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املقدمة
خاصة يف منهجها وموضوعها
يدخل هذا العمل كحلقة ذات طبيعة
ّ
ضمن سلسلة "املرشوع التأسييس لعلم االستغراب" التي يصدرها املركز

اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية.

أما خصوصية هذا الكتاب الذي نقدمه للقارئ الكريم فيدل عليه عنوانه

اإلجاميل" :الغرب يف مرآة الرحالة العرب واملسلمني" :وهو يعرض إىل

تجارب جمع من املفكرين والعلامء واملؤرخني من العاملني العريب
واإلسالمي ،يف خالل رحالتهم العابرة أو إقامتهم مددا ً متفاوتة يف البلدان

األوروبية.

* * *
ميكن النظر إىل الظاهرة "ال َّرحالتية" خارج الديار العربية واإلسالمية
باعتبارها واحدة من االختبارات امليدانية املبكرة يف التأسيس لعلم

االستغراب .فقد شكلت هذه الظاهرة إحدى أبرز معامل تع ّرف العرب
واملسلمني عىل ديار الغرب ومجتمعاته ،حيث د ّونوا مشاهداتهم وذكروا
ما ال حرص له من انطباعات تتعلق بخصوصية الحياة الغربية يف ميادين
الثقافة واالجتامع والسياسة والتقاليد املوروثة .من أجل ذلك تبدو مثل
هذه املدونات يف غاية األهمية للتع ّرف عىل األمناط واملناهج املؤسسة

للحياة الغربية ،والتي الغنى لداريس الغرب من الوقوف عليها واالطالع

عىل محتواها.

* * *
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يحاول هذا املرشوع البحثي الجامعي تسليط الضوء عىل هذه الرحالت

بقراءة فاحصة :تجمع بني العرض والتحليل والنقد لتجارب واختبارات عدد من
الشخصيات العربية واملسلمة التي كان لها حضور بارز يف عامل الفكر واألدب

والعمل الديني .أما أهميتها فتكمن يف مسارين متوازيني:

األول تاريخي وهو يفيد اإلخبار عن ظاهرة مل تتم العناية بها كثريا ً يف

العاملني العريب واإلسالمي.

يف ويدخل يف إطار اسرتاتيجية عمل مركزنا حيث يسعى
الثاين:
علمي ومعر ّ
ّ

إىل تفعيله وتأصيله ضمن دوائر بحثية وحلقات تفكري وبرامج متعددة.

وما من شك فإن اهتاممنا بالنشاط االستغرايب الذي ظهرت وقائعه عىل

امتداد قرون خلت ،سوف يسهم بهذا القدر وذاك يف تع ّرف الباحثني يف علم

االستغراب عىل كيفية تلقي النخب االسالمية لحضارة الغرب ،ومالحظة مكامن

قوتها وضعفها ومدى تأث ّر الرحالة بأفكار الغربيني وطرق حياتهم حيث عمل
بعضهم عىل استنساخها والدعوة إىل تطبيقها يف املجتمعات اإلسالمية.

ميكن القول ختاماً أن هذا املرشوع يعكس يف دائرة من دوائره تناظرا ً مضادا ً

لحركة االسترشاق بوجهيها القديم والحديث ،ويسعى إىل متاخمته برؤية معرف ّية

يُؤمل من خاللها فهم جذور الذهنية الغربية حيال اإلسالم واملسلمني من خالل

معايشتهم عن قرب ،وبالتايل فهم اآلثار السلبية التي ترتبت عىل دهشة عدد

وازن من الرحالة بثقافة الغرب وحداثته التقنية واملجتمعية.

محمود حيدر

والله ويل التوفيق

الفصل األول
الرحالت إلى الغرب
صورة تاريخية

نظرات في جذور الظاهرة االستغرابية
مقاربة إلشكالية الذات بني االكتشاف واالنكشاف
محمد البنعيادي

[*] [[[

ٍ
لقد ظلت العالقة بني املغرب وأوروبا خالل قرونٍ
وتوجس
َّ
محل جد ٍل عميقٍ
متباد ٍل .وإن الناظر يف تاريخ املغرب ويف عالقته بـ (اآلخر) يالحظ ذلك الرصاع
املستمر ـ منذ أن متكنت الدولة اإلسالمية املغربية من فتح األندلس يف القرن
ٍ
طرف يرى يف (اآلخر) منافساً وعدوا ً يسعى إىل
كل
األول الهجري ـ حيث ظل ّ
ٍ
جوالت أربع كربى:
فرض سيطرته .وقد م ّر هذا التدافع عرب
كانت الجولة األوىل مع الفتوحات اإلسالمية ،ثم الجولة الثانية مع الحروب
الصليبيــة (11ق31-ق) ،ثم الفتوحات العثامنية التي كانت بداي ًة للتوغل اإلسالمي
يف أوروبا النرصانية ،وأتت الجولة الرابعة وهي استعامر العامل اإلسالمي –
واملغرب جزء منه -الذي تم فيه التحالف بني الصهيونية والصليبية لنهب ثرواته،
وبدايات محاولة صياغة الحياة اإلسالمية عىل النمط الغريب عرب مجموع ٍة من
الوسائل واألدوات ،كان أهمها االسترشاق الذي فعل فعله يف نخب ٍة من مثقفينا
دأب أكرثهم عىل تشويه كثري من القيم اإلسالمية جراء االنبهار بــ (اآلخر)،
ٍ
وتارات خافت ًة.
فكانت الدعوة لدخول جحر الضب الغريب تار ًة رصيح ًة
حضاري
وقد رافق عالقة االحتكاك املغريب بأوروبا يف العرص الحديث ،بع ٌد
ٌّ
يف ميكن حرصه يف املراحل التالية:
وثقا ٌّ

- 1تأثري اإلسالم عىل مراكز الضعف الثقايف والحضاري يف أوروبا ،كان من

* ـ أستاذ التعليم العايل ،قسم الدراسات اإلسالمية ،جامعة سيدي محمد بن عبد الله ،و مدير تحرير مجلة
البالغ الحضاري -فاس املغرب

10

تجارب استغراب ّية

نتائجه حدوث ما يسمى باالستيقاظ األورويب ،الذي تُ ّوج بعرص النهضة األوروبية
يف ما بعد ،خاصة بعد إيجاد وسيلة االسترشاق الذي كانت له مهم ٌة تاريخ ّي ٌة
واضح ٌة يف تحصني الهوية األوروبية ،ثم إيجاد مراجع علم ّي ٍة (مسترشقون)
تستطيع تفسري بنية اإلسالم الفكرية واالستفادة منها يف البناء الحضاري األورويب،
وأصبح االسترشاق ميثل رأس الحربة يف توجيه سياسات أوروبا االستعامرية
منذ أواخر القرن الثامن عرش وحتى اآلن ،وإن تبلور االسترشاق اليوم يف أشكا ٍل
جديد ٍة ،تتمثل يف مراكز الدراسات اإلسالمية يف الجامعات األوروبية ومراكز
الدراسات االسرتاتيجية التي ترسم السياسات األوروبية يف مجاالت متعددة،
يفيض بنا إىل املرحلة الثقافية التالية:
 - 2وتتميز فيها العالقة مع الغرب بـ«التغريب» الذي بدأت جذوره منذ
سفاريات (لحظة الهزمية واالكتشاف خالل القرن التاسع عرش)[[[ ،إذ متكنت
أوروبا خالل هذه املرحلة من توجيه طالئع «املثقفني املغاربة» إىل الفكر
والفلسفة األوروبية ،ويبدو هذا جليا -الحقاً-من خالل مختلف املؤلفات
الرحلية السفارية املغربية ألوروبا ،التي عكست (لحظة الدهشة واستعادة
الوعي التي أعقبت لحظة الهزمية واالكتشاف)[[[ يف أواخر القرن التاسع عرش
وبداية القرن العرشين.
ولفهم هذا الوضع غري املتوازن بني املغرب وبني اآلخر/أوروبا ،ولفقه
أشكال الهيمنة األوروبية يف تلك اللحظة التاريخية ،ال ب ّد من:
رس العالقات غري املتكافئة عىل مستقبل املغرب إدراكاً جيدا ً
 إدراك خطورة و ّواعياً.
فقهاالسرتاتيجياتالتيجسدتهذااإلدراكيفبعدهالفكري/الثقايفواالقتصاديوالسيايس و ،..واستحضار البعد الحضاري الذي قام به املغرب طيلة (لحظة القوة
والثقة يف النفس) والتمسك بالهوية واملامنعة اإليجابية تجاه أوروبا.
[[[«-صورة اآلخر يف أدب الرحلة املغربية» ،سعيد بنسعيد العلوي ،باحثات(سلسلة) ،الكتاب رقم
 ،1999-98/5كتاب متخصص يصدر عن تجمع الباحثات اللبنانيات ،ص.124
[[[-املصدر نفسه.

نظرات في جذور الظاهرة االستغرابية

11

 قيام جهود تهتم بدراسة الغرب/أوروبا أو (علم االستغراب) كام سامهالدكتور حسن حنفي[[[ ،جهود تقوم بها مراجع علم ّية تدرس الغرب يف شتى
جوانبه العلمية واالقتصادية والسياسية و ...وتفهم منطلقاته وأهدافه ونظم حياته
ٍ
يل ،فقه له منطلقات ومرجعية
أساس
الثقافية والفكرية ،فقه يقوم عىل
علمي وعم ٍّ
ٍّ
واضحة ،وله وسائل وأدوات ناجعة ،وله أهداف وطموحات نافعة تحقق رشوط
العودة اإلسالمية إىل سلف عهدها يف القيام برسالتها عىل املرسحني اإلسالمي
والدويل.
ثم إن صورة الغرب من خالل السفاريات املغربية -محور ورقتنا هذه-ينبغي
أن تنطلق من:
 استثامر متون الرحلة السفارية إلبراز حقيقة االنبهار بأوروبا من جهة،والشعور باالنتامء والتميز الحضاري والفكري للمغرب املسلم من جهة أخرى.
ح علمي ٍة
 إبراز منهجية الرحالة املغاربة يف نقض مفاهيم وقيم أوروبا ،برو ٍورؤي ٍة مؤمن ٍة تتوخى الفهم العميق لـ (اآلخر) قصد االستفادة من إيجابياته وتاليف
سلبياته.
 تسليط الضوء عىل جهود ك ّتاب املنت السفاري املغاربة يف بلورة رؤي ٍةٍ
تحوالت خطري ًة عىل املستوى الداخيل
علمي ٍة للتعامل مع أوروبا التي عرفت
والخارجي ،حيث التقدم التقني واالقتصادي والعسكري الكبري الذي جعل
أوروبا تسيطر عىل أجزا ٍء كبري ٍة من العامل ،رؤية تؤسس ألن يصبح الغرب عموماً
ظل مصدراً له لفرت ٍة طويل ٍة.
 وأوروبا خصوصاً-موضوعاً للعلم بعد ما ّوبعبار ٍة أخرى:
إن االستغراب ـ إذا ً ـ هو االهتامم بدراسة الغرب من جميع النواحي العقدية،
[[[ -االستغراب هو الوجه اآلخر واملقابل بل والنقيض لالسترشاق .فإذا كان االسترشاق هو رؤية األنا
 الرشق  -من خالل اآلخر  -الغرب  -فإن االستغراب يهدف إىل فك العقدة التاريخية املزدوجة بني األناواآلخر( .انظر :مقدمة يف علم االستغراب ،حسن حنفي ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع،
ط ،1992 /1ص.)23
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والترشيعية ،والتاريخية ،والجغرافية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والثقافية..إلخ.
وهذا املجال مل يصبح بع ُد علامً مستقالً ،ولكن ال ب ّد أن نصل يوماً إىل املستوى
الذي تنشأ فيه لدينا أقسا ٌم علمي ٌة تدرس الغرب دراس ًة علمي ًة ميداني ًة تخصصي ًة يف
املجاالت العقدية والفكرية والتاريخية واالقتصادية والسياسية [[[.
وبنا ًء عليه ،فإن (الظاهرة االستغرابية املغربية الحديثة) التي نعنيها ونقصد
إليها يف مرشوع هذه الورقة البحثية ،هي تلك املحاوالت التي قام بها املغاربة
–من خالل سفارياتهم-لدراسة الغرب ،ليس بهدف الرتف الفكري والثقايف ،بل
ٍ
عالقات سليمة وشاهـــدة مـــع
لتحصني الهوية املغربية اإلسالمية وتأسيس
أوروبا كشفاً واستثامراً وتوظيفاً يف العملية اإلصالحية النهضوية الحديثة.
وسنحاول تحقيق هذه املقاربة املرجوة ،من خالل املحاور التالية:
املحور األول :املنت السفاري املغريب الحديث :أسئلة مقلقة وأجوبة مرت ّددة
إن صناعة املستقبل هي صناعة الزمن القادم الذي ميكن أن نتحسسه
ونستشعر آثاره ،ولذلك أدرك كثري من الرحالة املغاربة أنه ال ب ّد من أن يتدخلوا
بإرادتهم للتأثري يف صناعة حركة املستقبل ،املستمدة من الرؤية املؤمنة
ببعدها الروحي وأساسها العقيدي اإلسالمي ،وفق السنن اإللهية املبثوثة يف
الكون والحياة واإلنسان ،القاصدة لالستخالف الرباين الذي من أهم وسائله
امللحــة اليوم -وأبدا ً -معرف ُة (اآلخر) قصد استثامر إيجابياته يف إعادة البناء
الحضاري املغريب املنشود.
وتجدر اإلشارة إىل أن املغرب احتل دوماً موقعاً بالغ الحساسية يف
االسرتاتيجيات األوروبية ،لذلك وقع تحت وطأة االستعامر األوريب .ولك َّن
تاريخاً سبق العرص اإلمربيايل الغريب ،أدى هو اآلخر دورا ً كبريا ً ومستبطناً يف
تشكيل الرؤية املغربية ألوروبا ،وهو تاريخ الرصاع املغريب مع أوروبا .لقد
ٍ
لرصاعات قدمي ٍة ،وانتقاماً أوروبياً
رأى املغرب يف الحقبة اإلمربيالية ،امتدادا ً
[[[ -للمزيد حول هذا املوضوع انظر كتابنا :نحو فقه لالستغراب :مداخل نظرية وتاريخية ،سلسلة كتاب
األمة ع  ،132تصدر عن وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية.
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من حقبة الصعود[[[ املغريب اإلسالمي القديم ،وقد أسهم الخطاب األورويب
اإلمربيايل ،الذي استعار الكثري من رموز املايض ،يف تعزيز هذه الرؤية .لذلك
شكلت املدنية األوروبية منذ النصف الثاين للقرن التاسع عرش هاجساً مقلقاً
للمغاربة يف سعيهم املضني للنهوض مرتددين بني اكتشاف الذات باعتبارها
تجرب ًة حضاري ًة بائدةً ،واالنكشاف أمام اآلخر باعتباره تجرب ًة حضاري ًة غازي ًة
سائدةً ،وأصبحت أوروبا بالتايل املثال والعدو يف اآلن نفسه .وهذا ما عكسته
كثري من نصوص املتون الرحلية السفارية.
 - 1املنت الرحيل السفاري املغريب :أعالم ومناذج
عىل الرغم من االختالف الحاصل يف عدد وأهمية املتون التي تحاول رصد
العالقة مع «اآلخر» ،إال أن النصوص التالية أكرثها أهم ّية حسب الكثري من
مؤرخي الفكر املغريب الحديث واملعارص ،ومن هذه املتون:
أ ـ اإلكسري يف فكاك األسري (محمد بن عثامن املكنايس):
كانت وجهة الرحلة هي إسبانيا ،والسفري فيها هو كاتب الرحلة ذاته .فأما
الهدف من الرحلة ،فهو عىل نحو ما يفيده عنوانها ،العمل عىل افتكاك األسارى
املسلمني ،وأما زمانها فهو نهاية القرن الثامن عرش .وهي ،من حيث املدة ،قد
قاربت السنة ( ،)1780/1779لتكون أطول مدة قضاها يف السفر كاتب من كتّاب
املنت الرحيل السفاري«األورويب»[[[.
ب ـ البدر السافر لهداية املسافر إىل فكاك األسارى من يد العدو الكافر(محمد
بن عثامن املكنايس):
رحلة سفارية كانت وجهتها نابويل ومالطة بعدها ،قاربت السنة يف مدتها (من
[[[ -كان للمغرب اليد الطوىل من خالل هيمنته عىل محيطه اإلقليمي ،واألورويب خصوصاً ،خالل فرتات
تاريخية مختلفة عرب السيطرة العسكرية واإلمامة الحضارية :الفرتات الزاهرة يف األندلس ،لحظات القوة
املوحدية واملرابطية والعلوية.
[[[ -الرحلة منشورة يف تحقيق ومقدمة دراسية لألستاذ محمد الفايس ،منشورات املركز الجامعي للبحث
العلمي ،1960 ،الرباط.
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نونرب/ترشين الثاين 1781إىل أكتوبر/ترشين األول .[[[)1782
ج ـ رحلة الصفار(محمد بن عبد الله الصفار):
وجهتها فرنسا ،استغرقت شهرين عىل وجه التقريب (بني نهاية 1845
ومنتصف الشهر الثاين من سنة .[[[)1846
د ـ الرحلة اإلبريزية إىل الديار اإلنجليزية (محمد الطاهر الفايس):
كان الفايس ،صاحب الرحلة ،كاتبا للبعثة .وزمانها صيف  .1860ومدتها
تتجاوز الشهرين بقليل ،ووجهتها بريطانيا[[[.
هـ ـ تحفة امللك العزيز مبملكة باريز(إدريس العمراوي):
خرجت السفارة ،موضوع هذه الرحلة ،من مدينة فاس قاصد ًة باريس يف اليوم
نفسه الذي قصد فيه محمد الطاهر الفايس ،أبو الجامل ،وأصحابه بريطانيا،
وتقارب مدة الرحلة الشهرين[[[.
و ـ التحفة السنية للحرضة الحسنية باململكة اإلسبنيولية (أحمد الكردودي):
املقصود بالحرضة الحسنية يف العنوان املذكور هو امللك املغريب
[[[-الرحلة مخطوطة يف الخزانة العامة بالرباط(.)52

