حياة” هذا 
الرجل، وق��ع قاطنو األهوار ف��ي دوامٍة عنيفة 
وقاسية من االضطرابات السياسية. ربما هنالك 
َمن يفتقد ويَحن أليام ثيسيجر، وربما هنالك من 
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محا الماضي من ذاكرتِه ليُحلِّق إلى عالٍم جديد. 
وربم��ا هنال��ك من فق��د حياته ف��ي الحروب أو 
بسبب االضطهاد، وربما هنالك من حصل على 
حقِّ��ِه في النهاية بع��د معاناةٍ وكف��اح. لكن يبقى 
أهل األهوار أنفس��هم من يُمثِّل التجسيد الحرفي 

واألمين لتاريخ العراق المعاصر.

الهوامش والتعليقات:
)1( ول��د ويلف��رد ثيس��يجر في ع��ام 1910م ف��ي أديس 
أباب��ا Addis Ababa، وتلقَّ��ى تعليم��ه ف��ي كلِّيتي 
ايتون وأكس��فورد. التحق في ع��ام 1935م بالخدمِة 
في الس��ودان، وعند اندالع الح��رب العالمية الثانية، 
التح��ق بقوة الدفاع الس��ودانية، ثمَّ خ��دم فيما بعد في 
الحبشة وسوريا. تنقَّل بين الصحراء الغربية وأهوار 
العراق وإقليم كردس��تان وجن��وب الجزيرة العربية 
ومراكش والحبش��ة وكيني��ا وتنجانيق��ا وهندوكوش 
س��يراً على األقدام أو بواسطة الحيوانات. نشر كتابه 
 Arabian Sands ”األول “رمال الجزيرة العربية
في ع��ام 1959م. وقد توفِّي ف��ي 24/آب/2003م. 

)المحرر(.

)2( تُرجم الكتاب إلى العربية في عام 2006م، عن الدار 
العربية للموس��وعات في بيروت، م��ن قبل الدكتور 
خالد حسن إلياس، بعنوان: “رحلة إلى عرب أهوار 

العراق”. )المحرر(.

)3( رحال��ة وُمس��تعربة بريطانية عاش��ت لمائة عام بين 
)1893-1993م(. تجول��ت ف��ي بل��داٍن عدي��دة في 
أوربا والش��رق األوس��ط. عاش��ت في العراق لمدةٍ 
طويلة وتركت مؤلَّف��ات عديدة. من مؤلَّفاتها: )غبار 
في مخلب األس��د(؛ )الش��رق غ��رب(؛ )العراق في 
اإلس��الم اليوم(؛ )المس��ير نحو دجل��ة(؛ )فيما وراء 
الف��رات(؛ و )صور بغداد(. قدم��ت معلوماٍت مهمة 
عن العراق وأوضاعِه اإلجتماعية والسياسية. أنظر: 
الحربي، إبتس��ام حمود محمد، فريا س��تارك وأثرها 
السياس��ي واالجتماعي في العراق، رسالة ماجستير 
غي��ر منش��ورة، كلِّي��ة التربي��ة، جامع��ة تكري��ت، 
2005م؛ القيسي، محمود عبد الواحد، »تعليم البنات 

في العراق في العهد الملكي وفقاً لمشاهدات الرحالة 
والصحفية البريطانية فريا ستارك«، أعمال المؤتمر 
المركزي السنوي الثاني لبيت الحكمة: بناء المرأة... 
بناء اإلنسان، بغداد، 2011م، ص ص263-256. 

)المحرر(.

)4( رحالة وُمس��تعربة بريطانية والس��كرتيرة الش��رقية 
ف��ي دار االعتماد البريطاني. عاش��ت بين )1868-
1926م(. ارتبط��ت حياتها في العراق وتوفِّيت فيه، 
له��ا دور في تأس��يس المتحف العراق��ي ومكتبة دار 
الس��الم. كان له��ا دور في تأس��يس الدول��ة العراقية 
المعاصرة. تنقَّلت في رحالتها بين العراق وس��وريا 
وتركي��ا. أنظر: القريش��ي، محمد يوس��ف إبراهيم، 
المس بيل ودورها في السياس��ة البريطانية، )بغداد، 
دار النهض��ة العربي��ة، 2005م(. وه��ي باألس��اس 
رس��الة ماجس��تير نُوقش��ت في كلِّية اآلداب، جامعة 

بغداد، في عام 1993م. )المحرر(.

د مهدي  د ص��ادق بن ُمحمَّ د بن ُمحمَّ )5( هو: الس��يد ُمحمَّ
د  ��د ُمحمَّ ب��ن إس��ماعيل الص��در المع��روف ب�)ُمحمَّ
ص��ادق الص��در( )1943-1999م(. هو رجل دين 
ومرجع ش��يعي عراقي معروف؛ كان من ُمعارضي 
النظ��ام العراقي في فترة حكم ح��زب البعث العربي 
االش��تراكي، وقد ُع��رف بنش��اطِه الُمناهض للنظام 
وه��و ال��ذي أدى الغتيال��ه. ول��د ف��ي ي��وم المول��د 
النب��وي الذي يص��ادف 17/ربي��ع األول/1362ه� 
المواف��ق 23/آذار/1943م ف��ي الكاظمي��ة، ونش��أ 
في أس��رةٍ ديني��ة معروفة ضمَّت علم��اء كبار، منهم 
وال��ده الس��يد محمد ص��ادق الصدر وج��ده ألمِه آية 
هللا العظم��ى الس��يد محمد رضا آل ياس��ين وهو من 
المراجع المش��هورين، وتزوج من بنت عمه الس��يد 
محم��د جعف��ر الص��در وُرزق بأربع��ة أوالد منها، 
ه��م: مصطفى ومقت��دى ومؤمل ومرتض��ى. يُنظر 
https://en.wikipedia. اإللكترون��ي:  الموق��ع 
org/wiki/Mohammad_Mohammad_

Sadeq_al-Sadr )المحرر(.
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تمهيد:
إذا كان بعضه��م يعتبر أبا القاس��م الش��ابي 
ش��اعراً محظوظاً باعتبارِه يكاد يكون الش��اعر 
التونس��ي الوحيد ال��ذي نال حظَّه من الدراس��ِة 
والبح��ث حس��ب مزاعمهم، فإنَّنا نعتق��د أنَّ هذا 
ال��رأي مبالٌغ فيه، وذلك ليس من قبيل التش��كيك 
ف��ي مجه��ودات اآلخرين، ب��ل لنُش��ير إلى أنَّ 
الش��ابي جدي��ٌر بأكثر م��ن ذل��ك، وال أدلَّ على 
ذل��ك من بق��اء بعض المناحي م��ن حياتِه وأدبِه 
"مسكوتاً عنها" في حين أنَّها صالحة لالستقراء 
والتمحيص، ومن بينها تأثير المس��يرة الطالبية 

الزيتونية في الشابي وفي أدبِه خاصةً.

وحقي��ق بنا أن نُش��ير إل��ى أنَّ البحوث التي 
تطرقت بصورةٍ ضمنية أو مباش��رة إلى عالقة 

الشابي بالزيتونة يمكن تصنيفها إلى صنفين:

تتب��ع مس��يرة  - بح��وث حرص��ت عل��ى 
الش��ابي الطالب الزيتوني ُمستفيدةً من عالقاتها 

الش��خصية ب��ِه، فتتوسَّ��ل ببعض الوثائ��ق حيناً 
وبذاكرتها أحيان��اً)1(، ولئن نجحت هذِه البحوث 
ف��ي اس��تقصاء خط��وات الش��ابي من��ذ التحاقِه 
بجامع الزيتونة إلى تاريخ حصولِه على ش��هادة 
الحق��وق، وم��ا تخلَّل تل��ك الفترة م��ن حوادث 
متصل��ة بالش��ؤون الطالبي��ة مث��ل الس��كن في 
المدارس واإلضرابات واألنشطة الثقافية، فإنَّها 
أغفلت اإلش��ارة بصورةٍ واضحة إلى تأثير تلك 
البيئة الزيتونية في ش��عرِه، ب��ل لم تحاول حتَّى 
النظر في إمكانية وجود رابط إن لم نقل روابط 

بين شعرِه وتلك البيئة.

- بحوث حاولت اس��تثمار يومياتِه فنصَّبت 
اهتمامها على استخالص مالمح البيئة الزيتونية 
الت��ي ع��اش فيها الش��ابي)2(، وقد أش��ارت إلى 
ارتباط بعض قصائ��دِه بحدٍث ما)3(، ولكن دون 
إنجاز مس��ح متكامل إلنتاجِه الشعري خالل ما 
يزيد عن إحدى عش��رة سنة )1934-1923(، 
لم ينتظم فيها إنتاجه في خّطٍ مس��تقيم س��واء من 

أبو القاسم الشابي
)1327-1353هـ/1909-1934م(

سة الزيتونية خالل النصف األول من القرن العشرين والمؤسَّ

قراءة تاريخية

 )*( مركز الدراسات اإلسالمية بالقيروان / جامعة الزيتونة.

د. عبد الباسط الغابري)*(
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الناحية الكمية أو الكيفية، وبعبارةٍ أوضح وأدق 
ال ب��د من التس��اؤل هل من س��بيل إلى تفس��ير 
تضخم إنتاجه خالل سنتي 1933 )17 قصيدة( 
و 1928 )16 قصي��دة( ؟ أال يرتبط ذلك بوقائع 

معيَّنة ؟ بل أال يوحي ذلك بدالالٍت ما ؟

لئ��ن تبدو تل��ك التس��اؤالت ال قيم��ة لها في 
ة جداً من وجهة النظر العلمية  الظاه��ر لكنها هامَّ
والتاريخية، فش��عر الشابي ليس ظاهرةً معزولةً 
عن بيئتِه وش��خصيتِه، ودليلنا األبرز في ذلك أنَّ 
صداه لم ينقط��ع إلى آخر جيل من خلفائِه الطلبة 
الزيتونيين خالل خمس��ينيات القرن العش��رين، 
وهي حقيقة يمكننا التثبت منها بتصفح األش��عار 
التي نشرها طلبة تلك الفترة التاريخية في الصحف 
الطالبية مثل جريدتي “صوت الطالب الزيتوني” 
و “صدى الزيتونة”. بهذا المعنى فإنَّنا سوف لن 
نُجيب عن تلك التس��اؤالت فقط، بل سنتمكَّن من 
انية والتبسيطية التي تُرجع  دحض التفسيرات البرَّ
الفضل في بروز الش��ابي إلى التيار الرومانسي 
والمدرس��ة المهجريَّة... ولع��لَّ األغرب من كّلِ 
ح باس��تحياء إلى أنَّ ش��عره الوطني  ذلك أنَّها تلّمِ
والسياسي كان مجرد عفو خواطر)4( في حين أنَّه 

كان عصارة تجربة وممارسة نضالية.

وال ب��دَّ لن��ا أن نُش��ير إل��ى أنَّ محم��د فريد 
غ��ازي كان أول م��ن نبَّه إلى ضرورةِ دراس��ة 
البيئ��ة الزيتوني��ة ألنَّها المدخل األساس��ي لفهم 
أدب الشابي وفكرِه)5(، ولكنه لم يُكمل مشروعه 
بتقلي��ب الوجه اآلخ��ر لتلك المعادلة باس��تقراء 
أثر ش��عر الشابي في الوس��ط الثقافي الزيتوني. 
ومحاول��ة تجاوز التحليل العََرضي الذي ينطلق 
نة  من نصوص مصاحبة بدل االنطالق من المدوَّ
الرئيس��ية أي ديوان “أغاني الحياة”، واس��تناداً 
إلى كّلِ ذلك فإنَّ عملنا س��يتوزع على المحاور 

الثالثة اآلتية: األول س��نُعيد فيه التذكير بمسيرة 
الشابي بالجامعة الزيتونية، والثاني سنحاول فيه 
اس��تكناه تأثير الزيتونة في أدبِه، والثالث ُمتعلِّق 
بأثر ش��عر الش��ابي في جيل الطلب��ة الزيتونيين 

خالل خمسينيات القرن العشرين.

أواًل: مسيرة الشابي في الزيتونة

1. حدود الوعي بالتاريخ عند الشابي: 
لي��س م��ن المبالغ��ة إذا اعتبرن��ا أنَّ م��ن 
اهتمام��ه  ونبوغ��ِه  الش��ابي  إب��داع  عالم��ات 
بالجانب التنظيري س��واٌء لش��عرِه)6( أو لبعض 
الظواه��ر والمجاالت التي ذكره��ا في نثرِه من 
مقاالٍت ومذكَّراٍت ورس��ائل، فالتنظير لشيء ما 
يعكس وعياً مفهومياً وجوهرياً بقيمة التأس��يس 
الفك��ري والذهني ل��ه، وفي هذا الس��ياق يمكن 
أن نفه��م إش��ارة أبي القاس��م الش��ابي لمفهومِه 
الخ��اص للتاريخ، والعالقة الحقيقية التي تربطه 
بالش��عر، وذل��ك في معرض تعقيب��ه على مقال 
صديقه محمد الحليوى الموسوم ب�”الشعر على 
الش��عر”، إذ يُقي��م عالقة تماث��ل ضرورية بين 
الشعر والتاريخ، فهما حسب اعتقاده فنَّان راقيان 
يؤديان وظيفة واحدة هي الش��هادة على مسيرة 
اإلنس��ان في الوجود رغم تباينهم��ا في نقطتين 
أساس��يتين: األولى تتقاطع مع خصوصية الفّنِ 
الش��عري بما هو نظ��م، وهو ما يعن��ي أنَّه وإن 
كان تاريخ��اً إالَّ أنَّ��ه تاريخ منظ��وم، واألخرى 
تتصل بالحدود المفترضة لمهمة الشعر، فأصرَّ 
الشابي على أنَّ دوره في هذا السياق ال يجب أن 
يتجاوز دور الخادم األمين للتاريخ “إنَّ الش��عر 
يجب أن يكون خادماً أميناً للتاريخ، أو لوناً آخر 
م��ن ألوانِه، يتناول نفس م��ا يتناوله التاريخ من 
موض��وع وغاية، ولو أردنا أن نتوسَّ��ع في فهم 
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هذا الرأي لقلنا أنَّ الشعر ينبغي أن يكون تاريخاً 
منظوماً”)7(.

وإنَّ ما جرنا إلى اس��تحضار مفهوم التاريخ 
عند الشابي ونوعية العالقة التي يراها ضروريةً 
بين عالمِه باعتبارِه ش��اعراً، والتاريخ باعتبارِه 
برهان��اً ورهاناً ف��ي ذات الوقت هو إثبات أهمية 
إيالء مسيرة الش��ابي الطالبية الزيتونية االهتمام 
الُمس��تحق، إذ ه��ي مدخل ضروري وأساس��ي 
لكّلِ من رام الغوص في عالم الش��ابي وشعريتِه 
الثرية بالدالالت والمعاني، فلو كان هنالك وعي 
حقيقي بهذِه المسألة لما تجرأ بعضهم على تفسير 
شعور الشابي بالكآبة والتمرد – على سبيل الذكر 
–، بتفس��يراٍت برانية تُقحم المدرسة الرومانسية 
والمهجرية إقحاماً ال يخلو من تعسُّ��ف وإسقاط، 
ول��م يتحرج آخرون في تفس��ير ثورت��ِه الوطنية 
والسياس��ية بعفو الخاطر أو لكأنَّه مجرد تائه في 
الغاب مه��ووس، بوصف عال��م غريب عليه ال 

يطَّلع عليه إالَّ في الدفاتر والمحابر.

2. الدفتر المدرسي للشابي:
 ال ِج��دال ف��ي أنَّ عال��م الزيتون��ة المل��يء 
ب�”المفارقات” كان المهاد األساس��ي والعنصر 
الجوه��ري في ش��حن وج��دان الش��ابي ووعيِه 
وخيال��ه، بش��تَّى المؤثِّرات التي س��نفصلها في 
س��ياقها الخاص بها. ولعلَّ م��ن أعاجيب واقعنا 
األدب��ي أنَّنا نجهل بالضب��ط الدقيق تاريخ ميالد 
أش��هر ش��عرائنا، فه��ل ولد الش��ابي ي��وم 24/
فيفري/1909 أم ي��وم 3/أفريل/1909 ؟ فجلَّ 
المراجع كما أشار إلى ذلك عامر غديرة اكتفت 
بالنق��ل عن زين العابدين السنوس��ي ف��ي كتابِه 
الشهير “األدب التونسي في القرن الرابع عشر 
هجري”)8(، وهو ما صيَّر تاريخ ازدياد الشابي 
غي��ر محدد بدقَّة، وإنَّما عل��ى وجه التقريب أي 

من 24/فيفري/1909 إلى 3/أفريل من الس��نة 
نفس��ها)9(، واألمر نفسه بالنسبة إلى سنة التحاقِه 
بالزيتونة، إذ هناك تباي��ن واضح بين النُقَّاد في 
هذِه المس��ألة، فإذا كان محم��د الصالح المهيدي 
الذي دََرس مع أبي القاس��م الش��ابي في الجامعة 
عةً بين الدراسة  الزيتونية طيلة عشر سنوات موزَّ
والس��كن والعم��ل الجمعيات��ي يُرج��ع التح��اق 
الش��ابي بالزيتونة س��نة 1341ه�/1921م)10(. 
وق��د جاراه في ذل��ك إبراهيم بورقع��ة زميلهما 
في الدراس��ة وصديقهما)11(، ف��إنَّ زين العابدين 
السنوس��ي يُخالفهما في ذلك التاريخ، إذ أرجعه 
إلى س��نة 1920)12(. وق��د زكَّاه في ذلك محمد 
فري��د غازي)13( وعام��ر غديرة الذي عثر على 
الدفتر المدرس��ي للش��ابي في الزيتون��ة، فأيقن 
أنَّ الش��ابي استهلَّ دراس��ته الزيتونية بدايةً من 
يوم 11/أكتوبر/1920)14(، وهو ما س��لَّمت بِه 
جلَّ الدراس��ات الالحقة)15(، وقد أحرز الش��ابي 
س��نة 1928 على شهادة التطويع في العلوم من 
المرتبة الثانية، ثمَّ في نفس تلك الس��نة انتس��ب 
��ل منها على  إل��ى مدرس��ة الحق��وق التي تحصَّ
الش��هادة النهائية بعد سنتين كاملتين من المثابرة 
والمكاب��دة والمجاهدة، باعتب��ارِه كان في حقيقة 

ماً من دراسة القوانين. نفسِه نافراً متبّرِ

وبذل��ك يمك��ن الق��ول إنَّ الش��ابي بق��ي في 
إطار الزيتونة ما يُقارب العش��ر س��نوات كانت 
هي س��نوات “المخاض” التي صاغت عبقريته 
ونبوغه فحتَّى حصوله على التطويع ومباشرتِه 
دراس��ة الحقوق ال تعني بتات��اً خروجه من تلك 
البيئة الزيتونية الثريَّة بالتعدد والتنوع، إذ ظلَّت 
أماكن س��كناه هي نفس��ها تقريب��اً محصورةً في 
الوكاالت ومدارس س��كنى الطلبة مثل المدرسة 
الجاسوس��ية والمدرس��ة الس��ليمانية والمدرسة 

اليوسفية)16( ووكالة الخازني)17(.



دراسات تأريخية    ةملك / 44  152

3. المواد والبرامج الدراسية التي دََرسها 
الشابي: 

لقد أسهب محمد فريد غازي في تحليل هذِه 
المس��ألة وتفصيلها في دراس��تِه الُمتعلِّقة بالبيئة 
الزيتونية)18(، ولعلَّ ما يلفت االنتباه أنَّ الش��ابي 
غ��رف من نفس التعليم الذي نش��أ في محضنتِه 
آالف الطلب��ة الزيتونيين من حيث هيمنة العلوم 
والِق��راءات،  والحدي��ث،  )التفس��ير،  الديني��ة 
والس��يرة النبوية، وعلم الكالم، والفقه، وأصول 
الفقه، وأحكام الميراث، والتجويد، والتصوف، 
واألخ��الق( وعلوم العربية )النحو، والصرف، 
واإلم��الء،  واآلداب،  واإلنش��اء،  والبالغ��ة، 
، والعَ��روض( وبعض العل��وم الكونية  والخ��ّطِ
األخ��رى )التاري��خ، والجغرافي��ا، والمنط��ق، 
والِحس��اب، وعلم الهيأة، وعل��م الفلك()19(. وقد 
توزع��ت هذِه العلوم والمواد على جميع مراحل 
التدريس الثالث من المرحلِة األولى التي تستمر 
أربع سنوات، ثمَّ المرحلة الثانية التي تدوم ثالث 
س��نوات إلى المرحلة الثالثة التي تستغرق ثالث 
س��نوات، ويكم��ن من��اط االختالف األساس��ي 
بي��ن هذِه المراحل ف��ي تغيير بع��ض المؤلَّفات 
وأصحابها، وعلى س��بيل الذكر دََرس الش��ابي 
في المرحلِة األولى ش��رح اآلجرومية وس��يدي 
عب��د الباقي في النحو، والباج��وري إبراهيم بن 
��د الش��افعي )1198-1276ه���/1784- ُمحمَّ
ا  1859م( ش��رح الجوهرة  في علم الكالم. وأمَّ
المرحلة الثانية فقد دََرس الواس��طة للسنوس��ي 
وش��رح الجمهرة البن أبي شرف في علم الكالم 
وش��رح ألفي��ة الس��يرافي ف��ي عل��م المصطلح 
)الحديث النب��وي( والعاصمية البن العاصم في 
أص��ول الفقه، ومتن األلفية في النحو ومختصر 
التلخي��ص للتفتازان��ي ف��ي البالغة واب��ن عبَّاد 
)شرح الحكم( في التصوف ومقامات الحريري 

)446-516ه�/1054-1112م( والعمدة البن 
)390-456ه���/1000- القيروان��ي  رش��يق 

1064م( والُمعلَّقات في األدب)20(.

4. الشابي وُمحيط جامعة الزيتونة:
 لق��د مثَّل��ت الجامعة الزيتونية بالنس��بة إلى 
طلبتها اآلفاقيين ِمهاداً لالنفتاح على ُمس��تجدات 
عصرهم وش��واغلِه، ومن ه��ذا المنطلق يمكن 
ل بالنسبة إليهم قيمةً ُمضافة  القول إنَّها كانت تُشّكِ
إلى قيمتها الرمزية والتربوية والدينية األصلية، 
وذل��ك بتأثي��ر ع��دَّة ملحق��ات هي ف��ي الحقيقة 
مؤسَّس��ات ثقافي��ة قائمة ال��ذات مث��ل الجمعية 
الخلدونية)21( أو النادي األدبي لقدماء الصادقية. 
وقد علَّق أبو القاسم محمد كرو على أثر احتكاك 
الش��ابي بعالمِه الجديد، قائالً: “التحاق الش��ابي 
بالزيتون��ة وبالعاصم��ة كان نقط��ة تحول هامة 
في حيات��ِه. وليس ذلك ألنَّ تعليم الزيتونة يومئٍذ 
كان تعليماً عصرياً بأتّمِ معنى الكلمة، وإنَّما لهذا 
الجو الجدي��د من الحياة التي انتقل إليه الش��ابي 
فوجد فيه كثيراً من الحرية وكثيراً من االنطالق 
وكثيراً من النش��اط األدبي، وما لم يكن من قبل 
متمتِّعاً بشيٍء منه. وبذلك تحرر من كّلِ قيٍد كان 

يرزح بِه وكلَّ رقابٍة كانت تسيطر عليه”)22(.

وم��ن أهّمِ م��ا توافر ف��ي الخلدوني��ة وكان 
عام��الً مس��اعداً للش��ابي مكتبتها الثري��ة التي 
��ت أبرز عناوي��ن الثقافة الحديثة والس��يَّما  ضمَّ
الثقاف��ة الفرنس��ية، بي��د أنَّ��ه يمك��ن التمييز في 
مطالعات الش��ابي بتلك المكتب��ة بين نماذج من 
األدب العرب��ي القدي��م مث��ل دواوي��ن: جمي��ل 
)ت82ه���/701م(،  القضاع��ي  َمْعَم��ر  ب��ن 
واألخط��ل )19-92ه���/640-710م(، وعمر 
أب��ي ربيع��ة )23-93ه���/644-711م(،  ابن 
ة )ت104ه���/723م(، والفرزدق  وكثي��ر ع��زَّ
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ن��ؤاس  وأب��ي  )38-114ه���/641-732م(، 
��ام  تمَّ وأب��ي  )146-198ه���/763-814م(، 
الرومي  وابن  )188-231ه���/788-845م(، 
والبحت��ري  )221-283ه���/836-896م(، 
الطيب  وأب��ي  )206-284ه���/821-898م(، 
المتنب��ي )303-354ه���/915-965م(، وأبي 
ي )363-449ه�/973-1057م(،  العالء المعّرِ
وابن زيدون )394-463ه�/1003-1071م(، 
وابن خفاجة )450-533ه�/1058-1138م(، 
)576-632ه���/1181- الف��ارض  واب��ن 
1235م()23(. ومطالعات��ِه الحديث��ة فق��د طال��ع 
ُج��لَّ مؤلَّفات ط��ه حس��ين )1889-1973م(، 
مثل: “الش��عر الجاهلي” و”حدي��ث األربعاء” 
و”األي��ام”، وبعض مؤلَّف��ات مصطفى صادق 
الرافع��ي )1880-1937م( – وإن كان يضيق 
م من أس��لوبِه –  وإبراهيم عبد القادر  ب��ِه ويتبرَّ
المازن��ي )1889-1949م( وكتاب��ه “حص��اد 
الهش��يم”، وعب��اس محم��ود العق��اد )1889-
1964م( وكتاب��ه “الفصول”، وميخائيل نعيمة 
)1889-1988م( وكتابه “الغربال”، وجبران 
وكتاب��ي  )1883-1931م(  جب��ران  خلي��ل 

رة”)24(.  “العواصف” و “األجنحة المتكّسِ

وفيم��ا يتعلَّق بالثقافة الغربية فيمكن أن نذكر 
“الكتاب المق��دَّس”)25(، و “رافائيل” لالمارتين 
،  و »وارث��ر«   Raphael de Lamartine
لغوته Warther de Goethe، وبعض المقاطع 
 Paul »الشعرية ألوسين)26(، و »بول وفرجيني
 ،  Saint–Pierreلس��انت بيي��ر et Virginie
 Les Martyrs de و »الش��هداء« لش��اتوبران
لفرانس��وا  »اإلكلي��ل«  و   ،Chateaubriand
غوبيي François Goppée، ومسرحية تابيس 
 Leو »الزنبق األحمر« ألناتول فرانس ،Thais
lis rouge de  Anatole France. فض��الً 

 Victor  عن النصوص الشعرية لفيكتور هيغو
Hugo وموس��ي H.de Mosset)27(. وبالنسبة 
إلى تأثير النادي األدبي في وعي الشابي فيبدو أنَّه 
تأثير غير مفصل تفصيالً وافياً رغم إقرار محمد 
فري��د غازي بقيمت��ِه وجدواه)28(، لذلك س��نكتفي 
باإلش��ارة إلى أمرين هامين سيُميطان اللثام عن 
قيمة النادي األدبي في صياغة شخصية الشابي. 
يتعلَّق األمر األول بدور النادي األدبي في تعرف 
الشابي على عديد الشخصيات األدبية والوطنية، 
وهو م��ا مكَّنه من تجاوز خجل��ه وانطوائيته، إذ 
جاء في إهداء زين العابدين السنوسي لكتابِه عن 
الش��ابي إلى الزعيم الحبيب بورقيبة بتاريخ يوم 
25/ديس��مبر/1956م بحس��ب ما هو مثبت في 
تصدير الكتاب المذك��ور آنفاً: “يا زعيم العصر 
أتذك��ر أبا القاس��م عندم��ا كان يجمعكم��ا النادي 
األدب��ي ف��ي جمعية قدم��اء الصادقي��ة، فقد كان 
العض��و الوحيد الذي ق��دَّم مالحظاته كتابياً على 
البس��طة التي ألقيتموها أثناء ش��هر ديسمبر سنة 
1927... وخرج في إعجابِه بنتيجٍة رئيسية وهي 
إنَّ نهض��ة التحرير في عالمن��ا العربي ال تكون 
ثابتة إالَّ بتمهيد من نهضٍة يتحرر فيها الفكر العام 

من كابوس الماضي”)29(.

