اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم

ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﺟﺪ
مدير إدارة الخرائط "السابق"
دار الكـتب والوثائق القومية المصرية

أ.د .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻏﻮردو

ٔ
استاذ باحث وإطار في اإلدارة التربوية

ٔ
اكاديمية الجهة الشرقية – المملكة المغربية

أ.د .ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل

ٓ
ٔ
استاذ الحضارة واالثار القديمة
رئيس قسم التاريخ بكلية البنات
جامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية
أ.د .ﺧﻠﻴﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﺮاﻳﺒﺔ

ٔ
استاذ الجغرافيا التاريخية السياسية

نائب عميد كلية عجلون الجامعية
ٔ
جامعة البلقاء التطبيقية – المملكة االردنية الهاشمية

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

أ.د .ﻧﻬﻠﺔ اﻧﻴﺲ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ٔ
استاذ التاريخ اإلسالمي

كلية الدراسات اإلنسانية
ٔ
جامعة االزهر – جمهورية مصر العربية
أ.د .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻠﻌﺮﺑﻲ

ٔاول دورية عربية ُم ّ
حكمة ربع سنوية متخصصة في الدراسات التاريخية
ٔ
ٔ
تصدر في شكل إلكـتروني ،تاسست غرة جمادى االول  ١٤٢٩هجرية،
ٔ
ٔ
وصدر العدد االول منها في سبتمبر ) ايلول ( ٢٠٠٨
ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

@تدعو كل المهتمين بالمحافظة على تاريخ الوطن العربي إلى إثراء
صفحات الدورية بالموضوعات التاريخية.
ٔ
@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات االساتذة ،والباحثين ،والكـتاب
المتخصصين ،من مقاالت ودراسات وبحوث تاريخية.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ

ٔ
@الدوريــة متخصصــة فــي المواضــيع العلميــة و اال كاديميــة البحتــة
التـ ـ ــي تخـ ـ ــص ٔاسـ ـ ــاتذة وطـ ـ ــالب الجامعـ ـ ــات العـ ـ ــربٔ ،واصـ ـ ــحاب
الدراس ــات العلي ــا ،والب ــاحثين ف ــي الدراس ــات التاريخي ــة والعل ــوم
ذات العالقة ،والمهتمين بالقراءات التاريخية@ @@.
 الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا ،وال
تعب ــر بالض ــرورة ع ــن جه ــة نظ ــر دوري ــة ك ــان التاريخي ــةٔ ،او هيئ ــة
التحرير.

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

ّ
ال ّ
ّ
مسؤولية عن الموضوعات التي يـتم
تتحمل دورية كان التاريخية ٔا ّية
نش ــرها ف ــي الدوري ــة .ويتحم ــل ال ُكـت ــاب بالت ــالي كام ــل المس ــؤولية ع ــن
كـتابـاتهم التــي تخـالف القــوانينٔ ،او تنتهــك حقـوق ّ
الملكيــةٔ ،او حقــوق
ٓ
ٓ
االخرين ٔاو ٔاي طرف اخر.

ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ٓ
كلية االداب والعلوم اإلنسانية
جامعة الجياللي ليباس– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

دوريـة كــان التاريخيــة غيــر مدعومــة مــن ٔايــة جهــة داخليــة ٔاو خارجيــة ٔاو
حــزب ٔاو تيــار سياســي ،إنمــا هــي منبــر علمــي ثقــافي مســتقل يعتمــد علــى
جهــود المخلصــين مــن ٔاصــحاب الفكــر ومحبــي الثقافــة الــذين يؤمنــون
ٔ
باهمية الدراسات التاريخية.

ٔ
استاذ تاريخ العصور الوسطى

ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﺒﺮ:

ٔ
استاذ التاريخ الوسيط

أ.د .ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ

ٓ
كلية االداب والعلوم اإلنسانية
جامعة الباحة– المملكة العربية السعودية ً
)سابقا(
أ.د .ﺑﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻒ

كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي
خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم

دار ناشري للنشر اإللكـتروني – الكويت
ٔ
اول دار نشر ومكـتبة إلكـترونية عربية مجانية
ٔ
تاسست يوليو ٢٠٠٣
@

ٔ
ارشيف اإلنترنت الرقمي العالمي
منظمة غير ربحية )سان فرانسيسكو(

الجمهورية العربية السورية
أ.د .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ

ٔ
استاذ الجغرافيا وعميد الشئون العلمية
جامعة بخت الرضا – جمهورية السودان

www.nashiri.net

@
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

www.archive.org
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٢

أ.د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﻮﻧﺲ
ٔ
كاتب وباحث وقاص وروائي واستاذ جامعي
عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية
الجمهورية العربية السورية
أ.د .ﻧﺎﻇﻢ رﺷﻢ ﻣﻌﺘﻮق اﻹﻣﺎرة

ٔ
استاذ مساعد التاريخ المعاصر

ٓ
قسم التاريخ – كلية االداب
جامعة البصرة – جمهورية العراق

ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﺭﻳﺔ

ك ــان التاريخي ــة مس ــجلة وف ــق النظ ــام الع ــالمي لمعلوم ــات ال ــدوريات،
وحاصلة على الترقيم الدولي المعياري الموحد للدوريات:
ISSN: 2090 – 0449 Online
ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ

سلس ــلة الم ــؤرخ الص ــغير ،ه ــي سلس ــلة
كـتب علمية تاريخيـة ،تهـدف إلـى تـوفير
المعلوم ــة العلمي ــة ح ــول الموض ــوعات
ٔ
التاريخية التي تهـم البـاحثين ،باسـلوب
ٔاك ــاديمي موث ــق يتواف ــق م ــع متطلب ــات
البحـ ــث العلمـ ــي .وتسـ ــتهدف السلسـ ــلة
الطالب والباحثين إلرشادهم في طريق
البحـ ــث العلم ـ ــي ،واإلعالم ـ ــي ُ
والمعل ـ ــم
والمثقــف العربــي لمســاعدتهم علــى نشــر
الوعي التاريخي.

أ.د .ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ دروﻳﺶ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

ٓ
ٔ
استاذ االثار اإلسالمية

ٔ
رئيس مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات االثرية
جامعة المنيا – جمهورية مصر العربية
أ.د .ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺸﻄﺸﺎط
ٔ
استاذ التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية

ٓ
قسم التاريخ  -كلية االداب
جامعة بنغازي  -دولة ليبيا

أ.د .ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻳﺲ

ٓ
ٔ
استاذ االثار اإلسالمية

ٓ
كلية االداب
جامعة سوهاج  -جمهورية مصر العربية
أ.د .ﻋﺎرف ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺮﻋﻮي

ٔ
استاذ التاريخ الحديث والمعاصر
ٓ
نائب عميد كلية االداب
جامعة إب  -الجمهورية اليمنية

د .أﻧﻮر ﻣﺤﻤﻮد زﻧﺎﺗﻲ

ٔ
استاذ التاريخ اإلسالمي

كلية التربية
جامعة عين شمس  -جمهورية مصر العربية

رﺋﻴﺲ

د .أﺷﺮف ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ٓ
كلية االداب والعلوم اإلنسانية – جامعة ابن رشد – هولندا

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ٔ
استاذ بـاحث في تـاريخ وتـراث العصـور الوسطى
إﺳﺮاء ﻋﺒﺪ رﺑﻪ

ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ

ترتبط دورية كان التاريخيـة بعالقـات تعـاون مـع عـدة مؤسسـات عربيـة
ودوليــة بهــدف تعزيــز العمــل العلمــي فــي المجــاالت ذات االختصــاص
المش ــترك ،وتعظ ــيم الفائ ــدة م ــن البح ــوث والدراس ــات الت ــي تنش ــرها
الدوريــة ،وتوســيع حجــم المشــاركة لتشــمل الفائــدة كــل ٔانحــاء الــوطن
العربي.
ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ

 يحـ ـ ــق للكاتـ ـ ــب إعـ ـ ــادة نشـ ـ ــر المقـ ـ ــال )البحـ ـ ــث( بصـ ـ ــورة ورقيـ ـ ــة
ٔاو إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير.
 يحق للدورية إعادة نشر المقـاالت والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات
غير ربحية دون الرجوع للكاتب.
ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ

توج ـ ـ ــه المراس ـ ـ ــالت واالقتراح ـ ـ ــات والموض ـ ـ ــوعات المطلوب ـ ـ ــة للنش ـ ـ ــر
باس ــم رئ ــيس تحري ــر دوري ــة ك ــان التاريخي ــة عل ــى البري ــد اإللكـترون ــي:
mr.ashraf.salih@gmail.com
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ٔ
لمزيد من التواصل بإمكانك مطالعـة الدوريـة واالرشـيف بالكامـل علـى
الموقع اإللكـتروني باإلضافة إلى مزيد من التفاعل  ..نحن بانتظاركم
www.kanhistorique.org
www.historicalkan.co.nr

إﻳﻤﺎن ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ
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اﻹﺷﺮاف
اﻟﻠﻐﻮي

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺪ رﺑﻪ
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٣

ﱠ
علمية عاملية ُم َحك َمة ربع سنوية

] l]ð]†qý]æ‚Â]çÏÖ]æl^‰^éŠÖ

ُ َ ْ
ترح ــب ﱠد ِوري ــة ك ــان ال ﱠت ِارْيخي ــة بنش ــر البح ــوث الجي ــدة والجدي ــدة املبتك ــرة ــي أي م ــن حق ــول الدراس ــات التاريخي ــة ،أو العل ــوم املس ــاعدة ذات
ْ
العالق ــة ،ويش ــمل ذل ــك ك ــل العل ــوم نظ ـ ًـرا لطبيعة ال ﱠت ـ ِـارْيخ كعل ــم يتن ــاول النشاط ٕالانس ــاني كاف ــة .م ــع مراع ــاة ع ــدم تع ــارض ٔالاعم ــال العلمي ــة
املقدم ــة للنش ــر م ــع العقائ ــد الس ــماوية ،وأال تتخ ــذ أي ــة ص ــفة سياس ــية ،وأال تتع ــارض م ــع ٔالاعـ ـراف ؤالاخ ــالق الحمي ــدة ،وأن تتس ــم بالج ـ ّـدة
ؤالاصالة واملوضوعية ،وتكتب بلغة عربية سليمة ،وأسلوب واضح.
 †ßÖ]l^‰^é‰
ْ
ُ َ
ﱠ
ْ
تس ـ ـ ـ ى ﱠد ِوري ـ ـ ــة ك ـ ـ ــان الت ِاريخي ـ ـ ــة إ ـ ـ ــى اس ـ ـ ــتيعاب رواف ـ ـ ــد ك ـ ـ ــل ٔالافك ـ ـ ــار
والثقافـ ــات ذات البعـ ــد التـ ــاري ي ،ويسـ ــعدها أن تسـ ــتقبل مسـ ــاهمات
ُ
أصحاب القلـم مـن ٔالاسـاتذة ٔالاكـاديمي ن والبـاحث ن والك ﱠتـاب املثقفـ ن
ٔالافاض ـ ــل ،ض ـ ــمن أقس ـ ــام الدوري ـ ــة :البح ـ ــوث والدراس ـ ــات ،ع ـ ــروض
الكتب ،عروض ٔالاطاريح الجامعية ،تقارير اللقاءات العلمية.
هيئة التحرير:
ُ
 تعط ــى ٔالاولوي ــة ــي النش ــر للبح ــوث والع ــروض والتق ــارير حس ــب
ٔالاســبقية الزمنيــة للــورود إ ــى هيئــة تحريــر الدوريــة ،وذلــك بعــد
ــا مــن هيئــة التحكــيمً ،
ووفقــا لالعتبــارات العلميــة والفنيــة
إجاز
ال تراها هيئة التحرير.
 تقــوم هيئــة التحريــر بــالقراءة ٔالاوليــة للبحــوث العلميــة املقدمــة
للنشـ ــر بالدوريـ ــة للتأكـ ــد مـ ــن تـ ــوافر مقومـ ــات البحـ ــث العلم ـ ـ ،
وتخض ـ ــع البح ـ ــوث والدراس ـ ــات واملق ـ ــاالت بع ـ ــد ذل ـ ــك للتحك ـ ــيم
العلم واملراجعة اللغوية.
 يكتفــي باإلجــازة مــن قبــل اثنـ ن مــن أعضــاء هيئــة التحريــر لنشــر
مراجعـ ـ ــات الكت ـ ـ ــب ،ؤالاطـ ـ ــاريح الجامعي ـ ـ ــة ،وتقـ ـ ــارير اللق ـ ـ ــاءات
العلمية.
 يح ـ ــق لهيئ ـ ــة التحري ـ ــر إج ـ ـراء التع ـ ــديالت الش ـ ــكلية ع ـ ــى امل ـ ــادة
املقدم ـ ــة للنش ـ ــر ل ـ ــتكن وف ـ ــق املعي ـ ــار ) (IEEEتنس ـ ــيق ال ـ ــنص ـ ــي
عمودين ،مع مراعاة توافق حجم ونوع الخط مع نسخة املقـال
املعياري.
ً
 تقــوم هيئــة التحريــر باختيــار مــا تـراﻩ مناســبا للنشــر مــن الجرائــد
واملج ـ ــالت املطبوع ـ ــة وٕالالك ﺮوني ـ ــة م ـ ــع ع ـ ــدم ٕالاخ ـ ــالل بحق ـ ــوق
الدوريات واملواقع وذكر مصدر املادة املنشورة.
هيئة التحكيم:
 يعتم ــد ق ـرار قب ــول البح ــوث املقدم ــة للنش ــر ع ــى توص ــية هيئ ــة
ً
تحكيمــا س ـ ًـريا
التحريــر واملحكم ـ ن؛ حيــث يــتم تحكــيم البحــوث
بإرسال العمل العلمـ إ ـى املحكمـ ن بـدون ذكـر اسـم الباحـث أو
م ـ ــا ي ـ ــدل ع ـ ــى شخص ـ ــيته ،ويرف ـ ــق م ـ ــع العم ـ ــل العلمـ ـ ـ املـ ـ ـراد
تحكيمــه اســتمارة تقــويم تضــم قائمــة باملعــاي ﺮ ال ـ ع ــى ضــو ا
يتم تقويم العمل العلم .
 يس ـ ــتند املحكم ـ ــون ـ ــي ق ـ ـرارا م ـ ــي تحك ـ ــيم البح ـ ــث إ ـ ــى م ـ ــدى
ارتب ـ ــاط البح ـ ــث بحق ـ ــل املعرف ـ ــة ،والقيم ـ ــة العلمي ـ ــة لنتائج ـ ــه،
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ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه ،ودقة ٔالادبيـات املرتبطـة
بموضــوع البحــث وشــمولها ،باإلضــافة إ ــى ســالمة امل ــاج العلمـ
املسـ ـ ــتخدم ـ ـ ــي الدراسـ ـ ــة ،ومـ ـ ــدى مالءمـ ـ ــة البيانـ ـ ــات والنتـ ـ ــائج
ال ائية لفرضيات البحث ،وسـالمة تنظـيم أسـلوب العـرض مـن
حيـ ـ ـ ــث صـ ـ ـ ــياغة ٔالافكـ ـ ـ ــار ،ولغـ ـ ـ ــة البحـ ـ ـ ــث ،وجـ ـ ـ ــودة الجـ ـ ـ ــداول
ؤالاشكال والصور ووضوحها.
البح ـ ــوث والدراس ـ ــات ال ـ ـ يق ـ ــﺮح املحكم ـ ــون إج ـ ـراء تع ـ ــديالت
جذري ـ ــة عل ـ ــا تع ـ ــاد إ ـ ــى أص ـ ــحا ا إلجرا ـ ــا ـ ــي موع ـ ــد أقص ـ ــاﻩ
أسبوع ن من تـاريخ إرسـال التعـديالت املق ﺮحـة إ ـى املؤلـف ،أمـا
إذا كانت التعديالت طفيفة فتقوم هيئة التحرير بإجرا ا.
تبــذل هيئــة التحريــر الجهــد الــالزم إلتمــام عمليــة التحكــيم ،مــن
متابعــة إج ـراءات التعــديل ،والتحقــق مــن اســتيفاء التصــويبات
والتع ــديالت املطلوب ــة ،ح ـ التوص ــل إ ــى ق ـرار بش ــأن ك ــل بح ــث
مقدم قبل النشـر ،بحيـث يـتم اختصـار الوقـت الـالزم لـذلك إ ـى
أدنى حد ممكن.
ــي حال ــة ع ــدم مناس ــبة البح ــث للنش ــر ،تق ــوم الدوري ــة بإخط ــار
الباح ــث ب ــذلك .أم ــا بالنس ــبة للبح ــوث املقبول ــة وال ـ اجت ــاز ت
التحك ــيم وف ــق الض ــوابط العلمي ــة املتع ــارف عل ــا ،واس ــتوفت
قواع ـ ــد وش ـ ــروط النش ـ ــر بالدوري ـ ــةُ ،
فيم ـ ــنح ك ـ ــل باح ـ ــث إف ـ ــادة
بقبول بحثه للنشر.
تق ـ ــوم الدوري ـ ــة بالت ـ ــدقيق اللغ ـ ــوي لألبح ـ ــاث املقبول ـ ــة للنش ـ ــر،
وتقوم هيئة التحرير بعـد ذلـك بمهمـة تنسـيق البحـث ليخـرج ـي
الشكل ال ائي املتعارف عليه إلصدارات الدورية.

] íéÛ×ÃÖ]l^‰]…‚Ö]æpçvfÖ
 تقب ــل ٔالاعم ــال العلمي ــة املكتوب ــة ب ــاللغت ن العربي ــة وٕالانجل ي ــة
ال ـ لــم يســبق نشــرها أو تقــديمها للنشــر ــي مجلــة إلك ﺮونيــة أو
مطبوعة أخرى.
 تقبــل البحــوث والدراســات املنشــورة مــن قبــل ــي صــورة ورقيــة،
وال تقبــل ٔالاعمــال الت ـي ســبق نشــرها ــي صــورة رقميــة :مــدونات/
منتـ ـ ــديات /مواقـ ـ ــع /مجـ ـ ــالت إلك ﺮونيـ ـ ــة ،ويسـ ـ ــتث مـ ـ ــن ذلـ ـ ــك
املواضيع القيمة حسب تقييم رئيس التحرير.
 يجــب أن يتسـم البحــث العلمـ بـ َ
ـالج ْودة ؤالاصــالة ــي موضــوعه
ً
متوافقا مع عنوانه.
ومنهجه وعرضه،
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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ينب ــي أال يزي ــد حج ــم البح ــث ع ــى ثالث ـ ن ) (٣٠ص ــفحة ،م ــع الال ـ ام
بالقواعد املتعارف عل ـا ً
عامليـا بشـكل البحـوث ،بحيـث يكـون املحتـوى
حسـ ـ ــب التسلسـ ـ ــل :ملخـ ـ ــص ،مقدمـ ـ ــة ،موضـ ـ ــوع البحـ ـ ــث ،خاتمـ ـ ــة،
مالحقٔ) :الاشكال /الجداول( ،الهوامش ،املراجع.
 عنوان البحث:
يجـ ــب أن ال يتجـ ــاوز عنـ ــوان البحـ ــث عشـ ــرين ) (٢٠كلمـ ــة ،وأن
يتناسـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــع مضـ ـ ـ ــمون البحـ ـ ـ ــث ،ويـ ـ ـ ــدل عليـ ـ ـ ــه ،أو يتضـ ـ ـ ــمن
الاستنتاج الرئيﺴ .
نبذة عن املؤلف )املؤلف ن(:
يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف ي حدود ) (٥٠كلمـة تبـ ن
آخ ـ ــر درج ـ ــة علمي ـ ــة حص ـ ــل عل ـ ــا ،واس ـ ــم الجامع ـ ــة )القس ـ ــم/
الكلي ـ ـ ــة( ال ـ ـ ـ حص ـ ـ ــل م ـ ـ ــا ع ـ ـ ــى الدرج ـ ـ ــة العلمي ـ ـ ــة والس ـ ـ ــنة.
والوظيفية الحالية ،واملؤسسة أو الجهـة أو الجامعـة ال ـ يعمـل
ل ـ ــد ا ،واملج ـ ــاالت الرئيس ـ ــة الهتمامات ـ ــه البحثي ـ ــة .م ـ ــع توض ـ ــيح
عنـ ـ ـ ــوان املراسـ ـ ـ ــلة )العنـ ـ ـ ــوان ال ﺮيـ ـ ـ ــدي( ،وأرقـ ـ ـ ــام ) التليفـ ـ ـ ــون-
املوبايل /الجوال -الفاكس(.
 صورة شخصية:
ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع البحث ،كما
تســتخدم بغــرض إنشــاء صــفحة للكاتــب ــي موقــع الدوريــة ع ــى
شبكة ٕالان ﺮنت.
 ملخص البحث:
يج ــب تق ــديم ملخ ــص للبحـ ـوث والدراس ــات باللغ ــة العربي ــة ــي
حدود ) (١٥٠ - ١٠٠كلمة.
البح ـ ــوث والدراس ـ ــات باللغ ـ ــة ٕالانجل ي ـ ــة ،يرف ـ ــق معه ـ ــا ملخ ـ ــص
باللغة العربية ي حدود ) (٢٠٠ - ١٥٠كلمة.
 الكلمات املفتاحية:
الكلم ـ ــات التـ ـ ـي تس ـ ــتخدم للفهرس ـ ــة ال تتج ـ ــاوز عش ـ ــرة كلم ـ ــات،
يختارهــا الباحــث بمــا يتواكــب م ــع مض ــمون البحــث ،و ــي حالــة
عدم ذكرهـا ،تقـوم هيئـة التحريـر باختيارهـا عنـد فهرسـة املقـال
وإدراجــه ــي قواعــد البيانــات بغــرض ظهــور البحــث أثنــاء عمليــة
البحث والاس ﺮجاع ع ى شبكة ٕالان ﺮنت.
 مجال البحث:
ٕالاشارة إ ى مجال تخصص البحث املرسل "العام والدقيق".
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 ال ـ ـ ام الكاتـ ــب باألمانـ ــة العلميـ ــة ـ ــي نقـ ــل املعلومـ ــات واقتبـ ــاس
ٔالافكــار وعزوهــا ألصــحا ا ،وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة املتعــارف
عل ا.
 اعتم ــاد ٔالاص ــول العلمي ــة ــي إع ــداد وكتاب ــة البح ــث م ــن توثي ــق
وهـ ـ ــوامش ومصـ ـ ــادر ومراجـ ـ ــع ،مـ ـ ــع الال ـ ـ ـ ام بعالمـ ـ ــات ال ـ ـ ــﺮقيم
املتنوعة.



املقدمة:
تتضـ ـ ــمن املقدمـ ـ ــة بوضـ ـ ــوح دوا ـ ـ ــي إج ـ ـ ـراء البحـ ـ ــث )الهـ ـ ــدف(،
وتسـاؤالت وفرضـيات البحـث ،مــع ذكـر الدراسـات الســابقة ذات
العالقة.
موضوع البحث:
يرا ــي أن تــتم كتابــة البحــث بلغــة عربيــة ســلمية واضــحة مركــزة
وبأس ـ ــلوب علمـ ـ ـ حي ـ ــادي .وينب ـ ــي أن تك ـ ــون الط ـ ــرق البحثي ـ ــة
واملنهجيـ ـ ــة املسـ ـ ــتخدمة واضـ ـ ــحة ،ومالئمـ ـ ــة لتحقيـ ـ ــق الهـ ـ ــدف،
وتت ـ ــوفر ف ـ ــا الدق ـ ــة العلمي ـ ــة .م ـ ــع مراع ـ ــاة املناقش ـ ــة والتحلي ـ ــل
املوض ـ ــو ي اله ـ ــادف ـ ــي ض ـ ــوء املعلوم ـ ــات املت ـ ــوفرة بعي ـ ـ ًـدا ع ـ ــن
الحشو ) تكرار السرد(.
الجداول ؤالاشكال:
ينب ـ ــي تـ ــرقيم كـ ــل جـ ــدول )شـ ــكل( مـ ــع ذكـ ــر عنـ ــوان يـ ــدل ع ـ ــى
فحــواﻩ ،وٕالاشــارة إليــه ــي مـ ن البحــث ع ــى أن يــدرج ــي املالحــق.
ويمك ـ ــن وض ـ ــع الج ـ ــداول ؤالاش ـ ــكال ـ ــي م ـ ـ ن البح ـ ــث إذا دع ـ ــت
الضرورة إ ى ذلك.
الصور التوضيحية:
ــي حالــة وجــود صــور تــدعم البحــث ،يجــب إرســال الصــور ع ــى
ال ﺮيد ٕالالك ﺮوني ي >ملـف منفصـل< ع ـى هيئـة ) ،(JPEGحيـث
أن وضـ ــع الصـ ــور ـ ــي ملـ ــف الكتابـ ــة ) (Wordيقلـ ــل مـ ــن درجـ ــة
وضوحها )(Resolution
خاتمة )خالصة(:
تحتــوي ع ــى عــرض موضــو ي للنتــائج والتوصــيات الناتجــة عــن
محتــوى البحــث ،ع ــى أن تكــون مــوجزة بشــكل واضــح ،وال تــأتي
مكررة ملا سبق أن تناوله الباحث ي أجزاء سـابقة مـن موضـوع
البحث.
الهوامش:
يجـ ـ ــب إدراج الهـ ـ ــوامش ـ ـ ــي شـ ـ ــكل أرقـ ـ ــام متسلسـ ـ ــلة ـ ـ ــي ايـ ـ ــة
ً
البحــث ،مــع مراعــاة أن يذكــر اســم املصــدر أو املرجــع كــامال عنــد
ٕالاشــارة إليــه ألول مــرة ،فــإذا تكــرر يســتخدم الاس ــم املختصــر،
ً
وع ـ ــى ذل ـ ــك فس ـ ــوف ي ـ ــتم فق ـ ــط إدراج املس ـ ــتخدم فع ـ ــال مـ ـ ــن
املصــادر واملراجــع ــي الهــوامش .يمكــن للباحــث إتبــاع أي أســلوب
ـ ــي توثي ـ ــق الحوا ـ ـ )اله ـ ــوامش( بش ـ ــرط التوحي ـ ــد ـ ــي مجم ـ ــل
الدراسـ ــة ،وبإمك ـ ــان الباح ـ ــث اسـ ــتخدام نم ـ ــط ""APA Style
الش ــائع ــي توثي ــق ٔالابح ــاث العلمي ــة والتطبيقي ــة ) American
 ،(Psychological Associationحيــث ُيشــار إ ــى املرجــع ــي املـ ن
ً
بعــد فقــرة الاقتبــاس مباشــرة وفــق ال ﺮتيــب التــا ي) :اســم عائلــة
املؤلــف ،ســنة النشــر ،رقــم الصــفحة( ،ع ــى أن تــدون ٕالاحــاالت
املرجعية كاملة ي اية البحث.

٥

 
 אא 

 املراجع:
يجب أن تكون ذات عالقـة فعليـة بموضـوع البحـث ،وتوضـع ـي
ايــة البحــث ،وتتضــمن قائمــة املراجــع ٔالاعمــال ال ـ تــم ٕالاشــارة
إل ا فقط ي الهوامش ،أي يجب أال تحتوي قائمة املراجع ع ى
أي مرج ــع ل ــم ت ــتم ٕالاش ــارة إلي ــه ض ــمن البح ــث .وترت ــب املراج ــع
ً
طبقـ ــا لل ﺮتيـ ــب الهجـ ــائي ،وتصـ ــنف ـ ــي قائمـ ــة واحـ ــدة ـ ــي ايـ ــة
البح ـ ــث مهمـ ـ ــا كـ ـ ــان نوعهـ ـ ــا :كت ـ ــب ،دوريـ ـ ــات ،مجـ ـ ــالت ،وثـ ـ ــائق
رس ــمية… ،ال ــخ ،ويمك ــن للباح ــث إتب ــاع أي أس ــلوب ــي توثي ــق
املراجع واملصادر بشرط التوحيد ي مجمل الدراسة.
 gjÓÖ]šæ†Â
 تنشر الدورية املراجعات التقييميـة للكتـب "العربيـة ؤالاجنبيـة"
حديث ــة النش ــر .أم ــا مراجع ــات الكت ــب القديم ــة فتك ــون حس ــب
قيمة الكتاب وأهميته.
 يجــب أن يعــالج الكتــاب إح ــدى القضــايا أو املجــاالت التاريخيــة
املتعددة ،ويشتمل ع ى إضافة علمية جديدة.
ً
ملخصــا ً
وافيــا ملحتويــات الكتــاب ،مــع بيــان أهــم
 يعــرض الكاتــب
أوج ــه التم ـ وأوج ــه القص ــور ،وإب ـراز بيان ــات الكت ــاب كامل ــة ــي
أول الع ـ ـ ــرض) :اسـ ـ ـ ــم املؤلـ ـ ـ ــف /املحق ـ ـ ــق /امل ـ ـ ـ ــﺮجم ،الطبعـ ـ ـ ــة،
الناش ـ ـ ـ ــر ،مك ـ ـ ـ ــان النش ـ ـ ـ ــر ،س ـ ـ ـ ــنة النش ـ ـ ـ ــر ،السلس ـ ـ ـ ــلة ،ع ـ ـ ـ ــدد
الصفحات(.
 أال تزيد عدد صفحات العرض عن ) (١٢صفحة.
 íéÃÚ^¢]xè…^ù]šæ†Â
 تنش ــر الدوري ــة ع ــروض ٔالاط ــاريح الجامعي ــة )رس ــائل ال ــدكتوراﻩ
واملاجس ـ ــت ﺮ( ال ـ ـ ـ تـ ـ ــم إجاز ـ ـ ــا بالفع ـ ــلُ ،ويرا ـ ـ ــى ـ ـ ــي ٔالاطـ ـ ــاريح
)الرس ــائل( موض ــوع الع ــرض أن تك ــون حديث ــة ،وتمث ــل إض ــافة
علمي ــة جدي ــدة ــي أح ــد حق ــول الدراس ــات التاريخي ــة والعل ــوم
ذات العالقة.
 إب ـراز بيان ــات ٔالاطروح ــة كامل ــة ــي أول الع ــرض )اس ــم الباح ــث،
اسم املشرف ،الكلية ،الجامعة ،الدولة ،سنة ٕالاجازة(.
 أن يشــتمل العــرض ع ــى مقدمــة لبيــان أهميــة موضــوع البحــث،
مع ملخص ملشكلة )موضوع( البحث وكيفية تحديدها.
 ملخــص ملــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه وأدواتــه ،وخاتمــة ألهــم
ما توصل إليه الباحث من نتائج.
 أال تزيد عدد صفحات العرض عن ) (١٥صفحة.
 íéÛ×ÃÖ]l]ð^Ï×Ö]†è…^Ïi
 ترح ـ ـ ـ ــب الدوري ـ ـ ـ ــة بنش ـ ـ ـ ــر التق ـ ـ ـ ــارير العلمي ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن الن ـ ـ ـ ــدوات،
وامل ــؤتمرات ،والحلق ــات النقاش ــية )س ــيمنار( الحديث ــة الانعق ــاد
ــي دول ال ــوطن العرب ــي ،والت ـ ـي تتص ــل موض ــوعا ا بالدراس ــات
التاريخي ــة ،باإلض ــافة إ ــى التق ــارير ع ــن امل ــدن واملواق ــع ٔالاثري ــة،
واملشروعات ال ﺮاثية.
 يشـ ـ ـ ﺮط أن يغط ـ ــي التقري ـ ــر فعالي ـ ــات اللق ـ ــاء )ن ـ ــدوة  /م ـ ــؤتمر/
ورش ــة عم ــل /س ــيمنار( مرك ـ ًـزا ع ــى ٔالابح ــاث العلميـ ــة ،وأوراق
العمــل املقدمــة ،ونتائجهــا ،وأهــم التوصــيات ال ـ يتوصــل إل ــا
اللقاء.
 أال تزيد عدد صفحات التقرير عن ) (١٠صفحات.
 

 íÚ^Â‚Â]çÎ
ُ
 ترسـ ـ ـ ـ ــل كافـ ـ ـ ـ ــة ٔالاعمـ ـ ـ ـ ــال املطلوبـ ـ ـ ـ ــة للنشـ ـ ـ ـ ــر بصـ ـ ـ ـ ــيغة برنـ ـ ـ ـ ــامج
مايكروســوفت وورد  Microsoft Wordوال يلتفــت إ ــى أي صــيغ
أخرى.
 املســاهمون للمــرة ٔالاو ــى مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات
يرس ــلون أعم ــالهم مص ــحوبة بس ـ ﺮهم الذاتي ــة العلمي ــة "أح ــدث
نموذج" مع صورة شخصية واضحة ).(High Resolution
 ترتــب ٔالابحــاث عنــد نشــرها ــي الدوريــة وفــق اعتبــارات فنيــة ال
عالقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث.
 ÌÖö¹]ÑçÏu
 املؤل ــف مس ــئول مس ــئولية كامل ــة عم ــا يقدم ــه للنش ــر بالدوري ــة،
وعن توافر ٔالامانة العلمية به ،سواء ملوضـوعه أو ملحتـواﻩ ولكـل
ما يرد بنصه و ى ٕالاشارة إ ى املراجع ومصادر املعلومات.
 جميــع ٓالاراء ؤالافكــار واملعلومــات الــواردة بالبحــث تع ــﺮ عــن رأى
كات ــا وع ــى مس ــئوليته ه ــو وح ــدﻩ وال تع ــﺮ ع ــن رأى أح ــد غ ــﺮﻩ،
وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية ي ذلك.
ُ
 ترس ــل الدوري ــة لكـ ــل ص ــاحب بحـ ــث أج ـ ـ للنشـ ــر ،نس ــخة مـ ــن
العـ ــدد املنشـ ــور بـ ــه البحـ ــث ،ومسـ ــتلة مـ ــن البحـ ــث ع ـ ــى ال ﺮيـ ــد
ٕالالك ﺮوني.
 يحــق للكاتــب إعــادة نش ــر البحــث بصــورة ورقي ــة ،أو إلك ﺮوني ــة
بع ـ ــد نش ـ ــرﻩ ـ ــي الدوري ـ ــة دون الرج ـ ــوع لهيئ ـ ــة التحري ـ ــر ،ويح ـ ــق
للدوريــة إعــادة نش ــر املقــاالت والبح ــوث بص ــورة ورقيــة لغاي ــات
غ ﺮ ربحية دون الرجوع للكاتب.
ً
 يح ــق للدوري ــة إع ــادة نش ــر البح ــث املقب ــول منفص ــال أو ض ــمن
مجموعـ ــة مـ ــن املسـ ــاهمات العلميـ ــة ٔالاخـ ــرى بلغ ـ ــا ٔالاصـ ــلية أو
م ﺮجمــة إ ــى أيــة لغــة أخــرى ،وذلــك بصــورة إلك ﺮونيــة أو ورقيــة
لغايات غ ﺮ ربحية.
ّ
 ال تـ ــدفع املجل ـ ــة أي ـ ــة مكاف ـ ــآت ماليـ ــة عم ـ ــا تقبل ـ ــه للنش ـ ــر ف ـ ــا،
ً
ويعت ـ ــﺮ م ـ ــا ينش ـ ــر ف ـ ــا إس ـ ـ ً
معنوي ـ ـا م ـ ــن الكات ـ ــب ـ ــي إث ـ ـراء
ـهاما
املحتوى الرقم العربي.
] Äè‡çjÖ]æl]…]‚‘ý
ﱠ ُ َ ْ
ﱠ
ْ
 تصدر د ِورية كان الت ِاريخية أربع مرات ي السنة:
)مارس– يونيو – سبتم ﺮ – ديسم ﺮ(.
 الدوريــة متاحــة للقـراءة والتحميــل ع ــﺮ موقعهــا ٕالالك ﺮونــي ع ــى
شبكة ٕالان ﺮنت.
ُ
ﱠ
َ 
ترسـ ـ ــل ٔالاعـ ـ ــداد الجديـ ـ ــدة إ ـ ـ ــى كتـ ـ ــاب الدوريـ ـ ــة ع ـ ـ ــى بريـ ـ ــدهم
ٕالالك ﺮوني الخاص.
 ي ـ ــتم ٕالاع ـ ــالن ع ـ ــن ص ـ ــدور الدوري ـ ــة ع ـ ــﺮ املواق ـ ــع املتخصص ـ ــة،
واملجموعات ال ﺮيدية ،والشبكات الاجتماعية.
] lø‰]†¹
ُ ت َ
رسل الاستفسارات والاق ﺮاحات إ ى ال ﺮيد ٕالالك ﺮوني:
info@kanhistorique.org
ُ ت َ
رسل ٔالاعمال املطلوبة للنشر إ ى رئيس التحـريـر:
mr.ashraf.salih@gmail.com
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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ﻣ َ
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عصور ما قبل التاريخ
الكهف ب ن الحياة واملوت ي
د .زينب عبد التواب رياض ● ● جامعة ٔاسوان – مصر
ٔالاجورٔ واملرتبات ي مصر القديمة ح اية الدولة الحديثة
محمود احمد محمد حجر ● ● جامعة دمهنور– مصر
املدافن امللكية ي العراق القديم :املدافن املكتشفة ي مدينة أور أنموذج ) ٢٠٠٤ – ٢٨٠٠ق.م(
د .محمود فارس عثمان الوردي ● ● جامعة تكريت – العراق
الشرق ٔالادنى القديم تحت حكم ٕالاسكندر املقدوني )٣٢٣ – ٣٣٤ق.م(
دٔ .اسامة عدنان يحيــى ● ● الجامعة المستنصرية – العراق
امللك مكوسن من خالل النقوش ٔالاثرية ) ١١٨ – ١٤٨ق.م(
تيغرمين المجيد ● ● الجمعية الثقافية ثاموغلي – الجزائر
عبادة ٕالاله آمون
وٕالالهة تانيت ي بالد املغرب القديم :ب ن ٔالاصل املح ي والاحتواء ٔالاجن
ٔ
الصالح بن سالم ● ● جامعة االمير عبد القادر – الجزائر
يوليا زليس
املستعمرة الرومانية كولونيا ٔ
هشام الغرباوي ● ● باحث دكـتوراه في االركيولوجية الكالسيكية – المغرب
املحتوى التاري ي للنقوش الصخرية ي الصحراء الجزائرية
د .بعيطيش عبد الحميد ● ● جامعة الحاج لخضر – الجزائر
التعاقبات الحضارية والخصائص املعمارية ي مدينة تيديس ٔالاثرية
بوعويرة نبيل ● ● جامعة عبد الحميد مهري – الجزائر
إشكالية صناعة ٔالامفورات ي شبه الجزيرة الطنجية خالل الف ﺮة الرومانية
بوعزة بن مسعود بوعزة ● ● جامعة عبد الملك السعدي– المغرب
نماذج من التماثيل املحفوظة ي متحف شرشال  -الجزائر :دراسة وصفية
بلقاسم عماج ● ● جامعة معسكر– الجزائر
ً
نموذجا
نقوش عربية شمالية من البادية ٔالاردنية :موقع تلة املعن
المفرق ٔ
ٓ
– االردن
عبد القادر محمود عبد القادر الحصان ،زياد عبد ﷲ العلي طالحفة ● ● مديرية اثار محافظة
ٌ
ً
نموذجا
الشعارات املذهبية ع ى النقود ٕٓالاسالمية :سكة الدولة الفاطمية
عز الدين حضري ● ● المتحف الوطني لالثار القديمة – الجزائر
ُ
الناعورة ﱠ
والسانية ي املغرب :تساؤالت ومالحظات
ٔ
ٔ
سمير ايت اومغار ● ● جمعية مراكش للذاكرة والتاريخ – المغرب
ً
أنموذجا وتبعا ا ع ى الجزائر
علم ٓالاثار :التجربة الفرنسية ي علم ٓالاثار الوقائي
الاتجاهات الحديثة ي
عبد الكريم خبزاوي ● ● جامعة ٔابي بكر بلقايد – الجزائر
املخطوط العربي :آليات الحفظ الحديثة ب ن الواقع وٓالافاق
عمر بن عراج ● ● جامعة جياللي اليابس – الجزائر
تقارير :سبل حماية املوروث الثقا ي والحضاري ي الوطن العربي
عمر جسام العزاوي ● ● جامعة الموصل – العراق
تقارير :املعرض املؤقت "التحف ٓ املس ﺮجعة" املتحف العمومي الوط لآلثار القديمة
عز الدين حضري ● ● المتحف الوطني لالثار القديمة – الجزائر
ملف العدد :املخطوطات ٔالادبية ٕٓالاسالمية ي شبه القارة الهندية خالل العصر املغو ي )١٨٥٧ - ١٥٢٦م(
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اآلثار والتاريخ علمان متضامنان ،بل يمكن القول بأنه ما من ترابط بني علم وعلم يعدل تلك
العالقة القوية القائمة بني اآلثار والتاريخ ،إنهما الوجهان لقطعة عملة واحدة فكالهما يكمل
اآلخر ومن ث َ ﱠم ال غني ألحدهما عن اآلخر ،فالتاريخ إنسان ومادة وحدث ،فإن لم نعرف صانع
املادة ومنجز الحدث لن يكن لدينا تاريخ.

إن علم اآلثار بطبيعته هو علم تحلييل اعترب يف السابق علمً ا مساعدًا للعلوم األخرى كالتاريخ
والجغرافيا والعلوم التوراتية والفلسفة ،إال أنه ويف أواخر القرن التاسع عرش وامتدادًا إىل القرن
العرشين أصبح علمً ا ذا استقاللية له أدواته ومناهجه الخاصة ،والتي تجمع يف بعض األحيان
بعض األدوات املنتقاة من العلوم اإلنسانية الطبيعية والهندسة والتخطيط ،لرتسم بواسطة
ذلك كله صورة الحياة االجتماعية التي تعكسها تلك البصمات الصامتة؛ وكذلك يجمع يف
ً
خصوصا دراسة الفرتات املتأخرة التي استعمل فيها التأريخ
جنباته العلوم األدبية ،كالتاريخ،
والتدوين ،والعلوم االجتماعية ً
أيضا كالفلسفة وعلم االجتماع ،معتمدًا عىل هذه العلوم كأدوات
مساعدة.
ومن املعلوم أن أهم خصال التاريخ املوضوعي ،هو أنه عرضة ألن تعاد كتابته عند كل اكتشاف
حاسم ،فاملكتشفات األثرية التي تمت خالل املائة سنة املاضية تتطلب منا إعادة كتابة التاريخ
بحيث تُستَوعب الوقائع املستجدة وتُدرج يف سياقها املعقول .فاآلثار التي تركها اإلنسان هي
املصدر الحقيقي الستقراء تاريخه ،فإغفال األثر املادي يقود إىل طمس أجزاء كبرية من
التاريخ.
ً
وانطالقا من أن الوثائق هي مفتاح املايض ،فقد اعتربت من أهم املصادر التي يعتمد عليها يف
تدوين التاريخ ،ويف مجال الدراسات اآلثارية كان بناء الدراسات الوصفية املستندة عىل الوثيقة
مرحلة مفصلية رضورية للتعرف عىل األنماط املعمارية وأنواع املنشآت بصورة دقيقة
وحقيقية.
والحق أن الدراسات الوثائقية من أصدق مصادر دراسة التاريخ والعمارة ،وهي لم تنل لليوم
العناية الكافية من األبحاث والدراسات التاريخية واألثرية ،عىل الرغم من كثرتها وتنوع
فروعها ،فلم يطرق هذا الباب من الدراسات سوى قلة من الباحثني املدققني ،لذا نجدد الدعوة
لقراءة التاريخ ودراسة العمارة بطرزها عرب قراءة الوثائق ،فمستقبل الدراسات التاريخية
واألثرية سيظل مقرتنًا بالدراسات الوثائقية.
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اﻟﻜﻬﻮف ﻫﻲ اﳌﻼﺟﺊ واﳌﻼذات اﻷوﱃ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻷول ،وﻗﺪ ﻋرث ﻋﲆ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﲆ اﺳﺘﻴﻄﺎن اﻹﻧﺴﺎن
ﻟﻠﻜﻬـﻮف ﻛﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ،وﺑﻘﺎﻳﺎ اﻷدوات اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻬﻮف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻷول مبﺜﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻔﺘﻮح اﻟﺼﻔﺤﺎت،
واﻟﺬى ﻗﺎم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﲆ ﺟﺪراﻧﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻏري ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ،وﻻ ﺷﻚ ﰲ أن ﻓﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎن ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺳﺤﺮﻳًﺎ وﺷﻌﺎﺋﺮﻳًﺎ
ﺛﻢ ﺗﻄﻮر ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وأﺻﺒﺢ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻓﻠﻘﺪ اﻋﺘﱪت اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌرياث اﻹﻧﺴﺎين إذ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻨﻈﺎم ﻗﻮى ﻳﺨﻀﻊ ﳌﻌﺎﻳري اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ وﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻨﻮﻧﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻪ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ .ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻬﻮف ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺠﻮ اﻟﻨﻔﴘ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﺒﺎدة واﳌامرﺳﺎت اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ وﺿﺤﺖ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻷول ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻜﻬﻮف أو ﺑﺎﻟﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ .وﻛﺎن اﻟﺪارﺳﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻦ
اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻗﺪ اﻋﺘﱪوا ﻷول وﻫﻠﺔ ﻓﻦ اﻟﻜﻬﻮف ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رﺳﻢ زﺧﺮﰲ ﻏري ﻣﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻌﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ إﻳﺤﺎﺋﻴﺔ أو ﺗﻌﺒريﻳﺔ .ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﻮاﻟﺖ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻟﻬﺬه اﻷﻋامل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻬﻮف واﻟﺼﺨﻮر اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ .وﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ دراﺳﺔ ﻓﻦ
ﻋﻠام ﻣﻮﺟﻮ ًدا وﻣﺜﺎ ًرا ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﻟﺖ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻦ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺪﻳﺪة ،وﻟﺴﺖ ﺑﺼﺪد اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﻦ اﻟﻜﻬﻮف
اﻟﻜﻬﻮف ً
ﺗﻔﺼﻴﻼً ،وإمنﺎ أﺣﺎول إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﻬﻒ ودوره اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺪﻧﻴﻮي ﰲ ﺣﻴﺎة أﻧﺎس ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .وﻗﺪ ﻗﺼﺪت ﻫﻨﺎ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻬﻮف وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﱃ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬى ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﻒ ﺣﻴﺎة ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﻋﺎش ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻣﺎرس ﻓﻴﻪ ﻃﻘﻮﺳﻪ وﻋﺒﺎداﺗﻪ ﺛﻢ دﻓﻦ ﻓﻴﻪ ،وﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض منﺎذج ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻬﻮف ﰲ ﻣﴫ وﺷامل
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺎم واﻟﻌﺮاق.
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ﺯﻳﻨﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ ﺭﻳﺎﺽ" ،ﺍﻟﻜﻬﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﻮﺭ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ" -.ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ -.ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ؛ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 .٢٠١٥ﺹ .١٨ – ٩
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شكلت الكهوف خطوة هامة ي حياة الانسان البدائي إذ مثلت
بالنسبة له السكن والسكينة ،فقد عاش ف ا ومارس ف ا حياته
بكل صورها ،واتخذ من جدرا ا صفحات ع ﺮ ف ا عن نفسه برسوم
متنوعة وإشارات مختلفة ،ومارس ف ا شعائرﻩ وطقوسه ثم دفن
ً
موضوعا ي ﺮدد ي
ف ا لتصبح مثواﻩ ٔالاخ ﺮ .وقد كان الكهف
ٔالاساط ﺮ والعقائد البشرية ،فللكهف من حيث هو تكوين مادي

قدرة فريدة ع ى إثارة خيال ٕالانسان و ى قدرة تتج ى بصورة
متكررة ي ضروب ش من أساط ﺮ ٕالانسان وفنونه وآدابه ،فمنذ
عصور ما قبل التاريخ والكهف هو املكان املالئم للو ي وللرؤيا وال
أدل ع ى ذلك من الرسوم الجدارية ال حوت مناظر أقرب
َ
للروحانية ،تنوعت ما ب ن هيئات ادمية ضخمه صورت بشكل يث ﺮ
الرهبة ي النفوس ومناظر لبشر يرتدون مالبس غريبة ومناظر أخرى
لبشر ي وضع السباحة وهيئات اخرى يصعب أن تفسر بأ ا
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انعكاس للواقع فﻬ أقرب ألسطورة والخيال ومن ث ﱠم يمكن اعتبار
الكهف عالم مظلم ي طياته عاش الانسان حياته ٔالاو ى ،ثم ع ﺮ
ع ى جدرانه عن حياته ٔالاخرى ال تنتظرﻩ وال صورها كيفما شاء
خياله ،فالكهف هو املكان الذى يلجأ إليه ٕالانسان ً
طالبا لألمان،
ً
ً
ومدخال مفضال ينتقل به خيال الانسان من العالم الطبي ي إ ى
ً
عالم ما فوق الطبيعة .ويمكن القول إجماال إن الكهف بالنسبة
لإلنسان ٔالاول كان هو املسكن واملعبد والبيت ٔالاخر.

 ‚éã³IM
 -١/١تعريف الكهوف:
ُ
الكهوف ي املال ئ واملالذات ٔالاو ى لإلنسان ٔالاول ،وقد ع ﺮ ع ى
كث ﺮ من ٔالادلة ٔالاثرية ال تدل ع ى استيطان ٕالانسان للكهـوف
كالرسـوم الصخـرية ،وبقايا ٔالادوات الحجرية .والتعريف الشائع
للكهف :هو أي فجوة صخرية ذات فتحة تسمح بدخول ٕالانسان
إل ا .أما التعريف العلم للكهف :فهو أي فتحة ي الصخر ي ﺮاوح
قطرها ما ب ن )١٥ - ٥م( ،أو بأ ا فتحة طبيعية تحت ٔالارض و ي
صخرة بحيث تكون واسعة للحد الذي يسمح بدخول ٕالانسان
)(١
إل ا.
 -٢/١إنسان الكهف:
يعتقد العلماء أن ٕالانسان الذى عاش ي الكهوف واستخدم
ً
ً
بدائيا ،وبالتأكيد لم يكن نصف
إنسانا
ٔالادوات الحجرية ،لم يكن
ً
ً
قرد ،والدالئل الحفرية واضحة جدا فأناس الكهف كانوا بشرا –
أناس يعيشون ي الكهوف .وقد استخدم مصطلح إنسان الكهف
لإلشارة إ ى إنسان نياندرتال (٢)،وهو نابع من اف ﺮاضات حول عالقة
ٕالانسان ٔالاول بالكهوف ،وال تجلت واضحة ي رسوم الكهوف.
ولقد ُ
ص ّور رجال الكهوف ع ى أ م يرتدون جلود حيوانات فكان
الثوب عبارة عن قطعة من الجلد معقودة حول كتف واحد ،وكانوا
ّ
مسلح ن بالحجارة أو عظام الحيوانات أو هراوة هرمية الشكل،
ّ
ويتصفون بقلة الذكاء والعدوانية .هذا وقد كانوا يعيشون ي
َ
الكهوف ومن ث ﱠم كانت الكهوف أك ﺮ ٔالاماكن ال اكتشفت ف ا
ّ
الرسومات ال تمثل طقوس حياة ٕالانسان ٔالاول ووجدت ف ا آثار
تمثل حضارا م ،ويرجع ذلك إ ى أن درجة محافظة الكهوف ع ى
ٓالاثار أع ى من غ ﺮها من ٔالاماكن ،كو ا أماكن مغلقة وال تتأثر كث ًﺮا
ً
نموذجيا.
بعوامل الطبيعة ،لذا فﻬ تعت ﺮ ملجأ
 -٣/١البدايات ٔالاو ى لظهور الفكر الدي عند ٔالانسان ٔالاول:
اعتمد ٔالانسان ٔالاول ع ى الطبيعة بشكل ،وهناك أمور عدة
لعبت ً
دورا ً
هاما ي حياة وفكر ومعتقدات هذا ٕالانسان (٣)،وتمثلت
تلك ٔالامور فيما ي ى:
)(٤
 النار. الحيوانات. املرأة.)(٥
ٔ-الاسالف أو ٔالاجداد.

كانت البدايات ٔالاو ى لظهور الفكر الدي عند ٔالانسان ٔالاول
قد ظهرت منذ العصر الحجري ٔالاوسط  ١٠٠.٠٠٠قبل امليالد ،ع ى
يد أنسان النياندرتال الذي اكتشف النار ،ويعتقد أن ٔالانسان قد
عبدها باعتبارها أحد عناصر الطبيعة ال أثرت فيه واستفاد م ا
ي الحماية والدفء والطﻬ  .ويعتقد العلماء ً
أيضا أن ٔالانسان قد
عبد الحيوانات ،وذلك ألن الحيوان هو الكائن ال ي الذي ينافسه ي
الحياة ويحيا معه ع ى خ ﺮات الطبيعة ،فكان البد من السيطرة
ً
عل ا والتحكم ا ثم عباد ا ،فعبد ٔالانسان الحيوانات خوفا م ا
ومن قو ا ال تفوق القوة البشرية ،أو ح طمعا ي لحمها وجلدها
واستخدمها ي الزراعة ،ومن الحيوانات ال عبدها الغزال والثور
واملاعز ؤالاف ى ال تحمل رموز جنائزية والطيور الجارحة.
ً
أما عبادة الربة ٔالام (٦)،فقد كان لها شكال خاص باعتبارها أحد
أهم الرموز للخصب ؤالامومة والتكاثر البشري واستمرارية الحياة،
وكانت البدايات ٔالاو ى باالهتمام باملرأة منذ العصر الحجري القديم
عن طريق مجموعة من الدمى وال مثلت )فينوس( ،كما ظهرت
ع ى جدران الكهوف ي أوروبا كرسوم تصويرية ،وجاءت التماثيل
ٔالاو ى للمرأة بشكل منفصل ألعضاء ٔالانثوية ،أما الذكر فلم يحظى
باالهتمام ال حظيت به املرأة .أما فيما يسم بعبادة ٔالاسالف أو
ٔالاجداد )عبادة الجماجم( ،ع ى اعتبار أن هذ العبادة تع بعبادة
ٔالاسالف القائمة ع ى الخوف من ٔالانسان ال ي ع ى اعتبارﻩ أنه
مصدر السيطرة السياسية ،أما الخوف من امليت فهو مصدر
ً
وأحيانا باألسفلت
للسيطرة الدينية ،فقد تم ط ي الجماجم بالجص
ال ظهرت ي أريحا وكان الهدف الذي رمت إليه عبادة ٔالاسالف هو
التجمع والتماسك حول مركز رو ي مع ن وذلك باعتبار أرواح املوتى
)(٧
من ٔالامور املقدسة.
 -٤/١فن الكهوف
كانت الكهوف بالنسبة لإلنسان ٔالاول بمثابة الكتاب مفتوح
الصفحات ،والذى قام بتسجيل حياته ع ى جدرانه بطريقة
مرسومة غ ﺮ مكتوبة ،وال شك ي أن فن التصوير كان ي البداية
ً
ً
وشعائريا ثم تطور بعد ذلك وأصبح وسيلة من وسائل نقل
سحريا
ٔالافكار واملعلومات ،فلقد اعت ﺮت الفنون البدائية جزء من امل ﺮاث
ٕالانساني إذ كانت تتسم بنظام قوى يخضع ملعاي ﺮ اتسمت بالصبغة
املقدسة وكان لكل مجتمع من املجتمعات البدائية فنونة املم ة له
وبالتا ي هويته الخاصة به (٨).فلقد كانت الكهوف تشكل الجو
النفﺴ املالئم للعبادة واملمارسات السحرية ،وال وضحت من
خالل الرسوم والنقوش الصخرية ال خلفها ٕالانسان ٔالاول سواء
ي الكهوف أو بالنقوش الصخرية .وكان الدارسون لهذا الفن القديم
قد اعت ﺮوا ألول وهلة فن الكهوف عبارة عن رسم زخر ي غ ﺮ مع ﺮ
عن معان تركيبية إيحائية أو تعب ﺮية .لكن بعدما توالت الاكتشافات
لهذﻩ ٔالاعمال الفنية ي الكهوف والصخور اختلفت النظرة الفنية
ً
لهذا الفن القديم .ولقد أصبحت دراسة فن الكهوف ً
موجودا
علما
ً
ومثارا ،حيث توالت الاكتشافات لهذا الفن ي مواقع عديدة ولست
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دراﺳﺎت

ً
بصدد الحديث عن فن الكهوف تفصيال ،وإنما أحاول إلقاء الضوء
ع ى أهمية الكهف ودورة الدي والدنيوي ي حياة أناس ما قبل
التاريخ.

 ^éÏè†Ê_Ù^æ†’Ú»ÍçãÓÖ]IN
لم تبدأ الحياة ٕالانسانية ي مصر ع ى ضفاف النيل ،وإنما
قامت ع ى الجبال والهضاب املنتشرة ،حيث كانت الظروف
الطبيعية القاسية تتحكم ي ٕالانسان ،وكانت وسائل حياته محدودة
وبدائية .عاش ٕالانسان املصري حياة غ ﺮ مستقرة ،وتنقل من مكان
ً
إ ى آخر بحثا عن الغذاء ،وسكن الكهوف واح ﺮف صيد الحيوانات
والطيور ،وأعتمد ع ى جمع البذور والثمار من النباتات ؤالاشجار.
كانت الكهوف ي املكان ٔالامثل الذى حوى دالئل وجود الحضارات
ٔالاو ى إلنسان ما قبل التاريخ ،من رسوم صخرية وأدوات حجرية
وبقايا مخلفاته ال تركها ودلت ع ى حياته باملكان هذا بخالف
بعض الدفنات ال ُع ﺮ عل ا ي بعض الكهوف ،وبحكم كو ا
أماكن مغلقة قلما تتعرض لعوامل التعرية والظروف الجوية
ً
استطاع فريق العمل ٔالاثري التابع للمجلس الاع ى لألثار اكتشاف
العديد من الكهوف ي مواقع عدة ي مصر حوت الكث ﺮ من اللقى
ٔالاثرية والدالئل الهامة ال توضح طبيعة حياة إنسان ما قبل
التاريخ ي مصر ،وكان من ب ن هذﻩ الكهوف:
 -١/٢كهف سودم ن
يقع ي الصحراء الشرقية ي منطقة وادى الجمال ي البحر
ٔالاحمر و ى منطقة تحوى العديد من النقوش الصخرية ،ويقع
كهف سودام ن ع ى بعد ) (٣٥كم غرب مدينة القص ﺮ (٩).كان فن
)(١٠
ً
الصخور
متبعا لدى سكان الصحراء السيما بشمال أفريقيا.
فمنذ اية ٔالالفية السادسة ومنتصف ٔالالفية الرابعة قبل امليالد
كانت الصحراء املمتدة من غربي مصر وح شرقها يسك ا صيادو
ٔالاسماك والحيوانات ورعاة قطعان املاشية ؤالاغنام .أل ا كانت
ً
مناطق مط ﺮة ينمو ا السفانا والغابات .وكانت موئال للحيوانات
املف ﺮسة والرعوية حيث كانت من أوائل املناطق ال استوط ا
ٕالانسان ٔالاول .وقد خلف الفنانون ٔالاوائل الكث ﺮ من النقوش
الصخرية ال ظهرت ا حيوانات انقرضت ً
حاليا من املنطقة م ا
البقر الكب ﺮ ؤالافيال والخرتيت وأفراس ال ر .وهذا سببه انحسار
املياﻩ ؤالامطار وظهور التصحر هناك .ومناظر الحيوانات ال خلفها
الفنانون ٔالاوائل ذﻩ املناطق نراها طبيعية ومتناسبة ومتناسقة.
وبدأت ف ا صور السكان وهم متسلحون بالهراوات والع والبلط
ؤالاقواس ولم ير رماح ا (١١).ولقد ظلت للصحراء أهمي ا لدى
املصري القديم ،إذ اعتقد املصري القديم أن الصحراء ال ال اية
ً
لها إ ى الغرب من وادى النيل كانت مدخال للعالم السف ى الذى تتم
)(١٢
فيه إعادة والدة الشمس واملوتى من جديد.
 -٢/٢كهف وادى سنور
يعت ﺮ كهف وادي سنور ي محافظة ب سويف ي مصر ،أحد
الكهوف الفريدة من نوعها ،حيث إنه كهف طبي ي عمرﻩ )(٦٥

مليون سنة ،نتج من تأث ﺮ عوامل ٕالاذابة ع ى الحجر الج ﺮي
ٔالايوسي املوجود ي جبل سنور .وهو ع ى بعد ) (١٢٥كيلو جنوب
العاصمة املصرية القاهرة ،يمتد الكهف ملسافة ) (٧٠م ﺮ ً
تقريبا،
ويبلغ عمقه حوا ى ) (١٥م ًﺮا .ويحتوي الكهف ع ى تراكيب
جيولوجية معروفه باسم الصواعد والهوابط ي صورة مثالية
جميلة ،تكونت ع ﺮ مالي ن السن ن ،نتيجة تسرب املحاليل املائية
املشبعة بأمالح كربونات الكالسيوم خالل سقف الكهف ،يتم
كهف "وادى سنور" كما أكد إليالف الدكتور مصطفي عبد العزيز،
الخب ﺮ ي هيئة املساحة الجيولوجية املصرية ،أنه ال يوجد مثيل له
ي العالم سوى كهف ي والية ف ﺮجينيا ي الواليات املتحدة
ٔالامريكية.
 -٣/٢جزيرة القرن الذه  -الفيوم
أعلن املجلس ٔالاع ى لآلثار املصرية أن بعثة مصرية تابعة
للمجلس ع ﺮت أمام جزيرة القرن الذه شمال بح ﺮة قارون ي
الفيوم ع ى مجموعة هائلة من أدوات الصيد والحياكة والح ي
املصنوع من عظام الحيوانات ال ترجع لعصور ما قبل التاريخ،
وكشفت البعثة ً
أيضا عن مجموعة من الكهوف ال استخدمها
إنسان ما قبل التاريخ .وكان من أهم القطع ال ع ﺮت عل ا البعثة
ي إبرة مصنوعة من عظم الحيوانات ومخرزها املصنوع من حجر
ً
الصوان مما يدل عل أن ٕالانسان القديم ابتكر طرقا عديدة لحياكة
ً
موضحا إنه كشف أثناء أعمال الحفائر عن فقرات كث ﺮة
الجلود،
لحيتان شبه كاملة ع ى غرار ما جاء ي منطقة وادي الحيتان ي
الفيوم.
ُ
وع ﺮ كذلك ع ى حفرية لكلب البحر وسمك املنشار وأجزاء من
تماسيح وتر ًسا بحرية ،وأسماك وأسنان سمك القرش ،وثالثة
هياكل مخففه لسالحف ،إ ى جانب أدوات طبية مصنوعة من
العظم وعقود من الجشمت ٔالاخضر ؤالاحمر الغامق ورؤوس سهام
ومطاحن حجرية وسكاك ن .وخالل عمليات التنقيب تم العثور ي
الربوة املرتفعة املوجودة ي املنطقة ع ى ) (٢٥مق ﺮة صخرية جانبية
وكميات كب ﺮة من العظام .وع ﺮت البعثة كذلك ع ى بﺌﺮ صخرية
)(١٣
عمقها سبعة أمتار ي مدخلها بقايا هيكل عظم كامل إلنسان.
 -٤/٢الصحراء الغربية
ً
تعت ﺮ الصحراء الغربية جزءا من أضخم نطاق صحراوي ي
العالم يضم الصحراء الك ﺮى ٔالافريقية ويمتد من املحيط ٔالاطلنطي
ً
ً
غربا إ ى البحر ٔالاحمر شرقا وال يقطعه سوى وادى النيل كشريط
طو ي ضيق يفصل ب ن كل من الصحراء الغربية والصحراء الشرقية
ي مصر (١٤).وتشتمل الصحراء الغربية ع ى مساحة قدرها
)(١٥
 ٦٨١.٠٠٠كيلوم ﺮ مربع أو اك ﺮ من ثل مساحة مصر بأكملها،
وتمتد الصحراء الغربية املصرية – يطلق عل ا بعض العلماء
ً
الصحراء الليبية – ً
وجنوبا إ ى
غربا من وادي النيل إ ى حدود ليبيا
حدود السودان الشمالية (١٦).هذا وهناك كهوف هضبة الجلف
الكب ﺮ وجبل العوينات الذى يقع ي أق الطرف الجنوبي الغربي
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١١

دراﺳﺎت

ُ
املصرية ع ى الحدود املصرية الليبية ،وت َع ّد منطقة
من ٔالارا
العوينات أحد أهم وأغ مواقع رسوم ما قبل التاريخ ي العالم
حيث تنتشر ي محيط املنطقة ما يقارب ) (٤٠٠٠لوحة جدارية
تتم بتنوع مواضيعها وجمال ألوا ا ورسوما ا ال تعود أغل ا إ ى
العصر الحجري الحديث ،و ى تشتمل ع ى العديد من الرسوم
ً )(١٧
الادمية والحيوانية أيضا.
 -٥/٢كهف الوحوش
أطلق عليه هذا الاسم ملا جاء به من رسوم تمثل حيوانات
متوحشة مختلفة ومتعددة ٔالاشكال (١٨).يقع الكهف ع ى بعد عشرة
كيلوم ﺮات من "كهف السباح ن" (١٩)،وهو كهف ناء حوى العديد
من الرسوم ألشكال بشرية راقصة وحيوانات غريبة بال رأس ترجع
إ ى عصر ما قبل التاريخ ،اكتشف الكهف سنة  ٢٠٠٢بالصدفة،
وقد بلغ إجما ي عدد الصور به إ ى نحو ) (٥٠٠٠صورة مرسومة
باأللوان أو محفورة ع ى الصخر ي الصحراء الشاسعة غ ﺮ املأهولة
القريبة من الحدود الجنوبية الغربية ملصر مع كل من ليبيا
والسودان (٢٠).وكانت مطبوعات اليد ي أهم ما م الرسوم
الصخرية البدائية ي هذا الكهف ،ولربما كانت تع اسم صاح ا أو
ي مجرد إشارة إ ى مرور ٕالانسان القديم ذا املكان وترك عالمة
)(٢١
تدل ع ى وجودﻩ.
 -٦/٢كهف السباح ن
يقع كهف السباح ن جنوب غرب مصر بالقرب من الحدود
املصرية الليبية ي منطقة الجلف الكب ﺮ .ظهرت الهيئة البشرية ي
رسوم كهف السباح ن بمالمح لها دالالت متعددة ،رافعة يد ا
وقدم ا بطريقة مقوسة لألمام والخلف مما دعا الباحث ن إ ى تمثيل
ذلك يئة السابح ن ،واتخذت تلك الرسوم البشرية النمط الخطى
)(٢٢
ي تنفيذها فكانت أشبه بخيوط رفيعة غ ﺮ واضحة املالمح،
ولربما كانت البيئة ي ذلك العهد البعيد تحوى مجرى مائي استطاع
ً
سابحا فيه ،إذ
ٕالانسان القديم أن يصورﻩ ويتخيل عبورﻩ له
يصعب تصور عكس ذلك – من وجهة نظر الباحث السيما ي تلك
الحقبة البعيدةُ .وت َع ّد منطقة جبل العوينات بكهوفها هذﻩ ً
ملفا
لإلنسان ٔالاول ،سجل فيه بصمته للعالم برسوماته ال حوت
العديد من ٔالالغاز والطالسم ذات الصبغ املقدسة.
 -٧/٢كهوف تاسي ي
ي سلسلة جبال تاسي ي ال تقع ب ن الحدود الليبية والجزائرية
وبالضبط ي قلب منطقة "جبارين" حيث الصحراء قاحلة واملناخ
شديد الحرارة ،وتتكون كهوف تسي ي من مجموعة من تشكيالت
الصخور ال ﺮكانية والرملية الغريبة الشكل وال تشبه الخرائب
ؤالاطالل ،وتعرف باسم الغابات الحجرية" ،وتوجد الكهوف فوق
هضبة مرتفعة تبلغ )٥٠٠م( فوق سطح البحر ،يجاورها جرف
عميق ي منطقة تتواجد ا نسبة كب ﺮة من الكثبان الرملية
املتحركة .تتنوع الصور املوجودة ب ن صور لعمليات ر ي ٔالابقار
وسط مروج ضخمة ،وصور لخيول ،ونقوش أل ار وحدائق غناء،

وحيوانات برية ،ومراسم دينية ،وبعض ٓالالهة القديمة .ولكن لو
اقتصر ٔالامر ع ى ذلك ،ملا كان هذا الكشف باألهمية نفسها ال
يحظى ا ٓالان ،وذلك ألن هناك رسومات أخري أهم وأخطر تظهر
مجموعة من البشر يرتدون مالبس غريبة تشبه مالبس رواد
الفضاء ،ومالبس أخري شفافة غ ﺮ مألوفة ،إضافة إ ي لوحات
أشبه بسفن الفضاء ،وأخرى أشبه بطائرات غريبة الشكل ،وأناس
يسبحون وسط هذﻩ الطائرات داخل فضاء ربما يمثل مدينة
ضخمة شديدة التطور.
)(٢٣
وهناك كهوف تادرارات ٔالاكاكوس ،و ي تشكيل سلسلة من
الجبال ي الصحراء الك ﺮى ي غرب ليبيا ومن املعروف تواجد
لوحات صخرية تعود إ ى  ١٢.٠٠٠قبل امليالد واللوحات تعكس
البيئة املتغ ﺮة ي الصحراء وتعكس املناخ والرطوبة قبل تسعة آالف
سنة ي املنطقة املحيطة كانت خضراء مع البح ﺮات والغابات ومع
قطعان كب ﺮة من الحيوانات ال ﺮية كما يظهر من اللوحات الصخرية
ومن امثلة هذﻩ الحيوانات الزرافات ؤالافيال والنعام .وكالعادة
ُ
ً
شيوعا ي لوحات ما قبل التاريخ،
تمثل الحيوانات املوضوع ٔالاك ﺮ
بالرغم من أن الفنان ن القدماء رسموا البشر ً
أيضا .و ي بعض
لوحات الكهوف ظهرت الحيوانات و ي مطعونة بالسهام أو الحراب،
والبعض ٓالاخر فيه أشكال آدمية تقف بالقرب من الحيوانات ال
تم قتلها .وع ى ٔالاشكال ٓالادمية ملبوسات تبدو ذات عالقة بطقوس
السحر .ولقد وجدت معظم هذﻩ اللوحات ع ى الجدران وسقوف
الكهوف.
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حالت طبيعة جغرافية بالد الشام دون سهولة دراسة بيئ ا،
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ،كان لتشعب واختالف طبيعة
العقائد الدينية ي العصور التاريخية ما أدى إ ى تنوع وتعدد
العقائد الفكرية وعدم ال ﺮك ع ي أمر بعينه دون سواﻩ من مظاهر
َ
الطبيعة ،ومن ث ﱠم فإن دراسة ما ُع ﺮ عليه من كهوف ي بالد الشام،
من الصعوبة بمكان بحيث يصعب ف ا الاعتماد ع ى الاستقراء كما
كان عليه الحال ي مصر (٢٤).ومن أهم الكهوف ال ُع ﺮ عل ا:
 -١/٣كهف جبل قفزة  -فلسط ن
ي مغارة قفزة و ى واحدة من أهم مغارات وكهوف بالد الشام،
ُع ﺮ ع ى العديد من الدفنات الهامة ،وال كان من بي ا دفنه المرأة
شابة وطفلها .كان الطفل ً
نائما برأسه ع ي صدر أمه ،وب ن ذارعيه،
)(٢٥
ُع ﺮ ع ى هيكل عظم لغزال صغ ﺮ .ولعل ي هذﻩ الدفنه إشارة
إ ى وجود رمزية روحية ،وقيمة وأهمية لهذا الحيوان لدى سكان
بالد الشام ي العصر الحجري القديم ٔالاوسط (٢٦).وال شك أن
العثور ع ي مثل هذﻩ الدفنه يؤكد ً
أيضا ع ى وجود نوع من العبادة
الحيوانية – لو صح التعب ﺮ -خالل هذا العصرُ .
وع ِ َﺮ ي مغارة قفزة
ُ َ
ً
أيضا ع ى مق ﺮة بشرية تحوي ) (١٢جثة نياندرتالية أ ّ ِرخ ْت بحدود
 ٥٠,٠٠٠سنة؛ وكانت الجثث لسته بالغ ن وسبعة أطفال ،مما يع
داللة لها معناها الاجتما ي والرو ي.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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١٢

دراﺳﺎت

وكان لكهف قفزة ثقله وأهميته ،إذ ُع ﺮ علال عظام حيوانية
كث ﺮة ي جميع مستويات الكهف ،مختلطة ي أك ﺮها ببقايا عظام
آدمية ،وال ندري أكان الخلط ً
ناتجا عن العبث ،أم تكرار السكن ي
الكهف ،أم أنه كان مصادفة ،أم هو دفنات مقصودة (٢٧).ولقد أدى
هذا الخلط ب ن البقايا العظمية ٓالادمية والحيوانية بالعديد من
الكهوف ،إ ى محاولة تفس ﺮ دور الكهف ي حياة إنسان هذا
العصر ،وتفس ﺮ سبب وجود مثل تلك البقايا العظمية الحيوانية
به ،فرأى البعض أنه ربما كان ٕالانسان يعيش ي الكهف ،ثم يدفن
موتاﻩ فيه – أي أن الكهف كان يجمع ما ب ن عالم الدنيا وعالم
ٓالاخرة -وأن الكهف كان ً
أيضا املالذ وامللجأ للعديد من الحيوانات
وال شك أن فلسط ن وسوريا كانتا مليئت ن بالكهوف واملخابئ ال
كانت تنتشر ي أجزاء مختلفة ،فﻬ استعلمت كمزارات وأيضاً
)(٢٨
كمحالت لسك ٕالانسان.
 -٢/٣كهف الديدرية  -سوريا
يقع هذا الكهف ي واد يحمل الاسم نفسه ي منتصف
الانحدار ما ب ن ر عفرين وجبل ليلون ،وهو يرتفع عن سطح البحر
بنحو ) ٤٥٠م( .تم العثور ع ى سبع ن قطعة عظمية من أجزاء
هيكل عظم إلنسان النياندرتال )من العصر الحجري القديم
ٔالاوسط( ،يشبه ذلك الذي وجدت عظامه ي كهف )شانيدار ي
شمال العراق( .ولقد ُع ﺮ ً
أيضا ي الكهف ع ى اثن ن من املفاجآت؛
املفاجأة ٔالاو ى كانت ي موسم تنقيب  ١٩٩٣حينما ُع ﺮ ع ى هيكل
عظم كامل لطفل يبلغ من العمر عام ن ،وهو ي وضعية تو ي
بعملية دفن بدائية ،وكان ذلك الهيكل هو ٔالاكمل إلنسان نياندرتال
ي العالم .وقد قدر العلماء عمر العظام بحوا ي  ١٠٠ألف سنة .أما
املفاجأة الثانية فقد كانت ي موسم تنقيب  ١٩٩٩حيث ع ﺮت
البعثة ع ى هيكل عظم لطفل نياندرتا ي آخر ،لم تظهر -بعد-
املعلومات التفصيلية عن عمرﻩ وتاريخ وفاته ،وبعد أن بانت هذﻩ
ٔالاهمية الكب ﺮة للكهف ،وضعت البعثة أبوابا حديدية ع ى بابي
الكهف ،واعت ﺮ من املواقع ٔالاثرية النادرة وبالغة ٔالاهمية ي
)(٢٩
العالم.
 -٣/٣مغارة السخول  -فلسط ن
وهو كهف يقع إ ى الجنوب من الطابون ،ع ى بعد حوا ي )(٢٠
كم جنوب مدينة حيفا ،وحوا ي ) (٣كيلوم ﺮ من البحر املتوسط.
ّ ّ
السخول من أصغر مواقع ما قبل التاريخ ،ي فلسط ن،
تعت ﺮ مغارة
و ي تقع ع ى السفح الغربي لجبل الكرمل ،و ي قائمة ع ى الجانب
الشر ي للوادي ،ع ى بعد ١٠٠م من مغارة الوادي ،يأخذ املدخل
)(٣٠
شكل بيضاوي ،ويبلغ اتساعها حوا ي ) (١١م ﺮ ،أع ى الوادي.
وقد ِّنقبت فيه ي الثالثينات دوروثي گارود.و ُوجدت ف ا طبقات
تعود إ ى العصر اللڤلوازي  -املوست ﺮي ،لكن الكشف ٔالاهم هو
املق ﺮةٔ ،الاو ى من نوعها من هذا العصر ،ال ضمت أربعة عشر
ً
شخصا ،يافع ن وأطفالُ ،دفنوا بعناية ي حفر منتظمة وبوضعية
مثنية؛ أحد املوتى يحمل آثار قطع ي الفخذ .وقد دلت الدراسات

ع ى انتماء هذﻩ الهياكل إ ى نوع ٕالانسان العاقل الباكر ) Early
 (Modern Humanاملؤرخ من نحو  ١٠٠ألف سنة خلت ،وهذا
أقدم ظهور لهذا ٕالانسان خارج القارة ٔالافريقية.
ُع ﺮ ي هذﻩ املغارة ع ي دفنة أدمية ومعها جمجمة ثور،
موضوعه ب ن ذرا ي املتو ي وتؤرخ تلك الدفنة بالعصر الحجري
القديم ٔالاوسط (٣١)،هذا بخالف العثور ع ى هياكل عظمية ي مق ﺮة
جماعية ،تر ْ
ُ
أعمار موتاها ب ن ) (٥٠-٣سنة .ولوحظ أنه لم
اوحت
توجد مرفقات جنائزية مع املوتى ،إال مع أك ﺮهم ًّ
سنا ،حيث كان
يقبض بيدﻩ ع ى عظم ّ
فك علوي لخ ير بري وربما يدل هذا ع ى
ٍ
وجود أو تبلور بداية مفهوم للسلطة أو القيادة عند
النياندرتالي ن (٣٢).ولوحظ أن مدافن الرجال ؤالاطفال عندهم تفوق
ً
عددا مدافن النساء (٣٣).وربما ع ﺮ وضع أحد ٔالاجزاء الحيوانية مع
املوتى ،عن كونه قربان نذري ُقدم ً
طمعا ي حماية املوتى لألحياء،
ً
ولتحقيق النجاح ي الصيد ،فكان ذلك دليال ع ى رسوخ فكرة
الحياة ٔالاخرى ال آمن ا إنسان النياندرتال فبدأ ب ويد املوتى
باألسلحة والعظام الحيوانية ،وطالءها باملغرة الحمراء رمز الدم
)(٣٤
الذي ُي َع ّد بالتا ي رمز للبعث والحياة.
ولقد أدى هذا الخلط ب ن البقايا العظمية ٓالادمية والحيوانية
بالعديد من الكهوف ،إ ى محاولة تفس ﺮ دور الكهف ي حياة إنسان
هذا العصر ،وتفس ﺮ سبب وجود مثل تلك البقايا العظمية
الحيوانية به) ،(٣٥ويري )  (Cooperأن الكهف – بوجه عام – كان
بمثابة قلب العالم ومركزة  -رحم ٔالارض  -مكان التقاء واتحاد الروح
بالجسد ،وهو املكان الذي يتقابل فيه املقدس ،باآلدمي ،وهو مكان
ميالد ٓالالهة وهو املكان الخفي املقدس بينما يري ) (Heyden,H.,أن
الكهف هو موضع السك والدفن ،وقد يكون ً
أيضا بمثابة مزار يتم
فيه أداء بعض الطقوس الدينية لو صح التعب ﺮ ،وهو كذلك موضع
أرواح الحيوانات وربما أقيمت فيه طقوس جنائزية اشتملت ع ي
نوع من التقدمات الحيوانية ،ومن ثم فقد رأي بعض الباحث ن أن
ً
الكهف ُي َع ّد
نموذجا لحياة إنسان الباليولي وكان له بمثابة عالم
صغ ﺮ ،رمز إ ي الحياة واملوت ً
معا ،وبالتا ي كان له أهميته ال لم
تتوقف عند حدود العصر الحجري القديم بمراحله ،بل تعدته
ً )(٣٦
زمنيا.
ومما سبق يتب ن؛ أن أنسان النياتدرال هو أول من دفن موتاﻩ،
وهذا أنما دليل ع ى تكريم ٔالانسان لإلنسان ،وزودة باملرفقات
الجنائزية كالسكاك ن ؤالادوات الصوانية والحجرية وأدوات الزينة
والعظم املصنع باعتقاد أنه سينتفع ا ي ما بعد املوت )البعث(،
ُ
وت َع ّد مغارة السخول من ٔالامثلة الحية ع ى طرق الدفن ال مارسها
ٕالانسان القديم (٣٧).وكان الهدف من تقديم هذﻩ القراب ن هو ما ي ى:
 .١وسيلة اتصال مع أرواح ٔالاجداد ؤالانسان.
 .٢أن تكون روح امليت مرتبطة مع روح ما يتم ذبحه.
 .٣تعت ﺮ القراب ن وسيلة تقرب من ٓالالهة والقوى الخارقة ذات
)(٣٨
العالقة باملعتقد السحري.

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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١٣

دراﺳﺎت
هذا بخالف الاهتمام بدفن جماجم املوتى فيما يسم بعبادة
ٔالاسالف أو ٔالاجداد )عبادة الجماجم( ،ع ى اعتبار أن هذﻩ العبادة
تع بعبادة ٔالاسالف القائمة ع ى الخوف من ٔالانسان ال ي ع ى
اعتبارﻩ أنه مصدر السيطرة السياسية ،أما الخوف من امليت فهو
مصدر للسيطرة الدينية وكان الهدف الذي رمت إليه عبادة
ٔالاسالف هو التجمع والتماسك حول مركز رو ي مع ن وذلك باعتبار
أرواح املوتى من ٔالامور املقدسة (٣٩).ولسنا بصدد الحديث عن
عبادة الاسالف أو عادات الدفن ،وإنما فقط أود ٕالاشارة إ ى أن هذا
وذاك كان قد عرف وتم ممارسته بالكهوف ،وأن الكهوف كانت
تشكل حلقة الوصل ب ن عالم الدنيا وعالم الاخرة.
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حضارة بالد ال رين القديمة ي أقرب ما يقرن بحضارة النيل،
من حيث القدم وال ﺮاء والطابع املتم واستمرار التطور ي مجاالت
الفكر واملادة .وقد حوت ارض الرافدين كهوف عدﻩ كان م ا:
 -١/٤كهف شانيدار – العراق
هو كهف قديم من عصور ما قبل التاريخ يقع ي شمال العراق
ي منطقة إقليم كردستان .يقع كهف زاوي شيم شانيدار ع ي ر
الزاب العظيم شمال العراق :يبعد حوا ي  ٤كم أسفل كهف
شانيدار ع ى املدرجات ال رية ،ويؤرخ هذا الكهف بحوا ي )± ٨٩٢٠
 ٣٠٠ق.م( (٤٠).وقد ّ
تم التنقيب عن الكهف ب ن عامي )-١٩٥٧
 (١٩٦١من قبل رالف سوليكي ) (Ralph Soleckiوفريقه من جامعة
كولومبيا وأثمر عملهم عن الهياكل العظمية النياندرتالية البالغة
ٔالاو ى ي العراق العائدة إ ى  ٨٠,٠٠٠سنة قبل امليالد (٤١).ولقد نتج
عن التنقيب ي هذﻩ املنطقة تسع هياكل عظمية نياندرتالية ألعمار
مختلفة و ي حاالت مختلفة من الحفظ والكمال ُ
وحفظت وصنفت
حسب ٔالارقام من )شانيدار) – (٤٢)(١شانيدار  .(٩أما الفرد العاشر
ُ ُ َ
ً
ً
مدفونا وفق
مؤخرا وقد كان هذا النياندرتال العاشر
أكت ِشف
)(٤٣
مراسم جنائزية.
وقد كان الاهتمام بدفن الحيوانات السيما املاعز قد وضح ي
بالد الرافدين منذ العصر الحجري الحديث ،ففي كهف زاوي شيم
شانيدار)ُ (٤٤ع ﺮ ع ى دفنه هامة وملفته بالنظر ،اشتملت ع ى عظام
حيوانية وجماجم لحوا ي خمسة عشر واحدة من املاعز ،بخالف
عظام وريش لنسور وصقور بلغت حوا ي سبعة عشر طائر ،فصلت
تلك العظام بعناية شديدة ورتبت بوضعية مقصودة (٤٥)،والشك أن
ي الاهتمام بدفن النسور والصقور مع جماجم املاعز ،ما يدعوا إ ى
التساؤل ،فكيف استطاع سكان هذا املوقع أن يتمكنوا من
الاحتفاظ بمثل هذا العدد من الطيور الضخمة الجارحة ،وبمثل
هذا العدد من الحيوانات ً
معا ي الوقت نفسه؟ وما هو الغرض من
وراء تكلف مثل هذا العناء إلتمام تـلك الدفنـه؟ فال شك أن لذلك
ٔالامر مغزاة الطقﺴ الجنائزي) (٤٦الذي حاول بعض الباحث ن
تفس ﺮﻩ ،فربطوا ب ن تلك الدفنه ،وب ن الارتباط بطور املوت والعالم
ٔالاخر ويتفق ي ذلك كال من كوفان ،وميالرت وش ﺮيكا إذ ربطوا ما

)(٤٧

ب ن النسر وطور املوت والعالم ٔالاخر ،كأحد أطوار ٓالالهة ٔالام.
و ي شمال شرق العراق بكهف بالجاورا الذي يؤرخ بالعصر
الحجري القديمُ ،ع ﺮ ع ى بقايا عظمية لكالب مستأنسة ،اشتملت
تلك البقايا العظمية ع ي جمجمة واحدة وحوا ي سبعة عشر فك
لكالب مستأنسة تب ن أ ا ترجع لحوا ي ) (٤٨)،(١٢.٠٠٠هذا وتوضح
تلك الدفنات مدي العناية والاهتمام اللذين قد حظيا ما الكلب،
َ
ً
ً
حيوانا ً
ورفيقا لصاحبه ،ومن ث ﱠم عمل ع ى دفنه
مقربا،
باعتبارﻩ
)(٤٩
آنذاك.
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ُع ﺮ ع ى العديد من الكهوف ي ش أرجاء العالم ،و ي بعض
الكهوف ُوجدت عظام بشرية ً
جنبا إ ى جنب مع عظام الحيوانات
املتحجرة ،و ي القرن العشرين اتفق معظم الخ ﺮاء ع ى أن ذلك
ً
يمثل دليال ع ى أن ٕالانسان عاش ي الكهوف ي عصور ما قبل
التاريخ .ومنذ ذلك التاريخ اكتشف العلماء الكث ﺮ من املخلفات ال
ساعد م ع ى جمع تفاصيل حياة ٕالانسان القديم.
هذا بخالف أن ما سجلة ٕالانسان ع ى جدران الكهوف الكث ﺮة
سواء املوجودة م ا ي فرنسا أم إسبانيا تبعث الدهشة وتث ﺮ الخيال
الحتوا ا ع ى رسوم منفذة بضغط ٔالاصابع فوق الط ن اللدن
باإلضافة إ ى النحت البارز واملجسم والتصوير باأللوان والزخارف
الجميلة املنفذة ع ى قطع العظام والعاج ؤالاحجار كما اكتشف
العلماء ً
أيضا مجموعة من ٔالادوات ال كان يستخدمها ٕالانسان.
وقد ُع ﺮ فيه ع ى العديد من التصاوير الجدارية ي كهوف عدة
ً
أيضا من العالم كان أهمها كهف السكو ،وكهف ألتام ﺮا .ويمتاز فن
ما قبل التاريخ ٔالاوربي بأنه متصل بحياة ٕالانسان داخل الكهوف،
وأن التصوير كان يظهر ع ى جدران الكهوف وكانت له مناطق معينة
أهمها بعض الكهوف ي جنوب إيطاليا ومعظم جبال فرنسا
وإسبانيا .ومن أشهر حفائر ما قبل التاريخ ي فرنسا الحفائر ال
تمت ي املنطقة البارلسية و ي إسبانيا واملغرب ،ومن أهم
الحيوانات ال صورها ٕالانسان ي هذا العصر الفيل القديم
)املاموث( ،وكذلك أنواع من البقر ال ﺮى والخيول املتوحشة وحيوان
الرئة وبعض الحيوانات املف ﺮسة كاألسد وبعض الطيور والزواحف
)(٥٠
ؤالاسماك.
 -١/٥كهف ألتام ﺮا
يقع كهف "التام ﺮا" جنوب منطقة سانتاندار ،شمال غرب
إسبانيا ،وهو من ب ن الكهوف النادرة ي العالم ،وقد ُع ﺮ فيه ع ى
العديد من التصاوير الجدارية ي كهوف عدة من العالم كان أهمها
كهف "التام ﺮا" الذى يعت ﺮ من ب ن الكهوف النادرة ي العالم ال
ً
رسوما صخرية يعود عمرها
تعود إ ى آالف السن ن .ويحوي الكهف
إ ى ما يقرب الـ  ١٤.٥٠٠عام (٥١).وشكل الكهوف هو الشكل املعتاد،
مغارة طويلة ودائرية الشكل تبدأ من ببوابة تم إنشاؤها لحماية
ٔالاثر وأماكن للحراسة ،وعند الدخول تبدأ الرحلة مع آثار الرسوم
والنقوش ع ى الجدران املحيطة بالزائرّ .
وتم اكتشاف هذا الكهف،
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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دراﺳﺎت
من ِق َبل صياد عن طريق الصدفةً ،
نظرا لوجودﻩ ع ى البحر الشما ي
ِ
ملنطقة "سانتيانا دال مار" ي سنة  ،١٨٦٨وهو يضم أك ﺮ من )(٢٦٠
ً
ّ
ً
ّ
ويضم ي
صخريا تعود مجملها إ ى العصر الحجري.
رسما ونقشا
ً
ورموزا تجريدية ال تزال معان ا
ٔالاساس رسومات ممثلة للحيوانات،
غ ﺮ معروفة إ ى ٓالان ،ويتكون كهف "التام ﺮا" من مجموعة كهوف
متداخلة ومعقدة ،وذات عمق داخل ٔالارض .ودون اعتبار الكهف
الرئيس ّالذي يؤدي إ ى مسالك أخرىّ ،
فإن عدد سلسلة كهوف
"التام ﺮا" ّ
تعد حوا ي ) (١٧كهف ،تحتوى كلها ع ى رسومات
وأشكال ،رسمها ٕالانسان ليع ﺮ من خاللها عن ّ
يومياته وما كان
يعيشه من أحداث.
 -٢/٥كهف السكو
ُ
يقع ي جنوب غرب فرنسا وبه ع ﺮ ع ى كث ﺮ من لوحات الكهوف
ٔالاك ﺮ إثارة لألعجاب وشهرة ي فرنسا (٥٢)،وتقدر اللوحات منذ
 ١٧.٠٠٠عام واللوحات مرسوم عل ا بعض الحيوانات مثل الث ﺮان
ّ
ُ
والخيول والغزالن .وتعد لوحات الكهوف من ٔالاعمال الفنية املبكرة،
وقد بدأت العناية بالفن منذ العصر الحجري القديم ،وتم اكتشاف
ُ
ً
شيوعا ي
الكث ﺮ من لوحات ٔالايائل .تمثل الحيوانات املوضوع ٔالاك ﺮ
لوحات ما قبل التاريخ ،بالرغم من أن الفنان ن القدماء رسموا
البشر ً
أيضا .و ي بعض لوحات الكهوف ظهرت الحيوانات و ي
مطعونة بالسهام أو الحراب ،والبعض ٓالاخر فيه أشكال آدمية تقف
بالقرب من الحيوانات ال تم قتلها .وع ى ٔالاشكال ٓالادمية
ملبوسات تبدو ذات عالقة بطقوس السحر .ولقد وجدت معظم
ٔالاجزاء
هذﻩ اللوحات ع ى الجدران وسقوف الكهوف ،و ي أق
الداخلية م ا حيث ال يمكن رؤي ا إال إذا استخدم الناس النار
لإلضاءة .ويعتقد العلماء أن الصيادين استخدموا هذﻩ اللوحات
ألغراض الاحتفاالت الدينية .وربما ُمورست هذﻩ الطقوس والشعائر
لتساعدهم ي صيد الحيوانات املرسومة ي اللوحات.

}^ í³
لم يكن العرض السابق إال بعض من كث ﺮ ،فالكهوف يصعب
حصرها السيما وأن كل يوم هناك الجديد ي هذا املجال ،وقد
قصدت هنا القاء الضوء ع ى الكهوف وأهمي ا باعتبارها مرحلة
أو ى ي حياة الانسان الذى جعل من الكهف حياﻩ بكل ما تعنيه
الكلمة .فقد عاش فيه حياته ومارس فيه طقوسه وعباداته ثم دفن
فيه وذلك كما ثبت من خالل العديد من الكهوف .وقد جعل
ٕالانسان ٔالاول من جدران الكهف صفحات نقرأها بغ ﺮ كتابه من
خالل ما خلفه من صور ورسوم ع ﺮت عن حياته بكل جوان ا.
وهكذا؛ يعت ﺮ ما قبل التاريخ مرحلة ي حياة كل أمة يستمد م ا
املؤرخ معلوماته سواء من ٓالاثار ال خلفها ٕالانسان أو ال ترك ا
هذﻩ ٔالامة فيما عدا الكتابة ،إذ بمجرد ظهور املعلومات املكتوبة
ينتﻬ عصر ما قبل التاريخ وتبدأ العصور التاريخية.
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 شكلت الكهوف خطوة هامة ي حياة ٕالانسان البدائي ،إذ مثلت
بالنسبة له السكن والسكينة ،فقد عاش ف ا ومارس ف ا
حياته بكل صورهاِ ،واتخذ من جدرا ا صفحات ع ﺮ ف ا عن
نفسه برسوم متنوعه وإشارات مختلفة ،ثم دفن ف ا لتصبح
مثواﻩ ٔالاخ ﺮ.

 كانت أك ﺮ ٔالافكار املتداولة ي رسومات الكهوف ي الحيوانات
الوحشية كالث ﺮان والخيل ؤالارخص )ثور بري أوروبي( والغزالن
ونسخ أيدي البشر.
 يمكن تفس ﺮ رسومات الكهوف بكو ا حيلة صيد ،والغرض م ا
ً
اعتمادا ع ى طبيعة فكر وحياة
زيادة عدد الحيوانات وذلك
املجتمعات البدائية.

 كانت رسومات البشر نادرة وعادة ما أشبه برسومات تجريدية
غ ﺮ دقيقة عكس الصور الطبيعية للحيوانات ،وربما كان
الرسم الواق ي لإلنسان محرم ً
طبقا ملحظور دي قوي آنذاك.
ً
شيوعا ي الفنون الصخرية
 كانت ٔالاشكال البشرية أك ﺮ
املوجودة ي أفريقيا مقارنة بأوروبا.
ً
 من رسومات الكهوف املعروفة جدا كهف )السكو -فرنسا،
كهف بيتش م ﺮيل بالقرب من بلدية فرنسا ،كهف )شوفيه(
بالقرب من بلدية فرنسا ،كهف مع مدخل من تحت البحر
بالقرب من مرسيليا-فرنسا ،كهف )ألتم ﺮا بالقرب من بلدة
التاريخية -كانتابريا -إسبانيا(.

 ي كهوف )السكو( بفرنسا وال اكتشفت بالصدفة سنة
 .١٩٤٠وجدت رسومات تعت ﺮ أم ما عرف من فن ما قبل
التاريخ .وهذﻩ الكهوف كانت تستخدم كقنوات مائية جوفية
تمتد ما ب ن مئات إ ي  ٤٠٠٠قدم .وفوق جدران هذﻩ الكهوف
ً
رسم ونقش الفنانون الصيادون
صورا للحيوانات كاملاموث
ُ
ّ
َ
املنقرض ً
ً
حاليا والث ﺮان ال لم تعد حاليا موجودة ي أوروبا
وغزال الرنة والحصان .وكانوا يستعملون مشاعل من الحجارة
لها فتائل من الطحالب تشتعل بالنخاع العظم والدهون لتن ﺮ
ظلمات الكهوف.
 ي معظم املجتمعات القديمة الك ﺮى كان ٕالانسان تعرف هويته
من خالل ٔالاشكال الفنية التعب ﺮية ال تدل عليه كما ي نماذج
مالبسه وطرزها و زخرفة الجسم وتزيينه وعادات الرقص  .أو
من العادات الاحتفالية أو الرمزية العقائدية ال كانت تتمثل
ي الطوطم )الرمز( الذي يدل ع ي قبيلته أو عش ﺮته .وكان
الطوطم يزخرف بالنقش ل ﺮوي قصة أسالفه أو تاريخهم .و ي
املجتمعات الصغ ﺮة كانت الفنون تع ﺮ عن حيا ا أو ثقاف ا.
وكث ﺮ من الشعوب كانت تتخذ من الفن وسيلة لنيل العون من
العالم الروحاني ي حيا م.
 وضح دور الكهوف ً
أيضا ي بالد الشام والعراق ،بل كان لها
الدور ٔالاهم إذ ُع ﺮ ي أغل ا ع ى دفنات ليس فقط آدمية بل
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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دراﺳﺎت
وحيوانية ،و ي ذلك إشارة إ ى الدور الدي أو العقائدي الذى
لعبته.
 كان التحول من حياة الكهوف إ ى الحياة املدنية أو الحضرية هو
الخطوة الثانية ال مر ا ٕالانسان ٔالاول ي عصور ما قبل
التاريخ ،وكان أقدم بيت مب بالط ن املجفف والخشب ومغطى
باألغصان والفروع كان قد اكتشف ي املريبط )سورية( إذ يعود
إ ى عشرة آالف عام.
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ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ ﻣﻊ ﺑﺪء اﻻﻫﺘامم ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﻮرد ﺑﴩي ﻋﻨﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺮف واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐرية ،وﺑﺪأ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﺤﺮﻓﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة أﻓﺮاده .وﺗﻌﺘﱪ اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﻮرد أﺳﺎﳼ ﻷي ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻻ ميﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ومتﺜﻞ
ﴍا ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺮد ﻟﻘﺎء ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺬى ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ﻓﻬام ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن
ﻛﻼً ﻣﻦ اﻷﺟﻮر واﳌﺮﺗﺒﺎت ﺗﻌﻮﻳﻀً ﺎ ﻣﺒﺎ ً
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن وﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﺎﻟﺸﺎﺋﻊ ﰲ اﻟﺮواﺗﺐ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﲆ ﺷﺎﻏﲇ اﻷﻋامل اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ
اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺰﻣﻦ وﻳﺴﻤﻮن ﺑﺎﳌﻮﻇﻔني ،أﻣﺎ اﻷﺟﺮ ﻓﻬﻮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﻟﺸﺎﻏﲇ اﻷﻋامل
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀً ﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج أو ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺰﻣﻦ أو ﻋﲆ أﺳﺎﺳﻬام ﻣ ًﻌﺎ .اﳌﺮﺗﺐ ﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻮﻇﻒ وﻳﴫف ﻟﻪ ﺷﻬﺮﻳًﺎ ،أو ﻫﻮ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎدي اﻟﺬى ﻳﺪﻓﻊ ﻋﲆ ﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .واﻷﺟﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻳﴫف ﻟﻪ ﻳﻮﻣ ًﻴﺎ أو أﺳﺒﻮﻋ ًﻴﺎ ،أو ﻫﻮ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎدي اﻟﺬى ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻌﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،أي أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻦ أﺳﺒﻮع ﻵﺧﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ميﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﻮر واﳌﺮﺗﺒﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎدي اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ
أو اﳌﻮﻇﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺬﻟﻪ .وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﳌﻮاد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﴫ اﻟﻘﺪميﺔ وﺧﺎﺻ ًﺔ اﻟﺨﺒﺰ ﰲ دﻓﻊ اﻷﺟﻮر
واﳌﺮﺗﺒﺎت ﻟﻠﻌامل واﳌﻮﻇﻔني وﻛﺠﺮاﻳﺎت ﻟﻠﺠﻨﻮد واﻟﺒﺤﺎرة ،واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاﺑني ،واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﻨﺎﺋﺰﻳﺔ .وﻗﺪ متﺘﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠني
ﻣﻦ ﻋامل وﻣﻮﻇﻔني ﰲ ﻗﺮﻳﺔ دﻳﺮ اﳌﺪﻳﻨﺔ مبﺰاﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪة مل ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﺌﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻘﺎس
ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﻮال ﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺧﺎرج ﻫﺬه اﻟﻘﺮﻳﺔ.
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كانت بداية ٔالاجور والرواتب مع بدء الاهتمام باإلنسان كمورد
بشري عند تطور الحرف والصناعات الصغ ﺮة ،وبدأ باألساس ل يئة
مساعدين لتنظيم شؤون الحرفة ومساعدة أفرادها .تعت ﺮ املوارد
البشرية مورد أساﺳ ألي منظمة وال يمكن الاستغناء ع ا وتمثل
ً
ً
ً
مباشرا يحصل عليه الفرد لقاء
تعويضا
كال من ٔالاجور واملرتبات
مساهمته ال يقدمها للمكان الذى يعمل به ،فهما متشا ان من
حيث املضمون ويختلفان من حيث الاستخدام فالشائع ي الرواتب

تطلق ع ى شاغ ي ٔالاعمال املكتبية وٕالادارية ،بحيث يتم الدفع لهم
ع ى أساس الزمن ويسمون باملوظف ن ،أما ٔالاجر فهو يطلق ع ى
التعويض النقدي الذي يدفع لشاغ ي ٔالاعمال الصناعية
ً
تعويضا لهم ع ى أساس كمية ٕالانتاج أو
وٕالانتاجية ،حيث تدفع
ع ى أساس الزمن أو ع ى أساسهما معاً.
ً
شهريا ،أو هو
املرتب :هو ما يحصل عليه املوظف ويصرف له
املقابل املادي الذى يدفع ع ى ف ﺮات زمنية معينة .ؤالاجر :هو ما
ً
يحصل عليه العامل ويصرف له ً
أسبوعيا ،أو هو املقابل
يوميا أو
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املادي الذى يتم حسابه ً
وفقا لعدد ساعات العمل الفعلية ،أي أنه
قد يختلف من أسبوع آلخر ً
وفقا لعدد الساعات الفعلية .ويمكن
تعريف ٔالاجور واملرتبات بأ ا :املقابل املادي الذي يستحقه العامل
أو املوظف مقابل العمل أو الجهد الذي يبذله.
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كان العمال ي مصر القديمة يحصلون ع ى أجر مقابل عملهم
ع ى هيئة مواد عينية ،فيقول مدير الضيعة "م " من عصر ٔالاسرة
ً
صانعا أو
الرابعة" :إن كل رجل عمل ي تشييد ق ﺮي هذا ،سواء كان
حجارا فقد أرضيته عن عمله" .وذكر ً
ً
أيضا" :جميع َم ْن عملوا ي
ً
هذﻩ املق ﺮة قد نالوا أجرهم كامال من خ وجعة وثياب وزيت وقمح،
وبكميات وافرة ،كما أنى لم أكرﻩ ً
أحدا ع ى العمل" (١).وكان الخ
والجعة من أهم ما يوزع من الطعام ع ى موظفي القصور ،وقد ورد
ي قصة خوفو والسحرة أن الساحر )ددى( البالغ من العمر وقتئذ
ً
 ١١٠سنة أن امللك خوفو أمر أن يعطوﻩ الخ والجعة قائال" :رع ...
يخ ﺮ بأن يقيم ددى ي بيت ٔالام ﺮ ) حرف دف ( ليسكن معه،
واجعل جرايته ألف رغيف من الخ  ،ومائة إناء من الجعةً ،
وثورا
ً
)(٢
واحدا ،ومائة حزمة من الكرات".
والعمال هم تلك الفئة ال تم بإنتاج وتصنيع السلع املختلفة
وال يستفيد م ا الشعب بشكل يومي ،ويمكن أن يدخل تحت راية
تلك الفئة العمالية جماعة الفنان ن َ
مم ْن يصنعوا ٔالاعمال الفنية
الرائعة وال يستخدمها الشعب كذلك سواء ي حيا م الدنيا أو ي
عاملهم ٓالاخر) (٣مع الوضع ي الاعتبار أن الفرص املتاحة لهؤالء
الفنان ن قد لعبت ً
دورا كب ًﺮا ي تمي هم عن غ ﺮهم من العمال
ً
والحرفي ن البسطاء ،ويمكن تحديد هذﻩ الفرص إن عملوا مثال ي
بالط امللك أو ي إحدى الورش الفنية أو شاركوا ي تشييد بعض
املنشآت الخاصة بامللكية ،كل تلك الظروف قد تنقل العامل إ ى
)(٤
مكانة اجتماعية أع ى يشعر ف ا بالتم عن غ ﺮﻩ من الحرفي ن،
فقد كان الفنان عندما يصور ع ى جدران املقابر وهو يقوم بأداء
عمله الف  ،يصاحب هذا املنظر ً
ً
مكتوبا أعالﻩ،
أحيانا اسم الفنان
كما أنه يصور وسط أعضاء أسرة صاحب املق ﺮة ،ولكن كانت مثل
تلك ٔالامور تحدث ع ى نطاق محدود ،أما ٔالاصل ي ذلك أن يكون
ً
الفنان مجهوال مثل الحر ي.
ً
تأكيدا ع ى وجود مثل هذﻩ الحاالت النادرة عدد كب ﺮ من
ويأتي
أسماء النحات ن والرسام ن املسجلة أسما م ع ى مصاطب الدولة
القديمة ،فنجد ع ى سبيل املثال من ٔالاسرة السادسة أحد الفنان ن
ً
ضاربا ذا
يد ى "س " يكتب بعض فقرات من س ﺮته الذاتية –
ٕالاجراء كل التقاليد ؤالاعراف بعرض الحائط – داخل مق ﺮة
ً
"كاحب" وابنه "خ " ي أخميم قائال" :أنا الذى زينت مق ﺮة )خ (،
ً
وحيدا" (٥).هذا النص يدل ع ى
وأنا الذى زينت هذﻩ املق ﺮة ،وكنت
مدى ما وصل إليه صاحبه من مكانة ،ونجدﻩ يفتخر بأنه زين املق ﺮة
لوحدﻩ دون مساعدة من أحد.

وذكر حسن كمال أنه قد ورد أن البناء ي قصر امللك كان
يعطى ً
يوميا أربعة أرغفة ،وإناءان من الجعة ،وأن كمية الخ ال
ً
وغالبا ما تراوحت ب ن ثالثة
كان يتناولها الفرد ي اليوم كانت قليلة،
أو أربعة أرغفة ي اليوم للشخص العادي ،ففي الشكوى الثانية
للقروى الفصيح ما يؤكد ذلك عندما يخاطب مدير البيت )رنﺴ ( ي
عصر امللك )نب -كا -رع( – أحد ملوك أهناسيا ي عصر ٔالاسرة
ً
مذكرا إياﻩ بأن ما يحتاجه ٕالانسان ي الحياة ال يزيد عن
العاشرة –
قدح من الجعة وثالثة أرغفة ،فيقول له" :أن ما يحفظ أودك بيتك
قدح من الجعة وثالثة أرغفة  (٦)."...وقد أعطى لهذ القروى حصص
يومية مقابل الخطب ال كان يعرضها ي شكواﻩ ،أمر ا امللك )نب
– كا – رع( املوظف )رنﺴ بن مرو( إرسالها ألسرة هذا القروى
بدون أن يعرف أن هذا الطعام من كب ﺮ الحجاب ح يستمر ي
الشكوى (٧)،وهو عبارة عن)" :ثم واحد( أعطى له عشرة أرغفة من
ً )(٨
الخ واثن ن من أباريق من الجعة يوميا".
ويالحظ؛ أن الخ من أهم املؤن ال تجهز ا الحمالت
العسكرية والبعثات الاستكشافية ،ففي نص وادى الحمامات يذكر
)حنو( – ٔالاسرة الحادية عشرة – أنه أعد حملة مكونة من )(٣٠٠٠
رجل ،جهز لكل واحد م م )ً (٢٠
ً
يوميا ،و ي هذﻩ
رغيفا من الخ
الحالة كان ينب ي عليه أن يجهز لهم ) (٦٠٠٠٠رغيف من الخ ،
)(٩
ويبدو أن الرقم مبالغ فيه ،ولكن يحتمل أ ا كانت فطائر صغ ﺮة.
وكان يرافق البعثات مهندسون يقومون بعمل التقديرات ٔالاولية
ملتطلبات مباني العمل – ما نسميه اليوم دراسة الجدوى – فقد
كان من الضروري الاهتمام باعتبارات معينة قبل أن يحدد موقع
البناء ،حيث البد من تقدير كمية مواد البناء املطلوبة ،وتقدير
ً
بناء عل ا سيتم تقدير عدد العمال
حجم قوة العمل ،وال
والبنائ ن ،ومن ثم تقدير كمية الغذاء واملسكن ،وامدادات املياﻩ
)(١٠
وغ ﺮها.
وقد ذكر )ونى( أن امللك سنوسرت ٔالاول ي العام العشرين من
حكمه أرسله إ ى وادى الهودى إلحضار )الجمشت( ،ويتفاخر ونى
)(١١
بأنه سوف يأتي بأك ﺮ قدر من الجمشت سوف ديه إليه امللك.
وورد ي النص رقم  ٦١بجويون من وادى الحمامات ،املؤرخ بالعام
الثامن والثالث ن من عصر )سنوسرت ٔالاول( للمنادى "إمي " ،أن
)(١٢
من ضمن من رافقهم ي البعثة أفر ًادا يحملون اللقب )،(nww
وهم من الهيئات املعاونة ي تلك البعثة ،وقد جاء ذكرهم ي السطر
السابع ،وكان عددهم ثالثون ،وجاء ي السطر التاسع عشر أن
حصة الواحد م م كانت خمسة عشرة ً
)(١٣
رغيفا وثل إناء جعة.
وتوجد عقود جنائزية جاء ف ا إعطاء أجور للكهنة الذين
يقومون بتقديم القراب ن والقيام بالطقوس ملقابر بعض كبار
املوظف ن ،ومن أمثلة ذلك مق ﺮة )حع زفاى( بأسيوط الذى عقد
)عقد ج ى( أشبه ما يكون باتفاق تجارى بينه وب ن الكهنة ،وهو
عبارة عن عشرة شروط خاصة بوقفه ع ى مق ﺮته ،نقشها ع ى
الحائط الشر ي ي الصالة الكب ﺮة للمق ﺮة ،وترجع إ ى ٔالاسرة الثانية
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دراﺳﺎت
عشرة (١٤)،و دف إ ى إقامة الاحتفاالت الدينية ي املعبد ع ى مر
ٔالايام ،وبديﻬ أن الكهنة الذين عقد معهم )حع زفاى( عقودﻩ لم
يكونوا يعملون بدون أجر ،فقد أخذوا أجرهم ع ى هيئة مكافأة؛
و ى تنازله لهم عن أجزاء من أرضه ،أو بالتخ ي لهم عن أمور
أخرى ،ذلك أن الرجل إنما كان بحكم مولدﻩ ينتم إ ى هيئة كهنوت
ٕالاله )وب واوات( ،وبالتا ي كان له نصيبه من مقررات معبد هذ
ٕالاله وربما قد تنازل لهم عن جزء من نصيبه ونصيب ورثته من
ً
فضال ع ى أنه قد ترك ً
وقفا من ٔالارا
هذﻩ املقررات ،هذا
والخدم واملاشية والحدائق وغ ﺮها للقيام بالطقوس الجنائزية
ً
سطرا ربما كان
الخاصة به قد نقشها ع ى جدران مق ﺮته ي ست ن
)(١٥
بو ى من الكاهن الذى نقشت من أجله أك ﺮ تلك العقود.
وصيغة هذﻩ العقود تلفت النظر ملا ا من صياغة منظمة من
حيث تحديد الواجبات ،والحقوق الخاصة بكل طرف من أطراف
العقد ،ويمكن إجمال أسلوب صياغة هذﻩ العقود ي أ ا ي مجملها
تتبع صياغة ترتكز ع ى أربعة محاور ،و ى :
 -١تحديد التقدمة املطلوب تقديمها.
 -٢تحديد الشخصية املوكل لها تقديم التقدمة.
 -٣تحديد املناسبة ال تقدم ف ا التقدمة.
 -٤تحديـ ـ ــد املقابـ ـ ــل املـ ـ ــدفوع مـ ـ ــن أجـ ـ ــل هـ ـ ــذﻩ التقـ ـ ــدمات،
أو الخدمات املقدمة.
ً
وذلك مع اختالف ترتيب كل محور من هذﻩ املحاور أحيانا من
عقد إ ى آخر ،وفيما ي ى جزء من العقد الثاني من هذﻩ العقود
يوضح املحاور ٔالاربع السابقة الذكر" :الشرط الذى تعاقد عليه
ٔالام ﺮ رئيس الكهنة )حابى جفاي( صادق الصوت ،مع كهنة الساعة
ملعبد ٕالاله )وب – واوات( سيد أسيوط ،أن يقدم رغيف من الخ
ٔالابيض من كل م م لتمثاله الذى ي عنايته كاهن روحه ،ي اليوم
ٔالاول من الشهر ٔالاول من الفصل ٔالاول وهو يوم السنة الجديدة ...
وما يقدمه ي مقابل ذلك هو مكيال – حقات – من شع ﺮ الشمال
من كل حقل من حقول الوقف  (١٦)."...نالحظ أن املقابل املدفوع
من أجل هذﻩ التقدمة هو مكيال من شع ﺮ الشمال من كل حقل
من حقول الوقف.
لقد كان ي إمكان أشخاص محددين معين ن مقابل قيامهم
بأداء الطقوس الدينية ي أيام ٔالاعياد املختلفة أن يحصلوا ع ى
أجور ي شكل هبات من ٔالارض ،ومن الضيعة ملك أبائه ،وأشكال
عديدة من دخل املعبد ،وجزء من ضريبة الحصاد املحجوزة ع ى
)(١٧
جانب.
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ي الدولة الحديثة كان يلجأ بعض املصري ن إ ى تأج ﺮ بعض
عبيدﻩ لف ﺮة محددة ،فقد ورد ي بردية ) (Berlin 9784و ى من
الوثائق الهامة ال تتحدث عن إجراءات تأج ﺮ العبيد واستغالل
خدما م مقابل عائد مادى ،وترجع هذﻩ الوثيقة إ ى العام الثالث أو
الرابع من عصر امللك "أمنحتب الرابع" (١٨)،وف ا يظهر أن الخدم

كان لهم صوت مسموع ي إبرام عقود التأج ﺮ ،فهناك خادمة تد ى
"حنوت" ترفض العمل ي ٔالايام ال اخت ﺮت كي تعمل ف ا متعللة
بشدة الحر ي هذﻩ ٔالايام وقد سمع إل ا سيدها وأبدلها بخادمان
آخران ،جاء ي النص" :عندئذ فإن اليومان كانا شديدي الحرارة
ع ى العبدة حنوت فأعطى ي )أجر( يوم ن )خدمة( ملرى-رمث-اف
ويومان للعبد نخ-س " (١٩).وأشارت الوثيقة السابقة ً
أيضا إ ى را ى
يعانى من الفقر الشديد إ ى درجة التعري ،وكانت وسيلته الفض ى
للحصول ع ى املالبس أن يقوم بتأج ﺮ خادمته ملدة يوم ن ،فنجدﻩ
ُ
يقول" :أنا عريان ،دع أعطى أجر يوم ن )خدمة( للخادمة
خريت" (٢٠).وبديﻬ أنه طاملا سوف يحصل ع ى ثمن خدم ا فهو
بالتا ي املالك الخاص ا .وكان لز ًاما ع ى السيد ح ن يؤجر عبدﻩ أن
يضمن له سالمته وعدم است اف قوته ،وكان وسيلته لتحقيق ذلك
ً
ً
مسبقا ،فضال
أن يحدد طبيعة العمل ومدته ال سوف يقوم به
)(٢١
عن وضع العبد ي العمل الذى يتناسب مع قدراته الجسمانية.
و ي الحاالت ال كان يحدث ف ا إخالل بمثل هذﻩ الاتفاقات
ً
غالبا ما نجد اع ﺮاض صارم سواء من قبل الخادم أو العبد أو ح
من قبل املسئول ن ع م أو مالكهم ،ولدينا مثال لذلك يرجع إ ى
عصر ٔالاسرة الثامنة عشر جاء ي بردية ) (Pap Louvre 3230وال
احتجاجا شديداً
ً
نفهم م ا أن والدة إحدى الخادمات قد احتجت
ً
نظرا لعدم الال ام بالعقد امل ﺮم الستخدام ابن ا ي عمل ما ،حيث
اش ﺮطت هذﻩ ٔالام أن تبقى ابن ا ي معية الخادم "أحمس بن
بنياتى" إال أن سيدهما "تاى" قد كلفها بعمل آخر أبعدها فيه عن
ذلك الخادم ،وهنا كتبت ٔالام تشكو أ ا ال ت م "تاى" بشكل مباشر
وإنما تلوم "أحمس بن بنياتى" الذى كان من املف ﺮض أن يكون ر ً
اعيا
البن ا ألنه لم يتقدم باالحتجاج ع ى هذا ٕالاجراء (٢٢)،فيبعث هذا
الخادم بدورﻩ إ ى السيد برسالة يستجديه أن يصلح من هذا ٔالامر
ح تكف هذﻩ ٔالام عن إزعاجه ،ويتضح من أسلوب ولهجة هذﻩ
الرسالة أ ا مكتوبة من شخص إ ى آخر يعلوﻩ ً
قدرا ومكانة ،وهو أمر
جديد أن يراسل العبد أو الخادم سيدﻩ (٢٣)،يقول النص:
"يقول أحمس بن بنياتى إ ى سيدﻩ املشرف ع ى الخزانة تاى :ملا
أخذ الخادمة ال كانت م ي وأعطاها إ ى رجل آخر ،ألست خادمك
الذى يسمع كل أوامرك ي الليل كما ي ال ار ،اجعل أجرها يعطى
إ ى فﻬ التزال صغ ﺮة ،فﻬ ال تقدر ع ى ٔالاعمال ،فليأمر سيدى أن
ُيعطى أجر أعمالها مثل أي خادمة لدى سيدى"" .أرسلت ي أمها
قائلة :أنت الذى سببت أن تؤخذ ابن عندما كانت هناك عندك،
فلم أشكو إ ى سيدى ،حيث أ ا كانت معك و ى صغ ﺮة .هكذا قالت
)(٢٤
ي ُم مة".
وقد كانت أسر النبالء والحكام تعطى ٔالاجور ع ى شكل هدايا
ومنح ملن يلتحقون بالعمل عندهم (٢٥)،ومثال ذلك طبيب غ ﺮ
معروف الاسم ُمنح هدايا من نحاس وبرونز ،ومقتنيات أخرى من
شخص يد ى "أوسر حات" ،وقد ورد ذلك ي بردية تورين – من
عصر رعمسيس الثالث – يقول النص" :العام التاسع والعشرين،
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الشهر الرابع من فصل الفيضان ،اليوم ٔالاخ ﺮ ،أعطيت للطبيب
بواسطة أوسر حات" (٢٦).ثم يذكر النص ما حصل عليه هذا
الطبيب من أجر ع ى شكل الهدايا كاآلتي" :إناء من ال ﺮونز يقدر
بأربعة دبن ،سلة من أغصان البوص تقدر بخمسة دبن ،زوج من
الصنادل يقدر بأربعة دبن ...... ،من الخشب يقدر بعشر ويبات،
سلة بمصفاة بواحد ويبة ) (٢هن من زيت املرحت يقدر بـ ) (٢ويبة،
صندوق من الخشب يقدر بـ ) (٢ويبة .مجموع ما حصل عليه هذا
)(٢٨
الطبيب يقدر بـ ) (٢٢دبن) (٢٧من النحاس".
ويرى ) (Pestmanأن القائمة املذكورة ي قائمة مقابل أتعاب
)(٣٠
هذا الطبيب (٢٩)،وذلك مقابل رعايته الطبية لزوجة أوسر حات.
و ي اية ٔالاسرة العشرين كانت الرواتب تضم أواني من ٔالاحجار
الكريمة ،وسالل الطعام ،وأواني الشراب ،وأنواع من الزيوت
)(٣١
والدهون.

 íßè‚¹]†è»ØÛÃÖ]V^⁄nÖ^m
نعرف عن عمال دير املدينة أك ﺮ ما ندرى عن غ ﺮهم من
العمال ،وذلك ألن الضفة الغربية من طيبة أصبحت خالل الدولة
الحديثة مثل خلية نحل تعج بالصناعات ،والعمال لتجه املقابر
امللكية ي وادى امللوك ،ووادي امللكاتٔ ،الامر الذى استد ى قيام
مستعمرة دائمة للعمال الذين تكرس حيا م لها وحدها (٣٢).ويرجع
أصل تنظيم عمال املقابر امللكية بدير املدينة إ ى عصر أمنحتب
ٔالاول فهو الذى فكر ي تكوين طائفة خاصة من العمال والفنان ن
والنحات ن ،وال جعلها تتخصص ي إعداد املقابر لهذا أصبح محل
تقديس بعد وفاته (٣٣)،وقد خصص لهم قرية خاصة م ،و ى قرية
)(٣٤
دير املدينة.
وعندما نتحدث عن عمال دير املدينة فيقصد م كل سكان
تلك القرية ،وليس عمال البناء فقط ،وإنما يدخل معهم الكتبة،
ورؤساء الفرق ،وحراس البواب ،وعمال النظافة ،وغ ﺮهم من أفراد
القرية (٣٥).وبشكل أوضح فقد كان داخل قرية العمال تقسيم طبقي
مستقل بذاته ،يم ب ن الفرد ،وٓالاخر كل ع ى مقدار عمله ،فيأتي
ع ى رأس القائمة رؤساء العمل ،فالكتبة واملشرف ن ،ثم املخطط ن،
فالنحات ن والرسام ن ،ثم عمال قطع ٔالاحجار ،و ي القائمة يوجد
العمال غ ﺮ املهرة القائم ن ع ى ٔالاعمال املساعدة لعمال الحفر مثل
خلط املالط ،أو حفر الخنادق ،ومن بعدهم يأتي املسئولون عن
خدمة احتياجات املنازل كتجميع الوقود ،وإحضار الطعام واملياﻩ
)(٣٦
إ ى العمال ،ويدخل ضم م الحراس.
وقد ُع ﺮ ي دير املدينة ع ى أآلف ٔالاوس ﺮاكا ال كتبت بالخط
ً
جانبا من الحياة اليومية لهؤالء
اله ﺮاطيقى ،وال تعكس لنا
العمال ،وعن مرتبا م ومعدا م وطريقة عملهم ،وأسباب غيا م
عن العمل ،ونعرف م ا أن هؤالء العمال كانوا يعملون تحت مراقبة
سلطة الوزير ،وكان مكتب الوزير ً
مكلفا بمدهم باملعدات ؤالادوات
)(٣٧
الالزمة للعمل ،كما كانت الدولة مكلفة بمدهم باملواد الغذائية.

وعن أوقات العمل ،فلم يعمل العمال كل يوم ،حيث أن أسبوع
العمل فيما يبدو شمل ثمانية أيام ،ويس ﺮيح العمال ي يومي التاسع
والعاشر ،فإذا كان الشهر املصري يتكون من ثالث ن ،فإن هناك
ستة أيام راحة ي الشهر ،ورغم أن هناك عمال قد يأخذون ثالثة
أيام راحة ي اية كل أسبوع ،إال أنه كانت هناك ف ﺮات اختيارية
ً
أيضا ،باإلضافة إ ى ٕالاجازات ي
متاحة أثناء أسبوع العمل
الاحتفاالت الدينية والسياسية ،وقد انقسم يوم العمل إ ى ف ﺮت ن
ً
تقريبا لتناول الغذاء ،ولدينا من عصر
بي ما اس ﺮاحة وقت الظه ﺮة
الرعامسة سجل حضور من الحجر الرم ي مكتوب فيه اسم
العامل ،ويمكن مالحظة ٔالايام ال غاب ف ا ،كما يشار إ ى أسباب
)(٣٨
غيابه باللون ٔالاحمر ي أماكن غيابه.
ً
ُوي َع ّد عمال دير املدينة أسعد حظا عن غ ﺮهم من العمال
باكتسا م بعض الحقوق ال قد تضمن لهم عيشة آمنه ،فكان
يمكن لبعض ٔالاشخاص الذين يعملون كحرفي ن بالجبانة أن
ً
يتسلم ً
وأحيانا مق ﺮة
بيتا ي القرية عبارة عن م ل صغ ﺮ ،أو كوخ،
ً
)(٣٩
وأحيانا
وإن احتوت ع ى أساس جنائزي بسيط ي أغلب ٔالاحيان،
مخزن ،باإلضافة إ ى بعض ٔالامالك املنقولة مثل املاشية ،والحم ﺮ،
ؤالاغنام ،وكذلك الخدم (٤٠)،وقد سمح لهم استئجار الخدم ،فنجد
ً
مثال الرسام )قن( من عصر امللك رعمسيس الثاني – صاحب املق ﺮة
رقم ) – (٤يمتلك أك ﺮ من دستة من الخدم الذين كان يتم شراؤهم
من الجنود املصري ن الذين كانوا يحصلون عل م كأسرى من
الحروب (٤١)،كذلك كانت الدولة تخصص خادمة مدفوعة ٔالاجر
لزوجات العمال للقيام بأعمال امل ل ح يتفرغن هن ألعمال
ً
امل ل ،وأعمال الزراعة بدال من أزواجهن الذين كانوا مسئول ن
بدورهم عن حفر املقابر امللكية ،ومقابر ٔالاشراف بال ﺮ الغربي (٤٢)،بل
ونجد من املشرف ن ع ى بناء املقابر من وصل إ ى مركز هام ي
)(٤٣
الدولة.
ع ى الرغم من املكانة الخاصة ال تمتع ا عمال املقابر ي
املجتمع املصري ،يرى ) (Strouhal.Eأ م كانوا ال يتمتعون بحرية
كاملة ،فقد ربط كل عامل حياته بمقر عمله ،ولم يسمح ألحد أن
يغادرﻩ إال إذا كلف بمهمة أخرى ،وأنه ي حالة وجود كثافة عمالية
ي إحدى الحرف فيمكن أن ُينقل العامل إ ى حرفة أخرى قد تتبع
طبقة أدنى من السابقة (٤٤)،وقد يحدث ذلك كث ًﺮا إذا ما عرفنا أن
ٔالاعداد داخل القرية كانت ي تزايد مستمر ،فكان البيت الواحد
يجمع ب ن أفراد ٔالاسرة مع الخدم مما كان له ٔالاثر ع ى موارد
)(٤٥
الغذاء ،وال أصبحت معها ذات قيمة مرتفعة ي ٔالاسواق.
ومما يدل ع ى تفاعل عمال دير املدينة بخارجها هو امتالك
العمال ً
أرضا ،وماشية ،ساعدهم أشخاص من خارج دير املدينة
ع ى القيام بشئو ا (٤٦).وكان عمال دير املدينة يحصلون ي مقابل
ً
جميعا بشكل يضمن لهم
أعمالهم ع ى جرايات توزع عل م
الاكتفاء ،وسد حاجا م ،وحاجة أسرهم ،وهذا ما افتقر إليه
وتمناﻩ أغلب العمال والحرفي ن خارج القرية ،فقد كانت تلك
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٢٢

دراﺳﺎت
الجرايات م ا ما يصرف كل عشرة أيام ،أو كل شهر ،أو كل عام مما
يولد الشعور لدى العمال بالطمأنينة ال تسمح لهم باإلنجاز ي
)(٤٧
عملهم.
وكانت أجور هؤالء العمال عبارة عن حبوب من قمح ،وشع ﺮ،
ً
فضال عن الخضروات ،ؤالاسماك ،وأخشاب الزمة للوقود ،وكان
يوزع عل م ي بعض ٔالاحيان الشحوم ،والزيوت ،واملالبس ،وكانوا
يمنحون ي مناسبات خاصة مكافآت من امللك عبارة عن جعة،
ولحوم ،وملح النطرون ،وكانت توجد صوامع لتخزين الحبوب،
ومطابخ إلعداد الطعام (٤٨).وكانت الدهانات تصرف كل عشرة أيام،
أما املالبس الكتانية فكانت توزع مرة كل عام ،وقد أوضح هذا
رعمسيس الثاني ي إشارته لعماله ي دير املدينة ،حيث يقول لهم:
ً
شهريا ،لقد ملئت املخازن لكم
"كل شخص منكم سوف ي ﺮا
بكل ء بالخ  ،واللحم ،واملخبوزات ،والنعال ،والنسيج ،وكث ﺮ
)(٤٩
من الزيوت لتدهنوا رؤوسكم كل عشرة أيام ،ومالبس كل عام".
ً
ً
ومن النصوص ً
أيضا ما يسجل حديثا طويال خاطب فيه
رعمسيس الثاني الفنان ن والحجارين بما يدل ع ى أنه أنشأ لهم
إدارة كب ﺮة تقوم ع ى توف ﺮ ما يحتاجون إليه من طعام وشراب
وكساء وعطر (٥٠).يقول رعمسيس الثاني ي إحدى الوثائق ال تركها
لنا ي وصف معاملته لعماله ،وتشجيعه لهم" :أنتم أ ا الرجال
الطيبون ،يا َم ْن ال يعرفون التعب ،ويا أ ا الحراس الساهرون ع ى
العمل طوال الوقت ،ويا من ينفذون واجبا م ع ى الوجه ٔالاكمل،
وأنتم يا من يقولون إننا نعمل بعد ال ﺮوى فنقوم ذﻩ الخدمات ي
الجبال املقدسة ،لقد سمعت ما يقوله بعضكم لبعض ،وإن فيكم
ل ﺮكة ،ألن ٔالاخالق تظهر ي تضاعيف الكالم ،وأني رعمسيس الذى
ين ﺊ الشباب بإطعامهم ،ؤالاغذية أمامكم وف ﺮة ح أصبح ال
يتلهف عل ا أحد من بينكم ،والطعام غزير حولكم ،ولقد كفيت
حوائجكم من كل وجه صحيح ح تعملوا بقلوب محبة ،وأني ً
دائما
املحافظ ع ى حوائجكم ،وإن املؤن قد أصبحت لديكم أثقل من
ً
العمل نفسه ،وذلك ألجل أن تنفذوا وتصبحوا عماال صالح ن ،ألنى
أعلم علم اليق ن عملكم الذى ينشرح له )صدر( كل من يعمل فيه
ً
مملوء ،فاملخازن مكدسة بالغالل )أمامكم( ،وال
عندما يكون البطن
يمر يوم تحتاجون فيه للطعام ،وكل واحد منكم عليه عمل شهر
)بالتناوب( ،ولقد مألت لكم املخازن بكل ء من خ ولحم وفطائر
ونعال ومالبس ،وكذلك العطور لتعط ﺮ رءوسكم كل أسبوع،
ولكسائكم كل سنة ،وألجل أن تكون أخمص أقدامكم صلبة ً
دائما،
الليل يﺌن من الفقر ،ولقد عينت ً
خلقا
وح ال يكون من يم
كث ًﺮا ليمونوكم من الجوع ،وكذلك خصصت سماك ن ليحضروا
لكم سم ًكا ،وزر ً
اعا لينبتوا لكم الكروم ،وصنعت لكم أواني واسعة
ً
مسويا بذلك أوعية لت ﺮيد املاء لكم ي
ع ى عجلة صانع الفخار
ً
فصل الصيف ،والوجه القب ي يحمل لكم حبا للوجه البحري،
ً
ً
ً
والوجه البحري يحمل للوجه القب ي ً
وملحا وفوال
وقمحا
حبا

بكميات وافرة ،ولقد قمت بعمل هذا ألجل أن تسعدوا ،وأنتم
)(٥١
تعملون بقلب واحد".
ً
يالحظ أن؛ القمح كذلك من الجرايات ال تصرف شهريا ،وقد
سجلت هذﻩ الجرايات ي وثائق رسمية أعانتنا ع ى معرفة عدد
العمال داخل املق ﺮة امللكية ،وكذلك تخصصا م املختلفة ،فقد
كان يسجل إ ى جانب كل اسم طبيعة عمله مثل )حامل
ٔالازميل( (٥٢)،ونرى بعض ٔالافراد قد استلم ما يقرب من خمسمائة
ل ًﺮا ،والبعض ٓالاخر أخذ أقل من ذلك ،وذلك حسب منصب كل
فرد ،فلم ُيعامل رئيس العمال مثل عماله (٥٣).ويالحظ ً
أيضا أ م
كانوا يحصلون أربع مرات ي الشهر ع ى كمية كب ﺮة من ٔالاسماك
ال كانت تؤلف الغذاء الرئيس لهم (٥٤).وإ ى جانب ٔالاسماك
والحبوب والخضروات كانت تصرف لهم ي الظروف الحسنة
الفطائر ،ؤالاواني الفخارية ،وكذلك الوقود باإلضافة لخدمات
غسيل املالبس ،ومن كل هذﻩ الجرايات كان عمال القرية ً
غالبا ما
يحصلون ع ى كمية تزيد عن احتياجا م ،كانت هذﻩ البقية الباقية
)(٥٥
تستخدم للمقايضة بسلع أخرى.
ويتضح من بعض سجالت دير املدينة أن العامل كان يخصص
له ) (١٠٠٠رغيف من خ )كرشت( (٥٦)،وأنه أعطى كمرتبات لبحارة
املراكب وموظف ا ي حدود رغيف ن أو ثالثة ً
يوميا لكل شخص،
ويزيد عدد ٔالارغفة بارتفاع مكانة الشخص الوظيفية فنجد خمسة
بحارة يأخذون )ً (١٥
رغيفا بواقع ) (٣أرغفة للفرد ،ي ح ن أن هناك
ً
خادما يأخذ رغيف ن فقط ،بينما يأخذ طبيب يد ى )نفر رحو(
عشرة أرغفة ،ويأخذ كاتب يد ى )بكارو( ثالثة أرغفة ،وتدل الكمية
ال يأخذها الفرد الواحد من هذا النوع من الخ ع ى درجته
الوظيفية ،وبما أن العدد الذى ي ﺮاوح ب ن  ٣:٢أرغفة ُيعد عدد
ً
نسبيا ،وكان
صغ ﺮ فإن هذا يدل ع ى أن رغيف كرشت كان كب ًﺮا
رغيف كرشت ي ﺮاوح فيما ب ن  ٥:٣دبن ،فإن كان كيس الحبوب
الواحد يحتوى ع ى ً ٢٤٥
دبنا من الدقيق فإنه ينتج حوا ى سبع ن
رغيفا من خ )كرشت( ،وذلك ً
ً
طبقا ملا جاء ي حسابات املخابز ي
عصر سي ٔالاول ،وتذكر بردية باملتحف ال ﺮيطاني أن  ٨ – ٧كيس
من الحبوب يعطى خمس ن ً
رغيفا من خ )كرشت( ،وتذكر بردية
)(٥٧
أنستاﺳ أن هذا الخ صنع من دقيق ).(kmh
ومن سجالت دير املدينة نجد أن الخ ٔالابيض كان يوزع منه
)ً (٣٥
رغيفا ع ى )ً (٣٥
بحارا بواقع رغيف أبيض لكل بحار ،بينما
يأخذ الكاهن )سم( رغيف ن من الخ ٔالابيض .وإ ى جانب خ )(kršt
وجد خ )عكك( الذى استخدم ضمن القراب ن ،و ي الحياة
اليومية ،ويذكر جاكييه أنه كان يصنع من الدقيق نفسه ويسوى
بنفس الطريقة ال كان يسوى ا خ )كرشت( لكنه أثقل منه أربع
مرات ،ويأخذ ً
غالبا الشكل نصف الدائري ،وكان ً
جزءا من الطعام
اليومي للعمال ،وقد أشارت واحدة من أوس ﺮاكا دير املدينة إ ى
توزيع )ً (١٣٢
)(٥٨
رغيفا من خ )عكك( الكب ﺮ ع ى العمال.
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٢٣

دراﺳﺎت
وخالصة السجالت اليومية لسفينة الجنود وال دو ا أحد
املوظف ن ي العام الخمس ن من حكم رمسيس الثاني وف ا مؤونة
البحارة وموظفي املركب من الخ ؤالاطعمة ٔالاخرى (٥٩).لقد كان
العاملون ي دير املدينة يحصلون ع ى أجورهم ع ى هيئة حصص
من الطعام ،يضاف إل م ٔالاطباء املوجودين ي مجموعات العمل
الذين كانوا يحصلون ع ى حصص من الحبوب مثلهم ي ذلك مثل
با ي ٔالاعضاء ٓالاخرين ي مجموعات العمل (٦٠)،وقد يجد املرء
صعوبة ي تحديد أجور ٔالاطباء ومكافآ م وذلك ً
نظرا لقلة ٕالاشارات
النصية الواردة ي ذلك الصدد ،وبشكل عام فإن أجور ٔالاطباء
)(٦١
كانت ع ى شكل مكافآت عينية يحصلون عل ا نظ ﺮ خدما م،
ومثال ذلك الهبات العينية ٕالاضافية ال تعطى كبدل لألطباء
العامل ن ي مقابر قرية دير املدينة ي ٔالاسرة التاسعة عشر،
باإلضافة إ ى احتياجاته ٔالاساسية ال يحصل عل ا نظ ﺮ عمله
)(٦٢
ٔالاساﺳ ٓالاخر ي هذﻩ القرية.
وقد ورد ب ﺮدية ليدن – وال كتبت ي عصر ٔالاسرة التاسعة
عشر – ما يشبه عملية توزيع املؤن ع ى العامل ن بمنطقة
الرامسيوم ،ومن بي م طبيب كان له نصيب ي التقسيم العام
للتموين الدوري ضمن أفراد الرامسيوم (٦٣).وكان الوزير هو املشرف
ع ى رواتب العمال ،وال كانت تصرف من خزانة امللك ،فقد ذكر
ي خطاب موجه للوزير )با – سر( وزير رعمسيس الثاني هذﻩ
العبارة" :سلم راتب املق ﺮة )امللكية(" (٦٤).و ي خطاب من الوزير
)خ ى( إ ى رئيس العمال )نب – نفر( ًردا ع ى سؤال رئيس العمال
عن الجهة ال تصدر الرواتب" :راتب العمال الذى ع ى خزانة امللك
له الحياة والرخاء والرفاهية والصحة" (٦٥).ويش ﺮ النص إ ى أن
الرواتب كانت أحد مجاالت الصرف ال تختص ا خزانة امللك،
وتتكون الرواتب ال تعطى للجبانة من نحاس ،ومالبس ،وزيت.
لقد كان العدد الكب ﺮ الذى تتكون منه البعثات بحاجة إ ى
أطباء للقيام بالرعاية الطبية ألفراد البعثة ،ولعالج ما قد يحدث
من إصابات أثناء العمل ،بل ولتجنب أخطار الطريق ،ولدغات
الثعاب ن والعقارب ،وهناك نموذج لطبيب املجموعة ،أي الطبيب
الذى يصاحب مجموعة العمل ،وهو طبيب الجبانة ،حيث الصناع
والحرفيون الذين يقومون بالعمل ي الجبانة ،وبالتا ي يمكن وقوع
حوادث بي م أثناء العمل (٦٦)،ففي الاوس ﺮاكا رقم ) – (٥١٥١٨بدير
)(٦٧
املدينة – ال ترجع إ ى النصف الثاني من عصر ٔالاسرة العشرين
نجد كشف حساب شهري للحبوب ال توزع ع ى العامل ن ،وم م
فريق العمل الذى يمثل الجانب ٔالايمن من العمال ي مقابر طيبة،
ً
و ي ذلك الكشف نجد ً
رئيسا للعمالً ،
وحارسا ،وسبعة عشر
وكاتبا،
ً
رجال ،وخدم ،و ي اية القائمة نجد )الطبيب با( ) ،(p3 swnwوقد
منح ربع كحر من الحبوب ،وكحر من نوع آخر (٦٨)،ويالحظ من هذا
بأن نصيب هذا الطبيب لم يكن يختلف كث ًﺮا عن غ ﺮﻩ من
العامل ن.

ً
طبيبا
ويرى يونكه ﺮ أن ذكر اللقب هكذا )الطبيب با( وليس
ً
ليدل ع ى أن املقصود لم يكن وجود طارئا لهذا الشخص ،إنما
وظيفة دائمة (٦٩).ويذكر يونكه ﺮ ً
أيضا أن هناك فقرة ي بردية تورين
رقم ) (٨٠١٨تش ﺮ إ ى أعضاء الجانب ٔالايسر من عمال املق ﺮة
امللكية ،ومن املحتمل أ ا مق ﺮة رمسيس الحادي عشر ،ومن ب ن
أعضاء ذلك الجانب الطبيب )خوى م ن( (٧٠)،وكان هذا الطبيب
ً
يمتلك م ال ي غرب طيبة ،وقد ذكرﻩ ) (Peetي قائمة لتسجيل
ً
ٔالارا ال تضم ) (١٨٢م ال غرب طيبة (٧١)،ويستدل من وجود
)(٧٢
ذلك امل ل لهذا الطبيب ع ى وجود وظيفة طبيب عمال الجبانة.
لم توزع الجرايات ال كانت تصرف ع ى عمال املقابر فقط،
وإنما كانت توزع ع ى كل َم ْن يسكن القرية ح حراس املقابر الذين
كانوا يحرسون املخازن ،ؤالادوات املعدنية ،وكان عملهم تحت
إشراف الكتبة ،فقد كانوا يحصلون كذلك ع ى الزيوت والشحوم
)(٧٣
واملالبس والجلود ،والنعال.
كان لندرة املصادر ٔالاثرية أثر كب ﺮ ي صعوبة التعرف ع ى الكث ﺮ
من جوانب طبيعة حياة العمال والحرفي ن ،وذلك ي مقابل
الاهتمام املبالغ بالطبقة العليا ،بداية من الفرعون نفسه وح
الوزراء ،وكبار املوظف ن ،والكهنة ،والكتبة ،وقادة الجيش  ...إلخ
ممن قدرت لهم الظروف أن يتحروا من ن ﺮ الفقر ،ورغم أن تلك
الطبقة تمثل قلة عددية من املجتمع املصري القديم إال أن آثارهم
أمدتنا بالكث ﺮ من املعلومات ع م (٧٤)،وال بدورها قد ألقت
ً
بصيصا من الضوء ع ى املهن والحرف ال زاولها أصحاب الطبقة
الدنيا لخدمة أغراض أسيادهم ،وهو ٔالامر الذى ال يمكن ان نغفله
إزاء تلك البقايا ٔالاثرية الخاصة بالنبالء ،فنجد أحد الفنان ن قد
تقديرا ز ً
ً
ائدا عن املألوف ،حيث ظهر ي إحدى جبانات طيبة
نال
ً
منظرا يمثل املتو ي وهو جالس ي مأدبة ومعه ي صحبته رسامه
ً
ونحاته ،وقد يمثل ذلك التآلف نوعا من التقدير والتكريم قد يكون
ً
بديال عنه ي حاالت أخرى أن يكا ئ النبيل فنانيه وصناعه بتقديم
)(٧٥
بعض من الهدايا أو ٔالاوقاف الجنائزية.
ويمكننا القول؛ أن كل النحات ن والرسام ن والنجارين
والصائغ ن وكل العمال املهرة ال تمأل أعمالهم الفنية الرائعة كل
متاحف العالم ،إنما هم ي مخيلة ونظر القدماء املصري ن أنفسهم
ليسوا إال حرفي ن يعملون مقابل صرف جرايات يومية مثل با ي
)(٧٦
العمال.