[[[-مخطوطة يف الخزانة الحسنية بالرباط (رقم  .)113وقد قامت الباحثة سوزان ميلر بدراستها وتحقيقها
بتوجيه من املرحوم محمد املنوين ،وعمل خالد بن الصغري عىل تعريبها واملشاركة يف تحقيقها ،ونرشتها
جامعة محمد الخامس بالرباط ضمن منشورات كلية اآلداب ،سلسلة نصوص وأعامل مرتجمة رقم2
بعنوان :صدفة اللقاء مع الجديد :رحلة الصفار إىل فرنسا ( ،)1846-1845ط ،1995/1وهي التي سنعتمدها
يف هذا البحث.
[[[-قام األستاذ محمد الفايس بنرش هذه الرحلة صغرية الحجم ،ضمن منشورات جامعة محمد الخامس
(مطبعة جامعة محمد الخامس،1967 ،فاس)

[[[-مثل سابقتها ،منشورة يف طبعة قدمية ،دون تاريخ من منشورات املطبعة الحفيظية (االحتامل تم يف
سنة  )1908وقد أعاد زيك مبارك نرشها مع التقديم لها بدراسة قصرية ،طبعتها مؤسسة التغليف والطباعة
والنرش والتوزيع للشامل ،طنجة سنة 1989
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الحسن األول .مدتها قاربت السبعة أشهر من عام .[[[ 1884
ز ـ إتحاف األخيار بغرائب األخبار(إدريس الجعايدي):
رحلة «سفارية» امتدت عدة أشهر من سنة  ،1876قام فيها صاحبها بزيارة كل
من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإنجلرتا[[[.
ح ـ رحلة الغسال (الحسن الغسال) :
توجه فيها الغسال إىل لندن يف سنة  ،1903موفدا للملك املغريب عبد العزيز
بن الحسن قصد تهنئة امللك إدوارد السابع بعد توليته عرش بريطانيا[[[.
ط ـ حديقة التعريس يف بعض وصف ضخامة باريس (عبد الله الفايس):
هذا نص حديث عن رحلة ،أو هو -باألحرى-محارضة عنها ،ويف لغة الوقت
الذي كتبت فيه فهي«مسايرة» تحدث فيها عبد الله الفايس عن رحلة «سفارية»
إىل باريس ومقامه فيها تجاوز السنة ونصف السنة بدءا ً من أواخر سنة [[[.1909
ي ـ الرحلة األوروبية (محمد الحجوي):
رحلة سفارية بروتوكولية يف الشق األول منها ،وجهتها باريس ،وسياحية يف
الشق الثاين منها بريطانيا[[[.
- 2الرحلة السفارية يف الوعي اإلسالمي املغريب وسؤال (قيمة املايض):
[[[-الرحلة مطبوعة يف نرشة لألستاذ عبد الوهاب بن منصور (منشورات املطبعة امللكية ،1963 ،الرباط).
[[[-مخطوطة يف الخزانة الصبيحية» يف مدينة سال ،كان إعدادها للنرش موضوعا لرسالة جامعية أعدها
األستاذ عز املغرب معنينو قصد الحصول عىل شهادة دبلوم الدراسات العليا يف التاريخ املعارص.
[[[-مخطوط يف الخزانة العامة(توجد منه نسختان90:ح1396،د).

[[[«-املسايرة» منشورة يف سنة  ،1916دون ذكر للمطبعة أو النارش

[[[-مخطوط يف الخزانة العامة بالرباط(115ح) ،أعدها سعيد بنسعيد العلوي للنرش يف كتابه :أوروبا يف
مرآة الرحلة :صورة اآلخر يف الرحلة املغربية املعارصة ،منشورات كلية اآلداب بالرباط ،سلسلة بحوث
ودراسات رقم ،12ط1995/1
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إن قراءة الغرب/أوروبا (االستغراب) قراء ًة واعي ًة رضور ٌة متليها تحديات الزمن
الحضاري الذي كان يعيشه املغرب خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش،
وقبل ذلك متليها الرضورة الرشعية التي نستشفها من خالل مجموع ٍة من آيات
القرآن الحاضة عىل التفكر والتأمل يف سري األمم للمعرفة واالعتبار.
وقد تفاوت علم كثري من الرحالة والسفراء املغاربة ،يف أن هذه القراءة الواعية
ال تتحقق إال إذا امتلكوا ناصية العلمية واملنهجية ،التي تؤكد عىل املنطلقات
الواضحة واألهداف الناصعة والوسائل الناجعة يف مبارشة عملية االحتكاك
الواعي والسليم مع أوروبا ،قصد تحقيق اإلصالحات والتحوالت الكربى التي
كان يحتاجها املغرب آنذاك.
فقد شكلت السفارية املغربية إحدى قنوات التواصل الحضاري بني املغرب
وأوروبا ،واتسمت بالطرافة والجمع بني اإلفادة واإلمتاع ،فاملُطّلع عىل متون
السفاريات املغربية ال يتعرف عىل األمكنة التي وصل إليها صاحب السفارية
فحسب ،بل سيطلع عىل أفكار وتصورات ورؤى وعادات وتقاليد بلد الزيارة.
ولذلك نالحظ أن الرحالة املسلمني سوا ًء يف املرشق مثل الطهطاوي أم يف
املغرب مثل املكنايس ،يشكل ما كتبوه ماد ًة علمي ًة خصب ًة ملؤرخي الفكر العريب
اإلسالمي وتطورهم خصوصاً يف العالقة مع أوروبا وكيفيات النظر إىل تقدم
الغرب وتأخر املسلمني وانحطاطهم ،ولذلك ال ب ّد من إدراج الثقافة السفارية
املغربية يف إطار اإلشكال العام للفكر العريب واإلسالمي الحديث واملعارص
الذي يبحث يف سؤال «قيمة املايض» وفعل املرجعية والرتاث اإلسالميني فيه،
هموم نهضويّ ٍة يف مجاالت االجتامع
ويف سؤال «ثقل الحارض» وما يثريه من
ٍ
والسياسة والحضارة والثقافة ،هموم تستدعي قوة املايض الحضاري وعظمته،
والذي يُشكل ثقاف ًة ال ميلك الرحالة -مهام حاول -أن يتخلص منها حني سفره،
حيث تظل مالزم ًة له ،يف رؤيته لألشياء التي يصادفها ،بل وفاعل ًة فيه وموجه ًة
له يف صياغة املوازين واملعايري لقياس مفردات حضارة املحيط الذي يحل به.
ولذلك فالرحلة أو السفارية «إنباء عن ذهنية الرحالة وتصوير ملكونات «الوعي
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الثقايف» عنده أكرث مام هي حديث عن البلد ،موضع املشاهدة ،أو إخبار عن
قوم أو أهل بلد أو إقليم موضوع الزيارة»[[[ ،لذلك فإن من وظائف السفارية
كونها مصدرا ً يف معرفة «اآلخر» ،وما مييزها حني يقوم بها مسلم ،أنها تكون
الستكامل املعرفة وتنقيحها كام حدث مع رواة الحديث النبوي الذين يحققون
يف سند الرواية أو طلب اإلجازة للحصول عىل قدر ٍة معرفي ٍة معين ٍة ،كام تكون
ف الْ َ ْر ِ
ض
ريوا ِ
من أجل معرفة أحوال الدنيا وأخالق البرش لقوله تعاىل (ق ُْل ِس ُ
فَانظُ ُروا كَ ْي َف كَا َن َعا ِق َب ُة ال َِّذي َن ِمن قَ ْب ُل) سورة الروم.42 :

إن السفارية تحرض يف الوعي الثقايف اإلسالمي كمسؤولي ٍة ديني ٍة تتوخى الدقة
ثقيل ومصد ٌر من مصادر
وحمل ٌ
ٌ
وعدم الكذب ،ألن الخرب يف اإلسالم أمان ٌة
املعرفة اإلسالمية التي تتيح الشهادة الحقيقية والصائبة عىل الناس.
وكان الرحالة املسلم -أيام القوة -يحس بالرىض كلام حقق وظائف السفارية،
وكان التفوق يالزمه يف نظره إىل اآلخر ،إال أن الرحلة املعارصة تغريت موازينها،
فالشعور بالقوة تحول إحساساً باالنحطاط والضعف ،والشعور بالرىض واملوافقة
تحول إىل قلق ورغبة يف إدراك بعض ما يجده عند اآلخر الذي فاجأه يف أرضه
وبالده غازياً مستعمرا ً ،ال ميلك أسباب القوة واملنعة املادية فحسب ،بل إنه
يتوفر عىل أسس املعرفة والعلم الحديثني وينعم -يف بالده-مبا يجد الرحالة
املسلم أنه يف وطنه من عنارص الحق والعدل[[[.
 - 3يف ملحاحية طرح إشكال العالقة مع أوروبا يف البنية الثقافية املغربية

إن ما يزيد من ملحاحية إثارة إشكال العالقة مع «اآلخر» كون املغرب من أكرث
البلدان اإلسالمية قرباً من أوروبا ،حيث ال تفصله عنها إال بعض الكيلومرتات،
ٍ
عالقات خاص ًة مع أوروبا خالل القرون السابقة،
وهذا املنطلق الجغرايف فرض
وذلك ما مل يتوفر لغريه من البلدان اإلسالمية من حيث الصالت السياسية
والعالقات التجارية ،بل والتأثرات االجتامعية ...كام أن قدرته عىل الحفاظ عىل
[[[-صورة اآلخر يف أدب الرحلة املغربية :سعيد بن سعيد العلوي ،ص.115:
[[[-صورة اآلخر يف أدب الرحلة املغربية ،ص.117:
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الندية يف التعامل مع أوروبا مكنته من املحافظة عىل استقالله السيايس زمناً
طويالً خصوصاً بعد سقوط عد ٍد كبريٍ من دول العامل اإلسالمي يف قبضة الغرب،
وإفالته من القبضة العثامنية التي رابطت عىل حدوده الرشقية.
رش عىل السفارية
إن هذه املعطيات -وغريها مل نذكره ـ كان لها
ٌ
انعكاس مبا ٌ
املغربية ،وهي املنت الذي عكس إىل ح ٍّد كبريٍ املوقف من الغرب ومؤسساته
ومرجعياته الفكرية والسياسية واالقتصادية والعسكرية ...وما تجدر اإلشارة إليه
يف هذا املقام ،ذلك التشابه العجيب والشديد بني متون السفارية يف املرشق
واملغرب يف كثري من األحيان ،وعىل سبيل املثال ،ال الحرص ،فإن املطلع عىل
منت الطهطاوي «تخليص اإلبريز يف تلخيص باريز» ومنت رحلة الصفار يتبني
حضور األول يف منت الثاين ألنه سبقه ،وألن اإلشكاالت املثارة كانت متشابه ًة
كثريا ً مثل السعي لالستفادة من أوروبا يف املجاالت العسكرية واالقتصادية
والنظم اإلدارية ،بل تعدى األمر إىل النواحي االجتامعية «مثل قضية املرأة»،
والسياسية مثل العمل بالدساتري والقوانني الوضعية .ورغم هذا التشابه ،سنحاول
يف هذا البحث إبراز بعض الخصوصيات والسامت النوعية التي متيز رحالت
املبعوثني املغاربة.
فـ «إذا كانت الرحلة املغربية صوب أوروبا تشرتك رضور ًة مع الرحلة العربية
املعارصة من جهة تعبريها عن الوعي العريب اإلسالمي ...فإن رحالت املغاربة
تقدم عن ذلك الوعي صور ًة ثقافي ًة مختلف ًة ،قد يعزى هذا األمر إىل طبيعة البناء
جوانب كثري ٍة من نظمها ،ملا كانت عليه دولة
السيايس للدولة املغربية يف
َ
«الباب العايل» ،وحيث كان املسافر املغريب مبعوثاً رسمياً «أو هو يف جملة
الوفد الرسمي» .فقد كان من الرضوري أن يكون لهذا األمر أثره يف مالحظات
السفري وانطباعاته ،وهو يقارن بني بالد اإلسالم وبلدان النصارى.
ويف الجملة ،للتجربة السفارية املغربية خصوصياتها ومميزاتها ،منها ما يتصل
بالتاريخ ،ومنها ما يتصل بالجغرافيا ومنها ما يتصل بالهدف .لكن البعد الثقايف
الذي يستمد مكوناته وركائزه ومرجعياته من الفكر اإلسالمي كان قوام التجربة.
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 -4املنت الرحيل السفاري املغريب الحديث :تشكيل الوعي ومغامرة االنفتاح
عىل الغرب
جل هذه النصوص السالفة الذكر -وكثري غريها-عىل املستوى
لعل الناظم بني ّ
ّ
الشكيل هو مزجها بني التعبريات املتداولة يف األوساط «املخزنية» (لغة السلطة)،
وبني التعبريات الفقهية التي ترتبط باملخزون العلمي املوروث ،كام تحمل نفساً
لهموم التحديث (األ ْوربة) ،بل تحمل أحياناً الدعوة إىل تجاوز القديم .رصاحة
أحيانا وضمن أحيانٍ كثري ٍة أخرى ،وخصوصاً إذا أخذنا بعني االعتبار أحداث
نهاية القرن الثامن عرش وما حملته من انبها ٍر بالثورة الفرنسية وشعاراتها املغرية
من جهة ،وهزمية املغاربة يف معركة إسيل سنة 1844م التي اضطرت السلطة
ممثلة يف السلطان عبد الرحامن بن هشام-إىل فتح جسور وقنوات الحوارواالتصال مع عاصمة الثورة الفرنسية ،الكتشاف أسباب املدنية األوروبية وقوة
جيوشها ودقة تنظيمها.
قوي يف
كام أن ضياع تطوان واحتاللها من قبل إسبانيا سنة 1860م ،كان له أث ٌر ٌّ
ٍ
معاهدات
تشكيل الوعي السيايس يف املغرب الحديث ،ما أثار الرغبة يف عقد
ٍ
اتفاقات تجارية بني املغرب وقوى غربية ناهضة تجتاح العامل،
سياسي ٍة وإبرام
لتوسيع دائرة نفوذها وتضخيم مخزون ثرواتها عىل حساب قوى ظلت تعيش
عىل أمجاد املايض ووهم القوة والغلبة.
وتأيت املرحلة الخطرية يف تاريخ املغرب الحديث ،أي مرحلة التنافس
ج ِد املناورات الدبلوماسية املغربية
االستعامري وبسط السيطرة عليه .حيث مل تُ ْ
ٌ
ج ِد محاوالت االطالع عىل
وهيهدف أساس يف السفارية املغربية-كام مل تُ ْ
ج ِد كلها
التقنيات واملخرتعات األوروبية الحديثة والعسكرية منها خاصة .مل ت ُ ْ
يف ردم ال ُه ّوة التي اتسعت كثريا يف غفل ٍة من صناع الزمن املغريب يف ذلك
الوقت .ومهام يكن ،فإن الفائدة العلمية يف معرفة اآلخر كانت حارض ًة دو ًما،
حيث تدلنا الفائدة العلمية للسفاريات عىل:
* إدراك خصائص ومعطيات الحالة املغربية مبجاالتها املتعددة خالل
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لحظات القوة والضعف والدهشة ،التي مثّلت فرتات حاسمة يف مستقبل املغرب
الحقًا.
* معرفة السياقات التاريخية والحضارية للمغرب ،يف زمنٍ شكل نقطة تحو ٍل
كبري ٍة وبارز ٍة يف مساراته املستقبلية.
* معرفة الرشوط السياسية املحلية والدولية التي جعلت املغرب/الند يدخل
يف مشاريع الغرب التحديثية.
* معرفة شكل حضور اآلخر يف الوعي الثقايف املغريب الحديث واملعارص.
* رصد اللحظات الفارقة يف سريورة الوعي بالذات من خالل الرحلة السفارية
املغربية التي شكلت ميدانًا ث َريًّا لتشكُّل هذا الوعي وتطوره يف اآلن نفسه ،وميكن
تلخيص هذه اللحظات يف:
ـ اللحظة األوىل :لحظة القوة والثقة بالنفس (ق 18وما قبله).
ـ اللحظة الثانية :لحظة الهزمية واالكتشاف (ق.)19
ـ اللحظة الثالثة :لحظة الدهشة واستعادة الوعي (أواخر القرن 19وبداية
القرن.[[[)20
إنها ثالثية سنهدف من خاللها إىل استجالء املكونات الرئيسية للذات يف بحثها
يف اآلخر ورسم صورته ،وخاصة عند استرشاء القابلية لالستعامر[[[ ،حيث بلغت
الحرية وعدم التصديق بتخلفنا وتقدم اآلخر ذروته ،خاصة حينام فقد املغاربة
استقاللهم ووضعوا تحت الحامية والسيادة املقيدة مع مطلع القرن العرشين.
إن السفاريات تعكس مختلف مجاالت الحراك داخل املجتمع املغريب،
حيث تتيح ملؤرخ الفكر مثال التعرف عىل القضايا املنهجية واملعرفية التي
[[[-صورة اآلخر يف أدب الرحلة املغربية ،سعيد بنسعيد العلوي ،م س ،ص.124 :