واألمر الثاني فينعقد حول العامل الدافع إلى 
االبت��كار واإلبداع التي نعتق��د أنَّ النادي األدبي 
قد اضطلع بِه بطريقٍة قصدية ضمنية، إذ ش��كَّل 
نشاط ذلك النادي األدبي على محدودية إشعاعِه 
وتأثيرِه في الوسط االجتماعي والثقافي التونسي 
ك سواكن الش��ابي، ودفعه دفعاً إلى  عنصر حرَّ
التعبير عن تطلعاتِه ومواقفِه وفلس��فتِه الخاصة 
بِه في الحياة، وقد أش��ار في هذا السياق بالذات 
إبراهيم بورقعة أحد أصدقاء الش��ابي ومجايليه، 
إل��ى أنَّ محاضرة الخيال الش��عري عند العرب 
التي أفصح فيها الش��ابي ع��ن موقفِه من األدب 
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العربي ومفهومِه لإلبداع بالمعنى الواس��ع لهذا 
المصطلح كانت في إطار ذلك النادي.

صف��وة القول فيم��ا يتعلَّ��ق بتأثي��ر المحيط 
الزيتوني في تجربة الش��ابي وبناء شخصيتِه أنَّه 
مسألة هامة وعصيَّة على التحديد الدقيق باعتبار 
أنَّ��ه يمكن أن ندرج فيها جميع تلك الش��خصيات 
التاريخية التي التقى بها، سواء في مدارس سكنى 
الطلبة مثلما كان شأن صديقه محمد الحليوي الذي 
راً نبوغ الشابي فشبَّهه بالمارتين، أو في  لمح مبّكِ
تل��ك المؤسَّس��ات الثقافية والتعليمي��ة مثل جامع 
الزيتونة والخلدونية، ومقر قدماء الصادقية حيث 
ف على زين العابدين السنوس��ي الذي يعود  تعرَّ
له الفضل في إبراز الش��ابي إلى الوس��ط الثقافي 
التونس��ي على رغم حداثة س��نِِّه التي لم تتجاوز 
الثمانية عش��رة س��نة في كتابِه “األدب التونسي 
في القرن الرابع عش��ر هجري” المنش��ور سنة 
1927، إذ قدَّم��ه بوصف��ِه “جبَّ��اٌر م��ن جبابرةِ 
األدب الرائ��ع العتيد وأنَّه من أنبغ من عرفهم من 
ش��باب الخلدوني��ة”)30(. وكان قبل ذلك قد فتح له 
المجال لنش��ر قصائدِه في جري��دة “النهضة” و 
“مجلَّ��ة العالم األدبي”  وغير ذلك من الدوريات 
التي أدار زين العابدين السنوسي قسمها األدبي.

5. النشـــاط الجمعياتي ألبي القاسم الشابي 
في إطار الزيتونة:

إذا كان محم��د الصال��ح المهي��دي أول م��ن 
أش��ار إلى الجانب النضالي من شخصيِة الشابي 
في مقاٍل له)31( لم يفصله عن تاريخ وفاة الش��ابي 
سوى س��نتين، أي سنة 1936 باعتبارِه كان من 
األصدق��اء الُمقربين للش��ابي، فض��الً عن كونِه 
زعيماً للجن��ة طلبة الزيتونة موفَّى عش��رينيات 
القرن العشرين)32( فإنَّ بعض الدراسات الالحقة 
والس��يَّما التي اهتمت بتحليل نصوصِه الشعرية 

ونقدها قد ذهلت عن ذلك الجانب من شخصيتِه، 
بدعوى تركيزها على استنطاق النصوص دون 
س��واها، باعتباره��ا دواال مكتفي��ةً بذاتها وكفيلةً 
بكش��ف جميع المعاني والقضاي��ا، وبقدر ما في 
ه��ذا الرأي من طرافٍة تبرز أساس��اً في الحرص 
على استقاللية النص، فإنَّ سلبيات عديدة تنعكس 
بالنس��بة إلى حالة الشابي، فمثلما أشرنا إلى ذلك 
فيما تقدم من البحث فقد كان ذلك الذهول أو على 
األص��ح “اإلقصاء” عم��الً من عوامل توس��ل 
انية )التأثر بالمدرس��ة  نُقَّاد الش��ابي بعوام��ل برَّ
المهجرية( لتفسير شعرِه السياسي واالجتماعي.

وبناًء على ذلك يس��وغ لنا تفصيل النش��اط 
الجمعياتي للش��ابي وتنزيله في إطار التحركات 
الطالبية الزيتونية التي َشِهدَتها الجامعة الزيتونية 
منذ ش��هر ديس��مبر/1928)33(، وباالستناد إلى 
مقالِه المذكور آنفاً يمكن أن نُفصل ذلك النش��اط 

في النقاط التالية: 

● مش��اركة أبي القاسم الش��ابي في تأسيس 
جمعية الشبان التونسيين، إذ حضر يوم 22 ذي 
ة س��نة 1347ه���/1928م بصفتِه عضواً  الحجَّ
س��اً لتلك الجمعية، فكان يعمل مع المهيدي  مؤّسِ
وبقي��ة أعضاء الجمعي��ة على صياغ��ِة قانونها 
ت الصياغة  األساسي ويناقش فصولها إلى أن تمَّ

النهائية لقانونها األساسي)34(.

 ●  وض��ع برنام��ج النادي األدب��ي لقدماء 
الصادقية في شهر رجب عام 1347ه�/1928م، 
وهو برنامج مكَّن أعضاء النادي من تقديم سلسلِة 
محاض��رات بلغت خمس عش��رة محاضرة في 
الثالثة األشهر األولى من تلك السنة، وقد أشار 
المهي��دي في مقالِه المذكور آنفاً إلى أنَّ الش��ابي 
كان عضواً نش��يطاً يُهيئ األس��باب للحاضرين 
فيحدد الكتب ويساعد األدباء مساعدة مشكورة، 
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وق��د احتفظ المهيدي بمس��ودةٍ من ذلك البرنامج 
بخّطِ أبي القاسم الشابي)35(.

● انخ��راط الش��ابي ف��ي نض��ال الطلب��ة 
الزيتونيي��ن الُمس��تنيرين الذي��ن حرصوا على 
النهوض بنظام التعلي��م الزيتوني لضمان متانة 
تكوينهم العلمي والثقافي، وبالتالي تيسير نجاحهم 
في مناظرات االنتداب، وقد تزعَّم الش��ابي لجنة 
الطلبة التي عقدت جلس��تها األولى في 5 رجب 
سنة 1347ه�/1928م. وقد أشار المهيدي إلى 
أنَّ الش��ابي وضع أول برنام��ج عملي للمطالبة 
باإلصالح فقال: “وما زلت أذكر الليلة األخيرة 
من ش��هر ديس��مبر عام 1928، تلك الليلة التي 
واصل��ت فيها لجنة الطلب��ة العمل إلى الصباح، 
وذل��ك إث��ر إلق��اء القبض عل��ى بع��ض الطلبة 
الذي��ن اتهموا بالتحريض عل��ى االعتصام، وما 
أبداه الش��ابي من الثبات في الموقف والشجاعة 
المتناهي��ة”)36(. ومن المعل��وم أنَّ إضراب تلك 
الس��نة التي صدر فيها أمر 8/ديس��مبر/1928 
��م لمناظ��رة الع��دول كان��ت م��ن أطول  الُمنّظِ
ها من��ذ اإلضراب  اإلضراب��ات الطالَّبي��ة وأهّمِ

الشهير الذي حصل سنة 1910)37(. 

● االلت��زام بقضايا الزيتون��ة واألدب حتَّى 
عن��د مغادرت��ِه للحاض��رة وإياب��ِه إلى مس��قط 
رأس��ِه بتوزر. إذ يُعتبر الش��ابي واضع القانون 
األساس��ي لودادية الطلبة بتوزر التي تأسَّس��ت 
سنة 1351ه�/1932م رغم اشتداد مرضِه)38(. 

يتضح مما سبق أنَّ مسيرة الشابي الزيتونية 
بال��دالالت  ثري��ة  مس��يرة  كان��ت  وملحقاته��ا 
والمعان��ي، وهي تثبت بما ال يدع مجاالً للش��ك 
وع��ي الش��ابي بانتمائ��ِه الزيتون��ي، وليس من 
المبالغ��ة إذا اعتبرناه بهذا المعنى مثقفاً عضوياً 
حس��ب تصنيف الفيلس��وف اإليطال��ي أنطونيو 

 Antonio Francesco Gramsci غرامشي
1937-1891م، وليس��ت القيم��ة الحقيقية لذلك 
التصني��ف في حدِّ ذاتِه، بل ف��ي أبعادِه ومغزاه. 
ولعلَّ م��ن أهمها على اإلطالق ارتباط الش��عر 
السياسي واالجتماعي للش��ابي بظروفِه النفسية 
والمعيشية، بيد أنَّ ذلك االرتباط ال يعني التطابق 
الت��ام بين ضفتي الواقع والش��عر عنده؛ ألنَّه لو 
ح��دث ذلك فعالً لتضاءل الجانب الفنِّي الجمالي 
ف��ي أدب الش��ابي، ولربم��ا انعدم��ت مبررات 
اعتب��ارِه مبدعاً، بل إنَّم��ا المقصود بذلك تقاطع 
الوشائج بين الجانبين الذاتي واإلبداعي، ونجاح 
الش��ابي في صياغِة نّصٍ إبداعي جمالي اختزن 

ضمنياً كلَّ تلك المنعطفات في حياتِه الطالبية.

وإذا كنا في هذا المستوى من بحثنا قد اكتفينا 
بذكر أهّمِ المنعطفات التاريخية في حياة الش��ابي 
الطالب، وهي عملية جافة وإن كانت ال تخلو من 
فائدة تاريخية، فإنَّنا في العنصر الالحق سنحاول 
استقصاء تأثير الزيتونة في أدب الشابي انطالقاً 
من نصوصِه التي نظمها بنفسِه، ونعني بالتحديد 

مذكَّراتِه ورسائلِه وديوانِه الشعري.

ثانيًا: تأثير الزيتونة في أدب 
الشابي 

قد يرى البعض أنَّ البحث في تأثير الزيتونة 
في أدب الشابي من اإلسقاطات التي ال لزوم لها 
باعتبار أنَّ الشابي نفسه قد أبدى ضيقاً من النََسق 
الثقاف��ي التي تدور في فلكِه الزيتونة، ولئن يبدو 
هذا الرأي صحيحاً فيما يتعلَّق بموقف أبي القاسم 
الش��ابي من األقط��اب التي تنازع��ت الزيتونة 
والمؤسَّس��ة الثقافية آنذاك)39(، فإنَّه يغفل معطًى 
هاماً ال س��بيل إلى اإلغضاء عنه يتعلَّق بالنََسق 
الثقاف��ي الذي صاغ ش��خصية الش��ابي، ونعني 
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بالنََسق الثقافي »الداللة الُمضمرة المنغرسة في 
الخطاب، مؤلَّفتها الثقافة، ومستهلكوها جماهير 
اء«)40(، وبذلك يتحدّد النََسق  اللغة من ُكتَّاب وقُرَّ
»ِعب��َر وظيفت��ه وليس ِعب��َر وج��وده المجرد، 
والوظيفة النََس��قية ال تحدث إالَّ في وضع محدد 
ومقيَّد، وه��ذا يكون حينما يتعارض نس��قان أو 
خطاب��ان م��ن أنظم��ة الخطاب أحدهم��ا ظاهر 
واآلخر مضمر...«)41(. وللتوضيح أكثر نُش��ير 
إلى أنَّ النََس��ق الثقافي يختزن بُنية من التمثُّالت 
والتصورات الواعي��ة والالواعية التي أضحت 
بم��رور الزم��ن ونام��وس العُ��رف ُمس��لَّمات 
وبديهي��ات ال تقب��ل المراجع��ة والمس��اءلة، بل 
تف��رض االمتثال والمواكب��ة، وانطالقاً من ذلك 
يمك��ن أن نبحث عن نََس��ق ثقاف��ي أو حتَّى عن 
أنساق ثقافية مهيمنة مقابل نََسق أو أنساق ثقافية 
منش��ودة. وفي ض��وء ذلك نعتقد أنَّ المؤسَّس��ة 
الزيتوني��ة ش��حنت وج��دان الش��ابي ومخيلت��ه 
م من الموجود وبالتالي التطلُّع إلى  بعناصر التبرُّ
معارج المنش��ود، وهي نتيجة ال تتعلَّق بالشابي 
وحده، بل تشمل عديد مجايليه من أمثال الطاهر 

الحداد والبشير خريف ومحمد الحليوي.

وبه��ذا المعن��ى يمكن لنا أن نس��تقرئ تأثير 
الزيتونة في أدب الش��ابي انطالقاً م��ن مؤلَّفاتِه 
سواء أكانت نصوصاً شعرية أم نصوصاً نثرية.

أ. تأثير الزيتونة في المذكَّرات والرسائل:
 لق��د أش��ار محمد فريد غازي إش��ارةً بليغة 
إل��ى تميز ما اصطلح على تس��ميته ب� »يوميات 
اً ُكتب »دون تصنُّع وصنعة  الشابي« بكونها نصَّ
أدبية«)42(، وقد عبَّر غازي قبل ذلك عن استيائِه 
من نُقَّاد الش��ابي لعدم اهتمامهم بالبيئة الزيتونية 
الت��ي احتضنت الش��ابي أعوام��اً)43(. وحتَّى ال 
نجتر ما ذكره فيما يخص الظروف الطالبية من 

مدارس السكنى وانتشار األوبئة واألمراض في 
صفوف الطلبة)44(، فإنَّنا س��نحاول اإلشارة إلى 
جوان��ب أخرى انطالقاً من رس��ائلِه مع صديقِه 
محم��د الحلي��وي باعتباره��ا لم تن��ل حظَّها من 

الدراسِة والتحليل ألسباب غير مقنعة بالمرة.

فيمك��ن القول أنَّ الرس��ائل جميعها ترس��م 
لوح��ة ُمكتمل��ة المعال��م واضحة التقاس��يم ذات 
عناص��ر متناقضة غي��ر متجانس��ة، فمن جهة 
يبدو الش��ابي مؤمناً إيماناً عميق��اً باهلل متجاوزاً 
الطاب��ع الديماغوج��ي Demagogue لبعض 
مجايلي��ه فيم��ا يتعلَّ��ق بمعن��ى اإليم��ان »وإنِّي 
ألعم��ق إيمان��اً ب��اهلل م��ن كّلِ أحد حينم��ا أعبِّر 
بهات��ِه التعابي��ر الكافرة في نظ��ر أولئك الناس. 
فاإللوهية وما تف��رق منها هي رمز الُمثُل العليا 
الت��ي نصب��و إليه��ا بأرواحنا، ونش��خص إليها 
بأبصارنا في هاته الحي��اة؛ ولذلك فإذا أردنا أن 
نُعبِّ��ر عن معنى نحس له بج��الل المثل األعلى 
ِه فإنَّما س��بيلنا ف��ي ذلك أن نف��رغ عليه  وس��مّوِ
رداء اإللوهية، التي هي ما تتصوره اإلنس��انية 
من جمال المثل األعل��ى وجاللِه«)45(. لذلك بدا 
مقتنع��اً تمام االقتناع بعديد م��ن المفاهيم والُمثُل 
العلي��ا، مثل واجب التضحية في س��بيل الوطن 
والواجب يقول في رسالتِه الثانية عشرة ُمخاطباً 
صديقه محمد الحليوي: »لنتحمل يا صديقي كلَّ 
شيء في سبيل النهوض بتونس وآدابها ما دمنا، 
إنَّنا نُجاهد إلحياء الوطن والرفع من ش��أنِه بين 
الشعوب، فإنَّ المجاهد يا صديقي ليفترش القشَّ 

وحتَّى المزابل إذا اضطره الدهر...«)46(.

وق��د حدد مفهوم اإلب��داع تحديداً يتقاطع مع 
تحديدات عظماء اإلنسانية الحقيقيين ومواقفهم، 
��ز في��ه عل��ى ضرورة تواف��ر عنصري  إذ يُرّكِ
اإلضاف��ة والطراف��ة فيقول في ذل��ك: »فالعبرة 
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يا صديق��ي عندي إنَّما هي نبوغ الش��يء وعلّوِ 
عنصر هو كرم معدن��ه ال بكميتِه وكثرتِه، وكم 
م��ن مطوالت ممدودة النفس ال يعثر فيها المرء 

ي الفكر...«)47(. على ما يُسكر القلب أو يُغذِّ

بي��د أنَّ��ه ب��دا متش��ائماً وناقم��اً عل��ى بيئتِه 
اإلجتماعي��ة والثقافي��ة الت��ي يرى أنَّه��ا مناوئة 
لحرك��ة التطور التي يأملها الش��باب التونس��ي 
الذي تطعَّمت أفكاره بروح الحداثة الغربية؛ لذا 
بدا الش��ابي مناصراً للطاهر الحداد إبَّان صدور 
كتابه )إمرأتنا في الش��ريعة والمجتمع( فيُكاتب 
ة في تونس  صديقه الحليوي قائ��الً: »إنَّ الضجَّ
قائمة حول كتاب صديقنا الطاهر الحداد، ويُقال 
ر في القي��ام عليه وطلب حجزِه  إنَّ النظ��ارة تفّكِ
كما فعلت مشيخة األزهر في مصر بطه حسين 
ر علين��ا أن نكون ُمقلِّدين  وكتاب��ِه، بمعنى أنَّه قُدِّ

لمصر في كّلِ شيء، هذا ما يُشاع«)48(.

وفي س��ياق تحليل��ِه لواقع األدب التونس��ي 
وقضاياه يُش��بِّه ق��وى الردَّة باألصنام الخش��بية 
التي يقدس��ها بعضه��م دون أن تك��ون لها فائدة 
ة، بل إنَّها تج��ذب المجتمع إلى القهقرى  مرج��وَّ
فتُعي��ق تط��وره »وأن��ا أُصارح��ك ف��ي موقف 
حاس��م في تكوين األدب التونس��ي الحي الجدير 
بالخل��ود، وفي تحطي��م هاتِه األصنام الخش��بية 
الت��ي تحتل مكاناً م��ن األدب، يج��ب أن يحتله 
األحياء الذين يعرفون كيف يعلِّمونه محبَّة الحق 

والقوة والجمال...«)49(. 

ول��و تتبعن��ا موقف الش��ابي أكث��ر لرصدنا 
حركة تصاعدية في مستوى انفعاالتِه وتطلعاته 
المناوئ��ة لقوى المحافظة التي تُخفي في حقيقتها 
مصالح فئوية ش��خصية، أف��ق تفكيرها ضيِّق، 
ولي��س مبالغ��ة إذا اعتبرن��ا مذكَّ��رات الش��ابي 
ورس��ائلِه بياناً للحداثة والثورة على المؤسَّسات 

الثقافي��ة التقليدي��ة، ولعلَّ ما يميز بيان الش��ابي 
أنَّه تج��اوز ليأس اللحظ��ات الراهن��ة وقتامتها 
��س للخل��ود في اللحظ��ات القادم��ة، وقد  ويؤّسِ
ش��اطره في يأس��ِه ذلك صديقه محم��د الحليوي 
الذي يقول في إحدى رس��ائلِه ُمخاطباً الش��ابي: 
»إنِّ��ي يائس من موت الحرك��ة األدبية، ويائس 
من عدم اهتمام الطبقة المثقفة بالنِتاج التونس��ي، 
يائ��س من صحفن��ا التي ال نكاد نف��رح بظهور 
الواحدة منها حتَّى تأخذ في التراجع إلى الوراء، 
وأخيراً ته��وي في الهاوية، أليس هذا مما يدعو 
إل��ى اليأس«)50(. فإنَّ��ه كان متيقناً من أنَّ حركة 
التاري��خ ال يمكن أبداً وقفها في اتجاهها األمامي 

مهما طال التوقف واالنعراج والدوران.

وإذا كن��ا في هذا المس��توى م��ن التحليل قد 
كشفنا صورةً صريحة للزيتونة وتوابعها باعتبار 
أنَّ الش��كل النثري في الرس��ائل والمذكَّرات هو 
أقرب إلى نقل الوقائع واألخبار منه إلى المجاز 
واالستعارة فإنَّنا في المستوى الموالي سنحاول 
التطرق إلى الصورة الضمنية للزيتونة انطالقاً 

من ديوان أغاني الحياة.

ب. أثر الزيتونة في ديوان أغاني الحياة: إذا 
استندنا إلى الطبعة التي أصدرتها الدار التونسية 
للنشر سنة 1970، وهي طبعة ُمذيَّلة بتاريخ كتابة 
ر مدَّة إنتاج  الشابي لجّلِ قصائدِه فإنَّه يمكننا أن نُقدِّ
الش��ابي باثنتي عش��رة س��نة بدايتها سنة 1923 
وخاتمتها س��نة 1934م، ونرى أنَّه يُستحسن أن 
نتناول المسألة في مس��لكين مترابطين لصياغة 
فكرة دقيقة مفصلة. يهتم المس��لك األول بتفصيل 
ي الذي أش��رنا إليه آنفاً، ويس��تثمر  الجان��ب الكّمِ
المسلك الثاني تلك المقاربة اإلحصائية، ويحاول 

استنطاق الدالالت والمعاني.



دراسات تأريخية    ةملك / 44  158

• القراءة اإلحصائية: 

جدول رقم )1(: قصائد الشابي حسب تاريخ سنوات كتابتها

عدد عناوين القصائد
السنواتالقصائد

11923الغزال الفاتن.

21924أيّها الحّب – خلَّة للموت.

النجوى – تونس الجميلة – شعري – الصيحة – في الظالم – جمال الحياة – من 
91925حديث الشيوخ – نظرة في الحياة – الحياة. 

51926أنشودة الرعد – غرفة من يّمٍ – الكآبة المجهولة – شكوى اليتيم – الزنبقة الذاوية.

مأتم الحب – يا شعر – إلى الطاغية – السآمة – أغنية األحزان – الدموع – أيّها 
121927الليل – المجد – الحب – جدول الحب – سرٌّ مع الدهر – الذكرى.

الطفولة – قالت األيام – المساء الحزين – بقايا الخريف – أغنية الشاعر – في 
فِجاج اآلالم –ُمناجاة عصفور – يا رفيقي – إلى الموت – إلى عازٍف أعمى – 

صوٌت تائه – قبضة من ضباب – نشيد األسى – قلت الشعر – إلى البلبل – دموع 
األلم. 

161928

أغاني التائه – إلى قلبي التائه – أكثرت يا قلبي فماذا تروم؟ - يا موت – إلى 
61929هللا – يا ابن أمي. 

النبي المجهول – األبد الصغير – صفحة من كتاب الدموع – الجمال المنشود – 
61930طريق الهاوية – شجون.

األشواق التائهة – أحالم شاعر – قيود األحالم – )؟( – رثاء فجر – أنا أبكيك 
للحب – أبناء الشيطان – صلوات في هيكل الحب – أراك – فكرة الفنَّان – سر 

النهوض – قلب األم – أنسيم يهب.
131931

31932حديث المقبرة – في ِظالل وادي الموت – الساحرة.

الجنَّة الضائعة – السعادة – من أغاني الرعاة – أيتها الحالمة بين العواصف 
– للتاريخ – صوٌت من السماء – ذكرى صباح – الرواية الغريبة – الصباح 

الجديد – ألحاني السكرى – إرادة الحياة – تحت الغصون – إلى الشعب – الناس 
– متاعب العظمة – نشيد الجبار – زوبعة في ظالم.

171933

االعتراف – قلب الشاعر – إلى ُطغاة العالم – الغاب – حرم األمومة – شكوى 
81934ضائعة – الدنيا الميتة – فلسفة الثعبان المقدس.

يا حماة الدين – قال قلي لإلله – زئير العاصفة – إيَّاك – كهرباء الغرام – 
صيحة الحب – وعود الغواني – ليلةٌ عند الحبيب – ليَت شعري – في سكون 

الليل – األديب.
دون  11

تاريخ
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جدول رقم )2(: ترتيب قصائد الشابي حسب سنوات كتابتها ونسبها المئوية

النسب المئوية عدد القصائد السنوات ترتيب القصائد

15،7 17 قصيدة 1933 1

14،8 16 قصيدة 1928 2

12،3 13 قصيدة 1931 3

11،1 12 قصيدة 1927 4

10،1 11 قصيدة دون تاريخ 5

8،3 9 قصائد 1925 6

7،4 8 قصائد 1934 7

5،5 6 قصائد 1930 8

5،5 6 قصائد 1929 9

4،6 5 قصائد 1926 10

2،7 3 قصائد 1932 11

1،8 2  قصائد 1924 12
0،9 1 قصيدة 1923 13

إلى انخراط الشابي في النضال الطالبي والعمل 
الجمعيات��ي في مرحل��ٍة تاريخية هامة ش��كَّلت 
بحق منعطفاً حاس��ماً في تاريخ تونس المعاصر 
وتاريخ الزيتون��ة والزيتونيين، إذ كان إضراب 
الطلبة الزيتونيين س��نة 1928 أهم اإلضرابات 
وأقواها منذ إضراب سنة 1910 الشهير؛ لذلك 
أثَّ��ر تأثي��راً حقيقياً ف��ي نُضج تح��ركات الطلبة 
الزيتونيي��ن ف��ي العق��ود الالحق��ة، وباألخص 
عق��ود الثالثينيات واألربعينيات والخمس��ينيات 
من القرن العش��رين. وعندما يقترن ذلك الوعي 
بموهبٍة ش��عرية حقيقي��ة تفتَّق نبوغها في س��ّنٍ 
رة: س��ن الرابعة عش��ر كما هو شأن معظم  مبّكِ
الش��عراء األف��ذاذ االس��تثنائيين)52(، فإنَّه يفرز 

الدالالت واالستنتاجات: 
لعلَّ ما يلفت االنتباه في هذا الترتيب الزمني 
��ي إلنتاج الش��ابي الش��عري أنَّ "الكثافة  والكّمِ
الش��عرية")51( بلغت أقصاها ف��ي أواخر حياتِه 
القصيرة وتحديداً قبل س��نة من موتِه، أي س��نة 
1933م. وإذا كان م��ن الصعب حقاً تبرير هذا 
األم��ر تبري��راً مقنع��اً يتجاوز مج��رد االعتماد 
عل��ى ذريعة اإلحس��اس بالم��وت فإنَّ��ه يمكننا 
النظر في المس��توى الثاني من الكثافة الشعرية 
وتبريره، وهو الُمتعلِّق أساس��اً بسنتي 1927 و 
1928 على أس��اس تنامي وعي الشابي بالقوى 
الُمحرك��ة للتاريخ والفاِعلة في الواقع التونس��ي 
بصفٍة خاصة، فقد أش��رنا في ما تقدم من العمل 
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فيضاً م��ن “النوءة الش��عرية” تختزل مس��يرة 
اإلنسان في الوجود وتشرعها.

وإذا تجاوزنا ذلك التحديد الزمني الضيِّق إلى 
تحديد زمني أشمل نواته مسيرة الشابي الزيتونية 
وحدوده من س��نة التحاقِه بالجام��ع األعظم يوم 
29 مح��رم 1339ه���/11 أكتوب��ر 1920م)53( 
إل��ى موفَّ��ى س��نة 1930)54( حي��ن تخ��رج من 
مدرس��ِة الحقوق التونس��ية فإنَّنا س��نجد أنَّ نسبة 
إنتاجه الش��عري تربو ع��ن 52℅ )57 قصيدة 
نها ديوان��ه(، فأول قصيدة  م��ن جملة 109 تضمَّ
نََظمها الش��ابي هي قصيدة “الغزال الفاتن” سنة 
1923م، وآخ��ر قصيدة في تل��ك الفترة المحددة 
آنفاً )سنة 1930( هي قصيدة “شجون”، وعلى 
الرغم م��ن أنَّ هذِه الطريق��ة ال تخلو من مزالق 
واعتباطية مثل صعوبة الفصل العملي والمنهجي 
بي��ن فت��رات اإلنتاج الش��عري للش��ابي اعتماداً 
عل��ى مجرد تواريخ مذيل��ة لقصائدِه، فضالً عن 
االرتب��اط الدالل��ي الُمحتمل بين قصائدِه س��واء 
من ناحي��ة الذات الُمبدعة باعتباره��ا ذاتاً واعية 
ال يتش��كَّل وعيها بذاتها، والعالم في ش��كل جزر 
منعزل��ة وإنَّما في قالب فيض ودفق واحد أو من 
حيث طبيع��ة األغراض والمواضيع المطروقة، 
فإنَّه يمكننا االس��تئناس بذل��ك المعطى بحثاً عن 
راف��د جديد يمك��ن أن يوصلنا إلى ق��راءةٍ جديدة 

لشعر الشابي.