}^ í³

ً
استخدمت املواد العينية وخاصة الخ ي دفع ٔالاجور واملرتبات
للعمال واملوظف ن وكجرايات للجنود والبحارة ،واستخدمت ٔالاطعمة
ي القراب ن ،والعقود الجنائزية مثل عقود )حابى جفاى( مع كهنة
معبد ٕالاله )وب – واوات( ،وكان ي إمكان أشخاص محددين
معين ن مقابل قيامهم بأداء الطقوس الدينية ي أيام ٔالاعياد
املختلفة أن يحصلوا ع ى أجور ي شكل هبات من ٔالارض ،ومن
الضيعة ملك أبائه ،وأشكال عديدة من دخل املعبد ،وجزء من
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٢٤

دراﺳﺎت
ضريبة الحصاد ،وقد كان الخ من أهم املؤن ال تجهز ا
الحمالت العسكرية والبعثات الاستكشافية ،وتكونت الرواتب ال
تعطى للجبانة من مالبس ،وزيت ،وسمك ،واخشاب ،ونبيذ،
وخضروات.
كان ٔالاطباء يأخذون أجورهم ي شكل مكافآت عينية يحصلون
عل ا نظ ﺮ خدما م ،ومثال ذلك الهبات العينية ٕالاضافية ال
تعطى كبدل لألطباء العامل ن ي مقابر قرية دير املدينة ي ٔالاسرة
التاسعة عشرة ،باإلضافة إ ى احتياجاته ٔالاساسية ال يحصل
عل ا نظ ﺮ عمله ٔالاساﺳ ٓالاخر ي هذﻩ القرية .قد تمتع عمال دير
املدينة بمزايا عديدة لم يتمتع ا غ ﺮهم من العمال خارج دير
املدينة ،فقد كانوا فئة استثنائية ،فال يقاس عل م أحوال العمال
ي مصر القديمة.
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2004, 72.
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إبراهيم ،مراجعة محرم كمال ،الهيئة املصرية العامة للكتاب٢٣ ،١٩٩٧ ،
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) (٣٣يرى تشرنى أن )أمنحتب ٔالاول( أله ي جبانة طيبة ،وأن تمثاله كان يقوم
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رمضان عبدﻩ :حضارة مصر القديمة منذ أقدم العصور ح
الجزء ٔالاول ،دار الجامعة ،القاهرة.٤٤٤ ، ٤٠٩ ، ٢٠٠١ ،

اية ٔالاسرات،

(38) Bierbrier, M ., The Tomb – Builders of Pharoahs ,
Cairo , 2000 , 52 ff , fig. 34 .
(39) Janseen, J.J & Pestman .P.W., Burial and
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دم ور(.١٤٣ ،٢٠١٠ ،
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) (٥٦خ كرشت :من أسماء الخ ال لم تظهر إال ي الدولة الحديثة ،ولكنه من
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إن وﻓﺎة اﳌﻠﻚ ﺗُ َﻌ ّﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼل ﻗﺎمتﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﻼد ﺑﺄﴎﻫﺎ ،ﳌﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮر ﺟﺴﺎم رمبﺎ ﺗﺼﻞ
إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻬﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد ﺑﺎﴎﻫﺎ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﻮت اﳌﻠﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ أم مبﻮﺗﻪ ﻣﻘﺘﻮﻻً .ﻛام أن ﺣﺪث وﻓﺎة اﳌﻠﻚ -ﺣﺴﺐ
اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ -ﻛﺎن ﻣﺆﺛ ًﺮا ﻋﲆ ﻛﻞ اﻧﺴﺎن دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﻓﻬﻮ ﻧﺬﻳﺮ ﺷﺆم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد ،إذ أن اﻟﻄﻮاﻟﻊ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﻂ وﻓﺎة اﳌﻠﻚ
ﻣﻊ ﻫﺒﻮط ﻣﻨﺎﺳﻴﺐ اﻷﻧﻬﺎر وذﺑﻮل اﻟﺨﴬاوات وﻧﻔﻮق اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻳُﻌﻠﻦ اﻟﺤﺪاد ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ .وإن اﻟﻨﻮاح واﻟﺒﻜﺎء ﻋﲆ اﳌﻠﻚ
ﻛﺎن ﻳﺮاﻓﻖ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻟﺠﻨﺎزة ورمبﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاﺑني ﺗﻘﺪم ﻟﻶﻟﻬﺔ ﺣﺎل وﻓﺎة اﳌﻠﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻵﻟﻬﺔ ﻣﻠﻜﻬﻢ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
اﻷﺧﺮى .وﻛﺎن ﻳﻘﻮم اﻟﺸﻌﺮاء ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ اﳌﺮايث اﻟﺘﻲ متﺠﺪ أﻋامل اﳌﻠﻮك وﺗﴪد ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﺷﺘامﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻮات إﱃ
اﻻﻟﻬﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﳌﻠﻚ ﰲ اﻟﻌﺎمل اﻵﺧﺮ ،ﻛام ﻋﱪ اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺛﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺰن اﻟﺘﻲ ﺗ ُﺨﻴﻢ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻓﺎة
اﳌﻠﻚ ،وﻗﺪ ﺣﺮص اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﻋﲆ دﻓﻦ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ ﰲ ﻣﺪاﻓﻦ ﺗﻠﻴﻖ مبﻜﺎﻧﺘﻬﻢ.
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ً
سائدا ي العراق القديم من أقدم
ُي َع ّد النظام امللكي الذي كان
ٔالانظمة امللكية ي تاريخ العالم القديم ،والذي مثل نتيجة حتمية
لتطور الحياة املدنية ي تلك الف ﺮة املوغلة ي القدم من تاريخه
وال تعود إ ى عصر فجر السالالت السومرية ي حدود القرن
الثامن والعشرون قبل امليالد ،وقد اضحت الشخصية امللكية
محور اهتمام الفرد العرا ي باعتبارﻩ ممثل الالهة ع ى الارض ونائبا
ع ا ي ادارة شؤون الافراد والجماعات ،ولم تكن تلك املكانة ال
حظي ا ملوك العراق القديم وهم احياء ،بل تعداها إ ى محاولة
العراقي ن تمي ملوكهم والحرص ع ى أن يحظوا باالهتمام ح بعد
وفا م ،وهو ما عكسته املدافن امللكية ومحتويا ا ال تم العثور
عل ا من خالل التنقيبات الاثرية ال ابتدأت ي العراق منذ القرن

التاسع عشر امليالدي وإ ى اليوم .وتأتي أهمية املوضوع ي كونه
يسلط الضوء ع ى املدافن امللكية ال تم العثور عل ا ي مدينة أور
ولحقبت ن متتاليت ن ،وما عكسته تلك املدافن واثا ا الجنائزي من
تطورات واكبت نمو الحضارة ي العراق ي تلك الحقبة وال
سيالحظها القارئ ي ثنايا البحث.
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تش ُ ﺮ أو ى اعمال التنقيب إ ى ان مق ﺮة أور امللكية تعود إ ى
ساللة أور الاو ى ) ٢٥٠٠-٢٧٠٠ق.م( ،وقد امكن العثور ع ى
مجموعة كب ﺮة من القبور ناهز عددها الالفي ق ﺮ ،وقد بدت العديد
ُ
من تلك القبور كأ ا تمثل ً
قبورا مللوك أو حكام أو أناس أثرياء ،إال
أن ف ا ستة عشر مدفنا تم ت ببنا ا وموجودا ا الدفينة الثمينة
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ﻣﻘﺎﻻت
ال ضمت من املجوهرات والاسلحة والاثاث وادوات القتال
وٓالاالت املوسيقية ودمى الحيوانات وغ ﺮ ذلك من الاثاث.
وكانت تلك القبور عبارة عن غرف دفن تحت الارض لها مداخل
معقودة باآلجر ،وقد بنيت بالحجارة غ ﺮ املهندمة وٓالاجر وقد
استخدمت العقادات ي بناء الابواب وتسقيف غرف الدفن وتم
استخدام الط ن كمادة رابطة ب ن مداميك البناء ،بينما استخدم
الجص الناعم كمالط لطالء الواجهات الداخلية للجدران كما
استخدم ي تسوية ارضية بعض املدافن ومن املدهش ان يكون
السومري ن قد وصلوا إ ى مرحلة متقدمة ي فن العمارة من خالل
استخدامهم لتلك العناصر املعمارية البارزة ال أصبحت ٔالاساس
الذي اعتمدت عليه العمارة العراقية ح ف ﺮات متأخرة ،وال
تمثلت بالعمود والقوس والقبة والعقد ي تلك الف ﺮة املبكرة من
التاريخ .وقد حوى املدفن الواحد ع ى عدة غرف خصصت غرفة
م ا لدفن أفراد العائلة امللكية ،بينما ضمت الغرف ٔالاخرى أفراد
الحاشية ؤالاتباع الذين خدموا سيدهم وضحوا بأنفسهم متطلع ن
ً
ً
إ ى خدمته ي الحياة الثانية فضال عن الحاجات ال مثلت أثاثا
ً
جنائزيا".
وقد أمكن التعرف ع ى أسماء بعض الاشخاص املدفون ن ي
ً
ملوكا او ً
حكاما ع ى الرغم من
هذﻩ املق ﺮة والذين يف ﺮض أ م كانوا
َ
ً
أن أسما َ م لم ت ِر ْد ي جداول امللوك السومرية ،ولكن استنادا إ ى
ً
أشكال القبور والكنوز ال تم العثور عل ا فضال عن أسلوب
التضحية البشرية ال رافق م كل هذﻩ الدالئل تش ﺮ إ ى كون هذﻩ
املدافن تعود إ ى ملوك أو حكام (١).وقد أمكن التعرف ع ى بعض
أسماء شاغ ي تلك القبور عن طريق ٔالاختام الشخصية ال نقشت
ً
ً
حاكما ،ومن ٔالاسماء ال
عل ا اسم الشخص وصفته ملكا كان أم
تم التعرف عل ا مسكالمدك ) (Mes-Kalam-dugوآ-انزو
) ،(A-anzuوآ -بار -گي ) ،(A-bar-giوآ – كالم  -دوك (A-kalam-
) ،dugوامللكة پو – آبي ) ،(Pu-abiوال عرفت لف ﺮات طويلة باسم
)شبعاد() (٢وقد حدد موقع هذا املدفن إ ى الشرق من منطقة
املعابد قرب الزقورة.
أما املدافن ٔالاخرى )أي املدافن امللكية( ،فوجد أغل ا ي
املنطقة الجنوبية وقليل م ا ي املنطقة الشمالية الشرقية) ،(٣وقد
شيدت تلك املدافن ع ى هيئة غرف أرضية ُي ل إل ا بواسطة
ساللم منحدرة تحت ٔالارض من خالل خندق مستطيل الشكل
بعمق يزيد ع ى خمسة أمتار مكونة حفرة تصل مساح ا إ ى سبعة
أمتار ،بحيث تصبح جوانب الخندق عمودية الشكل ،ولوحظ أثناء
الحفر وجود خندق آخر من أحد الجوانب بشكل منحدر استخدم
كممر دخول إ ى املدفن الذي ي ﺮاوح عدد غرفه من غرفة واحدة إ ى
ُ
أربع غ َرف ،و ي ذات مداخل واقبية معقودة مبنية من ٓالاجر
والحجارة الصلدة والل ن ،كما استخدم القار كمادة رابطة ف ا ،وقد
ً
تقريبا ،تحت
تم ت تلك املدافن بكو ا شيدت بمستوى واحد

ٔالارض مما يرجح عود ا إ ى ف ﺮات زمنية متقاربة (٤).وسيتم تناول
تلك املدفن ع ى وفق الصيغ الرقمية ال أوردها املنقب وو ي أثناء
)(٥
عمليات التنقيب.
املدفن املرقم ) :(PG/775سجلت عائدية هذا املدفن إ ى امللك
الشه ﺮ الذي عرف باسم مسكالمدگ ) ،(Mes-kalam-dugوالذي
يع  ،بطل ٔالارض الخصبة حيث تم التعرف ع ى اسمه ولقبه من
خالل ختم إسطواني وقدح ن ومسرجة من الذهب يحمالن اسمه
ُع ﺮ عل ما ي موجودات املدفن العائد له (٦).وقد لحد للملك أرضية
مستوية ووضع ي جوفها تابوت من الخشب يحوي جثة امللك الذي
مدد ع ى جانبه ٔالايمن بكامل طوله وهو يرتدي خوذة من الذهب
الخالص ،شكلت من الخلف يئة خصلة شعر خلف الرقبة أسفل
الرأس ،كما مثل شعر الرأس يئة حزوز متوازية ،وتم تصوير
ً
ورماحا
العصابة ال يلف ا الشعر يئة شريط بارز ع ى الخوذة
مصنوعة من النحاس وفؤوس ومجموعة ال باس ا من الحراب
ً
ذات الرؤوس املثلثة) .(٧فضال عن تعويذت ن من الذهب والالزورد
وضعت لغرض طرد الارواح الشريرة وجلب الراحة لروح امللك
امليت) .(٨ومن أنفس ما تم العثور عليه ٔالالة املوسيقية املسماة
"القيثارة الذهبية" وال ُ
صنعت من الخشب املطعم بالذهب ،يزي ا
رأس ثور ثبت ع ى صندوق الصوت ،وقد استطاع املنقبون الحفاظ
ع ى جميع أجزا ا بمهارة ،وجدير بالذكر أنه قد ُع ﺮ ع ى أك ﺮ من
قيثارة ي تلك املدافن) .(٩ويبدو أن القيثارات لم تكن مجرد آالت
لعزف املوسيقى بل إن وجودها ربما يمثل ً
جزءا ً
مهما ي طقوس
الاحتفاالت الدينية (١٠).ومما تجدر ٕالاشارة إليه؛ أنه لم يدفن ي هذا
ً
ملكا ً
غنيا تمتعت
الق ﺮ سوى صاحبه ،كما يبدو أن مسكالمدگ كان
ً
ً
محاربا يدل ع ى ذلك لقبه وما
مملكته ب ﺮاء كب ﺮ ،فضال عن كونه
تركه ي مدفنه من أثاث جنائزي.
ّ
ُ
َ
املدفن املرقم ) :(P.G779يعد هذا املدفن من أقدم املدافن
ال تم تشييدها ي منطقة املدافن امللكية ي مدينة أور من حيث
التسلسل التاري ي ،وقد امتدت أيادي اللصوص والعابث ن إ ى هذا
املدفن لتعيث فيه خر ًابا ،بلغت مساحة هذا املدفن
)٨.٥×١٢م( (١١)،وع ى الرغم من ب هذا املدفن ،إال أنه ُع ﺮ فيه
ع ى ما تعارف لدى الباحث ن بـ )راية أور( (١٢)،وال كانت من أروع
القطع الفنية ال أعطت الدليل الشاخص ع ى عظم الحضارة
)(١٣
السومرية ومدى ما وصل إليه الفن السومري من تقدم آنذاك.
ُ
املدفن املرقم ) :(PG/800نسب هذا املدفن إ ى واحدة من
النساء املشهورات ي تاريخ العراق القديم وال تعرف بامللكة پو-
آبي ) (Pu-abiأو شبعاد ،وقد تم التعرف ع ى مدف ا واسمها من
خالل ختم يحمل اسمها وجد عند كتفها (١٤).شكل مدفن پو-آبي
ع ى هيئة عقادت ن أو قبوين فوق حفرة عميقة ،ويتكون هذا املدفن
الخاص من فسحة أو مدخل أقام فيه العازفون ع ى القيثارات
َ
واملرتلون والخدم ،حيث وضعت ٔالامتعة واملركبات ف ا .ومن ث ﱠم تأتي
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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ً
بعد ذلك ما تعارف عليه بـ )غرفة املوت( ال تضم جثثا من ال تم
التضحية ألجلها من خدم وغ ﺮهم وتنخفض غرفة املوت عن ق ﺮ
امللكة بحوا ي امل ﺮ ونصف ،حيث مددت الجثث بكامل حل ا
ومالبسها (١٥).أما هيكل امللكة فقد ُع ﺮ عليه ي غرفة الضريح ع ى
عمق خمسة أقدام و ي ممددة ع ى لوح خش ممسكة بيدها
ً
ً
مصنوعا من الذهب الخالص ،وقد غطي الجزء العلوي من
قدحا
هيكل امللكة بأكوام من الخرز املصنوع من الذهب والالزورد
ً
والفضة والعقيق ؤالاحجار الكريمة (١٦).فضال عن ٔالاقراط وتاج
ذه مزين بثالثة أزهار وقالئد مصنوعة من أنواع ٔالاحجار الكريمة
ً
وطوق ذه يزين العنق ،فضال عن القيثارات الذهبية ال
استخدمت ي عزف املوسيقى الختامية لحفلة التضحية وال بقي
املوسيقيون ممسك ن ا ح آخر لحظة (١٧).كما ُع ﺮ ع ى بقايا
ُ
العربات ال تجرها الث ﺮان أو الحم ﺮ وزالجة تزي ا رؤوس ٔالاسود ي
ً
ذلك املدفن فضال عن ذلكُ ،ع ﺮ ضمن املوجودات الجنائزية ع ى
الاعنة )جمع عنان( وال تتكون من حلقت ن يعلوهما تمثال حمار
)(١٨
صنع من الالك ﺮوم.
كذلك تم دفن خمسة جنود ي مدفن امللكة بكامل اسلح م
ربما مثلوا ً
جزءا من الحرس امللكي الخاص أو مرافق ن لها ي أثناء
حيا ا وجاءوا ل ﺮافقوها بعد مو ا ي الحياة ٔالاخرى ،كما ُع ﺮ ي هذا
املدفن ع ى ثالث وعشرين جثة لنساء بكامل زين ن كن رفيقات
)(١٩
ُ
واستنادا إ ى دراسة الهيكل العظم للملكة
ووصيفات للملكة.
ُ
وخصوصا املتعلقة ف ا باألسنان ،وال ظهرت بوضع جيد ،ما يش ﺮ
طعاما ً
جيدا يناسب وضعها كملكة ً
ً
إ ى أن امللكة كانت تتناول
خاليا
ً
من السكر أو يحوي قليال منه ي بعض ٔالاحيان ،وربما ي ﺮكز غذاؤها
ع ى أنواع الحبوب لتشكل الطعام الرئيس لها ،وبدا أن امللكة تملك
ً ً
أنفا بارزا وع ى ٔالاغلب أ ا مثلت إحدى شخصيات التماثيل ال تم
)(٢٠
العثور عل ا ي مدف ا.
املدفن ) :(PG/789أعاد الباحثون هذا املدفن إ ى امللك آ-بار-
گي ) (A-bar-giالذي ربما يكون زوج امللكة پو-آبي ،إذ يقع مدفن
ً
مالصقا ملدفن امللكة املذكورة (٢١).حيث يتكون هذا
هذا امللك
املدفن من قسم ن ،يمثل القسم ٔالاول غرفة الدفن )الضريح( ،و ي
عبارة عن غرفة مسقفة بعقادة أو قبة خاصة لدفن امللك ،وقد ُع ﺮ
ف ا ع ى ثالثة هياكل عظمية ،والقسم الثاني من املدفن فيشمل
املساحة املوجودة خارج غرفة الدفن الرئيسة ،و ي حفرة كب ﺮة ُع ﺮ
ف ا ع ى ما يقرب من اثنت ن وست ن جثة لرجال ونساء ،كان نصيب
ً
الرجال م ا ثالثا وخمس ن جثة بينما كان نصيب النساء م ا تسع
جثث ،وكان من ضمن الرجال ستة جنود بكامل أسلح م (٢٢).وقد
أخذ كل واحد م م موقعه ي املدفن وهو يرتدي الثياب املزركشة
والح ي بشكل كامل ،حيث كان الحرس يحملون أسلح م وأمامهم
عربتان ربطت كل واحدة م ا إ ى ثالثة ث ﺮان ،ووجدت جثة داخل
العربة ربما تكون للسائق الذي يقود العربة ممسكا بأعنة

الحيوانات ،ال يبدو إ ا وجهت نحو املنحدر الذي يقود إ ى غرفة
)(٢٣
الدفن وكأ ا كانت ي مس ﺮة خلف امللك.
املدفن ) :(PG/1050يعود هذا املدفن إ ى امللك آ-كالم-دگ (A-
) kalam-dugوهو ابن امللك مسكالمدگ بحسب الكتابات ال ُع ﺮ
ً
ً
عظميا يعودان إ ى
عل ا ي املدفن ،وقد ع ﺮ معه ع ى أربع ن هيكال
ً
الخدم والحرس ؤالاتباع الخاص ن به) (٢٤فضال عن عدد ال بأس به
)(٢٥
من نفائس ٓالاثار تمثلت بعدد من الح ي كاألسأور ؤالاقراط،
ً
فضال عن ختم ِاسطواني مصنوع من الالزورد يحمل كتابة باسمه
)(٢٦
ولقبه ع ى أنه ملك مدينة أور.
املدفن ) :(PG/1054وجد ي هذا املدفن جثة امرأة ربما تكون
أم ﺮة أو ملكة ي ق ﺮ معقود من الحجر وقد دفن معها أربعة رجال
مثلوا حراسا لها ،وإن من أبرز ما تم العثور عليه ي املدفن )(1054
ً
أربعة خناجر جميلة من الذهب فضال عن ختم ِاسطواني يحمل
اسم )مسكالمدگ( (٢٧).وال يعرف هل إن هذا الختم الذي يحمل
اسم مسكالمدگ جاء بطريق الصدفة أم أن هناك صلة قرابة
ُ
تربطه ذﻩ امللكة أو ٔالام ﺮة أو ربما أعطي لها هذا الختم كهدية،
ولوحظ وجود فتحة ي أع ى مدفن هذﻩ امللكة وربما استخدمت
لطقوس سكب السوائل أثناء إقامة الشعائر الجنائزية (٢٨).ومما
ُ
تجدر ٕالاشارة إليه؛ أنه أميط اللثام عن ق ﺮ آخر كان يقع فوق مدفن
تلك املرأة ويبدو أن صاحبه دفن بعدها ،حيث ُع ﺮ فيه ع ى هيكل
)(٢٩
ً
مصحوبا بخنجرين من الذهب.
عظم لرجل
املدفن ) :(PG/1237يمثل هذا املدفن حالة فريدة ي تاريخ
علم ٓالاثار فيما يخص عمليات الدفن ،حيث ُع ﺮ ي هذا املدفن
ً
ً
عظميا
الذي اليزال صاحبه غ ﺮ معروف ع ى أربعة وسبع ن هيكال
ُ
ض ي م من أجل سيدهم أو ربما تكون سيد م ،ذلك أن عدد
ً
ً
عظميا ،وقد أطلق ع ى
النساء املدفونات بلغت ثمانية وست ن هيكال
ً
وخصوصا الباحة ال وجدت ف ا الهياكل بغرفة املوت
هذا املدفن
ً
الكب ﺮة ال بلغت مساح ا نحو )٨.٥×٧.٥م( نظرا لعدد املوتى الكب ﺮ
الذين دفنوا فيه (٣٠).وقد م ت النساء اللواتي تم دف ن بكو ن
ً
استنادا إ ى ما كانت
ينتم ن إ ى طبقت ن اجتماعيت ن ع ى أك ﺮ تقدير
ترتدي كل واحدة م ن من ح ي ،فقد كان هناك ثمان وعشرون
امرأة يرتدين أربطة من الذهب ي ح ن لوحظ أن ً
ستا وثالث ن امرأة
ً
م ن يرتدين أحزمة من الفضة (٣١).فضال عن العثور ع ى عدد ال
بأس به من القيثارات الخشبية املطعمة بالذهب وال زينت أعالها
برؤوس الث ﺮان الذهبية  -كال وجدت ي املدافن السالفة الذكر-
ً
فضال عن لوحة لعب وزورق ف وهما ي املتحف العرا ي ،كذلك
وجدت ستة هياكل لجنود متكئ ن ع ى الجدار ومعهم سكاك ن
وفؤوس وقد وضع أمامهم قدر كب ﺮ من النحاس (٣٢).أما املدافن
الباقية ،فلم نتمكن من تكوين صورة متكاملة ع ا لدرجة أن
املعلومات املتوفرة ع ا لم تكن صالحة للنشر كاملدافن السابقة ،إال
أ ا بدت كقبور ٔالامراء أو الكهنة وربما امللوك ً
أيضا.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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بقدر ما أثارت عملية إزاحة الستار عن املوجودات املدفنية ال
ُع ﺮ عل ا وو ي ي أور من ضجة كب ﺮة واهتمام بالغ ي الوسط
ٓالاثاري العالم ي حينه ،إال أن الظاهرة ٔالاك ﺮ ً
لفتا لالنتباﻩ ي
مواكب التضحية البشرية من الرجال والنساء ال كانت تحلم
بمرافقة امللك إ ى العالم ٔالاخر ،حيث شكلت هذﻩ الحالة ظاهرة
فريدة ليس ي العراق فحسب ولكن ي عموم الشرق ٔالادنى ،بدليل
أنه لم يتم تكرارها فيما بعد ،لتبقى هذﻩ املمارسة واحدة من أسرار
حضارة العراق القديم ال لم تكشف بعد (٣٣).وقد تباينت آراء
والباحث ن وتفس ﺮا م ي تحليل أمر هذﻩ املدافن فكان بعضهم
أقرب إ ى الصواب من غ ﺮﻩ ،والبعض ٓالاخر ذهب ً
بعيدا ي تفس ﺮ
هذﻩ املسالة ،فمن الباحث ن َم ْن ذهب إ ى القول بأن هذﻩ العملية
ناتجة عن أمل أصحاب تلك الهياكل ي مصاحبة وخدمة ملكهم ي
العالم ٓالاخر والفوز بحياة م ﺮفة كال عاشوها مع سيدهم بادئ
ٔالامر ،كما يبدو أنه كان لهؤالء الاتباع رغبة عارمة ي تكريم
عظما م عند مو م وتحريم خدمة أناس آخرين غ ﺮهم ،متحمل ن
ما تفرضه عل م تقاليد الوفاء بالوالء ٔالابدي ألولياء نعم م
)(٣٤
وإرضاءهم بالتضحية بأنفسهم من أجل خدم م وإرضاءهم.
ي حن ّ
فسر البعض من الباحث ن هذﻩ الظاهرة بالقول أ ا
ٌ
ً
أساسا بطقوس الزواج املقدس الشه ﺮة وال كانت تمارس
مرتبطة
ي رأس كل سنة عندما كان امللك يتقمص دور ٕالاله )دموزي( أو
تموز ي ح ن تمثل الكاهنة العليا ٕالالهة أنانا أو عشتار وتكون من
نتائج هذا الزواج أن يعم الخ ﺮ والخصب والنماء ي جميع أنحاء
ً
)(٣٥
يالق قبوال البتة من لدن
البالد ،ولكن يبدو أن هذا التفس ﺮ لم ِ
كث ﺮ من الباحث ن املتخصص ن (٣٦).ي ح ن يرى آخرون أن ممارسة
هذﻩ الظاهرة كانت تتم ً
وفقا لطقوس امللك البديل ال مورست
لف ﺮات طويلة وكان ع ى الكهنة القيام بممارسته ع ى شخص من
ً
استنادا
العامة يتقمص شخصية امللك عند تعرض حياته للخطر
إ ى تفس ﺮهم للتنبؤات السيئة مما كان لز ًاما ع ى امللك أن يختفي
عن الانظار للمحافظة عليه ويتحمل الشخص أو امللك البديل
)(٣٧
العواقب وهو املوت لف ﺮة من الوقت أو ريثما يزول الخطر.
ويبدو من حالة الهدوء ال بدت ع ى الهياكل وترتي ا أ م قد
تناولوا شر ًابا يحوي ع ى السم وربما كان هذا الشراب ي ٔالاصل
ً
ً
مسموما أو غ ﺮ ذلك ،مما يعط م الفرصة بأن يحظوا بموت
مهدئا
هادئ وغ ﺮ مؤلم فقد أمكن العثور ع ى الجثث بوضعية ساملة
ومرتبة تش ﺮ إ ى حالة النوم أك ﺮ من كو ا عملية تضحية بالبشر،
وبعد وفاة هؤالء ٔالاشخاص وموت حيوانا م كان يتم غلق املدافن
ووضع ال ﺮاب عل ا (٣٨).ويبدو أن امللك أو الحاكم قد أشرف بنفسه
ع ى تلك العملية الكب ﺮة ،وربما تم حماية تلك املدافن من
اللصوص والعابث ن ً
نظرا لسالمة أغلب هذﻩ املدافن وعدم تعرضها

للنبش أو التخريب وهو ما يدعو إ ى التساؤل هل تم إخفاء مداخل
املدافن أو ح معاملها ؟ هذﻩ املسألة ستبقى ً
أيضا ي طي الكتمان.
وقد وردت بعض ٕالاشارات ي النصوص يمكن أن يفهم من خاللها
أنه ربما كانت التضحية بالبشر موجودة آنذاك ،إال أ ا لم تدعم
ُ
بالدليل القاطع ومن هذﻩ الاشارات نص ير ى تأريخ ُه إ ى زمن امللك
گلگامش سادس ملوك ساللة الوركاء ٔالاو ى حوا ي القرن  ٢٦قبل
امليالد (٣٩).حيث تذكر إحدى القصائد السومرية اصطحاب هذا
امللك لحاشيته معه إ ى العالم ٔالاسفل (٤٠).ومهما يكن من أمر فربما
ً
تكشف لنا املعلومات مستقبال تفس ًﺮا لتلك الظاهرة الفريدة ال
طاملا شغلت الباحث ن وأثارت املهتم ن باآلثار.
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قد كان للجهود العلمية املتواصلة أعظم ٔالاثر ي الكشف عن
آثار العراق وصيان ا وقد كان ملدينة أور التاريخية قدم السبق ي
عملية البحث والتق عن آثار املا  ،وقد برزت خالل أعمال
ُ
التنقيب مدافن ملوك ساللة أور الثالثة ال ت َع ّد واحدة من ثمار
هذﻩ الجهود (٤١).تقع املدافن امللكية داخل أسوار مدينة أور ي
القسم الشما ي الشر ي من منطقة املعابد إ ى الشرق من القصر
الكب ﺮ (٤٢).وال يمكن عدها واحدة من أجمل املدافن ال تم
بناؤها ي العراق القديم وال تقل أهمية عن سواها من املدافن
)(٤٣
امللكية.
تتكون تلك املدافن من غرف ذات عقادات وساللم طويلة تعود
إ ى عتبات أسفل املدفن وقد سقفت تلك الغرف ومداخلها بسقوف
مخروطية الشكل مبنية بالل ن وٓالاجر .وقد خلت تلك املدافن من
نفائس ٓالاثار الذهبية وغ ﺮ الذهبية عكس سابق ا ،ذلك أ ا ربما
تعرضت للعبث والسرقة ي ف ﺮات الحقة (٤٤).كما أن تلك املدافن
خلت من أي شكل من أشكال التضحية البشرية ال تم العثور
عل ا ي مدافن أور امللكية العائدة لعصر فجر السالالت الثالث ال
ُ
سبق التفصيل ع ا (٤٥).وقد أقيمت فوق سراديب الدفن معابد
ومزارات لتقديم الصلوات والنذور والقراب ن ألرواح املوتى ،إذ ﱠ
أن
تلك املزارات حوت العديد من الغرف ،ولوحظ أن تخطيط هذﻩ
املباني الدينية قائم ع ى أساس ٔالاقنية املربعة ال تتوسط
مجموعة من الغرف ال تحيط ا .ويبدو للوهلة ٔالاو ى أن تلك
)(٤٦
املدافن قد بدأ بتشييدها امللك شولگي ) ٢٠٤٧- ٢٠٦٤ق.م(
لوالدﻩ أورنمو ) ٢٠٩٥-٢١١٢ق.م( ،ثم اكمل إمار-س ن )- ٢٠٤٦
َ
البناءين لوالدﻩ شولكي ولنفسه.
 ٢٠٣٨ق.م(
إن الدراسة املتفحصة لتلك املدافن قد أوضحت أن هذﻩ
املدافن لم ت ن ي وقت واحد ،وإنما استمر بناؤها ع ى عدة مراحل،
تمثلت املرحلة ٔالاو ى بإقامة الضريح الذي يحوي جثة امليت تحت
َ
ٔالارض وبشكل مقبب ،ومن ث ﱠم تمت إقامة الساللم ال تقود إل ا،
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

ﺤﻜﱠﻤﺔ .ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻣ َ
ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔُ .

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥

– ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

٣٠

ﻣﻘﺎﻻت
ي ح ن تم غلق أبواب كل مدفن بعد الان اء من عملية الدفن،
َ
ومن ث ﱠم يقام معبد مؤقت فوق املدافن أو أمام أبوا ا ي الباحة
الداخلية لتوضع فيه الهدايا من نذور وقراب ن وسواها (٤٧).و ي
املرحلة الالحقة كان يتم تشييد املعبد الدائم )الجنائزي( والذي
يكون فوق املدافن ع ى شاكلة غرف وتزخرف بشكل ملحوظ
ويوضع بداخلها أحواض املاء الخاصة بالغسل والتطه ﺮ املقدس،
ً
فضال عن املذابح الخاصة بتقديم القراب ن ،وأماكن حرق البخور
وقواعد التماثيل وال تكون عائدة ربما لهؤالء امللوك أو آله م
لتقديسها.
)(٤٨
وإن هذﻩ الغرف املتعددة كانت تنفتح ع ى باحة داخلية ،
َ
ومن ث ﱠم عمد البناؤون إ ى عمل ثقوب )فتحات( تؤدي إ ى داخل
املدافن عن طريق إحداث شقوق ي الجدران القائمة فوق أبوا ا
ربما لإلفادة م ا ي عملية إدخال الطعام أو الشراب ف ا أو ممارسة
طقوس سكب الزيت ...إلخ ،و ي املرحلة ٔالاخ ﺮة يتم ملء املدفن
ً
بأكوام من ال ﺮاب ٔالابيض النقي) ،(٤٩فضال عن إخفاء املدخل
املؤدي إ ى درجات املدفن والذي يكون بطبيعة الحال داخل البناء
الفوقاني )املزار( (٥٠).إن جميع ٕالاجراءات لم تكن لتمنع السراق أو
العابث ن أو املنتقم ن من الوصول إ ى تلك املدافن وسرق ا والعبث
ا ،ويرى بعض الباحث ن أن هجوم العيالمي ن من خالل تعاون
َ
ٔالاموري ن أدى إ ى تقويض أركان هذﻩ الدولة ومن ث ﱠم إسقاطها
وقاموا بتخريب مداف ا ونبشها من بعد بقصد الانتقام م م).(٥١
وقد سبقت ٕالاشارة إ ى ان مدافن ملوك ساللة أور الثالثة كانت
تتكون من ثالث وحدات بنائية ،اك ﺮها البناء الوسطي العائد للملك
شولگي والذي يقع لصق الضلع الشما ي من مدفن أبنة امللك
َ
إمارس ن ومن ث ﱠم مدفن امللك أورنمو الذي يقع ي الزاوية الشمالية
)(٥٢
الغربية ملدفن شولگي.
إن املدفن العائد للملك شولگي والذي يقع ي الجهة الشرقية
من القصر العائد له ،تبلغ مساحته )٣×٢.٥م( ،يتم ال ول إ ى
سرداب املدفن بواسطة درج تم غلقه عند الان اء من بناء املدفن،
وقد قامت هيئة ٓالاثار العراقية باستظهار درج آخر يؤدي إ ى
منتصف الطريق حيث لوحظ وجود صحن ي وسطه بﺌﺮ) .(٥٣ويبدو
أنه قد تم حفرﻩ ليتم استخدامه من قبل شولگي عند الحاجة اليه،
ومن ذلك الصحن يتم ال ول إ ى سرداب ن بواسطة درج ن،
فالسرداب ٔالايمن بلغت مقاساته )٤×١٠.٧٠م( وارتفاعه )٥.٥٠م(،
أما السرداب الثاني ٔالايسر فيبلغ قياسه )٤.١٥×٧.٧٠م( وارتفاعه
يساوي إرتفاع السرداب ٔالاول ،أما املعبد الجنائزي الذي أقيم فوق
سراديب املدفن فيتكون من ساحة مربعة الشكل قياسها
)١٠×١٠.٥م( لها عدة مداخل تؤدي إ ى الغرف املحيطة ا وعددها
احدى عشرة غرفة وبمساحات متباينة) .(٥٤وقد استخدم ٓالاجر ي
بناء املدفن حيث ُع ﺮ ع ى العديد من قطع ٓالاجر ال تحمل اسم
امللك شولگي ،فيما استخدم الط ن والقار كمادة رابطة ،كذلك

لوحظ استخدام الاقنية ي تسقيف هذا املدفن ،حيث تم تسقيفها
بقبوت ن خارجيت ن متدرجت ن بلغ ِارتفاع الواحدة م ا حوا ي ثالثة
أمتار وعرضها )٢.١٠م( (٥٥)،كما ُع ﺮ أثناء التنقيبات ف ا ع ى بعض
القطع ال استخدمت كأثاث جنائزي ي املدفن وعملت من الذهب
ؤالاحجار الكريمةّ ،
مما يدل ع ى أن هذا املدفن قد تعرض لل ب،
ً
خصوصا وأنه قد تم العثور ع ى فتحة كب ﺮة ي سقف السرداب ي
)(٥٦
الجزء الشما ي الغربي من املدفن.
أما املدفن الثاني ،فقد ثبتت عائديته للملك إمارس ن )-٢٠٤٧
 ٢٠٣٩ق.م( ويقع إ ى الجنوب الشر ي من مدفن امللك شولگي ،وقد
عمل مدفن امللك امارس ن ع ى وفق مخططات مشا ة ملدفن امللك
شولگي ،إال أن مدفن امارس ن أصغر منه ،ومما يم هذا املدفن أنه
شهد أو ى محاوالت املعمار العرا ي من أجل استخدام الشكل
النصف دائري ي تسقيف العمائر العراقية بشكل عام واملدافن
بشكل خاص (٥٧).يبلغ قياس املدفن )١٦.٩٠×١٩.٢٠م( ويتم النفاذ
إليه من مدخل عرضه )١.١٥م( ويظهر ي وسط املدفن باحة
بقياس )٦×٨م( تحيط ا الغرف من جميع الجوانب ،ويتكون هذا
املدفن من سرداب ن ً
أيضا يتم ال ول ال ما ع ﺮ درج صغ ﺮ يتفرع إ ى
درج ن صغ ﺮين يؤدي كل واحد م ما الذي واحد من تلك
السراديب ،وقد أمكن العثور ع ى عدد من قطع ٓالاجر الذي
استخدم ي بناء املدفن وهو مختوم باسم امللك امارس ن ي جدران
البناء مما يؤكد عائدية هذا املدفن إليه (٥٨).أما املدفن ٔالاخ ﺮ ،الذي
يقع ضمن مدافن ملوك ساللة أور الثالثة هو مدفن امللك أورنمو
مؤسس الساللة ،يقع املدفن ي الزاوية الشمالية الغربية لقصر
امللك شولگي قريبا منه ،ويبدو أن هذا الضريح قد شيد للملك
أورنمو من قبل ابنه امللك شولگي بعد وفاته ،ذلك أنه تم العثور
)(٥٩
ع ى آجر يحمل ختم امللك شولگي ي ثنايا البناء.
يتكون املدفن من ساحة وسطيه تبلغ قياسا ا )٦.٢٠×٧م(
تحيط ا ﱡ
ست غرف من الجوانب وتتصل بالساحة الوسطية
بمداخل مش ﺮكة معها ،وقد احتوى املدفن ع ى ثالثة سراديب ع ى
العكس من املدفن ن السابق ن )ذوي السرداب ن( ،ويقع أحد هذﻩ
السراديب تحت الساحة الوسطية بشكل مباشر ،أما السرداب
الثاني فقد وجد تحت الغرفت ن املطلت ن ع ى املق ﺮة امللكية وظهرتا
جنوب غرب املدفن ،أما السرداب ٔالاخ ﺮ فتم الكشف عنه تحت
الغرفة الواقعة إ ى الشمال الغربي من الساحة الوسطية (٦٠).وقد
تم تسقيف املدفن يئة مقببة من النوع املتدرج بلغت قياساته
ً
ارتفاعا بينما بلغ عرضه ثالثة أمتار وقد استخدم ٓالاجر
)٢.٥م(
)(٦١
ً
والل ن والحجر الكلﺴ ي تشييد ذلك القبو .ويبدو واضحا من
دراسة مدافن ملوك ساللة أور الثالثة مدى ال ﺮاء الواسع الذي
تمتعت به اململكة ي عهدهم إذ وصلت إ ى أوج اتساعها ي أواخر
)(٦٢
ٔالالف الثالث قبل امليالد.
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أما البناء الذي يعلو مدفن امللك أور نمو الذي يمثل املعبد
بناء ً
الجنائزي الخاص ذا املدفن فيبدو أنه كان ً
عاليا ع ى الرغم
من عدم احتوائه ع ى أك ﺮ من طابق واحد ،وقد استخدم ٓالاجر
والل ن ي تشييد جدرانه وال ظهر عل ا استخدام عنصر الطلعات
ُ
والدخالت ال ت َع ّد واحدة من أبرز العناصر املم ة لبناء املعابد ي
العمارة العراقية القديمة) .(٦٣ويتم الولوج إ ى داخل املعبد الجنائزي
من مدخل يقع ي الجدار الشما ي الشر ي ،وقد زينت دعامات
املدخل بعناصر تزينيه ع ى شكل حزوز يئة حرف ) (Tوهو يف
إ ى غرفة صغ ﺮة ومن ثم إ ى ساحة مركزية غ ﺮ مسقفه توجد ي
جدرا ا ٔالاربعة مداخل تؤدي إ ى صف واحد من الغرف ي كل
جانب) .(٦٤وربما عملت تلك املداخل ٔالاربعة المتصاص ازدحام
الناس خالل الاعياد أو خالل الزيارات ال يكون تواجد الزوار ف ا
ً
كثيفا ،وأمكن العثور ي الغرفة املوجودة ي الزاوية الجنوبية من
البناء ع ى بقايا مذبح شيد من ٓالاجر تجري أمامه ست قنوات
مبطنة بالق ﺮ تنتﻬ إ ى ستة أحواض صغ ﺮة منتظمة ي صف
واحد ،كما تم العثور ف ا ع ى رماد يبدو أنه يمثل بقايا املواد
املح ﺮقة وال كانت تقدم كقراب ن أمام تمثال امللك الذي وضع ع ى
)(٦٥
دكة عالية.
وع ى الرغم من العثور ع ى بعض بقايا لعظام البشرية ي تلك
املدافن ،إال أن امللوك الذين تم دف م ف ا يبدو أ م لم يمارسوا
طقوس التضحية البشرية ال مارسها أسالفهم ي مدافن مدينة
أور امللكية خالل عصر فجر السالالت ،مع أن ملوك ساللة أور
الثالثة قد تمتعوا بمركز مرموق ربما قاد إ ى عباد م بعد وفا م
ً
بوصفهم ملوكا مؤله ن (٦٦).وقد اضطلعت الهيئة العامة لآلثار
وال ﺮاث ب ﺮميم املدافن وصيان ا ،وكان من جملة ٔالاعمال ال قامت
ا الهيئة ي رفع أعمدة الخشب ال كانت تسندها ،وإعادة بناء
العقادت ن الخارجيت ن لهذا املدفن مع بناء جدران الغرفة الكائنة
ً
فوق العقادة الشمالية إ ى مستوى ثالثة مداميك من ٓالاجر ،فضال
عن تبليط أرضي ا بالقار ،يضاف إ ى ذلك بناء عقادتي املدفن ن
)(٦٧
الكائنت ن ي الطابق ٔالاسفل من املدفن.
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)ُ (١ي َع ّد موضوع املدافن امللكية من املوضوعات املهمة والحيوية
ألنه يلقي أضواء ع ى جوانب مهمة من أفكار وممارسات
العراقي ن القدماء الدفنية.
) (٢كان اعتقاد العراقي ن ٔالاقدم ن بوجود حياة ثانية ما بعد املوت
ً
دافعا لتجه املدافن امللكية بأثاث جنائزي يشمل ٔالاواني
الفخارية والقالئد ؤالادوات املتنوعة ال يحتاجها ي العالم
ٓالاخر.
ً
)ِ (٣ارتبطت عملية دفن املوتى وما ِاتبعها من ممارسات ارتباطا
ً
وثيقا باملعتقدات الدينية العراقية القديمة ،وتطورت تلك
املمارسات الدفنية بتطور فكر املجتمع ومفاهيمه ع ﺮ العصور.
) (٤اهتمام العراقي ن ٔالاقدم ن البالغ بمدافن ملوكهم وهياكلها ال
اختلفت عن مدافن العامة ،إذ كانت تشيد تحت ٔالارض ع ى
هيئة غرف ومجازات يتم ال ول إل ا بواسطة درجات )ساللم(
كما ضمت أنفس ٔالادوات والقطع الذهبية من ٔالاثاث الجنائزي.
) (٥يتم بناء املدافن امللكية بعد وفاة امللوك إكر ًاما لهم ،أو كان يتم
إعداد تلك املدافن ي مراحل متأخرة من حياة امللوك ع ى
العكس من ٔالامم ٔالاخرى ال كان امللوك ف ا يعدون مداف م
ألنفسهم خالل مراحل حيا م كما هو الحال ي مصر القديمة.
) (٦أثار الباحثون ظاهرة فريدة ي مقابر أور امللكية ال لوحظ ف ا
وجود هياكل عظمية تعود لحاشية امللك وأعوانه وزوجته
ً
استنادا إ ى دراسة الاختام الشخصية املكتشفة قرب هياكلهم،
مما يفسر أ م نذروا أنفسهم مللكهم وماتوا معه )ربما ماتوا
ً
ً
تقربا منه ،وربما كانت ممارسة الدفن الجما ي
تسمما(
لحاشية امللك ورجاله سائدة ي املدافن امللكية ي العصر
السومري مما لم يتم الشف عنه ح اليوم.
) (٧إن الشعائر الجنائزية ال كانت تقام ألرواح امللوك من قبل
أهلهم ومواطن م ٔالاحياء وبأشراف الكهنة كانت ضرورية ألرواح
ملوكهم لتنعم بالراحة ي العالم ٔالاسفل ،كما كانت ضرورية
لألحياء إذ كان البد من أقامه هذﻩ الشعائر وتقديم القراب ن
ع ى أرواح امللوك املوتى وإال فإ ا تخرج هائمة إ ى عالم ٔالاحياء
ً
ً
وأرواحا شريرة تتسلط ع ى البشر وتؤذ م.
أشباحا
وتصبح
) (٨ألقت دراسة املدافن امللكية الضوء ع ى الكث ﺮ من جوانب
الحياة اليومية عند العراقي ن ٔالاقدم ن ،كما كشفت تلك
املدافن عن جوانب مهمة من حضار م بجوان ا ،الاجتماعية،
والاقتصادية والفنية ،من خالل عملية تحليل ٔالاثاث الجنائزي
وموجودات املدافن.
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(14) Zettler. Richard, TRTU, P.33.

) (١إن إغفال ذكر أسما م ي جداول امللوك السومرية ربما يعود إ ى كون هؤالء
امللوك لم يكونوا ع ى وفاق مع مدوني الجداول السومرية ي ذلك الوقت،
ملوك وحكام تعود ف ﺮات
ذلك أن جداول امللوك السومرية قد حوت أسماء
ٍ
حكمهم إ ى زمن سابق لزمن حكام أور امللكية ،أن هذﻩ ٔالاسباب املذكورة ال
تضعف من احتمال عائدية تلك املدافن لحكام او ملوك سابق نُ .ينظر:

Leik.Gwendolyn, The Babylonians Introducation,
London (2003), P.132. Lioyd.seton, The Archaeology of
Mesoptamia, Hampshire, (1978), P.99.

) (٢ساكز.هاري .عظمة بابل ،ترجمة عامر سليمان ،موصل _ (١٩٧٩ص.٤٣٠
) (٣الص ــيواني .ش ــاﻩ محم ــد ع ــي ،أور بـ ـ ن املا ـ والحاض ــر ،املديري ــة العام ــة
لآلثار ،بغداد  ،١٩٧٦ص.٤٥
) (٤ع ي .فاضل عبد الواحد ،عشتار ومأساة تموزٔ ،الاها ي للطباعة والنشر
والتوزيع ،١٩٩٩ ،ص.١٤٣
) (٥وو ي :آثاري مشهور أرسله متحف جامعة بنسلفانيا واملتحف ال ﺮيطاني ا ى
مدينة أور ٔالاثرية لف ﺮة ) (١٩٣٤-١٩٢٢وأفصح عن أكمل صورة للمدن ٔالاو ى
ً
مسجال ً
واحدا من أعظم الاكتشافات ٔالاثرية ي تاريخ ٓالاثار
ي بالد الرافدين
العراقية باكتشافه مق ﺮة أور امللكية بكنوزها ال أ رت العالم ي ذلك
الوقت ،وقد اكتشفت املدافن ي تنقيبات سنة ُ .١٩٢٢ينظر :بوسنفيت.
نيكوالس ،حضارة العراق وآثارﻩ ،ترجمة :سم ﺮ عبد الرحيم ،بغداد ،١٩٩٩
ص.٤٦
) (٦يذهب بعض الباحث ن إ ى القول أن بعض ملوك ساللة أور ٔالاو ى وم م
ً
ميس كالم-دوگ ربما مثلوا ي بعض الاحيان يئة آلهة ،فضال عن كو م
ملوك أو ما يسم بامللك املؤله ،وإن القراب ن ربما قدمت لهم ح بعد وفا م
بصف م آلهة أو بمستواهاُ .ينظر :باقر.طه .مقدمة ي تأريخ الحضارات
القديمة ،دار الوراق ،٢٠٠٩ ،ص ،٢٧٨وكذلك:
Wooley. Leonard, "The Royal Cemetery", Ur
Excavation, Vol 2, London, (1934), P.81.
(7) Woolley.L., The Sumerians, Neoyork, (1965); P.38.

) (٨مالوان .ماكس ،مذكرات مالوان ،عالم ٓالاثار وزوج أجاثا كريس ،
منشورات الجمل ،٢٠١٤ ،ص.٥٣
) (٩يبلغ ارتفاع القيثارة )١.٢٢م( اما حجم صندوق الصوت فيبلغ )٢٠×٤٥سم(،
وكان الصندوق الخش )صندوق الصوت( يمثل الجزء الاسفل من الاله ،اما
القسم العلوي فقد كان ع ى شكل عارضة تربط عمودين وتربط الاوتار ا ى
العارضة وصندوق الصوت بواسطة مسام ﺮ خشبية ،بينما يزين رأس الثور
امللت ي واملصنوع من الذهب الجهة املقابلةُ .ينظر كذلك:
UR,

from

Lyres

Two

Gates.Charles, AN, P.47.
Schanensee. Denaude,
Philadelphia, (2002).

) (١٠ســاكز .ه ــاري .عظم ــة باب ــل :م ــوجز حض ــارة ب ــالد وادي الراف ــدين القديم ــة،
لندن  ،١٩٧٩ص.٣٨٥
) (١١باقر .طه ،مقدمة ي تاريخ  ،...املصدر السابق ص.٢٧٨
) (١٢راي ـ ـ ــة أور :و ـ ـ ــي قطع ـ ـ ــة ثمين ـ ـ ــة م ـ ـ ــن الص ـ ـ ــدف وحج ـ ـ ــر ال ـ ـ ــالزورد ومطعم ـ ـ ــة
بالفسيفسـ ــاء ،وتصـ ــور هـ ــذﻩ القطعـ ــة الفنيـ ــة الرائعـ ــة مشـ ــهدا مـ ــن مشـ ــاهد
الحرب ،فضال عن تصويرها ملشهد الاحتفال بالنصر.

(13) Hansen. Donald P. "Art of the Royal Tombs of UR:
A Brief Interpretation", in R. Zettler and L. Horne
– (eds.), Treasures from the Royal Tombs of Ur
TRTU-(Philadelphia: University of Pennsylvania
Museum, 1998), P.43-44.

) (١٥ملــرش .قصــة الحضــارة ــي ســومر وبابــل ،ترجمــة عطــا بكــري .بغــداد )(١٩٧١
ص.٢٧

(16) Woolley.L, Eye to Discovery, Oxford (1996), P.135.

) (١٧عكاشة.ثروت ،تاريخ الفن ،القاهرة )د.ت( ص.٢٣٧

(18) Postgate.N.Early Mesopotamia, London (1992),
P.165.

) (١٩روو.جورج" ،لغز مق ﺮة أور الكب ﺮ" ،ترجمة مازن أكرم فاضل ،آفاق عربية،
ع (١٩٩٨) ،١٢-١١ص.٤٩-٤٥
) (٢٠يـ ــرجح أن امللكـ ــة كانـ ــت تم ـ ــارس ً
نوعـ ــا مـ ــن أنـ ــواع الحمي ـ ــة وهـ ــذا مـ ــن ٔالامـ ــور
الشــائعة لــدى الكث ــﺮ مــن نســاء العوائــل الغنيــة ،كمــا ُي َعـ ّـد ذلــك مؤشـ ًـرا ع ــى
ً
وخصوصــا فيمــا يتعلــق بالغــذاء وتش ـخيص الســكر كواحــد مــن
تقــدم الطــب
ُ
العناصر الضارة بالجسم ي حال تركز نسب عالية فيه .ينظر:

Crawford.Harrit,Sumer and the Sumerians, Cambridge,
(2002), P.122.
(21) Zettler.Richard, The Burials of king and Queen,
TRTU, P.33-38.
(22) Woolley. Leonard, Eye Witness to Discovery,
Oxford University Press, 1996. P.137.
(23) Roaf-Michael, Cultural Atlas of Mesopotamia and
the Ancient Near east, (2003), P.14.

) (٢٤باقر .طه ،مقدمة ي تاريخ  ،...املصدر السابق ص.٢٧٨

(25) Pittman.Holly, "Jewelry", TRTU,P.87-89.
(26) ---------,"Cylinder Seals", TRTU, P.75-76.

) (٢٧وو ـ ــى .ليونـ ــارد ،بـ ــالد الرافـ ــدين مهـ ــد الحضـ ــارة :دراسـ ــة اجتماعيـ ــة سـ ــكان
العـ ــراق ـ ــي فجـ ــر التـ ــاريخ ،تعري ــب أحم ــد عب ــد الب ــا ي ،دار الكت ــاب العرب ــي،
القاهرة  ،١٩٤٨ص.٢٤

(28) Zettler.Richard, TRTU, P.35.

) (٢٩روو.جورج" ،لغز مق ﺮة أور الكب ﺮ" ،املصدر السابق ص.٤٧

(30) Pearson.Mike Parker, The Archaeology of Death
and Burial, Texas (2002), P.165.
(31) Badwy.Alexander, Archtectur in Ancient Egypt
and the Near East, London (1966), P.108.
(32) Woolly.L,Ur Excavation, op.cit, P.83.

) (٣٣روو .جورج" ،لغز مق ﺮة أور الكب ﺮ" ،املصدر السابق ص.٤٥
) (٣٤صــالح .عبــد العزيــز ،الشــرق ٔالادنــى القــديم ،ج ،١املصــدر الســابق ،ص.٤٦٩
وك ــذلك الزيب ــاري .محم ــد ص ــالح طي ــب ،النظ ــام امللك ــي ــي الع ــراق الق ــديم:
دراسة مقارنة مع النظام امللكي املصري ،املصدر السابق ،ص.٩٤-٨٩
) (٣٥ع ي .فاضل عبد الواحد" ،عشتار مأساة تموز" ،املصدر السابق.
) (٣٦حنون.نائل ،عقائد ما بعد املوت ،املصدر السابق ص.٢٦٢

(37) Frankfort. Henri, The kingship and Gods, Chicago
(1978), P.243.

) (٣٨روو.جورج" ،لغز مق ﺮة أور الكب ﺮ" ،املصدر السابق ص.٤٧
) (٣٩باقر .طه ،ملحمة گلگامش ،دار الوراق  ،٢٠٠٦ص.٣٣
) (٤٠ن.ك .ســاندرز ،ملحمــة گلگــامش ،ترجمــة محمــد نبيــل نوفــل ،فــاروق حــافظ
القا  ،دار املعارف  ،١٩٧٠ص.٤٤
(41) Hall.H.R, et all, A seasons work at UR, London
)(1919

) (٤٢املتــو ي .نوالــة أحمــد محمــود" ،مــدخل ــي دراســة الحيــاة الاقتصــادية لدولــة
أور الثالثة ي ضوء الوثائق املسمارية )املنشورة وغ ﺮ املنشورة(" ،أطروحة
دكتوراﻩ غ ﺮ منشورة  ،جامعة بغداد ،١٩٩٤ ،ص.٣٢
(43) Gaad,K.M, from UR to Rome, London (1936), P.26.
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ﻣﻘﺎﻻت
) (٤٤باقر .طه ،مقدمة ي تاريخ ،ج ،. . . ١املصدر السابق ص.٢٧٨

(45) Zettler. Richard, et all, TRTU, P.56.

) (٤٦شــولكي :خلــف شــولكي أبــاﻩ ع ــى عــرش أوروكــان مــن امللــوك املشــهور لهــم ــي
ً
وخصوص ــا املعاب ــد واكم ــال زق ــورة أورُ ،ينظ ــر :ب ــاقر .ط ــه ،املص ــدر
العمـ ـران
السابق ص.٣٥٨
(47) Woolly, L., Excavation at UR, op cit, P.153.

) (٤٨مورتك ــارت .انط ــوان ،الف ــن ــي الع ــراق الق ــديم ،ال ــدار العربي ــة للموس ــوعات
 ،١٩٧٥ص.٢٠٢
ً
وخصوص ــا ــي ٔالاري ــاف يض ــعون ٔالاحج ــار البيض ــاء ف ــوق
) (٤٩الزال بع ــض الن ــاس
قبور املوتى.
(50) Woolley. L, Excavation at UR, op cit, P.155.

) (٥١مورتكارت.انطوان ،املصدر السابق ،ص.٢٠٣
) (٥٢حنون.نائل ،عقائد ما بعد املوت ،املصدر السابق ،ص.٢٥٢
) (٥٣الصيواني ،شاﻩ محمد ع ي ،أور ،املصدر السابق ،ص.٤٨
) (٥٤حنون.نائل ،عقائد ما بعد املوت ي حضارة بـالد وادي الرافـدين القديمـة،
أطروحة ماجست ﺮ ،كلية ٓالاداب ،بغداد  ،١٩٧٥ص.٢٥٢
) (٥٥كامـل .ئـاري خليـل ،أهـم العناصـر املعماريـة ـي أبنيـة العـراق القـديم ،رســالة
ماجست ﺮ غ ﺮ منشورة ،موصل ) (٢٠٠٥ص.٦٧
) (٥٦كي ـﺮا.ادوارد ،كتب ــوا ع ــى الطـ ـ ن ،تحقي ــق :محم ــود ٔالام ـ ن ،مكتب ــة دار املث ـ
 ،١٩٦٤ص.٤٤
) (٥٧لوي ـ ــد .س ـ ــي ن ،آث ـ ــار ب ـ ــالد الراف ـ ــدين م ـ ــن العص ـ ــر الحج ـ ــري الح ـ ــديث ح ـ ـ
الاحتالل الفارﺳ  ،ترجمة سامي سعيد الاحمد ،بغداد ) (١٩٨٠ص.١١٥
(58) Woolley.J, The Sumerians, op cit, P.162.

) (٥٩حنون .نائل ،عقائد ما بعد املوت ،املصدر السابق ،ص.٢٥٢
) (٦٠الصيواني .شاﻩ محمد ع ي ،أور ،املصدر السابق ،ص.٥٠

(61) Fleming. John, et all, The Penguin Dictionary of
architecture, Penguinbook (1966) P.228.

) (٦٢املزيد من التفاصيل ُينظر:

Gates.Charles, AN, op cit, P.56

وكذلك املتو ي .نواله أحمد محمود ،مدخل ي دراسة الحيـاة  ،...املصـدر السـابق،
ص ٢٥وما تالها.
) (٦٣ســعيد .مؤيــد ،العمــارة مــن عصــر فجــر الســالالت إ ــى ايــة العصــر البــاب ي
الحديث ،دار الحرية للطباعة والنشر ،بغداد .١٩٨٥
) (٦٤حنون .نائل ،عقائد ما بعد املوت ،...املصدر السابق ص.٢٥٢
) (٦٥يســتث مــن ذلــك الجانــب الشــما ي الغربــي الــذي ب ـ فيــه صــفان مــن الغــرف،
ُينظر:
Woolley. L, Excavitation at UR, op cit,
(66) Frankfort.Henri, Kingship and the Gods: A Study
of Ancient Near Eastern Religion of Society and
Nature, Chicago: University of Chicago Press,
1948, P.295.

) (٦٧الصيواني .شاﻩ محمد ع ي ،أور ،املصدر السابق ،ص.٥١
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اﻹﺳﻜﻨﺪر اﻷﻛﱪ أﺣﺪ اﻟﻘﻮاد اﻟﺬﻳﻦ أداروا دﻓﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ دورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﺄﺿﻔﻮا إﻟﻴﻬﺎ وأﺧﺬوا ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﻨﺘﺠﻮا ﻟﻠﻌﺎمل مثﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم
واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب .ﰲ ﺳﻨﺔ  ٣٣٤ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد ﺗﺤﺮك اﻹﺳﻜﻨﺪر اﳌﻘﺪوين ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻧﺤﻮ اﻟﴩق وﰲ ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام متﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗﺤﻄﻴﻢ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻻﺧﻤﻴﻨﻴﺔ واﺣﺘﻼل ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﴩق اﻷدىن اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔﺮس ،وﻇﻬﻮر إﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ إﻏﺮﻳﻘﻴﺔ ﻷول ﻣﺮة ﰲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻮﻧﺎن .ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﴩق اﻟﻘﺪﻳﻢ وأﻫﻤﻬﺎ ﻛﻴﻒ اﺗﺴﻤﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪر ﺗﺠﺎه ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﴩق اﻷدىن؟ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻹﺳﻜﻨﺪر اﳌﻘﺪوين؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﻜﻨﺪر ﻟﻠﴩق
اﻟﻘﺪﻳﻢ؟
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₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ
إن دراسة سياسة ٕالاسكندر وإدارته ي الشرق ٔالادنى القديم
ذات أهمية كب ﺮ أل ا تمثل البدايات الفعلية للسياسة ال
سيطورها فيما بعد اليونانيون ي الشرق سواء السلوقيون ي إيران
والعراق وسوريا أو البطاملة ي مصر .لقد اتسمت سياسة ٕالاسكندر
املقدوني تجاﻩ الشرق بسمات محددة ،فقد اتخذ من النظام
ً
الفارﺳ ي تقسيم الام ﺮاطوريات إ ى واليات مثاال له .كما س ى
ٕالاسكندر إ ى ترسيخ املفاهيم ٕالاغريقية ي البلدان املحتلة ل ُ ﺮﺳ
ف ا فتوحاته .ولكن محاولة فهم موقف مناطق الشرق ٔالادنى من
ٕالاسكندر املقدوني واحتالله ألراض ا مسألة مهمة ،وقد اختلفت
هذﻩ املواقف ي كل منطقة عن ٔالاخرى فبعض مناطق الشرق
القديم قد رحبت باإلسكندر ع ى أنه محررها ،ؤالاخرى رفضت
خضوعها له وقاومته بشدة .لقد كان الحتالل ٕالاسكندر املقدوني
للشرق بداية فعلية ملتغ ﺮات سياسية وحضارية بعيدة املدى إذ

سمح هذا الاحتالل وع ى نطاق واسع باحتكاك شديد ب ن
الحضارت ن اليونانية )الهلينية( والشرقية ،وكان ذلك الاحتكاك قد
استمر ي عهد ٕالاسكندر وخلفائه السلوقي ن والبطاملة.
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ال نعرف الكث ﺮ عن إجراءات ٕالاسكندر ٕالادارية ،ويعتقد ٔالاستاذ
"أندرو روبرت برن" إن ٕالاسكندر لم يأت بجديد ي معظم ال ﺮتيبات
ٕالادارية ال قام ا .وقد أخذ بكل بساطة ،النظام الفارﺳ ي
تقسيم ٕالام ﺮاطورية إ ى واليات )س ﺮابيات( ،ووضع ي املناصب
الحكومية الرئيسة َم ْن يعتمد عل م من املقدوني ن واليوناني ن (١).وال
نمتلك معلومات حول إذا ما كان ٕالاسكندر قد عمل ع ى إجراء
بعض ٕالاصالحات ع ى النظام الفارﺳ القديم ،وربما كان ينوي
تحقيق مركزية أك ﺮ ي إم ﺮاطورتيه عن طريق تقطيع أوصال
الس ﺮابيات القديمة إ ى وحدات أصغر يسهل إدار ا ،وبذلك يكون
ً
تطورا طبقه السلوقيون فيما بعد بتقسيم الس ﺮابيات
قد استبق
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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دراﺳﺎت
إ ى ايبارخيات )إقليم أو مقاطعة( .ونعرف إن ٕالاسكندر قلل من
سلطات الستاربة فسل م حق جباية الضرائب وكذلك سك العملة
إال مع استثناءات قليلة ي بابل .بينما كان حكام القالع الرئيسة ي
أيدي حكام مسئول ن مباشرة أمام ٕالاسكندر نفسه .وكان من حق
أي فرد من أفراد الرعية يكون قد أصابه ظلم أن يرفع ٔالامر إ ى
ٕالاسكندر مباشرة كما هو الحال ي مقدونيا .وتش ﺮ املصادر إ ى وجود
طبقة من املوظف ن عرفت باسم املشرفون املاليون التابعون
ً
ً
لإلسكندر وكانوا يؤلفون
جديدا له وزنه وأهميته .وكانت
عنصرا
هذﻩ الوظيفة تشكل حلقة الوصل ب ن امللك واملزارع .ولكننا ال
نعرف ً
شيئا عن العالقة ال تربط ب ن هؤالء املشرف ن املالي ن وب ن
الس ﺮاب ي الوالية ،وال نعرف ً
أيضا كيف كان حكام الواليات
يحصلون ع ى ما يلزمهم من املوارد ؤالاموال الضرورية للصرف ع ى
ٔالاعمال ٕالادارية ي واليا م (٢).كانت من أبرز أعمال ٕالاسكندر
ٕالادارية يمكن أن نالحظها ي مسألت ن هما :سك النقود ،وتأسيس
املدن الجديدة.
بالنسبة للمسألة ٔالاو ى نعرف إن ٕالاسكندر املقدوني عمد إ ى
سك النقود ي املناطق املحتلة ،وكانت املشكلة ال واجهت
ٕالاسكندر تنطوي حول كيفية التوفيق ب ن العملة العشرية السائدة
ً
ي فارس ع ى أساس إن الدارك الذه يساوي عشرون شاقال من
الفضة ،وب ن العملة ذات الفئة الاث عشرية من عهد فيليب
الثاني ع ى أساس إن الاستاتر الذه الواحد ً
طبقا للمعيار الاتيكي
يساوي أربعة وعشرين دراخمة فضية بحسب املعيار الفينيقي .لذا
قام ٕالاسكندر بتوحيد العملة وجعلها من الفضة واتخذ املعيار
ً
ً
مساويا لعشرين دراخمة فضية.
أساسا له ،وجعل الاستاتر
الاتيكي
ً
وقد بقي ٕالاسكندر محافظا ع ى استخدام دور السك الفارسية
القائمة باستثناء صور وغزة )وال نعرف سبب ذلك ولكن ربما يكمن
السبب ي إن املدينت ن قد تعرضتا للتدم ﺮ من جراء مقاوم ما
لإلسكندر( ،وكانت دار السك ي امفيبوليس ) ي مقدونيا( ٔالاك ﺮ
أهمية ي ٕالام ﺮاطورية تل ا مدينة بابل ،ثم ت ئ بعد ذلك املجموعة
الفينيقية )صيدا ،بيبلوس ،عكا ،دمشق( ،ثم املجموعة الكيليكية
)طرسوسٕ ،الاسكندرية القريبة من أيسوس ،ق ﺮص( ،وهناك دار
سك النقود ي ٕالاسكندرية ي مصر .والبد وان ٕالاشراف ع ى دور
السك التابعة كان للموظف ن امللكي ن .وقد قرر ٕالاسكندر عدم
فرض العملة الجديدة ع ى املراكز التجارية الك ﺮى مثل فينيقيا
)(٣
ً
مسموحا لها بسك العملة القديمة.
وكيليكيا وبابل ،حيث كان
كانت النقود ع ى الطراز ٕالاغريقي وقد ضرب ٕالاسكندر نقوداً
ذهبية ولكن الغالبية م ا كانت فضية حيث أصبحت الدراخمة
الوحدة القياسية وأصدر أ ً
يضا ت ﺮادراخم أي ٔالاربع دراخمات
وعمالت صغ ﺮة تمثل أجزاء الدراخمة وسكت ً
ً
نقودا من
أيضا
تصميما ً
ً
خاصا للنقود حيث
ال ﺮونز أو النحاس .وقد أورث ٕالاسكندر
ً
متجها إ ى اليم ن ع ى وجه املسكوكة
فضل نقش رأس إله جان
)(٤
ووضع صورة إلله كاملة مع كتابة ع ى الظهر.

وفيما يخص املسألة الثانية فقد عمل ٕالاسكندر ع ى تشييد
سلسلة من املدن الجديدة ،ولكن كانت معظم املدن ال أنشأها
وال سميت باسمة ٕالاسكندرية إنما أنشأها لهدف عسكري صرف.
لقد كانت تلك املدن مستوطنات لجنودﻩ املرتزقة اليوناني ن ،وكانت
تلك املدن تقوم بدور الحاميات العسكرية ،وهذا ما يفسر وجود
أربع مدن من هذﻩ ٕالاسكندريات ي ٔالاقاليم الحدودية الشمالية
ً
الشرقية (٥).فضال عن ذلك فقد كانت هذﻩ املدن تمثل مراكز
إشعاع حضارية إغريقية للمناطق املجاورة لها تساعد ي الانتشار
التدري ي ملفردات الحضارة ٕالاغريقية ي الشرق (٦).وقد يكون إنشاء
بعض هذﻩ املستعمرات ألغراض تجارية ملا تتمتع به املنطقة من
ً
خصوصية ذا الشأن كوقوعها مثال ع ى طرق تجارية برية أو بحرية
رئيسة (٧).وتش ﺮ املصادر إ ى أن املدن ال شيدها ٕالاسكندر بلغت
) (٧٠مدينة ،ولكن املدن املؤكدة وال حفظت لنا التسجيالت
التاريخية اسماها ي ) (١٨-١٣مدينة (٨).ومن أبرز املدن ال شيدها
ٕالاسكندر ي الشرق ٔالادنى كانت ٕالاسكندرية الشه ﺮة ي مصر
وٕالاسكندرية ع ى دجلة.
إن دراسة سياسة ٕالاسكندر وإدارته ي الشرق ٔالادنى القديم
ذات أهمية كب ﺮ أل ا تمثل البدايات الفعلية للسياسة ال
سيطورها فيما بعد اليونانيون ي الشرق سواء السلوقيون ي إيران
والعراق وسوريا أو البطاملة ي مصر ،لذا البد من تتبع تطور وضع
مناطق الشرق ٔالادنى كل واحدة م ا ع ى حدة ي عهد ٕالاسكندر
الكب ﺮ .نمتلك عدد من ٕالاشارات حول سياسة ٕالاسكندر وإدارته
ألسيا الصغرى ،ويرى دياكوف وكوفاليف إن ٕالاسكندر عالج وضع
املدن املحتلة ي أسيا الصغرى وفق ثالث طرائق ،و ي:
) (١ي بعض املدن يقنع بقضيته شرائح الشعب الديمقراطية.
) (٢ي مدن أخرى يستند إ ى الكهنوت.
)(٩
) (٣ي حاالت يعقد صالت قربى مع بعض الشيوخ ؤالاعيان.
ويمكن إن نورد أمثلة حول الطريقة ال تعامل ا ٕالاسكندر
مع املدن أسيا الصغرى ،فأول إجراء اتخذﻩ ٕالاسكندر بعد عبورﻩ
الدردنيل ووصوله طروادة ح قبل الالتحام مع القوات الفارسية
ي غرانيكوس بأن اتخذ عدة خطوات دينية م ا أنه قدم السكائب
إ ى أبطال اليونان الذين خلدوا أنفسهم بتلك الحرب .ثم طاف
ً
عاريا حول الق ﺮ التقليدي الذي يقال أنه الخيل )أحد أبطال
الاخي ن( .كما قدم ٕالاسكندر ٔالاضا ي إ ى أثينا ربة املوقع وكرس إ ى
معبدها هناك درعه الذي قيل أنه استبدله بدرع يعود إ ى أحد
أبطال اليونان ٔالاقدم ن .وض ى إ ى بريام مع دعاء لجلب رضاﻩ عما
يعمله سلسل نيوبتوليموس ابن أخيل ويقصد به ٕالاسكندر
)(١٠
نفسه.
يبدو إن هدف ٕالاسكندر من خالل ما قام به هو ربط نفسه مع
أسالف الشعب اليوناني إ ى درجة إن ديودورس وبلوتارك وجوست ن
)(١١
يذكرون إن حرب ٕالاسكندر كانت إلعادة حرب طروادة ثانية.

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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دراﺳﺎت
ولكن هل كان ما قام به ٕالاسكندر هو ولعه بأساط ﺮ ٕالاغريق السيما
ٕالالياذة وإبطالها كما أش ﺮ) (١٢أم هو لغايات سياسية بحتة؟
ً
فلنحاول فهم صورة مقدونيا ي ال ﺮاث اليوناني أوال ،فمنطقة
مقدونيا كانت عبارة عن سهل يسكنه شعب خليط من سالالت
مختلفة كال ﺮاقية والايل ﺮية )ٔالالبانية( ويتكلم لغة تنتم إ ى أسرة
اللغات الهندية ٔالاوربية ،وإذا أردنا الدقة كانوا يتكلمون بلهجة
فضة من لهجات اللغة اليونانية ،ولم يكن اليونانيون يفهمو ا
ولهذا عدوها من لغات ال ﺮابرة ،ونتيجة لذلك لم تعد مقدونيا ً
بلدا
ً
يونانيا ي نظر ٕالاغريق ،ولو إن التصاق حدودها الجنوبية ببالد
اليونان جعلها بمرور الزمن نصف يونانية .هذا وإن الخطيب ٔالاثي
)(١٣
ديموسثنيس يصف ملكها فيليب الثاني والد ٕالاسكندر باملت ﺮبر.
فإذا كان اليونانيون ال يعدون مقدونيا ذات حضارة يونانية،
ويعدوهم برابرة فلماذا حاول ٕالاسكندر ربط نفسه بأسالف
اليوناني ن .وهو من غ ﺮ شك كان يدرك نظرة اليوناني ن إ ى مقدونيا،
فال شك إن إجراءات ٕالاسكندر لم تكن إال محاولة سياسية لكسب
اليوناني ن ي أسيا إ ى جانبه ي حربه ضد الفرس ال أك ﺮ.
يبدو إن سياسة ٕالاسكندر ي أسيا الصغرى هدفت إ ى مراعاة
ٔالانظمة السياسية ال الف ا املدن اليونانية ،فعندما كان ٕالاسكندر
ي طروادة )ايليوم() (Illiumأعلن إن هذﻩ املدينة صارت حرة
وعادت إل ا الديمقراطية ،وألغيت ع ا الضريبة ال كانت تدفعها
للفرس ،وأعاد تعم ﺮها بما يتناسب مع ماض ا العتيد ،وكرس نفسه
ف ا إ ى معبد الربة أثينا بولياس .وقد أعيد بناء املدينة و ي أول
مدينة تب ع ى خطط يونانية بمؤسسات يونانية ونشر املدنية
اليونانية ب ن السكان املحلي ن .وقد تب ٕالاسكندر نظام ٕالادارة
الفارﺳ وع ن كاالس س ﺮاب وأمرﻩ أن يجمع الضرائب نفسها ال
كان يتسلمها الفرس .وقد كان الفرس يضطلعون بالحكم ي املدن
اليونانية بواسطة الطغاة أو املوال ن لهم من الحكومات
الاوليغارشية ،مع إقامة الحاميات ب ن ح ن وأخر ،ع ى إن ٕالاسكندر
اتبع طريقة مغايرة هناك وذلك بتأييد الحكومات الديمقراطية
الحرة والاعتماد عل ا ،وقد أعلن ٕالاسكندر آنذاك أنه قد أتى
للقضاء ع ى الحكومات الاوليكارشية وأعادت الديمقراطية والسماح
لكل مدينة بأن تس ﺮد حقها ي التمتع بقواني ا الخاصة ا ثم إلغاء
الضريبة ال كانت تدفع إ ى الفرس ،فكان الديمقراطيون ي مدينة
تلو ٔالاخرى يعملون ع ى قلب الحكومات املوالية للفرس.
ً
ففي زيليا مثال استو ى املواطنون ع ى القلعة وطردوا الطاغية
املع ن من قبل الفرس (١٤).وقد احتل ٕالاسكندر بنفسه افيسوس
وارجع املنفي ن إل ا وصارت الحكومة ف ا ديمقراطية وأعيد بناء
معبد ارتميس )دايانا( ف ا ،ونعرف إن ٕالاسكندر عمر مدينة سم ﺮنا
ال هجرها سكا ا منذ مدة ليست بالقص ﺮة .وسمحت بري
النتيغونس بدخولها وكلف الكيماخوس بالذهاب لتحرير املدن
الايولية وعندما وصل ٕالاسكندر إ ى سارديس خرج مي ﺮينيس قائد
قلعة سارديس الستقباله مع أهل املدينة ً
بناء ع ى وعد ٕالاسكندر

بإرجاع قواني م القديمة وسلموا له الكنوز ال حفظوها ي القلعة.
ً
حاكما ع ى ليديا ولم يسمح له بجمع
وأقام ٕالاسكندر اساندر
الضرائب والرسوم ال أسندت إ ى نيكياس اليوناني ،كما ع ن
بوسنياس املقدوني ً
قائدا لحامية سارديس ،ولكن سمح ألهل ليديا
ً
وطبقا للقوان ن الخاصة
أمام املحاكم الوطنية
بحق التقا
م (١٥).كانت الخطوة الثانية دخول ٕالاسكندر كاريا حيث رحبت به
ادا أرملة ادريوس وشقيقة الحاكم السابق ماوسولوس وكانت قد
سلبت السلطة ع ى يد أخ ا بيكسوداروس .وقد تبنت ٕالاسكندر
وسلمت إليه قلعة الندا وبعد اقتحام ٕالاسكندر ملدينة
)(١٦
هاليكارناسوس رد ٕالاسكندر ادا إ ى حكم والي ا.
ً
مهاجما
أما ٕالاسكندر فقد سار بحملة ي جبال ليكيا وبيسيديا،
القبائل املعتصمة بسفوح التالل ي الشتاء عندما تكون الثلوج قد
ضيقت الخناق ع ى رجالها ي الوديان ،وجعلت التحكم ف م ً
أمرا
ً
سهال ،فدخل أول ٔالامر امليلياد واستسلمت مدن ليكيا ورحبت به
ً
حاكما ع ى ليكيا
فاسيليس ي بامفيليا ،ومن ثم ع ن نيارخوس
وبامفيليا ،ثم أقام ٕالاسكندر الحصون والاستحكامات ي فاسيليس
لحماي ا من ٔالاسطول الفارﺳ  ،ثم سار إ ى بر ي ،وهناك تقبل
الوالء والخضوع من بر ي وأسبندوس وسيدي ،ثم توغل ي جبال
ً
متوجها إ ى ترميسوس ،و ي القلعة املتحكمة ي املمرات
بيسيديا
ً
ب ن فاسيليس وامليلياد .وقد شق طريقه صوب الشمال متوغال
وسط القبائل ،وخرب ساغاالسوس واستو ى ع ى بعض الحصون،
ع ى انه لم يخضع بيسيديا وإن كان قد أضاف النصف الغربي م ا
اسميا إ ى الوالية التابعة لنيارخوس.
ثم زحف عن طريق بح ﺮة بلدور إ ى كياليناي وكانت حامي ا
مؤلفة من الكاري ن قد قبلت أن تسلم ،إذ لم تصلها ٕالامدادات،
وقد ترك ٕالاسكندر انتيغونس بوصفه و ً
اليا ع ى فريجيا وأبقى معه
 ١٥٠٠من املرتزقة ملراقبة كياليناي ال استسلمت (١٧).بعد ذلك
تقدم ٕالاسكندر إ ى أنقرة )أنك ﺮا( من غورديوم ،وهناك استقبل
رسال وفدوا من بافالغونيا ،وكانت آنذاك مستقلة ،وطلبوا منه عدم
غزو بالدهم وقدموا إليه بصفة رسمية الوالء والخضوع ،وملا كانت
بغية ٕالاسكندر وهدفه لقاء امللك الفارﺳ داريوس الذي تحرك
لقتال ٕالاسكندر ،فان غزو بافالغونيا لم يكن يخطر له ع ى بال.
فضم تلك البالد بصفة اسمية إ ى كاالس حاكم والية فريجيا ،بعد
ذلك اجتاح ٕالاسكندر كبدوكيا الجنوبية وع ن شخصا يد ى
سابيكتاس ) (Sabiktasليكون ً
واليا عل ا ،ولعله أحد ٔالاعيان
املحلي ن ي املنطقة (١٨).وبعد معركة أيسوس وهزيمة داريوس
دخلت كيليكيا ضمن دولة ٕالاسكندر ونصب عل ا ٔالاخ ﺮ
)(١٩
بالكروس.
لقد عمل ٕالاسكندر املقدوني ع ى تنظيم ٕالادارة ي املدن ال
سيطر عل ا ي أسيا الصغرى فمن املعروف إن مدنا ي أسيا
الصغرى لم يحاول ٕالاسكندر إخضاعها وبقيت تابعة للفرس ،تلك
املدن ال لم تكن مهمة وعديمة الجدوى بالنسبة لألسطول
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دراﺳﺎت
ً
خطرا ع ى تحركات ٕالاسكندر (٢٠).لقد كان
الفارﺳ الذي قد يشكل
والة الفرس ،كما وجدهم ٕالاسكندر ،يجمعون ي أيد م كل السلطة
العسكرية واملدنية ،و ي وسعهم سك العملة .لذا عمل ٕالاسكندر
ع ى الفصل ب ن السلطات الثالثة :املدنية والحربية واملالية ،ولكنه
لم يبق ي أسيا الصغرى ع ى سلطات مدنية منفصلة .وكان اغلب
حكام ٔالاقاليم أصلهم من القادة املقدوني ن تسندهم جيوشهم،
ً
ً
عظيما بحرما م من ٕالاشراف ع ى املالية
تجديدا
ولكنه استحدث
وإقامة مشرف ن مالي ن مستقل ن ،وربما احتفظ بالتقسيم الفارﺳ
العسكري للواليات املسم بالقيادات ،وانتفع به ع ى اعتبار أنه
وحدات مالية إقليمية صغرى ،تحت إشراف موظف ن تابع ن له
ومسئول ن أمام املشرف ن املالي ن عن الوالية )الس ﺮابية(.
وبذلك شهدت أسيا الصغرى سلطة مزدوجة ي كل س ﺮابية،
ولو احتفظ ٕالاسكندر لنفسه بحق سك العملة .وقد حتم ٕالاسكندر
ع ى املراقب ن املالي ن جمع الضرائب مباشرة من الفالح ن وإيداع
املتحصل م ا ي الخزانة .وال نعرف الكث ﺮ عن أرا امللك ،وربما
امللك الوحيدة ال كانت ال تزال يديرها مباشرة
كانت أرا
موظفو ٕالاسكندر ،تقع ي نطاق الواليات املطلة ع ى الشاطئ صوب
الغرب والجنوب؛ أما كبار مالكي ٔالارض ي الهضبة الوسطى من
أسيا الصغرى فقد أبقوا بصفة مؤقتة ع ى حالهم ،محتفظ ن
بوضعهم القائم كما هو ي العصر السابق ،فيما عدا إن ٕالاسكندر
كان يعد نفسه املالك ٔالاع ى للضياع وصاحب الحق فيما هو مقرر
عل ا من ضرائب ،باعتبارﻩ السيد ٔالاع ى للبالد .وقد تم تعي ن
ً
مشرفا ع ى الضرائب ي جميع أرجاء أسيا الصغرى
فيلوكسينوس
شمال طوروس .ولعله كان صاحب الهيمنة ع ى جميع املشرف ن ي
)(٢١
الواليات ،ومن اختصاصه عمل التنسيق ب ن جهودهم.
لقد واجه ٕالاسكندر مشكلة كب ﺮة ي أسيا الصغرى من جراء
إعادة النظم الديمقراطية للمدن هناك ،فبعد إعادة ٔالانظمة
الديمقراطية ي كل مدينة كان يتبعه استدعاء العناصر
الديمقراطية من املنفى )كما حدث ي افيسوس( ،فإن أولئك
الديمقراطي ن سرعان ما يقوموا بتصفية خصومهم السياسي ن،
كما حدث ي مدينة ميتيل  ،فما إن اس ﺮد الديمقراطي ن سلط م
ي املدينة ح بدأوا يعملون الذبح والتقتيل ي خصوهم
السياسي ن ،لذا ان ﺮى ٕالاسكندر بالتدخل ع ى الفور من أجل إ اء
املسألة ،و ي افيسوس بعد أن قام الديمقراطيون بقتل الطاغية
وأبنه هناك عاق م ٕالاسكندر برفضه إلغاء الضريبة ع م .و ي
خيوس ال أنظمت إ ى ممنون ،ثم تمكن الشعب من التخلص من
العناصر الفارسية ،صدر قرار ٕالاسكندر بإعادة املنفي ن وإقامة
الحكومة الديمقراطية ،ثم أمر بتأليف لجنة مراجعة القوان ن ،ع ى
أن تعرض النتيجة ع ى ٕالاسكندر ،وأقام حامية ي املدينة إ ى أن:
"يسوي أهل خيوس ما بي م من خالفات ويسود السالم بي م" .ثم
اصدر ي الحال بإطالق سراح املسجون نَ ،
مم ْن كانوا موال ن للفرس
ي نظ ﺮ دفع ما عل م من غرامة ،وقرر أنه ال يجوز ي املستقبل

من ميول
ا ام أحد ع ى أساس ما كان يبدو عليه ي املا
فارسية ،وذلك فيما عدا حالت ن اثنت ن استثناهما وهما حالة
الطغاة والخونة .وع ى ذلك أمر بأن أولئك الذين خانوا بالفعل
خيوس وسلموها إ ى ممنون وفروا ،البد من اعتبارهم خارج ن عن
القانون ي أي مدينة يحلون ف ا ،و ي حالة القبض عل م البد من
محاكم م ،بينما جرى تسليم جميع الطغاة الذين كانوا قد وقعوا
)(٢٢
ي يد ٕالاسكندر ي املدن التابع ن لها لكي يقدموا للمحاكمة.
ال نعرف الكث ﺮ من إجراءات ٕالاسكندر ي سوريا وفلسط ن،
ونعرف إن ٕالاسكندر أقر ٔالاوضاع ي سوريا بتعي ن س ﺮاب مقدوني
عل ا يعاونه مشرف ما ي .هذا وقد أرسل مينيس أحد رجال حرسه
الخاص إ ى فينيقيا ليتو ى القيادة ويقوم باإلشراف ع ى املواصالت
البحرية ب ن فينيقيا وأوربا ،و ي فلسط ن أسس ٕالاسكندر ي يافا
دائرة لضرب النقود وأمر بتبديل اسم املدينة من يافو ) (Yaphoإ ى
جوبا ) (Joppaمن غ ﺮ أن نعرف السبب (٢٣).ي مصر نعرف إن
ٕالاسكندر قد أبقى ٕالادارة بيد أهلها بالدرجة ٔالاو ى ،ما عدا قيادة
الحامية ال أودعها إ ى قادته (٢٤).ويبدو إن ٕالاسكندر حاول إرضاء
املصري ن وكسب ودهم وإبراز حكمه بطريقة شرعية ع ى الطريقة
املصرية لذا نجدﻩ يقدم القراب ن لآللهة املصرية وعندما وصل إ ى
َ
منفيس قدم القراب ن للعجل املقدس أبيس ،ومن ث ﱠم سافر ع ﺮ
الصحراء إ ى واحة سيوﻩ وكان خط س ﺮﻩ عن طريق الساحل
الشما ي إ ى بريتونيوم )) (Paraetoniumمرﺳ مطروح الحالية(
ً
جنوبا إ ى
حيث استقبل كما يقال وفدا من إغريق برقة ،ثم توجه
سيوﻩ .لكي يص ي ي محراب زيوس أمون وهنا أعلنه الكاهن ابنا
لإلله أمون وإنباءﻩ بأنه سيحكم العالم ،وتلقى إجابات عن تساؤالته
من أمون ،ونحن ال نعرف ما حدث ب ن ٕالاسكندر وو ي ٕالاله أمون
ولكن البد من إن ٕالاسكندر قد سأل عما يشغل باله و ي حملته
ومص ﺮ جهودﻩ ،والبد إن الرد كان ً
منبئا بتحقيق آمال ٕالاسكندر
وسيادته ع ى العالم ،أما ٕالاسكندر نفسه فلم يفصح عما حدث
داخل قدس ٔالاقداس.
إن لقب ابن أمون يع ي الواقع أنه الفرعون الشر ي
ً
ً
ملصر (٢٥).وقد ِاهتم املؤرخون
قديما وحديثا بتفاصيل رحلة
ٕالاسكندر إ ى سيوﻩ لغرابة الفكرة ودالل ا ،إذ ما حدا بقائد عسكري
لم يفرغ بعد من حرب عدوﻩ أن يقوم برحلة ال تخلو من مخاطرة إ ى
ً
بعيدا عن العمران من أجل زيارة معبد.
قلب الصحراء الغربية
ويعتقد البعض إن مثل هذﻩ الرحلة مما يتفق وما نعرفه عن
شخصية ٕالاسكندر ال غلب عل ا التأثر الدي إ ى حد التطهر إ ى
ً
مستغربا إذن
جانب ميل شديد للمخاطرة واكتناﻩ املجهول ،فليس
أن يس وي سيوﻩ ومعبد أمون الذي ذاع صيته ي العالم اليوناني
منذ القدم ،خيال ٕالاسكندر ليستلهم و ي أمون عن مستقبل آماله
السيما وأن اثن ن من أبطال ٕالاغريق هما برسيوس وهرقل قد سلكا
هذا السبيل من قبل فيما تروي ٔالاساط ﺮ ،فاإلسكندر ذا العمل
)(٢٦
يضيف حلقة إ ى تقليد دي عريق يليق بشخصيته البطولية.
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٣٨

دراﺳﺎت
ال يخلو هذا الرأي من مبالغة بعض ال ء واقتصارﻩ ع ى
جانب واحد ي التعليل وهو مسألة شخصية ٕالاسكندر املقدوني
وحبه للبطولة واقتدائه بأبطال ٕالاغريق ،ولكن هناك جانب أخر
يمكن أن يكون ً
سببا وج ا لهذا التحرك ،فاإلسكندر الذي ان ع
مصر من القبضة الفارسية كان عليه أن يثبت الحكم املقدوني
ف ا ،ومن أجل تنفيذ هذﻩ السياسة كان البد من إقناع الشعب
املصري بإيمانه الحقيقي باملعتقدات املصرية ،وال يبدو هذﻩ
السياسة غريبة عن ٕالاسكندر ففي كل منطقة من مناطق الشرق
القديمة يدخلها ٕالاسكندر منتصرا يقوم باتخاذ خطوات دينية من
شأ ا إقناع شعب هذﻩ املنطقة أو تلك بأيمانه بمعتقدا ا ونشاهد
هذﻩ السياسة قد طبقها ٕالاسكندر ي أسيا الصغرى عندما ربط
نفسه بأبطال ٕالالياذة ،وسنشاهدها ً
أيضا ي العراق عندما أعلن
عن اح ﺮامه للمعتقدات البابلية ،إن النظر إ ى كل هذﻩ ٔالامثلة
سوية تساعدنا ع ى رسم صورة مغايرة لشخصية ٕالاسكندر ،ال
غلب ع ى الدراسات وصفها بح ا للبطولة فمهما أحب ٕالانسان
ٔالابطال ؤالاساط ﺮ فإنه ال يمكن محاكا ا ي الواقع والبد وأن
ً
ٕالاسكندر كان مدركا لهذﻩ الحقيقة ،فاألحرى أن نصف سلوك
ٕالاسكندر هو سلوك سياﺳ بحت أفضل من سلوك شخ ،
فقائد ذﻩ ٕالامكانيات العسكرية ال يمكن له أن ينتصر إذا ما تحرك
وفق أهواﻩ الشخصية وحسب.
بعد أن أتم ٕالاسكندر الزيارة إ ى واحة سيوﻩ عاد بالطريق
املباشر ع ﺮ الصحراء إ ى ممفيس حيث أقام بعض الوقت ،وتفرغ
فيه إلعادة نظام ٕالادارة والحكم ي مصر ع ى أسس جديدة تتلخص
فيما ي ي :قسمت مصر إ ى قسم ن رئيس ن شما ي وجنوبي )أي
الوجه البحري والوجه القب ي( ،وعهد بإدارة كل قسم إ ى موظف
مصري ،ولكن ح ن تن ى إحداهما وهو بوتيسيس ) (Potisisتو ى
زميله دوالسبيس ) (Doloaspisإدارة الوجه ن ً
معا .أما الحدود
الشرقية والغربية فقد انشأ ما مقاطعت ن جديدت ن هما العربية
وليبيا وع ن ع ى ٔالاو ى كليومينيس النقراطيﺴ ) Cleomenes Of
 (Naucratisوع ى الثانية ابولونيوس ابن خارينوس) Apollonius son
 .(of charinusوفيما يتعلق بالسلطة العسكرية فقد َع ن قائدين
ع ى الحامية العسكرية ال تركها ي مصر هما بيوكستس ابن
مكارتاتوس ) (Peucestes Son of Macartatusوبالكروس ابن
امينتاس ) ،(Balacrus son of Amyntesكما ع ن بوليمون ابن
ث ﺮامينس )ً (Polemon son of Theramenes
قائدا لألسطول .هذا
إ ى جانب قادة آخرين لبعض الوحدات املرابطة ي ممفيس
وبلوزيوم.
أما ٕالاشراف ع ى الخزانة والشؤون املالية فقد عهد به إ ى
كليومينيس النقراطيﺴ  ،وأمرﻩ بأن ي ﺮك حكام املديريات املختلفة
يديرون مقاطعا م كما كان ٔالامر من قبل ،وأن يجمع م م
ً
أيضا مهمة
الضرائب املفروضة .وأخ ًﺮا عهد إ ى كليومينيس
ٕالاشراف ع ى بناء مدينة ٕالاسكندرية الجديدة (٢٧).إن نظرة سريعة

إ ى هذا النظام ٕالاداري يكشف لنا ً
ً
ظاهرا فيه وهو عدم وجود
نقصا
منصب حاكم عام للبالد ،وإنما وزعت السلطة بعناية شديدة ب ن
املشرف ن ع ى ٕالادارة والشؤون العسكرية والشؤون املالية .وقد كان
أريان أول َم ْن الحظ هذﻩ الحقيقة وفسرها بأن ٕالاسكندر فعل ذلك
ً
عامدا ليمنع أي حاكم بمفردﻩ من أن يقوي سلطته ويتمكن من
الاستقالل بمصر .ورغم إن أحد لم يستقل بمصر أثناء حياة
ٕالاسكندر ،ولكن ما إن غادر مصر ح وجدنا املشرف ع ى الشؤون
املالية كليومينيس النقراطيﺴ يظهر فوق كل القادة ٓالاخرين ،وبدا
كأنه وا ي مصر الفع ي .ورغم إن أعماله ال أغضبت سائر ٕالاغريق،
ً
حائزا لثقة ٕالاسكندر التامة ح أنه بقي ي
ولكن يبدو أنه ظل
منصبه طيلة حياة ٕالاسكندر ،مما يش ﺮ ي أقل تقدير إ ى أن
ٕالاسكندر هو الذي أعطاﻩ هذﻩ املكانة.
ً
ومعلوماتنا عن كليومينيس هذا محدودة جدا ،فنحن نسمع
عنه للمرة ٔالاو ى ح ن عهد إليه ٕالاسكندر بعدة مهام ي نظامه لحكم
مصر وأهمها ٕالاشراف ع ى الخزانة ،وال نعرف عن تاريخه قبل ذلك.
ولكن نستنتج من اسمه أنه من إغريق مدينة نقراطيس )وكانت
ً
مركزا ً
مهما إلقامة التجار ٕالاغريق ي مصر منذ عصر ٔالاسرة
السادسة والعشرين الفرعونية( ،والبد أنه كان من أعيا ا وكبار
تجارها ،مما يجعله ذا خ ﺮة ودراية بشؤون السوق والحياة
الاقتصادية املصريةٔ ،الامر الذي يجب أن يتوفر فيمن يعهد إليه
باإلشراف ع ى الخزانة .ع ى إن كليومينيس لم يكن مجرد موظف
ً
تاجرا و ً
كفء يتلقى تعليمات امللك لينفذها بإتقان وإنما ً
ممتازا.
ماليا
فقد حاول هذا الرجل السيطرة ع ى السوق املصرية ؤالاسواق
العاملية ي البحر املتوسط ،وعامل املالية املصرية كما يعامل التاجر
الطموح ماليته الخاصة ،وتاجر باسم الدولة) .(٢٨وبال شك إن وجود
موظف طموح ذا الشكل هو الذي جعل ٕالاسكندر يحجم عن
وضع الصالحيات بيد رجل واحد لذا نجدﻩ يقسم ٕالادارة ب ن كبار
ً
ً
طموحا فحسب بل
إداريا
املوظف ن ،ولكن كليومينيس لم يكن
ان ً
ازيا اش ر بالخديعة والحيلة ي تحقيق أهدافه ،استغل الكث ﺮ
من الفرص للقضاء ع ى منافﺴ الدولة من التجار وغ ﺮهم.
لقد حاول كليومينيس الس ي إلضعاف طبقة الكهنة طريق
إضعاف قدر ا املالية واب ازها إلخضاعها .ونمتلك أمثلة جيدة عن
مثل هذﻩ السياسة :فقد كانت محاولته ٔالاو ى ع ى فئة م م ي
منطقة الفيوم ال كانت تقدس التمساح ،فاد ى أنه أثناء زيارته
ً
انتقاما من هذﻩ الحادثة سوف
لها إن ابتلع تمساح أحد أتباعه وأنه
يصيد التماسيح هناك ويق عل ا ،وهنا خ الكهنة ع ى إلههم
من ٕالاهانة ال ستلحق به فجمعوا ما استطاعوا من املال وقدموﻩ
ً
تعويضا عن خسارته أحد أتباعه .بعد ذلك قام
إ ى كليومينيس
بمحاولة ثانية اس دف ا طبقة الكهنة بأسرها ،إذ جمع ممثل ن
من جميع املعابد وأعلن إن املعابد تتكلف الكث ﺮ من املال ولذلك
يجب إغالق بعضها ،فخاف الكهنة ع ى معابدهم واتفقوا ع ى جمع
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٣٩

دراﺳﺎت
مبلغ كب ﺮ من املال سواء من أمالكهم الخاصة أو من أموال املعابد
)(٢٩
وقدموها إليه.
لقد انتهج كليومينيس سياسة مقصودة إلقامة احتكار لتجارة
القمح عن طريق السيطرة ع ى السوق املصرية ،بأن يصبح هو
املصدر الوحيد للقمح املصري .وعن هذا السبيل استطاع التحكم
ي تجارة القمح العاملية وتحديد أسعارﻩ ي الخارج ع ى نحو يحقق
الربح الوف ﺮ .وقد ابتدأ بفرض سيطرته ع ى سوق القمح املصرية
ع ى سائر املنافس ن الذين كانوا ينحصرون ي الكهنة
بأن ق
)(٣٠
وكبار املزارع ن والتجار .فقد اتجه كليومينيس نحو طبقة
املزارع ن اتفق معهم ع ى أن يبيعوا إليه جميع محصولهم من
القمح بالسعر الذي يصدرون به .وبذلك احتكر تجارة القمح وأصبح
املصدر الوحيد لهذﻩ السلعة ي مصر .كذلك عمل كليومينيس ع ى
التحكم باألسواق العاملية ،عن طريق شبكة من السماسرة والوكالء
ب م ي موانئ البحر املتوسط الهامة .هؤالء الوكالء كانوا يطلعونه
عن أسعار القمح ي ٔالاسواق املختلفة ،وحيثما شح القمح وارتفع
سعرﻩ استطاع كليومينيس أن ين ز الفرصة ي الحال ويرسل إ ى
ذلك املكان شحنات من القمح ويبيعها بالسعر الذي يريدﻩ هو ،ح
قيل أنه باع الكيل من القمح ي بعض ٔالازمات بمبلغ ) (٣٢دراخمة
بينما السعر العادي كان ي ﺮاوح ب ن ) (١٠-٥دراخمة فقط.
والواقع إن ممارسة الاحتكار لم تكن جديدة ي مصر ،فقد
مارسها الفراعنة من قبل ي احتكار السلع للتجارة الداخلية .ولكن
محاولة كليومينيس ي إنشاء تجارة احتكارية دولية ي ٔالاو ى من
نوعها .والجديد ي محاولته هذﻩ أنه مارسها بأساليب تجارية بحتة،
وليس مثل أثينا ال استخدمت سياد ا البحرية الحتكار تجارة
البحر ٔالاسود ي القرن الخامس قبل امليالد (٣١).وهناك تساؤل أخ ﺮ
يجب أن يسأل بشأن نشاط كليومينيس التجاري .وهو هل قام ذﻩ
التجارة لحسابه الشخ أم باسم الدولة ولصالحها؟ ليس لدينا
رد قاطع ع ى هذا السؤال ولكننا نستطيع أن نستشف من مصادرنا
إن كليومينيس قام بالتجارة ع ى أنه رجل من رجال الدولة .وهناك
دليل يؤيد هذا الاستنتاج هو إن بطليموس ٔالاول سوت ﺮ تسلم من
كليومينيس ي خزانة الدولة مبلغ ثمانية ٔالالف طالنت ،مما يدل
ع ى إن أرباح كليومينيس من التجارة كانت تذهب إ ى خزينة
)(٣٢
الدولة.
لقد س ى ٕالاسكندر إ ى ترسيخ املفاهيم ٕالاغريقية ي البلدان
ً
املحتلة ل ﺮﺳ ف ا فتوحاته ،ففي ممفيس مثال نظم مباريات
)(٣٣
رياضية وموسيقية بمشاركة اليوناني ن املدعوين لهذﻩ الغاية،
َ
ومن ث ﱠم خطى أهم خطوة ي سياسته ي مصر و ي تشييدﻩ مدينة
ٕالاسكندرية للهدف نفسه ،ويذكر أريان وبلوتارك إن ٕالاسكندر أثناء
ذهابه إ ى معبد أمون ي سيوﻩ مر ع ى قرية كانوب )أبو ق ﺮ الحالية(،
وهناك وجد منطقة محصورة ب ن البحر وبح ﺮة مريوط تد ى
اقودة توقع أن تكون ً
مكانا ر ً
ائعا إلنشاء مدينة تحمل اسمه .وتوقع
ر
للمدينة بسبب مم ات املوقع أن تعيش ي تطور وازدهار .وقد

أحاطت بنشأة ٕالاسكندرية أساط ﺮ أشهرها تلك ال ذكرها أريان
حول استخدام ٕالاسكندر للدقيق لرسم حدود أسوارها وتخطيط
أحيا ا وكيف فسر له العراف اريستاندير ) (Aristanderذلك بأنه
مؤشر الزدهار املدينة ورخا ا (٣٤).لقد ع ن ٕالاسكندر قبل مغادرته
ً
مصر املسئول عن الخزانة كليومينيس مشرفا ع ى بناء املدينة
الجديدة وأمر بأن تكون ٕالاسكندرية عاصمة مصر .ويبدو إن هدف
ً
ٕالاسكندر كان هو إنشاء مركز تجاري يكون سوقا عظيمة ويحل
محل صور ي البحر املتوسط ال كانت قد دمرت بفعل غزوات
ً
فعال ً
مركزا لنشاطه التجاري.
ٕالاسكندر .ويبدو إن كليومينيس جعلها
ورغم إن مباني ٕالاسكندرية العظيمة لم توجد إال بعد إنشاء
البطاملة دول م ،إال أنه ما من شك إن إسكندرية كليومينيس كان
لها طابع امليناء التجاري ،وإ ا ي عصرﻩ احتلت مكانة نقراطيس
كمركز للتبادل التجاري مع اليونان وليس أدل ع ى سرعة نماء
ٕالاسكندرية ي أعوامها ٔالاو ى من أنه ي  ٣٢٦قبل امليالد كان ا دار
)(٣٥
نشط لسك العملة تصدر ع ا عملة ٕالاسكندر ي كميات كب ﺮة.
أما ي بالد الرافدين ،فقد احتلها ٕالاسكندر ي أعقاب معركة
غاوغاميال الحاسمة مع الفرس ،ولم يالق ٕالاسكندر ي بابل ً
حربا بل
إن الحاكم الفارﺳ مازيوس سلم املدينة إ ى الفاتح ،وأول عمل قام
به أنه أعلن لسكان بابل أنه خلصهم من اضطهاد ال ﺮابرة (٣٦).وقد
اتبع ٕالاسكندر سياسة التسامح ال اتبعها ي مصر ،فأعاد مازيوس
إ ى منصبه ،وأبقى البابلي ن ،مثلما فعل مع املصري ن ي مراكزهم
الوظيفية وٕالادارية والدينية ،ولكن شؤون الجيش واملالية انيطت
ً
قائدا للجند،
باملقدوني ن فقد ع ن أوللودور الاميبو ي
واسكيليبيودور بن فيلو ً
جابيا للضرائب (٣٧).لقد كان تعي ن مازيوس
ً
فارسيا ي ٕالادارة،
سابقة مهمة ألن ٕالاسكندر ألول مرة يع ن ف ا
ولكنه لم يخوله سلطات عسكرية ومالية ال بقيت بيد املقدوني ن،
ً
ومنذ ذلك الح ن ،كان كلما ع ن ً
فارسيا ،قسم السلطات
واليا
الثالث و ي املدنية والعسكرية واملالية ،فكان يق الفرس ً
دائما
عن تو ي السلطة العسكرية ع ى أنه ي أمر واحد فقط كان ملازيوس
)(٣٨
مركز فريد وهو أنه كان الوا ي الوحيد الذي سمح له بسك عملة.
ويبدو إن ٕالاسكندر أراد كسب ود البابلي ن كما فعل ي طروادة
ومصر لذا نجدﻩ يقدم القراب ن لآللهة ي معابدها ،ويأخذ بيد ٕالاله
مردوك)(٣٩ونعرف انه منح لقب ملك الجهات ٔالاربع وملك
الجميع)،(٤٠وان مسك يد مردوك واتخاذ ٔالالقاب امللكية يع إن
ٕالاسكندر أصبح امللك الشر ي ي بابل.
ويش ﺮ أريان إ ى إن الكهنة البابليون أشاروا ع ى ٕالاسكندر
بجميع ما عليه القيام به ي املدينة من واجبات دينية وما يخص
الطقوس البابلية القديمة ،وع ى وجه الخصوص تقديم القراب ن
إ ى بيل )مردوك( (٤١).ويتحدث املؤرخ ن أريان وابيانوس أنه حينما
دخل ٕالاسكندر مدينة بابل أمر البابلي ن أن يعيدوا بناء كل املعابد
ً
جميعا معبد بيلوس )مردوك-بيل
ال دمرها احشويرش ،ومن بي ا
ي البابلية( الذي يكرمه البابليون أك ﺮ من بقية ٓالالهة ٔالاخرى ،لذا
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٤٠

دراﺳﺎت
شرع ب ﺮميم معبد مردوك ولكنه لم يتمكن لسوء الحظ من تحقيق
ما فكر به ،فقد تكشفت له ضخامة املهمة ال عقد العزم ع ى
انجازها ،عندما رأى بعد شهرين من الجهود انه لم يتوصل بمعونة
عشرة آالف جندي إال إ ى إزالة ال ﺮاب الذي كان يحجب ٓالاثار
ً
وطبقا لس ﺮابو كان مقدار العمل كب ًﺮا ً
جدا وأن إعادة
املتداعية
)(٤٢
املباني لم تكتمل ي حياة ٕالاسكندر .وتش ﺮ املصادر إن موقف
ٕالاسكندر من ال ود ي بابل كان يختلف عن ذلك املوقف ي
فلسط ن ،إذ نقرأ عن إجبارﻩ ل ود بابل ع ى الاش ﺮاك ي بناء هيكل
بيل وعاملهم بقسوة وجلدهم وأخذ م م غرامة مالية ،إال إن ال ود
تداركوا ٔالامر واس ﺮضوا الفاتح وصالحوﻩ ،ودخل عدد م م ي
)(٤٣
جيشه وحاربوا مع املقدوني ن ً
جنبا إ ى جنب.
ولكن ال نعرف صحة هذﻩ ٔالاخبار السيما وأن ٕالاسكندر كما رأينا
ي سياسته لم يضطهد أي صنف من أصناف السكان ي ٔالاقاليم
املحتلة ،ولكنه هاجم بقسوة بالغة املدن ال وقفت ضدﻩ وساندت
الفرس ،فهل كان ال ود ي بابل مساندين للسلطة الفارسية
فهاجمهم ٕالاسكندر بعد دخوله بابل ،ولكن نحن ال نعرف أي قوة
ً
ودية اش ﺮكت ي القتال مع الفرس ،فضال عن ذلك لم يكن ال ود
ي بابل إال أقلية ضئيلة ال يمكن أن يعول الفرس ع ى مساعد ا،
لذا من ٔالارجح أن نعد هذﻩ الرواية مختلقة السيما وإذا ما عرفنا
أنه ال توجد أي إشارة إ ى مجندين ود ي جيش ٕالاسكندر ما عدا
هذﻩ الرواية .ونعرف إن ٕالاسكندر حاول إدخال بعض املفاهيم
ٕالاغريقية إ ى بابل وم ا أنه شيد املسرح اليوناني هناك قبل وفاته
بسنت ن (٤٤).يش ﺮ بعض الكتاب ٕالاغريق الذين رافقوا ٕالاسكندر ي
حملته إ ى الشرق إ ى إن ٕالاسكندر كان ينوي جعل بابل عاصمته
)(٤٥
الشرقية.
ويبقى هنا سؤال البد منه لدراسة ٔالاوضاع ي بابل ي عهد
ٕالاسكندر املقدوني ،وهو يتعلق بمدى وجود جالية إغريقية أو
استيطان إغريقي ي بابل؟ وبتعب ﺮ أدق هل هناك مستوطن ن إغريق
يمكن أن نقرأ ع م ي بابل؟ فاألدلة الاثارية قد تش ﺮ إ ى هذا
الاق ﺮاح السيما وجود مسرح إغريقي ي بابل ،والذي ُي َع ّد ً
جزء ً
مهما
ي بناء املدينة ٕالاغريقية ،هذا املسرح الذي ال يشكل أهمية بكل
ٔالاحوال بالنسبة للبابلي ن .وهناك أدلة ربما تش ﺮ إ ى وجود الاغورا
)وهو نواة املدينة ٕالاغريقية( ،فهل هذا دليل ع ى استيطان إغريقي
ي بابل؟ ال نمتلك معلومات كافية عن تواجد استيطاني إغريقي ي
بالد بابل خالل عهد ٕالاسكندر وقد جرى الاق ﺮاح بوجوب البحث
عن ي إغريقي ي منطقة ي بابل املعروفة ً
محليا بالحم ﺮة .ولكن ما
من تنقيبات جرت لتأكيد ذلك .هذا مع العلم إن البعض فسر
منطقة الحم ﺮة ع ى أ ا بقايا ٔالانقاض ال رفعت بأمر ٕالاسكندر من
)(٤٦
حوا ي برج بابل.
وقد كشفت التنقيبات ٔالاملانية ٔالاو ى عن مساحة للحرق ي
هذﻩ املنطقة فسرها ع ى نحو رومانﺴ كولديفاي بأ ا بقايا املنصة
ال بناها ٕالاسكندر لحرق جثة صديقه هيفايستون ي ح ن ب ن

شميت إن املنطقة املكشوفة مع عالمات الحرق ربما تذكر أك ﺮ
بساحة السوق )الاغورا( املنطقة ال دمر ا الن ﺮان (٤٧).إن وجود
مسرح إغريقي مع منطقة ربما تمثل الاغورا قد تش ﺮ إ ى وجود
مستوطن ن إغريق ي بابل ربما من جنود ٕالاسكندر الذين أسك م ي
املدن الجديدة ي الشرق قد اسكن ً
بعضا م م ي املدن القديمة.
ونمتلك إشارات عن تأسيس ٕالاسكندر لدار ضرب النقود ي بابل
بعد وصوله مباشرة إل ا من أجل تأم ن رواتب لجندﻩ الذين شكلوا
)(٤٨
حامية عسكرية هناك.
تزودنا املصادر بمعلومات جيدة عن بعض إجراءات ٕالاسكندر
ي بابل ،فقد حفظ كل من أريان وس ﺮابو معلومات تتعلق بتدخل
ٕالاسكندر ي حقل ٕالادارة البابلية للجداول ؤالا ار .وينقل س ﺮابو
عن احد قادة ٕالاسكندر ويدعو اريستوبولوس قوله" :إن ٕالاسكندر
فتش الجداول ونظمها مع جيش من أتباعه وانه أيضا سد بعض
ً
مصبا ا وفتح أخرى" (٤٩).فضال عن ذلك فان س ﺮابو واريان
ً
صالحا للمالحة ،بفضل ٕالاسكندر
يسجالن إن الفرات قد أصبح
الذي رفع السدود الاصطناعية ال شيدها الفرس ٔالاخمينيون ملنع
املالحة إ ى أعا ي ري دجلة والفرات خشية هجوم خار ي (٥٠).وإن
خطوات ٕالاسكندر املباشرة إلصالح وتجديد جداول الري وال ل ي
الفرات ،ي حركة تبدو مدفوعة باهتمامات مالحية عملية وليس
)(٥١
بإحساس من أجل رفاهية ومصلحة النظام الزرا ي ي بالد بابل.
ً
ي الحقيقة كان ٕالاسكندر يملك أسطوال من السفن الحربية ال
ً
قطعا بالسفن الكب ﺮة من فينيقيا إ ى بالد بابل تأهبا لغزو
نقلت
الجزيرة العربية وأنه بال ريب يتطلب أن يكون الفرات وفروعه
أسفل بابل ي حالة جيدة ،وح أريان يقول إن ٕالاسكندر حفر مرفأ
ي بابل يتسع أللف سفينة حربية ،وأنه أوفد ميغالوس الكالزومي
إ ى فينيقية وسوريا ومعه  ٥٠٠طالنت لتجنيد مجموعة من الجند
)(٥٢
واستخدام آخرين من ذوي الخ ﺮة ي الشؤون البحرية.
ال نمتلك معلومات كافية عن مدن بالد الرافدين ي عصر
ٕالاسكندر ويش ﺮ ٔالاستاذ بوتس إ ى أنه ي عصر ساللة أور الثالثة
وبابل ٔالاو ى ،كانت أور تقوم بالتأكيد بوظيفة بوابة بالد الرافدين
للسفن القادمة من الجنوب .ويبدو إن تلك الوظيفة قد انتقلت إ ى
اريدو عند وصول ٕالاسكندر .وكانت عمر اريدو نحو  ٦٠٠٠سنة ح ن
دخل ٕالاسكندر بالد بابل .وقد ب ن الباحث ٔالاملاني فايسباخ منذ زمن
طويل إن اريدو كانت مماثلة ملدينة تد ى ت ﺮيدون ) (Teredonلدى
مختلف املؤلف ن الكالسيكي ن أمثال س ﺮابو وديونيسوس واميانوس
مارسلينيوس،ويريدوتس أو اريدوتس آلريان .وع ى وفق يوسيبيوس
ً
نقال عن ابيدينوس إن نبوخذنصر الثاني ) ٥٦٢-٦٠٤قبل امليالد( هو
الذي أسس ت ﺮيدون ضد غارات العرب ،وهو تلميح مهم ،فاريدو
مذكورة ي نصوص بابلية حديثة واجر مختوم بشعار نبوخذنصر
ً
ونظرا لعراقة
وجدت ي الزاوية الشمالية الغربية لزقورة اريدو.
اريدو فإن ذلك يجب أن ينظر إليه ع ى أنه إعادة تأسيس إذا ما كان
ً
صحيحا .ويقول ن ﺮخوس أم ﺮ البحر لدى ٕالاسكندر
دليل يوسيبيوس
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دراﺳﺎت
إن ي ت ﺮيدون يقوم التجار بجمع البخور من البلدان املجاورة
)(٥٣
وجميع الافاوية العطرة ال تنتجها البالد العربية.
ومن أعمال ٕالاسكندر املهمة ي بالد الرافدين أنه شيد مدينة
ٕالاسكندرية ع ى دجلة ،إذ يذكر بلي إن ٕالاسكندر أمر ببناء مدينة
قرب النقطة ال تلتقي ف ا قناة الكارون ب ر دجلة ،وقد أنشئت
املدينة فوق رابية اصطناعية لحماية املوضع من فيضانات مياﻩ
ٔالا ار القريبة .وقد أراد ٕالاسكندر دون شك أن تكون املدينة
ً
ً
ً
رئيسا ،يستوعب التجارة البحرية الغنية
تجاريا
ميناء
الجديدة
ً
القادمة من الهند ومن شبه جزيرة العرب ،فضال عن ذلك تكون
رابطة ب ن الهند وعاصمته املقبلة ي بابل .ول يئة عدد كاف من
السكان فإنه تم إسكان املدينة بالجنود املقدوني ن العاجزين من
ب ن جيوشه العائدة من الحروب ي ٔالاقاليم الشرقية ،كذلك نقل
سكان من مدينة دورين )) (Durineال ما يزال تحديدها غ ﺮ
معروف( القريبة .وقد سكن املقدوني ن ي ي من املدينة سم بيلال
)(٥٤
) (Pellaع ى اسم املدينة ال ولد ف ا ٕالاسكندر.
و ي بالد فارس يش ﺮ أريان إن سكان مدينة سوسه قد أعلنوا
استسالمهم لإلسكندر وأعطوﻩ ما ي املدينة من أموال) (٥٥وإن
ٕالاسكندر قد ع ن ي مدينة سوسة س ﺮاب فارﺳ وهو ابواليتس
العربي ،كما ع ن مازاروس ً
قائدا لحامية قلعة سوسه ،وارخيالوس
ً
قائدا أخر (٥٦)،كما ع ن والة فرس ع ى ميديا وميديا باريتاسي
) ،(Parartaceneوقد ع ن بارمينيون ي ميديا ومعه فرقة من
)(٥٧
ال ﺮاقي ن واملرتزقة كقائد موكل باملحافظة ع ى املواصالت ال ﺮية.
وقد حاول ٕالاسكندر كما فعل ي مصر من محاولة إرساء القيم
ٕالاغريقية ي إيران ،ففي سوسة نقرأ عن إقامته سباق الجري
باملشاعل ،ومباراة رياضية).(٥٨ولكن كان أهم إجراءاته أنه أمر بجمع
شبان فارس وتدري م ع ى يد مدرب ن من املقدوني ن ،واتخذهم
ً
جندا ي جيش امللك الجديد ،وقد تعلم  ٣٠٠٠شاب فارﺳ فن
)(٥٩
الحرب والعادات واللغة ٕالاغريقية.
وتش ﺮ املصادر إن ٕالاسكندر كان يب ي تنفيذ خطة دمج الشرق
بالغرب ،عن طريق توحيد العناصر الثالثة الك ﺮى ي إم ﺮاطورتيه
وهم املقدونيون واليونانيون والفرس ،وليس هناك من دليل ع ى انه
ادخل ي خطته هذﻩ ،أي شعب أو عنصر أخر .ويومئذ احتفل
بزواج الشرق والغرب .و ي هذا الاحتفال تزوج ٕالاسكندر من بارس ن
ابنة داريوس الك ﺮى ،وباريستيس الابنة الصغرى الوخوس الفارﺳ ،
ً
ً
سابقا
حسب عادات امللوك العظام من الفرس ،فضال عن زواجه
من روكسانا ابنة ملك سوغديانا وقد تزوج عدد كب ﺮ من ضباطه
ً
ً
جميعا
سيدات من ٔالاسر الشريفة الفارسية ،وقد طلقوهن
تقريبا
بعد وفاة ٕالاسكندر .ويقال أنه تم ي هذا اليوم زواج تسعة آالف
جندي من نساء أسيويات .ويذكر البعض أنه تم زواج ً ٨٠
قائدا من
قادته وعشرة آالف جندي )م م هيفايستون الذي تزوج ابنة أخرى
لداريوس ،وكراتيوس الذي تزوج اماس ﺮينة ابنة عم بارس ن ،وتزوج
برديكاس ابنة وا ي ميديا ،كما تزوج بطليموس ويومينيس من ابن

ارتابازوس :ارتاكاما وارتونيس...إلخ( .وأغلب الظن إن هذا الزواج هو
ٕالاعالن الشك ي والتثبيت الرسم الرتباطات زوجية كانت قد تمت
من قبل .وقام الكهنة من رجال الدين املجوس واليوناني ن
بالصلوات والدعاء بأن تتحقق وحدة من الشعوب وامللل ؤالاجناس
)(٦٠
ي ظل ٕالام ﺮاطورية.
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إن محاولة فهم موقف مناطق الشرق ٔالادنى من ٕالاسكندر
املقدوني واحتالله ألراض ا مسألة مهمة وقد اختلفت هذﻩ املواقف
ي كل منطقة عن ٔالاخرى فبعض مناطق الشرق القديم قد رحبت
باإلسكندر ع ى انه محررها ،ؤالاخرى رفضت خضوعها له وقاومته
بشدة ،ونجد هات ن الصورت ن ي وقت مبكرة من تاريخ حملة
ٕالاسكندر ع ى الشرق .إذ نعرف إن عدد من املدن اليونانية ي أسيا
الصغرى قد استقبلت ٕالاسكندر بال ﺮحاب الكب ﺮ ع ى انه محررهم
ً
من السيطرة الفارسية) (٦١فمثال نعرف إن ٕالاسكندر عندما وصل إ ى
إقليم ليكيا لم يجابه بعداء من قبل الليكي ن ومن املحتمل انه تم
ال ﺮحيب به وفتحت اكسناثوس أبوا ا طواعية،كذلك با ي املدن
الليكية وذكر املؤرخ اناباسيس ٕالاسكندري إن الليكي ن قدموا )(١٠
سفن شاركت أسطول ٕالاسكندر الذي تحشد قبالة الساحل
الصوري ،كما قدم الليكي ن وحدات من مقات ي الفرسان اندمجت
)(٦٢
مع قوة ٕالاسكندر شأ ا شأن القوات الليدية والسورية.
ولكن لم يكن ٕالاسكندر ً
رحيما باملدن ال عارضت احتالله
ونحن نمتلك أمثلة كث ﺮة عن مثل هذﻩ املدن فعندما ع ﺮ ٕالاسكندر
مضيق الدردنيل )الهلسبونت( ) (Hellespontسنة  ٣٣٤قبل امليالد
اع ﺮضت مدينة المبساكوس ) (Lampsacusتقدمه ولكنه أخطرها
بالتخريب ،وقد اقنع ٕالاسكندر بالعدول عن تخريب املدينة وفد
ترأسه املؤرخ اناكزيمينيس ) (٦٣)(Anaximenesونعرف إن
هيغسيس ﺮا حاكم ميكال سلم املدينة إ ى املقدوني ن لكن ما إن
وصلها ٔالاسطول الفارﺳ ح تراجع عن موقفه وصمم ع ى
مواصلة القتال ،ي وقت أعلن به السكان املحليون الحياد ،لكن
ٕالاسكندر مع ذلك ضرب املدينة ال دافع ع ا املرتزقة اليونانيون
ح املوت .كما رفضت مليتوس الاستسالم وبعد مقاومة هدمت
)(٦٤
خاللها املدينة وأعلنت استسالمها.
ونعرف إن مدينة هاليكارناسوس عارضت ٕالاسكندر وكان
ممنون وهو قائد املرتزقة ٕالاغريقي ي جيش الفرس بنفسه يتو ى
قيادة حامي ا ومعه اورنتوباتيس حاكم كاريا ،الذي خلف
بيكسوداروس ومعهم بعض املنفي ن من املقدوني ن .وقد فرض
ٕالاسكندر الحصار ع ى املدينة وقد أب ى املحاصرون بالء حسنا ي
القتال وتمكنوا من مهاجمة أدوات الحصار الخاصة باإلسكندر
مشعل ن ي بعضها الن ﺮان ،وقتلوا أحد حراس ٕالاسكندر واسمه
بطليموس ،كما قتلوا غ ﺮﻩ من الضباط .وملا أصبحت املدينة ي أخر
ٔالامر ال سبيل للدفاع ع ا أحرقوا ما لد م من ذخ ﺮة ومستودعات
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دراﺳﺎت
والذوا بالفرار ،وقد ووكل ٕالاسكندر إ ى شخص يد ى بطليموس
ً
أيضا ومعه  ٣٢٠٠من املرتزقة ،أمرﻩ بإخضاع كاريا حيث كان
اورنتوباتيس ال يزال معتصما ي قلعة ساالماكيس .وقد استطاع
ٔالاخ ﺮ بفضل املساعدة ال لق ا ي اغلب الظن من اغيس ملك
إسبارطة ،أن يصمد ،ولكنه ي ال اية هزم ع ى يد بطليموس
واساندر ،ع ى إن إتمام إخضاع كاريا لم يتحقق إال ي سنة ٣٣٢
)(٦٥
قبل امليالد.
قابل
ي سوريا يبدو إن موقف السكان هناك اختلف ب ن ٍ
للسيطرة املقدونية أو رافض لها فاملعروف إن أو ى املدن ال أعلنت
رفضها لسيطرة ٕالاسكندر املقدوني كانت مدينة صور الفينيقية،
ال حاصرها ٕالاسكندر سنة  ٣٣٢قبل امليالد ،ي وقت أعلنت
مدينة صيدا ومدنا فينيقية أخرى مثل أرواد وبيبلوس الاستسالم
لإلسكندر وعندما بلغت أخبار استسالم هذﻩ املدن بحر ايجة هربت
سف ا ال كانت ي خدمة الفرس وعادت إ ى أوطا ا .وتش ﺮ املصادر
إن ٕالاسكندر عندما وصل إ ى فينيقيا قابل ً
وفدا من صور ،عارض ن
عليه الخضوع والاستسالم بصورة عامة ،ولكن ٕالاسكندر لم يكن
ً
واثقا كل الثقة ذا ٕالاعالن لذا طلب السماح له بدخول املدينة
لتقديم القراب ن والتضحيات لجدﻩ ٔالاع ى هرقل )كان هرقل يوازي
ميلكارت عند اليوناني ن( .فكان ردهم ع ى طلب ٕالاسكندر إ م لن
يسمحوا باستقبال أحد من ٔالاغراب ي املدينة سواء أكان من
الفرس أم من املقدوني ن .ع ى أ م أشاروا بوجود حرم مشهور
مليلكارت ي صور القديمة ع ى ال ﺮ ٔالاص ي ،وفيه قد يجد ٕالاسكندر
)(٦٦
ضالته املنشودة مما يفي بمطالب ورعه.
ال يمكن تصديق هذﻩ الرواية كحقيقة تاريخية وذلك لعدة
أسباب م ا إن املدن ال أعلنت خضوعها لإلسكندر وم ا املدن
الفينيقية لم يحاول ٔالاخ ﺮ أن ي ﺮهن عن صدقهم بل تقبل
ً
خضوعهم فقط ،فضال عن ذلك إذا كانت صور قد أعلنت
استسالمها فلماذا تمتنع عن دخول ٕالاسكندر إل ا ،هذا نحن إذا
صدقنا الرواية كما ي فإ ا تخ ﺮنا بوجود مزار مليلكارت ي ال ﺮ خارج
صور أو صور القديمة كان يمكن لإلسكندر أن يذهب إ ى هناك
لتقديم قرابينه ،لذا فاألرجح إن الرواية مختلقة أرادت أن تعطي
السبب الذي من وراءﻩ رفض صور احتالل ٕالاسكندر لها .وقد تمكن
ٕالاسكندر بمساعدة املدن الفينيقية وسف ا الحربية من اقتحام
مدينة صور عنوة ،بعد حصار دام سبعة أشهر وكانت صور تتوقع
املساعدة من قرطاجة حيث بعثت بشيوخها وأطفالها ونسا ا إ ى
هناك ليبقى الرجال يقاومون ٕالاسكندر ولكن أملها خاب وخضعت
هذﻩ املدينة  -بعد إن قتل من الصوري ن  ٨٠٠٠من محارب م
لإلسكندر -فدمرها ٔالاخ ﺮ وأعدم  ٢٠٠٠من سكا ا وباع ما يقدر
بثالث ن ً
ً
عبيدا واحتفل القائد املقدوني بنصرﻩ بإقامة
ألفا م م
)(٦٧
ٔالالعاب والشعائر الدينية وتقديم الذبائح ي معبد ميلكارت.

و ي فلسط ن لم يليق ف ا مقاومة إال من مدينة غزة ال
قاومت ملدة شهرين وقيل ثالثة أو خمسة أشهر ،ودافع عن غزة
قائد أطلق عليه اريانوس اسم باتيس )ربما باطش( ع ى رأس جيوش
عربية أذاقت ٕالاسكندر ٔالامرين ،وكاد باتيس وقواته ينتصرون لوال
وصول التعزيزات لجيش ٕالاسكندر وأصيب ٕالاسكندر نفسه بجراح.
وإن فتك ٕالاسكندر بأها ي غزة يصور مدى غضبه من مقاوم م
الشديدة له ،فقد أبيدت الحامية واقتيد قائدها وذبح ع ى أسوار
ً
عبيداِ ،واستو ى ٕالاسكندر ع ى مخازن ضخمة
املدينة وبيع سكا ا
من التوابل ألن املدينة كانت املستودع الرئيس ملنتجات الجزيرة
العربية (٦٨).ال نعرف موقف الجالية ال ودية ي فلسط ن من تقدم
ٕالاسكندر املقدوني ويخ ﺮنا املؤرخ ال ودي فالفيوس جوزيفوس
)١٠٠-٣٧م( بأن ٕالاسكندر خالل حصارﻩ لصور طلب من سمعان
الكاهن ٔالاع ى للجالية ال ودية ي القدس إرسال جيوش له ،ولكن
ٔالاخ ﺮ رفض ع ى أساس ارتباطه بامللك الفارﺳ  ،وال نعرف صحة
هذا الخ ﺮ ،والسيما وأننا نعرف أنه لم تكن من إجراءات ٕالاسكندر
طلب من سكان املناطق ال يحتلها الانخراط ي صفوف جيشه ،أو
ح التطوع ي القوات ال كان يبق ا للمحافظة ع ى ٔالامن
الداخ ي .فلماذا يسأل ٕالاسكندر الجالية ال ودية القليلة العدد
بالذات بتقديم متطوع ن لجيشه؟
يرى ٔالاستاذ سامي سعيد ٔالاحمد إذا كان هذا الخ ﺮ صحيحاً
فربما يكمن سرﻩ ي معرفته احتمال تسليح الفرس إلفراد هذﻩ
الجالية واعتمادهم عل م ي حفظ ٔالامن ي البالد ضد أية حركة
قد تصدر من ٔالاك ﺮية وبدو الصحراء القريب ن السيما والقدس ذات
موقع اس ﺮاتي ي هام (٦٩).ولكن ال يمكن قبول هذﻩ الرواية وربما
ساقها جوزيفوس للتدليل ع ى أهمية هذﻩ الجالية ي فلسط ن
وقو ا .ويستمر جوزيفوس بالقول ما إن أنﻬ ٕالاسكندر احتالله
لصور وغزة ح رأى الكاهن ٔالاع ى للجالية ال ودية حلما دعاﻩ إ ى
الاستسالم للقائد املقدوني .فإذا كان الكاهن ٔالاع ى للجالية ال ودية
باتفاق مع داريوس الثالث امللك الفارﺳ فلماذا لم يساعد ٔالاخ ﺮ
وهو ي ف ﺮة كان ف ا بأمس الحاجة للمساعدة إن كان حقا يقدر
الال امات ويح ﺮم العهود؟ والواقع إن الكاهن ٔالاع ى إذا أخذنا كالم
جوزيفوس مأخذ الحقيقة لم يتقدم ملساعدة سيدﻩ امللك الفارﺳ ،
بل انتظر ما تتمخض عنه هجمات ٕالاسكندر ع ى صور ثم غزة
اللت ن كانتا أقوى املدن ي سوريا وفلسط ن ،فلما انتصرت الجيوش
املقدونية ودخلت املدينت ن املذكورت ن تذرع الكاهن بحجة
الحلم (٧٠).ولكن يمكن النظر إ ى رواية جوزيفوس ع ى إ ا محض
اختالق فالجالية ال ودية القليلة العدد ال يمكن إن يعول عل ا كل
من داريوس الثالث أو ٕالاسكندر املقدوني ،السيما وأن مقاومة غزة
َُّ ً
حدثا ً
هاما للفرس ،وإن الفرس إن أرادوا أن يعتمدوا
لإلسكندر يعد
ع ى احد ي فلسط ن فيجب أن يكونوا السكان ٔالاك ﺮية من
كنعاني ن وعرب ،السيما وان مقاومة غزة قد قادها العرب ،هذا من
جهة ،ومن جهة أخرى لم تكن الجالية ال ودية قوية كفاية لكي
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٤٣

دراﺳﺎت
يطلب ٕالاسكندر م ا املساعدة السيما أثناء حصار صور و ي املدينة
القوية ال طاملا استع فتحها ع ى أقوى الجيوش فلماذا يحتاج
ٕالاسكندر مساعدة الجالية ال ودية؛ وإن قصة الحلم الذي جاء
م ً
ﺮرا لرئيس الجالية ال ودية تؤيد الاستنتاج ،لذا يمكن أن نتصور
ً
ٔالامر إن ٕالاسكندر لم يراسل أصال الجالية ال ودية ،وعندما اق ﺮب
من القدس عمل هؤالء ع ى كسب ودﻩ كما فعلوا ي السابق مع
الفرس ،وإن هدف جوزيفوس هو محاولة الدفاع عن ب جلدته
وإظهارهم بمظهر القوي.
ع ى أية حال؛ فإن القدس قد استسلمت لإلسكندر ،دون
ً
ترحيبا منقطع النظ ﺮ،
مقاومة تذكر بل رحبت به الجالية ال ودية
ويظهر إن ٕالاسكندر قد سمح لهذﻩ الجالية ي القدس أن تعيش وفق
قواني ا الدينية وعادا ا الخاصة وعفا أفرادها من الضرائب لتلك
السنة ) ٣٣٢قبل امليالد( ح قيل أنه ص ى ي املعبد (٧١)،ويذكر
جوزيفوس ي رواية أخرى إن ود القدس طلبوا من ٕالاسكندر أن
يسمح لل ود ي بالد بابل وميديا أن يعيشوا حسب شرائعهم ،إال
أنه لم يذكر أحد من كتبة س ﺮة ٕالاسكندر هذﻩ املسألة ولهذا ارتأى
ٔالاستاذ هويلر إن القصة موضوعة وضعها ال ود امل لن ن أي الذين
اقتبسوا العادات اليونانية ي القرن ٔالاول امليالدي ،لكي يثبتوا إن
)(٧٢
عالقة ال ود قديمة باليوناني ن من عهد ٕالاسكندر.
ونقرأ عن وفد من السامري ن قابل ٕالاسكندر ودعاﻩ إ ى زيارة
مدينة شخم واخ ﺮوﻩ بأ م ليسوا ب ود بل صيدوني ن) !(٧٣وال نعرف
السر ي ذلك ولكن من غ ﺮ شك أرادوا تمي أنفسهم عن ال ود
فكما هو معروف إن ود السامرة يختلفون عن ال ود ي كث ﺮ من
الجوانب ح ي بعض املعتقدات الدينية .ولكن فيما بعد نقرأ إن
أها ي السامرة قد قاموا بثورة عارمة احرقوا خاللها الحاكم
اندروماخوس ً
حيا ال نعرف أسبا ا وتفاصيلها كانت نتيج ا إن قام
)(٧٤
برديكاس بإجالء سكان املدينة وإسكان مقدوني ن بدال ع م.
وتش ﺮ املصادر إن ٕالاسكندر قوبل بال ﺮحاب من قبل املصري ن
الذين اخذوا يرون باإلسكندر ٔالاخذ بالثأر لهم من الفرس وربما
يكمن السبب ي أن السنوات ٔالاخ ﺮة للحكم الفارﺳ ي مصر قد
تم ت بالقسوة والاضطهاد واهانة املصري ن ي ديان م
ومعتقدا م (٧٥).ال نعرف صحة هذﻩ الرواية ورغم إننا ال نمتلك ما
يش ﺮ إ ى عكسها إال إن قسوة الحكم الفارﺳ ي مصر ليس كافيا
ليجعل املصري ن يرون باإلسكندر ع ى انه محررهم ،وح ولو
اف ﺮضنا صحة الرواية فالبد وان املصري ن قد تغ ﺮت فكر م عن
ٕالاسكندر وفتوحاته بعد السياسة ال نفذها املشرف ع ى الخزانة
كليومينيس النقراطيﺴ  ،وهو املوظف الذي اش ر باب ازﻩ للمعابد
املصرية ومحاولته اهانة مقدسات املصري ن.
ي بابل يتحدث كل من كونتوس كوريتوس واريان إن ٕالاسكندر
عندما دخلها استقبله ورجاله الناس الذين تدفقوا فارش ن
الشوارع بالزهور ح كانت فرق من الكهنة تنشد ويمكن أن نقرأ
وصف أريان لدخول ٕالاسكندر إ ى بابل" :خرج البابليون إ ى

استقباله ع ى بكرة أب م ،وكان ي مقدم م الكهنة والحكام،وكل
يحمل هدية ويعرض استسالم مدينة أو قلع ،ويقدم ماله"(٧٦).ويعلق
ً
بوتس ع ى ذلك بان هذا كله أوبرا وليس تاريخا (٧٧).يرفض البعض
هذﻩ الصورة ع ى أساس إن السياسية الفارسية القاسية تجاﻩ بابل
ليست كما تصور ،فاملعروف إن داريوس واحشويرش ،قد دمرا
معابد بابل ي أثناء الانتفاضات البابلية الفاشلة .لذلك فإن
ٕالاسكندر عد محررا لبابل ،ولكن هذﻩ الصورة ال يمكن قبولها
ف ﺮاث احشويرش ي تدم ﺮ املعابد البابلية قد كشفه م.كورت
)(٧٨
وس.ش ﺮون-وايت بأنه ابتداع متأخر من غ ﺮ أساس.
وكان ٔالاستاذ جورج رو قد نبه منذ وقت طويل إ ى هذﻩ
ً
الحقيقة إذ يقول إذا كان ه ﺮودوتس قد قام فعال بزيارة بابل بعد
ثور ا ٔالاخ ﺮة ع ى احشويرش ،بعشرين ً
عاما فان وصفه يسمح لنا
باالستنتاج بأ ا قد عانت أذى قليال بدرجة ما .و ي الحقيقة فإن
ه ﺮودوتس يكتفي بذكر إن احشويرش قد سلب من ايساك-ايال
)معبد ٕالاله مردوك ي بابل( التمثال الكب ﺮ لإلله مردوك املصنوع
من الذهب .غ ﺮ إن كتابات املؤرخ ن مثل أريان وكيتسياس وس ﺮابو
تو ي لنا بان أسوار املدينة قد أزيلت وان املعابد قد سويت باألرض،
وملا كان اسم ايساك-ايال واملعابد ٔالاخرى يتكرر ورودﻩ ي نصوص
متأخرة ،لذلك فمن املحتمل أن تكون تلك املعابد قد خربت ً
جزئيا
و دمت ي القرون الالحقة بسبب تركها دون صيانة (٧٩).فإذا كانت
الرواية القائلة بتدم ﺮ بابل من قبل احشويرش محض اختالق
فلماذا ُعد ٕالاسكندر ً
محررا؟
ال يمكن قبول فكرة استقبال البابلي ن لإلسكندر ع ى أنه
َ
محرر ،وإن الروايات ال حيكت حول استقبال ٕالاسكندر من قبل
البابلي ن كما نقلها مؤرخو ٕالاسكندر ال يمكن قبولها كمسلم تاري ي.
فاألستاذ كورت قد عرض بوضوح إن أوج الاستقبال الحافل للبطل
الفاتح ،بمناسبة دخول ٕالاسكندر بابل ،يشابه ً
تماما ال ﺮحيب الذي
تلقى به مواطنو بابل سرجون ٔالاشوري سنة  ٧١٠قبل امليالد ،ثم
كورش الكب ﺮ ي  ٥٣٩قبل امليالد ،بصرف النظر عن تدفق الحماسة
تنظيما ً
ً
جيدا
العفوي فإن مثل هذﻩ املناسبة الاحتفالية ال نظمها
كال الطرف ن بعد ٔالامر الواقع بالنصر العسكري الكب ﺮ وهرب أو أسر
أو استسالم املدحور ،تمثل نتيجة ائية ملفاوضات معقدة فرض ا
ع ى املواطن ن ظروف غ ﺮ مرغوب ف ا ،وكما الحظ ب.بريانت أنه
بغض النظر عن التدهور نتيجة الضرائب الباهظة ال فرضها
امللك الاخمي فإن بالد بابل مرت بف ﺮة من الهدوء والرخاء ،وهذا
يجعل املرء يفهم ع ى النقيض من الفرضية املستقاة مباشرة من
ُ
ماد ي ٕالاسكندر وأن الصفوة البابلية املثقفة لم ت َعد الانتقال من
ً )(٨٠
الهيمنة الفارسية إ ى الهيمنة املقدونية تقدما.
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٤٤

دراﺳﺎت
ومن ذلك نخلص إ ى؛ أنه بشكل عام فان فكرة استقبال
البابلي ن لإلسكندر ذﻩ الطريقة املوصوفة ي ٔالادبيات ٕالاغريقية
ال كتبت حول س ﺮة ٕالاسكندر ال يمكن عدها ذات أسس تاريخية،
فمؤرخو ٕالاسكندر البد وأن أضافوا الكث ﺮ من الخيال الخالق عند
تدوي م س ﺮة ذلك القائد املقدوني الذي تمكن ي غضون أربعة
أعوام فقط من إسقاط واحدة من أقوى الدول ي العالم القديم
وألد أعداء بالد اليونان .من جانب أخر نمتلك رواية لدى اريانوس
ذا مغزى خاص يمكن أن تقدم لنا إضاءة حول قضية ترحيب
البابلي ن باإلسكندر كمحرر تقول الرواية" :عندما كان ٕالاسكندر
وجيشه يع ﺮان دجلة متجه ن إ ى بابل استقبله الفالسفة الكلدان
جانباً ،
)الكهنة البابلي ن( وانحوا به ً
بعيدا عن )ٔالاصحاب( ،ورجوﻩ
أن يتوقف عن زحفه ع ى املدينة .لقد أعلموﻩ إن ٕالاله بيل أو ى
إل م إن دخوله بابل ي ذلك الوقت بعينه ليس ي صالحه").(٨١
هل كانت هذﻩ نبوءة عرافية أم رغبة بابلية بعدم دخول
ٕالاسكندر بابل ،صحيح إن ٕالاسكندر دخل بابل من غ ﺮ حرب ،ولكن
يبدو إن السكان لم يكونوا راغب ن ي استبدال حكم فارﺳ بأخر
مقدوني ،ويمكن أن نصل إ ى هذﻩ القناعة إذا ما تابعنا رواية أريان
ال تتحدث عن رد فعل ٕالاسكندر ع ى هذﻩ العرافة" :خامر
ٕالاسكندر شك ي نصيحة الكلدان ،وجال ي خاطرﻩ إ م يحاولون
صدﻩ عن زحفه ع ى بابل أل م ينظرون إ ى مصلح م الخاصة ال
ال ول ع ى ما جاء ي النبوءة" (٨٢).ويحاول أريان أن يعطي تفس ًﺮا
لذلك ،ويقول إن الكهنة البابلي ن لم يكونوا يريدون أن يقوم
ٕالاسكندر ب ﺮميم معبد مردوك أل م كانوا يستحوذون ع ى كل
الذهب املوقوف للمعبد فإذا ما قام ٕالاسكندر ب ﺮميم املعبد فإن كل
)(٨٣
هذا الذهب سيعود إ ى املعبد ما إن يكتمل.
يبدو إن هذا التعليل غ ﺮ منطقي فالكهنة وإن كانوا يستحوذون
ع ى الذهب املف ﺮض أن يكون ً
عائدا ملعبد مردوك فإنه بعد بناء
هذا املعبد سيبقون هم القوة املسيطرة الوحيدة ع ى واردات
املعبد ،فإدارة املعبد كما هو معروف ي بالد الرافدين بيد الكهنة
وليس هناك من إشارة إ ى إن ٕالاسكندر حاول التدخل ي شؤون
املعابد ي املناطق املحتلة ،باستثناء ٕالاشارة الخاصة بالنسبة إ ى
كليومينيس ،واب ازﻩ املعابد املصرية ،وهذا أمر طبقه أحد إداري
ٕالاسكندر بعد مغادرته املدينة وليس بأمر منه .فإذا كان السبب
الذي أعطاﻩ أريان فلماذا حذر الكهنة البابليون ٕالاسكندر من دخول
بابل ،بال شك إن الهدف من ذلك سياﺳ فالبابليون رافضون
الحتالل ٕالاسكندر ولك م غ ﺮ قادرين ع ى مقاومة ٕالاسكندر وجيشه
لذا لجئوا إ ى العرافة لعلها تقنعه بمغادرة املدينة.
ال نمتلك معلومات عن موقف الفرس من ٕالاسكندر املقدوني،
ولكن انضمام الشبان الفرس ي جيش ٕالاسكندر يو ي بعدم وجود
ميول عدائية ضدﻩ ي بالد فارس ،ولكن مع ذلك ال يمكن أن نسلم
إن الفرس بأجمعهم لم يظهروا عدا م لإلسكندر و ي أقل تقدير
البد وأن كان أولئك الذين كانوا ماسك ن بزمام السلطة السياسية

من الفرس ي بالد فارس قد كانوا معادين له ،أل م فقدوا
امتيازا م السابقة بسقوط الدولة الاخمينية ،وينسحب ٔالامر كذلك
ع ى رجال الدين من الزرادشتي ن الذين تضررت مصالحهم بغياب
حما م من ملوك الفرس ،ونحن نمتلك رواية تش ﺮ إ ى الضرر الذي
ً
فطبقا
لحق بالديانة الزرادشتية من جراء غزو ٕالاسكندر املقدوني،
للروايات املتداولة عن الافستا )الكتاب املقدس للديانة
الزرادشتية( وال يتناقلها رجال الدين الزرادشتي ن أنه توجد ي
العصر الاخمي نسختان فقط من الافستا إحداهما محفوظة ي
البالط الشاهنشا ي ي برسيبولس والثانية محفوظة ي مقر معبد
النار اذركشسب ،وإن ٕالاسكندر املقدوني عندما هزم الجيوش
الاخمينية وأطاح بعرش داريوس الثالث سنة  ٣٣١قبل امليالد
ووصل إ ى تخت جمشيد عن طريق سوسة أحرق القصر امللكي
وراحت النسخة املحفوظة ي القصر طعمة للن ﺮان.
أما النسخة الثانية ،وال كانت ي معبد النار اذركشسب ،فإن
ُ
ٕالاسكندر أمر بأن ترسل إ ى اليونان وت ﺮجم هناك (٨٤).فإذا صحت
هذﻩ الرواية فالبد وأن كان رجال الدين الزرادشتي ن حانق ن ً
جدا
ع ى ٕالاسكندر املقدوني ذلك القائد الذي تسبب ي ضياع النصوص
املقدسة لديان م .وهناك رواية تعرف ب ن الزرادشتي ن باسم:
"كتاب عن ف ﺮاز الصالح" )أردا ف ﺮاز ناماك( ،وهذا الكتاب يعود إ ى
القرن التاسع أو العاشر امليالدي ُوي َع ّد من ٓالاداب الزرادشتية ٔالاك ﺮ
ً
انتشارا وقراءة ،ب ن الزرادشتي ن ،نقرأ فيه معلومات يمكن أن
يستفاد م ا ملعرفة موقف الزرادشتي ن من ٕالاسكندر والرواية
تقول" :هكذا يقال بأن زرادشت الصالح نشر ي زمن ما الدين ع ى
ً
ٔالارض ،الذي أو ى )به( ٕالاله له ،وظل هذا الدين محافظا ع ى
َ
نقائه ،ولم يتعرض الناس للشك فيه ملدة ثالثمائة سنة .من ث ﱠم،
لتج ﺮ روح الشر القذرة وامللعونة) ،دفعت( الناس ع ى الشك ذا
الدين) ،و( أرسلت الرومي املقيم ي مصر الكسندر إ ى إيران ليقوم
ب ا ونشر الرعب ف ا ،فقتل ملك إيران ،ودمر قصرﻩ وسلب دولته.
ذلك ٓالاثم ،امللعون ،الحقود ،الرومي ،السافل الكسندر املقيم ي
مصر ،جمع الكتب الدينية وأحرقها ،وباألخص افيستا والزند ]تلك
الكتب[ ال كتبت بأحرف ذهبية ع ى جلود ٔالاسود ،املجهز لهذا
الغرض ،وحفظت ي مدينة واصطخر ...وهو)الذي( قتل ً
أيضا الكث ﺮ
من رؤساء الكهنة ،والقضاة ،والهرابذة ،واملوابذة .أنصار
الزرادشتية وحكماء إيران وشخصيا ا املعروفة).و( زرع الكسندر
الضغينة والفتنة ب ن النبالء وبعض حكام إيران وصاروا يعادون
بعضهم بعضا نتيجة عمله هذا ،ولكن ٕالاسكندر نفسه هلك ودخل
)(٨٥
الجحيم".
ع ى الرغم من ٔالاخطاء التاريخية ي رواية أردا ف ﺮاز ناماك إال
إ ا تش ﺮ إ ى ذكريات ذلك العمل الذي ارتكبه ٕالاسكندر ي تدم ﺮ
الكتابات املقدسة الزرادشتية .ولكن هل بالفعل عمل ٕالاسكندر
ع ى تحطيم الزرادشتية ،ال نمتلك معلومات تش ﺮ إ ى عكس ذلك،
ولكن يمكن أن نثق بالرواية الزرادشتية ألن ف ا الكث ﺮ من
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دراﺳﺎت
الوجاهة ،فأقل تقدير ربما بالفعل حرقت نسخة الافستا عندما
أقدم ٕالاسكندر ع ى حرق القصر هناك هذﻩ الحالة ال تش ﺮ إل ا
الرواية ٕالاغريقية ً
أيضا (٨٦)،وربما كان الزرادشتيون يعتقدون إن
ً
ً
مقصودا من ٕالاسكندر.
حرق نسخة الافستا كان عمال
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لقد كان الحتالل ٕالاسكندر املقدوني للشرق بداية فعلية
ملتغ ﺮات سياسية وحضارية بعيدة املدى إذ سمح هذا الاحتالل
وع ى نطاق واسع باحتكاك شديد ب ن الحضارت ن اليونانية)الهلينية(
والشرقية ،وكان ذلك الاحتكاك قد استمر ي عهد ٕالاسكندر وخلفائه
السلوقي ن والبطاملة .وكان من نتائجه بروز عناصر حضارية طبعت
إقليم الشرق وسكانه ،وهذﻩ العناصر الحضارية تستمد مقوما ا
من تراث الحضارة القديمة مع التأث ﺮات الهلينية ،لذا يصطلح ع ى
تسمية السمات الحضارية الجديدة أو هذﻩ املرحلة الحضارية ،وبكل
)(٨٧
خصائصها السياسية والاقتصادية بمرحلة الحضارة الهلنستية.
ولكن السؤال الذي ي ﺮز هل إن الحضارة الهلنستية ي نتاج غزو
ٕالاسكندر املقدوني للشرق وحسب؟ هل هناك من عوامل قد مهدت
إ ى هذا الام اج الحضاري أو يمكن إن نسميه الوحدة الحضارية
ال عمت الشرق؟ .هل من أدلة ع ى تأث ﺮات شرقية بعيدة املدى ي
مهدت لظهور الحضارة الهلنستية؟ إن أدلة يمكن أن نسوقها هنا
إلثبات إن الشرق هو الذي قد بدأ الخطوة ٔالاو ى نحو هذﻩ الوحدة
الحضارية ،وع ى ٔالاقل هناك عوامل مهمة مهدت ٔالارضية املناسبة
لظهور الحضارة الهلنستية ذا الشكل السريع أي مباشرة بعد
دخول ٕالاسكندر للشرق .وأول هذﻩ العوامل ي الدولة ٔالاشورية
وباألخص ما يعرف باسم سياسة ال ﺮحيل ٔالاشورية كما الحظ
ٔالاستاذ "هاري ساكز" املتخصص ي ٔالاشوريات.
يتحدث ٔالاستاذ "ساكز" ويقول ،أنه من املحتمل كانت أك ﺮ
املساهمات ٔالاشورية إ ى تاريخ العالم أهمية ي سياس م ي ترحيل
السكان ،إذ كان عدد السكان الذين تأثروا بال ﺮحيل ٔالاشوري كب ًﺮا،
وقد قدر العدد ي القرون الثالثة ٔالاخ ﺮة من عهد ٕالام ﺮاطورية
ٔالاشورية إ ى ما يقرب من أربعة إ ى خمسة مالي ن ،وإن أهمية ذلك
ع ى ٔالامد البعيد هو التأث ﺮ ع ى الاختالط العر ي ،فاالعتبارات
الجغرافية ،والجبال ؤالا ار والصحاري مجتمعة مع العوامل
التاريخية ال عملت ع ى تقسيم الشرق ٔالادنى إ ى مناطق منفصلة
تتجه نحو الانعزال .وكانت سياسة ال ﺮحيل ٔالاشورية من أك ﺮ القوى
فاعلية ي بدء عملية كسر الانعزال .و ي بعض مدن وعواصم بالد
ً
ً
أشور نفسها كان ٔالاشوريون
أقواما من
عرقيا يكونون ٔالاقلية ألن
لغات وأجناس أخرى غ ﺮ ٔالاشوري ن قد استقروا هناك وعوملوا
كمواطن ن متساوين مع غ ﺮهم .ومع استمرار عملية الاستيطان
هذﻩ ،املفروضة بالقوة ،ي جميع أرجاء الحكم ٔالاشوري ،كان هناك
زيادة كب ﺮة ي الاختالط العر ي يقابله إضعاف الخصوصية العرقية.