[[[-انظر يف ذلك كتاب رشوط النهضة ملالك بن نبي :ترجمة عبد الصبور شاهني ،دار الفكر لبنان.
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عرفها املجتمع املغريب يف عالقته باالحتكاك بأروبا .هذه القضايا التي من
تجلياتها ظهور الدعوة إىل التحديث يف مجاالت السياسة والفكر واالجتامع
تحت ذريعة االجتهاد يف الدين وتجديد الفكر وكيفيات النظر.
ولعل ذلك يعيدنا إىل إرهاصات علم الكالم الجديد الذي ظهر يف بعض
البلدان اإلسالمية مع نهاية القرن التاسع عرش وبداية العرشين ،ليعيد اإلجابة
عىل مجموع ٍة من املعضالت التي طرأت عىل املجتمع اإلسالمي إثر احتكاكه
بالغرب ،وربط الفكر اإلسالمي بقضايا جديد ٍة مل تألفها البيئة اإلسالمية مثل
الفنون واآلداب الغربية ،باإلضافة إىل بعض القضايا التنموية مثل التنظيم التجاري
واإلداري .وقد سعى بعض املغاربة السفراء إىل رسم صور ٍة ألوروبا تتوافق
مع ما ميكن اعتباره إرهاصات مرشوع فكري اجتامعي اقتصادي ،أي بدايات
تجديدي كام حدث مع الفقيه محمد بن الحسن الحجوي
إصالحي
مرشوعٍ
ٍّ
ٍّ
( .)1956/1874والحقيقة أن كثريا ً من اآلراء التجديدية يف مختلف املجاالت
ماهي إال مثرة لتأثري البيئة الغربية مبنتوجاتها الفكرية واالجتامعية واالقتصادية
والسياسية والعسكرية عىل السفري املغريب املغلوب .وإذا كان املغلوب مولعاً
دوماً بتقليد الغالب ،وفق القاعدة الخلدونية ،فإن انقالباً وقع يف النظرة إىل أوروبا
«اآلخر» ،بلغ بالبعض إىل درجة الشهادة السلبية عىل «اآلخر».
لذلك سنسعى بحول الله إىل (قراءة) السفاريات املغربية (قراءةً) تتوخى
تشخيص أعراض األجواء التي أدت إىل (انقالب األحوال يف املغرب) من ضياع
لألمن واختالف يف النظام وفساد يف األخالق -كام يقول الحجوي-قراءة تربز
خلفيات (الرؤية الجديدة للغرب) التي تدعي محاولة تطويق التداعي الحضاري
املغريب أمام الهجمة الغربية (الشاملة) وإزالة دواعيه.
ثم نثري السؤال :هل استطاع املغرب -عرب سفرائه ومبعوثيه-أن يحقق طموحاته
يف االحتكاك بذلك (غري املخالف يف امللة والعقيدة واملتفوق الغازي بقوة
علمه ،ونظمه الصناعية والتجارية قبل أن يكون غاز ًيا بقوة جيوشه وعساكره
وأساطيله)؟؟
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يظل يقظاً متحفزا ً
وهل استطاع العقل الرحيل السفاري ذو النزعة الفقهية أن ّ
ظل واقع
للتدخل إليجاد األجوبة املالمئة عىل األوضاع املختلفة الجديدة يف ّ
يتميز بالضعف واالنحطاط؟
وهل استطاعت السفاريات عمو ًما الكشف عن األسباب الخفية لتفوق أوروبا
وتقدمها عىل مستوى النظام والعلم والتجارة و...؟ واألسباب الحقيقية لضعف
املغرب و(انقالب األحوال) ؟.
وهل -حقيقة-القراءة ملظاهر القوة األوروبية قراءة يف أسباب ضعف املغرب
وتأخره؟
أي ح ٍّد استفاد املغرب من أوروبا (معدن املدنية العرصية والنظامات)
وإىل ّ
ومن (أرباب الذوق الرفيع وأهل األناقة والكياسة)؟ وهل حقًّا ما كان سب ًبا يف
تفوق املسلمني باألمس هو ما صنع قوة أوروبا وتفوقها يف العرص الحديث
واملعارص؟
ولكن ،يف املقابل ،ما هي مواصفات أوروبا (األخرى) التي رفض الكثري من
كتاب الرحلة والسفراء محاكاتها؟
إن الكثري من املغاربة السفراء رفض (كعبة الطائفني للتهتك ال التنسك،
وركن التفرج والتفسخ ال التربك ،ومرسح -يقصد مرسح -التفنن يف األزياء
الكثرية والزخارف الوفرية والرفه البارع والتهتك بدون وازع وترتيل آيات امللذات
بالتجويد واملد واإلشباع) .كام رفضوا ما يخدش الحياء واملروءة ..وال سيام
جا ال يتصور فوقه إال فساد
(النساء اللوايت خلعن ربقة الحياء وتربجهن ترب ً
الحيوانات يف الطرق جهرا ،فهذا يشء أفسد األخالق وال تستحسنه وال يقول به
طبع وال عقل وال رشع) [[[.
إنها أفكا ٌر وأسئل ٌة نحاول مقاربة األجوبة عنها من خالل املحاور املوالية:
[[[-أوروبا يف مرآة الرحلة ،سعيد بنسعيد العلوي ،ص ،84-83:والكالم للحجوي يف الرحلة األوروبية.
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املحور الثاين :الظاهرة االستغرابية املغربية بني التفكري (يف) اآلخر والتفكري
(بــ) اآلخر
- 1االسطوغرافيا املغربية الحديثة :بني رواية أوروبية (غازية) وأخرى
مغربية (متوجسة)
ظلت كيفية التعرف عىل الغرب ومعرفة أنساقه الفكرية وتجربته الحضارية
وخصائصه التي متيزه عن غريه من الكيانات الحضارية من املسائل الشائكة يف
عامل األفكار يف العامل اإلسالمي عمو ًما ،واملغرب الحديث خصوصاً .ولذلك
ٍ
إجابات علمي ٍة دقيق ٍة تسهم يف
تواجهنا مجموعة من األسئلة التي تحتاج إىل
فهم احتكاك مغرب القرنني الثامن عرش والتاسع عرش بالغرب ،وتوفري آليات
منهجية للتعامل مع الرتاث الرحيل والسفاري ،الذي عكس تلك الفرتة املبكرة
من التامس مع التجربة الحضارية الغربية الحديثة.
وهنا يُثار تساؤل عن كيفية ضبط العالقة مع الغرب ،إذ إن اإلشعاع العاملي
الشامل الذي تتمتع به ثقافة الغرب منذ قرون ،هو الذي جعلنا يف موقف ينبغي
أن نحدد الصلة به ،وخاصة أن ما يفيض علينا وعىل غرينا من األمم والشعوب
من إنجازاته الحضارية ومن فوضاه القدمية والحالية ،جعل منه مشكل ًة
عاملي ًة ،ينبغي أن نحللها ونتفهمها يف صالتها بالعامل كله وبالعامل اإلسالمي
بوجه خاص ...إننا نتوخى يف مقاربتنا هذه إبراز االستعدادات الجيوسياسية
واالقتصادية والثقافية العامة التي مكنت النظام الغريب من أن يبلور ،بواسطتها،
صور ًة مشوه ًة لآلخر لتأكيد ذاته .ثم تبيان محاولته رسم «مصري متعال» له
ليجعل من نفسه محورا ً ،بل مرجعاً تاريخ ًّيا عامل ًّيا وحيدا ً يف معالجة قضايا
ٍ
منظومات فكري ٍة
مجتمعات الهامش يف ما وراء البحار .وذلك من خالل إنشاء
متوخياً من ورائها إجامعاً عىل رسالته التبشريية «التحضريية» بني مواطنيه ،ليك
نخب يف املجتمعات املفتوحة
يتسنى له تصديرها من خالل إغواء وتنشئة
ٍ
لتكون معابر لبسط سيطرته وترسيخها يف جسم هذه املجتمعات ...وال ّ
شك
يف أن هذا املسار قد تطلب استخدام مفاهيم العقلنة إلضفاء املرشوعية عىل
فتوحاته عرب متثيل املجتمعات الخارجة عن حدوده عىل شكل «زوائد عامئة»
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ٍ
مخلفات تاريخي ٍة متدني ٍة محكومة آجال أو عاجال باالنقراض والفناء[[[ .
من
لقد لجأ النظام الغريب منذ قرون -إىل جانب سياسة النهب واملدفع-إىل
ٍ
اتفاقيات تجاري ٍة وعسكري ٍة وعلم ّي ٍة مع حكام األطراف ،وإىل تكوين أنصار
عقد
وزبائن له مفتونني مببادئه وقيمه ومؤسساته عرب مجموع ٍة من الجامعيني ورجال
األعامل واملنرصين وحتى املغامرين ،يف محاول ٍة للتعرف عىل البيئات املرشحة
لالحتالل ،ثم التسلل إىل أفكار وعادات وتقاليد السكان املحليني لتطويعها
وتسخريها لخدمة املركزية الغربية ،أل ّن عدم خضوعها لإلغواء واإللحاق قد
يدفعها لحل مشاكلها وتناقضاتها ورصاعاتها داخل الذات.
لقد أصبح النظام الغريب يهدف إىل تقطيع مجتمعات األطراف إىل رشائح أو
ٍ
كيانات قبلي ٍة طائفي ٍة ،عرقية وإقليمية ،ال ليك يسهل عليه إلحاقها فحسب،
إىل
وإمنا ليك يستأثر بزمام املبادرة يف معالجة التاريخ العاملي ويسمح لنفسه
بتأسيس منظوره الخاص للتاريخ عىل حساب تواريخ أو ثقافات الشعوب
األخرى .والحقيقة أن ما يقصده النظام الغريب يف اسرتاتيجيته هذه ،هو تحويل
تواريخ الشعوب يف األطراف إىل أصفار عىل هامش الحضارة[[[ .
ومن هنا تأيت أهمية موضوع جذور الظاهرة االستغرابية يف املنت الرحيل السفاري
املغريب ،الذي كان مرآ ًة عاكس ًة للنزوع إىل معرفة الغرب يف كثريٍ من املجاالت
الحضارية املتنوعة والتجارب الحضارية املختلفة ،وكأن لسان حال كتّاب الرحلة
قوي
السفارية يقول :إن علينا أن نبحث عن مخرج من موقفنا الضعيف إىل موقع ٍّ
مؤثرٍ ،وال ميكن ذلك إالّ بدراس ٍة علمي ٍة صادق ٍة ملا عليه أعداؤنا ،وال حرج أن نتعلم
من تجاربهم ومناهجهم ونأخذ منها ما ينفعنا ونرتك منها ما عدا ذلك[[[.

بدأ تدوين املصادر السفارية مع أيام السلطان موالي إسامعيل ،ثم ازدهرت

[[[ -مقدمات االستتباع :الرشق موجود بغريه ال بذاته :غريغوار منصور مرشو ،ط ،1996/1منشورات املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي – سلسلة إسالمية املعرفة رقم  ،18ص  16بترصف.
[[[ -مقدمات االستتباع ،ص 17

[[[-املواجهة حضارية ..والنقد ال يكفي :محمد الشاهد ،املسلمون .عدد 17-11 ،270رمضان ،1410
12-6أبريل .1990
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كتابتها –بعد ذلك-عرب حكم ثالثة من امللوك ،انطالقاً من سيدي محمد بن عبد
الله ،الذي بتوجيهه كان تدوين سفرائه لرحالتهم ،إذ سجلوا فيها ارتساماتهم عن
الدول التي سافروا إليها.
وبعد محمد الثالث ،فإن حفيده السلطان محمد الرابع ،هو الذي اقرتح عىل
أكنسوس تأليف «الجيش العرمرم» .ثم تصاعد هذا االهتامم مع السلطان الحسن
األول ،وهو املشري عىل شيخه أحمد بن الحاج العامل الفايس ،بتدوين الدر
املنتخب املستحسن ،ويف مراكش ندب عاملها محمد بن إبراهيم السباعي،
إىل تـأليف البستان الجامع لكل نوع حسن[[[.
حالة منهم -منجزات النهضة
فكيف مثلت النخبة املغربية -وخاصة الر ّ
األوروبية ثقافياً وحضارياً خاصة منذ نهاية القرن الثامن عرش وأوائل القرن التاسع
عرش؟
وما هي أه ّم املبادئ اإلصالحية التي حفلت بها كتابات مرحلة انشغلت
بدعوات التحديث االجتامعي والسيايس ،وتشييد دول ٍة وطني ٍة معارص ٍة ومتط ّور ٍة
مواكبة للمنجزات الحضارية التي يعرفها محيطها األورويب؟
وقبل ذلك وبعده ،كيف (يحرض) اآلخر يف الذات ،وما هي حدود هذا
الحضور وأشكاله؟
ٍ
نصوص تنتمي إىل حقب ٍة ماضي ٍة،
ثم إن التساؤل حول مرشوعية العودة إىل
وعن الفائدة التي ميكن أن نجنيها من وراء مساءلة هذه النصوص وتحليلها.
ٌ
ظل التحوالت املطردة التي يعرفها العامل
تساؤل مرشو ٌع لحارضنا ومستقبلنا يف ّ
اليوم .وإن مسوغ هذه العودة يستمد أساسه من الحوار والتواصل اللذين يفرضان
استمراريتهام بني املايض والحارض ،ومن اعتبار أننا نحيى حارضا ً تاريخياً مأزوماً
مازال يعاين مام حاولت نخبة الرحالني السفاريني مبارشة التفكري يف سبل تجاوزه.
[[[-مناذج من املصادر الرئيسية لتاريخ الدولة العلوية :محمد املنوين ،مجلة دعوة الحق ،السنة  ،31العدد
األول1990 :م ،ص.49
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والالفت لالنتباه يف تطور اإلسطوغرافيا املغربية الحديثة هو أنه إذا كان
موضوع صورة املجتمع املغريب كام صاغتها خطابات األجانب عىل اختالف
بنصيب واف ٍر من اهتاممات الباحثني املغاربة،
جنسياتها وتخصصاتها قد حضيت
ٍ
فإن خالفا لذلك فالصورة املعكوسة نادراً ما اجتذبت فضول الدارسني ،نقصد
صورة املجتمع األوريب كام أنتجتها نصوص فئة من مثقفي مغرب القرن الثامن
عرش والتاسع عرش ،ومن ضمنها نصوص تقارير الرحالت السفارية.
رس هذه املفارقة إىل هاجس الرغبة الوطنية ،الذي يحرك
وميكن أن نعزو ّ
ٍ
يب للتح ّرر من عقدة األسطوغرافيا االستعامرية وتعرية خلفياتها
كل
باحث مغر ٍّ
التي غالباً ما عمدت إىل تشويه معامل صورة الكيان املغريب ،هذا باإلضافة إىل
ضخامة اإلنتاج األجنبي الذي ورثته األسطوغرافيا املغربية ،إذ يصادف الباحث
ٍ
نصوص متع ّدد ٍة ومتفاوت ِة القيمة من مونوغرافيات ومؤلفات
أمامه ركاماً هائالً من
الرحالة وتقارير البعثات العسكرية والدبلوماسية ،وهي كلّها تشكل ماد ًة غني ًة
نقدي ومضا ٍد لخطاب اآلخر.
تاريخي
خطاب
ت ُغري وت ُسعف الباحث عىل إنتاج
ٍ
ٍّ
ٍّ
بينام نرجع عزوف الدارسني عن دراسة موضوع تصورات النخبة املغربية ألوروبا
إىل عامل فقدان ما يكفي من التآليف التي تسمح للدارس أن يخضغها لتحليلٍ
يتيح استخراج عنارص األفق النظري الذي كان يتحرك فيه تفكري أصحابها ،هذا
فضالً عام تتسم به هذه النصوص –يف نظر البعض– من ضحال ٍة فكري ٍة وخل ّوها
نظري جاد ،إذ لسنا حيال كتابات من صنف ومستوى كتابات رواد
سعي
أي
ٍ
ٍّ
من ّ
النهضة أمثال رفاعة الطهطاوي وخري الدين التونيس وغريهام ،والتي شكلت
ٍ
قراءات عديد ٍة ومتباين ٍة يف منطلقاتها ونتائجها[[[.
موضوع
 - 2الظاهرة االستغرابية املغربية ،ومعامل (قصة السقوط املغريب) بعد
طول مامنعة وتحصني
تبدأ قصة الظاهرة االستغرابية وحركة التحديث بعد السقوط الذي فاجأ
املخزن بعد موقعتي إسيل وتطوان كام أرشنا سابقاً ،حيث انهار معه ذلك
الشعور الكاذب بالقوة واملنعة ،وبدأت حرك ٌة جديد ٌة تدب يف أوصال املخزن
[[[-تصورات مغربية للمدنية األوربية من خالل الرحالت السفارية :جامل حيمر ،موقع سعيد بنكراد
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ٍ
وتوجس ،رسعان ما أخذ صوتها يعلو تقييامً
والفقهاء عىل السواء عىل استحيا ٍء
للذات واقرتاحاً للحلول عىل ضوء املستجدات العسكرية واإلقليمية والدولية
التي عاش املغرب منعزالً عنها ردحاً من الزمن.
وبعد هزمية الجيش املغريب يف الواقعتني املذكورتني ،وما ترتب عنهام من
ٍ
ٍ
وتنازالت وديون ،تأكد تفوق العامل األورويب ،وأميط اللثام عن ضعف
معاهدات
وتأخر النظم املغربية العتيقة التي مل يفكر املغاربة يف تطويرها أو إصالحها،
كاذب بالتفوق يتغذى من أمجاد املايض وانتصاراته،
وعي
ألنهم ظلوا أرسى
ٍ
ٍ
عم
ما ولّد لدى نخبهم وقادتهم ،الدعوة إىل العزلة واالكتفاء الذايت واإلعراض ّ
ٍ
وتقنيات وأفكار[[[.
نظم
لدى اآلخر األورويب من ٍ
ومن معامل (قصة السقوط املغريب) بعد طول مامنعة وتحصني:
أ( -تفاوت الوعي) يف (الوعي بالتفاوت) مع أوروبا يف الخطاب السفاري
ٍ
تخصصات معرفي ٍة وفني ٍة
تعترب كتب الرحالت من الكتب املفتوحة عىل
متعدد ٍة ،وهي تتميز بنمطها الخاص يف الكتابة ،املتمثل يف قدرتها عىل رسم
مالمح األزمنة واألمكنة ،خارج مقتضيات النمطية املعتادة يف الكتابة البحثية
مبختلف مجاالتها ،أو الكتابة اإلبداعية بطابعها املعتمد عىل كفاءة التخييل[[[.
وقد اعتمد املؤرخون عىل كتب الرحالت ،عند بنائهم لتاريخ املجتمعات،
حيث تشكل اإلشارات واألوصاف والروايات التي تقدمها مادة الرحلة جمل ًة من
العنارص ،التي ميكن اعتامدها يف بناء األزمنة والتواريخ استمرارا ً وانقطاعاً ،ويف
جس نبض درجات وعي السلطة والنخبة معاً مبا وصلت إليه حالة الذات من
ّ
ٍ
ضعف وحالة اآلخر من قو ٍة وهيمن ٍة وتفوقٍ .
فإىل أي مدى ميكن رصد الوعي املغريب بالتفاوت مع أوروبا؟
[[[-أسئلة اإلصالح والهوية والعالقة باآلخر يف الفكر املغريب الحديث ،إبراهيم أعراب ،مجلة فكر
ونقد ،العدد 24