يمكننا في ضوء ذلك دون مبالغة أو إس��قاط  
تأطي��ر عديد المواضيع الش��عرية الت��ي تناولها 
الش��ابي وتنزيلها في سياقها الحضاري الخاص 
المرتب��ط ارتباطاً جدلي��اً بالزيتون��ة، ومن بين 
تلك المواضيع موض��وع الكآبة الذي أثار جدالً 
واس��عاً عند نُقَّاد شعر الش��ابي، على الرغم من 
أنَّ جلَّ مواقفه��م وآرائهم تتكامل وقابلة للتأليف 

بينها  كما خلص إلى ذلك المنصف الجزار)55(، 
بي��د أنَّها أغفل��ت البحث عن الِص��الت الممكنة 
الُمحتملة بين كآبة الش��ابي الش��عرية وعواملها 
الحقيقية، إذ كآبة الشابي ليست “كآبة مجهولة” 
كما تغنَّى الش��ابي في إحدى قصائدِه التي تحمل 
العنوان نفس��ه أي قصيدة “الكآب��ة المجهولة”، 
وإنَّم��ا تب��دو نتيج��ةً منطقية الخت��الل التوازن 
الِقيَمي والمفارقة بي��ن الواجب والحاصل الذي 
َوَسم المش��هد الحضاري التونسي، خالل الثلث 
األول م��ن القرن العش��رين بدءاً من اس��تفحال 
الطغيان االستعماري)56( وصلفه، ووصوالً إلى 
الت��أزم االجتماعي والثقافي. يقول الش��ابي في 

قصيدة “يا حماة الدين”: )من الطويل(

سكتم حماة الدين سكتة واجٍم :::: ونمتم 
بملء الجفن، والليل داهم

سكتم، وقد شمتم ظالماً، غضونه :::: عـالئم 
كـفر ثائر ومعالم

، وهـا  مواكـب إلحاد وراء سكوتكم :::: تـضجُّ
إنَّ القضاء مآثم

أفيقوا فليل النوم ولَّى شبابه :::: والحـت 
لآلالء الصباح عالئم)57(

وكان م��ن الخط��أ الجس��يم أن نعتب��ر تل��ك 
الكآبة أو تلك المواقف والقضايا معادلة مساوية 
لمناس��بات ولحظات تاريخي��ة معينة محددة، إذ 
س��يُفضي ذلك إلى سحب سّرٍ من أسرار َعَظمة 
الشابي، حيث سيُضحي شعره ال يعدو أن يكون 
سوى ش��عر مناس��بات ال يختلف عن غيرِه من 
الشعراء الهامشيين، ويبدو أنَّ هذا األمر يتنافى 
تمام��اً م��ع خلود ش��عر الش��ابي ال��ذي ال تزال 
أشعاره إلى اليوم يتردَّد صداها في أهّمِ المواقف 
اإلنس��انية الخالدة، وفي الحقيقة تتلخَّص عظمة 
جلَّ الش��عراء الِعظام الذي��ن عرفتهم الحضارة 
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اإلنس��انية في تلك المزاوجة بين ثنائيتين ألمحنا 
إليهم��ا إلماحاً، وهما براعة الجمع والتأليف بين 
الراهن والكوني والذاتي واإلنس��اني في صوٍر 
ش��عرية تشي بأس��س وجودية فلسفية في ديوان 
أغان��ي الحياة عناصرها سلس��لة م��ن المفاهيم 
المتقابل��ة مثل “الوجود ويقابل��ه العدم، والكون 
ويقابل��ه الفس��اد والطبيع��ة ويقابله��ا الن��اس أو 

التاريخ اإلنساني والحياة ويقابلها الموت”)58(.

لق��د حاولنا في هذا المس��توى م��ن التحليل 
اإلشارة إلى أهّمِ موضوع مرتبط بالنََسق الثقافي 
الذي تحكَّم في وعي ذات الش��ابي الُمبدعة، وقد 
كان بإمكاننا أن نُس��هب ف��ي إقامة مماثالت بين 
ع��دٍد من قصائ��دِه وُمجريات الواق��ع الزيتوني 
التونس��ي، ولكننا عدلنا عن ذلك ألننا ال نرغب 
ف��ي اجترار أو تحليل ما ه��و بديهي، فمثل هذِه 
النوعية م��ن البحوث ال بدَّ م��ن مراعاة توازن 
توزي��ع المعلوم��ات واآلراء ووجه��ات النظر 
المختلفة حتَّى ال يس��قط التحليل في نََسٍق دائري 
رتيب، يفت��ر فيه التناول التدرج��ي التصاعدي 
الالزم ال��ذي يدف��ع الباحث والق��ارئ دفعاً إلى 

ي الحقائق. االستمرار في تقّصِ

صفوة القول إنَّ ما خلصنا إليه سواء تلميحاً 
د العالق��ة الجدلية التي جمعت  أو تصريح��اً يؤّكِ
الشابي بالمؤسَّسة الزيتونية وملحقاتها وروافدها 
المتعددة، وهي عالق��ة ال تقتصر على الظرفية 
التاريخية التي عاصرها الش��ابي ومجايليه، بل 
س��تتطور في ش��كل “رأس��مال رمزي” غذَّى 
مختلف األجيال الُمتعاقبة في الجامعة الزيتونية. 
وسنس��عى إلى إثبات ذلك من خ��الل “تناص” 
بعض النصوص الشعرية لطلبة الزيتونة خالل 
خمسينيات القرن العشرين مع نصوص الشابي.

ثالثًا: أثر أدب أبي القاسم الشابي 
في أشعار طلبة الزيتونة خالل 

خمسينيات القرن العشرين 
إذا كان يصع��ب حق��اً أن نرص��د رص��داً 
مفصالً دقيقاً تأثير شعر الشابي في وعي الطلبة 
الزيتونيي��ن الالحقين وأدبه��م، فإنَّه على الرغم 
من ذلك يمكن تحديد أبرز التقاس��يم لذلك التأثير 
ومالمح��ه البارزة، وهي عملية ال تقل قيمةً عن 
“المس��ح المنوغرافي“ Monograph الكامل 
باعتباره��ا تنطلق من تبيُّن س��ر خلود الش��ابي 
وأس��اس عظمته التي تتلخَّص بحس��ب ما نعتقد 
في موهبتِه التي يسَّ��رت له تش��خيص الراهن، 
والتأسيس للمستقبل في معادالٍت قيمية وحكمية 
تش��به في صحتها ودقَّتها المعادالت الرياضية، 
بي��د أنَّه��ا تتميَّز عنه��ا بجمال العب��ارة وطرافة 
الصورة، وقد أش��ار الناق��د اللبناني إيليا حاوي 
إل��ى جانب من هذا األمر بقولِه: »كان الش��ابي 
يُعبِّ��ر ع��ن اللحظ��ة القائم��ة واللحظ��ة القادمة 
ومظاهر الكون كلِّها تُعاني داء الوجود وترس��م 

مالمحه الصادقة«)59(.

إنَّ حس��ن ق��راءة التاري��خ بمعن��اه العميق 
واستش��راف المس��تقبل بالتأكيد على ضرورة 
انتصار قِيَ��م الخير والحق والجم��ال واندحار 
رم��وز الظلم واالس��تبداد والجه��ل ودمج ذلك 
كلِّه في قوالب شعرية، إضافةً إلى المشروعية 
التاريخية باعتبار الش��ابي كان طالب��اً زيتونياً 
م��ن العناص��ر التي يمك��ن في ضوئه��ا تبرير 
الحديث عن تأثيره في أجيال الطلبة الزيتونيين 
الالحقي��ن ل��ه، ولعلَّ من عالمات ذل��ك التأثير 
استش��هادهم بأبي��اٍت ش��عرية يص��درون به��ا 
صحفه��م)60(، والنف��س الث��وري ال��ذي يطغى 
– عل��ى س��بيل الذك��ر – عل��ى أش��عار الطلبة 
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الزيتونيي��ن خالل خمس��ينيات القرن الماضي، 
فقد جاء ف��ي جريدة صوت الطال��ب الزيتوني 
بتاري��خ 9/أي��ار/1951م وبقل��م أح��د الطلب��ة 
ى مصطفى الحبيب البحري ما  الش��عراء يُس��مَّ
يذكرنا بثورة الش��ابي على الش��عب التونسي، 
نتيجة خضوع��ِه للظلم واالس��تبداد في قصيدة 
»النبي المجهول« الشهيرة، يقول ذلك الطالب 

الزيتوني:

)من الرمل(

أيَّها الشعب؟ أأعمش أنت من طول النواح؟

أم ذليل لست تبغي أن ترى دنيا الكفاح؟

فإذا الليل توارى قلت: ال كان الصباح

وإذا البدر تجلَّى قلت: ليلي أين راح؟ 

أو تبغي أن تُرى يا شعب في دنيا العبيد؟

  * * *

أنت يا شعب طريٌح بين أفواه الِسباع 

في ذهوٍل وارتباٍك ووجوم والتياع 

أنت يا شعب صغير لم تفت سنَّ الرضاع 

أنت فلك بين موج البحر من غير شراع 

بك تجري الريح يا شعب إلى شّطِ الهمود)61(.

ليس��ت  الش��عب  عل��ى  الث��ورة  أنَّ  غي��ر 
ث��ورة ُمبهمة وُمغرقة ف��ي التعمي��م، وإنَّما هي 
بدورها تس��تند إلى ُمعطي��اٍت حقيقية تتفرع إلى 
مج��االٍت عدَّة، منها المجال السياس��ي والمجال 
االجتماع��ي)62( والمج��ال الترب��وي والمج��ال 

الثقافي.

ولق��د وع��ى الطلب��ة الش��عراء الالحقون 
للش��ابي نفس ما خلص إليه أبو القاس��م من أنَّ 
ب  طريق الثورة والنصر طريق طويل متش��عِّ
ال��دروب، ل��ذا ال س��بيل إل��ى اكتم��ال الثورة 
إالَّ بالُمكاب��دة والصم��ود؛ ألنَّ طبيع��ة الثورة 
الحقيقي��ة الخالَّق��ة تتَّس��م دوماً باالس��تمرارية 
والنفس الطويل، وفي ه��ذا المعنى تقريباً نََظم 
الطال��ب الزيتون��ي محم��د بن عم��ر الصغير 

قصيدةً في ش��كل موشَّ��ح أقرع، يقول فيها: 

)من الرمل( 

كن صموداً إنَّ في الدنيا عذاباً :::: وتصبَّر 
إنَّ في األيام صابا

وتقدم كلَّ من أمسى مهاباً :::: سيُنادي: 
ليتني كنُت ترابا

إذ يرى الزيتوني في العليا عميداً

يا رفاقي كم أصابتنا رزايا :::: وسبرنا 
وتحقَّقنا النوايا

ليس من ذاق )البطي( القى المنايا :::: بل 
سيحيا شامخاً رغم الباليا

رافع الرأس عصامياً جلودا)63(

وعل��ى غ��رار الش��ابي عندم��ا يضجر من 
ي ويمقته تعنُّت الطغ��اة، فيحن  الواق��ع المت��ردِّ
إلى الماضي باحثاً فيه عن كّلِ ما هو »رأس��مال 
رمزي« يُعيد تنميته واس��تثماره استثماراً خالَّقاً 
��ي بِه ذاته الواعية  ��ط بِه مخياله ويُنّمِ مبدعاً يُنّشِ
وهويت��ه المهددة، وهو كذلك م��ا َعَمد إليِه طلبة 
الزيتونة خالل منتصف القرن العش��رين، يقول 
ف��ي ذل��ك الطالب الش��اعر ناص��ر الدين قمحة 

مخاطباً الماضي: )من المديد(



163 يحم  ةمجرا  ةدجحك

أيَّها الماضي دعاك القلب لتسمع نداه 
د األحالم والذكرى واسمعني صداه جدِّ

أنت أنفاسي الحيارى في خفوٍت وانصداع
يندب األيام ثكلى في احتراٍق والتياع)64(

ولئن تب��دو تلك المواضي��ع أو المضامين 
الت��ي وقفن��ا على عينات م��ن نماذجه��ا مثبتة 
ألوجه من التش��ابه والتأثير بين ش��عر الشابي 
العش��رينيات  َعق��د  خ��الل  الزيتون��ة  طال��ب 
م��ن الق��رن العش��رين، وزمالئه م��ن الطلبة 
الزيتونيين الذين تط��ور وعيهم ليصل مرحلة 
النُض��ج ف��ي خمس��ينيات الق��رن العش��رين، 
ف��إنَّ ذل��ك ال يحجب بع��ض عالم��ات التباين 
واالفت��راق، مث��ل تحرر الطلب��ة الالحقين من 
��خ  الهي��كل التقليدي للقصيدة الش��عرية الُمترّسِ
ف��ي الذائقة األدبية العربية، مثل ثنائية الصدر 
والعج��ز ووحدة ال��وزن والقافي��ة والتصريح 
والبحر الش��عري، إذ الحظنا بروز نمط جديد 
رو صحيفة »صوت  من الش��عر اصطلح محّرِ
الطال��ب الزيتوني« على تس��ميتِه ب� »الش��عر 
المنث��ور الرم��زي«)65(، وذلك قب��ل أن تبرز 
جماع��ة ما يُع��رف بقصيدة النث��ر مع أدونيس 
ويوس��ف الخ��ال وأنس��ي الصائ��غ ف��ي مجلَّة 
»ش��عر«، بيد أنَّن��ا ال يج��ب أن نبالغ في ذلك 
االنزياح أو الع��دول والتباين باعتبارِه لم يكن 
مؤطَّ��راً في إطار مش��روع إبداع��ي متكامل، 
لذل��ك لم يف��ض إلى بروز حقيقي ألّيِ ش��اعر 
م��ن تل��ك المجموع��ة ف��ي مس��توى يُضاهي 

الشابي وعبقريته.
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Abstract:

While zitounien institution 
was marked during the 

first half of the twentieth century 
being the traditional institution within 
the old  ptolemy paradigm, it was not 
without many reform attempts led 
both by those students who refuse the 
traditional conservative frameworks 
or consciously from some Senate 
reformers such as Sheikh Mohamed 
Tahar Ben Achour. At the time of 
attraction and repulsion between 
conservatives and reformists prominent 
Tunisian and Moroccan intellectuals 
appeared like Sheikh Abdelhamid Ben 
Badis and Tahar Haddad and Abu Qasim 
Al-Shabi, who’ll take care of studying 
the relationship with the zitounien 
institution and all that followed from 
the associations and cultural clubs 
and movements of protest within the 

vulnerability and effect relationship. 
It means the study of the effect of the 
zitounien environment in literature and 
poetry, diary, poetry and reflections 
of men in subsequent generations 
of student to the limits of the fifties 
of the last century. This qualitative 
value of the research is not limited to 
the intellectual and cultural history 
or biography, but in trying to find the 
relationship of creativity tradition, how 
the day was not found in Tunisia and 
Morocco an Arab poet in the value of 
Abu al Kasim Achabbi in spite of the 
traditional educational composition. 
This calls for research in different 
social, cultural and psychological 
factors to explain the cultural and 
civilizational phenomenon

Abu Al-Qasim Al-Shabi )13271353- AH / 19091934- AD( 
and the Zaytoune Foundation during the first half of the 

twentieth century .. Historical reading

Dr. Abdul Basset Al-Gabri
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مقدمة:
والتنظيم��ات  الح��ركات  دراس��ة  ل  تُش��ّكِ
اإليديولوجي��ة ف��ي الب��الد العربي��ة ف��ي القرن 
العش��رين أهميةً ُمتنامية في دراس��ة الحركات 
السياس��ية العربية عامة وتأثيراتها في المجتمع 
العربي المعاصر، فال انفصال بين اإليديولوجيا 
والسياس��ة في حركة المجتمعات، ومنها دراسة 
حرك��ة القوميي��ن الع��رب التي تُع��د واحدةً من 
أوائ��ل الح��ركات والتنظيم��ات الت��ي ظه��رت 
ف��ي بع��ض الدول العربي��ة في النص��ف الثاني 
من القرن العش��رين ومنها ف��ي العراق. ويأتي 
هذا البحث ف��ي إطار اختصاصن��ا واهتماماتنا 
العلمية والبحثية بالتنظيمات والحركات الفكرية 
والسياس��ية في المش��رق العربي وفي مقدمتها 
الع��راق والخليج العربي، وعلى هذا األس��اس 
يهدف هذا البحث لدراس��ِة وتحليل طبيعة نش��أة 
وتكوي��ن حرك��ة القوميين العرب ف��ي جناحها 
سيها  ��س األم، ثمَّ أبرز شخصياتها ومؤّسِ المؤّسِ
األوائل، وكيفي��ة انتقال أفكارها وتنظيماتها إلى 
ال��دول العربية ومنها الع��راق منذ عام 1952م 

إلى عام 1968م، وتش��ابكها الفكري والسياسي 
م��ع األنظمة القائمة آنذاك س��واء النظام الملكي 
إل��ى عام 1958م ثمَّ النظام الجمهوري من عام 
1958 إل��ى ع��ام 1968 واآلث��ار التي تركتها 
والمتغي��رات  العراقي��ة  السياس��ية  التح��والت 
العربي��ة، وخاصةً على التنظي��م األم على واقع 

ومستقبل تنظيم الحركة في العراق.

أواًل: نشأة حركة القوميين العرب 
في العراق

ج��اءت نش��أة حرك��ة القوميين الع��رب في 
العراق على المس��توى التنظيم��ي نتيجةً لوجود 
ع��دٍد م��ن الط��الَّب الذين درس��وا ف��ي بيروت 
في الخمس��ينيات م��ن القرن العش��رين، والذين 
انخرط��وا في تنظيم الحركة في أثناء دراس��تهم 
ف��ي الجامع��ة األمريكية ف��ي بي��روت، وعندما 
عادوا إلى العراق بعد تخرجهم، مارس��وا العمل 
التنظيمي واإليديولوجي، فنشأ أول تنظيم للحركة 
ع��ام 1952م مع عودة أحد الط��الَّب العراقيين 

حركة القوميين العرب في العراق )1952 - 1968م( 
دراسة تاريخية

 أ.م.د. مفيد كاصد الزيدي)*(

 )*( جامعة بغداد / مركز الدراسات الدولية واإلستراتيجية.
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وه��و حامد عل��وان الجبوري إلى بغ��داد، وتاله 
ظه��ور فرع الحركة في العراق بعد قدوم صالح 

شبل )فلسطيني( إلى بغداد عام 1954م)1(.

وف��ي أثن��اء انعق��اد المؤتمر الع��ام لحركة 
القوميين العرب في أوائل عام 1954م، وتقرر 
أن تؤسَّ��س للحركة ف��ي ال��دول العربية فروع 
بالتنظيم القومي المركزي، وكان الجبوري أحد 
س��ي الخاليا األولى للحركة في العراق، إذ  مؤّسِ
ظهرت ف��ي عام 1955م خاليا ف��رع العراق، 
وه��ي عناص��ر عراقي��ة وفلس��طينية كان من 
أبرزها إلى جان��ب حامد الجبوري ونهاد هيكل 
ف��ي ع��ام 1956م، بع��د أن أكمل دراس��ته في 
الواليات المتحدة، وكان والده رؤوف الكبيس��ي 
)مدير األوقاف العام في العراق( آنذاك وش��كل 
باس��ل الكبيس��ي)2( تنظيم��اً للحرك��ة وكان معه 
غ��ازي القصاب وزهير راب��ح العطية وعدنان 
الكيالني وموس��ى الجلبي ضمن خاليا انتشرت 
في منطقة الكرخ خاصةً، ثمَّ امتدت إلى صفوف 
ضباط الجيش بشكل محدود بعد ذلك، باالعتماد 
عل��ى عالق��ات الكبيس��ي اإلجتماعي��ة وأقاربه 
ومنهم مصطفى شنشل الذي التحق بالحركة)3(.

أصبح صالح شبل مسؤول الحركة وتنظيمها 
ف��ي العراق بين صفوف الطالَّب، بحيث توس��ع 
التنظيم مع تصاعد حالة التوتر في العهد الملكي، 
حي��ث أخذ التنظيم الخ��اص بالحركة يبرز على 
الس��احة السياس��ية، وانتقل التنظيم من بغداد إلى 
المحافظات األخ��رى، وضمَّ الطالَّب والُمعلِّمين 
والمدرس��ين وصغار الموظَّفين، وفي منتصف 
عام 1957م انضم إلى التنظيم هاشم علي محسن 
ال ومعه كام��ل الجزائري وكاظم  وه��و من العمَّ
كلو ومحمد علي الرماحي ويعرب فهمي س��عيد 
وعداي علوان الجبوري وأُضيف لهم سالم أحمد 
وزهير عطية اللذان كانا يدرسان خارج العراق، 
إالَّ أنَّ الش��رطة كانت تراق��ب تحركات الحركة 

وقررت إبعاد صالح شبل في شباط 1957م إلى 
خارج العراق واعتقلت عدد من أعضاء الحركة 

في البالد)4(.

ثانيًا: الحركة بعد ثورة 

14/تموز/1958م
بقي��ادة  14/تم��وز/1958م  ث��ورة  قام��ت 
الضباط األحرار في العراق وإنهاء الحكم الملكي 
على أس��اس تحقيق إنجازاٍت سياسية واقتصادية 
وِعمرانية للبالد)5(، وفي تلك المرحلة وصل إلى 
بغداد هاني محمود الهندي عضو حركة القوميين 
الع��رب )األم( به��دف متابعة الجوان��ب الفكرية 
والتنظيمي��ة للحرك��ة في الع��راق، والعمل على 
إعادة هيكلة التنظيم إذ وافق على توصيات القيادة 
المحلية، وأطلق بالفعل تس��مية )حركة القوميين 
العرب( على فرع العراق الذي طالما كان يختلط 
م��ع حزب االس��تقالل في الوصف واألنش��طة، 
وانتقل عمل الحركة إلى الجيش وصورت عنها 

نشرة سرية أسمها )الوحدة()6(.

وانتقل تنظيم الحركة م��ن بغداد إلى النجف 
والموصل وكربالء والحلَّة، وانتقل أحد أعضاء 
الحركة وهو س��الم أحمد إلى بغداد بعد أن انتهى 
من دراس��تِه في الجامعة األمريكية في بيروت، 
وتولَّ��ى قي��ادة التنظيم ف��ي الموص��ل، ووصل 
ناي��ف حواتم��ه )أردني من أصل فلس��طيني()7( 
عضو قيادة الحرك��ة )األم( إلى بغداد في أواخر 
آب/1958م بطلٍب من القيادة المركزية للحركة، 
م��ن أجل تولِّي قي��ادة عملها وتولِّي مس��ؤولياته 
وأصبح مس��ؤوالً ع��ن الموصل بي��ن )1959-
1962م( وب��رز فرع الحركة ف��ي العراق على 
الصعيد العربي، والتحق أعضاء عرب آخرون 
وصلوا إل��ى بغداد وهم: عمر فاض��ل من لبنان 
ومع��ه عبد الحلي��م حرب��ي وإبراهي��م قبعة من 
فلسطين، وعمل هؤالء على المشاركة في توقيع 
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تنظيم الحركة في العراق، مع اعتقال حامد علوان 
وس��جنِه وإبعاد الس��لطان نهاد هيكل إلى خارج 
العراق في حين التحقت بالحركة عناصر عراقية 
جديدة أمث��ال: محمد علي الرماحي وعبد األمير 
الوكي��ل الذي َعِمَل في كرب��الء وقبلها في الحلَّة 
وقاد النش��اط فيهما، في حي��ن ضمَّ تنظيم النجف 
عب��د اإلله النصراوي وأمير الحلو وعلي كمونه 
وعلي منصور وكانوا من الطالَّب الذين التحقوا 
بتنظيم الحركة، وتوسَّعت تنظيمات الفرع لتصل 

إلى الكوفة والديوانية والشامية)8(.

كان تنظي��م الفرات األوس��ط للحركة قد ضمَّ 
عزيز الش��يخ راضي وعبد ال��رزاق الحلِّي وعبد 
الزه��رة الخاف��وري وحض��ر ه��ؤالء االجتماع 
الذي ُعقد للحركة ف��ي منتصف عام 1958م في 
كرب��الء، وضمَّ األعض��اء البارزين من الحركة 
لتش��كيل التنظيم في هذِه المنطق��ة، في حين كان 
باسل الكبيسي مسؤوالً عن تنظيم الحركة في بغداد 
– الكرخ، وتُعق��د االجتماعات في حديقة النعمان 
ف��ي األعظمية، وحضرها ناي��ف حواتمة وعمر 
فاضل وعبد الحليم حريبي أعضاء قيادة الحركة، 
وكانت اجتماعات أخرى ُعقدت في عام 1961م 
في بيت حامد علوان الذي خرج من السجن وعاد 
عضواً في قيادة الحركة، وأدى باس��ل الكبيس��ي 
دوراً بارزاً في كس��ب الضباط لاللتحاق بالحركة 
لعالقاتِه اإلجتماعية معهم، وافتتح )النادي الثقافي 
القوم��ي( وكان مقره في األعظمية أمام مدرس��ة 
ثانوية الحريري، وأش��رف على أنش��طة النادي 

السياسية والثقافية واإلجتماعية)9(.

م��ن جه��ٍة أخ��رى اصطدم��ت الحركة من 
البداي��ة مع حكم الزعيم عبد الكريم قاس��م ودعته 
إلى وقف سياس��ة الحزب الشيوعي والتدخل في 
الش��ؤون الداخلية للبالد، وش��ارك تنظيم الحركة 
في أحداث الموصل عام 1959م من خالل نشاط 
نايف حواتمه مسؤول تنظيم الموصل آنذاك وكان 

اسمه الحركي )خالد(، إذ قام بتوزيع المنشورات 
مع أعض��اء الحركة التي دع��ت الناس لمواجهِة 
التدخ��ل الش��يوعي ووزعت بياناٍت س��رية بهذا 
الشأن، ودخلت الحركة حالةً من الخوف والترقب، 
ولم تس��تطع أن تُقيم تحالف��اٍت وطنية داخل البالد 
بس��بب توتر مواقفها مع الشيوعيين، والسيَّما أنَّه 
لم يك��ن لها دور ف��ي ثورة 14/تم��وز/1958م، 
وانعك��س ذلك على مكانتها السياس��ية بعد الثورة 
وعلى عالقتها مع الزعيم عبد الكريم قاس��م التي 
تحولت تدريجي��اً إلى متوترة، ث��مَّ دعت الحركة 
إل��ى إعالن الوح��دة بي��ن الع��راق والجمهورية 
العربية المتح��دة، ورفضت الدع��وة إلى االتحاد 
الفيدرال��ي، وتعرضت إلى حملِة اعتقاالٍت طالت 
أعضاءها، وس��جن باسل الكبيسي وحامد علوان 
ونه��اد هي��كل )قبل أن يُبع��د األخير إل��ى خارج 
الع��راق(، وتمَّ ط��رد أعضاء ع��رب آخرين في 
الحرك��ة إلى خارج العراق أمثال عدنان القدومي 
وحمد الشوبكي وعبد المجيد كنعان وسعيد كمال 
وعبد القادر أحمد وأحمد العتمة، وواجهت الحركة 
الس��لطة والش��يوعيين التي رفضت إقامة الوحدة 
م��ع الجمهورية العربية المتح��دة. ورأت الحركة 
أنَّ السلطة تقف أمام الوحدة والحركة االشتراكية 
العربي��ة وق��ررت االتفاق م��ع ق��وًى ذات اتجاه 
عربي لتشكيل )الجبهة القومية( في آذار/1961م، 
لمواجهة السلطة في ظّلِ مفاوضاٍت سرية انضم 
إليه��ا )حزب االس��تقالل(، ومحاولة إعداد تنظيم 
للضباط لتشكيل جهاز عسكري لمواجهة السلطة 
وتعبئ��ة الن��اس، ومثَّل الحركة ف��ي الجبهة نايف 

حواتمة وباسل الكبيسي وحامد علوان)10(.

حاولت هذِه الجبهة مواجهة حكم الزعيم عبد 
الكريم قاس��م وط��رح أفكار سياس��ية واقتصادية 
والس��عي للوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة، 
إالَّ أنَّ أعضاء الحركة تعرضوا لالعتقاالت آب – 
أيلول/1960م ومصادرة منشوراتها السرية من 
قبل الس��لطات األمنية)11(، ولكن الجبهة من جهٍة 
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أخرى واجهت بعد أشهر قليلة من قيامها أزمةً بين 
أحزابها، وفشلت في جمع أطراف العمل العربي 
نظراً للصراع القائم فيما بينها حتَّى تموز/1961م 
��ر الجبه��ة طوي��الً. ويب��دو أنَّ حدوث  ول��م تُعّمِ
االنفصال في س��وريا في أيلول/1961م واتساع 
ش��قَّة الِخالف بين حزب البعث من جهة والقوى 
القومية من جهٍة أخ��رى أدى إلى انفراط عقدها، 
وأعلنت حركة القوميين العرب االنسحاب منها، 
وفسَّرت ذلك بعدم قدرتها على جمع أطراف العمل 

القومي في البالد في تلك الظروف)12(.

والجدي��ر بالذكر أنَّ الحركة حفظت في ظّلِ 
ق مع أطراٍف  حالِة التوتر مع السلطة إلى أن تُنّسِ
أخرى لغرض اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم، 
ولك��ن الحركة تريَّثت في ذلك على أمل تصاعد 
حدَّة الِخالف بين الس��لطة والش��يوعيين في ظّلِ 
أح��داث الموص��ل وكرك��وك بين الش��يوعيين 

والقوى األخرى ذات االتجاه العربي)13(.