ولم تكن هذﻩ عملية سريعة ولم تظهر نتائجها مباشرة إال إ ا
مهدت الطريق للوحدة الحضارية امل ايدة ي جميع أرجاء املنطقة.
وقد أثر ذلك ع ى التاريخ التا ي لكل الشرق ٔالادنى .لقد وفرت عملية
كسر الانعزال أرضية متجانسة جعلت من املمكن طبع الشرق
ٔالادنى بطابع الهلنستية بعد ٕالاسكندر (٨٨).ويمكن أن نالحظ عامل
أخر عمل ع ى إعطاء الشرق القديم طابع الوحدة الحضارية وهو
عامل اللغة ٓالارامية ،فمنذ القرن السابع قبل امليالد أخذت ٓالارامية
باالنتشار وبدأت تقتحم معاقل اللغة ٔالاكادية وعندما كان امللوك
ٔالاخمينيون يفتشون عن لغة مفهومة وسهلة بالنسبة لجميع
الشعوب املختلفة ال خضعت لهم اختاروا اللغة ٓالارامية،
وسرعان ما انتشرت ٓالارامية بقوة لدرجة إننا نجد إن عملة الحكام
ً
وأمراء القبائل الذين كانوا ي أسيا الصغرى كانت تحمل نقوشا
آرامية إ ى جانب اللغة ٕالاغريقية ،وقد استخدم بعض أشراف هذا
العصر اللغة ٓالارامية ي نقش ن من نقوش أسيا الصغرى؛ واحد
هذين النقش ن يستخدم ٕالاغريقية إ ى جانب ٓالارامية .وإن اللغة
ٓالارامية نفسها قد امتدت ي أسيا الصغرى ح وصلت الدردنيل
وسينوب ع ى البحر ٔالاسود.
ومن مصر وصلتنا نقوش آرامية ترجع إ ى العصر الفارﺳ م ا
ً
واحدا يرجع بتاريخه إ ى السنة الرابعة من حكم احشويرش أي
سنة  ٤٨٢قبل امليالد .هذا وقد وجدت نقوش آرامية قديمة ي
داخل الجزيرة العربية ي واحة تيماء شمال الحجاز وربما ألف
أقدمها بل أهمها قبل العصر الفارﺳ ؛ وقد دخلت ٓالارامية هنا عن
طريق التجارة .ويمكن أن نتعرف ً
أيضا ع ى فصول آرامية ي العهد
القديم وإن بعض فصول سفر عزرا ٓالارامية ربما دونت ي العصر
الفارﺳ  (٨٩).بال شك كان انتشار اللغة ٓالارامية الكب ﺮ ساعد بشكل
واسع ع ى تناقل ٔالافكار وفهمها ب ن عدد كب ﺮ من شعوب الشرق
القديم ٔالامر الذي يمكن عدﻩ عامل مهم من العوامل املمهدة
النتشار الهلنستية فيما بعد .ولعل عامل ال يمكن إخفاءﻩ هنا يقدم
لنا تفس ًﺮا عن سبب الانتشار السريع للهلنستية بمقدم ٕالاسكندر
املقدوني ،إال وهو الاحتكاك ب ن الشرق والغرب ي عصر الدولة
الاخمينية السابق لغزو ٕالاسكندر الكب ﺮ.
وترجع بدايات الاحتكاك إ ى عهد كورش الكب ﺮ مؤسس الدولة
الاخمينية ،عندما اجتاح دولة ليديا ي أسيا الصغرى واجتاح ً
أيضا
بعض املستوطنات اليونانية ي غربي أسيا الصغرى .وازداد هذا
الاحتكاك تعمقا بعد مشاريع داريوس الكب ﺮ العسكرية ،عندما ع ﺮ
البوسفور وتعقب ملوك قبائل الساكا ،وبلغ ي تحركاته ر الدانوب
فخضعت الكث ﺮ من املستوطنات اليونانية ع ى الساحل ٔالاسيوي
وبعض الجزر القريبة لسيطرته ،كذلك الاحتكاك باليوناني ن من
خالل مقاطعة مقدونيا .أما الحروب الفارسية ) ٤٨٠-٤٩٠قبل
امليالد( ب ن اليوناني ن والفرس فإ ا قد نقلت الاحتكاك الخار ي ب ن
ً
الطريف ن إ ى واقع يعيشه آالف من جنود املتخاصم ن ً
يوميا ،فضال
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دراﺳﺎت
عن ٔالاسرى من الطرف ن الذين نقل بعضهم إ ى قصور امللوك
ؤالامراء ي املدن والعواصم.
ويمكن أن نتذكر ً
أيضا ذا الخصوص عهد ارتحششتا ٔالاول،
ذلك العهد السلم ب ن ٔالاخميني ن واليوناني ن ،والذي هيأ الفرصة
أمام العديد من املؤرخ ن والعلماء والفالسفة اليوناني ن للتوغل ي
أقطار الشرق الخاضعة لألخميني ن ،ومن هؤالء ه ﺮودوتس الذين
ساعدوا ي عملية التفاعل الحضاري ب ن املركزين .وهكذا نجد بذور
الهلنستية تغرس ي العصر الاخمي الذي مثل العالم الشر ي
بأسرﻩ .وكانت سبل املواصالت ي هذا العصر متطورة إ ى حد بعيد،
وذلك بفضل املواصالت البحرية ال تطورت كث ًﺮا بفضل
الفينيقي ن أو ال ﺮية ال ازدهرت طرقها الصحراوية بفضل الجمل
وأصحابه التجار العرب ،أو ي الطرقات ٔالاخرى ال بذل ٔالاخمينيون
ً
ً
جهدا ملحوظا منذ أيام داريوس الكب ﺮ ع ى شقها ورصفها
بالحجارة ،وزرع نقاط الحماية ع ى طولها ،وقد ع ﺮ ع ى نقود
يونانية ي معظم ٔالاقاليم الغربية للدولة الاخمينية ،وبعضها يرجع
للقرن الخامس قبل امليالد ،ومعظمها يعود للقرن الرابع قبل امليالد.
وجاءت هذﻩ املسكوكات من بالد الرافدين وسوريا وفلسط ن
وجنوبي الجزيرة العربية .وتؤكد املكتشفات الاثارية من الصناعات
ٕالاغريقية ي سوريا وفلسط ن وإيران والعراق عن تطور الاتصاالت
ب ن العامل ن الشر ي والغربي.
وهكذا أصبح العالم القديم بشقيه الشر ي والغربي مهيأ لقبول
املتغ ﺮات النوعية ي الحياة املادية والفكرية ،ويرى البعض أنه لو
يأت للفرس ٔالاخميني ن السيطرة الناجزة ع ى بالد اليونان مركز
الحضارة والفكر الغربي ،ولو لم يكن ٔالاخمينيون دعاة ديانة
جديدة ،تعصبوا إل ا كث ًﺮا ،و ي الزرادشتية ال كان انتصارها ي
إيران بفضل ٔالاخميني ن فلربما برزت عناصر الحضارة الهلنستية
قبل تاريخها بوقت طويل (٩٠).من ذلك نخلص إن الهلنستية ليست
نتاج للغزو الذي نفذﻩ ٕالاسكندر املقدوني للشرق بقدر ما هو نتاج
ً
مباشر للمدنية الشرقية القديمة فاألشوريون ساهموا أوال ي كسر
الانعزال الفكري والجغرا ي ي أنحاء الشرق وكان للغة ٓالارامية
دورها الفاعل ي توحيد العالم القديم ً
فكريا ،وساهم وجود الدولة
الاخمينية ي وضع كل تجارب الشرق السابقة أمام اليوناني ن
وأعطوا اللمسات ٔالاخ ﺮة ي جعل الطريق ممهدا أمام ٕالاسكندر
املقدوني لتنفيذ عملية نشر الهلنستية ال أصبحت جاهزة.
إن دراسة هذﻩ الحقبة تشكل أهمية خاصة ملعرفة النتائج
الحقيقية امل ﺮتبة ع ى غزو ٕالاسكندر ملقدوني للشرق ،فمن جانب
استو ى ٕالاغريق بزعامة ٕالاسكندر املقدوني ع ى ٕالام ﺮاطورية
الفارسية بكاملها ونقلوا نظام دولة املدينة ) (Polisالاقتصادي ح
ر السند وجيحون .وقد جعلت غزوات ٕالاسكندر مصر وآسيا
الغربية منطقة من مناطق النظام الثقا ي والاقتصادي اليوناني،
ومن نتائج هذﻩ الفتوحات إ ا فتحت أسيا للتجارة اليونانية
ً
مؤقتا من وطأة ٔالازمة
ولالستعمار اليوناني ،ولهذا خففت

الاقتصادية ال تمر ا بالد اليونان .و ي هذﻩ املنطقة الجديدة
الواسعة كانت تستعمل لغة يونانية واحدة ،لذلك أصبحت ٔالافكار
تنتقل بحرية ،وعملت وحدة النقود والطرق الجديدة واملرا ئ
واملنازل املحسنة والسفن الكب ﺮة ع ى تسهيل املعامالت التجارية .إن
ضم ٕالام ﺮاطورية الفارسية لم يكن مجرد تغ ﺮ ي الساللة الحاكمة
بقدر ما كان احتالل عالم جديد لالستعمار اليوناني (٩١)،لكن من
ناحية أخرى أدى تدم ﺮ ٕالام ﺮاطورية الفارسية ،إ ى قيام هيمنة
جديدة مؤسسة ع ى استعباد شرس للسكان ٔالاصلي ن ع ى يد
ٕالاغريق واملقدوني ن ،كما أن هدم إم ﺮاطورية الفرس ال ُي َع ّد ً
مهما
بالنسبة للجماه ﺮ الشعبية ،فقد ت ى ن ﺮ ٕالام ﺮاطورية الفارسية
)(٩٢
امل رئ استغالل أقﺴ مارسه املحتلون.
ً
لقد كان لقيام ٕالاسكندر بتشييد عددا من املدن الجديدة ي
الشرق ذا نتائج مهمة ي طراز املدينة الشرقية ،ويمكن أن نوضح
الفرق الكامن ب ن املدن الشرقية القديمة واملدن الجديدة ال
أنشأها ٕالاسكندر ،ففي املدن القديمة فضل املخططون القدماء
وضع مناطق القصور واملعابد واملراكز ٕالادارية والشوارع الرئيسة
ع ى خطوط مستقيمة وترك أجزا ا ٔالاخرى ي شبه فو وارتباك
فحصل نتيجة لذلك تطور عفوي عشوائي ،غ ﺮ منتظم يتم
بشوارع ضيقة وأزقة ومناطق سك مزدحمة .وقد استمرت بعض
املدن كبابل وأشور ذا الشكل بعد غزو ٕالاسكندر حيث أغلق
)(٩٣
قسم من شوارعها ولذلك لم ُي َع ّد هناك نظام أو ترتيب للسك .
لكن ٕالاسكندر قد فهم أهمية املدن من نوا ي متعددة تشمل
ٕالادارية والاقتصادية ؤالاك ﺮ أهمية السوقية .وقد شجع ٕالاسكندر
تأسيس املدن ٕالاغريقية ي الشرق ،و ي سياسة اتبعها أبوﻩ عند
غزوﻩ تراقية ،لغرض السيطرة ع ى مركزية ٕالادارة .و ي الوقت الذي
كانت فيه املدن الشرقية القديمة تب بشكل غ ﺮ منتظم ،فإن
املدن الجديدة شيدت حسب التخطيط املنظم الهيبوديم
) (Hippodamianالذي تم بشوارع مستقيمة متقاطعة مع بعضها
بزوايا قائمة .ومصمم هذا التخطيط املنظم أو الذي ي بعض
ٔالاحيان يسم بالتخطيط حسب رقعة الشطرنج ،هو ايوني إغريقي
من مدينة مليتوس ي أسيا الصغرى الذي أعاد بناء مدينته ي سنة
 ٤٧٩قبل امليالد بعد أن دمرها الفرس حسب تخطيط منتظم
اش ر باسمه .وقد اتبع هذا التخطيط ي العديد من املدن
ٕالاغريقية والرومانية مثل ب ﺮايوس ميناء أثينا ي نحو منتصف
القرن الخامس قبل امليالد ومدينة ثوري ) (Thuriiي سنة  ٤٤٣قبل
امليالد .وقد اتبع ٕالاسكندر هذا التخطيط ألنه يل الاحتياجات
العملية للمستعمرات واملدن ٕالاغريقية .ويتم تشييد املدن عن طريق
تخصيص ٔالارا ملواقع ٔالابنية مسبقا وحسب ٔالاهمية فلالغورا
) (Agoraال نواة ومركز حياة املدينة ،خصص عدد من الوحدات
املربعة أو املستطيلة وال ضمت معابد املدينة وأسواقها التجارية
ً
نسبيا
ومراكز لتجمعا ا السياسية،وتم ت الشوارع بعرض واسع
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دراﺳﺎت
الناعم وقسمت أراض ا املخصصة
وقسم م ا رصف بالح
)(٩٤
للسك إ ى وحدات سكنية ثم وزعت ع ى املواطن ن بالتساوي.
وإن هذﻩ املدن كانت تشبه املدن املعاصرة لها ي بالد اليونان
بما تمتعت به من وسائل الحياة ال البد م ا ي املدينة
الكالسيكية ،من الاغورا واملسرح واملباني الرسمية واملدارس
والينابيع العامة .وكان يقط ا جماعات من املوظف ن والتجار
وأصحاب املصارف والصناع واملزارع ن الذين يعملون ي الصناعات
والفنون حسب ٔالاسلوب اليوناني ويعبدون آلهة يونانية ،وكانوا
جميعهم من ٕالاغريق أو من املتأثرين بالهللينية .من جانب آخر؛ فإن
املدن الشرقية القديمة وكل ما يبعث ف ا النشاط من تجارة
وصناعة وطنية وديانة وعلوم وقوان ن ومؤسسات لم تصب بأي
ضرر (٩٥).من هذا يتضح إن تشييد املدن الجديدة قد افرز نمط ن
من الحياة ٔالاو ى خاصة باملدن الشرقية القديمة التقليدية وأخر
ً
خاصا باملدن الجديدة ،ولكن بكل ٔالاحوال هذا ال يع إن التجديد
والتطوير ي مفهوم املدينة ارتبط باإلغريق الوافدين ،فاملعروف إن
البابلي ن ؤالاشوري ن أول َم ْن ب املدينة بشوارع مستقيمة متقاطعة
قائمة ،فسنحاريب عندما أعاد تشييد مدينة نينوى اعت بالطريق
املؤدي إ ى القصر الجديد ،فقد قام بتوسيع الشوارع املوجودة
ليعمل ً
ملكيا عرضه أك ﺮ من تسع ن ً
طريقا ً
قدما ،يتألف من طريق
)(٩٦
مرتفع من ألواح الحجر الكلﺴ .
و ي مدينة بابل نجد أ ا تتألف من ثمانية شوارع عريضة يؤدي
كل م ا إ ى أبواب املدينة ،وتنظم إل ا الشوارع الضيقة ؤالازقة
واملنعطفات املسدودة غ ﺮ النافذة بالبيوت السكنية الخاصة ،و ي
بالطبع لم تكن تبدو جميلة ذﻩ الدرجة كالشوارع ،وغ ﺮ مبلطة
بالحجارة ولك ا بقيت بحالة نظيفة ومرتبة ،وبما إن أرضية املدينة
عبارة عن طبقة زراعية سميكة لذا كانت أرضية الشوارع مغطاة
بخليط من خامات ٔالاجر املكسرة والنفايات والرماد ؤالاوعية
الخزفية املكسرة املدكوكة بإحكام .(٩٧).رغم إن املدن الشرقية لم
تصل إ ى مستوى املدن الجديدة من حيث التخطيط إال أن
املخطط ن الشرقي ن تمكنوا من التوصل إ ى مفاهيم مهمة ي
تخطيط املدن ،من ضم ا ظهور الشوارع املستقيمة.
من النتائج ٔالاخرى لغزو ٕالاسكندر للشرق أنه نفسه كما يبدو
قد وقع تحت سطوة املؤثرات الشرقية وربما كان تعي ن مازيوس
كأول فارﺳ يتو ى منصب إداري ي إم ﺮاطوريته له مغزاﻩ ،فقد
بعدم صالحية ال ﺮابرة
كانت تعاليم أستاذﻩ أرسطو له تق
)املقصود م هنا الشرقي ن( بطبيع م للحكم واعتبارهم غ ﺮ أهل
له ،فأراد ٕالاسكندر أن يرى مدى صالحية ذلك ،وكان أرسطو قد
علمه إن أولئك ال ﺮابرة البد من معامل م كما يعامل العبيد ،ولكن
ٕالاسكندر قد أدرك إن معلمه أرسطو ليس ُم ً
صيبا ي هذا الشأن،
فاإلسكندر كانت قد رته الحضارات الخالدة ال كانت عل ا مصر
وبابل (٩٨).وسرعان ما أخذ ٕالاسكندر يميل للشرق ويقع تحت تأث ﺮﻩ
اهتماما م ً
ً
ايدا
فع ن الفرس ي املناصب ٕالادارية ،والجيش ،وأظهر

بالفرس بعد موت داريوس فدعم الارستقراطية الفارسية ،واقتبس
العادات الفارسية م ا الظهور باملالبس الفارسية ي مناسبات
ً
معينة واملشاركة ي الاحتفاالت الفارسية ،ومتخذا مراسيم البالط
ً
الفارﺳ فضال عن ذلك فقد اتخذ عادة السجود له و ي عادة
فارسية ،وكان بمقتضاها ع ى جميع َم ْن يق ﺮبون من امللك أن
يؤدوها .وكان هذا ٕالاجراء بالنسبة للفرسً ،
أمرا اقتضته الشعائر
الرسمية ،فامللوك ٔالاخمينيون ليسوا بآلهة ،وليس السجود بنظر
الفرس ما يتضمن عبادة ،ولكنه ي نظر اليوناني ن واملقدوني ن كان
ينطوي ع ى عبادة حقة ،وما كان ٕالانسان ليسجد إال لآللهة ،وكان
ٕالاسكندر ع ى بينة تامة من الكيفية ال البد أن يفسر ا ذلك
السجود.
ً
ً
وبناء ع ى ذلك فهو البد كان يب ي أن يصبح إلها ،و ي الواقع إن
املقدونيون لم يبدو معارضة فعالة من هذﻩ العادة ،ولكن استياءهم
بل غض م كان ً
جليا .ويمكن أن ننظر إ ى هذا الاستياء ليس بسبب
مسألة السجود للملك فقط ،بل تذمر من كل سياسته الشرقية
تلك السياسة ال جو ت بشدة من قبل جندﻩ املقدوني ن ،وقد
قتل ٕالاسكندر فيما بعد كليتوس الصديق املقرب إليه عندما أعلن
احتجاجه ع ى سياسته الشرقية ودعم الفرس وع ﺮﻩ بأنه ابن أمون
وليس ً
أبنا ألبيه (٩٩).وقد واجه ٕالاسكندر مصاعب أشد عندما أخذ
باالستعداد لدفع مكافآت إ ى املتقدم ن ي السن من جندﻩ
املقدوني ن املتمرس ن ي القتال ،بغية صرفهم من الخدمة وإعاد م
إ ى بالدهم ،واستبدالهم بالشبان الفرس الذين كان قد م عل م
خمس سنوات من بدء تجنيدهم سنة  ٣٣٠قبل امليالد ،وكانوا
يتدربون ع ى فنون القتال ويقومون بمهمات الجنود ي حراسة
املعسكرات وحماية الحصون والقالع.
وقد خ الجنود املقدونيون من إ م إذا نفذ ٕالاسكندر خطته
هذﻩ ،سيكون عددهم ثلث عدد الجنود ي الجيش النظامي كله،
فيصبح بإمكان ٕالاسكندر أن يستغ ع م م شاء .ولهذا فقد
ً
اغضب ذلك الجند املقدونيون وأعلنوا
جميعا" :اتركنا نرجع
ْ
َ
بأجمعنا إ ى بالدنا ،وأبق أنت وحدك وحارب معاركك بمن معك من
الفرس ،ومعك أبوك أمون" .ولكن عندما عزم ٕالاسكندر ع ى تنفيذ
ً
جميعا إ ى بالدهم ،أ وا ٕالاضراب
ما هدد به الجند ،وأراد إعاد م
فكان له ما أراد (١٠٠).ويبدو إن الاع ﺮاضات ال جوبه ا ٕالاسكندر
ليس فقط ل ايد النفوذ الشر ي لدى ٕالاسكندر وحسب ،بل ربما
ترتبط بنظرة اليوناني ن إ ى الشرقي ن بشكل عام .فالعالم اليوناني
كان ينظر إ ى الشعوب الشرقية ع ى إ م من ال ﺮابرة ،والسيما
الفرس الذين احتكوا م كث ًﺮا ي السابق ،ففي القرن الرابع قبل
امليالد و ي وقت حملة ٕالاسكندر ع ى الشرق كانت ٔالافكار السائدة
عن الشرق بشكل عام ي العالم اليوناني سلبية بشكل واضح فلم
ً
يرق لليوناني ن أن يعمد ال ﺮابرة مثال وهم سالالت دنيا ال تعرف
القانون إ ى مهاجمة بالدهم.
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دراﺳﺎت
ولكن الرأي السديد ي ذلك العصر لم يجد ً
مانعا يحول دون
أن اجم اليونانيون ال ﺮابرة م شاءوا ذلك؛ فأفالطون يقول إن
ً
جميعا أعداء بالسليقة وأنه من الالئق أن يشن اليونانيون
ال ﺮابرة
الحرب عل م ،ولو أدى ٔالامر إ ى اس ﺮقاقهم أو إباد م ،كما سماهم
ايسوقراط أعداء طبيعيون ،وحض بشدة ع ى خوض مثل هذﻩ
الحروب عل م .أما أرسطو فيعد هذﻩ الحرب عادلة وطبيعية،
ونصح تلميذﻩ ٕالاسكندر بأن يعامل ال ﺮابرة ع ى إ م رقيق ،وهذا هو
وصفهم الطبي ي (١٠١).فإذا ما عرفنا كيف ينظر العالم اليوناني
ً
جانبا ً
مهما من الاع ﺮاضات ال
للعالم الشر ي يمكن أن نفهم
واجه ا السياسة الشرقية لإلسكندر.
إن حمالت ٕالاسكندر املقدوني ع ى الشرق وظهور املؤثرات
الهلينية لم يمح بشكل مؤكد العادات والتقاليد السائد ي البلدان
الشرقية وال استمرت آلالف السن ن ،وقد تسربت أخبار تقاليد
العالم الشر ي للمدونات ٕالاغريقية وإن كانت بشكل مشوﻩ ولكن
تخفي وراءﻩ عادات وطقوس قديمة ما زالت موجود ليس عند
دخول ٕالاسكندر بابل ،بل ح إ ى قرون متأخرة ي عصر بلوتارك
الذي يروي قصة عن ٕالاسكندر ي بابل تقول " :ي ذات يوم بعد أن
خلع ٕالاسكندر مالبسه ملسح جسدﻩ بالزيت ،وكان يلعب بكرة ،وقبل
ً
ً
مرتديا
أن يجلبوا مالبسه شاهد الشبان الذين كانوا يالعبونه رجال
ً
وواضعا ً
ً
صامتا ع ى كرﺳ
تاجا ع ى رأسه يجلس
أردية امللك
ْ
َ
العرش .وسألوﻩ من يكون؟ فلم يرد ،وأخ ًﺮا ابلغهم إن اسمه
ديونيسيوس وأنه مسينيا ،وأنه ُجلب إ ى هنا من شاطئ البحر
ً
بسبب جريمة ا م بارتكا ا ووضع ي السجن ً
زمنا طويال ،وأن
ِ
س ﺮابيس ظهر له وحرر من قيودﻩ وقادﻩ إ ى هذا املكان وأمرﻩ أن
يرتدي رداء امللك وتاجه ويجلس حيث وجدوﻩ وال يقول ً
شيئا.
وعندما سمع ٕالاسكندر ذلك أمر بقتل الرجل ً
وفقا ملشورة عرافية،
غ ﺮ أنه فقد حيويته وثقته بحماية ٓالالهة ومساعد م ،وأصبح يشك
بأصدقائه" (١٠٢).من الواضح إن ما رواﻩ "بلوتارك" كان من طقوس
بالد ما ب ن ال رين القديمة الخاصة بتنصيب امللك البديل ،وهو
)(١٠٣
تقليد يبدو ما يزال ً
حيا ي وقت دخول ٕالاسكندر إ ى بابل.

}^ í³
من خالل الاطالع ع ى املادة املتوفرة عن سياسة ٕالاسكندر
املقدوني ي الشرق توصل الباحث ا ى عدة نتائج أهمها:
 اتب ـ ــع ٕالاس ـ ــكندر النظ ـ ــام الفارﺳ ـ ـ ـ ــي تقس ـ ــيم ٕالام ﺮاطوري ـ ــة إ ـ ــى
والي ــات )س ـ ﺮابيات( ،ووض ــع ــي املناص ــب الحكومي ــة الرئيس ــة َم ـ ْـن
يعتمد عل م من املقدوني ن واليوناني ن.
 كان ــت أب ــرز أعم ــال ٕالاس ــكندر ٕالاداري ــة ــي س ــك النق ــود وتأس ــيس
املدن الجديدة.
 كانـ ــت سياس ـ ــة ٕالاس ـ ــكندر ـ ــي أسـ ــيا الص ـ ــغرى ـ ــدف إ ـ ــى مراع ـ ــاة
ٔالانظمة السياسية ال ألف ا املدن اليونانية.

 لقد كان والة الفرس كما وجدهم ٕالاسكندر ي العديد من أقـاليم
الش ـ ــرق ٔالادن ـ ــى ،يجمع ـ ــون ـ ــي أي ـ ــد م ك ـ ــل الس ـ ــلطة العس ـ ــكرية
واملدنيـ ــة ،و ـ ــي وسـ ــعهم سـ ــك العمل ـ ــة .لـ ــذا عمـ ــل ٕالاسـ ــكندر ع ـ ــى
الفصل ب ن السلطات الثالثة :املدنية والحربية واملالية.
 ـي مصــر أبقــى ٕالاســكندر ٕالادارة بيــد أهلهـا بالدرجــة ٔالاو ــى ،مــا عــدا
قيادة الحامية ال أودعها إ ى قادته.

 اتب ــع ٕالاس ــكندر سياس ــة التس ــامح ــي باب ــل ،فأع ــاد "م ــازيوس" إ ــى
منصــبه ،وأبقــى البــابلي ن ،مثلمــا فعــل مــع املصــري ن ــي مراكــزهم
الوظيفي ـ ــة وٕالاداري ـ ــة والديني ـ ــة ،ولك ـ ــن ش ـ ــؤون الج ـ ــيش واملالي ـ ــة
انيطــت باملقــدوني ن ،ــي وقــت حــاول ٕالاســكندر كمــا فعــل ــي مصــر
من محاولة إرساء القيم ٕالاغريقية ي إيران.
 إن محاول ـ ــة فه ـ ــم موق ـ ــف من ـ ــاطق الش ـ ــرق ٔالادن ـ ــى م ـ ــن ٕالاس ـ ــكندر
املق ـ ــدوني واحتالل ـ ــه ألراض ـ ـ ا مس ـ ــألة مهم ـ ــة وق ـ ــد اختلف ـ ــت ه ـ ــذﻩ
املواق ـ ــف ـ ــي ك ـ ــل منطق ـ ــة ع ـ ــن ٔالاخ ـ ــرى ف ـ ــبعض من ـ ــاطق الش ـ ــرق
القــديم قــد رحبــت باإلســكندر ع ــى أنــه محررهــا ،ؤالاخــرى رفضــت
خض ــوعها ل ــه وقاومت ــه بش ــدة ،ونج ــد ه ــات ن الص ــورت ن ــي وق ــت
مبكرة من تاريخ حملة ٕالاسكندر ع ى الشرق.
 ك ــان أب ــرز نت ــائج اح ــتالل ٕالاس ــكندر للش ــرق ب ــروز عناص ــر حض ــارية
طبعــت إقلــيم الشــرق وســكانه ،وهــذﻩ العناصــر الحضــارية تســتمد
مقوما ا من تراث الحضـارة القديمـة مـع التـأث ﺮات الهللينيـة ،لـذا
يصطلح ع ى تسمية السمات الحضارية الجديـدة أو هـذﻩ املرحلـة
الحضـ ــارية ،وبكـ ــل خصائصـ ــها السياسـ ــية والاقتصـ ــادية بمرحلـ ــة
"الحضارة الهلنستية".

 V 
Ł ŽÚ]ç
]ş
) (١أندرو روبرت برن ،تاريخ اليونان ،ترجمة :محمد توفيق حس ن) ،بغداد:
مطبعة التعليم العا ي ،(١٩٨٩ ،ص.٤٣٩
) (٢و.و .تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ترجمة :زكي ع ي ،مراجعة :محمد سليم سالم،
)القاهرة :مطبعة لجنة التأليف وال ﺮجمة والنشر ،(١٩٦٣،ص.٢٠٠-١٩٦
) (٣املصدر نفسه ،ص.٢٠٣-٢٠١
) (٤واثق إسماعيل ألصال ي" ،النحت ي العصرين السلو ي والفرثي" ،بحث
ضمن موسوعة :حضارة العراق) ،بغداد :دار الحرية للطباعة ،(١٩٨٥،ج،٤
ص.١٨٣-١٨٢
) (٥برن ،تاريخ اليونان ،ص.٤٣٩
) (٦واثق إسماعيل ألصال ي" ،العمارة ي العصرين السلو ي والفرثي" ،بحث
ضمن موسوعة :حضارة العراق) ،بغداد :دار الحرية للطباعة،(١٩٨٥،ج،٣
ص١٨٨؛ واثق إسماعيل ألصال ي" ،املدينة منذ العصر السلو ي ح
ظهور ٕالاسالم" ،بحث ضمن موسوعة :حضارة العراق) ،بغداد :دار الحرية
للطباعة،(١٩٨٥ ،ج ،٣ص٣٥٠؛ ف.دياكوف وس .كوفاليف ،الحضارات
القديمة ،ترجمة :نسيم واك ن الياز ي) ،دمشق :منشورات عالء
الدين ،(٢٠٠٦،ج ،٢ص.٣٩٧
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) (٧ألصال ي ،املدينة ،ص.٣٥٠
) (٨سامي سعيد ٔالاحمد ورضا جواد الهاشم  ،تاريخ الشرق القديم :إيران
ؤالاناضول) ،بغداد :مطبعة جامعة بغداد ،بال.ت(،ص.١٣٠
) (٩دياكوف وكوفاليف ،الحضارات القديمة،ج ،٢ص.٣٩٤
)ٔ (١٠الاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم ،ص٣٨٧؛ طه باقر وآخرون ،تاريخ
إيران القديم) ،بغداد :مطبعة جامعة بغداد ،(١٩٨٠ ،ص.٧٧
)ٔ (١١الاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم ،ص.٣٨٧
) (١٢انظر :مسألة تعلق ٕالاسكندر بأبطال ٕالاغريق ي :تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ،
ص٢٢؛ طه باقر ،مقدمة ي تاريخ الحضارات القديمة) ،لندن :دار
الوراق ،(٢٠٠٩ ،ج ،١ص.٦٥٠
) (١٣عبد اللطيف أحمد ع ي ،التاريخ اليوناني :العصر الهيالدي) ،ب ﺮوت :دار
ال ضة العربية ،(١٩٧٦ ،ج ،١ص١٢٢-١٢١؛ برن ،تاريخ اليونان ،ص.٤١٥
) (١٤تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص٦٥؛ ٔالاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم،
ص.٣٨٨
) (١٥تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص٤٦-٤٢؛ ٔالاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق
القديم ،ص.٣٨٨
) (١٦تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص٤٩-٤٨؛ صالح رشيد ألصال ي ،اململكة الحثية:
دراسة ي التاريخ السياﺳ لبالد ٔالاناضول) ،بغداد :بال.مط،(٢٠٠٧،
ص٥٥٥؛ وقد البعض وجود امرأت ن باسم أدا ٔالاو ى ابنة بيكسوداروس
وزوجة اورنتوباتيس ،وأدا أخرى من كاريا ي ال تبنت ٕالاسكندر .انظر:
ٔالاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم ،ص.٣٨٩
) (١٧تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص.٥١-٤٩
) (١٨تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص٥٤؛ ٔالاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم،
ص.٣٩٠-٣٨٩
) (١٩تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص.٦٠
) (٢٠حول هذﻩ املدن انظر :املصدر نفسه ،ص.٧١-٧٠
) (٢١املصدر نفسه ،ص.٦٤-٦٣
) (٢٢املصدر نفسه ،ص.٦٨-٦٧
) (٢٣فالفيوس اريانوس ،أيام ٕالاسكندر ي العراق ،ترجمة :فؤاد جميل) ،لندن:
دار الوراق (٢٠٠٦ ،ص٤٣؛ تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص٨٤،٩٤؛ سامي
سعيد ٔالاحمد ،تاريخ فلسط ن القديم) ،بغداد :مركز الدراسات
الفلسطينية ،(١٩٧٩،ص.٢٨٧
) (٢٤طه باقر ،مقدمة ي تاريخ الحضارات القديمة) ،بغداد :شركة التجارة
والطباعة املحدودة ،(١٩٥٦ ،ج ،٢ص.٤٤٤
) (٢٥باقر ،مقدمة ،ج ،٢ص٤٤٤؛ تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص٨٢-٨٠؛ عامر
سليمان ،وأحمد مالك الفتيان ،محاضرات ي التاريخ القديم) ،املوصل:
مطبعة جامعة املوصل ،(١٩٧٨ ،ص٢١٨؛ باقر وآخرون ،تاريخ إيران
القديم ،ص٧٩؛ برن ،تاريخ اليونان ،ص٤٣٣؛ مصطفى العبادي ،العصر
الهلنس  :مصر) ،ب ﺮوت :دار ال ضة العربية ،(١٩٨٨ ،ص٢٠؛ فوزي
مكاوي ،الشرق ٔالادنى ي العصرين الهلنس والروماني) ،القاهرة :املكتب
املصري لتوزيع املطبوعات ،(١٩٩٩ ،ص١٦؛ دياكوف وكوفاليف،
الحضارات القديمة ،ج ،٢ص.٣٩٥
) (٢٦انظر هذا الرأي ي :العبادي ،العصر الهلنس  ،ص.٢١-٢٠
) (٢٧تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص٨٣-٨٢؛ العبادي ،العصر الهلنس  ،ص.٢٢-٢١
) (٢٨العبادي ،العصر الهلنس  ،ص.٢٣-٢٢
) (٢٩املصدر نفسه ،ص.٢٤
) (٣٠املصدر نفسه ،ص.٢٤-٢٣
) (٣١املصدر نفسه ،ص.٢٥-٢٤
) (٣٢املصدر نفسه ،ص.٢٦

) (٣٣دياكوف وكوفاليف ،الحضارات القديمة ،ج ،٢ص.٣٩٥
) (٣٤باقر ،مقدمة ،ج ،٢ص٤٤٤-٤٤٣؛ سليمان الفتيان ،محاضرات ي التاريخ
القديم ،ص٢١٨؛ العبادي ،العصر الهلنس  ،ص٢٠؛ مكاوي ،الشرق
ٔالادنى ،ص١٦؛ دياكوف وكوفاليف ،الحضارات القديمة ،ج ،٢ص.٣٩٥
) (٣٥تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص ٧٩؛ العبادي ،العصر الهلنس  ،ص.٢٦
) (٣٦باقر ،مقدمة ،ج ،٢ص٤٤٥؛ تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص٩٣؛ باقر وآخرون،
تاريخ إيران القديم ،ص٨٠؛ باقر ،مقدمة ،ج ،١ص.٦٥٣
) (٣٧اريانوس ،أيام ٕالاسكندر ي العراق ،ص٣٧؛ باقر ،مقدمة ،ج ،٢ص٤٤٥؛
ٔالاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم ،ص.١٢٩
) (٣٨تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص٩٣؛ باقر وآخرون ،تاريخ إيران القديم ،ص.٨٠
) (٣٩مارغريت روتن ،تاريخ بابل ،ترجمة :زينة عازار وميشال أبي فاضل) ،ب ﺮوت:
منشورات عويدات ،(١٩٧٥ ،ص١٧٣؛ يوسف غنيمة ،نزهة املشتاق ي
تاريخ ود العراق) ،لندن :دار الوراق ،(٢٠٠٦ ،ص.٨٤
)ٔ (٤٠الاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم ،ص١٢٩؛ دانيال تي.بوتس،
حضارة وادي الرافدينٔ :الاسس املادية ،ترجمة :كاظم سعد الدين،
مراجعة :إسماعيل حجارة) ،بغداد :منشورات الهيئة العامة لآلثار وال ﺮاث،
 ،(٢٠٠٦ص.٣٩٨
) (٤١اريانوس ،أيام ٕالاسكندر ي العراق ،ص.٣٧
) (٤٢اريانوس ،أيام ٕالاسكندر ي العراق ،ص٣٧؛ روتن ،تاريخ بابل ،ص١٧٣؛
غاغيك سركسيان" ،أرض املدينة ي بالد بابل ي العهد السلو ي" ،بحث
ضمن كتاب :العراق القديم ،ترجمة :سليم طه التكري ) ،بغداد :دار
الحرية للطباعة ،(١٩٧٦ ،ص٤٨١؛ سليمان والفتيان ،محاضرات ي
التاريخ القديم ،ص٢١٨؛ الصال ي ،العمارة ،ص١٨٨؛ جون اوتس ،بابل،
ترجمة :سم ﺮ عبد الرحيم الجل ) ،بغداد :منشورات دائرة ٓالاثار
وال ﺮاث ،(١٩٩٠،ص٢١٣؛ باقر ،مقدمة ،ج ،١ص.٦٥٤-٦٥٣
) (٤٣غنيمة ،نزهة املشتاق ،ص.٨٤
) (٤٤دروثي مكاي ،مدن العراق القديمة ،ترجمة :يوسف يعقوب مسكوني،
بغداد :مطبعة شفيق ،(١٩٦١،ص.٤٩
) (٤٥الصال ي ،العمارة ،ص١٨٨؛ اوتس ،بابل ،ص.٢١٢
) (٤٦باقر ،مقدمة ،ج ،١ص.٦٥٤
) (٤٧اوتس ،بابل ،ص٢١٢؛ بوتس ،حضارة وادي الرافدين ،ص.٣٩٩
) (٤٨بوتس ،حضارة وادي الرافدين ،ص.٤٠١
) (٤٩املصدر نفسه ،ص.٥٢
) (٥٠اريانوس ،أيام ٕالاسكندر ي العراق ،ص٤٠؛ بوتس ،حضارة وادي
الرافدين. ٥٣،
) (٥١بوتس ،حضارة وادي الرافدين ،ص.٣٩٧
) (٥٢اريانوس ،أيام ٕالاسكندر ي العراق ،ص٥٥-٥٤؛ بوتس ،حضارة وادي
الرافدين ،ص.٣٩٧
) (٥٣بوتس ،حضارة وادي الرافدين ،ص .٤٠٩-٤٠٨والواقع إن مطابقة تريدون
مع اريدو ما زالت غ ﺮ مؤكدة فاألستاذ ٔالاحمد يرى أن هذﻩ املدينة بمحل
ليس ببعيد عن جبل سنام ي جنوب العراق وهو موقع قريب من مدينة
اريدو .انظر :سامي سعيد ٔالاحمد" ،العراق ي كتابات اليونان والرومان"،
مجلة سومر ،م،٢٦:ج ،٢-١:لسنة ،١٩٧٠:ص١٣٥؛ ي ح ن يعتقد البعض
إ ا ي أنحاء مدينة الزب ﺮ الحالية .انظر :فؤاد جميل ،العراق ي القرن
الرابع امليالدي بحسب وصف املؤرخ الروماني اميانوس مرشيلينوس،
)لندن :دار الوراق ،( ٢٠٠٨،ص.١٥
) (٥٤شيلدن آرثر نودملان" ،ميسان :دراسة تاريخية أولية" ،ترجمة :فؤاد جميل،
مجلة ٔالاستاذ ،م،١٢لسنة ،١٩٦٤-١٩٦٣:ص٤٣٥؛ جون هانسمان،
الجغرافية التاريخية ملنطقة رأس الخليج العربي ،ترجمة :عادل عبد ﷲ
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خطاب) ،البصرة :مركز دراسات الخليج العربي ،(١٩٨٠ ،السلسلة
الخاصة ،العدد ،٤٢:ص٢-١؛ سامي سعيد ٔالاحمد ،تاريخ الخليج العربي
من أقدم ٔالازمنة ح التحرير العربي) ،البصرة منشورات دراسات الخليج
العربي ،(١٩٨٥،ص٣٣٢؛ بوتس ،حضارة وادي الرافدين ،ص.٤٠٩
) (٥٥اريانوس ،أيام ٕالاسكندر ي العراق ،ص.٤٢-٤١
) (٥٦اريانوس ،أيام ٕالاسكندر ي العراق ،ص٤٣-٤٢؛ تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ،
ص.٩٤
) (٥٧تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص.٩٩
) (٥٨اريانوس ،أيام ٕالاسكندر ي العراق ،ص.٤٢
) (٥٩باقر وآخرون ،تاريخ إيران القديم ،ص٨١؛ برن ،تاريخ اليونان ،ص٤٣٤؛
دياكوف وكوفاليف ،الحضارات القديمة ،ج ،٢ص.٣٩٧
) (٦٠باقر ،مقدمة ،ج ،٢ص٤٤٦؛ برن ،تاريخ اليونان ،ص٤٣٨؛ مكاوي،
الشرق ٔالادنى ،ص٢٢؛ دياكوف وكوفاليف ،الحضارات القديمة ،ج،٢
ص.٣٩٧
)ٔ (٦١الاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم ،ص١٢٧؛ ف.دياكوف وس.
كوفاليف ،الحضارات القديمة ،ج ،٢ص.٣٩٤
) (٦٢الصال ي ،اململكة الحثية ،ص.٥٦٥
)ٔ (٦٣الاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم ،ص.٣٨٧
)ٔ (٦٤الاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم ،ص.٣٨٩
) (٦٥تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص٤٩-٤٨؛ ٔالاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق
القديم ،ص.٣٨٩
) (٦٦انظر هذﻩ الرواية ي :تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص.٧٤-٧٣
) (٦٧باقر ،مقدمة ،ج ،٢ص٣١١؛ سليمان والفتيان ،محاضرات ي التاريخ
القديم ،ص٣٧٧-٣٧٦؛ برن ،تاريخ اليونان ،ص٤٣٣؛ مكاوي ،الشرق
ٔالادنى ،ص.١٦
) (٦٨سليمان والفتيان ،محاضرات ي التاريخ القديم ،ص٣٧٧؛ برن ،تاريخ
اليونان ،ص٤٣٣؛ سامي سعيد ٔالاحمد ،فلسط ن ح التحرير العربي،
)بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة ،(١٩٨٨ ،ص.٦٠
)ٔ (٦٩الاحمد ،تاريخ فلسط ن القديم ،ص.٢٨٦
) (٧٠املصدر نفسه ،ص.٢٨٧-٢٨٦
)ٔ (٧١الاحمد ،تاريخ فلسط ن القديم ،ص٢٨٧؛ ٔالاحمد ،فلسط ن ،ص.٦٠
) (٧٢غنيمة ،نزهة املشتاق ،ص.٨٤
)ٔ (٧٣الاحمد ،تاريخ فلسط ن القديم ،ص.٢٨٧
)ٔ (٧٤الاحمد ،تاريخ فلسط ن القديم ،ص٢٨٧؛ ٔالاحمد ،فلسط ن ،ص.٦٠
) (٧٥سليمان والفتيان ،محاضرات ي التاريخ القديم ،ص٢١٨؛ ٔالاحمد
والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم ،ص١٢٨؛ باقر وآخرون ،تاريخ إيران
القديم ،ص٧٩؛ دياكوف وكوفاليف ،الحضارات القديمة ،ج ،٢ص.٣٩٥
) (٧٦اريانوس ،أيام ٕالاسكندر ي العراق ،ص.٣٦
) (٧٧بوتس ،حضارة وادي الرافدين ،ص .٣٩٨-٣٩٧وقد أيد بعض املؤرخ ن
الكتاب ٕالاغريق ي مسألة استقبال البابلي ن لإلسكندر .انظرٔ :الاحمد
والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم ،ص١٢٩؛ الصال ي ،العمارة ،ص١٨٨؛
اوتس ،بابل ،ص.٢١٢
) (٧٨بوتس ،حضارة وادي الرافدين ،ص٣٩٨؛ دياكوف وكوفاليف ،الحضارات
القديمة ،ج ،٢ص.٣٩٥
) (٧٩جورج رو ،العراق القديم ،ترجمة :حس ن علوان حس ن) ،بغداد :دار
الحرية للطباعة ،(١٩٨٤ ،ص٥٤٨؛ وحول رواية ه ﺮودوتس الخاصة
بسلب تمثال الرب مردوك ،انظر :ه ﺮودوتس .١٨٣: ١،ي :ه ﺮودوت ،تاريخ
ه ﺮودوت ،ترجمة :عبد ٕالاله املالح) ،أبو ظ  :هيئة أبو ظ للثقافة
وال ﺮاث.(٢٠٠٧ ،

) (٨٠بوتس ،حضارة وادي الرافدين ،ص.٣٩٨
) (٨١اريانوس ،أيام ٕالاسكندر ي العراق ،ص.٤٦
) (٨٢املصدر نفسه ،ص.٤٧
) (٨٣املصدر نفسه ،ص.٤٩
) (٨٤عبد السالم عبد العزيز فهم  ،تاريخ اللغة ٕالايرانية) ،الفجالة :مطبعة
شاتو ،(١٩٧٢،ص.٤١
) (٨٥افيستا :الكتاب املقدس للديانة الزرادشتية ،تحرير :خليل عبد الرحمن
وآخرون) ،دمشق :روافد للثقافة والفنون ،(٢٠٠٨ ،ص.٨٧٢-٨٧٠
) (٨٦حول مسألة حرق القصر ي برسيبولس انظر :باقر ،مقدمة ،ج ،٢ص٤٤٦؛
سليمان والفتيان ،محاضرات ،ص٢١٨؛ برن ،تاريخ إيران ،ص٤٣٤؛
ٔالاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم ،ص١٢٩؛ باقر ،مقدمة ،ج،١
ص.٦٥٢
)ٔ (٨٧الاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم ،ص.١٢٩
) (٨٨هاري ساكز ،قوة أشور ،ترجمة :عامر سليمان) ،بغداد :مطبعة املجمع
العلم العرا ي ،(١٩٩٩ ،ص.٣٧٩-٣٧٨
) (٨٩حوا انتشار اللغة ٓالارامية انظر :تيودور نولدكة ،اللغات السامية ،ترجمة:
رمضان عبد التواب) ،القاهرة :دار ال ضة العربية ،(١٩٦٣ ،ص٥٢-٥٠؛
سامي سعيد ٔالاحمد ،تاريخ اللغات الجزرية-مطبوع ضمن كتاب :حضارات
ً
أساسا للحضارة اليونانية) ،بغداد :مطبعة إيالف،(٢٠٠٣ ،
الوطن العربي
ص.١٤٦-١٤٥
) (٩٠انظر هذا التحليل ئ :الاحمد والهاشم  ،تاريخ الشرق القديم ،ص-١٣٥
.١٣٦
) (٩١كوردن تشايلد ،ماذا حدث ي التاريخ ،ترجمة :حس ن مؤنس) ،القاهرة:
بال.مط ،(١٩٥٦ ،ص٢٣٧-٢٣٦؛ انظر كذلك :دياكوف وكوفاليف،
الحضارات القديمة،ج ،٢ص.٣٩٧
) (٩٢دياكوف وكوفاليف ،الحضارات القديمة،ج ،٢ص.٣٩٨-٣٩٧
) (٩٣الصال ي ،املدينة ،ص.٣٥٠-٣٤٩
) (٩٤املصدر نفسه ،ص.٣٥١-٣٥٠
) (٩٥تشايلد ،ماذا حدث ي التاريخ ،ص.٢٣٨
) (٩٦ساكز ،قوة أشور ،ص.٢٧٤
) (٩٧ف.أ.بليافسكي ،أسرار بابل ،ترجمة :توفيق فائق نصار) ،دمشق :دار عالء
الدين ،(٢٠٠٧،ص.١٥٧
) (٩٨تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص.٩٨-٩٧
) (٩٩تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص١٣٢-١٣٠؛ مكاوي ،الشرق ٔالادنى ،ص٢٠-١٩؛
دياكوف وكوفاليف ،الحضارات القديمة ،ج ،٢ص.٣٩٦
) (١٠٠برن ،تاريخ اليونان ،ص٤٣٨؛ مكاوي ،الشرق ٔالادنى ،ص.٢٣-٢٢
) (١٠١تارنٕ ،الاسكندر ٔالاك ﺮ ،ص.٣٢
) (١٠٢اوتس ،بابل ،ص.٢١٣-٢١٢
) (١٠٣املصدر نفسه ،ص.٢١٣

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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ﺟﻞ دراﺳﺎت اﳌﺆرﺧني ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻐﺮب اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺳ ّﺠﻠﻪ ﻗﺪﻣﺎء ﻣﺆرﺧﻲ اﻹﻏﺮﻳﻖ اﻟﺮوﻣﺎن،
ﺗﻜﺎد ﺗﻘﺘﴫ ّ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻠّﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻟﻬﺬا رﻏﺒﻨﺎ ﰲ دراﺳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻠﻚ ﻣﻜﻮﺳﻦ )ﻣﺴﻴﺒﺴﺎ( ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﻮش اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ
اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻮك اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﻮن .ﻟﻘﺪ ﺑﺮز اﳌﻠﻚ ﻣﻜﻮﺳﻦ ﻋﲆ ﻋﺮش ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﺎ اﳌﻮﺣﺪة ،ﺣﻴﺚ دام ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻬﺎ ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺜﻼﺛني
ﻋﺎ ًﻣﺎ ) ١٤٨ق.م ١١٨ -ق.م( وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻫﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﻠﻚ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ ﻣﻮاﺻﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺑﺪأه أﺑﻴﻪ اﳌﻠﻚ ﻣﺎﺳﻴﻨﻴﺴﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﺳﻴﺎﺳ ًﻴﺎ واﺟﺘامﻋ ًﻴﺎ .ﻛام ﻣ ّﻴﺰ اﻟﻬﺪوء واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﱰة ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ذﻟﻚ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌﻌامري واﻟﻔ ّﻨﻲ ،وﻟﻬﺬا ﻧﺠﺪ أ ّن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﴐﺣﺔ واﳌﻌﺎﺑﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟ ّﻨﻘﻮش اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ إﱃ
ﻋﻬﺪه ،وﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﺗﻮارﻳﺦ ﺣﻜﻢ اﳌﻠﻮك واﻧﺠﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ،وﰲ دراﺳﺘﻨﺎ
ﻫﺬه ﺳﻨﺤﺎول أن ﻧ ّﻌﺮج ﻋﲆ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻮش وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ :ﻧﻘﻴﺸﺔ دوﻗﺎ اﻷﺛﺮﻳﺔ وﻧﻘﻮش اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺳريﺗﺎ )ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ( وﻳﻮل
)ﴍﺷﺎل( واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻬ ّﻤﺔ ﺟ ّﺪا ﺣﻮل أوﺿﺎع اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻨﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻛام أﻓﺎدﺗﻨﺎ
ﻛﺜ ًريا ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻮﺑﻮﻣﻨﻴﻤﻴﺎ ) (Toponimieوﻛﻠﻬﺎ مت ّﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ دراﺳﺘﻪ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ وﺣﻀﺎرة ﺑﻼد اﳌﻐﺮب
اﻟﻘﺪﻳﻢ.
  
  
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ:

 ١٩ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٣

ﺍﻟﻌـــﺮﺵ ﺍﻷﻣـــﺎﺯﻳﻐﻲ ،ﺍﻟﻨﻘـــﻮﺵ ﺍﻟﺒﻮﻧﻴـــﺔ ،ﺍﻟﻤﻐـــﺮﺏ ﺍﻟﻘـــﺪﻳﻢ ،ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـــﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺒــﻮﻝ ﺍﻟﻨﺸــﺮ:

 ٢٥ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠١٤

ﺍﻟﻨﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ



ﺗﻴﻐﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ" ،ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻜﻮﺳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ) ١١٨ – ١٤٨ﻕ.ﻡ(" -.ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ -.ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ؛ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 .٢٠١٥ﺹ .٥٩ – ٥٢
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ّ
لعل من أهم مخلفات امللوك ٔالامازيغ املادية والحضارية ال
بقيت شاهدة ع ى عصرهم ،ما اكتشفه علماء ٔالاثار أو عن -طريق
الصدفة – من أنصاب و ي منقوشة بعدة لغات ) ّ
ليبية -بونية-
بونية جديدة( ،و ي منتشرة ي كل أرجاء بالد تامزغا والسيما
الحواضر الك ﺮى كس ﺮتا ودوقا ،ومن ب ن امللوك الذين اهتموا
بتخليد عهدهم نجد ٕالاغليذ مكوسن بن ٕالاغليذ ماسنسن بن
ُ
ٕالاغليذ قايا ،حيث ّ
أن ّ
جل النصوص نقشت خالل عهدﻩ ،و ي
دراستنا هذﻩ سنتطرق إ ى فحوى هذﻩ النصوص وأهمي ا التاريخية

وذلك من خالل إشار ا إ ى امللك مكوسن وف ﺮة حكمه الطويلة
) ١١٨ -١٤٨ق.م(.

_ DÝJÑMMT–MPTEà‰çÓÚÔ×¹]‚ãÂVğ÷æ
 -١/١شخصية امللك مكوسن ) :( M.K.W.S.N
تش ﺮ املصادر التاريخية إ ى أن مولد امللك مكوسن كان حوا ي
سنة  ٢٠٠ق.م ،غ ﺮ أننا ال نعرف الكث ﺮ عن طفولته ،وكل الذي
ّ
وصل إ ى املؤرخ ن هو أنه تربى ي كنف والدﻩ امللك ماسنسن
)ماسينيسا( وتتلمذ عليه أمور الحكم والسياسة (١)،وقد أشار
الجغرا ي ٕالاغريقي اس ﺮابون ) (Strabonإ ى ّ
أن امللك مكوسن يو ي
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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ﻣﻘﺎﻻت
أوقات فراغه ي
أهمية كب ﺮة للعلماء واملثقف ن وغالبا ما يق
ّ
دراسة الفلسفةّ (٢).أما فيما يخص اسمه ،فيبدو أن اسم " مكوسن
أو مكواسن " ) (M.K.W.S.Nكما ورد ي النقوش ٔالاثرية ،هو الاسم
الحقيقي له بالنطق اللي ٔ -الامازي ي ،وهو اسم شهرة يحمل داللة
العظمة ّ
والرياسة حسب ما أشار إليه باحث اللسانيات ٔالاستاذ
حدادو ) (٣)،(Haddadou .M.Aي ح ن ورد اسمه ي الكتابات
الالتينية ع ى الشكل ٓالاتي :مكيبسا ) (Micipsaو ي اللغة الفرنسية
"ميسبسا".
 -٢/١مكوسن يرث العرش ٔالامازي ي:
استطاع امللك ماسنسن أن يوحد بالد املغرب القديم )تامزغا(
ً
ابتداء من سنة  ٢٠٣ق.م و ي الوحدة الثانية بعد تجربة امللك
ٔالامازي ي املازيسي ي سيفاكس ) (٤).(Syphaxامتدت مملكة تامزغا
املوحدة من خليج السرت الصغرى ي ليبيا إ ى ر مولوشا ع ى
حدود مملكة املور ) ر ملوية ً
حاليا ب ن الجزائر واملغرب الاق (
ً
جنوبا .وقد دام حكم ٕالاغليد
وإ ى رفاف الصحراء )بالد الجيتول(
ماسنسن حوا ي  ٥٦سنة قضاها ي خدمة شعبه وتطوير مملكته ي
ً
ً
ً
وعسكريا( وأضحت
اجتماعيا
)اقتصاديا،
جميع مجاالت الحياة
اململكة من أقوى الدول ي تلك الف ﺮة ع ى جميع ٔالاصعدة ،ولم
تكن تابعة للتاج الروماني كما ذهب أولئك الذين يتحاملون ع ى
التاريخ ٔالامازي ي وسيادة الدولة ٔالامازيغية ي تلك الحقبة القديمة.
عاش امللك ماسنسن وبلغ ّ
سن التسع ن) (٥حسب رواية املؤرخ
ّ
أحس بدنو أجله ،ترك
ٕالاغريقي بوليبيوس ) ،(Polybeوعندما
وصية ملكية مفادها تقسيم سلطات العرش ٔالامازي ي ب ن أبنائه
الثالث الشرعي ّ ن مكوسن ) (Micipsaوغلسن )(Gulussa
ومسطان – بعل ) ،(Mastanabalوبحضور القائد الروماني
سيبيون إمليانوس ) (Emilien Scipionوالسؤال املطروح :ما ي
الدوافع ال جعلت ماسنسن يوزع السلطات ب ن أبنائه؟ علما أن
وراثة العرش النوميدي كانت ألك ﺮ العائلة امللكية ّ
سنا )الذكور(،
وكيف ّ
نفسر هذﻩ ٕالاجراءات املتخذة من قبل العاهل ٔالامازي ي؟
يبدو أن العاهل ماسنسن كان أك ﺮ حكمة وحنكة سياسية
وتطلعا ملستقبل اململكة وكذلك ٔالاخطار الخارجية املحدقة ا ،و ي
حقيقة ٔالامر نجد أن امللك قد عهد إ ى أك ﺮ ابنائه مكوسن بالخاتم
امللكي الذي يدل ع ى أولويته ي الخالفة ً
شرعا) (٦و ذا ٕالاجراء يكون
امللك قد ا ى التقليد املعروف ي توريث الحكم ألك ﺮ العائلة ّ
سنا،
ر
ّأما إشراك أخويه ٓالاخرين)غولوسا ومستنبعل( ي الحكم ،فهو
ُ
كذلك كان ً
وفقا لنظام املدينة ٔالامازيغية ال تس ﺮ من طرف ثالثة
أشفاط ) (Suffétesأي القضاة كما هو الحال بالنسبة ملدينة
مك ﺮ) (Maktarisكما أشار إ ى ذلك املؤرخ شارل
بيكار) (٧)(Ch.Picardوهذا ما ّ
أكدته نقيشة دوقا ٔالاثرية.

أما توكيل مهمة التقسيم إ ى القائد الروماني سيبيون
ّ
إمليانوس ،فرأى ماسنسن أنه من الحكمة استشار م ي ذلك
ً
كاس ﺮاتيجية لتجنب الصدام معهم مستقبال ،وكذلك عالقاته
الحسنة مع الرومان ال ربطته م ي ّ
السلم والحرب .ومجمل
مما سبق؛ ّ
القول ّ
أن العاهل ماسنسن استطاع أن يوفق ي هذا
القرار امللكي وذلك ملراعاته لجميع شروط توريث حكم اململكة.
ً
ابتداء
ي خضم الحصار البحري الذي ضربه الرومان ع ى قرطاجة
من سنة  ١٤٩ق.م ،قدم القائد الروماني سيبيون إ ى العاصمة
س ﺮتا ) (Cirtaبأمر من امللك ماسنسن الذي تو ي قبل يوم ن من
وصول القائد (٨)،وشرع سيبيون ي توزيع السلطات ب ن ٔالامراء
ً
متبعا الوصية امللكية و ي كاآلتي :كانت ٕالادارة للملك
الثالث
مكوسن ،ي ح ن أسندت قيادة الجيش للملك غولوسا ،أما القضاء
فقد تكفل به امللك مسطان -بعل الذي تشبع بالثقافة ٕالاغريقية،
ُولقب ّ
كل واحد بلقب امللك )ٕالاغليد( كما ورد ي النقوش ٔالاثرية
)(٩
والنصوص القديمة.
و ذا التقسيم تم تطبيق وصية امللك الراحل ،وكان مكوسن
ع ى رأس هرم السلطة لتقلدﻩ الجهاز ٕالاداري والخاتم امللكي .لم
تستمر ٔالاوضاع ع ى هذﻩ الحالة ،فسرعان ما تو ي امللكان غولوسا
ومسطنبعل ي ظروف غامضةّ ،
ويرجح سالوست أ ما ماتا بتأث ﺮ
املرض (١٠)،وأصبحت بذلك جميع السلطات بيد امللك مكوسن.
 -٣/١انجازات مكوسن الحضارية:
ّ
ُ
إن عهد مكوسن الطويل ) ١١٨ – ١٤٨ق.م( لم يحظى باهتمام
املؤرخ ن ٕالاغريق والرومان ً
نظرا لعدم اهتمام هؤالء باملنطقة
ّ
إال عندما تكون ّ
محل احتكاك بالشعب ن ٕالاغريقي
املغاربية
ُ
والالتي  ،وال يستبعد أن هذا الصمت ناتج عن سيادة الاستقرار ي
نوميديا خالل عهدﻩ (١١).سار امللك مكوسن ع ى خطى والدﻩ ي
تطوير اململكة وال وض باقتصادها وأو ى عناية فائقة بالعمران
وحياة التمدن ،وطبع سياسته الخارجية بطابع ّ
السلم والعالقات
الحسنة املبنية ع ى املصالح املش ﺮكة خاصة مع الدولة الرومانية
حليفة أبيه امللك ماسنسن ،ومن مظاهر هذﻩ العالقات جملة
ّ
املساعدات ال
قدمها ٕالاغليد مكوسن للرومان أثناء حرو م
ّ
الطويلة ومن أهمها الفليق العسكري الذي أرسله بقيادة ابن أخيه
ٔالام ﺮ يوغرطه سنة  ١٣٤ق.م ،كما بعث بكميات كب ﺮة من القمح
للجيش الروماني املحارب ي سردينيا فيما ب ن سن )١٢٥ – ١٢٦
ق.م( (١٢).أما عن ج ﺮانه الغربي ن )مملكة املور( فلم تذكر املصادر
أي محاولة للملك مكوسن ي توسيع مملكته ع ى حسا م .ومجمل
القول؛ ّ
ظل ً
فإن ٕالاغليد مكوسن ّ
متبعا لسياسة أبيه الخارجية ومن
املحتمل أن يكون ذلك نتيجة وصية سرية تلقاها من أبيه.
أما عن السياسة الداخلية ي اململكة ،فرغم ّ
تخليه عن سياسة
ّ
أبيه التوسعية ،فإنه قد واصل سياسته ي تطوير دولته والاعتناء
بعاصمته س ﺮتا حيث زاد ي تجميلها وتحصي ا ويذكر اس ﺮابون أ ّ ا
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ّ
كانت قبلة العلماء والفنان ن والفالسفة ٕالاغريق والالت ن (١٣)،وكذلك
بتشييد القرى ّ
ّ
الزراعية وتكوين
اهتمامه بتنمية الفالحة والتجارة
ّ
ضيع ذات مدخول وافر ،وظهرت مدن هامة كباجة ) (Vagaوثوقا
) (Thuggaوقفصة ) (Gafsaبمواردها الاقتصادية واملالية ،وكانت
باجة أهم سوق ي اململكة بفضل أراض ا الخصبة وأشاد املؤرخ
)(١٤
سالوست ب ﺮا ا أثناء حديثه عن حملة ميتلوس سنة  ١١٠ق.م.
كذلك ّ
وتشييد املعالم العمرانية ّ
ّ
والنصب
اهتم امللك مكوسن ببناء
ّ
ّ
أكدت سنوات حكمه وحدود مملكته وهو
ٕالاهدائية والجنائزية وال
ما سنتطرق إليه ي حديثنا عن النقوش ٔالاثرية املتعددة ي جل
املدن النوميدية .كما ّ
سك العملة باسمه وباسم والدﻩ ماسنسن
لتنظيم املبادالت التجارية ال ربطته ببالد ٕالاغريق وجزر البحر
املتوسط.
ّ
ّ
إن عهد امللك ٔالامازي ي مكوسن يعد من أز ى العهود وأك ﺮها
سلما واهتماما بمجاالت الحياة )الاقتصاد ،العمران( ،وكل هذﻩ
ٕالانجازات جعلت املؤرخ كامبس ) (Campsيعلق ع ى عهد مكوسن
قائالّ :
"إن ثالثون سنة من السلم جعلت من عهد مكوسن أك ﺮ
نفعا إن لم يكن أك ﺮها ً
عهود اململكة ً
بريقا" (١٥)،أما املؤرخ هشام
ّ
الصفدي ف ُ ﺮجع ازدياد قوة اململكة النوميدية بقيادة مكوسن ي
)(١٦
ال أثارت مخاوف الرومان.
 -٤/١وفاة امللك مكوسن وخالفته:
بعد وفاة كل من امللك ن غولوسا ومستنبعل ،تكفل امللك
مكوسن بابن هذا ٔالاخ ﺮ وهو ٔالام ﺮ يوغرطا ) (Jugurthaالذي
أعطاﻩ تربية ٔالامراء إ ى جانب ابنيه ٔالام ﺮين أذربعل )(Adherbal
وهيمبصال ) ،(Hiempsalوهنا يذكر سالوست صاحب كتاب
ّ
"حرب يوغرطا") (١٧أن ٔالام ﺮ يوغرطه كان ذو شخصية فذة وكان
يمارس الصيد والرماية ً
وفقا للتقاليد النوميدية ،وكان يتفوق ع ى
أقرانه حيث لقبوﻩ بـ" :يوقرثن" أي املتفوق عل م) (١٨وأض ى بذلك
محبوب الشعب النوميدي ،وهذا ما أثار مخاوف امللك مكوسن من
خطر هذا ٔالام ﺮ ع ى مستقبل ولديه الصغ ﺮين فعمد ي البداية إ ى
التخلص منه ثم ّ
عدل ع ى ذلك بسبب ّرد فعل الرعية ،و ي تلك
ٔالاثناء أعلن الرومان الحرب ع ى مدينة نومانس واستنجدوا بامللك
مكوسن ملساند م ،فوجد امللك فرصة للتخلص من ابن أخيه،
حيث أرسله ع ى رأس كوكبة من الفرسان إ ى اسبانيا ليحارب إ ى
جانب الرومان ّ
لعله يقتل ي ميدان الحرب) (١٩و ي تلك الحرب اظهر
يوغرطه مقدرة عسكرية عالية ممل جعل القائد الروماني سيبيون
يشيد بجدارة يوغرطه الحربية وع ﺮ عن ذلك ي رسالة شكر وجهها
إ ى امللك مكوسن ويعتقد بعض املؤرخ ن أ ّ ا رسالة تحمل ي طيا ا
ً
ضرورة تب ٔالام ﺮ يوغرطه انطالقا من عبارة ف ا سجلها لنا
سالوست ع ى لسان سيبيون ومفادها" :إن أهنئكم باسم صداقتنا
شرفكم انتم ّ
)(٢٠
فلديكم هنا رجل ّ
وجدﻩ ماسينيسا".

عند اق ﺮاب أجل امللك مكوسن ،استد ى هذا ٔالاخ ﺮ حاشيته
وابنيه ؤالام ﺮ يوغرطه وألقى ع ى مسامعهم خطابا مطوال سجله لنا
ّ
سالوست ،ويعد بمثابة وصية ملكية ف ا أعلن تبنيه لألم ﺮ يوغرطه
وجاءت العبارة كاالتي" :يا يوغرطه بقد كنت صبيا بال أب وال آمال
وال ثروة عندما دعوتك ألن تكون وريث تاج العرش ،وهذا ي ﺮهن
ع ى محب ّإياك مثل ولدي (٢١)،"...وبعد ثالثة سنوات تو ي امللك
وهو ما يوافق سنة  ١١٨ق.م وحسب سالوست نجد أن التب
حدث ي سنة  ١٢١ق.م أي بعد  ١٢سنة من حرب نومانس ،وهذا
ّ
يبطل الرأي القائل باتباع امللك مكوسن أوامر الحكومة الرومانية.
تو ي امللك مكوسن ي سن متقدمة وأقيم له حفل جنائزي يليق
بقائد أمة ،أما عن قضية مكان دفنه فلم يثبت بعد ،وسنتطرق إ ى
هذﻩ النقطة عند الحديث عن نقيشة شرشال امللكية .اجتمع
ٔالامراء الثالث ي العاصمة س ﺮتا للنظر ي شؤون تسي ﺮ اململكة ولم
يتفقوا ي ذلك بسبب احتقار أبناء مكوسن البن ّ
عمهم يوغرطه
وأدرك هذا ٔالاخ ﺮ الخطر الذي ستتعرض له اململكة بسب ما،
ونتيجة ذلك اقتسم ٔالامراء الثالثة كنوز العرش واختار كل واحد
ً
م م
إقليما يس ّ ﺮﻩ بنفسه (٢٢)،لكن يوغرطه لم يرض بذلك حيث
ً
قام بالقضاء ع ى أبناء عمه بدءا يمبصال سنة  ١١٧ق.م وأذربعل
والجالية الرومانية بس ﺮتا سنة  ١١٢ق.م وأصبحت اململكة تحت
سلطته من جديد ،هذا ما جعل روما تعلن الحرب عليه ابتدا ًء من
سنة ١١١ق.م وال دامت ملدة سبع سنوات برز ف ا يوغرطه
)(٢٣
بمقاومته لإلم ﺮيالية الرومانية ومطامعها الاستعمارية.

íè†mù]çÏßÖ]»à‰çÓÚÔ×¹]V^⁄éÞ^m
 -١/٢ملحة عن النقوش البونية والليبية:
تعت ﺮ النقوش ٔالاثرية ) (Epigraphieمن أهم املصادر املادية
للتأريخ ي مجال التاريخ ٔالامازي ي القديم ،وع ى غرار مناطق أخرى
من العالم القديم ،ت ﺮز بالد تامزغا باحتوا ا ع ى ّ
عدة نقوش
ّ
خلدت عهود ملوك ٔالامازيغ خاصة ي الحواضر الك ﺮى )املدن(
ُ
وسجلت هذﻩ الكتابات ع ى مختلف ٔالاحجار وخاصة الحجر الكلﺴ
بالخط البوني إ ى جانب الخط اللي املح ي (٢٤).ع ﺮ العلماء ع ى
نقوش أثرية بونية-ليبية وبونية جديدة ي جميع أرجاء البالد
املغاربية ،وباإلضافة إ ى مدينة قرطاجة ال تحتوي ع ى أك ﺮ قدر
من هذﻩ النقوش ،نجد العاصمة النوميدية "س ﺮتا" حيث ع ﺮ ي
املعبد البوني بالحفرة )قسنطينة( ع ى  ٢٧٨نقش وذلك ي سنة
 ،١٨٧٥كما ع ﺮ ي كاملا )قاملة( ع ى  ١٠٧نقش وسطيف ٣٩
)(٢٥
نقش...إلخ ،وكلها مكتوبة بالبونية والليبية والبونية الجديدة.
تنقسم هذﻩ النقوش ٔالاثرية حسب طبيع ا إ ى نوع ن
أساسي ن؛ النوع ٔالاول :نقوش إهدائية وال تحمل كتابات مهداة
إ ى ٓالالهة ً
تقربا م ا ونيل رضاها والاستعانة ا ي قضاء املآرب
ويتصدر ٕالاله بعل-حامون وقرينته ٕالالهة ٔالامازيغية "تانيث" هذﻩ
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النقوش لكو ما ٕالالهان الكب ﺮان ي هذﻩ املنطقة ،كما وجدت
نقوش إهدائية ع ى شرف ٔالاغاليد والكهنة اع ﺮافا لهم بالفضل
ّ
والرياسة) (٢٦و ي ما سنتناوله ي شأن امللك مكوسن .أما النوع
الثاني :فﻬ نقوش تذكارية جنائزية و ي ً
غالبا ما تكون مطولة حيث
تتناول عادة اسم امليت ومكانته الاجتماعية ثم تتطرق إ ى مناقبه
الشخصية وتختم نصوصها بصب اللعنات ع ى كل من يحاول النيل
من البناء الجنائزي (٢٧)،ومن أهم هذﻩ النقوش الجنائزية :نقش
معبد دوقا أو ثوقا ونقش شرشال ونقوش معبد الحفرة.
عرفت املرحلة الاستعمارية لشمال إفريقيا العثور ع ى الكث ﺮ
من هذﻩ النقوش ،وانصب العلماء واملؤرخون ع ى دراس ا ّ
وفك
رموزها ومن أهمهم ٔالاب شابو ) ،(Chabotوجيمس فيفري
) ،(J.Févrierومرﺳ ) ،(Mercierوقزال )...(Gsellإلخ ،وألفوا
املجلدات والدواوين ي هذا املضمار ومن خاللها قمنا باختيار
خمسة نقوش ذكرت ملكنا ٕالاغليد مكوسن و ي :نقيشة دوقا،
نقيشة س ﺮتا امللكية ،نقيشة امللوك ّ
الس ﺮتية ،ونقيشة شرشال
امللكية.
 -٢/٢نقيشة دوقا الثانية ٔالاثرية:
ي حدود السنة العاشرة من حكم امللك مكوسن الذي يوافق
ّ
بتشييد معبد
سنة  ١٣٩ق.م (28)،أعطى امللك مكوسن ٔالامر
تذكاري تخليدا لوالدﻩ ٕالاغليد ماسنسن ،وتجدر ٕالاشارة إ ى أنّ
مدينة دوقا أو ثوقا) (Dougga ;Thugga) (٢٩ي إحدى املدن
الهامة ي اململكة النوميدية .بعد اكتمال بناء املعبدُ ،علقت ع ى
جدرانه لوحت ن من الحجر ّ
الكلﺴ مزدوج الكتابة بونية وليبية،
تناولت اللوحة ٔالاو ى أسماء ٔالاعيان الذين ّ
شيدوا املعبد ،ي ح ن
ُ
كتب ي اللوحة الثانية النص ٕالاهدائي الذي ذكر أسالف امللك
ماسنسن وابنه مكوسن حيث لقبوا جميعا بلقب "إغليد") .انظر:
الشكل رقم .(١
يعود أول اكتشاف لنقيشة دوقا ٔالاو ى إ ى سنة  ١٦٣١م إ ى ما
قام به ّ
الرحالة توماس داكروس الذي أخذ نسخة طبق ٔالاصل ) Un
ّ
وقدمها إ ى أحد مواطنيه وهو العالم
 (calqueللنقيشة
ّ
ب ﺮاز) (Peireseالذي انكب ع ى دراس ا ،وبعد ذلك بحوا ي قرن ن
من الزمن عمل ّ
الس ﺮ توماس ريد ) (Thomas Readقنصل
بريطانيا ي تونس ،ع ى اقتطاع اللوحة الحجرية ال تحمل النص
الجنائزي وحملها إ ى بريطانيا ،وبعد وفاة القنصل وضعت اللوحة
ي املتحف ال ﺮيطاني بلندن تحت رقم ) (٤٩٥ -٤٩٤وال تزال هناك
إ ى يومنا هذا (٣٠).أما النقيشة الثانية فقد اكتشف ا مصلحة ٓالاثار
القديمة لإلدارة الاستعمارية سنة  ،١٩٠٥ووضعت بعد ذلك ي
)(٣١
متحف باردو بتونس العاصمة.
بعد ذلك نشطت وك ﺮت أعمال البحث والتنقيب والدراسة
ّ
ُ
للنقوش الليبية والبونية ،وت َع ّد الدراسة ال قام ا الباحث
الفرنﺴ شابو ) (Chabotمن أهم الدراسات ي هذا املجال وأصدر

كتابه سنة  ١٩٤٠بعنوانRecueil des inscriptions ) :

ً
نقشا ً
ليبيا
 (libyquesوهو مجلد كب ﺮ جمع فيه حوا ي ١١٢٠
ً
ً
وبونيا وم ا حوا ي  ٢٠نقشا مزدوج اللغة بونية – ليبية ثم ليبية
والتينية (٣٢).وم ا النقيشة الثانية ال درسها ي هذا الكتاب،
وس ﺮكز عل ا من خالل ما ورد ف ا من أسماء امللوك ٔالاوائل لبالد
ٔالامازيغ.
)(٣٣
 نص نقيشة دوقا الثانية:

السطرين ٔالاول ن من ّ
ّ
النقيشة بالحرف البوني واللي :

 ترجمة إ ى الحرف العربي من الكتابة الليبية:
 -١ص ك ن  /ت ب ج ج  /ب ن ي  /ف ش ن  /م س ن س
ن /غ ل د ت  /و ج ي ي  /غ ل د ت /و ز ل ل س ن /ش ف ط
 -٢ص ب س ن د هـ  /غ ل د ت  /س ي س ح  /غ ل د  /م
ك وس ن
 ال ﺮجمة العربية:
ّ
"شيد سكان دوقا من ب فشن هذا املعبد للملك ماسنسن بن
امللك قايا بن السوفيت زياللسن ،ي السنة العاشرة من حكم امللك
)(٣٤
مكوسن".
 مالحظة :قمنا بوضع سطر تحت أسماء امللوك النوميديون مكتوبةبالخط البوني واللي .
ٔالاهمية التاريخية للنقيشة :ت ﺮز أهمية هذﻩ النقيشة ي عدة
مجاالت تاريخية وحضارية وذلك من خالل تأكيدها لعدة حقائق
تاريخية وردت ي الكتابات الكالسيكية وم ا:
) (١جاء ي النقيشة ّ
أن ٔالاسرة النوميدية كانت أسرة أبوية وذلك
لكو ا ذكرت نسب امللك مكوسن إ ى أجدادﻩ كقايا وزال لسن
الذين تداولوا ع ى الحكم سواء بلقب ملك أو سوفيت ال تع
القا .
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

ﺤﻜﱠﻤﺔ .ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻣ َ
ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔُ .
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٥٥

ﻣﻘﺎﻻت
) (٢يمكن أن نستشف من النقيشة السابقة ،أن ّ
النظام البلدي
ّ
ملدينة دوقا ي عهد مكوسن كان دقيقا ومنظما ومراعيا ألصول
الحكم النوميدي العتيق ،وكان ف ا مجلس لألعيان يقودﻩ
أشفاط ومختلف ع ى التنظيم الاجتما ي القرطا ي ي كث ﺮ من
التفاصيل مما يسمح بالقول ّ
أن الـتأث ﺮ البوني كان شكليا
والتنظيم اللي كان هو ٔالاصل.
)ّ (٣
أكد نص النقيشة أسماء امللوك ٔالامازيغيون بالنطق اللي
ٔالاص ّي )مكيبسا  :مكوسن ،ماسينيسا :ماسنسن ،زالسيس:
ّ
زاللسن( وذلك بوجود الالحقة الليبية حرف النون.
 -٣/٢نقيشة مكوسن ّ
الس ﺮتية:
اكتشفت هذﻩ النقيشة سنة  ١٩٥٠بمعبد الحفرة البوني
بس ﺮتا )قسنطينة ً
حاليا( ،وتم حفظها ي متحف س ﺮتا الوط وال
تزال موجودة فيه إ ى يومنا هذا ،وقد صنفها املؤرخان شار ي وبرت
) (Charlier et Berthierي كتا ما املعنونLe Sanctuaire ) :
 (d’Elhofraتحت رقم  ،٦٤:لوحة ) ،(٨وقد كتب هذا النقش
بالخط البوني ع ى حجر كلﺴ أسود طوله ) (٥,١٢سم وسمكه )٨
مما ّ
سم( ،وارتفاعه ) ١٠سم( ،وقد ّ
شوﻩ السطر ٔالاول منه ّ
صعب
)(٣٥
قراءته.

 -٣ب ع س ر /و ا ح د /ل م ل ك م  /م ك و ا
 -٤س ن.
)(٣٧
 قراءة النص بأكمله:
  ).....................إ ى املو( -١ى إ ى بعل املقدس ي
 -٢الخامس من شهر مفع السابق )أو ٔالاول(
 -٣ي السنة الحادية عشر للملك مكوا
 -٤سن.
 الفائدة التاريخية لنص هذﻩ النقيشة:
تكمن أهمية هذﻩ النقيشة ٔالاثرية ال ع ﺮ عل ا ي العاصمة س ﺮتا،
كو ا:
ّ
 -١ذكرت النقيشة أن ٕالاله بعل البوني قد تمت عبادته ي س ﺮتا
بمعبد الحفرة ووصفته باملقدس وهذا ما يدل ع ى مكانته ب ن
ٓالالهة البونية.
 -٢كذلك أكد نص النقيشة حكم امللك مكواسن ي س ﺮتا ،كو ا
ُنقشت ي ّ
السنة الحادية عشر لحكمه وهو ما يصادف سنة
 ١٣٨ق.م ،أي بعد تاريخ نقش دوقا السالف الذكر بسنة
واحدة.
 -٤/٢نقيشة امللوك ّ
الس ﺮتية:

)(٣٨

)(٣٦

 صورة النقيشة امللكية ع ى الحجر الكلﺴ ٔالاسود:

أ -الحجر الحامل للنقيشة

أ -النصب الذي يحوي النقيشة

ب -إعادة كتابة النص بالحرف


-١
-٢

نص النقيشة بالخط العربي:
 ).........................ل ا (
د ن /ل ب ع ل  /هـ ق د ش /ب ح
م ش ل ي رح  /م ف ع  /ل ف ن ى

ب -نص النقيشة امللكية

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

ﺤﻜﱠﻤﺔ .ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻣ َ
ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔُ .
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٥٦

ﻣﻘﺎﻻت
 فك رموز النقيشة بالحرف العربي:
 -١م ت ن ت  /ا ش  /ت ن ا  /ب ع ل
 -٢ى ت ن  /ب ن /ش ن ك /ل ب ع ل
 -٣ر /ش م ا /ق ل ا /ب ع ش ر /و ع م
 -٤ش /ل ى ر ح/ب ع ل ت /ب ش ش ت /ح م ش م
 -٥م ت /ل م ل ك ن م /م ك و س ن /و غ ل س ن /و
 -٦م س ت ن ع ب ا /ا م م ل ك ت
 قراءة النص بأكمله:
نصب تذكاري ّ
شيدﻩ بعلياتون بن شيناك لبعل ادير ألنه استجاب
لدعائه ،وكان ذلك ي الخامس عشر من شهر بعلوات؟ من السنة
السادسة والخمس ن قبل بداية حكم ٔالامراء مكوسن وغلسن
)(٣٩
ومستنبعل.
 التعليق ع ى النص وفائدته التاريخية:
تثبت املصادر التاريخية أن بداية حكم أبناء ماسنسن ٔالامراء قد بدأ
سنة  ١٤٨ق.م ،أي ع ى إثر وفاة والدهم ،ويذكر النص أن تاريخ
نقشه يرجع إ ى ما قبل وفاة ماسنسن بـ  ٥٦سنة أي إ ى سنة ٢٠٤
ق.م وهو التاريخ الذي اعت ى فيه ماسنسن عرش نوميديا (٤٠)،كما
أكد النص التسمية الحقيقية باللغة الليبية لألمراء ٔالامازيغ )أبناء
ماسنسن( وهم كاآلتي:
 "م ك و س ن" وهو اسم امللك ميسيبسا أك ﺮ أبناء امللكماسنسن.
 "غلسن" وهو اسم امللك غولوسا . "مستنبعل" أو مس ن – بعل وهو اسم امللك مصتنبعل. -٥/٢نقيشة شرشال امللكية:
 تقديم النقيشة:
ّ
ي عبارة عن حجر رخامي أبيض علوﻩ  ٣٠سم وعرضه  ٢٣سم،
وقد نقش عليه النص الجنائزي بالخط البوني الجديد ) Néo
 (puniqueويتألف من إحدى عشر سطر ،وقد أصاب النقيشة
كسر ي ٔالاسطر ّ
السبعة ٔالاخ ﺮة ،مما أدى إ ى اكتناف الغموض ي
)(٤١
أجزا ا ٔالاخ ﺮة.
 قصة العثور ع ى النقيشة:
كانت النقيشة ضمن ممتلكات معمر اسباني يد ى ماركدال
) (Marcadalالذي كان يملك مزرعة عنب ع ى بعد  ٢كم غرب
ً
مدينة شرشال )يول
قديما( ،وكانت هذﻩ املزرعة موجودة ي موقع
مق ﺮة لم يتم حفرها بشكل معمق ،فكث ًﺮا ما يع ﺮ عمال هذا املعمر
أثار قديمة ويتم بيعها إ ى صانع ساعات ي املدينة وكان من بي ا
هذﻩ اللوحة الحجرية ،وعرضها هذا الصانع للبيع ،وقد اش ﺮاها
ً
ّ ّ
ّ
السيد شمي ﺮ ) (Chmiterوأصبحت ملكا له ،إال أنه قرر فيما بعد

تسليمها لتحف اللوفر و ي موجودة فيه إ ى يومنا هذا (٤٢).قام
فيليب ب ﺮ ي ) (Philipe Bergerبدراس ا فيما ب ن سن ١٨٨٧
و ١٨٨٨ووجد صعوبة كب ﺮة ي ّ
فك رموزها وقراء ا.
ً
 قراءة النص كامال باللغة العربية:
 -١معبد " كنام" حياة ٔالاحياء  Vie des vivantsمكيبسا ملك
املاسيلي ن
 -٢املجيد أو املجد املهيمن ع ى بالد عديدة امللك املتسامح
 -٣هو الذي ّ
نصب هذا التمثال من أجل .............................ق ﺮ إزم
 -٤ابن جاكوكتان ابن بوغوت ابن ماسينيسا ،املكلف أو املنوط به
أشياء مقدمة.
......................................................................... -٥
.................................................. -٦الذي هو ع ى قيد الحياة
......................................................................... -٧
......................................................................... -٨
........................... -٩الذين هم له إبان طول عمر فالن
 -١٠هذﻩ البلدان ال تنتم  .....النقيشة قام بوضعها أريس ،ابن
ن.........
)(٤٣

 قراءة النص كما ّ
بينه املؤرخ كامبس ):(Camps.G
"مقدس جنائزي ألعظم ٔالاحياء مكوسن ملك املاسيلي ن  "...واملهدي
ً
ً
ً
جنائزيا
ومعلما
إزم  Y’ZEMيعلن نفسه "خادم ٕالاله" دي تمثاال
وأدوات عبادة للذكرى املجيدة لرعية الجاللة املرموقة والكمال
)(٤٥
ٔالاسم "" (٤٤)،وهو إزم بن جاكوكتان بن بوغوت بن ماسينيسا."....
 أهمية النقيشة:
يكتﺴ هذا النص الجنائزي أهمية قصوى ،فهو يقدم لنا معلومات
وحقائق تاريخية ع ى عهد امللك مكوسن ومدينة شرشال امللكية
ومن جمل ا:
 ت ﺮز هذﻩ الصفات شيئا من الطابع ٔالالو ي باعتبار أن إزم خادمٕالاله غ ﺮ مسم الذي هو احتماال امللك مكوسن املتو ى ذاته،
فالعبارة "أعظم ٔالاحياء" واضح أ ّ ا تنطبق ع ى املتو ى وتكتﺴ
ً
ً
ً
حقيقيا.
ألوهيا
طابعا
ّ
 كذلك يرى املؤرخ كامبس ) (Camps.Gأنه من غ ﺮ املستبعد أنتكون مدينة شرشال )يول( عاصمة للملك مكوسن ،وذلك
استنادا إ ى اهتمام هذا ٔالاخ ﺮ ذﻩ املدينة ،وعالوة عن ذلك
وجود ظاهرة تعدد العواصم لدى امللوك ٔالامازيغييون حيث كان
للملك سيفاكس عاصمت ن )س ﺮتا وسيقا( ونفس ال ء للملك
يوقرثن ويوبا ٔالاول ،فمن املحتمل أن تكون يول عاصمة ثانية
للملك مكوسن بعد س ﺮتا.

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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ﻣﻘﺎﻻت
 كذلك أهمي ا كو ا أشارت إ ى البعد الجغرا ي )حدود اململكةالنوميدية(ّ ،
وأن هذﻩ املناطق كانت بصفة قطعية تابعة للتاج
النوميدي ودحضت تأويالت املؤرخ ن املحدث ن الذين حصروا
اململكة ي الجهة الشرقية للجزائر ً
حاليا وغرب البالد التونسية،
ولم تكن هذﻩ الجهة تابعة ململكة موريتانيا كما ذهب إ ى ذلك
أندري ب ﺮتي ) (Andrée Berthierي مقالته ) Nouvelle
.(Recherche sue le Bellum Jugurthinium

}^ í³
ال يزال الكث ﺮ من الغموض يكتنف العديد من هذﻩ النقوش
الليبية -البونية املوجودة سواء ي متاحفنا أو مدننا ٔالاثرية ،و ي
تحتاج إ ى دراسة علمية معمقة قصد الوقوف ع ى مضامي ا
التاريخية والحضارية ،والسيما أ ا شواهد تثبت الحقيقة التاريخية
بصفة قطعية ع ى عهود ملوك ٔالامازيغ الحاكم ن لبالد تامزغا
ّ
املهتم ن باألصول
وانجازا م الحضارية .و ي ٔالاخ ﺮ أدعوا كل
ّ
مختص ن ومؤرخ ن ٕالاقدام ع ى دراسة هذا املوروث
ٔالامازيغية من
التاري ي ألجدادنا والرجوع إ ى مادته ي مختلف الدراسات التاريخية
والاثنوغرافية املعمقة من أجل وضع ّ
حد للشكوك ال تساورنا
فيما يخص هويتنا وأصالتنا ي هذﻩ املنطقة من العالم القديم.

] íÚ^Âl^q^jßj‰

ُ
ت َع ّد النقوش ٔالاثرية من أهم املصادر املوثوقة للتأريخ ي مجال
تاريخ وحضارة املغرب القديم ،السيما عهود امللوك ٔالامازيغيون
وانجازا م ي حقل الحضارة ٕالانسانية ،وقد أعطت بعض هذﻩ
النقوش املكتشفة بصفة تلقائية! معلومات تاريخية مهمة ً
جدا وقد
توصلنا ي دراستنا هذﻩ إ ى البعض م ا:
 تأكيد بعض النقوش ٔالاثرية بصفة قطعية تواريخ حكم امللوكاملغاربة كماسنسن ومكواسن.
 أعطت هذﻩ النقوش التسمية الحقيقية لبعض امللوك )م.س.ن.س.ن  /م.ك.و.ا.س.ن /غ.ل.س.ن( ،وكذلك ٔالالقاب
الحكومية ) غ.ل.د  /ش.ف.ط( وأسماء املدن والقبائل.
 ٕالاشارة إ ى ٔالانظمة ٕالادارية ال تس ﺮ املدن النوميدية مثل دوقاومك ﺮ وذلك بوجود مجالس لألعيان ع ى رأسها أشفاط
ّ
استمد نظام "
) (Suffètesأي القضاة ،وهو نظام قديم ومنه
تاجماعث" ي منطقة القبائل.
 إبراز املعالم الجغرافية كالحدود الجغرافية للمملكة النوميديةاملوحدة ومجالها )نقش شرشال(.
ً
 ٕالاشارة إ ى الجانب الاقتصادي للمملكة وخاصة ٔالاراالفالحية واملنتوجات الزراعية املتنوعة.

 V 
Ł ŽÚ]ç
]ş
) (١محمد الصغ ﺮ غانم" ،نقيشة مسيبسا الس ﺮتية ،دراسة لغوية تاريخية"،
حولية املؤرخ ،العدد) ،(٤-٣مركز البحث ي الحركة الوطنية وثورة أول
نوفم ﺮ ،١٩٥٤الجزائر  .٢٠٠٥ص.١٥ :

(2) Charl André Julien, Histoire de l’Afrique du Nord,
Ed. Payot, Paris.1968.P :125.
(3) Haddadou M.A, Guide de la culture Berbère, Ed.
TALANTIKIT, Bejaïa.2010.P.323.

ّ
) (٤سيفاكس :ال نعرف تاريخ ميالدﻩ إال أن تاريخ وفاته كان بروما سنة  ٢٠١ق،
عندما تم شنقه من طرف الرومان ي مدينة تيبور ٕالايطالية وقد ورد اسمه
ّ
بالبونية ي عملته ال سكها ي عاصمته سيقا كما ي ي" :سفك همملكت"
أي سيفاكس امللك ،ولم تذكر املصادر تاريخ اعتالئه العرش املاصيص ي،
وقد ّ
وحد بالد تامزغا تحت زعامته واستمر حكمه لها حوا ي  ٢٠سنة ) ٢٢٠
–  ٢٠١ق.م( حيث جعل كل من سيقا وس ﺮتا عاصمت ن ملكيت ن ،وطبق
نظام الالمركزية ي التسي ﺮ ٕالاداري ،كما تج ى دورﻩ أيضا ي الوساطة ب ن
طر ي ال اع الدو ي )الرومان والقرطاجي ن( ي املؤتمر الدو ي بسيقا لسنة
ّ
 ٢٠٦ق.م وتصفه املصادر أنه من أقوى ملوك شمال إفريقيا ي تلك الف ﺮة،
انظر :السليماني أحمد ،تاريخ ملوك ال ﺮبر ي الجزائر القديمة ،دار القصبة
للنشر والتوزيع ،الجزائر ،٢٠٠٧ ،ص.٨٨ – ٨٧ :

(5) Polybe, Histoire général, XXXVI, 16, collection de la
Plèake, Paris, 1970, pp.1169 – 1170.

) (٦محمد البش ﺮ شني " ،قضية النوميدية من خالل املصادر القديمة"،
مجلة التاريخ ،معهد التاريخ )جامعة الجزائر( ،العدد ،٥:الجزائر١٩٨٨،
ص.٣٨:
) (٧محمد الصغ ﺮ غانم ،اململكة النوميدية والحضارة البونية ،ط ،١دار ٔالامة
للنشر ،الجزائر.١٩٩٨ :

(8) Polybe, XXXVI, 16.18.

) (٩محمد الصغ ﺮ غانم ،معالم التواجد الفينيقي البوني ي الجزائر ،دار
الهدى للنشر ،الجزائر ،٢٠٠٣ ،ص.١٣١ :
(10) Salluste, la Guerre du Jugurtha, Trad. Par: Charl
Durosoir, Ed. Librairie Garnier, Paris. (s.d), V, p.5.

) (١١شعبان ع ي أحمد ،السياسة الخارجية ململك نوميديا وموريتانيا من
القرن  ٣ق.م إ ى  ٤٠م ،رسالة ماجيس ﺮ ي تاريخ املغرب القديم ،جامعة
الجزائر ،٢٠١٠ – ٢٠٠٩ :ص.٥٠ :

(12) Gsell Stéphane, Histoire Ancienne de l’Afrique du
Nord, Ed. Hachette, paris.1913- 1928, VII, P.139.
(13) Charl André Julien, Op.cit., p.125.
(14) Salluste, XLVII, p.54
(15) Camps (G.), Aux origines de la berberie,
Massinissa ou les débuts de l’histoire, Libyca.
Alger, 1960 p.240.

) (١٦هشام الصفدي ،تاريخ الرومان ) ي العصور امللكية – الجمهورية –
ٕالام ﺮاطورية ح عهد ٕالام ﺮاطور قسطنط ن( ،دار الفكر الحديث ،ط،١
لبنان ،١٩٦٧،ص.٢٢٧ :
) (١٧كتاب حرب يوغرطه للمؤلف الروماني غايوس كريسبوس سالوستيوس،
تناول فيه أحداث الحرب النوميدية – الرومانية بزعامة امللك يوغرطه
وكتبه حوا ي سنة  ٤٠ق.م ،وهو الكتاب الوحيد ي هذا املجال ،لكن رغم
ذلك ال يخلوا من أحكام كسبقة شأنه شأن املصادر الالتينية ٔالاخرى ال
تتم بتطاولها ع ى تاريخ املنطقة املغاربية.

(18) Camps (G.) et Chaker(S.), «Jugurtha», in
encyclopédie berbère, Aix – en – provence,
Edisud, 2004, p.3975.
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(19) Sahli(M.Ch), Le message de Youghourtha, éd. EnNahda, Alger, 1968, p.43.
(20) Salluste, IX, p.8.
(21) Ibid., X, p.9.

) (٤٤كامبس غابريال ،مرجع سبق ذكرﻩ ،ص.٣٤٧:
) (٤٥السليماني ،املرجع السابق ،ص. ٢١٨ :

) (٢٢املجيد تيغرم ن ،اس ﺮاتيجية امللك يوغرطه ي حربه ضد الرومان )– ١١١
 ١٠٤ق.م( ،رسالة املاس ﺮ ي تخصص دراسات إفريقية ،جامعة خميس
مليانة ،الجزائر .٢٠١٣ – ٢٠١٢ :ص.٥١ :
) (٢٣ع ي أحمد ،مرجع سبق ذكرﻩ ،ص.٥١ :
) (٢٤أطلق الباحثون ي مجال اللسلنيات ع ى اللغة الليبية ذلك الكالم الذي
تداوله املجتمع املغاربي القديم منذ ٔالالف ٔالاو ى ق.م ،أي منذ أيام القبائل
الليبية القديمة كالتحنو والتمحو ثم املشوش والليبو ...واستمرت ي التداول
ب ن أفراد قبائل املاصيل واملاصيصل واملور ،انظر :العيساوي مها ،املجتمع
اللوبي ي بالد املغرب القديم ،أطروحة الدكتوراﻩ ي تاريخ املغرب القديم،
جامعة منتوري بقسنطينة ،الجزائر.٢٠١٠-٢٠٠٩ :
) (٢٥البونية الجديدة :ي عبارة عن كتابة متطورة من البونية القديمة خاصة
بعد سقوط قرطاجة سنة  ١٤٦ق.م وتختلف عن هذﻩ ٔالاخ ﺮة ي رسم بعض
الحروف ،وقد تم نقش نصب شرشال بالخط البوني الجديد الذي سوف
نتطرق إليه الحقا .انظر :غانم ،معالم التواجد الفينيقي البوني ي
الجزائر ،دار الهدى للنشر ،الجزائر  ،٢٠٠٧ص.١٢٦ :
) (٢٦غانم ،معالم التواجد الفينيقي البوني ي الجزائر ،مرجع سابق،ص.١٢٨ :
) (٢٧نفسه ،ص.١٣١ :
) (٢٨محمد الصغ ﺮ غانم" ،الرموز الكتابية الليبية ي شمال إفريقيا" ،مجلة
ال ﺮاث ،العدد ،١٠:الجزائر ،١٩٩٩ ،ص.٢٠:
) (٢٩دوقا أو ثوقا :ي من أقدم املدن ٔالامازيغية ،وتعود إ ى القرن  ٤ق.م و ا
مباني كث ﺮة ومجلس لألعيان وكانت مهد أجداد امللك ماسنسن ،وف ا ضريح
ع ى شرف ماسنسن ويوجد ا إ ى ٔالان .انظر:
- Gsell, (S.), H.A.A.N, T.VII, p.228

) (٣٠غانم ،الرموز الكتابية الليبية ي شمال إفريقيا ،مرجع سبق ذكرﻩ ،ص:
١٢ -١١
) (٣١نفسه ،ص.١٣ :
) (٣٢نفسه32.

(33) J.b. Chabot, Recueil des inscriptions Libyques,
imprimerie nationale, Paris.1940.p: 3.

) (٣٤مها العيساوي ،املجتمع اللوبي من عصور ما قبل التاريخ إ ى عشية الفتح
ٕالاسالمي ،أطروحة الدكتوراﻩ ي تاريخ املغرب القديم ،نوقشت بجامعة
منتوري -قسنطينة -الجزائر  ٢٠١٠وبإشراف الدكتور محمد الصغ ﺮ غانم،
ص.٢٩٢ :
ّ
) (٣٥غانم" ،نقيشة ميسيبسا الس ﺮتية" ،مرجع سبق ذكرﻩ ،ص.١٥:
) (٣٦نفسه ،ص.١٤ :
) (٣٧غانم" ،نقيشة ميسبسا الس ﺮتية )دراسة لغوية تاريخية( ،مرجع سبق
ذكرﻩ ،ص.١٧ :
) (٣٨غانم ،معالم التواجد الفينيقي البوني ي الجزائر ،مرجع سبق ذكرﻩ،
ص.١٣٢:
) (٣٩نفسه ،ص.١٣٣ :
) (٤٠نفسه.
) (٤١أحمد موالي السليماني ،املكنون الحضاري الفينيقي القرطا ي ي
الجزائر ،منشورات مركز البحث ي الحركة الوطنية وثورة أول نوفم ﺮ
 ،١٩٥٤الجزائر ،٢٠٠٧.ص.٢١٦ -٢١٥ :
) (٤٢السليماني ،مرجع سبق ذكرﻩ ،ص.٢١٦ :
) (٤٣نفسه ،ص.٢١٨ :
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ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻃﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻷول ﻣﺮة ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻌﺎمل ورأى ﻋﻈﻤﺔ اﻟﺴامء ،ﻣﻦ ﺳﻄﻮع اﻟﺸﻤﺲ وﺿﻴﺎء اﻟﻘﻤﺮ وﻋﻠﻮ اﻟﺠﺒﺎل وﺳﻌﺔ اﻷرض
ﻓﺄدﻫﺸﻪ ذﻟﻚ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﺬاﺟﺔ ﻋﻘﻠﻪ ﻓﺎﻧﻪ مل ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻓﺸﻌﺮ أﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ وﻋﺎﺟﺰ أﻣﺎم ﻫﺬه اﳌﻈﺎﻫﺮ
ﻓﺨﺮ ﺳﺎﺟﺪا ﻟﻬﺎ ﰲ اﻋﺘﻘﺎده أن اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻬﺎ ﺣامﻳﺔ وﻗﻮة واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎ وﺣرية) (١ﻫﺬا اﻟﺤﺲ اﻟﺪاﺧﲇ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﺪﻳﻨﺎ ﻓﺎﻟﻐﺮﻳﺰة
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑني اﻷﺟﻨﺎس اﻟﺒﴩﻳﺔ ﺣﺘﻰ أﺷﺪﻫﺎ ﻫﻤﺠﻴﺔ ،ورﻏﻢ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺠامﻋﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺣﻀﺎرة
وﻋﻠﻮم وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻠﻬﺎ دﻳﺎﻧﺔ (٢)،ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻄﻘﻮس ،وﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﺟﺎﻧﺒني اﻷول روﺣﻲ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﺜﺎين ﻣﺎدي ﻣﺘﻤﺜﻼ ﰲ اﻟﻄﻘﻮس (٣)،وﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺟﻮﻫﺮي ﺑني اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻜﺮ واﳌﻌﺘﻘﺪ
ﻓﺎﻟﻔﻜﺮ ﻫﻮ اﺟﺘﻬﺎد إﻧﺴﺎين ﻋﻘﲇ ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ وﻳﺨﻄﺄ ،أﻣﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺴﻮب إﱃ اﻹﻟﻪ ﻳﺠﺐ إﺗﺒﺎﻋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﴍاﺋﻌﻪ ﻣﻦ دون اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻣﺪى ﺻﺤﺘﻪ وﺧﻄﺄه ،وﺻﻮﻻً إﱃ اﳌﻌﺘﻘﺪ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬ ًﺠﺎ ﻣﻌﻴ ًﻨﺎ ﻳﺘﺒﻨﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﴩ
وﻳﺴﻌﻮن إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻘﻮس وﻫﻮ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ (٤).ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺎر ﺳﻜﺎن ﺑﻼد اﳌﻐﺮب اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻛﻐريﻫﻢ ﻣﻦ
اﻟﺸﻌﻮب دﻳﺎﻧﺔ ﻳﺴريون ﻋﲆ ﴍﻳﻌﺘﻬﺎ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻮﺛﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑني ﻋﺒﺎدة ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ
واﻟﻨﺠﻮم واﻟﺤﺠﺎرة واﳌﺎء ،...وﺑني اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻄﻮﻃﻤﻴﺔ )اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت( واﻟﻌﺒﺎدة اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ )اﻷﻧﻴﻤﻴﺎت( ،وﺑني ﻫﺬا وذاك ﺑﺮز
ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻬﺔ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ مبﺜﺎﺑﺔ اﳌﻠﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﻓﺘﻤﺴﻜﻮا ﺑﻬﺎ وداﻓﻌﻮا ﻋﻨﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ أن اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴاموﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻊ )اﻟﺮوﻣﺎن( واﻹﺳﻼم ﻣﻊ )اﻟﻌﺮب اﻟﻔﺎﺗﺤني( وﺟﺪت ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤﺔ ﰲ اﺧﱰاق ﻫﺬه اﳌﻌﺘﻘﺪات ،ﺑﻞ
أﻧﻬﺎ مل ﺗﺴﺘﻄﻊ أن متﺤﻴﻬﺎ وﻟﻮ ﺟﺰﺋ ًﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻠﺘﻬﻢ وﻣﻦ ﻣامرﺳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺑني ﻫﺬه اﻵﻟﻬﺔ ﻧﺠﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﻟﻪ آﻣﻮن إﻟﻪ
اﻟﺸﻤﺲ واﻹﻟﻬﺔ ﺗﺎﻧﻴﺖ إﻟﻬﺔ اﻟﻘﻤﺮ.
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كانت الديانة الوثنية تعت ﺮ العالم حلبة روحانية واسعة ،بما
ف ا الشمس والقمر ؤالا ار والرياح وي عم هذﻩ النظرية ي العصر
الحديث الفيلسوف تايلور ،الذي يرى أن الديانات قامت ع ى
أساس عبادة ٔالارواح وإن ٕالانسان عبارة عن جسد وروح ،وينسب

إ ى هذﻩ ٔالاخ ﺮة كل النجاح والفشل (٦)،وقد أنجبت املخيلة املغاربية
إله ن مهم ن شكال زوج مقدس وهما آمون وتانيت ،واملشرقية
والغربية ي شكل مدح واحتواء واف ﺮاء ،كان ً
سببا ي اختيارنا لهذا
ً
البحث للغوص فيه ،فضال عن رغبتنا ي إثراء معارفنا حول هذا
الجانب  -الدين واملعتقد  -ي حياة سكان بالد املغرب القديم ،ولعل
من ب ن أهم ٕالاشكاالت ال طمح البحث ملناقش ا واق ﺮاح إجابات
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٦٠

ﻣﻘﺎﻻت
لها :ما هو أصل عبادة ٕالاله آمون وٕالالهة تانيت ؟ وكيف تمكن
املغاربة من تطوير فكرهم والوصول به إ ى معتقد ي حيا م الدينية
؟ هل هذﻩ املقدمات كافية إلنشاء دين أو معتقد مغاربي؟ أم ي
مجرد معارف بدائية بسيطة ؟ وكيف نفسر عالقة التأثر والتأث ﺮ ب ن
املعتقدات املحلية والوافدة ع ى بالد املغرب القديم ؟ وما هو السر
وراء محافظة املغاربة ع ى معتقدهم الدي رغم كل املؤثرات
الخارجية ؟ وهل تمكنت الديانات السماوية املسيحية وٕالاسالم ي
القضاء ع ى هذﻩ املعتقدات ؟
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يعت ﺮ من أك ﺮ ٓالالهة املختلف ي أصولها ب ن املنادي بأصله
املح ي املغاربي ،وب ن الذي يعت ﺮﻩ أجن عن بالد املغرب القديم
)مصري ،قرطا ي ،إغريقي ،روماني( وسنحاول ي هذا البحث إثبات
هويته من خالل بعض ٔالادلة ٔالاثرية.
ً
ً
يقول املؤرخ )ه ﺮي بآسيه(" :كان آمون إلها كب ﺮا عند
ال ﺮبر ،"(٧)...فمن ناحية اللغة يرى أصحاب الاختصاص أن حرف
ً
مصدريا عند املغاربة ،فاملاء اسمه  -آمان ،ؤالام  -إيمان -
امليم هو
)(٨
وهذﻩ الحجة ٔالاو ى ع ى مغاربيته .كما أن وجود مجموعة من
النقوش الصخرية لإلله آمون ي كل من معبد الحفرة  -قسنطينة -
حيث وجد به حوا ي ) (٢٨١نصب آلمون ،ووجدت له نقوش أخرى
ي كل من )هيبون ،دلس ،شرشال ،تيبازة( ،وكل هذﻩ املناطق تنتم
إ ى اململكة النوميدية ،دليل آخر ع ى مغاربيته (٩)،وكان ٕالاله آمون
عند املغاربة يعت ﺮ إله الخ ﺮ وخلود الروح والشمس (١٠)،أما املؤرخ
ً
ً
ملكا ً
أسطوريا صار إله
ليبيا
"ديودور الصق ي" ف ﺮى بأن آمون كان
)(١١
فيما بعد.
بينما نسبت املراجع املصرية ٕالاله آمون إ ى مصر ،وتقول أنه
كان يعبد بمدينة طيبة ،وقبل ذلك يجب ٕالاقرار أن آمون كان إلها
لواحة سيوة) (١٢الليبية قبل أن تصبح مصرية منذ منتصف القرن
السادس قبل امليالد) (١٣وه ﺮودوت يلحقها ي خريطته ي ليبيا) (١٤ثم
غ ﺮ اسمه من آمون إ ى آمون طيبة وأصبح ً
رئيسا لآللهة املصرية،
وتنافس الفراعنة ع ى تشييد املعابد له وإقامة الحفالت ؤالاعياد
تحت شرفه (١٥).وقد حيكت حول وجودﻩ عدة أساط ﺮ (١٦)،لكن
تمي ه ﺮودوت ي كالمه ب ن زيوس آمون املغاربي وزيوس املصري
يدمغ املوقف املصري ،زيادة ع ى ذلك فان آمون املغاربي كان إلها
للنبوءات) (١٧بالدرجة ٔالاو ى ،أما آمون املصري فكان إله للزراعة
)(١٨
والحصاد ،قبل أن يصبح سيد ٓالالهة.
وقام الكهنة املصريون بدمج ٕالاله رع معبود منفيس بالدولة
القديمة مع ٕالاله آمون معبود طيبة بالدولة الوسطى ليصبح
"آمون رع" (١٩).وهناك من املؤرخ ن َم ْن يرجع أصله إ ى قرطاجة
َ
السيد
باسم بعل حمون الذي هو عبارة عن شطرين بعل ويع
بالفينيقية ،وحمون ويع املوقد ليصبح سيد املوقد الذي تخرج

منه الحجارة ،ويقابل الشمس ي السماء) (٢٠وقد تأثر سكان
)(٢١
قرطاجة ذا ٕالاله الذي جلب لهم الانتصارات ي املعارك،
)(٢٢
فشيدت له العديد من املعابد أهمها قرطاجة وسوسة.
لكن السؤال املطروح ما هو سبب الانتشار السريع والواسع
لعبادة بعل حمون ي املغرب؟ والجواب متمثل ي رأي خب ﺮ اللغة
البونية )جيمس فيفري( بأن جذورﻩ املغاربية قبل امل يء الفينيقي
هو سبب هذا الانتشار السريع ،أما املصادر ٔالاجنبية ف ﺮى أن السبب
يعود إ ى :سرعة تأث ﺮ الديانة القرطاجية ي أي مكان حلت به هذا
من جهة وقابلية املغاربة لكل ما هو آت من الخارج من جهة
ثانية (٢٣).والدليل ع ى أن بعل حمون القرطا ي هو نفسه آمون
املغاربي نذكر :أن بعل حمون رمز له بالكبش وكذلك كان آمون
ً
وأيضا آمون
املغاربي ،كما أن ٕالاله بعل حمون هو إله شمﺴ
املغاربي ،وصعوبة التفريق ي اللغة البونية ب ن ٔالالف ،الهاء ،الحاء
)بعل آمون ،بعل هامون ،بعل حامون( (٢٤).وعند امل يء ٕالاغريقي إ ى
برقة وقورينة بليبيا "القرن السادس قبل امليالد" زادت شهرة آمون،
ً
خاصة بعد مزجه مع ٕالاله ٕالاغريقي الشه ﺮ زيوس ليصبح زيوس
)(٢٥
التنبؤ
آمون ،وأصبح ٕالاله زيوس آمون مقصد لإلغريق لطلب ِ
باملستقبل ،خاصة بعد زيارة ٕالاسكندر املقدوني له (٢٦)،وكان ٕالاغريق
بقورينة يزورون معبدﻩ ،ويطوفون حوله حامل ن تمثاله  -الكبش -
ويرتلون بعض التعاويذ الليبية قصد اس ﺮضائه ويقوم ع ى خدمته
)(٢٧
مجموعة من الرجال والنساء العذارى.
 -١/١تجسيد ٕالاله آمون:
لقد جسد ٕالاله آمون ي أشكال ورموز متعددة ،حيث جسد
ع ى شكل شيخ يجلس ع ى العرش ويمسك بكبش وصورة أخرى
إلنسان ع ى رأسه قرص الشمس يقف بمدخل املعبد وكأنه سيد
للمعبد (٢٨)،أو ع ى شكل كبش ع ى قرنيه قرص الشمس وهو
الشائع (٢٩)،وتظهر مكانة آمون عند النوميد من خالل صك عملة
بوعد من الرومان "سنة  ٤٩ق.م" ،نقش ع ى الوجه ٔالاول صورة
للملك يوبا ٔالاول مكافأة ملساعدته قوات بوم ضد قيصر ،والوجه
الثاني صورة لإلله آمون الكبش وب ن قرنيه قرص للشمس (٣٠)،كما
أن ٕالام ﺮاطور كركال قام بتشييد معبد لإللهة مين ﺮفا بتبسة نقش
عليه صورة للكبش آمون ،وهذﻩ إشارة ع ى وفاء ٕالام ﺮاطور لديانة
أجدادﻩ (٣١)،لكن أشهر ٔالاشكال املجسدة لإلله آمون نجد كل من
قرص الشمس وحيوان الكبش.
الشمس:
أجمعت املصادر القديمة ع ى أن أو ى عبادات املغاربة كانت
الشمس وهذا ما ذهب إليه ه ﺮودوت) (٣٢وهذا لفائد ا  -الدفء
وٕالانارة) - (٣٣باستثناء قبائل ٔالاترانتس "الجيتول" بالصحراء الذين
كانوا يلعنو ا ألشع ا الحارقة (٣٤)،عكس الليبيون ي الشمال الذين
يقدمون لها ٔالاضا ي (٣٥)،نجد قبائل النسامون املستقرون حول
بح ﺮة تريتون الليبية (٣٦)،وأطلق املغاربة ع ى الشمس عدة ألقاب
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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ﻣﻘﺎﻻت
م إ :الاله ٔالاك ﺮٔ ،الاع ى ،امللك ،اله السماء ٔالاقوى (٣٧)،كما لقبوها
باإلله جرزيل وكان تمثاله ع ى شكل ثور ب ن قرنيه قرص شمس
واستمرت عبادته ح القرن الحادي عشر امليالدي حسب رواية
)البكري( بقبائل هوارة (٣٨)،ويرى ه ﺮودوت أن الليبيون كانوا
يقدمون القراب ن للشمس بقطع آذان الضحية ويرمو ا فوق
املسكن ،ثم يقتلون هذا الحيوان ب ي رقبته (٣٩)،ومازال املغاربة لحد
)(٤٠
ٓالان يمارسون بعض السلوكات ال ترمز إ ى عبادة الشمس.
ولعل أهم دليل ع ى تجذر هذﻩ العبادة ي أوساط املغاربة ما
قاله ماسينيسا عند استقباله لشبيون الامي ي "أتوجه إليك أي ا
ً
جميعا بأن تجعلي أرى ي
الشمس العالية ،واليك يا آلهة السماء
مملك سيبيون (٤١)،"...ويوبا الثاني كانت له زوجة تسم كليوباترا
)(٤٢
سيلي وال تع الشمس.
الكبش:
يؤكد الباحثون أنه ال توجد شواهد كتابية تدل ع ى عبادة
املغاربة للكبش باستثناء النقوش والرسوم الصخرية ال وجدت
ع ى شكل كبش ب ن قرنيه قرص يدل ع ى الشمس و ي رقبته
قالئد ،وتمائم وزوائد صوفية تضفي عل ا هالة تعبدية وهذا يو ي
بعالقة بينه وب ن ٕالاله املصري آمون  -رع ،وهذا تفس ﺮ بعيد ألن
رسوم جبال ٔالاطلس تعود إ ى عصر النيولي القديم .كما وجدت
رسوم صخرية للكبش ي كل من :آفلو ،خنقة الحجار ،وع ن الناقة
والصا ي بورنان  -الجلفة  -كما وجدت نقوش له ي جنوب غرب
وهران ،وكان يسم )بوعالم زناقة( (٤٣).وقد لقب املغاربة كبشهم بـ
)أ  -م  -و -ن( يدل ع ى ٕالاله آمون ،واستمرت عبادة الكبش ي
العصر الوسيط حسب رواية البكري الذي يذكر قبيلة ي الجنوب
املغربي كانت تقدس الكبش .و ي ٔالاخ ﺮ نستطيع القول أن ٕالاله
آمون هو إله واحد مغاربي ٔالاصل وإنما التسميات اختلفت حوله
فاملصريون أطلقوا عليه )آمون رع( والقرطاجيون )بعل حمون(
)(٤٤
وٕالاغريق )زيوس آمون( والرومان )ساتورن(.
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كانت ٕالالهة تانيت تشكل زوج إلﻬ مقدس مع قري ا آمون لدى
املغاربة ،وكانت رمز لألمومة والخصوبة (٤٥)،ويعود تمسك املغاربة
بإلهة أن إ ى قيمة املرأة ي املجتمع القب ي واتخاذها ً
رمزا
للخصوبة (٤٦).أما أصل هذﻩ ٕالالهة فﻬ محل اختالف ً
أيضا ب ن
ٔالاصل القرطا ي ؤالاصل املغاربي فإذا أخدنا برأي املتخصص ن ي
اللغات فإن اللغة ٔالامازيغية ي الوحيدة ال تفتتح اسم املؤنث
بحرف التاء وتختم بنفس الحرف  -تانيت  (٤٧).-والذين يرجعو ا
لألصل الفينيقي فقد استدلوا بالنقوش ال وجدت حديثا بلبنان
ترمز إ ى تانيث ،وتعود إ ى القرن السادس قبل امليالد (٤٨)،وبرأي
علماء اللغة فان اسم تانيت مشتق من الكلمة الفينيقية "إي ن" أي
يعطي وكانت مختصة ملنح الذرية والغ  (٤٩)،ويعود تاريخ انتشار

عباد ا ببالد املغرب يعود إ ى القرن الخامس قبل امليالد (٥٠)،حيث
قام الفينيقيون باحتوا ا ونشر عباد ا ع ى شكل دمى جميلة دى
)(٥١
لألطفال املغاربة.
إال أن املؤرخ املشر ي "خزعل املاجدي" يقر بأن أصل هذﻩ
ٕالالهة بربريا تبناها القرطاجيون (٥٢)،ويقابلها عند الفينيقيون إلهة
الخصوبة عش ﺮت (٥٣).ولعل تمسك املغاربة برمزها إ ى يومنا هذا من
خالل ٕالابزيم الف الذي تستخدمه املرأة ي لباسها ،والوشم ع ى
)(٥٤
ج ة املرأة هو خ ﺮ دليل ع ى جذورها املغاربية.
 -١/٢تجسيد ٕالالهة تانيت:
لقد جسدت ٕالالهة تانيت ي رموز وأشكال متعددة م ا :مثلث
يعلوﻩ خط مستقيم يمثل الذراع ن تتوسطها نقطة مستديرة تمثل
)(٥٦
الرأس (٥٥)،والنخلة والحمامة والرمانة ال تدل ع ى الخصوبة،
كما وجدت ع ى شكل امرأة تضع اب ا ع ى ركبت ا (٥٧)،والهالل
والقرص الذي يرمز إ ى القمر (٥٨)،وتقابل حسب ه ﺮودوت إله
الشمس أمون (٥٩)،والصولجان الذي يتكون من غصن الزيتون
يحمل أعالﻩ جناح ن وتلتف حوله أفا ي (٦٠)،والسنابل والسمكة
)(٦١
ال ترمز لألمومة.
كما َع ﺮ علماء ٓالاثار سنة ١٩٤٠م ع ى حوا ي " ١٥٨قطعة "
نقود من الرصاص وال ﺮونز ب ي باب الجزيرة  -الجزائر العاصمة -
تعود إ ى القرن ن ٔالاول والثاني قبل امليالد تحمل ع ى وجهها صورة
المرأة ع ى رأسها تاج وأمامها رمز النصر و ي ٕالالهة تانيت (٦٢)،كما
وجد ضريح ضخم بص ﺮاتة) (٦٣منقوش عل ا شكل تانيت رمز
املثلث (٦٤)،وقد ع ﺮ بمعبدها ي قرطاجة ع ى عدة جرار فخارية ا
عظام أطفال و ي داللة ع ى تقديم ٔالاضا ي البشرية لإللهة
تانيت (٦٥)،كما وجد لها أزيد من أربعة آالف نقش مع قري ا
)(٦٦
آمون.
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ﻣﻘﺎﻻت
}^ í³
من خالل ما تم تقديمه ي هذا البحث يمكن القول بأن؛ وجود
آثار لعبادة آمون وتانيت لوقتنا الحا ي ي بعض مناطق الجزائر أك ﺮ
دليل ع ى أصلية مغاربي ما ،فرغم أن الاسالم هو دين الشعب
والدولة بالجزائر بنسبة تفوق ) (%٩٨إال أن بعض السلوكات
ؤالافعال الناجمعة عن بعض ٔالاشخاص وال توارثوها أبا عن جد
خ ﺮ دليل بأن آمون وتانيت أبر من مجرد رمزين من رموز الهوية
ٔالامازيغية ،وإليكم بعض ٔالامثلة عن هذا السلوكات:

 وضع العجائز ي الكث ﺮ من مناطق الجزائر ابزيم من أجل شد
ثيا ن )وهذا الابزيم هو رمز من رموز الالهة تانيت ،ع ى شكل
مثلث يعلوﻩ خط مستقيم ودائرة(.
 مازال مربوا املاشية بالجزائر عند جز صوف الكباش ي ﺮكون
شكل دائرة ع ى ظهر الكبش و ي من أقوى صور ورموز الاله
آمون املغاربي.
 مازال الطفل الصغ ﺮ بالجزائر عند نزع ضرسه يرميه باتجاﻩ
الشمس ويقول) :أعطيتك ضرس حمار فاعطي ضرس غزال(
و ي من املقوالت الخالدة للقبائل املغاربية القديمة نحو الاله
آمون.
 الكث ﺮ من الجزائري ن يضعون عجالت سيارات ع ى منازلهم
اعتقادا م م بأ ا تحم منازلهم من الع ن الحاسدة ،والعجلة
ي رمز من رموز الاله آمون ً
قديما.
 الكث ﺮ من الفالح ن بالجزائر أثناء حرث ٔالارض يرمي حبات من
فاكهة الرمان ع ى املحراث اعتقادا منه بأن هذا الفعل
سيجعل السنبلة ممتلئة مثل حبة الرمان ،وللعلم فان حبة
الرمان ي من رموز وأشكال الالهة تانيت.
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) (١عبد الحميد خطاب :الوضع العقائدي وم يء ٕالاسالم ،ديوان املطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،١٩٩٢ ،ص.١١
) (٢عبد القادر بخوش :تاريخ ٔالاديان ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر،
 ،٢٠٠٩ص.٩
) (٣سوسن بيطار" :فلسفة الدين" ،املوسوعة العربية ،ج ،٩ط ،١دمشق،
 ،٢٠٠٦ص.٥٦٣
) (٤عبد القادر بخوش :تاريخ ٔالاديان ،...ص.١١
ل
) (٥فراس السواح :موسوعة تاريخ ٔالاديان  -الكتاب ٔالاو  ،الشعوب البدائية
والعصر الحجري ،ط ،٢منشورات عالء الدين ،سورية ،٢٠٠٧ ،ص.٢٢٨
) (٦عبد القادر بخوش :تاريخ ٔالاديان ،...ص.٢٤
) (٧ألفرد بل :الفرق ٕالاسالمية ي الشمال ٕالافريقي من الفتح العربي ح
اليوم ،ترجمة :عبد الرحمان بدوي ،ط ،٣دار الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت،
 ،١٩٨٧ص.٥٧
) (٨أحمد بوساحة :أصول أقدم اللغات ي أسماء أماكن الجزائر ،دار هومة،
الجزائر ،٢٠٠٤ ،ص.٦٠ – ٥٦
) (٩محمد الصغ ﺮ غانم :املالمح الباكرة للفكر الدي الوث ي شمال إفريقيا،
دار الهدى ،الجزائر ،٢٠٠٥ ،ص.٨٨ – ٨٧
) (١٠محمد العربي عقون :الاقتصاد واملجتمع ي الشمال ٕالافريقي القديم ،دار
الهدى ،ع ن مليلة ،٢٠٠٨ ،ص.٢١٢
) (١١ال ﺮغوثي عبد اللطيف محمود :التاريخ اللي القديم من أقدم العصور إ ى
الفتح ٕالاسالمي ،ج ،١ص.١٣٨
) (١٢واحة سيوة :ي واحة تقع غرب النيل ألحقها ه ﺮودوت ي خريطته بليبيا
وتمتد ح الحدود الليبية غربا ،كان متنازع ف ا ب ن املصري ن والليبي ن،
أنظر :محمد صغ ﺮ غانم :املالمح الباكرة ،...ص.٧٨
) (١٣عبد اللطيف محمود ال ﺮغوثي :التاريخ اللي القديم ،...ص.١٣٨
) (١٤محمد الصغ ﺮ غانم :املالمح الباكرة ،...ص.٧٨
الشرق
القديم ،دار
) (١٥إبراهيم العيد ب  :تاريخ مختصر ألهم حضارات
هومة ،الجزائر ،٢٠٠٧ ،ص.١٢١
ً
ً
) (١٦أساط ﺮ آمون :قيل أنه كان راعيا فأهدى عددا من املوا إ ى ٕالاله
ديونسيبون فكافاﻩ هذا ٔالام ﺮ بأن رفعه إ ى م لة ٓالالهة ،وأخرى تقول أن
ٕالاله ديونيسيون كان ً
عابرا للصحراء فاشتد به العطش ،فاستغاث بأبيه
زيوس ،فأرسل له كبش آمون وله منبع املاء ،انظر :عبد اللطيف محمود ال ﺮ
غوثي :التاريخ اللي القديم ،...ص.١٣٨
) (١٧محمد العربي عقون :الاقتصاد واملجتمع ،...ص.٢١٨
) (١٨عبد اللطيف محمود ال ﺮغوثي :التاريخ اللي القديم ،...ص.١٣٩
) (١٩محمد الهادي حارش :التاريـخ املغاربـي القديـم  -السياسـي والحضـاري -
منـذ فجـر التاريـخ إ ى الفتـح ٕالاسالمـي ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،
 ،١٩٩٢ص١٤٦؛ محمد الصغ ﺮ غانم :املالمح الباكرة ،...ص ٧٨؛ محمد
الهادي حارش" :حول أصول عبادة بعل حمون ي قرطاجة" ،مجلة
الدراسات التاريخية ،ع ،٣معهد التاريخ ،الجزائر ،ص.١١١
) (٢٠محمد الصغ ﺮ غانم :املالمح الباكرة ،...ص.٨٦
) (٢١عبد اللطيف محمود ال ﺮغوثي :التاريخ اللي القديم ،...ص.١٤٢
) (٢٢عبد الكريم غالب :قراءة جديدة ي تاريخ املغرب العربي ،ج ،١ط ،١دار
الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت ،٢٠٠٥ ،ص.١٥٣
) (٢٣محمد الهادي حارش" :حول أصول عبادة بعل حمون" ،...ص.١٠٩
) (٢٤محمد الهادي حارش" :حول أصول عبادة بعل حمون" ،...ص.١١١ – ١١٠
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) (٢٥محمد العربي عقون :الاقتصاد واملجتمع ،...ص ٢١٥؛ محمد الهادي حارش:
التاريخ املغاربي القديم ،...ص.١٤٦
) (٢٦عبد اللطيف محمود ال ﺮغوثي :التاريخ اللي القديم ،...ص١٤٠؛ محمد
العربي عقون :الاقتصاد واملجتمع ،...ص.٢١٨
) (٢٧عبد اللطيف محمود ال ﺮغوثي :التاريخ اللي القديم ،...ص.١٤٠
) (٢٨محمد الصغ ﺮ غانم :املالمح الباكرة ، ...ص.٨٨ – ٨٧
) (٢٩عبد اللطيف محمود ال ﺮغوثي :التاريخ اللي القديم ،...ص١٤١؛ رشيد
الناظوري :املغرب الكب ﺮ  -العصور القديمة  ،-ج ،١دار ال ضة العربية،
ب ﺮوت ،١٩٨١ ،ص.٢١١
) (٣٠محمد الصغ ﺮ غانم" :عالقة نوميديا بالرومان" ،مجلة ال ﺮاث ،ع،٠٣
مطبعة الشهاب ،الجزائر ،١٩٨٨ ،ص.٢٤
) (٣١مها عيساوي" :مدينة تبسة ي العصور القديمة" ،مجلة ال ﺮاث ،ع،٠٩
مطبعة الشهاب ،الجزائر ،١٩٩٧ ،ص.٤١
) (٣٢عبد اللطيف محمود ال ﺮغوثي :التاريخ اللي القديم ،...ص ١٣٦؛ محمد
الهادي حارش :التاريخ املغاربي القديم  -السياﺳ والحضاري  -منذ فجر
التاريخ إ ى الفتح ٕالاسالمي ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،١٩٩٢ ،
ص.١٤٥
) (٣٣محمد الصغ ﺮ غانم :املالمح الباكرة ، ...ص.٢٢
) (٣٤عبد الحميد عمران :الحركة الدوناتية ب ن الانشقاق الدي والتحرر )٣٠٥
ـ ٤١١م( ،رسالة ماجست ﺮ ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،٢٠٠٥ ،ص.٣٧
(35) Stephen Gsell: Hérodote dexte relatifs Lhistoir
de Lafriqùe dù nord, edjordane Lerux, Alger,
paris, 1916, P.185.

) (٣٦محمد الصغ ﺮ غانم :املالمح الباكرة ،...ص.٢٢
) (٣٧محمد الصغ ﺮ غانم :املالمح الباكرة ،...ص.٢٢
) (٣٨عبد اللطيف محمود ال ﺮغوثي :التاريخ اللي القديم ،...ص.١٣٦
) (٣٩عبد اللطيف محمود ال ﺮغوثي :التاريخ اللي القديم ،...ص.١٣٦
) (٤٠إذا نزع الطفل ضرسه يرميه اتجاﻩ الشمس ،ويقول أعطيتك فضة أعطي
ذهبا ،أنظر :مبارك بن محمد املي ي :تاريخ الجزائر ي القديم والحديث،
ج ،١دار ال ضة الجزائرية ،الجزائر ،٢٠٠٧ ،ص ،٧٥ومازال املغاربة يضعون
عجالت السيارة ع ى املنازل لحماي م من الع ن ؛ انظر :عثمان الكعاك:
موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إ ى الاحتالل الفرنﺴ ،
ط ،١دار الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت ،٢٠٠٣ ،ص.٣٢
) (٤١محمد العربي عقون :الاقتصاد واملجتمع ،...ص.٢١٣

) (٥١عبد العزيز الثعال  :مقاالت ي التاريخ القديم ـ تاريخ شمال إفريقيا ـ ط،١
دار الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت ،١٩٨٦ ،ص.١٧
) (٥٢خزعل املاجدي :املعتقدات الكنعانية ،ط ،١دار الشروقٔ ،الاردن ،ص
١٥٥؛ أندري أيمار  ،جان ن أبواييه :تاريخ الحضارات العام  -روما
وإم ﺮاطورت ا  ،-تعريب :داغر أسعد وفريد أبو ريحانة ،ط ،٦منشورات
عديدات ،ب ﺮوت  -باريس ،٢٠٠٦ ،ص.٦١ – ٦٠
) (٥٣عزت زكي حامد القادوس :آثار العالم العربي ي العصرين اليوناني
والروماني -القسم ٕالافريقي ،-مطبعة الحضريٕ ،الاسكندرية،٢٠٠٥ ،
ص.١٩٤
ن
) (٥٤محمد العربي عقو  :الاقتصاد واملجتمع ،...ص.٢١٥
) (٥٥محمد الصغ ﺮ غانم :املالمح الباكرة ،...ص ٩١؛ عزت زكي حامد القادوس:
آثار العالم العربي ،...ص.٥٧
) (٥٦محمد العربي عقون :الاقتصاد واملجتمع ،...ص.٢١٥
) (٥٧محمد الصغ ﺮ غانم :املالمح الباكرة ،...ص.٩١
) (٥٨شال أندري جوليان :تاريخ إفريقيا الشمالية ،ج ،١تعريب محمد مزا ي،
البش ﺮ بن سالمة ،الدار التونسية للنشر والتوزيع ،تونس ،١٩٧٨ ،ص.١١٩
) (٥٩محمد الهادي حارش :التاريخ املغاربي القديم ،...ص.١٤٥
) (٦٠خزعل املاجدي :املعتقدات الكنعانية ،...ص.٨٥ – ٨٢
) (٦١خزعل املاجدي :املعتقدات الكنعانية ،...ص.٨٥ – ٨٢
) (٦٢ع ي عبد القادر حليم  :مدينة الجزائر نشأ ا وتطورها قبل  ،١٨٣٠ط،١
دار الفكر ٕالاسالمي ،الجزائر ،١٩٧٢ ،ص.١٤٢
) (٦٣ص ﺮاتة :مدينة تقع ع ى الساحل اللي  ،أسسها الفينيقيون ي القرن
السادس قبل امليالد ،أما اسمها فهو اغريقي يع سوق الحبوب ،انظر:
عزت زكي حامد القادوس :آثار العالم العربي ،...ص.٥٧
) (٦٤عزت زكي حامد القادوس :آثار العالم العربي ،...ص.٥٧
) (٦٥محمد الصغ ﺮ غانم :التوسع الفينيقي ي غربي البحر املتوسط ،دار
الهدى ،الجزائر ،٢٠٠٣ ،ص.٥٧
) (٦٦مادل ن هورس ميادان :تاريخ قرطاجة ،ترجمة :إبراهيم بالش ،ط،١
منشورات عويدات ،ب ﺮوت  -باريس ،١٩٨١ ،ص.٦٨

(42) Mahfoud Kaddache: L'algerie dans l'antiquité,
société Nationale d'éditions et diffusions zirout
Yousef, ALGER, 1982, P.72

) (٤٣محمد الصغ ﺮ غانم :املالمح الباكرة ،...ص.٥٢
) (٤٤محمد الصغ ﺮ غانم :اململكة النوميدية والحضارة البونية ،ط ،١دار ٔالامة،
الجزائر ،١٩٩٨ ،ص.٢٠٦
) (٤٥محمد العربي عقون :الاقتصاد واملجتمع ،...ص.٢١٢
) (٤٦رشيد الناظوري :املغرب الكب ﺮ ،...ص.٢٠٩

(47) Mhomed fantar: CARTAGE, la prestigious cite
d’el lissa Maison , tunisienne de l’Edition,Tunis,
1970, p. 158 – 159.

) (٤٨محمد الصغ ﺮ غانم :اململكة النوميدية ،...ص ٢٠٧؛ محمد الصغ ﺮ غانم:
املالمح الباكرة ،ص.٩٣ – ٩٢

(49) Mhomed fantar: CARTAGE..., P. 158 – 159.

) (٥٠محمد الصغ ﺮ غانم :اململكة النوميدية ،...ص.٢٠٧
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أستاذ التاريخ والجغرافيا
باحث دكتوراﻩ ي ٔالاركيولوجية الكالسيكية
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ﻳﺘﻨﺎول اﳌﻘﺎل دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وأرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮة اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ زﻟﻴﻞ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ ﺷامل اﳌﻐﺮب ،اﻋﺘام ًدا ﻋﲆ إﺷﺎرات اﳌﺼﺎدر
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ أدﱃ ﺑﻬﺎ اﳌﺆرﺧﻮن واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﻮن اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺟﺎءت ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎ ﻣﻊ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮاﺟﺪ ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﻬﺬا ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺄرﻳﺦ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺆرخ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ اﺗﺼﺎﻻت
ﻣﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺤﻠﻴني ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬه اﳌﺼﺎدر ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻳﺘﻮق إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺳﻜﺎن اﳌﻐﺮب
اﻟﻘﺪﻳﻢ .ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻐﺮب اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﺎﻣﺔ وزﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﻐﻄﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻷرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻋﺮﻓﻬﺎ اﳌﻮﻗﻊ إذ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﰲ إﻣﺎﻃﺔ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻐﻤﻮض ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺻﻴﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﻴﺖ ﻓﻮق ﻣﺪﻳﻨﺔ زﻟﻴﻞ .ﻛام ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺰﻟﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ
ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻘﻰ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺗﻌﻮد ﳌﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﻔﱰة اﳌﻮرﻳﺔ وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﻔﱰة
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻷﺑﺤﺎث اﻷرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أﻳﻀً ﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت وﺧﺎﺻ ًﺔ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
  
  
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ:

١٥

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

٢٠١٤
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺒــﻮﻝ ﺍﻟﻨﺸــﺮ:

١٣

ﻓﺒـــﺮﺍﻳﺮ

٢٠١٥

ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
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إن املتتبع لتاريخ املغرب القديم ،ال يمكنه أن يجادل ي افتقار
الخزانة العربية إ ى بحوث مختصة تتناول املواقع ٔالاثرية ي املغرب،
ً
وخاصة تلك ال ترجع إ ى العصر الروماني وما قبله ،بحيث نجد أن
كل ما كتب حول تاريخ املغرب القديم كتبه ٔالاجانب بعد قيامهم
بعدة أبحاث أثرية ي العديد من املواقع ٔالاثرية املغربية كولي ي،
وليكسوس ،وزليل موضوع الدراسة حيث نجد من ب ن أهم
الباحث ن الذين نقبوا ف ا هناك موريس لونوار )(Maurice LENOIR
وزوجته إليان لونوار ) (E.LENOIRباإلضافة إ ى الباحث املغربي عمر
أكراز.