[[[-صور املغرب وأوروبا يف أدب الرحالت املغربية:كامل عبد اللطيف ،مجلة فكر ونقد ،العدد2
ُ
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ومقاربة الجواب عن ذلك ،نتطرق له من خالل:
ب ـ خصوصية الرشوط التي تبلور يف إطارها الخطاب السفاري املغريب
من املعلوم أن العالقات مع أوروبا وما ترتب عنها من مشاكل ،تحولت إىل
أخطا ٍر ت ُه ّدد الكيان املغريب ،جعل املسؤولني يبذلون جهودا ً متعدد ًة ومتواصل ًة
لدرء هذه األخطار ،ومل يكونوا عىل استعدا ٍد للدخول يف مغامر ٍة حربي ٍة مع إحدى
الدول املتنافسة عىل املغرب قد تكون عواقبها أعمق مام خلفته هزميتا إيسيل
اصطدام
وتطوان .وهو اختيا ٌر عكسته آراء بعض العلامء الذين آثروا تجنب كل
ٍ
ٍ
مدونات كثري ٍة.
رش مع القوى األوروبية[[[ من خالل
مبا ٍ
ٍ
إنتاجات فكري ٍة -صيغت
وما يستوقف الباحث هو ما نتج عن هذا االختيار من
عىل شكل تقارير قد تكون من تأليف السفراء أو ممن كانوا يرافقونهم من كتاب
وأدباء-تقدم تصورا ً عاماً حول رؤية ومنظور مؤلفي هذه التقارير ملخرتعات
املدنية الغربية ومواقفهم إزاء مظاهر التقدم األورويب الحديث.
جــ ـ معادلة (األنا واآلخر) وتداخل الوعي يف الكتابة السفارية املغربية
إن مادة الرحالت ،ال تندرج فقط ضمن مواد بناء أحداث التاريخ بحكم
ما تحتويه من معطيات ،ذلك أن تداخل لغاتها الرسدية والوصفية واالنطباعية
يكِّن من مشاهدة صور تداخل الوعي يف الكتابة.
واملوضوعية والذاتيةَ ُ ،
فالخالصات التي تستقر يف النص ،واإلشارات العابرة الدالة التي ترد فيه ،وكذا
االيحاءات البعيدة لصيغ التعبري ،وصيغ االستشهاد ،ثم منط اللغة الواصفة،
كلها عنارص تقدم تصورا ً عن طبيعة الحمولة الوصفية االستعراضية ،وطبيعة
الوعي املحايث لها ،الظاهر منه والخفي بني ثنايا لغتها ،وهو األمر الذي يحول
الرحالت إىل ماد ٍة فكري ٍة مواتي ٍة لرصد تحوالت األفكار ،يف عالقاتها بصريورة
الوعي وتحوالت املجتمع ،يف زمن تبلورها ،وخاصة عندما يرتبط زمن صدورها
بأزمنة الرصاع بني املجتمعات كام هو حال الكتابة السفارية ،أو تكون قريب ًة من
[[[-تصورات مغربية للمدنية األوربية من خالل الرحالت السفارية :جامل حيمر ،موقع سعيد بنكراد،
تاريخ الولوج.2018/12/23 :
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هذه األزمنة ،فتقدم بصور ٍة مبارش ٍة ،شهاد ًة لها قيمتها ،بحكم اقرتابها من منط
الرصاع الجاري ،وبحكم مواقفها منه ،سوا ًء املواقف املعلنة ،أو املواقف التي
ميكن استشفافها من بياضات الرحلة أو مشاهدها العابرة[[[.
وهناك النظرة أو الرؤية الخاصة التي تحملها الرحالت لآلخر ،وهي نظر ٌة
تقدم مشاهداتها وأفكا َرها بالصورة التي تجعلها تقدم يف اآلن نفسه رؤيتها
لذاتها ووعيها باآلخر ،وهذه النظرة تعكس تقاطع رؤية املجتمعات والحضارات
لبعضها ،حيث تشكل الرحالت يف النهاية ،مناذج من الرؤى املعربة عن درجات
الفهم والرصاع والتعاون ،القامئة بني املجتمعات البرشية ،وذلك حسب أمناط
الرحالت والسفريات التي يقوم بها الرحالة مبختلف أسامئهم ،السفراء والعلامء
ٍ
معطيات
ورجاالت الدولة والسواح واملخربون وغريهم ،ففي الرحالت نعرث عىل
مساعد ٍة عىل بلورة رؤية اآلخرين لبعضهم البعض ،حيث يتم تبادل املواقع ،يف
معادلة األنا واآلخر[[[ ،ومن خالل هذه الرؤى املتقاطعة ،ميكن بناء منط الوعي
بالذات وباآلخرين.
د ـ بني التفكري يف (اآلخر والتفكري)بــ(اآلخر)
اعتنى الرحالة املغاربة بالتفكري يف اآلخر ،حيث تتضمن الرحالت املغربية
تصورا ً محددا ً لهذا اآلخر ،من خالل لحظات ثالث :لحظة القوة والثقة يف
النفس خالل القرن ( ،18قوة الذات يف مواجهتها لآلخر ،ولآلخرين« ،الدول
األوروبية») ،ولحظة الهزمية واالكتشاف خالل القرن ( ،19هزميتا معركة إيسيل
 1844ومعركة تطوان  ،)1860ثم لحظة الدهشة واستعادة الوعي خالل القرن 20
(إدراك الفوارق بني التأخر والتقدم) كام ذهب إىل ذلك سعيد بنسعيد العلوي[[[.
لقد تفاوت الوعي بحضارة أوروبا عند جل كتاب الرحلة السفارية ،خالل
اللحظات الثالث ،فبعد تجاهل اآلخر والتعامل معه من موقع القوة والعزة
ص َّور املغرب وأوروبا يف أدب الرحالت املغربية:كامل عبد اللطيف ،مجلة فكر ونقد ،العدد .2
[[[ُ -

[[[ -نفسه.

[[[ -للمزيد انظر :أوروبــا يف مرآة الرحلة ،صورة اآلخر يف أدب الرحلة املغربية املعارصة ،م س.
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واالعتداد بالنفس زمن ما قبل القرن الثامن عرش وعهود االزدهار واالستعصاء
عىل اآلخر ،بعد هذا جاء عهد الصدمة واكتشاف حقيقة املنعة املزيفة ،حيث بدأ
التفكري (يف) اآلخر وتأمل أسباب قوته وهيمنته وانتصاراته العسكرية والحضارية
املتتالية عىل الدولة املغربية .ثم كانت املرحلة الثالثة التي أصبح التفكري (بـــ)
ٍ
حديث ينسج
يب
اآلخر وبكثري من مرجعياته الحضارية توخياً لبناء مجتمعٍ مغر ٍّ
عىل منوال التجربة الحضارية األوروبية ،ويقتبس من أنوارها إلضاءة العتمة
الحضارية التي ظل املغرب يعيشها فرت ًة طويل ًة.
و -بناء صورة اآلخر يف مرآة الذات ومراقبة صريورة الوعي الذايت
إن الرحالت تتيح للذات معاينة مظاهر حياة ومجتمع اآلخر ،أي املجتمع
األورويب يف مختلف مجاالت حياته يف االقتصاد ،والسياسة ،واالجتامع،
والعمران (أوروبا املؤسسات ،أوروبا التنظيامت ،أوروبا املرتبصة بالذات)،
بحكم رشوط تطورها الذايت املتمثل يف تطور منط إنتاجها االقتصادي مقابل
تقهقر وتراجع األوضاع العامة يف املغرب.
لذلك نجد مشاهدات وشهادات كتاب السفاريات تقوم برصد هذه املظاهر
الحضارية األوروبية بكثري من الثناء واإلعجاب.
فهذا العمراوي يقول« :وقد رأينا يف طريقنا هذا ما يشهد شهادة حق ألهل
هذه البالد باالعتناء التام والتبرص العام بأمور دنياهم ،وإصالح معاشهم وإتقان
كل الج ّد يف عامرة األرض بالبناء والغرس وغريه ،ال
تدبريهم .فهم جا ّدون ّ
يسلكون يف ذلك طريق التساهل وال يصحبهم فيه تغافل وال تكاسل .فال ترى
[[[
عندهم شيئا من األرض ضائعاً أصال ،وال ترى عندهم خراباً وال أرضاً مواتا
حتى إن األرض التي ترابها رديء ينقلون لها الرتاب الجيد من أرض أخرى.
ويعطون لكل نوع من األرض ما يستحقه ،فام يصلح للحرث يُحرث وما يصلح
[[[-الحظ جون دراموند هاي أثناء تنقالته أن البادية املمتدة بني مدينتي طنجة والرباط «تكاد تكون خالية من
السكان» ،وأضاف مشريا إىل أن املناطق املمتدة مبارشة يف اتجاه الجنوب تتوفر عىل «بادية ذات مجاالت
زراعية محروثة حرثا جيدا أفضل مام سبق أن رأيناه إىل ذلك الحني ]...[ ،حيث بدت لنا حقول ناظرة من
القمح والشعري» .صدفة اللقاء مع الجديد :رحلة الصفار إىل فرنسا -1846 1845م ،ص  ،114هامش .30
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للغرس يُغرس ،ويفرقون أيضً ا يف الغرس بني ما يصلح يف األرض الحارة والباردة
وهكذا ،وما يصلح لحفر تراب البناء والحجر يرتكونه له وهكذا»[[[.
حالينا املغاربة ،منذ منتصف القرن التاسع عرش ،نجد
فعند قراءتنا لنصوص ر ّ
مع ما ندعوه «التعاقد الضمني» بني صاحب الرحلة وبني قارئه ،يلتزم الكاتب
مبوجبه الحديث عن العجيب والغريب ،ومتكني القارئ من أقىص قد ٍر ممكنٍ
من اإلمتاع واملؤانسة مع متابعة بسط أطوار رحلته :مشقّة وتعباً ،متعة وفرحاً،
حنيناً إىل األصل والبلد والولد ،وتن ّعامً باكتشاف الجديد املثري اللذيذ ..ولكن
خلف التعاقد هذا ،ومبع ّيته ،بنود جديدة تنضاف إىل البنود املتق ّدمة املعتادة:
تبي أسباب الق ّوة والغلبة عند الغري (أوروبا)
إنّها بنو ٌد تتّصل بالحفر واالجتهاد يف ّ
خر يف الذات (العامل العريب اإلسالمي عموماً
يف مقابل مظاهر الضعف والتأ ّ
واملغرب خصوصاً)[[[ التي ظلت منغلق ًة عىل نفسها ،فقد ذهب أكرث من باحث
إىل أن املغرب كان إىل حدود أواسط القرن التاسع عرش منغلقاً يف وجه التيارات
الفكرية والحضارية الخارجية[[[ ،يعيش يف عزل ٍة تام ٍة فرضها عىل نفسه تحت
ضغط عدة عوامل كان يف مقدمتها حرصه الشديد عىل املحافظة عىل استقالله.
وإذا كانت سياسية االحرتاز والحذر الشديد مل تفلح يف إيقاف الخطوات األوىل
للتغلغل االستعامري ،فإنها حالت دون مواكبة التطورات الجارية يف العامل
منعزال فقط
ً
األورويب واإلفادة من علومه وتجاربه[[[ ،عىل أن املغرب مل يكن
عن أوروبا التي كانت مناوراتها ومطامعها االستعامرية غري خافية ،بل كان منعزالً
أيضاً عن الرشق العريب اإلسالمي الذي كان يشهد وقتئذ بدايات النهضة املتمثلة
يف بروز بعض الدعوات والحركات اإلصالحية املتباينة االتجاهات ،لقد كان
[[[-صدفة اللقاء مع الجديد :رحلة الصفار إىل فرنسا 1846 - 1845م ،دراسة وتحقيق ،:ص .114-113

جية املعارصة يف املغرب ،سعيد بن سعيد
[[[-أدب
الحج يف املغرب العريب ،مناذج من الرحلة الح ّ
ّ
العلوي ،ص .216
[[[-كتب ليفي بروفنصال بصدد هذه العزلة ما ييل« :إن الظروف التاريخية منذ القرن السادس عرش جعلت
املغرب ينغلق داخل داخل مقفلة متاما فأوقف املؤرخون وأدباؤه بدورهم نظرهم عليها ومل يتجاوزوها»
 .مؤرخو الرشفاء :ليفي بروفنصال ،تعريب عبد القادر الخالدي ،مطبوعات دار املغرب للتأليف والرتجمة
والنرش ،1977/1397 ،ص .277

[[[-انظر بصدد هذه النقطة حوارا أجرته مجلة الزمان املغريب مع محمد املنوين تحت عنوان «من الذاكرة
إىل التاريخ ومن الرتاث إىل الحداثة» ع  7 – 6السنة الثالثة  ،1981ص.133 – 125 :
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ٍ
جديد ،يف حني أن غريه من البالد العربية وال
فكري
كل ت ّيا ٍر
املغرب بعيدا ً عن ّ
ٍّ
سيام املرشقية كمرص والشام والعراق[[[ واملغاربية كتونس ،كانت تشهد قيام
حرك ٍة علمي ٍة وفكري ٍة وأدبي ٍة نشيط ٍة قدح زندها أوالً محمد عيل يف مرص وثان ًيا
البعثات العلمية األجنبية التي أمت هذه البالد وأسست فيها مدارس عرصية من
مختلف املستويات[[[ .
املحور الثالث :يف حركة التحديث يف الفكر الرحيل السفاري املغريب
1ـ حركة التحديث يف الخطاب السفاري بني االهتامم بـ(عامل األشياء)
واإلغفال لـ(عامل األفكار)
إن العرص الحديث ،هو العرص الذي افتتحته الثورة الصناعية .وعندما
دخلت الصفة «حديث» ( )Moderneيف القاموس الفرنيس يف القرن السادس
عرش امليالدي ،كانت تعني (الوقت الحارض) مقارن ًة (بالوقت القديم) ،أي
بالحقبة اإلغريقية-الرومانية عىل وجه الخصوص .وحتى القرن الثامن عرش
كانت الصفة ( )Moderneتوضع بالتعارض مع (القديم) ،وكانت هذه هي
أوىل اإلشارات يف تاريخ الفكر التي ت ُع ِّرف ما هو (حديث) بالتباعد عن
القديم ،وبأن «القطيعة املعرفية» بني تاريخني ووعيني هي املفهوم الجذري
يل كان
الذي يسمح لإلنسان بالتفكّر يف التاريخ ويف نفسه .وبشكلٍ إجام ٍّ
(القدماء) يُعتربون أنصارا ً للتقليد املوروث من العصور املاضية ،وبهذا
املعنى سوف تأخذ تعبريات مثل العامرة الحديثة[[[ ومصطلح التاريخ
[[[ -انظر ما كتبه معن زيادة عن إشعاع التجربة املرصية يف بالد الشام وتونس يف :معامل عىل طريق
تحديث الفكر العريب ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت يوليو  1987ص 173 .وما بعدها.
[[[ -أحاديث عن األدب املغريب الحديث :عبد الله كنون ،دار الثقافة ،الطبعة الثانية ،الدار البيضاء ،1978 ،ص .26