وب��دأت وتيرة نش��اط الحركة ف��ي العراق 
باالزدياد بعد عام 1960م في معارضة السلطة، 
وكان لها دور في نقل األس��لحة والتحاق العديد 
من أعضائها في صيف العام نفس��ِه في دوراٍت 
تدريبية في معس��كٍر بالقرب من جبل قاس��يون 
ف��ي دمش��ق، للتدري��ب العس��كري والتثقي��ف 
اآليديولوجي، وكان يُحاض��ر فيها األمين العام 
للحركة )األم( جورج حبش ومعه الحكم دروزة 

عضو قيادة الحركة وغيرهما)14(.

وق��د أصبح للحرك��ة في الع��راق صحيفة 
أس��مها )الوح��دة(، ث��مَّ تحولت من س��رية إلى 
علنية بعد عام 1963م، كتب فيها قادة الحركة 
م��ن داخل العراق وخارج��ِه واهتمت بالقضايا 
العربي��ة، ونش��طت الحركة من خ��الل النادي 
الثقاف��ي القوم��ي لج��ذب الط��الَّب واألعضاء 
في الحرك��ة، لزي��ارة النادي واالس��تماع الى 
المحاض��رات ع��ن الش��ؤون العربي��ة، ولكن 

الس��لطات أقدمت على إغالقِه بعد مرور أشهر 
قليلة على افتتاح��ِه)15(. وفي عام 1961م أقدم 
حام��د علوان وش��قيقه عداي عل��وان وعصام 
الخرسان  الس��رطاوي )فلس��طيني( ويوس��ف 
وآخرون م��ن أعضاء الحركة على االنش��قاق 
عل��ى تنظي��م الحرك��ة ف��ي الع��راق ألس��باٍب 
وصفت بأنَّها )ش��خصية( نتيج��ة توتر العالقة 
بي��ن حامد علوان من جه��ة ونايف حواتمة من 
جه��ٍة ثاني��ة، إذ تمَّ فص��ل األول م��ن الحركة 
بق��راٍر من اللجن��ة المركزية للحرك��ة وتعيين 
عبد اإلل��ه النص��راوي إلى قي��ادة الحركة في 
العراق مسؤوالً عن تنظيم الفرات األوسط)16(. 
عل��ى الصعي��د الش��عبي أس��همت الحركة في 
المظاه��رات التي َش��ِهدَتها الكلِّي��ات والمعاهد 
تظاه��رة  وخاص��ةً  بغ��داد  ف��ي  والم��دارس 
كلِّي��ة اآلداب ف��ي جامعة بغداد ف��ي األول من 
تش��رين الثاني/1961م في دعم العمل العربي 
ونضال الش��عب الجزائري، وف��ي كلِّية الطب 
وكلِّي��ة التربية أيض��اً في مواجهة االس��تعمار 
الفرنس��ي ف��ي الجزائ��ر، ثمَّ ش��اركت الحركة 
ف��ي )اضطراب البنزين( في آذار/1961م في 
منطقة الكرخ، ثمَّ في )اضطراب الطالَّب( في 
17/كان��ون األول/1962م ف��ي جامع��ة بغداد 
والثانوي��ات أيض��اً، وكان م��ن أب��رز الطالَّب 
المشاركين س��عيد حامد الحاج س��عيد مسؤول 
تنظيم الحركة في جامعة بغداد، طالب بإطالق 
س��راح الطلبة وعدم الدخول إلى حرم الجامعة 
والم��دارس، وج��رت مواجهات بي��ن أعضاء 
الحركة والس��لطات اعتق��ل جرائها عدد منهم، 
وأصيبت الحركة بضربٍة موجعة حين داهمت 
السلطات في 10/كانون األول/1962م مقرها 
الرئيس في الوزيرية ف��ي بغداد وألقت القبض 
على المسؤول األول في التنظيم نايف حواتمة، 
وص��ادرت أوراقاً مهمة ووثائق ومنش��ورات 

سرية)17(.
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إضراب��اً  أُعل��ن  17/آذار/1962م  وف��ي 
ش��امالً في كلِّيات ومعاهد جامعة بغداد، شارك 
فيها أعضاء م��ن حركة القوميين العرب وألقوا 
خطباً حماسية أمام المتظاهرين، والمشاركة في 
مظاه��رات أظهرت مكانة الحركة في الس��احة 
وتوسَّ��عت  )1985-1963م(  بي��ن  السياس��ية 
صفوفها في بغداد )الكرخ( والموصل والفرات 
األوسط ووصل عدد أعضائها حوالي )5000( 

عضواً في عام 1963م)18(.

ثالثًا: الحركة بعد

 8/شباط/1963م
الجبه��ة  م��ن  الحرك��ة  خرج��ت  أن  بع��د 
القومي��ة لم تتأث��ر كثيراً على الصعيد السياس��ي 
واآليديولوج��ي)19(؛ إذ كان��ت الحرك��ة في واقع 
األم��ر ف��ي حال��ِة س��باق م��ع الق��وى األخرى 
الُمناهضة للس��لطة على إعالن الثورة على حكم 
الزعيم عبد الكريم قاسم، تلك الخطوة التي لقيت 
الدعم من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، 
وتمَّ تكليف ناي��ف حواتمة كمفوض عن الحركة 
في الع��راق لهذا األمر)20(، وبعد قيام التغيير في 
أحداث 8/ش��باط/1963م أصبحت القيادة تضم 
س��الم أحمد المسؤول العسكري للحركة، ونايف 
حواتمة وباسل الكبيس��ي وعبد اإلله النصراوي 
ووليد قزيها وهاشم علي محسن وأمير الحلو في 
عضوية قيادتها)21(، وقد سمحت السلطة بصدور 
صحيف��ة للحركة هي )الوحدة( وتولَّى الكبيس��ي 
رئاسة تحريرها)22(. وبعد أحداث شباط/1963م 
دعت الحركة القوى الجديدة إلى ضرورة تشكيل 
الجبهة الوحدوية الشعبية على قاعدةٍ متينة، وأن 
تكون عل��ى عاتق الق��وى العربية ف��ي مقدمتها 
حركة القوميين العرب، ثمَّ أيدت ودعمت جهوده 
الس��لطة الجدي��دة تجاه ح��ّلِ المش��كلة الكردية، 
وحّلِ الخالف��ات العربية – الكردية واألخوة بين 

الطرفين في البلد الواحد داعماً حكم الرئيس عبد 
السالم محمد عارف بهذا الخصوص)23(.

وفي أواخر آذار – أوائل نيسان 1963م ُعقد 
مؤتمر ضمَّ قيادات الحركة ومندوبيها من األقاليم، 
وحض��رة نايف حواتمة وعب��د اإلله النصراوي 
ومحمد كش��لي ووليد ولك��ن القي��ادات التقليدية 
للحركة رفضت هذا األم��ر، وأكَّدت العودة إلى 
الهي��كل التنظيم��ي األس��اس، إالَّ أنَّ الوفاق مع 
السلطة لم يس��تمر طويالً فقد كان االختالف في 
وجهات النظر بين حزب البعث وحركة القوميين 
العرب بشأن الموقف من الوحدة أدى إلى تراجع 
العالقة بينهم��ا، وقيام تظاه��راٍت قادها أعضاء 
الحرك��ة في منطقة الكرخ ببغ��داد تأييداً لموقف 
الرئي��س جمال عبد الناصر في مباحثات الوحدة 
الثالثي��ة، وتمَّ ش��ّنِ حملِة اعتق��االت في صفوف 
الحركة ومؤيديها شملت نايف الذي رحل خارج 
العراق، وإحالة الضباط المنتمين أو الُمس��اندين 
لها إلى التقاعد ونقل آخرين إلى شمال العراق مع 
بدء الحرب مع األكراد آنذاك، واستعدت الحركة 
لتلك الحمل��ة والتخطيط لقلب نظ��ام الحكم على 
الرغ��م من أنَّ القيادة المركزي��ة للحركة لم تُحبِّذ 
فكرة المحاولة، لكن سالم أحمد تمكن من إقناعها 
بدع��وى المخاط��ر التي تُهدد بتصفي��ة الحركة، 
ث��مَّ المراحل المهم��ة التي أنجزها العس��كريون 
في التخطيط واإلع��داد للمحاولة، لكن المحاولة 
اكتُش��فت قبل موع��د تنفيذها، وعل��ى الرغم من 
اتصال س��الم أحمد المسؤول العسكري للحركة 
ببعض الضباط القوميين في الجيش للتهيئِة لهذِه 
المحاولة وج��رت حملة اعتق��االت في صفوف 

قيادات الحملة في نيسان/1963م)24(.

وذه��ب ناي��ف حواتمة إل��ى القاه��رة ولَِحَق 
بِه باس��ل الكبيس��ي أيضاً، وتمَّ اعتقال سالم أحمد 
وأمير الحلو وعدنان شطب وعبد الحسين الربيعي 
وجواد الدوش وعبد الهادي الراوي وجابر حسن 
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حداد وصالح عبد المجيد السامرائي، واختفى عبد 
اإلله النصراوي وهاشم علي محسن عن األنظار 
وس��افر وليد قزيها خارج البالد)25(، وكانت قيادة 
الحرك��ة قد حاولت إخفاء س��الم أحمد عن أنظار 
الق��وات األمنية، لكنه اعتُقل وتمَّ تش��كيل محكمة 
خاصة لُمحاكمة الُمعتقلين الذين وصفتهم السلطة 
ب�)المتآمرين( من عس��كريين ومدنيين، ثمَّ غادر 
عب��د اإلله النصراوي العراق بع��د ذلك، فقررت 
القيادة العليا للحرك��ة )األم( تعزيز فرع العراق، 
وأرس��لت غسَّ��ان العطي��ة )عراق��ي الجنس��ية( 
وعناصر من الكويت أمثال س��ليمان العس��كري 
والمحام��ي علي رضوان الع��ال الناصر وعزام 
كنعان )وهو فلس��طيني الجنس��ية( إذ تشكَّلت من 
ه��ؤالء قي��ادة في الع��راق، لكنهم اعتقل��وا أيضاً 
ما عدا غسَّ��ان العطية ال��ذي تمكَّن من الِفرار من 
قبضِة الس��لطة)26(، وقد رفضت حركة القوميين 
العرب تهمة التآمر الموجهة إليها، ولكنها في واقع 
الحال كان��ت خطَّة حقيقية دبَّرتها قي��ادة الحركة 
باالعتم��اد على أعضائها من الضباط في الجيش 
ومن أبرزهم: عبد المنعم المصرف وصالح عبد 
المجي��د الس��امرائي ومزهر حامد عب��د الصالح 
ومش��عل عواد الس��اري وهم من أعضاء المكتب 
العسكري للحركة، وقد تسربت الخطَّة قبل تنفيذها 

إلى السلطة التي أعلنت وجود مؤامرة)27(.

رابعًا: الحركة واالتحاد االشتراكي 
العربي

بدأت القوى بعد حركة 18 تش��رين الثاني/ 
نوفمب��ر 1963م بانطالق��ٍة جديدة سياس��ية مع 
ح��واراٍت بي��ن ه��ذِه الق��وى وأخرى مس��تقلة، 
تمه��د الطري��ق لقي��ام ه��ذِه الجبه��ة الواس��عة، 
مما أب��دوا التأيي��د للنظام الجدي��د ومباركة هذِه 
��ت الجبه��ة )حرك��ة القوميي��ن  الجبه��ة، وضمَّ
العرب(، )حزب االس��تقالل(، )الحزب العربي 
االش��تراكي(، )حركة الوحدويين االشتراكي(، 

)الرابط��ة القومية( والمس��تقلون، وت��مَّ االتفاق 
على توقيع البي��ان في 18/ كانون الثاني/ يناير 
ي��ق شنش��ل باألعظمية  1964م ف��ي بي��ت صدِّ
وقصة زاهد شفيق عن حركة القوميين العرب.

ي االتح��اد االش��تراكي العرب��ي  وق��د ُس��ّمِ
ب�)الحركة العربية الواحدة( واتخذ أسمه النهائي 
باالتح��اد االش��تراكي العربي، وت��مَّ إعالنه يوم 
14 تم��وز/ يوليو 1964م، وكلَّف عبد الس��الم 
محمد عارف صبحي عب��د الحميد وعبد الكريم 
فرحان وش��امل الس��امرائي وعبد الكريم هاني 
بوضع خطَّة المفاتحة والتنظيم، وشاركت حركة 
لت هيئة  القوميين الع��رب مع اآلخرين، ثمَّ ُش��ّكِ
تحضيري��ة تكت��ب ميث��اق التنظيم، عق��دت أول 
اجتماعٍ لها في مقر جامعة بغداد بضيافة الدكتور 
عب��د العزيز ال��دوري )1919-2010م( رئيس 
الجامعة وبهذا ظهر الميثاق الوطني، وقد التحقت 
حرك��ة القوميين العرب مع قوًى وحدوية أخرى 
لتأسيس )االتحاد االشتراكي العربي( في العراق 
في تموز/1964م، لكن الحركة انسحبت من هذا 
االتحاد ف��ي مطلع ع��ام 1965م لكي تدخل في 
مواجه��ٍة مع الرئيس عبد الس��الم محمد عارف 

أثناء حكمِه بين )1963-1966م()28(.

كان )االتحاد االشتراكي العربي( فكرةً طرحها 
الرئيس جمال عبد الناصر لتأطير ما أسماه »قوى 
الشعب العامل« والتشديد على الحرية واالشتراكية 
والوحدة، وضّمِ مختلف التيارات والقوى القومية 
والسياس��ية داخل االتحاد، ومحاول��ة نقل تجربة 
مصر إلى العراق ودول عربية أخرى، وفي 14/
تموز/1964م أعلن عبد السالم محمد عارف قيام 
)االتحاد االش��تراكي العربي( ولقي تأييد الشباب 
ف��ي العراق، ومنهم أعضاء ف��ي حركة القوميين 
العرب نتيج��ة الظروف التي م��رت بها الحركة 
في عالقتها المتوترة مع السلطة من جهة، فضالً 
ع��ن ضغوط القاهرة من أجل قيام هذا االتحاد في 
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العراق على ِغرار التجربة المصرية، والعالقات 
الجيدة بين حركة القوميين العرب والرئيس جمال 

عبد الناصر)29(.

وعل��ى الرغ��م م��ن انضم��ام الحرك��ة إلى 
)االتحاد االشتراكي العربي( فإنَّه لم يتم حل تنظيم 
الحركة، والتي قررت قيادتها تكليف أعضاء منها 
لتمثيله��ا في هذا االتحاد وهم: س��الم أحمد وعبد 
اإلله النصراوي وهاش��م علي محسن، في حين 
بقي أمير الحلو وغسَّ��ان العطية وخلف الدليمي 

وإبراهيم الرائب خارج تنظيم هذا االتحاد.

أكَّدت حركة القوميين العرب في بيروت برقيةً 
إلى االتحاد االشتراكي في بغداد عدَّت قيامه خطوة 
لة لثورة 14/تموز/1958م، وأنَّه اتحاد  أساس ُمكّمِ
ثوري ُمنتظم يلقى اهتمام الجماهير العربية كجزٍء 
من الحركة العربية الواحدة، وكان إياد سعيد ثابت 
)رئيس حركة الوحدة بين االشتراكيين( وهو حلقة 
الوصل مع حركة القوميين العرب، وانظم س��الم 
أحمد وعبد اإلله النصراوي إلى الهيئة التحضيرية 
لكتابة ميثاق التنظيم مع ش��خصياٍت أخرى، وتمَّ 
تكليف سالم أحمد بأن يكون رئيس تحرير صحيفة 
)الثورة العربية( لس��ان حال االتحاد، والذي ضمَّ 
حركة القوميين العرب والوحدويين االشتراكيين 
الديمقراطيين، وحركة الوحدة بين االشتراكيين، 
وانس��حبت بع��ض القوى م��ن االتحاد ول��م يبَق 
إالَّ الضب��اط العرب، وحرك��ة القوميين العرب، 
والناصريون المستغلون وبعض الموالين للرئيس 
عبد الس��الم محم��د ع��ارف)30(، وأكَّ��د المؤتمر 
التأسيس لالتحاد االش��تراكي العربي في العراق 
ف��ي 14/تم��وز/1964م بأنَّ قيامه ه��و انتصار 
للحركة العربية الواحدة، وإق��رار الدولة الوحدة، 
وبناء المجتمع االش��تراكي، وتنظيم شعبي بعيداً 

عن الصراعات والمخاطر الحزبية.

وأدت حركة القوميين العرب دوراً فاعالً داخل 
ال في  هذا االتحاد، وس��يطرت على نقاب��ات العُمَّ

الي،  العراق، وتولَّى هاشم علي محسن الجهاز العُمَّ
ال، ورئاس��ة تحرير  ورئاس��ة االتحاد الع��ام للعُمَّ
ال(، لكن الخالفات س��رعان  صحيفة )وعي العمَّ
ما بدأت بين الحركة وعبد الس��الم محمد عارف 
ووجهت انتقادات إليه ولسياساتِه وسيطرتِه على 
أمور البالد في الدولة أو في االتحاد االش��تراكي 
العرب��ي، لذلك اعتقل س��الم أحمد مرتين بس��بب 
ما نش��ره من انتقاداٍت إل��ى الحكومة في صحيفة 
)الث��ورة العربي��ة(، وخالفاتِه مع ع��ارف أيضاً، 
وأخذ االتحاد يتالشى تدرجياً بعد عاٍم من تأسيسِه 
سين له، وتحول عارف  بانسحاب األعضاء المؤّسِ
بنظ��ر الحركة صاحب الحك��م الواحد، وطرحت 
عل��ى الرئيس جم��ال عبد الناصر فك��رة برنامج 
طموح بتأس��يس حركة عربية اش��تراكية جديدة 
تعتمد على الطبقة العاملة، وعلى فكر اش��تراكي 
د فواف��ق عبد الناصر على  واض��ح، وتنظيم موحَّ
ه��ذِه الفكرة. ولكن يبدو أنَّ أعض��اء من حولِه لم 
يتعاطفوا مع هذِه الفكرة، فضالً عن أنَّها س��تجعل 
الحركة تعلن نفسها كتنظيم ألنَّها سوف تندمج مع 
الجمهورية العربية المتحدة في دولٍة واحدة)31(.

كانت إش��كالية العالقة بي��ن حركة القوميين 
الع��رب م��ع عب��د الس��الم محم��د ع��ارف ق��د 
بدأت م��ن االتفاق إل��ى االخت��الف تدريجياً، إذ 
انفتح��ت الحركة على حكم ع��ارف مع صدور 
القرارات االش��تراكية ع��ام 1964م، في قضايا 
التنمي��ة والعدالة اإلجتماعي��ة وتأميم المصارف 
والشركات، وهي قضايا لقيت دعماً من القوميين 
والناصرين المس��تقلين، ثمَّ التنس��يق الذي دخلته 
حركة القوميين العرب مع ش��خصياٍت ناصرية 
وقومية أخرى أمثال: ناجي طالب وأديب الجادر 
وش��امل الس��امرائي وأحم��د ه��ادي الحبوبي، 
والتقارب مع الجمهورية العربية المتحدة، ومنها 
الخط��وات الوحدوية السياس��ية والعس��كرية مع 
الع��راق، وإعالن القيادة الموحدة السياس��ية بين 

الطرفين بدعم وتأييد من الحركة لحكم عارف.
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وق��د تضافرت عوام��ل ع��دَّة النتماء عمل 
االتحاد االش��تراكي العربي، ويُش��ير إليها عبد 
اإلله النص��راوي عضو اللجن��ة التنفيذية العليا 
االشتراكي بأنَّ س��ببه االختالفات التي حصلت 
داخل االتحاد االش��تراكي العربي بين عدَّة قوى 
س��ة لهذا التنظيم ورئيس الجمهورية  قومية مؤّسِ
عارف، ومن أهم تلك الخالفات مس��ألة العالقة 
م��ع الجمهورية العربية المتحدة، وفكرة التنظيم 
الش��عبي وهو االتح��اد االش��تراكي ودوره في 
الضب��اط  ودور  السياس��ية،  والعملي��ة  الدول��ة 
الوحدويين الذين كانوا شركاء في السلطة آنذاك 

ومحاولة عارف تقليص نفوذهم)32(.

وبعد انتهاء عمل االتحاد االشتراكي العربي 
ت��مَّ االتفاق ف��ي أوائ��ل آب/أغس��طس 1965م 
سراً على إنش��اء حركة معارضة باسم )الحركة 
االشتراكية العربية( شاركت فيها حركة القوميين 
العرب، ومثَّلها سالم أحمد وعبد اإلله النصراوي 
وهاشم علي محسن، علماً بأنَّ الحركة االشتراكية 
��ت أغلب األعض��اء البارزين في  العربي��ة ضمَّ
االتحاد االش��تراكي العربي السابق، من أبرزهم 
خير الدين حسيب وأديب الجادر، وانتُخبت هيئة 
التنفيذية للحركة الجديدة في اجتماع ُعقد في بيت 
أديب الجادر في منطقة المنصور ببغداد، واقترح 
خير الدين حسيب تسميتها ب�)الحركة االشتراكية 
العربية( ووافق الجميع على التس��مية، وضمَّت 
اللجنة التنفيذية أيضاً كّلٍ من صبحي عبد الحميد 
وفؤاد الركابي وعبد الكريم الفرحان وخالد علي 
الصالح وعبد الستار علي الحسين، وكان أعضاء 
حرك��ة القوميين العرب هم أكثري��ة هذا التنظيم 
واألكث��ر فاعلي��ة، وكان برنامجه��ا يس��عى إلى 
تحقيق الوحدة م��ع الجمهورية العربية المتحدة، 
لكنها تدريجياً فقدت االنس��جام بين قيادة الحركة 

وتعارض األفكار أوصلها إلى النهاية)33(.

وق��د رأت حركة القوميين الع��رب أنَّ عبد 

الس��الم عارف س��عى إلى االنفراد بالسلطة في 
العراق، فانس��حبت القوى القومية والناصريين 
م��ن تنظي��م االتحاد االش��تراكي العرب��ي الذي 
أقام��ه، ورأت أنَّ العناصر الثوري��ة داخل هذا 
االتحاد لم تستطع تسيير الصراع في مصلحتها 
لالستيالء على إدارة االتحاد، إذ تحولت إلى حالِة 
انش��قاق داخله نتج عنها ظهور تنظيم )الحركة 
االشتراكية العربية( الذي ضمَّ شخصياٍت وقوى 
من حركة القوميين والناصريين والمستقلين)34(.

وف��ي 15 أيلول/ س��بتمبر 1965م حاولت 
حرك��ة القوميي��ن الع��رب اإلطاح��ة بحكم عبد 
الس��الم عارف في عمليٍة قاده��ا العميد عارف 
عبد الرزاق رئيس الوزراء آنذاك، لكن المحاولة 
فشلت وفُرضت على عارف عبد الرزاق اإلقامة 
اإلجبارية، وتمَّ تكليف عبد الرحمن البزاز كأول 
رئي��س وزراء مدني للعراق بعد إس��قاط الحكم 
الملكي عام 1958م، وقاطعت حركة القوميين 
العرب حكومة البزاز وبعد أش��هر في منتصف 
عام 1966م لقي عبد الس��الم عارف مصرعه 
ف��ي تحطم طائرة هليكوبتر، وخلفه ش��قيقة عبد 
الرحمن عارف )1966-1968م( في رئاس��ة 
الجمهورية، وفي 30 حزيران / يونيو تحركت 
قطع عس��كرية ضد عبد الرحمن عارف، ولكن 
التحرك فش��ل ثاني��ةً، وقدَّم البزاز اس��تقالته من 
منصبيه بس��بب خالفاتِه م��ع رئيس الجمهورية 

وبقيت السلطة بيد الجيش)35(.

وق��د أدت هذِه األحداث إل��ى إضعاف مكانة 
حركة القوميين العرب ودورها السياس��ي نتيجة 
الموقف الِخالفي مع عبد السالم عارف، ثمَّ تكرار 
األم��ر مع عب��د الرحمن عارف، دع��م الحركة 
المح��اوالت اإلنقالب على الس��لطة في العراق 
ف��ي تل��ك المرحلة. واجتمعت في تم��وز / يوليو 
1966م اللجنة التنفيذية لحركة القوميين العرب 
ودعت القوى والش��خصيات الناصرية للوقوف 
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إلى جانبها في معارضة السلطة العارضة، وبعد 
انسحاب الحركة من االتحاد االشتراكي العربي، 
وتعك��ر صف��و عالقته��ا بجم��ال عب��د الناصر 
ث��مَّ اختالفه��ا مع بع��ض القوى االش��تراكية في 
العراق ممن وصفتهم بالناصريين )السياسيين(، 
أصبحت في حالة ِخصام مع قيادة مصر وجمال 

عبد الناصر وذلك في بدايات عام 1967م)36(.

خامسًا: حركة القوميين العرب 
بعد عام 1967م 

توسَّ��عت حركة القوميين العرب وانتشرت 
بين عامي 1951 و 1967 من النواحي الفكرية 
والسياسية في بعض الدول العربية، ولقيت دعم 
وتأييد جمال عبد الناصر، ولكن الحركة تحولَّت 
بع��د هزيمة حزيران/يونيو 1967م التي لَِحقت 
بالعرب أمام إس��رائيل نحو تبنِّ��ي فكرة التحول 
م��ن التي��ار العربي إلى اليس��ار الماركس��ي – 
اللينيني في مرحلٍة وصفت بالصراع والتشرذم 
التنظيمي، اللذين مرت بهما الحركة، وانقسمت 
بعد ذل��ك إل��ى تنظيماٍت يس��ارية جدي��دة هي: 
)الجبه��ة الش��عبية لتحري��ر فلس��طين( بزعامة 
جورج حبش، و )الواجهة الشعبية الديمقراطية 
لتحري��ر فلس��طين( بزعامة ناي��ف حواتمة، و 
)منظَّمة االشتراكيين اللبنانيين( بزعامة محسن 
إبراهي��م ومحمد كش��لي)37(، وبهذا فقدت حركة 
القوميين العرب حليفها اإلستراتيجي جمال عبد 
الناصر وموافقه المؤيدة للحركة منذ ظهورها، 
وأحب��اب الحركة )األم( انقس��ام وتحول فكري 
وتنظيمي، وجاءت بعدها أحداث أيلول/سبتمبر 
األسود عام 1970م نتيجة االقتتال بين الحكومة 
األردنية ومنظَّمة التحرير الفلس��طينية لتُس��اهم 
في إضع��اف حركة القوميين العرب وتش��تيت 
جهوده��ا، بعد أن س��اهم الخط الفلس��طيني في 

الحركة في إحداث هذا االقتتال)38(.

وق��د خ��رج تيار ج��ذري ثوري م��ن داخل 
حرك��ة القوميين العرب باس��تلهام اآليديولوجية 
البروليتارية، واستقطاب الطبقات الثورية تحت 
قيادةٍ ثوريٍة جديدة في فلسطين وسورية ولبنان، 
وف��ي ظفار ف��ي عم��ان)39(. ودعم��ت الحركة 
)األم( الكفاح الُمس��لَّح للقوميين العرب في عدَّة 
فروع من المشرق العربي، ومنها فرع العراق، 
وحلَّلت اللجنة التنفيذي��ة للحركة األوضاع التي 
مرت بها خروج المش��رق العربي في بياٍن لما 
ف��ي كانون الثاني/يناي��ر 1969م، ووجهت فيه 
انتقادات شديدة ِلَما وصفته باالستسالم الطبقي، 
ونم��و قي��ادات برجوازية عجزت ع��ن تعميق 
حركة القوميين الع��رب وتجذيرها في المنطقة 
العربية، وبأنَّه��ا قررت إبعاد القي��ادات اليمنية 

عن الحركة في الدول العربية)40(.