جاء ذكر هذﻩ املستعمرة الرومانية ي النصوص ٔالادبية ع ى شكل
زليل ) (Zililأو زليس ) ،(Zilisوتوطن ً
حاليا بالدشر الجديد ،و ي
مدينة مورية قديمة ورد اسمها ي املصادر ٔالادبية بصيغ مختلفة،
وقد كان يعتقد منذ شارل تيسو ) (Ch. TISSOTأن مدينة أصيلة
الحالية تغطي أطالل مدينة زليل ،غ ﺮ أن أوزينا )(M. EUZENNAT
وقبله سبول ) (J.E.H. SPAULرجحا أ ا تقع ي مكان يسم الدشر
الجديد ،ليتم تأكيد ذلك من طرف حفريات البعثة الفرنسية-
املغربية ،بفضل اكتشاف نقيشة التينية تحمل الاسم الكامل
للمدينة ،وبذلك تم تحديد موقعها ً
ائيا.
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٦٥

ﻣﻘﺎﻻت
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تقع زليل ) (Zililع ى بعد ) (٤٠كلم جنوب مدينة طنجة ،و)(١٣
كلم شمال شرق مدينة أصيلة فوق منطقة تلية (١)،تطل ع ى ر
الخروب (٢).ويوجد املوقع ي مكان اس ﺮاتي ي يتمثل ي وجودﻩ ع ى
إحدى الطرق الرئيسة ال تربط شمال موريطانيا الطنجية
ً
بجنو ا (٣)،وخاصة الطريق الساحلية ،وهذا املوقع جعل زليل
) (Zililتلعب ً
دورا اس ﺮ ً
اتيجيا ي الربط ب ن مختلف مواقع املغرب
القديم.
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ورد اسم املدينة املورية القديمة زليل ي املصادر بصيغ مختلفة
ويعت ﺮ ألكسندر بولستور ) (ALEXANDRE POLYHISTOREأول من
أشار إ ى مدينة زليل حيث وردت عندﻩ ع ى صيغة ) ،(Xiliaوقال
أ ا مدينة ليبية (٤).بعد ذلك نجدها مذكورة عند س ﺮابون
) (STRABONإذ يقول" :عندما نبحر من لينكس ) (Lynxي اتجاﻩ
البحر الداخ ي ،نجد زيليس ) (Zélisوتنجيس ) (٥)،"(Tingesوأشار
ً
إل ا ً
أيضا بومبنيوس ميال ) (POMPONIUS MELAقائال" :ومدن
أخرى ع ى البحر ي سال ولكسوس وال يرو ا ر اللكسوس،
ً
بعيدا عن هنا ،توجد مستعمرة زيليس ) (٦)."(Zilisكما ذكرها بل ن
الشيخ ) (PLINE L’ANCIENي معرض حديثه عن املدن املورية،
حيث يقول" :ع ى بعد خمس وعشرين ألف قدم من طن ي )،(Tingi
توجد ع ى ضفاف املحيط ،مستعمرة أغسطس )(AUGUSTE
املسماة يوليا كونستانتيا زيليس ) ،(Iulia Constantia Zilisاملعفاة
)(٧
من سلطة امللوك والخاضعة لحكم البتيك".
أما الجغرا ي بطلم ) ،(PTOLEMEEفقد وردت لديه بصيغة
) ،(Ziliaحيث ذكرها ضمن املدن املورية الداخلية ملوريطانيا
الطنجية ،وحدد لها ٕالاحداثيات التالية" :الطول ) (٦درجات و)(١٠
دقائق ،والعرض ) (٣٥درجة و) (٣٠دقيقة" (٨)،كما وردت ي مسلك
أنطونان ) (D’ANTONIN ITINERAIREبصيغة ز ي ) (Ziliضمن
الطريق الرومانية الساحلية ،والرابطة ب ن أدم ﺮكوريوس ) Ad
 (Mercuriosوطن ي ) ،(Tingiوالصيغة نفسها ال وردت ا ي
مسلك أنطونان ) ،(ITINERAIRE D’ANTONINنجدها عند
)(٩
الجغرا ي الرافي ).(GEOGRAPHE DE RAVENNE
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عرف موقع الدشر الجديد ألول مرة من طرف القنصل
ٕالانجل ي ي طنجة ) (DRUMMOND HAYخالل القرن التاسع
عشر امليالدي ،الذي أشار إ ى وجود بقايا رومانية ،وبالخصوص
بقايا مسرح مدرج (١٠).وخالل القرن نفسه وبالضبط سنة ،١٨٧٨
وصفا ً
أعطانا شارل تيسو )ً (Ch. TISSOT
دقيقا للبقايا ال تمكن
من رؤي ا ،ومن ب ن هذﻩ البقايا أجزاء من جدار مب بأحجار كب ﺮة
منتظمة ومصقولة ،وبناية ذات شكل مستطيل تمثل "الهري ) El

) "(Heriمخزن الحبوب( ،يبلغ حجمها حوا ي ) (٢٥م ﺮ ع ى )(١٥
م ﺮ ،وجزء من بناية يعتقد أ ا تمثل معبد (١١).وقد قام ً
أيضا ) H.P.
 (de la MARTINIEREبإنجاز حفريات ع ى مستوى املسرح ،بحيث
قام بحفر خندق بعمق م ﺮين ،لم يكشف من خالله عن أية بناية،
كما عمل ع ى كشف بعض أجزاء املعبد والصهريج (١٢).بعد ذلك
س مل املوقع ح سنة  ،١٩٣٩ليستأنف ) D.CESAR L.
 (MONTALBANالحفريات ،حيث تابع الكشف عن املعبد ،وسور
املدينة من الجهة الشمالية -الشرقية للموقع ،كما تم الكشف عن
)(١٣
ي سك يتكون من منازل ذات أعمدة ).(Maison à péristyle
و ي سنة  ١٩٥٠قام طراديل ) (M. TARRADELLباستيبارات
سمحت له باكتشاف مستوى استيطاني يرجع ع ى ٔالاقل إ ى بداية
)(١٤
الف ﺮة املسيحية والف ﺮة الرومانية املتأخرة.
تجدر ٕالاشارة إ ى؛ أن كل هؤالء الباحث ن املشار إل م ،كانوا
يعتقدون أن موقع الدشر الجديد هو محطة أدم ﺮكوري ) Ad
 ،(Mercuriوأن مستعمرة زليل ) (Zililتقع تحت املدينة الحالية
أصيلةً ،
نظرا للتقارب الحاصل ب ن اسم املدينت ن .ويعت ﺮ ٕالانجل ي
سبول ) (١٥)،(J.E.H. SPAULهو أول من اق ﺮح توط ن زليل )(Zilil
ً
معاكسا باق ﺮاحه هذا ٓالاراء السائدة
بالدشر الجديد سنة ،١٩٥٨
ً
ونظرا ألهمية املنطقة واحتوا ا ع ى مواقع أركيولوجية
من قبل.
تعود لف ﺮات تاريخية مختلفة ،باإلضافة إ ى ٕالاشارات العديدة ملوقع
الدشر الجديد ي العديد من الدراسات ،حيث يحتوي ع ى بقايا
أثرية مهمة وبنايات عمومية ،واستيطان سك يعود لف ﺮات تاريخية
طويلة ،كل هذﻩ ٔالاسباب ،دفعت بوزارة الدولة املكلفة بالشؤون
الثقافة إ ى إنجاز حفريات منتظمة ي موقع الدشر الجديد ،تحت
)(١٦
إشراف البعثة العلمية الفرنسية-املغربية.
و ي أكتوبر من سنة  ،١٩٧٦قامت هذﻩ البعثة بعملية املسح
) (Prospectionهمت املوقع ،من أجل الكشف عن البقايا ال تمت
ٕالاشارة إل ا من قبل ،وتمثلت ي ثالث نقاطٔ :الاو ى دراسة "الهري"
والجوانب املحيطة به وطبيعته ،النقطة الثانية تتج ى ي القيام
بحفريات ي املباني الجنوبية وتأكيد عالق ا مع "الهري" ،أما النقطة
الثالثة ؤالاخ ﺮة فكانت ع ى مستوى القلعة " (١٧)."Citadelleمن
سنة  ١٩٧٧إ ى سنة  ١٩٨٠أقيمت حفريات مكثفة ،حيث قامت
نعيمة الخطيب بوجيبار بحفريات ع ى مستوى الهري والقنوات
املرتبطة ذﻩ البناية ،كما قامت إليان لونوار )(E. LENOIR
بحفريات ع ى مستوى الحمامات ،فيما اهتم موريس لونوار ) M.
 (LENOIRي القلعة ) (١٨).(Citadelleوباملوازاة مع هذﻩ الحفريات،
أقيم مسح جيوف يائي تحت إشراف ) (١٩)،(A. KERMERVANTكان
بمثابة مرشد لحفريات جديدة (٢٠).وقد تواصلت ٔالابحاث من طرف
نفس البعثة ٔالاثرية ،ليتم اكتشاف سنة  ١٩٨٦ع ى نقائش التينية
تحمل اسم ) ،(Colonia Iulia Constantia Zililو ي الصيغة نفسها
ال وردت لدى بل ن الشيخ ) ،(PLINE L’ANCIENوتتحدث كذلك
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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ﻣﻘﺎﻻت
هذﻩ النقائش
)،(Zilitanorum
املدينة القديمة.

)(٢١

عن سكان املدينة بالصيغة التالية
ً
ائيا حول تحديد موقع هذﻩ
ليتم الحسم
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أسفرت حفريات البعثة الفرنسية-املغربية عن وضع
اس ﺮاتيغرافية مضبوطة ملراحل إعمار املدينة ،وذلك منذ ما قبل
التاريخ ،مرورا بالف ﺮة املورية ثم الرومانية.
 -١/٤ف ﺮة ما قبل التاريخ:
عرفت زليل ) (Zililوالنوا ي استيطان بشري منذ العصر
الحجري الوسط ،وتشهد ع ى ذلك بعض اللقى ٔالاثرية (٢٢)،ال
تعود إ ى الف ﺮة ٕالايب ﺮوموروزية ) (Iberomauresienوالعت ﺮية
) ،(Atérienكما تم العثور ع ى حجر مصقول ) ،(Hache Polieيبدو
)(٢٣
أنه ينتم إ ى العصر الحجري الحديث.
 -٢/٤الف ﺮة املورية:
توجد املدينة املورية بزليل ) (Zililي الهضبة الجنوبية ،وقد تم
تقسيم املستوى املوري إ ى مستوي ن:
 املستوى املوري ٔالاول :يؤكد الباحثون أن بداية إعمار هذااملستوى غ ﺮ مضبوط ،بالرغم من بعض الفرضيات ال ترجع
تأريخه إ ى النصف الثاني من القرن الرابع ق.م (٢٤)،ويرجع ذلك
إ ى طول ف ﺮة أشكال الخزف ؤالامفورات املكتشفة ي هذا
ً
املستوى ،وخاصة النماذج الفينيقية واملحلية (٢٥)،ويعتقد أن
تاريخ املستوى ٔالاول ،يعود إ ى القرن الثاني ق.م أو إ ى اية
هذا القرن (٢٦).وقد كشفت الحفريات أن هذا املستوى عبارة
عن ي سك متجه من الشمال الشر ي إ ى الجنوب الغربي،
يفصل بي ما طريق ،وقد تم بناء هذا ال ي باآلجر املجفف
) (٢٧)،(Briques Cruesكما أن هذا ال ي يتكون من ُج َ
زءان
مستطيل ن ،وهما متصل ن فيما بي ما من خالل باب (٢٨)،وع ى
الرغم من تأريخ هذا ال ي بالقرن الثاني ق.م ،فإنه ال زال محل
نقاش (٢٩).ويتم املستوى ٔالاول بوجود منتجات محلية الصنع
تتمثل ي وجود :الخزف املصبوغ )،(la céramique peinte
الخزف ذو ال ﺮنيق ٔالاحمر )،(céramique à vernis rouge
)(٣٠
وأمفورات من نوع ).(Mana-Pascual A 4
 املستوى املوري الثاني :يؤرخ هذا املستوى من بداية القرنٔالاول ق.م إ ى حوا ي سنة  ٣٠ق.م (٣١)،وبالضبط قبل انتشار
الخزف ٔالارتزي) (٣٢).(Arétineويتكون هذا املستوى من مجموعة
من املساكن ذات اتجاﻩ شمال غرب -جنوب شرق ،بجان ا
ً
توسعا عمر ً
انيا
طريق (٣٣).وقد عرفت املدينة خالل هاته الف ﺮة
ً
وحضاريا ،تشهد ع ى ذلك البقايا ال تم العثور عل ا تحت
الحمامات الرومانية (٣٤)،ويتم هذا املستوى باالنفتاح ع ى
ً
)(٣٥
التجارة املتوسطية ،وخاصة املنتجات ٕالايطالية وٕالاسبانية،

حيث تم العثور باإلضافة إ ى ٔالادوات املحلية ،ع ى العديد من
ٔالادوات املستوردة من الخارج وتتمثل ي :الخزف ذو ال ﺮنيق
ٔالاسود ) ،(céramique à vernis noirبأنواعه املحلية )نوع
القواس( واملستوردة )الكمباني نوع  Aو ،(Bالخزف الدقيق
) (céramique à paroi finesالذي يعود للف ﺮة الجمهورية،
)(٣٦
ٔالامفورات ٕالايطالية نوع ) (Dressel 1و)،(Lamboglia
ؤالامفورات ٕالاسبانية نوع ) .(Dressel 7/11كما تم التعرف ع ى
معبد مكون من حجرة وحيدة للتماثيل )ُ ،(Cella uniqueب
ع ى املصطبة الشمالية للموقع ،تحت حمامات الف ﺮة
)(٣٧
الفالفية.
 -٣/٤الف ﺮة الرومانية ٔالاو ى:
عرفت املدينة خالل الف ﺮة ٔالاوغسطية تدم ﺮا ما ب ن ) ٣٣و(٢٥
ق.م (٣٨)،حينما قرر أوغسطس ) (AUGUSTEإنشاء مستعرة
رومانية اسمها يوليا كونستنتيا زليل )،(Iulia Constantia Zilil
ويخ ﺮنا س ﺮابون ) (STRABONأن سكان املدينة نقلوا مع سكان
طن ي ) (Tingéإ ى اسبانيا لتعم ﺮ مدينة يوليا جوزا ) (Iulia Iozaي
إقليم بتيكا (٣٩).فهذا الانتقال لسكان زليل ) (Zililباتجاﻩ بتيكا،
يمكن أن يكون م امن مع التدم ﺮ الذي عرفته الهضبة
)(٤٠
ً
خصوصا املستوى املوري الثاني (٤١).وباستثناء ما ورد
الجنوبية،
لدى س ﺮابون) ،(STRABONوبل ن الشيخ ) (PLINE L’ANCIENمن
معلومات عن زليل ) (Zililالرومانية ي عهد أوغسطس ،AUGUSTE
فإننا ال نتوفر ع ى معلومات يمكن أن تعطينا فكرة عن أهمية
املدينة ،فح ٔالابحاث ٔالاثرية ال تساعدنا ي إكمال النقص الذي
تركته املصادر ال تتحدث عن الف ﺮة ٔالاوغسطسة لزليل .إن
البنايات املؤرخة ذﻩ الف ﺮة ي نادرة ي موقع زليل ) ،(Zililربما
تكون تحت بنايات الف ﺮات الالحقة ،ومع ذلك فالحفريات املنجزة
بشكل أوسع ،وكذلك الدراسات الحديثة ،سمحت بالقول أن
التعم ﺮ الروماني باملوقع ،يعود إ ى القرن ٔالاول ق.م ،دون املغامرة
بنسب هذﻩ البنايات إ ى الف ﺮة ٔالاغسطية ،أو إ ى ف ﺮة الاحتالل
ً
ً
رومانيا
إقليما
الروماني للجزء الغربي للمملكة املورية ،الذي أصبح
)(٤٢
يحمل اسم موريطانيا الطنجية.
 -٤/٤الف ﺮة الرومانية املتأخرة:
ً
ً
ً
عرفت زليل ) (Zililي هذﻩ الف ﺮة تطورا حضاريا مهما تمثل ي
تشييد مجموعة من البنايات العمومية:
 املعبد :يوجد فوق املصطبة الشمالية ،وقد عرف تغ ﺮات هامة،وذلك خالل القرن ٔالاول بعد امليالد ،ثم ي النصف الثاني من
القرن الثاني بعد امليالد ،ليصبح من أربع حجرات للتماثيل
) ،(quatre celleوأمام هذﻩ الحجرات توجد مقدمة املعبد
)(٤٣
).(Pronaos
 الحمامات الرومانية :تقع شرق املصطبة الجنوبية ،ويعود تاريخبنا ا إ ى القرن ٔالاول بعد امليالد (٤٤)،و ي بناية ذات شكل
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مستطيل ،تبلغ مساح ا حوا ي ) (٤٠م ﺮ ع ى ) (٣٥م ﺮ ،متجهة
من الشمال إ ى الجنوب ،ومتصلة بصهريج ) (Citerneمن الجهة
الشمالية-الغربية ومكون من أربع حج ﺮات )(Compartiments
تزود الحمامات باملاء من خالل قناة تحت أرضية .وقد جاء
التصميم العام لقاعات الحمامات حسب محورين عمودي ن:
محور شرق-غرب ،يمر من وسط الحمام البارد )،(Bain Froid
وجدار كب ﺮ ذو اتجاﻩ شمال-جنوب يقسم القاعات إ ى قسم ن،
)(٤٥
القاعات الساخنة ي الغرب ،والقاعات الباردة ي الشرق.
يوجد مدخل الحمامات ي الشمال الغربي ،حيث يوجد رواق
طويل ) ،(٢بجانبه من الجهة الشمالية قاعة ) (٣لم تحدد وظيف ا،
وبجانب هذﻩ القاعة يوجد فضاء مفتوح ) ،(٤ويمكن الدخول إ ى
هذا الفضاء من خالل رواق صغ ﺮ يوجد بالجانب الشر ي (٤٦).و ي
الجهة الشرقية للرواق ،توجد قاعة ذات شكل مستطيل )،(١٦
مزودة بمقاعد حجرية تعرف باسم ) ،(Apodyteriumويعتقد أ ا
قاعة للتمارين الرياضية ،و ي الجهة الشمالية لهذﻩ القاعة توجد
)(٤٧
املراحيض ).(١٩
) (Frigidariumأي القاعة الباردة ) ،(١٢و ي عبارة عن جزء
واسع مثمن الزوايا ،مفتوحة ع ى ثالثة أحواض باردة ،يوجد
الحوض الرئيﺴ ي الجانب الشر ي ،وهو ع ى شكل مثلث منتﻬ
بمحراب ،وهو متصل بحوض ن صغ ﺮين ً
جدا ،لهما شكل
)(٤٨
سداﺳ .
) (Tepidariumأي القاعة الدافئة ) ،(١١فمثل معظم
الحمامات الرومانية ،فهذﻩ القاعة عبارة عن قاعة صغ ﺮة ،ذات
محراب ن منبسط ن ،وتصميمها قريب من املربع ،و ي عبارة عن
)(٤٩
حلقة وصل ب ن القاعة الباردة والقاعة الساخنة.
من ) (Tepidariumيمكن الوصول إ ى ) ،(Loconicum) (7وهو
عبارة عن فضاء واسع ذو شكل مستطيل ،من خالله يتم الوصول
إ ى القاعة الساخنة ) (٨املوجودة ي الجهة اليسرى لـ
) ،(Loconicumو ي الجهة الشرقية لهذﻩ القاعة ،يوجد فرن من
)(٥٠
أجل تزويد القاعة الساخنة بالحرارة.
وقد بقيت هذﻩ الحمامات تزاول وظيف ا إ ى بداية القرن
الخامس بعد امليالد ،لتهجر بشكل ائي ي نفس الف ﺮة ال تركت
)(٥١
ف ا املدينة.
 -٥/٤أبواب املدينة:
خالل النصف الثاني من القرن الثاني بعد امليالد ،وكسائر
املدن ٔالاخرى ملوريطانيا الطنجية (٥٢)،عرفت مدينة زليل ) (Zililبناء
سور يحيط باملدينة ،والذي تم التعرف ع ى معظم آثارﻩ بفضل
املسح الكهربائي ،كما تم الكشف عن بعض أجزائه ،ويحتوي هذا
السور ع ى أربع أبواب رئيسية ،باب يوجد ي الشمال-الشر ي ،وباب
ي الشمال-الغربي ،وباب ثالث ي الجنوب-الشر ي فوق الهضبة

الشمالية ،الذي يسمح بالوصول إ ى الحمامات ،وباب رابع يمكن أن
)(٥٣
يكون ع ى الهضبة الوسطى.
 -٦/٤ي املنازل ذات ٔالاعمدة:
)(Le quartier des maisons péristyle
تم الكشف عن هذا ال ي سنة  ١٩٣٩من طرف
) ،(MONTALBANولم يعطي له أي تأريخ .وع ى كل حال ،فتقنيات
البناء وتصميم املنازل باألعمدة ،يدفع الباحث ن إ ى الاعتقاد أن
بنا ا كان خالل الف ﺮة الرومانية املتأخرة .ومن خالل اتجاﻩ ال ي
يبدو أنه عرف مرحلت ن ي بنائه ،املرحلة الثانية يمكن أن تكون
معاصرة لبناء املدينة خالل القرن الرابع بعد امليالد (٥٤)،ولتأكيد
هذﻩ الفرضيات البد من القيام بحفريات جادة ومنتظمة.
ً
وقد عرفت مدينة زليل ) (Zililانحطاطا ما ب ن )(٢٣٨
ومنتصف القرن الرابع امليالدي ،وهذﻩ الف ﺮة التاريخية تعرف من
جهة من خالل نقيشة تاريخها معروف لحد الساعة ،و ي نقيشة
) ،(Gordienو ي مفقودة اليوم ،ومن جهة أخرى من خالل تاريخ
إعادة بناء املدينة ،حيث يالحظ إعادة استعمال بقايا الف ﺮات
السابقة ،ي تشييد بنايات الف ﺮة الالحقة (٥٥).ومن خالل دراسة
النقود من طرف ) (٥٦)،(E.DEPEYROTيظهر بشكل واضح أن إعادة
بناء املدينة ،نتج عن قرار إم ﺮاطوري ،يمكن أن يؤرخ بشكل قريب
من الدقة سنوات  ٣٥٥و ٣٦٠بعد امليالد .دمرت املدينة بشكل
رهيب بسبب حريق ،بحيث أن البقايا ال تم العثور عل ا أثناء
الحفريات ،تعود لبداية القرن الخامس بعد امليالد ،وتشهد ع ى
عنف هذا التدم ﺮ ،بحيث ال النقود وال بقايا التدم ﺮ تسمح بوضع
تاريخ محدد ،ويعتقد بعض الباحث ن أن مرور الوندالي ن سنة ٤٢٩
بعد امليالد هو سبب هذا التدم ﺮ ،غ ﺮ أن عدم وجود أية شواهد
أركيولوجية ،تدفع إ ى عدم تأكيد هذﻩ الفرضية ،فمجموعة من
البقايا املوجودة ي مستويات التدم ﺮ ال تسمح بتقديم تاريخ محدد
بدقة.

}^ í³
إن اللقى ٔالاثرية والبنايات ال خلفها سكان زليل مكنتنا من
تتبع مراحل تاريخ إعمار املدينة منذ القرن الرابع قبل امليالد إ ى
غاية تدم ﺮها ي بداية القرن الخامس بعد امليالد حسب اعتقاد
بعض الباحث ن ،غ ﺮ أن تاريخ املدينة يتخلله بعض النقائص وذلك
ي انتظار أبحاث أثرية من شأ ا تصحيح وتفس ﺮ بعض ٔالاحداث
ً
ال الزالت غامضة ،خاصة تلك املتعلقة ببداية التواجد الروماني
ي املدينة.
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ﻳﺤﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻹﳌﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ مبﻨﻬﺠﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ،
اﺳﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻘﻮش واﳌﺸﺎﻫﺪ اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺪوﻳﻦ وﺗﺄرﻳﺦ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻳﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻵدﻣﻴﺔ
واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ،واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻹﻧﺴﺎن اﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪميﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ،واﻟ ّﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ،واﻟ ّﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،واﻟﺘّﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜ ّﻤﻲ ﻟﻬﺬه اﳌﺸﺎﻫﺪ واﻟﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ.
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ال يمكن كتابة تاريخ الشعوب القديمة وحضارا ا إال من خالل
تكامل معطيات مختلف أنواع املصادر املكتوبة م ا ؤالاثرية ،ويظهر
ً
جليا للمهتم بتاريخ املغرب القديم وحضارته ،أن املصادر ٔالاثرية
ّ
ال اعتمد ا غالبية الدراسات ؤالابحاث ي مختلف اللقى ٔالاثرية
ال ع ﺮ عل ا ي الجزائر ،و ي تكتﺴ أهمية بالغة ي كتابة تاريخ
ُ
املنطقة .ت َع ّد النقوش الصخرية ي الصحراء الجزائرية البدايات
ٔالاو ى للنواة الحضارية الدالة ع ى الاستقرار فيه ،وعليه فقد
أعطينا املنطقة كل الاهتمام ،ذلك أل ا تمثل خلفية لبداية
الانطالقة الحضارية املعتمدة ع ى نمط حياة م ّ
عية والاستقرار ي
الكهوف واملال ئ.
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إن دراسة النقوش الصخرية وما تحويه من رسومات ورموز
ُ
هاما ً
مصدرا ً
ً
جدا ي معرفة تاريخ البشرية وطرق معيش م
ت َع ّد
ً
وأنماط حيا م ونشاطهم اليومي ،خاصة ي ف ﺮات عصور ما قبل

ّ
توضح لنا الكث ﺮ من حيا م اليومية من خالل تلك
التاريخ ،فﻬ
ّ
النقوش أو الرسوم بألوا ا الزاهية والواضحة واملع ﺮة عن الواقع ي
ذلك الوقت .ويرجع الفضل إ ى املجهودات ال قام ا العلماء
ّ
ّ
الغربيون ي التعريف بال ﺮاث الحضاري العريق من خالل النقوش
ألجل تحديد ٕالاطار الزماني ألهم مراحلها وكتابات أبرز هؤالء
املعاصرين الذين ّ
دونوا مراحل الفن الصخري أو نقلها عن الباحث ن
السابق ن.
إن اغلب الرسومات والنقوش الصخرية تعود لف ﺮة العصر
الحجري الحديث أو قبله بقليل اعتماد ع ى الدراسات ال قام ا
الباحثون أمثال بوني )١٨٨٨م( ،وفالماند )(G.B.M Flamand
)١٨٩٢م( الذي اهتم ذﻩ النقوش ي بداية عشرينيات القرن
املا  ،وكانت دراساته محل بحث من قبل الباحث أ.ف غوتيه
)١٩٢٨) (E.F. Gautieم( ،وتلت أبحاث قوتييه ي ٔالاهمية أبحاث كل
من ه ﺮي بروي ) ،(H. Breuillو)ل .بالوت ١٩٥٢م( ،و)ك .موتزروج
١٩٥٨م( ،و)ج .دوبياف ١٩٥٩م( ،غ ﺮ أن أول دراسة جادة تتعلق
بالصحراء قبل التاريخ ي تلك ال نشرها القس ريتشارد
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دراﺳﺎت
) (Richardسنة ١٨٦٨م وال أجراها عن الصحراء الجزائرية،
)اليونسكو  (٥٩٢ :١٩٨٠دون أن ننﺴ فضل هيجس .إ.س (Higgs
) E.Sالذي نشر نتائج أبحاثه سنة )١٩٧٦م( تحت اسم "أصول
الاستقرار" ) ،(les origines de la domesticationحيث أشار فيه إ ى
ظاهرة الاستقرار البشري ي الصحراء بعد ف ﺮة زحف الجفاف ع ى
معظم أنحاء الصحراء الك ﺮى ي اية العصر الحجري الحديث.
ويعت ﺮ ه ﺮي لوط ) (H. Lhoteمكتشف مراحل الفن الصخري
ي ٔالاطلس الصحراوي أن املعطيات" تدفع لالعتقاد أن الفن
الطبي ي الكب ﺮ الذي ثبت قدمه ع ى ٕالاطالق كان منشأﻩ ي الجنوب
الوهراني ،معت ًﺮا إياﻩ أك ﺮ املتاحف املفتوحة ع ى الهواء ي العالم".
إضافة إ ى أبحاث ودراسات كل من ب .قرازيوزي )(P. Graziosi
وغابريل كامس ) (G. Campsوالفريد موزولي ) (A. muzoliniالذي
إ ى غاية منتصف
انطلقت أبحاثه منذ سبعينيات القرن املا
تسعينياته .وع ى أثر ذلك أدرك الباحثون املختصون أهمية معالجة
ٔالاسباب الحركية وٓالاثار امل ﺮتبة ع ى التغ ﺮات املناخية والعوامل
الطبيعية ال ساهمت ي اختفاء الكث ﺮ من النقوش الصخرية ي
كث ﺮ من املواقع الصحراوية.

ً
وضوحا ال
يمكن اعتبار الفنون والنقوش الصخرية الوثيقة ٔالاك ﺮ
قد تساعد ع ى دراسة وفهم جوانب عدة من تلك الثقافات ،وذلك
ملا تتم به أغلب لوحات هذﻩ الف ﺮة من واقعية برأي الباحث ن.
فإذا لم يمتلك السكان القدامى اللغة املكتوبة كانت الرسوم
والنقوش ي البديل وال مكن م إ ى حد كب ﺮ تسجيل حيا م
ً
مصورة ع ى الصخر بدال من النصوص املكتوبة ،وكانت املشكلة ي
فهم الجوانب املعنوية ي الكث ﺮ من املناظر وبخاصة املرتبطة
بالطقوس والعقائد ،فالكث ﺮ م ا قد يصعب تفس ﺮﻩ ،ولهذا حاول
بعض علماء ٓالاثار الاستعانة بعلم ٔالان ﺮبولوجيا كعلم مساعد ي
ّ
يتسن بعد
تفس ﺮ بعض املناظر املدونة ع ى الصخر ،ومع ذلك لم
تفس ﺮ الكث ﺮ من املناظر الصخرية ال مازالت م مة رغم محاوالت
العلماء تفس ﺮها.
بيد أن الدراسة من خالل صور صماء قد يكتنفها بعض
املشاكل وذلك من حيث عدم ّ
الدقة واختفاء التفاصيل الدقيقة ي
بعض الصور نتيجة الحالة السيئة لهذﻩ املناظر ،فالتصوير
ّ
الفوتوغرا ي ع ى الرغم من التكنولوجيا الحديثة قد ال يوفر صورة
طبق ٔالاصل تحاكي املوجود ي الطبيعة ،كذلك فإن نقل املشاهد
يدويا ال تصل بالدقة املطلوبة.

تعت ﺮ الكتابات والنقوش القديمة من املصادر الرئيسة ال
ّ
استقى م ا املؤرخون والباحثون كل ما ّ
دون
ويدون عن تاريخ
الجزائر القديم ،فﻬ ال يعتمد عل ا بالدرجة ٔالاو ى أل ا تمثل
وجهة نظر صانع الحدث ذاته ،فﻬ تشكل صفحات تروي قصص
وحكايات السكان القدامى الذين استوطنوا باملنطقة منذ أمد بعيد،
كما تعت ﺮ منظومة اتصالية تضمن ال ﺮابط والتواصل ب ن ٔالاجيال
ً
شاهدا ً
ماديا ع ى
ال عمرت ذا املوقع ع ى مر ٔالازمان ،وتبقى
جذور املنطقة الضاربة ي أعماق التاريخ.
تمتلك النقوش الصخرية ي الصحراء الجزائرية أهمية خاصة،
فﻬ تعكس وتوضح لنا طبيعة البيئة ي شمال إفريقيا والصحراء
خالل العصور الحجرية ،حيث تمتع سكان الصحراء خالل العصور
الحجرية بوفرة ٔالامطار وازدهار الحياة النباتية والحيوانية ،مما
ّ
مك م من العيش آلالف السن ن ي رغد ،وح ن حل الجفاف رحل
الجميع وتركوا نقوشهم وفنو م ع ى الصخور كشاهد قوي وأكيد
ع ى الطبيعة الجغرافية للمنطقة خالل العصور الحجرية ،ومن هنا
تأتي أهمية النقوش الصخرية كمصدر تاري يTauveron et ) .
(Vernet 1996:265-266
تكتسب الكتابات والنقوش القديمة أهمية كب ﺮة من حيث أ ا
ثروة تاريخية مفيدة مهما كان موضوعها ،وتعت ﺮ مادة وثائقية مهمة
بالنسبة للباحث ن ،فﻬ تسجل حياة أصحا ا وطرق معيش م
وعالقا م بج ﺮا م ،وع ى الرغم من عدم خلو هذﻩ الكتابات
ً
أحيانا
والنقوش القديمة من املبالغات والادعاءات والتخيالت
ً
أحيانا أخرى ،إال أ ا تعت ﺮ املصدر الرئيس
والسذاجة والغموض
لتصوير عادات أصحا ا وعقائدهم وأوضاعهم الاجتماعية ،ولهذا
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أصبحت الدراسات الحديثة املهتمة بف ﺮة ما قبل التاريخ تتجه
إ ى اعتبار شمال إفريقيا إحدى أقدم املناطق ال عرفت بداية
ً
مبكرا ،وذلك بعد ظهور دراسات جديدة
العصر الحجري الحديث
متعددة التخصصات ساعدت ع ى اكتشاف أن بداية هذا العصر
بمنطقتنا تعود ع ى ٔالاقل إ ى ٔالالف الثامن قبل امليالد ،فقد مكنت
دراسات النقوش والرسومات الصخرية من املساهمة ي تجاوز
املعطيات ال كانت سائدة من قبل وال تعت ﺮ شمال إفريقيا آخر
املناطق ال عرفت هذﻩ الثورة التقنية ،ويبقى أي تأريخ يعتمد ع ى
ً
نسبيا ي ظل الصعوبات ال يطرحها تأويل وتأريخ
هذﻩ الوثائق
الفنون الصخرية رغم تطور التقنيات املستعملة ي دراسته ،ورغم
ً
أيضا محاوالت الباحث ن املستمرة ي الاستعانة بنتائج الدراسات
متعددة التخصصات ملحاولة الوصول إ ى تأويل وتأريخ مطلق
).(Vaufrey 1936: 624-638
لقد حاولت الكث ﺮ من الدراسات الانطالق من مواضيع هذﻩ
النقوش قصد رسم إطار تاري ي لثقافة العصر الحجري الحديث
بالصحراء الجزائرية من خالل املقارنة مع الصحراء الك ﺮى ،وقد
تراوحت ب ن ٔالالفية الثامنة والسابعة قبل امليالد ،إال أن عدم
استنادها ع ى معطيات أثرية ملموسة )التحليل الكيميائي( للنقوش
الصخرية بمواقع الاستقرار البشري القديم يجعل نتائجها مجرد
فرضيات تنتظر التأكيد أو النفي .(Camps 1968: 609-622) .إن
صعوبة تأريخ هذﻩ الفنون والنقوش الصخرية وصعوبة إيجاد تأويل
ّ
موحد لها يجعل الاستنتاجات حولها ال تخرج ي كث ﺮ من ٔالاحيان
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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عن إطار الفرضيات ،فبالنسبة للتأريخ يصعب الحسم ي العالقة ما
ب ن املواقع ٔالاركيولوجية ولوحات الفن الصخري ،واملناهج املعتمدة.
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إن مشاهد الرسومات الصخرية تختلف من موقع إ ى آخر بما
تحتويه من عناصر ،فقد يحتوي املشهد ع ى عنصر واحد فقط أو
ّ
يتضمن مجموعة عناصر واحدة ،وقد تشمل املجموعة مجموعة
قد
العناصر املتجاورة أو املتداخلة ) ،(superpositionوكان من حسن
الحظ أن ّ
تزين صخور الصحراء الجزائرية بآالف املناظر ال تعكس
الكث ﺮ من جوانب الحياة سكا ا القدامى ،ولهذا قيل عن هذﻩ
املناظر بأ ا كتاب الصحراء املفتوح ،فهو الكتاب الذي يظهر لنا ما
لم تظهرﻩ املصادر ٔالاخرى من حياة سكان الصحراء القدامى.
يم ج ّ
تعقد وتعدد الفن الصخري الصحراوي )(L'art rupestre
ً
بإمكانية أال يكون ممثال لجنس فن صخري أوحد ملجتمع واحد ،فهو
يش ﺮ من خالل تعدد ٔالاساليب وتنوع املحتوى إ ى أنه وجد عدد من
املجتمعات عاشت ي أزمان مختلفة و ي أجزاء متعددة من
ّ
الصحراء ،وال أنتجت أشكال ف ا الخاص ،بالتا ي فإنه لدى
محاولة تفس ﺮ ما قد قيل ي الفن الصخري الصحراوي يصبح ٔالامر
ً
صعبا بفعل انعدام كرونولوجية للرسوم ،وغموض ُه ﱠوية الجماعات
الثقافية املبدعة له ،إننا محظوظون لوجود كتلوج متحف كولون
الذي يعرض اللوحات الصحراوية "كوبر" ) (Kuper 1978حيث تم
فيه إعادة إنتاج الكث ﺮ م ا بالحجم الطبي ي بما ي ذلك اللوحات
ال كشفت ع ا بعثة ه ﺮي لوط ي طاسي ي نآجر) Laude
ً ،(Jean1959: 640-661
أيضا مع هذﻩ املجموعة الهامة توجد صور
فوتوغرافية نفذها اليو ) ،(Lajoux 1963تم نشر العديد م ا
ومصادر أخرى منشورة تشمل لوحات لوط ).(Lhote 1959
حاول الفنان القديم استخدام ما وفرته البيئة لتنفيذ هذﻩ
املناظر ونفذ مناظرﻩ ع ى الصخر ،سواء كانت صخورا لينة كالحجر
الج ﺮي أو ألحجار صلبة كالجرانيت ،مستخدما ي ذلك ما توافر
لديه من أدوات النقش ،وقد تنوعت الواجهات ال نفذت عل ا
املناظر ،ففي محطات أو مناطق املناظر الصخرية نجدها تنفذ ي
العراء ي ٔالاماكن املسطحة من أرضية الصخر ،أو تنفذ بشكل رأﺳ
ع ى كتل الخور املتوافرة باملنطقة ،أو يتم تنفيذها ع ى جدران
املال ئ الصخرية ،أو الكهوف ال تعد بمثابة تسجيال النطباعات
السكان القدامى ع ى الصخر(Vervialle 1947: 235-252).
يدل تنوع طرق الصيد واختالف وسائله ال نجدها مجسدة
بك ﺮة ي اللوحات ع ى مستوى التفك ﺮ والتطور التق الذي وصل
إليه سكان املنطقة ،كما تعكس مدى قدر ا ع ى اخ ﺮاع أك ﺮ من
ّ
تحفه العديد من
طريقة لضمان أم ا الغذائي ي محيط بيﺌ
الصعوبات واملخاطر الطبيعية ،كما أن العديد من الرموز املصاحبة
لهذﻩ اللوحات القديمة وال أولت ع ى أن لها عالقة بمعتقدات
منجز ا ت ﺮهن ي ٔالاخرى ع ى وجود تصور مع ن للكون لدى هؤالء.

إن تسجيل الفن الصخري النطباعات السكان القدامى ع ى
الصخر ال يع الاقتصار ع ى التعب ﺮ عن مجال أو بعض املجاالت
املحددة من حياة ٕالانسان ،بل إن الفن الصخري يتغلغل ويتطرق
إ ى مظاهر الحياة ٕالانسانية كافة ،فهو يعكس البيئة واملعتقدات
الدينية والشعائرية أو الحياة العائلية واملشاكل ال واجهت إنسان
املنطقة.

l^Úç‰†Ö] ‚â^Úæ çÏßÖ] Ìéß’i è^ÃÚ IQ
] íè†ñ]ˆ¢]ð]†v’Ö]»íè†~’Ö
إن النقوش الصخرية ي الصحراء الجزائرية الواسعة تنفرد
ببعض الخصائص الفنية ذات ٔالاسلوب املتم  ،حيث تقدم لنا
ّ
فنتعرف
هذﻩ العناصر صورة صادقة عن أساليب الحياة املختلفة،
من خاللها ع ى الكث ﺮ من العادات والتقاليد ؤالاعراف ومختلف
أنماط السلوك الاجتما ي للجماعات البشرية ال عاشت ع ى تراب
ً
هذﻩ املنطقة ،فضال عن تصويرها ألساليب الحياة املعيشية
والاقتصادية املختلفة ،كما تكشف لنا هذﻩ الرسوم والنقوش
ً
جانبا ً
مهما من النوا ي العقدية والفكرية ؤالاساليب الفنية
ّ
ّ
والذوقية لألقوام الذين خلدوا لنا هذﻩ الفنون الجميلة ،وبصرف
النظر عن الدوافع ال ّأدت إ ى إنتاج هذا الفن الصخري الرفيع ي
املنطقة ،فإ ّ ا تقدم لنا ثروة هائلة من املعلومات ال تنطوي عل ا
أهمية تاريخية ،ومثل هذﻩ املعلومات الكث ﺮة ستساعد بال شك ع ى
رسم التسلسل التاري ي للصحراء الجزائرية وغ ﺮها من املناطق،
باإلضافة إ ى أ ا ستعمل ع ى توضيح البناء الحضاري الذي شهدته
ع ﺮ عصورها التاريخية املختلفة )،(Cornevin1982:439-450
ّ
وبالرغم من هذﻩ ٔالاهمية إال أن دراسة فن الرسوم والنقوش
الصخرية ي الجزائر ما تزال ي مراحلها ٔالاولية.
تمتد هذﻩ الرسوم ع ﺮ الزمن حسب عدة ف ﺮات أو عهود تعكس كل
واحدة م ا حياة حيوانية معينة تتم بنمط مختلف وهذﻩ الف ﺮات
ي:
 -١الف ﺮة الطبيعية ) :(Naturisteو ي ٔالاقدم وتعود إ ى ف ﺮة
العصر الحجري القديم ،أي إ ى عصر الصيادين ،وقد ّ
جسدت
ً
أصنافا من الحيوانات مثل الفيلة وفرس ال ر ،ولذلك كانت
موضوع عناية الفنان ي عملية الصيد طاغية ع ى معظم رسوماته.
 -٢الف ﺮة املسماة بالقديمة أو العتيقة :تعود إ ى ٔالالف الثامنة
قبل امليالد ،واملالحظ أن معظم مشاهد الرسومات الصخرية مركبة
من ٔالالوان ،والحيوانات املرسومة ي هذﻩ الف ﺮة كث ﺮة ً
جدا
وتتناسب مع مناخ رطب.
 -٣ف ﺮة رعاة البقر :تمتد هذﻩ الف ﺮة من  ٤٠٠٠سنة قبل امليالد إ ى
 ١٥٠٠سنة قبل امليالد ،و ي ٔالاهم من حيث عدد الرسوم
املحفوظة ال تتم برسوم لألشخاص وقطعان ٔالابقار ومشاهد من
الحياة اليومية ،وقد عرفت نقوشه بالتعدد والتحرر والانفتاح
الف  ،وبلغت مشاهد الرسومات الصخرية ّ
قمة املهارة والتقنية
وٕالابداع.
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دراﺳﺎت
 -٤ف ﺮة الخيول :تغطي الف ﺮة اية العصر الحجري الحديث ،و ي
تصادف اندثار العديد من ٔالانواع الحيوانية بسبب الجفاف ،كما
تتم بظهور الحصان )رسوم لخيول متوحشة وخيول مستأنسة
موصولة بعربات() .ب ٢٠٠٨م(٣٩ ،٣٨ :
 -٥ف ﺮة الجمال :بدأت ي القرون ٔالاو ى من العهد امليالدي تتصادف
مع ظهور الجمل) .ب ٢٠٠٨م(٤٤:
وتم هذا الدور بك ﺮة النقوش والرسوم الصخرية بتقنيات
ّ
الحز ع ى الصخر والتنقيط ،أي الرسم عن طريق
مختلفة ،م ا
إحداث النقط املتتابعة ال تظهر ٔالاجسام املراد إبرازها ي رسوم
هذا العصر .وهذا يع أن دراسة الرسوم الصخرية يمكن أن تؤدي
إ ى الربط ب ن سلسلة التتابع التاري ي للحضارات ال قامت ع ى
أرض هذا ٕالاقليم بشكل خاص والصحراء الك ﺮى ع ى وجه العموم.
ﱠأما أبرز أنواع هذا الفن الصخري فﻬ ع ى النحو ٓالاتي:
 -١/٥الرسوم ٓالادمية:
وجد عدد من الرسوم ٓالادمية ي مواقع الرسوم الصخرية
ً
خصوصا ي منطق الطاسي ي والهقار وال تعود لحقبة ما قبل
التاريخ ،وتختلف الرسوم ٓالادمية من حيث الشكل وأسلوب التنفيذ
من حقبة ألخرى ،وتتكون ٔالاشكال ٓالادمية ي هذﻩ املنطقة من أربع
فئات ،و ي:
ٔ -١الاشكال ٓالادمية ذوات الرؤوس املستديرة :من أقدم ٔالاشكال
املجسدة تعود إ ى ٔالالف الثامنة قبل امليالد و ي منتشرة بك ﺮة ي
منطقة الطاسي ي ،وبعض هذﻩ ٔالاشكال عودية ٔالاسلوب والرؤوس
دائرية الشكل.
ٔ -٢الاشكال ٓالادمية ذوات الرؤوس املقنعة :إن الرسوم
ؤالاشكال ٓالادمية ذوات الرؤوس املقنعة شائعة ي الصحراء
الجزائرية خصوصا بمنطقة الطاسي ي ،وقد أظهرت بعض املشاهد
صيادين يضعون أقنعة من رؤوس الغزالن فوق رؤوسهم وربما
الهدف من ذلك التمويه ح يتقربوا ا من الفريسة املراد صيدها،
وقد رأى البعض أن هذﻩ ٔالاقنعة ي ٔالاقنعة ال يتنكر ف ا
الصيادون ،أو أن هذﻩ ٔالاشكال قد تكون لراقص ن مقنع ن ،ع ى أن
هناك من يعتقد أن املقنع ن الراقص ن قد ع ﺮ عل م ي مختلف
مناطق العالم ،وأن هؤالء املقنع ن يمثلون صيادين يقومون بوضع
هذﻩ ٔالاقنعة َش َر ًكا يخدعون به الحيوانات ال كانوا يقومون
باصطيادها ،ويرى هؤالء أن هذﻩ ٔالاقنعة أو أن التنكر بحد ذاته
يمثل قوة سحرية روحية ) ،(Lhote 1966: 34-40ولهذا نجد أن
ٕالانسان استخدم القناع أو التنكر ليس ي مجال الصيد فحسب،
ً
اعتقادا منه أن التنكر يزيدهم قوة،
بل ح ي الطقوس الدينية
وإن كان هناك َم ْن يعارض هذﻩ الفرضيات ال تقول إن ٔالاشكال
ٓالادمية املقنعة تمثل صيادين أو سحرة مقنع ن.
ٔ -٣الاشكال ٓالادمية الواقعية :تك ﺮ الرسوم البشرية ي منطقة
الطاسي ي ،وتزيد بعض هذﻩ الرسوم حجمها عن حجم ٕالانسان
الطبي ي و ي عادات تق باستخدام وجه مغاير لوجههم (visage

) ،fausseوربما يكون الهدف من ارتداء القناع هو الحصول بشكل
مؤقت ع ى صفات الكائن الذي يمثله القناع ) Le Quellec 1998:
*
 ،(269فقد كانت ٔالاقنعة ي حد ذا ا عبارة عن فتيشات.
ٔ -٤الاشكال ٓالادمية التخطيطية التجريدية :إن تمي هذﻩ ٔالاشكال
ٓالادمية التجريدية أو الشديدة التخطيط ً
غالبا ما تكون عملية
معقدة ،ويمكن تمي ها عن طريق مقارن ا بالرسومات ال تكون
مق ﺮنة ا ،ولهذا نجد أن الشكل ٕالاطاري وقسمات الوجه ّ
والسمات
الجنسية لهذﻩ ٔالاشكال مرسومة بأسلوب تجريدي أو مخ لة أو
مك ﺮة أو ناقصة أو معدلة إ ى أبعد حد ،مع محافظ ا ع ى أوجه
ّ
الشبه ،إما ي شكل الجسم أو الجذع والرأس مع ٔالاشكال ٓالادمية،
ً
رسوما آدمية.
ٔالامر الذي يجعلنا نم ها
 -٢/٥الرسوم الحيوانية:
تمثل أشكال الحيوانات الغالبية العظم من الرسوم الصخرية
ّ
الرمزية ال ُع ﺮ عل ا ي العديد من املناطق وأبدعها املنتشرة
ً
خصوصا ي منطق الطاسي ي والهقار)،(Chudea 1907:138-146
حيث نجد ي كث ﺮ من مواقع النقوش والرسوم الصخرية أن رسوم
الحيوانات تفوق ما عداها من الرسومات وخاصة الرسومات
ً
ً
خاصا
اهتماما
البشرية ،ويتضح من هذا أن الحيوان كان يشكل
لدى فناني عصور ما قبل التاريخ ،ولم تكن الرسوم الحيوانية ي
كث ﺮ من الحاالت مقرونة باألشكال ٓالادميـة ،ومن أبرز الحيوانات
ال وجدت ي املنطقة ما يأتي:
 ٔالابقار و ي ذات قرون مختلفة ،فأبقار لها قرون متوازية،وأخرى ذات قرون ع ى ٔالامام (Huard 1968:114-120) ،وعن
هذﻩ ٔالاخ ﺮة يش ﺮ ه ﺮودوت إ ى أن الجرامنت **)(Gramantes
لهم أبقار ذات قرون ّ
متجهة إ ى ٔالاسفل ،بحيث تغرس ي ٔالارض
كلما حاولت الس ﺮ إ ى ٔالامام ،لذلك فﻬ ترجع إ ى الوراء ي
رع ا!
ُ
 الفيل :ع ﺮ ع ى رسومات له ي وادي جرات بالطاسي ي طولهستة أمتار ،وفيال آخر ي منطقة تيساالت ن )،(Tissalatine
ّ
وفيلة بيضاء اللون قد تكون من الحيوانات ٔالاسطورية.
ً
رسما لوحيد القرن ي منطقة
 وحيد القرن :هناك )(٨٦تيساالت ن ) (Tissalatineبوادي جرات ) Le Quellec 1998:
 ،(130أما بقاياﻩ ٔالاثرية فﻬ قليلة.

*  -الفتيشة :ھي تقديس األشياء المسحورة والتمائم والخرز والتصور ،إن قوى الكون
تجتمع فيه لذلك اتخذت اآللھة صفة ھذه االشياء المقدسة .ومن األمثلة عن الفتيشات
نذكر األقنعة والتيجان والرموز المختلفة ،انظر :خزعل الماجدي ،أديان ومعتقدات ما
قبل التاريخ ،دار الشروق ،األردن ،١٩٩٧ ،ص .١٧٤
كانوا متمركزين في المنطقة الممتدة بين جل نفوسة وجھات الفزان الحالية إلى ** -
الطاسيلي ،ويبدو أنھم أحفاد الشعب المحارب الذي استعمل العربات في تنقالته
وحروبه ،أنظر:
Herodote, Histoire, texte trad. par: E. Legrand, ed- les belles lettres,
Paris, 1948, tome, IV, 183.
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-

-

-

فرس ال ر :فقد ُج ّسد ي رسومات بمنطقة ت ن تزاريفت،
وع ﺮ ع ى بقايا له ي عرق أدم ﺮ ) (Admerوع ن قزام (In
) Guzzamوإن زوا ) (In Azouaوواد جرات بمنطقة الطاسي ي.
)(Le Quellec 1998: 133
النعامة :مشاهد عديد للنعامة ي العديد من مناطق
الصحراوية ،ومن املشاهد الغريبة ال ُج ّسدت ا نجد صورة
جسم نعامة ولكن برأس زرافة وكذلك صورة نعامة بأربعة
أرجل ،وصورة أخرى لنعامة بقرون كب ﺮة.
التماسيح :مجسدة ي كهوف إن إتينان ) (In Itinanوواد
جرات ،وبقاياﻩ ال ع ﺮ عل ا ي منطقة وان راشلة (Wan
) Rachlaجنوب الطاسي ي ).(Le Quellec 1998: 144
الاسماك :مجسدة بك ﺮة ي منطقة الطاسي ي مثلما ي مبينة
ي مشهد السباح ن ي ت ن تزاريفت ومنطقة صفار). (Safar
حيوانات أخرى :إضافة إ ى هذﻩ الحيوانات املذكورة فقد
جسدت حيوانات أخرى م ا :الجاموس ،الغزالٔ ،الاسد ،الفهد،
الحمار الوح  ،ؤالاروي ) (mouflonوالزرافة املجسدة ي
منطقة تج ﺮت والقردة ال جسدت ي كهوف ت ن تزاريفت (Tin
) Tzariftبالطاسي ي )(Lajoux 1977: 134,135

ٔ -٣/٥الاسلحـة:
أما عن رسم ٔالاسلحة فﻬ موجودة ي أغلب املواقع املشار إل ا
ي هذﻩ الدراسة ،ومن هذﻩ ٔالاسلحة ما يأتي:
ً
ٔ الاقواس والسهام :وتعد من أقدم ٔالاسلحة استعماال ،ومن
شيوعا ،وقد وجدت ً
ً
أيضا ي العديد من اللوحات ال
أك ﺮها
ُع ﺮ عل ا ي منطقة الطاسي ي ،وقد ظهرت مقرونة باألشكال
ٓالادمية ،حيث يشاهد الرجل عادة وهو يمسك القوس والسهم
ي حالة وقوف بال حراك ،و ي بعض الرسومات نرى الرجل وهو
يصوب سهامه باتجاﻩ الهدف املراد والذي ً
غالبا ما يكون حيوان
الوعل أو الغزال أو الجاموس ،و ي عديد مناطق من الطاسي ي
جسدت معارك ب ن رماة السهام مثلما هو مب ن ي موقع ت ن
تزاريفت ) (tin tazariftوإيدو تيسوكاي ) (iddo tissoukaiو ي ت ن
أب ار)(Lhote 1958:112).(tin abenher
والخناجر :وتظهر بشكل مكثف ي الرسوم
 الرمــاح الع
الصخرية خاصة بمنطقة الطاسي ي والهقار و ي نفس املناطق
املذكورة ايدو تيسوكاي وت ن أب ار وت ن تزاريفت.
 -٤/٥الوسوم والعالمات والرموز:
ً
عادة ما تربط الوسوم والعالمات ي الفن الصخري بأشكال
ً
ٕالانسان والحيوان ،وتتخذ هذﻩ العالمات أشكاال مختلفة بحسب
املنطقة ال توجد ف ا ،وقد توجد العالمة نفسها ي أك ﺮ من موقع
وال يعرف الغرض م ا ،ومن العالمات امل مة تلك الزوائد املجسدة
ً
أساسا ي
ب ن قرون الحيوانات ي مشاهد ٔالاطلس الصحراوي ممثلة

قرص الشمس ،ومن ٔالامثلة ع ا كبش قرص الشمس ي حجرة
سيدي بوبكر ) (hadjra sidi boubakerالواقعة جنوب الجلفة،
).(Lhote 1984: 293
ظهرت الرمزية منذ القدم أين قام ٕالانسان ٔالاول بالتعب ﺮ عن
آرائه برموز معينة ،فالرمز عالمة عن ء ما ،وجوهرﻩ غ ﺮ واضح
بالنسبة لغ ﺮﻩ ،فهو قد يحمل معاني وتفس ﺮات مختلفة ً
تبعا لنظرة
الباحث ن وقراءا م للرموز (Gourhan 1964: 148) ،ففي املشاهد
الصخرية الصحراوية نجد ً
موزا تع ﺮ عن مظاهر دينية وأساط ﺮ،
ر
وبعض من هذﻩ الرموز يمكن تفس ﺮها بسهولة لوضوحها ،بينما
ً
موزا أخرى تبقى غامضة لعدم معرفة الباحث ن بمعتقدات ونمط
ر
ً
ً
تلقائيا بل
تفك ﺮ ٕالانسان ي تلك الف ﺮة ،ولم تكن رسوماته عمال
كانت تتم وفق طقوس معينة نابعة عن معتقداته الروحانية ،ومن
ب ن الرموز والصور ذات الدالالت نجد:
ً
 استعمال ٔالالوان :فاللون ٔالاحمر مثال كان يرمز إ ى استمراريةالحياة ،وهذا ما نالحظه ي العديد من رسوم الحيوانات مثل
الظباء العمالقة ؤالاروية والزرافات(Hachid 1998: 148) .
واستعمل كذلك اللون ٔالابيض بارتباطه بالشخصيات
ٔالاسطورية وٓالالهة ؤالارواح مثل مشاهد الشخصيات السابحة
ي أونرحات ،ومشاهد أخرى لحيوانات وكائنات أسطورية باللون
ٔالابيض ي صفار (Hachid 1998: 218).إضافة إ ى اللون ٔالاصفر
الذي له عالقة بطقوس الدفن كما هو واضح ي موقع ت ن
هناك ن.
 استعمال ٔالاقنعة :فالعديد من الرسوم الصخرية تع ﺮ عنالرأس املقنع ،فهناك أقنعة برؤوس الحيوانات
) (Théranthropesبحيث يعطي للشخص لنفسه مظهر يشبه
الحيوان أو الكائن ٔالاسطوري (Hachid 1998: 200) .وربما
ً
ً
مغايرا مثل حماية املقنع من القوى أو
انطباعا
يمكن أن يعطي
ٔالارواح الشريرة أثناء الطقوس أو الحصول بشكل مؤقت ع ى
صفات الكائن الذي يمثله القناع.(Le Quellec 1998: 269) .
ويلحظ ع ى رسوم الصحراء هذﻩ أ ا تختلف من حيث طبقة
التقادم وهذا ،يع أ ا تعود ي تاريخها لعصور مختلفة ،كما
اختلفت مهارة التنفيذ ودقته من لوحة ألخرى بل ومن موقع آلخر،
ومع ذلك لم تتغ ﺮ ٔالاغراض كث ًﺮا ،أما عن أبرز ما تحويه الرسوم
فيمكن أن نجملها ي النقاط ٓالاتية:
) (١هناك مجموعة من الرسوم الصخرية غ ﺮ مم ة؛ أي عديمة
الهوية والجنسية ،ي ح ن أن بعضها تفرق ب ن الذكور وٕالاناث
من خالل إبرازها لعضو الذكورة بالنسبة للرجال ،أو تجسيد
املؤخرة البارزة أو الشعر الطويل ي رسوم النساء .وتتم بعض
الرسوم ٓالادمية باملهارة العالية وٕالابداع الف  ،حيث ظهرت
بمالمح تجسيدية أك ﺮ واقعية باستثناء مالمح الوجه الطبيعية،
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و ي هذا داللة ع ى تطور جوهر وأسلوب تنفيذ تلك الرسوم من
عصر آلخر.
) (٢يلحظ أن الرسوم الحيوانية الصحراوية خصوصا ي منطق
الطاسي ي والهقار قد جاءت ي معظمها بأشكال غ ﺮ متحركة،
إذ إننا نجد ندرة ي املالمح والصفات الحركية ي هذﻩ
الرسومات ،وهذا ال يع أن الفنان هنا لم يكن ً
قادرا ع ى
التعب ﺮ عن الحركة ي مصوراته ،بل من املحتمل أن عنصر
الحركة ي سوماته كان ً
شيئا ً
ثانويا ،ولم يكن الفنان يلقي له
ر
ً
ً
باال أو تم به كث ﺮا ،بدليل أنه ع ﺮ ي بعض الحاالت عن
الصفات الحركية والتفاعل الحركي ي بعض الرسومات
املختارة وخاصة ي الرسوم شبه الواقعية ،أضف إ ى ذلك أن
الفنان قد تمرس ي تمثيل الحركة ي رسوماته ي معظم
مناطق الصحراء ٔالاخرى ،مثل موقع تيسوكاي ،ي طاسي ي نآجر
الذي يجسد منظر معسكر مع نساء وأبقار وغ ﺮها.
) (٣أظهرت لنا مناظر الصيد أسلوب ٕالانسان ي بحثه عن غذائه،
كما بينت أنواع الحيوانات ال كان يطاردها لتوف ﺮ طعامه،
وقد كانت حيوانات الوعول والغزالن والنعام ي مقدمة
الحيوانات ال كان يفضلها الصيادون .و ي هذا إشارة إ ى أ ا
كانت تمثل ً
جزءا ً
مهما من غذائه الرئيس ،وأوضحت الدراسة
كذلك ً
ً
خطرا ع ى حياة
بعضا من الحيوانات ال كانت تشكل
ً
هاجسا له.
ٕالانسان ،وتمثل
) (٤لم توضح لنا الدراسة نوع املالبس ال كانت ترتد ا شعوب
املنطقة ،باستثناء ظهور بعض ٔالاقنعة الواقية للرأس ال رأينا
الفرسان ذوي ٔالاحجام الطبيعية يرتدو ا ،باإلضافة إ ى ظهور
أشكال بأحزمة ومشدات للصدر ،وما يشبه البلوزات
والتنورات؛ مما يدل ع ى أن إنسان تلك العصور قد صنع
ونسج من امللبوسات ما كان يس ﺮ به عورته كما ي مجسدة ي
العديد من املواقع من بي ا موقع لبيوض واد سيدي الشيخ
وبوسمغون وادي الرمل بجبال لقصور )ٔالاطلس الصحراوي(
).(Capdérou et Soleihavoup 1997: 609-618
) (٥توجد أعداد كب ﺮة من الرسوم ذات ٔالاذرع املرفوعة ألع ى أو
املمتدة مع ث الجسم كما لو كان الشكل ي حالة توسل ،وقد
تو ي لنا مثل هذﻩ املناظر عن ممارسة بعض الشعائر
والطقوس الدينية كما ظهرت لنا أشكال مقنعة قد يكون لها
عالقة ببعض العقائد واملمارسات الدينية ،أو أ ا تدل ع ى
ممارسة بعض أعمال السحر والشعوذة.
) (٦أثبتت الدراسة كذلك أن هناك العديد من املحتويات الفنية
املتماثلة ي جميع ٔالاشكال ٓالادمية والحيوانية ،وهذا التشابه
يجعلنا نعتقد أن الشعوب ال تعاقبت ع ى سك املنطقة
كانوا متقارب ن ي أفكارهم وسلوكهم الاجتما ي ،ولم يخرج
الفنانون ع ى ما يبدو عن تقاليد من سبقهم بالرغم من البعد
الزم وال شك ي ذلك ،فمن الواضح أن الفن الصخري بدأ مع

النشاط ٕالانساني وتناول تفاعله مع البيئة الطبيعية ال
عاشها ،ومع الجماعات البشرية ال اختلط ا ،ولهذا فإنه
يتناول ما خلفه هذا التفاعل من شواهد توضح تطورﻩ ع ﺮ
العصور.

á^ŠÞc^ãÊ†ÂÖ]íè…^–£]l]…çŞjÖ]àÚgÞ]çq IR
] íμ‚ÏÖ]…ç’ÃÖ]»ð]†v’Ö

ّ
إال إذا كان ذلك املجهود املبذول
إن البنية الحضارية ال تكتمل
ً
مكتمال ،للوصول إ ى تلك الثمرة الحضارية ال ترك إنسان
الصحراء لنا بصما ا ي شكل مشاهد مختلفة مجسدة ي رسوم
عديدة ،نستخلص من خاللها صفحات طويلة من ذلك التاريخ،
لقد أماطت لوحات الفن الصخري اللثام عن صحراء خضراء وف ﺮة
ً
مرتعا لحيوانات استوائية من قبل الفيل فرس ال ر
املياﻩ كانت
والزرافة وغ ﺮها ،كما كانت عبارة عن مر ى كب ﺮ لقطعان البقريات
ً
املتوحشة وقد أشار ه ﺮي لوط ي هذا السياق قائال" :لقد كان الفن
ً
ً
الصخري ي الصحراء سجال حافال بالنقوش والرسوم املختلفة ال
ّ
دون ف ا سكا ا القدامى مشاهد حيا م اليومية وع ﺮت عن
محيطهم الواق ي ،فإذا كانت الوديان ال نراها قاحلة صخرية
اليوم فقد كانت ي املا مليئة باملياﻩ ،و ي الوقت الذي تتسم
الجبال الطاسيلية بكو ا جرداء داكنة اليوم فقد ّبينت الرسوم ال
كانت تكسوها ٔالاعشاب والغابات الكثيفة ،وكانت الجهات الخالية
املوحشة ٓالان مر ً
ً
خصبا للفيلة وفرس البحر والزرافات ،ي هذﻩ
تعا
الف ﺮة سطر صيادو طاسي ي ناجر نشاطهم اليومي وعمليات الصيد
والقنص بكل أمانة.
لقد كان يقابل سيادة الحيوانات الك ﺮى املتوحشة مجال
خصب وف ﺮ املياﻩ وفر لإلنسان املح ي من الطرائد ما لم يكن معه
ي حاجة إ ى التفك ﺮ كث ًﺮا ي مصدر عيشه ،ثم طرأت تغ ﺮات جذرية
ع ى هذا املجال الذي بدأ يتحول نحو الجفاف ،لقد عكس الفن
الصخري ذلك من خالل ترك ﻩ ع ى رسم ونقش الحيوانات ال
تأقلمت مع البيئة الجديدة وتراجعه عن نقش ورسم الحيوانات
الك ﺮى الاستوائية ،فقد بدأت مقابل ذلك تظهر قطعان ٔالابقار ومن
َث ﱠم حدثت أو ى محاوالت ّ
التدج ن وامتالك القطعان ،وكان للتغ ﺮات
املناخية ع ى ما يبدو الدور الحاسم ي التحول التق والحضاري
إلنسان املنطقة دفعت به إ ى التنقل جهة الشمالAumassip ).
(1988: 139
وبالنسبة لتأويل الفن الصخري ،فان الباحث ن اعت ﺮوﻩ يلخص
الحياة اليومية إلنسان املنطقة خالل عصور ما قبل التاريخ ،أي
طرق القنص وأنواع الطرائد والوسائل املستعملة لذلك من شراك
وأسلحة ،ثم الاعتقادات وبعض الحيوانات ال اس دفها ٕالانسان
بالعبادة وعالقة هذﻩ الكائنات بالخصوبة وغ ﺮ ذلك من املظاهر ال
شكلت هاجسا ً
دائما لإلنسان القديم ،وقد تكون الظاهرة بعيدة
عن فكرة الفن من أجل الفن وإنما تم ت بخصائص فريدة قد
ً
روحيا وبصفة
يستشف م ا املرء مظاهر حضارية مركبة ومتطورة
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خاصة تلك ٔالاعمال ال تبتدئ من العصور السحيقة إ ى غاية
الدور الرعوي وتنم عن عالم مجهول لكنه غ ﺮ مشتبه فيه بالرغم
من أن معظم الرسوم القديمة ،إال أ ا ال تخلو من ظاهرة الشعور
السحري والشعوذة والدين وتجلت فيه مظاهر الرقة والشعور الغ
الذي سيطر ع ى تنفيذ العمل) .ديورنت (١٩٦٥:١٦٦
لقد انتبه العديد من الباحث ن وجلهم أجانب السباق ن
الكتشاف ودراسة النقوش والفنون الصخرية ي الجزائر وصحرا ا
إ ى أهمية هذا النقوش لكتابة تاريخ املنطقة وحضار ا ال نلمس
تجليا ا ي اللوحات الصخرية املنقوشة باملواقع ،مما يستد ي علينا
دراس ا باعتبارها حلقة وصل ب ن عصور ما قبل التاريخ والف ﺮة
عدم
التاريخية ،ففهم الكث ﺮ من جوانب هذﻩ ٔالاخ ﺮة يقت
إغفالنا ملعطيات حضارة ما قبل التاريخ ،ألن الف ﺮت ن متتاليت ن وال
يمكن إحداث قطيعة حضارية تامة بي ما.
لقد كانت عالقات ٕالانسان بعالم الحيوانات ي تلك العصور
الغابرة وال تأرجحت ب ن الصراع واملنفعة والتقديس إحدى
املحركات ٔالاساسية لعملية البناء الحضاري لدى ٕالانسان القديم
َ
ومن ث ﱠم فال غرابة إذا وجدنا أن عالم الحيوانات هو الطا ي ي أقدم
النقوش الصخرية ي الصحراء الجزائرية شأ ا ي ذلك شأن با ي
الفن الصخري ي الصحراء الك ﺮى.

}^ í³
دلت ٔالابحاث ٔالاثرية وال تزال ع ى أن الشمال ٕالافريقي من
أقدم املناطق ال استقر ف ا ٕالانسان ومارس مختلف ٔالانشطة
ال تل حاجياته و ي احتكاكه الطويل ببيئته ،ونحن الزلنا بعيدين
عن إدراك ضغط البيئة الحاسم كقوة مؤثرة ي التطور ٕالانساني
ومن الواضح أن كل ذلك قد حصل بفعل قدرات فكرية استثنائية
ً
تماما ،حيث تعت ﺮ نقوشه ال خلفها خطوة هامة ي تطور قدراته
التعب ﺮية سرعان ما وصلت إ ى التعب ﺮ بالرموز والكتابة قبل العصر
التاري ي ،فهو يعت ﺮ دليل عميق ع ى أ ا شهدت حضارة فكرية
وعقلية ي ف ﺮة ما قبل التاريخ ،و ي ع ى أية حال مصدر رئيس
للتعرف ع ى الفكر ٕالانساني وقتذاك.
إن النقوش الصخرية جسدت لنا تاريخ الصحراء ٕالانساني من
خالل ٔالاشكال والرسوم ال دو ا سكان الصحراء القدامى عن
حيا م اليومية ،فلوحا م ونقوشهم ي أغل ا واقعية منسجمة مع
تاريخ حيا م ،وقد كشفت الدراسة أهمية هذﻩ النقوش ي التأريخ،
وذلك ع ى النحو ٓالاتي:
) (١كشفت ً
عددا من ٔالاساليب الفنية ي النقوش الصخرية ،وهذا
يع أن هذا الفن قد مر بمراحل عدة كان يتطور ف ا من
مرحلة ألخرى.
) (٢أظهرت براعة الفنان ي تصوير ٔالاشكال بأحجام طبيعية ،كما
وظف مهارته بدرجة كب ﺮة نحو إظهار التفاصيل الجسدية
الدقيقة لرسوماته.

) (٣كشفت النقوش الصخرية عن الذوق الف
املواضيع ال كانت تشغلهم.
ً
تصورا عن بعض أنماط الحياة املتنوعة ،وبعض
) (٤أعطت
ً
ٔالاعراف والتقاليد الاجتماعية ،فضال عن أ ا تساعدنا ي
استيحاء بعض ٔالافكار والثقافات ال انتشرت ي املنطقة ع ﺮ
مختلف العصور.
ً
) (٥قدمت
تصورا عن بعض املعبودات الدينية ال ربما سادت
عباد ا ي املنطقة ،كما يمكن أن نستو ي ذلك عن طريقها
بعض الطقوس الدينية.
ألصحا ا ،وعن
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ﻟﻘﺪ متﻴﺰت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﺪﻳﺲ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ واﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﺒﺒني ﻣﺨﺘﻠﻔني ،متﺜﻞ اﻷول ﰲ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي
ﻋﺮﻓﺘﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﺗﺠﺴﺪ اﻟﺜﺎين ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻀﺎرﻳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﱪﻫﻨﺔ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﺴﺒﺒني ،ﻓﻔﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛري اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻓﺴﻮف ﻧﺆﻛﺪه ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗﻄﻮر اﻷﺳﻮار اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ،وأﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻀﺎرﻳﺴﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺴﻮف ﻧﺼﻮرﻫﺎ ﰲ أﻫﻢ ﻣﺎ متﻴﺰت ﺑﻪ ﻫﺬه اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻌامرﻳﺔ.
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ُ
ت َع ّد تيديس واحدة من ب ن املدن ٔالاثرية ذات ٔالاهمية الكب ﺮة
بالشرق الجزائري نتيجة لطبيعة مخلفا ا ال اعت ﺮت صورة حية
تجسدت ف ا أهم الحضارات املتعاقبة ع ى منطقة شمال إفريقيا
ً
خصوصا ،حيث عرفت الوجود اللي وبعدﻩ البوني ثم
وقسنطينة
الروماني واملسي ي و ي ٔالاخ ﺮ ٕالاسالمي ،كما اكتسبت أهمي ا أيضاً
من مجموعة الخصائص والاستثناءات املعمارية ال انفردت ا
دون غ ﺮها من املدن ،ومنه سنس ى هنا لتقديم صورة نب ن من
خاللها هذا ال ﺮاكب الحضاري الذي شهدته هذﻩ املدينة ،كما
سنس ى الستخالص النتائج املنعكسة عن هذا ال ﺮاكب ع ى طبيعة
ً
ميدانيا ي أغلب مراحله
وآثار املدينة .ولإلشارة؛ فإن هذا العمل كان
ُ
ً
أعتمد فيه ع ى الوصف امليداني باالستعانة أحيانا ببعض نتائج
حفريات الباحث ) (Berthier Andréكما كانت أغلب الاستنتاجات
شخصية مستمدة من نتائج الدراسة الوصفية ملعالم املدينة ،وهو
ٔالامر الذي جعل هذا النص يفتقد إ ى ك ﺮة ٕالاحاالت.
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إن الشواهد املادية الدالة ع ى التعاقبات الحضارية ي مدينة
تديس كث ﺮة ومتعددة بتعدد معالم هذﻩ املدينة واختالف أشكالها
ومراحلها التاريخية ،فاملتتبع ملخلفات هذﻩ املدينة يستطيع أن
يكتشف هذا التعاقب التاري ي املنضوي ع ﺮ منشآ ا ،ومن ب ن أهم
املنشآت املعمارية ال ارتسمت ف ا مظاهر التعاقب الحضاري نجد
البوابة الرئيسية وبقايا ٔالاسوار املحيطة باملدينة )العمارة
التحصينية( ،حيث اعت ﺮت من أهم املعالم املجسدة لهذا التسلسل
والتداخل التاري ي ،وهو ٔالامر الذي حملنا ع ى اختيارها دون غ ﺮها
كمعيار لدراسة هذا التطور.
 -١/١املنشآت التحصينية:
) -١ (١/١البوابة الشمالية
ُ
إن املدخل الشما ي للمدينة قد أس ل ببوابة كوينتوس
موميوس روجاتوس) (Q Memmius Rogatusالذي بناها بماله
الخاص (٢) (١).دعام َ هذﻩ البوابة لها فتحة واحدة وال يظهر ا أي
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

ﺤﻜﱠﻤﺔ .ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻣ َ
ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔُ .
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٧٩

دراﺳﺎت
تزي ن معماري ،ولقد جاءت هات ن الدعامت ن ع ى شكل شبه متوازي
املستطيالت يعلوﻩ كورنيش ) (Cornicheيشكل بدورﻩ قاعدة ترتكز
عل ا جوانب القوس ،فيما يخص الكتابة ٕالاهدائية لهذا الباب فقد
نقشت باألع ى ي السطح املعمد ) ،(Eentablementقياسات هذﻩ
البوابة كانت كاآلتي٠٦,٦٠) :م( العلو الك ي٠٨,٤١) ،م( العرض
الك ي ،و)٠٢,٧٠م( عرض فتحة الباب ،وعلو الفتحة ح بداية
حدود القوس قدرت بـ ) ٠٣,١٥م( دعام البوابة لهما السمك
نفسه املقدر بـ )٣,٨٠م( لكن عرضهما غ ﺮ متساوي حيث قدر ي
القاعدة الغربية بـ )٢,٧٠م( أما الشرقية فكان )٣م( ،هذا الاختالف
الذي كان سببه الكتلة الصخرية ال تحاذي الدعامة الغربية،
ولقد تكونت كل دعامة من هات ن الدعامت ن من قاعدة فوقها كتلة
مكعبة مبنية ويعلوها كورنيش ).(Corniche
حيث زينت القاعدة بحواف ذات بروز بقياس ) ٢٠سم( .أما
الكتلة املكعبة املبنية فقد انجذبت عن القاعدة ببعد ) ٢٠سم(
و ي مكونة من خمسة طبقات من الحجارة ،يعلو الخامسة م ا
ٕالافريز الذي يشكل بحافته وجها مقابل يشابه حافة القاعدة ويتجه
بصفة مقلوبة نحوها ،فيما يخص الحجارة املستعملة ي بناء واجهة
هات ن الدعامت ن فقد اختلفت قياسا ا حسب كل طبقة ،إذ جاءت
أطوالها ما ب ن ) (٠,٤٧إ ى )١,٣٨م( ،أما علوها فكان ما ب ن )٠,٥٠م(
و )٠,٦٥م(.
ً
نستطيع أيضا ذﻩ البوابة أن نالحظ آثار نظام غلق وفتح
البوابة ،هذﻩ ٓالاثار ال تجسدت ي ثقوب املفصالت )،(Gonds
وكذلك ي الحز أو ٔالاخدود الذي كان مخصصا الحتواء القضيب
الذي يعمل ع ى سد مصرا ي الباب) ،(٣قوس هذﻩ البوابة تظهر
عل ا عمليات ال ﺮميم ولها ارتفاع )٣م( وعرض )٨,٤٠م( ،العقد
ً
عمودا أساﺳ باإلضافة إ ى مفتاح العقد ) La clé
مكون من )(١٢
)(٤
 (de vouteذات العلو ) (٠,٨٥وقد زينت بنقش لسيف )(Glaive
بطول ) ٠,٦٠م( يعلو قبضته شكل نصف دائري ،وهو ما يش ﺮ إ ى
الدور العسكري للمدينة ال كانت عبارة عن ) (٥)(Castellumأما
حافته فقد جاءت مثلثة ،إال أن حالة الحفظ غ ﺮ املستقرة لهذا
النحت تصعب من رؤيته نتيجة التآكل الذي مس سطحه وكذلك
التغ ﺮ ي لونه ،ولقد انتﻬ هذا القوس من ٔالاع ى بسطح معمد
) (entablementاحتوى بدورﻩ ع ى:
 ٔالارشي ﺮاف ) (Architraveأو سنادﻩ مكون من شفت ن أو حزين.َ َ َ نَ
 ٕالافريز) (Friseوهو الجزء الذي يحتوي ع ى الكتابة ،حيث تكومن ست ) (٦أجزاء غ ﺮ مكتملة وجدت بأماكن مختلفة أثناء
الحفريات.
للعلم فإن هذين الجزأين )ٔالارشي ﺮاف ٕ +الافريز( قد نقشا ي
حجارة واحدة وهو ٔالامر الذي قلل من عرض ٕالافريز قصد ترك أك ﺮ
مكان للكتابة) ،(٦بخصوص طبقة السطح ) (Attiqueفإ ا غ ﺮ
موجودة .إن الكتابة ٕالاهدائية ع ى البوابة ال تعطي أي تاريخ لك ا

توضح بعض خصائص نقش الحروف ال تعود إ ى النصف الثاني
)(٧
من القرن الثاني امليالدي.
فيما يخص حالة حفظ البوابة فيمكن القول أ ا حسنة
خاصة بعدما عرفته من عمليات ال ﺮميم ،ال استطاعت أن
تحفظ شكلها العام ،وذلك رغم العناصر ال تنقصها ،وال فقدت
من قبل مثل طبقة السطح ) ،(Attiqueوأيضا الوجه الداخ ي
للقوس ،كما أن بعض حجارة هذﻩ البوابة تتعرض لضعف وتآكل
سطحها أو تشققه.
)ٔ -٢ (١/١الاسوار الدفاعية والحصون
ي اية القرن الثالث وبداية القرن الثاني قبل امليالد و ي الزمن
الذي كانت فيه قسنطينة مدينة بونية كب ﺮة ،فإن املنحدر الشر ي
ُ
لهضبة تيديس قد شغل بدورﻩ بتجمع سكاني ،ولحماية هذا التجمع
استوجب ٔالامر إيجاد سور حامية .إن مسار هذا السور يتجسد ي
منح ذو اتجاه ن حيث أن جزء منه يتجه نحو الشرق والجزء
ٓالاخر يتجه نحو الشمال ،وبالقرب من الحنية ال تربط ب ن
السورين تتواجد البوابة ال أطلق عل ا برت البوابة البونية
الشمالية (٨).إن الجزء من السور الذي يقابل الجهة الشرقية غ ﺮ
متجانس حيث أدرجت به بعض املقاطع املبنية بحجارة متقنة
ال ﺮبيع ،و ي إما أن تكون عبارة عن فراغات مسدودة ،أو أنه قد
أدمجت به واجهة ملعلم ما يشكل بجدارﻩ جزء من هذﻩ السور
الخارجية) .(٩طريقة البناء تم ت ب ﺮتيب كل من :حجارة كب ﺮة غ ﺮ
منتظمة ال ﺮبيع زائد بالطات سميكة ،باإلضافة إ ى الدبش ،ولقد
نظمت هذﻩ العناصر عن طريق دمج حجارة السند أو الدعم
) (pierre de Calageبطريقة قواعد أفقية ،كما أن بعض الحجارة
)(١٠
الكب ﺮة قد أدمجت عموديا بعرض الحائط.
ُ
أما فيما يخص البوابة ال تفصل هذا الجدار ،فإ ا تدخل إ ى
ال ي السف ي بمدينة تيديس ،أين يتواجد الكث ﺮ من املنشآت
البونية ،ولقد كان َت ُ
وجه هذﻩ البوابة البونية نحو الشمال ،و ي
تنفتح ع ى قمة منحدر يتكئ بدورﻩ ع ى جدار دعم ،ب بنفس مواد
بناء السور السابقة ،أحيط جان هذﻩ البوابة بحصن ن غ ﺮ
متساوي ن ي بروزهما عن هذﻩ البوابة ،فقد كان بروز الشر ي ب
) ٢,١٠م( .أما الحصن الغربي فقد برز بـ ) ٦,٥٠م( ،أما العرض
ُ
الطبي ي للبوابة فقد كان )٢,٩٥م( وهذا قبل أن تنقص من عرضه
دعامة بنيت ي ف ﺮة الحقة (١١).أما ي الجانب ٓالاخر من البوابة فإن
السور قد غ ﺮت اتجاهها نحو الجنوب حيث يظهر ع ى السور
مجموعة من املالحظات ،وال م ا أن السور يلتصق مباشرة مع
حاجز صخري يحف الكاردو من الجهة الغربية ،ل ﺮسو بعد ذلك
فوق الحافة الصخرية ال تشرف ع ى بوابة موميوس ،لينتﻬ ي
ً
مرتكزا ع ى الصخر الكب ﺮ للمنحدر الشما ي.
ٔالاخ ﺮ
وع ى ما يبدو فإن املعماري ن الرومان أثناء إنشا م لطريق
الكاردو قد قطعوا ً
جزءا من السور البونية ال أعاقت امتداد
الكاردو قليال نحو الشمال .إذا كانت السور البونية قد أنجزت
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دراﺳﺎت
للزيادة من مساحة السطح ،وذلك المتداد ٔالابنية ع ى جهة املنحدر
الشر ي للهضبة ،فإن برت يرى أن سكان ف ﺮة فجر التاريخ قد
استغلوا فقط أع ى الهضبة ال كانت محاطة بسور خارجية ع ى
طول محيطها وع ى كل جوان ا ٔالاربعة.
َ
َ
الواجهة الشرقية من السور املحيطة تظهر ب ن الحصن
الدفا ي للف ﺮة الب نطية واملنحدر الشر ي ،هذا الشطر الذي له
طول حوا ي ) ٢٠٠م( غ ﺮ متجانس فهو مكون من مقاطع بدائية
ترتكز ع ى الصخور ومقاطع أخرى مبنية بمواد بناء أعيد استعمالها
ُ
وترتكز ع ى رديم .أجزاء البناء السابقة املبنية ع ى الصخر تظهر
ً
وتحديدا ي ٔالاماكن
نمط بنائي يتجدد ع ى طول محيط السور .هنا
ال ال تزال تحتفظ ببقايا البناء البدائي فإن هذا النمط البنائي
يختلف كل الاختالف عن النمط البوني حيث أن حجارته كب ﺮة كما
أ ا ذات أوجه متعددة وغ ﺮ مهذبة بدقة كما أن فراغا ا ملئت
بالح  ،مما يشرح أن هذا الجدار قد هدم بصفة كب ﺮة وذلك بعد
التوسع السكاني الذي أوجب وصل ٔالاحياء العليا مع ٔالاحياء
السف ى ،ولقد أعيد إنشاؤﻩ ي املرحلة ال تلت الف ﺮة الرومانية
)(١٢
وذلك باستعمال حجارة ملعالم رومانية مهدمة.
أما بخصوص الثالث واجهات ٔالاخرى فإن تحصينات ف ﺮة فجر
ً
التاريخ تظهر ا أحسن حفظا من هذﻩ الواجهة السابقة .بالواجهة
الشمالية يوجد شطر محفوظ معلق ع ى الجدار الصخري الذي
يشرف ع ى مضيق )املغارة الساخنة( ،هذا الحد الصخري الذي
ُيشكل ي ذاته تحص ن طبي ي ،ثم ُيستأنف هذا الانقطاع بشطر
ً
منحدرا ،إذ استند ع ى جدار
آخر من جدار أقل قوة ألنه يعلوا
صخري عمودي ،ولقد ب هذا الجدار من الحجارة املكومة داخل
صف ن من الدبش الكب ﺮ مكونا بذلك واجهة مزدوجة ،وهو ينتﻬ
برأس القمة أين ينح متجها بزاوية مستقيمة.
ً
ابتداء من رأس القمة فإن السور يتجه اتجاها مستقيما ذو
ً
محور شمال جنوب ،حيث يقسم الهضبة إ ى قسم ن ،فاصال
التجمع السكاني عن الناحية الغربية أين توجد املق ﺮة امليجاليتية
) ،(Mégalithiqueحيث لم يبقى من هذا السور إال أسسه ،وع ى
مسارﻩ يتواجد الكث ﺮ من بقايا الدبش الذي هو نتيجة دمه ،وع ى
بعد )٢٧٥م( من القمة توجد بقايا باب بجانبيه حصن ن بقياسات
)٢,٢٥م( عرض و)٢,٦٠م( بروز ،بنيت هذﻩ السور من الدبش املربع
الخشن باإلضافة إ ى حجارة ضبط ) (Pierre de Calageبقواعد
أفقية ،املسافة ب ن الحصن ن قدرت بـ )٣,٧٥م(.
هذا الجدار ينتﻬ إ ى حافة املنحدر الشما ي أين يلتصق بسور
تحصي آخر )أ( ،وحسب التقسيم املعتمد ي مخطط برت لهذا
السور فإن الواجهة الجنوبية لسور الهضبة ستتكون ابتداء من
هذا السور )أ( من :حاجزين آخرين هما )ب  +د( وحاجز وسيط
)(١٣
بي ما )ج(.
 فيما يخص البناء ب ن )أ ،ب( فإنه كان بنفس طريقة بناء سورالواجهة الغربية ،أما فيما ب ن )ب ،د( فإن السور ب بعناصر

كب ﺮة مقطعة بشطر من جدران مبنية بمواد بناء معالم مهدمة،
وقد ب فوق طريق قديم منحوت ي الصخر.
 إن استعمال الجدار الصخري الطبي ي )ج( شجع ع ى بناءجدار صغ ﺮ ذا الجانب ،باإلضافة إ ى ذلك فقد وجدت أربعة
أسوار متوازية تحد الجانب الجنوبي ب ن )ب و د( ع ى واجهة
بطول ١٥٠م.
 الحاجز الصخري )د( وجد به فراغ أستكمل بناؤﻩ بجدار مكونمن عناصر كب ﺮة ،وابتداء من هذا الحاجز الصخري )د( فإن
السور يواصل كل مسارﻩ متسلقا حواف الجرف الصخري ،و ي
املجال الذي ينعدم فيه هذا السور ي ﺮز هناك حصن دفا ي
ب بعد الف ﺮة الرومانية )ما يسم بالحصن الب نطي( هذا
الحصن يبلغ ارتفاعه  ٠٥أمتار ،وقد يكون بناؤﻩ من خليط
يجمع حجارة غ ﺮ متقنة ال ذيب مع حجارة معالم أخرى قد
هدمت ،حيث يظهر أنه قد ب ي مرحلة استأنفت ف ا الحياة
بعد توقفها إذ ُعمل ع ى تحص ن الهضبة بعد أن ُهجر املنحدر
)(١٥) (١٤
الشر ي.
 -٢/١استخالص مراحل التعاقب الحضاري للمدينة:
إن دراسة هذﻩ ٔالاسوار التحصينية سمحت بالخروج بمجموعة من
النتائج ال تخص مراحل الاستيطان ضبة تيديس:
 أول املالحظات تتمثل ي أن قمة هضبة تيديس لم تستغل أبدابصفة كلية من طرف السكان ،ولقد قسمت إ ى قسم ن القسم
الجنوبي م ا والذي يشرف ع ى واد الرمال ،قد بقي فضاء
عبادة كما احتوى ع ى قبور الدوملن واملق ﺮة ،أما الجزء الشر ي
فقد وجدت به منشآت معمارية باستثناء الح الصخري
املحيط بالقمة.
 أقدم تجمع سكاني تواجد بأع ى الهضبة تحت حماية سوريمكن إرجاعه لف ﺮة فجر التاريخ ،إذا أخذت بع ن الاعتبار
طريقة بنائه الضخمة ،كما أن خراب جزء كب ﺮ من هذا السور
جاء بعد انتقال التجمع السكاني إ ى املنحدر الشر ي ،وهذا
التوسع كان ي الف ﺮة البونية ،و ي الف ﺮة ال ُب ف ا السور
البوني ،هذا السور الذي أرخ عن طريق تقنية بنائه ،وكذلك
)(١٦
عن طريق بقايا الفخار ،والنقود ال وجدت بجوارﻩ.
 توسع املدينة تزايد ي الف ﺮة الرومانية و ي الف ﺮة ال لعبتف ا ٔالاسوار دورا أقل أهمية.
 أما ي املرحلة ما بعد الرومانية ،فإن الاضطرابات املختلفةدفعت سكان تيديس إ ى هجر سطح املنحدر الشر ي للتجمع
باتجاﻩ ٔالاع ى ،وبالتا ي إعادة إحياء السور الحامية لف ﺮة فجر
التاريخ عن طريق سد كل الفتحات املوجودة ا ،هاته
الفتحات ال أنجزت قصد تسهيل التواصل باملدينة ي ف ﺮات
تلت ف ﺮة فجر التاريخ.
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دراﺳﺎت
 و ذا فإنه وجد بتيديس أثرين للتحص نٔ ،الاول وجد لتحص نالهضبة ،والثاني أحاط بسطح املنحدر الشر ي للمدينة ومنه
فإن الجزء العلوي للهضبة لم يسكن إال ي بداية تاريخ املدينة،
وكذلك ي آخر مراحل تاريخها ،وب ن هات ن املرحلت ن لم يتوقف
)(١٧
التوسع العمراني للمدينة باتجاهه نحو الشرق.
من خالل منشآت مدينة تيديس فإنه باإلمكان القول؛ أ ا
ُ
عبارة عن لوحات متكاملة تصور مجموعة من الحلقات التاريخية
ال رسمت تاريخ هذﻩ املدينة ع ﺮ ما جسدته من معالم يشهد
اختالفها ع ى تواجد متنوع من الحضارات ٕالانسانية ال ساهمت
ي تطور املدينة منذ ف ﺮات فجر التاريخ ،أين كانت عبارة عن تجمع
سكاني بربري استقر بأع ى الهضبة ،مرو ًرا بالف ﺮة النوميدية البونية
) (Numido-Puniqueال يظهر ف ا استغالل السفح الشر ي
للهضبة ،وتتبع بعد ذلك بالتواجد الروماني الذي كان من أهم
ف ﺮات التوسع الذي تشهد عليه أغلب مكونات املدينة الحالية ،و
ال تشغل كل منحدر وسفح الجانب الشر ي لهضبة تيديس ،هذﻩ
املرحلة ال ُأتبعت بف ﺮة ب نطية تشهد عل ا ً
أيضا تلك التحصينات
ع ى السور ال ﺮبرية املوجودة بأع ى املنحدر الشر ي ،ولقد ان ت كل
هذﻩ الحلقات باملرحلة ٕالاسالمية ال لم تكن ذات تأث ﺮ واضح ع ى
معالم املدينة ،حيث تجسد تواجدها ي إعادة استغالل املنشآت
السكنية شمال الخزانات الك ﺮى باإلضافة إ ى بعض املخلفات
الفخارية.
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ذا فإنه مثلما استطاعت منشآت تيديس أن تشهد ع ى تاريخ
غ بالتعاقبات الحضارية للمدينة ،فإن هذﻩ املنشآت ال يعود
ً
أيضا ع ى خصائص ومم ات
معظمها للف ﺮة الرومانية تشهد
واستثناءات عمرانية ومعمارية جعلت من تيديس مدينة ذات
خصوصية أثرية ً
نادرا ما نجدها ي املدن ٔالاثرية ٔالاخرى ،وللعلم فإن
هذﻩ الخصوصية ٔالاثرية -وكما أسلفنا القول -لم تكن عفوية بل
كانت نتيجة الطبيعة التضاريسية والتاريخية ال م ت املدينة،
ومن ب ن هذﻩ الخصوصيات الكث ﺮة نذكر التقسيمات العمرانية ال
شهد ا املدينة ي الف ﺮة الرومانية ،حيث عمل مهندسوها ع ى
تطبيق مبادئ العمارة الرومانية ال من أهم أسسها توزع املعالم
ً
اعتمادا ع ى شارع ن رئيسي ن متقاطع ن ومتعامدين ع ى
وتموقعها
شكل محورين ،محور شمال جنوب ويسم كاردو ومحور شرق
غرب ويسم ديكيمانوس ،وهو املبدأ نفسه الذي طبق ي هذﻩ
املدينة ،لكن الاستثناء يكمن ي طريقة تطبيقه ،فتقاطع الطريق ن
َ
وتعامدهما لم ُي َحقق بل كان عبارة عن تال ي لطريق ن ي نقطة ما،
كما أن الكاردو باإلضافة إ ى ضيقه فهو لم يجسد الاتجاﻩ شمال
جنوب إال ي ٔالاربع ن م ًﺮا ٔالاو ى ال ت ي البوابة الشمالية ،باإلضافة
إ ى انكسارﻩ الشديد بعد تالقيه بطريق الديكيمانوس ،إذ انكسر

ً
بزاوية حادة ُت َو ُ
ً
جنوبا،
متجها
جهه إ ى الشمال الغربي بعدما كان
ليعيد بعد ذلك وبانحناء آخر توجهه نحو الجنوب ،و ي مقابل ذلك
فإن الديكيمانوس و ي انطالقه من الجهة الشرقية لم يكن ً
طريقا
بل كان اف ﺮ ً
اضا جسد ع ى شكل درج يتصاعد إ ى أن ينتﻬ إ ى
طريق يكمل مسارﻩ لاللتقاء بطريق الكاردو وهو مكون من ثمان
)(١٩) (١٨
ً
ونظرا الل ام
وثالث ن درجة تتخللها خمسة اس ﺮاحات.
املهندس الروماني بتطبيق مبدأ التعامد الذي لم يتحقق هنا فقد
عمل ع ى إعطاء خصوصية إضافية ملدينة تيديس تمثلت ي انجاز
قوس ن بفتحت نٔ ،الاو ى لها اتجاﻩ شمال جنوب ،والثانية شرق غرب
و ي تحقق مبدأ التعامد الذي لم يتجسد مع الطريق ن
)(٢١)(٢٠
السابق ن.
ومن ب ن املم ات الناتجة عن الخصوصية التضاريسية أيضاً
صغر مساحة املعالم سواء املدنية م ا أو الدينية ،وهذا ما يتج ى
ً
لنا مثال ي مساحة الكنيسة املسيحية وحجم قاعات معبد مي ﺮا،
وكذلك صغر مساحة الفوروم الذي ُي َع ّد من أصغر الساحات العامة
الرومانية ي شمال إفريقيا ،باإلضافة إ ى صغر قاعات الحمامات
املحاذية للخزانات الك ﺮى ،وكذلك املساكن الخاصة ،هذا الصغر ي
مساحة ٔالارضية حتم ع ى ُبناة املدينة ً
أيضا التصغ ﺮ ي حجم
املباني وباألخص م ا مساكن العامة ،وهذا قصد ربطها بطوابق
علوية و ي التقنية ال تؤكدها الكث ﺮ من مخلفات الثقوب املنحوتة
ي الصخر وال عملت ع ى احتواء أعمدة الخشب الحامل لتلك
الطوابق ي الكث ﺮ من املعالم ال ال تزال تحتفظ ذﻩ الثقوب
مثلما هو الحال ي القاعة )أ( من الفوروم ،و و معبد مي ﺮا والغرفة
ذات القبو بنفس املعبد ،وكذلك املنازل املنحوتة ي الصخر جنوب
الحصن الب نطي ،باإلضافة إ ى تلك الثقوب فقد توضحت تقنية
ً
الطوابق ً
أحيانا إ ى
أيضا ي بعض الساللم أو ٔالادراج ال ان ت
مستويات تعلو أسقف بعض ٔالاقبية أو الغرف السفلية مثلما
نشاهدﻩ ي ساللم فيال الفسيفساء.
وزيادة ع ى هذﻩ امل ات فإن الطبيعة التضاريسية والخصائص
التاريخية والاجتماعية قد نتج ع ا ً
أيضا تغ ﺮ ي الوجه العام
للمدينة من حيث عدم اعتماد بعض املرافق ال توجد ي املدن
الرومانية عادة ،ع ى غرار املسرح الذي لم يوجد بتيديس ربما
بسبب نقص املساحة أو لسبب الدور العسكري الذي لعبته
املدينة ،أو بسبب املستوى الاجتما ي البسيط لطبقة السكان
بتيديس ال تعت ﺮ ضيعة صغ ﺮة تخلو من مظاهر ٔالا ة والبذخ
ً
املوجودة ي جميلة وتيمقاد مثال ،ومن املنشآت أيضا ال لم توجد
بتيديس أقواس النصر واملراحيض العمومية والنافورات.
كما نتج كذلك عن الطبيعة التضاريسية لتيديس خاصية
مهمة أخرى تم ت ي الاستعمال الواسع للعمارة الصخرية ذﻩ
املدينة (٢٢)،حيث َ
عمل الرومان ع ى ذيب الصخر ونحته بما يخدم
ويكمل بناء املنشآت املختلفة ،فبسبب ضيق املساحة وبسبب
الطبيعة الصخرية لغالبية الفضاء املحيط ضبة تيديس ،فقد
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دراﺳﺎت
وجد املعماري الروماني ذﻩ املدينة أنه مج ًﺮا ع ى استغالل هذﻩ
الفضاءات ،وذلك رغم ما تمليه من وجوب توف ﺮ للوسائل وبذل
للجهد ،واس الك للوقت ،حيث تمثل إدماجهم لهذﻩ العمارة ي
نحت الصخر باختالف أحجامه للحصول ع ى أوجه جدران
وأرضيات بأشكال مختلفةُ ،لت َ
ست َ
كمل هذﻩ ٔالاشكال بإضافات مبنية
بالدبش أو الحجارة املختلفة ،للحصول ي ٔالاخ ﺮ ع ى منشآت
مدمجة ي تكوي ا ب ن العناصر الصخرية والعناصر املبنية ،ولهذا
النمط أمثلة وأشكال متعددة من زوايا املدينة ،ومن ب ن أهم
املعالم ال تم ت ا معبد مي ﺮا الذي كانت أغلب جدرانه صخرية،
إال واجهته الشرقية وتسقيفه والواجهة ال تفصل الغرفة ذات
القبو عن الغرفة ال تل ا ،حيث اندثرت كلها تاركة فقط كل ما هو
صخري.
باإلضافة إ ى هذا فقد تجسدت العمارة الصخرية ي الصخرة
املهذبة ال تشرف ع ى قاعة الفوروم واملقابلة للم ل الصغ ﺮ
امللحق بالفوروم ،حيث هذبت لتشتمل ع ى غرفت ن استكملت
واجه ما الشرقية بجدران مبنية ،و ي التقنية نفسها املستعملة ي
مغارة فيستا ) (vistaوكذلك املنازل الصخرية بالجهة الغربية
للحصن الب نطي ،ولقد تجسدت هذﻩ التقنية ح ي بعض ٔالاجزاء
ً ُ
التكميلية للعمارة ،كأن ينحت الصخر ع ى شكل كوة مثال تجسد
الحنية ال تتوسط الجدار املقابل ألروقة الكنيسة املسيحية
الصغ ﺮة ،أو كأن ينحت الصخر إلنجاز سلم أو درج يربط ب ن
طابق ن أو يوصل إ ى طريق أو يربط مستوي ن ،ولقد استغل الصخر
ي تيديس ح ي يئة بعض املمرات ال هذبت لتكون طرق.
ومن ب ن أهم الخصائص العمرانية ً
أيضا ال م ت الطابع
العام ملدينة تيديس ي ك ﺮة الخزانات ؤالاحواض املائية ،مما زاد
ً
حقا ي الطبيعة الاستثنائية ال اتسمت ا هذﻩ املدينة ،حيث أن
ندرة املياﻩ واملنابع ا ،وكذلك تضاريسها الوعرة ال صعبت إيصال
املاء إل ا ،ألزمت سكا ا بالبحث عن موارد أخرى للمياﻩ ُت ُ
عوض
العجز املوجود ي هذا العامل الضروري للحياة ،و ذا َس ى سكان
تيديس إ ى الاستغالل الواسع ملياﻩ ٔالامطار) ،(٢٣عن طريق إنجاز ما
يفوق السبع ن ) (٧٠خز ًانا بمختلف ٔالاحجام موزعة ع ﺮ كل أرجاء
املدينة لخدمة جميع املنشآت العمومية والخاصة ،و ي مربوطة
بشبكة مائية تستقطب كل مياﻩ ٔالامطار ال ت ل بمختلف
فضاءات املدينة أك ﺮ هذﻩ الخزانات ي ال تواجدت بأع ى املدينة
و ي عبارة عن ثالثة خزانات مدمجة ي خزان واحد حيث بلغت
)(٢٥)(٢٤
سع ا )٣٥٠م( م ﺮ مكعب.
زيادة ع ى التأث ﺮات الطبيعية ال خلفت الكث ﺮ من الاستثناءات
ً
أيضا كان له نصيبه
العمرانية بمدينة تيديس ،فإن الجانب الدي
ي التأث ﺮ ،هذا التأث ﺮ الذي تجسد ي ك ﺮة املنشآت واملخلفات
الدينية ال تعود ملختلف الف ﺮات التاريخية املتعاقبة ع ى هذﻩ
املدينة ،ومن أهم هذﻩ املنشآت املعابد ال غزت الهضبة من
حدودها الجنوبية ح أع ى القمة ،كما تتدرج ع ى الجانب الشما ي

للهضبة ابتداء من املغارات القريبة من بوابة موميوس إ ى قمة
الهضبة ،و ي تتسلق أيضا الجانب الجنوبي الشر ي للمدينة ابتداء
من مغارة فيستا ) (Vistaح مركب معبد س ﺮاس) (Cereresهذا
باإلضافة إ ى كل من معبد مي ﺮا والكنيسة املسيحية والكابيتول
املجاور لبوابة موميوس ،و ي كلها منشآت دينية شكلت بتوزعها
أغلب معالم املدينة ،وجعلت من كل هضبة تيديس فضاء عبادة
بالدرجة ٔالاو ى ،وهذا ما ي ﺮر أحد تسميات املدينة املوسومة بقدس
ٔالاقداس.
إذن هذﻩ مجموعة خصائص استثنائية سمحت لتيديس أن
تكون مدينة متم ة ذات طابع فريد ً
نادرا ما نجد له مثيل و ي كلها
معطيات تزيد من القيمة الحضارية لهذﻩ املدينة وتضاعف من
توف ﺮ الحماية الجدية والدائمة ملا تبقى من
أهمي ا ال تقت
مخلفا ا .وبالحديث عن هذﻩ املخلفات فإنه يجب العلم أن ما تبقى
م ا من جدران وأرضيات وأعمدة وأقبية وغ ﺮها من عناصر
معمارية ،كلها تش ﺮ إ ى طرق وتقنيات بناء معمارية عرف ا مدينة
تيديس ،و ي ي عمومها تقنيات بناء معروفة ي مختلف أنحاء
العالم الروماني ،و ذا فإن الخصائص والاستثناءات العمرانية ال
امتاز ا عمران تيديس عامة لم تنطبق ع ى تقنيات بنا ا ،ولقد
استعمل ي بناء معالم مدينة تيديس العديد من التقنيات ،وال
ً
)(٢٦
كان من أك ﺮها استعماال التقنية ٕالافريقية )،(Opus Africanum
حيث بنيت ا أغلب معالم املدينة ،لكن استعمال هذﻩ التقنية كان
عن طريق بناء جدران من الدبش املتوسط تقطعها فواصل من
الحجارة الكب ﺮة املتعامدة فوق بعضها ع ى شكل أعمدة ذات وضع
عمودي ،وال وجود للحجارة الفاصلة ذات الوضع ٔالافقي ،ومن أمثلة
هذﻩ التقنية جدران فيال الفسيفساء ؤالاحياء السكنية املجاورة لها
وكذلك جدران معبد ).(Sereres
ً
ومن التقنيات املستعملة أيضا التقنية املختلطة ) Opus
 (Mixtumال وجدت بأنماط عديدة م ا ) Opus Mixtum à
 (panneauxال وجدت بجدران قاعات الفوروم وكذلك جدران
حمامات فيال الفسيفساء ،و ي شكل من أشكال كسوة الجدار
حيث تجسدت هذﻩ التقنية ي بناء جدران من ٓالاجر تتخلله لوحات
ذات شكل زائد ) (+من الدبش الصغ ﺮ املنتظم البناء ،هذا
باإلضافة إ ى نوع أخر من التقنية املختلطة ) Opus Mixtum à une
 (٢٧)(bande alternée de moellons et de briquesأي القطع
املمزوجة ب ن شريط ٓالاجر والحجارة ،و ي ال تواجدت ي جدران
الخزانات الك ﺮى وجدران الحمامات املحاذية لها .باإلضافة إ ى ذلك
فقد استعمل ي تيديس تقنية أخرى و ي تقنية النظام الكب ﺮ
) (Opus quadratumال يستخدم ف ا الحجارة الضخمة ذات
الحجم الكب ﺮ ) (pierre de tailleوتتج ى هذﻩ التقنية ي قاعدتي
بوابة موميوس وكذلك الجدار الحامل لساحة الفوروم ،باإلضافة
للحصن والسور الب نطي بأع ى املنحدر.
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ومن التقنيات املستعملة كذلك تقنية القطع ٓالاجورية ) Opus
 (٢٨)(Testaceumال يستعمل ف ا فقط حبات ٓالاجر املنتظمة ،و ي
أيضا شكل من أشكال كسوة الجدار واملوجهة ي العادة إ ى املعالم
واملنشآت املائية ،وأك ﺮ ما تجسدت هذﻩ التقنية بتيديس ي
الحمامات الك ﺮى .ومن أهم تقنيات البناء الحاضرة ي تيديس أيضا
تقنية ) (Caementiciumأو خليط الشظايا ال تستخدم كنواة
داخلية أو سند للجدران ،و ي خليط من ٓالاجر والحجارة الصغ ﺮة
مع املالط ،حيث تسمح بإنجاز منشآت أع ى بكث ﺮ من تلك املنجزة
بالحجر كما أ ا اقتصادية وسهلة التنفيذ ،وأوضح ما طبقت هذﻩ
التقنية بجدران قاعات الفوروم وكذلك أسوار الخزانات الك ﺮى،
إعطاؤهما
وهذا ملا لهذين املنشأين من دور معماري مهم يقت
قوة ربط ودعم كب ﺮة.
تقنية السنبلة أو الحسكة ) (Spécatumeوتسم كذلك هيكل
السمكة ،تستعمل عادة ي ايات الجدران أو كحشو لها أو
تستعمل كتبليط و يئة ٔالارضيات ،ي أيضا من التقنيات ال
ُو َ
ظفت ي بناء منشآت تيديس إذ وجدت خاصة ي تبليط
ٔالارضيات ،وهو ٔالامر الذي نالحظه ي أرضية حوض الحمامات
الصغرى والقاعة ال تل ا باإلضافة إ ى الحوض الصغ ﺮ إلحدى
قاعات فيال الفسيفساء وكذلك أرضية قاعة أخرى بنفس الفيال.
وزيادة ع ى كل هذﻩ التقنيات فقد استعمل بتيديس تقنية
) (Vittatumال اعتمدت ع ى نطاق ضيق ،حيث ت ﺮز فقط ي
أجزاء من املدينة ع ى غرار ٔالاسوار املحيطة بساحة معبد فيستا
ال استعمل ف ا فقط الدبش املتوسط الحجم بأبعاد متفاوتة
ً
نسبيا ،هذا الدبش الذي استكملت فراغاته وفواصله ي أغلب
كب ﺮة .إذن هذﻩ كلها مجموعة من تقنيات البناء
ٔالاحيان بح
الرومانية ال جسد ا مخلفات مدينة تيديس ،و ي بتنوعها النس
تش ﺮ ً
نوعا ما إ ى تفتح الثقافة املعمارية لدى معماريي هذﻩ املدينة
ولو بشكل بسيط ،وهذا رغم طغيان الطابع الوحيد املتمثل ي
التقنية ٕالافريقية.
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صورة رقم )(١
البوابة الشمالية ملدينة تيديس

صورة رقم )(٢
السيف املنقوش بمفتاح العقد بقوس البوابة الشمالية

}^ í³
ذا نكون قد عددنا مجموعة مختلفة من الصور ال الحظنا
من خاللها أثر التعاقب الحضاري ع ى مدينة تيديس ،وما خلفه من
ً
أيضا عن الطبيعة
خصوصيات معمارية كانت ناتجة بدورها
التضاريسية ،والخصوصية العسكرية ،وكذلك املستوى الاجتما ي
لهذﻩ املدينة الصغ ﺮة ،ال ا َ
ستعمل ف ا املعماري كل ما هو بسيط،
ِ
ً
متحا بذلك مظاهر البذخ ،ومعتمدا فقط ع ى مواد بناء
بسيطة ،كالحجارة وٓالاجر واملالط ،ي كلها مم ات زادت من قيم ا
ٔالاثرية الاستثنائية.

صورة رقم )(٣
السيف املنقوش بمفتاح العقد بقوس البوابة الشمالية
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صورة رقم )(٤
جزء من السور التحصينية للجهة الشرقية

صورة رقم )(٧
القوس ن املمثل ن لتقاطع الطريق ن الرئيسي ن

صورة رقم )(٥
الحصن الدفا ي للف ﺮة الب نطية

صورة رقم )(٨
العمارة الصخرية بمعبد مي ﺮا

صورة رقم )(٦
الدرج املجسد لطريق الديكيمانوس

صورة رقم )(٩
الخزانات الك ﺮى بمدينة تيديس
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دﺧﻠﺖ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻄﻨﺠﻴﺔ ﰲ ﺑﻮﺗﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ ﻣﻨﺬ وﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻔﻨﻴﻘﻴني إﱃ أﻗﴡ ﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ،
ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻄﻮ ًرا ﻛﺒ ًريا ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﻔﻼﺣﻲ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﺘﺠﺎري .وﻗﺪ واﻛﺒﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﱪ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ،ﻓﻤﺤﱰﻓﺎﺗﻬﺎ ﻧﺸﻄﺖ ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ،ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻣﻔﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرت ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد ،إذ ﻃﻮرت ﻣﺤﱰﻓﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻷﻣﻔﻮرات
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪدت اﺳﺘﻌامﻻﺗﻬﺎ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬه اﳌﺤﱰﻓﺎت ميﻜﻦ ذﻛﺮ اﻷﻗﻮاس ﻇﻬﺮ أﺳﻘﻔﺎن وﻋني ﻣﺼﺒﺎح .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺜري اﻻﻧﺘﺒﺎه
ﻫﻮ أن ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﳌﺤﱰﻓﺎت ﺗﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ وﻻ ﻧﻌﻠﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ متﻮل اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻔﻮرات ،ﺧﺎﺻ ًﺔ وأن اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺮﻓﺖ اﻧﺘﻌﺎﺷً ﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﻛﺒ ًريا ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﺗﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ اﻷﻣﻔﻮرات ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧريات اﳌﻨﻄﻘﺔ إﱃ اﻟﺨﺎرج .ﻓﻬﻞ
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﱰﻓﺎت ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻄﻨﺠﻴﺔ اﻷﻣﻔﻮرات ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ أم أن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ زودﺗﻬﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎوﻳﺎت؟
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ﻳﻮﻟﻴﻮ
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺒــﻮﻝ ﺍﻟﻨﺸــﺮ:

٩

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

٢٠١٥

ﻃﺎﺭﻕ ،ﺃﻣﻔﻮﺭﺓ ،ﻃﻨﺠﺔ ،ﻟﻴﻜﺴﻮﺱ ،ﺭﻭﻣﺎ.
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ً
ً
اقتصاديا كب ًﺮا ي الف ﺮة
رواجا
عرفت شبه الجزيرة الطنجية
الرومانية وهذا ما تشهد عليه املصادر التاريخية القديمة وكذا
املخلفات ٔالاثرية املنتشرة ع ى رقع ا ،إذ تضاعفت املستغالت
الفالحية باملنطقة كما تضاعفت معامل تمليح السمك ال انتشرت
ع ى سواحلها .وقد كانت جل منتجات املنطقة تصدر إ ى الخارج
خاصة نحو روما ،هذﻩ املنتجات أغل ا كان بحاجة إ ى حاويات
ً
لنقلها نحو الخارج ،خاصة السمك اململوح الذي كان البد له من
ٔالامفورات لتعبئته ،لكن ما يث ﺮ الانتباﻩ هو عدم العثور إ ى حد
الساعة باملنطقة ع ى مح ﺮفات لصنع ٔالامفورات ي شبه الجزيرة
الطنجية تعود لبدايات التدخل الروماني باملنطقة .يحق التساؤل
إذا عن ٔالاماكن ال كانت تعبأ وتصدر منتجات املنطقة ي الف ﺮة

الرومانية ،مع العلم أن املنطقة كانت بحاجة أك ﺮ من أي وقت
م إ ى ٔالامفورات ً
نظرا لالستغالل املكثف لل ﺮوات الذي شهدته
املنطقة ي هذﻩ الف ﺮة؟
من خالل هذﻩ الصفحات سنحاول ص ﺮ أغوار ٕالاشكال الذي ال
زال يحوم حول صناعة ٔالامفورات ي شبه الجزيرة الطنجية ي
الف ﺮة الرومانية ،مع العلم أن املنطقة طورت مح ﺮفات هذﻩ
الصناعة منذ القرن السادس قبل امليالد ،فمح ﺮف ٔالاقواس صنع
مجموعة من أصناف ٔالامفورات ال وجدت ي مناطق مختلفة من
حوض البحر ٔالابيض املتوسط كأمفورات )(Maña-Pascual A4
)(١
اية القرن السادس ق.م  -الثاني ق.م ، ،و)Carmona T-
)(٢
 (9.1.1.1بداية القرن الرابع ق.م و اية القرن الثالث ق.م،
وأمفورات ) (Maña C2bاية القرن الثاني ق.م  -الربع الثالث من
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

ﺤﻜﱠﻤﺔ .ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻣ َ
ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔُ .

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥

– ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

٨٧

ﻣﻘﺎﻻت
القرن ٔالاول ق.م (٣)،وأمفورات ) (Dressel 7-11النصف الثاني
من القرن ٔالاول ق.م  -النصف ٔالاول من القرن ٔالاول م (٤)،كما
صنع ي مح ﺮف ع ن مصباح )جنوب مدينة أصيال( صنف ن من
ٔالامفورات؛) ،(Dressel 7-11) (٥و) (Haltern 70النصف
الثاني من القرن ٔالاول ق.م  -النصف ٔالاول من القرن ٔالاول
امليالدي ،كما ثبت صنع أمفورات ) (Maña-Pascual A4صنف
) (T-12.1.1.1القرن الثالث – القرن الثاني ق.م ،بمح ﺮف ظهر
أسقفان .إضافة إ ى هذا يحتمل أن تكون بعض مدن شبه الجزيرة
الطنجية قد صنعت بعض أصناف ٔالامفورات ،كليكسوس وتمودة
اللتان يرجح أن تكونا قد صنعتا صنفي)،(Dressel 18) (٦
و) ،(Dressel 7-11كما يحتمل أن تكون مدينة طنجة قد صنعت
أمفورات) ،(Dressel 18) (٧كذلك يرجح أن تكون مدينة سبتة قد
صنعت أمفورات) .(Dressel 7-11) (٨يدل هذا ع ى أن شبه
الجزيرة الطنجية نشطت ي صناعة ٔالامفورات قبل الاحتالل
الروماني ،وطورت أصناف مختلفة من هذﻩ الصناعة ،فهل
حافظت املنطقة ع ى إنتاجها من ٔالامفورات ي الف ﺮة الرومانية
عجز البحث ٔالاثري كشف النقاب عنه؟ أم أن الرومان كانوا ي غ
عن مح ﺮفات املنطقة فاستوردوا ٔالامفورات من خارج شبه الجزيرة
الطنجية؟
بعد إحكام الرومان قبض م ع ى موريطانيا الغربية وتحويلها
إ ى والية رومانية تحت اسم موريطانيا الطنجية )٤٢ -٤٠م( ،شرع
الغزاة الرومان ي استغالل ثروات املنطقة املتنوعة ،سواء مواد
أولية أو مصنعة القت إقباال كب ﺮا ي ٔالاسواق الرومانية .إذ عمل
الرومان ع ى تطوير بعض الصناعات املحلية ال مارسها ٕالانسان
املوري لقرون عدة ،ونخص بالذكر صناعة تصب ﺮ السمك الذي برع
ي إنتاجه املوريون منذ القرن السادس والخامس ق.م (٩).ففي
املرحلة الرومانية تضاعف عدد معامل تمليح السمك بشبه
الجزيرة الطنجية ع ى طول الساحل ن املتوسطي ؤالاطلﺴ  .وال شك
أن صناعة تصب ﺮ السمك ومشتقاته كانت بحاجة ماسة إ ى
ٔالامفورات ،كما تزايدت املستغالت الفالحية باملنطقة ال نشطت
ا زراعة الزيتون واستخراج الزيت ،وكذا زراعة الكروم وإنتاج
الخمور (١٠).لكن رغم هذا التطور والنشاط الاقتصادي الذي
شهدته املنطقة بقي إنتاج ٔالامفورات ي املنطقة خالل العهد
الروماني ً
لغزا ح ﺮ كث ًﺮا من الباحث ن ذا املجال الجغرا ي مما حذى
بالباحث بونسيك أن اق ﺮح فرضية است ﺮاد ٔالامفورات من شبه
الجزيرة ٕالاب ﺮية فارغة لتعبأ هنا ذﻩ املنتجات (١١).لكن ما هو عدد
ٔالامفورات ال كانت تستورد من شبه الجزيرة ٕالاب ﺮية أمام
الاستغالل املفرط ل ﺮوات املنطقة من طرف املستعمرين الرومان؟
وهل فعال عجز الطنجيون عن صناعة ٔالامفورات ليستوردوها من
الضفة الشمالية للمضيق ،مع العلم أن هذﻩ الصناعة ال تتطلب

مهارة كب ﺮة وتقنيات عالية بقدر ما كانت تحتاج إ ى مواد أولية ال
يخلو م ا مكان؟
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توجد بشبه الجزيرة الطنجية عدة معامل لتمليح السمك
تنتشر من مصب ر مرتيل إ ى وادي ليكسوس) ،(١٢هذﻩ املعامل
كانت بحاجة إ ى عدة أمفورات لتعبئة منتوجا ا ال كان جزءها
الكب ﺮ موجه للتصدير نحو الخارج .فمعامل تمليح السمك ي مدينة
ليكسوس مثال كانت تنتج حوا ي مليون ل ﺮ من السمك املص ﺮ ونقيع
السمك ،و ذا تكون معامل ليكسوس أك ﺮ معامل تمليح السمك ي
البحر ٔالابيض املتوسط ي الف ﺮة الرومانية ،هذﻩ الكمية الكب ﺮة
كانت بحاجة إ ى ) (٢٥٠٠٠٠أمفورة لتعبئة منتجا ا .أما معمل
تمليح السمك ب دارت فقد فاقت طاقته ٕالانتاجية ) (٤٣٢٠٠٠ل ﺮ
كانت تحتاج حوا ي ) (١٠٠٠٠٠أمفورة ،بينما وصل إنتاج كوطا إ ى
ما يزيد عن ) (٢٧٠٠٠٠ل ﺮ كانت تحتاج إ ى ) (٦٧٥٠٠أمفورة)،(١٣
هذﻩ الوحدات ٕالانتاجية الثالثة كانت ي حاجة إ ى )(٤١٧٥٠٠
أمفورة لنقل إنتاجها دون احتساب املعامل ٔالاخرى .إذن فأمام
الحاجة الكب ﺮة لهذا الكم الهائل من ٔالامفورات كان البد من وجود
مزود رئيس لهذﻩ املعامل من ٔالامفورات ال تحتاج إل ا معامل
تمليح السمك ،املنتشرة ع ى السواحل الطنجية وال أنتجت كمية
كب ﺮة من السمك املص ﺮ ونقيع السمك ،دون الحديث عن الخمور
وزيت الزيتون ال أنتجت بكميات وف ﺮة ي هذﻩ الف ﺮة ،بحيث
يستحيل معها است ﺮاد ٔالامفورات الفارغة من مناطق خارج شبه
الجزيرة الطنجية كما اق ﺮح بونسيك .إذن من كان يزود املنطقة
باألمفورات لحمل وتصدير منتجا ا؟
إ ى حد الساعة نتوفر ع ى مح ﺮف واحد كان يصنع ٔالامفورات
ي شبه الجزيرة الطنجية خالل الف ﺮة املتأخرة من التواجد الروماني
نوعا ً
ي املنطقة ،وهو مح ﺮف ظهر أسقفان) (١٤الذي أنتج ً
واحدا هو
) (Almagro 51أصناف) (A-B et C) (١٥الذي يؤرخ ب اية القرن
الثالث والقرن الخامس .لكن لدينا بعض ٔالادلة تو ي بوجود
مح ﺮفات أخرى ي شبه الجزيرة الطنجية كانت تشتغل قبل هذا
التاريخ) ،(١٦إذ تم العثور ي مناطق مختلفة من حوض البحر
ٔالابيض املتوسط ع ى مجموعة من ٔالامفورات كتب عل ا عبارات
تحمل أسماء بعض املدن لشبه الجزيرة الطنجية ونوع املنتوج الذي
كانت تحمله هذﻩ ٔالامفورات ،تعود كلها إ ى الف ﺮة الرومانية.
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ُع ﺮ ي منطقة أمل ﺮيا ٕالاسبانية ع ى أمفورة من نوع Beltran

 IIAتحمل عبارة:

)Co(r)d(ula)(17

COD PORT LIX VET
Port(uensis)(18) Lix(itana) uet(us).

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

ﺤﻜﱠﻤﺔ .ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻣ َ
ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔُ .

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥

– ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

٨٨

ﻣﻘﺎﻻت
:( كتب عل اDressel 9) ( ع ى أمفورة من نوعAugst) كما ع ﺮ ي

MVR Mur(ia)
L[---] L(ixitana?)(29).

،( أملانياLadenburg) :إضافة إ ى هذا ع ﺮ ي كل من
( إيطاليا ع ى بعض ٔالامفورات الليكسيةAquileia) و،(Augst)و
(٣٠)
.ال كانت مختصة ي حمل السمك املص ﺮ
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( سويسرا ع ىVindonissa) أما عن مدينة طنجة فقد ُع ﺮ ي
 ٔالاو ى كتب عل ا عبارة،(Beltran IIB) أمفورت ن من نوع
ُ
COD TING ) ( ؤالاخرى كتب عل ا عبارةCORD TING VET)
( و ي مدينة بوم ع ﺮ ع ى عدة أمفورات طنجية من النوع٣١)،(VE
ُ
:نفسه كتبت عل ا عبارات مختلفة نذكر م ا
-CORD Τ ARG VE : ال تقرأcord(ula) T(ingitana)
arg(uta) ue(tus)(32)
- COD TI VE Co(r)d(ula) Ti(ngitana) ve(tus)
XXX XXX
M ET L CLAVDIORVM M(arci?) et L(uci?)
Claudiorum(33)
- COD TING VET Co(r)d(ula) Ting(itana) vet(us)
SVMMAR summar(um)
P XX p(ondus?) XX
LXXX LXXX
C. TERENTI PAVLLI C(ai) Terenti Paulli(34)
- LAC BES TING VE Lac(catum) BES Ting(itanum)
ve(tus)
EXSCELL exscell(ens)
AAA (annorum trium)
CXXXXV CXXXXV
A. ATINI HERCVLANI A(uli?) Atini Herculani(35)
- CODT TNG VE Co(n)d(i)t(um) T(i)ng(itanum)
ve(tus)
SVMMAR summar(um)
XXX XXX
G[---] G[---]
M ET L CLAVDIORVM M(arci) et L(uci)
Claudiorum(36).

(Fos) و،( فرنساAlésia)  ُع ﺮ ي كل من،إضافة إ ى هذا
ُ
COD ) فرنسا وروما ع ى بعض ٔالامفورات كتبت عل ا عبارات
( هذﻩCOD POM VET) و،(COD PO V) و،(PORT VET
ٔالامفورات تنسب إ ى مدين طن ي وليكسوس أل ما املدينتان
اللتان عرفتا بإنتاجهما الكب ﺮ لهذا النوع من السمك املص ﺮ ونقيع
( كما يحتمل أن تكون مدينة سبتة قد٣٧).السمك بعمودي هرقل
 حيث ُع ﺮ ع ى بعض القطع،(BELTRÁN IIA)صنعت أمفورات
 هذا وقد أشار،(٣٨)لهذﻩ ٔالامفورات تعرضت لعملية غ ﺮ ناجحة
 خاصة،الباحث داريو كسسولة أثناء دراسته ألمفورات مدينة سبتة

٨٩

 ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ.ﺤﻜﱠﻤﺔ
َ ﻣ
ُ . ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.ﻋﻠﻤﻴﺔ
– ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

٢٠١٥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

أما ي مدينة بوم )إيطاليا( فقد ع ﺮ ع ى مجموعة من ٔالامفورات
:كتبت عل ا عبارات مختلفة م ا

- CORD L ARG VE cord(ula) L(ixitana) arg(uta)
ue(tus)( 19).
- COD LIX VE Co(r)d(ula) Lix(itana) ve(tus)
EXCEL excel(lens).
- M. VALERI ABINNERICI M(arci) Valeri
Abinnerici(20)
- C[---] LIX VE C[ordula] Lix(itana) ve(tus)
- EXCELL excell(ens)
- SVMMA summa(rum?)
XXXX XXXX(21)
- COD LIX V Co(r)d(ula) Lix(itana) v(etus)
SVMMA summa(rum)
EXCEL excel(lens)
X[---] X[---]
XXXX XXXX(22)
M. COSCONI SATVRNIN M(arci) Cosconi
Saturnin(i)
- COD LIXS Co(r)d(ula) Lix<s>(itana)
EXCELL excell(ens)
SVMMAR summar(um)
AIIIIA (annorum) IIII
XXV XXV
C. PAPINI PLANTAES C(ai) Papini Plantaes(23)
- LAC BES LIX A VET Lac(catum?) BES
Lix(itanum) a(rgutum) vet(us)
SVMMAR summar(um?)
AAA (annorum trium)
CXL CXL
C. TERENTI PAVL[--] C(ai) Terenti Paul(li)(24)
- [---]D LIX VE [Cor]d(ula) Lix(itana) ve(tus)
[---]MAR [sum]mar(um?)
[---]II [annorum duorum?](25)
- CORD L ARG VE Cord(ula) L(ixitana) arg(uta)
ve(tus)
PENVAR penuar(um)
SVMMAR summar(um)
AXIIIA (annorum) XIII
CC CC(26)
ASPASIA POLIDDORI Aspasia Poli<d>dori
- CONDT ARG LI Cond(i)t(um?) arg(utum)
Li(ixitanum)
PENVAR penuar(um)
CI CI(27).

Beltran IIB  )سويسرا( ع ﺮ ع ى أمفورة من صنفAugst و ي
COD LIX VE Co(r)d(ula) Lix(itana) ve(tus)
[---] [penuarum]
SVM sum(marum)
EXCEL excel(lens)
LXX LXX
M[---] M[---](28).

:كتب عل ا

ﻣﻘﺎﻻت
صنف ) (ALMAGRO 51 A-Bإ ى أن هذﻩ ٔالامفورات محلية
)(٣٩
الصنع.

}^í³
إذا كان الحديث عن صناعة ٔالامفورات يحتاج إ ى قرائن دامغة
أك ﺮ من هذا ،إما بالعثور ع ى أفران لصناعة ٔالامفورات أو العثور
ع ى أمفورات تعرضت للحرق أو لعملية ال غ ﺮ ناجحة ،فتبقى
هذﻩ املساهمة كمقدمة ملشروع بحث أثري ي املنطقة لرفع اللبس
عن هذا ٕالاشكال ،فالبحث ٔالاثري هو الكفيل بإثبات أو نفي هذﻩ
الفرضية ،لكن العثور ع ى هذﻩ ٔالامفورات ي مناطق مختلفة من
حوض البحر ٔالابيض املتوسط تحمل أسماء بعض املدن ونوع
املنتوج الذي كانت تحمله ربما يو ي بأن شبه الجزيرة الطنجية
كانت تتوفر ع ى مح ﺮفات أخرى لصنع ٔالامفورات ي الف ﺮة
الرومانية زيادة ع ى مح ﺮف ظهر أسقفان ،خاصة بعد ظهور
مؤشرات ي مدينة سبتة تو ي بصنع املدينة لبعض أصناف
ٔالامفورات ،إضافة إ ى هذا ثبت صنع أمفورات ) (Beltrán IIBي
مدينة تموسيدا) ،(٤٠هذا ما يزيد من تأكيد ضرورة البحث ٔالاثري ي
املنطقة لرفع هذا ٕالاشكال بشبه الجزيرة الطنجية.

شكل رقم )(٢
أمفورة ملدينة ليكسوس ع ﺮ عل ا ي Mainz
Martin-Kilcher, 1994, fig. 272, n.1

Source:
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صورة رقم )(١
أمفورة ملدينة ليكسوس ع ﺮ عل ا ي Pecio Gandolfo
 

شكل رقم )(١
أمفورة ملدينة ليكسوس ع ﺮ عل ا ي Augst
Martin-Kilcher, 1994, p. 27

Source:

B. Liou et E. Rodríguez-Almeida, 2000, p.12

Source:
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ً
بعد ٔالالف الثانية قبل امليالد ،عرفت السواحل ٕالافريقية إقباال
كب ًﺮا من طرف الفينيقي ن وأسسوا ف ا مدن كث ﺮة ،ولقد حظيت
السواحل الجزائرية بحصة ٔالاسد ي ذلك حيث أسست مدن عدة
اخت ﺮت لها جزر هامة كجزيرة جونيفيل ال أقيمت عل ا مدينة
أيول وال تتوفر ع ى حصانة نسبية من طرف هذﻩ الجزيرة من
أخطار ٔالامواج العاتية من الشمال الغربي شتاء والشمال الشر ي
ً )(١
صيفا.
)(٢
ُسميت بأيول نسبة آللهة فينيقية .بعد اية الحرب البونية
الثانية ،استغل الحاكم النوميدي ماسينيسا )١٦٠ـ ١٠٤ق م(،
ا زام قرطاجة ضد الرومان ليضم مدينة أيول ململكته املساسيل ن،
خالل القرن ٔالاول قبل امليالد استقر ميسيبسا وهو آخر ملوك
املستقل ن ي أيول ،وهذا ما يبينه نقش ق ﺮ محفور ع ى لوحة

رخامية ع ﺮ عليه بمدينة شرشال يحمل اسم هذا امللك .بعد وفاة
امللك املوريتاني باخوس الثاني سنة  ٣٣ق.م الذي اتخذ من أيول
عاصمة لدولته أثناء الحروب البونية قام ٕالام ﺮاطور أغسطس
ً
حاكما ع ى بالد املازيس وبالد الروم بعد
قيصر بتولية يوبا الثاني
ً
إلحاقهما ببضعها البعض ألن باخوس الثاني لم يخلف وريثا للعرش
عند وفاته وأن يوبا استحق عرش ابيه.
ً
ِاهتم يوبا ببناء مدينة أيول وأطلق عل ا لقب القيصرية متخذا
م ا ً
مقرا إلدارة اململكة الواسعة (٣)،عمل ع ى تزي ن العاصمة
ليظهر ذلك ي البنايات ذات الهندسة اليونانية والرومانية (٤)،بعد
وفاة يوبا الثاني سنة  ١٨ق.م تو ى ٔالامر بعدﻩ أبنه بطليموس )١٨
ق.م ـ ٤٠م( ،الذي كان يطلق ع ى القيصرية اسم كانوش (٥)،واصل
بطليموس ع ى خطى أبيه بتمهيد املنطقة الستيطان الرومان فقد
بذل ما بوسعه ليغ ﺮ الوجه الحضاري ملدن اململكة خاصة
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الساحلية م ا ،إضافة إ ى الحرص ع ى أمان وراحة الجالية
الرومانية ا (6)،ملا صعد كاليجوال عرش ٕالام ﺮاطورية الرومانية،
ً
خلفا لتيب ﺮيوس فكر ي ضم موريتانيا والاستالء ع ى أمالك
ً
حاكما
بطليموس ف ا ،فأمر بقتله وكان ذلك سنة ٤٠م ،ع ن بدله
ً
رومانيا وألحقت مملكته مباشرة باإلم ﺮاطورية الرومانية بعد أن
قسمت إ ى مقاطعت ن :موريطانيا الطنجية غرب امللوية ،موريتانيا
القيصرية من امللوية إ ى منطقة سطيف ،لكن القيصرية لم تفقد
مركزها التجاري أل ا أصبحت عاصمة للوالية الرومانية الجديدة
ال شملت ثل الشمال الجزائري (7).بعد دمار شرشال ع ى يد
الوندال سنة ٣٧٢م خضعت املدينة للب نطي ن منذ سنة ٥٣٤م ي
وتبسه املجاورة الذين أعادوا لها ً
شيئا من أهمي ا السابقة ،ولكن
بعد الف ﺮة الب نطية تدهورت شرشال وانحطت ح اختفت من
الذاكرة وبعد الفتح ٕالاسالمي لشمال إفريقيا سميت بـ "شرشال".
متحف شرشال يحتوي ع ى تماثيل فائقة الجمال والصنع مثل:
التماثيل الضخمة لإلله ن الروماني ن اسكالبيوس وباخوس ،يوجد
ي جنوب املتحف بعض ٓالاثار الرومانية مثل الفوروم ،البازيليكا
السف ﺮية كذلك املسرح الروماني ،وإ ى الغرب توجد الحمامات ومما
ُ
يذكر أنه ي عهد الاستعمار الفرنﺴ نقلت تماثيل شرشال إ ى
متاحف باريس ،كما استعملت حجارة املسرح ي بناء الثكنات
الفرنسية والكنائس.
وٕالاشكالية املطروحة ي هذا املوضوع ي :هل هذﻩ التماثيل
نحتت ي شرشال؟ هل املادة ٔالاولية محلية؟
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ليس النحت وليد إحساس جما ي بل نشأ إلشباع حاجة ال
شعورية ناتجة عن معتقدات دينية من ورا ا جسم ٕالانسان هذﻩ
القدرات ي تماثيل دقيقة الصنع كأ ا واقعية .اهتم ٕالاغريق بالفن
ووجه لكل جهودﻩ إ ى إيجاد لغة فنية عالية تع ﺮ عن عبقريته
الخاصة وقد تخطى ي ذلك كل التقاليد الفنية؛ ٕالايجية ،املصرية،
ٓالاسيوية ،اهتموا بنحت ٕالانسان وأبدعوا فيه إ ى درجة الكمال
الجسم والنفﺴ  ،وكانت كل غايته أن يصل بذلك إ ى كمال الروح.
ٕالانسان هو مقياس كل ء ي هذا العالم ،وال يوجد أجمل
من جسمه ،وال أمهر من يدﻩ ،وال أذكى من عقله ،ولم يكن بإمكان
ٕالاغريقي ن التحليق ي سماء الفن بأجنح م الخاصة لو ظلوا
منطوي ن ع ى أنفسهم ومنعزل ن عن فنون العالم الخار ي .وقد
شعر هؤالء خالل القرن الثامن قبل امليالد بضرورة الخروج عن
بالدهم ،والاتصال بج ﺮا م ليستوحوا من فنو م ويتعلموا ع ى
أيد م صناعات فنية لم يألفوها ،لكن الشرق لم يكن معلمهم
ٔالاوحد أل م تعلموا ً
أيضا ع ى مدرسة مصر ،وأخذوا ع ا فن نحت
التماثيل ،و ي التماثيل ٕالاغريقية الحجرية ٔالاو ى بعض التفاصيل
ال نقلت عن النماذج املصرية كتقديم الرجل اليسرى إ ى ٔالامام

وتصفيف الشعر (8)،ع ى يد إتروريا تعلمت روما حضارة ٕالاغريق
فكانت بذلك الجسر العظيم الذي ع ﺮت فوقه فنون الشرق إ ى
الغرب.
ً
ً
النحت الروماني كان أصال فنا للتفاخر يحرص ع ى إقامة
ً
ً
وتمجيدا لها فنجد أن ٔالاقواس ال
تشريفا
التماثيل ٔالاباطرة
أقيمت ع ى شرفها نحتت ف ا مواضيع تخلد انتصارا م الحربية
هداما جعل الفن ي خدمة ٕالام ﺮاطورية .كما عرف الفن الروماني
فن البوتريه و ي عهد ٕالام ﺮاطور تراجانوس شرع النحاتون ي
استخدام أساليب تقنية بحتة إلثارة الانطباعات كإبراز تموج الشعر
وحدقات العيون ،وع ى يد اتروريا (*)،تعلمت روما حضارة ٕالاغريق،
فكانت بذلك الجسر العظيم الذي ع ﺮت فوقه فنون الشرق إ ى
الغرب .أقيم ٕالاتروسك ي روما منذ القرن السادس قبل امليالد ،لم
يلبثوا أن غرسوا ي هذﻩ ٕالام ﺮاطورية الجديدة ديان م وعلوم
العرافة ثم أضافوا إ ى تقنية نحت التماثيل ال ﺮونزية ،بينما ٕالاغريق
عملوا ع ى ان يجعلوا من مدين م صورة للعالم (9).ففي الف ﺮة
الكالسيكية القرن الخامس قبل امليالد ،اقتصرت مهمة النحات
ً
الروماني ع ى صنع نسخ ال حصر لها من التماثيل ،تلبية لرغبة
الهواة جام ي التحف أمثال يوبا الثاني ،وأشهر النحات ن
الكالسيكي ن أمثال؛ م ﺮون ،بوليكالت ،فدياس ،براكسيتال.

íÚ^Âíéßè‚Ö]Øém^ÛjÖ]íéqçÖçnéÚV^⁄éÞ^m
 -١/٢أبولو(Apollo) :
عند ٕالاغريق هو ،إله الشمس ،إله املوسيقى ،إله الرماية وليس
إله الحرب إله الشعر ،إله الرسم ،إله النبوءة ،إله الوباء والشفاء،
إله العناية بالحيوان ،إله التألق ،إله الحرث .يملك جمال ورجولة
ّ
ؤالاخ التوأم آلرتيميس .وكان مقر
خالدة ،وهو ابن ٕالاله زيوس،
عبادته بجزيرة دولفي ي اليونان .حسب إلياذة هوم ﺮوس البجع
ّ
مقدس عند أبولو )تقول أحد ٔالاساط ﺮ بأ ّن أبولو كان يط ﺮ ع ى ظهر
شهور الشتاء بي م،
بجعة إ ى أرض هي ﺮبوريانز حيث كان يق
ً
أيضا مقدس ن عندﻩ يملك القوس
والذئب والدولف ن
والسهام ،وع ى رأسه تاج غار ،ويملك قيثارة ومضرب .لكن ملكيته
ٔالاك ﺮ شهرة ي الحامل الثالثي ،رمز سلطاته النبوية ،أبولو كان
يعبد ي كافة أنحاء العالم اليوناني ،ي ديلفي ّ
كل أربع سنوات كانت
تعقد ألعاب بيثيان ع ى شرفه .كان له العديد من ٔالالقاب ،أبولو
بيثيان اسمه ي دولفي ،أبولو أبوتروبايوس )،(Apotropaeus
أبولو الذي يتفادى ّ
الشر ،وأبولو نيمفيغيتس )،(Nymphegetes
أبولو الذي يعت بالحوريات ،إله الرعاة ،كان عندﻩ لقب
)(10
ً
أيضا ) (lykosيحم القطعان من الذئب.
)(Lukeios
كان أبولو يوجه الكهنة ي دولفي إلعطاء توجيه قدﺳ  ،حيث يقرر
اتجاﻩ الاستكشافات والفتوحات ،كان هذا أثناء قمة عصر
الاستعمار حوا ي ) (٥٥٠-٧٥٠قبل امليالد .حيث كان لقبه الرئيﺴ
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) (Archigetesزعيم املستعمرينً ،
طبقا ألحد ٔالاساط ﺮ؛ كان أبولو
هو الذي ساعد املستعمرين الكريتي ن أو ٔالاكادي ن ع ى العثور ع ى
مدينة تروي.
 -٢/٢باخوس(Bacchus) :
يعادل ٕالاله ٕالاغريقي ديونيسوس عند الرومان إله الخمر ،وإله
املنتجات الفالحية والكروم؛ يوصف ي البداية ع ى أنه مسن كثيف
ً
عادة ما يكون ً
عاريا،
اللحية بعدها أصبح يمثل ي صفة شاب
يرتدي جلد صغ ﺮ الظبية يحمل عادة بإحدى يديه كأس ذو عروت ن
أو عنقود عنب ،يتكئ ع ى مزراق الذي ينتﻬ بحبة صنوبر ،يلتوي
ً
عليه نبات متسلق )اللبالب(ً ،
متوجا بتاج من
غالبا ما يكون رأسه
عناقيد ورق العنب (11).تتمثل أهم ملحقاته ي املزراق ،الكأس ذو
عروت ن ،عناقيد وأغصان وأوراق العنب واللبالب ،إ ى جانب سلة
مقدسة يتسرب ع ﺮ غطا ا الشبه مقوس رأس ثعبان ،كما تلحق به
حيوانات تتمثل ي الكلب والفهد.
 -٣/٢ديانا(Diana) :
تعادل ٕالاله ٕالاغريقي ارتميس صف ا إله الصيد؛ ي أخت إله
أبولون ،انتشرت بك ﺮة عبادة ديان ي معظم املقاطعات الرومانية
ً
أحيانا كإله القمر كون أخ ا إله الشمس ،من طبيع ا أ ا
وتعبد
ً
)(12
تظهر واقفة وأحيانا ي وضعية م أو ركض .قص ﺮ تضع
حزام ن ٔالاول ي أسفل الصدر والثاني ي مستوى الورك ،تحمل
وراء ظهرها رماح للصيد وبيدها قوسا يرافقها كل ا وأحيانا الظبية.
تصبح الهة الصيد وأخت ٕالاله أبولون لكن دون التخ ي ً
تماما عن
الخصائص والطقوس ٕالايطالية ،انتشرت عبادة ديانا ي معظم
ً
أحيانا إلهة القمر ،كون أخ ا كان
املقاطعات الرومانية إذ تعت ﺮ
ً
ً
يعبد إله الشمس .غا ًلبا ما ترتدي لباسا طويال ،لإللهة ديانا
ملحقات متعددة أهمها ،أسلحة الصيد ،تحمل فوق ظهرها علبة
مملوءة بالرماح ،وبيدها ً
قوسا ،أما امللحقات الحيوانية فتتمثل
ً
خاصة ي الكلب والظبية ،وبعض الحيوانات املتوحشة .فكإلهة
الطبيعة عامة تحمل بيدها ً
أزهارا ،أو كإلهة القمر يلمع بجبي ا هالل
وتحمل ي بعض ٔالاحيان مشعل وثعاب ن ،وهذا ما يدل ع ى طبيع ا
الجهنمية.
 -٤/٢فينوس(Venus) :
تعادل إلهة ٕالاغريقية أفروديت ،أصبحت بذلك إلهة الحب
والجمال بالدرجة ٔالاو ى بدون التخ ي عن الخاصية الفالحية ،وتظهر
ً
أحيانا كإلهة بحرية كما كانت لها عالقة عاطفية مع إله مارس.
انتشرت عبادة إلهة فينوس بك ﺮة يعود الفضل ي ذلك إ ى بعض
الحكام وكانت بعض العائالت فخورة بنس ا كو ا من ساللة )اي (
ً
ابن فينوس ،خاصة يوليوس قيصر (13)،حيث نقشت ي عملته
ً
فغالبا ما تكون رشيقة،
صورة ٕالالهة (14).أما مالمح الجسمانية،
ً
وأحيانا تسريح شعرها يكون إ ى ٔالاع ى ع ى شكل عقدة فراشة.

 -٥/٢اسكالبيوس(Aesclepius) :
عند ٕالاغريق إله الصحة والطب حسب معتقدا م؛ هو ابن
ٕالاله أبولون وأمه أرتميس حسب بعض الرواية أنه ولد ي مدينة
)تريك( .مالمحه ي البداية كان يظهر بدون لحية ثم أصبح يمثل
ً
بصفة كهل ذو لحية كثيفة ،وشعر طويل يرتدي شملة عادة ما ي ﺮك
ً
ثعبانا الذي له القدرة
الصدر عاري يتكئ ع ى عصا ،يلتوي عل ا
ً
أحيانا مرفقا بكلب حراسة ،هناك رواية أخرى
ع ى العالج
بيلوبونزية تروي أن كرونيس أنجبت اب ا قرب مدينة أبيدور ووضع
الص فوق جبل فأطمع من طرف ع ة وحرس من طرف كلب،
ً
ماهرا ي
وبعد تعلمه فن الطب عن السيناتور ش ﺮون أصبح
العالج (15).كما توصل إ ى إحياء املوتى ،هذا ما أدى إ ى إثارة غضب
ٕالاله زوس وقتله بصاعقة ،وصلت عبادة اسكالبيوس إ ى آسيا ما
ب ن ) (٤١٩و ) (٤٢٠ق.م .أما إ ى روما وصل خالل القرن الثالث
قبل امليالد ألن ي سنة  ٢٩١ق.م أصيبت روما بمرض الطاعون
فقام مجموعة من املواطن ن بنقل أحد ثعاب ن ٕالاله من معبدﻩ إ ى
روما.
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وضع بطاقة تقنية لكل تمثال:
رقم )(١
البطاقة:
رقم الجرد:
اسم التمثال:
املقاسات:
مادة الصنع:
الوصف:

التأريخ:
حالة الحفظ:

٢٠٠/١
أبولون.
الطول ٢,٤٣ :م ،العرض٣٩ :سم ،طول
الرأس٣٠ :سم
رخام أبيض الشفاف ذو الحبيبات الرقيقة
والخشنة ؤالابيض ذو العروق الرمادية.
عضالت التمثال بارزة تدل ع ى القوة،
الجسم عاري ذراعيه مبتورت ن الذراع
ٔالايسر يتكأ ع ى الشجرة ال يلتف ا
الثعبان ،رجله اليم تتقدم عن اليسرى
مما يظهر وكأنه يتكأ عل ا.
؟؟
املتحف تقام به بعض ٔالاشغال ،مما أدى
إ ى نقل التماثيل من مكا ا.
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٩٤

ﻣﻘﺎﻻت
البطاقة:

رقم )(٢

البطاقة رقم:

)(٤

رقم الجرد:
اسم التمثال:
املقاسات:

٢٠١/٢
باخوس.
الطول١,٦٥ :م ،العرض٣٩ :سم ،طول
الرأس٢٩ :سم
رخام أبيض الشفاف ذو الحبيبات الرقيقة
والخشنة ؤالابيض ذو العروق الرمادية.
يضع ع ى كتفه ٔالايسر جلد معز ،ذراعيه
ورجليه مبتورت ن ،عضالت جسمه بارزة،
التحفة ٔالاصلية صنعت ي مدرسة
براكسيتال كما توجد نسخة من ال ﺮونز ي
بوم
ال يوجد
املتحف تقام به بعض ٔالاشغال ،مما أدى
إ ى نقل التماثيل من مكا ا.

رقم الجرد:
اسم التمثال:
املقاسات:
مادة الصنع:

التأريخ:
حالة الحفظ:

٢٠٣/٣
ديانا.
الطول ٥٢:سم العرض١٦ :سم
رخام أبيض الشفاف ذو الحبيبات الرقيقة
والخشنة ؤالابيض ذو العروق الرمادية.
تظهر بلباس قص ﺮ ناعم رقيق ،تح م
بحزام ع ى وسطها ،تضع وراءها جعبة
النبال ،لغرض الصيد ذراع ا مبتورت ن،
رجلها اليسرى متقدمة عن اليم  ،كأ ا ي
حالة ركض ،تبدو ي لياقة بدنية جيدة،
يرافقها كل ا الصياد ،تشبه ً
تماما التحفة
ٔالاصلية املوجودة ي متحف اللوفر.
ال يوجد
املتحف تقام به بعض ٔالاشغال ،مما أدى
إ ى نقل التماثيل من مكا ا.

البطاقة رقم:

)(٣

البطاقة رقم:

)(٥

رقم الجرد:
اسم التمثال:
املقاسات:

٢٠٢/٣
إسكوالبيوس.
طول الجزء العلوي٥٨ :سم ،طول الجزء
السف ي٥٦ :سم
طول الرأس٤٠ :سم
رخام أبيض الشفاف ذو الحبيبات الرقيقة
والخشنة ؤالابيض ذو العروق الرمادية.
تمثال ضخم وجد قرب املسرح ،ي وضعية
جلوس ،نصفه السف ى مغطى بوشاح ،يضع
ع ى كتفه ٔالايسر وشاح ،فمه مفتوح عينيه
بارزتان لحيته كثيفة شعر رأسه مجعد،
ذراعيه مبتورت ن
ال يوجد
املتحف تقام به بعض ٔالاشغال ،مما أدى
إ ى نقل التماثيل من مكا ا.

رقم الجرد:
اسم التمثال:
املقاسات:
مادة الصنع:

٢٠٤/٤
فينوس.
الطول١,٥٥ :م العرض٣٦ :سم
رخام أبيض الشفاف ذو الحبيبات الرقيقة
والخشنة ؤالابيض ذو العروق الرمادية.
جسم عاري متناسق ،نحتت بشكل جيد،
خصائص ٔالانوثة بارزة ،ذراع ا مبتورت ن،
الرأس ً
أيضا تتكئ ع ى جذع مكسور يجاورها
دلف ن ،رجلها ٔالايسر متقدم عن ٔالايمن.
؟؟
املتحف تقام به بعض ٔالاشغال ،مما أدى
إ ى نقل التماثيل من مكا ا.