[[[ -انظر كيف يصف الصفار أحد القصور األوروبية بتعجب واندهاش مع استصحاب الوعي الديني
التقليدي ،يقول :ثم استدعونا للصعود يف الدرج فصعدنا ،فإذا هو قرص من القصور املشيدة ذو بناء عجيب
وتزويق غريب وقباب مشيدة وفرش ممهدة .والتامثيل البديعة واألواين الرفيعة واملرايئ الصافية والزخارف
البادية ،قرص من قصور امللوك دون رشط وال ثنيا ،وإن كل ذلك ملا متاع الحياة الدنيا( .وال متدن عينيك
إىل ما متعنا به أزواجا منهم ،زهرة الحياة الدنيا ،لنفتنهم فيه) سورة طه ،اآلية  ،131وتضيف اآلية( :ورزق
ربك خري وأبقى) .ثم أخذنا يف الدخول من صالة إىل صالة حتى انتهينا إىل الصالة التي بها السلطان ،وهي
أعظم زخرفة وأكمل بهجة مام قبلها .فألفيناه قاعدا عىل كريس مملكته ،وحوله عظامء دولته ،والكريس له
ثالث أدرج يدُو ُر به رضبوز ،كل ذلك مم َّوه بالذهب وعليه ستور من الحرير لكن غري مسدولة ،تدىل منه
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الحديث العائد لسنة 1791م ،معناها من تلك املقابلة البسيطة.
ومس
توس ًعا كبريا ً،
وبدءا ً من نهاية القرن الثامن عرش عرف مفهوم الحداثة ّ
ّ
جميع الحقول :الدولة والتقنيات والفنون واألخالق واألفكار....إلخ ،وامتد إىل
العامل أجمع ،وصار نوعاً من بداهة ثقافية[[[.
فام هي املجاالت التي شكلت أولويّ ًة مغربيّ ًة ،رسمي ًة وغري رسمي ٍة ،يف مسألة
التحديث يف إطار الظاهرة االستغرابية املغربية الحديثة؟
بالعودة إىل متظهرات قضية الحداثة يف أوائل الرحالت املغربية املتوجهة
حالة ظل يف جوهره وع ًيا دين ًيا،
إىل (العامل األورويب الحديث) ،سرنى أن وعي الر ّ
حالة عن (التقنية)
من جهة ،ومن جهة أخرى ظلت األوصاف التي يقدمها لنا الر ّ
الحديثة التي تعرب عن عامل األشياء وكأنها التجيل األبرز للحداثة ،أوصاف ال
متتلك الوعي برشوط الحداثة الحقيقية ،وهي الرشوط التي يوفرها عامل األفكار
ٍ
رش من أمناط االستالب
عىل ح ّد تعبري مالك بن نبي ،وتق ّدم للقارئ
كنمط مبا ٍ
تقني يف املقام األول ،وإزاء آليات عمل (مؤسسات حديثة)
واالنبهار إزاء تق ُّد ٍم ٍّ
حالة يف كل مكان من أوروبا ،بل إن األمر يذهب اىل أبعد من ذلك
كان يراها الر ّ
عندما كان الرحالة ينظر بدهش ٍة إىل التقنية وال ينظر إىل ازدهار الكائن الذي
حالة واعياً بأن وعياً غربياً جديدا ً هو من يُنتج
اخرتعها ،أو عندما مل يكن الر ّ
هذه التقنية ويزدهر بها .مل تكن حصة الكائن األورويب يف أغلب االحتامالت
سوى االزدراء بوصفه كافرا ً (نرصانياً) ،والتجاهل امل ُلتَبِس يف األغلب ،أو مزيج
من االحرتام الشديد -غري امل ُ ْعلَن عنه رصاح ًة-واالزدراء .ما كان يغيب دامئاً
لدى رحالتنا هو وعي الحداثة بصفتها أمرا ً أوسع من التقنية .هذا الوعي مل
مجاديل وهدب من الذهب ،وكسوة السلطان مثل كسوة غريه من العظامء الواقفني حوله ،مل يتميز عنهم
بيشء ،وعليه سيفه وبرنيطته (الربنيطة ،من اإليطالية  ،berrettaأو من اإلسبانية  .birretaوتعني يف العامية
املغربية ،كل أصناف القبعات التي يضعها األوربيون فوق رؤوسهم ،عىل اختالف أنواعها) عىل رأسه.
وأما من حوله فهم كاشفو رؤوسهم ،إذ ال يقفون أمام عظامئهم إال كذلك ).صدفة اللقاء مع الجديد :رحلة
الصفار ،ص .182-181

[[[-التقنية وحدها بصفتها حداث ًة أوىل الصدمات الحضارية يف الرحلة العربيـة إىل أوروبا :شاكر لعـيـبـي،
صحيفة املدى الثقايف ،عدد  3دجنرب  ،2005تاريخ الولوج .2018/11/14
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يكن ممكناً من الزاوية املوضوعية[[[ ،إذ اهتم جل كتاب الرحلة السفارية بعامل
األشياء الغربية الذي بهرهم وصدمهم ،حتى أصيبوا بدوار الغفلة عن فقه التجربة
الغربية الرتاكمية يف عامل األفكار ،التي نقلت املجتمعات األوروبية من القرون
الوسطى املظلمة إىل عصور النهضة الشاملة والتقدم املطرد.
2ـ مالمح التحديث من خالل مناذج من كتاب املنت السفاري املغريب
إن أدبيات اإلصالح والتحديث عمو ًما انطلقت ،يف تفسريها لعنارص القوة
ٍ
فرضيات معتل ٍة ،وغري دقيق ٍة ،ذلك أن تطور وقوة النموذج الغريب
الغربية ،من
وتطبيقي يف كافة املجاالت العلمية ،والسياسية
يف
تأسس عىل
ٍ
تراكم معر ٍّ
ٍّ
والدستورية ،والديبلوماسية واالقتصادية ،واالجتامعية والتنظيمية ،وهذا ما مل
تستطع أغلب الكتابات السفارية إدراكه ،ونقف عليه من خالل بعض النامذج
السفارية -محور حديثنا-عرب املحطات التالية:
أ -الغساين األندليس
يف رحلته املعنونة «رحلة الوزير يف افتكاك األسري» التي قام بها محمد
الغساين األندليس سنة  1691-1690إىل مدريد .الحظنا املوضوعات التالية
ّ
التي توقف الرجل أمامها ملياً( :التزلّج عىل الجليد)( ،املطعم)( ،الوصفة الطبية-
الرايشيته)( ،بناية الربيد)( ،الصحافة)( ،مبدأ االنتخاب وأسلوبه) .ويف جميع
هذه املستحدثات الحضارية التي مل يكن قد رآها من قبل يف املغرب نستشف
انبهارا ً وحري ًة وعدم قدر ٍة عىل وضعها يف سياقٍ أع ّم من سياقها التقني املبارش.
إننا نقرأ مثال« :وقد رأيت البعض من النصارى ميرون عىل الجليد بهذا
جلٍ واحدة ويرفع رجله األخرى ويقيم نفسه
الوادي :بأن يقف الرجل عىل ِر ْ
[[[
مستقيامً بحيث ال مييل إىل أحد الجانبني ،فيمر كالربق» .
وعن املطعم نقرأ« :إن من عادة النصارى أال يخبز أح ٌد منهم بداره ،وجميع
[[[-التقنية وحدها بصفتها حداث ًة أوىل الصدمات الحضارية يف الرحلة العربيـة إىل أوروبا :م س.

[[[-رحلة الوزير يف افتكاك األسري :محمد الغساين األندليس ،حررها وقدم لها نوري الجراح ،سلسلة ارتياد
اآلفاق ،دار السويدي للنرش والتوزيع ،أبو ظبي ،ط ،2002/1ص.86-85:
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مونته إمنا هي عالة عىل السوق من كل يشء .وبالسوق عدة حوانيت لطبخ
الطعام وصنعه للغرباء والضيوف ،واملسافرين ،الذين ليس لهم موضع معهود،
فيدخل الرجل للحانوت فيتحكّم عىل املرأة التي به ،ويطلب منها الطعام ما
يشتهيه ،لحامً أو دجاجاً أو حوتاً أو غريه مام يحبه وتطلبه شهوته ،ويرشب ويدفع
للمرأة ما يجب عليه من ذلك»[[[ ،إنها مالحظاتٌ اجتامعي ٌة ظاهري ٌة مل تنظر إىل
الخلفيات التاريخية والفكرية والثقافية ملا يراه.
الغساين عن تسمية اآلخر (بالنرصاين) ،ألنه كان
يكف
ويف ثنايا النص ال ُّ
ّ
أي مقام ،األمر الذي ،رمبا ،كان مينعه
بالنسبة إليه نرصانياً يف املقام األول ،وقبل ّ
من رؤي ٍة أفضل لطريقة عمل ثقافته وأساساتها الفكرية والنظرية املوازية لقضية
تط ّوره التقني واالجتامعي والسيايس والعسكري واالقتصادي.
أما وصفه الصحافة املستحدثة حينها يف أوروبا فيستحق وقفة ،يقول:

رب من
«ومبدريد يشء آخر زائد يف األخبار عن الرباءات ،وذلك أنه إذا كان خ ٌ
بلدانٍ بعيد ٍة نائي ٍة فإن فيها قالب الكتابة (يقصد كليشهات الطباعة) ،وهو عىل يد
ٍ
رجلٍ
واحد قد تحمل لذلك ُمكْسا للطاغية عىل رأس كل سنة .فمهام سمع بخرب
أو طرقه خرب ،وبحث عنه ،يجمع من األخبار ما يجمع ويفرغ عليها قالباً يطبع
عليه آالفا من القراطيس ويبيعها بأقل مثن ،فتجد الرجل يف يده منها يشء كثري
أحب
ينادي عليها ويقول :من يشرتي أخبار البالد الفالنية ،والبالد الفالنية ،فمن
َّ
االطالع عىل ذلك يشرتي منها قرطاساً ،ويسمونها الكاسيطة»[[[ .
إننا أمام رجل مل يطرق مسامع ثقافته مبدأ الصحافة ،ويقف مبهورا ً أمامها.
األمر ذاته يتعلق بطريقة االنتخاب ،وبانتخاب البابا عىل وجه الخصوص
يقول« :وكل واحد من املذكورين يكتب من القراطيس عىل قدر من يختاره
ويضع القرطاس يف محله املع ّد له ،فإذا انقضت األيام املعلومة لذلك ،وانقضت
الكتابة واالختيار ،اجتمعوا وجعلوا ديواناً ،وفتحوا الصندوق وقرأوا القراطيس،
[[[-املصدر نفسه ،ص.88 :
[[[-املصدر نفسه ،ص.94 :
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فأي اسم من األسامء وجدوه أكرث تع ّددا ً يف القراطيس ،اتفقوا عليه وولوه تلك
املنزلة» [[[ .
نحن كذلك أمام ثقافة ال تعرف صناديق االقرتاع ولو أنها عرفت (االجامع)
و(البيعة) و(الشورى) وما إىل ذلك من األشكال املعروفة يف التجربة السياسية
اإلسالمية التاريخية.
حالة كان ،يف الحقيقة،
مثة
التباس شدي ٌد يف املواجهة مع ثقافة الغرب ،ألن الر ّ
ٌ
أمام أشكال مامرس ٍة وتقن ّي ٍ
ات غري معهود ٍة من جهة ،ويجهل ،من جهة أخرى
أصول التقنيات وطريقة تطورها ومراجعها العلمية والثقافية والفكرية وأساساتها
النظرية[[[.
ب-ابن عثامن املكنايس
قام الكاتب والوزير محمد بن عثامن املكنايس برحلته إىل إسبانيا عام ،1780
كام قلنا ،أي زمن حكم كارلوس الثالث والسلطان محمد بن عبد الله .واتسم
السياق التاريخي الذي متت فيه هذه الرحلة السفارية بالتوتر :هناك -من جهة
انشغال إسبانيا مبشاكلها يف أمريكا الالتينية ونزاعها مع إنجلرتا حول جبل طارق،واحتاللها -من جهة ثانية-لسبتة ومليلية رغم مطالبة املغرب بهام وحصار مليلية
حصارا ً شديدا ً سنة  .1774وقد سجل السفري يف رحلت ْيه( :اإلكسري يف افتكاك
األسري) و(البدر السافر) بعض أطوار هذا التوتر وأحـواله.
الرحلتان عبارة عام سميته مبرحلة ديبلوماسية األرسى ،أي مرحلة القوة والثقة
املزيفة بالذات .فلام عجز املغرب عن اسرتداد املدينتني سيقبل طلب كارلوس
الثالث بعقد الصلح واملهادنة ،وهذا ما كانت تتوخاه رحلة املكنايس فضال عن
سعيه إطالق رساح األرسى األتراك والجزائريني بهدف تعميق معاهدة الصداقة
بني املغرب وإسبانيا وبني بقية الدول األوروبية.
[[[-رحلة الوزير يف افتكاك األسري :محمد الغساين األندليس ،حررها وقدم لها نوري الجراح ،ص.95 :

[[[-التقنية وحدها بصفتها حداث ًة أوىل الصدمات الحضارية يف الرحلة العربيـة إىل أوروبا ،م س.
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ويبدو املكنايس يف رحلته كاتباً منشغالً بقضايا مجتمعه وعرصه .ومتثلت
معرفته بتقاليد املجتمع اإلسباين يف رغبته وحرصه أن يعرف املخزن أوضاع
مدينة سبتة من الداخل ليستفيد منها متى قرر محارصتها .واألندلس يف عرف
السفري املكنايس أيضا دار إسالم ،ألنها تاريخ وتراث األجداد .لذلك ،نجده
يعتني بإبراز مختلف معاملها من أسوار وأبواب وأزقة ومساجد ونقوش وزخارف.
وكان كلام دخل مدينة قال« :أعادها الله دار إسالم».
حالني شجى وأىس ال يتح ّرج أصحاب
وال غرو يف أن يكون يف أحاديث الر ّ
مم يجب إخفاؤه وتغييبه ،ال بل إنّهم يجتهدون
الرحالت من إظهاره ،وال يرون أنّه ّ
حالة يف
يف تسليط األضواء عليه ،ودعوة القارئ ،بإلحاح شديد ،إىل مشاركة الر ّ
األىس والشجى .أىس وشجى يتجاوز الذات ويتعداها إىل الحضارة التي يكون
البي بني
انتساب صاحب الرحلة إليها ...شجى وأىس مصدره معاينة الفارق ّ
ما عليه أوروبا من التق ّدم الهائل يف ميادين العلم واملعرفة واملعامر والنظم
االجتامعية والسياسية ،ويف تنظيامت الجيش واإلدارة ،والقضاء ...وبني واقع
التخلّف عن تلك االُمور كلّها عند بني جلدته من العرب يف دار اإلسالم .أىس
عم كان عليه حال اإلسالم
وشجى يزكّيهام اكتشاف تأ ّ
خر آخر مؤمل ،هو التخلّف ّ
يف العصور الزاهية للحضارة العربية اإلسالمية[[[.
وقد ض ّمن السفري املكنايس رحلتيه حديثاً مسرتسالً عن مختلف مصادر
املدنية الحديثة وأوجهها املتنوعة مام أعجب به أو أثار فضوله .ومل يفت
املكنايس أن يد ّون عادات اإلسبان يف إقامة الحفالت واعتنائهم بحفالت
السريك ومصارعة الثريان وتشييد املسارح ،فكتب واصفا املرسح« :دار عظيمة
لها أربع طوابق ،وقد أوقدوا فيها من الشمع ما ال يعد وال يحىص ،وأصحاب
آالت الطرب واملوسيقى يف سفيل الدار ،وقد ه ّيؤوا لنا موضعاً يف إحدى
الطبقات مقابل املوضع الذي يكون فيه لعبهم وطربهم .وشاهدنا من العجب
يف تلك الدار ما ال ميكن وصـفه من أنـواع التصاوير والبناءات والـحيوانات
جية املعارصة يف املغرب ،سعيد بن سعيد
[[[-أدب
الحج يف املغرب العريب ،مناذج من الرحلة الح ّ
ّ
العلوي ،ص .215
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الـتي تخيل لـلناظر أنها قامئـة الذات»[[[ ،وهو أقل اقتضابا وميال إىل الوصف
الدقيق يف «البدر السافر» :فقد زالت وحشة املرة األوىل التي عرفها يف «قالص»
(= مدينة قادس) ،ثم إن ارتياده لدار األوبرا يف نابويل قد تكرر عدة مرات .لذلك
فهو يصف خشبة املرسح« :براح[[[ متسع مرتفع عن األرض بنحو قامة ،مفروش
بالخشب هو موضع اللعب والفرجة» ،ويتحدث عن الفصول وإسدال الستار
بني الفصل واآلخر« :وكلام لعبوا ،أرخوا ذلك الساتر ،فيصفر الصافرون ويرفع
ليكشف عن أشكال وبناءات مغايرات ملا تقدم .وكل ذلك إمنا هو تخيالت ،ما
عدا اآلدميني فهم حقيقة»[[[.
جــ-الصفار وبدايات الحديث عن (نظرية االستعداد) وهموم التحديث
أين يكمن رس قوة األوروبيني؟
كيف متكنوا من الوصول إىل ذلك املستوى من القوة؟
كيف استطاعوا قهر الطبيعة وإحكام قبضتهم عىل مسارها بطرق وأساليب
مازالت خافية عنا؟
كيف يعيش الفرنسيون حياتهم اليومية ،وكيف يربون أبناءهم وخدامهم؟
ماهي أحوالهم التعليمية ،وكيف يُسلون أنفسهم ويروحون عنها ،وماذا
يأكلون؟
وباختصار ،ماهو وضع حضارتهم ،وما هي أوجه اختالفها عن حضارتنا؟
إنها أهم عالمات االستفهام التي حاول الصفار اإلجابة عنها من خالل منت
رحلته إىل الديار الفرنسية.
[[[-اإلكسري ...املكنايس ،ص .24

[[[-نقول( :براح الدار) وتنطق محرفة يف اللسان املغريب الدارج (مراح الدار) أي وسط وفناء الدار.
ويف املعجم الوسيط :الرباح :املتسع من االرض ،الزرع فيه والشجر.
[[[-اإلكسري ...املكنايس ،ص .24
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وتكمن أهمية رحلة الصفار يف قدرة كاتبها عىل تقديم أجوب ٍة عىل مثل هذه
ين .وكانت له
األسئلة وعىل تسجيل تجربته يف صو ٍر دقيق ٍة وذات عمقٍ إنسا ٍّ
مل ٍ
بعيد عن عامله هو ،ونقل مشاهداته إىل غريه.
القدرة عىل فتح نافذ ٍة عىل عا ٍ
كل يش ٍء جديدا ً ،نحس
ومن خالل وصفه الدقيق ملا هو جديد ،ويكاد يكون ّ
بنسيج اللقاء الثقايف .وبقراءتنا ملا دونه عن رحلته ،نجد أنفسنا أمام فرص ٍة نادر ٍة
تتاح لنا لتقمص شخصية أحد رجال الفكر املغاربة يف لحظ ٍة حرج ٍة متتحن
معتقداته ومشاعره وتوجهاته ،حيث متثلت خلفيات رحلته يف أحداث ووقائع
أدت بشكلٍ عميقٍ إىل قلب التصور الذي كان لدى النخبة الحاكمة يف املغرب
عن قوتها إزاء الغرب رأسا عىل عقب .ويف الواقع ،كانت الرحلة يف حد ذاتها
جزءا ً من ذلك املجهود الذي استهدف القيام مبحاولة لتصحيح الخلل والتبرص
مبعرفة األسباب الكامنة وراء اإلخفاقات والفشل .وقد متيز العرص الذي عاش
فيه الكاتب بالقلق الذي انتاب املغاربة من قدرتهم عىل مواجهة الغرب املتحكم
ٍ
تخوفات كبري ٍة
يف جميع مقومات التفوق العسكري ،كام متيز أيضا بوجود
من وقع القضايا الخارجية وخطورة تأثريها عىل األحوال الداخلية لنظام متيز
بهشاشته .إن هذه القضايا العريضة كانت مطروح ًة مسبقاً قبل الرحلة ،وقد تم
ٍ
دالالت تاريخي ًة ذات أهمي ٍة بالغ ٍة .وحتى تُفهم الرحلة،
قالب اكتىس
صبّها يف
ٍ
يجب علينا أن نضعها يف إطارها التاريخي والزمني[[[.