ا عل��ى صعيد العراق، فق��د عقدت القوى  أمَّ
القومي��ة بع��د هزيمة 1967م اجتماع��اً في بيت 
صديق شنش��ل، وحضره ناي��ف حواتمة ومعاذ 
عبد الرحيم وفائق السامرائي وسالم أحمد وباسل 
الكبيسي وأياد سعيد ثابت، وكان معاذ عبد الرحيم 
يُمث��ل )حرك��ة القوميين االش��تراكيين(، وكانت 
برئاس��ة فؤاد الركاب��ي، إذ حصل خالف فكري 
تنظيمي داخل هذا التيار العربي، وقرر الركابي 
ف��ي أثناء تواج��دِه في القاه��رة أن تعمل الحركة 
باسم )حركة القوميين الديمقراطيين( ثمَّ استبدال 
األس��م في عام 1969م باس��م )حركة القوميين 
االش��تراكيين(، وشاركت في االجتماع المذكور 
)الحركة االشتراكية العربية( التي ضمَّت بعض 
قي��ادات حرك��ة القوميي��ن العرب ف��ي العراق، 
وش��خصيات ناصرية أخرى. ولكن االجتماع لم 
يصل إل��ى نتائج مرجوة في المرحلة المهمة من 
تاريخ العرب المعاصر، علماً أنَّ حركة القوميين 
الع��رب )األم( كانت قد انفصل��ت عن )الحركة 
االش��تراكية العربية( بعد نكس��ة 1967م، على 

أساس النكسة التي عانى منها العرب.
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وق��د تبنَّ��ى الُمنش��قون ع��ن التي��ار القومي 
الماركسية – اللينينية حّلِ وتجاوز هذِه األزمة في 
الساحة السياسية الفكرية في الدول العربية. ويبدو 
أنَّ ذلك انعكاس على بعض القوى والشخصيات 

في التيار القومي في العراق أيضاً)41(.

في صيف عام 1970م، قرر التيار العربي 
في العراق تشكيل تنظيم جديد لمواجهة المرحلة 
الجديدة بعد أح��داث 1968م وضمَّ التنظيم كالً 
من االشتراكيين العرب والناصريين والقوميين 
العرب، لكنهم في واق��ع الحال لم يعملوا بالعلن 
بع��د أن رفض��ت الس��لطات االعت��راف به��ذا 
التنظيم، وطاردت أعضاءه واعتقلت عدداً منهم 
وهرب آخرون إل��ى الخارج، في حين مال من 
بقي داخ��ل العراق إل��ى مهادنة النظ��ام القائم، 

ومنهم أعضاء من حركة القوميين العرب)42(.

على الرغم م��ن أنَّ حركة القوميين العرب 
في الع��راق هي جزء من التي��ار العربي، ولها 
مكانة فكرية وسياسية ومعنوية في الخمسينيات 
والس��تينيات من الق��رن العش��رين، وارتبطت 
بعالقاٍت تنظيمية وشخصية عربياً، فإنَّها تأثرت 
بم��ا حص��ل للحرك��ة األم بعد نكس��ة 1967م 

وتغيير السلطة في العراق عام 1968م.

وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك أدت الحركة في 
الع��راق دوراً مهم��اً في األح��داث والتطورات 
السياس��ية ف��ي البالد بعد ث��ورة تم��وز / يوليو 
1958م، وأح��داث ش��باط / فبراي��ر 1963م، 
وحكم عبد الس��الم محمد عارف، ثمَّ شقيقه عبد 
الرحم��ن محمد ع��ارف، وارتب��اط الحركة بما 
حصل من تطوراٍت ليس داخل العراق فحسب، 
ب��ل على الصعي��د العربي أيض��اً، وخاصةً في 
عالقاتها مع جمال عبد الناصر وسياس��ة مصر 
العربي��ة، وانعكاس تلك التط��ورات على واقع 
الحرك��ة ف��ي العراق نتيج��ة ارتباطه��ا بحركة 

القوميين العرب األم بشكٍل أو بآخر.

الخاتمة:
إنَّ حرك��ة القوميي��ن الع��رب ف��ي العراق 
ظهرت م��ن خ��الل ارتباطها بالحرك��ة )األم( 
التي كان مقرها في س��ورية ثمَّ في لبنان، ودور 
قياداتها البارزة ج��ورج ونايف حواتمة وهاني 
الهندي وباسل الكبيسي وحامد علوان الجبوري 
وس��الم أحم��د وعبد اإلل��ه النص��راوي وأمير 
الحلو وغيرهم، وه��ي القيادات التي انتقلت من 
خالل الش��باب الط��الَّب الذين درس��وا وتعلَّموا 
في بي��روت، وع��ادوا أفكارها الت��ي آمنت بها 
وتطلعاته��ا تتحقَّق ورغبتها ف��ي إعالن الوحدة 
واإلنضمام إل��ى الجمهورية العربي��ة المتحدة، 
ودخلت في مواجهة مع حكم الزعيم عبد الكريم 
قاسم لحقت بأعضائها عمليات مطاردة واعتقال 
وه��روب إلى خ��ارج البالد، وعندم��ا جاء عبد 
الس��الم محمد عارف ع��ام 1963م إلى الحكم، 
دعم��ت حرك��ة القوميي��ن الع��رب اقترابه من 
مص��ر وتطلعاته في محاولة تصحيح ما وقع بِه 
الحكم السابق، لكن الحركة سرعان ما تراجعت 
وانس��حبت مع ق��وًى قومية أخ��رى من االتحاد 
االش��تراكي العرب��ي بع��د تفرد ع��ارف بإدارة 
الدولة وتحكمِه في القرار داخل االتحاد، وقادت 
الحرك��ة بدعٍم م��ن الجيش انقالب��اً ضدَّ عارف 
لكن��ه ُمني بالفش��ل وفقدت الحرك��ة مكانتها في 
البالد وهرب بعض قياداتها إلى بيروت ودمشق 
نتيجة فش��لها في مواجهة الحكم من جهة، وعدم 
قدرتها على تحقي��ق أهدافها في الوحدة العربية 

واإلنضمام إلى الجمهورية المتحدة.

وحاولت الحركة ف��ي كّلِ حكم عبد الرحمن 
محم��د عارف أن تعمل تغييراً في االنقالب على 
حكمِه بعد أن وجدت أنَّ الظروف باتت مس��اعدة 
لتنفيذ انقالب عس��كري وتس��لم القوميين الحكم، 
لك��ن المحاولة فش��لت أيض��اً، وال يمكن تجاهل 
أثر نكس��ة 1967م على الحركة في العراق من 
تراجعٍ ملحوظ، ثمَّ التحول اإليديولوجي في تنظيم 
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الحركة )األم( واالنتقال إلى اليسار الماركسي – 
اللينين��ي وتخلِّي جمال عبد الناصر إلى حدٍّ كبير 
عن دعم القوى العربية وتنظيماتها وانعكاس ذلك 
على تنظيم الع��راق، وانتقال قيادات الحركة من 
بغ��داد إلى عواص��م أخرى ثمَّ المط��اردات التي 
لحق��ت بصف��وف أعض��اء الحركة بع��د إحداث 
التغير عام 1968م ف��ي العراق وتصفية النظام 
للق��وى القومي��ة بش��كٍل خاص، إذ غ��ادر أغلب 
أعض��اء حركة القوميين العرب إلى الخارج مما 
أضعف الحركة شعبياً وتنظيمياً وأيديولوجيا في 

العراق بعد عام 1968م.
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Abstract: 

Study the movements and 
organizations ideology in the 

Arab world in the twentieth century 
constitutes a growing importance 
in the study of the Arab political 
movements and public impact in the 
contemporary Arab society, there is 
no separation between ideology and 
politics in the communities in the 
movement, including the study of the 
Arab Nationalist Movement, which 
is one of the first movements and 
organizations that Appeared in some 
Arab countries in the second half of the 
twentieth century than in Iraq.

 this research in the framework of 
our competence and scientific research 
and our concerns organizations is 
movements, political and intellectual 

in the Arab East, particularly Iraq 
and the Arab Gulf. This research 
aims to study and analyze the nature 
of the genesis and composition of 
Nationalist Movement Arabs in the 
wing founder of the mother, then the 
most prominent figures and the early 
founders, and how to move their 
ideas and their organizations to the 
Arab countries, including Iraq since 
1952 to 1968 and interrelatedness of 
the intellectual and political with the 
then existing regulations, whether 
the monarchy to 1958 and then the 
Republican system from 1958 to 1968, 
and the effects left by the Iraqi Arab 
political transformations and changes, 
especially to )the mother( organization 
of the reality and the future of the 
organization of movement in Iraq.
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منذ توس��لها التاريخ مادة إلبداعها، طرحت 
الرواية – التي تتخذ من التاريخ مادةً لها – كثيراً 
من اإلش��كاليات لدى الق��ارئ والُمبدع على حدٍّ 
سواء، ومع كّلِ “رواية تاريخية” تبدأ المقارنات 
بين الوثيقة التاريخية وبين العمل الروائي، مما 
يوق��ع كثيراً من االلتباس بين الرواية باعتبارها 
عم��الً تخييلياً والتاريخ بوصفِه حقائق مس��تقرة 

عن الماضي.

وفي كتابِه الفائز بجائزة الشيخ زايد، يقترح 
الناق��د العراق��ي عب��د هللا إبراهي��م)1( مصطلحاً 
بديالً ل�“الرواية التاريخية” داعياً إلى اس��تبدالِه 
بمصطل��ح “التخيل التاريخي” الذي من ش��أنِه 
ي  الدف��ع بالكتابة الس��ردية التاريخي��ة إلى تخّطِ

مشكلة األنواع األدبية وحدودها ووظائفها.

ف��ي العالق��ة بي��ن التاري��خ والسَّ��رد يعتبر 
الكاتب أنَّهما يتقاطعان في أكثر من عالقة، الفتاً 
إلى أنَّ ه��ذا التقاطع يُجهز عل��ى الثنائية القائلة 

باختالفهما.

وي��رى إبراهي��م في مفتت��ح كتاب��ِه )التخيل 
الس��رد، اإلمبراطوري��ة، والتجربة  التاريخي: 
االس��تعمارية( أنَّ الُمصطل��ح الجدي��د “كفي��ل 
بتفكي��ك ثنائي��ة الرواي��ة والتاري��خ ودمجهم��ا 
ف��ي هويٍة س��ردية جديدة فال يرهن نفس��ه ألّيٍ 
منهم��ا، كما أنَّ��ه س��وف يُحيِّد أم��ر البحث في 
مقدار خضوع التخيالت الس��ردية لمبدأ مطابقة 

المرجعيات التاريخية”.

ويُعرف المؤلِّف “التخيل التاريخي” بالمادة 
لة بواسطة السَّرد، وقد انقطعت  التاريخية الُمتشّكِ
ع��ن وظيفته��ا التوثيقية والوصفي��ة وأصبحت 
تؤدي وظيفة جمالية ورمزية، فهو ال يحيل على 
ج لها، إنَّما  حقائق الماضي وال يقررها وال يرّوِ

رة ألحداثِه، وهو  يستوحيها بوصفها ركائز ُمفّسِ
من نِتَ��اج العالقة المتفاعلة بين السَّ��رد المعزز 
بالخيال والتاريخ الُمدعَّم بالوثائق، لكنه تركيب 

ثالث مختلف عنهما.

وفي العالق��ة بين التاريخ والسَّ��رد، يعتبر 
الكت��اب أنَّهم��ا يتقاطعان في أكث��ر من عالقة، 
الفتاً أنَّ ه��ذا التقاطع يُجهز على الثنائية القائلة 
باختالفهم��ا الُكلِّ��ي، فقوة التاريخ وقوة السَّ��رد 
تج��دان المعن��ى المش��ترك لهم��ا ف��ي “إعادة 
تصوي��ر الزمان”، أي ب�”اإلحال��ة المتقاطعة” 
للتاريخ والسَّ��رد، فكثيراً ما يتبادالن الوظائف 

واألدوار.

ويخل��ص إبراهيم في مقدمت��ِه النظرية إلى 
أنَّه لم يب��َق باإلمكان قب��ول التصورات األولى 
لوظيف��ة “الرواي��ة التاريخية” كما أش��ار إليها 
سون  الروائي جرجي زيدان)2( وأضرابه المؤّسِ
لهذا النمط من الكتابة، معتبراً أنَّها قد اس��تنفدت 
طاقته��ا الوصفية بعد أن ج��رى تحويل جذري 
ف��ي طبيعة تلك الكتابة السَّ��ردية التاريخية التي 
اس��تحدثت له��ا وظائف جديدة لم تك��ن معروفةً 
آن��ذاك. فيخلص الكاتب في مقدمتِه النظرية إلى 
أنَّه لم يب��َق باإلمكان قب��ول التصورات األولى 

لوظيفة “الرواية التاريخية”.

وف��ي فصل كتاب��ِه األول، يعال��ج الكاتب – 
ِعب��َر نم��اذج تطبيقية من الرواي��ة العربية التي 
اتكأت على التاريخ موضوعاً لسردها – مفهوم 
الروائ��ي  ألعم��ال  عارض��اً  اإلمبراطوري��ة، 
اللبنان��ي أمي��ن معلوف وبينها كتاب��ه “بدايات” 
الذي تتضح فيه مالمح “التخيل التاريخي” ِعبَر 
بحٍث س��ردي في أصول عائلته الكبيرة، متتبعاً 
مصائر عائلته منذ منتصف القرن التاسع عشر 
حتَّ��ى ثالثيني��ات الق��رن الماض��ي. كما يرصد 
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ِعب��َر رواية “ليون األفريق��ي”)3( البيئة الحولية 
والتخ��وم اإلمبراطورية، وه��ي الرواية)4( التي 
جرت أحداثها على خلفية تدهور حال المسلمين 

في األندلس وإخراجهم منها.

وبحسب الكتاب، فإنَّ الرواية قرنت التشرد 
بفقدان المكان وجعلت من االرتحال الدائم نزوعاً 
ال يرتوي في البحث عن فردوس مفقود في دار 
اإلس��الم ودار الح��رب. فبالخروج من األندلس 
ح بِه، إنهار  ال��ذي اتخذ صورة إبعاد غير ُمصرَّ
التماس��ك الموروث لعائلة الحسن الوزان الذي 
ظلَّ يتحاشى االس��تقرار في مكاٍن معين فطاف 
ف��ي أجزاء كبي��رة م��ن ق��ارات العالم. ويعتبر 
إبراهيم أنَّ ترح��ال بطل ليون األفريقي يوازي 

إحساساً ُمضمراً بفقدان األندلس.

وبع��د معاينت��ِه التطبيقي��ة لمدون��ة معلوف 
الس��ردية وإن��زال مصطل��ح التخي��ل التاريخي 
عليه��ا، يخلص الدكت��ور عب��د هللا إبراهيم إلى 
ل لبَّ ه��ذِه المدونة،  أنَّ التخي��ل التاريخي يُش��ّكِ
ومحوره��ا ِس��يَر تاريخي��ة لمش��اهير يطوفون 
العال��م بحثاً عن قضية ودفاعاً عن فكرة. ويلفت 
إلى أنَّ معلوف يمر بجوار تلك المادة ويس��تعير 
منها لكنه ال يجعل من مدونتِه السَّ��ردية مصدراً 

موثوقاً لها.

وتحت عن��وان التهجين السَّ��ردي وتمثيل 
األح��داث التاريخية، يع��رض الكتاب لتجربة 
ف��ي  حمي��ش”  “بنس��الم  المغرب��ي  الروائ��ي 
روايات��ِه: “العالَّم��ة” و “مجن��ون الحكم” و 
“هذا األندلس��ي”، مقدماً وقارئاً أعماله ضمن 
مفهوم التخيل التاريخي، الفتاً إلى أنَّ “ش��رط 
البداي��ة” وهو ش��رط س��ردي مأس��اوي ظهر 
في س��ائر روايات��ِه التاريخية ورس��م مصائر 
��ة إنهيار قيمي  الش��خصيات الكبرى فيها، فثمَّ

عام ف��ي “دار اإلس��الم” وهو المج��ال العام 
لوقوعها.

تضعنا دراس��ة الدكتور عب��د هللا إبراهيم، 
أم��ام جملة من األس��ئلة اإلش��كالية، التي تبدو 
على جانٍب كبير من الخطورة واألهمية، ألنَّها 
قراءة حاولت إث��ارة االنتباه إلى طبيعة العالقة 
الملتبس��ة والمضطرب��ة بين كّلٍ م��ن بُنية النقد 
العربي ومناهجه السَّ��ردية مع خطاب المناهج 
الغربية الوافدة، ُمش��يرةً إلى أنَّ طبيعة الرؤى 
“المقدس��ة والمبجلة” لُمس��تعملي تلك المناهج 
بش��كل حرفي هو أهم ما ميَّز / ويميز المش��هد 
��ه المؤلِّف  السَّ��ردي العرب��ي الس��ائد. لهذا وجَّ
نقد ش��ديد اللهج��ة لتلك العالق��ة، التي وصفها 
ب�“السطو”، والتي كان من مآسي نتائجها على 
راهن النق��د العربي المعاصر، وفق رأيه، أَْن: 
“... َشاَب النقد السَّردي نوع من القصور ومن 
الس��طو على جملٍة من المناه��ج الغربية وكلَّها 
ُمس��تعارة من س��ياقاٍت مغايرة لسياقات األدب 
العرب��ي وخض��وع بعض الممارس��ات النقدية 
للمق��والت الس��ردية الت��ي أفرزتها الس��ريات 
الغربي��ة، وم��ن العج��ب أن يُنظ��ر له��ا بعين 
التبجي��ل بل التقديس فيما ينبغ��ي التفاعل معها 

تأثراً وتأثيراً”.

والالف��ت ف��ي الموضوع، ه��و أنَّ المؤلِّف 
ع��اب عل��ى أولئك الذين يس��طون عل��ى ثقافة 
الغي��ر. في الوقت الذي اس��تعان/ ووظَّف فيه؛ 
هو نفس��ه؛ الكثير من المفاهي��م الغربية، والتي 
ل عماد مؤلَّفاتِه الثقافية والسَّردية  أصبحت تُشّكِ
مصطل��ح  عل��ى  أتين��ا  إذا  فمث��الً  واألدبي��ة. 
 The historical التاريخ��ي(  )التخي��ل 
imagination، نج��د أنَّ األس��تاذ إبراهيم قد 
أش��ار في أكثر من مناسبة سواء أكانت حواراً 
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أم لقاًء في أكثر م��ن صحيفٍة عراقية وعربية، 
إل��ى أنه “اجترح” و “اقت��رح” هذا المصطلح 
ليح��لَّ بديالً عن مصطلح )الرواية التاريخية(، 
فغدا بذل��ك ُمصطلح “التخي��ل التاريخي” أحد 
ابتكارات األس��تاذ عبد هللا إبراهيم، على الرغم 
م��ن أنَّ هذا المصطل��ح تمَّ تدش��ينه وذكره منذ 
ثالثينيات القرن العش��رين، إذ كان الفيلس��وف 
والمؤرخ البريطاني روب��ن جورج كولنغوود 
 Robin George Collingwood
)1889-1943م( ه��و أول م��ن ابتك��ر ه��ذا 
المصطل��ح، وذلك في كتابِه الذي حمل العنوان 
نفس��ه)5(. ث��مَّ ع��اد كولنغوود إل��ى التأكيد على 
هذا المصطلح طوال س��نّيِ بحثِه العلمية، وإلى 
شرحِه، وتوضيح أسس��ه، وإغناء محتواه، في 
محاضراٍت كثيرة ُجمعت بعد وفاتِه، وأُصِدرت 
في كتابي��ن هما: فكرة التاريخ)6(، ومقاالت في 

فلسفة التاريخ)7(.

وملخ��ص فك��رة كولنغ��وود ع��ن التخي��ل 
خ  التاريخ��ي، هي أنَّ��ه من أجل أن يفه��م المؤّرِ
الماض��ي بص��ورةٍ صحيح��ة وكامل��ة عليه أن 
يتخيَّله. وينبغي اإلش��ارة هنا إلى أنَّ كولينغوود 
لم يك��ن روائياً يكت��ب الرواي��ات التاريخية بل 
مؤرخاً، وعليه يجب أن يكون قوله هذا موضع 
اهتم��ام كل م��ن يعتق��د أنَّ التاري��خ م��ا هو إالَّ 
حقائق جافة ومحددة. لقد أكَّد كولنغوود أنَّ على 
 Image ”الباحثين أن يخلق��وا، أوالً، “صورة
عن الماضي في عقولهم؛ وهو جوهر أطروحة 
عبد هللا إبراهيم في كتابِه؛ وأن يدخلوا إلى عقول 
البش��ر الذين كتبوا الوثائق أو صنعوا األحداث. 
وأطل��ق على هذِه العملي��ة مصطلحاً معبِّراً هو: 

.)8()re-enact / إعادة التمثيل(

هكذا ص��اغ كولنغوود المصطلح؛ مصطلح 

التخيل التاريخي historical imagination؛ 
خين الذين  ليتسلَّم المهمة من بعدِه عشرات المؤّرِ
عملوا ب��دأٍب على تعميق هذا المفهوم وتطويرٍه 
وإثرائ��ٍه، لع��لَّ ف��ي مقدمته��م الش��اعر والناقد 
 Owen والفيلس��وف البريطاني أوي��ن بارفيلد
Barfield )1898-1997م( ف��ي العدي��د من 
كتب��ِه ومقاالتِه، والذي قدَّم تعريفاً في واحدةٍ من 
عبارات��ه الش��هيرة لمصطلح التخي��ل التاريخي 
تحديداً، ق��ال فيه: “التخي��ل التاريخي هو عادة 
العق��ل الذي يس��عى إلى أن يقترب م��ن مرحلٍة 
تاريخية ماضية ألن ينظر إليها بعينيها ال بعيون 

القرن العشرين”)9(.

ثمَّ تأتي سلسلة طويلة من الكتب والدراسات 
والمقاالت التي تدور حول هذا المصطلح. ولكن 
أكثر ما يُشار إليهم من الباحثين المختصين الذين 
وسَّعوا هذا المفهوم ونقلوه إلى حقوٍل أخرى في 
النصف الثاني من القرن العش��رين هو الباحث 
 Hayden White األمريك��ي هاي��دن واي��ت
األستاذ في جامعة كاليفورنيا. أهمية هذا الباحث 
ه��و أنَّه م��ن أبرز من نقل��وا مصطل��ح التخيل 
التاريخي إلى حقول أخرى كالرواية، ودعا إلى 
 Historical توظيفِه في حقل الرواية التاريخية
سرد  Novel أو Historical Fiction كآلية 
بدالً من آليتها الس��ابقة. والس��بب هو أنَّه أصال 
��ص ف��ي تأريخ النق��د األدبي، وأش��هر  متخّصِ
كتب��ه في هذا المجال ه��و: التخيل التاريخي في 
أورب��ا القرن التاس��ع عش��ر)10(، ث��مَّ يأتي بعده 
كتاب: محتوى الشكل)11(، وكتاب آخر في غاية 
األهمية: م��دارات الخطاب.. مق��االت في النقد 

الثقافي)12(. 

وخالص��ة آراء هاي��دن واي��ت ه��ي: “إنَّ 
الكتاب��ة التاريخي��ة تُماث��ل الكتاب��ة األدبية من 
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ن��واحٍ عديدة.. وتتقاس��م معه��ا االعتماد القوي 
عل��ى السَّ��رد وصوالً إل��ى المعن��ى.. وبالتالي 
اس��تبعد إمكاني��ة الحديث عن التاري��خ العلمي 
التاري��خ  أنَّ  وبيَّ��ن  الص��ارم..  الموضوع��ي 
ه��ذِه  يحتض��ن  عندم��ا  نجاح��اً  أكث��ر  يك��ون 
“السردية” Narrativity ألنَّها هي التي تُتيح 
للتأريخ أن يك��ون ذا مغزى”)13(. وما نالحظه 
أنَّ��ه ذات األف��كار والعب��ارات الت��ي يطرحها 

الدكتور عبد هللا إبراهيم في مؤلَّفِه.

الفرنس��ي  للفيلس��وف  كان  فق��د  وكذل��ك 
 Jean Paul Gustave الكبي��ر بول ريك��ور
Ricœur )1913-2005م( دور ب��ارز ف��ي 
اس��تخدام مصطلح التخي��ل التاريخي وتطويرِه 
وإثرائ��ِه بص��ورةٍ متمي��زة، تناوله ريتش��ارد 
كيرن��ي Richard Kearny أس��تاذ الفلس��فة 
 Boston University في جامع��ة بوس��طن
والباح��ث الفلس��في اإليرلن��دي المعروف، في 
مقالٍة بعنوان: “التخيل السَّ��ردي بين األخالقية 
والش��عرية”)14(. بقول��ِه: “لق��د قم��ُت بتوثي��ق 
رة  تط��ور نظري��ة ريك��ور من��ذ أعمال��ِه الُمبّكِ
إلى آخره��ا )يقصد كتابه: ش��عريات التخيل(. 
ز عل��ى جانب واحد م��ن نظريتِه  وهنا س��أرّكِ
وهو: السَّ��ردي. وس��أحدد جلَّ عملي بمقطعين 
– حاس��مين من وجهة نظ��ري – مأخوذين من 
الُمجلَّ��د الثالث، الج��زء الثاني، م��ن “الزمان 
عام��ي  بي��ن  أج��زاؤه  )ص��درت  والسَّ��رد” 
1984 و 1988(. المقط��ع األول يظه��ر في 
الفص��ل المعن��ون: تقاطع التاري��خ والقصص
 The Interweaving of History and
Fiction ويتعامل مع وظيفة التخيل التاريخي 
الثان��ي  ��ا  أمَّ  ،Historical Imagination
ز  ففي قسم االس��تنتاجات Conclusion ويرّكِ
 narrative )على مش��كلة )الهوي��ة السَّ��ردية

identity في الش��عريات واألخالق”)15(.

بعدها بدأ النُقَّاد في مختلف البلدان الغربية 
يتعامل��ون م��ع مصطل��ح التخي��ل التاريخ��ي 
كركيزةٍ أساس��ية ف��ي تناول وتحلي��ل الرواية 
التاريخي��ة هن��اك. وف��ي ضوء ذل��ك صدرت 
عش��رات الكتب والدراس��ات والمقاالت التي 
تتعامل م��ع الرواية التاريخي��ة كتخيل وخيال 
تاريخ��ي. األمر الذي يوضح قِ��دَم ومعاصرة 

وش��يوع هذا المفهوم.

ويبقى الس��ؤال المهم هن��ا، وهو: ما الذي 
ق��ام بِه الدكت��ور عبد هللا إبراهي��م حين تعامل 
م��ع ه��ذا المصطلح القديم الجدي��د كما رأينا ؟ 
مصطلح يع��ود إلى بدايات القرن العش��رين، 
وتمَّ تطويره، واالش��تغال عليه حتَّى يومنا هذا 
كما ظهر في الش��واهد التي قدمنا جزءاً يسيراً 

منها ؟.

يق��ع كت��اب الدكت��ور عب��د هللا إبراهي��م؛ 
الص��ادر ع��ن المؤسَّس��ة العربية للدراس��ات 
والنش��ر، بيروت، 2013م؛ في ثمانيِة فصول 
وزه��اء ثالثمائ��ة صفح��ة، عال��ج فيه��ا ِعبَر 
النم��اذج الروائي��ة العربي��ة مفاهيم: “السَّ��رد 
والتاري��خ والالهوت”، “كتابة مقدس��ة وكتابة 
مدنس��ة وانش��قاقات دينية”، “التخيل التاريخي 
وتفكي��ك الهوية الطبيعي��ة”، “التوثيق والتخيل 
والتمثي��ل  السَّ��ردي  “التخي��ل  التاريخ��ي”، 
االس��تعماري للعالم”، “التجربة االس��تعمارية 
والهوية المرتبكة”، “التهجين السَّردي وتمثيل 
والسَّرد  التاريخية”، “اإلمبراطورية  األحداث 

والتاريخ”.