مادة الصنع:
الوصف:

التأريخ:
حالة الحفظ:

مادة الصنع:
الوصف:

التأريخ:
حالة الحفظ:

الوصف:

الوصف:

التأريخ:
حالة الحفظ:
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 -١/٤املواد املستعملة ي النحت:
الرخام ،مرمر" مرمروس" باإلغريقية" ،مرمور" بالالتينية
)صخرة رسوبية صلبة ناتجة عن تحول الحجر الكلﺴ نتيجة
الضغط والحرارة (16).يرتبط لونه باملعدن الذي يدخل ي تركيبة
ً
معطيا بذلك اللون ٔالابيض فاللون
الحجر الكلﺴ الذي يشكله
ٔالاسمر يدل ع ى أكسيد الحديدٔ ،الاصفر عن هيدوكسيد الحديد،
ؤالاخضر عن سيليكات املغن يوم ،أما الرخام ٔالابيض الناصع
فينحدر عن تحول بنية الحجر الكلﺴ النقي الصا ي.
نحتت تماثيل املعروضة ي متحف شرشال بالرخام ٔالابيض
الصا ي الشفاف ذو الحبيبات الرقيقة والخشنة ؤالابيض ذو
العروق الرمادية ،لكن املعطيات مازالت ناقصة وغ ﺮ كافية لتحديد
ً
واعتمادا ع ى اللون والفحص بالع ن املجردة ،يبدو
أصله ومصدرﻩ،
ً
للوهلة ٔالاو ى شبيه بالرخام ٔالابيض ملحاجر فلفلة بسكيكدة ،خاصة
وأن هناك آثار استغالل الرخام ٔالابيض بصفة كب ﺮة بمحجر رأس
فلفلة تعود للف ﺮة الرومانية (17).كما يق ﺮب من الرخام ٔالابيض ذو
ً
ونظرا لكون التماثيل
العروق الرمادية ملحجر رأس فلفلة بعنابة،
شب ة برخام املناطق املجاورة ،فإنه يمكن الاحتمال أ ا من صنع
مح ي ،غ ﺮ أن هذا الانطباع يجب تعريضه باستمرار للرؤية الناقدة
مادمت املادة الرخامية لم تدخل املخ ﺮ بعد.
 -٢/٤تقنية النحت:
ً
الفن الروماني فن مستورد ،ما هو إال مقلدا للنحت ٕالاغريقي،
استلهم نحاتو الف ﺮة الرومانية سواء ي روما أو املقاطعات الرومانية
أعمالهم من نماذج املدرسة ٕالاغريقية .يتم أسلوب فيدياس
ً
بتجسيدﻩ الهيبة ع ى التماثيل محاوال رسم نوع من العظمة
والفخامة ،وهذﻩ من خصائص الف ﺮة الكالسيكية ٕالاغريقية ال
تعطي للتماثيل نوع من الحركية .كما نحت الفنان بوليكالت،
رامي القرص العاري إلبراز عضالت الجسم ،أسلوب
الريا
فيدياس يتم بالبساطة املهيبة ،لم يكتفي فقط بتعظيم ما هو
خارق للطبيعة ،بل يبعث فيه الحيوية ،الفخامة ،الهيبة ،كما نجدﻩ
ي التماثيل املوجودة ي متحف شرشال ذات تحف خشنة من طراز
كالسيكي .ي الحقيقة؛ هذﻩ التماثيل لها طابع جما ي رغم إتالف
أجزاء م ا ،بل ي نسخ وماهرة لتحف أنجزها فنانون إغريق برعوا
ً
ي مهن م ،مثال تمثال ن لإلله جوبي ﺮ ُع ﺮا عل ما ي مدينة خميسة،
يوحيان كل ما بزوس دوتريكو ي ،(Zeus d’otricoli) (18)،ي
متحف الفاتيكان مالمح وجهها؛ عل ما النبل والوقار ،الشعر طويل
ومتموج يرمز للقوة ؤالانفة.

 -٣/٤التناسق الجسمي:
كان النحت ٕالاغريقي يخضع انجاز تماثيله لقوان ن حسابية
قائمة ع ى اح ﺮام النسب ال يجب أن يأخذﻩ كل جزء من أجزاء
الجسم وذكر في ﺮوفييوس النسب ال كان معمول ا عند معظم
النحات ن ٕالاغريق ،إذ كان يقسم التمثال ع ى ) (٨أجزاء ،يأخذ
الرأس ثمن الارتفاع ) (٨/١الك ي للجسم والوجه العشر) ،(١٠/١أما
ارتفاع الوجه فيساوي طول اليد من املعصم إ ى اية ٔالاصبع
ٔالاوسط (19).من خالل املقاسات ال أخذ ا ملجموعة تماثيل
متحف شرشال ،خاصة بالنسبة لتمثال أبولوا ،اتضح ي أن قانون
النسب السابق الذكر الذي يرتبط فيه الرأس باالرتفاع الك ي
للجسم قد اح ﺮم بشكل دقيق وعليه قدر ارتفاع رأس ٕالاله أبولون ـ
املقاسات) :الطول ٢,٤٣ :م ﺮ ،العرض٣٩ :سم ،طول الرأس:
٣٠سم ،أي إذا قسم الطول )٢.٤٦م ع ى (٨يساوي طول الرأس
٣٠سم.
ع ى هذا ٔالاساس نقول أن النسب اح ﺮمت لبعض تماثيل
شرشال ،أما التماثيل املتلفة بعض أجزا ا ال نستطيع أن نطبق
عل ا هذﻩ النسب بسبب إتالفها لبعض أجزاء الجسم كاألطراف
ً
ً
قانونا
وأحيانا الرأس .اتبعت بعض تماثيل متحف شرشال
ؤالارجل
آخر للنسب أقامه الفنان بوليكالت الذي ُي َع ّد ذروة أعماله معتمداً
ي ذلك ع ى قواعد رياضية أساسها عرض الكتف ،جزأ الفنان
تماثله إ ى ) (٧أجزاء عوض ) (٨بأخذ ارتفاع الرأس )ٕ ،(٧الاله
أبولون بمقدار )٣٤سم( من الارتفاع الك ي للجسم )٢,٤٦م( .أما
القانون الذي أساسه عرض الكتف فكان يطبق ع ى أعضاء
الجسم ,فالقدم يأخذ نسبة ثالث مرات عرض الكف وستة للساق
وأربعة من بداية العظم ٔالاول لألصابع إ ى املرفق وأربعة من املرفق
إ ى أع ى الكتف ) .(20يتخذ تمثال ٕالاله اسكوالب نفس وضعية
ً
جالسا ع ى
تمثال زوس قيصر ف ﺮ وس ي متحف الفاتيكان ،جاء
العرش ي هيئة الفخامة إنه مستو ى فيما يظهر من مدرسة
ً
)(21
نمطا ً
مثاليا لزوس وهو زوس أومل .
فيدياس الذي أبدع
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ﻣﻘﺎﻻت
}^í³
من خالل دراستنا لتماثيل متحف شرشال ،توصلنا إ ى النتائج
التالية:
ُ
 نحتت التماثيل بأحجام مختلفة ،فم ا ذات الحجم الطبي ي
باإلضافة إ ى التماثيل الضخمة.
ُ
 احتفاظ التماثيل بش أنواعها بامل ات نفسها ال خصت ا
النماذج ٕالاغريقية الرومانية من النوع نفسه من مالمح الوجه،
الهيئة ،الخصائص الجسمانية ونوع اللباس لبعض التماثيل
ً
أحيانا إ ى عدم
وامللحقات .أما الاختالفات الطفيفة تعود بال شك
ً
وأحيانا أخرى إ ى رغبة النحات ي إضفاء
مهارة اليد العاملة،
بصمته الشخصية والتعب ﺮ بمهارة ع ى قسمات وشخصية
التحفة املنجزة.
 من خالل املقاسات ال أخذ ا لبعض تماثيل متحف شرشال،
اتضح ي أن قانون النسب سواء املعمول به عند معظم النحات ن
ٕالاغريق قد اح ﺮم.
 تنتم مجموعة تماثيل ٓالالهة ملتحف شرشال ،إ ى مدارس فنية
إغريقية شه ﺮة و ي املدرسة ٓالاتيكية مدرسة فيدياس ،مدرسة
بوليكالت ،ومدرسة براكسيتال إ ى جانب مدرسة ليسيب.
 رغم ما تبديه التماثيل امليثولوجية من تشو ات إال أ ا جديرة
ً
جماليا ،بل ي نسخ ذكية وماهرة لفنان ن إغريق برعوا
باالهتمام
ي مهن م مثل تمثال اسكوالب.
 احتمال استعمال فنانوا شرشال وضواح ا التقنيات نفسها
ؤالادوات الشائعة ي العالم ٕالاغريقي الروماني كاستعمال املقص
ي املساحات املسطحة واملثقاب ي ٔالاماكن املخرمة مثل الشعر
والعين ن.
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ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻟﻌﺪة ﻧﻘﻮش ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸامﻟﻴﺔ اﻟﻘﺪميﺔ ،واﻟﺘﻲ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﲆ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺋﻴﺔ،
وﻗﺪ ُﻋرث ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﺔ اﳌﻌﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻨﻮب ﴍق ﺑﻠﺪة اﻟﺼﻔﺎوي ﺑﺤﻮاﱄ ﺧﻤﺴﻮن ﻛﻴﻠﻮ ﻣﱰ ،وﺗﱪ ُز أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻮش ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺧﱪت
ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻵﻟﻬﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ "اﻟﻼت" اﻟﺮاﺣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﻴﻖ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ "ﺟﺪ
ﺿﻴﻒ ،اﻟﻼت "اﻟﺴﻼم ،وﺗﺪوﻳﻦ أﺣﺪاث وﻗﻌﺖ ﰲ اﳌﺎﴈ ﻣﺜﻞ :ﻟﺘﻮﺟﻊ واﻟﺘﺄمل ،ﻗﺺ اﻷﺛﺮ ،اﻟﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﺣﻮران ،واﳌﺮض ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻜﻦ ﰲ
اﻟﺪار.
  
  
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
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ﻳﻮﻟﻴﻮ

٢٠١٤

ﺵ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ،
ﺵ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻨﻘﻮ ُ
ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﺍﻟﺼﻔﺎﺋﻴﺔ ،ﺧﻂ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﻨﻘﻮ ُ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺒــﻮﻝ ﺍﻟﻨﺸــﺮ:

١٥

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

٢٠١٤

ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ



ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺼﺎﻥ ،ﺯﻳﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻃﻼﺣﻔﺔ" ،ﻧﻘﻮﺵ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ :ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻦ
ﻧﻤﻮﺫﺟًﺎ" -.ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ -.ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ؛ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  .٢٠١٥ﺹ .١١٢ – ٩٨

₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ
إن مصطلح الصفائية أق ﺮحه ) (De Vogueالذي نشر أول
قائمة من النقوش الصفائية سنة ١٨٦٢م ،وأطلقه وثبته
)١٨٨٢ (J.Halevyم ليطلقه ع ى مجموعة النقوش ال ُع ﺮ عل ا
حول تالل الصفا ،وال كانت خالية ً
تماما من أية نقش صفائي،
حيث تركزت هذﻩ النقوش ي الحرة ،واللجاة ،وبادية الشام،
وحوران وغ ﺮها من املواقع ي سوريا الجنوبية وما زال يطلق ع ى
سكان منطقة الصفا من العرب الذين يعيشون ف ا وما حولها وإ ى
اليوم باسم عرب الصفا )ديسو.(٢٧ :١٩٥٩
ويقول) (E. Littmannإن الصفائية اسمها مأخـوذة من تالل
الصفا املوجود ي بادية الشام ذكرﻩ جرير ي بيت شعر:
ً
هبت شماال فذكرى ما ذكرتكم
عند الصفاة إ ى شر ي حورانا
ُ
نقش صفو ٍي واحد،
و ي تالل وعرة ال يقط ا أحد ولم يع ﺮ ا ع ى ٍ
ووجدت آالف النقوش بالحرة الواقعة ب ن حوران ،وتالل الصفا

ً
ي املعلم البارز والظاهر ي شرق حوران ،وكانت
مركزا من مراكز
الجيش الروماني )لتمان ،(٢٤٨ :١٩٤٩ولم يرد ي النقوش
الصفائية ذكر أو إشارة تأكد هذﻩ التسمية )ديسو.(١٦٢ :١٩٥٩
ُ
النقوش الصفائية ال تم اكتشافها كانت غالبي ا العظم ي
منطقة الحرة املمتدة جنوب سوريا وشمال شرق ٔالاردن ،وأما
خريطة انتشارها فكانت من عرعر وبدنة شمال شرق السعودية
ً
جنوبا ،ح بعلبك "جرد عسال" ي لبنان والصالحية ي سوريا
ً
شماال ،ومن أم الجمال ؤالازرق ي ٔالاردن ً
غربا ،إ ى الرطبة ي
ً
العراق شرقا .والصخور ال دونت ع ى صفحا ا النقوش صخور
سوداء ملساء خرجت من باطن ٔالارض أثر بعض ال ﺮاك ن ال
انتشرت ع ى الظاهر ،واحتوت هذﻩ املنطقة ع ى العديد من
ٔالاودية ،والواحات الخصبة وال توطنت ا القبائل العربية
الصفائية وهذﻩ التسمية أطلقها العلماء املستشرقون .و ى ليست
اسم علم أطلق ع ى قوم أو ع ى قبيلة معينه )ع ى.(١٤٣ :١٩٦٨
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دراﺳﺎت
وقد تفرعت هذﻩ الكتابة عن الخط املسند العربي الجنوبي،
حيث امل ات والصفات املش ﺮكة ألشكال الحروف واملالمح اللغوية.
فنحن لسنا أمام مملكة أو حكومة مدنية :كاألنباط أو تدمر ،بل
أمام قبائل عديدة حرف ا الر ي والغزو ،فكانوا يقضون الربيع
والشتاء حول تالل الصفا ،وقلعة ٔالازرق ،وجبل سيس ،ووادي
راجل ،ووادي غرز ،و ي الصيف يصعدون بقطعا م إ ى املنحدرات
الشرقية من حوران .فﻬ قبائل متنقلة من مكان إ ى مكان للبحث
عن املاء ،والكأل ،لر ي ماشي ا ال كانت تشكل مصدر رزقها،
وكانت لد م ال عة الشديدة ،والرغبة الجامحة إ ى تخليد أنفسهم،
وتسجيل ذكريا م ،فدونوا آالف النقوش ،وال تضمنت ً
أيضا
الحن ن ملن يحبون ،والتضرع والدعاء إ ى ٓالالهة ،لشفاء مرضاهم
وقضاء حاج م بصيغ الطلب مدونة ع ى الصخور ،وع ى ٔالاحجار
ال ﺮكانية ي املواقع ال توطنوا ا )طالفحة .(٣ :٢٠٠٠
اج د بعض الباحث ن ي محاولة تغ ﺮ اصطالح الصفائية،
وقالوا أن هذﻩ الخطوط تمثل خط البادية ،ويش ﺮ ٔالانصاري إ ى
تسمية هذا النوع من الخطوط بالخط الثمودي ،والصفائي تسمية
خاطئة ،وإ ما خط املسند نفسه الذي انتشر ي شمال الجزيرة،
والذي كتب به أرباب القوافل ،وسكان البادية ،وأنه ال يعدو أن
يكون خط البادية ،هذا النوع من الكتابات أطلق عليه الباحثون
والعاملون ي هذا الحقل من الدراسات اسم الخط الصفائي
)ٔالانصاري.(٢٣ :١٤٠٢
 -١تلة املعن
يقع هذا املوقع ٔالاثري الهام ع ى امتداد وادي راجل من الجهة
الشمالية الشرقية وع ى بعد ثماني كيلو م ﺮات من غدير املالح،
واملوقع عبارة عن مجموعة متسلسلة من التالل البازلتية ال ﺮكانية
ال تحيط بالوادي من الجهة الغربية وتنتقل عند غدير املالح
ً
باتجاﻩ الشرق الشما ي وصوال لألزرق والقطافيات ويرتفع هذا التل
عن سطح البحر)648م( .واملوقع يحوي عدة مقابر رجمية تمتد
جذورها من العصر الحجري الحديث مرو ًرا بال ﺮنزي والحديدي
ً
وصوال للعصور الكالسيكية النبطية ،والثمودية ،والرومانية،
والب نطية وكذلك العصور العربية ٕالاسالمية ٔالاموية ،والعباسية
ؤالايوبية واململوكية ،ألن املوقع ضمن الطريق التجاري الواصل ما
ب ن بصرى الشام ؤالازرق ع ﺮ وادي السرحان حيث وجد آالف
النقوش والكتابات املتنوعة ،وهذ دليل واضح ع ى حيوية املنطقة
واملوقع ع ى السواء وسم املوقع باسم أك ﺮ رجم فيه وهو رجم
املعن والقبائل البدوية واملسافرين كانوا يربطون "عنان" خيولهم ي
تلك املنطقة عند اس ﺮاح م أو تعذي م )الحصان طالفحة :دراسات
ومسوحات ي وادي راجل ،٢٠١٣ ،قيد الطبع(.
ُ
 -٢بنية النقوش
ُ ُ
نقوش امللكية:
-١/٢
ُ
ُ
بيان ملكي م لتلك النقوش وال دونت ع ى الحجارة :مثل
لفالن بن فالن.
النقش ِ

ُ
النقوش ٕالاخبارية:
-٢/٢
ُ
عدد من ٕالاخبار ؤالاحداث وقعت ي
احتوت هذﻩ النقوش ع ى ٍ
املا مثل:
ٕ -١الاخب ـ ــار ع ـ ــن "ع ر ب" بأن ـ ــه توج ـ ــع وت ـ ــألم ع ـ ــى "كع ـ ــس" كم ـ ــا ـ ــي
النقش.١
 ٢ـ ـ ٕالاخبار عن "ع و ذ" بأنه قص ٔالاثر واقتفاﻩ كما ي النقش .٢
ٕ -٣الاخب ـ ـ ــار ع ـ ـ ــن "خ ط س ت" بأن ـ ـ ــه ق ـ ـ ــص ٔالاث ـ ـ ــر واقتف ـ ـ ــاﻩ كم ـ ـ ــا ـ ـ ــي
النقش٢أ.
ٕ -٤الاخبار عن "ظن إل" بأنه وجد سفر أصحابه كما ي النقش ٢ب.
 ٥ـ ٕالاخبار عن"ن م ر"بأنه سبا من حوران كما ي النقش٣.
 ٦ـ ـ ـ ٕالاخب ـ ــار ع ـ ــن م ـ ــرض "ش ـ ــددات" س ـ ــنت م ـ ــا حل ـ ــل بال ـ ــدار"كم ـ ــا ـ ــي
النقش.٤
ُ
ﱠ
اليومية.
للحياة
وممارسة
وكلها تدل عن إخبار
ِ
ِ
ِ
ُ
النقوش الطلبية )الدعائية(:
-٣/٢
حيث وجه أصحا ا من خالل هذﻩ النقوش النداء إ ى
معبودا م الوثنية بالدعاء والطلب وكما ي ي:
 -١طلب صاحب النقش رقم  ،١من معبودﻩ "الالت" أن يمنحه
الراحة ،وأن يعور كل من آذى هذا النقش.
 -٢طلب صاحب النقش رقم  ،٢من معبودﻩ"جد ضيف والالت "أن
يمنحه السالمة.
 -٣طلب صاحب النقش رقم ٢أ ،من معبودﻩ "جد ضيف ،والالت
"أن يمنحه الراحة،
السالمة ،والوقاية من كل شدة.
 -٣قراءة النقوش ونقل معان ا إ ى العربية
الفصيحة
النقش رقم )١اللوحة ١الشكل:(١
ً
تقريبا،
وجد هذا النقش ع ى حجر بازل مستطيل الشكل
وجاءت حروفه متوسطة ومقروءة.
ل ع رب ب ن غ ن ث ب ن ش م ت ب ن أ ن
ع م ب ن ا س ب ن ش د د ت ب ن وث ق ت ذ
أ ل ب ل ل وخ رص ف ه ل ت غ ي رت م ض ر
ك ه ووج ع ع ل ك ع س وع ورل ذ ي ع ور
هسفر
النقل إ ى العربية:
لعرب بن غنث بن شمت بن انعم بن اس بن شددت بن وثقت ذال
بلل وخرص فهلت غ ﺮت م ضركه ووجع عل كعس وعور لذي عور
هسفر.
املع :
ل عرب بن غانث بن شامت بن أنعم بن أوس بن شدادت بن
واثقت من قبيلة بالل وخرص فيالالت الراحة من الضيق ،وتألم
ع ى كاعس وعور من يعور هذا الكتابة.
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٩٩

دراﺳﺎت
ل

ٕالايضاح:
الالم الم امللكية ،وتبدأ ا معظم النقوش الصفائية ،وتفسر
ُ
ع ى أ ا بواسطة ) (byأي كتب النقش من قبل فالن ،أو إ ى)(for
أو).(Littmann1943:8) (to
ع رب
َ
َ
ُ
ُ
ْ
اسم علم مفرد مذكر ع ى وزن فعل ،العرب ِخالف العج ِم،
َ
اب ُس ﱠك ُ
بع َرَب َةَ ،ف ُنس َبت َ
ش َ
َ
ؤالا ْعر ُ
وأقام ْت ُق َرْي ٌ
الع َر ُب إل ا،
البادية،
ان
ِ ِ
ِ
ﱠ ُ
أقام بالباد َيةَ ،
َوت َع ﱠر َب َ
والع ْر ُب النشاط )اللسان مادة :عرب(.
ِ ِ
َْْ َ ُ َ َ ُ
ً
اب أش ﱡد ك ْف ًرا َو ِن َفاقا التوبة آية
و ي الت يل قول ﷲ تعا ىٔالاعر
أخرى
صفائية
نقوش
ي
ورد
.{97اسم
)HIN414؛ ،(Ababneh2005,In924:343وجاء ي النقوش الثمودية
"ع ر ب" )King1990:524؛ ،(WR٩٢و ي القتبانية ورد"ع ر ب")
 ،(Hayajneh1998:188وظهر ي السبئية "ع ر ب" بمع  :مرتزقة،
متطوعة )بيستون.(١٩: ١٩٨٢
غنث
َ َ َ َ َ
َ
ﱠ
َ
اسم علم مفرد مذكر ع ى وزن فعل ،غ ِنث ،ش ِرب ثم تنفس ،وغثت
َْ ُ ُ َ َُ ْ َْ ُ ُ ْ َ
َ ْ
َ
مال ٍك )القاموس
نفسه خبثت ،وغنث بن أفيان ِبن القح ِم من ب ِ ِ
املحيط مادة :غنث( .اسم ورد ي نقوش صفائية أخرى
)HIN458؛حراحشة ،٢٠١٠نقش ،(72 :128وجاء ي النقوش
الثمودية"غ ن ث").(King1990:524
شمت
ً َ ً
الع ُدوّ،
ماتة َفر َح ب َبل ﱠية َ
اسم علم مذكر ع ى وزن فعل ،شماتا وش
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
ﱠ َ ُ
َ
يمة )القاموس املحيط :مادة
والتش ﱡمت أن ي ْر ِج ُعوا خائب ن ِبال غ ِن ٍ
َ ُ ْ ْ
َْ َ
شمت( .و ي الت يل قول ﷲ تعا ىال تش ِمت ِب َي ٔالا ْعد َاءٔ} الاعراف
اسم ورد ي نقوش صفائية أخرى
آية .{150
)HIN356؛حراحشة ،٢٠١٠نقش ،(101:177وجاء ي النقوش
الثمودية "ش م ت" )King1990:516؛ الذييب ،١٩٩٩نقش:١٠٨
 ،(١٠٣و ي النبطية ورد "ش م ت و") ،(CantineauII,1978:152و ي
السبئية "ش م ت" ) ،(HIN 356وجاء ي املعنية "ش م ت")al-
.(Said1995:216
أنعم
واحد
أصل ٍ
اسم علم مذكر ع ى وزن أفعل ،النون والع ن وامليم ٍ
ﱡ
ترفه وطيب عيش وصالحّ ،
ﱡ
والنعمة ما ُين ِعم ﷲ تعا ى ع ى
ِ
يدل ع ى ٍ ِ
ﱠ ُ
َ
عبدﻩ به من مال وعيشّ ،
ُ
واملال )ابن
والدعة
والن ْعمة الخ ْفض
ِ
ِ
ٍ
َ
فارس ،١٩٧٢ج .(٤٤٦ :٥و ي الت يل قول ﷲ تعا ى َ وإ َذا أ ْن َع ْمناَ
ِ
َ ْ
َع ى ِٕالا ْن َس ِانٕ} الاسراء آية  .{83اسم ورد ي نقوش صفائية أخرى
)HIN90؛ ،(Ababneh2005,In231:167وجاء ي النقوش الثمودية
"أ ن ع م" ) King1990:476؛ ،(HIN90و ي النبطية "أ ن ع م"
)الذييب  ،٢٠٠٢نقش ،(59:23و ي اللحيانية ورد"أ ن ع
م") ،(HIN90وظهر ي السبئية "أ ن ع م ")بيستون.(90: ١٩٨٢

أس
َ
ُ
َ
العلة الواو
اسم علم بسيط ع ى وزن فعل ،حذف منه حرف
ِ
ٌ
و ي ظاهرة موجودة ي النقوش الصفائية والثمودية ،ويقرأ "أوس"
وهو اسم مركب باإلضافة من "أوس هإله" )طالفحة ،(٤٨ :٢٠٠٠
الهمزة والواو والس ن كلمة واحدة و ي العطية وقالوا أست الرجل
أوسه ً
ُ
العوضٔ ،الاوس الذئب )ابن
اوسا أعطيته ،ويقال ٔالاوس
فارس،١٩٧٢ج ،(١٥٦: ١و"أويس" لفظة هذلية تع
الذئب)الطيبٔ ،(٤٦٩:١٩٨٦الاوس قبيلة من اليمن ،ؤالاوس من
أنصار الن  ي املدينة )اللسان مادة :أوس(.
وقد ظهر هذا الاسم بصيغة الفعل ي نقوش قاع الفهدة "أوسه
هنعم وال تذر "بمع أمنحه وأعطيه )طالفحه ،١٩٩٨نقش،(١٠٠
ً
أيضا "أوس" أمنح أعطي
وورد ي الثمودية بصيغة الفعل
)املهباش .(٤٤: ٢٠٠٣وأوس من ٔالاسماء املنتشرة ي النقوش
الصفائية )الخريشه ،٢٠٠٢نقش ،(٣٢ :٩٣وجاء ي "ا و س"
والسبئية )بافقيه ،وآخرون ،(٤٢٠:١٩٨٥وظهر واملعنية "أ و س")al-
 ،(Said1995:67وورد ي النبطية بصيغة "أ و س أ ل هـ ي"
)الذييب ،(١٦١:١٩٩٤وورد ي الثمودية بصيغة "اس ،أوس"
)الذييب ،٢٠٠٣نقش ،(٣٤: ٥وورد ي اللحيانية "أ س" )أبو الحسن
 ،٢٠٠٢نقش ،(٤٨ :٢٠١ووجد اسم بحرف الش ن ي التدمرية "أ و
ي ش").(Stak1971:66
شددت
اسم مفرد مذكر ع ى وزن فعلة ،الشدة تدل ع ى القوة ي
َ
َ ًّ ُ
أش ﱡدﻩ ،ﱠ
والش ّدة ّ
املرة الواحدة )اللسان
ال ِء ،ش َد ْد ُت العقد شدا
ََ
َ َ
َ
مادة :شدد( .و ي الت يل قول ﷲ تعا ى  ن ْح ُن خل ْق َن ُاه ْم َوش َد ْدنا
َ
أ ْس َر ُه ْم ٕ} الانسان آية  .{28ورد هذا الاسم ي نقوش صفائية
أخرى )HIN343؛ .(Ababneh2005 In47:168وجاء ي التدمرية
"ش د د ا").(Stak1971:113
وث ق ت
َ ُ ُْ َ
ٌ َ ٌ
ُ
اسم مفرد مذكر ع ى وزن فعلة ،الوثيق املحكم ،وأرض وثيقة
َ ُ ََ َ
َُ ُ ْ
ثاقْ ،أوثق ُه ش ﱠد ُﻩ )القاموس املحيط مادة :وثق(.
العش ِب والو
كث ﺮة
ََ ُ ُ ََ َ ُ َ
ٌ
َ
و ي الت يل قول ﷲ تعا ى  وال يو ِثق وثاقه أحد} الفجر آية.{26
ورد الاسم "و ث ق" ي نقوش صفائية أخرى )WH1671؛.(HIN635
ذال
"أل" أداة النسب ال تسبق أسماء ٔالاعالم للداللة ع ى أنه
اسم قبيلة ،وأصلها "ذ أ هـ ل" كما هو مثبت ي النقوش املعينية،
والفرق ب ن هذﻩ وتلك هو أن حرف الهاء تبدل ي النقوش العربية
الشمالية إ ى الهمزة ،كما هو الحال ي العربية الفص ى
)السعيد " ،(٩٩ :١٤٢٤آل" أصلها" أهل" حذفت صوت الهاء
للتخفيف )حراحشة  ،٢٠٠٦نقش ،(١١٤ :٢وكذلك يرى البعض
أن" آل" منقلبة من "أهل" وهذا مستند ع ى الارتباط الدال ي
وال ﺮكي  ،إذ أن "هـ" "انقلبت "ء" ثم تحولت إ ى صوت مد طويل
"آ" فأصبحت "آل" )صدقة ،٢٠٠٥نقش  ،(٤٨ :١ويرى ليتمان أن
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١٠٠

دراﺳﺎت

ً
"ذ" تلفظ "ذو" كاسم موصول ويكون
موافقا "لذو" كما هو بلهجة
قبيلة طيء )ليتمان ،(٢٥٢: ١٩٤٩وورد ي بعض النقوش بأن "ذأل"،
تسبق أسماء العائالت بينما أن ٔالاداة "آل" تسبق أسماء القبائل وما
ً
مستمرا ي العديد من البالد العربية
يزال هذا التقليد
)العبادي ،٢٠١٢نقش.(١٠٦ :٢
ومن املمكن ً
ايضا أن نكون كلمة "عيال" وال تسبق عادة
ٔالاعالم لتدل ع ى القبيلة وال ما زالت مستخدمة ي لهجات أهل
جنوب ٔالاردن مثل "عيال الحصان" تحولت إ ى "آل" ،ويستخدم ي
الوقت الحاضر وبشكل محدود "آل" للداللة ع ى القبيلة ي نوا ي
من ٔالاردن وفلسط ن.
بلل
اسم مفرد مذكر ع ى وزن فعل ،الباء والالم ي املضاعف
َْ
ﱠ
َ ﱡ
ﱠ
ّ
تضم الباء فيقال ُبلة )ابن
الندى ،يقال بلل ُت ال ء أ ُبل ُه
فارس ،١٩٧٢ج .(٤٥ :١و"ب ل ل" اسم ألحدى القبائل العربية
الصفائية وال كان موط ا ي البادية ٔالاردنية ،وورد اسم هذﻩ
القبيلة ي نقش محفوظ ي مستودع قسم ٓالاثار جامعة امللك
سعود )الذييب ،٢٠٠٣نقش.(١١٨: ٥5
وخ رص
َ
َ
َ
ماض ع ى صيغة فعل ال
الواو حرف استئناف ،خرص فعل
ٍ
يذكر لهذا الفعل مع ي املعجميات العربية ،وأعطي هذا الفعل
ُ
مع " :راقب ،بحث" لدى دارسوا النقوش ولفظة" الخ ْرص ي
النقوش ٓالارامية والفينيقية وغ ﺮها "تفيد بمع " :حفر ،قطع،
شق" ،وجميع الشواهد تجمع ع ى مع الفعل "خرص" كان له ي
النقوش الصفائية املع نفسه"القطع ،الشق")صدقة .(٣٩ :٢٠٠٥
الخاء والراء والصاد أصول متباينة فاألول هو حزر ال ء،
يقال خرصت النخل إذا حزرت ،والخراص :الكذاب ،وأصل أخر
ُ
يقال للحلقة من الذهب خ ْرص ،والخرص وهو كل ذي شعبة من
ُ
والخر ْ
ص :كل
ال ء ذي شعبة فالخريص من البحر الخليج منه،
ِ
َ
والخ َر ُ
ص :صفة الجائع
قضيب من شجرة وجمعه خرصان،
ٍ
املقرور)ابن فارس،١٩٩٠ج.(١٦٩ : ٢
ُ َ ْ َﱠ ُ َ
اصون{ }الذاريات
و ي الت يل قول ﷲ سبحانه وتعا ى }ق ِتل الخر
آية  .{١٠ورد هذا فعل ي نقوش صفائية أخرى
)WH,634؛ ،(Ababneh,2005 ,In233:168وردت ي السبئية
بمع  :خمن قدر)بيستون ،(٦٢:١٩٨٢و ي الع ﺮية ورد"ח ַָרץ" بمع :
قطع ).(Gesenius1978: ٣٥٨
ف هـ ل ت
الفاء الهاء للتنبيه ،الالت ي من ٓالالهة العربية املعروفة
ؤالاك ﺮ ً
ذكرا ي النقوش الصفائية ،وردت ي القرآن الكريم قال
ََ َ
ْ
ﱠ
تعا ىأف َرأ ْي ُت ُم الال َت َوال ُع ﱠزى}النجم آية  ،{١٩قال الخازن :هذﻩ
أسماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدو ا ،واشتقوا لها أسماء من أسماء
ﷲ عز وجل فقالوا من ﷲ الالت ،ومن العزيز ُ
الع ّ ِزى
)الصابوني،١٩٨١ج ،(٢٨: ١٧واعت ﺮت الالت إلهة الصفائي ن

الرئيسة وأك ﺮها ً
ذكرا ي نقوشهم ،ودخل اسمها ي العديد من
ٔالاسماء املركبة مثل :تيم الالت ،ووجد ي مواضع مختلفة ي كل من
ٔالاردن السعودية ،سوريا ،وورد ي صيغ مختلفة "ا ل ل ت" ل ت"
"هـ ل ت" و"الت" والالت" إلهة أن  ،ويراد ا الشمس ،وقد ذكرها
ابن الكل ي كتابه ٔالاصنام حيث يقول "والالت صخرة مربعة وكان
ودي يلت السويق وكان سدن ا من ثقيف ،وكانوا قد بنو عل ا بناء
وكانت قريش وجميع العرب تعظمها ،ولم تزل كذلك ح أسلمت
ثقيف فبعث رسول ﷲ  املغ ﺮة بن شعبة فهدمها وحرقها"
)الكل  ١٦ :١٩٢٤ـ.(١٧
غ ي رت
ﱡ
وإصالح
صالح
يدل ع ى
الغ ن والياء والراء أصل صحيح
ٍ
ٍ
ًَ
ُ
ُ
ْ
صالح ال ِعيال ،يقال ِغرت أه ي ِغ ﺮة
ومنفعة ،وال ِغ َﺮة ي امل َﺮة و ا
أي ِم ْرُ ُ م )ابن فارس ،١٩٧٢ج .(403: ٤قرأ ليتمان "غ ي ر ت"
كصيغة اسمية "غيارة" بمع  :راحة ،مش ًﺮا أن ٔالاصل ي املع هو
التغ ﺮ إ ى الحال ٔالافضل ،ال ِغ َ ُﺮ :هو تغ ّ ﺮ الحال "وتع  :الفرج،
والراحة ) ،(LP337أما رايكم فقرأها ً
ايضا كصيغة أسمية ولكن
بمع  :آخر فالغ ﺮ هو "امل ﺮة" )ملكاوي ،(١٢٢ :١٩٩٩و ي سياق هذا
النقش نرى أ ا تفيد مع  :الراحة .وردت "غ ي ر ت" ع ى صيغة
مصدر ي نقوش صفائية أخرى )WH999؛عبادي،2006
نقش.(79:40
م
ترد أصلية وزائدة وبصيغت ن "من" ،و"م" مدغمة ومن معان ا:
الابتداء ،بيان الجنس ،التعليل والسببية ،الظرفية املكانية
)الروسان.(٧٦ :٢٠٠٧
ض رك ه
ُ
ﱠ
ماض مسند إ ى ضم ﺮ املفرد الغائب ،والض ِريك الفق ﺮ
فعل
ٍ
ً
ﱠ
ﱠ
البائس الس ﺊ الحال ،الض ِريك الض ِرير ،وهو أيضا الفق ﺮ الجائع،
والجمع ضرائك)اللسان مادة :ضرك( .ورد "ض ر ك" ي نقوش
صفائية أخرى) ،(WH81وجاء ي النقوش السبئية "ض ر ك"
بمع  :طوي بﺌﺮ بحجارة )بيستون.(٤٢ :١٩٨٢
ووج ع
ماض مجرد الزم ع ى وزن
الواو حرف عطف" ،و ج ع" فعل
ٍ
َ
ٌ
َ
َ
ٌ
ف َع َل ،الواو والجيم والع ن كلمة واحدة ،والوجع اسم يجمع املرض
َ
ﱠكلهّ ،
وتوجعت له َرثيت )ابن فارس ،١٩٧٢ج .(٨٨: ٦ورد الفعل "و ج
ع" ي نقوش صفائية أخرى ) ،(Lp299وجاء ي النقوش الثمودية
"وج ع" بمع  :ألم ،مرض )املهباش.(١٤١:2003
عل
ً
ً
حرف جر يرد اسما وحرفا بمع  :فوق ،ويرد ي النقوش
الصفائية بحذف حرف العلة من آخرﻩ ويجر الاسم الظاهر ومن
معانيه :الاستعانة ،الظرفية الزمانية ،الظرفية املكانية ،والتفصيل
والتخصيص ،الظرفية بمع  :فوق ،ويأتي بمع  :إ ى
)الروسان.(٧٦ :٢٠٠٧
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١٠١

دراﺳﺎت
كعس
َ ْ ُ َ
َ
ُ
ﱡ
اسم علم مذكر ع ى وزن أفعل ،الكعس ِعظام السالمى،
وع َظ ُام ال َ َﺮاجم ي ٔالاصابع ،والع َظ ُام ال َت ْل َتقي ي َمفاصل َ
الي َد ْي ِن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َْ
ْ
والرجل ِن )القاموس املحيط مادة :كعس( .ونرى أن هذا اسم يرد
ألول مرة ي النقوش الصفائية.
وع ور
ّ
ّ
صيغة فعل أمر مزيد معتد ع ى وزن فعل)عور( ،والعور :ذهاب
حس أحد العين ن ،وقد يكون الطلب بإيقاع ٔالاذى والتلف،
والطمس )حراحشة ،٢٠٠٧نقش ،(٣٩: ٢٩وعار ع ن الرجل ْ
عو ًرا
وأعورها :فقأها ،واعورت الع ن :يبست )التاج :مادة عور(.
لذ
ل حرف جر بمع " :إ ى" ،ذا :اسم موصول بمع  :الذي ،ل ذ :
بمع  :إ ى الذي ،أو ملن )عبادي ،٢٠٠٦نقش.(٤٦ :٥
ع ور
ّ
ّ
ماض ع ى وزن فعل :اتلف ،طمس
يمكن أن يقرأ "عور "فعل ٍ
)عبادي ،٢٠١٢نقش ،(١٠٦ :٢وتعور الكتاب درس ،وكتاب أعور
كتاب دارس ،وال ِعوار الخراب )اللسان مادة :عور( ،ونرى أن هذا
املع من أقرب التفس ﺮات ملع "ع و ر" فهذﻩ الكتابة ال ع ى
الحجارة تصبح دارسة تالفة ومطموسة إذا أصا ا العور ،واملالحظ
من هذا النقش وغ ﺮﻩ أن تكرار هذﻩ العبارة ي عادة متوارثة منذ
أقدم العصور ،وذلك بالدعاء ع ى كل من ّ
يعور يخرب يطمس أو
يمحو النقش أو الكتابة أو الرسم املشار إليه ،وقد ظهرت ي العديد
ً
ابتداء من
من النقوش والكتابات العربية القديمة ،ودونما استثناء
العصور العربية ٕالاسالمية" ٔالاموية ،العباسيةٔ ،الايوبية اململوكية"
)الحصان :٢٠٠٧ص ص.(٣٣٤ -٣٣٣ ، ٣٠٤ - ٣٠٣ ،١٩٨ – ١٩٧
كما أ ا ذكرت ي مسلة شريعة حمورابي ملك بابل ،و ي نقش
أح ﺮام ملك جبيل وكذلك ي نقش "كلمو ٔالاول" ملك نجر ي"
وكذلك عند كافة الشعوب والقبائل العربية الوثنية ،النبطية،
الثمودية وغ ﺮها )الذييب ،١٩٩٨نقش.(٢٢١
هسفر
الهاء أداة تعريف ي النقوش العربية الشمالية "الصفائية"،
الس ن والفاء والراء أصل صحيح يدل ع ى الانكشاف والجالء ،ومن
ذلك السفر ّ
والس ْفر الكتابة ،والسفرة الكتبة وسم بذلك ألنه
ُ
سفر عما يحتاج إليه من ال ء املكتوب وتوضيحه )ابن
الكتابة ت ِ
الس ْف ُر الكتاب ،وهو الكتاب الكب ﺮ ،وقيل:
فارس ,١٩٧٢جِ ،(٨٣: ٣
ّ ّ َ َُ َََ ُ
ٌ
هو جزء من التوراة ،والسفرة الكتبة ،واحدهم سا ِفر ،وهو
ّ
بالنبطية سافرا )اللسان مادة :سفر( ،وهو اسم مفرد مذكر يع :
"نقش ،كتابة "و ي العربية ٔالاسفار الكتب الكبار واحدها
ُ
سفر)عبادي ،٢٠١٢نقش ،(١٠٦ :٢وأسفار :تفيد مع "ك ًتبا"
بلهجة قبيلة كنانة )ابن سالم ،٢٨٠ :١٩٨٤ابن حسنون.(٤٧ :١٩٧٢
ورد "س ف ر" ي النقوش الصفائية فعل ماض مجرد متعد
َ
ع ى وزن ف َع َل بمع " :كتب )عبدﷲ ،(٦٦: ١٩٧٠وورد ي النقوش

الصفائية ً
أيضا "س ف ر" بمع  :كتابة ) ،(SIJ291وجاء "س ف ر"
ي النقوش اللحيانية فعل ماض مسند إ ى الضم ﺮ الغائب بمع
"كتبّ ،
دون)القدرة  (١٣٨ :١٩٩٣وظهر "س ف ر ا" ي النقوش
النبطية اسم بمع " :الكاتب )الذييب ،(١٦٣ :٢٠٠٢و ي ال ﺮتيل
قول ﷲ تعا ىَ ك َم َثل ْالح َمار َي ْحم ُل ْ
أس َف ًارا} الجمعة آية  ،{٥مثل
ِ ِ ِ ِ
الحمار يحمل ع ى ظهرﻩ ً
كتبا من كتب العلم ال ينتفع ا ،وال يعقل
ما ف ا ،فالذين أوتوا التوراة وال ف ا بيان أمر محمد ) (مثلهم
ً
أسفارا ف ا علم
إذا لم ينتفعوا بما ف ا كمثل الحمار الذي يحمل
فهو ال يعقلها وال ينتفع ا )ابن كث ﺮ،١٩٨٧ج ،(٣٨٩ :٤وقال ﷲ
أيدي َس َف ٍرة} عبس آية  ،{١٥كتبة من املالئكة أو ٔالانبياء
تعا ى ِ ب ِ
ينتسخون الكتب من اللوح أو الو ي )البيضاوي ،١٩٨٨ج.(٥٦٩ :٢
النقش رقم ) ٢اللوحة ٢الشكل :(٢
ل ع و ذ بن ش م خ ب ن بن ص ب ح ذ أ ل ض
ف وق ص ص ف ه ج د ض ف وه ل ت س ل
م
النقل إ ى العربية:
لعوذ بن شمخ بن صبح ذأل ضف وقصص فهجد
ضف وهلت سلم
املع :
لعويذ بن شامخ بن صبح من قبلية ضيف وتتبع
ٔالاثر فيا جد ضيف ويا الالت السالمة.
التوضيح:
ل
الالم الم امللكية ،وتبدأ ا معظم النقوش الصفائية ،وتفسر
ُ
ع ى أ ا بواسطة ) (byأي كتب النقش من قبل فالن ،أو إ ى)(for
أو).(Littmann1943:8) (to
ع وذ
َ
َ
ً
َ
َ
وزن فعل ،عاذ يعوذ وعياذا ،الذ به ولجأ
اسم علم بسيط ع ى ِ
ُ
ً
الحديثة
ٕالابل
ِ
إليه واعتصم ،ومعاذ ِ
ﷲ أي عياذا باهللِ والعائذ من ِ
النتاج )اللسان مادة :عوذ( .و ي الت يل قول ﷲ سبحانه وتعا ى
فإذا قرأت القر َآن فاستعذ باهلل } النحل ٓالاية  .{98اسم ورد ي
نقوش صفائية أخرى )WH,622؛،(Ababneh,2005 ,In176:510
ٍ
وعوذ ٌ
اسم ألحد القبائل الصفائية )الروسان ،(339:1987وظهر ي
اللحيانية ورد "ع ي ذ" )أبو
الثمودية "ع و ذ" ) ،(TIJ500و ي
ِ
النبطية ظهر"ع و ذ"
الحسن ،2002نقش ،(147:239و ي
ِ
وبصيغة "ع و ي د
)الذييب ،2002نقش ،(190 :204
ِ
َ
ٌ
القتبانية ورد اسم مشابه "ب ع
ا") ،(Cantineau1978:128و ي
ِ
صيغة "ع و ي د
التدمرية ورد ع ى
ذ") ،(Hayajneh1998:97و ي
ِ
ِ
و").(Stark1971:105
شمخ
َ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ َ ُ ُ ً
وزن فعل ،شمخ الجبل يشمخ شموخا عال
اسم علم بسيط ع َى ِ
َ ْ َ ٌْ َ
ُ
ًّ
ْ
ً
وارتفع ،والشامخ :الرافع أنفه ِعزا وتك ﺮا ،وبنو شمخ بطن وشمخ بن
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١٠٢

دراﺳﺎت

َ
فزارة )اللسان مادة :شمخ( .اسم ورد ي نقوش صفائية أخرى
).(Ababneh,2005 In109:160
صبح
ﱡُْ َ
َ
ّ
ُ
َ
ْ
ُ
ﱡ
َ
وزن فعل ،الصبح أول ال ار ،والصبح الفجر،
علم
ٍ
اسم ٍ
بسيط ع ى ِ
َ
والص ُ
ص ٌ
باح نقيض املَساء ،والجمع أ ْ
ﱠ
باح )اللسان مادة :صبح( .و ي
ﱠ َ ْ َ ُ ُ ﱡ ْ ُ ََْ َ ﱡ ْ ُ َ
يب
الت يل قول ﷲ تعا ى ِ إن مو ِعدهم الصبح أليس الصبح ِبق ِر ٍ
نقوش صفائية أخرى )In52:103
}هود آية  .{81اسم ورد ي
ٍ
Ababneh,2005؛  ،(HIN365وظهر ي الثمودية "ص ب
ح").(King1990:517
ذأل
انظر النقش١
ضف
َ
ُ
َ
ً
َ
ً
ْ
َ
اسم علم بسيط ع ى وزن فعل ،الضيف يكون واحدا وجمعا،
وقد يجمع ع ى ٔالاضياف والضيف جانب الجبل والوادي )الصحاح
ي اللغة مادة :ضيف( .و ي الت يل قول ﷲ تعا ىهل أتاك
ُ
حديث َ
ض ْيف إبر َ
اهيم} الذاريات آية  .{٢٤ضيف اسم قبيلة عربية
ِ
"صفائية" كان مساك ا :جبل سيس ،الجثوم ،جاوة ،تل العبد،
وادي مقاط ،ي بادية بالد الشام ،وقد ذكرت هذﻩ القبيلة ي نقوش
عديدة )الروسان .(٣٢٨ :١٩٨٧
وق ص ص
متعد ع ى
ماض مزيد
ٍ
الواو حرف استئناف" ،ق ص ص" فعل ٍ
َ
وزن ف َع َل ،بمع  :يقص ألثر ،يقتفي ٔالاثر)حراحشة ،(١٦٦ :1994
ص َ
أثرﻩَ ،وت َق ﱠ
أثرﻩ ،أي ﱠ
تتبعهْ ،اق َت ﱠ
َق ﱠ
ص َ
ص َ
ص َ
أثرﻩ من ذلك قولهم:
َ ْ ُ َ
تتب َ
ٔالاثر إذا ﱠ
عته )اللسان مادة :قصص( .ي الت يل قول
اقتصصت
َ
َْ
ﱠ
َ
ً
آثارهما قصصا}الكهف آية  .{٦٤فعل ورد ي
ﷲ تعا ى فارتد ع ى ِ
نقوش صفائية أخرى )ISB٧؛  ،(wH1019و ي الثمودية ورد"ت ق
ٍ
ص" بمع  :تتبع ٔالاثر)مهباش ،(١١٣ :٢٠٠٣وظهر ي النقوش
السبئية "ق ص" بمع  :سدد ،سوى ،وورد ي السبئية ً
أيضا بمع :
جص ،شيد )بيستون ،(١١١ :١٩٨٢و ي لهجات ٔالاحقاف ترد كلمة
ْ
ص ص" بمع  :حواف الجبل املرتفع )مريخ.(٣٧٨ :٢٠٠٠
"ق ِ
فهجدضف
اسم مركب مسبوق بفاء الاستئناف ،والهاء للتنبيه ،والجد
تع  :النصيب والبخت ي اللغة الفارسية وال ﺮكية "ومن معان ا
ً
ايضا الحظ والخطوة والسعدَ ،
والج ﱡد تع العظمة )اللسان مادة:
ّ
وأن ُه َت َع َ
ال َج ﱡد َرُب ّنا َما اتخذ
جدد( .و ي ال ﺮتيل قول ﷲ تعا ى
َ
ََ ً
صا ِح َبة َوال َول َد ً◌ا} الجن آية  ،{٣أي تعالت عظمة ربنا وجالله
)الصابوني ،١٩٨١ج ،(٤٨ :١٩فربما يكون هذا ٕالاله إله الحظ
ً
والسعد العظيم ،وهو ً
خاصا بقبيلة "ضيف" إحدى القبائل
إلها
الصفائية )الروسان" ،(٤٣٢ :١٩٨٧وجد" أحد آلهة العرب املعبودة
عند القبائل والثمودية والتدمرية وعرف كذلك عند ٓالارامي ن
واليوناني ن )ديسو ،(١٤١ :١٩٥٨وارتبط الجزء ٔالاول من اسم هذا
ٕالاله بأسماء ٔالاماكن أو القبائل ،فارتبط ببعل جد ،وجدل جد،

ومن القبائل ال ارتبطت ذا ٕالاله قبيلة كون ،وقبيلة عويذ ،وقمر
عند الصفائي ن ،وقبيلة "يفع" عند الثمودي ن وقبيلة "جدي بول"
عند التدمري ن )املعاني.(٩٢ :٢٠٠٤
وه ل ت
انظر النقش.١
سلم
ّ
مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف تقديرﻩ "سلم" يرد ي
النقوش الصفائية ي سياق الدعاء والطلب من ٓالالهة بالحفظ
والسالمة لصاحب النقش )حراحشة ،٢٠٠٧نقش ،(٣٧ :٢١الس ن
والالم وامليم أصل صحيح وتفيد الصحة والعافية وكذلك السالم
والتحية )ابن فارس :١٩٧٢ج .(٩٠: ٣و ي الت يل قول ﷲ سبحانه
َ
ََ َْْ َ ْ َ َ ْ
َ َ ُ
اب ال َج ﱠن ِة أن َسال ٌم َعل ْيك ْم ٔ} الاعراف آية ،{٤٦
وتعا ى ونادوا أصح
أي قالوا لهم السالم عليكم )الصابوني،١٩٨١ج ،(١٨ :٤السالم
ً
"سالما" لسالم ا من الرخاوة،
بكسر الس ن الحجارة الصلبة ُسميت
والواحدة َس ِل َمة و ي من لغات حم ﺮ )سلوم .(٢١٤ :١٩٨٧و ي
الثمودية ورد "س ل م" ع ى صيغة الفعل و"س ل م ت" بمع :
نجت سلمت وكذلك ع ى صيغة الاسم "سالم" )مهباش،(٨٨: ٢٠٠٣
و ي النبطية ورد الاسم "س ل م" )الذييب  ،٢٠٠٢نقش،(٣٥: ١
"س ل م و")الذييب ،٢٠٠٢نقش ،(٣٧: ٣و ي اللحيانية ورد الاسم
"س ل م" )أبو الحسن ،٢٠٠٢نقش.(٢٦٥ :٣١٥
النقش رقم ٢أ )اللوحة٢أ الشكل ٢أ(:
ل خ ط س ت ب ن س ك رن ب ن ج رم ا ل ذ
أل ض ف و ق ص ص ف ه ج د ض ف و ه ل ت
س ل م ووق ي ت م ب ا س
النقل إ ى العربية:
ل خطست بن سكرن بن جرم إل ذأل ضف
وقصص فهجد ضف وهلت سلم ووقيت من باس.
املع :
ل خاطست بن سكران بن جرم إل من قبيلة
ضيف وتتبع ٔالاثر فيا جد ضيف ويا الالت السالمة
والوقاية من كل شدة.
ٕالايضاح:
ل
الالم الم امللكية ،وتبدأ ا معظم النقوش الصفائية ،وتفسر
ُ
ع ى أ ا بواسطة ) (byأي كتب النقش من قبل فالن ،أو إ ى)(for
أو).(Littmann1943:8) (to
خطست
اسم علم مذكر ع ى وزن فعلة ،ويمكن أن يلفظ "غ ا ط س
ت" ع ى وزن فاعلة ،ويع الغمس ي املاء ،وهو من قبيل التغ ﺮ ب ن
ّ
الصوت ن ،فالخطس هو الغطس ،وتغاطس القوم ي املاء :تغاطوا
فيه ،وليل غاطس كغاطش )اللسان مادة :غطس( ،نرى أنه حدث
إبدال صوتي ب ن صوت الغ ن وصوت الخاء فأصبح "خطس" بدل
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١٠٣

دراﺳﺎت
"غطس" ،يقول إبراهيم أنيس :وجرى بعض املحدث ن ع ى م اج
علماء العربية ي اعتبار الغ ن والخاء من حروف أدنى الحلق إ ى
الفم واعتبار القاف من حروف اللهاة أق اللسان ،والكاف أدنى
من ذلك إ ى مقدم الفم ،ينطق أهل البادية ٔالاردنية الشمالية
ً
صوت الغ ن خاء ي بعض الكلمات فيقولون "شماخ بدال من
شماغ" كو ما من مخرج واحد هو الحلق والخاء أسهل وكذلك
يقولون عن "املخفر ،مغفر" استبدالا للخاء بالغ ن )طالفحة٢٠٠٠
 ،(١١٩:وذكر العبادي أن الجذر "خطس" غ ﺮ معروف ي اللغات
السامية ،ولعله اسم فارﺳ )عبادي  ،٢٠١٢نقش .(١٠٦ :٢ورد هذا
الاسم "خ ط س" مصنف بأنه غ ﺮ معروف املع ) ،(HIN223وورد
ي نقوش صفائية أخرى )SIJ165؛CIS793؛.(WH658
س ك رن
ﱠ ْ
ُ
ُ
َ
وزن فعالن ،السكران خالف الصا ي
اسم ٍ
علم مذكر ع ى ِ
والس ْك ُر نقيض ﱠ
ﱡ
الص ْح ِو )اللسان مادة :سكر( .ورد هذا الاسم ي
نقوش صفائية أخرى )عبادي ،1996نقش ،(243:1وجاء الثمودية
"س ك ر ن" )أسكوبي  ،٢٠٠٤نقش ،(٢١٨ :١٤٧و ي النقوش
اللحيانية جاء "س ك ر" )أبو الحسن ٢٠٠٢نقش.(٢٩١: ٣٣٨
ج رم إ ل
اسم علم مذكر مركب من العنصر الاسم "ج ر م" ،و"واسم ٕالاله
ٌ
أصل واحد يرجع إليه الفروع،
املختصر "إل" ،الجيم والراء وامليم
ْ
َُ ُ
القطعَ ،
ْ
فالج ُ
وج َر ْم ُت صوف الشاة وأخذته ،والجرامة :ما سقط
رم
جرمُ ،
ُ
والج ْرم والجريمة :الذنب ،وبنو جارم ي العرب
من التمر إذا ِ
)ابن فارس ،١٩٧٢ج .(٤٥ :١و ي الت يل ورد قول ﷲ تعا ىال َج َر َم
َ
ْ ْ
أن َما تدعونٔ} الاعراف آية .{ ٢٣ورد هذا الاسم ي نقوش صفائية
أخرى ) ،(Ababneh2005,In239:170وجاء الثمودية" ج ر م"
) ،(King1990:487و ي النبطية جاء "ج ر م ،ج ر ي م و")1990:19
.(Negev
ذأل
انظر النقش.١
ضف
انظر النقش٢أ.
وق ص ص
انظر النقش رقم .٢
فهجدضف
انظر النقش رقم .٢
ف هـ ل ت
انظر النقش.١
سلم
انظر النقش رقم .٢
وق ي ت
الواو حرف استأنف ،صيغة أسمية بمع " :وقاية"" ،حماية"
َ
َ
و ي مصدر َوق ْي ُته ال ء )حرحشة ،٢٠١٠نقشَ ،(١٠٦ :١٨٥وق ْي ُت

ال ء أقيه إذا ُ
صنته وس ﺮته عن ٔالاذى ،وهذا اللفظ خ ﺮ أريد به
ِ
ّ
َ
ّ
َ
ٔالامر أي ِليق أحدكم وجهه النار بالطاعة والصدقة )اللسان مادة:
و ى( .وردت هذﻩ الصيغة ي نقوش صفائية بمع  :الوقاية من
املرض ) ،(WH159والوقاية من ٔالاعداء ).(WH1698
من
انظر النقش رقم.١
بأس
ٌ
فعل ماض مجرد ع ى وزن فعل ،الباء والهمزة والس ن أصل واحد
َْ
ّ
ّ
الشدة ي الحرب َ
الع َذ ُ
الش ّد ُة وما َ
ٌ
ورجل
اب
فالبأس
ضار َعها،
تع
ِ
ُ
ّ
ُْ
ّ
َ
َ
َ
ٌ
أس وبئيس أي شجاع والبؤس الشدة ي العيش ،واملبتئس
ذو ب ٍ
َ
الكراهة ُ
والح ْزن والبؤس و ي مصدر)ابن فارس،١٩٧٢
املفتعل من
ج .(٣٢٨ :١ورد هذا الفعل ي نقوش صفائية أخرى )،(WH1112
وجاء الثمودية "ب أ س" بمع  :فقر ،كآبة )مهباش ،(45 :٢٠٠٣و ي
النقش السبئية جاء "ب أ س" بمع  :ضرر ،شر )بيستون :١٩٨٢
.(٢٥
النقش رقم ٢ب)اللوحة٢ب الشكل ٢ب(:
ل ظ ن أل ذ أ ل ض ف و و ج د س ف ر أش ي ع
ه وخ ي ط
النقل إ ى العربية:
املع :
ل ظن أل من قبيلة ضيف وجد سفر أصحابه ومر
ُ
مسرعا
التوضيح:
ل
الالم الم امللكية ،وتبدأ ا معظم النقوش الصفائية ،وتفسر ع ى
ُ
أ ا بواسطة ) (byأي كتب النقش من قبل فالن ،أو إ ى)(forأو)(to
).(Littmann1943:8
ظنأل
اسم علم مذكر مفرد ع ى وزن فعل" ،ظن" ،والظن شك ويق ن
إال أنه ليس بيق ن عيان أنما هو يق ن تدبر)اللسان مادة :ظ ن( .و ي
الت يل قول ﷲ تعا ى}إ ّني َظ َن ُ
نت َأ ّني ُم َالق ح َساب ْ
يه{}الحاقة آية
ِ
ِِ
ٍ ِ ِ
 ،{٢٠وعادة ال يدغم الحرف الثاني مع الثالث ي ٔالاسماء املشتقة
ً
من الفعل املضعف ،وخالفا ألك ﺮ اللغات السامية ،حيث يستدل
من هذا أن نطق هذا الاسم كان ظانن ،كما يقال ي اللهجات
العربية" ،مادد ،وضالل" وقد ورد ي النقوش الصفائية عدة أمثلة
مثل "أ ب ل ل ،وأج م م ،وأ ر ت ت" )ليتمانٌ .(٢٥١: ١٩٤٩
اسم
ورد ي نقوش صفائية أخرى )العبادي ،٢٠٠٦نقش ،(٣٨ :٢وقد
ورد الاسم ي النبطية "ط ن ن و")Can,11:102؛،(PNNP:33
والثمودية ).(King1990:521
ذأل
انظر النقش.١
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١٠٤

دراﺳﺎت
ضف
انظر النقش.٢
ووج د
َ
َ
َ
الواو حرف استئناف "و ج د" فعل ماض مجرد ع ى وزن فعل و
والواو والجيم والدال ،يدل ع ى أصل واحد وهو ال ء ُيلفيه
ً
ووجدت الضالة
وجدانا )ابن فارس ،١٩٧٢ج ،(٨٦: ٦ويتبع عادة
هذا الفعل ٔالاشياء ال وجدت مثل ٔالاشياعٔ ،الاثر ،السفر"
)عبادي ،٢٠٠٦نقش .(٤٤: ٥ورد الفعل "و ج د" ي نقوش صفائية
أخرى بمع  :وجد )علولو ،١٩٩٦نقش٢٦:8؛ LP10؛ ،(CIS93وجاء
ي الثمودية الفعل "و ج د" بمع  :لقي )املهباش.(١٤١ :٢٠٠٣
سفر
انظر النقش.١
أشيعه
"ا ش ي ع ه"" ،أشياعه" ،اسم مضاف إ ى ضم ﺮ الغائب ،وبناء
الكلمة ومعناها كفصحة العربية ً
تماما )الخريشة ،(٦٨ :٢٠٠٠وهو
جمع تكس ﺮ ،مفردﻩ شيعة ،والشيع القوم الذين يجتمعون ع ى
ٔالامر ،وهم أتباع الرجل وأنصارﻩ ،وجمعها ِش َيع وأشياع )حراحشة
 ،٢٠١٠نقش ،(٨٧: ١٥٦الش ن والياء والع ن أصل ﱡ
يدل ع ى
ّ
والشيعة هم ٔالاعوان ؤالانصار)ابن
معاضدة ومساعفة،
ِ
فارس ،١٩٧٢ج .(٢٣٥ : ٣و ي الت يل قول ﷲ تعا ىَ ك َما ُف ِعلَ
َ
َ ْ َ
اع ِه ْم ِم ْن ق ْب ُل} سبا آية  .{54وجاء ي النقوش الصفائية "ا ش
ِبأشي ِ
ي ع" )حراحشة ،٢٠١٠نقش٨٧: ١٥٦؛العبادي ،٢٠٠٦نقش،(٤٤ :٥
وظهرت صيغة "ا ش ي ع ن" ي النقوش الثمودية )الخريشة:٢٠٠٠
.(٦١
وخ ي ط
ُ
ُ
ُ
والطاء أصل صحيح واحد
والياء
الخاء
الواو حرف استئناف،
ّ
دقة )ابن فارس،١٩٧٢ج .(٢٣٣ :٢و ي
يدل ع ي امتداد ال ء ي ٍ
الخيط
الت يل قول ﷲ تعا ى ح يتب ن لكم الخيط ٔالابيض من
ِ
َ
ٔالاسود}البقرة آية  ،{١٨٧وخاط فالن إذا امتد ي الس ﺮ ال يلوي
ً
ُ
ع ى ء وخاط إذا ﱠ
ويقال ما آتيك إال الخيطة أي
مسرعا،
مر
بالسرعة أو
الفينة ،وتفيد مع املرور ،ويختص هذا املع إما
ِ
ً
ً
خيطا إذا ﱠ
مسرعا ،واملخيط املمر
مر
الواحدة ،خاط فالن
باملرة
ِ
ِ
واملسلك ،واملخيط آلة الخياطة "ٕالابرة" )اللسان مادة :خيط(،
والخيطة بلغة هذيل تفيد مع  :الوتد )سلوم  .(١٣٤: ١٩٨٧وهو
ٌ
فعل مستخدم ي النقوش الصفائية )NST28؛ عبد ﷲ،١٩٧٠
نقش ،(٣٢: ٦وظهر بصيغة و"خيط مدبر").(WH 742
النقش رقم )٣اللوحة ٣الشكل :(٣
ل ن م رب ن ق ت ل ب ن ش ع ا ل ب ن ب ن
ج م ل وس ب ا م ح رن وخ ي ط ف ا م ج د و
أخ ل ص

النقل إ ى العربية:
ل نمر بن قتل بن شع ال بن جمل وسبا م حرن
وخيط فأمجد وأخلص
املع :
ل نمـ ــر بـ ــن قاتـ ــل بـ ــن شـ ــع إل بـ ــن جمـ ــل وسـ ــبا مـ ــن
ً
مسرعا فأمجد وأخلص
حوران ومر
التوضيح:
ل
الالم الم امللكية ،وتبدأ ا معظم النقوش الصفائية ،وتفسر
ُ
ع ى أ ا بواسطة ) (byأي كتب النقش من قبل فالن ،أو إ ى)(for
أو).(Littmann1943:8) (to
نمر
َ ٌَ
َ
َ
ُ
ٌ
ُ
اسم مفرد مذكر ع ى وزن فعل ،الن ِمر سبع ،ؤالان ن ِمرة،
َ
والنم َر ُة ُب ْر َد ٌة من الصوف َ
وماء َنم ٌﺮً ،
تلبسها ٔالاعرابٌ ،
عذبا كان أو
ِ
ّ
)الص ّحاح ي اللغة مادة :نمر( .ورد الاسم "ن م ر" ي
غ ﺮ عذب
نقوش صفائية أخرى )Ababneh2005,In٦٠٠:٢٧١؛،(HIN599
وجاء ي النبطية "ن م ر أ ،ن م ر و") ،(Negev1990:43و ي
القتبانية ورد "ن م ر").(Hayajneh1998: ٢٥٢
قتل
اسم مفرد مذكر ع ى وزن فعل ،القاف والتاء والالم أصلٌ
ََ َ ً
َ
ﱡ
والق ْتلة ّ
املرة
وقتل ُه ق ْتال،
وإماتة،
إذالل
يدل ع ى
صحيح
ٍ
ٍ
ّ
الواحدة)ابن فارس ،١٩٧٢ج ،(٥٦ :٥ولعل ضبطه قتال ،قاتل
)العبادي  ،٢٠٠٦نقش .(٧٢ :٣٠ورد الاسم "ق ت ل" ي نقوش
صفائية أخرى )Ababneh2005,In481:242؛ ،(HIN476وجاء ي
النقوش الثمودية "ق ت ل" ).(WR92
شعال
اسم علم مذكر مركب من العنصر الاسم  ،واسم ٕالاله
املختصر "إل" ويمكن أن يقرأ "شوع إل" أو "ش ع إل" ،والرجل
َ ُ
ُ
شار ﱠ
متقشفا طويل الشعر ،ﱠ
ً
والش َو ُع ْان ِت ُ
الشعر وت َف ﱡرقه
الش ْع ِإذا أكان
َ َ
كأنه ش ْوك )اللسان مادة :شوع( .ورد "ش ع ا ل" ي نقوش صفائية
أخرى )Ababneh2005,In795:315؛.(HIN316
جمل
َ
َ
ُ
اسم مفرد مذكر ع ى وزن فعل ،الجمل من ٕالابل ،والجمع
َ َُ
والجمال ُ
ُ
مال َوأ ْج ٌ
ج ٌ
الح ْس ُن
والج ﱠمالة :أصحاب الجمال،
مال،
ِ
)اللسان مادة :جمل( .ورد الاسم" ج م ل" ي نقوش صفائية أخرى
)الخريشة ٢٠٠٢نقش١٠٠ :٤٣٨؛ ،(In9 : Ababneh 2005٨٧وجاء
ي النقوش الثمودية "ج م ل" )الذييب ،٢٠٠٣نقش ،(٥٩ :٢٥وورد
ي النبطية "ج م ل و") ،(Negev1991: 19وبصيغة "ج م ل أ" ي
النقوش التدمرية ).(Stark1971:82
وس ب ا
ماض مجرد ،ع ى وزن
الواو حرف استئناف"،س ب ا" فعل
ٍ
َ
َ َ َُﱠ َْ
ُ
َ
َ
باء َ
أس َر ُﻩْ ،
وس ً
كاستباﻩ ،فهو س ﱞ و ي س ﱞ
فعل ،س العدو سب ًيا ِ
ِ
ِ
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١٠٥

دراﺳﺎت

ُ
ً
أيضا والجمع َسبايا )القاموس املحيط مادة :سبا( .ت َع ّد هذﻩ
الخصلة من الخصال الذميمة ي املجتمع العربي قبل ٕالاسالم ،يذكر
صاحبة بأنه ذهب للس ي حوران ولك أن تحمل هذﻩ الكلمة
كامل الداللة ملفهوم ﱠ
الس ْ ُ ي ال ﺮاث العربي قبل ٕالاسالم ف ﱠ
الس ْ ُ
هو ال ﱠ ْ ُب َوأ ْخ ُذ الناس َع ً
ً
وإماء ،فالغزوات والغارات كانت من
بيدا
ِ
صميم حياة املجتمع القب ي قبل ٕالاسالم ،وكان المنتصر يس
ٔالاطفال والنساء ،ويأسر الرجال ،فالرجال من الس يكبلون
ً
وخوفا من الهرب ،أما ٔالاطفال والنساء فيصبحون
بالقيود إلذاللهم
ً
رقيقا ،ولهم الخيار ي بيعهم ي ٔالاسواق ،وكانت هذﻩ ٔالاحدات ي
مجال افتخار ي أشعارهم وكتاباهم)مدلل.(١٥ :٢٠١٠
م ح رن
من حرف جر" ،ح ر ن" اسم مكان ،ورد "ح ر ن" ي نقش آخر
بصيغة "و ط ر د م ح و ر ن خ ل" ) ،(WH 3049إال أن "ح ر ن"
ووردت ً
أيضا بالصيغة نفسها "ح و ر ن" ي نقش) ،(WH 3049وأرى
أن تطابق الصيغت ن ي كال النقش ن يعطي داللة واضحة أن "ح ر
ن" ي "ح و ر ن" وحورن منطقة واسعة تطلق ع ى املنطقة من
ً
سابقا
جبل العرب وح جبال عجلون ي ٔالاردن ،وكانت تعرف
بسوريا الجنوبية ،حيث استوطن ا ٓالاراميون ؤالانباط ،وعرب
الشمال الثمودي ن والصفائ ن ،وكانت حوران أيام الرومان قاعد ا
مدينة بصرى )الروسان ،٢٠٠٦نقش ،(٢٤١ :٣٢٣وورد ي عدد من
النقوش الصفائية عبارات تذكر "ح ر ن" م ا و "ط ر د خ ل م ن ح
ر ن" )الخريشة ،٢٠٠٢نقش " (٩٤ :٤٠٣و ض ب ا م ح ر ن"
)الروسان ،٢٠٠٦نقش" ،(٢٤١ :٣٢٣و ص ي ر م ن ح ر ن"
)طالفحة ،٢٠٠٠نقش.(٧٨: ٦٨
وخ ي ط
انظر النقش ٢ب.
فأمجد
ماض مزيد الزم ع ى وزن
الفاء حرف عطف "،أ م ج د" فعل ٍ
أفعل ،أمجدت ٕالابل نالت من الكأل ً
قريبا من الشبع ،وعرف ذلك ي
ً
مخففا إذا علفها ملء
أجسامها ،وأهل العالية يقولون مجد الناقة
ً
ً
تمجيدا مشددا إذا أعلفها نصف
بطو ا وأهل نجد يقولون مجدها
بطو ا ،ومجدت ٕالابل إذا وقعت ي مر ى كث ﺮ واسع ،وأمجدها
ٌ
فعل
الرا ي ،وإذا شبعت الغنم مجدت )اللسان مادة :مجد(.
مستخدم ي النقوش الصفائية )عبد ﷲ  ،١٩٧٠نقش (٤١: ٦وورد
ْ
كذلك "م ج د ت" بمع " :كال ،علف )حراحشة ،٢٠١٠نقش:٢٢٠
 ،(١٣٠انتقلت داللة هذﻩ الكلمة ي لهجة أهل البادية ٔالاردنية
والعربية الفص ى إ ى مع جديد فﻬ تفيد مع الكرم والبذل
الس ي )طالفحة .(١٨٣ :٢٠٠٠
و أخ ل ص
ماض مزيد الزم ع ى
الواو حرف استئناف" ،أ خ ل ص" فعل
ٍ
وزن أفعل وهو من باب املبالغة وال تع  :الزيادة ي املع
وتوكيدﻩ مثل :حسن ،وأحسن )قباوة ،(١١٣ :١٩٨٨ويتناسب هذا

مع سياق النقش والذي يتحدث عن عملية للس فال بد أن يكون
ََ
ً
سريعا من ذاك املوقف ،خلص ،وأخلص ،وخلص ال ء،
الخالص
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
َ
َنجا َ
وس ِلم ،وأخلصه ،وأخلص لله ِدينه :أي الدين لخالص هلل،
َوأ ْخ َل َ
ص ال َء :اختارﻩ )اللسان مادة :خلص( ،قرأ ليتمان "خ ل
ص" كصيغة اسمية "خالص" بمع نجاة ،وقرأها "حراحشة"
َّ
َ
َ
كفعل أمر ع ى وزن"ف ِّعل" خ ِلص "ن ِ ّج" ،ووردت كذلك "خ ل ص ت"
كصيغة أسمية بمع  :نجاةَ ،خ َلص ال ءَ ،ي ْخ ُلصُ ،خ ُل ً
وصا إذا
كان قد نشب ب ء ،ثم نجا وسلم )ملكاوي.(٧٧ :١٩٩٧
النقش رقم ) ٤اللوحة ٤الشكل :(٤
ل ش د د ت بن ظ ل ب ن خ ب ا ب ن غ ف ر ب
ن ظ ب ي وح ل ل ه د رس ن ت أ ن
النقل إ ى العربية:
ل شددت بن ظل خبا بن غفر بن ظ وحلل هدر
سنت أن
املع :
ل شددات بن ظل بن خبا بن غافر بن ظ وسكن
الدار سنة املرض
ل
الالم الم امللكية ،وتبدأ ا معظم النقوش الصفائية ،وتفسر ع ى
ُ
أ ا بواسطة ) (byأي كتب النقش من قبل فالن ،أو إ ى) (forأو)(to
).(Littmann1943:8
شددت
انظر النقش رقم .١
ظل
َ
ﱡ َ
ّ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
الض ِح ،وهو
اسم علم بسيط ع ى وزن فعل ،ا ِ
لظل ن ِقيض ِ
ن َ
بالغداةَ ،
َ
والف ْي ُء َ
بالع ِ ّ ِ ) ،القاموس املحيط مادة:
الف ْي ُء ،ويكو
ِ
ظلل( .ورد هذا الاسم ي نقوش صفائية أخرى )الحراحشة،٢٠١٠
نقش (172: 333وورد ً
أيضا "ظ ل ل ت" اسم جنس بمع :
الخيمة ،الس ﺮ) ،(ISB32وجاء ً
أيضا بصيغة "ظ ل ت" )،(HIN393
وظهر ي النقوش الثمودية" :ظ ل" وال يمكن إعادة معناها إ ى
ﱠ
الكلمة العربية "الظل" ال تع " :العز واملنعة" )الذييب،١٩٩٩
نقش ،(٤٧ :٢٩و ي القتبانية جاء" ظ ل ت"
).(Hayajneh1998:١٨٥
خبا
َ َ َ َ ْ
َ
ً
ُ
ْ
اسم علم بسيط ع ى وزن فعل ،خبأت ال ء خب◌ا ،والخابية
َ
َ
َ
ُ
الح ﱡب ،إال ّ
وي ُ
والخ ُ
بء :ما خ ِ َﺊ ،وخ ْب ُء
أن العرب ترك ْت همزﻩ،
َ ْ
َ
ْ
ُ
النبات ،واخ َت َب ِأ ْت است ﺮت
السموات :القط ُر ،وخ ْب ُء ٔالارض
)الصحاح ي اللغة :مادة خبا( .ورد الاسم "خ ب ا" ي نقوش
صفائية أخرى مع  :س ﺮ ،خيمة ) ،(HIN213وظهر ي الثمودية
"خب" بمع  :نصب خيمة ،خباء )مهباش.(٦٧ :٢٠٠٣
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غفر
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
اسم علم بسيط ع ى وزن فعل ،الغف ِر التغطية
َ
َ
الس ﺮ ،غ َف َر ﷲ ذنوبه أي س ﺮها ،والذي يكون تحت بيضة الحديد
ْ
ْ
ع ى الرأس ِمغ َفر)اللسان :مادة غفر( .ورد الاسم "غ ف ر" ي نقوش
صفائية أخرى ) ،(Ababneh2005,In652:282و ي القتبانية جاء
"ف ر ت" ).(Hayajneh1998:٢٠٧
ظبي
اسم مفرد بسيط ع ى ون فعل ،الظاء والباء والحرف املعتل
ﱠ
ُ ُ
لواحدة م ما
كلمتان ،إحداهما الظ ْ  ،ؤالاخرى ظ َبة السيف ،وما
ٍ
َ
ّ
ُ
ﱠْ
الظباء ،معروف ،ؤالان ظبية )ابن فارس
قياس .فالظ  :واحد ِ
مادة :ظب ( .ورد الاسم" ي نقوش صفائية أخرى
)HIN391؛ ،(2Ababneh2005,In119:132و ي املعينية ورد" ظ ب
ي" ) ،(HIN391و ي القتبانية جاء "ظ ب ي" )Hayajneh :١٨٤
.(1998
وح ل ل
ماض ع ى وزن فعل،
الواو حرف عطف "ح ل ل" فعل
ٍ
َ َﱠ
ً
حلل َح ﱠل باملكان َي ُح ﱡل ُحلوال ،نزول القوم بمحلة وهو نقيض
الارتحال )اللسان مادة :حلل( .ورد هذا الفعل ي النقوش الصفائية
أخر بمع  :حل ،أقام باملكان )الذييب ،٢٠٠٣نقش ،(٨١: ٣٣و ي
الثمودية ظهر "ح ل ل" بمع  :حل ،أقام ) (King1990:596و ي
ُ
السبئية جاء "ح ل ل"بمع  :نزل ،زالت حرمته ،أبيح
)بيستون.(٦٧ :١٩٨٢
هدر
الهاء أداة التعريف ي النقوش الصفائية ،والدار اسم مفرد
ﱡ
"املحل
مؤنث معرفة ،بمع  :الدار واملحل ومكان ٕالاقامة ،و"الدار
َ َْ ََ
َ ُ
ﱡ
جبال،
واسعة ب َن
أرض
ٍ
ٍ
يجمع ِ
البناء والعرصة ،الجمع ،والدار كل ٍ
َ
وما أحاط بال ِء )القاموس املحيط مادة :دور( .ورد هذا الاسم ي
النقوش الصفائية أخرى )الحراحشة  ،٢٠١٠نقش ،(٣٣: ٢١و ي
الثمودية ظهر "در" بمع  :دار ،بيت ).(WR100
سنت
اسم مفرد مؤنث ،و ي ظرف زمان تدل ع ى الزمن ،وقد وردت
النقوش الصفائية بمع  :سنة )علولو ،(٢: ١٩٩٦ويأتي بعدها
ي
ِ
الفعل مباشرة ومثال ذلك" :سنت مردت نبط" ،وقد يأتي بعدها
الاسم أ ً
يضا ومثال ذلك" :سنت جشم" )طالفحة  ،٢٠٠٦نقش١
.(٦٠:
ّ
أن
ماض مجرد متعد ع ى وزن فعل ،ويأتي بمع  :بكى ناح
فعل َ ٍ
َ
ُ
َ
ُ
ً
ﱡ
َ
من ٔالالم ،أ ﱠن الرجل ي ِﺌن من الوجع أنينا ،ؤالانان بالضم مثل ٔالان ِن
)اللسان مادة :أنن( .ورد هذا الفعل ي النقوش الصفائية أخرى
بمع  ،بكى ،تألم ).(WH345

] í‘ø¤
قدمت هذﻩ النقوش موضوع البحث قضايا تاريخية ولغوية
واجتماعية ي دراسة وفهم حياة ٕالانسان العربي قبل ٕالاسالم ،حيث
طلب صاحب النقش ٔالاول من معبودﻩ "الالت" أن يمنحه الراحة
من الضيق ،وأن يؤذي كل من أتلف النقش ،وأخ ﺮ ً
أيضا بأنه تألم
وحزن ع ى "كعس" .أما صاحب النقش الثاني فقد أخ ﺮ بأنه قص
ٔالاثر ع ى ء ال نعرفه وطلب من معبودﻩ "جد ضيف والالت" أن
يمنحه السالمة .أما "الجزء أ" من النقش فقد أخ ﺮ بأنه قص ٔالاثر
وطلب من معبودﻩ"جد ضيف والالت" أن يمنحه السالمة والوقاية
من كل بأس" .أما القسم ب" من النقش فقد أخ ﺮ بأنه وجد نقش
ً
مسرعا من املكان.
وكتابة اصحابه ومر
أما صاحب النقش الثالث فقد أخ ﺮ بأنه سبا من حوران ومر
ً
مسرعا ،فأشبع دوابه وغادر املكان ،ويش ﺮ هذا النقش إ ى الس
وهو ممارسة وعادة جاهلية كانت من صميم حياة املجتمع القب ي
ُ
قبل ٕالاسالم حيث ت َع ّد من الخصال الذميمة ي املجتمع العربي قبل
ٕالاسالم ،أما النقش الرابع فقد أخ ﺮ صاحبة بأنه أصيب باملرض
عندما حل بالدار والسكن الجديد ،وتعود أهمية هذﻩ النقوش ي
فهم التاريخ اللغوي لبعض املفردات النقشية وصل ا بالعربية
الفص ى ،ويظهر هذا الجانب من خالل التتبع البنائي لعض
الكلمات مثل" :ضرك" ،قصص ،أمجد ،خيط ،أن .وقد بينت هذﻩ
النقوش أن هناك التقاء ي بعض مفردات النقوش واللهجات
العربية القديمة مثل :هذيل ،طيء ،ودلت املقارنة لبعض ٔالاسماء
ؤالافعال مع النقوش السبئية واملعينية القتبانية والنبطية
واللحيانية والثمودية والتدمرية ع ى مدى انتشار بعضها وانحسار
بعضها.
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الشكل ) (٢تفريغ الكتابات ي اللوحة رقم )(٢
اللوحة ) (١لقطة للحجر النقش رقم )(١

اللوحة )٢أ( لقطة للحجر النقش رقم )٢أ(

الشكل ) (١تفريغ الكتابات ي اللوحة رقم )(١

الشكل )٢أ( تفريغ الكتابات ي اللوحة رقم )٢أ(

اللوحة ) (٢لقطة للحجر النقش رقم )(٢
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اللوحة )٢ب( لقطة للحجر النقش رقم )٢ب(
الشكل ) (٣تفريغ الكتابات ي اللوحة رقم )(٣

الشكل )٢ب( تفريغ الكتابات ي اللوحة رقم )٢ب(
الشكل) (٤تفريغ الكتابات ي اللوحة رقم )(٤

الشكل ) (٣تفريغ الكتابات ي اللوحة رقم )(٣

الشكل ) (٤تفريغ الكتابات ي اللوحة رقم )(٤
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الخريطة ) (١موقع تلة املعن ،البادية ٔالاردنية محافظة املفرق

-

-

-

-

ً
أوال :املراجع العربية:
ٔالانﺴ  ،محمد ع ى١٣١٨هــ ،قاموس اللغة العثمانية املسمى الدراري
الالمعات ي منتخبات اللغات ،مطبعة جريدة ب ﺮوت ،لبنان.
بافقية ،محمد،بيستون ،روبان ،الغول ،١٩٨٥مختارات من النقوش اليمنية
القديمة ،املنظمة العربية لل ﺮبية والثقافة والعلوم ،القاهرة.
بيستون ،جاك ،ريكم  ،الغول ،محمود ،وال ﺮ ،مولر ،١٩٨٢املعجم السبﺌ ،
مكتبة لبنان ،ودار نشريات بي ﺮز ،ب ﺮوت.
البيضاوي ،ناصر الدين ،١٩٨٨تفس ﺮ البيضاوي املسمى أنوار الت يل وأسرار
التأويل ،دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت ،لبنان.
الجوهري ،إسماعيل بن مراد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق
احمد عبد الغفور العطار ،دار العلم للمالي ن ،ب ﺮوت.
حراحشة ،رافع ،١٩٩٤الفعل ي النقوش الصفوية ،رسالة ماجست ﺮ غ ﺮ
منشورة ،جامعة ال ﺮموك ،إربد.
 ،........والشديفات ،٢٠٠٦نقوش صفائية مؤرخة إ ى حكم أغريبا الثاني ،مؤتة
للبحوث والدراسات ،املجلد)(٢١العدد ،٦جامعة مؤتة ،الكرك ،ص ص١١١
ـ.١٢٩
 ،٢٠٠٧ ،.........نقوش صفائية من البادية ٔالاردنية ،مجلة النقوش والرسوم
الصخرية العدد ٔالاول ،دائرة ٓالاثار العامة ،عمانٔ ،الاردن.
 ،٢٠١٠ ،........نقوش صفوية من البادية ٔالاردنية دراسة وتحليل ،دار ورد
ٔالاردنية للنشر والتوزيع ،طبع بدعم من وزارة الثقافة ،عمانٔ ،الاردن.
ابن حسنون ،١٩٧٢كتاب اللغات ي القرآن ،تحقيق صالح املجند ،دار
الكتاب الجديد ،ب ﺮوت ،لبنان.
أبو الحسن ،حس ن ،١٩٩٧نقوش لحيانية من منطقة العال"دراسة تحليلية
مقارنة" ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض.
 ،٢٠٠٢.................قراءة جديدة لكتابات لحيانية من جبل عكمة بمنطقة
العال ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض.
الحصان ،عبد القادر ،١٩٩٩محافظة املفرق ومحيطها ع ﺮ رحلة العصور،
دراسات ومسوحات أثرية ميدانية ،منشورات وزارة السياحة وٓالاثار ،مطابع
ٔالارز ،عمانٔ ،الاردن.
 ،٢٠٠٧.............مدونة النقوش العربية ٕالاسالمية ي محافظة املفرق
ؤالاردن ،وزارة الثقافة ،عمانٔ ،الاردن.
 ،٢٠٠٨........القالع والخانات ال ﺮكية العثمانية ع ى طريق الحاج الشامية
ي الديار ٔالاردنية ،الطبعة ٔالاو ى منشورات وزارة الثقافة ،مطبعة السف ﺮ،
عمان.
 ،...............طالفحة ،زياد  ،٢٠١٣دراسات ومسوحات أثرية ميدانية ي
البادية ٔالاردنية ،حولية دائرة ٓالاثار العامة ،عمانٔ ،الاردن.
الخريشة ،فواز ،٢٠٠٢نقوش صفوية من بيار الغص ن ،مدونة النقوش
ٔالاردنية ،منشورات جامعة ال ﺮموك ،عمادة البحث العلم والدراسات ،إربد.
ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسن ،١٩٥٨الاشتقاق ،جمعه وحققه ،عبد
السالم هارون ،ب ﺮوت.
ديسو ،رنيه ،١٩٥٩العرب ي سوريا قبل ٕالاسالم ،ترجمة عبد الحميد
الدواخ ي ،راجعه محمد مصطفى زيادة ،نشرته لجنة التأليف والنشر،
القاهرة.
الذييب ،سليمان بن عبد الرحمن ،١٩٩٤دراسة تحليلية جديدة لنقوش
نبطية من موقع القلعة بالجوف ،مجلة جامعة امللك سعودٓ ،الاداب)،(١
مج ،٦ص ص.١٩٤-١٥١
 ،١٩٩٨......نقوش الحجر النبطية ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض.
 ،١٩٩٩،.....نقوش ثمودية من اململكة العربية السعودية ،مكتبة امللك فهد
الوطنية ،الرياض.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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دراﺳﺎت
-

 ،٢٠٠٠،.....نقوش قارا الثمودية بمنطقة الجوف:ململكة العربية السعودية،
الرياض ،مؤسسة عبد الرحمن السديري الخ ﺮية.
 ،٢٠٠٢،.......نقوش ثمودية من سكاكا )قاع فريح ،والطوير،والقدير(،
مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض.
٢٠٠٢،.......أ ،نقوش جبل ام جذايذ النبطية دراسة وتحليل ،مكتبة امللك
فهد الوطنية ،الرياض.
 ،٢٠٠٣.......نقوش صفوية من شما ي اململكة العربية السعودية ،مؤسسة
عبد الرحمن السديري الخ ﺮية ،الرياض.
 ٢٠٠٣،......أ ،نقوش ثمودية جديدة من الجوف ـ اململكة العربية
السعودية ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض.
الروسان ،محمود ،١٩٨٧القبائل الثمودية والصفوية دراسة مقارنة ،جامعة
امللك سعود ،عمادة شؤون املكتبات ،الرياض.
 ،٢٠٠٥ .......نقش شع ﺮ بن كحسمان ،أدوماتو ،العدد الحادي عشر،
الرياض.
 ،٢٠٠٦ ......نقوش صفوية من وادي قصاب باألردن دراسة ميدانية تحليلية
مقارنة ،رسالة دكتوراﻩ غ ﺮ منشورة ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
 ،٢٠٠٧،.......حروف الجر ودالال ا ي النقش الصفائية ،مجلة النقوش
والرسوم الصخرية ،العدد ٔالاول ،دائرة ٓالاثار العامة ،عمان.
السعيد ،سعيد ،١٤٢٤نقوش ثمودية من تبوك ،الدارة ،العدد الرابع ـ السنة
التاسعة والعشرون ،ص ،١٢٩_٩٧الرياض.

-

سلوم ،داود ،١٩٨٧املعجم الكامل ي لهجات الفص ى ،عالم الكتاب،
ب ﺮوت.
ابن سالم ،أبي عبيد ،١٩٨٤لغات القبائل الوردة ي القرآن الكريم،
مطبوعات جامعة الكويت ،الكويت.
سالمة ،عبيد ،١٩٧١الثورة السورية ،مطابع دار الغد ،ب ﺮوت.
شديفات ،وحراحشة ،٢٠٠٧مالمح من العالقات النبطية ـ ـ ـ الصفوية ي
نقوش مدفن ي موقع دير الكهف/شمال شرق ٔالاردن ،املنارة للبحوث
والدراسات ،املجلد )(١٣العدد  ،١جامعة آل البيت ،املفرق.
الصابوني ،محمد ع ى ،صفوة التفاس ﺮ ،دار القران الكريم ،لبنان ،ب ﺮوت.
صدقه ،إبراهيم  ،٢٠٠٥فهم جديد للفعل خرص ي النقوش الصفوية،
وقائع ملتقى ال ﺮموك الثاني لدراسة النقوش والكتابات القديمة ،تحرير عمر
الغول ،جامعة ال ﺮموك ،اربد.
طالفحة ،زياد ،٢٠٠٠لغة النقوش الصفائية وصل ا بلهجة أهل البادية
الشمالية ٔالاردنية ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراﻩ غ ﺮ منشورة ،معهد
البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.
ٕ ،٢٠٠٥،.......الامالة وإلبدال بقايا لغوية ظاهرة ي النقوش الصفوية ،وقائع
ملتقى ال ﺮموك السنوي لدراسة النقوش والكتابات القديمة ،تحرير عمر
الغول ،جامعة ال ﺮموك ،إربد.
طلفاح ،أحمدٓ،١٩٩٣الالهة عند الثمودي ن ،رسالة ماجست ﺮ غ ﺮ منشورة ،
أربد ،جامعة ال ﺮموك،
الطيب ،عبد الجواد١٩٨٦م ،من لغات العرب لهجة هذيل ،منشورات
جامعة الفاتح ،طرابلس.
عبادي ،ص ﺮي ،١٩٩٦نقوش صفوية جديدة ي ٔالاردن/وادي الحشاد ،مجلة
دراسات  ،املجلد الثالث والعشرون ،العدد الثاني ،ص ص ٢٤٢ـ ،٢٥٢
الجامعة ٔالاردنية.
 ،…..ص ﺮي  ،٢٠٠٦نقوش صفوية من وادي سلمي"البادية ٔالاردنية" ،مطبعة
الجامعة ٔالاردنية ،عمان.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ي النقوش العربية الشمالية
 ،…..ص ﺮي ،٢٠١٢،املاء
القديمة)الصفاوية(دراسة تحليلية لنقش ن صفاوي ن جديدين ،املجلة ٔالاردنية
للتاريخ وٓالاثار ،املجلد ،٦العدد ،٤الجامعة ٔالاردنية ،عمانٔ ،الاردن.
عبد ﷲ ،يوسف ،١٩٧٠نقوش صفوية ي متحف جامعة الرياض ،رسالة
ماجست ﺮ غ ﺮ منشورة ،الجامعة ٔالامريكية ،ب ﺮوت.
ع ي ،جواد ،١٩٦٨املفصل ي تاريخ العرب ،دار القلم للمالي ن ،ب ﺮوت.
علولو ،محمد يوسف ،١٩٩٦دراسة نقوس صفوية جديدة من وادي السوع
جنوب سورية ،رسالة ماجست ﺮ غ ﺮ منشورة ،جامعة ال ﺮموك ،إربد.
ابن فارس ،أبو الحسن أحمد ،١٩٧٢معجم مقاييس اللغة ،تحقيق:عبد
السالم هارون ،القاهرة.
الف ﺮوز أبادي ،مجد الدين ،٢٠٠٥القاموس املحيط ،دار
الرسالة ،ب ﺮوت.
القدرة ،حس ن محمد عايش ،١٩٩٣دراسة معجمية أللفاظ النقوش
اللحيانية ي إطار اللغات السامية الجنوبية ،رسالة ماجست ﺮ غ ﺮ منشورة
جامعة ال ﺮموك ،إربد.
قباوة ،فخري الدين ،١٩٨٨تصريف ٔالاسماء ؤالافعال ،مكتبة املعارف،
ب ﺮوت.
ليتمان ،إنو ،١٩٤٧لهجات عربية قبل ٕالاسالم ،مجلة مجمع اللغة العربية،
القاهرة.
ابن كث ﺮ ،أبو الفداء ،١٩٨٧تفس ﺮ القرآن العظيم ،دار املعرفة ،ب ﺮوت،
لبنان.
الكل  ،أبو منذر هشام بن محمد بن سائب ،١٩٢٤كتاب ٔالاصنام ،تحقيق
أحمد زكي باشا ،القاهرة:الدار القومية للطباعة والنشر.
مدلل ،شادي إبراهيم عبد القادر ٢٠١٠الس ي صدر ٕالاسالم ،رسالة
ماجست ﺮ غ ﺮ منشورة ،جامعة النجاح ،نابلس ،فلسط ن.
مريخ ،عادل ،٢٠٠٠العربية القديمة ولهجا ا دراسة مقارنة ب ن ألفاظ
املعجم السبﺌ وألفاظ لهجات عربية قديمة)الجبالية واملهرية ،منشورات
املجمع الثقا ي ،أبو ظ .
ُ
املعاني ،سلطان ،٢٠٠٤ذاكرة الحجر)استنطاق النقوش ي الدرس
املثيولو ي و الحضاري العربي القديم( ،منشورات أمانة عمان ،عمان.
ملكاوي ،أمجد،١٩٩٧الصيغ الطلبية)الدعائية( ي النقوش الصفوية ،رسالة
ماجست ﺮ غ ﺮ منشورة ،جامعة ال ﺮموك ،إربد.
ابن منظور ،١٩٥٥لسان العرب ،دار صادر ،ب ﺮوت.
املهباش ،٢٠٠٣خالد بن عبد العزيز ،مفردات النقوش الثمودية دراسة
داللية مقارنة ي إطار اللغات السامية ،رسالة ماجست ﺮ غ ﺮ منشورة ،جامعة
امللك سعود ،الرياض.
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- Gesenius,(1978).Hebrew and English Lexice,

Oxford ,At The Clarendon Press.
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dud,Louvain:Bibliotheque Museon,vol.40.
CIS :Crops Inscriptionum Semiticarum.
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Toronto. (HIN)
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Verlag.
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Beduinennaman aus Zentraarabien. Heidelbberg.
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Semiticarum Marburg.
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of inscriptions from the Hisma desert of
southern
of
Jordan
and
published
material,Unpublished Ph.D thesis School of
Orriental and African Studis,1990,p500.
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of the Institute of
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(PNNP).
Littmann, E.,1943. Safaitic Inscriptions ,Leiden:
Publications of Princeton University Archaeological
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Hildesheim:Georg Olms Verlag.
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Semitique Acadamie des
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Al - Said , S.1995. Die Personennamen in den
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Inschriften,
Wiesbaden:
Harrassowoitz.
Stark ,J.,1971. Personal Names in Palmyrene
Inscriptions ,Oxford :Clarendon Press.
Winnett, F. Harding .G.1978. Inscriptions from
Fifty Safaitic Cairns: Toronto: University of
Toronto Press,(WH).
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Jordan, Toronto: University of Toronto Press,(SIJ).
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باحث دكتوراﻩ ي علم ٓالاثار ٕالاسالمية
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ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﻌﴫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬﻫﺒﻲ :ﻓﻬﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﻬﺎ اﻟﻔﺎﻃﻤﻴﻮن )أﴎة ﺗﻨﺘﺴﺐ
ﻟﻠﺪوﺣﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ( ،ﺳﺎدت ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑني )٥٦٧-٢٩٧ﻫـ١١٧١-٩٠٩/م( ،وﻫﻲ أﻛرث اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل،
وﻫﺬا راﺟﻊ :ﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺗﻬﺎ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻫﺬا ﺗﻌﺘﱪ ﺣﻠﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ وذﻫﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﺴرية ﺗﻄﻮر
اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺠﻼﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ...إﻟﺦ .واﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺴ ٌﻜﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻫﺎ )ﰲ ﻃﻮرﻫﺎ اﳌﻐﺮيب( ،وﺗﺄﺛري ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻔﺎﻃﻤﻴني اﻟﺪﻳﻨﻲ ﰲ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ وﺷﻌﺎراﺗﻬﺎ ،وﻛﻴﻒ
اﺳﺘﻐﻠﻮﻫﺎ ﻟﻠﱰوﻳﺞ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺒﺎدﺋﻬﻢ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
  
  
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ:

١٤

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

٢٠١٤

ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻜٌﺔ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺒــﻮﻝ ﺍﻟﻨﺸــﺮ:

٩

ﻣﺎﻳﻮ

٢٠١٤

ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ



ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﻀﺮﻱ" ،ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :ﺳﻜٌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟًﺎ" -.ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ -.ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ؛
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  .٢٠١٥ﺹ .١٢٥ – ١١٣

₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ
تعت ﺮ "الدولة الفاطمية" ال سادت ي الف ﺮة املمتدة ما ب ن
)٥٦٧-٢٩٧هـ١١٧١-٩٠٩/م( من أك ﺮ الدول ٕالاسالمية إثارة للجدل،
وهذا راجع لخلفيا ا املذهبية والسياسة والاجتماعية ال بنيت
عل ا ،ولكن مع هذا تعت ﺮ تلك الدولة حلقة هامة وذهبية ي مس ﺮة
تطور الحضارة ٕالاسالمية ي كل مجاال ا السياسية والاقتصادية
والعمرانية والفنية...الخَ .
فم ْن هم الفاطميون؟ وكيف انقسم
املؤرخون حول تحديد نس م ،وكيف اختلفوا حول تسمي م؟ وما
السبب ٔالاساﺳ ي ذلك؟ هل هو مذه م؟ وم ظهرت دول م
ً
للوجود؟ وما ي السمات ٔالاساسية لتطورها تاريخيا؟ خاصة ي
طورها املغربي قبل انتقالها ملصر منتصف القرن الرابع الهجري؟
وكيف روج الفاطميون ملذه م؟ وهل اتخذوا نقودهم وسيلة ي
ذلك؟

VÅç•ç¹]í‰]…íérãßÚ
ي الواقع ال يمكن فهم ال ﺮابط ب ن الوقائع ؤالاحداث التاريخية
إال بفهم عالقة السببية فيما بي ا ،ويقرر املؤرخون أن :إبراز
ال ﺮابط ب ن تلك ٔالاحداث والوقائع وتوضيح عالقة السببية بي ا
يمكننا نفس ﺮ التطور الذي طرأ ع ى حياة ٔالامم واملجتمعات
والحضارات املختلفة ،وتب ن كيف حدث هذا التطور وملاذا حدث.
ً
بالتأسيس ع ى هذا فال يمكننا فهم تطور السكة الفاطمية وخاصة
ي موضوعا ا ونصوصها وشعارا ا إال من خالل فهم التطور
السياﺳ للدولة والفاطمية ،والظروف الصعبة ال واجه ا،
باإلضافة -وهو ال ء ٔالاساﺳ  -تم ها املذه وأسسها الفكرية
والفلسفية .من أجل ذلك فقد قسمت موضو ي هذا إ ى محورين:
محور أول تاري ي :تعرضت فيه بإيجاز للتعريف بالفاطمي ن
وخصوصي م املم ة )ٔالاصول والنسب ،التسمية ،املذهب الدي (،
كما تعرضت لتأسيس دول م ببالد املغرب ودور القبائل ال ﺮبرية ي
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١١٣

دراﺳﺎت

ذلك ،كما حاولت تبسيط مفهوم امللك لد م ،وعرفت ً
أيضا ببعض
ً
أئم م وخاصة ٔالاربعة ٔالاوائل الذين حكموا ببالد املغرب قبل فتح
مصر والانتقال إل ا.
ٌ
محور ثان تحلي ي :تعرضت فيه للتعريف بسك م وتاريخها
ومراحل تطورها ،وتأث ﺮ مذه م الدي ي نصوصها وشعارا ا،
وكيف استغلوها لل ﺮويج لبعض مباد م املذهبية والسياسية
والفكرية.

_  íéÛ^ËÖ]íÖæ‚Ö]è…^iˆqçÚVğ÷æ

َ -١م ْن هم الفاطميون؟
الفاطميون أسرة مشرقية ،كان أفرادها وزعما ا يعيشون ي
ُ
القرن الثالث الهجري ي بالد الشام ي قرية هناك تد ى
"سلمية")منطقة حماﻩ بسورية( ،ادعت تلك ٔالاسرة انتسا ا آلل
البيت الكريم ،ومارست السياسة ووقفت ي الصف املعارض
للحكم العباﺳ مما جعلها عرضة للمطاردة والقمع ،حيث أ ا:
عارضت املذهب الدي للعباسي ن ،فكانت شيعية مقابل مذه م
الس  .وعارضت نظام حكمهم السياﺳ  ،فكانت ترى أن ٕالامامة
حق آلل بيت الن -ص ى ﷲ عليه وآله وسلم) -من نسل ع ي
وفاطمة الزهراء-ع ،(-بينما النظرية السنية تقول أن الخالفة يجب
ً
ونظرا للخطر الكب ﺮ الذي
أن تكون ي أي بطن من بطون قريش.
أصبح ي دد ٔالاسرة الفاطمية فقد اختارت املعارضة السرية وبثت
دعا ا وأتباعها ي أوساط ٔالامة املختلفة ،وأرسلت بعضهم إ ى
أصقاع بعيدة ،م م الداعية املشهور "أبو عبد ﷲ الشي ي" الذي
استطاع أن يستميل إ ى أفكارﻩ أفر ًادا من ال ﺮبر ي إحدى سنوات
ً
مناسبا لنشر
الحج ،ثم رحل معهم إل بالد املغرب حيث وجد املناخ
املذهب الشي ي ،والدعوة إ ى الرضا من أهل بيت الن ) ،(ولم
تمض مدة قص ﺮة ح استطاع أن يكون قوة كب ﺮة ساهمت ي
تأسيس "أول خالفة شيعية ي التاريخ ٕالاسالمي" ي الدولة
)(١
الفاطمية الشيعية.
)(٢
 - ١/١إشكالية النسب:
انقسم املؤرخون ي تأكيد وتكذيب انتساب الفاطمي ن إ ى آل البيت
إ ى فريق ن:

الفريق ٔالاول:
يثبت ذلك النسب ،ويؤكد أن أصلهم يرجع إ ى ساللة الرسول
)ص ى ﷲ عليه وآله وسلم( ،فهم من أهل البيت )ومن أنصار هذا
الرأي "العالمة ابن ٔالاث ﺮ") (٣و"العالمة ابن خلدون") :((٤فهم حسب
هذا الفريق من ساللة آل بيت الن ) (ينتسبون إ ى ٕالامام السابع
"للشيعة ٕالامامية" وهو إسماعيل) (٥بن جعفر الصادق )ت١٤٨.هـ(
بن محمد الباقر )ت١١٤.هـ( بن ع ي زين العابدين )ت٩٥.هـ( بن
ٕالامام الحس ن الشهيد )ت٦١.هـ( بن أم ﺮ املؤمن ن ع ي بن أبي
طالب -عليه السالم)-ت٤٠.هـ( من زوجته الطاهرة السيدة فاطمة
الزهراء البتول-عل ا السالم .-ويرى "ابن خلدون" أن الطعن ي
نسبه جاء بإيعاز من أعدا م العباسي ن فيقول ي مقدمته ...} :ومن

ٔالاخبار الواهية ما يذهب إليه الكث ﺮ من املؤرخ ن و ٔالاثبات ي
العبيدي ن خلفاء الشيعة ي الق ﺮوان والقاهرة ،من نف م عن أهل
البيت صلوات ﷲ عل م والطعن ي نس م إ ى إسماعيل ٕالامام ابن
جعفر الصادق ،يعتمدون ي ذلك ع ى أحاديث لفقت
للمستضعف ن من خلفاء ب العباس تز ًلفا إل م بالقدح َ
فيم ْن
ً
وتفننا ي الشمات بعدوهم حسبما تذكر بعض هذﻩ
ناص م
ٔالاحاديث ي أخبارهم ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات و
أدلة ٔالاحوال ال اقتضت خالف ذلك من تكذيب دعواهم و الرد
عل م{).(٦
الفريق الثاني:
يكذب ذلك الادعاء ،وم م "عبد القاهر البغدادي" الذي قال:
}ثم ملا تمادت ٔالايام ظهر املعروف م م بسعيد بن الحس ن بن
أحمد بن عبد ﷲ بن ميمون بن ديصان القداح ،فغ ﺮ اسم نفسه
ونسبه ،وقال ألتباعه :أنه عبيد ﷲ بن الحس ن بن محمد بن
إسماعيل بن جعفر الصادق ،ثم ظهرت فتنته ي املغرب وأوالدﻩ
اليوم مستولون ع ى أعمال مصر{) ،(٧كما تحدث "ابن خلدون" ي
مقدمته عن بعض العلماء الرافض ن النتساب الفاطمي ن إ ى آل
البيت-ع -فقال ...} :لقد أسجل القضاة ببغداد بنف م عن هذا
النسب ،وشهد بذلك عندهم من أعالم الناس جماعة م م الشريف
وابن البطحاوي ،ومن العلماء أبو حامد
الر وأخوﻩ املرت
ٔالاسفرايي  ،والقدوري ،والصيمري ،و ابن ٔالاكفاني ،ؤالابيوردي،
وأبو عبد ﷲ بن النعمان فقيه الشيعة ،وغ ﺮهم من أعالم ٔالامة
ببغداد ،ي يوم مشهود وذلك سنة ست ن وأربعمائة ي أيام

القادر ()،وكانت شهاد م ي ذلك ع ى السماع ملا اش ر وعرف ب ن
الناس ببغداد ،وغال ا شيعة ب العباس الطاعنون ي هذا النسب،
فنقله ٕالاخباريون كما سمعوﻩ ورووﻩ حسبما وعوﻩ (٨).{...ويرى أنصار
هذا الرأي أن أسرة الفاطمي ن انتحلت النسب الشريف لكسب
املحب ن ،وجمع ٔالانصار ،وهذا ملكانة أهل البيت ي قلوب املؤمن ن
)ومن أنصار هذا الرأي الكث ﺮ من املؤرخ ن ٔالاقدم ن واملحدث ن( ،أما
أصلهم الحقيقي فهو أ م أسرة عراقية يرجع نس ا إ ى "ميمون
)(٩
القداح".
أما "ابن كث ﺮ" )من أتباع ابن تيمية الذي اش ر بعداوته
للشيعة( فيصرح أن :الفاطمي ن قد انتحلوا النسب الشريف ،وهم
كاذبون أدعياء ،وأن نس م غ ﺮ صحيح ،ثم ذكر مجموعة من
العلماء الذين أنكروا نسب الفاطمي ن إ ى آل البيت وم م
"ٕالاسفرايي " ،و"الباقالني" ،و"القدوري"..إلخ (١٠)،ويضيف "ابن
كث ﺮ" أن "عبيد ﷲ املهدي" :هو مؤسس الدولة العبيدية ،وأول
ً
حاكم ف ا ،من أصل ودي؛ كان صباغا ي مدينة "سلمية"،
ُويعرف باسم سعيد بن أحمد بن محمد بن عبد ﷲ بن ميمون
ً
القداح ،الذي كان كحاال يقدح العيون (١١).أما "ابن عذاري" فيقول:
}وأما نسب عبيد ﷲ الذي تسم باملهدي ،فإن اسمه سعيد وإنما
تسم بعبيد ﷲ ليخفي أمرﻩ{ (١٢).وبالتا ي فذاك الرجل ال تربطه أي
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١١٤

دراﺳﺎت
عالقة نسب بالدوحة النبوية الشريفة ،وأن نسبه منحول الشك ي
ذلك-حسب أنصار هذا الرأي ،-وليس الفاطميون إال قرامطة
)(١٣
متسلطون من أصحاب العقائد املست ﺮة.
 -٢/١إشكالية التسمية:

ً
تبعا الختالف العلماء وك ﺮة جدلهم ي تأكيد أو تفنيد انتساب
الفاطمي ن آلل البيت ،فقد اختلفت تسمي م ً
أيضا :فأما الفريق الذي
يثبت ذلك النسب الشريف فيسم م بـ "الفاطمي ن" أل م ينتسبون إ ى
السيدة فاطمة الزهراء-عل ا السالم (١٤).-أما الفريق الذي ينفي ذلك

النسب فيسم م بـ"العبيدي ن" نسبة ملؤسس دول م "عبيد ﷲ بن
محمد املهدي" ،ويطلق السيوطي ع ى دولتھم اسم" الدولة العبيدية
الخبيثة" (١٥).وسماهم البعض الباطنية أل م قالوا بتأويل القرآن،
واعتقدوا أن للقرآن مع ظاهر يفهمه العامة ومع باطن ال يفهمه
إال الخاصة وهم ٔالائمة ،فتلك ي الحكمة ال تلقن للمستجيب ن
)(١٦
للدعوة.
َ -٢م ْن هم الشيعة ٕالاسماعيلية؟
الفاطميون هم أحدى فرق الشيعة ،من طائفة تسم
"ٕالاسماعيلية" أك ﺮ الطوائف الشيعية إثارة للجدل (١٧):والشيعة ي:
الجماعة ال تشيعت لع ي بن أبي طالب )ر ﷲ عنه( ي صراعه
ضد "معاوية") ،(١٨وبدأت الشيعة كفرقة سياسية أو حزب سياﺳ ،
مذهبا ً
ً
دينيا ومدرسة فلسفية ،واجهت
وتطورت إ ى أن صارت
)(١٩
الاتجاﻩ الس الذي اعتقد به جمهور عريض من ٔالامة .اعتقد
الشيعة أن ٕالامامة شأن أعظم وأجل من أن ي ﺮك لألمة كي تبت
فيه ،فﻬ أصل من أصول الدين ،فال يجوز بنظرهم أن ي ﺮك الن
ً
ٔالامة قبل أن يع ن لها ً
وراعيا يقودها ،فالرا ي إذا
إماما يسوسها،
ترك غنمه لوحدها أوشكت الذئاب أن تف ﺮسها وت ش لحومها،
والنتيجة أن ﷲ أمر الن ) (بتبليغ الناس بوالية ع ي ،ثم تنتقل
)(٢٠
ٕالامامة والخالفة ي عقبه إ ى أن يرث ﷲ ٔالارض ومن عل ا.
تعرض الشيعة الضطهاد كب ﺮ من طرف السلطات
املركزية)ٔالاموي ن والعباسي ن( ،ولذا فقد ناضلوا ً
غالبا ي سرية تامة.
ثم تفرقت الشيعة إ ى طوائف وفرق متعددة أهمها "الاثنا
عشرية" (٢١)،و"الزيدية" (٢٢)،و"ٕالاسماعيلية" ،وم ا "الفاطميون".
و"ٕالاسماعيلية" ي نسبة إ ى ٕالامام "إسماعيل بن جعفر
الصادق" (٢٣)،الذي ال يع ﺮف بإمامته "ٕالاثنا عشرية" (٢٤)،ويقول
"ٕالاسماعيليون" أن ٔالائمة م م الظاهرون ح "إسماعيل ٕالامام"،
ثم يل م ٔالائمة املست ﺮون ح انتصار دعوة "عبيد ﷲ املهدي
)(٢٥
ٕالامام".
 -٣تأسيس الدولة الفاطمية ي بالد املغرب
 -١/٣مرحلة التأسيس:
بدأت هذﻩ املرحلة بقدوم "أبي عبد ﷲ الشي ي" إ ى بالد
املغرب ،وبدء دعوته ي أوساط ال ﺮبر من كتامة لوالية أهل البيت،
والواقع أن الظروف السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية كلها
كانت مهيأة النتشار الدعوة الفاطمية (٢٦).ويذكر "ابن عذاري" أن:
}...الشيعة منذ مات ع ى ابن أبي طالب )ر ﷲ عنه( تدعو إ ى

إمام معصوم ،يقوم بالحق ،ع ى زعمهم؛ ف ﺮسل دعاة إ ى سائر
النوا ي ،فال ينجح لهم س ي .ثم تفاوضوا وتراسلوا ع ى أن يرسلوا
ً
داعيا إ ى املغرب ،يدعو الناس إ ى التدين بحب آل البيت ،وتكاتبوا
ً
من سائر ٓالافاق ،فاختاروا م م رجال ذا فهم ،وفصاحة وجدال،
ً
ومعرفة ،يسم أبا عبد ﷲ الصنعاني ،وجمعوا له ماال يتقوى به
ع ى سفرﻩ ،فسار أبو عبد ﷲ هذا إ ى موسم الحج ليجتمع به مع
من يحج تلك السنة من أهل املغرب ،ويذوق أخالقهم ،ويطلع ع ى
)(٢٧
مذاه م ،ويتحيل ع ى سبيل امللك بضعيف الحيل.{...
و ي أحد مواسم الحج تمكن من استمالة مجموعة من رجال
"كتامة" فعرضوا عليه أن يرافقهم ي سفر م عائدين إ ى بالدهم
وٕالاقامة معهم ،و"كتامة" كما يذكر ذلك ابن خلدون من أعظم
بأسا وقوة ،وأطولهم ً
قبائل ال ﺮبر...} :باملغرب وأشدهم ً
باعا بامللك،
عند نسابة ال ﺮبر من ولد كتام بن برنس (...)،ونسابة العرب يقولون
إ م من حم ﺮ{ (٢٨)،ويضيف ابن خلدون أن موطن "كتامة" كان:
}...بأرياف قسنطينة إ ى تخوم بجاية غربا إ ى جبل أوراس من ناحية
القبلة{ ،ومن أهم مناطقهم وديارهم ومراكز ثقلهم يعدد لنا ابن
خلدون} :ايكجان وسطيف وبغاية ..وبلزمة ..وميلة وقسنطينة..
)(٢٩
والقل وجيجل.{..
كان الدا ي "أبي عبدﷲ الشي ي" ع ى علم بالكث ﺮ من
التفاصيل حول قبيلة" كتامة" ومواط ا ومنع ا وك ﺮة جموعها ي
بالد املغرب ،لذا فقد وافق ع ى طلب أعيان "كتامة" باملس ﺮ معهم
إ ى بالدهم ،ووصل إ ى أرض "كتامة" ي املغرب ٔالاوسط واستقر ي
قرية "ايكجان" (٣٠)،وسرعان ما التف "الكتاميون" حول دعوته،
وانخرطوا ي مذهبه ،فجيش الجيوش) ،(٣١وانطلق ي مهمته ،حيث
ع ى ٓالاغالبة واحتل عاصم م "رقادة" سنة ٢٩٦هـ ،و يأت
ق
الظروف الستقدام "عبيد ﷲ املهدي" من املشرق وإعالن إمامته
ً
أمام الناس (٣٢).ل "املهدي" الدعوة وقدم من املشرق
متخفيا
مست ًﺮا غ ﺮ أنه وقع ي أيدي أم ﺮ "سجلماسة" الذي حبسه بإيعاز
من العباسي ن .غ ﺮ أن الدا ي الشي ي "أبي عبد ﷲ" تمكن من
رسميا ً
ً
إماما
تجنيد ال ﺮبر وتخليص "املهدي" من ٔالاسر ،وأعلنه
للناس وخليفة عل م (٣٣)،ويذكر أبو "عبد ﷲ الص ا ي" أن "الدا ي
الشي ي"} :توجه ...إ ى سجلماسة ي سنة ٢٩٦هـ وأحاط ا وحازها
وافتتحها ،واستنقذ عبيد ﷲ وابنه القاسم ...وسلم عليه باإلمامة
)(٣٤
ي شهر ربيع ٓالاخر سنة٢٩٧هـ{.
 -٢/٣مرحلة الدولة:
استطاع "أبو عبد ﷲ الشي ي" أن ينﻬ حكم ٓالاغالبة ي
الق ﺮوان ثم حكم الرستمي ن ي تاهرت ،وبنو مدرار ي سجلماسة،
ثم سيطر ع ى الق ﺮوان ،وأخذ البيعة "لعبيد ﷲ املهدي" سنة
ً
رسميا مرحلة الدعوة وتبدأ مرحلة الدولة
٢٩٧هـ٩١٠/م ،لتنﻬ
الفاطمية ي ف ﺮ ا املغربية.
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١١٥

دراﺳﺎت
نمط الحكم عند الفاطمي ن:
يرى الدارسون للتاريخ السياﺳ الفاطم أن مفهوم امللك
لدى الفاطمي ن قائم ع ى أساس "مذه م الشي ي ٕالاسماعي ي"،
و"الحكم" و"ٕالامامة" عندهم أصل من أصول الدين مسند إ ى آل
البيت النبوي-عل م السالم -ال ينازعهم فيه إال ظالم ،وي ﺮتب عن
هذا أن ٕالامامة السياسية والدينية يحصل عل ا ٔالائمة من أهل
البيت وراثة إ ى ان اء الزمن وقيام الساعة ،وبحسب هذﻩ النظرية
فقد توا ى ع ى الحكم الفاطم "املهدي" وساللته ،وسنذكر هنا
أبرزهم فقط وخاصة م م أولئك الذين حكموا ي ف ﺮة قيام الدولة
ي املغرب قيل أن تنتقل إ ى مصر:
ٕ الامام عبيد ﷲ املهدي )297هـ322-هـ( :أول خلفاء الفاطمي ن،
ً
ً
شهما،
يقول ابن كث ﺮ عنه أنه كان
شجاعا (٣٦)،سيطر ع ى
الق ﺮوان ،ثم بسط نفوذﻩ ع ى أجزاء واسعة من بالد املغرب،
غ ﺮ أن املعارضة لعلماء الق ﺮوان السنة ملذهب الفاطمي ن قد
ً
اشعر "املهدي" بعدم الاطمئنان ،خاصة وأن الناس كانوا
يح ﺮمون رأي العلماء ويتبعو م ،ولذلك رأى أن يتخذ عاصمة
جديدة ال ينقل إل ا إال املخلص ن له ولدعوته ،فب "املهدية"
)(٣٧
ع ى الساحل التونﺴ سنة )٣٠٨هـ٩٢٠/م( وانتقل إل ا.
والواقع أن "املهدي" قد تخلص من أعدائه واملناوئ ن له ،وم م
الدا ي الشي ي نفسه (٣٨)،فيذكر "ابن عذاري" أن "املهدي" ملا
تمكن من امللك} :قتل أبا عبد ﷲ الدا ي وأخاﻩ ،وانتقم ﷲ
م ما ،ع ى يدي َم ْن سعيا له ،وقتال الخلق بسببه ،ح أخرجاﻩ
من حبس سجلماسة ،وسلما له ي امللك ،ولم يقيما معه إال سنة
أو نحوها{ (٣٩).وبعد أن استتب له ٔالامر ي بالد املغرب س ى
لالستيالء ع ى مصر ،غ ﺮ أن كل حمالته باءت بالفشل ،وتو ي
)(٤٠
أخ ًﺮا باملهدية سنة )٣٢٢هـ٩٣٤/م(.
ٕ الامام القائم بأمر ﷲ )٣٢٢هـ٣٣٤-هـ( :هو "أبو القاسم محمد
بن عبيد ﷲ املهدي " ،الخليفة الثاني للفاطمي ن ،تو ى الحكم
بعد املهدي سنة ٣٢٢هـ) ،(٤١اش ر بشجاعته وهيبته وتسلطه،
اندلعت ثورة "أبويزيد مخلد بن كيداد صاحب الحمار الخار ي"
ي عهدﻩ ،والذي استطاع أن يجمع الكث ﺮ من القبائل ي صفه
وسيطر ع ى أرجاء واسعة من املغرب ن ٔالاوسط ؤالادنى ،وس ى
للقضاء ع ى الفاطمي ن إ ى ٔالابد .ووافت املنية "القائم بأمر ﷲ"
)(٤٢
دون أن يتمكن من إ اء فتنته.
ٕ الامام املنصور باهلل )٣٣٤هـ٣٤١-هـ( :هو "أبو طاهر إسماعيل
بن القائم بن املهدي" ،ثالث أئمة الفاطمي ن ،اش ر بشجاعته
وبطولته وفصاحته ،وكرمه ،وعدله ب ن الرعية) ،(٤٣يقول "أبو
ً
عبد ﷲ الص ا ي" عنه} :ولم يكن ي ب عبيد مثله ،وكان بطال
ً
ً
ً
فصيحا ،يخ ﺮع الخطبة لوقته{ (٤٤).يعود له الفضل
شجاعا بليغا
ي القضاء ع ى ثورة الخوارج بزعامة "أبي يزيد صاحب الحمار"،
وبمساندة أمراء ص اجة )الزيريون( ،الذين سيكون لهم مستقبل واعد
)(٤٥
تحت ظل الفاطمي ن.
)(٣٥

ٕ الامام املعز لدين ﷲ )٣٤١هـ٣٦٥-هـ( :هو "معد بن إسماعيل
املنصور" ،وكنيته أبو تميمٕ ،الامام الفاطم الرابع) ،(٤٦وآخرهم
ي ف ﺮة الدولة الفاطمية ي بالد املغرب) .(٤٧بسط "املعز لدين
أعداءﻩ ،وعم
ﷲ" نفوذﻩ ع ى املنطقة ،ودعم حكمه وأق
ٔالامان ي زمانه ،وس ى للسيطرة ع ى مصر ،خاصة بعد وفاة
حاكمها باسم العباسي ن "كافور ٕالاخشيدي" سنة ٣٥٥هـ ،حيث
اضطربت البالد ،والحت الفرصة للمعز لالستيالء عل ا وضمها
مللكه ،فحشد الجيوش املدربة ،وأعد العدة ،وع ن "جوهر
الصق ي" ً
)(٤٨
قائدا ً
عاما ،وس ﺮﻩ إ ى مصر.
 -٤انتقال الفاطمي ن إ ى مصر:
تمكن "جوهر الصق ي" سنة ٣٥٨هـ من دخول مصر ،وبسط
سيطرته عل ا وفرض ٔالامن ي البالد ،والقضاء ع ى أي تمرد ،وأعلن
تبعي ا للخالفة الفاطمية ،وأسس "القاهرة" ،لتكون حاضرة جديدة
للدولة الفاطمية ،واتخذ ف ا القصور واملساجد والبيوت
والحمامات والطرقات...إلخ ،واستعد الستقبال ٕالامام "املعز لدين
ﷲ" (٤٩).اتخذ "املعز" قرارﻩ ال ائي بنقل حاضرة دولته من بالد
املغرب إ ى مصر ،فجهز نفسه وأسرته وقواته وأتباعه ،وتوجه إ ى
مصر ودخلها ي  ٢٣شعبان سنة )٣٦٢هـ /ماي٩٧٣م( ،ووكل بأمر
إفريقية وبالد املغرب ٔالام ﺮ "بلك ن بن زيري امللقب أبو الفتوح
)(٥٠
الص ا ي".
استقبل "جوهر الصق ي" وأعيان مصر الخليفة ي القاهرة،
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت املقر الرسم للدولة الفاطمية ،ال
استطاعت أن تتوسع ً
الحقا إ ى املشرق ،فضمت بالد الشام وأرض
الحجاز ،وهددت الخليفة العباﺳ ببغداد .وبداية من هذا التاريخ
ستبدأ الف ﺮة الثانية من الدولة الفاطمية وال ستستمر إ ى غاية
سقوط الخالفة ع ى يد "صالح الدين ٔالايوبي" سنة ١١٧١م .أخ ًﺮا
وبعد هذا العرض التاري ي املوجز ال يسعنا إال أن نقول أن الدولة
الفاطمية وصلت لذروة مجدها زمن املعز ح أ ا:
 نافست بكل قوة الخالفة العباسية ي بغداد ،وكادت ي ف ﺮات
ع ى العباسي ن وتحكم
معينة من تاريخها الحافل أن تق
سيطر ا ع ى كل املجال الذي سيطرت عليه دول م.
 شكلت حلقة ھامة ي التطور الحضاري للمسلم ن ،وقدمت
ً
ً
جديدا كان قد بدأ يخفت لدى العباسي ن.
زخما
 السيطرة ع ى بعض جزر البحر املتوسط الهامة وم ا "صقلية".
 إسناد حكم افريقية واملغرب ٔالاوسط لص اجة ممثلة ي
الدولت ن "الزيرية") (٥١و"الحمادية").(٥٢
 السيطرة ع ى بالد الشام وأجزاء من الحجاز بما فيه املدن
املقدسة)مكة املكرمة واملدينة املنورة(.

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤَﻜﱠﻤﺔ .ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  – ٢٠١٥ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

١١٦

دراﺳﺎت
 -٥اية الفاطمي ن:
لن نتطرق لتاريخ الدولة الفاطمية بعد انتقالها ملصر فما منا
هو تاريخها ومس ﺮ ا ي طورھا املغربي ،ولكن نقول للختام أنه و ي
مصر ،توا ى ع ى حكم الدولة ي آخر عهدها مجموعة من ٔالائمة
صغار السن )أطفال ي بعض ٔالاحيان( ،كانوا ضعاف الشخصية،
فأصبحوا ألعوبة بيد الوزراء املستبدين الذين تحكموا ي كل
دواليب الدولة ومفاصلها ،ووظفوها لتحقيق مآر م الخاصة مهمل ن
ً
إهماال ّ
تاما ،بل م م من قام بالتخطيط للمؤامرات
شئون الدولة
الخبيثة الغتيال ٔالائمة ،والتخلص من املنافس ن ،والتحالف مع
أعداء ٔالامة (٥٣)،وهو ما سيكون له عواقب وخيمة وآثار مدمرة ع ى
مس ﺮة الدولة الفاطمية ،ال توالت عل ا وع ى حكامها ورعي ا
ٔالايام الحزينة ،وازدادت ف ا ٔالاوضاع سوءا ُ
وعم الفساد والتفسخ،
وتحتم لعجلة التاريخ أن تدور دور ا املقدرة ،وظهر قائد كب ﺮ هو
"صالح الدين ٔالايوبي" ،الذي استوزرﻩ آخر الخلفاء الفاطمي ن
)(٥٤
"العاضد" )٥٥٥هـ٥٦٧/هـ١١٦٠-م١١٧١/م( ،غ ﺮ أن "صالح الدين"
لم يكن يعمل بأوامرﻩ ،بل كان يل م بأوامر امللك "نور الدين
زنكي") ،(٥٥حاكم الشام باسم العباسي ن ،والذي أمر "صالح الدين
ٔالايوبي" بقطع الخطبة للفاطمي ن ،وإعالن الدعوة للخليفة الس
ي بغداد ،وهو ما تحقق فعال سنة )٥٦٧هـ١١٧١/م( ،لتنتﻬ دولة
)(٥٦
الفاطمي ن إ ى ٔالابد.
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سلسلة ٔالائمة الفاطميون
ف ﺮة حكمه
ٕالامام
تسلسل
 1عبيد ﷲ 297هـ٣٢٢-هـ
الفاطميون
املهدي
ي بالد
322هـ٣٣٤-هـ
 2القائم
املغرب
 3املنصور
334هـ٣٤١-هـ

ﷲ
إبراهيم
الهامش محمد رسول ﷲ أرسله بالهدى ودين الحق
ليظهرﻩ ع ى الدين كله
الظهر
ال اله إال
املركز
ﷲ وحدﻩ
ال شريك له
 مقارنة مع النموذج ٔالاول :للدينار الذه الذي ضربه "أبو عبدﷲ الشي ي " ي الق ﺮوان سنة ٢٩٦هـ:
الهامش محمد رسول ﷲ أرسله بالهدى ودين
الحق ليظهرﻩ ع ى الدين كله.
الوج ــه
ال إله إال
املركز
ﷲ وحدﻩ
ال شريك له
بسم ﷲ ضرب هذا الدينار بالق ﺮوان
الهامش
سنة ست وتسع ن ومايت ن
الحمد هلل
الظه ــر
محمد
املركز
رسول

4
5
6
7
8
الفاطميون 9
ي مصر 10
11
12
13
14

املعز
العزيز
الحاكم
الظاهر
املستنصر
املستع ي
ٓالامر
الحافظ
الظافر
الفائز
العاضد

341هـ٣٦٥-هـ
365هـ٣٨٦-هـ
386هـ٤١١-هـ
411هـ٤٢٧-هـ
427هـ٤٨٧-هـ
487هـ٤٩٥-هـ
495هـ٥٢٤-هـ
524هـ٥٤٤-هـ
544هـ٥٤٩-هـ
549هـ٥٥٥-هـ
 555هـ-
٥٦٧هـ

يقسم العلماء تطور العملة الفاطمية إ ى عدة مراحل ترتبط ً
أيضا
بتطور دول م من الظهور والتأسيس إ ى مرحلة القوة وبسط
السيطرة ،وأخ ًﺮا مرحلة ٔالافول وال اية.
 -١النقود املضروبة وفق الطراز العباﺳ :
 -١/١نقود "أبو عبد ﷲ الشي ي":
يرى املختصون ي علم املسكوكات أن "أبو عبد ﷲ الشي ي"
ع ى ٓالاغالبة ودخل عاصم م
رجل الدولة الفاطم  ،وملا ق
"رقادة" وأنﻬ حكمهم )كإمارة مستقلة تتبع اسميا الخالفة
العباسية ببغداد( ،فإنه لم يقم بتغي ﺮ طراز السكة ال ضربوها
ً
وأيضا من حيث وز ا وقطرها،
وذلك من حيث الحجم والشكل
)(٥٧
ً
عموما مماثلة للطراز العباﺳ
فﻬ
)الذي ضربه ٔالاغالبة باسم
الخليفة العباﺳ ( ،غ ﺮ أنه أضاف شعارات جديدة لم تكن مألوفة
من قبل ،وتش ﺮ إ ى بروز قوة جديدة بأفكار ومبادئ جديدة:
 نموذج الدينار ٔالاغل ) :(٥٨ضربه ٔالام ﺮ "إبراهيم بن أحمدٔالاغل " )٢٨٩-٢٦١هـ(
الهامش بسم ﷲ ضرب هذا الدينار)ال ذكر ملكان
الضرب( سنة)..ف ﺮة حكمه(
غلب
الوجه
محمد
املركز
رسول

ﷲ
رب العامل ن
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١١٧

دراﺳﺎت
ي هذا الدينار حذف "أبو عبد ﷲ الدا ي الشي ي" العبارات
الدالة ع ى ٔالاغالبة و ي "غلب" واسم ٔالام ﺮ ٔالاغل  ،ودون أن يضرب
اسمه وال اسم َم ْن كان يدعو إلمامته ،فقد أضاف عبارات جديدة
ع ى مركز الظهر تمثلت ي "الحمد هلل" ،و"رب العامل ن" ،و ي عبارات
أراد ا أن يحمد ﷲ ع ى الانتصارات الباهرة ال حققها ي ظرف
وج حيث تمكن من القضاء ع ى دولة "ٔالاغالبة" وأج ﺮ
"الرستمي ن" ع ى مغادرة عاصم م ٔالاو ى "تاهرت" ،وال شك أن تلك
العبارات ي من الذكر الدي ٕالاسالمي وال تش ﺮ إ ى تمذهب قائلها.





 النموذج الثاني :هو دينار ذه ضربه "أبو عبد ﷲ الشي ي" يالق ﺮوان سنة ٢٩٧هـ:
محمد رسول ﷲ أرسله بالهدى
الهامش
ودين الحق ليظهرﻩ ع ى الدين كله.
الوج ــه
بلغت
املركز
ال إله إال

الظه ــر

الهامش

املركز

ﷲ وحدﻩ
ال شريك له
حجة ﷲ
بسم ﷲ ضرب هذا الدينار بالق ﺮوان
سنة سبع وتسع ن ومايت ن
تفرق
محمد
رسول
ﷲ
أعداء ﷲ

ي هذا الدينار -وع ى غرار الدينار ٔالاول -لم يضرب "أبو عبد ﷲ
الشي ي" اسمه وال اسم َم ْن كان يدعو إلمامته ،ولكن حدث تغي ﺮ
هام حيث أضيفت عبارتان جديدتان ملركز الوجه تمثلت ي "بلغت"
و"حجة ﷲ":
 أما كلمة "بلغت" :فيذكر الشيعة أن ٓالاية القرآنية من سورة
ُْ َ
ّ
املائدة ال يقول ف ا تعا ىَ ﴿ :يا َأ ﱡ َ ا ﱠ
الر ُسو ُل َب ِل ْغ َما أن ِز َل ِإل ْي َك
َ
ﱠ
َ َ
َ ﱠْ
ِم ْن َرِّب َك َوِإ ْن ل ْم ت ْف َع ْل ف َما َبلغ َت ِر َسال َت ُه َوالل ُه َي ْع ِص ُم َك ِم َن
ﱠ
اس﴾) (٥٩ي "آية البالغ" وقد نزلت ع ى الرسول) (يوم ١٨
الن ِ
من ذي الحجة ي حجة الوداع "بغدير خم" ونصت ع ى إمامة
"ع ي بن أبي طالب")ر ﷲ عنه( وتوليه أمر ٔالامة بعد وفاة
الن ) ،(٦٠ولعل استعمالها من طرف "الدا ي الشي ي" ي نقودﻩ
آذان بظهور الحق وانتصار آل البيت وتسلمهم ألمور ٔالامة من
أيدي مغتصب ا.
 كما أن "البالغ" ي املذهب ٕالاسماعي ي هو كتاب يناله املريد
)(٦١
كلما تقدم رتبة ي املذهب ،فﻬ سبع "بالغات" لسبع مراتب،
كما أن "دا ي البالغ" :هو رتبة ي املذهب ٕالاسماعي ي صاحبه





مسئول عن إيصال ٔالاوامر والبالغات إ ى دعاة ٔالاقاليم ،ويعت ﺮ
أم ن عام ع ى ٔالاسرار والبالغات ،وله حق مفاتحة ومناقشة
)(٦٢
املخالف ن دون إذن دا ي الدعاة.
)(٦٣
أما كلمة "الحجة" :فﻬ كلمة عربية بمع ال ﺮهان ،و ي
الدليل القاطع الذي يفحم الخصم فال يجد ً
جوابا ،و ي تطلق
)(٦٤
ع ى َم ْن يحاول إثبات الحق وع ى َم ْن يحاول إثبات الباطل.
ويذكر "فرهاد دف ﺮي" )املختص ي تاريخ ٕالاسماعيلي ن( أن "أبا
عبد ﷲ الدا ي الشي ي" وبعد قضائه ع ى ٔالاغالبة وسيطرته
ع ى الق ﺮوان ،احتفل بانتصار "أنصار الحق" ..} :كما كان يطلق
ع ى ٕالاسماعيلي ن من بربر كتامة ،وقام ع ى الفور بتعي ن والة
ً
جددا ع ى كل مدينة وأدخل النموذج الشي ي من ٓالاذان أو
الدعوة إ ى الصالة ،وأضاف إ ى خطبة صالة الجمعة أيضا
الصالة ع ى أهل البيت ،لكنه امتنع عن ذكر اسم املهدي الذي
كان ال يزال ي سجلماسة ،وآذنت النقود ال ضر ا أبو عبد
ً
ً
شيعيا
تقليدا
ﷲ حديثا بمقدم "حجة ﷲ" وهو ما يعكس
ً
إماميا أقدم استخدم مصطل ي "الحجة أو حجة ﷲ" وٕالامام
)(٦٥
ع ي م ﺮادفان ملع واحد{.
و"الحجة" ً
أيضا من املصطلحات املألوفة لدى الشيعة ،ويرى
ٕالاسماعيلية-م م -أن "الحجة" من املراحل ٔالاو ى للمعرفة،
ويقولون أن "ٕالامام" و"الحجة" و"الدا ي" من أركان وركائز
املذهب ٕالاسماعي ي ،و ي من مراتب العارف ن ،ويبلغ عددها
لد م سبع مراتب أو تسع مراتب ،وال يصل أغلب املج دين ف ا
إ ى أبعد من املرتبت ن ٔالاو ى والثانية من مراتب التلق ن) ،(٦٦ولكل
مرتبة من تلك املراتب كتاب يسم "البالغ" فاألول للعامة
والثاني ملن فوقهم أما الثالث فلمن تمسك باملذهب سنة ،ثم
يعطى "بالغا" كلما طال بقاؤﻩ سنة ،ح ينال "البالغ" السابع
وحي ا يحصل ع ى الكشف ٔالاك ﺮ والسر ٔالاعظم ويتعرف ع ى
نتائج املذهب) ،(٦٧ويرون ً
أيضا أن ٔالارض ال تخلو قط من "إمام"
ي قائم ،وهو إما ظاهر مكشوف وإما باطن مستور ،فإذا كان
ً
ً
مستورا ،وإذا كان "ٕالامام"
ظاهرا يكون "حجته"
"ٕالامام"
)(٦٨
ً
مستورا فالبد أن يكون "حجته" ودعاته ظاهرين .
ويذكر املؤرخون أن القادة املركزي ن للحركة ٕالاسماعيلية وقبل
ظهور "عبيد ﷲ املهدي" قد نالوا رتبة "حجة ٕالامام الغائب"
محمد بن إسماعيل" )أصل ٕالاسماعيلية( ومن خالل "الحجة"
تمكن ٔالاتباع من الاتصال باإلمام املستور) ،(٦٩ويعت ﺮ "الدا ي"
ي الدعوة ٕالاسماعيلية "حجة" ،ويسم أيضا "النقيب" أو
"الالحق" أو "اليد" ،وكان له مساعدون هم صلة الربط بينه
وب ن القيادة املركزية للدعوة باملشرق")ٕالامام() ،(٧٠والظاهر أن
"أبي عبد ﷲ الدا ي الشي ي" كان يعت ﺮ نفسه "حجة إلمام
زمانه"-ولعله كان فعال كذلك،-ولعلها رسالة لإلسماعيلي ن تفيد
أن مذه م قد مكن له ي ٔالارض.