إن املتأمل يف رحلة الصفار يكتشف وجود رؤي ٍة عميق ٍة ،تفرس بهدو ٍء وتأنٍّ،
وبشكلٍ
خفي أسباب وأرسار تقدم اآلخر وتأخر الذات املغربية ،فهو عندما
ٍّ
يصف مالمح القوة الفرنسية السياسية والتنظيمية والعسكرية واملالية ،يقوم ضمن ًّيا
بالتلميح لعلل الذات املغربية[[[ ،وهو بأسلوبه هذا ينتقد الحالة العامة باملغرب
[[[-صدفة اللقاء مع الجديد-رحلة الصفار إىل فرنسا  ،1846-1845ص.16

[[[ -بالرغم من افتقار الصفار إىل معرفة سابقة ومبارشة بالبالد الفرنسية ،فمن األكيد جدا أن يكون قد متكن مسبقا من
تكوين أفكار وتصور تصورات تتعلق بأوربا ،معتمدا يف ذلك عىل غريه من الذين حلوا قبله بربوعها .هذا فضال عن
معرفته الشخصية بخصائص النظام االجتامعي بوجه عام .ومل يقترص تكوينه عىل تزويده فقط بالنمط األديب للرحلة ،بل
مكنه أيضا من اكتساب مفاهيم تتعلق بالطريقة التي تتكون مبوجبها البنيات املجتمعية .ويف هذا املجال ،كان مصدره
األسايس هو كتابات ابن خلدون ،املؤرخ والفيلسوف واملنظر االجتامعي املغاريب ،الذي عاش خالل القرن الرابع
عرش امليالدي .وكانت املقدمة أهم وأغنى املصادر عىل اإلطالق التي استقى منها الصفار أفكاره ،سواء يف مواضيع
الجغرافيا واملجتمع ،أم حول طبيعة السلطة السياسية بكل مكوناتها ...وحينام قال الصفار إن فرنسا مركز للحضارة،
فقد كان يرى أمامه تجسيدا ألفكار ابن خلدون ،ملا شاهد عددا هائال من السكان وهم يشتغلون بحيوية كبرية وبانسجام
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من أوجهها املختلفة واملتع ّددة .ومثال ذلك ما أثاره بخصوص دقة املراقبة
املالية وقوانينها الصارمة بفرنسا ،والتي يُل ّمح من خاللها الصفار إىل غياب نظام
الرواتب القارة داخل أجهزة املخزن ،وانتشار وباء االختالسات املالية يف دوائره
املختلفة ،وخاصة مناصب أمناء املرايس .وبصف ٍة إجاملي ٍة حملت رحلة الصفار
هموم التحديث ،وكانت دعو ًة إىل مجاوزة القديم بصف ٍة ضمني ٍة خجول ٍة[[[ ،رغم
أن عمله مل َ
يرق إىل مستوى التشخيص العلمي الدقيق والبناء النظري العميق
لنظرية االستعداد[[[ القادرة عىل إيجاد البدائل لحالة الرتدي الشاملة ،شأنه يف
ذلك شأن كل من سبقوه وجل من سيأتون بعده ،وإن كان قد لفت انتباه الصفار
 أثناء رحلته -وجود بعث ٍة علمي ٍة مرصي ٍة ،ففي سياق حديثه عن احتفال الفرنسينيبأول يوم من العام أشار إىل وجود سبعة من أهل مرص ...ومعهم هنالك غريهم،
جملتهم نحو ،60أرسلهم محمد بن عيل لتعلم العلوم التي ال توجد إال عند
هؤالء القوم[[[ ،وإن قال يف مستهل رحلته :وكان من الحزم ملن تغرب عن وطنه
وتوافق تامني .كام تبنى محمد الصفار املفاهيم الخلدونية املتعلقة بالسلطة السياسية .وكان الفيلسوف املغاريب
يؤمن بأن بني اإلنسان أنانيون وعدوانيون بطبعهم ،والبد من استعامل القوة لكبح جامحهم .ومن الخصائص املميزة
للمجتمعات املحكمة التنظيم ،هي أن يكون عىل رأسها ملك قوي تحت إمرته جيش شديد البأس ،ولديه إمكانات مالية
متينة يستند عليها لتدبري كل شؤونه .إن اهتاممات الصفار – كام تبدو من خالل صفحات الرحلة-بالقضايا العسكرية
واملالية ،مل تكن مجرد انعكاس ملشاكل كانت قامئة وقتئذ يف املغرب ،بل كانت يف الوقت نفسه إسقاطا العتقاداته
املكتسبة من قراءاته لكتابات ابن خلدون ،والتي تعترب املال والرجال دعامتني أساسيتني ال مناص منهام لضامن استمرار
الدولة ووجودها (صدفة اللقاء مع الجديد-رحلة الصفار إىل فرنسا  ،1846-1845ص.)72-71 :

[[[ -صورة اآلخر يف أدب الرحلة املغربية :سعيد بنسعيد العلوي ،ص.122 :

[[[-عكس خري الدين التونيس الذي يقدّم فك ًرا متامسكًا إىل حد كبري ،من أجل الرقي باألمة اإلسالمية وتسهيل
دخولها يف العامل (الحديث) .إن مسعى كتابه (أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك) ،كتابة العارف واملتقدم
أطوا ًرا عن املرحلة التي كُتب بها ،ليس سوى املواءمة بني (القديم) ،الرشعي السلفي ،وبني (الحديث) امل ُعاش
املريئ عياناً .إنه مصالحة بني ما ال ميكن إال قليالً مصالحته ،مكتوبة عىل يد رجل صادق ودارس إلرثه اإلسالمي،
وعارف بالتطور التاريخي الجذري للغرب .وخري الدين التونيس ميتلك -من دون شك -مرشوعا ثقافيا (لحداثة ما)
تظل محكومة بحدود االنتقاء واملصالحة الذكية والتلفيق الرضوري للخروج من املأزق .إن ما كان مينع ،موضوعياً،
رث هو انتفاء فكرة القطيعة يف مرشوعه من وجهاتها السياسية واأليديولوجية والفكرية،
فكره من االنطالق الح ّر وال ّ
أعني انشداده ودفاعه عن إرث مريض للدولة العثامنية التي كان يعتقد بأنها قادرة عىل امليض يف مرشوع التجديد يف
الوقت الذي كانت فيه عالئم االنحطاط والتدهور بادية عىل مامرساتها.
[[[ -صدفة اللقاء مع الجديد-رحلة الصفار إىل فرنسا  ،1846-1845ص .185 :وكان املرصيون سباقني لالستفادة من
التجربة الفرنسية قبل عرشين سنة عىل األقل (1826م) ،ضمن رحلة سابقة لخصها رفاعة الطهطاوي يف ِسفره املاتع:
(تخليص اإلبريز يف تلخيص باريز) ،وهو الكتاب الذي سيصبح مرجعا للحركات االصالحية مرشقا ومغربا يف بناء
مواقفها تجاه الغرب طيلة القرن التاسع عرش وبداية العرشين.
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ونأى أن يعد كل ما سمع ورأى ملا قد يوجد يف ذلك من العلوم والعرب ،وما
حصلت جم الفوائد إال من مخالطات البرش[[[.
ويبدي الصفار يف كثري من فقرات تقريره هذا نوعاً من اإلعجاب ببعض
التنظيامت التي شهدها ،ومن ذلك عىل سبيل املثال ما جاء يف معرض وصفه
ملظاهر السكن العمراين بنوعيه الحرضي والبدوي« :اعلم أن هؤالء القوم ليس
عندهم يف مساكنهم ال أخصاص وال خيم وال نواويل ،وإمنا يعرفون البناء ال
غري ،إال أن بناء البوادي متميز عن بناء الحوارض ،فقراهم يف الحقيقة من جملة
املدن يوجد فيها ما يوجد يف الحارضة من األسواق وما يباع فيها وغري ذلك ،وقد
رأينا يف طريقنا هذا ما يشهد شهادة حق ألهل هذه البالد باالعتناء التام والتبرص
العام بأمور دنياهم وإصالح معاشهم وإتقان تدبريهم»[[[.
ويف الخالصة :فقد كانت رحلة الصفار من أوائل املتون التي أفصحت بقدر
عن الهموم الحقيقية للرحالة السفري ،وعن حقيقة معادلة الذات واآلخر.
د -العمراوي وانبعاث النشاط الديبلومايس ،واملقابلة بني مجتمعني عرصي
وتقليدي
ملا تويف السلطان موالي عبد الرحامن عام  ،1859وبويع بعده سيدي محمد
بن عبد الرحامن ،كانت فرنسا قد احتلت الجزائر وبدأت تتطلع إىل احتالل
املغرب ،يف الوقت الذي عملت فيه إسبانيا عىل احتالل املناطق الشاملية
املغربية عرب مدينتي سبتة ومليلية ،ومن ثم احتالل مدينة تطوان عام . 1860
أثناء هذه الحقبة شعر املغاربة بأطامع الدول االستعامرية فرصفوا النظر[[[ عن
[[[-نفسه ،ص 94

[[[-صدفة اللقاء مع الجديد :رحلة الصفار إىل فرنسا 1846-1845م ،ص .113

[[[-سلك املغاربة يف هذه املرحلة ،تجاه الدول االستعامرية الكربى املتمثلة إذاك يف إنجلرتا واسبانيا وفرنسا
املتصارعة يف ما بينها يف حرب باردة لبسط نفوذها عىل املغرب ،سياسة خارجية لبقة ومتحايلة تستهدف تعميق
الخالفات بينها وتوسيع الهوة بني صفوفها ليضمن املغرب الحفاظ عىل سيادته ويصون وحدة ترابه ويتقي رش
الطامعني .فخالل هذه الحقبة الحاسمة من تاريخ املغرب الحديث ،نشطت الدبلوماسية املغربية وتوجه عدة سفراء
مغاربة يف مهام لدى رؤساء الدول الكربى لتوطيد العالقات بني البلدين والتذكري برضورة احرتام املعاهدات ،ويف
بعض األحيان إلبرام االتفاقيات التجارية ووضع أسس جديدة للتعاون االقتصادي والعسكري ،واملهمة التي أسندت
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الدخول يف حرب أخرى تؤدي بهم إىل مزيد من التنازالت .ولذلك ،نشطت
«املساعي الدبلوماسية» وتوجه العديد من السفراء املغاربة إىل دو ٍل أوروبي ٍة
ٍ
ٍ
معاهدات أو بحث سبل تعاونٍ
واقتصادي يخدم مصالح
عسكري
مشرتك
إلبرام
ٍّ
ٍّ
الطرفني ،ومن أهمهم ابن ادريس العمراوي الذي حاول يف رحلته تحفة امللك
العزيز مبملكة باريز أن ينقل لنا أحوال املجتمع الفرنيس إبان عهد نابليون الثالث.
ولذلك ،نجده يهت ّم يف الرحلة بوصف أوضاع املجتمع الفرنيس مربزا ً مشاعره من
الحياة الباريزية والتنظيامت التي تضبط إيقاع عامل التجارة والصناعة والحداثة
عموماً .ونجده يع ّرف مبختلف االخرتاعات الحديثة ،وال يخفي اندهاشه مام
صادفه من األمور الغريبة والعجائب املحرية لألذهان .والتحفة ،بهذا املعنى،
نص يقابل بني مجتمع عرصي وآخر تقليدي .املقابلة نفسها يض ّمنها الفايس ،يف
ّ
[[[
الرحلة اإلبريزية إىل الديار اإلنجليزية حني يصف مشاهداته ويد ّون انطباعاته
وارتساماته بخصوص ما شهدته الحضارة األوروبية من تق ّد ٍم ومدني ٍة همت عدة
ميادين يكاد وصفها يكون مشرتكاً بني الرحلتني :وصف دار السالح -الطباعة
السلع واألثاث -أخبار السلك والتلغراف  -الصحافة أو األوراق اليومية  -تكوينالجيش -حديقة الحيوان -محطة السكة الحديدية -معمل الزجاج …
إىل السفري ابن إدريس العمراوي املبعوث من طرف السلطان سيدي محمد ابن عبد الرحامن إىل فرنسا ليسلم كتابا
رشيفا إىل نابليون الثالث تدخل يف هذا اإلطار .يقول العمراوي معلال أسباب سفارته :وملا رأى أعزه الله تكالب
النصارى (يعني بالنصارى هنا ،الجيوش الفرنسية التي احتلت الجزائر وتتحني الفرصة للهجوم عىل املغرب ،وكانت
تقوم مبناوشات مستمرة لتستفز بها السكان املغاربة ويف هذا الصدد كتب أحد املؤرخني الفرنسيني« :اضطرت
جيوشنا مرات عديدة إىل مطاردة املغاربة طول الحدود الجزائرية طبقا ملعاهدة  1845التي تخول لنا هذا الحق»)
عىل الثغور واملرايس وحدثت منهم أمور متور منها الروايس تدارك بسياسة ذلك الخرق فأرقعه ،وعرف محل الداء
العضال فآساه بدوائه وأوقعه ،واقتضت املصلحة الدينية أن عني أعزه الله سفراء تتوجه للمجاورين إليالته املحمية
من اإلفرنج دمرهم الله حرصا عىل ما يدوم به االئتالف وقطعا ملادة الشنآن والخالف ،ومسارعة إىل استجالب ما
تصان به الثغور من العدة وتنفسح ألخذ األهبة املدة ريثام يستجمع ليثه ( )...ويأذن الله لريح النرص بالهبوب،
فكان ممن عينه لذلك وأسلكه تلك املسالك ريب نعمته وعريق خدمته وعبيده املنخرطة يف سلك كتبته املترشف
مبالزمة عتبته إدريس بن محمد بن إدريس العمراوي لطف الله به .فوجهني أعىل الله قدره ونرش يف الخافقني ذكره
بكتابه الرشيف إىل طاغية الفرنصيص (يقصد بطاغية الفرنصيص – ملك فرنسا وحاكمها وكان يف ذلك الوقت
نابليون الثالث الذي توىل الحكم من سنة  1848إىل 1870م) وحملني من أوامره الرشيفة ومقاصده املنيفة باإلطالق
والتنصيص ما فيه عن اإلسالم والصالح العام ،واملومن عىل هذين األمرين حريص ،أبقاه الله لحياطة الدين وأهله
ومد عىل املسلمني وارف ظله وأنامهم عىل بساط العافية تحت كنف عدله ،وأبقى الخالفة فيه ويف عقبه مبنه وفضله)
تحفة امللك العزيز مبملكة باريز ،ص.34 :

[[[-هذه السفارة توجهت يف الوقت نفسه ملقابلة امللكة فيكطوريا وعىل رأسها كال من عبد الرحامن
الفايس ومحمد الشامي يصحبهام األديب محمد الطاهر بن عبد الرحامن الفايس .
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  ونالحظ أن للعمراوي يف التحفة والفايس يف الرحلة اإلبريزية اهتامماً
ملحوظاً بوصف الصنائع والحداثة التكنولوجية :من بابور البحر وبابور الرب ،إىل
أخبار السلك والتلغراف ،حداثة استطاع اإلنسان األورويب بواسطتها أن يفرض
تف ّوقه وينتهج سبال أيرس يف الحياة وقضاء املصالح.
فلقد شكل تدبري التقنية يف الرحلتني بداية االعتناء بعقلية املجتمع الصناعي،
وبداية تلمس خلفياته التاريخية.
يقول العمراوي :وقد أقمنا بهذه املدينة (مرسيليا) يومني لالسرتاحة وخرجنا
منها قاصدين باريز عىل طريق الحديد املبتدعة عندهم ،وهي من عجائب الدنيا
التي أظهرها الله يف هذا الوقت عىل أيديهم ،تحريت فيها األذهان ويجزم الناظر
إليها بديهة أن ذلك من فعل الجان وأنه ليس يف طوق إنسان ...ولقد كان يفزعنا
كحس
حس
ّ
الهول إذا لقينا بابورا[[[ آخر محاذيا لنا نسمع لهام من الدوي ما له ّ
الصواعق ،ال سيام إذا التقيا يف ظالم جبل فيحسب اإلنسان أن ذلك الجبل واقع
عليه .وأما الطريق التي يسري فيها فقد أصلحوها بقو ٍة كبري ٍة ،بحيث ال انحدار
فيها وال صعودا .فإذا عارضهم جبل خرقوه وإذا عارضهم واد جعلوا عليه جرسا،
وإذا عارضهم منحدرا ً ردموه بالحجارة وبنوا بجانبيه بالبناء املتقن .وقد مررنا يف
هذه الطريق بأزيد من خمسة عرش جبال منر يف ظالمها كالريح ،منها ما مكثنا يف
جوفه أزيد من عرش دقائق قدر ما مييش فيه الراكب امل ُج ّد ساعة ونصف ،ومررنا
عىل أزيد من مائتي قنطرة منها ما منيش فوقها ومنها ما منر تحتها وكلها متقنة
البناء بالحجارة املنحوتة.
وهذه البيوت التي يركبها الناس وتجرها هذه اآللة ،فيها كرايس مبطنة
كريس منها
كل
بامللف الجيد ،حشوها الشعر ،بهية امللمس واملنظر ،أمام ّ
ّ
طاق يرشف عىل الفضاء .لكل طاق باب من عود وآخر من زجاج من سلك
رقيق ضيق النسج يدخل الهواء ومينع الغبار ،وستارة من حرير .وهذه البيوت
منها ما يدخله من اآلدميني العرش ومنها ما هو مقطوع قطعات بحيث يركب يف
[[[-قارن السفري ابن إدريس القطار الحديدي بالبابور-أي الباخرة-بابور الرب ،إال أن كلمة بابور هنا يعني بها
القاطرة التي تجر عربات القطار.
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كل قطع ٍة اثنان فقط ،ويجر البابور الواحد منها الخمسني بيتا فأكرث[[[.
ّ
وما يبني االندهاش الشديد للعمراوي بهذا املخلوق الحضاري العجيب
تفصيله الكبري يف وصف القطار والسكة الحديدية يف قوله :فكنا حني سرينا
فيه-القطار-نرى اليشء م ّد البرص ،فال متر خمس دقائق حتى نصله ،فأما األشياء
القريبة من طريقه فال تقدر أن متعن النظر فيها ومتيز اآلدمي الذكر واألنثى وال
شجر الزيتون من شجر التني مثال (اسرتعت رسعة القطار انتباه الكاتب يف ذلك
الوقت) هذا إذا مل يخرج الراكب فيها رأسه من الطاق ،فأما إذا أخرج رأسه من
الطاق فيعرف حقائق تلك األشياء وكذلك األشياء البعيدة من الطريق يراها ويعرف
حقائقها وإن مل يطل .ولهم ترتيب عجيب يف كيفية سريه ووقوفه يف املدن التي
مير بها يف الطريق وكيفية الكراء للركوب حتى ال يقع ازدحام وال غلط وال ضياع
وهو أن لكل بابور يسافر إىل أي بلد وقتًا معلو ًما ...وبالجملة فام سمعت أذين
وال رأت عيني وال طالعت يف كتب التواريخ بأعجب وال أغرب من هذا البابور
وكل ما حكيت عنه فهو دون ما رأيت [[[.
إن النتيجة التي يخلص إليها العمراوي ذات دالل ٍة يف سياق االحتفال بالتقنية
وحدها بصفتها الحداثة من دون وعي (بفكرة الحداثة) ومراجعها الفلسفية .إنه
أطنبت يف بعض املحال بوصف حالهم
يقول يف نهاية كتابه« :عىل أين إن
ُ
وشقشقت مبجالهم واستحسنت بعض أفعالهم ،فمقصودي أن أزيّن منها ما
وافق الرشع وسلمه العقل والطبع ،ولعلهم قلدوا يف بعض ذلك سلفنا الصالح» .