دراسات تأريخية    ةملك / 44  188

الهوامش:
)1( ُوِل��د الدكت��ور عبد هللا إبراهيم ف��ي 1376/12/3ه� 
الموافق 1957/7/1م في مدينة كركوك في العراق، 
وحصل على درج��ة البكالوريوس في اللغة العربية 
وآدابه��ا م��ن كلِّي��ة التربي��ة ف��ي جامعة بغ��داد عام 
1401ه���/1981م، وعل��ى درجة الماجس��تير في 
األدب العربي الحديث )الرواية(، ودرجة الدكتوراه 
ف��ي األدب العرب��ي )السَّ��رديات( من كلِّي��ة اآلداب 
في جامع��ة بغداد ف��ي عامي 1407ه���/1987م و 
1411ه�/1991م عل��ى التوالي. َعِمَل الدكتور عبد 
هللا إبراهيم أستاذاً للدراسات النقدية واألدبية في عدد 
م��ن الجامعات في الع��راق، وليبيا، وقطر. وش��غل 
بين األع��وام )1424–1431ه�/2003–2010م( 
وظيفة المنس��ق العام لجائزة قط��ر العالمية للرواية 
في وزارة الثقافة القطرية، ويعمل حالياً خبيراً ثقافياً 
بالدي��وان األميري في الدوحة. ويُعد الدكتور عبد هللا 
إبراهيم من أعالم النقد العربي الحديث، وفي طليعة 
رواد الدراس��ات الس��ردية ف��ي العال��م العربي. وقد 
تَمكَّن من ضبط المدونة السردية العربية على قاعدةٍ 
منهجي��ة دقيقة، وتحلي��ل الخطاب السَّ��ردي العربي 
ا إنتاجه العلمي فيتمثل في  وفق رؤية نقدية جديدة. أمَّ
تأليفه أكثر من )20( كتاباً تناول فيها دراسة الرواية 
العربية من مختلف جوانبها، ومش��اركته في تحرير 
نحو عش��رة كتب أخرى. وقد نُش��ر ل��ه، إلى جانب 
ذل��ك،  كثير م��ن البحوث العلمي��ة الُمحكَّمة، إضافةً 
إلى المقاالت والبحوث العامة، فضالً عن مش��اركتِه 
في عش��رات الندوات العلمية والمؤتم��رات الثقافية 
داخل بالده وخارجها، وإش��رافه المباشر على كثير 
م��ن تلك الندوات والمؤتم��رات. وقد حصل في عام 
1997م عل��ى جائ��زة عبد الحميد ش��ومان للباحثين 
العرب الش��بَّان، ونال في عام 2013م جائزة الشيخ 
زاي��د للكتاب ف��ي حقل الدراس��ات النقدي��ة. كما أنَّه 
 The Cambridge باحث مش��ارك في موس��وعة

.History of Arabic Literature

)1861-1914م(.  زي��دان  حبي��ب  ه��و: جرج��ي   )2(
أديب وروائي وم��ؤرخ وصحفي لبناني. أجاد فضالً 
عن اللغة العربية؛ اللغة العبرية والسريانية والفرنسية 

واإلنكليزي��ة. أصدر “مجلَّة اله��الل” التي كان يقوم 
بتحريرها بنفسِه في ربيع األول 1310ه�/الموافق لعام 
1892م، ونشر فيها كتبه. له من الكتب: كتاب “تاريخ 
التم��دن اإلس��المي”، “تاريخ آداب اللغ��ة العربية”، 
“تراج��م مش��اهير الش��رق”، وغيره��ا. فضالً عن 
اشتهارِه برواياتِه التاريخية، مثل: “المملوك الشارد”، 
“أرمانوسة المصرية”،  وغيرها. ويوجد مزاعم عن 
كونه أحد أعضاء الماسونية في العالم العربي. لمزيٍد 

من التفاصيل، يُنظر الموقع اإللكتروني:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jurji_
 Zaydan

عل��ي  أب��و  ال��وزان،  ��د  ُمحمَّ ب��ن  الحس��ن  ه��و:   )3(
الغرناطي أصالً،  )888-957ه�/1483-1550م(، 
 Jean ى في أس��رِه يوحنا األسد الفاس��ي داراً، الُمسمَّ
Léon والمعروف عند اإلفرنج باس��م ليون األفريقي 
Léon L’Africain: جغراف��ي من العلماء، رحالة، 
مؤرخ أندلس��ي. ولد في غرناط��ة، وهاجر طفالً مع 
أبيه وبع��ض أقاربه إلى فاس فتعلَّ��م بجامع القرويين 
وكان من أسرةٍ وجيهة، فانتدب أبوه لبعض السفارات 
والوس��اطات السياس��ية، ث��مَّ انتُ��دب هو لمث��ل ذلك، 
فتيسَّ��رت له الرحلة إلى أكثر بلدان أفريقيا الش��مالية 
والشرق األوسط.وحج س��نة 921ه� ودخل األستانة 
ومص��ر وطاف بالد المغرب األقصى، وزار تمبكتو 
ع��ن طريق درعة وعاد منها عن طريق سجلماس��ة. 
د السعدي  وحضر حروباً بين البرتغال والشريف ُمحمَّ
القائم بأمر هللا، وأس��ره قرصان من اإليطاليين س��نة 
923ه��� )ف��ي رواي��ة Grégoire( أو 926ه� )في 
رواي��ة الحجوي( ق��رب جزيرة جرب��ة. وأخذوه إلى 
نابول��ي وعرف��وا أنه من أهل العلم فقدم��وه هديةً إلى 
البابا ليون العاشر Pope Leo X )1475-1521م( 
الملك برومي��ة، ومعه كتب��ه وأوراق رحلتِه. وكانت 
للبابا عناية بعلوم العرب، فأكرمه وأدخله في خاصته 
اه “جان ليون” وكان صاح��ب الترجمة يكتبها  وس��مَّ
بالعربية “يوحنَّى األس��د”. وأذن له بتدريس العربية 
ف��ي كلِّية بولوني��ة Bologne. وبعد موت البابا دخل 
 Gilles de Niterbe تحت حماية الكاردينال جي��ل
وعلَّمه العربية. وصنَّف في خالل ذلك “معجماً طبياً” 
عربياً – التينياً – عبرياً. ال تزال أوراق منه موجودة، 
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ِه، أنجزه سنة 930ه�. ومن كتبِه أيضاً: “مختصر  بخّطِ
تاريخ اإلسالم”، “تاريخ أفريقية”، “مجموع شعري” 
في الوعظ والزهد، وله رس��الة بالالتينية في “تراجم 
األطب��اء والفالس��فة العرب” طبعت س��نة 1664م، 
وصنَّف كتاباً في “العقائد والفقه اإلس��المي”، رسالة 
في “األعياد اإلسالمية”، و “كتاب في النحو”. يُنظر: 
الحجوي، محمد المهدي، حياة الوزان الفاسي وآثاره، 
)الرباط، المطبع��ة االقتصادية، 1354ه�/1935م(، 
المستش��رقون،  نجي��ب،  العقيق��ي،  ص ص1-36؛ 
ط4، )القاه��رة، دار المع��ارف، 1980م(، ج1، ص 
ص124-125؛ الزركل��ي، خي��ر الدي��ن، األعالم، 
ط15، )بيروت، دار العلم للماليين، 2002م(، ج2، 

ص ص218-217.

)4( رواية تاريخية للكاتب اللبناني أمين معلوف صدرت 
 Éditions س��نة 1986م عن دار النش��ر الباريسية
الرواي��ة س��يرة  Jean-Claude Lattès  تس��رد 
ذاتي��ة تخييلي��ة، ببُني��ٍة تُحاكي أدب الرحل��ة، محكية 
بلس��ان بطلها الحسن الوزان، المعروف أيضاً بليون 
اإلفريقي. تدور األحداث بين سنتي 1527-1488، 
حي��ث تُعبِّر الرواية مراحل حياة ليون اإلفريقي، منذ 
طفولت��ِه، المصادفة آلخر س��نوات الوج��ود العربي 
اإلس��المي باألندلس، ث��مَّ هجرته إل��ى المغرب، ثمَّ 
رحالت��ه المتوالية الت��ي قام بها، بداف��ع التجارة، أو 
لوظيفة الس��فارة، أو بسبب النفي أو االختطاف. تقع 
أح��داث الرواي��ة في فض��اءات األندل��س والمغرب 
ومال��ي ومصر والجزائر وتون��س وتركيا وإيطاليا. 
وتُعاص��ر أحداثها ظروفاً ومراحل تاريخية حاس��مة 
كس��قوط األندلس وصع��ود الدول��ة العثمانية وفجر 
عص��ر النهض��ة األوربية. معل��وف، أمي��ن، ليون 
األفريق��ي، ترجمة: عفيف دمش��قية، ط3، )بيروت، 

دار الفارابي، 1997م(.

)5( R. G. Collingwood, The Historical 
Imagination. An inaugural lecture, Ox-
ford: Clarendon Press, 1935.

)6( من المهم جداً اإلش��ارة إلى أنَّ كتابه: )فكرة التاريخ( 
The Idea of History ال��ذي أعي��د إصداره في 
لن��دن في ع��ام 1994، يحت��وي على فص��ل كامل 

 The historical التاريخ��ي(  )التخي��ل  عنوان��ه: 
imagination. وهو الفصل الثاني.

)7( The idea of history, Oxford: Clarendon 
Press, 1946; Essays in the philosophy 
of history, Austin: University of Texas 
Press, 1965.

)8( Chang’ach, John Koskey, ”Robin 
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cial Sciences and Humanities, Vol.2, 
No.2, 2012, Pp.38-41.
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ملف العدد




كلمة ملف العدد

عقد قســـم الدراســـات التاريخية في بيت الحكمـــة بالتعاون مع كلِّيـــة التربية – الجامعة 
المســـتنصرية، ندوة علمية تحت عنوان: )المدرسة التاريخية العراقية.. المفهوم والواقع(، 
بتاريـــخ 2016/12/28م، قدمـــت فيها أوراق بحثيـــة متعددة، ناقشـــت الموضوع بعلميٍة 
ومهنية، واتســـمت آراء الباحثين بين مؤيٍد لوجود مدرسة تاريخية عراقية واضحة المعالم، 
محتجيـــن بكتابات المؤرخين األوائل، أمثال: عبد العزيـــز الدوري، وطه باقر، وصالح أحمد 

العلي، وغيرهم.

ا الرأي المعارض فنفى أن تكون هناك مدرســـة تاريخية عراقية ذات فلسفة، ومنهجية  أمَّ
بحـــث علمي مميزة، بـــل إنَّها ال تعدو كونها خليط من عديد من المدارس بحســـب الجامعات 
التي تخرج منها المؤرخون العراقيون الكبار، كالمدرســـة األمريكية، والمدرسة البريطانية، 

والمدرسة الروسية..

إنَّ الخـــالف الدائر بيـــن الفريقين يحفز الجهات المعنية إلى ضـــرورة أن يُصار إلى عقد 
مؤتمر علمي متخصص بالموضوع يُفضي إلى وضع أسس لمدرسٍة تاريخية عراقية.
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من نِعَم هللا )( على العراق أن جعله متعدد 
القوميات والديان��ات والمذاهب ومنبعاً لألفكار 
الح��رة القائمة على الِعل��م والمنطق والتجارب، 
وأقام أبناؤه منذ أقدم األزمنة حضاراٍت إنسانية 
تفاعل��ت فيه��ا كلُّ الجه��ود الخيرة ألبن��اء هذا 
البل��د، الذي كان في مقدمِة البلدان التي وضعت 
عت القوانين التي تُحقِّق العدالة  الش��رائع وش��رَّ
والمساواة بين البشر، وآمنت بالتعددية واحترام 
ال��رأي اآلخ��ر. كلُّ ذل��ك جعل تاري��خ العراق 
وحضارته مثار إعجاب األمم وتقديرها، وأثار 
فيه��م الرغبة لدراس��ة ه��ذا التاري��خ، ومعرفة 
العوام��ل التي تفاعلت في صنع��ِه ووضعِه في 

هذِه الصورة الُمشرقة.

وفي العراق تشكَّلت في العصور اإلسالمية 
أول مناه��ج البحث العلم��ي وخاصةً في تدوين 
التاري��خ، األمر الذي أدى إل��ى ظهور كّمٍ هائل 
م��ن المؤلَّف��ات التاريخي��ة التي تابعت مس��يرة 
الحض��ارة العراقي��ة والعوام��ل الت��ي أدت إلى 
ارتقائه��ا وتواصله��ا، وكان اله��دف م��ن ذلك 

تسجيل األحداث، وتشخيص بطوالت العراقيين 
الحض��اري  وعطائه��م  إبداعاته��م  ومتابع��ة 
والعلم��ي، وإيصالها إلى األجيال؛ لتُفاد منها في 
حاضرها ومستقبلها لما فيها من تجارب وِعبَر.

وتس��تأثر الدراس��ات التاريخي��ة الي��وم في 
العراق بأهميٍة اس��تثنائية، ِلَم��ا لها من تأثير في 
صياغ��ة الواق��ع الحاضر وعالقت��ه بالماضي، 
الماضي��ة،  بأمج��ادِه  تكم��ن  الش��عب  فوح��دة 
وحضارتِه وِس��يَر إبطال��ِه وانتصارات��ِه، منها 
يس��تمد الق��وة والق��درة عل��ى تواص��ل اإلبداع 
واالرتب��اط بالتي��ارات واالتجاه��ات العالمي��ة 
المعاص��رة، بما فيها من تقدم علمي متس��ارع، 
السياس��ية  الحي��اة  ُمجم��ل  ف��ي  وتط��ورات 

واإلقتصادية واإلجتماعية والفكرية.

إنَّ المنهجية الس��ليمة ف��ي البحث التاريخي 
ه��ي التي تس��عى لصياغ��ة البحث على أُس��س 
علمية تس��تند إل��ى العق��ل والمنط��ق، في ذكر 
الحقائ��ق، وتحديد أس��بابها وتفاعالته��ا، وتقديم 
ص��ورة أق��رب إلى الواق��ع لمج��رى األحداث 

نحو مدرسٍة عراقيٍة لفهم التاريخ وتدوينِه

أ.د. نوري عبد الحميد خليل)*(

 )*( جامعة بغداد.
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التاريخي��ة، م��ع االبتع��اد ع��ن اآلراء الضيقة، 
واالنحياز واألفكار الُمسبقة في التحليل، وإبعاد 

التاريخ عن تدخالت السياسيين.

وألننا نخوض تجربةً جديدة في هذا الميدان 
فقد اعتمدنا على ما قدمته الدول التي سبقتنا في 
ذل��ك، وعلى المناه��ج التي اعتمده��ا الباحثون 
الغربي��ون الذي��ن أبه��رت بعضن��ا تحليالتهم، 
وقراءته��م للنص��وص التاريخي��ة بم��ا فيها من 
سلبيات ولّيِ للحقائق وطمسها، وأهملنا األُسس 
التي وضعه��ا المؤرخون المس��لمون، كلَّ ذلك 
أوقعنا في إشكاالٍت وخالفاٍت كبيرة، وراح كلُّ 
باح��ث في التاري��خ يفهمه ويُحلل��ه ويكتبه على 
وف��ق المناهج والمعايي��ر والمفاهيم التي تعلَّمها 
في الجامعات األجنبية، فاعتمدها كأنَّها دس��تور 
جامد، أو نظام مقدس يصعب تجاوزه أو تغييره.

الكتاب��ة  ف��ي  الضواب��ط  فُق��دت  أن  وبع��د 
التاريخي��ة وتدريس��ها ف��ي الوق��ت الحاض��ر، 
ظهرت في تدري��س هذِه المادة الكثي��رة الفائدة 
للف��رد والمجتم��ع، وللحاك��م والمحك��وم عل��ى 
الس��واء، جوانب س��لبية وإخفاقات نحن بحاجٍة 
إل��ى رصده��ا، وتش��خيصها والوق��وف عندها 
وإيج��اد الحل��ول لها، وعلي��ِه فإنَّ ه��ذِه الورقة 
ته��دف بالدرج��ة األولى تش��خيص إش��كاليات 
تفسير التاريخ وتحليلِه وفهمِه وكتابتِه وتدريسِه 
ف��ي الجامع��ات العراقية، واقت��راح الحلول لها 
م��ن أجل الوصول إل��ى منهجٍ علم��ّيٍ رصين، 
��ن من ق��راءة ه��ذا التاريخ ق��راءةً تحليلية  يُمّكِ
نقدية، وكتابتِه بأس��لوٍب علمي بعيٍد عن األهواء 
الش��خصية والمصالح الذاتية، وذلك بعد االتفاق 
على الثوابت العامة والمش��تركات التي تفيد في 
بن��اء األجيال القادمة على أُس��ٍس م��ن التالحم، 

والتعاون بدالً من الفرقة واالنقسام.

أود التنبي��ه عل��ى أن ال يُفسَّ��ر عن��وان هذِه 
الورق��ة إلى أنني أدعو إلى منهج جديد في كتابة 

التاري��خ؛ ألنَّ التاريخ علم من العلوم اإلنس��انية 
يخضع لمقومات وش��روط البح��ث العلمي التي 
تضع��ه في مصاّفِ العلوم األخرى، وتتم كتابته 
وتعم��ل على تطوي��رِه على وفق منه��ج ُمحدَّد، 
ومعروف عالمياً في ضوِء المعلومات الُمتاحة، 
والوثائق واألس��انيد والنص��وص التي وصلتنا 

من الماضي ومن شهود الحال.

ه��ذا المنهج ه��و واحد ف��ي كّلِ دول العالم ال 
يختل��ف إالَّ من حيث التحليل والفلس��فة والهدف، 
فالماركسية تختلف في هذِه القضايا عن الرأسمالية، 
وتختلف أيضاً عند الدول الدينيَّة والقومية والدول 
الشمولية والليبرالية، وإنَّ ذلك ينفي وجود مدرسة 
عراقي��ة للبح��ث التاريخي وأخ��رى مصرية أو 
هندي��ة وغيرها، إنَّم��ا أعني بالمدرس��ة العراقية 
كيفية تحليل األحداث وتفس��ير النصوص تفسيراً 
عقالنياً ومنطقياً بعيداً عن العواطف واالنفعاالت 

واالنتماءات والوالءات وتصديق الخرافات.

كذلك عدم تحميل النصوص أكثر مما يجب، 
وإبعادها عن اإلسقاطات التشاؤمية والتأويالت 
الالمنطقي��ة التي رسَّ��خها بعض الُمستش��رقين 
في أذه��ان بعض المؤرخي��ن العراقيين، والتي 
تؤدي إل��ى تفكي��ك المجتمع وتمزيقِه بترس��يخ 
المنه��ج البُني��وي Structuralism في الكتابة 
التاريخية، والتركيز على الجزئيات والسلبيات 

الكثيرة الجدل والتي تُثير الفتن والفرقة.

الس��ؤال اآلن، هو كي��ف يتعامل المؤرخ مع 
هذِه السلبيات وما هو واجبه في المرحة الراهنة؟

قب��ل اإلجابة على ذل��ك علين��ا التذكير بأنَّ 
األزم��ات والِمَح��ن عام��ٌل من عوام��ل توحيد 
المجتم��ع، وتكات��ف أبنائِه من أج��ل دفع األذى 
والش��ر عنه��م، فهي تح��رك الضمائ��ر وتُعزز 
الغي��رة الوطني��ة، وتش��حن األف��كار بحثاً عن 
الحل��ول، والم��ؤرخ ف��ي مقدمة من يق��ع عليه 
ع��بء تقدي��م الرأي والمش��ورة في ذل��ك، فهو 
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بحك��م إطالعِه عل��ى حركة التاري��خ وعمليات 
التحول االجتماعي وعلى تاريخ األمم وتجارب 
الشعوب ومنجزاتها الحضارية، ما يجعله أكثر 
قدرةً على تقديم الحلول، وإقناع اآلخرين بفضل 
م��ا يعرضه من تجارب ماضية، يس��تنبطها من 
أمهات الكت��ب والوثائق التاريخي��ة، التي قد ال 
يُتاح لغيرِه اإلطالع عليها، أو إنَّهم اطلعوا عليها 
لكنهم لم يُحسنوا تحليلها وفهم أسبابها، وربطها 

باألحداث المعاصرة كما يفعل المؤرخ.

لذل��ك عل��ى الم��ؤرخ أن ال ين��زوي وينأى 
بنفس��ِه ع��ن ُمجري��ات األح��داث، أو يص��اب 
بالذه��ول من ج��راء عملية التح��ول المعاصر، 
فالتغيي��ر ال ب��دَّ، من��ه ومن الخط��أ الذهول عن 
تب��دل األحوال ف��ي األم��م واألجي��ال، ذلك أنَّ 
ه��ذِه األحوال ال ت��دوم على وتي��رةٍ واحدة، أو 
منه��اجٍ ثابت، بل هي انتقال م��ن حاٍل إلى حال 
)دوام الح��ال محال(، كما س��طَّر ذلك رائد علم 
االجتم��اع وفلس��فتِه العالَّم��ة عب��د الرحمن بن 
خل��دون )732-808ه���/1332-1406م( في 

مقدمتِه قبل أكثر من ستة قرون.

وعلى المؤرخ أن ينهض برس��التِه الوطنية 
ويتص��دى للمح��اوالت الجارية لطم��س تاريخ 
العراق وحضارتِه اإلنسانية، وعطائِه في ميادين 
العل��م والتش��ريع واإلدارة والف��ن، وأن يتحم��ل 
مسؤوليته في التحذير من مخاطر إتالف وبعثرة 
ونهب الوثائق والمخطوطات والكتب، وتخريب 
اآلثار وكنوز العراق التي ال تُقدَّر بثمن وتهريبها 
إلى الخارج، فعليه أن يُبيِّن أنَّ هدف هذِه األفعال 

إنَّما هو طمس تاريخ العراق وإنكار وجودِه.

ف اآلخرين بم��ا اطلع عليِه  وعلي��ه أن يُع��ّرِ
م��ن وثائق وروايات ونص��وص تاريخية بخطأ 
الكثير من المفاهي��م اإلجتماعية الُمضلِّلة، والتي 
تُثي��ر خالفاٍت ال نهاي��ة لها تمَّ التروي��ج لها بعد 
ع��ام 2003م، فأطلقت مصطلحاٍت جديدة مثل: 

)فسيفساء، موزائيك، أطياف، مكونات..( الشعب 
العراقي، والقصد منها تصوير هذا الشعب الذي 
ال يختلف عن ش��عوب العال��م األخرى من حيث 
التن��وع والتعددي��ة، وكأنَّه مجموع��ة من الكتل 
والجماعات البشرية غير المتجانسة، فلكّلِ مدينة 
أو قري��ة أو جماع��ة عرقية أو ديني��ة أو طائفة، 
ولكّلِ عشيرة أو طبقة اجتماعية عاداتها وتقاليدها 
وثقافتها وأعرافها، ال تجمعها رابطة تاريخية أو 
وطنية وال تشدها مصالح مشتركة، وال توحدها 

عالقات أسرية ومصاهرات.

فليس المطل��وب من الم��ؤرخ أن يُنكر هذا 
التن��وع والتع��دد، لك��ن علي��ه أن يُنبِّ��ه إلى أنَّ 
مكونات الش��عب العراقي الحالية ليست طارئة 
أو جديدة، وأنَّ الروابط التي تشدها إلى بعضها 
ال يمكن أن تنفصم بسبب نازلة أو ِمحنة طارئة، 
فلقد ش��اركت جميعها في بن��اء العراق والدفاع 

عنه ورفد حضارتِه.

رين الكرد  ففي كتب التاريخ مئات من الُمفّكِ
والتركمان، ومن الِملَل األخرى كانوا يدرسون 
عل��وم القرآن والحدي��ث والفقه والنح��و واللغة 
واألدب والش��عر.. وغيرها من العل��وم العقلية 
والنقلية، ويؤلِّفون الكت��ب ويُلقون محاضراتهم 
باللغة العربية في مدارس بغداد مثل الُمستنصرية 
والنظامي��ة والمرجانية.. وغيره��ا من مدارس 
الع��راق دون أن يذكروا أنَّهم ك��رداً أو تركماناً 
أو عرباً، ب��ل ُعِرفوا بكونه��م عراقيين قبل كّلِ 
نون القس��م األعظم من  ش��يء، وكان التُرك يكّوِ
جيش الخالفة العباسية ببغداد وسامراء، وكانت 

قيادة هذا الجيش بيدهم حتَّى نهاية ذلك العهد.

وف��ي التاري��خ المعاصر لمعت أس��ماء من 
الُكرد والتركمان ممن أش��غلوا مناصب عليا في 
الجيش واإلدارة والسلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية، وأسهموا في الحركات الوطنية بدًء 
بمعركة الشُّ��عَيبة وحص��ار الك��وت، ومروراً 
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بثورة العش��رين، وحركة ع��ام 1941م وثورة 
عام 1958م وانتهاًء بالعهد الجمهوري.

وفي الس��ياق نفسِه كان المسيحيون واليهود 
والصابئ��ة وغيره��م م��ن الديان��ات والمذاهب 
الدول��ة  إدارة  ف��ي  علي��ا  مناص��ب  يش��غلون 
ومؤسَّس��اتها، ويُس��همون في الحياة السياس��ية 
واإلقتصادية واإلجتماعية والفكرية بشكٍل كبير.

��ة مس��ألة أخ��رى يج��ب أن ال تغيب عن  ثمَّ
ذهن المؤرخ تتعلَّق بالنظام الالمركزي والدعوة 
لتقس��يم العراق إلى أقاليم وفيدراليات بدعوى أنَّ 
العراق كان في الِحقَب الماضية يتكون من أياالٍت 
وواليات، ومن المعروف أنَّ النظام الالمركزي 
أو الفيدرالي هو نظام متقدم تأخذ بِه الدول العظمى 
في وقتن��ا الحاضر، لكن تطبيقه في العراق يُراد 
منه تقس��يمه على أُس��ٍس إثنية ودينيَّة ومذهبية، 
وتكوين دويالت ُمتحاربة على األراضي والمياه 
والثروات، وهذِه مهمة يصعب تحقيقها في بالدنا 

لتداخل وتماسك أبنائها ووحدتهم.

وعلى الم��ؤرخ أن يُبيِّن أنَّ التقس��يمات في 
العهود الس��ابقة لم تكن ألسباٍب عرقية أو دينيَّة 
أو مذهبية، بل كانت ألسباب إدارية الهدف منها 
تس��هيل جباية الضرائب وتجنيد الجنود وضبط 
األمن وحفظ النظام، وعلينا أن نذكر أنَّ الجهات 
جت لتل��ك المفاهيم تحت غطاء الحرية  التي روَّ
والديمقراطية، والحدِّ م��ن تدخالت النظام التي 
يفرضه الحكم المرك��زي لم تطبقه تلك الجهات 
ف��ي بالدها، ف��ال توجد ف��ي الوالي��ات المتحدة 
األمريكي��ة وه��ي النموذج المنش��ود تطبيقه في 
الع��راق أقالي��م، أو واليات للس��ود أو اليابانيين 
أو  والبروتس��تانت  للكاثولي��ك  أو  والصينيي��ن 
لليه��ود والمس��لمين وغيرهم م��ن األمريكيين، 
أقالي��م خاص��ة ب��كّلٍ منهم م��ع أنَّ بع��ض هذِه 
الطوائف واألقوام تشغل مناطق ومدناً بكاملها.

وال يج��ب أن يغف��ل الم��ؤرخ التدقي��ق فيما 

ي��رد م��ن معلوم��اٍت عن الع��راق ف��ي الوثائق 
والكت��ب األجنبي��ة، وخاص��ةً تلك الت��ي يكتبها 
م��ن  المقرب��ون  أو  االس��تخبارات  رج��ال 
رونها لدوائرهم  السلطات الرسمية، والتي يُسّطِ
وحكوماته��م عن البلدان التي ينش��دون تفكيكها 
والع��دوان عليه��ا، م��ن ذل��ك مث��الً ق��ول أحد 
الباحثي��ن البريطانيين )بن روز(: “إنَّ الُكرد لم 
يؤيدوا بقاء والي��ة الموصل ضمن العراق عام 
1925م، وأنَّ الشيعة عارضوا ذلك أيضاً خشية 
أن يصبح السُّ��نَّة هم األكثرية في البالد”. علينا 
أن نُبيِّن الهدف من أمثال هذِه الكتابات الُمضرة 
بالعراق، وأن نُش��ير إلى م��ا أوردته المصادر 
العراقي��ة المعاصرة عن ه��ذا الموضوع والتي 

د ِخالف ما ذكره الباحث البريطاني تماماً. تؤّكِ

فالمصادر العراقية الموثوقة بما فيها محاضر 
مجلس الن��واب تذكر، أنَّ الش��يخ محمود الحفيد 
البرزنج��ي )1881-1956م( الزعي��م الكردي 
المعروف والمعارض للبريطانيين كان من أش��دِّ 
المدافعين عن عراقية الموصل، وأنَّ إس��ماعيل 
ن  راون��دوزي النائب الكردي ع��ن أربيل قد كوَّ
مع بقية النواب الُك��رد تجمعاً في مجلس النواب 
يدعو الحكومة إلى عدم منح امتياز نفط الموصل 
لش��ركة النفط التركية، إالَّ بع��د أن تقدم بريطانيا 
تعه��داً بضمان بق��اء الموصل ضم��ن العراق، 
وأعلن التجمع نفسه )إنَّ الوالية بمثابة الرأس من 
البدن(، أي ال حياة للعراق بدون والية الموصل.

في الس��ياق نفس��ِه نقرأ في ديوان الطالس��م 
د جواد الجزائري )1881- للعالَّمة الشيخ ُمحمَّ
1959م( أبيات شعر تحث العراقيين للدفاع عن 
عراقية الموصل، بل إنَّ الش��يخ نفسه انتقل من 
النج��ف إلى الموصل ومكث هناك عدَّة أش��هر، 
ينش��ر العل��م والمب��ادئ الوطني��ة ويح��ث على 

التمسك بعراقية الموصل.