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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١١٨

دراﺳﺎت
أما ي ظهر هذا الدينار فقد حذف عبارات "الحمد هلل" و"رب
العامل ن" واستبدلها بعبارات "تفرق" "أعداء ﷲ" ،وكل الوقائع
التاريخية تثبت أن "أبا عبد ﷲ الشي ي "كان ي قمة زهوﻩ وهو يرى
نفسه أنه وفق أخ ﺮ من التمك ن لواحد من ساللة آل البيت من
الوصول إ ى الحكم ،بعد أن هزم أعداءﻩ وفرق جموعهم.
 -٢/١نقود "عبيد ﷲ املهدي" )٣٢٢-٢٩٧هـ(:
ٌ
هو أول خليفة فاطم  ،ما إن تمكن من الدخول إ ى "رقادة"
ح أمر بأن يطلق عليه لقب "املهدي أم ﺮ املؤمن ن" ،ثم ضرب
سكة ذهبية أظهر ف ا ذلك ،وحمل دينارﻩ ما ي ي:
الهامش محمد رسول ﷲ أرسله بالهدى ودين
الحق ليظهرﻩ ع ى الدين كله
الوج ــه
عبد ﷲ
املركز
ال إله إال
ﷲ وحدﻩ
ال شريك له
أم ﺮ املؤمن ن
بسم ﷲ ضرب هذا
الهامش
الدينار)الق ﺮوان/املهدية( سنة)..ف ﺮة
حكم املهدي(
الظه ــر
ٕالامام
املركز

محمد
رسول
ﷲ
املهدي باهلل

ي هذا الدينار تظهر ي كتابة مركز الوجه عبارات "عبد ﷲ" "أم ﺮ
املؤمن ن" وتثبت شيئ ن:
 أن "املهدي" أصبح الحاكم الفع ي للدولة الجديدة ،والعملة
تثبت اية مرحلة الدعوة وبداية مرحلة الدولة.
 هذﻩ العبارات ليست جديدة ولم يختص ا خلفاء الفاطمي ن،
بل طاملا حملت النقود املضروبة ي العهد ٔالاموي والعباﺳ تلك
العبارات لإلشارة إ ى خلفاء تلك الدولت ن.
والجديد ي هذا الدينار ي عبارات تظهر بمركز الظهر و ي "ٕالامام"
"املهدي باهلل" ،وهما عبارتان تحيالن ملفهوم ن خط ﺮين ي الفكر
)(٧١
الشي ي:
ٕ" الامامة" :و ي لدى الشيعة غ ﺮ الخالفة لدى السنة ،إ ا أصل
من أصول الدين) ،(٧٢و ي محصورة ي "ع ي بن أبي طالب"
وساللته ال ينازعهم ف ا إال معتد أو ظالم ،وٕالامامة عندهم
تشمل تو ي أمر املؤمن ن الدي والدنيوي) ،(٧٣فاألئمة ملمون
بعلم الظاهر والباطن) ،(٧٤وهم معصومون مثل ٔالانبياء
ً
تماما) ،(٧٥وقد أمر ﷲ بطاع م ونﻬ عن معصي م) ،(٧٦و ذا
"فاإلمام" فوق أن يحكم عليه ،وهو فوق الناس ي طينته

وتصرفاته ،وهو مشرع ومنفذ ،وال يسأل عما يفعل ،والخ ﺮ
والشر يقاس به ،فما عمله فهو خ ﺮ وما نﻬ عنه فهو شر ،وهو
قائد رو ي وسلطته مطلقة ،وكل عمل صالح ال ينفع صاحبه
)(٧٧
إذا لم يؤمن "باإلمام".
ً
" املهدوية" :ي الاعتقاد بأن واحدا من آل البيت سيمأل ٔالارض
ً
عدال بعد ما ملئت ً
جورا ً
وظلما ،و ي من ٔالافكار الراسخة لدى
ً
إماما ً
أساسا أن ً
خفيا
كل طوائف الشيعة ،وتقول هذﻩ الفكرة
يظهر أو يرجع للدنيا ليتو ى أمورها ويصلح شأ ا ،ويرى البعض
أن فكرة "املهدوية" ي فكرة سياسية أصلها دي  ،نتجت بسبب
حالة الكبت والحرمان ال طاملا عانى م ا الشيعة أثناء
العهدين ٔالاموي والعباﺳ ) ،(٧٨وألن أئمة الشيعة ورؤسا م رأوا
مدى اليأس الذي وصل له أنصارهم فقد عملوا ع ى بث فكرة
"املهدوية" ببعدها السياﺳ وبغطا ا الدي " ،فاملهدي هو ٕالامام
وهو املعصوم" ،وبذلك بثوا الرجاء ؤالامل ي نفوس الناس ح
)(٧٩
يتشجعوا ويثبتوا ،ومنوهم بأن ٔالامر لهم ي ال اية.
 وكان "أبو عبد ﷲ الشي ي" و"عبيد ﷲ املهدي" يروجان لتلك
الفكرة وينشرا ا ب ن الناس ،كما أن "عبيد ﷲ املهدي" نقش
َ
َ
َ ْ
ََ
ع ى خاتمه)ٓ (٨٠الاية القرآنية﴿ :أف َم ْن َ ْ ِدي ِإ ى ال َح ِ ّق أ َح ﱡق أ ْن
َ
ﱠ َ
َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ )(٨١
ُيت َب َع أ ﱠم ْن ال َ ِ ِّدي ِإال أ ْن ُ ْ َدى فما لكم كيف تحكمون﴾.
ويرى الدارسون أن الظهور املرح ي للشعارات املذهبية ع ى
النقود الفاطمية هو بمثابة جس لنبض الرعية وخاصة م م أهل
السنة والهدف هو عدم إثارة شعورهم خاصة ي مرحلة تأسيس
ً
أيضا ع ى أن ديوان ٕالانشاء
الدولة الفاطمية (٨٢)،وهو دليل
ً
جيدا النصوص قيل ضر ا ،وهذا لكون
الفاطم كان يدرس
املسكوكات املن ﺮ ٕالاعالمي املم ي تلك املرحلة التاريخية لل ﺮويج
لألفكار واملبادئ ال تؤمن ا الدولة ال أمرت بسك تلك النقود،
كما أن وضع وضرب تلك ٔالالقاب والشعارات الدينية الرفيعة كان
بال شك يدخل ضمن مخطط سياﺳ ودعائي فاطم محبك
ومدروس هدفه ان اع زعامة العالم ٕالاسالمي الدينية من الخالفة
)(٨٣
السنية العباسية ثم القضاء عل ا.
 -٣/١نقود "القائم بأمر ﷲ " )٣٣٤-٣٢٢هـ(:
ضربت الدنان ﺮ الذهبية "للقائم" ي الق ﺮوان واملهدية ،و ي
ً
أيضا مثل سكة أبيه أي أ ا تشبه الطراز العباﺳ  (٨٤)،ولكن ظهرت
بعض التجديدات ال مست الشكل واملوضوع ،وم ا ظهور
هامش ن بظهر الدينار واستعمال الخط الكو ي املورق (٨٥)،ومن
نماذجها نذكر:

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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١١٩

دراﺳﺎت
الوجه

الهامش

املركز

الظهر

الهامش
الخار ي
الهامش
الداخ ي

املركز

محمد رسول ﷲ أرسله بالهدى ودين
الحق ليظهرﻩ ع ى الدين كله
محمد
أبو القسم
ال إله إال ﷲ
وحدﻩ ال شريك له
املهدي باهلل
وتمت كلمات ربك صدقا وعدال ال مبدل
لكلماته وهو السميع العليم
بسم ﷲ ضرب هذا
الدينار)الق ﺮوان/املهدية(..سنة)ف ﺮة
حكم القائم(
ٕالامام
القائم باهلل
محمد
رسول ﷲ
أم ﺮ املؤمن ن

ففي عهد هذا ٕالامام يظهر الدينارالذه بشكل جديد تمثل خاصة
َ
َ
ي إضافة إطار ثان للظهر حمل أية كريمة يَ ﴿:وت ﱠم ْت ك ِل َم ُت َرِّب َك
ْ ً َ َْ
السم ُيع ْال َع ِل ُ
َُّ َ َ َ ََُ ﱠ
يم ﴾) (٨٦واستخدمها
ِصدقا وعدال ال مب ِدل ِلك ِلما ِت ِه وهو ِ
"القائم" ي الظروف العصيبة والهزات السياسية والعسكرية
العنيفة ال تعرض لها حكمه ي تلك الف ﺮة وم ا ثورة "موﺳ بن
أبي العافية")٣٢٣هـ( ،وثورة "أبو يزيد مخلد بن كيداد صاحب
الحمار")٣٣٢هـ( ال مات "القائم" دون أن يستطيع القضاء
عل ا (٨٧).ونالحظ ً
أيضا تواصل ضرب دنان ﺮ "القائم" وفق هذا
الطراز ح وفاته ،وال يظهر ف ا كما نالحظ من الشعارات ال تش ﺮ
للمذهب الشي ي سوى عبارات "ٕالامام" و"املهدي" وربما ً
أيضا
"القائم" ،وأفصل ذلك كالتا ي:
)أ( من أهم املالحظات أن "القائم" ضرب اسمه وكنيته ع ى الدينار
"محمد أبو القاسم" :وهو كما يظهر اسم الن وكنيته)(
ولعلها إشارة لألتباع والرعية بأنه ٕالامام بن ٔالائمة املهدي ن من
ساللة خ ﺮ النبي ن ،وهو ما يشهد حسب الدارس ن ع ى ٔالاهمية
املستديمة ألفكار ٕالاسماعيلي ن ٔالاوائل وتوقعا م بخصوص
ظهور "املهدي" أو "القائم" ،و ي أفكار كانت متداولة ح ب ن
بربر املغرب ٕالاسماعيلي ن ،حيث أن اسم "املهدي" أو "القائم" أو
املرمم الذي يعيد ٕالاسالم الحقيقي إ ى سابق عهدﻩ ،يجب أن
)(٨٨
يكون اسمه وكنيته مطابقان ً
تماما السم وكنية الن ).(
ً
مقرونا ً
دائما بلقب أبيه "املهدي" ،وربما
وقد ظل اسم "القائم"
)(٨٩
كان ذلك لسبب ن؛ شخ واس ﺮاتي ي:
 أما السبب الشخ  :فلشدة تقديسه وتعلقه "باملهدي" ح
يقول "ابن عذاري" أن "القائم" قام} :بس ﺮة أبيه ،وأظهر من

الحزن عليه ما ال يعهد ملثله ،وواصل الحزن لفقدﻩ ،وأدامه من
بعدﻩ فما ركب دابة من باب قصرﻩ منذ مات أبوﻩ إ ى أن قبض
)(٩٠
سوى مرت ن{.
 أما السبب الاس ﺮاتي ي :فح ال ت عزع عقيدة "املهدوية" لدى
ً
أتباعه ورعيته ،وخاصة ي الظروف العصيبة والهزات
السياسية والعسكرية ال تعرض لها حكمه ي تلك الف ﺮة.
)ب( أن اللقبان "املهدي" و"القائم" مصطلحان متالزمان لدى
الشيعة ،والواقع أ ما كانا ً
دوما مصطلح ن م ﺮادف ن بشكل
أساس ي استخدامهما املبكر من قبل جميع طوائف الشيعة
بما ف م ٕالاسماعيلية) ،(٩١وتواصل ذلك ي عهد الدولة
الفاطمية حيث ورث "القائم" أبيه "املهدي" وخلفه إلمامة
ٔالامة ،وهما بذلك شعاران شيعيان ظهرا ع ى النقود ال ضر ا
القائم بأمر ﷲ الفاطم .
ونضيف ملا سبق ذكرﻩ؛ أن خصائص فنية مستحدثة ظهرت ي
دنان ﺮ القائم وتمثلت ي استخدام "الخط الكو ي املورق "لتنفيذ
النصوص ،وهذا الخط حسب الدارس ن املختص ن هو خط ابتكرﻩ
)(٩٢
ً
أيضا )الخط القرمطي(،
قرامطة املشرق ،ولهذا فهو يسم
والصلة العقدية واملذهبية ب ن طائفة "القرامطة" و"ٕالاسماعيلية"-
)(٩٣
رغم الاختالفات والانشقاقات -ء قائم ومعروف ومسلم به.
ومع هذا فيمكن القول؛ أن "القائم" -وع ى غرار ما فعل أبوﻩ من
قبله -أظهر واقعا الشعارات املذهبية ٕالاسماعيلية )الشيعية( ولكن
ً
ً
تصريحا ،بقبله املطيع )الشي ي ٕالاسماعي ي( ،وال يرفضه
تلميحا ال
ً
خصوصا(.
املخالف )الس
 -٤/١نقود "املنصور باهلل" )٣٣٤هـ٣٤١-هـ(:
تواصل عدم الاستقرار السياﺳ ي عهد "املنصور" ،ومع
اشتداد خطر ثورة "صاحب الحمار النكاري" فإنه لم يعلن عن وفاة
أبيه ملدة سنة كاملة (٩٤)،ولهذا فالدنان ﺮ ال ضر ا ي أول عهدﻩ
ُ
ضربت باسم أبيه "القائم" فﻬ حسب املختص ن دنان ﺮ املرحلة
ٔالاو ى (٩٥).وبعد القضاء ع ى ثورة "أبي يزيد" وان اء فتنته سنة
)(٩٦
٣٣٦هـ ضرب "املنصور باهلل" دنان ﺮﻩ وأظهر فيه اسمه وألقابه،
و ذا ظهرت دنان ﺮ املرحلة الثانية ال استمر ضر ا باملهدية
واملنصورية) (٩٧ح وفاته سنة ٣٤١هـ ،فكان دينارﻩ وفق الشكل
)(٩٨
التا ي:
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دراﺳﺎت
الهامش
الوجه
املركز

الهامش
الظهر
املركز

بسم ﷲ ضرب هذا الدينار
)املهدية/املنصورية( سنة..
)ف ﺮة حكم املنصور(
ٕالامام
ال إله
إال ﷲ
املنصور
محمد رسول ﷲ أرسله بالهدى ودين الحق
ليظهرﻩ ع ى الدين كله ولو كرﻩ املشركون
إسماعيل
محمد
رسول ا هلل
أم ﺮ املؤمن ن

لم تظهر ي دنان ﺮ املنصور من العبارات ؤالالقاب ذات الصلة
باملذهب الشي ي سوى لقب "ٕالامام" الذي يجب ع ى ٔالامة الالتفاف
حوله وتوليه ،وال ﺮاءة من أعدائه ،وهو الشعار الدي والرو ي الذي
ال يكتسبه سوى ع ي بن أبي طالب)ر ﷲ عنه( وساللته وصوال
إ ى الساللة الفاطمية.
ٌ
 -٢ظهور السكة الفاطمية املم ة:
 -١/٢نقود "املعز لدين ﷲ" )٣٤١هـ٣٦٥-هـ(:
لن نتحدث عن سكة "املعز" إال ي طورها املغربي أي قبل فتح
مصر وتأسيس القاهرة وانتقاله إل ا سنة ٣٦٢هـ حيث سيبدأ الطور
الثاني للدولة الفاطمية .ويصنف املختصون دنان ﺮ "املعز" ضمن
صنف ن أو نموذج ن (٩٩)،نفهمهما كما ي ي:
 النموذج ٔالاول :هو دينار ذه يشبه إ ى حد كب ﺮ النموذج الذي
ضربه "املهدي" ي بداية الدولة (١٠٠)،وال يظهر ف ا من العبارات
ذات الارتباط بالفكر الشي ي سوى كلمة "ٕالامام" وقد فصلنا
ف ا الحديث من قبل ،وحمل دينار "املعز" العبارات والجمل
التالية:
الهامش محمد رسول ﷲ أرسله بالهدى ودين
الحق ليظهرﻩ ع ى الدين كله
الوجـه
معد
ال إله إال
ﷲ وحدﻩ
املركز
ال شريك له
أم ﺮ املؤمن ن
بسم ﷲ ضرب هذا الدينار )ال ذكر ملكان
الهامش
الضرب( سنة) ..ف ﺮة حكم املعز(
الظهر
ٕالامام
محمد
املركز
رسول
ﷲ
املعز لدين
ﷲ

 النموذج الثاني :هو دينار ذه ضربه "املعز" بطراز جديد،
اعت ﺮﻩ الدارسون ثورة ع ى طراز السكة العباسية الذي ظل
أسالف" املعز" يضربون وفقه نقودهم ،و ذا يعت ﺮ عهد "املعز"
أوانا لظهور الشخصية املستقلة واملتم ة للسكة الفاطمية
)(١٠١
الشيعية من حيث الشكل واملوضوع:

الوجـه

الظهر

الهامش
الخار ي
الهامش
ٔالاوسط
الهامش
الداخ ي
الهامش
الخار ي
الهامش
ٔالاوسط
الهامش
الداخ ي

محمد رسول ﷲ أرسله بالهدى
ودين الحق ليظهرﻩ ع ى الدين كله
ولو كرﻩ املشركون
وع ي أفضل الوصي ن ووزير خ ﺮ
املرسل ن
ال إله إال ﷲ محمد رسول ﷲ
بسم ﷲ ضرب هذا الدينار )ملكان
الضرب( سنة) ..ف ﺮة حكم املعز(
دعا ٕالامام معد لتوحيد ٕالاله
الصمد
املعز لدين ﷲ أم ﺮ املؤمن ن

ً
ً
نقديا
نظاما
يرى العلماء أن "املعز لدين ﷲ "أراد أن يرﺳ
جديدا ً
ً
ثابتا ومم ً ا لذا فقد بدت نقودﻩ بذلك الطراز ،وظهرت
بذلك ألول مرة ي السكة ٕالاسالمية نقودا بثالث هوامش ا كتابات
دائرية متحدة املركز تتضمن عبارات التوحيد والرسالة املحمدية
وتمجيد آل البيت النبوي ،وتظهر بوضوح تام الانتماء لهم وتعلن
بجرأة صريحة أحقية ع ي وساللته باإلمامة وزعامة ٔالامة الدينية
والسياسية (١٠٢)،من هذﻩ العبارات نذكر:
" وع ي أفضل الوصي ن ووزير خ ﺮ املرسل ن" :فجميع الشيعة
ٕالامامية يعتقدون بأن لكل ن و ،فالوصاية تتلو النبوة
وحسب مراجع الشيعة فقد نص الن ) (ع ى وصاية ع ي
عندما قال} :إن هذا أ ي وو وخليف من بعدي فاسمعوا
له وأطيعوا{ ،كما أن الن ) (قد نص ع ى وزارة ع ي ونيابته
له عندما قال} :أنت م بم له هارون من موﺳ إال أنه ال ن
)(١٠٣
بعدي{.
 أما ٕالاسماعيلية فيعتقدون أن التاريخ الدي للبشرية مر بسبعة
أدوار نبوية بآجال متنوعة ،وكل واحد من تلك ٔالادوار افتتحه
"ن " وهو "ناطق" برسالة إلهية تضمنت ي جان ا الظاهري
شريعة للناس ،وهؤالء "النطقاء" هم "أدم" و"نوح" و"إبراهيم"
و"موﺳ " و"عيﺴ " و"محمد" -صلوات ﷲ عل م أجمع ن-
فقاموا بإبالغ الجوانب الظاهرة لكل ت يل )طقوس أوامر نوا ي(
دون شروح للباطن والذي كلف ا "و " يد ى "الصامت" أو
"ٔالاساس" ،ومهمته كشف الحقائق الباطنية للت يل ولكن
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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دراﺳﺎت

للخاصة فقط ،وبالنتيجة فاألوصياء سنة ً
أيضا وهم "شيث"،
و"سام" ،و"إسماعيل" ،و"هارون" ،وشمعون" ،و"ع ي" ،وكل
"و " بدورﻩ يخلفه سبعة أئمة يسمون "ٔالاتماء" ،مهم م
حفظ ٔالامانة واملع الحقيقي للرسالة السماوية ،وإمام الدور
السابع لكل دور يصبح ً
ناطقا فيعلن شريعة جديدة ويتوقف
)(١٠٤
هذا النموذج فقط ي الدور السابع.
إن ظهور هذا الشعار ي عملة "املعز لدين ﷲ" هو إعالن بتلك
العقيدة املتجذرة لدى ٕالاسماعيلي ن ،وقد تمكن "املعز" من
املجاهرة ا وإعال ا ع ى املأل دون خوف أو تردد)،(١٠٥وهذا بعد ما
بسط سيطرته السياسية والعسكرية ع ى املنطقة ،وكان هدفه
التا ي فرض مذهب ٕالاسماعيلي ن وفكرهم ب ن الناس والرعية،
ويجب أن نذكر هنا أن هذا ربما يكون ضمن اس ﺮاتيجية شاملة فكر
ف ا "املعز" وم ا ضرب النقود بشعارات شيعية إسماعيلية ،ونشر
الفقه ٕالاسماعي ي بتشجيع الدعاة والقضاة وم م "القا
إسماعيليا م ً
ً
النعمان" الذي وضع فقها
كتوبا ع ى غرار ما فعلت
املذاهب ٔالاخرى ،وأقام "مجالس الحكمة" لتدريس أصول املذهب
وفقهه ب ن املغاربة ثم بمصر بعد الانتقال إل ا وخاصة باملسجد
)(١٠٦
ٔالازهر.
" دعا ٕالامام معد لتوحيد ٕالاله الصمد" هو شعار جديد ضربه
"املعز" ع ى نقودﻩ لم يسبقه إليه أحد من أسالفه ،وهو ً
أيضا
نابع من ٔالافكار ٕالاسماعيلية ال تؤكد أن "ٕالامامة" تدخل ي
مبحث "الوالية" ،والذي يتناول ضرورة معرفة الكلف ن إلمام
الزمان الحق ،بما يوفر امل ﺮرات الشرعية لدولة علوية تحكمها
أسرة البيت النبوي) ،(١٠٧وبالتا ي فسلطة ٕالامام العلوي
املعصوم وتعاليمه وأوامرﻩ واجبة الطاعة ،وأعظمها مبدأ
التوحيد الذي ظهر ي هذا الشعار.
ً
نموذجا للشعارات املذهبية ٕالاسماعيلية الواضحة ال
كان ذلك
ظهرت عل سكة "املعز" ،وقد ظهرت شعارات أخرى تدخل ضمن
هذا النطاق نذكرها م ا ولكن دون أن نفصل ما ي ي:
الرسول ،نايب الفضول ،وزوج
" وع ي بن أبي طالب و
الزهراء البتول".
" م ي سنة محمد سيد املرسل ن ووارث مجد ٔالائمة املهدي ن".

}^ í³
يعت ﺮ بعض املؤرخ ن أن قيام دولة الفاطمي ن هو أهم
الحوادث السياسية ي القرن الرابع الهجري ،ولم يكد يمض قرن
واحد ع ى ظهور املهدي ح امتد سلطا م ع ى رقعة واسعة من
العالم ٕالاسالمي شملت معظم بالد املغرب ٕالاسالمي ومصر وأجزاء
من الشام و شبه الجزيرة العربية ،وكان لهم دعاة منبثون ي كل
جهة ،ح وصل ٔالامر "باملعز" أن قال ي رسالة ألحد أتباعه} :وما
من جزيرة ي ٔالارض وال إقليما إال ولنا حجج ودعاة يدعون إلينا،
ويدلون علينا ،ويأخذون بيعتنا وينتظرون رجعتنا ،وينشرون علمنا،
وينذرون بأسنا ،ويبشرون بأيامنا ،بتصاريف اللغات واختالف

ٔالالسن{ (١٠٨).وقد نافست الدولة الفاطمية الدولت ن السنيت ن
العباسية ي بغداد ؤالاموية ي قرطبة ،واعت ﺮ البعض أن ذلك
العصر هو عصر الخالفات ٕالاسالمية الثالث ،حيث ازدهرت العلوم
والفنون وٓالاداب والعمارة (١٠٩)،وسم ذلك العصر عصر ال ضة ي
ٕالاسالم.
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تم ت الخالفة الفاطمية بمذه ا الشي ي ٕالاسماعي ي ،الذي
حاولت نشرﻩ وتعميمه-وربما فرضه-ع ى املناطق ال سيطرت
عل ا ،واستغلت كل الوسائل املتاحة ومن ضم ا السكة
النقدية ،باعتبارها شارة من شارات امللك ووسيلة إعالمية غاية
ي الخطورة ي تلك الحقبة التاريخية.
وقد ضرب الفاطميون سك م منذ ف ﺮة الثورة ،وقد حرصوا
ً
ً
مرحليا ،وهذا خوفا
ع ى إظهار شعارا م املذهبية املم ة ،ولكن
من ردة فعل رعايا الدولة الذين كانوا يل مون ي أغل م
بمذاهب أهل السنة أو املذاهب الخارجية املتعددة.
وقد سارت السكة الفاطمية ببالد املغرب من حيث الشكل
واملضمون والسيما ي عهد ٔالائمة الثالثة ٔالاوائل )املهدي والقائم
واملنصور( ع ى طراز السكة العباسية ،ولم يظهر طراز السكة
الفاطم املتم إال ي عهد "املعز لدين ﷲ" الذي أرﺳ دعائم
الدولة الفاطمية باملغرب ثم سيطر ع ى مصر وانتقل إل ا.
ظهرت الشعارات والعبارات الشيعية ع ى نقود الفاطمي ن منذ
بدء ضر ا أي منذ بداية ظهور "أبي عبدﷲ الشي ي" ،ومن
ضمن العبارات ال ظهرت ي هذﻩ املرحلة عبارة "البالغ"
و"الحجة".
وبتو ي "املهدي" )وابنه القائم وحفيدﻩ املنصور( ٔالامر ظهرت
ألقاب وعبارات من صميم املذهب ٕالاسماعي ي الشي ي من
قبيل "ٕالامام" و"املهدي" و"القائم" ،بل وتتعلق بمسائل جوهرية
لدى ٔالامامية مثل مسألة الوالية ومعرفة إمام الزمان وتوليه
ومعاداة أعدائه ...إلخ ،و ي كما هو واضح عبارات ال يمكن
فهمها إال بالرجوع ملصادر املذهب ٕالاسماعي ي وأسسه العقائدية
والفكرية والفلسفية والفقهية.
تعت ﺮ ف ﺮة حكم "املعز لدين ﷲ" من أعظم وأز ى ف ﺮات الدولة
الفاطمية ع ى ٕالاطالق ،حيث أحكمت سيطر ا السياسية
والعسكرية ع ى أجزاء واسعة من العالم ٕالاسالمي ،وبالنتيجة
ً
ً
ً
ً
وفكريا،
ثقافيا
وتجاريا ،وازدهرت
اقتصاديا
فقد تقوت الدولة
وآن ٔالاوان ألن تظهر الدولة مرجعي ا الشيعية ٕالاسماعيلية،
وتعمل ع ى نشرها وال ﺮويج لها ب ن الناس ،واستغلت النقود
كأحد الوسائط الهامة ي ذلك ،و ذا ظهرت الشعارات
والعبارات املتعلقة باملذهب الشي ي ٕالاسماعي ي ؤالالقاب ذات
ٔالاصول الشيعية صريحة ومدوية لعقود من الزمن؛ ومن ضم ا:
"وع ي أفضل الوصي ن ووزير خ ﺮ املرسل ن" ،و"ع ي بن أبي
طالب و الرسول ،نايب الفضول ،وزوج الزهراء البتول"،
ً
وأيضا "م ي سنة
و"دعا ٕالامام معد لتوحيد ٕالاله الصمد"،
محمد سيد املرسل ن ووارث مجد ٔالائمة املهدي ن"...إلخ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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صورة رقم )(١
نموذج للدينار الذي ضربه "عبيد ﷲ املهدي"
املصدر :تاريخ الجزائر من خالل املسكوكات

شكل رقم )(١
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) (١طقوش )محمد سهيل(؛ التاريخ ٕالاسالمي الوج  ،ب ﺮوت ،دار النفائس،
ط ،٢٠١١ ،٥.ص.٢٧٧.
) (٢ابن حماد الص ا ي)محمد بن ع ي(؛ أخبار ملوك ب عبيد وس ﺮ م،
تحقيق :ال امي نقرة وعبد الحليم عويس ،القاهرة ،دار الصحوة ،ص ٧وما
بعدها.
) (٣ابن ٔالاث ﺮ)أبي الحسن عزالدين(؛ الكامل ي التاريخ ،تحقيق أبي الفدا عبد
ﷲ القا  ،ب ﺮوت ،دار الكتب العلمية ،ط ،٢٠٠٣ ،٤.ج، ٥.ص.١١.
) (٤ابن خلدون)عبد الرحمن(؛ كتاب الع ﺮ وديوان املبتدأ والخ ﺮ ي أيام العرب
والعجم وال ﺮبر َ
وم ْن عاصرهم من ذوي السلطان ٔالاك ﺮ ،ب ﺮوت ،منشورات
مؤسسة ٔالاع ى للمطبوعات ،د.ت،ج ،١.ص.٢١.
) (٥ومنه تسمت الطائفة ٕالاسماعيلية ،وتنكر"ٕالامامية ٕالاثنا عشرية" )أحذ أهم
فرق الشيعة( إمامة" إسماعيل" ،وترى أنه مات قبل والدﻩ "جعفر الصادق"،
وأن ٕالامام الفع ي هو "موﺳ الكاظم" )ت١٨٣ .هـ( .انظر :أم ن )أحمد(؛
ض ى ٕالاسالم ،ب ﺮوت/صيدا ،املكتبة العصرية ،ط ،٢٠٠٦ ،١.ج،٣.
ص.١٥٢.
) (٦ابن خلدون؛ كتاب الع ﺮ،ج ،١.ص.٢١.
) (٧ابن طاهر البغدادي )عبد القاهر(؛ الفرق ب ن الفرق ،تحقيق :محمد م ي
الدين عبد املجيد ،ب ﺮوت ،املكتبة العصرية ،٢٠٠٤ ،ص.٢٠٠.

) (القادر :الخليفة العباﺳ الخامس والعشرون ،حكم ي الف ﺮة ما ب ن)-٣٨١
 ٤٤٢هـ( ١٠٣١-٩٩١) /م(.انظر :الخضري بك؛ محاضرات ي تاريخ ٔالامم
ٕالاسالمية :الدولة العباسية ،القاهرة ،مؤسسة املختار للنشر ،ط،١.
 ،٢٠٠٣ص ص ٣٧٣.وما بعدها.
) (٨ابن خلدون؛ كتاب الع ﺮ،ج ،١.ص.٢٣.
) (٩ابن طاهر البغدادي )عبد القاهر(؛ الفرق ب ن الفرق ،ص ٢٧.وما بعدها.
) (١٠ابن كث ﺮ)عماد الدين إسماعيل(؛ البداية وال اية ،تحقيق :أحمد بن
شعبان بن أحمد ومحمد بن عيادي عبد الحليم ،القاهرة ،مكتبة الصفا،
ط ،١،٢٠٠٣.مج ،١٢-١١ص.١٥٥
) (١١نفسه ،ص.١٥٥
) (١٢ابن عذارى املراك )أبو عبد ﷲ محمد(؛ البيان املغرب ي اخبار ٔالاندلس
واملغرب ،ب ﺮوت دار الثقافة ،تحقيق :س.كوالن وليفي بروفنسال .ص.١٧٦
) (١٣ابن حماد الص ا ي )محمد بن ع ي(؛ أخبار ملوك ب عبيد وس ﺮ م،
ص.٢٩
) (١٤دف ﺮي )فرهاد(؛ مختصر تاريخ ٕالاسماعيلي ن ،تر :سيف الدين القص ﺮ،
دمشق ،دار الثقافة للنشر ،ط ،٢٠٠١ ،١.ص.٧٩-٧٨.
) (١٥السيوطي )جالل الدين بن أبي بكر(؛ تاريخ الخلفاء ،تحقيق :محمد أبو
الفضل إبراهيم ،ب ﺮوت ،املكتبة العصرية ،ط ،٢٠٠٥ ،١.ص.٤٤٨
) (١٦دف ﺮي )فرهاد(؛ مختصر تاريخ ٕالاسماعيلي ن ،ص.١٠٢-٩٩
) (١٧فصل الدكتور "فرهاد دف ﺮي" ي هذا املوضوع ،وهو واحد من أهم
املختص ن ي الدراسات ٕالاسماعيلية ،نال شهادة الدكتوراﻩ من "جامعة
بارك ي" ي كاليفورنيا سنة ١٩٧١م ،و ي سنة ١٩٨٨م انضم إ ى معهد
ً
ً
الدراسات ٕالاسماعيلية حيث أصبح ً
مساعدا ي املعهد
مديرا
ورئيسا لقسم
البحث فيه ،كما أنه محرر استشاري بموسوعة "ايرانيكا" ،وعضو اللجنة
الاستشارية لدائرة املعارف ٕالاسالمية ،واملدير العام لسلسة ال ﺮاث
ٕالاسماعي ي ،وهو مرجع هام ي الدراسات ٕالاسماعيلية ،من أهم مؤلفاته
"ٕالاسماعيليون؛ تاريخهم وعقائدهم" ،و"أساط ﺮ ٕالاسماعيلي ن"،
و"مختصر تاريخ ٕالاسماعيلي ن".
ً
)" (١٨معاوية بن أبي سفيان ٔالاموي" :أسلم عام الفتح ،عمل واليا ع ى دمشق ي
عهد الخليفت ن "عمر بن الخطاب" ،و"عثمان بن عفان" ،ثم أعلن عصيانه

ضد خالفة "ع ى بن أبي طالب" بحجة القصاص من قتلة "عثمان" ،بعد
اغتيال "ٕالامام ع ي" تمكن من السيطرة ع ى الحكم ليبدأ عهد الدولة
ٔالاموية وعاصم ا "دمشق" .انظر :الخضري بك )محمد(؛ محاضرات ي
تاريخ ٔالامم ٕالاسالمية ،الدولة العباسية ،مراجعة نجوى عباس ،القاهرة،
مؤسسة املختار للنشر ،ط ،٢٠٠٣ ،١.ص ٣٢٣وما بعدها.
) (١٩أم ن )أحمد(؛ ض ى ٕالاسالم ،ج ،٣.ص ١٤٩.وما بعدها.
) (٢٠ابن طاهر البغدادي )عبد القاهر(؛ الفرق ب ن الفرق ،ص ٢٧.وما بعدها.
) (٢١أك ﺮ الشيعة ي أيامنا الحاضرة ينتمون لهذﻩ الطائفة ،وينتشرون ي إيران
والعراق ولبنان وأجزاء من الخليج العربي.
) (٢٢الزيدية :فرقة شيعية تنتسب لزيد بن ع ي زين العابدين ،م م ٔالادارسة ي
املغرب ،وم م شيعة اليمن.
) (٢٣ابن طاهر)عبد القاهر البغدادي التميم (؛ املرجع السابق ،ص.٤٧.
) (٢٤تامر)عارف(؛ تاريخ ٕالاسماعيلية ،لندن ،رياض الريس للكتب والنشر،
ط ،١٩٩١ ،١.ج ،١.ص .١٤
) (٢٥دف ﺮي )فرهاد(؛ املرجع السابق ،ص.٧٧.
) (٢٦دف ﺮي )فرهاد(؛ املرجع السابق ،ص ١١٩.وما بعدها.
) (٢٧ابن عذاري املراك ؛ البيان املغرب ،ص.٧٥.
) (٢٨ابن خلدون؛ كتاب الع ﺮ،ج ،٦.ص.١٤٨.
) (٢٩نفسه؛ ص.١٤٨.
(30) Keddache (M); L’Algérie Medievale, Alger, E.N.A.L,
1992, p.48.

) (٣١دف ﺮي )فرهاد(؛ املرجع السابق ،ص.١٣١.
) (٣٢طقوش )محمد سهيل(؛ التاريخ ٕالاسالمي الوج  ،ص.٢٧٧.

(33) Keddache (M); op.cit, p.48.

) (٣٤ابن حماد الص ا ي )محمد بن ع ي(؛ أخبار ملوك ب عبيد وس ﺮ م ،ص
.٤١-٤٠
) (٣٥ولد دادة )محمد(؛ مفهوم امللك ي املغرب ،من انتصاف القرن ٔالاول إ ى
انتصاف القرن السابع ،دراسة ي التاريخ السياﺳ  ،ص.٥٦.
) (٣٦ابن كث ﺮ )عماد الدين إسماعيل(؛ البداية وال اية ،مج ،١٢-١١ص.١٥٥.
) (٣٧ابن حماد الص ا ي )محمد بن ع ي(؛ أخبار ملوك ب عبيد وس ﺮ م،
ص.٤١.
) (٣٨ولد دادة )محمد(؛ املرجع السابق؛ ص.٥٩.
) (٣٩ابن عذاري املراك ؛ البيان املغرب ،ص.١٧٧.
(40) Mercier (Ernest); Histoire de l’Afrique
Septentrionale (Berbérine) depuis les temps les
plus reculés jusqu’à la conquête Française
(1830), Paris, ed-Ernest Leroux, 1888, T.II, p.332

) (٤١ابن كث ﺮ)عماد الدين إسماعيل(؛ البداية وال اية ،مج ،١٢-١١ص- .١٨٤.
ابن عذاري املراك ؛ البيان املغرب ،....ص.٢٠٨.
) (٤٢طقوش )محمد سهيل(؛ املرجع السابق ،ص.٢٨١.
) (٤٣ابن كث ﺮ)عماد الدين إسماعيل(؛ املرجع السابق ،مج ،١٢-١١ص.١٨٤.
) (٤٤ابن حماد الص ا ي )محمد بن ع ي(؛ املرجع السابق ،ص.٥٩.
) (٤٥نفسه ،ص.٧٥.
) (٤٦ابن عذاري املراك ؛ البيان املغرب ،ص..٢٢١.

(47) Mercier (Ernest) ; op.cit, T.II, p.356

) (٤٨ابن عذاري املراك ؛ املرجع السابق ،ص -.٢١٨.طقوش )محمد سهيل(؛
املرجع السابق ،ص.٢٨٣.
) (٤٩ابن حماد الص ا ي )محمد بن ع ي(؛ املرجع السابق ،ص.٨٨.
) (٥٠ابن عذاري املراك ؛ املرجع السابق ،ص.١٤١.
) (٥١الزيريون )٥٤٢-٣٦٢هـ( ،ساللة حاكمة من قبيلة "ص اجة" ال ﺮبرية
العظيمة ،حكموا باسم الفاطميين ،ثم استقلوا ع م ي عهد ٔالام ﺮ "املعز
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بن باديس الص ا ي" ،اتخذوا من "أش ﺮ" عاصمة لهم ،ثم انتقلوا إ ى
"الق ﺮوان" ،ق ع ى دول م بعد الهجمة الهمجية للقبائل الهاللية.
) (٥٢الحماديون )٥٤٢-٣٦٢هـ( ،فرع من الزيري ن ،حكموا باسمهم أرجاء من
شرق املغرب األوسط )الجزائر الحالية( ،ثم استقلوا ع م ي عهد ٔالام ﺮ
"حماد بن بلك ن" ،اتخذوا من "القلعة" )قرب املسيلة( عاصمة لهم ،ثم
انتقلوا إ ى "الناصرية")بجاية( ،بعد الزحف الهال ي ع ى املنطقة.
) (٥٣أهمهم الوزير "شاور" وزير "العاضد" آخر الفاطمي ن ،والذي تحالف مع
الصليب ن ضد القائدين "أسد الدين ش ﺮكوﻩ" ،و"صالح الدين ٔالايوبي" من
كبار قادة الدولة ٔالاتابكية وملكها العادل "نور الدين زنكي" .انظر:
بروكلمان )كارل(؛ تاريخ الشعوب ٕالاسالمية ،تر :نبيه فارس ومن ﺮ
البعلبكي ،ب ﺮوت ،دار العلم للمالي ن ،ط ،٩،١٩٨١.ص.٣٥٢-٣٥١.
)" (٥٤صالح الدين ٔالايوبي" :أحد كبار قادة "الدولة ٔالاتابكية" ،أنﻬ حكم الدولة
الفاطمية ،وبعد موت امللك "نورالدين زنكي" ،استو ى "صالح الدين" ع ى
مقاليد الحكم وأسس "الدولة ٔالايوبية" ال حكمت ي الف ﺮة ما ب ن )-٥٦٩
٦٤٨هـ١٢٥٠-١١٧٢/م( ،وسيطرت هذﻩ الدولة ع ى أجزاء واسعة من مصر
والشام واليمن ،وانتﻬ عهدها بسيطرة "املماليك".
)" (٥٥امللك العادل نور الدين بن عماد الدين زنكي" )ت٥٦٩.هـ( ،نشأ مع والدﻩ
ي العراق ثم املوصل وبالد الشام ،ثم تو ى أمور "الدولة ٓالاتابكية" بعد
وفاة والدﻩ ،فقام بإظهار السنة وحارب البدعة وتصدى للفرق الرافضية،
وشيد املدارس وأوقف ٔالاوقاف ،وأظهر العدل ،فأطلق عليه لقب "امللك
العادل".
) (٥٦ابن ٔالاث ﺮ؛ الكامل ي التاريخ ،ج ،١٠.ص ،٣٣.دف ﺮي )فرهاد(؛ املرجع
السابق ،ص ،٢٠٥.تامر)عارف(؛ تاريخ ٕالاسماعيلية(،ج ،٤.ص .٥٦
) (٥٧داوود )مايسة محمود(؛ املسكوكات الفاطمية بمجموعة الفن ٕالاسالمي ي
القاهرة )دراسة أثرية وفنية( ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،د.ت ،ص .١٩

(58) De Candia (Ferugia); Monnaies Aghlabides du
musée de Bardo, in ”Revue Tunisienne”,2émé
trimestre, 1936, p184.

) (٥٩سورة املائدة؛ ٓالاية ).(٦٧
) (٦٠السماوي )محمد التيجاني(؛ مع الصادق ن ،ب ﺮوت ،مؤسسة الفجر ،ط،١.
 ،١٩٨٩ص.٤٩.
) (٦١م )آدم(؛ الحضارة ٕالاسالمية ي القرن الرابع الهجري )أو عصر ال ضة ي
ٕالاسالم( ،تر :محمد عبد الهادي أبو ريدة ،الجزائر ،املؤسسة الوطنية
للكتاب،١٩٨٦ ،ج ،٢.ص .٥١٥
) (٦٢تامر)عارف(؛ تاريخ ٕالاسماعيلية،ج ،١.ص .١٢٥
) (٦٣البستاني )فؤاد إفرام(؛ منجد الطالب ،ب ﺮوت ،دار العلم
املشرق،ط ،٢٣،١٩٧٥.ص.١٠٦.
) (٦٤دائرة املعارف ٕالاسالمية؛ مادة" :حجة" ،الشارقة ،مركز الشارقة لإلبداع
الف  ،ط ،١٩٩٨ ،١.ج،١١.ص٣٤٨٢.
) (٦٥دف ﺮي )فرهاد(؛ مختصر تاريخ ٕالاسماعيلي ن ،ص.١٣٣.
) (٦٦دائرة املعارف ٕالاسالمية؛ مادة "إسماعيلية"،ج ،٣.ص.٧٦٥.
) (٦٧م )آدم(؛ الحضارة ٕالاسالمية ي القرن الرابع الهجري،ج ،٢.ص .٥١٥
) (٦٨الشهرستاني )أبي الفتح محمد بن عبد الكريم(؛ امللل والنحل ،تحقيق
محمد سيد الكيالني ،ب ﺮوت ،دار صعب ،١٩٨٦،ج ،١.ص .١٩٢
) (٦٩دف ﺮي )فرهاد(؛ املرجع السابق ،ص.٩٢.
) (٧٠نفسه؛ ص.١٨٠.
) (٧١داوود )مايسة محمود(؛ املسكوكات الفاطمية بمجموعة الفن ٕالاسالمي ي
القاهرة ،ص.٢٥
) (٧٢تامر)عارف(؛ تاريخ ٕالاسماعيلية،ج، ١.ص .٧٥
) (٧٣دف ﺮي )فرهاد(؛ مختصر تاريخ ٕالاسماعيلي ن ،ص١١٩.

) (٧٤غربال )محمد شفيق(؛ املوسوعة العربية امليسرة ،مادة" :إم ــام" ،ب ﺮوت،
دار الجيل ،١٩٩٥ ،ج ،١.ص.٢١٧.
) (٧٥الشهرستاني؛ امللل والنحل،ج ،١.ص .١٤٦
) (٧٦أم ن )أحمد(؛ ض ى ٕالاسالم ،ج ،٣.ص.١٥٧-١٥٣.
) (٧٧تامر)عارف(؛ املرجع السابق،ج ،١.ص .٧٥
) (٧٨غربال )محمد شفيق(؛ املرجع السابق ،مادة" :امل ــهدي" ،ج ،٢.ص.١٧٦٤.
) (٧٩أم ن )أحمد(؛ ض ى ٕالاسالم ،ج ،٣.ص.١٧٣.
) (٨٠ولد دادة )محمد(؛ مفهوم امللك ي املغرب؛ ص.٦١.
) (٨١سورة يونس؛ ٓالاية ).(٣٥
) (٨٢داوود )مايسة محمود(؛ املرجع السابق ،ص.٢٥
) (٨٣داوود )مايسة محمود(؛ املسكوكات الفاطمية بمجموعة الفن ٕالاسالمي ي
القاهرة ،ص.٢٤
) (٨٤نفسه ،ص.٢٧
) (٨٥بن قربة )صالح(؛ املسكوكات املغربية من الفتح ٕالاسالمي إ ى سقوط
دولة ب حماد ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،١٩٨٦ ،ص .٣١٥
) (٨٦سورة ٔالانعام؛ٓالاية.١١٥.
).(٨٧طقوش)محمد سهيل(؛ التاريخ ٕالاسالمي الوج  ،ص.٢٨٠-٢٧٩.
) (٨٨دف ﺮي)فرهاد(؛ املرجع السابق ،ص.١٣٧-١٣٦.
) (٨٩داوود)مايسة محمود(؛ املرجع السابق ،ص .٢٨
) (٩٠ابن عذاري املراك ؛ البيان املغرب ،ص.١٢٩.
) (٩١دف ﺮي )فرهاد(؛ املرجع السابق ،ص.٧٥
) (٩٢بن قربة )صالح(؛ املسكوكات املغربية ،ص .٣١٨
) (٩٣تامر)عارف(؛ تاريخ ٕالاسماعيلية ،ج ،١.ص  ١٥١وما بعدها.
) (٩٤طقوش )محمد سهيل(؛ التاريخ ٕالاسالمي الوج  ،ص.٢٨١.
) (٩٥بن قربة )صالح(؛ املرجع السابق ،ص .٣٣٤
) (٩٦داوود )مايسة محمود(؛ املرجع السابق ،ص.٣١
ً
تخليدا
) (٩٧املنصورية :مدينة قرب الق ﺮوان بناها "املنصور باهلل" سنة ٣٣٧هـ
النتصارﻩ ع ى "صاحب الحمار".
) (٩٨بن قربة )صالح(؛ املرجع السابق ،ص .٣٤٧-٣٤٤
) (٩٩نفسه ،ص.٣٥٢
) (١٠٠بن قربة )صالح(؛ املرجع السابق ،ص.٣٥٢
) (١٠١داوود )مايسة محمود(؛ املسكوكات الفاطمية ،ص  -.٣٦بن قربة
)صالح(؛ املرجع السابق ،ص .٣٥١-٣٥٠
) (١٠٢داوود )مايسة محمود(؛ املسكوكات الفاطمية ،ص .٣٧
) (١٠٣السماوي )محمد التيجاني(؛ مع الصادق ن ،ص.١٠١
) (١٠٤دف ﺮي )فرهاد(؛ املرجع السابق ،ص.١٠٥-١٠٤.
) (١٠٥بن قربة )صالح(؛ املرجع السابق ،ص.٣٦٧.
) (١٠٦دف ﺮي )فرهاد(؛ املرجع السابق ،ص.١٤٢.
) (١٠٧نفسه؛ ص.١٤٣.
) (١٠٨متز)آدم(؛ الحضارة ٕالاسالمية ي القرن الرابع الهجري )أو عصر ال ضة
ي ٕالاسالم( ،ص.٥١٣.

(109) Marçais(G); L’art Musulman, Paris, presses
universitaires de France, 2émé édition,
1981,p.11.
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أستاذ التعليم الثانوي التأهي ي
رئيس جمعية مراكش للذاكرة والتاريخ
مراكش – اململكة املغربية
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ﻳُ َﻌ ّﺪ اﳌﺎء وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت وأﻋﺮاف وﻗﻮاﻧني ومتﺜﻼت ذﻫﻨﻴﺔ وﻧﻈﻢ اﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻧﺎﻓﺬة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺘﻲ ﺑﺎت
اﳌﺆرخ ﻳﻄﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮوي واﻟﺤﴬي ،وذﻟﻚ ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﺎﳌﺎء ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ اﻷوﱃ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﱰﺣﺎل أو
ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذه ﻗﺮار اﻻﺳﺘﻘﺮار .وﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ،اﺑﺘﻜﺮ ﺛﻢ ﻃ ّﻮر ﻓﻴام ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ
ورﻓﻊ وﺗﺠﻤﻴﻊ وﺗﺨﺰﻳﻦ وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺎء ،ﻛﺎﻟﺴﻮاﻗﻲ واﻵﺑﺎر واﻟﺨﻄﺎرات واﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ واﻟﱪك واﳌﻮاﺟﻞ واﻟﻘﻨﻮات واﻟﻨﻮاﻋري واﻟﺴﻮاين..
وﺗﻄﺮح اﻟﺘﻘﻨﻴﺘﺎن اﻷﺧريﺗﺎن ﰲ اﳌﻐﺮب ﻋﺪة إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﻴﻨﻬام ،وﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﺳﺘﻌامﻟﻬام ﰲ اﳌﺪن واﻟﺒﻮادي
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺧﺎﺻ ًﺔ أن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ مل ﺗﻜﻦ ﺗﻘﻒ ﻣﻄﻮﻻً ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺸﺂت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ،إﻻ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ مبﴩوع
ﻣﺨﺰين ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪه ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺤﺎﺳﻨﻪ وﻣﺰاﻳﺎه ﻛام ﻫﻮ ﺣﺎل ﻧﻮاﻋري ﻓﺎس اﳌﺮﻳﻨﻴﺔ .أﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺛﺮي ﻓﻴﺴﺠﻞ ﻏﻴﺎﺑًﺎ ﻛﺒ ًريا ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﻞ اﳌﻬﻨﺪس ﺟﻮن دوﻻروزﻳري ) ،(Delarozièreواﻷﺳﺘﺎذ ﻫرني ﺑﺮﻳﺴﻮﻟﻴﺖ ) (Bressoletteﺣﻮل اﻟﻨﺎﻋﻮرة
اﻟﻜﱪى واﻟﻘﻨﺎة اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ مبﺸﻮر ﻓﺎس اﻟﺠﺪﻳﺪ.
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أمﺴ البحث ي تاريخ التقنيات من املواضيع الجديدة ال بات
ي افت عل ا املؤرخون والباحثون من كل التخصصات ،فالتقنية
تستد ي عدا ٕالاحاطة بالسياق وٕالاطار التاري ي لظهورها وانتشارها،
املعرفة الدقيقة باليات عملها واشتغالها ،ولهذا السبب نجد أن من
ً
ً
مهندسا أو
برع ي هذا املجال لم يكن مؤرخا بالدرجة ٔالاو ى ،بل
ً
شيئا من هذا القبيل ،وكنموذج ع ى ذلك نستشهد بالدكتور
الانجل ي دونالد .ر.هيل ]ولد سنة  ،[1922فقد حصل هذا الباحث
ع ى شهادة باكالوريا ي الهندسة ،ثم أتبعها بدكتوراﻩ ي الفلسفة ي
التاريخ العربي من جامعة لندن ،فكان من أو ى نتائج هذا التكوين
املزدوج اهتمام خاص بتاريخ الهندسة والتكنولوجيا ي العصور
الوسطى ،ومن مؤلفاته ي هذا املجال :التقنية ٕالاسالمية ،الهندسة

امليكانيكية العربية ،الساعات املائية العربية ،تراث الكيمياء
العربية ،الهندسة املدنية العربية ،والعلوم والهندسة ي الحضارة
ٕالاسالمية.
ويتطلب البحث ي تاريخ التقنية توسيع مفهوم الوثيقة،
والاشتغال ي غالب ٔالاحيان بالزمن الطويل ملالئمته لهذا املوضوع،
ذلك أن التطور التق كان ً
ً
متسارعا كما هو الحال
بطيئا ولم يكن
بالنسبة للحدث السياﺳ أو العسكري أو ح الاقتصادي (١)،كما
يتطلب املقاربة املجالية ٔالافقية لتاريخ التقنية من خالل عملية
ُ
املقارنة ،لرصد حركات التبادل الفكري والتق ب ن مختلف
الفضاءات التاريخية ،وهذا كفيل بالكشف عن أصول التقنيات
وظروف انتقالها من منطقة ألخرى وقنوات هذا الانتقال.
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يتضح من خالل ما سبق ُ
صعوبة الخوض ي تاريخ التقنيات،
ُ
لك ا صعوبة تل ن إذا ما توفرت الوثائق واملنهجية املناسبة .فهل
كان ٔالامر كذلك بالنسبة للناعورة والسانية باملغرب؟
يمكن القول منذ البداية؛ أن البحث ي هذا املوضوع التق ي
املغرب تع ﺮضه العديد من الصعوبات ،ومن بي ا ُ
ضعف البحث
ُ ّ ُ
قدم املشرفون عليه الكث ﺮ ي هذا املجال ،كما أن
ٔالاثري الذي لم ي
الرصد التاري ي الستخدام الناعورة والسانية باملغرب ظل بطيئا،
بسبب غياب اهتمام بعض ُمحققي النصوص ال ﺮاثية بجرد
ُ
املفردات التقنية ي املؤلفات املحققة ،والاقتصار ع ى فهرسة
ٔالاعالم البشرية والجغرافية ،والنتيجة ي جهل قارئ الكتاب
باحتوائه أو عدم احتوائه ع ى إشارات تاريخية قد ترشد طريقه،
ولعل هذا هو السبب الذي دفع محمد املغراوي إ ى إعداد فهرس
تق ُمفصل لكتاب الاستقصا ألخبار دول املغرب ٔالاق ألحمد بن
خالد الناصري ي طبعته الصادرة سنة  ،2005رصد فيه أعالم
الرجال والنساء ؤالامم والشعوب والقبائل والبلدان والجبال
والبحار ؤالا ار ؤالاحياء واملنشآت واملؤسسات الدينية والتعليمية
ؤالاديان والفرق واملذاهب والوقائع ؤالايام والظواهر الطبيعية
والكوارث والكتب والظهائر ...بل نجد الدكتور عبد ﷲ العروي
يشتكي من املشكل ذاته ،خاصة لدى اشتغاله بكتاب إتحاف أعالم
الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس.
لم َ
نعدم رغم ذلك إشارات تاريخية متناثرة هنا وهناك أفادتنا
ي رصد تاريخ الناعورة والسانية ي املغرب خاصة خالل الف ﺮة
املرينية ال اش رت بإقامة النواع ﺮ بفاس الجديد ،لكن منطوق
النصوص التاريخية لم يكن يساعد ع ى تب ن تاريخ البدء ي
استعمال الناعورة والسانية باملغرب لرفع املياﻩ ،وهوما دفعنا لتغي ﺮ
طريقة قراءة الوثائق وإتباع منهجية صارمة نوعا ما ي تحليلها
ونقدها بغية الوصول إ ى نتائج دقيقة نسبيا ،كما أغنينا م ن
البحث ُ
بجملة من التساؤالت التاريخية املُ ّ
وجهة للبحث بشكل
ِ
َ
املتكسرة
مرح يُ ،بغية الوصول إ ى إعادة وصل ِقطع املا
واملتناثرة ،ولن نزعم هنا ٕالاجابة عن كل ٔالاسئلة ال طرحناها
داخل البحث ،فقد ظل بعضها دون إجابة ،لكننا تمكنا ي املقابل
من ٕالاجابة ولو نسبيا ع ى ثلة من التساؤالت ال أثارتنا كما أثارت
العديد من الباحث ن الذين اشتغلوا قبلنا ع ى املوضوع نفسه.
لقد تطلب البحث ي تاريخ الناعورة والسانية ي املغرب نفساً
ً
ً
ً
عميقا ي املصادر التاريخية املباشرة وغ ﺮ املباشرة،
طويال ،وبحثا
ُ
واملقارنة ب ن النصوص ،وهوما جعلنا نعرض ي هذا البحث عن
تناول الجانب التق ي الناعورة والسانية ،ومع ذلك أشرنا ي
مواضع عدة لخصوصيات الناعورة والسانية.
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يكتﺴ التحليل اللغوي السم الناعورة أهمية ال يجب إنكارها،
ً
فهو مدخل لتفس ﺮ التسمية ال وجدت سبيال للتسلل إ ى با ي
اللغات ٔالاوربية كالفرنسية والاسبانية بحكم الجوار ٕالاسالمي خالل

العصر الوسيط والزواج املختلط ب ن ٔالاندلسي ن وسكان أسبانيا
الشمالية ،والعالقات التجارية الدائمة ب ن ٔالاندلس وبلدان الغرب
ٔالاوربي ،إ ى جانب الدور الذي لعبه كل من ٔالاسرى املسيحي ن
وال ود ي التبادل الثقا ي ب ن العالم ٕالاسالمي والغرب ٔالاوربي)،(٢
لكنه تحليل ُ
يقصر مع ذلك عن الكشف ع ى الاختالفات الجوهرية
القائمة ب ن مجموعة من املنشآت املائية املتشا ة ي أدوارها بل و ي
أشكالها وهندس ا ،واقصد هنا السانية والدوالب.
الشك أن ال ِعماد ي تحليل التسمية كما جرت العادة هو لسان
ُ ّ ُ
عرف ابن منظور
العرب الذي جمع ما تفرق ي غ ﺮﻩ من املعاجم ،وي ِ
ً
ُ
الناعورة وفعل ّ
الن ْعرة ﱡ
قائال" :نعر :ﱡ
والن َعرة :الخيشوم ،وم ا
النعر
اعر .ﱠ
ينعر ﱠ
والنعرة :صوت ي الخيشوم ،قال الراجز :إني ّ
الن ُ
ورب
ِ
ﱠ
ْ
َ
َ
َ
الكعبة املستورة ،والنعرات من أبي محذورﻩ )يع أذانه( .ونعر
الرجل َ
ﱠ
ينع ُر وين ِع ُر نع ًﺮا ُون ً
وصوت بخيشومه ،وهو من
عارا :صاح
الصوت .أما قول الليث ي ّ
النع ﺮ إنه صوت ي الخيشوم وقوله
ﱠ ِ
ﱡ
النعرة الخيشوم ،فما سمعته ألحد من ٔالائمة ،قال :وما أرى الليث
صو ُت ّ
الناعر ع ى وجه نّ :
حفظه .قال شمرّ :
الناعر املُ ّ
والن ُ
اعر ال ِعر ُق
الدوالبّ .
دماّ .
والناعورةّ :
والن ُ
الذي يسيل ً
اعور :جناح الر ى.
ّ
ّ
ّ
والناعور :دلو يستقى ا .والن ُ
اعور :واحد النواع ﺮ ال يستقى ا
ٌ )(٣
يديرها ُ
املاء ولها صوت".
نالحظ ي هذﻩ التحديدات اللغوية ،تردد ٕالاشارة إ ى فعل ّ
النعر
كصوت يحدثه ٕالانسان والحيوان ع ى حد سواء ،إضافة ا ى داللة
أخرى مرتبطة ّ
بالسيالن وإن كانت مرتبطة ي ٔالاساس باألوعية
الدموية ال تنعر ً
دما .كما أن ابن منظور يماثل هنا ب ن الدوالب
والناعورة رغم وجود اختالف بي ما ،كما ورد ذلك ي كتاب
"الحاوي للملل السلطانية") (٤ملؤلف مجهولُ ،يب ّ ن فيه أن الناعورة
تفوق طاق ا السقوية طاقة الدوالب الذي يبقى أقل سرعة من
ً
تقريبا ي ثلة من املعاجم
الناعورة) .(٥ونجد املعاني نفسها ت ﺮدد
املزدوجة ال وضعها مجموعة من املستعرب ن واملستشرق ن خالل
القرن التاسع عشر والقرن العشرين ،أمثال القنصل الفرنﺴ ي
ُ
سوريا "بارطليم " واملستشرق "ري ارت دوزي" و"كازيم ﺮسكي"،
فاألول م م يقارن ب ن أشكال الاسم ي مختلف اللهجات السائدة
ي حلب ودمشق ولبنان )العربية( والقدس )الع ﺮية( ،فيقول:
 (I.náεaτ, yənεaτ, náετ, v.tr. « piquer de laنعر
)» lance ; frapper du poing
( nεīτ « graincement d’une noria. » || arl.
naεīτu- « cris, vacarme » et naεaτa ; syr. n(ә)εaτ
)« braire » ; hèbr. naεaτ « rugir ( : jeune lions).
( nāεũra, pl. nwēεĩr « 1° noria », appareil
élévatoire en bois pour l’irrigation des
champs, mû par le courant d’une rivière, dont
la force est augmentée par un barrage, une
chute artificielle. Hama est renommée pour le
nombre de ses nāεũra. || arl. nāεũratu-, du syr.
» nāεũra « 1° rugiens ; 2° rota aquaria tympanum
ou nāεũr(ә)θā « tympanum, rota aquaria. » d’où
l’esp. Noria (6).
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

ﺤﻜﱠﻤﺔ .ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻣ َ
ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔُ .

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  – ٢٠١٥ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

١٢٧

دراﺳﺎت
أما "كازيم ﺮسكي" فيثبت املع نفسه الذي سبق وأوردﻩ ابن
ق ُ ّ ُ
عرف الناعورة بكو ا
منظور بخصوص سيالن الدم من العر  ،وي
ً
عجلة للري ،أو عجلة مائية (٧)،دون أن يزيد شيئا عكس بارطليم
الذي رأينا اس ﺮساله ي وصف الناعورة ي معجمه العربي الفرنﺴ .
أما "رصي ارت دوزي" ،فيقول:

 mugir (taureau, vache), Alc. (bramar el toro),نعر
; )Bc ; grogner (pourceau), Alc. (gruñir el puerco
gronder (chien en colère), Alc. (regañar) ; aussi en
َ
. Crier,ن ْعرة parlant du cri d’autres animaux, voyez
Voc.
َ
 (pas du dialecte de la Palestine, Gl. Georg.),ناعورة
 dans le manuscrit Aنعورة roue hydraulique, écrit
– , P. Bat. I, 143.نواعر de Haiyân-Bassâm III, 4 r°, pl.
َ
ناعورة , tornum, et aujourd’huiنواعر , pl.نعورة le Voc. A
désigne encore au Maroc, d’après le P.
Lerchundi, une tour a dévider, un grand
dévidoir(8).

يؤكد هذا التعريف ع ى حضور مع آخر للناعورة ) ي املغرب(
َ
ُمخالف َ
للمع امل ْب ُحوث عنه كآلة لرفع املياﻩ ،فالناعورة آلة يدوية
يستعملها "الدرازون" للف الخيوط ع ى أجزاء من القصب
)الجعبة( ،ويوجد بفاس ي خاص بصناع ا يحمل اسم
"النواعري ن" عند الخروج من منطقة ع ن الخيل ي اتجاﻩ
العشاب ن (٩).أما ي مراكش فسوق النواعرية ي طور الاختفاء،
خاصة بعد وفاة آخر حر ي متخصص ي صناع ا وهو السيد أحمد
بانا ،ويقع هذا السوق بجوار سوق الصواف ن قرب الرحبة
)(١٠
القديمة.
ويؤكد "دونالد.ر .هيل" ي املوسوعة ٕالاسالمية أن اسم الناعورة
ً
غ ﺮ عربي ،ويرجح كونه آر ً
اعتمادا ع ى كل من ) (Fraenkelي
اميا
كتابه ) ،(Die aramäischen Fremdwörterوري ارت دوزي ي
ُ
معجمه العربي املعتمد أعالﻩ (١١).تبقى ٕالاشارة إ ى اسم آخر للناعورة
استنكرﻩ جورج سان كوالن هو )غسة( ) (r’çaأوردﻩ الكومندان
) (Maitrotي مقاله الحامل لعنوان ) L’ingéniosité des
 (Marocainsاملوجود ي النشرة الاجتماعية والجغرافية للجزائر
سنة  ،1922فلم يتعرف أي مخ ﺮ من مخ ﺮي كوالن ع ى هذا الاسم
)(١٢
الذي يقدمه املؤلف كاالسم العربي للناعورة.

 ï†}_ð^_æíéÞ^ŠÖ]æì…çÂ^ßÖ]IN
ال نتوفر إال ع ى نص واحد فيما يتعلق بالسانية ي املغرب،
سبق ونشرﻩ كل من لويس برونو ومحمد بن داود ي الكتاب املسم
) (L’Arabe dialectale marocainسنة  .1927أما الناعورة فال يوجد
ُ
أي نص عربي يصف مكونا ا ويقدم أسماءها املتعارف عل ا من
طرف املغاربة حسب كوالنَ .
فما هو الفرق ب ن هات ن التقنيت ن؟
ال ُيم ٔالاستاذ محمد بن عبد العزيز بنعبد ﷲ ،ب ن التقنيت ن ،بل
يجعل السانية والناعورة لقب ن آللة واحدة ويضيف إل ا أسماء

ّ
ّ
ويفسر تسمية الناعورة
والغراف.
أخرى كالساقية والدوالب
بالساقية كذلك بكون الناعورة ً
سببا ي سقي ٔالارض ،فمن القريب
إسناد السقي إل ا ع ى حد املجاز .وقد جاء ي تاج العروس أن
الساقية ُيطلقو ا ع ى ما يستقى عل ا بالسواني ،والسواني جمع
ّ
السانية ،وهو البع ﺮ ونحوﻩ ُيس ّ ع ى أن يستقى من البﺌﺮ
)(١٣
ونحوها.
ونجد ٔالامر نفسه لدى جورج سان كوالن الذي يستعمل ي
دراسته حول "الناعورة املغربية وٓالاالت املائية ي العالم العربي"
لفظ الناعورة ) (Noriaللداللة ع ى ّ
السانية ،رغم تدقيقه ي
التسميات الفرنسية املستعملة ،فهو يسم السانية بـ ) la noria a
ُ
 ،(manègeأما الناعورة املقامة ع ى ٔالا ار فيسم ا
) (١٤).(La roue élévatoireويعود تفاديه الستعمال لفظ السانية
لوصف الالة ال تديرها الدواب لرغبته كمتخصص ي اللسانيات
ي تجنب الخلط ب ن ٔالالة وب ن السانية كبستان مسقي بفضل
الناعورة (١٥).أما بول باسكون ،فيش ﺮ ي إحدى دراساته ا ى أن
ٓالاالت املستخدمة ي رفع املياﻩ بواسطة الطاقة الحيوانية ي
الناعورة ) ،(noriaوأغرور ) ،(aghrourوالسانية ) ،(sanyaأما تلك
ال تستخدم الطاقة املائية فﻬ ّ
الناورة ))(١٦)،(nawraنجهل مصدر
هذا الاسم الذي استعمله باسكون(.
ويش ﺮ ي هذا الصدد "د.ر .هيل" ا ى تنوع املصطلحات
ُ
املستعملة لتسمية ٓالاالت املستخدمة ي رفع املاء ،ويقرر أن السبيل
الوحيد للفصل والتمي بي ا هو مالحظة وضبط سياق ومجال
استعمالها ،فإذا كانت ٓالالة تدور بفعل التيار املائي ،فﻬ بال شك
ناعورة .ولتفادي الخلط من ٔالافضل إتباع املصطلح السوري ،حيث
ُ
تمثل الناعورة بشكل دائم آلة تدار بفضل املاء الجاري ،أما
)(١٧
الساقية فﻬ آلة ُمسننة تتحرك بفضل حيوان مع ن.
ويؤكد طارق مدني ،هو ٓالاخر ع ى وجود هذا الخلط لدى بعض
الباحث ن ب ن الناعورة والسانية ،ويذكر أن هذﻩ ٔالاخ ﺮة تتطابق ي
املستوى التق مع عجلة صغ ﺮة ذات صبيب ضعيف ،تستعمل
أساسا ي الزراعة وتعتمد ع ى الطاقة الحيوانية ،وهوما لم يكن
ليحدث لولم يفقد اسم السانية دقته ال كان يحملها ي ٔالاصل
حيث بات يطلق ع ى أشياء كث ﺮة مختلفة ي الوقت نفسه) (١٨فﻬ
َ
تطلق ع ى ما َيرف ُع املاء ،والحيوان الذي يعمل ع ى رفع املاء من
ٓالابار ،والدلو الكب ﺮ املصنوع من الجلد املستخدم ي رفع املاء من
ُ
البﺌﺮ ،وعجلة مائية ذات ذراع ُم َد ّور تقام ع ى ٓالابار ،وعجلة مائية
تدور بفعل جريان املاءَ ،ور ى مائيةُ ،وبستان ُيسقى بفضل
)(١٩
الناعورة.
وع ى الرغم من وجود هذا الاختالف الجوهري ب ن الناعورة
والسانية ،فقد قامت الجمعية املغربية للتأليف وال ﺮجمة والنشر
ُ
املشرفة ع ى نشر وإخراج "معلمة املغرب" بدمج التسميت ن ي
مساهمة واحدة لألستاذ محمد حجاج الطويل املتخصص ي تاريخ
الفالحة بالغرب ٕالاسالمي خالل العصر الوسيط )الجزء  ،(14أما
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إذا بحثنا عن الناعورة ي املعلمة فلن نجد ي الجزء ) (22إال ً
وصفا
لقطعة قص ﺮة من الشعر امللحون تسم لدى أهل هذا النوع
)(٢٠
املوسيقي بالناعورة.
ومع ذلك ،فقد تدارك الباحث محمد حجاج الطويل ٔالامر،
ّ
وفصل الكالم ي الفرق ب ن ٓالالت ن ،فقال" :هذا النوع من آالت
استخراج املياﻩ )الناعورة( ذاتي الحركة وال يقام الا ع ى ضفاف
ٔالا ار ويش ﺮط إلقام ا وبنا ا وجود مساقط مائية أو مجرى مائي
ذي تيار سريع ح يتمكن من إدارة العجلة العمالقة وبدورا ا تمأل
ً
تلقائيا وبشكل يجعلها تفرغ املياﻩ ي
ٔالاكواب املثبتة ع ى محيطها
ً
الاتجاﻩ املرغوب فيه .أما السانية فﻬ أصغر حجما وتديرها
الدواب ،وقد تقام ع ى ضفاف ال ر أو ع ى ٓالابار ،وترفع املياﻩ لتلقي
ا ي َجفنة أو صهريج ُم ّ
عد لذلك ومنه تؤخذ للسقي أو ألغراض
)(٢١
أخرى".
ً
ونجد التمي نفسه تقريبا لدى محمد بن عبد العزيز بنعبد
ﷲ ،فهو يذكر أن الدوالب آلة مائية رافعة تستعمل قوة املاء
الجاري كمصدر للطاقة ،أما الغراف والساقية فآالت تستمد قو ا
املحركة من حركة حيوان يديرها (٢٢).لكننا نجد الباحث ياس ن
ُ
خض ﺮ حسن يخالف هذا الرأي ويذكر أن النواع ﺮ ال تدار بواسطة
الحيوانات يطلق عليه اسم )دوالب( ويكون أصغر ً
حجما من الناعور
الذي يديرﻩ تيار املاء ،ويقوم برفع كمية مياﻩ أقل من تلك ال يقوم
)(٢٣
برفعها الناعور ،وهو يختلف من الناحية التقنية عن الناعور،
ً
ومما يدعم هذا الرأي وصف ابن بصال للدوالب قائال" :يدخل ي
قاع البﺌﺮ لولب مكسور ٔالاحرف أملس يكون ي طرفه منخسان من
حديد ،وتكون املواضع ال تجري م ا املناخس ي لوح يكون ي
سعته ش ﺮ ،وارتفاعه مقدار القامة ،قد أنزلت ي تلك املواضع
خرزات من حديد ليكون جري اللولب ف ا سريعا يتحرك بأقل ء
يمسه ،ويصل جوى اللولب عوارض كعوارض السلم من اللوح إ ى
اللوح ،ويشد بالضرب ح يتحرك بوجه ويدخل السانية من تحت
ضما ً
اللولب ،ويضم إل ا ّ
جيدا ،ويستوثق منه أال يتحرك ،فإذا
)(٢٤
تحركت السانية تحرك اللولب بحرك ا".
ُ
وقد احتفظت لنا املكتبات بنسخ ثمينة من مؤلفات املهندس
العسكري الروماني في ﺮوف ) (Vitruviusاملعاصر ليوليوس قيصر
)القرن ٔالاول قبل امليالد( يقدم لنا ي بعضها ً
وصفا مشا ً ا للوصف
ُ
املتقدم للناعورة املقامة ع ى ٔالا ار" :حول محور يثبت الدوالب
موافقا بقياسه الارتفاع الذي يجب أن يصل إليه املاء ،وحول
الدوالب ضمن دائرته الخارجية تثبت صناديق مكعبة ،ال َي ْز َر ُب م ا
املاء بفعل سدها بالشمع والقطران .عندما ينتقل الدوالب ا ى
الحركة بطريقة الضغط عليه ترتفع الصناديق املألى إ ى ٔالاع ى و ي
طريقها العكﺴ تسكب محتويا ا ي حوض ماء" .ويصف ً
نوعا آخر
ً
قائالُ " :تنصب ع ى ٔالا ار ً
أيضا دواليب رافعة للماء تشبه تلك
ُ ّ
ً
سابقا ،مع فرق واحد فقط ،إذ ثبتت ع ى جه ا
املوصوفة
الخارجية شفرات إضافية يجرها جريان املاء وبحرك ا تج ﺮ الدوالب

ع ى الدوران ،فتمأل عندئذ الصناديق باملاء وترفعها إ ى ٔالاع ى ،من
دون أعمال الدفع ،وباالعتماد ع ى جريان املاء تدور الدواليب
)(٢٥
وحدها ،منفذة العمل الضروري".
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أسماء عائلية ُيدعون ا ويعرفون،
كان للمغاربة فيما م
وقد اعت املهتمون قديما وحديثا بجمعها وترتي ا وشرح مدلوال ا
ومعان ا ،و ي إما آتية من أسماء قبائلهم وعشائرهم ٔالاصلية
كالزموري والهواري واملهياري والحمياني ،وإما مأخوذة من أسماء
ٔالاقاليم واملدن والقرى ال نزحوا م ا كالتواتي والشنكيطي
واملراك والتطواني والطن ي ،وإما منسوبة أو مضافة إ ى أسماء
آبا م وأجدادهم كاملرزو ي والبلغي وابن سليمان وابن عبد
الجليل ،وإما مشتقة من أسماء ألوا م كاألبيض ؤالازرق أو
أوصافهم كالصنديد والزعيم أوعيو م كاألعرج والبكوش أو وظائفهم
كالوزير والخطيب ،أو حرفهم كالغراب ي والدباغ والنواعري En-
)(٢٦
.Nouáâry
ي املقابل ،نجد اللقب نفسه تقريبا ي ﺮدد ي ٔالاوساط ال ودية
بشمال افريقيا ،فقد ّ
قدم "موريس أيزنبيت" الربي ٔالاك ﺮ بالعاصمة
الجزائر ،ي كتابه " ود شمال إفريقيا" جردا لألسماء العائلية
الخاصة باألقليات ال ودية املستقرة بمختلف مناطق املجال ،ومن
بي ا اسم  Nahoriالذي وقف عليه ذا الشكل سنة  1931بكل
من مقاطعة وهران الجزائرية ومنطقة الحماية الفرنسية باملغرب،
وقدم عدة أشكال لكتابة هذا الاسم مثل  AnahoryوAnzhoury
و Nahariوكلها ِصيغ ُوجدت بمقاطعة وهران ،ا ى جانب شكل آخر
هوُ Naouriوجد بكل من مقاطعة الجزائر العاصمة ومقاطعة
قسنطينة وتونس ،ويش ﺮ أيزنبيت ا ى أن اسم َ Nahori
هوع ٌ
لم ملوقع
هو ،Ben Naouriوهومجال يقع بقبيلة أوالد عايد ،ي الجماعة
املختلطة "تنية الحد" دائرة  ،Orléansvilleمقاطعة الجزائر
)(٢٧
العاصمة.
ومن ب ن ٔالامثلة ال يقدمها أيزنبيت لشخصيات حملت هذﻩ
اللقب "الربي مناحيم الناعوري"  Rabbi Menahem Anahoriالذي
ُ
عاش بتطوان ما ب ن  1690و .1740لكننا ي املقابل ال نعلم هل كان
هذا اللقب خاصا بأسرة اح ﺮف بعض أفرادها صناعة وإصالح
النواع ﺮ املائية والحيوانية أم كان لقبا لكل من اح ﺮف صناعة أو
استعمال الناعورة املستخدمة من لدن "الدرازين" للف الخيوط
ع ى أجزاء من القصب ،علما انه يوجد بفاس كما اشرنا إ ى ذلك
ي خاص بصناع ا يحمل اسم "النواعري ن".
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من القضايا ال تث ﺮ بال واهتمام املؤرخ ن مسألة التأريخ
والتأصيل للتقنيات باملغرب سواء تلك ال اختفت أو تلك ال
الزالت قيد الاستعمال ،فﻬ كفيلة بتحديد مستوى التطور التق
باملجال املدروس إ ى جانب كشفها عن قنوات التأث ﺮ الحضاري
حيث ساهمت ي بلورة الفكر التق  ،و ي أهداف ال يتوصل إل ا
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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١٢٩

دراﺳﺎت
املرء إال ُبمناشدة ُجملة من النصوص الغميسة ال يتطلب
الكشف ع ا جهدا من الباحث لكو ا ال ترد إال بشكل عابر وغ ﺮ
مقصود ي حد ذاته ي مؤلفات قد ال تكون لها أية صلة بالتقنيات،
كما هو الحال بالنسبة لكتب الجغرافيا والرحالت وال ﺮاجم
والفالحة...إ ى جانب استثمار نتائج البحث ٔالاركيولو ي رغم قل ا ي
ما يخص الف ﺮة ٕالاسالمية كما سنب ن ذلك ً
الحقا.
يحق لنا ي البداية قبل الخوض ي مسألة تاريخ الناعورة
والسانية باملغرب ،التساؤل عن مدى مشروعية هذا التساؤل ،هل
بإمكاننا بالفعل الاطمئنان إ ى ما توفر لنا من معطيات حول هذﻩ
التقنية من خالل بعض النصوص التاريخية؟ أليست تلك الوثائق
التاريخية مجرد اس ﺮجاع جزئي للما من طرف املؤرخ الذي لم
يكن يس ى لإلحاطة بكل ء بقدر ما كان يس ى لإلجابة ع ى
ٔالاسئلة ال تشغل باله؟ هل يع توفر نصوص حول الناعورة
خالل الف ﺮة املرينية وغيا ا فيما يخص الف ﺮات السابقة عل ا أن
الناعورة لم يكن لها وجود ي املغرب قبل الف ﺮة املرينية؟ هل يمكن
الاطمئنان إ ى نتائج البحث ٔالاركيولو ي ال تظل ي اية ٔالامر
مرتبطة بفضاءات جغرافية محددة دون تغطي ا للمجال ككل؟ ال
شك أن التفك ﺮ بتمعن ي هذﻩ ٔالاسئلة سيقودنا الشك إ ى وصف
كل الخالصات ال سنقدمها الحقا بـ "النسبية" ولن تعدوا أن تكون
مجرد مالحظات قابلة للتحي ن والتغي ﺮ الجزئي والك ي إن اقت
تجديد املعرفة التاريخية ذلك.
يذكر ع ي ابن أبي زرع الفاﺳ أن الناعورة الك ﺮى بوادي فاس،
بدئ بالعمل ف ا ي شهر رجب من سنة خمس وثمان ن وستمئة،
ودارت ي شهر صفر من سنة ست وثمان ن (٢٨).ويؤكد صاحب الحلل
ذلك من خالل قوله "و ي أيامه ]السلطان أبو يوسف يعقوب بن
عبد الحق[ أنشئت الناعورة الك ﺮى ع ى وادي مدينة فاس") (٢٩دون
تحديد للزمن كما فعل ابن أبي زرع ،لكنه أورد ي املقابل هذا
الخ ﺮ بعد الحديث عن الجواز الرابع لهذا السلطان إ ى مدينة
شريش ٔالاندلسية سنة أربع وثمان ن وستمائة ولم يجعله ي موقع
آخر ،وربما يكون ذلك دليال ع ى تأخر إنشاء هذﻩ الناعورة إ ى أواخر
أيام حكم السلطان املري املذكور .وعند بحثنا ي مصادر أخرى عن
خ ﺮ تأسيس الناعورة نفسها كما هو الحال ي كتاب اية ٔالارب ي
ّ
املؤلف يقتصر ع ى ذكر أسماء ملوك ب مرين
فنون ٔالادب ،وجدنا ِ
ويعلل ذلك بقوله" :إنما اقتصرنا من أخبارهم ع ى هذﻩ النبذة أل م
منعوا ي ابتداء دول م أن تورخ لهم أو تدون أخبارهم وقتلوا محمد
بن عبد ﷲ بن أبي بكر القضا ي املعروف بان ٔالابار وكان قد ّأرخ
أخبارهم وأخبار غ ﺮهم واعدموا ما وجدوﻩ عندﻩ وعند غ ﺮﻩ من
أوراق التاريخ املنسوبة لهم ولغ ﺮهم فهذا هو السبب الذي منع من
انتشار أخبارهم") .(٣٠أال يمكن أن تكون هذﻩ الوضعية
الاسطوغرافية الاستثنائية ي بداية الدولة املرينية مسؤولة بشكل
ً
كب ﺮ ع ى ضياع أخبار النواع ﺮ خاصة إذا اف ﺮضنا إنشاء نواع ﺮ

أخرى بفاس وغ ﺮها ،قبل تلك ال
وصاحب الحلل املوشية؟
هل هناك نصوص أخرى يمكن الاستئناس ا ي قضية إقامة
النواع ﺮ ي مدينة فاس ال استأثرت باالنتباﻩ خالل الف ﺮة املشار
إل ا أعالﻩ؟
توقفنا ي بحثنا ع ى إشارات تاريخية أخرى ،من بي ا إشارة
للحسن بن محمد الوزان الفاﺳ تعود إ ى سنة  1526يقول ف ا
"وقد أقيم ع ى ال ر بظاهر املدينة ]فاس[ نواع ﺮ كب ﺮة جدا تنقل
املاء منه إ ى أع ى سور أعدت فيه قنوات تحمل املاء إ ى القصور
والبسات ن والجوامع .وقد ُ
صنعت هذﻩ النواع ﺮ ي عصرنا أي منذ
نحو مائة سنة ،إذ كان املاء قبل ذلك يصل إ ى املدينة بواسطة قناة
تنطلق من مسافة عشرة أميال...وصنع النواع ﺮ اسباني ،و ي وﷲ
ء عجيب ،ال سيما تلك الخاصية املتمثلة ي أنه مهما كانت قوة
تيار املاء فإ ا ال تدور أك ﺮ من أربع وعشرين دورة ي اليوم
والليلة") (٣١ومن جهة أخرى وصف ابن فضل ﷲ العمري ]تو ي
ً
سنة  [1348مدينة فاس انطالقا من معلومات استقاها من مخ ﺮ
فاﺳ يد ى السالل ي ،أشار ي هذا الوصف إ ى توفر فاس آنذاك
ع ى ناعورة ُمقامة ع ى وادي الجواهر بفاس) ،(٣٢فهو يقول" :وهذا
ال ر ] ر الجواهر[ هو متوسط املقدار يكون عرضه ي املكان املتسع
قرب أربع ن ذراعا ،و ي املضايق دون هذا ،وربما تضايق إ ى خمسة
عشر ذراعا وأقل من ذلك ،وعمقه ي الغالب يقارب قامة رجل،
وعليه الناعورة املشهورة ،ترفع إ ى بستان السلطان املعروف
باملسارة وهو بستان جليل فيه قصر جميل ،وهذا البستان خارج
املدينة الجديدة ،وهذﻩ الناعورة مشهورة الذكر ،يضرب ا املثل
)(٣٣
ويتحدث ا الرفاق".
ً
وكما هو ُمالحظ يبدو التعارض واضحا ب ن الوزان والعمري،
فاألول يربط بداية إنشاء النواع ﺮ بفاس بالقرن الخامس عشر ،ي
ح ن يؤكد الثاني وجودها باملدينة خالل القرن الرابع عشر .ال
اعتقد انه بإمكاننا ترجيح قول ع ى ٓالاخر ،خاصة أن
الاسطوغرافي ن خالل العصر املري ربما يكونون قد أهملوا ذكر
النواع ﺮ السابقة ع ى الف ﺮة ،إما لصغر قطرها وضالة مردودي ا أو
للرغبة ي إظهار املريني ن ُ
كمجددين ي مجال الري وتزويد الحواضر
باملاء.
لننتقل إ ى نص آخر ،يعت ﺮﻩ الكث ﺮون الفيصل ي التأريخ
لدوالب فاس ،وهومن إنشاء املؤرخ الفقيه الكاتب ذي الوزارت ن
ّ
لسان الدين بن الخطيب ّ
السلماني اللو  ،يقول فيه " :محمد بن
عبد ﷲ بن الحاج ،يك أبا عبد ﷲ ويعرف بابن الحاج ،كان أبوﻩ
نجارا من ُمدج مدينة اشبيلية ،من العارف ن بالحيل الهندسية،
بص ﺮا باتخاذ ٓالاالت الحرفية الجافية والعمل ا ،وانتقل إ ى مدينة
فاس ع ى عهد أبي يوسف املنصور بن عبد الحق ،واتخذ له
الدوالب املنفسح القطر البعيد املدار املحيط مل ن املركز واملحيط
املتعدد ٔالاكواب الخفي الحرفة ،حسبما هو اليوم ماثل بالبلد
تحدث ع ا ابن أبي زرع

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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١٣٠

دراﺳﺎت
الجديد ،دار امللك بمدينة فاس ،أحد ٓالاثار ال تحذو إ ى مشاهد ا
الركاب ،وبناء دار الصنعة بسال .تو ي بفاس الجديد ي العشر ٔالاول
من شعبان عام 714هـ1315-1314 /م") .(٣٤ولعل الناعورة
ُ
املوصوفة هنا ي نفسها تلك ال وصفها ابن الخطيب نفسه ي
كتاب آخر حيث قال أثناء وصفه لفاس الجديد" :إ ى الناعورة ال
مثلت من الفلك الدوار مثاال ،وأو ى املاء إ ى كل سماء م ا أمرها
ً
فأبدت امتثاال ،ومجت العذب ال ﺮود سلساال ،وألفت أكوا ا ال ﺮفه
وال ﺮف ،فإذا قاموا إ ى الصالة قاموا كسا ى" (٣٥)،والناعورة
املوصوفة هنا ً
أيضا ي نفسها تلك ال تحدث ع ا كل من ابن أبي
زرع وصاحب ُ
الحلل ،وتقع ع ى مقربة من الجامع الكب ﺮ حسب
الفقيد محمد املنوني الذي ذكر أن هذا الدوالب سقط متأثرا بتيار
مياﻩ ٔالامطار الغزيرة املتساقطة حوا ي أواخر ف ﺮاير  ،1986فانجرفت
)(٣٦
قطعة منه مع املاء ،بينما رسب باقيه ي الوادي.
ً
ُويعلق الباحث جورج سان كوالن ع ى هذا النص قائال :من أين
ُ
أتى هذا املهندس املسلم من اسبانيا بفكرة إنشاء نواع ﺮ مماثلة
بفاس؟ نعلم من خالل شهادة لإلدريﺴ خالل القرن  12أن مدينة
طليطلة كانت تتوفر ع ى ناعورة ضخمة ،لكن ال يوجد أي دليل
يؤكد تشييدها من طرف املسلم ن قبل اس ﺮداد املسيحي ن لهذﻩ
املدينة سنة 1085م .من جهة أخرى ،تدل تفاصيل ال ﺮجمة ال
ّ
خصها ابن الخطيب لهذا املهندس ع ى أنه كان متشبعا لدرجة
كب ﺮة بالثقافة ٔالاوربية .فعند عودته إ ى غرناطة عاب عليه الناس
تقديم آراء الروم ع ى غ ﺮها من ٓالاراء ،والتشبه م ي طريقة ٔالاكل
والحديث والعديد من السلوكات كما هو الحال ي تطعيم أحاديثه
باألمثال والحكم املسيحية ،وهو أمر ناتج عن مخالطته للروم ي
صباﻩ كما أشار إ ى ذلك ابن الخطيب.
وليؤكد كوالن ٔالاصل الاسباني لهذﻩ التقنية املستخدمة ي
املغرب ،استعان بشهادة ليون ٕالافريقي الذي قال بدورﻩ أن ُ
"صنع
النواع ﺮ اسباني" ،لكنه تساءل رغم ذلك عن أصل النواع ﺮ
الاسبانية ،واف ﺮض أ ا ذات أصل مشر ي ،ذلك أن النماذج
املستعملة من النواع ﺮ ُوجدت ذا املجال ع ى ٔالاودية الك ﺮى
كالفرات) .(٣٧لم يكن جورج سان كوالن الوحيد الذي انتبه لنواع ﺮ
فاس ،فقد اهتم كل من املهندس جون دوالروزي ﺮ Jean Delarozière
ُ
ؤالاستاذ امل ّﺮز ه ﺮي بريسوليت  Henri Bressoletteبناعورة فاس
ّ
وخصاها
وقنا ا ي ا ِملشور القديم بفاس الجديد سنة ،1939
بمقال متم تناوال فيه وصف الناعورة والقناة وتاريخ إنشاء
الناعورة من خالل التقاليد الشفوية واملعاينة امليدانية والنصوص
التاريخية ،إ ى جانب الحديث عن وظائف هذﻩ املنشأة املائية ،إ ى
جانب الاستعماالت ٔالاخرى للقناة عدى نقل مياﻩ الناعورة.
تقع هذﻩ الناعورة با ِملشور القديم الذي يتقدم باب الدقاق ن
عال كانت تمتد خلفه دار
شمال فاس الجديد ،ويحدﻩ غربا جدار ٍ
سالح ]املاكينة[ موالي الحسن ٔالاول ،ويمكن اعتبار هذا الجدار
َ
بمثابة سور يصل ب ن برج باب الساكمة وباب السبع .وقد وقف

الباحثان ع ى بناء يصل ارتفاعه ع ى مستوى مياﻩ واد فاس إ ى 12
م ﺮ يتكون من جدارين متوازي ن يصل سمكهما إ ى حوا ي  2.50م ﺮ
يفصل بي ما فراغ يبلغ ِم ﺮين ،ويصل طول البناء ككل إ ى  27م ﺮ،
يشبه حفرة مستطيلة ضيقة وجد عميقة كانت تأوي الناعورة
الضخمة ال بلغ قطرها  26م ﺮ واستخدمت ي رفع املياﻩ من الواد
إ ى القناة املوجودة أع ى الناعورة ،وقد تركت هذﻩ ٔالاخ ﺮة أثرا
مباشرا يدل ع ى وجودها  :يتعلق ٔالامر هنا بآثار عميقة ب ِع ّدة
وعرض يصل إ ى  0.30م ﺮ ترك ا عجلة الناعورة
سنتيم ﺮات أحيانا
ٍ
ال كانت تحتك مع جدران الحفرة ال تأوي الناعورة.
ُ
تغوص داخل مياﻩ الواد بعد تعميق املجرى ي
كانت الناعورة
هذا املوقع بثالثة أمتار ع ى ٔالاقل ،ولم يكن مستوى املجرى ع ى
الشكل الذي نجدﻩ عليه اليوم ،فقد كان أع ى من املستوى الحا ي،
لكن تم تخفيضه مرت ن منذ الاحتالل الفرنﺴ ملدينة فاس ،كانت
املرة ٔالاو ى خالل العشرينات أثناء تشييد حوض تجميع لصالح
وكالة الكهرباء بحديقة بوجلود ،واملرة الثانية سنة  1936دف
)(٣٨
تطه ﺮ ال ي الصنا ي.
وكانت هذﻩ الناعورة ذات أبعاد تصل إ ى ثالثة أضعاف أبعاد
با ي النواع ﺮ املقامة ع ى واد فاس ،ويذكر إدموند ميشوبيل ﺮ وجورج
ساملون ي زيارة لهما ملدينة فاس سنة  1906الناعورة املقامة ع ى
ُ
واد فاس قائل ن " :قبل الوصول إ ى مستوى املص ى ،تنقسم الطريق
ي املوقع املسم قبيبة ّ
السمن  Qbibet Es Smenإ ى فرع ن ،يمتد
ٔالاول ف ما مع أسوار القصر ويلج املدينة ع ﺮ باب الساكمة ،اما
ُ
ٓالاخر فيمتد جهة اليسار ويمر أسفل املص ى ويحاذي أسوارا
منخفضة قديمة تقع ع ى يمينه .وتحمل هذﻩ ٔالاسوار ال كانت
ُ ّ
ِحصنا ُمربعا ما يسم لدى العموم بالشاريج Eç
تشكل فيما م
 ،çarijويقال انه كان هنا صهريج أنشأﻩ املرينيون وأن هذﻩ الصهاريج
كانت تمأل باملاء ع ﺮ عجلة مائية مصنوعة من النحاس )(En Nbras
كانت تجلب املاء من واد فاس ،وتستخدم لري بسات ن الخضر ال
كانت موجودة ذا املحل ،وقد قام املو ى إسماعيل بتدم ﺮ هذﻩ
)(٣٩
الناعورة أما الصهاريج فتم إهمالها".
ويعقب جون دوالروزي ﺮ وه ﺮي بريسوليت ع ى هذا الخ ﺮ قائل ن
أن الناعورة كانت مصنوعة من الخشب لك ا كانت َم ّ
كسوة
بالنحاس وربما كان هو السبب وراء تسمية برج مجاور لها ب ﺮج
النحاس .وقد اعتمد الباحثان ي التأريخ للناعورة والقناة املرتبطة
ا ع ى الرواية الشفوية ال تنسب هذﻩ املنشآت لب مرين ،وهوما
تؤكدﻩ الدراسة واملعاينة امليدانية للموقع ،فعند نقطة اتصال
القناة املرتبطة بالناعورة بال ﺮج الغربي لباب السبع ،يالحظ تأخر
بناء ال ﺮج ع ى القناة ،فقد جاء هذا ٔالاخ ﺮ ليستند ع ى القناة
املوجودة مسبقا ،وإذا عدنا إ ى روض القرطاس البن أبي زرع
سنجد أن السلطان أبا سعيد أمر ببناء هذا الباب املقابل لقنطرة
فاس الجديد سنة  715هـ1315 /م إذن فالقناة والناعورة تعودان
إ ى ف ﺮة سابقة ع ى سنة 1315م .أما النصوص التاريخية املعتمدة
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َ
ُ
الباحث ْ ن للتحقق من تاريخ بناء الناعورة فﻬ نص ابن أبي
من لدن ِ
زرع املشار إليه ي الصفحات السابقة ،ونص مماثل ورد ي كتاب
الاستقصا ألخبار دول املغرب ٔالاق للمؤرخ الناصري ،إضافة إ ى
مقطع من كتاب ٕالاحاطة البن الخطيب الذي سبق وأوردناﻩ بنصه
ي هذا العرض.
وقد الحظ الباحثان تناقضا ي نص لسان الدين ابن الخطيب،
فهو يش ﺮ إ ى إقامة الناعورة لصالح أبي يوسف املنصور بن عبد
الحق .لكن هذا ٔالام ﺮ تو ي يوم  20مارس  1286بجزيرة ٔالاندلس،
َ
ولم تبدأ أشغال البناء إال خالل شهري غشت  -شتن ﺮ  1286وت ّمت
خالل شهري مارس – ابريل  .1287من هنا يجب القول أن
السلطان املري أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق أعطى ٔالاوامر
إلقامة الناعورة ،لكن ابنه أبو يعقوب يوسف هو الذي قام ع ى
تحقيق مشروع والدﻩ بعد وفاته سنة  .1286ع ى أي حال؛ يمكننا
إذن أن نستنتج من خالل دراسة املوقع واملقاربة ب ن النصوص أن
هذﻩ الناعورة الضخمة ذات القطر البالغ  26م ﺮ والبالغ عرضها
م ﺮين ،وال تركت آثارها ي الصخر و ي الذاكرة الشعبية ي نفسها
ناعورة 685هـ ،وإذا لم تكن من أعمال ُم ّ
ؤسس فاس الجديد ،فﻬ
من منجزات ابنه.
ويؤكد الباحثان هنا ع ى ٔالاصل ٔالاندلﺴ الاسباني لهذﻩ التقنية
كما سبق وفعل جورج كوالنُ ،ويرجعان معرفة السلطان أبي
يوسف يعقوب لها من خالل جوازاته املتعددة لبالد ٔالاندلس.
ويعت ﺮان حدث إنشا ا مرتبطا بإنشاء فاس الجديد فلوال ذلك ملا
استعملت الناعورة ببالد فاس)" ،(٤٠فلما سكن غرب الثوار ،وتمهد
أهل املغرب ،ورأى أم ﺮ املسلم ن أبو يوسف أن أمرﻩ قد استفحل،
وملكه قد استوثق ،واتسع نطاق دولته ،وعظمت غاشيته ،وك ﺮ
وافدﻩ ،رأى أن يختط بلدا يتم بسكناﻩ ي حاشيته وأهل خدمته
وأوليائه حامل ن سرير ملكه ،فأمر ببناء البلد الجديد لصق فاس
)(٤١
بساحة الوادي "..كما جاء ع ى لسان عبد الرحمان بن خلدون.
فإنشاء فاس الجديد فوق هضبة طرح مشكل رفع املاء ألحيا ا
ومرافقها ،فكانت النتيجة املباشرة لتأسيس فاس الجديد إدخال
الناعورة ملدينة فاس ،إذ لم يكن يفصل ب ن تشييد هذﻩ املدينة
سنة  1276وإقامة الناعورة سنة  1287-1286سوى عشر
سنوات) .(٤٢كانت ناعورة فاس حسب الباحث طارق مدني نتيجة
)(٤٣
ضرورة حضرية واختيار سياﺳ .
وقد وجدنا حديثا عن الناعورة نفسها خالل الربع ٔالاخ ﺮ من
القرن التاسع عشر لدى رئيس البعثة العسكرية الفرنسية باملغرب
جول ايركمان الذي تو ى رئاس ا سنة  1879إ ى أن ُعزل سنة
 .1883فقد أشار ي كتابه "املغرب الحديث" الذي نشرﻩ بباريس
سنة  1885خالل ف ﺮة حكم السلطان الحسن ٔالاول )(1894 -1873
إ ى أن فاس الجديد كان ُيسقى بفضل قناة وخزان تتم تغذيته
بواسطة عجالت مائية) ،(٤٤ورغم حديثه بصيغة الجمع عن النواع ﺮ
وعدم استعمال اللفظ العربي الشائع فالحديث يدور هنا أساسا

ع ى اك ﺮ ناعورة ع ى واد فاس و ي الناعورة املرينية ال سبق
وفصلنا الحديث ع ا ،كما أن صيغة الحديث عن النواع ﺮ ي هذﻩ
ٕالاشارة ال تسمح بالكشف عن عملها أو توقفها عن أداء ُمهم ا ي
رفع املاء.
هــل كانــت النــاعورة املرينيــة موجهــة لتلبيــة الطلــب العــام ع ــى املــاء
ً
بفاس الجديد ،أم كانت تسقي مجاال بعينه؟
يزعم البعض حسب جون دوالروزي ﺮ وه ﺮي بريسوليت أن هذﻩ
العجلة كانت ّ
موجهة لتغذية ال ﺮج الشما ي باملاء ،و ي الرواية
نفسها ال أوردها بروسب ﺮ ريكارد  Prosper Ricardي الدليل ٔالازرق
للمغرب .لكن الحقائق التاريخية تدحض هذا الاعتقاد ،فإذا كانت
الناعورة قد أقيمت اية القرن الثالث عشر امليالدي ،فهذا دليل
أ ا لم تنشأ لتغذية ال ﺮج الشما ي الذي لم يكن موجودا ولن يقوم
إال بعد ثالثة قرون ع ى يد احمد املنصور السعدي ،و ي املقابل
قادت ٔالابحاث الباحث ن السابق ن الق ﺮاح ثالثة وظائف لهذﻩ
املنشأة املائية:
ُ
● لـ ــوحظ أن القنـ ــاة املنطلقـ ــة مـ ــن جـ ــوار النـ ــاعورة تمتـ ــد نحـ ــو بنـ ــاء
ضــخم يبعــد بحــوا ي  120م ــﺮ عــن الزاويــة الشــمالية الشــرقية لقصــبة
الشـ ـراردة الحالي ــة .وت ــدل البقاي ــا ٔالاثري ــة ب ــاملوقع ع ــى وج ــود ح ــوض
توزي ــع للم ــاء املجل ــوب ــي القن ــاة ،وق ــد ت ــم بالفع ــل الوق ــوف ع ــى آث ــار
قناة فرعية تنطلـق مـن هـذا الحـوض وتتجـه صـوب الجنـوب ،ثـم تغ ـﺮ
اتجاههــا بشــكل طفيــف نح ـو الغــرب لتنتﻬ ـ ع ــى بعــد حــوا ي  300م ــﺮ
ــي مق ــﺮة توجــد غــرب قصــبة الشـراردة .إن الاتجــاﻩ العــام لهــذﻩ القنــاة
الص ـ ـ ــغ ﺮة وارتفاعه ـ ـ ــا القلي ـ ـ ــل ع ـ ـ ــن ٔالارا ـ ـ ـ ـ املج ـ ـ ــاورة ي ـ ـ ــدالن ع ـ ـ ــى
اســتخدام القنــاة ــي الــري .فاملجــال الــذي تشــغله املق ــﺮة حاليــا كــان ــي
ّ
ٔالاص ــل عب ــارة ع ــن بس ــتان .وم ــن جه ــة أخ ــرى دلـ ـت ٔالابح ــاث ٔالاثري ــة
ُ
املنجــزة ــذا الفضــاء الواســع ع ــى وجــود ثالثــة صــهاريج ُم ّربعــة كب ــﺮة،
يبل ــغ ط ــول ض ــلع أك ﺮه ــا  46م ــﺮ وس ــمك جدران ــه أربع ــة أمت ــار ،وكم ــا
أشــار إ ــى ذلــك ابــن فضــل ﷲ العمــري ــي "مســالك ٔالابصــار ــي ممالــك
ٔالامص ــار" فق ــد كان ــت الن ــاعورة الك ــﺮى ع ــى واد ف ــاس ت ــزود مراف ــق
ّ
املسرة التابع له باملاء.
القصر امللكي وبستان
● لم يكن من املستبعد أن ينبثق فرع من القناة من حوض التوزيع
ّ
من جهة قصبة الشراردة ليتجه صوب هضبة القلة ال تنتصب ـا
إ ـ ــى غايـ ــة اليـ ــوم قبـ ــور املـ ــريني ن .وتؤكـ ــد الروايـ ــة الشـ ــعبية وروايـ ــات
املثقف ن الفاسي ن مثـل الشـيخ الكتـاني قيـام املـريني ن بتأسـيس ِربـاط
بجهـ ــة القبـ ــور الحاليـ ــة شـ ــمال غـ ــرب بـ ــاب الجيسـ ــة .ولـ ــم يتـ ــوفر هـ ــذا
الربــاط فقــط ع ــى مســجد الزالــت آثــارﻩ قائمــة ،بــل كــان يتــوفر ع ــى
حمام يحمل اسم "حمـام الغولـة" .ولـم يكـن باإلمكـان جلـب املـاء لهـذا
املركــز إال مــن واد ف ــاس بفضــل قن ــاة تحويــل .لك ــن لــم يع ــﺮ الباحث ــان
رغم قوة الفرضية ع ى أية آثار لقنوات تزويد هذا الرباط باملاء ،ومـع
ذلك فعظمة ٔالاشغال املائية تؤكد هذﻩ الفرضية.
ُ
● ت ـ ــدل بقي ـ ــة الق ـ ــواديس املنطلق ـ ــة م ـ ــن ج ـ ــوار الن ـ ــاعورة رغ ـ ــم ع ـ ــدم
التثبــت مــن مســارها ،ع ــى أن ميــاﻩ النــاعورة كانــت تتجــه نحــو تغذيــة
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الســقايات واملســاجد والقــواديس املســايرة ــي اتجاههــا ألســوار املدينــة،
وقد سبق الحسن الوزان أن قـال بـأن نـواع ﺮ كب ـﺮة جـدا أقيمـت ع ـى
ال ــر بظــاهر املدينــة لنقــل املــاء منــه إ ــى أع ــى ســور أعــدت فيــه قنــوات
تحم ــل امل ــاء إ ــى القص ــور والبس ــات ن والجوام ــع) (٤٥ويتح ــدث م ــارمول
كاربخال بدورﻩ عن نفس الاستخدام مليـاﻩ النـواع ﺮ ـي تزويـد القصـور
والحمامات وبسات ن املدينة باملاء.
رغم حديث الوزان ومارمول ي هذﻩ الف ﺮة عن عدة نواع ﺮ لرفع
املاء من واد فاس ،فقد كانت الناعورة املرينية الك ﺮى املوصوفة
أعالﻩ كافية لتغذية عالية املدينة الواقعة تحت املص ى واملركز
الحضري قرب باب الجيسة .وتتحدث الرواية الشفوية عن تدم ﺮ
املو ى إسماعيل لهذﻩ الناعورة بسبب صو ا املزعج خالل الليل،
َ
الباحث ْ ن إ ى عدة سالط ن
لكن هذا التدم ﺮ يمكن إرجاعه حسب
ِ
تعاقبوا ع ى حكم املغرب) ،(٤٦كما أننا ال حظنا ي دراستنا لعدة
مواضيع تاريخية تعاقب روايات التدم ﺮ والتخريب وربطها ي
الذاكرة الشعبية باملو ى إسماعيل دون غ ﺮﻩ ،ح أمﺴ مجرد
سلطان ال هم له إال تحس ن وتجميل عاصمته وتخريب غ ﺮها من
مدن املغرب ،ويكفي للتأكيد ع ى ذلك ما ي ﺮدد ع ى ألسنة العامة
وبعض الباحث ن أيضا أن املو ى إسماعيل قام باستكمال تخريب
قصر البديع بمراكش وسلبه حليته ومواد البناء الثمينة املستعملة
ي تشييدﻩ كالرخام والخشب ..إ ى جانب سلب ٔالاعمدة الرومانية
من موقع ولي ي املجاور ملدينة مكناس ٕالاسماعيلية ،فإذا ّ
صح ذلك
نسبيا فلم يكن ّ
بنية الهدم بل ألسباب أخرى تتناسب مع الرغبة ي
ٕالاصالح والبناء وهوما أثبتته بعض الدراسات الحديثة كتلك ال
أنجزها الدكتور عبد الهادي التازي حول قصر البديع ّ
ورد ف ا ع ى
هذﻩ الروايات ال تنسب خراب القصر للسلطان املو ى إسماعيل.
بالعودة للموضوع ،نتساءل هل كانت هذﻩ الناعورة ي أول
ناعورة تقام ي فاس و ي املغرب عامة؟ يجيب طارق مدني ع ى
هذا السؤال بقوله أن هذﻩ الناعورة كانت ذات أبعاد كب ﺮة ،وهوما
يجعلنا نظن أن الالتجاء للمهندس ٔالاندلﺴ لم يكن يع إدخال
هذﻩ التقنية ألول مرة للمغرب ،لكنه يدل ع ى رغبة ي تحقيق
انجاز متم وضخم .وتزداد صعوبة ٕالاجابة ع ى هذا السؤال إذا
علمنا أن النصوص التاريخية والبقايا ٔالاركيولوجية ال تسمح
بالتقدم ي هذا املجال ،كما أننا ال نتوفر ع ى شهادات اثنوغرافية
ّ
حول إعداد وصنع قطع الناعورة أو تقنيات تركي ا وفكها ،لعدم
)(٤٧
وجود حنطة متخصصة ي النواع ﺮ باملغرب ي الوقت الحا ي.
هل توقف ٔالامر لدى ب مرين عند إنشاء هذﻩ الناعورة ال
استأثرت باهتمام املؤرخ ن والجغرافي ن والباحث ن ٔالاثري ن؟ لقد
ضاعفت مدينة فاس هذا النوع من املنشآت املائية ،فكاتب ّ
سر
ورئيس ديوان إنشاء السلطان أبي عنان املري أبو القاسم برهان
الدين إبراهيم بن عبد ﷲ املعروف بابن الحاج النم ﺮي ] ُولد سنة
713هـ وتو ي بعد سنة 774هـ[ أشار ي كتابه "فيض ُ
العباب وإفاضة
قداح ٓالاداب ي الحركة السعيدة إ ى قسنطينة والزاب" إ ى

ناعورت ن بفاس مختلفت ن من حيث الحجم ،تمت إقام ما بأمر من
السلطان أبي عنان املري بعالية واد فاس قرب املدينة املرينية
الجديدة .والزالت آثار ثالثة نواع ﺮ ذا القسم من املدينة  :أول اثر
يوجد قرب قهوة الناعورة الحالية ب ن جنان السبيل وسور فاس
الجديد ،وقد حافظت هذﻩ الناعورة الخشبية ع ى جزء من بني ا،
فقطرها يصل إ ى ثمانية أمتار وتقوم ع ى قاعدت ن مثلث الشكل،
ولتفادي أي اضطراب ي عمل الناعورة بسبب ٔالاوساخ والصبيب
الصلب املحمول من طرف الواد ولتوف ﺮ مياﻩ نقية تم وضع شباك
ب ن القاعدت ن الحاملت ن ملحور الناعورة .أما الناعورة الثانية
فتوجد ب ن فاس الجديد وجنان السبيل ،ولم يبق م ا إال الركائز
املثلثة الشكل ال كانت تحملها ،أما الناعورة الثالثة فتوجد
بقاياها بجنان السبيل قرب الدار البيضاء  ،Dar al-Baydaوكانت
مكونة ي جل مكونا ا من الخشب باستثناء بعض القطع الحديدية
املستخدمة ي محورها).(٤٨
وهذا وصف مقتضب للناعورت ن لدى ابن الحاج النم ﺮي:
"اللهم إال الناعورتان اللتان أمر موالنا أيدﻩ ﷲ بإحدا ما بعد ذلك
التاريخ ،فجاءتا أبدع منظرا وأطيب مكسرا وأصفى جوهرا ،وزادتا
ي رفعة الصيت ال ي الحجم ،وعدتا ي ذوات املناصب املنيفة ع ى
النجم .نتيجة حكمة بديعة ٔالاسرار ،وهندسة كريمة ٓالاثار ،فلهما
ّ
النجار ،سامي
املجد الثابت القطب واملدار ،ملا نسبتا إ ى ب
الفخار ،وأحبتا من هاجر إل ما لكن من املاء البديع الا مار.
توامتان جمعهما بطن واحد وهوبطن الوادي ،ورضيعتا لبان
لكن من اجل ما استقر ي ضروع الغوادي .وصاحبتان أنب ما ﷲ
أوال نباتا حسنا ،وجمعهما ع ى الطهارة ال شملت بقعة وبدنا .فكل
واحدة م ما قد حفظت لوحها وانطلقت .وتلقت من مياهها رسائل
إخوان الصفا فتحققت ،وجلعت من جاء من رأس املاء ع ى رأسها،
وعضدت نصها ي الكرامة له بقياسها .وتساوت حالها ي الخطرات،
وواف ا مختلطة ٔالازهار ي ما ا ما حدثت املختلطة عن ابن الفرات.
وأسكنت الري من ضلوعها باملنح  ،وأنزلت بالعوا ي ما قرب من
ركب ما ا ودنا ،واقتدت ي خطها بذات النطاق ن ،وحفظت ي كل
كوب من أكوا ا مختصر الع ن ..كفيلتان بالعيش الر  ،يروي
الدوح من كل دوالب لهما عن الريا  ،سيدتان حظهما ي الجنة
ربيح ،وحديث خش ما حديث حسن صحيح .عادلتان أدخلتا ع ى
ما ما الس ﺮ والتقسيم ،وتسنمتا أعا ي الروض فلم تنكرا من
عيو ما التنسيم .فكل واحدة م ما مساوية لألخرى فيما تحوز،
عاملة ح ن اش ﺮكتا ي ربح حمل املاء أن الشركة بالتفاضل ال تجوز،
من كل خاشعة ترن وتﺌن ،ويحرك لها حوارها فتحن .أكوا ا أبدع
من كؤوس الرحيق املختوم ،وأحسن من غدران غب الغيث
السجوم ،و ي وإن لم تكن عدد النجوم فﻬ موازية ي فلكها
للنجوم ،تتسق قالئدها ي صدر الوادي أحسن اتساق ،وينطبع املاء
)(٤٩
ف ا خلخاال ف ى به كل ساق".
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١٣٣

دراﺳﺎت
وقد أشار ابن الحاج النم ﺮي ]القرن 14م[ خالل الف ﺮة نفسها
إ ى وجود ثالثة نواع ﺮ أخرى بالبستان املري الشاسع املسم
ُ
املصارة) ،(٥٠وقد كان دورهما مهما ،فقد كان يكفي أن يلحقهما
العطب ح ي ﺮاجع رونق البستان امللكي)" ،(٥١وكان باملصارة ثالث
نواع ﺮ صغار ،كاألفراخ ،م ماؤها كم الارخاخ ،إال ا ا تنفث
محدودبة الظهور كاألشياخ ،وتسر حسوا ي ارتقاء إذا دعاها
الروض لإلصراخ ،وتستنسخ إعمال ال ر أحسن الاستنساخ ،وترى
أ ا راوية من دوالي ا عن الشماخ ..فلما يء للناعورت ن الجديدت ن
موضع قرارهما ،ورفع بالبناء محل استظهارهما ،أقصر املاء لد ما
ّ
عن الانحدار ،وتعطلت حركات الثالث بسبب الانحصار ،فشكت ما
يشكوﻩ الثالثة ،والثالثة ركب من الحوادث .وضرب املاء ٔالاعواد،
فمن العجب أن علت املثاني إذ ذاك ع ى املثالث ،ولسرعان ما عدم
النبات م ا إال من غ ﺮها النضارة ،ومحاسيف ال ر من أعمالها ما
قال ابن دارة ،ولم يمأل بطو ا إال ال ﺮاب ..وانقطع أني ا ،ولم يستقر
)(٥٢
ببطن كل واحدة جني ا".
ُ
و ي وصف ابن الحاج املطول للزاوية املتوكلية نسبة إ ى
ُ
مؤسسها أبي عنان املري امللقب باملتوكل ع ى ﷲ ،والواقعة ع ى
الضفة الشمالية لوادي الجواهر ي مواجهة فاس الجديد ،تحدث
ُ
املؤلف عن إقامة أبي عنان لناعورة ع ى وادي الجواهر ملضاعفة
ّ
كميات املاء ال تحتاجها الزاوية كمؤسسة احسانية بعدما لم
تستطع السانية املوجودة قبلها تلبية الطلبات امل ايدة ع ى املاء)،(٥٣
يقول النم ﺮي" :وملا رأى موالنا أيدﻩ ﷲ أن هذﻩ السانية قد ال تبالغ
ي العطية ،وال تسرع بعمل فريضة دورا ا الحمارية ،وانه قد
يحتاج إ ى أك ﺮ من ما ا ،وأعظم من نائلها وحبا ا ،أمر ر ﷲ
عنه أن تعمل ع ى رها ناعورة تو ي باملقصود ويحسب ماؤها
املستوي ع ى جودها بالجود ..فجاءت ناعورة جميلة ٓالاثار ،مقبولة
ّ
العمل وإن صلت مستندة إ ى الجدار ،عزيزة عند أهل الشرع،
مرجوة ي كل أحيا ا إال أ ا تسرق املاء من حرزﻩ فال يحكم عليه
بالقطع ..صابرة ال يضجرها سائل ،وال يروعها ثعبان ال ر و ي
حامل ،ال جرم أن قل ا قد تقوى بشراب العود ،وجسمها قد صبح
ب ﺮكة الركوع والسجود ..شامخة لها الفلك الثابت العمد ،يحل املاء
منه بالقوس ثم يحل بالزاوية ي ٔالاسد ،جانية ع ى كل روضة
)(٥٤
ّ
غضة ،محلية لها من ما ا املتلون بأساور من فضة".
ُ
وتندرج هذﻩ النواع ﺮ املقامة بفاس حسب الباحث ا ِملصري ع ي
حامد املا ي ي إطار برنامج السلطان أبي عنان لتوسيع رقعة ٔالارض
املزروعة وتحس ن نوعية ٕالانتاج الزرا ي بإيجاد مزارع نموذجية
منتشرة ي مختلف أنحاء دولته ،وبإنشاء وإقامة العديد من
الزراعية بطريقة
السوا ي والنواع ﺮ ،وفرض تنظيم ري ٔالارا
)(٥٥
منتظمة وإمداد املزارع ن باملياﻩ الكافية لري أراض م  ،ولم يكن
أبو عنان ُيخالف أو يتم ي ذلك ّ
عمن سبقه من ملوك الدولة
املرينية الذين اهتموا خاصة خالل الدور الثاني للمعمار املري
املتم بازدهار الفن ]يمتد من سنة  710إ ى سنة 759هـ[ بأعمال

الري ،فقد قام أبوالحسن ي فاس بجلب املاء إ ى مدرسة ٔالاندلس
من ع ن خارج باب الجديد ،و ي سال بذل مجهودا ضخما ل ويدها
باملاء من مسافة تبتدئ من املكان الذي كان يعرف بمرج الحمام،
وعمل ع ى بناء قنوات داخل مدن أخرى إلجراء املاء إ ى املرافق
العامة ،وهذا ما يستنتج من شهادة رحال مشر ي زار املغرب ي هذﻩ
الحقبة وكان هو ع ي بن فرحون املدني ،فقد قال " :ما َ
مررت ي -
بالد املغرب  -بسقاية وال مصنع من املصانع ال يعسر ف ا تناول
املياﻩ للشرب والوضوء فسألت ع ا ،إال وجد ا من إنشاء السلطان
أبي الحسن رحمه ﷲ" ويزكي ابن مرزوق هذﻩ الشهادة قائال :
"وصدق ،فإن أك ﺮ السقايات املعدة لالستسقاء وشرب الدواب
بفاس وبالد املغرب ،معظمها من بنائه" ويأتي تجه أبي عنان
لضوا ي القاعدة املرينية بعدد من الدواليب املائية ي بستان
)(٥٦
املصارة وغ ﺮﻩ استكماال ألعمال أبي الحسن ي هذا املجال.
لكن هل أقام املرينيون منشآت مماثلة بمختلف مناطق
املغرب؟ يجيب الفقيد محمد املنوني عن هذا السؤال بقوله " :ال
ينب ي إغفال ظاهرة التوزيع لهذﻩ املنشآت ،حيث استأثرت املنطقة
الشمالية بأك ﺮ نسبة ،بينما حصة مباني الجنوب تميل إ ى
الانخفاض ،وقد الحظ هذا ٔالامر بمدينة مراكش ّ
رحالتان ي أواسط
املائة الهجرية الثامنة ،وأولهما هو ابن بطوطة الذي يسجل عن
العاصمة املوحدية استيالء الخراب عل ا ،وبعدﻩ ببضع سنوات
يزورها لسان الدين بن الخطيب ،ويشاهد ما صار إليه وضع
العمارة") ،(٥٧فيقول" :وخرا ا موحش هائلُ ،وبعد ٔالاقطار عن كث ﺮ
من الاوطار ا حائل ،وعدوها ين ب ي الف ن أقوا ا ،وجرذان
املقابر تأكل أموا ا ،وكانت أو ى املنازل باالغياء ،لوا ا اليوم معدودة
ي ٔالاحياء") .(٥٨وهكذا ظلت مراكش راكدة حسب الباحث هوز ي
أحمد تج ﺮ ماض ا طيلة ثالثة قرون ،ولم تعرف خاللها أية حركة
)(٥٩
عمرانية مهمة.
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ُ
يمكن للباحث املتطلع للتأريخ للناعورة أو السانية أن يحكم من
خالل اطالعه ع ى مختلف النصوص السابقة بأن الناعورة  -بشكل
ُ
خاص  -ظهرت خالل العصر املري  ،فكل املؤلف ن املشار إل م لم
يتحدثوا عن أية نواع ﺮ أخرى أقيمت قبل الف ﺮة املرينية؟ هل كان
ذلك راجعا لجهلهم ا لو اف ﺮضنا ُوجودها؟ أم أن ٔالامر كان ُمرتبطا
بمحاولة ُم ّ
تعمدة من املؤرخ ن لحجب املنجزات املائية السابقة ع ى
ب مرين ،والالتفات ي املقابل إ ى مآثر هؤالء؟ قد يصدق ذلك ع ى
البعض م م ،لكننا نجد املؤرخ ع ي بن أبي زرع ال ُيبالغ ي وصف
الناعورة املرينية بفاس وهو املعاصر للدولة ،فهو يقول" :بدئ
بالعمل ف ا ي شهر رجب من سنة خمس وثمان ن وستمئة ،ودارت
ي شهر صفر من سنة ست وثمان ن" (٦٠)،إ ا عبارة سريعة ال نكاد
نلمس ف ا إيث ًارا من املؤرخ لب مرين ع ى غ ﺮهم.
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ُ
يبقى السؤال رغم هذﻩ الوضعية الاسطوغرافية املم ّ ة قائما :هل
ُو ِجــدت مصــادر مباشــرة أو غ ــﺮ مباشــرة أشــارت مــن قريــب أو بعيــد
للناعورة والسانية قبل قيام دولة ب مرين؟
يروي أبو يعقوب يوسف بن يح التاد ي املعروف بابن الزيات
مناقب الشيخ أبي العباس احمد بن جعفر الخزر ي املعروف
بالسب فيقول ي أحد املواضع" :حدث أبو يح أبوبكر بن مساعد
اللمطي قال  :خرجت مع أبي العباس ومعنا رجل ثالث وأتينا إ ى باب
َب ِح ﺮة الناعورة ،وكان مغلقا ،فلما وصل إليه أبو العباس انفتح له
الباب فدخلنا البح ﺮة فظننا أنه فتح له رجل كان خلف الباب
ّ
فنظرنا يمينا وشماال فلم نر أحدا فعجبنا من ذلك" (٦١)،وقد علق
أحمد التوفيق ع ى َب ِح ﺮة الناعورة قائال  :واحدة من البح ﺮات أي
البسات ن والغراسات املحيطة بمدينة مراكش ،وكانت للمرابط ن
واملوحدين عناية بإنشا ا وتعهدها.
يستد ي هذا النص إبداء جملة من املالحظات:
● يكتﺴ النص مصداقية كب ﺮة بحكم رواية الخ ﺮ من طرف أبي
بكر بن مساعد وهو من ٔالاتباع املقرب ن ألبي العباس السب  ،وقد
روى عنه ي كتاب ابن الزيات املوسوم بـ"أخبار أبي العباس السب "
أربعة عشر خ ﺮا من أصل ) (45خ ًﺮا.
● بما أن النص يرصد تحركات أبي العباس السب ي املجال
املحيط بمراكش ،فهو يتأطر ً
زمنيا بالف ﺮة املمتدة من سنة ) 541هـ/
ّ
حل ف ا أبو العباس السب بجبل كل ،
1174م( و ي السنة ال
)(٦٢
وتنتﻬ بوفاته سنة ) 601هـ1205 /م(.
● لــم يضــبط الــنص مكــان وجــود بح ــﺮة النــاعورة ،مــع يقيننـا بأ ــا ــي
محـ ــيط مدينـ ــة م ـ ـراكش كمـ ــا شـ ــهد ع ـ ــى ذلـ ــك محقـ ــق الكتـ ــاب .وقـ ــد
أورده ــا ال ــدكتور محم ــد رابط ــة ال ــدين ــي لوح ــة الوح ــدات الفالحي ــة
)(٦٣
بمجال مراكش زمن حكم املوحدين.
● عــدم تحديــد الخ ــﺮ لطبيعــة النــاعورة ،أ ِ ــي دوالب مقــام ع ــى ــر؟
أم ــي مجــرد ســانية تــدور عجل ــا بواســطة الطاقــة الحيوانيــة؟ وهومــا
يجعلنــا عــاجزين عــن التقــدم بأيــة خالصــات حــول اســتعمال النــاعورة
بــاملغرب خــالل القــرن الثــاني عشــر مــا دام نــص الخ ــﺮ غ ــﺮ واضــح ،وال
توجد نصوص أخرى لعقد املقارنة.
من ب ن النصوص الدفينة ٔالاخرى ال يجب التوقف عندها
لرصد استعمال املغاربة للناعورة أو السانية حسب مدلول
الخطاب ،نص لزكرياء بن محمد بن محمود القزوي 1283-
ِ
]1203م[ يقول فيه" :زكندر :مدينة باملغرب من بالد بربر ،بي ا وب ن
مراكش ﱡ
ست مراحل ،حدث الفقيه ع ي بن عبد ﷲ املغربي
ُ ّ
سورة ،كث ﺮة الخ ﺮات والثمرات ،أهلها
الجنحاني أ ا مدينة كب ﺮة م ٍ
برابر مسلمون ،ا معادن الفضة عامة ،كل من أراد يعالجها .و ي
ً
ِغ ﺮان تحت ٔالارض ،ف ا خلق كث ﺮ يعملون أبدا .ومن عادة أهل
املدينة أن من ج جناية أو وجب عليه ّ
حق فدخل شيئا من تلك

الغ ﺮان ،سقط عنه الطلب ح يخرج م ا .وف ا أسواق ومساكن،
ّ
فلعل الخائف يعمل ف ا مدة وينفق وال يخرج ح يسهل ﷲ أمرﻩ.
وذكــر أ ّ ــم إذا تزلــوا عشــرين ذراعــا نــزل املــاء فالســلطان ينصــب عل ــا
ال ــدواليب ويس ــقي ماؤه ــا ليظه ــر الطـ ـ ن ،فيخرج ــه الفعل ــة إ ــى ظ ــاهر
ٔالارض ويغسـ ــلو ا .وإنمـ ــا يفعـ ــل ذلـ ــك ليأخـ ــذ خمـ ــس النيـ ــل ،وماؤهـ ــا
يس ــقي ث ــالث دفع ــات ،ألن م ــن وج ــه ٔالارض إ ــى امل ــاء عش ــرين ذراع ــا،
فينصــب دوالبــا ــي الغــار ع ــى وجــه املــاء ،فيســتقي ويصـ ّـب ــي حــوض
كب ــﺮ ،وينص ــب ع ــى ذل ــك الح ــوض دوالب ــا آخ ــر فيس ــتقي ويص ـ ّـب ــي
ح ـ ــوض آخ ـ ــر ،ث ـ ــم ينص ـ ــب إ ـ ــى ذل ـ ــك الح ـ ــوض دوالب ـ ــا ثالث ـ ــا فيس ـ ــتقي
)(٦٤
ويجري ع ى وجه ٔالارض إ ى املزارع والبسات ن".
يقع منجم زكندر املوصوف ي النص بجبل س ﺮوا ع ى ارتفاع
 2000إ ى  2800م ﺮ وع ى بعد خمس كيلوم ﺮات شمال قرية
أسكاون ،وقد تم تحديد ٕالاطار الزم للنشاط املنجم والتعدي
ذا املنجم بالقرن ن السادس والسابع الهجري ن )13-12م( وقد
ّ
شكل املصدر الرئيﺴ لتمويل حركة ودولة املوحدين بالكتلة
املعدنية الفضية ،ويتجاوز عمق ٔالاشغال الباطنية ي زكندر 150
م ﺮ .وقد تم العثور ي هذا املنجم ع ى ك ان طينية ّ
)جرات( ال
تتعدى حمولة الواحد م ا الل ﺮين وقطع من ٔالالواح الخشبية
وبقايا حبال ،وهذﻩ ٔالاشياء كلها تدخل ي تكوين الدواليب ال كانت
تستخدم ي تفريغ الدهال وٓالابار من املياﻩ الجوفية ،ويتعلق ٔالامر
هنا حسب الباحث املوساوي العجالوي بالسانية ال بالناعورة ال
تحدثنا ع ا بفاس املرينية ،وقد ّ
رجح إمكانية استعمال وبناء
دواليب مائية ع ى ثالث طبقات ،وع ى بعد عشرة أمتار من سطح
ٔالارض ،وقد تم بالفعل اكتشاف غرف ي أعماق املنجم يبلغ حجمها
 120م ﺮ)10]( ٣م×4م×3م[ و ي أبعاد تتوافق حسب الباحث نفسه
مع ٔالاحجام ال يمكن أن تنصب عل ا الدواليب املذكورة ،أي
ّ
غرف ال يتجاوز علوها  3أمتار .وقد مكنت هذﻩ الدواليب املنجمي ن
من تفريغ الفرشة املائية بعد نزولها إ ى مستويات منخفضة .ولم
يقتصر ٔالامر هنا ع ى منجم زكندر ،فقد ع ﺮ الباحثون بمنجم عوام
باألطلس املتوسط غرب مدينة مريرت ،ع ى الطريق الرابطة ب ن
ازرو وخنيفرة ع ى ك ان فخارية وخشبية مربوطة بواسطة حبال
ببقايا عجلة ،وهوما يدل ع ى استعمال التقنية نفسها خالل الف ﺮة
ال امتد ف ا العمل املنجم ذا املوقع و ي من الف ﺮة ٕالادريسية
أي القرن الثامن امليالدي إ ى أواسط القرن 13 /م أي تاريخ الصراع
)(٦٥
املوحدي املري الذي أثر ع ى النشاط املنجم .
إ ى جانب النص ن سابقي الذكر والاكتشافات ٔالاثرية ال
أكدت محتوى النص الثاني ،نتوفر ع ى بقايا اثرية بمدينة مراكش
تدل ع ى استخدام السانية بشكل مبكر ،فقد ُع ﺮ ع ى بعد أمتار
قليلة شمال باب ع ي بن يوسف قرب جامع الكتبي ن ع ى سلسلة
من ك ان ناعورة ،تختلف من حيث شكلها ومادة صنعها ،أما
الصباغة الفخارية فت ﺮاوح ما ب ن ٔالاصفر املائل للوردي واللون
ٔالاسمر املائل ُ
للحمرةُ (٦٦).ويعلق بول باسكون ع ى هذا الاكتشاف
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دراﺳﺎت
قائال أن ِقدم السانية بمراكش يشهد عليه اكتشاف ك ان فخارية
مرابطية ،لكنه ال يستخدم هنا الاسم الذي أطلقه مون وت ﺮاس
ع ى هذﻩ التقنية وهو الناعورة ،بل يستعيض عنه بلفظ السانية
ً
مؤكدا أنه الاسم املح ي للناعورة ،ويعرفها قائال" :السانية هو الاسم
املح ي للناعورة ،وتتكون من سلسلة مزودة بأكواب من الصفيح،
تتحرك بفضل تشابك أسنان عجلت ن مختلفت ن يتم تحريكهما
بفضل حمار .وتستخدم لجلب املاء من عمق يصل إ ى  10أمتار
وأحيانا إ ى ما أك ﺮ من ذلك ي بعض الحاالت الاستثنائية") ،(٦٧و ي
مالحظة تدل ع ى و ي باسكون باستحالة إقامة ناعورة قرب
الكتبي ن النعدام املجرى املائي الذي سيحركها ،لذلك فاالحتمال
الوحيد القائم هو السانية.
أما إذا تقدمنا أك ﺮ نحو الجنوب ،فسنجد إشارة تاريخية أخرى
إ ى استعمال الناعورة بمدينة سجلماسة ،فالحسن الوزان يذكر أن
سجلماسة كانت "مدينة متحضرة ً
جدا ،دورها جميلة ،وسكا ا
أثرياء بسبب تجار م مع بالد السودان ،وكان ف ا مساجد جميلة،
ومدارس ذات سقايات عديدة يجلب ماؤها من ال ر ،تأخذﻩ
ناعورات من واد زيز وتقذف به ي قنوات تحمله إ ى املدينة")،(٦٨
ويقدم الباحث حسن حافظي علوي ي رسالته لنيل دبلوم
الدراسات العليا ي التاريخ ٕالاسالمي حول سجلماسة مجموعة من
املالحظات تحوم حول هذا النص ي كالتا ي:
 عدم تحديد الوزان لتاريخ استخدام هذﻩ التقنية بسجلماسة.
 تأكيدﻩ ع ى أن الناعورة تعرف ي بعـض ٔالامـاكن باسـم السـانية،
و ــي مصــنوعة مــن الخشــب وتــدار بواســطة الحصــان أو الجمــل أو
الطاقة املائية ي حالة بنا ا ع ى مجرى الوادي.
 إرجـ ــاع تـ ــاريخ النـ ــاعورة املوصـ ــوفة ـ ــي الـ ــنص إ ـ ــى العهـ ــد املري ـ ـ ،
مادامــت ه ــذﻩ التقنيــة لــم تــدخل املغــرب إال ــي عه ــد يعق ــوب بــن
عب ــد الح ــق ،وت ــم بن ــاء أول ن ــاعورة ع ــى وادي ف ــاس س ــنة 1286
)(٦٩
بإشراف أحد املهندس ن ٔالاندلسي ن.
ً
يجب أن نالحظ أوال؛ أن الوزان لم يتحدث عن ناعورة واحدة
بل عن نواع ﺮ ،وهذا يدل ع ى ترسخ و ِقدم املعرفة ذﻩ التقنية بل
واعتمادها بشكل واسع داخل املجال السجلماﺳ لتوف ﺮ املاء
للمدارس وسقايا ا ..كما أن الباحث حسن حافظي علوي لم ينتبه
إ ى قول الوزان أن النواع ﺮ مقامة فوق واد زيز ،وهذا مستحيل
بالنسبة للسانية ال ذكر ا ا قد تدار بالطاقة املائية ،فاملع
الغالب هوا ا عجلة تدار بواسطة حيوان ُمع ن ،وهو خلط سبق
وقلنا انه لم يقتصر ع ى بالد املغرب بل ّ
هم ٔالاندلس كذلك،
فاألندلسيون يقولون لآللة ال تربط ا الك ان إلخراج املاء من
البﺌﺮ سانية ودوالبا وناعورة ،ويدعو هنا الباحث سعيد بنحمادة إ ى
القراءة املتأنية للنصوص للوصول إ ى التمي ب ن هذﻩ ٔالاصناف،
وذلك باالعتماد ع ى املصادر املائية ال أقيمت عل ا ،وما تدار به

وطاق ا السقوية ،فالنواع ﺮ حسب نفس الباحث تتسم بك ﺮ حجمها
وإنشا ا ع ى ٔالاودية ،أما السواني أو الشواني فتعتمد ع ى ٓالابار
)(٧٠
واملياﻩ الجوفية.
كما أن الباحث حسن حافظي اعت ﺮ الناعورة املنشأة بفاس
خالل العهد املري من طرف أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق أول
ّ
متسرع ي نظرنا ،ألننا ال يجب أن نعت ﺮ
ناعورة باملغرب ،وهو حكم
ِ
أول إشارة تاريخية إ ى الناعورة بمثابة أول استعمال لها باملجال،
فاحتماالت استعمالها قبل ذلك كث ﺮة ،والنصوص التاريخية ال
تحدثت عن ناعورة فاس لم تقل أ ا كانت أول ناعورة بل اكتفت
بوصفها ،فلو كانت أول ناعورة لوجدنا املؤرخ ن يسارعون إ ى ذكر
ذلك باعتبارﻩ مفخرة أخرى من مفاخر الدولة املرينية.
أما الباحث الحس ن أسكان فيعود ذﻩ ٕالاشارة التاريخية
للوزان إ ى أواخر العصر الوسيط ،ويستدل ع ى ِقدم الناعورة
بالجنوب املغربي بل واستخدامها منذ أوائل العصر الوسيط
باستخدام الطواح ن املائية منذ القرن الثالث الهجري بمدينة
ً
ّ
تامدولت مثال ،الن تقنية الطاحونة املائية ال تختلف عن تقنية
الناعورة ،والصانع الذي يصنع هذﻩ يصنع تلك (٧١).أعتقد أنه يجب
ُ
التحفظ إزاء هذﻩ املقارنة ما دامت ب ن تقنيت ن لم تستخدما لنفس
الغرض ،وبالتا ي التحفظ ع ى التاريخ املق ﺮح الستخدام الناعورة ي
املغرب.
يبقى البحث ٔالاركيولو ي ي هذﻩ الحالة املادة الحاسمة ي
قضية النواع ﺮ بسجلماسة ،وبالفعل فقد ُع ﺮ بالقرب من وادي
الشرفاء شمال خراب سجلماسة ع ى آثار برج ن ترتفع بقاياهما عن
مستوى سطح ٔالارض بحوا ي م ﺮين ونصف ،وبالقرب م ما آثار
نافورة كانت تأت ا املياﻩ ع ﺮ قادوس من الوادي ،وبالقرب من
النافورة توجد أثار حمام مستعمل منذ القديم وقد ع ﺮ ع ى بقايا
الرماد بمكانه .ويعتقد الباحث لحسن تاوشيخت أن ٔالامر يتعلق هنا
)(٧٢
بالركائز ال تقوم عل ا الناعورة.
هل يمكن الاطمئنان من خالل ما سبق إ ى فرضية أسبقية
استخدام املغاربة للناعورة والسانية قبل الف ﺮة املرينية وبالضبط
قبل سنة 1286م؟ قد نجيب باإليجاب فيما يتعلق بالسانية خاصة
أن الشواهد املادية ال تم التوقف عل ا تثبت ذلك ،لكننا ال
نستطيع املجازفة والقول أن الناعورة استعملت منذ العصر
املوحدي وبالضبط خالل القرن الثاني عشر ،فالنصوص التاريخية
يكتس ا الغموض ع ى مستوى ٔالالفاظ املنتقاة لإلشارة إ ى هذﻩ
التقنيات ،وهوما تأكد لنا مرارا ي مراجعتنا لها سواء تلك املتعلقة
ُ ّ
باملغرب أو ٔالاندلس ،لكننا و ي املقابل ال ن َسلم ُبولوج الناعورة
للمغرب خالل القرن الثالث عشر ،ألنه ال توجد أية إشارة تؤكد أن
ما ّ
شيدﻩ املرينيون بفاس كان أول ناعورة باملغرب ،فالوزان يقول
أن هذﻩ النواع ﺮ ُ
"صنعت ي عصرنا أي منذ نحو مائة سنة" ،وابن
فضل ﷲ العمري يش ﺮ فقط إ ى أن ر الجواهر بفاس "عليه
الناعورة املشهورة" دون قوله أ ا أول ناعورة أو ما شابه ذلك ،كما
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١٣٦

دراﺳﺎت
أن لسان الدين بن الخطيب قال أن ابن الحاج اتخذ ألبي يوسف
املنصور بن عبد الحق "الدوالب املنفسح القطر البعيد املدار" ،و ي
إشارة تفيد ٔالابعاد الاستثنائية للناعورة ال كو ا أول ناعورة تقام ي
املغرب.

 †‘^Ã¹]æoè‚£]h†Ç¹]»êÞ]çŠÖ]æÂ]çß×ÖìçÂIR
هل اهتم السعديون والعلويون بالنواع ﺮ كما اهتم ا بنو مرين
قبلهم؟ قبل ٕالاجابة عن هذا السؤال نود أن نذكر القارئ مجددا
بأننا ي تعاملنا مع املا  ،ال نتعامل معه قط كما كان ،لكن كما
شاء املؤرخون أن يصفوﻩ لنا وهوما يجعل التاريخ مجرد انعكاس
ي كتابات املؤرخ ن الذين لم يلتفتوا إ ى أشياء
شاحب للما
كث ﺮة أصبحت خالل العصر الحديث واملعاصر عادية ويومية،
وبالتا ي انتفاء ضرورة تسجيلها وتقييد أخبارها.
أشار ٔالاستاذ إبراهيم حركات ي دراسته حول السياسة
واملجتمع ي العصر السعدي ،إ ى أن التقنية ال كانت مستعملة ي
سحب املاء وري البسات ن ي ما يسم ي منطقة سال بالسانية ،و ي
منطقة فاس بالناعورة ،وكلتاهما عبارة عن دوالب يس ﺮ ي خط
دائري ويحمل أوعية ماء بط ا الدوالب إ ى عمق كاف من البﺌﺮ
ّ
ويحرك
فتمت ئ ماء ثم تقذف ي قناة توصل املاء إ ى حوض كب ﺮ،
ً
ً
حمارا أو بغال (٧٣).نالحظ ي البداية
الدوالب حيوان يكون غالبا
الخلط الواقع هنا ب ن السانية والناعورة ،فهو يعت ﺮهما شيئاً
ً
واحدا ،ويقوم بوصف طريقة عملهما دون فصل ب ن التقنيت ن ،كما
أنه ال يقدم نماذج مجالية واضحة تب ن مدى استغالل ٕالانسان
املغربي خالل الف ﺮة السعدية لهذﻩ التقنيات ،إ ى جانب عدم إرداف
خ ﺮﻩ هذا بأية إحالة مرجعية تؤكد صحته.
هل استخدم السعديون تقني الناعورة والسانية بالفعل؟
تستوقفنا إشارة ي كتاب مناهل الصفا لصاحبه الفشتا ي حول
قصر البديع الذي استمرت أعمال البناء متواصلة فيه ما ب ن
 1578و ،1593ففي وصفه لهذا القصر قال" :قد بلغ الاغياء ي
الاحتفال ف ا إ ى تنجيد الفوارات املرمرية اللجينية املعدة للرقص
باملياﻩ الغزيرة ال يسموا ا من الدوالب العظيم والفلك الكب ﺮ
الداخل ي جملة ٓالاثار العظيمة ال وكل ا أم ﺮ املؤمن ن أيدﻩ
ﷲ" (٧٤).هل كان الفشتا ي يقصد من وراء لفظ الدوالب ٕالاشارة إ ى
ناعورة أم مجرد سانية ذات أبعاد مهمة؟ هل كانت الناعورة أو
السانية مقامة داخل القصر أو خارجه؟ الثابت أن من أنشأ هذا
الدوالب هو السلطان أبو العباس أحمد املنصور امللقب بالذه فهو
ّ
ي عداد ٓالاثار العظيمة ال ُوكل ا .لكننا ال نستطيع التقدم ي
ُ
ٕالاجابة عن السؤال ن ٔالاول ن لغياب نصوص أخرى قد تشرح ما
أعرض الفشتا ي عن شرحه ،كما أن ٔالابحاث ٔالاركيولوجية بقصر
ُ
البديع لم تزح اللثام َبعد بشكل واضح عن آليات تزويد القصر
)(٧٥
باملاء ،كما لم ُيع ﺮ به ع ى آثار أي دوالب.
ُ
هل نتوفر ع ى نصوص أخرى عدا إشارة الفشتا ي أو لقى أثرية
تؤكد استخدام السعدي ن للناعورة والسانية؟ لقد استعمل

السعديون عجالت مائية ضخمة ي مجموعة من مناطق املغرب
ُ
الجنوبية خاصة ،لك ا لم تنشأ لرفع املياﻩ بل لغرض آخر ،ففي
سوس كانت مياﻩ العيون تحمل ع ﺮ قناة محمولة فوق أسوار
ضخمة خفيفة الانحدار ،كما هو ماثل لحد ٓالان ي أطالل تازمورت
وأطالل ساقية املهدية بإم وتنتﻬ هذﻩ السوا ي بشالل اصطنا ي
تتساقط منه املياﻩ بقوة تدير عجلة مائية ضخمة تستعمل ي أرحية
َ
معامل السكر ي أوالد مسعود والكردن وتيدﺳ وأصادص
واملهادي (٧٦)..ونجد نفس العجلة بنوا ي مدينة شيشاوة ،فبمعصرة
السكر الجنوبية ]معصرة سور العبيد[ هناك أقيمت عجلة ي
للسور املستخدم أساسا ي إدارة الناعورة والري
الطرف ٔالاق
كذلك ،وقد بلغ قطر الناعورة خمسة أمتار من خالل قياس اثر
احتكاكها بالجدار الذي تستند عليه والذي بدأت تميل نحوﻩ مع
مرور الوقت ،أما عرض الناعورة فكانت تشغل العرض نفسه الذي
القمع ،أي ما يقارب  1.40م ﺮ .وكانت
كان للمخرج املائي قبل أن يلج ِ
تعلو ع ى ٔالارض بحوا ي ثالثة أمتار ،وقد كانت مصنوعة من
الخشب والحديد ،ويظهر ذلك من خالل بعض املخلفات ال
)(٧٧
ُوجدت ع ى هوامش املعصرة.
ُ
الشك أن النواع ﺮ املستخدمة من طرف السعدي ن ي عملية
صناعة السكر تشبه إ ى حد ما النواع ﺮ املرينية سالفة الذكر ،لك ا
تختلف معها ي الوظيفة وموقع ٕالانشاء ،فهذﻩ النواع ﺮ ال تقام ع ى
ٔالا ار ،بل يأتي إل ا املاء من خالل قنوات محمولة ع ى سور ذي
انحدار تدري ي يسمح بتدفق املياﻩ دون انقطاع صوب الناعورة.
ومع ذلك فلم يجد الباحثون تسمية أفضل لهذﻩ العجلة من
الناعورة .أال يمكن اعتبار إنشاء السعدي ن لهذﻩ النواع ﺮ دليال ع ى
معرف م الدقيقة ذﻩ التقنية وتحويلها لخدمة أغراض اقتصادية
أخرى ،مع العلم أن النواع ﺮ املرينية ظلت قائمة بمدينة فاس أمام
مرأى السعدي ن بل استمر البعض م ا قائما إ ى يومنا هذاُ ،مقدمة
بذلك النموذج لكل من أراد إنشاء نواع ﺮ مماثلة؟
إذا كان الحديث ي املصادر التاريخية السعدية شبه نادر عن
النواع ﺮ ،فاألمر مماثل بالنسبة للسواني ال لم تس ِﺮع الاهتمام
لصغر حجمها وارتباطها ي غالب ٔالاحيان بامللكيات الخاصة،
ربما ِ
ُ
لكن هذا ال يع غيا ا ي الواقع ،فقد وجدت قبل وبعد الدولة
السعدية ،وهوما يع أ ا استخدمت من طرف املغاربة خالل هذﻩ
الف ﺮة .إذا كانت وضعية َ
البحث ي النواع ﺮ والسواني ي الدولة
السعدية صعبة إ ى حد ما ،فماذا ُيمكن أن نقول حول املوضوع
نفسه لدى الدولة العلوية؟
لم يكن ي استطاعتنا  -لضيق الوقت  -أن نقوم باالشتغال
ع ى مصادر تاريخ الف ﺮة العلوية لك ﺮ ا وتشع ا واختالف
مواضيعها ،وغياب الفهرسة التقنية الدقيقة للعديد م ا وهوما
دعانا إ ى الاقتصار ي هذا املجال ع ى بعض النماذج الدالة ع ى
اهتمام العلوي ن بالنواع ﺮ والسواني.
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دراﺳﺎت
وقفنا ي هذا الصدد ع ى وصف الفقيد محمد املنوني للقصبة
ٕالاسماعيلية بمكناس وقد ّ
تضمن إشارات متعددة للناعورة" ،فع ى
مقربة من باب الرايس يمينا يوجد باب القصر ٔالاول الذي يحمل
اسم قصر املدرسة ،و ي أواخر هذا املمر يقع باب القصر الثاني
الذي يسم قصر املحنشة ..فإذا انعطفت من هذا املمر  -يمينا -
فستجد الباب الثاني ؤالاص ي لهذا القصر ،الذي يقابله الباب
الداخ ي لقصبة هدراش ،كما يجاورﻩ  -من جهة اليم ن  -بويبة
صغ ﺮة تسم باب الناعورة ،وع ى مقربة م ا يقع مدخل حديقة
)(٧٨
غناء ي جنان ابن حليمة من إنشاء السلطان محمد الثالث".
ً
ويضيف قائال" :فإذا خرج الزائر من هذﻩ القصبة ]قصبة باب
مراح[ واتجه إ ى جهة اليم ن ،فستقابله بناية يعلوبا ا نوافذ
مظلمة ومستطيلة ،وتمتد نحو الجنوب ي طول يزيد ع ى  77م ﺮا،
و ي أثر اسماعي ي كان يشتمل ع ى عدة آبار عميقة عل ا دواليب
لنقل املاء وصبه ي املجاري املؤدية إ ى صهريج السواني ..والغالب أن
هذﻩ الدواليب ي منشؤ تسمية الباب السابق الذكر بباب الناعورة.
وجنوب هذﻩ البناية تتصل ا أطالل هري كان مخزنا إسماعيليا
للزرع ..وقبالة هذين ٔالاثرين  -غربا  -توجد بركة املاء العظيمة ،و ي
تسم صهريج السواني ،بسبب أن ماءها كان يأت ا من ٓالابار ذات
الدواليب ،ال يطلق عل ا  -ي الاستعمال املغربي  -سواني ،وهذا
باعتبار القديم ،وأما ٓالان فماؤها مأخوذ من شرب املدينة")،(٧٩
ويصف عبد الرحمان ابن زيدان هذﻩ املنشآت ،فيذكر أن ٓالابار " ي
غاية العمق ذات مياﻩ عذبة صافية ،وجعل )املو ى إسماعيل( لكل
بﺌﺮ دوالبا عظيما ينقل منه املاء ويصبه ي املجاري املعدة له إ ى أن
يصب بالصهريج") .(٨٠إ ا منشآت تتطابق مع الوصف الذي خلفه
ً
"مولعا بالبناء
لنا جون ويندوس للسلطان موالي إسماعيل فقد كان
بشكل مدهش ،ويتساءل الناس هل ولعه بالهدم أشد من ولعه
)(٨١
بالبناء ،ويقولون لو ظلت بناياته كلها قائمة لبلغت مدينة فاس".
أما إذا انتقلنا شيئا ما نحو الغرب ،وبالضبط نحو مدينة سال،
فسنجد عبد ﷲ بنسعيد يتحدث عن النواع ﺮ ذﻩ املدينة
ً
قائال":عالوة ع ى املاء الذي كانت تجرﻩ قنوات جسر ٔالاقواس إ ى
املدينة ل ويد املساجد واملدارس والنافورات العمومية واملراحيض
كانت الحقول والبسات ن والسواني داخل املدينة وخارجها وبعض
الحرف كصناعة الحصر والدباغة والصباغة تغرف املاء من ٓالابار
بواسطة ناعورات .ففي املكان الذي أصبح موقفا للسيارات مثال
والكائن خلف السوق البلدي بسانية الحسناوي ،كان هناك ناعور
يصب املاء ي حوض لغسل السمر كمادة أساسية لصناعة
الحصر ،علما أن مدينة سال كانت عاصمة هذﻩ الصناعة
التقليدية") (٨٢وقد أرفق الباحث هذﻩ الفقرة بصور فوتوغرافية لكل
من الباب الرئيﺴ للسوق املركزي الذي كانت توجد بالقرب منه
سانية يستغل املاء املرفوع بواسط ا صانعو الحصر ،وصورة أخرى
لناعورة ي ضاحية من ضوا ي فاس سنة .1900

يتضح من خالل النص السابق تسمية عبد ﷲ بنسعيد
للسانية بالناعورة ،وهو ربما تقليد جرى عليه أهل سال ،لكننا نجدﻩ
ي التعليق ع ى صورة ناعورة ِفعلية بضوا ي سال ُي ّ
سم ا ي
ٔالاخرى ناعورة جامعا بذلك التقنيت ن ي اسم واحد .كما أنه لم
يقدم أية معطيات تاريخية حول هذﻩ املنشآتُ ،
ويكمن السبب ي
طبيعة الكتاب الذي أنجزﻩ بنسعيد نفسه ،فهو يقول ي تمهيدﻩ:
"هذا الكتاب الذي ب ن يدي القارئ الكريم ليس بمؤلف تاري ي ،بل
هو دف ﺮ لصور ورسوم ]ألبوم[ تيسر ي جمعها خالل عقود من
مصادر مختلفة  :لقد أخذت بعضها عن كتب ي التاريخ وأخرى عن
جرائد ومجالت محلية وأجنبية ،وبعضها عن بطاقات بريدية ناول
إياها مشكورين بعض ٔالاصدقاء ؤالاقارب ،وأخرى وجد ا ي
خزانات عمومية وخصوصية أو اقتني ا ي أسواق ٔالاشياء القديمة
كجوطية الرباط ،أما بالنسبة للمعلمات التاريخية ال لم أع ﺮ لها
ع ى صور قديمة فقد أخذت ع ى عاتقي تصويرها ع ى الوجه الذي
توجد عليه حاليا وهو ي الواقع امتداد ملا كانت عليه ي
املا " (٨٣)،ولم نقف لألسف ي كتاب "موجز تاريخ سال" للباحث
"كينيث براون" ع ى أي ذكر لهذﻩ املنشآت املائية ،فح خالل
العصر الذه للمدينة أي الف ﺮة املرينية ،نجد هؤالء اهتموا فقط
)ع ى املستوى الاقتصادي( بتشييد دار الصناعة إلنشاء السفن
وتشجيع التجارة باملرﺳ السالوي ،أما ما يتصل بأمور الري فلم ترد
)(٨٤
بالكتاب أية إشارة حوله.
من سال نتجه ملنطقة دكالة ،فنجد الرحالة والباحث الفرنﺴ
إدمون دوتي ] [1926-1876ي طريقه من الدار البيضاء نحو
مراكش مطلع القرن العشرين يتوقف بمنطقة دكالة عند أطالل
سانية بومهدي ب ن الوليدية والجديدة ،فيقول" :وكلمة سانية ال
تدل ي العادة ع ى العجلة املائية الرافعة ذات القواديس و ي
الناعورة ،كث ﺮا ما تطلق ي هذﻩ البالد يراد ا البستان .ثم إننا نرى
النواع ﺮ حيثما ولينا أوجهنا من هذﻩ الناحية ،فﻬ ف ا ك ﺮة كث ﺮة.
وليس من باب املبالغة أن نقول إن النواع ﺮ تمأل حقيقة ال مجازا
الوادي الذي نسلكه ٓالان ،ح ال يكاد يخلو م ا موضع فيه .وليس
ببعيد أن هذا املوضع كان من قبل بستانا م ﺮامي ٔالاطراف ..فيكون
قد ّ
مر زمن طويل ع ى هذﻩ البوادي كانت فيه تغط ا كلها الزراعات
ّ
وليس ببعيد أن العناية ال كانت تتلقاها ي السقي قد مكنت ف ا
لألشجار .ويخيل إلينا انه قد وجدت بسات ن للخضار ي ٔالاماكن
)(٨٥
ال نراها اليوم ال تزيد عن زراعة الحبوب".
عدا مكناس وسال ودكالة ،نجد ذكرى السانية وليس الناعورة
ت ﺮدد ي مواقع أخرى كما هول الحال بالنسبة لتطوان ،فخالل
القرن السابع عشر ساعد املقدم أحمد بن عيﺴ النقسيس ٔالاول
فوجا من املوريسكي ن املطرودين من شبه الجزيرة ٕالايب ﺮية من
طرف امللك الاسباني فيلي الثالث سنة 1619م وذلك من خالل
تسهيل استقرارهم بالعيون وإنشاء "حومة السانية" أورباط
ٔالاندلس (٨٦).أما بمراكش فنجد بحومة القصور دربا يحمل اسم
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دراﺳﺎت
درب السانية ،أخ ﺮنا بعض التجار املجاورين للدرب أن سبب
تسميته ذا الاسم ،راجع لتوفر رياض كب ﺮ خاص بأحد الشرفاء
املسعودي ن ع ى بﺌﺮ وسانية كانت ساكنة الدرب ت ﺮدد عل ا ألخذ
املاء لعدم توفر ُدورهم عليه ،ويعودون ذا الخ ﺮ إ ى عشرينات
القرن العشرين دون تأكدهم من ذلك ،ولم نستطع التأكد من الخ ﺮ
ُ
أونفيه الن الرياض املشار إليه انقسم إ ى دور صغ ﺮة وانتقلت
ساكنة جديدة للدرب غاب ع ا سر تسمية الدرب.