ظل العمراوي – مثله مثل غريه ممن سبقوه-محكوماً
من جه ٍة أخرى ،لقد ّ
ديني قبل أن يكون محكوماً
مبصطلح (النصارى) وما يثريه يف الذاكرة من شجنٍ
ٍّ
بأصول االنفجار الحدايث ومرتكزاته الفعلية املرتاكمة عرب قرونٍ من الجدل
والسجال والتجربة املختربية والفكر العقالين التنويري[[[.
ونالحظ أن رؤية العمراوي تتطابق ،بهذا القدر أو ذاك ،مع رؤية الطهطاوي،

[[[-تحفة امللك العزيز مبملكة باريز ،ص 46-44 :بترصف
[[[-تحفة امللك العزيز مبملكة باريز ،ص.48-47 :

[[[-التقنية وحدها بصفتها حداث ًة أوىل الصدمات الحضارية يف الرحلة العربيـة إىل أوروبا :م س
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املبهور بالتقنيات والقادم من فرنسا مبرشو ٍع متكاملٍ
منطقي للغاية يقوم عىل
ٍّ
إعادة تأهيلٍ
أس معريف
تعليمي ،وتصنيعي للمجتمع املرصي ،ودامئاً من دون ّ
ٍّ
ُمغايِر ونظر ٍة جديد ٍة للعامل .لقد بقي يف رؤيته املزا ِو جة بني أحكام الرشيعة
ورضورة اكتساب العلم ،إذ ما كان أساسياً يف فكر الطهطاوي ليس سوى التالؤم
ٍ
جديد.
وتثقيفي
تقني
واملصالحة مع املايض ،إن مل نقل إعادة بعثه
ٍ
ٍّ
بثوب ٍّ
و -الحجـوي الثعالبي ،الفقيه املثقف

عندما كانت تطرح مسألة النهوض يف املغرب ،كانت تثري عىل الدوام مشكلة
إدخال التقنية الحديثة وتطوير هياكل الجيش ومؤسسات الدولة وتحديث القطاع
االقتصادي وإصالح التعليم ،إذ إن للنهوض والتطور رشوطاً مختلف ًة ومتنوع ًة
ٍ
ومتداخل ًة يف آنٍ
واحد.
وقد عرفت الساحة املغربية أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين
عدة محاوالت إصالحية قادها سياسيون وعلامء وأعالم من مختلف الطبقات
ٍ
تفسريات للحالة املتدهورة التي آل
االجتامعية .حاول هؤالء املصلحون تقديم
إليها املغرب ،والتي أدت إىل خضوعه لالحتالل يف ما بعد.
ومن أهم رواد اإلصالح يف أواخر القرن  19وبداية القرن  ،20محمد بن الحسن
الحجوي .هذا الرجل الذي شغله اإلصالح والتجديد ،وشغلت أفكاره وآراؤه الناس
ردحاً من الزمن ،واختلفوا حوله بني من يذهب إىل أنه عاىن ما عاناه يف سبيل آرائه
وأفكاره من جحود الناس وعدم تفهمهم له وتنكر العلامء وانفضاضهم عنه ،وبني
من ينعته باالنغامس والذوبان يف اآلخر األورويب دون حدود.
فإ ّن نظراته يف اإلصالح والتغيري كانت محكم ًة بثقل الظروف واإلطّالع عىل
حقيقة ما تستطيعه الدولة وما كانت يف الواقع عاجزة عنه .إذا ً ،فقد كان للموقع
يف مراكز املسؤولية واإلدارة العليا أثرهام القوي يف نظرات الرجل اإلصالحية،
ويف مواقفه املختلفة[[[.
جية املعارصة يف املغرب ،سعيد بن سعيد
[[[-أدب
الحج يف املغرب العريب ،مناذج من الرحلة الح ّ
ّ
العلوي ،ص .218
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بُع ٌد آخر مه ٌّم وحاس ٌم ،كان له فعله يف تكييف آراء الحجوي الثعالبي من
االقتصاد والتعليم ،واملرأة ،بل ويف توجيه االجتهاد يف الدين والتص ّدي لعمل
جار الكبار ،مساعدا ً ألبيه يف
الفتيا ،هو انتساب مح ّمد الحجوي إىل فئة الت ّ
التجارة بني مرسيليا ومانشسرت وطنجة وفاس ،ويف مامرسته لها مامرسة فعلية
أكسبت رؤيته يف «مستقبل التجارة يف املغرب» ،و«باالقتصاد حياة البالد»،
و«تعلّم اللّغات األجنبية» وغريها ،أكسبتها مضامني ال تتوافر ملطلق الفقهاء،
وملن اندرج يف سلك الوظائف العليا يف الدولة.
نحن ،إذا ً ،أمام شخصي ٍة ثالثية األبعاد :الفقيه املجتهد ،واملوظّف املخزين
السامي ،والتاجر املتم ّرس بالتجارة استريادا ً وتصديرا ً وانتقاالً إىل البالد املغايرة
للوطن األصيل يف العادات والتقاليد ،بالد تنتمي إىل عوامل الق ّوة ،والتق ّدم
والنظم الحديثة يف اإلدارة واملال والتعليم ،ويف نظام املجتمع ،وروابط العالقة
بني الفئات والطبقات االجتامعية املك ّونة لذلك املجتمع واملح ّددة لروابط
العالقة فيه[[[.

إننا نجد أنفسنا أمام كاتب ورجل سياسة ومحلل اقتصادي وتاجر وفقيه يحاول
فهم ما يجري يف عامله ،أمام مصلح يختلف عمن سبقه يف كثري من األشياء التي
افتقدوها ،واكتسبها هو بحكم خربته ومامرسته العلمية والعملية ،مصلح يحمل
مرشوعاً فيه نوع من الشمول والتكامل :من التعليم إىل التجارة واالقتصاد ،إىل
األخالق ...لذلك كله ،تشكل رحلة الحجوي (الرحلة األوروبية) مادة مثينة
ملؤرخ تاريخ األفكار الحديث.
 - 1أخالقيات اإلصالح االقتصادي والتجاري ورشوطه
يؤدي التأمل يف ما ينبغي أن تكون عليه التجارة املغربية بحسب الفقيه
املغريب محمد بن الحسن الحجوي إىل أننا إزاء تخليق لهذا النشاط االقتصادي
قيم عملي ٍة وأخرى نظرية.
يستمد مقوماته من ٍ
[[[-املصدر نفسه ،ص .219
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* القيم العملية :ومنها النشاط ،اللني ،التواضع ،الصرب ،الحزم ،الصدق،
ٌ
خصال تح ّدد قيمة العمل
األمانة ،املسامحة ،وتوفية الكيل وامليزان :هي
التجاري ،فتجعله متامش ًيا مع مكارم األخالق يف الرشيعة ومتسقاً مع متطلبات
النهوض يف املجتمع املغريب ،وكلها تقنيات التاجر الفطن الذي يعي تحوالت
واقعه ،تاجر)ابن وقته) كام يقولون.
* القيم النظرية :يجب عىل التاجر وهو يبارش شؤون تجارته ،أن يفكر يف
قيم تستمد وجودها من مقتضيات املعرفة العلمية بأحوالها
مجاالتها انطالقاً من ٍ
وقضاياها .إن من شأن االستيعاب املنهجي ألساليب املامرسة التجارية التي
تختلف بحسب البيئات واألزمان واألشخاص أن ميكن التاجر من مامرسة
االستنتاج واستغالل الفرص املتاحة من جهة ،ومن سلوك االقتصاد والوعي
بأحوال الخادمني واملدينني من جه ٍة أخرى[[[.
إن املعرفة العلمية بالتجارة من الواجبات األساسية التي يتوقف عليها أمر
االرتقاء بالتجارة املغربية من تبسيطيّ ٍة يف أساليبها وجمو ٍد يف حركيتها إىل تطوي ٍر
عميقٍ يف «صفاتها ومميزاتها» .وهذه الرضورة ليست فحسب رضورة أخالقية
بل أيضاً رضورة اقتصادية يفرضها التنافس ،بعد أن أصبحت التجارة املغربية
مفتوحة يف وجه األجانب ومزاحامتهم ،ومن ثم غايرت تجارة اليوم تجارة األمس
مبراحل ،و«الغريية ليست بالذات ،بل بالصفات واملميزات»[[[ ،كام أن تقويم
النشاط التجاري من زاوية نجاحه ونجاعته عنرص من عنارص النهوض باملجتمع
املغريب اعتامدا ً عىل القيم التي يطرحها واقع املعرفة العلمية بالتجارة الحديثة،
سوا ًء يف املغرب أو يف غريه من األقطار ،ومن ثم رضورة اإلصالحات التعليمية:
تقويم ال غبار عىل موضوعيته[[[.
[[[-انظر الدراسة القيمة :األخالقيات والتجارة يف الفكر املغريب الحديث :إسامعيل الحسني ،مجلة فكر
ونقد عدد ،58ص.60-51
[[[-مستقبل تجارة املغرب ،محمد بن الحسن الحجوي ،انظر :ملحقات كتاب سعيد بنسعيد العلوي
«االجتهاد والتحديث» :دراسة يف أصول الفكر السلفي يف املغرب ،مالطة ،منشورات مركز دراسات العامل
اإلسالمي ،الطبعة األوىل.1992 ،
[[[-األخالقيات والتجارة يف الفكر املغريب الحديث :إسامعيل الحسني ،مجلة فكر ونقد عدد ،58ص.60-51

48

تجارب استغراب ّية

يقول الحجوي مخاط ًبا الشباب« :عليكم إنهاض قومكم ووطنهم اقتصاديًّا
باإلرشاد إىل استخراج كنوزه العظيمة التي اختلطت بأرضه ومائه ،وبث
ح جديد ٍة يف التجارة وأنواع االقتصاد ،حاربوا الفقر باالقتصاد واالختصار
رو ٍ
من العوائد التي تستنزف األموال(…) فباالقتصاد أصبح العامل مستعمرة
إرسائيلية»[[[ ،فبقدر ما يشهد الواقع عىل ما لألوروبيني من تربيز يف املعرفة
العلمية بالتجارة ولليهود من نشاط يف الخربة العملية بدروبها يشهد هذا الواقع
أيضا عىل ما للمغاربة من جهل بأساليبها الجديدة .ومن األسباب العظيمة
بخلهم عن اإلنفاق سوا ًء يف تشييد املدارس العامة ومدارس التجارة خاصة،
أو يف إرسال ابنائهم للدراسة يف أوروبا ..يبخلون عن كل ذلك عىل الرغم من
ٍ
مؤسسات تعليمي ٍة للتجارة ،ألنها «من فروض الكفاية
دعوة الحجوي إىل إقامة
كالقيام بعلوم الفتوى والدين» ،مؤسسات تجعل التجارة املغربية مامرس ًة
منظم ًة وعنرصاً من عنارص إنجاح التحديث يف املجتمع املغريب ،ومن األدلة
عىل ذلك أنها سبب تقدم األوروبيني وتأخر املغاربة« :تقدموا ألنهم قدمهم
العلم بالتجارة وأخركم الجهل بها».
 - 2أوروبا دار العجائب ومجمع الغرائب
حالة الحجوي برحل ٍة إىل فرنسا وإنجلرتا سنة 1919م وهي (الرحلة
عندما قام الر ّ
األوربية) ،كانت املجريات قد ذهبت بعيدا ً يف التطور التقني ،وصارت املسافة
ُم ْعتَ َب ًة بني املغرب والغرب .لقد أطلق الغرب املزيد من التقنيات الجديدة التي
مل تخطر عىل البال ومنها السينام[[[ ،وها هو الوصف الطريف والدال ،يف آن،
[[[-الفكر السامي يف تاريخ الفكر اإلسالمي :محمد الحسن الحجوي ،فاس ،املطبعة الجديدة ،بدون
تاريخ.212/4 ،

[[[-الصورة ظاهرة قدمية؛ وهي حادثة يف سياق الحداثة مع اخرتاع آلة التصوير الفوتوغرايف وازدهار حركة
الفنون يف أوربا ،مبعنى أن يف الصورة متازجا بني الرتايث والحدايث ،بني القديم والحديث ،وإحياؤها من
حيث كونُها ظاهرة مستجد ًة يف املجال الفقهي النوازيل وعند النخبة أشد ارتباطا بعقليتها ،حيث انبعثت يف
األوساط غري املتحفظة عرب اتخاذها يف أفضية اإلقامة والشغل واللهو ..تكريسا لحضور األجنبي األوريب
خاصة يف السياق املغريب) انتشار الفونوغراف ،لبس الربنيطة ،استعامل املكَانات املذهبة ،اللباس
اإلفرنجي(..وكذا ظهور التصوير الفوتوغرايف يف املغرب..
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لدار السينام التي دخلها الحجوي يف باريس« :وصعدنا إىل غرف ٍة متسع ٍة مثّلوا
فيها إقبال ظالم الليل وطلوع القمر ،وظهور النجوم ثم بزوغ الفجر وظهور غزالة
النهار ،وغري ذلك من األمور التي يندهش لها ذهن الحاذق الجسور .كل ذلك
ٍ
َ
غابات وأشجارا ً ودورا ً
ومنازل يراها الرايئ ماثل ًة
بعمل الكهرباء ،ومثّلوا هناك
شاخص ًة ،وليس هذا من باب ما ميثل يف الصور املتحركة ،بل هذا أعجب من
ذلك يُرى مثال يف فضاء متسع دائر بك حتى يظن الظان أنه من باب السحر ال من
باب التمثيل .وبالجملة ،فباريز دار العجائب ومج ّمع الغرائب»[[[ .إننا يف موقف
ح ِريَّة).
الس ْ
العجب والتع ّ
جب املطلق ويف (موقف ِّ
جوي« :وكل محالته ت ُنار
ح َ
ويف وصفه للمحالت املنارة (بالكهرباء) يذكر ال َ
بالكهرباء ،ففي البيت الذي كنت نازالً فيه اثنا عرش مصباحا كهربائ ًّيا ،منها ما
يعادل مائة شمعة ،ومنها ما يعادل خمسني .ولو رأيت عدد املصابيح التي يف
محل االسرتاحة واالنتظار ،ومحال األكل والرشب والكتابة لقضيت العجب،
حتى إنه جعل معمالً خاصاً به للكهرباء»[[[.
أي دليلٍ
تأمل :إن طاقة الكهرباء ت ٌقارن مع قدرات ضوء الشمع بسبب غياب ّ
ٍ
رصف الرحالة.
علمي
حديث تحت ت ّ
ٍّ
يعرج الحجوي بعدئذ عىل (التلفون) حيث« :كل قسم يف الفندق له مكلفون
يف بيت يعني غرفة إدارة خاص تربطه مع بيوت النوم خيوط تلفونية ،إذ كل بيت
للنوم فيه التلفون تتكلم فيه مع اإلدارات الصغرى يف الطبقات العليا ،وخيط
آخر تتكلم فيه مع اإلدارة العامة يف باب األوتيل ،وتكلم به من تشاء داخل باريز
وخارجها وأنت عىل فراش نومك»[[[.
ويف لندن رأى رشطة املرور ،منظمي الشوارع فقال« :مهام وقف واحد من
[[[-أوروبا يف مرآة الرحلة ،صورة اآلخر يف أدب الرحلة املغربية املعارصة ،سعيد بنسعيد العلوي،ص.141:
[[[-نفسه،ص.122:
[[[-املصدر نفسه.
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البوليس وأشار بيده إىل ألف من الناس أو عدد من املركبات ،وقف الكل كأمنا
عىل رؤوسهم الطري»[[[.
(وأنت عىل فراش نومك) و(كأمنا عىل رؤوسهم الطري) جملتان تعربان عن
مختلف ومتأخ ٌر من دون
وعي
وعي ميتافيزيقي عالقته ضعيفة بالحداثة[[[ .إنه
ٌ
ٌ
شك تاريخياً.
انظر كذلك إىل رؤية الحجوي إىل (دليل التلفون) الذي يقارنه (بقاموس)
اللغة الذي يألفه ،ومثل ذلك تعليقه الطويل تلك اآللة (الغريبة) وهي :آلة كتابة
تحركها قوة كهربائية متصلة مبركز األخبار التلغرافية يف رشكة روتر ،ويخلص إىل
النتيجة الدالة دالل ًة بالغ ًة القائلة :ثم إن هذه اآللة ،والله ،ملن أعجب العجائب
لو مل أر يف انكلتريا إال هي لكانت كافية ،كيف والرجل يَطَّلع عىل أخبار العامل
وهو يف نزله ،من غري أن يطرقه طارق وال أن يستبطئ رسوالً ،فيعلم حال البورصة
كل يف حينه من غري
والتجارة ،وغالء السلع ورخصها ،وحروب األمم وسلمهاّ ،
فوات أوان وال ضياع وقت .فهذا مثال الكشف الذي أنكره بعض املعتزلة،
أجل صنع الله ،وما
ورمبا يتوصلون بالكهرباء إىل ما هو أعجب وأغرب .فام ّ
رب غريه!» [[[ ،و(الكشف) يف االصطالح الصويف هو
أعظم قدرته سبحانه ال ّ
االطالع عىل ما وراء الحجاب من املعاين الغيبية واألمور الحقيقية .هكذا
يف هذه املرة ويستخدم مصطلحاتها.
سيضع الحجوي الحداثة يف سياقٍ صو ٍّ
إنها نظراتٌ يف مدى إعجابه بالتقنيات الغربية ،إعجاب يتجدد من خالل كل
الكتابات السفارية املغربية.
 - 3النظام مفتاح التقدم
يبدو محمد الحجوي يف موقف اإلنسان املذهول الحائر أمام التقنية والجيش
املنظم ،وريادة الطبقة الربجوازية التي تعدت املجال االقتصادي إىل املجال
[[[-املصدر نفسه ،انظر نظام النجليز يف السري ،ص.167-166:

[[[-التقنية وحدها بصفتها حداث ًة أوىل الصدمات الحضارية يف الرحلة العربيـة إىل أوروبا ،م س.