ونظام المحاصصة واالس��تحقاقات الحزبية 
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والعرقي��ة والطائفي��ة ه��و اآلخ��ر يف��رض على 
المؤرخين بيان عيوبِه ومساوئِه، خاصةً وقد بانت 
للجميع  مثالبه وظهر فشله، فالمرجعيات التاريخية 
ال تذكر أنَّه قد ُطبِّق في العراق من قبل، بل تذكر 
أنَّ الوزي��ر أو النائب أو العين أو اإلداري لم يكن 
عربياً أو كردياً أو تركمانياً أو مس��لماً ومس��يحياً 
ويهودياً أو من هذِه العش��يرة أو المدينة، ولم يكن 
يُمثِّ��ل الديان��ة أو الطائف��ة أو العش��يرة أو المدينة 
الت��ي ينتمي إليه��ا وحدها، ب��ل كان يُمثِّل العراق 
كلَّه، وتأخذه الغيرة على البالد بأس��رها، والوزير 
والنائب عن الموصل أو األنبار يدافع عن مصالح 
وحقوق سكَّان البصرة وواسط، و يدافع الوزير أو 
النائب الُمنتخب عن الِعمارة أو ذي قار عن حقوق 
ومصالح سكَّان أربيل والسليمانية، وأنَّ الكثير من 
المتصرفين أو المحافظين الُكرد والتركمان كانوا 
يُديرون محافظاٍت في الوسط والجنوب، والكثير 
من المتصرفي��ن العرب يُدي��رون محافظات في 

كردستان.

واألح��زاب السياس��ية ه��ي األخ��رى كانت 
عراقي��ة، فل��م تُِج��ز حكوم��ات العه��د الملك��ي 
والجمه��وري على الس��واء أحزاب��اً تُمثِّل طائفة 
أو قومية أو عش��يرة أو دين أو مدينة بعينها، بل 
كان الحزب الواحد يضم انتماءاٍت عرقية ودينيَّة 
ومذهبي��ة متعددة من كّلِ إنح��اء العراق، وأذكر 
أنَّ وزارة الداخلية رفضت إجازة حزب النهضة 
ع��ام 1922م؛ ألنَّه كان حزباً ض��مَّ وجوهاً من 
منطقٍة واحدة من بغ��داد،  فلم تمنحه اإلجازة إالَّ 
بعد أن ضمَّ إليه وجوهاً من كركوك والس��ليمانية 
والموصل والحلَّة والمنتفك وصار حزباً عراقياً، 
وعلينا أن نذكر أيضاً أنَّ جميع الدساتير العراقية 
الدائمة والمؤقتة في العهدين الملكي والجمهوري 
الصادرة قبل عام 2003م لم نجد فيها ما يُش��ير 

إلى عرقية أو مذهبية أو إقليمية.

وال ِجدال في أنَّ رفع القيود المفروضة على 
حرية الفكر ووسائل النشر واالنفتاح الذي عرفه 

العراق بعد ع��ام 2003م أدى إلى تدفق الوثائق 
األجنبي��ة، والكت��ب المؤلَّفة في الخ��ارج، والتي 
كان م��ن الصع��ب توفيره��ا للباحثي��ن من قبل، 
ا تبثه الفضائيات العالمية وتنش��ره من  فضالً عمَّ
وثائق ومقابالت مع المس��ؤولين وشهود العصر 
وغيرهم، كل ذلك أدى إلى إنطالقٍة غير منضبطة 
ف��ي ميدان البح��ث التاريخي، قابله إقبال واس��ع 
على دراسة التاريخ في الجامعات العراقية وفي 
الخارج وخاصةً الدراسات العليا، فأتاح ذلك لعدٍد 
من غير المؤهلين لهذا االختصاص إلى االنتماء 
إليه، وفتح الطريق أمامهم للكتابة بأسلوب منفلت 
ال تحكم��ه قواع��د وال منهجية علمي��ة وال يتقيَّد 
بأهداف التاريخ وفلس��فتِه، بل إنَّ بعضهم انطلق 
من أفكاٍر ُمس��بقة تُعبِّر عن انتم��اءاٍت ووالءاٍت 
ضيقة، بأسلوب يتعمد إثارة القارئ، وشدِّ االنتباه 
إليه، أو يتخذه وس��يلةً للحص��ول على مكانٍة في 
الع��راق الجديد، وبعضهم راح يقدم التفس��يرات 
والتحلي��الت الت��ي تت��الءم مع رؤي��ة فريق من 
العراقيي��ن دون غيرهم، أو يُعج��ب بها الذين لم 

يطَّلعوا على أحداث التاريخ.

كلَّ ذل��ك وض��ع أم��ام البح��ث التاريخ��ي 
إش��كالياٍت جدلية كثيرة وأث��ار خالفاٍت يصعب 
حلَّها. سنحاول في هذِه الورقة تشخيص بعضها، 
واقت��راح الحلول لها بما يعود بالنتائج المحمودة 
لفهم التاري��خ وتحقيق األه��داف المأمولة منه، 
ورفع مس��توى الدراسات التاريخية الهادفة إلى 

وحدة المجتمع وتقدمِه.

أواًل: القبول في الدراسات األولية 
والعليا

يسود القبول في أقسام التاريخ حالياً حالةً من 
الفوض��ى، إذ إنَّه يعتم��د العدد دون النوع بما في 
ذلك الدراسات العليا، فلم يعد القبول مقتصراً في 
هذِه الدراس��ات على األقس��ام المتخصصة التي 
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يُفترض أن تُخرج  باحثين، بل امتد ليشمل األقسام 
ل فيها الدروس التربوية نسبة 40% من  التي تُشّكِ
المنهج المقرر، والتي تُخرج تدريسيين ال باحثين، 
وظهر نوع آخر من القبول في الدراس��ات العليا 
هو القبول )التجاري( أي النفقة الخاصة، بل امتد 
األمر ليشمل في اآلونة األخيرة الكلِّيات األهلية، 
دون األخ��ذ بنظ��ر االعتبار الحاجة المس��تقبلية 
للكلِّيات والمعاهد إلى ه��ذا االختصاص، فضالً 
عن إغالق أبواب العمل بوجه َحَملة الش��هادات 
العلي��ا من العراقيين ف��ي الجامعات العربية التي 
اس��تطاعت بجه��ود العراقيين أنفس��هم من فتح 

دراساٍت تاريخية عليا فيها.

ولع��لَّ األمر الذي يش��جع على ه��ذا اإلقبال 
عل��ى الدراس��ات التاريخي��ة وج��ود اعتقاد لدى 
كثيرين بس��هولة الحصول على الشهادة ، وحتَّى 
ممن هو غير مؤهَّل لها، وال يملك الوقت الكافي 
للق��راءة والكتاب��ة والتعلُّ��م، ال يهمه م��ن األمر 
س��وى الحصول على الشهادة بأيَِّة وسيلٍة كانت، 
األم��ر ال��ذي أدى إلى كون الكثير من الرس��ائل 
واألطروح��ات الُمنج��زة ال ترقى إلى مس��توى 
األصالة واالبت��كار، وال تُحقِّق تطوراً نوعياً في 
البناء المنهجي للفكر التاريخي وتفسير األحداث، 

وال تقدم أيَّة فائدة للبلد مهما كان نوعها.

التاريخي��ة  الدراس��ات  عل��ى  اإلقب��ال  إنَّ 
وغيرها من الدراس��ات ظاهرة حضارية، وهو 
حقٌّ مش��روع لكّلِ مؤه��ل له إن كان القصد منه 
تعلُّ��م طريقة البحث ومنهج��ه، والحصول على 
المعرف��ة والثقافة العامة، لكن األمر تجاوز ذلك 
وأصبح هدف الجميع بمن فيهم السياسيون، هو 
الحصول على مقعد بالجامعات العراقية بأقرب 
وقٍت وأقلَّ جهد، وبعد أن وصلت األقسام العلمية 
حدَّ التخمة ولم تعد قادرةً على اس��تيعاب المزيد 
في الوقت الحاضر، نش��أت ش��ريحة اجتماعية 
ت ولم تُكافأ على الجهد  تش��عر بالغبن ألنَّها ضحَّ
والمال ال��ذي بذلته، فأخذت تُطال��ب بما تدعيه 

م��ن حقوٍق عن طري��ق التظاه��ر واالعتصام، 
وإظه��ار التذمر والش��كوى مما يزي��د في حالِة 

عدم االستقرار القائمة حالياً.

ويتطل��ب األم��ر تحدي��د القب��ول، ووض��ع 
معايير جديدة أكثر قدرةً على اكتشاف المواهب 
والقابلي��ات ل��دى المتقدمي��ن للدراس��ات العليا، 
ومنع قبول االختصاصات األخرى في دراس��ة 
التاريخ، وحصرِه بحملِة شهادة البكالوريوس في 
هذا االختصاص، مع ش��رط التفرغ تفرغاً تاماً 
للدراس��ة، وإعطاء الكلِّيات واألقسام المختصة 
دوراً أكبر في القبول، وااللتزام بتطبيق الخطط 
الت��ي يضعه��ا القس��م المخت��ص، وأن يتم ذلك 
على أس��اس المعدل ونتائج االمتحان الش��فهي 
والتحريري والمقابلة واعتماد القابلية والكفاءة.

ثانيًا: اإلعداد أو السنة التحضيرية 
إنَّ السنة التحضيرية من المراحل المهمة في 
إعداد الباحثين في التاريخ إعداداً صحيحاً، تتطلَّب 
االهتمام بالطالب وبالمفردات الدراس��ية واختيار 
التدريس��ي المتخصص، فالطالب يدرس اآلن في 
الدراس��ات التاريخي��ة مادتين هم��ا منهج البحث 
التاريخ��ي واللغ��ة اإلنكليزية، وهم��ا عنصران 
ضروريان لتعليم الطالب طريقة البحث والحصول 

على المعلومات من مصادر أجنبية.

يواج��ه  البح��ث  ف��ي  العلم��ي  المنه��ج  إنَّ 
االحتياجات األساسية لكّلِ باحث، وهو العنصر 
الفعَّال ف��ي تكوين الثقاف��ة التاريخية وتواصلها 
وتطويره��ا، لك��ن ه��ذِه الم��ادة ال تأخ��ذ اآلن 
االهتمام الذي تأخذه المواد األخرى، وال تُدرس 
س��وى لفصٍل واح��د، وال تُعهد ف��ي الغالب إلى 
أصح��اب االختصاص من التدريس��يين، فضالً 
ع��ن اقتصارها عل��ى الجانب النظ��ري وحده، 

ولذلك فهي ال تُحقِّق الفائدة المرجوة.

وإنَّ اللغة اإلنكليزية من الوس��ائل األساسية 
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لنق��ل األف��كار والعل��وم، وتس��هيل الحص��ول 
عل��ى المعلوم��ات التاريخي��ة والوثائ��ق، ومدِّ 
الجس��ور مع الخارج للتع��رف على حجم التقدم 
المعاص��ر في صياغ��ة المعرف��ة التاريخية، و 
تُقربن��ا من فهم اآلخ��ر والتعرف عل��ى أفكارِه 
ومش��اريعِه، وهي اآلن تُعطى بش��كل نصوص 
يُ��راد ترجمته��ا إلى اللغ��ة العربية، أو بش��كل 
م��ادة تاريخية تُدرس باللغ��ة اإلنكليزية، إالَّ أنَّ 
الطلب��ة ال يعطونها اهتمامهم باعتبارها ليس��ت 
من مواد االختصاص، فضالً عن أنَّ تدريس��ها 
غي��ر ُمج��ٍد ال يُحقِّ��ق الفائ��دة المرج��وة وهي، 
توظيف ه��ذِه اللغة للحصول عل��ى المعلومات 
التاريخية من المص��ادر األجنبية، ولذلك يجب 
إعطاؤها اهتماماً أكبر وعدم التس��اهل بش��أنها، 
إذ إنَّ ال��دول المتقدمة ال تكتفي باللغة اإلنكليزية 
وحدها باعتبارها لغ��ة عالمية، بل تُعلِّم الطالب 
لغاٍت أخرى تتعلَّق بالدول التي يُراد الكتابة عن 
تاريخه��ا، فالبح��ث التاريخي يتطلَّ��ب اإلطَّالع 

على وثائق تلك الدولة والكتب المؤلَّفة بلغتها.

إنَّ امتح��ان الكفاءة باللغة اإلنكليزية بوضعِه 
الحاض��ر غي��ر ُمجٍد أيض��اً؛ ألنَّ نمط األس��ئلة 
د يشمل كلَّ االختصاصات، بينما  االمتحانية موحَّ
المطلوب تعلمه من طالب الدراس��ات التاريخية 
ه��و غير المطل��وب في االختصاص��ات الطبية 
والهندس��ية والفيزيائي��ة على س��بيل المثال، بل 
المطلوب هو معرفة قراءة النصوص التاريخية 
وترجمتها ترجمةً تاريخي��ة غير حرفية، ولذلك 
وجب أن يكون هن��اك فرز بين الطلبة من حيث 
االختصاص، وأن يُعهد بوضع األسئلة االمتحانية 
وتصحي��ح أجوبتها إلى أس��اتذة متخصصين في 

التاريخ ممن يُجيدون اللغة اإلنكليزية.

الكلم��ات اإلنكليزي��ة كثي��رة  إنَّ مدل��والت 
ومتط��ورة وم��ن األفض��ل وجود معهد ف��ي كّلِ 
جامعة يتولَّ��ى تحقيق هذا الهدف، بفت��ح دوراٍت 
متخصصة ينتظم فيه الطلبة كلٌّ حسب اختصاصِه 

وبعد انتهاء الدورة يُج��رى امتحان الكفاءة. ومن 
المفيد في هذا الجانب أيض��اً إعطاء مادة التاريخ 
األوربي باللغة اإلنكليزية، أو إيفاد طلبة الدراسات 
العليا إلى الخارج لمدة س��تَّة أشهر في األقل لتعلُّم 

اللغة التي يحتاجها اختصاص كّلٍ منهم.

ا بشأن المواد الدراسية األخرى فيجب أن  أمَّ
ال تكون كثيرة أو مكررة تُس��بِّب إرباكاً للطالب، 
وأن ال توض��ع لمصلح��ة أس��اتذة بعينه��م دون 
غيرهم، أو أن تكون وسيلةً لكسٍب مادي أو تحقيق 
س��معٍة علمية، وعدم التقيد بكتاب منهجي بعينِه، 
بل يُترك للطالب حرية اس��تنطاق أكبر عدد من 
المصادر للحص��ول على المعلومات، والتعرف 
على اآلراء التي ترد فيها عن كّلِ حدٍث أو خبر.

ثالثًا: الرسائل واألطاريح 
م��ن المؤس��ف أنَّ الكثير م��ن الُمنتمين إلى 
الدراسات العليا في التاريخ ليس لديهم فكرة عن 
الموضوع الذي سيختارون كتابته، أو يأتون وفي 
فكرهم عناوين ُمس��بقة عن إحدى الش��خصيات 
المؤثرة أو األحزاب المتنفِّذة  أو العشائر الكبيرة 
أو ع��ن طائفٍة أو مذهٍب أو منطقٍة بعينها ليكتبوا 
عنها، فيكيلون لها المديح والثناء ويُضفون عليها 
األوصاف اإليجابية ويتجاوزون سلبياتها، ذلك 
من أج��ل الحصول على فائدةٍ آني��ة دون األخذ 
بنظ��ر االعتب��ار حاج��ة المجتمع والبل��د الذي 
ينتمون إلي��ه من هذِه الكتاب��ات، بل إنَّ بعضهم 
يُقلِّدون من سبقهم بالكتابة في موضوعاٍت سبق 
تناوله��ا، فيبدل��ون بعض الكلمات ف��ي العنوان 
فقط، ويكررون المعلومات السابقة دون إضافة 
الع على وثائق  أو تقديم معلوماٍت جديدة أو اإلّطِ

الع عليها. لم يسبق اإلّطِ

وكثيرون يفضل��ون الكتابة عن موضوعاٍت 
سياس��ية ويبتعدون عن المواضي��ع اإلقتصادية 
واإلجتماعية والفكري��ة لصعوبتها وتعدد اآلراء 
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حولها. فإنَّ على أقسام التاريخ تقوية االتجاهات 
الحديثة في البحث التاريخي، واالنتقال من العناية 
بالح��االت الفردية والجزئية إل��ى العناية بالحياة 
العام��ة )م��ن الخاص إل��ى الع��ام(، والنظر إلى 
 ،Anthropology التاريخ على أنَّه علم اإلنسان
وتأكيد وتطبيق األهداف العلمية والتربوية وتنمية 
الوع��ي التاريخي بين المثقفين، ودحض األفكار 
هة عن التاريخ والتي تدَّعي )أنَّ األمة التي  المشوَّ
تبحث في تاريخها تأكل نفس��ها(، وعلى المؤرخ 
أن يبتع��د عن نق��ل األحداث واألخب��ار وتجميع 
النص��وص كم��ا وردت، بل عليِه بي��ان معانيها 

واستجالء آثارها وأهميتها في وقتنا الحاضر.

وعل��ى الطالب أن يعرف أنَّ مس��ألة اختيار 
عنوان بحثِه هي إحدى الخطوات األساس��ية في 
الدراس��ات التاريخية ، فعليه أن يُدقِّق ويُحس��ن 
االختي��ار، وأن يبتعد عن المواضيع التي س��بق 
ن ف��ي ذهنِه أكثر من  وأن ُكتِ��ب عنها، وأن يُكّوِ
موضوع واحد يستطلع رأي أساتذته والمختصين 
ح��ول صالحيتها والفائدة المرجوة منها، وتوفر 
معلوماته��ا والفترة التاريخية التي تغطيها، وفي 
ضوء مالحظاتهم يضع خطَّة الموضوع ويحدد 
مصادره األساس��ية وأماكن تواجدها، ثمَّ يناقش 
ذلك في قس��مِه في )س��مينار( Seminar يُعقد 
لهذا الغ��رض، ومن المعروف أنَّ الباحث يُبِدع 
أكثر في حالة اختيارِه للموضوع بنفس��ِه وأن ال 

يكون مفروضاً عليه.

إنن��ا نج��د اآلن الص��ورة معكوس��ة تمام��اً 
فاألس��تاذ هو ال��ذي يختار الموض��وع للطالب، 
وم��ن المؤكَّد أنَّه س��يختار ل��ه الموضوع الذي 
يتالءم مع اختصاص��ِه وليس مع رغبة الطالب 
وقدراتِه، وق��د ال يُحقِّق الموضوع  فائدةً عامة، 
كما أنَّ الُمش��رف هو الذي يضع الخطَّة ويُرشد 
الطالب إلى المصادر وأماكن وجودها، في حين 
يجب أن يقتصر دوره على اإلرش��اد والتوجيه؛ 
يُتي��ح المج��ال أم��ام الطال��ب إلظه��ار  لك��ي 

شخصيتِه وقدرتِه في الحصول على المعلومات 
واس��تنباطها وتوظي��ف النص��وص وتحليله��ا، 
وليكون قادراً عل��ى الدفاع عن أفكارِه والتعبير 
عنها بأس��لوبِه، فإنَّ إعط��اء الباحث في التاريخ 
الحرية ف��ي عرض أفكارِه هو الطريق الس��ليم 
إلعداد الفكر الحر والبحث األصيل الذي يُحقِّق 

النتائج المرجوة من تدريس هذِه المادة.

وتج��در اإلش��ارة هن��ا إلى وج��ود خلل في 
مج��ال اختيار عناوين الرس��ائل واألطروحات 
نات��ج من عدم التنس��يق بين األقس��ام الُمتناظرة 
في الكلِّيات والجامع��ات العراقية، فالطالب في 
إحدى الكلِّيات ال يع��رف ما إذا كان الموضوع 
ال��ذي اختاره قد جرى بحثه ف��ي كلِّيٍة أخرى أم 

ال، بل إنَّ هذا يحدث ضمن الجامعة الواحدة.

ولتالف��ي األم��ر يج��ب اعتماد الحاس��وب 
ف��ي تس��جيل عناوي��ن الرس��ائل واألطروحات 
المبحوثة في كّلِ قس��م، وإصدار نشرات سنوية 
أو دليل عن كّلِ ما تمَّ إنجازه، وأن يجري تبادل 
ذلك مع األقسام األخرى في الجامعات العراقية 
ليتس��نَّى للطلب��ة والباحثين وأس��اتذة الجامعات 
اإلطَّالع عليه تجنباً للتكرار، وحبَّذا لو تولَّت كل 
جامع��ة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
بنفس��ها ذلك، وأن يؤخذ باألس��اليب التي حقَّقها 
التق��دم العلمي مؤخراً والُمطَّبق��ة في الجامعات 
المتقدمة، وذلك بقياس نس��بة اقتباس المعلومات 
التي كتبها الطالب من الرس��ائل واألطروحات 

التي كتبها الذين سبقوه في هذا المجال.

وم��ن األمور األخرى الت��ي يجب االلتفات 
إليها أيضاً هي اإلش��راف على رس��ائل الطلبة 
وأطاريحه��م، وأن يت��م اختيار الُمش��رف على 
وف��ق معايير خاصة تُراعي جانب االختصاص 
الدقي��ق، وعلى الرغم من أهمي��ة اللقب العلمي 
فإنَّ توفر االختص��اص الدقيق تبقى هي األكثر 
أهمي��ةً، إلى جانب الخبرة ف��ي مجال التدريس، 
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وكتابة البحوث العلمي��ة، وكذلك المنهجية التي 
يأخذ بها األستاذ الُمشرف والرسائل واألطاريح 
التي أُنجزت تحت إش��رافِه، وأن تكون له خبرة 
في تفس��ير القضايا التاريخية التي ال تزال محلَّ 
نق��اٍش وِخالف واجتهاد، وله ق��درة في التعامل 
مع ه��ذِه القضايا بص��ورةٍ علمي��ة صادقة، مع 
الق��درة على تحلي��ل الن��ص وتوظيف��ِه توظيفاً 
س��ليماً،  والتمييز ما بين النصوص الموضوعة 
والروايات المقطوعة أو المشكوك في صحتها.

وم��ن األهمية بمكان أخ��ذ رأي الطالب في 
اختي��ار الُمش��رف الذي س��تقع عليه مس��ؤولية 
تعوي��دِه عل��ى المثابرة، وتوجيه��ِه نحو التعامل 
والمصطلح��ات  التاريخي��ة  النص��وص  م��ع 
واأللفاظ بدالالتها التي ُكتبت فيها، ذلك أنَّ اللغة 
ه��ي األخرى في تطور مس��تمر ول��كّلِ عصر 
مصطلحاته ودالالته، وعليه االبتعاد عن سحب 
معان��ي واصطالحات المرحل��ة الحاضرة على 
المرحلة الماضية، بل على الباحث أن يضع كلَّ 
حادث��ٍة في مصطلح  الزمان الذي وقعت فيه مع 

اإلشارة إلى داللتها أو ما تعنيه في زماننا.

وف��ي مجال تعيي��ن لجان المناقش��ة نجد أنَّ 
األه��واء تتحك��م في ذل��ك، فال يُراع��ى جانب 
االختص��اص عند اختيار المناقش��ين، بل يكون 
التركيز على أس��ماء معين��ة دون غيرها. وفي 
كثي��ر من األحيان تُقرر نتيجة أو درجة الطالب 
الُممتحن ُمس��بقاً تبعاً للعالقات الشخصية داخل 
القس��م والكلِّي��ة ومركز األس��تاذ الُمش��رف أو 
ش��خصية الُممتحن، ومن األفض��ل أن ال يُترك 
أمر تش��كيل اللجان  لرئيس القسم وحده، بل يتم 
االختيار من اللجنة العلمية في القسم المختص، 
وأن يقت��رن ذلك بموافقة لجنة الدراس��ات العليا 

ومصادقة مجلس الكلِّية.

ونظراً لنُدرة المتخصصين بالتاريخ األوربي 
في جامعاتنا وألهمية متابعة هذا التاريخ وتأثيره 

على بلدان العالم الثالث عموماً، فال بدَّ من إعداد 
الخط��ط لتطوي��ر هذِه الدراس��ة داخ��ل البلد، أو 
من خالل إرس��ال البعثات إل��ى الخارج وتوفير 
المصادر الضرورية باللغ��ات األجنبية، وكذلك 
االهتم��ام بتاري��خ دول آس��يا وأفريقي��ا وأمريكا 

الالتينية التي تربطنا وإياها مصالح مشتركة.

وف��ي تاريخ العراق والب��الد العربية الحديث 
م��ن الواج��ب االهتمام به��ذا التاريخ ف��ي الِحقَب 
الممتدة من نهاية الحكم العباس��ي إلى نهاية الحكم 
العثماني، فهي ِحقَ��ب تراجع فيها الفكر والثقافة، 
ويمك��ن مالحظة ذلك من ن��درة الكتب والبحوث 
عنها باللغة العربية في المكتبات العامة والخاصة، 
مع أنَّها ِحقَب طويلة أسَّس��ت لكثيٍر من المش��اكل 
الت��ي نُعاني منه��ا في تاريخنا المعاصر سياس��ياً 
واجتماعي��اً وفكري��اً، ولذلك يجب إع��ادة النظر 
بدراستها والكشف عن مالبساتها والتعرف على 

طبيعة األقوام التي حكمت العراق خاللها.

من المؤكَّد أنَّ المؤرخين أهملوا الكتابة عنها 
لصعوبتها ونُ��درة المصادر العراقي��ة عنها، أو 
اعتقدوا أنَّها تخلو من جوانب حضارية تس��تحق 
التس��جيل، فمعظ��م معلوماتها تتوف��ر في الكتب 
الفارس��ية والمصرية والكتب والوثائق العثمانية 
التي أصبحت متاحةً للباحثين اآلن، والكثير منها 
تُرجم ونُش��ر، ومن المفيد أن يُعهد بترجمة ما لم 
يُترجم منها حتَّى اآلن من خالل التعاون المشترك 
والتبادل الثقافي واالتفاقيات؛ لتمكين الباحثين من 

تقديم صورة صحيحة عن تلك العهود.

وم��ن األمور األخ��رى التي يج��ب توجيه 
الباحثي��ن ف��ي التاريخ إليه��ا ه��ي التوجه نحو 
والح��ركات  الحضاري��ة  الجوان��ب  دراس��ة 
الش��عبية والعناية بالتراث العراقي واإلسالمي، 
والعم��ل عل��ى تحقي��ق المخطوط��ات من أجل 
توفي��ر المعلوم��ات للباحثي��ن والمحافظة على 
الت��راث من الضياع، وعلى أقس��ام التاريخ في 
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الجامعات العراقية توجيه الطلبة للعناية بتحقيق 
المخطوطات ونشرها؛ ألنَّ فائدة ذلك ال تقل عن 
البحث في المواضي��ع التاريخية األخرى إن لم 
��ة مالحظة أخيرة في مجال  تك��ن أهم منها، وثمَّ
كتاب��ة البحوث الجامعية، وه��ي إعطاء الطالب 
فسحة أكبر من الوقت المحدد لكتابة موضوعِه.

رابعًا: توفير المعلومات 
للباحثين

ويت��م ذلك من خ��الل االهتمام ب��دار الكتب 
والوثائ��ق العراقي��ة وتطويره��ا، بالتعاون بين 
وزارتي الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، 
وب��ذل جه��ود علمي��ة لحف��ظ الوثائ��ق وجمعها 
وصيانتها وفهرس��تها وترجمة ما هو ُمتاح منها 
باللغ��ات األجنبية، ورفدها بالوثائق الجديدة من 
داخل الع��راق وخارجِه على غ��رار ما يجري 
في دول منطقة الشرق األوسط التي جلبت دوله 
معظم الوثائق والمخطوطات المتعلِّقة بتاريخها 
من مظانه��ا في الوالي��ات المتح��دة وبريطانيا 

وفرنسا وروسيا والهند وتركيا.. وغيرها.

وعل��ى اإلدارة ع��دم وض��ع العراقيل أمام 
الطلبة ف��ي الوصول إليها بحج��جٍ واهية، على 
أن يتم حجب  الوثائق التي يُخش��ى من نش��رها 
لتعلقها بقضايا أمنية، أو تمس بعض الشخصيات 
الت��ي ال ت��زال على قي��د الحي��اة أو أنَّ مصلحة 
البالد تقتضى حجبها، مع الس��عي لتزويد الدار 
االستنس��اخ  وبأجه��زة  المتخص��ص  بال��كادر 
والوسائل التقنية الحديثة وأجهزة قراءة الوثائق 

والمخطوطات بأجور معقولة للباحثين.

ويج��ب االهتمام بالمكتب��ات العامة وتحديد 
أوق��ات الدوام واإلعارة الداخلي��ة فيها، ورفدها 
بالكت��ب والمخطوط��ات واألوراق الش��خصية 
ووس��ائل اإليضاح والدوري��ات التي تصدر في 

العراق وفي الخارج.

وإيجاد لجنة خاصة في وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي أو في دار الكتب والوثائق تتولَّى 
تس��هيل مهمة حص��ول الباحثين عل��ى الوثائق 
والمخطوط��ات والكتب والدوريات من الخارج 
عن طريق التبادل وعقد االتفاقيات وذلك بسبب 

صعوبة السفر.