}^ í³
توصلنا ي اية هذا البحث ا ى مجموعة من الاستنتاجات ،من
بي ا:
ّ
 ارتباط اسم الناعورة بصوت النعر الذي تحدثه أثناء دورا ا،
إضافة ا ى داللة أخرى مرتبطة ّ
بالسيالن.
 الفرق ب ن الناعورة والسانية هو أن التقنية ٔالاو ى عبارة عن
عجلة كب ﺮة تدور بفعل التيار املائي وتقام ً
دائما ع ى ضفاف
ٔالا ار ،أما السانية فﻬ عجلة صغ ﺮة ذات صبيب ضعيف،
ً
أساسا ي الزراعة وتعتمد ع ى الطاقة الحيوانية.
تستعمل
 إجماع املصادر التاريخية ونتائج البحث ٔالاثري ع ى أن
السلطان املري أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق هو َم ْن
أعطى ٔالاوامر إلقامة الناعورة الضخمة ذات القطر البالغ 26
م ﺮ والبالغ عرضها م ﺮين  ،لكن أبنه أبو يعقوب يوسف هو
الذي قام ع ى تحقيق مشروع والدﻩ بعد وفاته سنة 1286م.
 كانت النتيجة املباشرة لتأسيس فاس الجديد إدخال الناعورة
ملدينة فاس ،إذ لم يكن يفصل ب ن تشييد هذﻩ املدينة سنة
 1276وإقامة الناعورة سنة  1287-1286سوى عشر سنوات.

 أثبتت الشواهد املادية ال توقفنا عندها استخدام املغاربة
للسانية قبل العصر املري  ،لكننا ال نستطيع املجازفة والقول
أن الناعورة استعملت منذ العصر املوحدي وبالضبط خالل
ُ ّ
القرن الثاني عشر .و ي املقابل ال ن َسلم ُبولوج الناعورة
للمغرب خالل القرن الثالث عشر ،ألنه ال توجد أية إشارة
تؤكد أن ما ّ
شيدﻩ املرينيون بفاس كان أول ناعورة ي املغرب.

V
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) (٩ملو ي إدريﺴ عبد الرحمان ،من تاريخ شبكة توزيع املياﻩ ي مدينة فاس،
مجلة دعوة الحق ،العدد  ،392السنة الحادية والخمسون ،جمادى ٔالاو ى
1430هـ /ماي 2009م ،ص.108 .
) (١٠معلومات استقيناها من ع ن املكان من عدة صناع وحرفي ن تجاور
دكاكي م دكاك ن النواعرية املغلقة ً
حاليا ،يوم الثالثاء  23أبريل .2013
(11) Hill. D.R., Nā`ũra, in Encyclopédie de l’Islam,
Nouvelle édition établie avec le concours des
principaux orientalistes par C.E.Bosworth, E. van
Donzel, W.P. Heinrichs et feu Ch.Pellat, sous le
patronage de L’Union académique internationale,
E.J.Brill - Leiden-New york, G.-P.Maisonneuve et
Larose S.A – Paris, 1993, Tome VII, p.1039.
(12) Colin, G.S., La Noria Marocaine et les machines
hydrauliques dans le monde arabe, Hespéris,
Tome XVI, fasc. I, I(er) trimestre 1932, p.22, note
n°1.

) (١٣بنعبد ﷲ محمد بن عبد العزيز ،املاء ي الفكر ٕالاسالمي ؤالادب العربي،
منشورات وزارة ٔالاوقاف والشؤون ٕالاسالمية ،الرباط ،1996 ،الجزء
الثالث ،ص.239 .
(14) Colin, G.S., Op. Cit., p. 23.
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(15) Madani, T., l’Eau dans le monde musulman
médiéval : l’exemple de Fès (Maroc) et de sa
région, Thèse pour obtenir le grade de docteur
de l’université Lyon II en Histoire, 2003,(copie
numérique), sans numéros de pages.
(16) Pascon, P., « La petite et la Moyenne
Hydraulique », in La question hydraulique : 1petite et moyenne hydraulique au maroc, presses
de Graphique S.A, Rabat, 1984, pp.13-41.
(17) Hill. D.R., Op. Cit., p. 1039.
(18) Madani, T., Op. Cit., non numéroté.
(19) Colin, G.S., Op. Cit., p. 48.

) (٢٠بن عبد الجليل عبد العزيز ،الناعورة ،معلمة املغرب ،من إنتاج الجمعية
املغربية للتأليف وال ﺮجمة والنشر ،نشر مطابع سال ،2005 ،الجزء ،22
ص.7406 .
) (٢١الطويل محمد حجاج ،السانية ،معلمة املغرب ،من إنتاج الجمعية املغربية
للتأليف و الترجمة و النشر ،نشر مطابع سال ،2001 ،الجزء  ،14ص.
.4830
) (٢٢بنعبد ﷲ محمد بن عبد العزيز ،مرجع سابق ،الجزء الثالث ،ص-238 .
.239
) (٢٣حسن ياس ن خض ﺮ ،طرائق وأساليب الزراعة والري ي ٔالاندلس من
خالل كتب الفالحة ،رسالة لنيل درجة الماجستير ي التاريخ ٕالاسالمي،
جامعة بغداد ،كلية ٓالاداب ،قسم التاريخ ،2007 ،املبحث الثالث ،غ ﺮ
ُمرقم.
) (٢٤الطاهري أحمد" ،تقنيات الفالحة ٔالاندلسية ب ن ال ﺮاث العلمي املحفوظ
والدراسات التاريخية" ،ضمن :حسن حافظي علوي )تحت إشراف(
الفالحة والتقنيات الفالحية ي العالم ٕالاسالمي ي العصر الوسيط،
مؤسسة امللك عبد العزيز بالدار البيضاء ،كلية ٓالاداب والعلوم الانسانية
بالرباط ،سلسلة اوراش البحث ،2011 ،ص.194 .
) (٢٥كارتسيف فالديم ﺮ ،خازانوفسكي بيوتر ،آالف السن ن من الطاقة ،ترجمة
محمد غياث الزيات ،سلسلة عالم املعرفة ،عدد  ،187يوليو ،1994
صص.41-40 .
) (٢٦بن منصور عبد الوهاب ،كشاف أسماء ٔالاسر املغربية ،املطبعة امللكية،
الرباط ،1972 ،ص.100 -8.
(27) Eisenbeth, Maurice., Les juifs de l’Afrique du
Nord :
Démographie
et
Onomastique,
imprimerie du lycée, Alger, 1936, p.157.

) (٢٨الفاسي ع ي ابن أبي زرعٔ ،الانيس املطرب بروض القرطاس ي أخبار ملوك
املغرب وتاريخ مدينة فاس ،دار املنصور للطباعة و الوراقة ،الرباط،
 ،1973ص. ٤٠٧ .
) (٢٩مجهول من أھل القرن الثامن الهجري ،كتاب الحلل املوشية ي ذكر
ٔالاخبار املراكشية ،حققه الدكتور سهيل زكار ؤالاستاذ عبد القادر زمامة،
دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء ،الطبعة ٔالاو ى  ،1979ص.177 .
) (٣٠النويري أحمد بن عبد الوهاب )تو ي سنة 732هـ( ،تاريخ الغرب ٕالاسالمي
ي العصر الوسيط من كتاب اية ٔالارب ي فنون ٔالادب ،تحقيق وتعليق
الدكتور مصطفى أبو ضيف احمد ،دار النشر املغربية ،الدار البيضاء،
 ،1985ص.٤٥٥ .
) (٣١الفاﺳ الحسن بن محمد الوزان ،وصف إفريقيا ،ترجمه عن الفرنسية
د.محمد ح ي ود.محمد األخضر ،دار الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت ،الطبعة
الثانية ،1983 ،الجزء ٔالاول ،ص.285- 284 .

(32) Colin, G.S., « L’origine des Norias de Fès »,
)Hespéris, Tome XVI, fasc. I-II, I(er )et 3(eme
trimestres 1933, p.156.

) (٣٣العمري ابن فضل ﷲ ،وصف املغرب أيام السلطان أبي الحسن املري
العمري
،
مقتبس من مسالك ٔالابصار ي ممالك ٔالامصار البن فضل ﷲ
تحقيق محمد املنوني ،قطعة منشورة ضمن  :املنوني محمد ،ورقات عن
حضارة املريني ن ،منشورات كلية ٓالاداب و العلوم ٕالانسانية بالرباط،
سلسلة بحوث و دراسات رقم  ،20الطبعة الثانية  ،2000ص552-.
.551
) (٣٤ابن الخطيب لسان الدينٕ ،الاحاطة من أخبار غرناطة ،تحقيق محمد عبد
ﷲ عنان ،نشر مكتبة الخان ي ،القاهرة ،الطبعة الثانية1973 ،م ،ص.
.140-139
) (٣٥ابن الخطيب لسان الدين ،معيار الاختيار ي ذكر املعاهد والديار ،تحقيق
الدكتور محمد كمال شبانة ،طبع تحت إشراف اللجنة املش ﺮكة لنشر
ال ﺮاث ٕالاسالمي ب ن اململكة املغربية ودولة ٕالامارات العربية املتحدة ،د.ت،
ص.176 .
) (٣٦املنوني محمد ،ورقات عن حضارة املريني ن ،منشورات كلية ٓالاداب و
العلوم اإلنسانية بالرباط ،سلسلة بحوث ودراسات رقم  ،20الطبعة
الثانية  ،2000ص.33-32 .
(37) Colin, G.S., « L’origine des Norias de Fès »,
Op.Cit., p. 157.
(38) Delarozière, J., Bressolette, H., « La Grande Noria
– et l’Aqueduc du Vieux Mechouar a Fès
Djedid », in Quatrième congrès de la Fédération
des Sociétés Savantes de l’Afrique du Nord, Rabat
18-20 avril 1936, publié par les soins de la
société Historique Algérienne, Alger, 1939, Tome
II, 628-629-630.
(39) Michaux-Bellaire, E., Salmon, G., « Description de
la ville de Fès », in Archives Marocaines,
publication de la Mission scientifique du Maroc,
Volume XI, N° I, Ernest Leroux, éditeurs, Paris,
1907, p. 258.
(40) Delarozière, J., Bressolette, H., Op. Cit., pp. 633634.
) (٤١املنوني محمد ،مرجع سابق ،ص.23 .
(42) Ibid., p.635.
(43) Madani, T., Op. Cit., non numéroté.
(44) Erckmann, Jules., Le Maroc Moderne, challamel
ainé, éditeur, paris, 1885, p. 25.
) (٤٥الفاﺳ الحسن بن محمد الوزان ،مرجع سابق ،الجزء ٔالاول ،ص.284 .
(46) Delarozière, J., Bressolette, H., Op. Cit., pp. 635638.
(47) Madani, T., Op. Cit., non numéroté.
(48) Ibidem.

) (٤٩النم ﺮي ابن الحاج ،فيض العباب وإفاضة قداح ٓالاداب ي الحركة
السعيدة إ ى قسنطينة والزاب ،دراسة وإعداد الدكتور محمد ابن
شقرون ،دار الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى  ،1990ص178- .
.176
) (٥٠استعمل هذا الاسم ي ٔالاندلس للداللة ع ى الفضاء الواسع ي جوار املدن،
حيث يكون ميدانا أللعاب الفروسية وعرض الجيوش ،ومن ٔالاندلس انتقل
للمغرب واش ر ي ضاحية فاس ،ثم ي ناحية مدينة تازا .وعرف هذا الاسم
بفاس ي صدر الدولة املرينية ،وضمن منجزات السلطان يوسف بن
يعقوب ،و حسب إشارة ي روض القرطاس فان هذﻩ الحديقة كان موقعها
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بالضاحية الشمالية لفاس الجديد ،ويحدد البعض مركزها بأنه ع ى مقربة
من املكان املعروف بامللعب حيث تقام العاب الفروسية أيام ٔالاعياد ع ى
ضفة وادي الجواهر ،وتمثل هذﻩ الحديقة ي بداي ا حديقة مغ ﺮسة
ومجهزة بدوالب مائي لسق ا .انظر :املنوني محمد ،مرجع سابق ،ص–62.
.63
(51) Madani, T., Op. Cit., non numéroté.

) (٥٢النم ﺮي ابن الحاج ،مصدر سابق ،ص.١٧٩ -١٨٠ .
) (٥٣املنوني محمد ،مرجع سابق ،ص.68-67 .
Madani, T., Op. Cit., non numéroté.

) (٥٤النم ﺮي ابن الحاج ،مصدر سابق ،ص.212-211 .
) (٥٥املا ي ع ي حامد ،املغرب ي عصر السلطان أبي عنان املري  ،دار النشر
املغربية ،الدار البيضاء ،1986 ،ص.176 .
) (٥٦المنوني محمد" ،حضارة ب مرين من خالل منشآ م املعمارية" ،ضمن
العربي الصق ي )تحت إشراف( ،مذكرات من ال ﺮاث املغربيNord ،
 ،Organisationالرباط ،1985 ،الجزء الثالث ،ص.25-24 .
) (٥٧املنوني محمد ،مرجع سابق ،ص.17 .
) (٥٨ابن الخطيب لسان الدين ،معيار الاختيار ،...مرجع سابق ،ص164- .
.163
) (٥٩هوز ي احمد" ،النمو الحضري بمدينة مراكش ي عهد املريني ن
والسعدي ن" ،ضمن أعمال امللتقى الثاني ملركز الدراسات ؤالابحاث حول
مراكش تحت عنوان :مراكش خالل العصرين املري والسعدي ،مجلة كلية
ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية بمراكش ،العدد  ،1992 ،8ص.12.
) (٦٠الفاﺳ ع ي ابن أبي زرع ،مصدر سابق ،ص. ٤٠٧ .
) (٦١التاد ي أبو يعقوب يوسف بن يح  ،أخبار أبي العباس السب  ،يوجد بذيل
نص التشوف إ ى رجال التصوف ،تحقيق أحمد التوفيق ،منشورات كلية
ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية ي الرباط ،سلسلة بحوث ودراسات ،رقم ،22
الطبعة الثانية  ،1997ص.٤٦٩ .
) (٦٢رابطة الدين محمد ،أبو العباس السب ومجال مراكش – مالحظات
وتساؤالت  ، -ضمن الرباطات والزوايا ي تاريخ املغرب :دراسات تاريخية
مهداة لألستاذ إبراهيم حركات ،انجاز الجمعية املغربية للبحث التاري ي،
منشورات كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية بالرباط ،سلسلة ندوات
ومناظرات رقم  ،69ص.54-53 .
) (٦٣رابطة الدين محمد ،مراكش زمن حكم املوحدين :جوانب من تاريخ
املجال وٕالانسان ،المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش ،الطبعة ٔالاو ى
 ،2008الجزء ٔالاول ،ص.203 .
) (٦٤القزوي زكريا بن محمد بن محمود ،آثار البالد وأخبار العباد ،دار ب ﺮوت
للطباعة و النشر ،ب ﺮوت ،1979 ،ص.200-199.
) (٦٥العجالوي املوساوي ،تقنيات استخراج املياﻩ الباطنية من مناجم الفضة
ي املغرب )2هـ 7 -هـ٨ /م – 13م( ،ضمن أعمال ندوة املاء ي تاريخ
املغرب ،منشورات كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية بع ن الشق ،الدار
البيضاء ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،11ص.113-103.
(66) Meunié. J., Terrasse. H., Deverdun, G., Recherches
Archéologiques a Marrakech, publications de
l’institut des Hautes études Marocaines, Tome
LIV, Arts et Métiers Graphiques, Paris, 1952. p.68.
(67) Pascon, P., Le Haouz de Marrakech, Editions
marocaines
et
internationales,
Tanger,
1977,Tome I ,p.114.
) (٦٨الفاﺳ الحسن بن محمد الوزان ،مصدر سابق ،الجزء الثاني ،ص.127 .

) (٦٩علوي حسن حافظي ،سجلماسة وإقليمها ي القرن الثامن الهجري/

الرابع عشر امليالدي ،منشورات وزارة ٔالاوقاف والشؤون ٕالاسالمية ي
الرباط ،1997 ،ص.73-72 .
) (٧٠بنحمادة سعيد ،املاء وٕالانسان ي ٔالاندلس خالل القرن ن  7و  8هـ 13 /
و 14م :إسهام ي دراسة املجال واملجتمع والذهنيات ،دار الطليعة
للطباعة و النشر ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى  ،2007ص.62-61-60 .
) (٧١أسكان الحسين" ،تكنولوجيا التحكم ي املاء بالجنوب املغربي خالل
العصر الوسيط" ،مجلة أمل ،العدد  ،24السنة الثامنة،2001 ،
ص.21.
) (٧٢تاوشيخت لحسن ،عمران سجلماسة :دراسة تاريخية وأثرية ،منشورات
وزارة ٔالاوقاف والشؤون ٕالاسالمية ،اململكة املغربية ،الطبعة ٔالاو ى ،2008
الجزء الثاني ،ص.401-400.
) (٧٣حركات إبراهيم ،السياسة واملجتمع ي العصر السعدي ،دار الرشاد
الحديثة ،الدار البيضاء ،1987 ،ص.281.
) (٧٤الفشتا ي أبو فارس عبد العزيز ،مناهل الصفا ي مآثر موالينا الشرفا،
مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون ٕالاسالمية والثقافية ي اململكة املغربية،
دراسة وتحقيق الدكتور عبد الكريم كريم ،د.ت ،ص.261 .
) (٧٥استفدنا ذلك من خالل عدة زيارات ميدانية لقصر البديع بمراكش خالل
سنة  ،2013قامت خاللها محافظة املوقع السيدة حسناء الحداوي
بتوضيح التقنيات املستخدمة ي القصر لل ود باملاء.
) (٧٦الحا ي عبد ﷲ ،الدولة السعدية :آليات التطور ومظاهر التدهور،
سوس ب ن 1015-916هـ 1609-1510 /م ،أفريقيا الشرق ،الدار
البيضاء ،2013 ،ص.172 .
) (٧٧ايت بنصالح عبد العزيز ،شيشاوة منذ ما قبل التاريخ إ ى ٓالان ،املطبعة
والوراقة الوطنية ،مراكش ،الطبعة ٔالاو ى  ،2012ص.180-179 .
) (٧٨املنوني محمد ،دليل القصبة ٕالاسماعيلية بمكناس ،ضمن :الفقيه املنوني
أبحاث مختارة ،منشورات وزارة الشؤون الثقافية ،الرباط،2000 ،
ص.74.
) (٧٩املرجع نفسه ،ص.76 .
) (٨٠بلمقدم رقية "،تنظيم توزيع مياﻩ واد بوفكران وضبط استغاللها ي عهد
املو ى إسماعيل" ،ضمن أعمال ندوة واد بوفكران :البيئة والتاريخ و آفاق
ال يئة ،منشورات عمادة جماعة املو ى إسماعيل بمكناس ،1993 ،-8-
ص.٧٣.
) (٨١وندوس جون ،رحلة إ ى مكناس ،ترجمه عن الانجل ية د.زهراء إخوان،
منشورات عمادة جامعة املو ى إسماعيل  ،١٩٩٣ ،-3-ص.82.
) (٨٢بنسعيد عبد ﷲ ،مدينة سال :حديث الصورة ،دار أبي رقراق للطباعة و
النشر ،الرباط ،الطبعة ٔالاو ى  ،2008ص.235.
) (٨٣املرجع نفسه ،ص.23 .
) (٨٤براون كينيث ،موجز تاريخ سال  ،1800-1000ترجمه عن الانجل ية
محمد حبيدة وأناس لعلو ،منشورات أمل ،الدار البيضاء ،الطبعة ٔالاو ى
 ،2001ص.41.
) (٨٥دوتي إدمون ،مراكش ،ترجمة عبد الرحيم حزل ،منشورات مرسم ،الرباط
 ،2011ص.212-211.
) (٨٦الرامي خالد ،النظام ٔالاصيل لتوزيع املاء بمدينة تطوان 1913-
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باحث دكتوراﻩ حفظ وتسي ﺮ ال ﺮاث ٔالاثري
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تلمسان – الجمهورية الجزائرية
 

<<
<
“ 
~ ł
ﬂ ×ş ÚŁ
ﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر ﻣﻦ أﻫﻢ وأﻛرث اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮ ًرا ،ﻧﻈ ًﺮا ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ اﳌﺎﺳﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﳌﻨﺎﻫﺞ واﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺸﺎرب،
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑني ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷدوات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﺘﻄﻮرة ،ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻟﻌﺮض ،أو اﻟﺪﻋﻢ
واﻹﺛﺒﺎت ﳌﺎ ﺟﺎدت ﺑﻪ ﻋﺪﻳﺪ ﺑﻄﻮن اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻫﺬا وﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ إن اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒﴩﻳﺔ
ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ،ﻳﻌﺪ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻛﻨـ ًﺰا ﺗﺎرﻳﺨ ًﻴﺎ ﻻ ﻳﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ ،دور ﻛﺒري ﻳﺆدﻳﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻟﻪ ﻋﺪة ﻓﺮوع ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺗﺪرﺳﻪ ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ،ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﻟﻜﺜرية اﻟﺘﻲ ﻳﺪرﻫﺎ ،ﰲ ٍ
وﻗﺖ أﺻﺒﺢ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻛﺄداة ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺎﴈ اﻟﺒﴩﻳﺔ ،ﻛﻴﻒ ﻻ ودول ﻋﺪة ﺗﺤﺎول ﺟﺎﻫﺪة اﳌﴤ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺮف ﺑﻌﻠﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻮﻗﺎيئ.
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دولة ي العالم ب ﺮاث ثقا ي معت ﺮ ،وتعمل كل م ا ع ى
تزخر كل ٍ
ايجاد حلول وأساليب ،وطرق جديدة للحد من دمار وخراب وزوال
آثارها ،ي وقت يعرف فيه العالم ظهور مختلف املنظمات والهيآت
الدولية ال تنادي من خالل بنود تشريعا ا العالم أجمع ،إ ى
ضرورة املحافظة ع ى هذا ٕالارث الثقا ي ٔالاثري الغ واملتعدد،
ً
الذي سرعان ما أصبح يعرف ب ﺮاث ٕالانسانية جمعاء .وانطالقا من
حماية الهوية الثقافية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية ،ال
أنتجت دوافع أدت إ ى اتحاد مجتمعات الدول الغربية ،لوضع آليات
ومناهج خاصة ،تضع ي مقدمة أولويا ا التعاون املش ﺮك فيما بي ا
أوال ،ودول املتوسط املدرجة ضمن سياسا ا ثانيا ،إ ى ضرورة
التوفيق ب ن تجسيد املشاريع التنموية الاقتصادية الك ﺮى من جهة،
ً
وتحقيق حماية متكاملة لل ﺮاث الثقا ي ٔالاثري من جهة ثانية ،وصوال
إ ى تنمية مستدامة ،وسط توافق ي ٓالاراء ؤالافكار ي ش

املجاالت ،السياسية والثقافية والاجتماعية ،والاقتصادية ،ع ى أن
دولة دورها وفق ما تمتلكه من قدرات وإمكانات مالية
تؤدي كل ٍ
علمية ثقافية.
تقنية
ٍ
مادية ،و ٍ
ٍ
ومن ب ن أبرز تلك الدول نجد فرنسا ،ال عرفت وتبنت
اس ﺮاتيجية جديدة ،خاصة بصيانة وحماية ال ﺮاث ٔالاثري ميدانيا،
ومن ثم مساهم ا الفعالة ي نشر تجرب ا خارج الوطن الفرنﺴ ،
وحشر نفسها داخل عدة حمالت دولية داعية إ ى ضرورة الحد من
خطر ديد مشاريع التنمية ع ى ال ﺮاث ٔالاثري املطمور بصفة
َ
خاصة .التجربة ال عرفت بداي ا صعوبة كب ﺮة ي التوفيق ب ن
جانب ن جد مهم ن هما الجانب الاقتصادي والجانب ٔالاثري.
ً
الواقع الذي سنعالجه ي هذا البحث ،انطالقا من ضبط
ٔالاسباب ال أدت إ ى ظهور علم ٓالاثار الوقائي أو مصطلح الوقاية
ً
عامليا )نشأته وتطورﻩ( ،ومن ثم الدخول ي التجربة الفرنسية ي
هذا املجال ً
بدءا بضبط مصطلحه ،مع التطرق إ ى أدواته وشروط
ً
ً
ذكر ألهم مؤسساته
تنفيذﻩ علميا وميدانيا ،وكذا طرق تمويله ،مع ٍ
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ً
التنفيذية ،وصوال إل تصدير تلك التجربة خارج الحدود .وهدف
ً
هذا البحث هو التعريف ذا العلم الجديد الذي أصبح معروفا
عند الغرب ٔالاوربي ،إبر ًازا للدور الكب ﺮ واملهم للبحوث ٔالاثرية
الوقائية ،ي توثيق ال ﺮاث ٔالاثري املطمور واملغمور منه ،الجانب
املهم ي مجال حماية ال ﺮاث ٔالاثري املهدد بمشاريع التنمية
الاقتصادية الضخمة ،وللوصول إ ى ذلك أثرنا هذﻩ التساؤالت ،ما
ي حقيقة هذا العلم الجديد؟ ،وما أهم مبادئه القانونية ،والعلمية
التقنية ،وأهم مؤسساته امليدانية؟ ومن هو البلد العربي الذي قام
بتطبيق هذﻩ التجربة الوقائية بمساعدة فرنسا ي بداي ا؟

_íÚ^ÂÜéâ^ËÚVğ÷æ
 -١/١ال ﺮاث الثقا ي:
عرف ي اتفاقية اليونيسكو سنة ١٩٧٢ع ى أنه يشمل:
ٓالاثار :يقصد ا ٔالاعمال املعمارية ،وأعمال النحت والتصوير ع ى
املباني والعناصر أو التكوينات ذات الصفة ٔالاثرية ،والنقوش،
ً
جميعا قيمة عاملية استثنائية
والكهوف ،ومجموعات املعالم ال لها
من وجهة نظر التاريخ ،أو الفن أو العلم.
املجمعات :وتضم مجموعات املباني املنعزلة أو املتصلة ،ال لها
بسبب عمار ا ،أو تناسقها ،أو اندماجها ي منظر طبي ي ،قيمة
عاملية استثنائية من وجهة نظر التاريخ ،أو الفن ،أو العلم.
املواقع :وتشمل أعمال ٕالانسان ،أو ٔالاعمال املش ﺮكة ب ن ٕالانسان
والطبيعة ،وكذلك املناطق بما ف ا املواقع ٔالاثرية ال لها قيمة
عاملية استثنائية من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية ).(١
 -٢/١الحفظ:
يقصد به أنه عملية ترمي ي املقام ٔالاول إ ى املد ي عمر
القطعة ،وذلك باتباع ٔالاساليب الوقائية ملنع تدهورها ،الطبي ي أو
الناتج عن حادثة ما وذلك لف ﺮة زمنية معينة طالت أم قصرت).(٢
وتشمل أعمال الحفظ) :التدعيم ،الاستقرارية ،التنظيف ،وإزالة
ال ﺮميمات السابقة) ،(٣أما الحفاظ فهو اتخاذ اجراءات تساند
وتؤازر الوضع الحا ي للبناء ،ومواد بنائه ووضعه ٕالانشائي،
باإلضافة إ ى املوقع والوسط املحيط ،بما ي ذلك الصيانة
الدورية) (٤لتسجيل جميع ٔالاضرار ومعالج ا.
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ً
عرفت الدول الغربية ً
اقتصاديا معت ًﺮا ،ما أدى إ ى حدوث
نموا
صدامات ب ن من يقوم بحماية ال ﺮاث ٔالاثري واملهيئ ن ،حيث كان
ً
ٔالاول يعاني ً
فادحا من الناحية القانونية الداعمة ملبدئه ،أما
نقصا
الثاني فيقابله الدعم القانوني الكب ﺮ ملشاريع التنمية الاقتصادية،
ومن خالل هذﻩ الصدامات س ى الاتحاد ٔالاوروبي إ ى إيجاد حلول
ولو ظرفية للتوفيق ب ن الجانب ن الاقتصادي والثقا ي )ٔالاثري( .حيث
جاءت املبادرة ٔالاو ى من خالل وضع الاتفاقية ٔالاوربية ال أكدت

ع ى أن ال ﺮاث ٔالاثري ء ضروري من أجل فهم تاريخ البشرية
سنة  ،١٩٥٣خطوة دفعت باللجنة الثقافية والعلمية ،املنبثقة عن
املجلس ٔالاوربي سنة  ١٩٦٣ي ميثاقا الذي ن ت فيه إ ى أن التطور
ً
خطرا كب ًﺮا ع ى تراث
الاقتصادي والتقدم التكنولو ي سيشكل
املدن وجمالها ،إضافة إ ى زيادة الكثافة السكانية وعدم مسايرة
التشريعات* ال وضع ا معظم الدول ٔالاوربية ي هذا املجال )،(٥
التوجه الذي دعم فيما بعد بميثاق )البندقية( الصادر ي سنة
.١٩٦٤
أما ي  ١٩نوفم ﺮ من سنة  ١٩٦٨أصدرت منظمة )(UNESCO
اتفاقية بشأن صون املمتلكات الثقافية ال ددها ٔالاشغال العامة
والخاصة ،ال اتخذت شكل مؤتمرات عاملية وتوصيات ،للمساهمة
ي انقاذ عدة منشآت ذات قيمة أثرية بارزة ع ى املستوى العالم
املهددة بالزوال ،ودعم نشاط الحفاظ ع ى ال ﺮاث الحضاري،
خاصة بعد ما أحدثة مشروع اقامة السد العا ي ع ى ر النيل ،من
خطر اغراق وتدم ﺮ املعابد ال شيدت شمال أسوان ال تعود
ألك ﺮ من ثالثة آالف سنة ،وكذا املواقع املجاورة لها ،وألحت هذﻩ
الاتفاقية ع ى ضرورة التوفيق ب ن صون املمتلكات الثقافية وب ن
التغي ﺮات ال تقتض ا التنمية الاجتماعية والاقتصادية ،عن طريق
)(٦
) التشريع ،التمويل ،والاجراءات ٕالادارية(.
َ
ومن ث ﱠم أصدر الاتحاد ٔالاوربي ي السنة املوالية) (١٩٦٩اتفاقية
ثانية لحماية ال ﺮاث ٔالاثري ،ال جاء ي مضمو ا ع ى أن ٔالاولوية
تكون لحماية ال ﺮاث ٔالاثري ،وذلك بتطبيق الطرق العلمية ٔالاك ﺮ
صرامة ي البحوث والاكتشافات ٔالاثرية ،للحفاظ ع ى أهمي ا
التاريخية كاملة ،ومحاربة أعمال الحفر غ ﺮ القانونية ،ال تسبب
خسارة كب ﺮة للمعلومات العلمية ،و ي غ ﺮ قابلة لالس ﺮجاع،
املرهونة بالقطع ٔالاثرية ،ويتم كل هذا من خالل إعطاء الحفريات
ً )(٧
ٔالاثرية القيمة العلمية الكاملة حيثما كان ذلك ممكنا.
أما ي عام  ١٩٧٢أصدرت منظمة ) (UNESCOاتفاقية أخرى
لحماية ال ﺮاث العالم الثقا ي والطبي ي ،ال حثت من خالل
بنودها التشريعية ع ى اتخاذ سياسة عامة دف إ ى جعل ال ﺮاث
يؤدي وظيفته ي حياة املجتمع ،من خالل املحافظة عليه وعرضه،
واتخاذ تداب ﺮ )قانونية ،علمية ،تقنية ،إدارية ومالية( ،مناسبة
ً
لحماية ال ﺮاث ٔالاثري ،منشئة بذلك اللجنة الدولية الحكومية
ً
لحماية ال ﺮاث العالم الثقا ي والطبي ي ،مدعومة بصندوق حماية
ال ﺮاث الثقا ي والطبي ي العالم  (٨).كما اع ﺮفت ي السنة نفسا
باملركز الدو ي ) (ICCROMكعنصر من هيأ ا الاستشارية ،يساهم
هو ٓالاخر ي اعداد التوصيات ؤالاعمال وال ﺮامج (٩).ليتم ي سنة
 ١٩٨٤عقد ندوة ي مدينة فلورنسا ) (Florenceبغية اعداد
توصية إ ى حكومات الدول حول موضوع " علم ٓالاثار والتنمية"،
مشروع جسد من طرف مجلس أوربا بنيس ) (Niceمن  ٤إ ى ٦
نوفم ﺮ ،ي ندوة بعنوان" علم ٓالاثار ؤالاشغال الك ﺮى" ال ألح ف ا
ع ى ضرورة إدارة تنفيذ املشاريع التنموية الك ﺮى ،وايجاد الحلول
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التقنية والقانونية واملالية ،من أجل دراسة وحماية ال ﺮاث ٔالاثري،
بعد النتائج املتوصل إل ا من خالل معالجة عدة دراسات لتجسيد
عدة مشاريع تنموية متعلقة بالب التحتية والتنمية الحضرية ي
مختلف البلدان ٔالاوربية ،هذﻩ الندوة وجهة خصي ً
صا إ ى املهيئ ن
وعلماء ٓالاثار ،واملهندس ن املعماري ن واملخطط ن والعامل ن ،ال
أكدت ع ى أن الوقت هو البعد الرابع من واقع ٕالانسان ،لذا يتطلب
)(١٠
وضع نقاط مرجعية للحفاظ ع ى ذاكرة املا .
ومن أبرز املشاكل ال طرحت ي الندوة نذكر م ا:
 غياب الحوار والتفاهم ع ى سبيل املثال ب ن املخطط ن وواض ي
السياسات ؤالاثري ن ،من خالل توضيح املناهج ؤالاهداف لكل
م ما.
 نقص املوارد ي كث ﺮ من الحاالت ،فيما يتعلق بال ﺮاث ٔالاثري.
 نقص ي تنفيذ الاتفاقيات الدولية املوجودة بالفعل ي هذا
املجال.
ورأت أنه من الواجب القيام بـ:
 الجرد ٔالاثري الوط .
 إدراج الاعتبارات ٔالاثرية عند القيام بالتخطيط.
 تحس ن الجانب أو ٕالاطار القانوني.
 ضمان توف ﺮ املوارد الكافية للعمل ٔالاثري.
 اتخاذ خطوات لتثقيف الجمهور بأهمية حماية ال ﺮاث
ٔالاثري).(١١
 تحس ن تبادل املعلومات ب ن الدول.
 إجراء البحوث حول حماية ال ﺮاث ٔالاثري.
إال أن هذﻩ الندوة أثارت ً
عددا من التساؤالت نورد م ا:
 كيف يمكن تحس ن الاتصاالت ع ى املستوى العم ي)امليداني(
ب ن املقررين واملخطط ن وعلماء ٓالاثار ،فيما يتعلق باألشغال
الك ﺮى؟
 كيف يمكن لعلماء ٓالاثار ورجال ٔالاعمال الاستفادة من انقاذ
ٓالاثار لعامة الناس؟
 كيف يمكن تنظيم اتصاالت دائمة ما ب ن رجال ٔالاعمال
ٔالاوربي ن واملهيئ ن وعلماء ٓالاثار؟ ).(١٢
لتعطي هذﻩ ٔالاعمال ثمارها بعد ثالث سنوات ي بنود امليثاق
الدو ي إلدارة ال ﺮاث ٔالاثري سنة  ،١٩٩٠الذي دعا إ ى ضرورة حماية
ال ﺮاث ٔالاثري ،من خالل وضع سياسة متكاملة ،تعد وفق التشريع
القانوني ،والقيام بـ)املسح والتحري ،الصيانة والحفظ ،التقييم
وإعادة البناء ،والنوعية املهنية ،والتعاون الدو ي() ،(١٣الذي دعم
فيما بعد بامليثاق الدو ي ٔالاوربي املعروف باتفاقية مالطا ،ال تعت ﺮ
نقطة التحول والتوجه نحو علم ٓالاثار الوقائئ ،الامر الذي دفع
بفرنسا إ ى إعداد مسودة تنظيم علم ٓالاثار الوقائي ي سنة ،١٩٩٨
ي وقت كان الاتحاد ٔالاوروبي يس ى إ ى حماية تراثه ٔالاثري من

خالل تأسيسه لفكرة علم ٓالاثار الوقائي خالل سنوات ،(١٤) ١٩٦٠
الفكرة ال لم تنجح ف ا.
ونجحت فرنسا ي استغالل الاتفاقية ٔالاوربية لسنة ١٩٩٢
ً
ً
إطارا متماسكا لوضع
املنعقدة ي ) (Vallettaال وضعت
سياسات تعزيز حماية ال ﺮاث ٔالاثري ،ال عرفت استجابة واسعة،
هذا املشروع ٔالاوربي القديم الطرح الجديد املصطلح ،الذي قام
بعملية تقييمية ملسار علم ٓالاثار الوقائي املطروح ي سنة ٢٠٠٠
ملشروع ) ،(EPACوخلص إ ى أن املشروع لم ينجح خالل الاجتماع
املنعقد ي مدينة فيلينيوس ،ي الف ﺮة املمتدة من  ١٦إ ى ١٨
ديسم ﺮ  .(١٥)٢٠٠٤إال أن فرنسا عملت جاهدة ع ى وضع ٕالاطار
القانوني واملؤسساتي ،لعلم ٓالاثار الوقائي الذي دف إ ى حماية
ال ﺮاث ٔالاثري املطمور أو املغمور املهدد بمشاريع التنمية ،سيما سنة
 ٢٠٠١وهو تاريخ صدور أول قانون فرنﺴ ي هذا املجال)ٔ .(١٦الامر
الذي دفع بفرنسا إ ى ال ﺮويج لعلم ٓالاثار الوقائي داخل وخارج
البالد ،وادعا ا بأن علم ٓالاثار الوقائي من صنعها ،ي وقت يرجح
فيه الكث ﺮ من الباحث ن تاريخ ظهور هذا العلم ،إ ى احدى الدول
ٔالاوربية "رومانيا" ال نص قانو ا الخاص رقم ) ،(٦٣/١٩٧٤امللزم
ع ى إجراء الاختبارات ٔالاثرية ع ى ٔالارا املرشحة لتجسيد مشاريع
التنمية ،قبل بداي ا) ،(١٧ومنه نجد أن علم ٓالاثار الوقائي جاء نتيجة
ظروف حتمية فرضها الواقع ع ى كل من يقوم بعمليات التنمية،
من أجل حماية ال ﺮاث ٔالاثري.

êñ^ÎçÖ]…^mû]Ü×Â»íéŠÞ†ËÖ]íe†rjÖ]V^⁄nÖ^m
 -١/٣مفهوم مصطلح علم ٓالاثار الوقائي:
ٕالانسان ،وجميع نشاطاته
هو علم يس ى لدراسة ما
وعالقته بالبيئة ،من خالل الشواهد املادية املطمورة ي باطن
ٔالارض أو تحت املاء قبل القيام بأعمال التنمية) ،(١٨أو هو الرد ع ى
ديد مشاريع التنمية ع ى ال ﺮاث ٔالاثري املطمور ي باطن
ٔالارض) ،(١٩وقد عرف ي مسودة  ١٩٩٨ع ى أنه :انضباط علم ،
يضمن وظيفة اقتصادية محددة ،أو هو شرط أساﺳ لتقدم أعمال
مشاريع التنمية ،ال كانت تأخذ ً
وقتا كب ًﺮا ،وتزيد من ناحية
التكاليف ،وهو جزء ال يتجزأ من البحوث ٔالاثرية) .(٢٠و ذا نجد أن
علم ٓالاثار الوقائي لم يكن دف ي بدايته إ ى وقاية ال ﺮاث ٔالاثري،
بل أعت ﺮ كأداة لضبط مشاريع التنمية فقط ،دون إعطاء قيمة له
كعلم مثل با ي العلوم ي مختلف املجاالتً ،
علما أنه إذا تأسس علم
من العلوم فإن أول ء يتم ضبطه ي املفاهيم.
أما قانون ال ﺮاث الفرنﺴ فعرفه ع ى أنه ..." :جزء من مهمات
الخدمة العامة ،وهو جزء من علم ٓالاثار تحكمه املبادئ ال تنطبق
ع ى جميع البحوث العلمية ،الغرض منه ضمان سالمة املكتشفات
ٔالاثرية املطمورة ي باطن ٔالارض ،وتحت املاء ي الوقت املناسب،
عن طريق الصيانة والحفاظ والدراسة العلمية لعناصر ال ﺮاث
ٔالاثري املتأثرة أو ال تتأثر جراء القيام باألشغال العامة أو الخاصة
املساهمة ي التنمية ،ويقوم ً
أيضا ع ى تفس ﺮ ونشر النتائج،" (٢١)...
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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١٤٤

دراﺳﺎت
من خالل حرص الدولة ع ى التوفيق ب ن متطلبات البحث العلم
وب ن التطور الاقتصادي والاجتما ي) .(٢٢وعلم ٓالاثار ي فرنسا يتم
بطريقت ن ،فعندما نقول "علم ٓالاثار" فيع -امل ﺮمج -وهدفه البحث
العلم  ،أما "علم ٓالاثار الوقائي" فهو لضمان حماية ال ﺮاث ٔالاثري
املهدد بأشغال التنمية ،إال أن هدفهما واحد هو تطوير العلوم
ومعرفة املا ) ،(٢٣كما هو مب ن ي املالحق /الشكل رقم ).(١
وينفذ علم ٓالاثار الوقائي وفق املخطط املب ن ي املالحق /الشكل
رقم ) ،(٢وهو بذلك يفرض القيام بالتشخيص وتنفيذ الحفريات
قصد جمع البيانات ٔالاثرية املوجودة ي املوقع لتحليلها وتسجيلها،
كليا أو ً
أو تغي ﺮ نسق املشروع ً
جزئيا لتجنب حدوث أي تغي ﺮ تق
للمشروع قد يؤثر ً
سلبا ع ى املكتشفات ٔالاثرية (٢٤).أما تعريفه العام
)(٢٥
باللغة ٕالانجل ية فهو إجراء استبا ي
)أي أنه يتم قبل القيام
بمشاريع ال يئة( وهو بذلك يؤكد ع ى مبدأ حماية ال ﺮاث ٔالاثري
ً
املهدد بأشغال التنمية ،الذي يع التنبؤ به وتجنب تدم ﺮﻩ بدال من
القيام بالحفر ،سواء أكان ذلك بحفرية إنقاذيه أو حفرية وقائية.
 -٢/٣عمليات علم ٓالاثار الوقائي )التجربة الفرنسية(:
يعتمد علم ٓالاثار الوقائي الفرنﺴ ع ى عمليت ن رئيسيت ن وأخرى
فرعية و ي:
) -١ (٢/٣التشخيص:
ي علم ٓالاثار الوقائي املحدد ي القانون رقم )(n°2001-44
يتضمن جزئيا خطوت ن من العملية ٔالاثرية ،ال تعد مسألة عدم
توافق ي ٓالاراء ب ن ٔالاوساط العلمية ٔالاثرية " فالتشخيص" هو جزء
من التقييم ،الغرض منه إمكانية تقييم جودة املوقع من ناحية
)العلم ،وال ﺮاث( والحاجة إ ى ضرورة الحفاظ عليه ،أو القيام
بالحفرية ) ،(٢٦من خالل القيام باملسوحات ،والدراسات امليدانية،
ال تؤدي إ ى التحقق من وجود مكتشفات أثرية ي املوقع أو
عدمها ،وتقديم تلك النتائج ي تقرير مفصل ) ،(٢٧فالتشخيص هنا
يعد عملية تقييمية لألرض قبل البدء ي أعمال التطوير) كشق
الطرق ،و يئة مواقف السيارات ،والقطارات عالية السرعة ،(...
ويختلف التشخيص ب ن املناطق الريفية والحضرية ،ففي الحالة
دف إ ى تغطية مساحة موقع
ٔالاو ى يتم بواسطة ٓالالة ال
املشروع التنموي من)  %٧إ ى  ( %١٠من مساحة ٔالارض الكلية،
ً
عن طريق حفر خنادق تمتد من) ٢٠م إ ى  ٥٠م( طوال .ال حظ
املالحق /الشكل رقم ).(٣
أما ي السياق الحضري فيتم الاكتفاء فقط بوضع مجسات ي
مساحات محددة وهذا من أجل للحفاظ ع ى استقرار املباني
الواقعة قر ا ،هذﻩ الصعوبة يتم استدراكها باالعتماد أك ﺮ ع ى
دراسة الوثائق ال لها عالقة بتاريخ املنطقة) .(٢٨و ذا يحقق
التشخيص هدف ن رئيس ن هما:
 الكشف بالوسائل والتحقق من وجود مكتشفات أثرية من
خالل القيام باملجسات وأخذ العينات ودراسة الوثائق
التاريخية.

 القيام بوصف طبيعة املكتشفات وحالة حفظها ،مع تحديد
عمق دف ا ).(٢٩
ليتم بعدها اق ﺮاح املوقع للتصنيف تحت اسم املباني التاريخية إن
)(٣٠
كانت لها أهمية تاريخية كب ﺮة.
يحدد التشخيص من طرف الدولة ،ويتم تمويله من عائدات
الرسوم لعلم ٓالاثار الوقائي ،الذي يدفع ي شكل ضريبة يدفعها
أشخاص من القطاع العام والخاص ،جراء القيام بالتشخيص
الذي ينفذ قبل بداية أشغال ال يئة ال تؤثر ي الطابق
السف ي) ،(٣١بعد الان اء من جمع البيانات ٔالاثرية ي املوقع ،تقدم
ي تقرير التشخيص .وبواسطة التشخيص يتم اصدار شروط القيام
بالحفرية الوقائية ويساعد كذلك ي وضع دف ﺮ الشروط العلم
الخاص بالحفرية واملوقع ،وتبلغ هذﻩ ٔالاخ ﺮة إ ى املطور ،ليصبح
ً
مسؤوال عن الحفرية ،كي يختار هو بنفسه املشغل املعتمد من
طرف الدولة) ،(٣٢ويمكن تلخيص أعمال نتائج التشخيص ي النقاط
التالية:
 التشخيص سل  :الدولة تسمح للمهيأ بالقيام بأعماله.
 التشخيص ايجابي :وهذا يع وجود مكتشفات أثرية ي كل أو
جزء من مساحة املشروع ،لكن الدولة ترى أنه من الواجب
الحفاظ ع ى املكتشفات أو أ ا ليست مهمة ،فيسمح للمطور
القيام بأعماله.
 التشخيص ايجابي :الدولة تحكم ع ى الوضع العلم  ،وتق
بالحفاظ ع ى املكتشفات وتقرر إجراء حفريات أثرية.
 التشخيص ايجابي :أدى إ ى اكتشافات مهمة واستثنائية تتطلب
)(٣٣
الحفاظ عل ا وع ى املوقع ،فيتم تغي ﺮ اتساق املشروع.
) -٢ (٢/٣الحفرية الوقائية:
للوصول إ ى مصطلح الوقاية كان وال بد من أن نتطرق قبل
ذلك إ ى بداية استعمال مصطلح ٕالانقاذ الذي ظهر قبله أي خالل
سنوات الخمسينيات والستينيات ،نتيجة القيام بأشغال بناء السد
العا ي ي أسوان و ديدﻩ آلثار النوبة ي مصر .أما ي فرنسا فظهر
خالل سنوات السبعينات والثمانينات أثناء وضع خطوط الطرق
السريعة ) ،(TGVالوقت الذي عرفت فيه حركة دؤوبة من أجل
حماية ترا ا ٔالاثري من ديد مشاريع التنمية ،وهذا من خالل
التدخالت ال قامت ا جمعية الحفريات ٔالاثرية ) (AFANي تلك
الف ﺮة ،ليتطور العمل أك ﺮ ي سنوات التسعينات بعد أن تم
التعرف ع ى الهدف ٔالاساس من حماية ال ﺮاث ٔالاثري بموجب ميثاق
ٕالايكوموس الصادر ي سنة ،١٩٩٠واتفاقية مالطا سنة ،(٣٤)١٩٩٢
حيث ظهرت الحاجة بعدها إ ى وضع مصطلح جديد لذلك عرف
"بالحفرية الوقائية" ال تنفذ بعد القيام بعملية التشخيص ،لذا
فﻬ إجراء استبا ي تمنع تعرض ٓالاثار املطمورة أو املطموسة،
واملهددة بالزوال بمشاريع تنموية ضخمة.

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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١٤٥

دراﺳﺎت
أما نظ ﺮ ا ٕالانقاذية فتجسد بعد حدوث اكتشافات عرضية
أثناء القيام باملشروع التنموي ،وتؤدي إ ى ايقافه (٣٥).و دف
الحفرية الوقائية إ ى جمع البيانات ٔالاثرية املقدمة خالل ف ﺮة إعداد
الدراسة ؤالاعمال امليدانية ي املوقع وتحل ا ،وضمان فهمها
وتسجيل نتائجها ي تقرير ائي) (٣٦يصبح بمثابة ٔالارشيف الوثائقي
التاري ي الشاهد ع ى ما ٕالانسان خاصة ي املناطق ال عرفت
تجسيد عمليات علم ٓالاثار الوقائي ي املناطق ال خصصت إلعداد
مشاريع تنموية ضخمة.
) -٣ (٢/٣تغي ﺮ اتساق املشروع:
كليا أو جزئياً
ي هذﻩ الحالة يتجنب تنفيذ املشروع التنموي ً
بعد القيام بعمل التشخيص والحفرية الوقائية ،كما يعمل هذا
العنصر ع ى التغي ﺮ ي طبيعة أسس وأساليب البناء أو الهدم
وتقنيا ا ،وهذا من أجل الحد من تأث ﺮ مشاريع التنمية ع ى ما تبقى
من آثار ،ويتحكم ي هذﻩ املرحلة ك ﺮة وقلة املكتشفات ٔالاثرية
باملوقع ،فك ﺮ ا تع إيقاف املشروع كلية ونقله إ ى مكان آخر،
َ
وقل ا تع ضرورة القيام بالدراسات الالزمة ،ومن ث ﱠم نقلها إ ى
مكان آمن يتم فيه عرضها للجمهور ،ليتم فيما بعد السماح
للمطور بمواصلة أشغاله التنموية باملوقع.
 -٣/٣تمويل عمليات علم ٓالاثار الوقائي )التجربة الفرنسية(:
تم انشاء صندوق خاص لهذا الغرض يعرف بالصندوق الوط
لعلم ٓالاثار الوقائي ) ،(FNAPاملنصوص عليه ي املادة )(L.532-1
من قانون ال ﺮاث الفرنﺴ  ،وتتكون عائداته من الرسم لعلم ٓالاثار
الوقائي ) (R.A.Pوفق املادة ) (L.524-2من القانون السابق
الذكر ،ي شكل ضريبة يدفعها املطور ال تقل عن ) ،(%٠.٣٠يتم
تعيي ا كل سنة بموجب قرار من السلطات ٕالادارية ).(٣٧
 -٤/٣املؤسسات التقنية والعلمية املكلفة بس ﺮ علم ٓالاثار الوقائي
الفرنﺴ :
 اللجنة ٕالاقليمية للبحوث ٔالاثرية ) :(CIRAي هيئة استشارية
ع ى الصعيد ٕالاقليم الفرنﺴ .
 املجلس الوط للبحوث ٔالاثرية ) :(CNRAتعت ﺮ من أع ى
الهيآت التوج ية ي الدراسات ،والبحث عن ٓالاثار ع ى مستوى
ال ﺮاب الفرنﺴ .
 املديرية الجهوية للشؤن الثقافية ) :(DRACتأسست عام
١٩٦٩م و ي املشرف ع ى كل ما له عالقة بال ﺮاث ٔالاثري
ميدانيا ،تجمع ب ن رقابة ٔالابـحاث ٔالاثرية ،وأشغال ال ﺮميم،
ومتابعة اجراءات الجرد ٔالاثري ،وتتصل باملعهد الفرنﺴ
للبحوث ي علم ٓالاثار الوقائي ) (INRAPإلجراء التشخيص قبل
منح املر ي رخصة الاستغالل أو تأخ ﺮ ذلك إلجراء حفرية وقائية
).(٣٨
 املعهد الوط للبحث ي علم ٓالاثار الوقائي ) :(INRAPتتمثل
مهام املعهد ي إجراء العمليات امليدانية املتمثلة ي التشخيصات
والحفريات ،وتقدم الخدمات لألعمال الخاصة م ا أو العامة.
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للحديث عن تطبيق علم ٓالاثار الوقائي ع ى تراث الجزائر ،يكفي
فقط التطرق إ ى العمليات ال نفذت من أجل تحقيق هذﻩ
الدراسة الجديدة ،وإذا ما تمحصنا القانون الجزائري رقم )(٠٤-٨٩
ً
تعريفا أو إشارة إ ى ما يعرف بعلم
الصادر ي سنة ١٩٩٨م ،ال نجد
ٓالاثار الوقائي ما عدى التطرق إ ى املقصود باألبحاث ٔالاثرية ،ال
تقص يتم القيام به بصورة علمية ،وتستخدم فيه
عرفت بأ ا كل
ِ
التكنولوجيات الحديثة ي امليدان ،دف التعرف ع ى املخلفات
ٔالاثرية ،بمختلف أنواعها وعصورها ،وتحديد مواقعها وهوي ا ،بغية
القيام بعملية إعادة إنشاء )بناء( ،ذات طابع اقتصادي واجتما ي،
وثقا ي إلنماء معرفة التاريخ بمفهومه ٔالاوسع وتطويرها وتشمل هذﻩ
ٔالابحاث :أعمال التنقيب والبحث ي مستوى مساحة معينة ،أو
منطقة محددة ،سواء أكانت طبيعية أو تحت مائية ،تكون ي شكل
حفريات واستقصاءات برية أو تحت مائية ،أو أبحاث أثرية ع ى
املعالم ،وتحف ومجموعات متحفيه ،ويشمل طلب الحصول ع ى
رخصة البحث:
 املكان أو املنطقة اللذين ستجرى ف ما ٔالابحاث ،والطبيعةالقانونية للمكان.
)(٣٩
 مدة ٔالاشغال املزمع القيام ا ،والهدف العلم املنشودً
ميدانيا ،نذكر:
وللوقوف ع ى عمليات تطبيق علم ٓالاثار الوقائي
ُ
 -١حفرية مركدال :ت َع ّد أو ى العمليات املقامة ي الجزائر ،تحت
غطاء علم ٓالاثار الوقائي حيث تم القيام بتشخيص الذي مس موقع
٢
مركدال بمدينة شرشال ،سنة  ،٢٠٠٣ي مساحة تقدر بـ٢٢٠٠٠ :م
 ،لتحديد طبيعة البقايا ٔالاثرية باملنطقة) ، (٤٠التشخيص أقيم
بمناسبة تظاهرات سنة الجزائر بفرنسا ،إذ أعت ﺮ هذا التشخيص
كتمهيد ل ﺮنامج تبادل الخ ﺮات ع ى املدى الطويل ،هدفه تمكي ن
الباحث ن الجزائري ن من التحكم ي استعمال تقنيات علم ٓالاثار
الوقائي ،ال تم تطويرها بفرنسا) ،(٤١عملية تمت بالتعاون ب ن
الوكالة الوطنية لآلثار وحماية املعالم والنصب التاريخية
ً
حاليا ،واملعهد الفرنﺴ لألبحاث ي علم ٓالاثار
)(O.G.E.B.C
الوقائي ) .(Inrapجاءت هذﻩ العملية كتدخل مسبق لوقاية آثار
املوقع قبل الانطالق ي مشروع التنمية ) ،(٤٢حيث تم توثيق كل
املعلومات أثناء القيام بالدراسة امليدانية ،ليتم حفظها ي برنامج
)(٤٣
يعرف بـ.(System Information Syslat) :
كانت الجزائر قد قامت سنة ١٩٩٦م ،بعملية س ﺮ للمنطقة من
طرف فرقة بحث تابعة ملعهد ٓالاثار )جامعة الجزائر( ،مست
الطبقات العلوية لحواف املوقع ،إال أ ا لم تتحصل ع ى التقرير
ال ائي لهذﻩ العملية ).(٤٤
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ً
وتعت ﺮ هذﻩ العملية الوقائية تجربة مهمة ي تاريخ الجزائر ،إذ وألول
مرة منذ الاستقالل ،تقوم السلطات املعنية بحماية ال ﺮاث ،بعملية
مش ﺮكة مع دولة خارجية ،سعت بعدها الجزائر وفرنسا إ ى تعزيزها،
من خالل ما تم تجسدﻩ خالل السنوات ال تلت هذﻩ العملية ،م ا
الورشة املغاربية ال أعدت خصيصا للبحث عن سبل تكييف علم
ٓالاثار الوقائي مع ال ﺮاث العربي املغاربي.
 -٢الورشة ٔالاورو مغاربية:
جسدت ي إطار التعاون املش ﺮك ،ب ن الجزائر وفرنسا تحت
رعاية منظمة ) ،(Unescoوانعقدت هذﻩ الورشة ي الجزائر ي
الف ﺮة املمتدة من  ٢٦إ ى  ٣٠نوفم ﺮ سنة  ،٢٠٠٤ودامت ثالثة أيام،
تم خاللها دراسة واقع علم ٓالاثار الوقائي والتنمية ٕالاقليمية،
ً
بمنطقة شمال أفريقيا عامة ،واملغاربية العربية خاصة ،بمساهمة
الوكالة الوطنية لحماية ٓالاثار ً
سابقا ،واملعهد الفرنﺴ للبحوث ي
علم ٓالاثار الوقائي ) (٤٥)،(Inrapعرضت من خاللها سياسات كل
من دولة )الجزائر ،تونس ،موريتانيا ،املغرب( ،ي مجال حماية
ال ﺮاث ٔالاثري ،إضافة إ ى عرض خاص بالتجربة الفرنسية ي مجال
علم ٓالاثار الوقائي ،كما تخللت الورشة عرض مجموعة من
العمليات امليدانية املجسدة ي الجزائر كموقع مركدال ،وكذا
التطرق إ ى عرض ال ﺮسانة القانونية واملؤسساتية ي املجال ،لدول
شمال أفريقيا (٤٦).وتبقى وحدها الحفرية الوقائية املجسدة بعاصمة
ُ
الجزائر ،ت َع ّد من ب ن أول التطبيقات امليدانية ال جسدها املعهد
الفرنﺴ ي علم ٓالاثار الوقائي ،خارج حدود فرنسا.
- ٣حفرية ساحة الشهداء:
قامت الجزائر بتجسيد مشروع الحفرية الوقائية ،ع ى مستوى
الجزائر العاصمة ،باملوقع الذي يقع أسفل قصبة الجزائر ،املصنف
ك ﺮاث عالم  ،لدى منظمة اليونيسكو سنة  ،١٩٩٢و دف الجزائر
من خالل هذﻩ الخطوة إ ى تحديد طبيعة ٓالاثار املوجودة ذا
املوقع ،والحد من تخريب ما بقي م ا ،والحفاظ ع ى املستويات
ٔالاثرية ال يصل عمقها إ ى نحو سبعة أمتار (٤٧)،هذﻩ الحفرية ال
بدأت سنة  ٢٠٠٨تحت العمل املش ﺮك لكل من املركز الوط
للبحوث ي علم ٓالاثار ،والديوان الوط لحماية واستغالل
املمتلكات الثقافية املحمية ،وكذا املعهد الفرنﺴ للبحوث ي علم
ٓالاثار الوقائي ،حفرية وقائية ع ﺮ خالل بداي ا ع ى اكتشافات أولية
ع ى عمق )٤.٥م( ،آثار ترجع إ ى بداية الحقبة الاستعمارية ،قبل
العثور فيما بعد ع ى آثار تعود للف ﺮة العثمانية ،و ي آثار ي منتﻬ
ٔالاهمية التاريخية لتاريخ وتراث الجزائر ،وكانت أول تجربة يشهد
ف ا للجزائر توقف مشروع تنموي ضخم ،من أجل حماية ترا ا
)(٤٨
ٔالاثري.
لكن ما زاد الط ن بلة ي هذﻩ التجربة هو النقص الحاصل ي
الجانب القانوني الوقائي منه ،وخ ﺮة مؤسسا ا ،ي ما يخص
تجسيد هذﻩ الدراسة ميدانيا ،نقص دفع بالقطاع الثقا ي الجزائري
إ ى إعادة رسكلة قطاعه سنة  ،٢٠٠٥حينما قامت الوزارة املكلفة

بالثقافة بإنشاء مؤسسة )املركز الوط للبحوث ي علم ٓالاثار(،
ودخول القطاع الثقا ي داخل اهتمامات السياحة ،ضمن مخطط
السياحة ملناطق التوسع واملواقع السياحية ،من خالل املرسوم رقم
) (٨٦-٠٧املؤرخ ي  ١١مارس سنة  ،٢٠٠٧وألول مرة تصدر وزارة
الثقافة الجزائرية ً
كتابا عنوانه:

le s Schéma Directeur Des Zones Archéologiques
Et Historiques

ً
خاصا باملمتلكات الثقافية ،يتناول اس ﺮاتيجية الجزائر ي حماية
ترا ا منذ الاستقالل إ ى غاية شهر أوت  ٢٠٠٧سنة صدور هذا
الكتاب.

}^ í³
شوط مهم عرفته فرنسا ،والقطاع الثقا ي خاصة ،وهو كذلك
ً
واقع كان معروفا عند ج ﺮا ا ي املتوسط ،بعد أن سبق م ي ذلك،
ً
اهتماما دوليا منقطع النظ ﺮ ذا املجال ،فﻬ من ب ن
ي وقت عرف
تجربة رائدة ي
تلك الدول الغربية ٔالاوربية ،ال تحمل مشعل
ٍ
تنموية ضخمة،
مجال حماية ال ﺮاث ٔالاثري املطور ،املهدد بمشاريع
ٍ
القفزة النوعية عرفها هذا البلد الذي يعت ﺮ فيه نفسه ،السباق ي
العالم الحا ي ،فيما يعرف اليوم بـ )اس ﺮاتيجية علم ٓالاثار الوقائي(.
دون نسيان ما جسدﻩ الاتحاد ٔالاوربي ي مشروعه املعروف بـ
)،(European Preventive Archaeology Papers
املشروع الذي لم يصل إ ى هدفه املنشود خالل مس ﺮته ٔالاو ى خالل
سنوات ) ،(٢٠٠٤-٢٠٠٠الوقت الذي تفطنت فيه فرنسا بأهمية
خاصة ا ،قبل أن تقوم
هذﻩ الدراسة ،وجعلت منه اس ﺮاتيجية
ِ
بتجسيدﻩ ع ى أرض الواقع سنة ) ،(٢٠٠١ثم الس ي إ ى تصديرها
نحو الخارج ،إ ى أين؟ ،نحو ج ﺮا ا ي الضفة ٔالاخرى من املتوسط،
لدول شمال أفريقيا عامة ،واملغرب خاصة ،لذا تعد الجزائر أول
مستورد ومجسد لتلك الاس ﺮاتيجية ،خريف ) ،(٢٠٠٣ال ساهم
ي انجاحها ،املعهد الفرنﺴ للبحوث ي علم ٓالاثار الوقائي.
وصحيح أن علم ٓالاثار الوقائي تجربة رائدة ،إال أنه يحتاج إ ى
املزيد من الدراسة والفهم ،لتجسيدﻩ ع ى أرض الواقع ،أ ما
ً
ميدانيا ،كما
أفضل ،أن تقوم الجزائر والدول العربية بتحقيقه
جسدته فرنسا ،وبالتا ي الوقوع ي نفس املشاكل والعقبات ،أم أ م
ً
مسبقا ،ولنا أن نسأل كذلك ،كم
يقومون بتدارك تلك ٔالاخطاء
بقيت فرنسا تعمل جاهدة من أجل تحقيق علم ٓالاثار الوقائي؟
وللقيام بذلك يجب ع ى الجزائر والدول العربية إعداد الخرائط
ٔالاثرية ،ال تسمح بمعرفة ٔالاخطار املحدقة بزوال وتدم ﺮ ٓالاثار،
ووضع عالقات كافية لتطوير البحوث ي القطاع الثقا ي ،فيما ب ن
هذا ٔالاخ ﺮ ومراكز البحث ي املجال )معاهد ،جامعات ،مخابر،(...
وللوصول إ ى حماية متكاملة لل ﺮاث ٔالاثري كامال ،كإحداث تغي ﺮ ي
منح صالحيات مؤسسات القطاع الثقا ي ،وتدعيمها من الجانب
القانوني ،وتوف ﺮ معدات وموارد آلية ومالية ،تحد ع ى ٔالاقل من
خطر مشاريع التنمية الك ﺮى ع ى ال ﺮاث ٔالاثري.
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ماجستـ ﺮ ي تحقيق املخطوطات
كلية العلوم ٕالانسانية و الاجتماعية
جامعة جيال ي اليابس– الجمهورية الجزائرية
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اﻫﺘﻢ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﻮن اﻫﺘام ًﻣﺎ ﻓﺎﺋﻘًﺎ ﺑﺎﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﻪ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮيب واﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺿﺨام .وﻳُ َﻌ ّﺪ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﱰاﺛﻨﺎ اﳌﺨﻄﻮط ﻫﻮ إﺣﺴﺎس ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﳌﺎﴈ وﺣﺎﺟﺔ
ﻓﺠﻌﻠﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻔًﺎ ﻓﻨﻴﺔ مثﻴﻨﺔ ،وﺗﺮﻛﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺘﺎ ًﺟﺎ ﻋﻠﻤ ًﻴﺎ ً
اﻟﺤﺎﴐ إﻟﻴﻪ ،ﻓﺎﳌﺎﴈ واﻟﺤﺎﴐ ﻳﺴﺘﺤﻮذان ﻋﲆ أﻋامق ﺷﻌﻮرﻧﺎ ﻓﻜﻼﻫام ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻷﺻﺎﻟﺔ واﳌﻌﺎﴏة ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى
دامئًﺎ أن وﺟﻮدﻫﺎ ﻗﺎﺋﻢ مبﺨﻄﻮﻃﺎﺗﻪ ،ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻌﻰ دامئًﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ذاﻛﺮﺗﻬﺎ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻴﻮم ﻣﻦ رﻗﻤﻨﺔ وﺗﻨﺴﻴﺦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﱪ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻔﻆ اﳌﺨﻄﻮط ،ﻓﺮﻗﻤﻨﺔ اﳌﺨﻄﻮط اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ﰲ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ.
  
  
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
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ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ



ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺮﺍﺝ" ،ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ :ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ" -.ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ -.ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ؛ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ .٢٠١٥
ﺹ .١٥٥ – ١٥٠

₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ
تراث أي أمة هو ما تملكه من تاريخ عريق ،وحضارة قديمة وآثار
ومنتقيات ثقافية قد تكون ي صورة كتاب أو مخطوط أو تمثال
منحوت أو نقش ع ى جدار ،ومن هنا كان لهذا ال ﺮاث أهمية ك ﺮى
وفوائد جمة ي حياة الشعوب الطموحة ال تس ى إ ى معرفة
الحياة بحقائقها ومظاهرها وخياال ا ،تلك املعرفة ال تأتي بربط
)(١
الحاضر باملا والانطالق من الحاضر إ ى املستقبل.
وع ى الرغم من هذﻩ ٔالاهمية لهذا ال ﺮاث الثقا ي ،فإن ما كتب
عنه مازال بالقدر غ ﺮ الكا ي إلزاحة الستار عن الكث ﺮ من معامله،
ويرجع هذا إ ى طبيعة هذﻩ ٓالاثار من حيث تواجدها وظروف
اكتشافها ،وصعوبة التعامل معها ،ويمثل املخطوط العربي ً
جانبا
ً
هاما من الجوانب املضيئة لهذا ال ﺮاث القيم ،ومما ال شك فيه أن

ما وصل إلينا من مالي ن املخطوطات ٕالاسالمية والعربية قليلة
للغاية وذلك ناتج عن عدة عوامل ساعدت ي صناعة هذﻩ املأساة،
ولعل أهمها املآﺳ ال تعرضت لها هذﻩ املخطوطات أثناء الحروب
والف ن املتكررة ي العالم ٕالاسالمي م ا ،ع ى يد التتار بزعامة
هوالكو سنة  ١٢٥٨حيث دمرت املالي ن من املخطوطات من
مكتبات م ا مكتبة بغداد أو ما يسم )فاجعة بغداد( (٢)،سواء
بالحرق أو باإللقاء ي ر دجلة الذي تحولت مياهه إ ى اللوني ن
ٔالاسود ؤالاحمر من مداد الكتب ودماء القت ى ضف إ ى ذلك سقوط
غرناطة مما أدى إ ى حرق أهم املخطوطات العربية املوجودة ي
املنطقة بالكامل.
إن غياب الو ي العام بأهمية املخطوطات وقيم ا الحضارية
ً
والعلمية ،جعل الكث ﺮ م ا محفوظا ي املكتبات العامة والخاصة
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١٥٠

ﻣﻘﺎﻻت
ولكن مهملة الحفظ لتعرضها لعوامل متلفة أدت إ ى تدهورها
ً
وضياع مالمحها ،فلقد عرفت املخطوطات طرقا متنوعة ي الحفظ
والصيانة وال ﺮميم منذ زمن الخالفة ٕالاسالمية وعصر الحضارة
ٕالاسالمية املزدهرة ،حيث كانت املخطوطات النادرة والنفيسة ال
تمت ئ ا خزائن املكتبات العربية ٕالاسالمية ع ى اختالف أنواعها
ً
خاصة الشه ﺮة وم ا بيت الحكمة) (٣ي زمن الخالفة العباسية.
وتطورت بمرور الزمن طرق وأساليب ترميم وحفظ وصيانة
املخطوطات والوثائق التاريخية ي العصر الحديث منذ منتصف
القرن التاسع عشر وتنامى الاهتمام ا ي السنوات ٔالاخ ﺮة من
القرن العشرين إ ى يومنا هذا ،وتم إنشاء أقسام خاصة لل ﺮميم
ُ
والصيانة ي املكتبات واملعاهد الخاصة ال تع بأمراض الكتب
وعالجها ي الكث ﺮ من دول العالم للمحافظة ع ى جود ا ورونقها
وإعادة الحياة إل ا ،كما وضعت ال ﺮامج الخاصة بمعالجة
املخطوطات وصيان ا وحفظها وتطور املفهوم العالم لحفظ هذا
ال ﺮاث الحضاري وصيانته ،بل وأصبحت له قواعد توجب ع ى
العامل ن) (٤فيه أن يراعوا ي عالج ٓالاثار واملصادر املخطوطة قضايا
عديدة م ا؛ ضرورة احتفاظه بمعالم أثرية مع تخليصه من كل
عوامل التلف والتشو ات ال لحقت باملخطوط العربي وضرورة
عدم إضرار املواد املستخدمة ي العالج وال ﺮميم ي مكتباتنا العربية
واملؤسسات املهتمة بتجميع وتنظيم هذﻩ ال ﺮوة القومية الحضارية،
ومن هنا جاء هذا البحث لتحقيق ٔالاهداف التالية:
 التعريف باملخطوطات وصناعة املخطوط العربي.

 تسليط الضوء ع ى املخاطر ال تواجه حياة املخطوطات
العربية كاملخاطر الطبيعية والكيميائية والبيولوجية
الذاتية.
 تبيان التداب ﺮ والطرق الخاصة بحفظ املخطوطات
وصيان ا ،ودور تقنيات املعلومات وٓالاليات الحديثة ي
هذا امليدان.

 توضيح تجربة تقنيات الحفظ وال ﺮميم الحديثة كنموذج
ي معهد املخطوطات العربية ،ودار امللك عبد العزيز
للمخطوطات ،واملكتبة الوطنية الجزائرية.
يمكن استعراض املجاالت الخاصة بحفظ وصيانة وترميم
املخطوطات العربية من خالل ما ي ي:
ً
أوال :العوامل املؤدية إ ى ضياع وإتالف املخطوطات
 -١/١التلف الف يائي:
وهو التلف الحاصل نتيجة الختالف الظروف املناخية وم ا:
الرطوبة:
)(٥
ُت َع ّد املخطوطات والكتب من الخامات ذات ٔالاصل العضوي
أي نباتي أو حيواني مثل الورق وال ﺮدى (٦)،أي أن محتواها مائي

ُ
ً
وأحيانا ٔالاخشاب ،وت َع ّد هذﻩ املواد ذات خاصية
والقماش
)(٧
هيجروسكوبية ،وعند ارتفاع الرطوبة النسبية ي البيئة املحيطة
فإن املادة العضوية تمتص املاء وتظهر عوارض ي املخطوط م ا
الحموضة والبقع الصفراء ع ى ٔالاوراق ونمو الحشرات والفطريات
والبكت ﺮيا وغ ﺮها فتظهر تشوهات ي شكل املخطوط.
الضوء:
إن تعرض املخـطوط ألشعة متنوعة من بي أ :الاشعة فوق
البنفسجية واملوجات القص ﺮة من الضوء املرئي ٔالابيض واملوجات
الطويلة ؤالاشعة تحت الحمراء لها تأث ﺮات حرارية ع ى املخطوط،
مما يجعل أوراقه تضمحل وتصفر ويزال م ا بعض ٔالالوان
والنقوش ؤالاحبار الحساسة للضوء وتتحلل ال ﺮاكيب الجزئية
للمواد العضوية فتقصف بذلك ألياف النسيج ؤالاوراق والجلود
)(٨
وغ ﺮها.
الحرارة:
ً
لها أيضا دور ي تدم ﺮ املخطوط وبالخصوص املوجات الحرارية
ي الجو الخار ي ويكون من مصادر الحرارة ي حالة املكتبات
واملتاحف املفتوحة ي املناطق القارية ،أضف إ ى ذلك أشعة
الشمس واملصابيح القريبة حيث يؤدي ارتفاع الحرارة إ ى جفاف
العجينة الالصقة ألغلفة املخطوطات ،كما تؤدي إ ى انتشار
الحموضة وتكوي ا نتيجة للتلوث الجوي بالغازات الحمضية.
 -٢/١التلف الكيميائي:
ُ
ً
ت َع ّد املخطوطات والوثائق من أشد وأسرع املواد تأثرا باملواد
الكيميائية ال يحملها الهواء مما يؤدي إ ى إصاب ا باألحماض ال
ً
ً
خطرا فاتكا ع ى حيا ا ،ومن هذﻩ العوامل التلوث الهوائي
تشكل
والحموضة ؤالاتــربة واملعلقات املوجودة ي الهواء وغـبار املعادن
والرمال عند تحريكها بالرياح.
 -٣/١التلف البيولو ي:
ً
ال ننﺴ العوامل البيولوجية وذلك نظرا لكون املخطوطات
ومكونا ا من أصل عضوي فﻬ قابلة للتحليل والفساد تحت تأث ﺮ
ً
جميعا اجم
ٔالاوضاع املناسبة من قبل الكائنات الدقيقة ،هذﻩ
ملخطوطات وتفتك ا ح ن تسمح ٔالاحوال املناخية املناسبة
النتشارها وتكاثرها ي مخازن املخطوطات والوثائق .وهناك النمل
ٔالابيض وهو حشرة صغ ﺮة ،أجزاء الفم القارضة لو ا باهت يميل
إ ى ٔالاصفر ،وال ﺮقات ال تتغذى ع ى الجلود ،والقوارض والفﺌﺮان
ال تل م أطراف املخطوطات والجلود وفضال ا ال ت ﺮكها ع ى
أوراق املخطوطات مما يؤدي إ ى ضياعها وإتالفها .لذلك تقوم هذﻩ
املقالة ع ى التجربة املتبعة ي صيانة املخطوطات بالطرق وتقنيات
الحفظ الحديثة ال تستلزم إ ى حد كب ﺮ بالضوابط والقواعد
العامة املتبعة ي مراكز املخطوطات ال تعتمد ي مقدم ا ع ى
تكنولوجيا) (٩املعلومات ي حفظ املخطوطات العربية.
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 -٢مكان وجود املخطوطات:
يتطلب حفظ املخطوطات والوثائق ومخاز ا مواصفات خاصة
تحم ا من العوامل الخارجية ال تساهم ي تلفها ،م ا أن يكون
ً
بعيدا عن العوامل واملنشآت الصناعية ؤالافران
موقع البناية
ً
واملخابر ملا تطلق من غازات كيماوية أو أدخنة ،وبعيدا عن ضفاف
ٔالا ار الرتفاع نسبة الرطوبة ي الجو وأساليب حفظ تستعمل ف ا
خزانات حديدية ذات أبواب مقفلة ويجب أن تثقب من أعالها
بالقدر الذي يسمح بدخول الهواء إ ى داخلها ووضع مادة
السليكاجيل) (١٠داخل الخزانات ي علب مثقبة المتصاص الرطوبة
الجوية ي حالة ارتفاع نسب ا .كما ينب ي املحافظة ع ى انتظام
درجة الحرارة والرطوبة املناسبة ملخازن املخطوطات طيلة أيام
السنة ألن ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها يؤثر ً
سلبا ع ى
املخطوط إذ أن الدرجة املطلوبة ت ﺮاوح ما ب ن ) (٢٥ -٢٠درجة
مئوية ،وتوف ﺮ إضاءة طبيعية أو صناعية مناسبة.
 -٣عملية الصيانة وال ﺮميم والتعف ﺮ:
هذﻩ عملية كالسيكية ولك ا تحتاج إ ى وسائل تكنولوجية متطورة
تساعد ي الحفاظ ع ى املخطوط.
ً
ثانيا :دور تقنيات املعلومات والنظم ٓالالية ي حفظ املخطوطات
العربية
شهدت املجتمعات منذ القرن الواحد والعشرين تطورات
متالحقة وتحوالت جذرية ي ش نوا ي الحياة نتيجة للثورات
املتسارعة ي تقنيات املعلومات ال ارتبطت بتطوير الحاسبات
ً
ٓالالية وتفاعال مع الواقع ومستجداته ،حيث كانت مكتبات ومرافق
املعلومات من أك ﺮ املؤسسات ً
تأثرا بالتغ ﺮات ال أحدث ا تقنيات
املعلومات والاتصاالت ،ومن ذلك تجارب رائدة ي استخدام النظم
ٓالالية ي معالجة املخطوطات العربية وإتاح ا إذ تجدر ٕالاشارة ي
البداية إ ى أنه نظ ًـرا لقلة الدراسات امليدانية ي هذا الجانب وبداية
الاهتمام ـذا املوضوع ،كان من خالل املؤتمرات والندوات ال
أثمرت عن مشروعات أو توصيات مهمة لها عالقة مباشرة
باستخدام النظم الحديثة والتقنيات الرائدة ي معالجة وحفظ
املخطوطات.
حيث بدأ الاهتمام بتوظيف تكنولوجيا املعلومات ي خدمة
قضايا املخطوطات وخاصة بإنشاء قاعدة معلومات وطنية لألدبيات
ال ﺮاثية – جميع املخطوطات والوثائق من املواد ال ﺮاثية – والهدف
ٔالاساﺳ من إنشاء هذﻩ القاعدة هو غزارة ٔالادبيات ال ﺮاثية
وتنوعها ،وعدم قدرة وسائل التوثيق ع ى وضعها بشكل متكامل ب ن
أيدي الباحث ن واملؤرخ ن ،وتوافر وسائل جديدة يمك ا من تقديم
خدمات من خالل قاعدة املعلومات .وأسـاس هذﻩ القاعدة ي
قواعد بيانات بيبليوغرافية نصية تتمثل ي مجموعة نصوص
مخزنة ع ى أجهزة ذات طاقة استيعابية عالية مرتبطة بالحـاسوب
قادرة ع ى تقديـم خدمات املحتويات النصية أو الرسـوم أو الزخارف

أو النقل ع ى القرص املكثف .إن الوسائل التكنولوجية الحديثة ي
مجال تكنولوجيا املعلومات والتوثيق ٕالالك ﺮوني يسهل كث ًﺮا
ً
استخدام نسخ الك ﺮونية من املخطوطات بدال من النسخ ٔالاصلية
ً
وخاصة أن طبيعة املخطوط نفسه يتطلب التعامل معه بالكث ﺮ من
ً
الحذر خوفا عليه من التلف كما تساعد عملية الرقمنة)(١١ع ى
حفظ وصيانة املخطوطات ٔالاصلية ،وذلك بتخزي ا ع ى أقراص
وبالتا ي تساهم ي زيادة دخل املكتبات عن طريق بيع هذﻩ ٔالاقراص
ال تحتوي ع ى املخطوطات ومن خالل الاش ﺮاك مع قواعد بيانا ا
من خالل رقمنة املخطوطات.
تتطلب عملية رقمنة املخطوطات عدة عوامل أساسية من بي ا:
) (١املوارد البشرية:
يعت ﺮ العامل البشري مهم ي معادلة رقمنة ٔالارصدة الوثائقية
ً
وخاصة العامل ن املؤهل ن ي ميدان الرقمنة ،وكذلك ٕالامكانيات
املادية ال تمتلكها املكتبات لتأهيل أو انتداب عامل ن إلنجاز
مشاريع الرقمنة.
) (٢املوارد املالية:
تختلف تكلفة الرقمنة للمخطوطات باختالف مشاريع الرقمنة
)(١٢
و ي ترتبط بممول ن لهم تجارب سابقة ي هذا امليدان.
) (٣التجه ات:
أ -املاسح الضوئي:
تم تطوير هذﻩ التقنية باستخدام أجهزة التصوير الرقم  ،حيث
يتم بواسطة هذا الجهاز تحويل الورق ع ى فيلم شفاف إ ى صور
ً
مطبوعا ألغراض
الك ﺮونية دف إخراجها ي صورة منتج ائي
النشر .وهناك املاسحات أحادية اللون ،واملاسحات امللونة،
واملاسحات ٔالاسطوانية ،واملاسحات اليدوية.
ب -الحواسيب:
نظـام التشغيل لوضع قاعدة البيانات املرقمنة وم ا الحاسوب
الخار ي لطباعة الوصفات الخاصة لكل مخطوط.
 طابعات الستخراج املعلومات الالزمة. الس ﺮجاع البيانات املرقمنة وتسجيلها ع ى أقراص وهو ناسخٔالاقراص املل ر قابلة للتسجيل.
وهناك مرحلة أخرى متطورة من مراحل املحافظة ع ى الوثائق
واملخطوطات و ي:
 خدمة امليكروفيلم :أو ٔالافالم املصغرة ،وهو عبارة عن فيلمشفاف يتكون من سلسلة متتابعة ي الصورة الفوتوغرافية
املصغرة لصفحات ي كتاب أو مجلة أو جريدة أو مخطوط وكل
صورة أو إطار من هذا الفيلم تمثل صفحة أو صفحت ن من كتاب أو
وثيقة يكون الفيلم عادة ملفوف ع ى بكرﻩ ويبلغ طوله ) (١٠٠قدم،
أما عرضه فيكون ) ١٦ملم( أو ) ٨٠ملم( أو ) ١٠٥ملم( ويستوعب
الفيلم الواحد مئات الصفحات.
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 خدمة املايكرو فيش :أو البطاقات الشفافة املصغرة ،و ي عبارةعن بطاقة مسطحة مستطيلة الشكل )١٨٤* ١٠٥ملم( من فلم
شفاف وتستوعب البطاقة من ) (٢٤٠-٦٠صفحة ً
تقريبا.
 الحوائط )ميكروجكيت( :يتم الحصول ع ى هذا النوع مناملصغرات بعد تقطيع الفيلم امللفوف إ ى شرائح طويلة تم تعبئ ا
داخل جيوب بالستيكية شفافة مرتبة بصور تسلسلية.
 البطاقات املعتمدة املصغرة )مايكروكرد( :هذا النوع منالبطاقات تشبه بطاقات املايكروفيتش حيث أن الصور املصغرة
تكون مرتبة ع ى بطاقة مسطحة وبصورة أفقية وعمودية متساوية
)(١٣
ٔالابعاد.
ج -الان ﺮنيت:
بدأ الاهتمام بشكل واسع برقمنة عدد من املخطوطات
وأرشف ا وفهرس ا وإتاحة بعضها ع ى شبكة الان ﺮنت من قبل
التوسع ي النشر املعلوماتي ؤالاهم من ذلك حفظ الذاكرة العربية
ٕالاسالمية من الضياع والتلف ي منطقة عرفت بتعرضها للحروب
والاضطرابات السياسية ي ف ﺮات زمنية مختلفة .ويعت ﺮ مواقع
موقعا ر ً
ً
ائدا ي مجال
الوراق) (١٤نت الذي تأسس سنة ٢٠٠٠
التوثيق الرقم لنشر ال ﺮاث العربي ٕالاسالمي ألمهات الكتب ،حيث
يتيح الوصول إ ى أهم الكتب ال ﺮاثية ي الوطن العربي مج ًانا ضف
إ ى ذلك مختلف العلوم ال ازدهرت ا الحضارة ٕالاسالمية
واملصادر املنشورة ي هذا املوقع وما شا ه من املواقع ال تبعث
بنسخ املصورة ع ﺮ املوقع.
ومما الشك فيه؛ أن وصف املخطوط وعرض صورته الرقمية
وإتاح ا ع ﺮ الان ﺮنيت يعرضها لخطر النسخ وال وير بالرغم من
تفادي ٔالاسباب ال تسبب التلف) (١٥أو الضياع للمخطوط ٔالاص ي،
وبالتا ي قد يقع تحت ع ن تفتقر للخ ﺮة وتدفع قيمته املئات ي ح ن
قيمته ٔالاصلية قد تتجاوز مئات ٓالاالف .ويذكـر أن تزوير أي
مخطوط يبدأ عادة بصورة للمخطوط ،حيث يتم صب قالب من
النحاس لتفاصيل املخطوط ثم طباعتـه ،ومن ثمة يتم تلونه بالـيد
ويعتمد من خالل الضغـط ع ى الورق يبـدو حقيق ًـيا قدر املستطاع.
وت ﺮز هنا أهمية تطبيق بصمة إلك ﺮونية مشفرة ملنع املخطوطات
من السرقة ،فالتوقيع ٕالالك ﺮوني هو الذي يوثق أصالة الوثيقة بعد
التحقق من صح ا وهو ما نحتاجه بالفعل أثناء رقمنة املخطوط.
ً
مشفرا ي حالة املخطوطات كي ال
كما يجب أن يكون ٕالامضاء
ً
يتمكن أي شخص من نسخه وإعادة إصدارﻩ خاصة مع إتاحة
الوصف الكامل ضمن امليتاديتا حيث يتم التوقيع ٕالالك ﺮوني
بتحديد تفاصيل دقيقة للوثيقة مثل عدد ٔالاسطر وعـدد الكلمات
والصور والجداول ؤالاعمدة وكل ذلك لجعل عملية ال وير صعبة
التنفيذ.

ً
وبناء ع ى ما سبق؛ فإنه من الضروري التوجه نحو حماية
املخطوطات الرقمية من خالل الان ﺮنت بتطبيق ٕالاجراءات التالية:
 نشر صور املخطوطات مع برامج تمنع القرصنة وسرقة أو نسخ
الصور.
 ال يتم نسخ الصور بدون إدخال التوقيع ٕالالك ﺮوني أو إدخال
البصمة ٕالالك ﺮونية ،وذلك بعد الحصول ع ى تصريح من الجهة
الرسمية للموقع.
 وضع آلية متفق عل ا بأن ال يتم قبول أو اقتناء أي مخطوطات
من جهة غ ﺮ موثوقة ومعروفة ً
عامليا.
 عدم قبول املخطوط إذا كانت قيمته املعروضة للبيع قليلة،
وع ن الخب ﺮ الفاحصة تقدر قيمة املخطوط ومدى مالئمة القيمة
املادية بالقيمة التاريخية.
 أن ال يقبل شراء مخطوطات محفوظة ي إطارها أل ا تخفي
الحواف وال تكشف ي أحيان كث ﺮ مدى أصالة املخطوط.
املم ات الفنية التقنية لرقمنة املخطوطات:
ً
تختلف أنواع الخط العربي حيث نجد أك ﺮ من مائة نوعا ،أما
ً
ٔالاك ﺮ استعماال ي الخط الكو ي ،الثلث ٕالاجازة ،املغربي ...إلخ .إن
ً
ونظرا
عملية الرقمنة تأخذ شكل ن أساسي ن وهما الرقمنة بالصورة
لخصوصية الخط العربي املكتوب بشكل خاص يستلزم الرقمنة
بنمط النص وخصوصية املخطوطات العربية ،بشكل عام فإنه من
الصعب اعتماد الرقمنة بشكل نص وإنما الاكتفاء بالشكل الثاني
وهو الرقمنة بشكل صورة ألسباب خاصة باملخطوط نفسه
)(١٦
وألسباب أخرى تتعلق بتقنية الرقمنة بحد ذا ا م ا امليتاداتا،
ولتحديد امليتاداتا الخاصة باملخطوطات وهذا بعد استشارة
مجموعة من املتخصص ن العرب ؤالاجانب ي مجال املخطوطات
العربية يبحثون ي تكوين قاعدة بيانات خاصة باملخطوطات
وتحديد الحقول الالزم وضعها للمساعدة ي استخراج
)(١٧
املعلومات.
وع ى الرغم من الجهود العربية املش ﺮكة املبذولة إليجاد
امليتاداتا املخطوطات ،يبقى هذا الجانب التق لم يوف حقه من
الدراسة عند املتخصص ن للوصول إ ى عمل مش ﺮك وموحد ليكون
نواة تطويرها ي مجال حفظ املخطوطات العربية ع ى وسيط أ ي،
كوسيلة حديثة لحفظ ال ﺮاث .وبالتا ي تكون قاعدة بيان خاصة
باملخطوطات يمكن تطويرها ي مجال حفظ املخطوطات العربية
ع ى وسيط أ ي ،كوسيلة حديثة لحفظ ال ﺮاث وبالتا ي تكوين قاعدة
بيان خاصة باملخطوطات يمكن بواسطة الدفيدي ) (DVDالولوج
إل ا عن طريق شبكة الان ﺮنيت أو استعمال الوسائل املتعددة من
أقراص مكت ة  ..وغ ﺮها.

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

ﺤﻜﱠﻤﺔ .ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻣ َ
ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔُ .

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥

– ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

١٥٣

ﻣﻘﺎﻻت
الغاية من رقمنة املخطوطات:
إن الرقمنة مهمة ً
جدا للمكتبات ي وقتنا الحاضر ،حيث تسهل
عمليات كث ﺮة تقوم ا املكتبات ي مجال حفظ الوثائق بشكل عام
َ
واملخطوطات والكتب النادرة بشكل خاص ،ومن ث ﱠم تساعد ع ى
عملية إيصالها إ ى أك ﺮ عدد من املستخدم ن وت ﺮكز ٔالافاق
املستقبلية بالنسبة لرقمنة املخطوطات ي ما ي ي:
ً
 حماية املخطوطات الوطنية ،حيث تشكل ً
جزءا هاما من ال ﺮاث
العربي بشكل عام والجزائري بشكل خاص لذلك تعت ﺮ الرقمنة
وسيلة فعالة للحفاظ ع ى هذا ال ﺮاث الوط من الزوال.

 حماية املخطوطات من التلف والضياع ،حيث تمكن تكنولوجيا
الرقمنة من نقل رصيد املخطوطات ع ى وسيط إلك ﺮوني يساعد
املستفيد الاطالع ع ى املخطوط دون الحاجة للرجوع إ ى
املخطوط ٔالاص ي إال ي حاالت خاصة ،وهذا يقلل من إمكانية
تعرض تلك املخطوطات النادرة للتلف أو الحرق أو الكوارث
الطبيعية.

 وضع املخطوطات املرقمنة ع ى شبكة الان ﺮنيت مما يساعد
الباحث ن للوصول إل ا عن بعد وبالتا ي الاقتصاد ي الجهد
والوقت والاطالع ع ى املخطوط الواحد ي آن واحد.

 عمل قاعدة بيانات باملخطوطات املرقمنة تتوفر ع ى جميع
املالمح املادية والفكرية للمخطوطات.
 مواكبة التطور التكنولو ي واستغالل التكنولوجيا الحديثة ي
معالجة هذا ال ﺮاث النادر أال وهو املخطوط.

ً
ثالثا :بعض التجارب العربية الرائدة ي حفظ وصيانة
املخطوطات
 -١/٣معهد املخطوطات العربية:
ً
بناء ع ى قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر ي
) (١٩٤٥/٠٣/٠٤تم إنشاء معهد املخطوطات العربية ومن أهم
أهداف املعهد:
 جمع أك ﺮ ممكن من املخطوطات من مختلف بلدان العالم
وتصويرها وتقديم نسخة مصورة ع ى ميكروفيلم للباحث ن.
 العمل ع ى تحقيق املخطوطات القيمة ونشرها.

 إنشاء مكتبة للمخطوطات و ي ٓالان تشمل أك ﺮ من )(٤٠٠٠٠
مخطوط.

 إصدار مجلة معهد املخطوطات العربية ونشرات دورية تع
بالبحوث املتعلقة بال ﺮاث.
 التعاون مع الجامعات ع ى املستوى العربي والدو ي ي مجال
تبادل وتصوير املخطوطات والخ ﺮات.

 إن إنشاء املعهد من أهم املشاريع ال حقق ا جامعة الدول
العربة وأك ﺮها ً
نفعا للعرب واملسلم ن وكل املهتم ن بال ﺮاث العربي
والحضارة.
 -١/٢دار امللك عبد العزيز للمخطوطات:
بدأت الدارة الاهتمام بال ﺮميم والحفاظ منذ إنشا ا سنة
ً
ً
متخصصا منذ سنة ٢٠٠٥
مركزا
 ١٩٧٢تم تطور ٔالامر لتصبح
وأصبح ر ً
ائدا ي مجال تكنولوجيا املعلومات العصرية ي الحفاظ
ع ى املخطوط ،حيث تتم املحافظة ع ى الوثائق واملخطوطات و ي
خدمة امليكروفيلم من خالل املصغرات الفيلمية ،والتصوير الرقم
حيث يعد امليكروفيلم هو من أهم وسائل حفظ املعلومات والوثائق
واملخطوطات القديمة ،وذلك من خالل استخدام أحدث ٔالاجهزة
الالزمة لذلك ،وتصوير املخطوطات ع ى ميكروفيلم – ملصغرات
)(١٨
الفيلمية -ونشرها ع ى الشبكة العنكبوتية.
 -١/٣قسم املخطوطات باملكتبة الوطنية الجزائرية:
املكتبة الوطنية الجزائرية من أقدم املكتبات الوطنية ي العالم
العربي وتحتوي ع ى أالف املصادر ي مختلف فروع املعرفة تأسست
سنة  ١٨٣٥من مهامها املحافظة ع ى ال ﺮاث الوط للدولة وتجميع
ٕالانتاج الفكري الذي يصدر داخل الدولة وخارجها بموجب قانون
ٕالايداع .ويحتوي قسم املخطوطات ع ى حوا ي ) (٤٠٠٠وثيقة
بجانب أعمال الحفظ وٕالاجراءات الفنية ال تشمل الفهرسة
والتصنيف والتصوير امليكروفيلم مع استخدام أجهزة ال ﺮميـم ٓالا ي
فالتجربة الجزائـرية تعت ﺮ من التجارب الناجحة ي الحـفاظ وصــيانة
املخطوطات بأحدث التقنـيات املواكبة للعصر بتكنولوجيا ا
املختلفة.
التوصيات:
 تنظيم دورات تأهيلية ي مجال ترميم املخطوطات واستخدام
التكنولوجيا ي صيان ا ع ى مستوى الوطن العربي وٕالاسالمي.

 العمل ع ى اس ﺮداد املخطوطات املتواجدة ي املكتبات ٔالاوروبية
من خالل عقد اتفاقيات وكذلك العمل ع ى حصول نسخ
مصورة من املخطوطات وخاصة النادرة م ا.
 تشجيع مراكز ال ﺮاث أقسام املخطوطات ع ى تأسيس أقسام
خاصة بال ﺮميم والحفظ والصيانة حسب املواصفات الحديثة
للتكنولوجيا العصرية.
 العمل ع ى إصدار تشريعات ي كل دولة خاصة لحماية ال ﺮاث
واملخطوطات ،ويمنع ال وير وال ريب والاتجار باملخطوطات
وكذلك كل ٕالاجراءات الخاصة بامللكية والحفظ والصيانة.

 العمل ع ى استخدام التكنولوجيا الحديثة ي تصوير ونسخ
املخطوطات وتدريب وإعداد املتخصص ن للقيام بكل ٕالاجراءات
الفنية الخاصة بالتصوير امليكروفيلم واستخدامات املصغرات
الفيلمية .
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

ﺤﻜﱠﻤﺔ .ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻣ َ
ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔُ .

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥

– ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

١٥٤

ﻣﻘﺎﻻت
املق ﺮحات:
مما ال شك فيه؛ أن قضايا ال ﺮاث العربي املخطوط كث ﺮة ُوي َعدّ
الضبط البيبلوغرا ي وٕالاتاحة أهم القضايا ويمكن أن نجملها ي ما
ي ي:
 البد من توظيف إمكانيات الحاسبات ونظم املعلومات ي إنشاء
قواعد البيانات البيبليوغرافية النصية للمخطوطات العربية.
 خاصية املقابلة ب ن نسخ املخطوط الواحد عند عملية التحقيق.

 وضع تقنيات املشابكة ونظم الاتصال ي بناء شبكة عربية
ملعلومات ال ﺮاث.
ٕ الافادة من إمكانات شبكة الان ﺮنيت لنشر ال ﺮاث العربي
املخطوط ع ى مستوى العالم.
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) (١مصطفى السيد يوسف ،صيانة املخطوطات علما وعمال ،جامعة ٕالامام
محمد بن مسعود ٕالاسالمية .الرياض عالم الكتب ٢٠٠٢م .ص١٥ :
) (٢د .عبد العزيز بن محمد املسفر ،املخطوط العربي و ء من قضاياﻩ،
جامعة امللك سعود  .الرياض ١٩٩٩م  .ص.٩:
) (٣راجع :عبد الباسط عبد الرزاق الالوﺳ  ،عثمان عبد العزيز صالح املحمدي.
ً
أنموذجا:
من روائع الحضارة العربية ٕالاسالمية مكتبة بيت الحكمة
دراسة تاريخية .مجلة ديا ى للبحوث الانسانية .السنة ٢٠٠٩ :الاصدار(٣٤) :
الصفحات.٢١١-١٨٤ :
) (٤عبد املعز شاه ن  .طرق صيانة وترميم ٓالاثار واملقتنيات الفنية .القاهرة .
الهيئة املصرية للكتاب  ١٩٩٣م ص ١٢٧
) (٥أسامة ناصر النقشبندي  .صيانة وخزن وتعف ﺮ املخطوطات .مجلة املورد .
م . ٥ع . ١٩٨٩ . ١ص ١٦٢
) (٦ال ﺮدى :هو مادة للتسجيل يعت ﺮ من أهم املواد ٔالاثرية ال يمكن أن تخرجها
الحفائر.
) (٧هيجروسكوبية :أي اس ﺮطاب يع محتواها تتخلله الرطوبة.
) (٨راجع :قادة لب ﺮ ،نادية بلقندوز ،عوامل تلف املخطوطات وسبل املحافظة
عل ا -.دورية كان التاريخية )القاهرة( -.العدد التاسع عشر؛ مارس .٢٠١٣
ص.١٥٠
) (٩خ ﺮاء وسيارات إسعاف إلنقاذ املخطوطات التاريخية من عوامل الزمن.
جريدة الشرق ٔالاوسط مقال بتاريخ  ٢٠١١/٠١/٢٦ع .رقم١١٧٤٧
) (١٠السيلكاجل ي تركي ا ال يوجد به سمية أل ا ت ﺮكب من سليكات الصوديوم
من اتحاد ثاني أكسيد السليكون بالصوديوم و ي كرات جيالتينية شرهه
المتصاص املاء غ ﺮ سامة وتستخدم المتصاص الرطوبة ي عبوات الحفظ
ولكن املشكلة تكمن ي كمي ا ووق ا وتفاعل هذﻩ الحبيبات.
) (١١عامر إبراهيم قندلي ي ،رب ي مصطفى عليان .مصادر املعلومات من عصر
املخطوطات إ ى عصر الان ﺮنيت .دار الفكر  ،٢٠٠١ص.٤٤
)(12

Sara Gould Michard. Enquête sur la
)manuscrisation el la présentation. (en ligne
*10/08/2006 .sur: www.unesco.org
) (١٣محمود عباس حمودة  .أبو الفتح حامد عوفهٔ .الارشيف ودورﻩ ي مجال

املعلومات ٕالادارية .جامعة القاهرة ص.٢٩١-٢٩٠
) (١٤أشرف صالح محمد ،تجارب عربية ي التوثيق الرقمي للمصادر ال ﺮاثية
والثقافية .Cybrarians Journal .ع  ٢٥تاريخ .٢٠١١ :ص.٧٥
) (١٥منال كمال القيﺴ ورقة عمل مقدمة للمشاركة ي ندوة املخطوطات ي
الوطن العربي -الاتجاهات الوقائية ي رقمنة املخطوطات ي الوطن
العربي .وصف للرسائل املتبعة ي حماية املخطوطات املرقمنة.
) (١٦امليتداتا :أو ما وراء البيانات ي معلومات مهيكلة ،يع مبنية وفق نظام
مع ن مهم ا وصف وايضاح وتسهيل اس ﺮجاع مصادر املعلومات
واستخدامها وتنظيمها.
) (١٧هانة .كيلة .الرقمنة كوسيلة حديثة لحفظ املخطوطات العربية ي مدينة
القدس ص.٤٠٢
) (١٨املؤتمر ٔالاول ي البالد العربية .القاهرة -.الهيئة العامة لشؤون املطابع
ٔالام ﺮية  ،١٩٨٣ص.١٩٢

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

ﺤﻜﱠﻤﺔ .ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻣ َ
ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔُ .

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥

– ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

١٥٥
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ﻟﻜﻞ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻨﻮﺯ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻜﺮﻳﺔ ُﺗﻌَﺪّ ﻣﻠﻜًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﺻﺒﺤﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ ﺟﺪﻳﺪًﺍ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺸﻜ ٍ
ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ

ﻞ ﻳﺴﻴﺊ ﺇﻟﻰ ﺃﺛﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻛﻨﻮﺯ؛ ﻛﻤﺎ ﺿﺒﻄﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜ ٍ
ﻭﻧﻈﻤﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺗﺒﺎﻋًﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﻭﺣﺼﺮ ﺍﻣﺘﻼﻙ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻫﻲ ﻣﻮﺭﻭﺙ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ
ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ.
ﺑﻬﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﻭﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻭﺟﻬﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﻝ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﻳﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺛﺎﺭﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ،ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻷﺳﻤﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻣﻮﺭﻭﺛﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺃﺣﺪ ﺍﺑﺮﺯ ﻛﻨﻮﺯ
ﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ.
ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘ ٍ
ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻠﻜﻠﻮﺭ ﻻ ﻳﺸﺘﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺃﻳﻀًﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻭﻃﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻣﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﺼﺮ -
ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪﻳ ً
ﺑﺮﺃﻳﻨﺎ -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻷﻳﺔ ﺍﺣﺘﻜﺎﻙ ﻣﻊ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻻﺧﺮ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﺩﻩ ،ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀًﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻛﻤﺜﺎﻝ( ﻭﻛﻨﻮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻓﻔﻲ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺭﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
ﺀ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭﻱ ﺳﻮﺍ ً
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﺎﻟﺔ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﻨﻮﺯﻩ .ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻜﻞ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﻮﺭﺩﻫﺎ ﺍﺩﻧﺎﻩ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ )ﻭﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ
ﺔ ﻟﻬﻢ.
ﺑﻬﺎ .ﻟﺬﺍ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻬ ً

 

ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ  ،ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﻔﻠﻜﻠﻮﺭ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ

 

 
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤَﻜﱠﻤﺔ .ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  – ٢٠١٥ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

ﺗﻘـــــــــﺎرﻳﺮ

ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﺔ( ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻸﺳﻒ ﺃﻳﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ
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 .١تفعيل دور قوان ن ٓالاثار والتشريعات النافذة ذات العالقة من
ِقبل السلطات التنفيذية ،وبصورة كاملة وصارمة ،ع ى أن
ً
يضم ً
وبنودا تتما ومتطلبات املرحلة الراهنة.
موادا
ً
ي أي
قانونا ي حق التقا
 .٢تمنح السلطة ٓالاثارية ي البلد
دعوة أو قضية قانونية تخص ٓالاثار ومواقعها.
 .٣دعوة املشرع العربي إ ى ضرورة العودة إ ى املختص ن بعلم ٓالاثار
ملشاركة آرا م ومق ﺮحا م حول أي قانون أو تشريع يخص
ٓالاثار.
 .٤تضم ن مصطلح )الفلكلور( ي قوان ن ٓالاثار بجانب مصطل ي
)ٓالاثار( و )ال ﺮاث( ويمكن التعريف به ع ى انه أي ثقافة أو
تقاليد أو عادات تخص جماعة ما و ي أي جانب من جوانب
ً
سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدينية أو الفكرية
الحياة
ويعود زمن ابتداعها إ ى اك ﺮ من ) (٥٠سنة ،لكو ا إحدى
الثقافات املادية والفكرية ال ستكون مع مر السن ن من ال ﺮاث
أو ٓالاثار ،وضرورة تأكيد نسبة هذا الفلكلور للجماعة ال
ابتدعته عن طريق التوثيق والحفظ ي أرشيف وط  ،لتبقى
تلك الثقافات محفوظة الحقوق من أي تغي ﺮ من ناحية
ً
خصوصا ح ن عرضها
ٔالاصالة أو النسب وكذلك من أي تحريف
بشكل قانوني.
بوسائل الاعالم املتعددة،
ٍ
 .٥تضم ن ً
نصا ي قانون ٓالاثار يحظر استعمال املواقع ٔالاثرية
وحرمها املحيط ا كمستودع لألنقاض أو النفايات أو مخلفات
البناء ،كذلك عدم بناء مساكن دائمية او مؤقتة وبأي شكل من
الاشكال ،ملا له من اضرار ع ى اصالة وقيمة املوقع ً
آثاريا
ً
وسياحيا.
 .٦تضم ن ً
ً
قانونيا واضحا يلزم كل هيئات وبعثات التنقيب
نصا
بضرورة الصيانة وال ﺮميم ٓالاثارية لكل املواقع ٔالاثرية العاملة
ا ومكتشفا ا ٔالاثرية بعد الان اء من التنقيبات وعدم ترك
املواقع عرضة للتخريب والعبث ،وتخصيص املبالغ املالية
الالزمة قبل الشروع بالتنقيب لضمان ذلك.

 .٨وضع نص قانوني يدفع بكل الافراد املكتشف ن لآلثار عن طريق
الصدفة بتسليم تلك ٓالاثار إ ى السلطة ٓالاثارية وضمان عدم
املسألة القانونية أو أي تبعات أخرى رادعة ألي عملية تسليم
لآلثار ،مع إعطاء مكافآت نقدية مجزية لهم.

 .٢وضع قانون دو ي يلزم دول العالم بتطبيق قوان ن ٓالاثار النافذة
داخل البلد ع ى كافة ٓالاثار الخارجة من نفس البلد وال تعود
بأصال ا ٔالاثرية إ ى حضارة هذا البلد اين ما كانت.
 .٣ضرورة وضع أو تثبيت قانون ملالحقة لصوص ٓالاثار ي كل
البلدان العاملية.
ً
 .٤إقامة الدعاوي القضائية ع ى كل من كان ً
ً
مباشرا او عامال
سببا
مساعد ي سرقة املتاحف وتدم ﺮ املواقع الاثرية وال ﺮاثية.
 .٥النقطت ن السابقت ن تدعونا للتفك ﺮ ي ضرورة وجود أو تأسيس
محكمة عاملية خاصة بحماية ال ﺮاث الثقا ي واملوروث الحضاري
ً
ي كل بالد العالم وتكون
مرجعا للتقا واقامة الدعاوي ي
هذا الخصوص.
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 .١انشاء مركز وط آثاري خاص بآثار وتراث وحضارات البالد
العربية بالتنسيق والتعاون مع هيأة ٓالاثار وال ﺮاث ووزارة
السياحة والاثار ووزارة الثقافة والجامعات العربية ،تكون
مهمته النقاط الاتية:
 إجراء مسح آثاري شامل لكل مناطق البالد ووضع خارطةباملواقع ٔالاثرية وال ﺮاثية املكتشفة للحيلولة دون التعدي
املستقب ي ا.
 توثيق كل املواقع ٔالاثرية وال ﺮاثية والعادات والتقاليدُ
واملمارسات ال ت َع ّد من الفلكلور للحفاظ ع ى حقوق البلد
الثقافية والحضارية ي ارشيف وط يضمن لها الحماية.
 إنشاء املتاحف الخاصة باآلثار وال ﺮاث والفلكلور أو الاهتماما إن كانت متوفرة ،وال تستعرض وتحفظ بالوقت نفسه
املوروث الحضاري للبلد.
 الاهتمام بالحقوق الفكرية والثقافية والاعالمية بكافةصورها واشكالها وانواعها حول أي منشور يخص آثار وتراث
وفلكلور البلد .
 .٢تفعيل النشاطات ٓالاثارية كافة وأولها التنقيبات ٓالاثارية ودعمها
بكافة السبل ،و ي عملية استباقية للحفاظ ع ى ٓالاثار وال ﺮاث
ومواقعها ،وحفظها ي املتاحف.
 .٣الاهتمام الجدي باملتاحف بشكل عام واملتاحف الحضارية
والاثارية بشكل خاص وتوف ﺮ كل السبل الالزمة ل يئة تلك
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 .٧تضم ن نص قانوني ي قانون ٓالاثار يضبط ويلزم الافراد
ُ
املالك ن ألي موقع يحتوي ع ى آثار أو مباني ت َع ّد من ٓالاثار أو
ال ﺮاث بضرورة العودة إ ى السلطة ٓالاثارية وتبيان رأ ا
وموافق ا عند أي تجديد لبناء أو تغي ﺮ ملعالم املوقع وذلك
ً
للحيلولة دون تشويه املواقع والابنية ال ﺮاثية ال اصبحت ملكا
ثقافية للحضارة الانسانية بحجة امللك الشخ للعقار.
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ً
 .١دعوة ٔالامم املتحدة واملنظمات العاملية كمنظمة اليونسكو مثال
إلقامة مؤتمر دو ي حول ٓالاثار املسروقة واملفقودة ،ومنع
عمليات املتاجرة ا ،بعد تحديد عائدي ا ٓالاثارية إ ى حضار ا
الاصلية ومنع تداولها الغ ﺮ شر ي خارج بلد اكتشافها وحماية
املواقع الاثارية وال ﺮاثية داخل البلدان ،إليقاف أي عملية
سرقة لآلثار ومواقعها وسد الطريق عن العبث ا.

١٥٧

املتاحف الستقبال ٓالاثار املسروقة والعائدة من متاحف مثالية
كانت تعرضها ،كذلك تأهيل تلك املتاحف وفتحها أمام الزائرين
واملهتم ن.
 .٤تحديد منطقة )حرم( أو املنطقة املحيطة ألي موقع اثري أو
تراثي ومنع التجاوز عل ا لضمان عدم التجاوز أو العبث
باملواقع الاصلية.

…] íè…^mû]íÊ^ÏnÖ]æíéÂçjÖ]†ÞV^Ã⁄ e
 .١أهمية التحرك والتحشيد الاعالمي املتواصل وضرورة بث
الافكار التوعوية حول أهمية ٓالاثار وحماي ا ونشر الثقافة
ٓالاثارية وتعزيز روح الاصالة لدى املجتمع بكافة مستوياته،
ً
وخصوصا التحرك نحو املناطق الريفية ال تك ﺮ بقر ا مواقع
ٓالاثار ،ومحاولة بث التوعية الاثارية ألهمية ما يمكن أن يع ﺮ
عليه أبناء القرى الريفية القريبة من املواقع الاثرية ،بفعل
نشاطا م الحياتية اليومية وم ا الزراعة.
 .٢تشجيع ودعم نشر البحوث وإقامة املؤتمرات والندوات وورش
العمل ي كافة مجاالت علم ٓالاثار و ي السبيل الوحيد إليجاد
الدراسات والبحوث الخاصة وب ا للمجتمع لشد الاهتمام إ ى
أهمية ٓالاثار وال ﺮاث ومواقعها.
 .٣الاهتمام الجدي والفاعل باملتاحف وقاعا ا وطرق عرضها
ومقتنيا ا ملا لها من دور ثقا ي وفكري وإعادة افتتاح املتاحف
أمام العامة مع ٔالاخذ بكافة الاحتياطات الالزمة لذلك.
ً
)خصوصا ي املراحل الثانوية(
 .٤تضم ن املناهج الدراسية
بمعلومات عن ٓالاثار وال ﺮاث وحضارة البلد لكافة املراحل
الدراسية والتوعية بأهمية ال ﺮاث الثقا ي والحضاري ألي بلد
وضرورة املحافظة عليه.
 .٥الاهتمام الجدي والفع ي باملناهج الدراسية ال تدرس ي
أقسام وكليات ٓالاثار ي الجامعات العربية ،والعمل ع ى تطوير
تلك املناهج بما يالءم التطور العلم الحاصل ي الجامعات
ً
العاملية ي تخصص علم الاثار ،فضال عن الاهتمام بطلبة ٓالاثار
وتقبل نشاطا م وتوجها م بكل حرية والحيلولة دون تحجيم
تلك النشاطات الطالبية ،مع مراعاة التوجيه ٔالاكاديم لتلك
النشاطات لتكون ي محلها الصحيح ولتنتﻬ بنتائج علمية
أكاديمية صحيحة.

التوجه نحو السياحة ٓالاثارية ،وإدخال الاستثمار ف ا فﻬ
إحدى السبل الكفيلة بحماية ٓالاثار ومواقعها ع ى أن ال يؤثر ذلك
ع ى أثرية املواقع وأصال ا ومعاملها ٔالاصلية.

 

 .١يلعب ٕالاعالم اليوم ً
دورا كب ًﺮا ي كل القضايا العامة والخاصة
ال تخص الانسان ي يومياته ،وهو الوسيلة الاو ى واملثلة
للوصول السريع واملؤثر واملباشر ألي موضوع أو رأي أو خ ﺮ ي
أية قضية أو موضوع يخص ٕالانسان وحياته ،لذا من املمكن
أن نشتغل هذﻩ الوسيلة ألغراض أكاديمية علمية ي مجال علم
ٓالاثار ومحاولة بث الثقافة ٓالاثارية واملعلومات الحضارية
الصحيحة عن حضارة وآثار العراق بكل العصور التاريخية
الحضارية ال مرت به.
 .٢استغالل شبكة الان ﺮنت للغرض نفسه والغاية ي النقطة
ً
وخصوصا مواقع التواصل الاجتما ي مثل
أعالﻩ،
)YouTube

Twitter,

(Facebook,

واملدونات

ٕالالك ﺮونية ...وغ ﺮها ،من الوسائل والصفحات ؤالابواب ال
تنتشر ع ى الشبكة العنكبوتية )الان ﺮنيت(.
ُ ّ
 .٣إصدار املجالت العلمية امل َحكمة والثقافية والجرائد والفولدرات
التعريفية وبقية املنشورات ال يساهم ا طلبة وأساتذة
ومخت ٓالاثار والدراسات الحضارية ٔالاخرى.
ُ
يظن أن مختص ٓالاثار والحضارة سيلعب ً
دورا كب ًﺮا
و ذا
ً
ً
وفاعال ي دعم دراسته وتخصصه أوال ،وسيبث هذﻩ الدراسات
ؤالابحاث واملعلومات القيمة إ ى مجتمعه ً
ثانيا ،ل ﺮتقي دراسة ٓالاثار
والحضارة بكل تفاصيلها وتخصصا ا الدقيقة إ ى اهتمامات أرفع
وأوسع ،وتكون بذلك مهمة وواجب مختص ٓالاثار والدراسات
الحضارية قد تمت ع ى كافة التوجهات وليس ي الجانب ٔالاكاديم
وال ح ي الجانب الف امليداني ضمن حدود عمله فقط.

 VÅøøÖÄq]†Ú
 د .رؤوف الانصاري) ،الحفاظ ع ى ال ﺮاث الوط
املوروث ،العدد ،٤٨بغداد.٢٠١٢ ،

ي العراق( ،مجلة

 د .زا ي حواس) ،الحرب ضد العراق /آثار واسرار تراث العراق ..وإنقاذ ما
يمكن إنقاذﻩ( ،جريدة الاهرام ،العدد ،١٢٧القاهرة.٢٠٠٣ ،

 د .يح ياس ن سعود) ،املمتلكات الثقافية العراقية ووسائل حماي ا
واس ﺮدادها ً
دوليا( ،مجلة الحقوق/الجامعة املستنصرية ،العدد ،٤بغداد،
 ،٢٠١١ص.١٠٣

 Andrew Lawer, (Dam Threatens Iraqi Ancient Sites),
Science, Vol. 295, No. 5563, America, 2002, p. 2189.
 Michael Seymour, (Ancient Mesopotamia and
Modern Iraq in the British Press 1980-2003), Current
Anthropology, Vol. 45, No. 3, Chicago, 2004, p. 351.
 Zainab Bahrani, (Iraq's Cultural Herıtage:
Monuments, History, and Loss), Art Journal, Vol. 62,
No.4, 2003, p.10.
 Catherine Phuong, (The Protection of Iraqi Cultural
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 McGuire Gibson, (Fate of Iraqi Archaeology),
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ملحق بالحفظ
املتحف العمومي الوط لآلثار القديمة
الجمهورية الجزائرية
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ﺩﺭﻙ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(.
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₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ
املعرض املؤقت "التحف املس ﺮجعة" الذي ينظمه املتحف
الوط لآلثار القديمة ،والذي يدخل ي محور" حفظ وحماية ال ﺮاث
الثقا ي الجزائري" وي ﺮز دور ٔالاجهزة ٔالامنية املختلفة ي هذا املجال.
وضم املعرض مجموعة كب ﺮة ومتنوعة ونادرة من التحف تمثل كل
ٔالادوار الحضارية ال عرف ا بالدنا منذ مرحلة ما قبل التاريخ،
مرو ًرا بكل الف ﺮات التاريخية القديمة والوسيطة والحديثة
واملعاصرة ،بعض تلك التحف اس ﺮجع ا املصالح املعنية بالشأن
الثقا ي من الخارج بعد سرق ا و ري ا ،وأك ﺮ التحف املعروضة ي
تلك ال احتجز ا وصادر ا ٔالاجهزة ٔالامنية ي عمليا ا املختلفة
للتصدي لكل فعل أو شخص يضر باملمتلكات الثقافية.
إن تنظيم مثل هذا املعرض يرمي لتحقيق مجموعة من الغايات
م ا ع ى الخصوص إظهار املخاطر ال ت دد ال ﺮاث الوط  ،وكيف
السبيل لحمايته وحفظه ،فتلك مسؤولية الجيل الحا ي ،الذي تقع
عليه أمانة إيصال ذاك ال ﺮاث ساملا إ ى ٔالاجيال القادمة لألمة
الجزائرية ،ال من حقها أن تطلع عليه وتستمتع باألعمال الفنية

 Dl]ð]†qý]æl^Ãè†jÖ]EçÖ]p]Ö]íè^·V^é⁄ Þ^m
الواقع أن تراثنا الوط يتعرض ملخاطر ك ﺮى نتيجة لعدة
أسباب أخطرها هو ما تقوم به شبكات ريب املمتلكات الثقافية
واملتاجرة غ ﺮ الشرعية ف ا ،و ي شبكات خط ﺮة ال ت ﺮاجع إ ى
الخلف مطلقا وهدفها هو جلب ٔالاموال وتحقيق ٔالارباح ع ى حساب
تراث ٔالامة .كان من الواجب إذن التصدي لذلك النشاط ٕالاجرامي
املتنامي ،لذا بادرت الدولة الجزائرية والسيما املصالح املهتمة
بال ﺮاث وحمايته وتثمينه باتخاذ التداب ﺮ الالزمة وإعداد الخطط
وسن القوان ن والتشريعات املناسبة لكف أيدي املتالعب ن بال ﺮاث
واملتاجرين فيه ومن تلك التداب ﺮ نذكر:
-١التشريعات والقوان ن املتعلقة بحماية املمتلكات الثقافية:
سمحت تلك القوان ن والتشريعات أوال بتحديد مصطلح
"ال ﺮاث" ،ثم تطرقت للعقوبات ال سينالها أي شخص تسول له
نفسه املساس ي املمتلكات الثقافية للشعب الجزائري.
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ال خلفها لنا السابقون ،وال تعت ﺮ الدالئل املادية ملاضينا،
لتاريخنا ،وإلسهامات أسالفنا ي تطور وتقدم الحضارة ٕالانسانية.
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أقر ا الدولة

 -١/١نبذة موجزة عن مجمل التشريعات ال
الجزائرية لحماية ال ﺮاث:
ٔالامرية رقم ) (٢٨١/٦٧الصادر ي  ٢٠جوان  ١٩٦٧املتعلقة"بالحفريات وحماية املواقع وٓالاثار التاريخية والطبيعية")،(٢
باإلضافة إ ى املرسوم رقم ) (١٣٥/٨١الصادرة ي  ٢٧جوان ١٩٨١
املتممة واملعدلة للمرسوم السابق الذكر).(٣
القرار الصادر ي  ١٧مايو  ١٩٨٠املتعلق "ب ﺮاخيص إجراء ٔالابحاثٔالاثرية").(٤
املرسوم رقم ) (٨٢/٦٩الصادر ي  ١٣جوان  ١٩٦٩املتعلق "بانتقالوتصدير ٔالاشياء ال تمثل قيمة تاريخية أو فنية أو أثرية" للصالح
العام لألمة).(٥
القرار الوزاري املش ﺮك الصادر ي  ٠٥ديسم ﺮ  ١٩٧٩املتضمن)(٦
"إنشاء لجنة وزارية مش ﺮكة لشراء املمتلكات والتحف الفنية".
املرسوم رقم  ٣٨٢/٨١الصادرة ي  ٢٦ديسم ﺮ  ١٩٨١الذي يحدد"صالحيات الوالية والبلدية ي الشأن الثقا ي" ).(٧
 -٢/١قانون":"٩٨/٠٤
ُي َع ّد هذا القانون من أهم وأشمل القوان ن والتشريعات ال
سن ا الدولة الجزائرية بغرض حماية وتثم ن ال ﺮاث الثقا ي ،وهو
القانون الصادر ي  ١٥جوان  ١٩٨٩واملنشور ي "الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية" ي  ١٧جوان من العام نفسه) ،(٨وتعرض
هذا القانون ملسألة جرد املمتلكات الثقافية املحمية ،كما تطرق
لضرورة إنشاء بنك للمعلومات لتلك للممتلكات الالمادية ،كما
اشتمل القانون ع ى املقاييس والوسائل والعتاد الواجب توفرﻩ
لحماية وحفظ املحميات الثقافية واملواقع ٔالاثرية والحظائر
الطبيعية ،واهتم بتحديد املمتلكات الثقافية املادية )املنقولة والغ ﺮ
منقولة( والالمادية:
أ .املمتلكات الثقافية العقارية :صنفت حسب أنواعها ،وخضعت
حماي ا إلجراءات وتداب ﺮ مناسبة )من حيث تصنيفها وتسجيلها
ي القائمة ٕالاضافية للجرد ،والقطاعات املحمية..الخ().(٩
ب .املمتلكات الثقافية املنقولة :صنفها هذا القانون وأقر حماي ا
)(١٠
مهما كان وضعها القانوني.
)(١١
ج .املمتلكات الثقافية الالمادية.
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 -٢إنشاء فرق أمنية مختصة ) ي جهازي الشرطة والدرك الوط (
لحماية ال ﺮاث:
أنشأت الدولة الجزائرية منذ تسعينيات القرن ٢٠م فرقا
وخاليا مختصة ي ٔالاجهزة ٔالامنية وكلفت بمهمة حفظ وحماية
ال ﺮاث وقمع شبكات املتاجرة فيه بطرق غ ﺮ مشروعة.
 -١/٢بادرت املديرية العامة لألمن الوط منذ سنة ١٩٩٦م
بإنشاء "فرقة مركزية ملكافحة ٔالاعمال الضارة بال ﺮاث الثقا ي
الوط ") (١٢وكلفت تلك الفرقة بإجراء التحقيقات العملياتية
املتعلقة بمختلف ٔالافعال املضرة بال ﺮاث الوط بما ف ا السرقة

وال ريب الغ ﺮ الشر ي للتحف ٔالاثرية ؤالاعمال الفنية ،كما كلفت
الفرقة بمنع تدهور و ب املواقع ٔالاثرية وتزييف ٔالاعمال الفنية،
وكلفت الفرقة أيضا بتنسيق وتوجيه التحقيقات ال تجر ا مصالح
الشرطة القضائية ،ووضع إس ﺮاتجية تضمن إ اء عمليات املس
بال ﺮاث الوط  ،ووضع قاعدة بيانات يعتمد عل ا لتبع تلك الجرائم
ومرتكب ا.
 -٢/٢قامت القيادة العامة للدرك الوط منذ سنة ٢٠٠٥م
بإنشاء "خاليا لحماية ال ﺮاث الثقا ي") ،(١٣وكلفت بمهام عدة م ا:
تسجيل املمتلكات الثقافية املتواجدة بإقليم الاختصاص واملصنفة
ي قائمة املمتلكات الثقافية الوطنية ،وإنشاء قاعدة بيانات
لألشخاص املكلف ن بتسي ﺮ املمتلكات الثقافية ،ووضع "الخريطة
ٔالاثرية" لكي تستفيد م ا خاليا حماية ال ﺮاث ي إقليم اختصاصها،
وتشجيع املؤسسات العمومية والخاصة ع ى ضرورة ٕالاسهام ي
حماية املمتلكات الثقافية ،والتبليغ عن أي محاولة لتخري ا
وٕالاضرار ا ،باإلضافة للقيام بزيارات ميدانية للتذك ﺮ بأهمية
املحافظة ع ى املمتلكات الثقافية ،وإبراز دور الدرك الوط ي
عملية حماي ا ،وإنشاء قاعدة بيانات لكل خلية ي إقليم
اختصاصها ،وفتح ملف يحتوي ع ى النصوص والتشريعات
القانونية املتعلقة بحماية ال ﺮاث ،وكذا التوصيات والتعليمات
الصادرة من القيادة العليا للدرك الوط ي الشأن نفسه،
باإلضافة إ ى وثائق املشاركة ي التجمعات الثقافية واملعارض
ؤالايام الدراسية).(١٤
 -٣التصديق ع ى الاتفاقيات الدولية املتعلقة بحفظ وحماية
ال ﺮاث:
انضمت الجزائر وصادقت منذ سبعينيات القرن ٢٠م ع ى
مجمل الاتفاقيات واملعاهدات ال أصدر ا املنظمات الدولية
املهتمة بالشأن الثقا ي ،واملتعلقة بحماية املمتلكات الثقافية
لإلنسانية ،ومن أهم تلك الاتفاقيات أذكر:
 -١/٣اتفاقية "اليونيسكو" لحماية ال ﺮاث الثقا ي لسنة ١٩٧٠م
واملتعلقة "باإلجراءات املتخذة ملنع است ﺮاد وتصدير ونقل
املمتلكات الثقافية بطرق غ ﺮ شرعية" ،صادقت الجزائر ع ى هذﻩ
الاتفاقية سنة ١٩٧٤م.
 -٢/٣ي سنة ١٩٨٨م انضمت الجزائر إ ى "الاتفاقية الدولية
للتعاون ٕالاداري املش ﺮك قصد تدارك املخالفات الجمركية
والبحث ع ا وقمعها") (١٥لسنة ١٩٧٧م ،وقع ع ى هذﻩ الاتفاقية
بالعاصمة الكينية ن ﺮوبي ي  ٩جوان ١٩٧٧م  ،وصادقت عل ا
الحكومة الجزائرية بموجب املرسوم رقم ٨٨/٨٦ :املؤرخ ي ٠٢
رمضان عام ١٤٠٨هـ املوافق لـ ١٩ :أفريل سنة ١٩٨٨م.
 -٣/٣وافقت الجزائر ع ى الانضمام إ ى "اتفاقية املعهد الدو ي
لتوحيد القانون الخاص") ،( UNIDROIT)(١٦واملتعلقة
"باملمتلكات الثقافية املسروقة أو املنقولة بطرق غ ﺮ شرعية"

١٦٠

لسنة ١٩٩٥م ،وصادقت عل ا الدولة الجزائرية بموجب املرسوم
الرئاﺳ رقم ٢٦٧/٠٩ :املؤرخ ي  ٣٠أوت ٢٠٠٩م.
 -٤/٣تبنت الجزائر ال ﺮتوكول الثاني "التفاقية الهاي لسنة
١٩٥٤م")(١٧واملتعلقة "بحماية املمتلكات الثقافية ي حال اندالع
ال اعات املسلحة" ،حيث صادقت عليه الدولة الجزائرية بموجب
املرسوم الرئاﺳ رقم) ٢٦/٠٩ :(١٨املؤرخ ي  ٣٠أوت ٢٠٠٩م.
 -٤تنظيم حمالت تحسيسية لتوعية الجمهور بأهمية حماية
ال ﺮاث الثقا ي:
والغاية املأمولة من تلك الحمالت هو تثم ن وترقية ال ﺮاث
الثقا ي ،وتوعية الجماه ﺮ مهما كان مستواها العلم والثقا ي
والاجتما ي بأهمية ذلك ال ﺮاث ،ح يشارك هو أيضا ي تلك
العملية املعقدة والنبيلة ي الوقت نفسه ،فيجب أن تدرك الجماه ﺮ
أن مسؤولية حماية املمتلكات الثقافية لألمة ليست مهمة بعض
ٔالاجهزة الثقافية ؤالامنية فقط بل تتعداها لتصبح مهمة الشعب
كله ،فإذا شعر الجمهور بتلك املسؤولية الخط ﺮة حينئذ يمكن
ضمان انتقال تلك املمتلكات من الجيل الحا ي إ ى ٔالاجيال القادمة.
ويدخل تنظيم املتحف العمومي الوط لآلثار القديمة ملعرض
"التحف املس ﺮجعة" الذي نحن ٓالان بصددﻩ ي صلب هذﻩ
الحمالت التحسيسية الهادفة.

الوط للبحث ي علم ٓالاثار") ،(C.N.R.Aباإلضافة ملحافظي
ومفت ال ﺮاث الثقا ي ع ى مستوى "املتاحف الوطنية")Les )(١٩
 ،(Musées Nationauxومن أوجه ذلك التنسيق والتعاون :

 تبادل املعلومات ب ن ٔالاجهزة ٔالامنية والثقافية.
 إجراء املختص ن ع ى مستوى املتاحف الك ﺮى أو مراكز البحث
لتقارير الخ ﺮة ع ى التحف ال تحتجزها مصالح ٔالامن أو
تس ﺮجعها بعد ري ا إ ى الخارج.

…] >íÃqŠ¹]ÌvjÖ]>kÎö¹]š†Ã¹]Ì‘æV^⁄Ãe
يدخل هذا املعرض املؤقت-كما سبق ذكرﻩ -ي محور" حفظ
وحماية ال ﺮاث الثقا ي الجزائري" وي ﺮز دور ٔالاجهزة ٔالامنية املختلفة
ي هذا املجال .وضم املعرض مجموعة كب ﺮة ومتنوعة ونادرة من
التحف تمثل كل ٔالادوار الحضارية ال عرف ا بالدنا منذ مرحلة ما
قبل التاريخ ،مرورا بكل الف ﺮات التاريخية القديمة والوسيطة
والحديثة واملعاصرة ،بعض تلك التحف اس ﺮجع ا املصالح املعنية
بالشأن الثقا ي من الخارج بعد سرق ا و ري ا ،وأك ﺮ التحف
املعروضة ي تلك ال احتجز ا وصادر ا ٔالاجهزة ٔالامنية ي
عمليا ا املختلفة للتصدي لكل فعل أو شخص يضر باملمتلكات
الثقافية.
 البطاقة الفنية للمعرض:

ìˆãqù]æ íÊ^ÏnÖ] ì…]‡æ ^’Ú °e ÐéŠßjÖ] V^⁄nÖ^m
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تاريخ اختتامه

 ١٠ديسم ﺮ ٢٠١٥

مخطط الجناح القديم للمتحف الوط لآلثار القديمة
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دف تطوير وترقية عملية حماية ال ﺮاث واملمتلكات الثقافية
للشعب الجزائري ،كان من البديﻬ أن يحدث التنسيق والتعاون
ب ن ٔالاجهزة ٔالامنية)شرطة ،درك ،جمارك (....من جهة ،وب ن مختلف
ٔالاجهزة الوصية ع ى الشأن الثقا ي من جهة أخرى ،وم ا )املديريات
املركزية لل ﺮاث بوزارة الثقافة( ،وبعض ٔالاجهزة واملراكز ٔالاخرى وم ا
"ديوان تسي ﺮ واستغالل املمتلكات الثقافية" ) ،(O.G.E.B.Cو"املركز
"معرض مؤقت"
نوع املعرض
عنوان املعرض
"التحف املس ﺮجعة"
)»(«Les Œuvres Restituées
إحدى القاعات املخصصة للعروض املؤقتة
مكان العرض
ي الجناح القديم للمتحف الوط لآلثار
القديمة ،نصل إل ا مباشرة بعد "قاعة
الرخاميات" ،كما يمكن الولوج للمعرض بعد
مرورنا ع ﺮ "قاعة العبادات الوثنية" للجناح
)أنظر املخطط املرفق(.
افتتاح  ١٠ماي ٢٠١٥
تاريخ
املعرض

١٦١

من التحف املعروضة تحفة مشهورة وهامة تتمثل ي "رأسٕالام ﺮاطور الروماني ماركوس أوريليوس"))(٢٠الصورة  ،(١سرقت
هذﻩ الرأس الرخامية ضمن ثماني تحف أخرى من متحف سكيكدة
سنة ١٩٩٦م ،و ي سنة ٢٠٠٤م ظهرت من جديد بالواليات املتحدة
حيث عرضت للبيع ي أحد صالونات البيع باملزاد العل  ،وفور
إبالغها باملوضوع بادرت السلطات الجزائرية املختصة وبالتنسيق مع
منظمة "ٔالان ﺮبول" باالع ﺮاض ع ى عملية البيع وقدمت ملفا هاما
جعل املد ي العام ملدينة نيويورك يأمر سنة ٢٠٠٦م بحجز التحفة
وارجاعها إ ى موط ا ٔالاص ي ،و ي سنة ٢٠٠٨م وصلت التحفة إ ى
الجزائر و ي ٓالان معروضة "بقاعة الرخاميات" باملتحف الوط
لآلثار القديمة.

والتحفة عبارة عن رأس ضخمة من الرخام) ،(٢٣تزن أك ﺮ من
٣٠٠كغ ،يبلغ ارتفاعها من أدنى الذقن إ ى أع ى الشعر١م ويبلغ
قطرها ٠.٨٠سم ،أما فتحة فمها فبلغت ٠.٣٠سم.
سرقت هذﻩ التحفة ال ال تقدر بثمن من املوقع ٔالاثري بعنابة
ي شهر مارس ١٩٩٦م ،وانعدم أي دليل عن الوجهة ال نقلت إل ا
ح سنة ٢٠١١م ،ففي هذﻩ السنة وعقب اندالع ٔالاحداث
السياسية ال اندلعت بتونس وأدت إ ى إسقاط الرئيس التونﺴ
"بن ع ي" ،وبعد الاستيالء ع ى قصورﻩ وقصور أقربائه وأنسبائه،
ع ﺮ ع ى التحفة ي قصر "صخر املاطري" )صهر بن ع ي(.
بعد التأكد من مكان التحفة تحركت الحكومة الجزائرية
سريعا ،وبالتنسيق مع التونسي ن ،اتخذت ٕالاجراءات املناسبة وتم
اس ﺮجاع التحفة ي أبريل من سنة ٢٠١٤م ،حيث أقيمت بمناسبة
اس ﺮجاعها احتفالية خاصة باملتحف العمومي الوط لآلثار
القديمة ،و ي ٓالان تعرض "بقاعة العبادات الوثنية للمتحف".

الصورة ) :(١رأس "ماركوس أوريليوس")ق٢.م(
رقم ٕالايداع٢٠٠٨.٠٩ :
تاريخ الدخول٢٠٠٨ :

عرضت أيضا تحفة سلمت للمتحف الوط لآلثار القديمة سنة٢٠١٠م ،و ي عبارة عن "رأس امرأة رومانية " )الصورة ،(٢
والتحفة عبارة عن رأس امرأة مائل نوعا ما نحو اليسار ،بشعر
الرأس ّ
مسرح ،عين ن جاحظت نٔ ،الانف و جزء من ّ
ّ
مكسران.

ولعل أبرز وأشهر التحف املعروضة هو "قناع الغورغونا")le ) (٢١(masque de la Gorgoneمن القرن الثالث للميالد)الصورة ،(٣
وكان ذلك القناع ي الف ﺮة الرومانية يزين واجهة نافورة عمومية ي
"فوروم")الساحة العامة( ملدينة "هيبو ريجيوس")عنابة ً
حاليا()،(٢٢

من ف ﺮة ما قبل التاريخ عرضت "رؤوس سهام")الصورة ،(٤
حجزت تلك الرؤوس وعددها أربعة سنة ٢٠٠٨م من طرف خلية
للدرك الوط مختصة ي حماية ال ﺮاث ،وبعد استشارة نيابة
املديرية لتأم ن املمتلكات الثقافية بوزارة الثقافة أمرت هذﻩ ٔالاخ ﺮة
بتسليم رؤوس السهام املحجوزة للمتحف العمومي الوط
للباردو) ،(٢٤وتعود تلك الرؤوس "للحضارة العاترية") ،(٢٥وصنعت
من مادة الصوان و ي بألوان متعددة )أبيض ،رمادي وب (.

الصورة )" :(٤رؤوس سهام")ف ﺮة ما قبل التاريخ(
رقم ٕالايداع٢٠٠٨.١ :
تاريخ الدخول٢٠٠٨ :
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الصورة ) :(٢رأس امرأة روماني
رقم ٕالايداع٢٠١٠.٠٢ :
تاريخ الدخول٢٠١٠ :

الصورة )" :(٣قناع الغورغون")ق٣.م(
رقم ٕالايداع٢٠١٤.٤٢ :
تاريخ الدخول٢٠١٤ :

١٦٢

من التحف ٔالاخرى املعروضة ً
أيضا نقود ومسكوكات وتحف فخارية
ومعدنية وزجاجية وخشبية تعود لف ﺮات تاريخية متعددة نذكر م ا:
من الف ﺮة القديمة:
"ثالث قطع نقدية إغريقية" :م ا قطعتان نقديتان كب ﺮتانمن ال ﺮونز وواحدة من الفضة ،حجزت هذﻩ القطع ستة ٢٠١٣م
من طرف فرق حماية ال ﺮاث التابعة لألمن الوط .
"قطعتان نقديتان نوميديتان" :حجز ما نفس املصالحٔالامنية سنة ٢٠١٣م ،وتش ﺮ تقارير الخ ﺮة أ ا تعود لف ﺮة امللك
"ماسينيسا")١٤٨ -٢٠٣ق.م().(٢٦
من الف ﺮة الرومانية عرضنا قطعتان نقديتان ،أما ٔالاو ى فﻬ
قطعة برونزية تعود لإلم ﺮاطور "أنطونن التقي")Antonin le )(٢٧
 ،(pieuxيحمل وجهها صورة ٕالام ﺮاطور ،بينما تعود القطعة الثانية
لإلم ﺮاطور"ليكينيوس") ،(Licinius)(٢٨ضرب ع ى وجهها رأس
ٕالام ﺮاطور ،وع ى ظهرها يظهر جندي واقف يحمل حربة بيدﻩ
اليسرى وتاج بيدﻩ اليم  ،ومن الف ﺮة نفسه عرضنا أيضا ")(١٧٦
قطعة نقدية من الف ﺮة القديمة" ،حجز ا إحدى فرق الدرك
الوط سنة ٢٠١٣م ،أكدت تقارير الخ ﺮة أ ا تعود للف ﺮة
الرومانية ،وتحديدا للقرن الرابع للميالد ،و ي عبارة عن "آسات"
ضربت ي عهد "ٕالام ﺮاطور قسطنط ن ٔالاك ﺮ")(Constantin I) (٢٩
)(٣١
وخليفتيه "قنسطانس") (Constant)(٣٠و"قنسطانطيوس الثاني"
).(Constance II
من الف ﺮة ٕالاسالمية:
)(٣٢
عرضنا قطعة واحدة تعود لف ﺮة دولة املوحدين )الصورة ،(٥
و ي "درهم ف " مربع الشكل ،ضرب بمدينة غرناطة ،كما هو
مب ن ع ى وجه القطعة:
س) :١ﷲ ربنا(
س) :١ال إله إال
الظهر
الوجه
ﷲ(
س) :٢محمد
سٔ) :٢الامر كله
نبينا(
هلل(
س) :٣املهدي
س) :٣ال قوة إال
إمامنا(
باهلل(

الصورة ) " :(٦أمفورة فخارية
")ق٧-٣.م(
رقم ٕالايداع٢٠١٣.٣٧ :
تاريخ الدخول٢٠١٣ :

"مصباح زي ") ،(lampe à huile)،(٣٥من القرن الثانيللميالد/الف ﺮة الرومانية) ،الصورة  ،(٧حجزت هذﻩ التحفة من
طرف مصالح الشرطة املكلفة بحفظ ال ﺮاث الوط سنة ٢٠٠٧م،
واملصباح ذو بدن دائري تقريبا ،زود بمقبض وفوهة ضيقة ودائرية
توضع عل ا الفتيلة ،زود قرص املصباح ي أعالﻩ بفتحت ن واحدة
لل ود بالزيت ؤالاخرى لل وية ،وزين القرص بزخرفة بارزة تتمثل ي
صورة نصفية لشخص متجه نحو اليم ن ،أما محيط القرص
فيحمل زخرفة تتمثل ي أوراق.
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الصورة )" :(٥درهم ف موحدي"
رقم ٕالايداع٢٠١٣.٣٦ :
تاريخ الدخول٢٠١٣ :

من الف ﺮة الحديثة واملعاصرة:
عرضنا قطعة نقدية واحدة لإلم ﺮاطور الفرنﺴ "نابوليون
الثالث")١٨٧٠-١٨٥٢م( ،كما عرضنا ) (٢٦ميدالية فضية للملك
الفرنﺴ "شارل العاشر") ،(١٨٣٠-١٨٢٤وخمس عشرة)(١٥
ميدالية فضية من أعمال النقاش الفرنﺴ "دوبري")(Dupré)(٣٣
وخمس ) (٠٥ميدالية فضية من أعمال النقاش الفرنﺴ
"أودي ") (Oudinéباإلضافة مليداليت ن فضيت ن تعود للملك ن
الايطالي ن" "فيتوريو ابمانويل الثاني") ،(١٨٧٨-١٨٦١و"أوم ﺮتو
ٔالاول").(١٩٠٠-١٨٧٨
إضافة "للتحف الرخامية" ومجموعة "املسكوكات" ،فقد عرض
املتحف كذلك تحفا أخرى تعود لف ﺮات تاريخية مختلفة م ا
"فخاريات" و"زجاجيات" و"أسلحة متنوعة"..الخ م ا:
"خمس أمفورات فخارية") ،(amphoresمن الف ﺮة القديمة ،و يمن الفخار ٕالافريقي ،مؤرخة ما ب ن القرن ن الثالث والسابع
للميالد( ،و ي أمفورات) (٣٤ذات حجم كب ﺮ ،من الفخار ٔالاحمر
ٔالاجوري ،بطالء أصفر فاتح ،كل أمفورة م ا تشتمل ع ى مقبض ن
دائري ن ،وعنق طويلة ،إال واحدة م ا فذات فوهة عريضة)الصورة
.(٠٦

١٦٣

الصورة )" :(٧مصباح زي من الفخار ")الف ﺮة الرومانية(
رقم ٕالايداع٢٠٠٧.٥٢ :
تاريخ الدخول٢٠٠٧ :

"مطرة ") (gourde)(٣٦من الفخار ،البدن كروي ،العنق طويلة،واملقبض ن ع ى شكل أذن ن ينطلقان من أسفل الفوهة ويرتكزان
أع ى البدن ،وزين هذا ٔالاخ ﺮ من الجهت ن بأشكال نباتية وهندسية.
"إبر ودبابيس") (épingles et des aiguillesمن الف ﺮة القديمة،مصنوعة من العظم أو ال ﺮونز ،عددها ) (١٨قطعة.
أما من الف ﺮة ٕالاسالمية فقد عرضنا بعض التحف الفخارية
الجميلة م ا:
"جرار") ،(Jarres) :(٣٧من الفخار،عددها أربعة ،ثالثة م ا ذاتطينة حمراء وبطانة سوداء اللون ،أما الرابعة فتتكون من فوهة
واسعة وسميكة ،البطن دائري والقاعدة مستوية)الصورة .(٨
"طاج ن") (Tajine)(٣٨من الفخار ،ذو بطن كروي ،ويشتمل ع ىمقبض ن ،الفوهة متسعة ،أسفلها تظهر أريع فتحات دائرية الشكل.
"إبريق") ،(aiguière) (٣٩من الف ﺮة العثمانية ،حجزته مصالحالشرطة املكلفة بحفظ ال ﺮاث الوط سنة ٢٠١٥م ،وهو إبريق
فخاري ذو طينة حمراء ،يتكون من بدن اسطواني ،قطرﻩ حسب
قطر قاعدته ،يضيق ي أعالﻩ مكونا عنق ٕالاناء املكسور ،وزود
ٕالابريق بمقبض )مكسور( كان يربط ب ن البدن والعنق ،من هذا
ٔالاخ ﺮ تنطلق فوهة ٕالاناء)املكسورة ي ٔالاخرى( ،وط ي ٕالابريق
بطبقة زجاجية ذات لون ب يكتنفها بعض السواد.