تدريبي��ة  دوراٍت  ف��ي  الباحثي��ن  وإدخ��ال 
الستخدام أجهزة الحاس��وب وشبكة المعلومات 
واالتص��االت الدولي��ة )االنترني��ت( وتمكينهم 
من الحصول على الوثائق والمعلومات بش��كٍل 

مباشر.

وح��ّثِ التدريس��يين عل��ى المش��اركة ف��ي 
المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، واعتبار 
ذلك جزء من النش��اط العلمي للتدريسي لتمكينِه 
من اإلطَّ��الع على التج��ارب األجنبية في حقل 
االختص��اص وزي��ادة الكف��اءة. وكذل��ك دعوة 
األس��اتذة المعروفي��ن باختصاصاتهم التاريخية 
لزي��ارة  المتقدم��ة  األجنبي��ة  الجامع��ات  ف��ي 
الجامع��ات العراقي��ة؛ إلغن��اء الح��وار العلمي 
والثقاف��ي واإلطَّ��الع عل��ى تج��ارب اآلخرين 
وإجراء البحوث المشتركة مع األقسام والكلِّيات 

الُمتناظرة.

لطلب��ة  التخ��رج  ببح��وث  واالرتق��اء 
البكالوري��وس باعتباره��ا قاع��دة أولية للطالب 
تمكنه من إعداد البحوث في المس��تقبل أو ينتفع 
منها في أثناء مرحلة الدراس��ات العليا، خاصةً 
وق��د ص��ارت حالة ه��ذِه البح��وث يُرث��ى لها، 
فيج��ري بيعه��ا علناً ف��ي بع��ض المكاتب ومن 

بعض التدريسيين أنفسهم.

وأخيراً االهتمام بلغة البحث التاريخي التي 
يج��ب أن تكون خالي��ةً من األخط��اء الطباعية 
واللغوية، وأن تكون واضحةً مسبوكة العبارات 
سلس��ة يس��هل فهمه��ا وتبعث في نف��س القارئ 

الرغبة في المتابعة.
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خين  ف��ي البدء، وقبل أن نتح��دث عن المؤّرِ
الرواد ومحاوالت التأس��يس لمدرس��ٍة تاريخيٍَّة 
عراقي��ٍة، علين��ا أن نح��دد أوالً م��ا المقص��ود 

بالمدرسة التاريخيَّة ؟

المدرس��ة التاريخيَّ��ة مصطل��ٌح يُطلق على 
مجموع��ٍة م��ن األكاديميين المتَّفقي��ن على فكٍر 
تاريخّيٍ معيٍَّن قابٍل للتقليد، أو ذي هويٍة مشتركٍة 
ومنه��ج واح��د في كتاب��ة التاري��خ. أو هي فكٌر 
جمعٌي تش��ترك بِه مجموع��ةٌ من المتخصصين 
ف��ي حق��ل التاري��خ، يميِّزه��م ع��ن غيرهم من 
الُمنتحلي��ن له��ذا الحق��ل. والمدرس��ةُ التاريخيَّة 
هي ش��خصيَّةٌ أو صفةٌ عامة، وليست اتجاهاً أو 
خٍ بعينِه. فليس َمن يكتب في  أس��لوباً فردياً لمؤّرِ
التاريخ االجتماعي لمدينة بغداد مثالً هو صاحب 
مدرس��ٍة اجتماعية في التاريخ. وليس من يكتب 
ف��ي التاريخ االقتص��ادي هو صاحب مدرس��ٍة 
تاريخيَّ��ٍة اقتصادية. وبالتال��ي، إذا كان بإمكان 

أّيِ ش��خٍص أن يكتب في التاريخ وضمن فلسفٍة 
معينٍة أو اتجاٍه فك��رّيٍ معيٍَّن، فليس بالضرورة 
أن يك��ون ما يكتبه يندرج ضمن إطار مدرس��ٍة 

تاريخية ما.

وقبل كّلِ شيء، فالمدرسة التاريخيَّة مطلوبةٌ 
من المتخصصين والباحثين من حملِة الشهادات 
المؤهَّلي��ن أكاديمي��اً للكتاب��ة ف��ي التاريخ دون 
ا  خين. أمَّ غيرهم، ممن يُطلق عليه��م صفة مؤّرِ
المالمح التي أشار إليها أستاذنا الدكتور إبراهيم 
خلي��ل العالف – م��ع احترامنا الش��ديد لرأيِه - 
)وهي الجدية وصدق االستنتاج ودقَّة المالحظة 
��الع والصراح��ة وعش��ق الحرية  وِس��عَة اإلّطِ
الفكرية واإليمان بفكرتَي العدالة والتقدُّم( فليست 
مالمح لمدرس��ٍة فكريٍة تاريخيٍَّة على اإلطالق، 
على الرغ��م من أنَّ هذِه المالم��ح – أو بعضها 
عل��ى األقل – غير موجودةٍ اآلن لدى أغلب من 

يمارسون الكتابة في حقل التاريخ.

اد  المؤرِّخون األكاديميون الروَّ
ة عراقية ومحاوالت التأسيس لمدرسة تاريخيَّ

 د. أنيس عبد الخالق محمود)*(

 )*( الجامعة المستنصرية / كلية اآلداب.
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هل أسس المؤرِّخون الرواد 
لمدرسٍة تاريخية عراقية ؟

خين  لألس��ف كال. صحي��ٌح أنَّ جي��ل المؤّرِ
ترك��وا  والثان��ي  األول  الجي��ل  م��ن  ال��رواد 
إرث��اً متمي��زاً ف��ي الكتاب��ة التاريخي��ة يف��وق 
نِت��اج نُظرائه��م العرب ف��ي معظ��م األحيان، 
)الس��يَّما خالل عقود الس��تينيات والسبعينيات 
والثمانيني��ات من القرن العش��رين(، ولكنهم لم 
يعملوا على تأس��يس مدرس��ٍة تاريخيٍَّة عراقية 
ذات هوي��ٍة واضح��ٍة، ألنَّ كالً منه��م عك��س 
المدرس��ة التاريخيَّ��ة التي ينتم��ي إليها ويؤمن 
ج فيه��ا، وبالتال��ي ظهرت  به��ا أو الت��ي تخ��رَّ
لدين��ا العدي��د م��ن مناه��ج كتابة التاري��خ التي 
تعك��س مناهج أصحابه��ا واتجاهاتهم الفكرية، 
س��واء كانت غربيةً )بريطاني��ة أو أميركية( ، 
أو ش��رقيةً )س��وفيتية أو أوروبيةً شرقية(، ولم 
تظهر مدرس��ةٌ تاريخيَّةٌ جامعةٌ يمكن أن تكون 
خ العراق��ي، تميزه عن  هوي��ةً واضحةً للم��ؤّرِ

خين. غيرِه من المؤّرِ

إنَّ كتابات األس��اتذة األج��الَّء الدكتور عبد 
الدوري )1919-2010م(، والدكتور  العزيز 
)1918-2003م(،  العل��ي  أحم��د  صال��ح 
والدكت��ور ف��اروق عمر فوزي )م��ع اختالف 
اهتماماتهم في التاريخ اإلسالمي( تمثل انعكاساً 
وامتداداً للمدرسة التاريخيَِّة البريطانيِة، القائمِة 
عل��ى تقديم الفرضي��ة في المدون��ة التاريخيَّة، 
ومن ث��مَّ إي��راد األمثل��ة لدعم تل��ك الفرضية. 
وينطب��ق األمر نفس��ه على خريجي المدرس��ة 
التاريخيَّة األميركي��ة القائمة على تقديم الَحدَث 
على الفكرة، بعكس المدرسة السوفيتية القائمة، 
بعكس ذلك، عل��ى تقديم الفكرة وتأجيل الَحدَث 

إل��ى نهاية المط��اف، )ومن أمثلتها األس��اتذة: 
الدكت��ور فاضل حس��ين، والدكتور عبد األمير 
محم��د أمي��ن، والدكتور محمد توفيق حس��ين، 
وم��ن بعده��م الدكت��ور محم��د محم��د صالح، 
والدكتور س��امي س��عيد األحم��د(. فعندما تقرأ 
له��ؤالء األس��اتذة األجالء ترى نهج��اً أميركياً 
واضح��اً يمكن تميي��زه عن مؤلَّف��ات غيرهم، 
ولك��ن عل��ى الرغم من أنَّه��م قدَّموا دراس��اٍتٍ 
رائ��دةً في مجاالت تخصصاته��م المختلفة، إالَّ 
أنَّه��م لم يتَّفقوا مع أقرانه��م وزمالئهم اآلخرين 
على تأس��يس مدرسٍة تاريخيٍَّة عراقيٍة لها هويةٌ 
مش��تركةٌ، توحي بوجود اتجاه منهجّيٍ وفكرّيٍ 

ثابٍت وواضحٍ في تدوين التاريخ.

فلو أخذنا المدرس��ة الفرنس��ية مثالً، نرى 
بصم��ةً واضح��ةً يمك��ن تمييزها بس��هولة في 
خ فرنس��ي  كتابة التاري��خ، وعندما نقرأ لمؤّرِ
 Fernand برودي��ل  فرن��ان  مث��ل  ب��ارز، 
Braudel )1902-1985م(، أو نقرأ لباحث 
من جنسيٍة غير فرنس��يٍة ولكنه سار على نهج 
خين الفرنس��يين، أو تخرج في مدرس��ٍة  المؤّرِ
مش��تركةً  بصم��ةً  ن��رى  فرنس��يٍة،  تاريخيَّ��ٍة 
واضحةً لتلك المدرس��ة. فالمدرس��ة الفرنسية 
تهت��م بالجزئي��ات والتفاصيل الدقيق��ة، وتهتم 
بالبناء االجتماعي في تفس��ير حوادث تاريخيَّةً 
د على النقاط الحاس��مة، ولكن  سياس��يةً، وتؤّكِ
ضم��ن إطاٍر ش��امٍل مبنّيٍ على تسلس��ٍل محكٍم 

للحوادث. 

كذل��ك  األلماني��ة  التاريخيَّ��ة  والمدرس��ة 
له��ا بصم��ةٌ واضحة، فه��ي تهت��م بالتأصيل، 
أي إع��ادة الَح��دَث إل��ى ج��ذورِه، والس��يَّما 
المؤلَّف��ات  ون��رى  )اللغوي��ة(.  الفيلولوجي��ة 
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وباإلكث��ار  بالرصان��ة،  تتَّس��م  األلماني��ة 
م��ن األمثل��ة وتوثي��ق المعلوم��ة. وبالتال��ي، 
فالمدرس��ة التاريخيَّ��ة األميركي��ة مث��الً تمثل 
هويةً مش��تركةً لكّلِ َمن يكت��ب التاريخ ضمن 
اتجاهها ومنهجها، ولذلك فهي تش��مل باحثين 
خين أميركان وغي��ر أميركان، ولكنهم  ومؤّرِ
س��اروا على نه��ج المدرس��ة األميركية )مثل 
العراقيي��ن  غي��ر  أو  العراقيي��ن  خي��ن  المؤّرِ
الذين عكس��وا المدرس��ة التاريخيَّة األميركية 
ف��ي كتاباته��م(. وينطب��ق ه��ذا الوصف على 

باقي المدارس التاريخيَّة المعروفة.

هل انعكس عدم وجود مدرسة 
ة عراقية على كتابة  تاريخيَّ
التاريخ في الجيل الالحق ؟

كان ال ب��دَّ أن ينعكس تع��دد االتجاهات في 
كتاب��ة التاريخ على الجيل الالحق من الباحثين، 
��الت األكاديمية  ال��ذي ال يحمل لألس��ف المؤّهِ
لجيل الرواد بمختلف أنواعها، وبالتالي تشوهت 
الكتاب��ة التاريخيَّ��ة، وظهرت لدين��ا جيوٌش من 
َحَمل��ِة الش��هادات في مج��ال التاري��خ، ولكنهم 
��الت الذهني��ة واألكاديمية  يفتق��رون إلى المؤّهِ
الكافي��ة التي توافرت لجي��ل الرواد، وبالتالي لم 
يعد باإلمكان الحديث عن وجود مدرسة تاريخيَّة 
عراقي��ة، وكانت أهم ِس��مات كتابات هذا الجيل 
االبتعاد ع��ن المعايير األكاديمي��ة الرصينة في 
الكتابة، فتفشَّ��ت حاالت السرد والنقل العشوائي 
م��ن المصادر المختلفة، دون تمحيص أو تدقيق 
للمعلوم��ات ومقارنتها م��ع بعضها، ناهيك عن 
ع��دم قدرة الباحث على نقد تل��ك المعلومات أو 

تحليلها.

أخي��راً، ال بدَّ م��ن توصياٍت أولي��ة وقابلة 
للتطوي��ر م��ن أجل تأس��يس مدرس��ٍة تاريخيٍَّة 
عراقيٍة. فإذا لم يلتفت أس��اتذتنا الرواد إلى هذا 
الموضوع، ف��ال يعني ذلك أن نهمله ونتجاهله 
قات التي تعترضه  نح��ن أيضاً، رغم كل المعّوِ
حالياً. ويأتي في طليعة تلك التوصيات اعتمادُ 
ضوابط صارمة في كتابة الرسائل واألطاريح 
الجامعي��ة يُلزم الباحث والُمش��رف بالتقيُّد بها. 
وهذِه الضوابط تش��مل القضاي��ا المادية )مثل 
أصالة المصادر وأس��اليب التوثيق وغيرها(، 
والفكري��ة )مث��ل تعاُمل الباحث م��ع مصادرِه 
من حي��ث النقد والتحليل واالس��تنتاج والقدرة 
عل��ى تكوي��ن أفكار جدي��دة والخ��روج بنتائج 
ُمبتك��رة وم��ا إلى ذل��ك( للخروج بدراس��اٍت 
ل إضاف��ةً واضحةً في  تاريخيَّ��ٍة جدي��دةٍ تُش��ّكِ

الحقل المعرفي.

وال ب��دَّ أيض��اً م��ن وضع آلي��اٍت وضوابط 
جديدةً وصارمةً لتقدير الدرجات العلمية، وليس 
كم��ا يح��دث اآلن، إذ تُمن��ح رس��ائُل وأطاريح 
تفتقر إلى أبس��ط شروط الرس��ائل العلمية تقدير 
��ا مجاملةً لألس��تاذ الُمش��رف، أو  )امتي��از(، إمَّ
للباحث، وألس��باٍب شخصيٍة بعيدةٍ كلَّ البُعد عن 

المعايير العلمية واألكاديمية.

وعلى الرغم من أنَّ البيئة العلمية الحالية ال 
تس��مح ببناء أو تأسيس مدرسٍة تاريخيٍَّة عراقيٍة 
على وفق اإلمكانات والمؤهالت الموجودة، إالَّ 
أنَّ ذلك ال يمنع من البدء بوضع أس��ٍس صحيحٍة 
وثابت��ٍة متَّفٍق عليه��ا، ويمكن البن��اء عليها تُلبِّي 
متطلبات مدرس��ة تاريخيَّ��ٍة عراقيٍة له��ا هويةٌ 

متميزة.



صور ندوة 
) المدرسة التأريخية العراقية .. المفهوم والواقع(
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ف��ي البدء م��اذا نعن��ي بالمدرس��ة التاريخية  
 The أو باألحرى The Historical School
Historical Tradition: هو تقليد تس��ير وفقه 
الكتابات والتدوينات التاريخية معرفياً ومنهجياً، 
ل��ة ذات أث��ر عام يُح��دد ماهيَّة  وتك��ون بالُمحّصِ

الدراسات التاريخية وكيفية معالجتها.

عل��ى الرغم من هذا التعريف الُمبسَّ��ط، لكن 
ة س��ؤال جوهري يتقدم هنا، هل هناك مدرسة  ثمَّ
عراقية يمكن مالحظتها، وتلمُّس أثرها المعرفي 
والمنهج��ي. وقب��ل اإلجاب��ة عن هذا التس��اؤل، 
��ة رواد ومؤرخين كتبوا  ق��د يصح الق��ول إنَّ ثمَّ
وأج��ادوا ف��ي حق��ل التأرخة العراقي��ة، وهؤالء 
المؤرخ��ون الرواد كانوا على درج��ٍة عالية من 
اإلتق��ان المنهج��ي، لك��ن م��ن جهٍة أخ��رى هل 
تأط��رت أعمال ه��ؤالء ال��رواد وفقًا إلس��لوب 
ومنهجية ورؤى واحدة، تمكننا من رصد مدرسة 
عراقي��ة واضحة المعالم وقائم��ة بذاتها ؟ هذا ما 

تحاول هذِه الورقة اإلجابة عليه.

ف��ي الواقع، يجب التش��ديد هن��ا قبل الحديث 
ف��ي اإلجابة عن المدرس��ة العراقي��ة وتجلِّياتها، 
أنَّ ال ت��الزم ش��رطي ف��ي أنَّ كلَّ م��ن كتب في 

المج��ال التاريخي أو أحد فروعِه هو باألس��اس 
م��ؤرٌخ محت��رف قد تلقَّ��ى تدريباً علمي��اً خاصاً 
Scientific Training من أحد أقس��ام التأريخ 
األكاديمية، وعليه يمكن رصد أربعة مدارس أو 
اتجاهات عامة منذ القرن العشرين ولغاية اآلن:

1. االتجاه الحولي – األقوامي )المحافظ(: 
وه��ذا االتج��اه ش��غل الحيِّ��ز األكبر م��ن القرن 
العش��رين، ودشَّ��ن عملي��ة الكتاب��ة التاريخي��ة 
وتوثيقها بما يتالءم مع تغليب المنهجية الوصفية 
في معالجة األحداث التاريخية دون االنغماس في 
تحليل جوانب وظواهر متعددة من تلك األحداث، 
وأب��رز مث��ال على ذل��ك كتاب��ات البحاث��ة عبد 
الرزاق الحسني )1903-1997م(، المتعددة ما 
بين التأرخة السياس��ية واألحوال العامة وصوالً 
إل��ى الكتابة ع��ن الطوائ��ف واألقلي��ات الدينيَّة، 
والمحام��ي عباس الع��زاوي )1890-1971م( 
ودوره ف��ي التوثي��ق الحول��ي – الكرونولوجي 
وقوميات��ِه  الع��راق  لتاري��خ   Chronology

وطوائفِه.

2. االتجـــاه القومـــي: ويُقصد به��ذا االتجاه 
تغليب السَّردية التي تتبناها الدولة )قومياً ومذهبياً( 

التأرخة العراقية 
بين االتجاهات العامة واألنساق الجديدة

 )*( الجامعة المستنصرية / كلية اآلداب.
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له هذِه  ف��ي عملي��ة التدوين التاريخ��ي، وما تُش��ّكِ
العملية من ردات فع��ٍل مماثلة تقوم بها القوميات 
والطوائ��ف األخ��رى الت��ي ال تتبنَّ��ى السَّ��ردية 
الرسمية للدولة في كتابة التاريخ؛ لتُسهم في إنتاج 
ما يُعارض هذِه التوجهات، ومن األمثلة التي ترد 
في هذا المقام في متابعة سردية الدولة هي كتابات 
الدكتور فاروق عمر فوزي “التاريخ اإلس��المي 
وفكر القرن العش��رين”، والدكتور عبد هللا سلُّوم 
الس��امرائي “الغلو والفرق الغالي��ة في الحضارة 
اإلس��المية”، والدكتور أحمد سوسة “في طريقي 

إلى اإلسالم”.

3. االتجـــاه االقتصادي – الماركســـي: مثَّل 
ه��ذا االتجاه واحداً من أن��در الحقول الواعدة التي 
ارتكزت عليها الكتابات التاريخية العراقية وكانت 
بح��ق من أب��رز االتجاه��ات ريادةً في المش��رق 
العرب��ي تحديداً، وله��ذا يبرز خالل ه��ذا االتجاه 
س ف��ي األول التأكيد على الجوانب  فرعي��ن، تكرَّ
اإلقتصادي��ة على ِغرار كتاب��ات كّلٍ من الدكتور 
عبد العزيز ال��دوري )1919-2010م( “تاريخ 
العراق االقتصادي في الق��رن الرابع الهجري”، 
والدكتور صالح أحمد العل��ي )1918-2003م( 
“التنظيمات اإلجتماعي��ة واالقتصادية في القرن 
األول الهج��ري”؛ ول��م تمت��زج في كتاب��ات هذا 
ا الفرع الثاني  الرعيل االتجاهات الماركس��ية. أمَّ
س��ت فيه التوجهات الماركسية وكما برز  فقد تكرَّ
جلي��اً ف��ي كتابات الدكتور حس��ين قاس��م العزيز 
)1922-1995م( “البابكي��ة وانتفاضة الش��عب 
األذربيجاني ضدَّ الخالفة العباسية”، وسرعان ما 
انكفأ هذا االتجاه األخير بس��بب عدم انفتاح الدولة 
الش��مولية العراقية على تيار اليسار العراقي منذ 

منتصف عقد السبعينيات من القرن العشرين.

4. االتجـــاه اإلجتماعـــي: وه��و م��ن أكثر 
التأرخ��ة  ف��ي  وفاعلي��ة  االتجاه��ات حض��وراً 
المدرس��ة  أنَّ  الق��ول  ع��ن  وغن��ي  العراقي��ة، 
اإلجتماعية التحليلية كانت قد لقيت صداها الكبير 

ل��دى نُخبة م��ن رواد الكتابة ف��ي العراق. وتقف 
ف��ي المقدم��ة إس��هامات الدكتور عل��ي الوردي 
)1913-1995م( وُمصنَّفات��ه البحثي��ة الخاصة 
بالمجتمع العراقي وتحليل تاريخية بُنيتِه السياسية 

– اإلجتماعية.

ال ش��كَّ أنَّ هذِه االتجاهات ال تمثل سوى عينة 
ُمنتخبة سائدة في غالب القرن العشرين – اختيرت 
للتدلي��ل على أنم��اط واتجاهات التأرخ��ة العراقية 
– وق��د تخلَّلت هذِه األنم��اط الكثير من المحاوالت 
الدؤوبة ف��ي أعمال بعض المؤرخين األكاديميين، 
لك��ن من المهم القول إنَّ امت��دادات هذِه االتجاهات 
العامة ف��ي التأرخة العراقية قد وجدت لها أنس��اقاً 
جديدة بعد عام 2003م أكملت مالمحها وأضافت 

لها أبعاداً جديدة. ومن جملة هذِه األنساق:

1. االتجاه األقوامي – الطوائفي )غير المحافظ(: 
برز هذا االتجاه المركَّب بقوة بعد التغيير السياسي 
الذي َشِهدَهُ العراق عام 2003م، وعلى حساب االتجاه 
السابق الذي نحى منحى الحوليات، واالكتفاء بالطابع 
الكرونولوجي في معالجة الموضوعات التاريخية، 
ونح��ى هذا االتجاه الجديد منحى التأكيد على تاريخ 
القوميات والطوائف والجماعات الدينيَّة، والتعاطي 
لمفردات خاصة باألديان والمذاهب كانت شبه ُمغيَّبة 
منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921م، ولغاية 
التغيير الذي َشِهدتهُ الدولة في عام 2003م، وأبرز 
تلك المفردات هي التشيُّع والتسنُّن، ويبرز ضمن هذا 
االتجاه كتابات األكاديمي العراقي المعروف الدكتور 
رش��يد الخيون، آخرها كتابه “100 عام من تاريخ 
اإلسالم السياسي بالعراق: الشيعة والسنة”، وكتابات 
األستاذ حس��ن العلوي “الشيعة والدولة القومية في 

العراق”.

2. االتجـــاه اإلجتماعـــي: مثَّل ه��ذا االتجاه 
بعد عام 2003م امتداداً حيوياً لالتجاه الس��ابق، 
لكنه أض��اف أبعاداً جديدة تتعلَّ��ق بهويات وبُنى 
المجتم��ع العراق��ي ومحدداتِه، وخي��ر من يُمثل 
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المدرس��ة التاريخي��ة اإلجتماعي��ة الحديث��ة هي 
كتاب��ات الدكت��ور فال��ح عب��د الجب��ار “العمامة 
وح��ركات  خط��اب  سوس��يولوجيا  واألفن��دي: 
االحتجاج الديني”، والدكتور هش��ام داوود. هذا 
االتج��اه فرض نفس��ه بقوة ليجدد حرك��ة الكتابة 
التاريخي��ة وليثب��ت أن ال انفص��ام بي��ن التدوين 
التاريخي الص��رف وبين العل��وم اإلجتماعية – 

اإلنثروبولوجية االستقصائية.

س هذا االتجاه منذ  3. االتجاه الماركسي: تكرَّ
ثمانينيات القرن العشرين وال يزال فاعالً ومتناغماً 
م��ع المدرس��ة اإلجتماعية ومعالجاته��ا من خالل 
إبراز قدرة الطبقات اإلجتماعية على صنع التاريخ، 
ورس��م أبعاد صراعها مع الس��لطات والحكومات 
الُمتعاقب��ة، فضالً ع��ن تأطير البُن��ى اإلقتصادية 
ورصد أثره��ا الفاعل في متغي��رات مكانة الدولة 
والمجتمع العراقي على حدٍّ سواء، ويقف في مقدمة 
هذِه الجهود األعمال الكتابية المهمة للدكتور عصام 
الخفاجي ف��ي كتابيِه األبرزي��ن: “الدولة والتطور 
الرأس��مالي في الع��راق 1968-1978”، وكتابه 
رة: العبور إلى الحداثة  المهم اآلخر: “والداٌت متعّسِ
ف��ي أوربا والمش��رق”، الذي يمثل بح��ق االمتداد 
الطبيعي للمؤرخ الفلس��طيني األصل الشهير حنا 

بطاطو )1926-2000م(.

ة اتجاهات وأنس��اق أخرى ال تقل  ال ش��كَّ ثمَّ
��ا أش��رنا إلي��ه اآلن، لكن ف��ي العودة  أهمي��ةً عمَّ
لإلجابة عن تساؤلنا اآلنف نرى أن ال جامع يحدد 
هذِه االتجاهات واألنس��اق في التأرخة العراقية؛ 
ألنَّه وببساطة ال زالت عملية صيرورة المدرسة 
العراقي��ة في طور التش��كُّل والتكوي��ن، وتحتاج 
ق  لوقٍت أطول حتَّى تتجذر الجهود الكتابية وتتعمَّ
صيغه��ا ورؤاه��ا. ومن جانٍب آخ��ر أفرز رصد 
ه��ذِه االتجاهات إلى تأكيد نقط��ة جوهرية مهمة 
تتعلَّ��ق بارتهان الكثير من ه��ذِه االتجاهات ببقاء 
روادها واس��تمرارية عملهم البحثي، بمعنى آخر 
ق هذِه األعمال الكتابية حتَّى يُشار لها أنَّها  لم تتعمَّ

تمثل مدرسة في التوثيق التاريخي قائمةً بذاتها.

ال زال هن��اك س��قف واس��ع م��ن المجاالت 
الحيوي��ة ينتظر المدرس��ة التاريخي��ة العراقية، 
عل��ى ِغ��رار المج��االت اإلجتماعي��ة والفكرية 
قة، ومؤثرات مدرس��ة الحوليات الفرنسية  الُمعمَّ
ش��ين ف��ي التاري��خ، وف��ي  كموضوع��ات الُمهمَّ
ه��ذا اإلط��ار أخت��م ورقت��ي البحثية ف��ي رصد 
إش��كاليات ومحاذي��ر التدوي��ن التاريخ��ي داخل 
الوسط األكاديمي العراقي في مرحلة ما قبل عام 

2003م وما بعدها.

بعض من مالمح وس��لبيات التأرخة العراقية 
في الوسط األكاديمي:

1. محاذير نقد السلطة الحاكمة والتماهي مع 
بعض ُمسلَّماتها.

2. النمطية في اختيار المواضيع الكالسيكية 
على ِغ��رار التأكيد على الجانب السياس��ي على 
حس��اب الجوان��ب األخ��رى )عق��دة الوجاه��ة 

السياسية الفوقية(.

3. تقديس التراث على حس��اب النقد العلمي 
)عقدة رفض المدرسة االستشراقية(، وما يستتبع 
ذلك من االبتعاد عن نقد المؤسَّسة الدينية والتملُّق 

الظاهري لها.

4. تجن��ب الخوض ف��ي الموضوعات ذات 
الطابع الطائفي.

5. ع��دم االهتم��ام بموضوع��ات الص��راع 
وظواه��ر االس��تعباد الطبق��ي واإلثني والجنس��ي 
وسياس��ات التمييز الذكورية، لالعتقاد الكالسيكي 
الس��ائد بعدم ارتباطها المباشر بحقل التاريخ، على 
الرغم مث��الً من إنجاز مش��اريع كتابي��ة أكاديمية 
أصَّلت عملية تأرخة التحوالت البُنيوية، كالحركات 
النسوية والنقابية والتعليمية في العراق، لكنها أغفلت 

اإلجابة عن جميع تلك المجاالت الحيوية.
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