ومن الف ﺮة الحديثة واملعاصرة عرضنا أسلحة مختلفة م ا:
"سيف")(٤٠من نوع فليسة) ،(épée de type Flissaحجز سنة٢٠٠٩م ،وهو سيف جزائري ،صنع بمنطقة القبائل ،مادة صنعه
الحديد ،عليه أثار التطعيم بمادة النحاس ،وهو يتكون من جزئ ن
مقبض وشفرة)نصل( مكسورة ،زخرفت بأشكال نباتية)عبارة عن
تفريعات نباتية ذات تأث ﺮ عثماني( ،وأشكال هندسية )مثلثات
وحروف تيفيناغ(.
)(٤١
"بندقية )مكحلة(" )) ،(fusil-mukahlaالصورة  ،(٩تتكونالبندقية من ماسورة حديدية مثبتة بجذع خش بواسطة )(١٥
ً
ً
معدنيا )غ ﺮ أصلية( ،ثبت تحت الجذع أنبوب معدني يحفظ
خاتما
به املرود الحديدي ،الذي كان يستخدم لحشو البارود داخل
املاسورة ،وصنع الزناد من الحديد ،أما أخمص البندقة فهو من
مادة الخشب.

الصورة )" :(٩بندقية-مكحلة")ق١٩.م(
رقم ٕالايداع٢٠١٠.٢٣ :
تاريخ الدخول٢٠١٠ :
"مسدس مع حامله" ) ،(pistolet avec sa fonteمن القرن ١٩م)الصورة  ،(١٠حجز سنة ٢٠١٤م ،أما املسدس فينكون من
أخمص خش مصفح بالفضة ،وماسورة ،وزنادﻩ من الحديد،
وزود حامل املاسورة بمرود خش  ،كما ح ي املسدس برقائق
فضية زخرفت بأشكال نباتية وزخارف متنوعة أخرى )أسلحة،
أعالم(؛ أما حامل املسدس فصنع من الجلد ،ثبت عليه قطعة
بنفسجية اللون من القطيفة ،مزخرفة بأشكال نباتية نفذت بخيط
ف  ،زود ً
أيضا بحاملة خراطيش صغ ﺮة حمراء اللون ،من الجلد
والقماش ،احتوت ع ى أربعة فراغات لوضع حبات الخرطوش.

الصورة ):(٨
"جرة فخارية ")الف ﺮة ٕالاسالمية(
رقم ٕالايداع٢٠١٣.٣٧ :
تاريخ الدخول٢٠١٣ :
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الصورة )" :(١٠مسدس مع حامله"
رقم ٕالايداع٢٠١٤.٤٤ :
تاريخ الدخول٢٠١٤ :

١٦٤

] VØÛÃÖ]Äq]†ÚæÚ]ç
) (١هو متحف الفن وعلم ٓالاثار القديمة وٕالاسالمية ،يعت ﺮ من أقدم متاحف
الجزائر وإفريقيا الشمالية ،حيث تعود بداياته لسنة ١٨٣٥م .ي سنة
١٨٩٦م خصصت له بناية ية تقع ي "حديقة الحرية" ،وتم تدشينه بذلك
املوقع ي  ١٩أفريل ١٨٩٧م.
يتكون املتحف من جناح ن ،أقدمهما خصص لآلثار القديمة ،وتعرض به
مقتنيات الف ﺮة القديمة) :الف ﺮة الليبية والبونية ،والنوميدية ،واملوريطانية،
الرومانية ،الوندالية والب نطية( ،واملقتنيات املعروضة جزء من مجموعات
يحتفظ ا املتحف ،وتشتمل ع ى "التماثيل" و"الفسيفساء" و"الفخاريات"
و"الزجاجيات" و"النقوش الليبية والالتينية" و"املسكوكات" و"ال ﺮونزيات"
ُ
و"التحف العاجية والعظمية والخشبية"" ،وت َع ّد هذﻩ املجموعة الكالسيكية
بقيمت ا الجمالية والوثائقية وسيلة ثمينة لل ﺮبية وتحصيل املعلومات حول
ماضينا العريق ،أما الجناح الثاني فمخصص للفنون ٕالاسالمية ،ودشن هذا
الجناح سنة  ،٢٠٠٣ويتكون من عدة قاعات عرضت ا مقتنيات الفن ٕالاسالمي،
ال تعود لف ﺮات تاريخية مختلفة )من القرن ٩إ ى٢٠م( ،وجلبت من الجزائر ومن
مناطق أخرى من العالم ٕالاسالمي؛ م ا "الجصيات" والخشبيات" "املطرزات"
و"املالبس" و"الخزفيات" و"النحاسيات" ،دون نسيان "املخطوطات" و"املنمنمات"
ال تتمم تلك املجموعة املنسجمة والرائعة ..انظر:

-DOUBLET
;)(G
Musées
et
collections
archéologiques d’Algérie et de la Tunisie, Paris,
Ernest Leroux, 1893, p.p.16-18.
-WUILLEUMIER (P); Musées et collections
archéologiques d’Algérie et de la Tunisie, Paris,
Ernest Leroux, 1928, p.p.5-6.
-KHELIFA
;)(Abderrahmane
Les
débuts
du
patrimoine en Algérie, in : « ANNALES DU MUSEE
NATIONAL DES ANTIQUITES », N°06 (1997), pp.43-48.
-« Les Trésors du Musée National des Antiquités»,
catalogue publié en 1997 par le Musée National des
Antiquités à l’occasion du centenaire de l’inauguration
du musée, p.p.3-6.
(2)« Recueil législatif sur l’archéologie, la
protection des sites, des musées et des
monuments historiques», Alger, Agence national
d’archéologie et de protection des sites et
monuments historiques, pp.13-50.
(3) - Ibid. pp. 53-54.
(4) - Ibid. pp. 57-60.
(5) - Ibid. pp. 63-64.
(6) - Ibid. pp.67-69.
(7) - Ibid. pp.73-77.
(8) -« Loi n° 98 - 04 du 20 Safar 1419
correspondant au 15 juin 1998 relative a la
protection du patrimoine culturel », JOURNAL
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE, N° 44,
paru le 22 Safar 1419 correspondant au 17 juin 1998.
(9) - Ibid. pp.4-8.

(12) - DAHMANI (Nawel); Euromed Heritage, Atelier
de Beyrouth, NOV, 2009, p.89.
(13) - Ibid. pp.86-87.
(14) - Ibid. pp.86-87.
(15) - Ibid. p.83.

) (١٦يقارن "املعهد الدو ي لتوحيد القانون" ب ن قوان ن مختلف الدول ودراسة
الوسائل ا ي تتيح تحقيق التوافق والتنسيق فيما ب ن القانون الخاص لكل
دولة وتجمعات الدول ،ومن ثم ٕالاعداد التدري ي لكل دولة كي تتب قواعد
موحدة للقانون الخاص.
) (١٧أضيف "ال ﺮوتوكول الثاني" )امللحق باتفاقية الهاي  (١٩٥٤ي  ٢٦مارس
١٩٩٩م ،بعد ذلك تحسن وضع املمتلكات الثقافية ي حال اندالع
ال اعات املسلحة ي العالم.

(18) - DAHMANI (N); op.cit, pp.83.
(19)- DAHMANI (N); op.cit, p.89.

)" (٢٠ماركوس أوريليوس" :إم ﺮاطور روماني )من أسرة ٔالانطوني ن( ،وهو أيضا
فيلسوف من املدرسة الرواقية ،حكم ي الف ﺮة من سنة ١٦١م إ ى وفاته
سنة ١٨٠م ،وبوفاته انتﻬ عهد ما يسم "السالم الروماني") Pax
 ..(Romanaانظر:

-GUIRAUD (P) ET LACOUR-GAYET (G); Histoire
Romaine (depuis la fondation de Rome jusqu’à
l’invasion des barbares), Paris, FELIX ALCANEDITEUR, (1885), p.385-386

) (٢١ي األساطير ٕالاغريقية القديمة تمثلت "الغورغونات" ي ثالث أخوات
شريرات هن "ستينو" ) (Sthénoو"أوراي ي" ) (Euryaleو"ميدوزا"
) ،(Médusaو ي أخطر تلك ٔالاخوات ،وتم ت تلك املخلوقات ببشاع ا
املتطرفة ح أن أي أحد كان يجرؤ ع ى النظر إل ن يتحول ي حي ا إ ى
حجر قاس ..انظر:

-BONNEFOY (Yves); Dictionnaire des mythologies et
des religions des sociétés traditionnelles et du
monde
antique,
Paris,
ed-FLAMMARION
« l’Anthropologie », N°4, Tome.96 (1981), p.712.
(22) MAREC (Erwan); Hippone la Royale, Antique
Hippo-Regius, Alger, Presses de l’imprimerie
officielle, 1954, p.68.
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) (١٠تحدد املادة ) (٥٠من قانون ) (٠٤/٩٨املمتلكات الثقافية املنقولة بأ ا:
}ناتج الاستكشافات ؤالابحاث ٔالاثرية ي ال ﺮ وتحت املاء ،ؤالاشياء العتيقة
مثل ٔالادوات ،واملصنوعات الخزفية ،والكتابات ،والعمالت ،ؤالاختام،
والح ي ؤالالبسة التقليدية ؤالاسلحة ،وبقايا املدافن ،والعناصر الناجمة
عن تجزئة املعالم التاريخية ،واملعدات الان ﺮوبولوجية والاثنولوجية،
واملمتلكات الثقافية املتصلة بالدين وبتاريخ العلوم والتقنيات ،وتاريخ
التطور الاجتما ي والاقتصادي والسياﺳ  ،وكذا املمتلكات ذات ٔالاهمية

الفنية مثل :اللوحات الزيتية والرسوم املنجزة كاملة باليد ع ى أية دعامة
من أية مادة كانت ،والرسومات ٔالاصلية وامللصقات والصور الفوتوغرافية
باعتبارها وسيلة لإليداع ٔالاصيل ،والتجميعات وال ﺮكيبات الفنية ٔالاصلية
من جميع املواد مثل منتجات الفن التمثا ي والنقش من جميع املواد،
وتحف الفن التطبيقى ي مواد مثل الزجاج والخزف واملعدن
والخشب.....الخ ،واملخطوطات واملطبوعات طباعة اس اللية ،والكتب
والوثائق ،واملنشورات ذات ٔالاهمية الخاصة ،واملسكوكات )أوسمة وقطع
نقدية( أو الطوابع ال ﺮيدية ،وكذا وثائق ٔالارشيف بما ي ذلك تسجيالت
النصوص ،والخرائط وغ ﺮ ذلك من معدات رسم الخرائط ،والصور
الفوتوغرافية ،ؤالافالم السينمائية ،واملسجالت السمعية ،والوثائق ال
تقرأ عن طريق ٓالالة{..انظر :الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية؛
العدد  ٤٤الصادرة يوم  ٢٢صفر ١٤١٩ه املوافق  ١٧جوان
١٩٩٨م،.ص.١١.
) (١١تحدد املادة ) (٦٧من القانون سابق الذكر املمتلكات الثقافية غ ﺮ املادية
بأ ا} :املعارف والتصورات الاجتماعية والعادات والتقاليد والعلوم
واملهارات والكفاءات والتقنيات القائمة ع ى التقاليد ي مختلف ميادين
ال ﺮاث الثقا ي ،وتمثل الدالالت الحقيقية لالرتباط بالهوية الثقافية
ويحوزها شخص أو مجموعة أشخاص{ .انظر :املرجع السابق ،ص.١٣.

١٦٥

(23) DAHMANI (Said); Hippo-Regius, Alger, Agence
nationale d’archéologie et de protection des sites
et monuments historiques, p.36.

)" (٢٤املتحف العمومي الوط للباردو" :من أشهر املتاحف ي الجزائر ،وهو
متحف مختص ي الاتنوغرافيا وآثار ما قبل التاريخ ،أسس سنة ١٩٣٠م،
وكل التحف ال تعود لتلك الف ﺮة وتحجزها قوات ٔالامن تسلم لذاك
املتحف.
)" (٢٥الحضارة العاترية" :تنسب ملنطقة "ب ﺮ العاتر")والية تبسة( ،و ي من
ً
غربا ح
حضارات العصر الحجري ٔالاع ى ،انتشرت من املحيط ٔالاطلﺴ
ً
شرقا واخ ﺮقت الصحراء الك ﺮى لتصل ح منطقة البح ﺮات الك ﺮى
مصر
وسط أفريقيا ..انظر:
-DEBENATH (Andre); Hommes et cultures
matérielles
de
l’Atérien
marocain,
in
« l’ANTHROPOLOGIE », N°4, Tome.96 (1992), p.712.

)" (٢٦ماسينيسا" ابن "غايا" قائد وملك آمازي ي ،ولد سنة ٢٣٨ق.م ،برز نجمه
ي الحرب البونية الثانية)٢٠٢-٢١٨ق.م( ،ي سنة  ٢٠٢ق.م قام بتوحيد
اململكت ن النوميديت ن الشرقية والغربية واختار "س ﺮتا" عاصمة ململكته
الكب ﺮة ،اتبع سياسة مساملة لروما ولكن كان دائما ينادي بشعار "إفريقيا
ً
لألفارقة" ،عمر طويال ومات سنة ١٤٨ق.م ..انظر :املي ي )مبارك؛ تاريخ
الجزائر ي القديم والحديث ،الجزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،ج،١.
ص.ص.١٨٥-١٧٩.

-KADRA HADJADJI (Houaria); Massinissa le Grand
Africain, Paris, ed-KARTHALA, (2013), p.52.

)" (٢٧أنطونن التقي")١٦١-١٣٨م( ،إم ﺮاطور روماني ،من ساللة "ٔالانطوني ن"..،
انظر:

مفتوحة أو مغلقة ،نحتوى ع ى واحدة أو عدة فوهات كانت توضع عليه
فتيلة ٕالاشعال.
ى
ل
)" (٣٦املطرة" :وعاء صغ ﺮ محمو من الفخار أو مواد أخر  ،استعمل لحمل املاء
و غ ﺮﻩ من السوائل.
ن
)" (٣٧الجرة" :إناء فخاري ،فوهته واسعة ،يكو شكله كروي ،بأحجام مختلفة،
وكانت الجرار تستعمل لحفظ الزيت واملاء ..إلخ.
)" (٣٨الطاج ن" :هو إناء مجوف صنع من الط ن ،كان يعلوﻩ عادة غطاء
مخروطي ،استعمل ع ى نطاق واسع ببالد املغرب.
)" (٣٩إبريق" :إناء فخاري ،بيضاوي البطن ،زود بمقبض وفوهة ،كان يستعمل
لتخزين املاء وصبه.
)" (٤٠السيف" :سالح هجومي ،م ا املستقيم وم ا املقوس ،وتتكون من جزأين
مم ين هما :النصل واملقبض ،من أهم أنواعها ي الجزائر ي الف ﺮة
الحديثة "سيف اليطاغان" و"سيوف فليسة" و"سيف النمشة" ..انظر-:
"فن الفروسية ي الجزائر" )القرنان  ١٨و١٩م( ،إصدار املتحف الوط
لآلثار القديمة ،٢٠١٣ ،ص.ص.١٣-١١.
- DE GRAFfIGNY (H); les armes et l’armurerie à
travers les siècles, Paris, éd-Eugene ARDANT, pp.2830.

) (٤١يحتفظ املتحف الوط لآلثار القديمة بتشكيالت رائعة من املسدسات
والبنادق املؤرخة بالقرن ن  ١٨و ١٩م ،واملصنعة بمناطق متعددة من
الوطن وخاصة ببالد القبائل ..انظر"- :فن الفروسية ي الجزائر")القرنان
 ١٨و١٩م( ،إصدار املتحف الوط لآلثار القديمة ،٢٠١٣ ،ص.ص-٢٨.
.٤١

-GUIRAUD (P) ET LACOUR-GAYET (G); op.cit, pp.383384.

ﺗﻘـــــــــﺎرﻳﺮ

)" (٢٨ليكينيوس"" :إم ﺮاطور روماني ،حكم ي الف ﺮة من)٣٢٤-٣٠٨م(.
)ٕ" (٢٩الام ﺮاطور قسطنط ن ٔالاك ﺮ" )٣٣٧-٣٠٦م( ،من أشهر أباطرة الرومان ي
القرن الرابع للميالد ،أعلن املسيحية دينا رسميا للدولة سنة ٣١٣م ،و ي
سنة ٣٣٠م اختار القسطنطينية "كعاصمة جديدة لإلم ﺮاطورية
الرومانية ،وتو ي سنة ٣٣٧م.
)" (٣٠قنسطانس"٣٥٠-٣٣٧) :م( ،أحد أبناء "قسطنط ن ٔالاك ﺮ" حكم ٔالاقاليم
الغربية لإلم ﺮاطورية الرومانية اغتيل سنة ٣٥٠م.
)" (٣١قنسطانطيوس الثاني"٣٦١-٣٣٧) :م( ،ابن ثان ل ـ "قسطنط ن ٔالاك ﺮ"
وخليفته ع ى القسم الشر ي لإلم ﺮاطورية.
)" (٣٢دولة املوحدين" )١١٣٠م١٢٦٩-م( ،أسسها الزعيمان "املهدي بن تومرت"
ثم خليفته من بعدﻩ "عبد املؤمن بن ع ي" ،و ي أعظم دولة حكمت بالد
املغرب كلها باإلضافة لألندلس ،عرفت املنطقة ي عهد املوحدين أز ى
وأر ى ف ﺮا ا الحضارية ،اش ر املوحدون بضرب النقود املربعة )من فئة
الدرهم الف ( ..انظر :املي ي )مبارك؛ تاريخ الجزائر ي القديم والحديث،
الجزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،ج.٢.ص-.٣٠٥-٣٠٠.الزركش )أبي
عبد ﷲ محمد بن إبراهيم(؛ تاريخ الدوات ن املوحدية والحفصية ،تحقيق
محمد ماضور ،تونس ،املكتبة العتيقة ،ط ،١٩٦٦ ،٢.ص.ص.٧-٢.
)" (٣٣أغسط ن دوبري"١٨٣٣-١٧٤٨) :م( ،نقاش فرنﺴ ع ى النقود وامليداليات
وخاصة ي عهد الجمهورية الفرنسية ٔالاو ى)١٧٩٩-١٧٩٨م(.
) (٣٤كانت "ٔالامفورات" تستعمل ي العهود القديم لنقل وتخزين السوائل )زيت،
خمر( والحبوب ..إلخ.
)" (٣٥املصابيح الزيتية" :ي عبارة عن أواني مصنوعة من املعدن وغالبا من
الفخار ،كانت ٔالاداة الرئيسية لإلنارة منذ ف ﺮة ما قبل التاريخ ،و ي أنية
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مفتش آثار
منطقة آثار وسط الدلتا
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ﻳُ َﻌ ّﺪ اﻟﻌﴫ اﳌﻐﻮﱄ ﰲ اﻟﻬﻨﺪ )١٨٥٧ -١٥٢٦م( ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻋﲆ اﻟﻬﻨﺪ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ أرﳻ أﺑﺎﻃﺮة
اﳌﻐﻮل اﻷواﺋﻞ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﰲ اﻟﻬﻨﺪ –ﺧﻼل اﻟﻘﺮﻧني اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﴩ اﳌﻴﻼدﻳني -ﺑﺪأت اﻟﻮرش واﻹﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج
ﻋﺪد ﻏﺰﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت اﻷدب اﻟﻔﺎرﳼ اﻟﻜﻼﺳﻴيك واﻟﺬي اﻧﺘﴩ ﰲ إﻳﺮان وأواﺳﻂ آﺳﻴﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ واﻟﺜﺎين ﻋﴩ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﳌﺎ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﰲ
اﳌﻴﻼدﻳني ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ اﳌﻴﻼدي ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ إﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻬﻨﺪ
ً
إﻳﺮان ﺧﻼل اﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻐﻮل اﻟﺘﻴﻤﻮرﻳني ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ )اﻟﻘﺮون ١٨ ،١٧ ،١٦م( ،وأﻳﻀً ﺎ ﻳﻌﺘﱪ إﻧﺘﺎج ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻬﻨﺪ اﻣﺘﺪا ًدا ﳌﺎ ﺗﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت اﻷدب اﻟﻔﺎرﳼ اﻟﻜﻼﺳﻴيك ﺧﻼل اﻟﻌﴫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻠﻌﴫ اﳌﻐﻮﱄ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﴫ ﺳﻼﻃﻨﺔ دﻟﻬﻲ )١٥٢٦ -١٢٠٦م( .ﻫﺬا وﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺘﺎج ﻫﺬه اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺤﻠﻴﺔ
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺘﺎن )اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺸامﱄ ﻣﻨﻬﺎ( .وﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺷﺒﺔ اﻟﻘﺎرة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﴫ اﳌﻐﻮﱄ
ً
ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﰲ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻨرثﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﴫ اﳌﻐﻮﱄ ،وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬه اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ﺑﺘﺼﺎوﻳﺮﻫﺎ وﻣﻨﻤﻨامﺗﻬﺎ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص واﻟﺠﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ
واﳌﺆاﻧﺴﺔ واﳌﻤﻴﺰة ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻐﻮﻟﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻬﻨﺪ إﱃ ﻧﻮﻋني؛ أوﻟﻬام
اﻷدب اﻟﻔﺎرﳼ اﻟﻜﻼﺳﻴيك واﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﰲ اﻟﻬﻨﺪ ﺧﻼل ﻋﴫ ﺳﻼﻃﻨﺔ دﻟﻬﻲ ﺛﻢ اﻧﺘﴩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﺧﻼل اﻟﻌﴫ اﳌﻐﻮﱄ ،وﺛﺎﻧﻴﻬام اﻷدب
اﻷردي واﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﰲ اﻟﻬﻨﺪ ﺧﻼل ﻋﴫ ﺳﻼﻃﻨﺔ دﻟﻬﻲ ﺛﻢ ﺳﺎر ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻦ اﻷدب اﻟﻔﺎرﳼ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎين ﻣﻦ اﻟﻌﴫ اﳌﻐﻮﱄ )اﻟﻘﺮﻧني
١٩ ،١٨م(.
  
  
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ:

٢٤

ﺃﻏﺴﻄﺲ

٢٠١٤

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺒــﻮﻝ ﺍﻟﻨﺸــﺮ:

٩

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

٢٠١٤

ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ،

ﻣﺨﻄﻮﻁ

ﺩﻳﻮﺍﻥ

ﺣﺎﻓﻆ،

ﻣﺨﻄﻮﻁ

ﺍﻟﺸﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﺨﻄﻮﻁ ﺣﻤﺰﺓ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻷُﺭﺩﻳﺔ ،ﺷﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
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ً
ً
لقد كانت للثقافة ٕالاسالمية عامة وللفارسية م ا خاصة التأث ﺮ
ً
انتشارا ي شبة القارة الهندية )الهند وباكستان ٓالان(
ٔالاعمق ؤالاك ﺮ
ً
خالل العصور الوسطى ،وخصوصا ي النصف الشما ي م ا و ي ما
يطلق عليه اسم "الهندوستان" ،و ي املناطق ال حكمها املسلمون
ي الهند وسيطروا عل ا بالكامل منذ أواخر القرن الحادي عشر

امليالدي ع ى يد ٔالاتراك الغزنوي ن ثم الغوري ن فاملماليك وغ ﺮهم
)عصر سالطنة دلﻬ ( ،حيث توالت الدول ٕالاسالمية ح النصف
ٔالاول من القرن السادس عشر امليالدي عندما جاء املغول
التيموري ن وأصبحوا سادة الهند وأباطر ا ملدة تزيد ع ى ثالثة
ً
شأنا كب ًﺮا ي
قرون )١٨٥٧ -١٥٢٦م( .وقد كان لألدب الفارﺳ
الهند خالل العصر املغو ي ،عالوة ع ى ذلك؛ التأثر الكب ﺮ بالفن
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
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١٦٧

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
الفارﺳ  ،وساهم ي ذلك أمرين هام ن؛ أولهما رغبة ٔالاباطرة املغول
وشغفهم باألدب والفن ٕالاسالمي الفارﺳ  ،وثان ما هجرات بعض
ٔالادباء والعلماء والفنان ن من إيران وأواسط آسيا إ ى الهند خالل
العصر املغو ي وما قبله خالل العصور الوسطى.
وع ى ذلك؛ فإن هذا البحث يوضح مسار تاريخ ٔالادب ٕالاسالمي
ً
وأيضا معرفة
ي الهند ،ونشأته وانتشارﻩ ودور الرعاة ي ذلك،
أنماطه وألوانه ،وكذلك تأث ﺮﻩ ع ى املجتمع الهندي من خالل دراسة
املخطوطات ٔالادبية ٕالاسالمية ال تم إنتاجها ي الهند خالل العصر
املغو ي .ومن أهم أسباب اختياري لهذا البحث هو ندرة الدراسات
العربية –أو ع ى ٔالاقل من الباحث ن العرب -ي موضوعات تاريخ
ٔالادب ٕالاسالمي واملخطوطات ٕالاسالمية الغ ﺮ عربية وتاريخها ي أسيا
ً
ً
خصوصا .فإن أحاول ي هذا البحث أن أقدم
عموما والهند
ً
للقارئ العربي ً
قدرا ولو ضئيال عن هذا الجانب الهام من تاريخ
ٔالادب ٕالاسالمي ي الهند من خالل املخطوطات .فقد قصدت ي هذا
البحث أن ألقي الضوء ع ى موضوعات املخطوطات ٕالاسالمية ي
ً
وخصوصا املزينة بالتصاوير واملنمنمات -وتاريخ ٔالادب
الهند-
الدقيق وهو تاريخ الفن
وأنواعه ،وذلك ع ى حساب تخص
والتصوير ٕالاسالمي؛ فقمت بكتابة هذا البحث بدون دراسة وصفية
ُ
وتحليلية للصور واملنمنمات املرفقة وانصب اهتمامي ع ى الناحية
املوضوعية ي هذﻩ املخطوطات وتاريخها؛ ح يتث ي ال ﺮك ع ى
سد هذا الفراغ امللحوظ ي الدراسات العربية املتخصصة ،ولكي
أستطيع الال ام بما هو متاح للنشر.
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لقد اتخذ املغول اللغة الفارسية كلغة رسمية للحكومة والبالط
ولكتابا م التاريخية ومراسال م ،فليس من املستغرب أن يع ّ و
باألدب الفارﺳ ويجمعوا املخطوطات الفارسية بشغف (١).وقد كان
قبلهم سالط ن دلﻬ )١٥٢٦ -١٢٠٢م( يرعون التعليم ؤالادب ،وكان
الكث ﺮ م م محب لألدب العربي والفارﺳ  ،وجاء تعلم رجالهم من
بالد فارس ،وحصلت اللغة الفارسية ع ى تشجيعهم (٢).وكنتيجة
لحب واهتمام سالط ن دلﻬ للكتب ؤالادب فأنشئوا إستوديوهات
أو ورش )املرسم امللكي( ي البالط امللكي إلنتاج الكتب
ُ
واملخطوطات ،حيث ُيصنع الورق املصقول وتكتب النصوص
ُ
وتوضع بالرسوم التوضيحية واملنمنمات ،ثم تتم عمليات التجليد
ي جلود رقيقة وزخرف ا ،ولم يكن هذا التقليد وهذﻩ الصناعة لم
ُ
تأسس بشكل كامل ي إيران ح اية القرن الرابع عشر امليالدي،
ولكن الحكام املسلم ن الجدد ي الهند )سالط ن دلﻬ ( قدموا
معتقدا م الخاصة عن الكتب وإنتاجها ،فلم يتعاملوا مع أوراق
النخيل )السعف( وبدأوا باست ﺮاد الورق من إيران وغ ﺮها قبل
)(٣
إنشاء مراكز ٕالانتاج الخاصة م.
ومن الجدير بالذكر؛ أنه منذ سنة ٦٤١م قد دخل املسلمون
ّ
إيران ،وأثرت اللغة الفارسية ع ى الذوق ٔالادبي وأصبحت ظاهرة ي
ً
فصاعدا .وإن
ٔالادب العربي من منتصف القرن الثامن امليالدي

كث ًﺮا من القصص والحكايات قد انتقلت من إيران إ ى العالم
العربي وح إ ى غرب أوربا .وكان ٔالادب الفارﺳ أك ﺮ ً
تنوعا ي
أشكاله ومحتواﻩ من ذلك ٔالادب املكتوب باللغة العربية
الكالسيكية .وع ى الرغم من أن اللغة الفارسية اتخذت الكث ﺮ من
القواعد ٔالاساسية للغة العربية )كعلم العروض وأنماط القوا ي(،
ُ
إال أنه كتبت ا أنواع جديدة من ٔالادب كالشعر امللحم الذي قدم
من إيران والشعر الغنائي الرائع واملرن الذي وصل إ ى أجود تعب ﺮاته
)(٤
ي اللغة الفارسية.
إن مضمون الشعر عند املسلم ن ي بالد فارس يحمل بوضوح
إشارات الوطنية والقومية ،ي ح ن أن النمط الشك ي له قد أخذ
بصماته من اللغة العربية .وع ى مر السن ن ،وبداخل إطار أوزان
الشعر العربي ،فإن الفرس قد ّ
طوروا أشكال أفضل للشعر بحيث
تناسب مزاجهم ٔالادبي .ومن هذﻩ ٔالاشكال ما يسم بـ "املثنوي"
بمع مزدوج ونسبة إ ى كلمة "مث "؛ وهذا الشكل يستند ع ى
قافية مزدوجة أو ثنائية ي البيت الشعري الواحد ،وشرطه أن يكون
الشطران من روي واحد ال يل م ي بقية املنظومة ،ورغم أن هذا
الشكل يتكيف مع العربية إال أنه مصبوغ ي شكل فارﺳ متم .
وتستخدم املثنويات ي ٔالاساس للقصائد الطويلة امللحمية ذات
الصبغة القصصية أو التعليمية ،ألن هذا النوع من املنظومات
أطوع ما يكون للشاعر وأعون ع ى امتداد النفس واتساع ٔالافق،
ومن هذﻩ املنظومات "الشاهنامه" أو "كتاب امللوك" للفردوﺳ )ت.
١٠٢٠م( ،و"املثنوي املعنوي" أو "العروش السبعة" لجالل الدين
الرومي )ت٦٧١ .هـ١٢٧٣ /م( ،و"پنج گنج" أو "الكنوز الخمسة"
لنظامى الگنجوى )ت ٦١٣هـ١٢١٧ /م( )خمسة نظامي( ،و"هفت
اورنگ" أو "العروش السبعة" من نظم الشاعر جامى )ت ٨٦٥هـ/
ً
١٤٩٠م(.
وأيضا من أشكال الشعر الفارﺳ املبتكرة هو "غزل"،
والغزليات من أحب املنظومات إ ى الشعراء الفرس وأوفقها
لطبعهم ،والغزل منظومة ذات روي واحد ال تقل أبيا ا عن سبعة
ً
وال تزيد ع ى خمسة عشر ،ويستخدم الغزل عادة للشعر الغنائي،
وال يختلف عن "القصيدة" إال من حيث املوضوع وعدد ٔالابيات،
ؤالاصل ي موضوعات هذا النوع من املنظومات هو الغزل إال أ ا
قد تتناول أحالم الصوفية من خمر وغناء وغ ﺮﻩ .ومما يل مه شاعر
الغزل أن يذكر اسمه الشعري ي البيت ٔالاخ ﺮ أو قبل ٔالاخ ﺮ وهو ما
يعرف عند الفرس وال ﺮك بالتخلص أو املخلص ،ويختار الشاعر
تخلصه من اسمه كالشاعر الفارﺳ املتخلص بسعدي نسبة إ ى
ٔالام ﺮ سعد بن زنكي واسمه مشرف الدين مصلح .ومن أهم شعراء
هذا النوع من املنظومات الشاعر سعدي )املذكور أعالﻩ( )ت.
٦٩١هـ١٢٩٢ /م( ،والشاعر حافظ الش ﺮازي )ت٧٩٢ .هـ١٣٩٠ /م(.
وكذلك من هذﻩ ٔالاشكال الشعرية الفارسية املبتكرة ي "الربا ي" أو
"دوبيت" ،ويتألف من أربعة أشطر فقط )بيت ن( ف ا ٔالاول والثاني
والرابع ي الروي ويختلف الثالث ،وقد يكون الربا ى عبارة عن بيت ن
مأخوذين من مطلع "قصيدة" أو "غزل" و يش ﺮط فيه دائما أن
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١٦٨

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
يكون ع ى وزن من ٔالاوزان الخاصة املستخرجة من "الهزج" كما
يش ﺮط فيه أن يكون وافيا بالغرض الذى أن ء من أجله .وأهم
)(٥
هذﻩ الرباعيات ي رباعيات الشاعر عمر الخيام.
ولم تكن ً
أبدا الثقافة الفارسية مقيدة بإيران نفسها وما حولها
ً
مركزا
من بلدان ،فإن شمال غرب الهند )باكستان ٓالان( أصبحت
من مراكز ٔالادب الفارﺳ ٕالاسالمي منذ بدايات القرن الحادي عشر
امليالدي بجانب دلﻬ وأجرا .وهذﻩ املناطق بقيت معقل الحياة
الثقافية ٕالاسالمية وال امتدت بعد ذلك إ ى البنغال ي الشرق وإ ى
الدكن ي الجنوب ،وبقيت الفارسية اللغة الرسمية للهند ٕالاسالمية
ُ
ُ
ح عام ١٨٣٥م عندما أستبدلت باللغة ٕالانجل ية .وقد كتب
بالفارسية أرفع ٔالاعمال الشعرية والن ﺮية والتاريخية (٦).وهناك أدباء
وشعراء فارسيون عظماء أمثال حافظ وسعدي وجالل الدين
الرومي وعمر الخيام والفردوﺳ ونظامي وجامي وغ ﺮهم قد ألهموا
الكتاب ي جميع أنحاء الهند –خاصة ي الشمال -بموضوعات
ٔالادب الفارﺳ  ،وكذلك ٔالامر صحيح بالنسبة ألشكال الن ﺮ والشعر
)(٧
الفارﺳ كالغزل واملثنوي والرباعيات.
ولقد كان هناك منذ عهد ٕالام ﺮاطور بابر )١٥٣٠ /١٥٢٦م(
ً
وصوال إ ى ٕالام ﺮاطور أورنجزيب )١٧٠٧ /١٦٥٩م( طابور رائع من
الشعراء الذين نزحوا إ ى الهند من بالد فارس )إيران( وبخارى
وسمرقند وهراﻩ وتركستان ،وقد إنجذبوا إ ى الهند بواسطة سخاء
وكرم املغول وأبلطة الدكن ي الجنوب .ومع هؤالء تحول مركز
الشعر ؤالادب الفارﺳ إ ى الهند .وقد تم جمع أعمالهم ٔالادبية مع
ٔالاعمال ٔالاخرى ملا سبقهم من الكتاب ٔالاصلي ن ي مجال الن ﺮ
والشعر الفارﺳ  ،و ي مراحل معينة تفوقوا ع ى الكتاب الفارسي ن
أنفسهم ،ولهذا العصر املغو ي ي الهند وقفة واضحة ي تاريخ ٔالادب
ً
وتقريبا جميع الشعراء والكتاب املبدع ن ي اللغة
الفارﺳ .
الفارسية منذ عهد السلف العظيم لبابر "تيمورلنك" كانوا يأتون أو
يفكرون ي املج ﺊ إ ى الهند والتواصل مع حكامها .ح "جامي"
الشاعر ؤالاديب الرئيﺴ ي عصر بابر والذي ُن ّ
صب كرئيس لفرقة
ِ
الشعر مثل سلفه حافظ الش ﺮازي -الذي ازدهر ي عصر تيمور -كان
يطمح ي زيارة الهند ،فقد كان جامي باملثل كحافظ ع ى اتصال مع
ٔالابلطة الهندية ،ويوجد نموذج وحيد للداللة ع ى ذلك وهو إرساله
قصيدة غنائية من تأليفه ألحد النبالء ي الدكن وكان ينتظر تقديرﻩ
)(٨
ورعايته.
وفيما ب ن معاصروا بابر من كتاب وشعراء ٔالادب الفارﺳ
هناك العديد م م قد جاءوا إ ى الهند وكتبوا أعمالهم تحت الرعاية
الهندية ،وال يوجد شبيه لهذﻩ الف ﺮة ال هاجر ف ا عدد كب ﺮ من
كتاب وشعراء ٔالادب الفارﺳ مما أكسب اللغة الفارسية ي الهند
أهمية خاصة (٩)،وال أصبحت واسعة الانتشار ي ٕالام ﺮاطورية
املغولية منذ عهد ٕالام ﺮاطور أك ﺮ (١٠).وإن ٔالادب الفارﺳ تحت
الحكم املغو ي قد تطور كث ًﺮا ،وقد س ى املغول لتعزيز سلطة
إم ﺮاطورت م بالتفوق اللساني واللغوي ؤالاهم من ذلك لخلق ثقافة

سياسية من شأ ا أن تتجاوز وتتفوق ع ى الهويات الدينية الهندية.
وأصبحت اللغة الفارسية بالنسبة إل م وسيلة لتحقيق هذﻩ الغاية،
وبالتا ي فإن اللغة الفارسية قد نمت لتكون لغة ٕالام ﺮاطورية ولعبت
دور توحيد القوة مما أتاح للدولة املغولية إلنشاء نظام موحد
)(١١
للحلفاء لتجاوز كل الخالفات الثقافية.
ورغم أن اللغة الفارسية ال قدمها املسلمون أصبحت اللغة
الكالسيكية البديلة عن السنسكريتية ،إال أ ا ظلت مختصرة ي
ٔالابلطة امللكية والطبقة العليا من املسلم ن والهندوس الذين
تعلموها ألغراض ثقافية ومهنية ،ﱠ
وظل أغلبية الشعب –سواء من
املسلم ن أو الهندوس -بعيدون عن تأث ﺮ اللغة الفارسية يفقدها
للجذور ي ال ﺮبة الهندية ،وأصبحت مع مرور الزمن لغة ميته ً
تماما
)(١٢
مثل اللغة السنسكريتية.
ُ
ومن أهم املخطوطات ٔالادبية الفارسية ال أنتجت ي العصر
املغو ي كما ي ي:
ُ
 مخطوط "الشاهنامه"؛ هو كتاب امللوك ،ويعد قصيدة ملحميةعن امللوك القدامى ي إيرانُ ،ويعت ﺮ أهم عمل ي ٔالادب الفارﺳ ،
ﱠ
مصورة عديدة من الشاهنامة ي املراسم امللكية
وتم إنتاج نسخ
)الورش( للحكام ٕالايراني ن ي أبلطة بخارى وهراﻩ وت ﺮيز وأصفهان
ً
وأيضا
وغ ﺮهم ،خالل العصور املغولية والتيمورية والصفوية
ﱠ
مصورة م ا ي املراسم
القاجارية ي إيران ،وكذلك تم إنتاج نسخ
)(١٣
امللكية املغولية ي الهند.
و ي ملحمة شعرية فارسية ،نظمها الشاعر الفارﺳ أبو القاسم
الفردوﺳ  (١٤)،وهو أك ﺮ شعراء القرن الخامس الهجري .وهذﻩ
ّ
تصور لنا التاريخ الفارﺳ القديم ،وتعطى رؤية تاريخية
امللحمة
ِ
للعصر الساسانى الذى سبق الفتح ٕالاسالمي .وكان عمر الفردوﺳ
عند نظمها يقارب ٔالاربع ن سنة ،و ى أك ﺮ ملحمة ي التاريخ صاغها
شاعر واحد ،ويبلغ عدد أبيا ا نحو ) (٦٠ألف بيت ،وتتناول قصص
أربع أسرات فارسية وتاريخها ،فﻬ قرآن القوم ،وقد أجمع فصحاء
الفرس ع ى أنه ليس ي لغ م أفصح م ا ،وال يوجد ي اللغة
العربية ع ى اتساعها وتشعب فنو ا وأغراضها مثل الشاهنامه،
ﱠ
وصور ف ا الفردوﺳ وقائع البطوالت والانتصارات وأعياد الفرس،
كما تتضمن بعض كلمات عربية ال تتجاوز ) (٤٣٠كلمة .وقد ترجمها
البنداري إ ى اللغة العربية ي القرن السابع الهجري /الثالث عشر
امليالدي ،وعبد الرحمن عزام ي القرن العشرين امليالدي ،وتأثر
)(١٥
بالشاهنامه عديد من ٔالادباء العرب ؤالاوربي ن.
ُ
وقد كتبت هذﻩ امللحمة الشعرية بشكل "املثنوي" مع استخدام
وزن الشعر املسم "متقارب" (١٦)،ومخطوطات هذﻩ القصيدة
تختلف ي الطول ع ى نطاق واسع ،واملحتوى ٔالاطول يصل إ ى
ُ
ست ن ألف بيت .و ي بوجه عام تقسم إ ى ثالثة أقسام غ ﺮ
متساوية؛ القسم ٔالاسطوري ٔالاقصر ،والقسم ٔالاسطوري ٔالاك ﺮ،
كل من املصادر
والقسم الشبة تاري ي .ويقتبس الفردوﺳ من ٍ
ً
ً
املكتوبة واملصادر الشفهية ،بل يتضح أنه يعتمد اعتمادا كب ﺮا ع ى
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١٦٩

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
املصادر املكتوبة ي القسم الشبة تاري ي ،ولكن يعتمد ع ى املصادر
الشفهية وال تتناقلها ألسنة الناس ي القسم ن ٓالاخرين .وع ى
النقيض من الكتاب املعاصرين للفردوﺳ فهو اهتم بما إيران
قبل ٕالاسالم ،وحاول أن يدمج ب ن أساط ﺮ الخلق الفارسية أو املواد
ٔالاسطورية الفارسية مع الروايات القرآنية ي التاريخ املبكر
)(١٧
للعالم.
ً
وقد قصد الفردوﺳ متعمدا -كما تدلنا ع ى ذلك املقارنة ب ن
الشاهنامه وب ن الشعر املعاصر لها -أن يصوغها ي أقدم العبارات و
ٔالاساليب ،وال يستطيع أحد أن يد ى أ ا خالية من ٔالالفاظ العربية
كما يظن ذلك بعض الناس ممن ال قدرة لهم ع ى التحقيق
)(١٨
والتمحيص.
وقد قال بعض املؤلف ن إن الشاهنامة ي إلياذة الشرق ،وذلك
التشبيه غ ﺮ صحيح من بعض الوجوﻩ ،فأن الشاهنامة جديرة أن
يكون لها ب ن أمم الشرق مكانة أرفع من مكانة ٕالالياذة ب ن أمم
الغرب ،ذلك بأن ٕالالياذة قصة حروب وقعت ي مع ﺮك ضيق من
آسيا الصغرى ب ن اليونان والطروادي ن ،و ي زهاء ثمانية آالف
بيت ،تستمر حواد ا ستة وخمس ن ً
يوما .والشاهنامة تقص أحداث
ميدا ا ما ب ن الهند والص ن إ ى البحر املتوسط ،وتشمل كل
الروايات من تاريخ ٔالامة ٕالايرانية وأساط ﺮها من أقدم عصورها إ ى
العهد ٕالاسالمي ،ويش ﺮك ي وقائعها التورانيون )ال ﺮك( والعرب
ُ
والروم والهند ،وال تحرم الص ن من نصيب ف ا ،فكل أمم آسيا
العظيمة وبعض أمم أوربا يتناولها موضوع هذا الكتاب العظيم.
فقد أو ى الكتاب من التاريخ ؤالاساط ﺮ ما هو جدير بعناية املؤرخ
)(١٩
ً
وأيضا مؤرخ
الناقد ،مؤرخ السياسة أو مؤرخ ٔالادب والاجتماع،
الفن ملا ي نسخها من تصاوير ورسوم ي عهود ومدارس فنية
مختلفة.
وقد وصفت الشاهنامة نشوء الحضارة ٕالايرانية وتطورها،
و ﱠ
قصت تاريخ ٕالايراني ن بملوكهم وأبطالهم وك ﺮا م ي القرون
املتطاولة ،وأظهرت عما كان بي م وب ن ٔالامم املجاورة من عداء
ومودة وحرب وسلم .فﻬ املنظومة العجيبة ال تتناول حوادث
ُ
قرون وأمم كث ﺮة ،ال ينب ي أن ت ﱠشبه باإللياذة الضيقة الحدود؛
وينب ي أن تكون عناية الشرقي ن ا أعظم من عناية الغربي ن
باإللياذة وال ريب أن ي الشاهنامة أساط ﺮ كث ﺮة ،ولكن ٔالاساط ﺮ ي
ُ
ٔالادب أروع من الحقائق .وال تنكر داللة ٔالاساط ﺮ ع ى تطور ٔالامم
وع ى كث ﺮ من عادا ا وأخالقها ،فأن ٔالاساط ﺮ وليدة خيال ٔالامة
وأمان ا ،ال يحدها الواقع وال تضيقها الحقيقة ،وكم ي أساط ﺮ
الشاهنامة ي العهدين ٔالاول والثاني  -عهدي البيشدادي ن
ُ
والكياني ن  -من حقائق دينية واجتماعية وتاريخية ألبست ثوب
الخيال ُ
وحرفت ف ا الوقائع ؤالاسماء .وللشاهنامة م ة أخرى ع ى
ٕالالياذة ،ومالحم أخرى كاملها اراته والراماينه ،بأ ا من عمل شاعر
واحد ،إذا استثنينا ٔالالف بيت ال نظمها الدقيقي )ت.
٣٦٥هـ٩٧٥/م( ،والفردوﺳ ناظمها شاعر تاري ي معروف ال يشك

أحد ي وجودﻩ وانه ناظم هذﻩ امللحمة الرائعة ،ع ى ح ن يك ﺮ خالف
املؤرخ ن ي ٕالالياذة وناظمها ،وع ى ح ن أن املها اراتا والرمايانا
)الراماينة( امللحمت ن الهنديت ن من نظم شعراء عديدين بعضهم
مجهول ،فالشاهنامه سجل تاريخ أمة وأساط ﺮها منذ أقدم
)(٢٠
عصورها ،وهذا ال ُيعرف ي منظومة أخرى.
وقد أتم الفردوﺳ ملحمة الشاهنامة ي صور ا ٔالاو ى بعد
خمس وعشرين سنة من الكدح املتواصل ،ثم سافر إ ى غزنة ي
سنة )٩٩٩م( ر ً
اجيا أن د ا إ ى السلطان محمود بن سبكتك ن
الغزنوي .ويؤكد لنا أحد شعراء الفرس ٔالاقدم ن أنه كان ي غزنة
أربعمائة شاعر ال يفارقون مجالس السلطان محمود ،ولو صح هذا
لكان وجود هؤالء الشعراء عقبة ي سبيل الفردوﺳ  ،لكنه مع هذا
أفلح ي اس ﺮعاء اهتمام الوزير فجاء باملخطوط الضخم إ ى
ً
ً
مسكنا
محمودا هيأ للشاعر
السلطان .وتقول إحدى الروايات إن
ً
قصرﻩ ،وأمدﻩ بقدر ضخم من املادة التاريخية ،وأمرﻩ أن
مريحا ي
ِ
ملحمته .وتجمع كل الروايات ال وصلتنا من هذﻩ
يضمها إ ى
ِ
ً
القصة ع ى اختالف صورها أن محمودا وعدﻩ أن يعطيه دينا ًرا
ً
ﱠ
وظل
ذهبيا نظ ﺮ كل بيت من القصيدة ي صور ا الجديدة،
ً
الفردوﺳ يكدح زمنا ال نعرف طوله؛ بلغت بعدﻩ القصيدة حوا ي
سنة )١٠١٠م( صور ا ال ائية ،و يء ا إ ى السلطان .وأوشك
محمود أن يبعث إ ى الفردوﺳ املبلغ املوعود ،ولكن بعض بطانته
استك ﺮوا العطاء ،وأضافوا إ ى هذا قولهم إن الفردوﺳ زنديق
شي ي ومع ل ،فاستمع لهم محمود وبعث للشاعر بست ن ألف
درهم ف  ،فغضب الشاعر وأراد أن يظهر غضبه واحتقارﻩ فقسم
املبلغ ب ن خادم حمام وبائع شراب ثم فر إ ى هراة ،حيث اختفى
ستة أشهر ي حانوت بائع كتب ،ح يئس من العثور عليه عمال
محمود الذين أمرهم بالقبض عليه .ثم لجأ الفردوﺳ إ ى شهريار
ً
محمودا ً
هجوا
أم ﺮ ش ﺮزاد ي ط ﺮستان ،ونظم قصيدة يهجو ف ا
ً
الذعا ،وخ شهريار غضب السلطان فابتاع القصيدة بمائة ألف
درهم وأتلفها.
وإذا جاز لنا أن نصدق هذﻩ ٔالارقام ،ونعتقد بصحة تقديرنا
إياها بنقود هذﻩ ٔالايام ،حكمنا من فورنا أن الشعر كان من أك ﺮ
ٔالاعمال إدر ًارا للربح ي فارس ي العصور الوسطى .وانتقل الفردوﺳ
بعدئذ إ ى بغداد وكتب ف ا قصة شعرية طويلة ي قصة "يوسف
ٍ
ً
وقتئذ شيخا ي السادسة
وزليخا" ،ثم عاد إ ى طوس وكان
ٍ
محمودا بيتاً
ً
دته سمع
والسبع ن من العمر .وبعد عشر سن ن من عو ِ
قائله ،وملا
من الشعر فأعجب بقوة معناﻩ وجزالة لفظه فسأل عن ِ
علم أنه من شعر الفردوﺳ ندم ع ى أنه لم يكافئه بما وعدﻩ ِبه،
وأرسل إليه قافلة من ٕالابل تحمل ما قيمته ست ن ألف دينار،
ومعها رسالة اعتذار منه ،وملا دخلت القافلة مدينة طوس التقت
)(٢١
ف ا بجنازة الفردوﺳ .
ُ
ومع شاهنامة الفردوﺳ قد تأسست املثل العليا لجميع
ٔالاشعار امللحمية الالحقة ،فبعدﻩ بقليل جاء جورجاني )ت.
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١٧٠

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
٢٤٤هـ١٠٥٠/م( ليقدم لنا رائعة الرومانسية ع ى أساس أسطورة
من أصول ومصادر قبل ٕالاسالم ،ويليه نظامي )ت٦١٣ .هـ١٢١٧/م(
ﱠ
والذي ألف ماال يقل عن أربعة مالحم يغلب عل ا الطابع
الرومانﺴ  ،وبالتا ي فقد وضع نموذج لعدد كب ﺮ من املؤلفات
املماثلة ،من بي ا أعمال الشاعر أم ﺮ خسرو ي دلﻬ )ت٧٢٦ .هـ/
١٣٢٥م( ،وكذلك أعمال الشاعر جامي )ت٨٩٥ .هـ١٤٩٠ /م( وال
)(٢٢
حققت شهرة واسعة.
ﱠ
وتحتفظ متاحف ومكتبات العالم بنسخ مصورة عديدة وأوراق
ُمبع ﺮة من الشاهنامة من عصور وأماكن مختلفة ومدارس فنية
متنوعة ،وم ا ما ُينسب إ ى الهند خالل العصر املغو ي من مراكز
فنية مغولية مختلفة )لوحة  .(٢ ،١وتحتفظ دار الكتب املصرية
بالقاهرة بست نسخ فارسية من كتاب الشاهنامة جميعها م ﱠزوقة
ّ
تكون مجموعة متكاملة
بالتصاوير امللونة ،م ا خمسة مخطوطات ِ
حيث أ ا تنتم بحسب أسالي ا الفنية إ ى املدارس التصويرية ال
ازدهرت ي إيران خالل العصور ٕالاسالمية ،كما أ ا تشتمل ع ى
تواريخ نسخها كما ورد بخاتمة كل مخطوطة من هذﻩ املخطوطات
الخمس لتؤكد نسب ا إ ى إيران (٢٣).أما النسخة السادسة من هذﻩ
املخطوطات فتنسب إ ى كشم ﺮ ي الهند ،و ي ي مجلد وتحتوي ع ى
ٔالاجزاء ٔالاربعة لكتاب الشاهنامه ،وتحتوي ي مت ا ع ى ) (٥١صورة
)(٢٤
كب ﺮة غ ﺮ متقنة.
 مخطوط "حمزة نامه" أو مغامرات حمزة؛ ي ملحمة أدبيةضخمة ي مخطوط من إنتاج املرسم امللكي لإلم ﺮاطور أك ﺮ،
والنسخة ٔالاصلية لهذا املخطوط )لوحة  (٣تضمنت ) (١٤٠٠ورقة
ضخمةُ ،ورتبت هذﻩ ٔالاوراق ي ) (١٤مجلدُ ،
وحفظ كل مجلد ي
ُ
ﱠ
صندوق كب ﺮ ،وقد أنجز الرسم ع ى النسيج القط الذي شك َل
الدعم الرئيﺴ للورقة الثقيلة الضخمة املتعددة الطبقات ،فكل
صورة مرسومة ع ى القماش ومبطنة بالورق ،والكتابة باللغة
الفارسية بخط النستعليق ،ؤالاسلوب ٔالادبي املستخدم هو العامية،
والقص ُيروى إ ى الجماه ﺮ ّ
ٔالامية للتشويق وٕالاثارة .وقد استغرق
العمل ي املرسم إلنتاج هذا املخطوط أك ﺮ من خمسة عشر سنة،
ربما من )١٥٥٨ -١٥٥٧م( إ ى )١٥٧٣ -١٥٧٢م( ،ويذكر بعض
الباحث ن أن العمل ذﻩ املخطوطة بدأ من عام ١٥٦٢م .ولم يتبقى
اليوم من أوراق هذا املخطوط غ ﺮ حوا ي  ١٧٠ورقة موزعة ب ن
املجموعات الفنية حول العالم ،ويعت ﺮ هذا املخطوط أك ﺮ عمل
ضخم من إنتاج املرسم امللكي لإلم ﺮاطور أك ﺮ ،بل يمكن اعتبارﻩ
أك ﺮ مشروع تم إنتاجه ي تاريخ التصوير الهندي ،وتصاويرﻩ ُيف ﺮض
ً
تتويجا ملرحلة التطور لألسلوب املغو ي الهندي املبكر ي
ا أن تمثل
)(٢٥
التصوير.
ُ
وقد كتب أول نص من مغامرات حمزة منذ حوا ي ) ١٢٠٠سنة(
مضت .وهذﻩ املغامرات غ ﺮ واضحة بشكل ملحوظ ي الحدود
الزمنية والجغرافية والقصصية ،والبذور التاريخية لقصص حمزة
ربما كانت عن "حمزة بن عبد املطلب" عم الن ص ى ﷲ عليه

ً
ً
جسورا اش ﺮك ي
محاربا
وسلم الذي ُولد ي مكة سنة ٥٦٧م ،وكان
معركة وحيدﻩ ضد املشرك ن ومات يقاتل من أجل ٕالاسالم ،وربما
كانت هذﻩ الحكايات عن "حمزة بن عبد ﷲ" والذي عاش ي بالد
فارس حوا ى ) ٢٠٠سنة( ً
الحقا ،وكان ً
أيضا أحد الزعماء العسكري ن
ﱠ
وشن حمالت
ٕالاسالمي ن ،وقاد تمرد فارﺳ ضد الخليفة العباﺳ
عسكرية ع ى الهند والص ن .وقد حددت هذﻩ القصص والحكايات
ُ
وطن حمزة ع ى أ ا بالد فارس ،ونشرت ع ى نطاق واسع باللغة
الفارسية العامية )الشفهية( واملكتوبة ي بالد فارس منذ )١٠٠٠
سنة( ،وخالل السنوات الالحقة انتشرت هذﻩ الحكايات بشكل
شفﻬ ومكتوب ي اللغات ؤالاماكن ي جميع أنحاء العالم ٕالاسالمي
بما ف ا السودان وتركيا والهند ومال يا وجاوﻩ .ولم تأخذ هذﻩ
املغامرات الشكل الدي والشر ي قط ،وقد جذبت اهتمام مختلف
)(٢٦
ٔالاشخاص ع ﺮ العالم ٕالاسالمي فيما ال يقل عن خمسمائة سنة.
و ي مغامرات رومانسية تشمل شخصيات وحوادث
وموضوعات مختلفة ،وتحول ف ا حمزة إ ى مقاتل ال ّ
يكل ويتجاوز
ٕالاسكندر ٔالاك ﺮ ي نطاق جولته ،فلم يسافر حمزة فقط ي نطاق
قلب العالم ٕالاسالمي ولكن سافر ً
أيضا إ ى مواقع عديدة من العالم
مثل أسيا الوسطى واليونان وطنجة ،و ي أغلب ٔالاحيان يقابل الن
خضر ٔالاسطوري بصفته مساعد ومرشد املسافرين ٔالاتقياء الذين
ً
يخشون ﷲ .وتدور املعارك ف ا ب ن جيوش ٕالاسالم والكفار ،وعادة
ما تشتمل ع ى قتال مفرد ب ن محارب ن ،وٕالاسالم ً
دائما ينتصر ي
ً
مضطرا أو
ال اية ،ومص ﺮ الكفار إما اعتناق ٕالاسالم سواء كان
ً
صادقا وإما املوت .و ي جزء من املغامرات يسافر حمزة إ ى عالم آخر
ويتحالف مع بعض املخلوقات الخيالية ويقاتل آخرون .وال تزال
هذﻩ املغامرات تذكرة قوية للتفاعل الوثيق ب ن البالط ٕالاسالمي
)(٢٧
ؤالادب الشع .
وقد كان أك ﺮ يستشهد ً
دائما ذﻩ القصص والحكايات الخاصة
ُ
بمغامرات حمزة ،وال كانت تحكى له منذ صغرﻩ ،وكانت هذﻩ
القصص بما تحويه من حيوية ورعب تث ﺮ تخيل ٕالام ﺮاطور خاصة
ي بدايات حكمه عندما كان سنه مازال صغ ًﺮا ،وربما كان ذلك
السبب الرئيﺴ ي اختيارﻩ "حمزة نامه" ليكون أول إنتاج رسم ي
ً
املرسم امللكي .وكان أك ﺮ شغوفا بالقصص ٔالادبية الشعبية،
ُ
فبخالف "حمزة نامه" قد أنتج ي عهدﻩ عدد من املخطوطات
ٔالادبية ذات الطابع الشع  ،ومن أهمها مخطوط "طوطي نامه" أو
"حكايات الببغاء"؛ ونسخته ٔالاصلية محفوظة ٓالان ي متحف
كيفيالند ،والراوي ي هذﻩ الحكايات هو الببغاء ال ﺮثار ،الذي
يتوافق مع ٕالام ﺮاطور أك ﺮ الشاب آنذاك ،وقد تم إنتاج هذا
املخطوط فيما ب ن عامي )١٥٦٥ -١٥٦٠م( أو )١٥٦٠ -١٥٥٦م( كما
)(٢٨
يذكر بعض الباحث ن.
 مخطوط "ديوان حافظ"؛ من تأليف الشاعر الصو ي الكب ﺮحافظ الش ﺮازي )ت٧٩٢ .هـ١٣٨٩ -م( (٢٩)،الذي ُيعد أملع شخصية
أدبية عرفها العصر التيموري ي القرن الثامن الهجري بإيران .وهذا
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١٧١

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
الديوان عبارة عن مجموعة من املنظومات الشعرية ذات أساليب
متنوعة ،إذ يحتوي ع ى غزليات ورباعيات ومثنويات وقصائد
ﱠ
ﱠ
ومقطعات
ومخمسات (٣٠)،وتمثل الغزليات الجزء ٔالاك ﺮ ؤالاهم من
الديوان ،وعل ا قامت شهرت حافظ ي جميع العصور ،وف ا
انحصرت فلسفته وآراءﻩ ومم ات فنه ،وبالرغم أن تلك الغزليات
تحتوي ع ى موضوعات مختلفة ومتنوعة وال تجري ع ى منوال
واحد ،إال أن كل واحدة م ا تشتمل ع ى بعض ٔالابيات ي الشراب
والبعض ٓالاخر ي التصوف وباإلضافة إ ى بعض ٔالابيات ي وصف
ٔالاحبة كلي ى واملجنون وخسرو وش ﺮين .وتعت ﺮ أشعار حافظ
الغنائية وغزلياته ي هذا الديوان مصدر من أهم مصادر ٕالالهام
ُ
عند املوسيقي ن الفرس ،وقد أدخلت هذﻩ ٔالاشعار ي الحفالت
حد
املوسيقة الصوفية ي الهند وتغ ا املسلمون والهندوس ع ى ٍ
سواء (٣١).هذا ُويذكر أن حافظ قد تم استدعائه إ ى أبلطة اثن ن من
ملوك الهند ي عصرﻩ ،أحدهما السلطان محمد شاﻩ م ٔالاول
)١٣٧٥ /١٣٥٨م( سلطان الدكن ،وٓالاخر هو سلطان غياث الدين
بن إسكندر )حكم ٧٦٨هـ١٣٦٦ -م٧٧٥/هـ١٣٧٤ -م( سلطان البنغال
املستقل عن سلطنة دلﻬ  ،وقد أرسل حافظ إل ما قصيدت ن
)(٣٢
غنائيت ن رائعت ن من الغزل.
ّ
ولقد تم إنتاج العديد من النسخ الفارسية املصورة ملخطوط
"ديوان حافظ" ي إيران خالل العصرين التيموري والصفوي ي
القرن ن السادس عشر والسابع عشر امليالدي (٣٣)،هذا عالوة ع ى
ّ
املصورة لهذا املخطوط ي بعض مراكز
إنتاج عدد من النسخ
)(٣٤
التصوير املغو ي الهندي خالل العصر املغو ي ي الهند.
وتحتفظ دار الكتب املصرية بحوا ي عشرين نسخة من
مخطوط "ديوان حافظ" مكتوبة باللغة الفارسية باألقالم
النستعليق والتعليق والشكست ،وم ا حوا ي ثالثة نسخ تحتوي ع ى
شروح باللغة ال ﺮكية ،وم ا ً
أيضا ستة نسخ تحتوي ع ى تصاوير
ّ
املصورة تنتم تصاويرها إ ى أساليب
ومنمنمات ،وبعض هذﻩ النسخ
املدرسة التيمورية ي إيران والبعض ٓالاخر تنتم تصاويرها إ ى
ّ
مصورة
أساليب املدرسة الصفوية ي إيران ،وذلك باستثناء نسخة
وحيدة تظهر ي تصاويرها املالمح الهندية )لوحة  (٤وهذﻩ النسخة
محفوظة تحت رقم ) ٥٩أدب فارﺳ طلعت( ،و ي نسخة غ ﺮ
ّ
مؤرخة وال ُيعلم كت ا وال
مصورها ،وعدد أوراقها ) ،(٢٧٢و ي
ناقصة املقدمة ومحفوظة ي مجلد أثري بديع ،ويوجد بالورقة
ٔالاو ى م ا حلية ملونة ومذهبة ،وبا ي ٔالاوراق مزينة بالزهور امللونة
)(٣٥
ع ى الهامش ومجدولة بالذهب واملداد ٔالاخضر.
 مخطوط "خمسة نظامي" أو"پنج گنج" أي "الكنوز الخمسة")لوحة (٥؛ و ي عبارة عن خمسة روايات أو كتب ،من تأليف
الشاعر نظامي الگنجوى (٣٦)،وقد تمت كتاب ا ع ى شكل "املثنوي"،
وتتكون الخمسة من عمل تعليم )موعظي( وخمسة روايات
رومانسية ،وأبطال هذﻩ الروايات لهم أصل تاري ي (٣٧).وتلك
املنثويات الخمسة كما ي ي:

ُ
" -١مخزن ٔالاسرار" ،وكتبت ي حوا ي سنة )٥٦١هـ-١١٦٥ /
١١٦٦م( ،فﻬ املثنوية ٔالاو ى من ناحية ال ﺮتيب الزم  ،كما أ ا
ً
ٔالاقصر طوال ،وتمتاز عن با ي املثنويات بأ ا ليست قصة روائية
رومانسية ولك ا منظومة صوفية تشتمل ع ى كث ﺮ من املواعظ
والحكايات ع ى أسلوب "حديقة الحقيقة" ال ألفها "سنائي" أو ع ى
أسلوب املثنوي الذي كتبه فيما بعد جالل الدين الرومي .وهذﻩ
املثنوية تشتمل ع ى كث ﺮ من املقدمات ي املناجاة والحمد ،يعق ا
عشرون مقالة بحيث كل واحدة م ا تتعلق بموضوع فقﻬ أو
ً
أخال ي يتناوله الشاعر أوال من الناحية النظرية واملعنوية ،ثم
)(٣٨
يصورﻩ بعد ذلك بحكاية من الحكايات.
" -٢خسرو وش ﺮين" ،وتمت كتاب ا ي سنة )٥٧١هـ-١١٧٥ /
١١٧٦م( ،وهذﻩ املنظومة تشتمل ع ى ما يقرب من سبعة آالف
بيت ،و ى هذﻩ القصة يجرى نظامى ع ى نسق الفردوﺳ من ناحية
املوضوع والصياغه ،وموضوع القصة يشتمل ع ى مخاطرات
ومغامرات امللك الساسانى "كسرى پرويز" أو "خسرو پرويز" وغرامه
مع معشوقته الجميلة ش ﺮين ،و اية منافسه التعيس فرهاد .وقد
اعتمد نظامى ي هذﻩ القصة ع ى املصادر ال اعتمد عل ا
الفردوﺳ من قبل أو ع ى مصادر أخرى شب ة ا ولكنه تناولها
بطريقة أخرى ،فابتعد ف ا عن الدراسة املوضوعية حيث استطاع
أن يخرجها لنا قصة غرامية بعكس الفردوﺳ الذي أخرجها لنا
قصة حماسية .و قد استعاض نظامى ي صياغ ا عن "البحر
املتقارب" الذى خصصه الاستعمال للشعر الحماﺳ بالهزج
)(٣٩
املسدس.
" -٣لي ى واملجنون" ،وتمت كتاب ا ي سنة )٥٨٤هـ-١١٨٨ /
١١٨٩م( ،و ي املثنوية الثالثة ال كت ا نظامي ،وقد أصبحت لها
مكانة كب ﺮة ي أذهان الخاصة والعامة ع ى السواء ،وذاعت شهر ا
ب ن قصص الحب ي الشرق و طغت ع ى ما عداها من هذﻩ
القصص ،و فازت باملكانة ٔالاو ى ي إيران وكذلك ي تركيا حيث
أضفى الشاعر ال ﺮكى "فضو ى" كث ًﺮا من الجمال ع ى قصة هذا
العاشق الحزين وع ى محبوبته الحسناء مما ساعد ع ى نشرها ي
الناحية الغربية من القارة ٓالاسيوية .وهذﻩ القصة ي العربية عبارة
عن ديوان ذائع الصيت يشتمل ع ى كث ﺮ من الغزليات الجميلة ال
ينسبو ا إ ى "قيس العامرى" الذى إش ر باملجنون ،وهو شخصية
تكاد تكون خرافية ،و يقول عنه بروكلمان أنه تو ى فيما يظن ي
سنة )٧٠هـ٦٨٩ /م( .وقصة نظامي ال تحدث وقائعها ي إيران بل
تقع حواد ا ي بالد العرب ،و ى ال تمثل شخصية ملكية كالقصة
السابقة )خسرو وش ﺮين( ،بل تمثل شخص ن عادي ن من عرب
الصحراء أحدهما هو البطل ،وٓالاخر ي الفتاﻩ املعشوقة ،ولكن
نظامي استطاع أن يصبغها بالصبغة الفارسية ،وتشتمل هذﻩ
)(٤٠
القصة ع ى أك ﺮ من أربعة آالف بيت.
" -٤هفت بيكر" أي "الصور السبع" أو " رام نامه" أي "كتاب
رام" ،وتمت كتاب ا ي سنة )٥٩٥هـ١١٩٩ -١١٩٨ /م( ،وهذا
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١٧٢

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
الكتاب ي الحقيقة هو آخر املثنويات ال أنشدها نظامي ،ولكنه ي
طبعة طهران يأتي بعد لي ى واملجنون ،ويحتل الصفحات من )٢٨٠
إ ى  ،(٣٩٤ويشتمل ع ى أك ﺮ من خمسة آالف بيت من الشعر.
وموضوع هذﻩ املثنوية مشابه ملوضوع "خسرو و ش ﺮين" ي كونه
ً
متعلقا بقصة تختص بأحد امللوك الساساني ن وهو " رام گور"،
وأك ﺮ الحكايات ال رويت عن هذا امللك الذى اش ر بفروسيته و
مهارته ي الصيد و الطراد مبنية ع ى أساس تاري ي ،أو متعارف
عل ا من قديم الزمان ،فﻬ مروية ي تاريخ الط ﺮي .وربما كانت
تسمية هذﻩ املثنوية باسم " رام نامه" أظهر ي الداللة ع ى
موضوعها من تسمي ا باسم "هفت بيكر"؛ ألن الصور السبع ال
ُ
موضوعا ً
ً
واحدا من موضوعات القصة ،وربما
ذكرت ف ا ليست إال
ُسميت به ألنه أهم موضوع ف ا .والصور السبع ال تش ﺮ إل ا هذﻩ
املثنوية ي الصور ال اكتشفها رام گور ي غرفة سرية ي قصرﻩ
املعروف بالخورنق ،و قد تب ن له أ ا صور سبع أم ﺮات يم ن
بالجمال والحسن؛ أولهن ابنة ملك الهند ،والثانية ابنة خاقان
الص ن ،والثالثة ابنة شاﻩ خوارزم ،والرابعة ابنة ملك الصقالبة،
والخامسة ابنة شاﻩ إيران ،والسادسة ابنة ام ﺮاطور ب نطة،
)(٤١
والسابعة ابنة ملك املغرب.
" -٥سكندر نامه" أي "كتاب ٕالاسكندر" ،وتمت كتاب ا ي سنة
)٥٨٧هـ١١٩١ /م( ،وإن قصة ٕالاسكندر ٔالاك ﺮ ي ٔالادب ٕالاسالمي
ً
تماما للحقائق التاريخية ،فالشاعر الفردوﺳ يرى ي
مغايرة
الشاهنامه أن ٕالاسكندر هو ابن ملك إيران "داروس الثاني" ،بينما
الشاعر نظامي ي منظومته من خالل هذﻩ الرواية يرى أن ٕالاسكندر
هو ابن "فيليب املقدوني" ،ويصف ٕالاسكندر ع ى أنه حاكم روما أو
ب نطة ،ويؤكد نظامي ً
أيضا أن ٕالاسكندر تعلم ع ى يد الحكيم
أرسطو ،وحكم بالعدل ومن ﱠ
ثم وصلت شهرته إ ى أنحاء العالم،
وقد نشر نور العلم سواء باللغة اليونانية أو الفارسية .وهذﻩ ي
املثنوية الخامسة من مثنويات نظامي ،و ى مكتوبة ي وزن
"املتقارب" وهو الوزن الذى ُكتب فيه أك ﺮ الشعر القص  .ﱠ
وقسم
نظامي هذﻩ القصة إ ى جزئ ن؛ ٔالاول وهو "شرف نامه" أي "كتاب
ً
أيضا
الشرف" ،والثاني وهو "إقبال نامه" أي "كتاب ٕالاقبال" ويسم
"خرد نامه" أي "كتاب العقل" .وال يقل عدد ٔالابيات الشعرية ال
يشتمل عل ا هذان الجزءان عن عشرة آالف بيت ،ثلثاهما ي
)(٤٢
الجزء ٔالاول والثلث البا ي ي الجزء الثاني.
وتعت ﺮ نسخ مخطوط "خمسة " لنظامي من أهم املخطوطات
ّ
املصورة ال تم إنتاجها ي الهند ي العصر املغو ي .والنسخة
ٔالادبية
ال ترجع إ ى عهد ٕالام ﺮاطور أك ﺮ تعت ﺮ من أروع املخطوطات ال
ُ
أنتجت ي القرن السادس عشر امليالدي .فقد كان أك ﺮ ي صدر
شبابه ً
مهتما باملغامرات والقصص الكوميدية وبعدها اهتم بالتاريخ.
وبعد ذلك بدأ أك ﺮ بإصدار أوامرﻩ إلنتاج بعض الروائع الكالسيكية
من ٔالادب الفارﺳ ومن بي ا "خمسة نظامي" ال تم إنتاجها سنة

١٥٩٥م ي املرسم امللكي بالهور ال
)(٤٣
الوقت.
 مخطوط "هفت اورنگ" أي "العروش السبعة"؛ وهو عبارة عنُ ﱠ
سبعة روايات شعرية نظمت ع ى شكل "مثنوي" ،من تأليف ٔالاديب
والشاعر الصو ي نور الدين عبد الرحمان بن أحمد املعروف باسم
"جامي") (٤٤فيما ب ن عامي )١٤٨٥ -١٤٦٨م( تحت رعاية السلطان
"حس ن م ﺮزا بايقرا" أم ﺮ خراسان .وهذﻩ الروايات )املثنويات( كما
ي ي:
 -١سلسلة الذهب ،وتم تأليفها ي عام )٨٩٠هـ١٤٨٥ /م( ،ويناقش
ف ا جامي موضوعات فلسفية ودينية وأخالقية باإلضافة إ ى بعض
الحكايات التوضيحية.
 -٢وسالمان وايسال ،و ي قصيدة ذات طابع استعاري غريب،
وتتكون من  ١١٣١بيت.
 -٣تحفت ٔالاحرار ،وتم تأليفها ي عام )٨٨٦هـ١٤٨١ /م( ،و ي
قصيدة تعليمية روحية تتضمن محتويات دينية وأخالقية بجانب
بعض كالم الرسول ) (وبعض ٔالادعية إ ى ﷲ ،وتحتوي ع ى
 ١٧١٠بيت.
 -٤سبحة ٔالابرار ،و ي قصيدة تعليمية من العقيدة ،ذات محتويات
صوفية وأخالقية ،و ي متشا ة مع القصيدة السابقة ،ولك ا تفتقر
إ ى التماسك وأقل جاذبية م ا ي الشكل واملضمون.
 -٥يوسف وزليخه ،وتم تأليفها ي عام )٨٨٨هـ١٤٨٣ /م( ،و ي
قصيدة )رواية( رومانسية ،وتعت ﺮ ٔالاشهر ؤالاك ﺮ شعبية ب ن السبعة
روايات ،و ي ي متناول ٔالاغلبية سواء النص ٔالاص ي أو امل ﺮجم إ ى
لغات أخرى.
 -٦لي ى واملجنون ،و ي قصيدة رومانسية تم تأليفها ي عام
ُ
)٨٨٩هـ١٤٨٤ /م( ،وتعد نسخها نادرة.
ً
اهتماما ي هذﻩ
 -٧كتاب حكمة ٕالاسكندر ،و ي أقل رواية لقت
ً ُ
)(٤٥
وأيضا تعد نسخها نادرة.
الروايات السبع،
كان يقيم ا ي ذلك

ً
وكانت تلك الروايات السبع ً
رئيسيا ي شهرة جامي ،وع ى
سببا
الرغم أنه كت ا ع ى غرار أعمال الشعر الرومانﺴ كالروايات
الخمسة للشاعر نظامي )پنج گنج( ي القرن الثالث عشر امليالدي،
إال أن روايات جامي تحمل بوضوح عالمات آصالة وقوة الفكر .وقد
أثبت جامي موهبته الشعرية ي ابتكار الصور والتشب ات الرائعة
من خالل هذﻩ الروايات السبعة ،وبالرغم أن هذﻩ الروايات وكذلك
ٔالاعمال ٔالاخرى لجامي تزخر باألبيات الشعرية املنمقة بشكل
مسرف ،إال أن أسلوبه ي املجمل يفتقر إ ى الجمال املثا ي ،فليس
كالقصائد الغنائية لحافظ الش ﺮازي إذ يميل جامي بالفعل نحو
ً
غموضا .وكانت ألعمال جامي تأث ًﺮا ً
قويا ع ى
أسلوب أثقل وأك ﺮ
)(٤٦
أعمال الشعراء املتأخرين وباألخص ي تركيا والهند ،وقد ظهرت
ّ
مصورة من الروايات السبع لجامي ي الهند خالل العصر
نسخ
املغو ي لعل أشهرها رواية يوسف وزليخه )لوحة .(٦
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١٧٣

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
ويعت ﺮ "جامي" )كما سبق ذكرﻩ( الشاعر ؤالاديب الرئيﺴ ي
عصر ٕالام ﺮاطور بابر والذي ُن ّ
صب كرئيس لفرقة الشعر مثل سلفه
ِ
حافظ الش ﺮازي -الذي ازدهر ي عصر تيمور ،وكان يطمح ي زيارة
الهند ،فقد كان جامي باملثل كحافظ ع ى اتصال مع ٔالابلطة
الهندية ،ويوجد نموذج وحيد للداللة ع ى ذلك وهو إرساله قصيدة
غنائية من تأليفه ألحد النبالء ي الدكن وكان ينتظر تقديرﻩ
)(٤٧
ورعايته.
)(٤٨
 مخطوط "خمسة مثنوي" ألم ﺮ خسرو الدهلوي؛ و ي عبارة عنخمسة مثنويات )روايات شعرية( من تأليف الشاعر الصو ي أم ﺮ
خسرو الدهلوي ،وهو الشاعر ُ
املف ﱠ
ضل لدي ٔالاباطرة املغول ي
ﱠ
مصورة من أعماله
الهند ،الذين اهتموا بإنتاج مخطوطات
)(٤٩
الرائعة.
ً
ً
ولقد كان خسرو مؤلفا غزيرا للغاية سواء ي الشعر أو الن ﺮ،
واستعمل شكل ن رئيسي ن من الشعر هما الغزل واملثنوي ،وأخذ
بعض نمازجه من الشاعر سعدي وكذلك الشاعر نظامي ،وكتب
خمسته ٔالادبية كاملة فيما ب ن سن )١٣٠٢ -١٢٩٩م( بمحاكات
خمسة الشاعر نظامي ،وقدمها لراعيه السلطان عالء الدين خل ي
)حكم ١٣١٦ /١٢٩٦م( أحد سالط ن دلﻬ  (٥٠)،وتتكون هذﻩ
املثنويات )الروايات الشعرية( الخمسة )لوحة  (٧من:
" -١مطلع ٔالانوار"" -٢ .خسرو وش ﺮين"" -٣ .لي ى ومجنون"-٤ .
"عايناي اسكندي" أى "مرآت ٕالاسكندر"" -٥ .هشت بشت" أي
)(٥١
"الثمانية جنان".
وباإلضافة إ ى ذلك؛ فقد كتب أم ﺮ خسرو "خمسه مثنوي"
ً
أخرى ي موضوعات هندية وتاريخية ،فضال عن واحدة من الوقائع
التاريخية ي الن ﺮ ،وتتكون هذﻩ املثنويات التاريخية من " -١ :قران
السعدين" ،وتمت كتابته ي عام ١٢٨٩م ،ويتكون من ثالثة أالف
ً
طموحا من املثنوي
بيت" -٢ .مفتاح الفتوح" ،وهو أقصر وأقل
ٔالاول ،وتمت كتابته ي عام ١٣١٦م ،ويصف أم ﺮ خسرو فيه أربع
انتصارات للسلطان جالل الدين ف ﺮوز خل ي" -٣ .دوال راني خضر
خان" ،وتمت كتابته ي سنة ١٣١٦م ،ؤالام ﺮ خضر خان هو ابن
السلطان عالء الدين خل ي ،وموضوع هذا املثنوي رومانﺴ رائع،
حيث يصف قصة الحب املأسوية ب ن ٔالام ﺮ خضر خان ؤالام ﺮة
الهندوسية ديوالدي-ال غ ﺮ خسرو اسمها إ ى دوال راني -ابنة راجه
كاران ي الجوجرات ،ويعت ﺮ هذا املثنوي ع ى غرار قصة لي ى
واملجنون لنظامي" -٤ .نه س ر" أي "التسع كرات" ،وينقسم إ ى
تسعة أقسام غ ﺮ متساوية الطول ومختلفة ي ٔالاوزان الشعرية،
ويتكون من أربعة آالف بيت" -٥ .تغلق نامه" ،وكتبه خسرو ي اية
حياته ي عام ١٣٢٠م ،وهذا املثنوي ُيعد قصة درامية مث ﺮة،
)(٥٢
ويتكون من ثالثة آالف بيت شعري.
ُ
ً ُ
وجميع هذﻩ ٔالاعمال السابقة غالبا ما تنتج بسرعة وتعرض ع ى
الرا ي –الذي ً
دائما ليست له سلطة مستقرة .وقد كان أم ﺮ خسرو
ً
شاهدا ع ى ٔالاحداث ي عهدﻩ مما منحه أهمية خاصة عند العلماء

املحدث ن ،وبنفس القدر من ٔالاهمية مساهمته ي إنشاء ٔالادب
الفارﺳ الهندي )الهندوفارﺳ ( املستقل ،والذي اندلع من التقاليد
ٕالايرانية بدون فقد روابطه مع آثار ٔالادب ٔالاقدم ي الهند .وبجانب
أعمال الفردوﺳ ونظامي فإن "خمسه خسرو دهلوي" جاءت ً
أيضا
)(٥٣
إلمتاع حظوة هائلة.
ومن الجدير بالذكر؛ أن تأث ﺮ أم ﺮ خسرو وأعماله إنتقلت إ ى
ُ
ّ
خمستيه ي أبلطة فارسية ي
خارج الهند فأنتجت عدة نسخ من
)(٥٤
إيران منذ القرن الخامس عشر امليالدي.
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لقد ﱠ
طورت الحاجة العامة للمسلم ن والهندوس ي العصور
الوسطى ي شبه القارة الهندية اللغة العامية املبتكرة املعروفة
ً
باسم اللغة ٔالاردية ،وال كانت وسطا ب ن اللغة الفارسية والهندية،
ويمكن وصفها بأ ا الصفة الفارسية للهندية الغربية ،فإن جميع
)(٥٥
مفردا ا ً
تقريبا فارسية وقواعدها هندية.
ومصطلح "أردو" من أصل تركي ومألوف ي اللغة الفارسية لدى
املؤرخ ن ٕالالخاني ن ،وقد اعتمدت ي الهند منذ عصر سالط ن
دلﻬ من ِق َبل ٔالام ﺮ خضر خان )٨٢٤ -٨١٧هـ١٤٢١ -١٤١٤ /م( ابن
السلطان عالء الدين خل ي ،حيث تم استخدامها ي الجيش
والبالط .وأثناء عصر املغول العظام ي الهند جاء مصطلح "أردو"
ً
عموما ع ى املعسكر ٕالام ﺮاطوري ،و ي أواخر القرن )١١هـ/
ُليطلق
ُ
١٧م( أطلقت ع ى لغة املعسكر .وإن هذﻩ اللغة نفسها وكذلك
آدا ا املحلية املبكرة أقدم بكث ﺮ من اسمها الحا ي "أردو" ،فمن
القرن الثالث عشر امليالدي إ ى الثامن عشر امليالدي كان ُيشار إ ى
اللغة ٔالاردية باسم "هندية") (٥٦أو منحت أسماء لهجات معينة مثل
ً
"الدكنية" و "الجوجراتية" ،وهذا قد يكون مربكا حيث أن نمو فقهها
وآدا ا بقيت تختلف ً
تماما عن اللغات املعروفة اليوم كالهندية
والجوجراتية .وإن أصول اللغة ٔالاردية تعود إ ى ف ﺮة حكم الغزنوي ن
ي البنجاب ي القرن )٦هـ١٢ /م( ،وكت ا املسلمون بالحروف
الفارسية ،ي ح ن أن كث ﺮ من تراكي ا النحوية وأفعالها ٔالاساسية
ً
وأيضا استعارا ا غ ﺮ مقيدة بالفارسية،
وكذلك الصفات ؤالاحوال
حد ما ال ﺮكية قد أعط ا
ومن خالل اللغات الفارسية والعربية وإ ى ٍ
)(٥٧
بوضوح الطابع ٔالادبي واللغوي ٕالاسالمي.
وعندما تحول مركز الثقل ي ٔالادب والثقافة إ ى دلﻬ ي القرن
)٧هـ١٣ /م( مع تأسيس السلطنة وتحت حكم الخلجي ن ُحملت
اللغة ٔالاردية بواسطة الجيوش ٕالاسالمية إ ى الدكن ي الجنوب
والجوجرات ي الغرب ،بحيث أ ا طورت ٔالاسلوب ٔالادبي أك ﺮ مما
كان عليه ي الشمال ،ومن املحتمل أن التجربة ٔالادبية ٔالاو ى لهذﻩ
اللغة كانت ي البنجاب ي عهد الغزنوي ن عندما استخدمت كلغة
جديدة ألول مرة .و ي دلﻬ من القرن )٧هـ١٣ /م( إ ى القرن )١٠هـ/
١٦م( فإن استخدام ٔالادب ٔالاردو يبدو غريب ٔالاطوار ونصف ّ
جدي.
ِ
وكان التقدم نحو تطوير ٔالاردية بالنسبة لألغراض ٔالادبية قد
ً
ُ
بعيدا عن أبلطة الشمال ،ي تكايا
صنعت خالل هذﻩ القرون
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١٧٤

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
الصوفية باألقاليم واملقاطعات البعيدة ،وكان "الغزل" ي الشعر
ٔالاردو هو النموذج ٔالاك ﺮ شعبية ُويمارس ع ى نطاق واسع .وقد
انشغل مشايخ الصوفية ي املهمة املزدوجة لتحويل غ ﺮ املسلم ن
من حولهم إ ى ٕالاسالم وتطوير تقنية التواصل الدي مع مريد م
من زوي التعليم الرديء ،فاستخدموا شكل مبكر من اللغة ٔالاردية
ي كتابا م الشعبية مع وإرجاء استخدام الفارسية أك ﺮ وأك ﺮ ي
اللهجات العامية .وقد تطور ٔالادب الدنيوي باللهجة الدكنية و ي
)(٥٨
لهجة الجنوب ي أبلطة غولجاندة وبيجابور ي الدكن.
وقد ان ت عملية التبادل الثقا ي ب ن أبلطة الشمال والجنوب
ي الهند ي اية القرن )١١هـ١٧ /م( وبداية القرن )١٢هـ١٨ /م(
وتبلورت ي مدينة أورنك آباد ،و ي العاصمة الثانية لإلم ﺮاطور
أورنجزيب ي الدكن .وكان الشاعر ؤالاديب وا ي )١٦٦٨ـ ١٧٤٤م( هو
املمثل الرئيﺴ لهذﻩ املدرسة الجديدة ي الثقافة الشعرية ؤالادب
ٔالاردو ،وكان له أسلوب ن أحدهما جنوبي مبكر وٓالاخر شما ي متأخر،
وقد زار دلﻬ مرت ن ،إحداهما ي عام ١٧٠٠م ؤالاخرى ي عام
١٧٢٢م ،و ي ذلك الوقت قد فقدت تقاليد الشعر الهندوفارسية
معظم نشاطها ٕالابدا ي ،كما أنه توقف وصول مواهب جديدة من
بالد فارس بعد الاضطرابات ي العالقة املغولية الصفوية أثناء عهد
ً
أورنجزيب ،و ي هذا الفراغ ٕالالهامي فإن نموذج "وا ي" ﱠ
حول
تقريبا
ب ن عشية وضحاها رغبة الشمالي ن ي التعب ﺮ الشعري من
)(٥٩
الفارسية إ ى ٔالاردية.
وخالصة القول؛ أنه لم تنضج اللغة ٔالاردية كوسيلة متطورة
ً
تماما ي التعب ﺮ ٔالادبي إال ي بدايات القرن )١٨م( ،وحلت محل
اللغة الفارسية كلغة مش ﺮكة يتحدث ا أصحاب اللغات املختلفة
ي الهند وبخاصة املسلم ن ،وقد جاء هذا التطور ي دلﻬ بعدما
قام ٕالام ﺮاطور أورنجزيب بضم السلطنات الدكنية إ ى ٕالام ﺮاطورية
املغولية ،فأصبحت دلﻬ مركز ٔالادب ٔالاردو .وقد ﱠ
فضل شعراء
ٔالاردية ي هذﻩ الف ﺮة التعب ﺮ املباشر الصريح الذي كان ً
مبنيا ع ى
نموذج من اللغة الشفهية ،وكان العديد من هؤالء الشعراء املبكرين
)(٦٠
ي ٔالادب ٔالاردو ع ى عالقة وثيقة بالصوفية.
وأعظم الشعراء ي ٔالادب ٔالاردو الكالسيكي ي دلﻬ خالل القرن
الثامن عشر امليالدي؛ الشاعران خواجه م ﺮ دارد )١٧٨٥ -١٧٢١م(
وم ﺮزا مظهر جاني جانان ،وكانا صوفي ن مبجل ن قد ﱠ
شربا الشعر
ٔالاردي بتسامي الحب املؤلم والاستسالم ،والشاعر م ﺮ تقي م ﺮ
)١٨١٠ -١٧٢٢م( والذي تأثر بالتفكك الاجتما ي ي دلﻬ وانحالل
الشخصية ٕالانسانية حيث ساهم ذلك ي تشكيل ٕالاحساس املرهف
ً
وأيضا معاصرﻩ الشاعر م ﺮزا محمد
والعبقرية الشعرية املكثفة له،
رفيع سودا )١٧١٣ـ١٧٨١ -م( الذي رد ع ى الفو املحيطة به
ُ
والانحطاط العام لألخالق بذم عنيف ي هجاءﻩ ،وكان قد أش ر
بقصائدﻩ ومثنوياته الساخرة والهجائية أك ﺮ من غزلياته .وهذين
الشاعرين )محمد رفيع سودا وم ﺮ تقي م ﺮ( وغ ﺮهم من الشعراء
ؤالادباء قد هاجروا من دلﻬ املضطربة والغ ﺮ آمنة إ ى لكنو حيث

نواب أودﻩ الشيعة الذين دعموا ب ﺮاعة البالط املتحطم ،وهنا ي
)(٦١
أودﻩ تأسست مدرسة لكنو ي ٔالادب ٔالاردي.
ُ
ومن أهم املخطوطات ٔالادبية ٔالاردية ال أنتجت ي العصر
املغو ي:
ّ
 مخطوط "كليات سودا"؛ هو عبارة عن مجموعة من املوضوعاتٔالادبية املتنوعة باللغة ٔالاردية ،وتضم أنواع وأساليب أدبية شعرية
مختلفة ،فم ا القصائد واملثنويات والغزليات والرباعيات
واملرثيات (٦٢)،باإلضافة إ ى بعض القطع الن ﺮية الفارسية ،من
تأليف الشاعر م ﺮزا محمد رفيع سودا )١٧١٣ـ ١٧٨١م(.
ُ
ومن أهم نسخ هذا املخطوط ،ي النسخة املحفوظة ي مكتبة
فرستون بجامعة برنستون ي الواليات املتحدة ٔالامريكية ،تحت رقم
) .(Princeton Islamic MSS., no. 83Gوتتكون هذﻩ النسخة من
مجموعة أشعار بأنواع وأساليب أدبية مختلفة ،يتم ترتي ا ي
خمسة أجزاء ،و ي مثنويات وغزليات ومرثيات وقصائد وبعض
القطع الفارسية) .لوحة .(٩ ، ٨
ويرجع تاريخ نسخ وتصوير هذﻩ النسخة املخطوطة إ ى النصف
ٔالاول من القرن )١٩م( ي الهند ،ي عهد ادر شاﻩ الثاني سلطان
دلﻬ )١٢٧٥/١٢٥٣هـ ١٨٥٧/١٨٣٧-م( ،والدليل ع ى ذلك أنه
يوجد ذﻩ النسخة سبعة أختام مستطيلة الشكل أحدهم ي
الورقة رقم )١أ( والسته الباقي ن ي ايات ٔالاجزاء الخمسة ال
يتكون م ا املخطوط ،وتشتمل هذﻩ ٔالاختام ع ى نص به ألقاب
ل ادر شاﻩ الثاني وتاريخ الان اء من النسخ )١٢٦٩هـ( (٦٣)،وهذا
التاريخ يقابله بامليالدية )١٨٥٢م(.
ﱠ
ُ
وهذﻩ النسخة املخطوطة من "كليات سودا" كانت مقدمة
لإلم ﺮاطور املغو ي ادر شاﻩ الثاني )١٢٧٥-١٢٥٣هـ١٨٥٧-١٨٣٧/م(
وبالطبع تم نسخها ي عهدﻩ؛ فإن أعتقد أن هذﻩ النسخة منقولة
من نسخة قديمة أصلية كانت مقدمة إ ى آصف الدولة نواب
)حاكم( أودﻩ ،والدليل ع ى ذلك أنه يوجد ذﻩ املخطوطة )نسخة
ادر شاﻩ( صورت ن إحداهما لشجاع الدولة نواب أودة
)حكم١٧٧٥ /١٧٥٣م( )لوحة  (٩ؤالاخرى لنجله آصف الدولة نواب
أودة )حكم١٧٩٧ /١٧٧٥م( )لوحة  (٨بالرغم أن املخطوطة مقدمة
لإلم ﺮاطور املغو ي ادر شاﻩ ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى أن
الشاعر م ﺮزا محمد رفيع سودا )١٧٨١ /١٧١٣م( مؤلف املخطوطة
ً
معاصرا لف ﺮة حكم شجاع الدولة ونجله آصف الدولة ألودﻩ،
كان
بل هاجر من دلﻬ إ ى أودة وعمل تحت رعاية نوا ا الشيعة،
وساهم ي تأسيس مدرسة لكنو ي ٔالادب ٔالاردو )كما سبق ذكرﻩ(.
ولذلك فيمكننا القول؛ أن النسخة ٔالاصلية من "كليات سودا" قد
ُ
ألفها محمد رفيع سودا وتم إعدادها وتوضيحها بالتصاوير وقدمت
آلصف الدولة نواب أودة ي النصف الثاني من القرن الثامن عشر
امليالدي .وبالتا ي فقد تكون صور نسخة ادر شاﻩ الثاني ال لدينا
ُمقلدة من الصور ٔالاصلية ال ُرسمت بأودﻩ.
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ً
ً
ً
ثقافيا مدهشا وتقدم
لقد أوجد أباطرة املغول ي الهند مناخا
ً
واضحا ي شبة القارة الهندية إ ى ٓالان،
حضاري كب ﺮ مازال تأث ﺮﻩ
ً
ً
فكانوا رعاة بحق للفنون وٓالاداب والعلوم ،وخصوصا ٔالاباطرة
املغول ٔالاوائل خالل القرن ن السادس عشر والسابع عشر امليالدي ن.
ومنذ بدايات هذا العصر أصبحت اللغة الفارسية ي لغة البالط
واملثقف ن والعلماء بشكل وحجم غ ﺮ مسبوق ،وكان ٔالادب الفارﺳ
هو الحقل ٔالاساﺳ لألدباء والشعراء املسلم ن وكذلك للمثقف ن
بشكل عام ي الهند آنذاك ،وهذا عالوة ع ى شغف ٔالاباطرة املغول
باألدب والفن الفارﺳ  ،ويتضح ذلك ً
جليا ي ٕالانتاج الكب ﺮ واملتنوع
للمخطوطات ٔالادبية الفارسية ٕالاسالمية وت ي ا بالتصاوير
واملنمنمات -املم ة ألساليب املدرسة املغولية الهندية -ع ى غرار
املخطوطات الفارسية ٕالايرانية )التيمورية والصفوية( ،وذلك أدي
إ ى انتشار ٔالادب الفارﺳ ي الهند ع ى وجه غ ﺮ مسبوق ،مما ساهم
بشكل كب ﺮ ي انتشار الثقافة ٕالاسالمية وتغلغلها ي طبقات املجتمع
الهندي ،وهذا بجانب الدور الكب ﺮ الذي لعبه التصوف ٕالاسالمي
وطرقه ي الهند خالل العصور الوسطى .وكنتيجة لهذا التمازج
ّ
ً
حكاما ومهاجرين وب ن الهنود أنفسهم؛ َتولدت
الثقا ي ب ن املسلم ن
ً
ً
اللغة ٔالاردية وأصبحت رويدا رويدا ي لغة ٔالادب والشعر ،لتحل
محل اللغة الفارسية ع ى ألسنة املثقف ن ؤالادباء و ي أعمالهم
خالل النصف الثاني من العصر املغو ي ي القرن ن الثامن عشر
والتاسع عشر امليالدي ن.

] Ðuø¹

 

 
لوحة رقم )(١
صورة من مخطوط الشاهنامة ،الهند – كشم ﺮ ،أواخر القرن ١٩م
محفوظة ي متحف امل ﺮوبولتان للفن بنيويورك تحت رقم )(٦٨.٢١٥.٢٩

 

 

 

 

لوحة رقم )(٢
صورة من مخطوط الشاهنامه )شمال الهند ،سنة ١٦٢٥م(
توضح منظر الجتماع املحاربون

محفوظة ي متحف الكما للفن بلوس أنجلوس تحت رقم )(m.90.160.1
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لوحة رقم )(٣
صورة من مخطوط حمزة نامه )شمال الهند ،سنة (١٥٧٠
توضح صنوبر بانو و ي تستقبل أبطال إيران وتوران

 

 

لوحة رقم )(٥
صورة من مخطوط خمسة لنظامي توضح رام جور ؤالامراء الهنود،
)الهند  -أحمد آباد ،سنة ١٦١٨م(

محفوظة ي متحف الكما للفن بلوس أنجلوس تحت رقم )(M.78.9.1

Losty, Jeremiah P., The Art of the Book in India (1982), pl. 45

 

 

 

 

لوحة رقم )(٦
صورة من مخطوط العروش السبعة لجامي )شمال الهند ،سنة
١٧٥٠م( ،توضح منظر وصول يوسف إ ى زليخة
محفوظة ي املكتبة ٔالاهلية بباريس تحت رقم

 

لوحة رقم )(٤
صورة من مخطوط ديوان حافظ )شمال الهند ،حوا ي القرن ١٩م(

 
 

املحفوظ بدار الكتب املصرية تحت رقم  ٥٩أدب فارﺳ

)(od 44 fol., 32. Don du colonel Gentil, 1785. Cat. RH n. 144

 
 
 
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

ﺤﻜﱠﻤﺔ .ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻣ َ
ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔُ .

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  – ٢٠١٥ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

١٧٧

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
V
Ł ŽÚ]ç
]ş
(1) Gregory Minissale, Images of Thought: Visuality in
Islamic India (1550- 1750), Cambridge Scholars
Press, 2006, p. xxii
(2) Muthumari M and Zafar Ahmed V, History : Higher
Secondary, First Year, Government of Tamilanadu
Distributhion of free Textbook Programme, 2007, p.
196
(3) Losty, Jeremiah P, The Art of the Book in India,
British Library, London, 1982, p. 37
(4) Kathleen Kuiper, The Islamic World: Islamic Arts,
literature and Culture, Britannica Educational
publishing, New York, 2010, p. 46
(5) P. M. Holt and Others, The Cambridge History of
Islam, Cambridge University Press, vol. 2B, New
York, 2008, p. 673.

حس ن مجيب املصري ،تاريخ ٔالادب ال ﺮكي ،الدار الثقافية للنشر ،ط ،١القاهرة
٢٠٠٠م ،ص  . ٢٣ ،٢٢وأنظر :إدوارد براون ،تاريخ ٔالادب ي إيران من الفردوﺳ
إ ى سعدي) ،ترجمة إبراهيم أم ن الشواربي( ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة
 ،٢٠٠٤ص ٤٨ ،٣٨ ،٣٧ ،٢٨

لوحة رقم )(٧
صورة من مخطوط )خمسة( ألم ﺮ خسرو الدهلوي) ،الهند  -الهور -
سنة ١٥٩٧م( ،توضح الحورية و ي تستقبل شاب غريب بالحديقة

 

محفوظة ي متحف امل ﺮوبوليتان للفن بنيويورك تحت رقم )(٣٣-٢٢٨ -١٣

 

(6) Kathleen Kuiper, The Islamic World (2010), p. 47

) (٧غوش ،ج سٔ" ،الادب الشع الهندي") ،ترجمة جالل سعيد الحفناوي(،
مجلة ثقافة الهند ،املجلس الهندي للعالقات الثقافية ،املجلد ،٥٨
العدد  ،٣-٢نيودلﻬ ٢٠٠٧م ،ص ١١٤
)(8

Mohammad Abdul Ghani, A History of Persian
Language and Literature At The Mughal Court,
The Indian Press, LTD, vol. 1, Allahabad, 1929, p.
138, 142
(9) Mohammad Abdul Ghani, A History of Persian
Language and Literature At The Mughal Court
(vol. 1, 1929), p. 143
(10) Muthumari M and Zafar Ahmed V, History : Higher
Secondary (2007), p. 245
(11) Alam, Muzaffar, Languages of Political Islam,
University of Chicago Press, Delhi, 2004, p. 75

) (١٢غوش ،ج سٔ" ،الادب الشع الهندي" ،مجلة ثقافة الهند ،املجلد ،٥٨
ص .١٠٨
(13) Losty, Jeremiah P., The Art of the Book in India
(1982), p. 57, 58

 

 
لوحة رقم )(٨
صورة من مخطوط كليات سودا توضح آصف الدولة نواب أودﻩ،
)الهند – دلﻬ  ،النصف ٔالاول من القرن ١٩م(

املخطوط محفوظ ي مكتبة فرستون بجامعة برنستون ي الواليات املتحدة
ٔالامريكية ،تحت رقم )(Princeton Islamic MSS., no. 83G

 

) (١٤وهو أبو القاسم منصور )أو الحسن( الشاعر الفارﺳ املعروفُ ،ولد ي
مدينة طوس )قرب مشهد( حوا ي عام )٣٢٩هـ٩٣٤/م( ،وكان والدﻩ يشغل
ً
ً
ً
ً
لولدﻩ بيتا ريفيا ي بزاعة
منصبا إداريا ي بالط الساماني ن ،وخلف
ِ
بالقرب من طوس .وكان أبو القاسم يق وقت فراغه ي البحث عن
ٓالاثار القديمة .واس ﺮ ى كتاب الخدينامة انتباهه فاع م أن ّ
يحول هذﻩ
القصص الن ﺮية إ ى ملحمة قومية وسماها الشاهنامه أي كتاب امللوك،
ً
ً
واتخذ له حسب عادة تلك ٔالايام اسما مستعارا هو الفردوﺳ  ،ولعله
ضيعته .واتصل بالسلطان محمود الغزنوى،
اشتق ذلك الاسم من غياض
ِ
وعندما تقدم الفردوﺳ برائعته الشاهنامة إ ى السلطان محمود لم يعطه
ما كان ينتظرﻩ من مكافأة؛ فهجاﻩ الفردوﺳ وترك غزنة ،وتنقل ى البالد،
ُ ّ
وزار بغداد ،ثم رجع إ ى مسقط رأسه؛ حيث تو ِ ى سنة ) ٤١١هـ( ،وقيل
سنة ) ٤١٦هـ( .وتشتمل مؤلفات الفردوﺳ ع ى الشاهنامة ،واملنظومة
الروائية خسرو وش ﺮين ،وعدد غ ﺮ قليل من الغزليات حفظ ا لنا كتب
ال ﺮاجم واملختارات .ومن أهم شعراء عصر الفردوﺳ ؛ "عنصري" شاعر
السلطان محمود الغزنوي ،و"أسدي" صاحب الفردوﺳ ومن أهل بلدته
ومخ ﺮع شعر املناظرة ،و"عسجدي" و"فر ي" و"منوجهر" ،وجماعة آخرين
من الشعراء ال يرقون إ ى م لة هؤالء .عن :إدوارد براون ،تاريخ ٔالادب ي
إيران من الفردوﺳ إ ى سعدي )٢٠٠٤م( ،ص ِ ،١٦٨ ،١٦٧ ،١٣٤ول
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َ
ديورانت ،قصة الحضارة) ،ترجمة زكي نجيب محفوظ( ،دار الجيل ،جـ
 ،١٣ب ﺮوت ،١٩٨٨ ،ص ٢٣٤
) (١٥مجموعة باحث ن ،املوسوعة املوجزة ي التاريخ ٕالاسالمي ،جـ  ،١٦ص
ﱠ
 .١٣٧عن :موقع
الوراق )،(http://www.alwarraq.com
إحسان عباس ،مالمح يونانية ي ٔالادب العربي ،املؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،طـ ،١ب ﺮوت  ،١٩٧٧ص .٣٦
)" (١٦متقارب" :هو واحد من اثن ن فقط من أوزان الشعر الفارﺳ الذي لم
يستمد من النماذج العربية ،وربما يكون مستمد من وزن الشعر الفارﺳ
قبل ٕالاسالم .عن:

Josef W. Meri, Medieval Islamic Civilization, Routledge,
Taylor & Francis Group,vol. 1, New York, 2006, p.
253
(17) Josef W. Meri, Medieval Islamic Civilization (vol. 1,
2006), p. 253

) (١٨إدوارد براون ،تاريخ ٔالادب ي إيران من الفردوﺳ إ ى سعدي ،ص ١٥
) (١٩عبد الوهاب عزام ،الشاهنامه ) ي العيد ٔالالفي ملولد الفردوﺳ ( ،مجلة
الرسالة ،العدد  ،٦٩القاهرة  ،١٩٣٤ص.٢٦٧
) (٢٠عبد الوهاب عزام ،الشاهنامه )مجلة الرسالة ،عدد  ،(٦٩ص ،٢٢٨ ،٢٢٧
٢٢٩
) (٢١ول َ
ديورانت ،قصة الحضارة )جـ ،(١٣ص ٢٣٦ ،٢٣٥ ،٢٣٤
ِ

(22) P. M. Holt & Others, The Cambridge History of
Islam (vol. 2B, 2008), p. 679

) (٢٣أبو الحمد فرغ ي ،صور مخطوطات الشاهنامه املحفوظة بدار الكتب
املصرية )دراسة أثرية فنية( ،رسالة دكتوراﻩ غ ﺮ منشورة ،جامعة القاهرة
١٩٨٦م ،ص )ز(
) (٢٣مجموعة باحث ن ،روائع املخطوطات الفارسية املصورة بدار الكتب
املصرية ،مركز توثيق ال ﺮاث الحضاري والطبي ي ،دار الكتب املصرية،
القاهرة ٢٠٠٨م ،ص .١٨٧

(25) Seyller Johon, The Adventures of Hamza, Painting
and Storytelling in Mughal India, Smithsonian
Institution, Washington DC, 2002, pp. 35, 42,
Jorrit Britschgi and John Guy, Wonder of The Age,
Master Painting of India, 1100- 1900, The
Metropolitan Museum of Art, New York, 2011, p.
37, Losty, Jeremiah P., The Art of the Book in
India (1982), p. 63, Beach, Milo Cleveland, Early
Mughal Painting, Harvard University Press,
Cambridge, Mass, 1987, p.15.
(26) Hanaway, William, Persian Popular Romances
befor the Safavid Era, Ph.D. Disseration, Columbia
University, 1970, p. 10, Galbi, Douglas A, Sense in
Communication, Washington DC, 2003, pp.20, 27,
28.
(27) Josef W. Meri, Medieval Islamic Civilization (vol. 1,
2006), p. 629, Hanaway, William, Persian Popular
Romances befor the Safavid Era (Ph.D, 1970), p. 8,
9.
(28) Toby Falk & Mildred Archer, Indian Miniatures In
The India Office Library, Sotheby Parke Bernet,
London, 1981, p. 45, Beach, Milo Cleveland, Early
Mughal Painting (1987), p. 15.

) (٢٩هو شمس الدين محمد بن اء الدين ،املعروف بـ "خواجه حافظ
الش ﺮازي" ،امللقب بلسان الغيب وترجمان ٔالاسرار ،شاعر الشعراء ي
القرن الثامن الهجري ،وشاعر إيران ٔالاول ح يومنا هذا ،وهو الابن
ٔالاصغر ألبيه اء الدين الذي عاش ي ش ﺮاز وكان يشتغل بالتجارة .وقد
عاصر حافظ ي ش ﺮاز عدد من الحكام ؤالاسر الحاكمة ،وكان ينظر إل م
ً
جميعا نظرة املتفرج الذي ال مه من السياسة ء ،فقد كان عصرﻩ

ً
مضطربا أشد الاضطراب حيث وقعت ش ﺮاز ي أيدي جملة من الحكام
تطاحنوا وتنازعوا فيما بي م ،ورغم ذلك فقد استطاع حافظ بحكمته
ً
ورجاحة عقله وموهبته الفذة أن يكون صديقا لجميع الحكام ؤالامراء
الذين حكموا أو سكنوا بلدته ش ﺮاز ،فاتصل ي شبابه بجماعة من أسرة
اينجو أشهرهم "جالل الدين مسعود شاﻩ اينجو" و"شاﻩ غياث الدين
كيخسرو اينجو" و"شاﻩ شيخ جمال الدين أبو إسحق اينجو" ،وكان ع ى
ما يظهر شديد الاتصال باألخ ﺮ م م ح إذا زالت دولته ع ى يد أسرة "آل
ً
ً
مظفر" أو "املظفريون" ،ولم ير حافظ بأسا أو بدا من أن يستقبل الحاكم
ً
ً
الجديد وأن ير به ،فهو إن لم يكن خ ﺮا من سابقه فلن يكون شرا
منه ،فقد عاش حافظ ي ظل هذﻩ الدولة الجديدة تحت رعاية السلطان
"مبارز الدين محمد بن املظفر" )٧٥٩ -٧٥٤هـ١٣٥٨ -١٣٥٣ /م( والذي
اتخذ من ش ﺮاز عاصمة مللكه ،وكذلك تحت رعاية ابنه "جالل الدين أبو
الفوارس شاﻩ شجاع" )٧٨٦ -٧٥٩ه١٣٨٤ -١٣٥٨ /م( ،ح إذا دارة
الدائرة ودبت الصراعات ب ن أفراد ٔالاسرة املظفرية ،ثم ظهر الغازي الكب ﺮ
"تيمورلنك" واستو ى ع ى ش ﺮاز ي عام )٧٩٦ه١٣٩٤ /م( وترك ابنه "عمر
شيخ" ع ى فارس ي مدينة ش ﺮاز عاصمة هذا ٕالاقليم .ولقد وردت ي
أشعار حافظ إشارات كث ﺮة ألغلب "آل مظفر" ،والذي أم أيام رجولته
وكهولته بي م .ولقد كان = = حافظ يتغ بالشباب إ ى الشباب فيذكرهم
بالربيع الناضر والبلبل الولهان والنسيم الرطيب والخمر الصافية والشراب
ً
املذاب واملطرب الجميل ،وكان يتغ أيضا للمشيب وعن الرضا والقناعة
والهدوء والطاعة وآالم الحياة وغ ﺮ ذلك من املعاني .والظاهر أن أشعار
ً
حافظ راجت رواجا ال نظ ﺮ له واستحس ا الناس استحسانا قلما قابلوا به
أقوال وأشعار غ ﺮﻩ من الشعراء فأخذوا ي ترديدها وترتيلها ،وراق م تلك
املعاني الجميلة ال احتو ا أبياته وتضمن ا عباراته ووجدوها معجزة
تقصر ٔالالسنة عن آداء مثلها وتعجز ٔالافئدة عن سبكها وقولها ،فلقبوﻩ
بلسان الغيب وترجمان ٔالاسرار .وتو ي حافظ بمدينته ش ﺮاز ،ودفن ي
روضة املص ى وأصبح ق ﺮﻩ بعد ذلك يعرف باسم "الحافظية" أو "بارگاﻩ
حافظ" ،وقد أمر بتجديد بنائه "أبو القاسم بابر ادر" أحد أحفاد
تيمورلنك –حينما تيسر له فتح ش ﺮاز ي سنة )٨٥٦هـ١٤٥٢ /م(.
عن :محمد بن اء الدين محمد )حافظ الش ﺮازي( ،ديوان حافظ الش ﺮازي،
ترجمة إبراهيم أم ن الشواربي ،مهرانديش للنشر ،ط ،١طهران ١٩٩٩م،
ص  ،١٠ : ٣أبو الحمد فرغ ي ،التصوير ٕالاسالمي )نشأته وموقف
ٕالاسالم منه وأصوله ومدارسه( ،الدار املصرية اللبنانية ،ط ،٢القاهرة،
٢٠٠٠م ،ص ، ١٩٦ ،١٩٥
Edward Balfour, The Cyclopedia of India And of
Eastern And Southern Asia, Morrison And Gibb,
Edinburgh, Printers to Her Majesty's Stationery Office,
Third Edition, Vol. II, London, 1885, p. 3.

ً
) (٣٠املخمسات :من املنظومات املركبة ،وال يكون أساسها ي الغالب غزال من
الغزليات ،يأخذﻩ الشاعر فيضيف إ ى كل بيت منه ثالثة مصاريع )أشطار(
ً
مخمسا .عن :إدوارد براون ،تاريخ ٔالادب ي إيران من الفردوﺳ
ليصنع به
إ ى سعدي ،ص .٥٩
) (٣١انظر :محمد بن اء الدين محمد )حافظ الش ﺮازي( ،ديوان حافظ
الش ﺮازي )١٩٩٩م( ،ص  ، ٣١ :٩وانظر:

Hafiz (Shirazi), Persian Lyrics from The Diwan-i-Hafiz:
With Paraphrase in Verse and Prose, A Catalogue of
The Gazels, By William Ouseley, Esquire, Wilson & Co.
Wild-Court, Manchester, 1800, pp. 6 : 25.
(32) Edward G. Browne, A literary History of Persia
(1265- 1502), Cambridge University Press, vol. III,
London, 1928, p. 286, 287.
(33) H. Kevorkian, Exhibition of The Kevorkian
Collection (Including Objects Excavated Under His
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١٧٩

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
Supervision), Columbia University Press, New
York, 1941, pls. 285, 292, 302, 313, 328.
(34) Losty, Jeremiah P., The Art of the Book in India
(1982), p. 94, 95, 96, Rukhsana Iftikhar, "Cultural
Contribution of Mughal Ladies", A Research
Journal of South Asian Studies, vol. 25, No. 2, JulyDecember, 2010, pp. 324, 325.

) (٣٥نصر ﷲ مبشر الطرازي ،فهرس املخطوطات الفارسية ال تقتن ا دار
الكتب ح عام ١٩٦٣م ،دار الكتب املصرية ،جـ ،١القاهرة١٩٦٦ ،م ،ص
 .١٦٠ : ١٥٦وهذﻩ النسخة الهندية من ديوان حافظ مفقودة من دار
الكتب املصرية منذ سنة ١٩٨٦م.
) (٣٦هو إلياس وكنيته "أبو محمد" ،ولقبه "نظام الدين" ومن هذا اللقب استمد
الشاعر تخلصه "نظامي" الذى عرف به ي أشعارﻩ .وهو ثالث الشعراء
النا ن الذين عاشوا ي القرن السادس الهجري ،وهو أستاذ الشعر
املثنوى الرومانتيكى ،الذى ّبرز ع ى كل الشعراء ي فنه فاكتسب به شهرة
عريضة خلدت ذكرﻩ ي إيران و ى تركيا أيضا .وولد سنة )٥٣٥هـ١١٤٠ -م(
ُ
ي مدينة "گنجه" وتعرف ٓالان باسم إل اقتبول ،ونجد أن ك ﱠتاب ال ﺮاجم
يختلفون ي تأريخ وفاته فيجعله "دولتشاﻩ" ي سنة ) ٥٧٦هـ- ١١٨٠/
 ١١٨١م( ،ويجعله غ ﺮﻩ مثل "حا ى خليفة" ما ب ن سن ) ٥٩٩ - ٥٩٦هـ
١٢٠٣ - ١١٩٩/م( ،ولكن املستشرق "ولهلم باخر" استطاع أن ي ﺮهن
ً
بالدليل الكا ى ع ى صحة التاريخ ٔالاخ ﺮ من هذﻩ التواريخ ،وأن يثبت أيضا
كث ًﺮا من ٔالاخبار التاريخية املتصلة بحياة هذا الشاعرُ .
وعرف أبوﻩ باسم
"يوسف بن زكى مؤيد" وتو ى عنه وهو صغ ﺮ ،ثم لم تلبث أمه ً
أيضا أن
ماتت بعدﻩ بقليل ،وكانت من أسرة كردية كريمة .و الشاعر يش ﺮ ي بعض
أشعارﻩ إ ى وفاة واحد من أخواله ،ويرى "باخر" أن هذا الخال قام ب ﺮبيته
بعد وفاة أبيه .و للشاعر أخ اسمه "قوامى املطرزى" نال مكانة ال بأس ا
ي قول الشعر ،واش ر ع ى أنه مؤلف قصيدة من مائة بيت عن البديع
الفارﺳ  .ويؤخذ من مواضع= = مختلفة من أشعار نظامي أنه تزوج ثالث
ً
ً
مرات ،و أنه أعقب ولدا واحدا ع ى ٔالاقل اسمه محمد ،وكانت والدته ي
سنة )٥٧٠هـ  ١١٧٥ - ١١٧٤/م( ألنه كان ي الرابعة عشرة من عمرﻩ ح ن
أتم والدﻩ كتابة مثنويته الثالثة "لي ى واملجنون" .و يقول "دولتشاﻩ" أن
ً
نظامى كان مريدا للشيخ "أ ى فرج الزنجانى" ولكن "باخر" يسم هذا
الشيخ باسم "أ ى فرخ الريحانى" .وعرف نظامي أغراض الشعر الحقيقية
وواجبات الشاعر أك ﺮ مما عرفها غ ﺮﻩ من شعراء القصور الذين يمثلهم
"ٔالانورى" فأعرض عن املدائح وتجنب ارتياد القصور ،و إن كان قد تابع
أهل عصرﻩ ي إهداء مثنوياته إ ى حكام زمانه؛ فأهدى "مخزن ٔالاسرار" إ ى
"إيلدگز" حاكم أذربيجان؛ و أهدى "خسرو وش ﺮين" إ ى ولديه اللذين
أعقباﻩ ي الحكم "محمد" و "قزل أرسالن" وكذلك أهداها آلخر ملك
سلجو ى ي إيران وهو "طغرل بن أرسالن" ،وأهدى "لي ى واملجنون" إ ى
"اختسان بن منوچهر" حاكم شروان الذى كان ير ى بحمايته الشاعر
"خاقانى" ،وأهدى "كتاب الاسكندر" أو "سكندرنامه" إ ى "عز الدين
مسعود" حاكم املوصل ثم إ ى "نصرة الدين أبى بكر بيشك ن" الذى تو ى
حكم أذربيجان بعد وفاة عمه "قزل أرسالن" ي سنة ) ٥٨٧هـ ١١٩١/م(،
كما أهدى إليه أيضا كتاب "هفت پيكر" .ويقول "دولتشاﻩ" ي كتابه
"تذكرة الشعراء" أنه باإلضافة إ ى هذﻩ املثنويات ال سبق ذكرها وال
تعرف باسم "خمسة" فإن لنظامى ديوان من الغزليات واملوشحات
والقصائد يبلغ العشرين ألف بيت .ويذكر "باخر" بيتا من "لي ى و مجنون"
يستشهد به ع ى أن نظامى رتب ديوانه هذا ي نفس الوقت الذى كتب فيه
هذﻩ القصة أي ي سنة ) ٥٨٤هـ ١١٨٩ - ١١٨٨/م(.
عن :إدوارد براون ،تاريخ ٔالادب ي إيران من الفردوﺳ إ ى سعدي ،ص : ٥٠٦
.٥٠٩
(37) Brend, Barbara, The Emperor Akbar's Khamsa
of Nizami, British Library, London, 1995, p. 6

) (٣٨إدوارد براون ،تاريخ ٔالادب ي إيران من الفردوﺳ إ ى سعدي ،ص ،٥٠٧
،٥١١
Brend, Barbara, The Emperor Akbar's Khamsa of
Nizami (1995), pp. 9, 10, Jean-Jacques Leveque & Nicol
Menant, Islamic and Indian Painting, (Translated by
Robert Brain), Heron Books, London, 1970, p. 185, 186.

) (٣٩إدوارد براون ،تاريخ ٔالادب ي إيران من الفردوﺳ إ ى سعدي ،ص ،٥٠٧
،٥١٣
Brend, Barbara, The Emperor Akbar's Khamsa of
& Nizami (1995), pp. 12, 14, 16, Jean-Jacques Leveque
Nicol Menant, Islamic and Indian Painting (1970), p.
186.

) (٤٠إدوارد براون ،تاريخ ٔالادب ي إيران من الفردوﺳ إ ى سعدي ،ص ،٥٠٧
،٥١٦
Brend, Barbara, The Emperor Akbar's Khamsa of
& Nizami (1995), pp. 26, 27, Jean-Jacques Leveque
Nicol Menant, Islamic and Indian Painting (1970), p.
186.

) (٤١إدوارد براون ،تاريخ ٔالادب ي إيران من الفردوﺳ إ ى سعدي ،ص ،٥٠٧
،٥٢١ ،٥٢٠
Brend, Barbara, The Emperor Akbar's Khamsa of
& Nizami (1995), pp. 32, 33, Jean-Jacques Leveque
Nicol Menant, Islamic and Indian Painting (1970), p.
186.

) (٤٢إدوارد براون ،تاريخ ٔالادب ي إيران من الفردوﺳ إ ى سعدي ،ص ،٥٠٧
،٥٢٤

Brend, Barbara, The Emperor Akbar's Khamsa of
& Nizami (1995), pp. 39 : 55, Jean-Jacques Leveque
Nicol Menant, Islamic and Indian Painting (1970), p.
186.
(43) Brend, Barbara, The Emperor Akbar's Khamsa of
Nizami (1995), p. 5.

) (٤٤هو ٔالاديب والصو ي والشاعر الفارﺳ موالنا نور الدين عبد الرحمان بن
أحمد املعروف باسم "جامي" )١٤١٤م٨٩٨/هـ١٤٩٢ -م( ،ويعت ﺮ آخر
وأعظم شاعر صو ي عظيم ي إيران .وق جامي معظم حياته ي هراﻩ
باستثناء َحجت ن؛ إحداهما إ ى مشهد –املدينة املقدسة للشيعة ي شمال
شرق إيران -ؤالاخرى إ ى الحجاز .وقد أسفرت شهرته كأديب عن الكث ﺮ من
عروض الرعاية من ِق َبل العديد من الحكام املسلم ن املعاصرين له ،ولكنه
ً
رفض معظم هذﻩ العروض مفضال الحياﻩ البسيطة للصو ي ؤالاديب ع ى
أن يكون شاعر البالط .وأعماله ع ى نحو خاص تخلوا من املدائح،
وعروضه الن ﺮية عبارة عن تشكيلة من موضوعات ت ﺮاوح ب ن التفاس ﺮ
القرآنية إ ى أطروحات )أبحاث( حول الصوفية )التصوف ٕالاسالمي(
واملوسيقى ،وكان يتبع الطريقة النقشبندية .ومن أهم أعماله الن ﺮية ي
" ارستان" أي "بستان الربيع" وهو يحاكي الشاعر سعدي ي عمله الن ﺮي
املسم "جلستان" ،وكتب جامي " ارستان" ع ى شكل ن ﺮ يتخلله أبيات
شعرية .ولعل العمل الن ﺮي ٔالاك ﺮ شهرة لجامي هو أطروحته الصوفية
املسماة "أشعة اللمعات" ،و ي توضح التفس ﺮ الدقيق للمذاهب الصوفية
ً
عن موضوع وحدة الوجود ،جنبا مع التعليق ع ى تجارب وخ ﺮات ٔالاخرون
من املتصوفة املشهورين .وقد جاءت الشهرة الكب ﺮة لجامي من خالل
مجموعته الشعرية املسماﻩ "العروش السبعة" و ي ي خالصة وافية
وتتكون من سبعة روايات أو أجزاء .وباإلضافة إ ى قصائدﻩ املتعددة قد
ّ
ألف الس ﺮة الذاتية الكب ﺮة لألولياء الصوفي ن بعنوان "نفحات ٔالانس".
وقد عاصر جامي آخر السالط ن التيموري ن ي هراﻩ ،وهو السلطان ٔالاديب
أبو غازي حس ن م ﺮزا بايقرا ،ووزيرﻩ ٔالاديب والفنان م ﺮ ع ي ش ﺮنوائي.
عن:
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ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
Edward G. Browne, A literary History of Persia (12651502), Cambridge University Press, vol. III, London,
1928, p. 435, 436, Kathleen Kuiper, The Islamic World
(2010), p. 87, 88.
(45) Edward G. Browne A literary History of Persia
(1265- 1502) (vol. III, 1928), p. 516: 540.
(46) Kathleen Kuiper, The Islamic World (2010), p. 88.
(47) Mohammad Abdul Ghani, A History of Persian
Language and Literature At The Mughal Court
(vol. 1, 1929), p. 142.

)) (٤٨أم ﺮ خسرو الدهلوي( :كلمة "خسرو" فارسية مقلوبة ومركبة من كلمت ن:
"خور" بمع "الشمس" ،و"سو" بمع "مثل" ،وهكذا فمع "خسرو" أي
"مثل الشمس" .و ي الواقع كان أم ﺮ خسرو ي كافة شئون حياته مثل
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الشمس ،فكان أديبا كب ﺮا وسياسيا محنكا وشاعرا بارعا وصوفيا صافيا،
وكان يقرض الشعر باللغت ن الفارسية والهندية ،وكان له عالقة خاصة
ً
باملوسيقى والتصوف وفنون الحرب ،فكان مغرما باملوسيقى وكان صوته
ً
عذبا ،وكان يغ باألبيات الهندية والفارسية ،وأضاف إ ى ٔالالحان الهندية
ً
لحنا اخ ﺮعه بنفسه وسماﻩ "خيال" وأوجد آله موسيقية يعرفها
املوسيقيون باسم "ستار" .وذاع صيته ي الشعر والتصوف أك ﺮ من غ ﺮهما
من العلوم والفنون .ولقد كان خسرو من كبار الشعراء يباري الفردوﺳ
ونظامي ،يع ّ ﺮ شعرﻩ عن فلسفة التصوف وتوحيد ﷲ وجمال الفطرة
ومحبة ٕالانسان ؤالامن والسالم ،ويبلغ عدد أبياته زهاء خمس مائة ألف
بيت معظمها ي الهندية ،فرغم أنه ق معظم أوقات حياته ي ٔالابلطة
ً
ً
امللوكية ،إال أنه كان متصال ومرتبطا بالفقراء والعلماء وأهل العبادة ويشعر
معهم بالسعادة ،فهو كان يخالط العامة مع أنه ينتم إ ى أسرة تركية ذات
منصب وجاﻩ ،وكانت أسرته تتكلم الفارسية وال ﺮكية ،فكان أبوﻩ تركي
ٔالاصل وأمه هندية .وقد ُولد خسرو ي قرية بطيا ي وهو قرية صغ ﺮة ع ى
ضفاف ر الكنج ،وٓالان بمديرية إيطة بوالية أوترابراديش ي عام ١٢٥٣م،
وسماﻩ أهل أسرته "أبا الحسن يم ن الدولة" ،وذهب مع والدﻩ-الذي كان
ً
محاربا ي جيش سالط ن دلﻬ  -إ ى دلﻬ وهو ي الرابعة من عمرﻩ ،وم
أك ﺮ أوقات حياته البالغة أحد وسبع ن سنة ي دلﻬ  ،وفقد والدﻩ وهو ي
ً
ً
التاسعة من عمرﻩ ،وأصبح صديقا ومريدا للخواجة نظام الدين أولياء )ت
ُ
 ،(١٣٢٥وعاصر ثالثة أسر )دول( ملوكية من سالط ن دلﻬ وهم؛ املماليك
)٦٨٦ -٦٠٢هـ١٢٨٧ -١٢٠٦ /م( والخلجي ن )٧٢٠ -٦٨٩هـ١٣٢٠ -١٢٩٠ /م(
والتغلقي ن )٨١٥ -٧٢٠هـ١٤١٢ -١٣٢٠ /م( ،ورأى ازدهارهم وانحطاطهم
وحصل ع ى مناصب عليا خالل هذﻩ العهود املختلفة .وبعد موت حبيبه
ومرشدﻩ خواجه نظام الدين أولياء بخمسة شهور تو ى أم ﺮ خسرو وذلك
ي عام ١٣٢٥مُ ،
ودفن بجانبه .عن :بدر جمال ٕالاصال ي" ،أم ﺮ خسرو"،
مجلة ثقافة الهند ،املجلد  ،٥٨العدد  ،٣-٢املجلس الهندي للعالقات
الثقافية ،نيو دلﻬ ٢٠٠٧م ،ص ١٧٦ :١٦٩
(49) Beach, Milo Cleveland, The imperial image:
paintings for the Mughal court, Freer Gallery of
Art, Smithsonian Institution, Washington DC,
1981, p. 42, 43.
(50) Sunil Sharma, "Amir Khusraw and the Genre of
Historical Narratives in Verse", Comparative
Studies of South Asia, Africa and Middle East,
Center for African Studies at The University of
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The ancient Egyptians accustomed to use the travel and individualism as a metaphor for the journey of one's
life, as an expression of his individual aspirations to his pursuit of goal, whether was this representation on
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Introduction

The ancient Egyptian considered his land
and its environment is unique from other
environment, and he considered it also as an
effective factor in his daily life. The ancient
Egyptian was well aware of the characteristics
of nature, and also was aware of the
uniqueness of each element such as seas, rivers,
trees, fruits, and flowers. On the banks of the
eternal river, surrounded by deserts, this richcharming nature, where the ancient Egyptian
lived, has increased and deep-rooted the idea
that the individual is a part of the universe. The
nature and the animals formed an independent
entity hugged by vast deserts in a long strip
included in these natural boundaries. So, this
world was effective and has a role in the lives of
the Egyptian author, or any other Egyptian,
whether worldly or religiously.
Although some religious anthems in the
New Kingdom period, e.g. Aton's Anthem, and
Amon's Anthems, have acknowledged its
universality, and that it is who gifted life to
foreigners and their lands, the ancient
Egyptian has considered also the foreign
environments outside this exquisite and
independent world. Apart from this, the
Ancient Egyptian has considered these
environments fearful, strange, life looting and a
source of continuous worry on his boundaries
and on his personal world. On mentioning it in
literature, the feeling of risk adventure was
aroused.
Moving from his world to external ones was
governed by limitations and great cultural
obstacles. For some, moving to an external
world was considered risky and moving to the
unknown. So, his ideas and perceptions about
these worlds depended greatly on fiction.
Because of this, the travelogues were a mean to
get into other world-external adventures and
an imaginary world that allows this, where the
excitement, pleasure and being under the effect
of mixed feelings, loving the idea of
adventuring, fear, worry, bewilderment and the
ardor to get back. At these moments, his
feelings mingle generally with piety,
devoutness, and resorting to gods with
supplications to rescue him from his misstep,
hence helping him to be back to his sociocultural environment, (Egypt). As a result of
this thought, that rely on the privacy of the
world and the environment, and what
surrounds the person in his daily life, unlike the
perception of the external world as the land of

183

Historical Kan Periodical

ISSN: 2090 – 0449

Vol. 8 – Issue (30) – December 2015

adventures, excitement and suspense, the
Ancient Egyptian has mingled his private world
and environment in a wonderful and imaginary
environment in which the elements interact
and melt in one entity, each has a role to play.
To facilitate this mix and this interaction all
were communicating through the word.
2. Determinism and Human will.
The man is always driven by his ambitions
to pursuit knowledge and to discover the
unknown the matter which always made the
individual trying to get released from the
cultural and social restrictions that urge him to
abide by the plans of his ancestors. Thus, the
individuality deviates person from the natural
path which was set before by the god according
to the concept of Maat in ancient Egypt
accordingly, he becomes susceptible to horrors,
and he lives the experiment of adventures and
tests which the supreme god subjects him to
them until he becomes on the verge of death[1]
[2]. Finally, he either coalesces again in his
world and in the culture of his society, or
thrown away in the depths of darkness or
otherwise in a mighty sea the end of which is
annihilation. In the story of the Shipwrecked
Sailor for example, we find the sailor talks
about his experiment beyond the limits of the
human experiments and experiences and
outside the known, remote and the unsafe
areas over which the man has no control[3]. The
protagonist gets out in an individual
experiment to meet the god, where the person
becomes directly communicated with him[4]. So,
the snake god has appeared as a mediator
between the supreme god and the man (the
sailor), who searches for the mystery of his
existence; the Sailor says:
[5]

iw=i m-bAH =k xm.n (=i) wi
"I am before you without knowing myself "[6].
The snake here represents the mirror which
reflects the mystery of the human existence on
earth and shows the nature of his end and his
destiny. This meaning lies behind the hero's
non acknowledgment of the basic reason of his
existence on the island ascribing this to pure
human reasons[7] [8]. However, in the end the
snake has shown to him that the reason behind
his existence and survival is the supreme god[9]
and it is who has brought him to this delusional
island[10][11] which basically represents a middle
stage between the existence and the
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nothingness[12], or the limit between life and
death[13], thus the snake says:
[14] mk
nTr rdi.n=f anx=k ini=f tw r iw pn n kA
"It is god who has let you live and brought you to
this island of the ka"[15].
The story as whole and the journey of the
hero reflects the questions around the
beginning of the person's life, and the objective
of his existence on earth[16], or it describes a
case of an individual who lived a life of
hardships and obstacles, followed by success in
the tests then finally, his life ended up normally
the matter which allows him to get a place in
his new world, or to be born again in the
underworld [17]. The same matter which
appeared clearly in the story of Sinuhe; it is one
of the important fanciful texts which express
the individualism and the man's continuous
seeking of knowledge. His name means "son of
Sycamore" and although the name they may be
expressed an implicit about the close
relationship which linked Sinuhe with Queen
[18]. or refers implicit to the region which the
hero came from, where there is the existence of
the goddess called The Lady of Sycamore in
South Memphis [19] , However, the reference
name to the goddess Hathor, in fact, does not
only mean the son of knowledge [20] , And all
this emotional attitudes of human directly
linked to public knowledge of the hero, where
the hero across the country's borders with this
knowledge and thereby created a penetrate for
another, where Egyptian culture penetrate the
walls of foreigners cultures [21] .
Due to unclear reason, the protagonist
suffers from the feeling of guilt then, he travels
voluntarily to the exile in the south west of Asia
for several years. These years were as a reading
to his self and they reflect the how the
foreigners view the Egyptian identity[22]. At the
end, he returns back to Egypt, after being
exposed to many international experiences
which enable him competently to get back to
his homeland. In order to reach this conclusion,
he has to get rid of the restrictions of the
Egyptian culture and cross to the other side, of
the foreign countries, which means the
deviation from the culture of his society
therefore, the exposure to the horrors as he
was considered a character which refused to
follow the ideal form of the Egyptian individual,
and the specific typical rules of the concept of
Maat which were previously set. So, he has to
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take an individual road to escape which is
considered the first error of individuality.
Actually, Sinuhe should not have to escape
or to make this journey, as his escaping was a
kind of the author's self-sufficiency in order to
spin his yarn [23]. Because the end of the story
shows that the hero's escapism was
unnecessary; Not only that, but his feeling of
guilt because of the killing of the king the
matter which makes him a sinner.
The crossing of Sinuhe to the Nile River was
considered as a crossing to the opposite field,
or to the negative field if compared to the
positive one inside the Egyptian identity [24].
Sinuhe describes this crossing saying

[25]

xpr.n tr n msy.t sAH.n =i r dmi ngAw
DA.n=i m wsxt nn Hmw=s [m s]wt n imnty
"At dinner time I reached "Cattle-Quay." I
crossed over in a boat without a rudder, by the
force of the westwind"[26] .
The reference to the dinner time and the
time of sunset enhance the feeling of loneliness
and isolation, besides escaping in a rudderless
boat is a metaphor of drifting away aimlessly in
the wrong direction [27]. On entering the
negative field, Sinuhe starts describing the
whole journey as if it was a dream[28]. But it
was, completely, unrealistic matter because he
has already been plunged into the Asian society
and has become an Asian man in his habits and
conducts, as he has surrendered his life to
another new tribal one[29], in addition to that
the queen and the royal family did not
recognize him on his return[30][31]. However,
and during his existence in the negative field
(being abroad), and after being like an Asian
and was about to lose the Egyptian identity, he
was always connected to Egypt[32][33]. He was
dominated by a state of division either loving
the experience or willing to return, but the
whole matter has shifted dramatically towards
an overwhelming desire of getting back after
his duel with the Retenu man[34][35]. Sinuhe's
return to the positive field was like the rebirth
and the coalescence again in the Egyptian
community [36][37].
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3. Individualism and Identity
The individuality and searching for
knowledge and integration in a foreign society
were the goals of Sinuhe and they stand behind
his quest to travel abroad. So, there is no doubt
that Sinuhe is still Egyptian, [38][39] but this new
nature was of a completely different quality
from what it was on before. The ideal Egyptian
personality has been offered on him but Sinuhe
refused it, as he wanted to know what can be
got. It was that new individual experience
which made him finally decide to return again
after realizing the real value of his identity.
Considering the motive behind Sinuhe's
attempt to travel abroad it was individualism
besides, that the form of the text as it took the
shape of the circle ABA. In addition to the
hero's seceding and his re- coalescence again
inside the Egyptian cultural model shows that
the Egyptian model was against the penetration
of the foreign culture; it was the reality of life
that based on the concept of Maat which
protects that the person from the troubles of
life that face him[40].
the individuality was not only refers to drift
and move away from the Egyptian homeland
and its culture or accession to another exotic
foreign culture, but it also addresses the
behaviors and ways in which the individual has
followed it contravenes for his culture and
Egyptian identity that have been developed
according to the concept of Maat, therefore the
individualism was the problem from which the
elders of the first intermediate and the
subsequent periods had suffered in their
attempt to keep the person away from these
paths as he might be faced by harm and damage
either in his worldly life or his afterlife;
accordingly, in case of committing any
deviation from the specified path by the
concept of Maat and Egyptian identity, the
person would face horrors consequently, he
will face the animal (the crocodile) which was
always the end of these deviations and these
moral crimes in the worlds of literary fiction. It
was the matter which the Eloquent Peasant has
clarified about the nature of the person's
journey, in case of being moderate, and it
implicitly shows its expression of the opposite
side in case of deviating from the his path, thus
the Peasant says:
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[41]

ir hA=k r S n mAat sqd=k im =f m
mAaw nn kf ndbyt HtA=k m dpwt=k nn iwt
iyt m xt =k nn swA sgrgw=k nn sxm=k
HAaa=k hr tA nn iT tw nwt nn sp=k Dwt nt
itrw nn mA=k Hr snD
"If you descend to the Lake of Maat, you will
sail thereon in the breeze. The fabric of your sail
will not be torn, nor will your boat be driven
ashore. There will be no damage to your mast,
nor will your yards be broken. You will not
founder when you come to land, nor will the
waves bear you away. You will not taste the
perils of the river, Nor will you gaze upon the
face of fear (the crocodile)" [42] .
4. The relationship between individualism
and deviation.
The consequences of the individualism and
the deviation are disastrous, as they endanger
the person to severe horrors inside the fanciful
world; the crocodile for example, was playing
an integral role as a punisher, the matter which
Khety has referred to in his teachings for his
son Merikare as he says:

[43]

aAmw pw [msH] Hr mryt =f xnp=f Dt wat
n iT .n =f r dmit aSAw mH
"For the Asiatic is only a crocodile on its
riverbank Which attacks who on a lonely road
But does not invade[ who] in the area of a
crowded town" [44].
The crocodiles lurk in secluded paths on the
river banks in narrow areas which were
considered areas from which the water turns.
The crocodiles represented strong actual threat
for whom deciding to move lonely and deviate
from the ordinary roads beaten by the group as
a figurative expression of deviation from the
culture. The Asiatic enemy has been
metaphorically described as a crocodile
because he often represented the danger or the
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stereotypical enemy in the Egyptian culture [45].
Therefore, the text refers to the individualism,
the deviation and the preference of walking on
the beaten tracks or dying between the jaws of
the crocodile the matter which Ipuwer has
clarified when the disaster struck the country
and when the split in the structure of the
Egyptian state occurred and finally the ship
drifted away from its path to be errant in the
open water, Ipuwer says:

[46]

iw ms swhA(.w) dpt rsyw xbA (.w) niwwt
Smaw xpr(.w) [m qA]yt Swy
"Verily, the ship of the Southerners is
shattered, The cities are ravaged, and Upper
Egypt has become wasteland" [47].
The deviation of the ship was due to the
absence of the guide and the ship master:
[48]

n(n) iaS n Hat m wnwt =sn
"There is no pilot in their hour. Where is he today
" [49] .
Also it was the situation which led the
elders to advise the people attempting to find
their path in life not to deviate:
[50]

Smw Hr wAt rx .n =tn
Go on the road you know" [51] .
In another situation, he also warns from
individuality and deviation, he says:
"

the crocodile, the matter which Ipuwer has
clarified saying:

[54]

iw ms msHw Hr bfA n iTt .n =sn Sm .n
=sn rmT Ds
"O, yet the crocodiles gorge, but do not seize,
people go to them of their own will" [55] .
One of the texts which express the ambition
and the deviation due to the human will is the
advices directed to the prodigal son, as his
deviation from the right path was not because
of laziness, misunderstanding or other things
with which his peers have gained but it was
shedding light on more forms of the
misconduct which the prodigal son has pursued
and it has deviated by him away from his
cultural environment. It was the same matter
which the wise man pA iri persisted on
describing it. So he says about the prodigal
son's condition:

[56]

Sm =k iw nn n=k tiwt Tbw tm syrt nbt in
.tw=k
"You went barefooted in another direction,
but no spindle could get you back" [57] .
He warns him from the crocodile, the
moral penalty executor and the punisher for
the individual deviations, to be cautious saying:

[58]

[52]

iw ms tw Dd =tw m dgs(w) aA mk <m>
Snw mk xnd =tw sxt mi rmw n tnw sw
snDw m-a Hrjjt jb
"One says, "Don't walk here, Look it’s a net,
But behold, men fall into the trap like fish, the
fearful man could not distinguish it because of
heart’s terror"[53].
Despite these many advices, they walk
aimlessly due to the severity of fear, deviating
away from the right path to abyss and the
destruction, as a result they became a prey for
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bw sDm =k mtrw r mTn nb nt nHA –Hr
[59] m Sfnw
"You did not listen and you did not know
exactly in which path the crocodiles lurk amidst
the bushes" [60]
He says in a different paragraph:

[61]

wHm =i Dd n=k an i rwi=k inbt nHAHr .. mi nA m Tsy mdwt m rA
"Stay away from the crocodile's ambush
(Inbt nHA – Hr) as it has been said(literally):that
in the mouth" [62] .
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5. Conclusions.
Individualism was one of the unpleasant and
the undesirable things to the ancient Egyptian,
as the individual's deviation from his sociocultural environment voluntarily and due to an
obvious reason was socially unaccepted. The
texts of wisdom have viewed this matter,
because they considered the individual's
deviation as a deviation from the hub of his
culture, and from the culture of his society
which was seen as a type of ethical
misconduct[63].
The nature of the man's life has two facets
during his pursuit of his goal; who lives alone,
secluded, and travels along unbeaten tracks by
deviating from the cultural path of the Egyptian
community is destined to be drifting away in
his boat, fail and never achieve his goals.
Besides, being punished by disastrous negative
consequences, which include a various group of
consequences such as sinking, drifting away,
not achieving the goals and being a prey of the
crocodile. The crocodile, in the first place, was
considered one of the complete destruction
tools or the second death [64], so it was the
creature which lurks at the edges of secluded
roads among the jungle trees, and figuratively it
represents one of the boundaries of morals, it
also appeared in the story of the two brothers
as a penalty for the fratricide crime[65].
Falling in the traps of the crocodiles and the
second death have been used as figurative
metaphor to indicate the failure and the
misconduct which resulted in sailing freely and
clinging to the pleasures of worldly life and the
individualism. The pleasures which penetrate
the limits of morals and lead in the end to
drifting to the hell, thus the person becomes
not only missing, but also living alone as "the
living dead" [66].
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الفردية والهوية الثقافية ي ٔالادب املصري القديم
عبدالباسط رياض محمد رياض
 كلية الفلسفة وٓالاداب، بقسم التاريخ،طالب دكتوراﻩ
 مصر، وجامعة ٕالاسكندرية، أسبانيا- جامعة أوبيدو
مدرس ٓالاثار املصرية املساعد
قسم التاريخ وٓالاثار املصرية وٕالاسالمية
كلية ٓالاداب جامعة دم ور

ملخص
،استخدم املصري القديم السفر كاستعارة للتعب ﺮ عن حياة املرء
 حيث كانت قضية السفر،وتطلعاته الفردية ي سعيه نحو هدفه
من القضايا املهمة ال استخدمها املصري القديم للتعب ﺮ عن رحلة
، سواء بتمثيل تلك الرحلة ع ي النمط ال ﺮي أو البحري،حياة املرء
فمن يسلك طرق غ ﺮ معهودة وينحرف عن املسار الثقا ي للمجتمع
ً
ً
 يواجه عراقيل وصعوبات جمة؛، منفردا ومنعزال
 ويعيش،املصري
 أو أن يقع تحت،كالغرق أو الانجراف أو عدم الوصول إ ى الهدف
طائلة الاختبارات ٕالالهية ال قد تدمجه من جديد داخل مجتمعه
 و دف هذﻩ.وثقافته املصرية أو تلقي به ي غياهب الظلمات
،الدراسة إ ى توضيح أهمية الفردية ومدي تعب ﺮها عن الانحراف
 وكيف ُيعت ﺮ تمثيل هذﻩ القضية،وعالق ا بثقافة وهوية املجتمع
ً
 من خالل تناول قضية السفر وتعب ﺮﻩ عن،عرضا للذات املصرية
ً طموحات البشر وتطلعا م سواء كان
سفرا ي الاتجاﻩ الايجابي أو
ً  و دف الدراسة. وٓالاثار امل ﺮتبة عليه، السل
أيضا إ ى إلقاء الضوء
ع ى قضية الحتمية ؤالاقدار ٕالالهية ومدي تأث ﺮها ع ى توجهات
. ي مقابل ٕالارادة البشرية،املرء وسفرﻩ أثناء حياته
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