[[[-أوروبــا يف مرآة الرحلة ،صورة اآلخر يف أدب الرحلة املغربية املعارصة ،سعيد بنسعيد العلوي ،ص.172:
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العسكري .فمنذ خروجه مبعوث ًا من امللك املغريب يوسف لحضور احتفاالت
العيد الوطني الفرنيس ،ولحضور احتفاالت انتصار الحلفاء يف الحرب العاملية
االوىل ،مل يصادف الحجوي يف رحلته إال ما يُدهش ويُعجب .وهذا املدهش
العجيب والغريب متثل للحجوي يف املستحدثات التقنية التي أصبحت تؤطر
حياة اإلنسان األورويب عامة ،عىل أن ما يحسب للحجوي رغم هذا االنبهار
الواضح والحائر حيال الال متوقع واملفاجئ ،هو الفضول الجامح والسعي
للتعرف عىل كل جديد[[[.
اتبع الفقيه الحجوي يف منت رحلته اسرتاتيجية يف النظر إىل اآلخر يف
حديثه عن النظام ،وهو وإن مل يخصص باباً واحدا ً يفرغ فيه جعبته بخصوص
هذه النقطة الساخنة ،إال أن الحديث عن وصف املدن واملؤسسات والعلوم
ٍ
سياقات متباعد ٍة عرب صفحات النص .ثم يربط تلك املشاهد
والصنائع جاء يف
بالذات األوروبية وسلوك أفرادها .فأهل باريس أرباب الذوق الرفيع وأهل
األناقة والكياسة .أعانهم عىل هذا وذاك اقتدار رجالهم العظامء وسعة معارفهم
مع علومهم ،وكام النظام يف األعامل واألحكام وما فطر عليه أهلها عموماً من
الشغف بالنظام يف كل يشء[[[.
أما يف وصفه مواضع التجارة ومخازن البضائع الفرنسية وربط ذلك بالنظام
فيقول« :فهناك يبهت طرفك يف نضارة املحل وزخرفته وجامل منظره ،ثم يف
منظر البضاعة وتنسيق وصفها ..وإذا نظرت إىل من يبيع وجدته نظيفاً ،ظريفاً ،ذا
كسو ٍة جميل ٍة ووج ٍه بشوش ،وأخالقه كرمية وتربية حسنة وصرب وحذق ،فيكون
ساحرا ً لك فتشرتي منه رخيصاً أو غاليا ...فكل يوم مير عليك يف باريس تظن
فيه أن سكانه يف أعظم عيد لهم[[[.
إن النظام الذي أعجب الفقيه الحجوي هو مفتاح التقدم والرقي ،بل وأساس
نجاح الفرنسيني وتفوقهم خصوصاً يف املجاالت املدنية بكل مقوماتها.
[[[-اآلخر األورويب من خالل الرحلة السفارية املغربية يف بداية القرن العرشين ،م س.

[[[-أوروبــا يف مرآة الرحلة ،صورة اآلخر يف أدب الرحلة املغربية املعارصة ،سعيد بنسعيد العلوي ،ص115:
[[[-نفسه ،ص.116:
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فالحجوي هو الفقيه الذي تخ ّرج من جامعة القرويني بفاس ونهل من كتب
باب كبريٍ يعرف ب
الفقه املاليك ،يدرك متا ًما أن الفقه اإلسالمي قائ ٌم عىل ٍ
(فقه املعامالت) ،وأن اإلسالم مل يُس ّدد أهله أيام الحضارة اإلسالمية يف العرص
كل يش ٍء
الذهبي ،ومل يُ ْعلِ مقدا َرهم إال ألنهم فقهوا السلوك النموذجي يف ّ
ومتسكوا به ،ومن ذلك :النظام.
وأشاد الحجوي بالتزام األوروبيني بالنظام يف حياتهم اليومية كلها« :والكل
وأدب عام :يحرتمون القانون واألوامر امللوكية
نظام تا ٍّم وسكين ٍة ووقارٍ،
ٍ
عىل ٍ
احرتا ًما فائقًا ح ّد التصور ...ولوال هذا النظام وذلك األدب ،لهلكوا».
ويشكل النظام -الذي أصاب شغف قلب رحالتنا-عصب تقدم اآلخر وتفوقه،
يف حني تجسد الفوىض سبب تخلف الذات« :وعليه فلينظم العالِم منا دروسه
وكتابته والتاجر تجارته والفالح فالحته ،والصانع صنعته ،ورب البيت بيته ،والكل
عليه أن يدخل النظام يف كل يشء ليحفظ وقته الذي هو أنفس ما يحفظ»[[[.
إن الحجوي عىل الرغم من اهتاممه بتمثل اآلخر يف ربوع الحضارة الحديثة
يف أوروبا ،فقد كان يقارن ما بني مظاهر التمدن والتفنن يف هذه املنطقة وهي
تسري سريا ً نحو الكامل ،يف حني يرى أمته تسري سري السالحف.
كانت هذه وقفات رسيعة حول كتاب املنت الرحيل السفاري املغريب ،ومن
خالل نصوصه السالفة الذكر ،فإنه يعكس مخاض والدة الظاهرة االستغرابية
الحديثة.
املحور الرابع :يف بعض خالصات الظاهرة االستغرابية املغربية الحديثة:
وعي متأخ ٌر بخلفيات التقدم الغريب والتأخر املغريب :إرهاصات االختيار
ٌ -1
العلمي والثقايف يف البناء التحديثي املغريب
حني ننطلق من وقائ َع تاريخ ّي ٍة مح ّدد ٍة ،أو نستحرض بعض القضايا االجتامعية
والسياسية املهيمنة خالل حقب ٍة معلوم ٍة ،فألننا نو ّد إعادة تأمل االسهامات الثقافية

[[[-اآلخر األورويب من خالل الرحلة السفارية املغربية يف بداية القرن العرشين  :م س.
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العامة التي بدأ يعرفها املجتمع املغريب منذ نهاية القرن الثامن عرش وخالل
ٍ
كتابات راهن
القرن التاسع عرش وحتى أوائل القرن العرشين .يتعلق األمر بظهور
أصحابها -بحكم مواقعهم الثقافية ومهامهم السياسية-عىل االنخراط يف حركية
اجتامعي أملته رشوط نهض ٍة مرج ّو ٍة وإصالحٍ مأمولٍ  .من هنا أهمية املنحى
خ
تاري ٍ
ٍّ
الثقايف/العلمي/التعليمي لتشكل صورة الغرب يف وعي املغريب ،أو عالقة األنا
باآلخر والــ هنا بالـ هناك كام يفرزها خطاب الرحالت السفارية أو الدبلوماسية.
بهذا املعنى ،يغدو خطاب الرحلة واق َع حا ٍل يتخذ من املناظرة والتقرير والتأريخ
سبيال -رصيحاً حيناً ومضمرا ً حيناً آخر-لتربير الغاية من الرحلة والسفر ،وبيان
وظيفة الكتابة ومقصديّتها املب ّينة لكيف ّية االنخراط يف «األزمنة الحديثة» بهويّ ٍة
حضاريّ ٍة قامئة عىل األخذ والعطاء وعارفة بسبل الحفاظ عىل مق ّوماتها الذاتية
وكيانها الخاص.
وحني نقرأ اليوم هذه الرحالت السفارية التي كتبها أدباء ومثقفون مغاربة،
تتبدى لنا صور من الوعي أبان أصحابها دفاعهم عن هويتهم الوطنية واإلسالمية،
وعربوا يف اآلن ذاته عن رضورة االنفتاح عىل منجزات النهضة األوروبية .وقد
شكّل هذا الوعي[[[ بداية تأسيس خطاب النهضة باملغرب ،مبا يعنيه ذلك من
وعي بقيمة االنخراط يف الزمن الحارض ،وتحديث مؤسسات املجتمع والتشبث
ٍ
بهوي ٍة وطني ٍة قادر ٍة عىل التوفيق بني األصالة واملعارصة ،واملادي والروحي،
والتقليدي والحدايث .
وعىل هذا النحو ،يلمس الباحث يف ما أنتجه أعالم النخبة املغربية خالل
[[[ -إن أهمية بعض التقارير السفارية التي أعقبت هزميتي إسيل وتطوان تكمن يف عاملني جوهريني:
أوال :إن هؤالء الرحالة املغاربة إىل أوروبا شاهدوا مشاهدة عينية أساليب وأدوات التحديث ،كام أتيحت
لهم الفرصة لالطالع عىل بعض مظاهر الحداثة السياسية واالجتامعية والثقافية يف عني املكان.
ثانيا :إن هؤالء الرحالة أو السفراء يف عملية اطالعهم عىل بعض التجهيزات العسكرية املتطورة وبعض
املرافق اإلدارية أو الصناعية أو التجارية ،اكتشفوا وهم يف حالة االنبهار واالندهاش بعظمة الحضارة األوروبية
التي مل يخفوا رغبتهم يف االستفادة من خربتها ،أن وراء القوة العسكرية الضاربة والقوة املالية الكبرية ألوروبا،
يقف نظام معني أو عقل ما يقوم بتدبري أسباب تطورها .وبعبارة واحدة ،فقد اكتشف بعض هؤالء السفراء أن قوة
الجيوش وقوة املؤسسات النالية ،ليس إال تجسيدا لقوة املؤسسات السياسية والسوسيو-ثقافية ،وقوة األفكار
والقوانني والقيم التي تعمل بداخلها ،ومتنحها دينامية ومتاسكا دامئني ،غري أنهم مل يفهموا هذه األفكار أو
أنهم مل يطلعوا عليها( .رصاع الحداثة والتقليد ،فريد ملريني ،م س ،ص.)61
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الحقب السالفة الذكر ،تركيز مرجعية خطابها عىل تعلّق الثقايف والفكري
بالسيايس[[[ ،ألن دعوتهم اإلصالحية أظهرت لدى الجيل األول من النهضويني
ٍ
أسس جديد ٍة لدول ٍة وطني ٍة منفتح ٍة
املغاربة نزوعاً نحو ثقافة التحديث وإقامة
عىل ما يناسب هويتها من تص ّورات املدنية الغربية ،ومنشغلة بالحفاظ عىل
ثقافتها اإلسالمية املرتسخة .ث ّم إن مبادئ هذه الدعوة اإلصالحية ستصبح لدى
رواد الحركة الوطنية خالل النصف األول من القرن العرشين دعو ًة إلثبات هويّة
وطن ّية تناهض الوجود االستعامري وتطالب باالستقالل والسيادة.
فبعد اإلفاقة من الصدمة التي أصابت كتاب السفاريات واملخزن عىل ح ٍّد
يب شاملٍ
سواء ،من هول ما شاهدوه من عمق الهوة الفاصلة بني تطو ٍر أورو ٍّ
ٍ
يب شاملٍ  ،بدأت عملية التأمل والتدبر ،وإن جاءت متأخر ًة ،يف
وتخلف مغر ٍّ
إمكانات النهوض من جديد عىل أسس العلم والفكر والثقافة واملعرفة.
بأقالم متعدّ د ٍة
نت واحدٌ
 - 2الرحلة السفارية :م ٌ
ٍ
إن الدارس ملتون الرحلة السفارية التي صاغها الرحالة املغاربة خالل فرتة
احتكاك املغرب بأوروبا ونشوء الظاهرة االستغرابية ،تستوقفه مجموع ٌة من
نصا
الخالصات يكاد يشرتك فيها جل كتاب املنت الرحيل السفاري ،باعتباره ًّ
واحدا ً
بأقالم متع ّدد ٍة .وميكن إجامل هذه الخالصات يف ما ييل:
ٍ
أ -ثنائية اإلعجاب والنفور
يئ
إن رؤية الرحالة املغريب للتجربة الغربية كانت عبارة عن تشكيلٍ فسيفسا ٍّ
لثنائية اإلعجاب والنفور .وليس هناك من ّ
شك يف أن أساس هذا املوقف
املزدوج ،يعود إىل أن اآلخر كان ميثل «النموذج» و«العدو» يف اآلن نفسه.
ٌ
ومتخلف عقديًّا .غري أن هذا
متفوق ماديًّا وثقاف ًّيا ،وبالتايل دنيويًّا،
هذا النموذج
ٌ
التخلف العقدي ال ميس يف يشء ،أخالقيات اآلخر .من هنا مصدر اإلعجاب
باإلنسان األورويب عموماً ،رجالً كان أو امرأ ًة أو طفالً ،سلطانًا أو جنديًّا أو عامالً
[[[ -قمت بدراسة لجدلية الثقايف والسيايس يف كتاب :االختيار الثقايف يف البناء السيايس يف فكر مالك
بن نبي ،ط. 2002/ 1

نظرات في جذور الظاهرة االستغرابية

55

إلخ ،نظرا ً لكونه إنسانًا عمل ًّيا يعلم ظاهر الحياة الدنيا ،التي هي جنة الكافر وسجن
أساسا ،هو كفر اآلخر وإلحاده ،وتغافله
املؤمن .وما يشكل مجال نفور املغريب،
ً
عن اآلخرة .ويبدو أن مصدر هذا اإلعجاب باألورويب ( )Europhilieوالنفور منه
( ،)Europhobieهو السياق التاريخي العام من جهة ،والثقافة الفقهية التقليدية
من جه ٍة ثاني ٍة .وهي ثقاف ٌة دين ّي ٌة سيطرت عىل ذهنية الرحالة املغريب املسلم ،ل ُي َز َّج
باآلخر يف الظلمة الربانية ألنه كاف ٌر ،يلزم استدراجه لإلسالم .وهذا ما تقتضيه ثقافة
املتلقي الذي هو السلطان بالدرجة األوىل؛ عىل اعتبار أن الرحالت املدروسة،
كانت يف مجملها ،تكليفية من قبل السلطان .ويبدو أن درجة التزام الرحالة نحو
السلطة قد أثرت سلب ًّيا عىل درجة واقعية الرحلة ،ألن التنقل كان يتم مبقدار،
والتحدث عن أهمية ورضورة معطيات املدنية األوربية ،كان يتم أيضا مبقدار.
.
ومل يكن للسفري إال أن ميثل موقفًا يريض سلطانه يف العموم
ب -الصورولوجيا وتطور الصورة
ُ
مجال والدة
لقد شكلت الرحلة أرضيّ ًة خصب ًة الستنبات الصورلوجيا ،ألنها
وتك ُّون وإنتاج الصور ،وألن موضوعها يسمح «بتجسيد املتخيل عرب نظام
الرموز ،حيث تصبح التجربة املعيشة تاريخاً ...ومادامت الرحلة نسقاً من
العالمات املجسدة للمتخيل والخرايف بجوار التاريخ والحقائق ،فقد كانت –
وما تزال-امليدان املفضل لج ْوالت داريس الصورة الغريية ،لفرز الواقعي فيها
من املتخيل .ويبدو أن للمهاجرين والرحالة من الكتاب فضالً كبريا ً يف تكوين
هذه األفكار .فهم الذين ينقلون إىل أممهم ،ويصفون يف أدبهم صور ما شاهدوه
ويرشحونه ،مبا يتفق وميولهم ،ومبا يتامىش مع غايتهم ،وكام متليه عليهم
أحوالهم النفسية واالجتامعية) والثقافية والسياسية (التي سافروا أو هاجروا
فيها ».وعليه ،فالرحالة هو املسؤول األول عن تقديم املادة التي تشتغل عليها
الصورلوجيا ،ألنه مثل طائر الخطّاف يف حكايات الفونتني (،)La fontaine
الذي يعود من أسفاره بالجديد املفيد .ألنه هو الوسيط رقم واحد الذي يحيك
الطريف عن أخبار جريانه[[[.

[[[-املغرب وأوروبا ،نظرات متقاطعة :عبد النبي ذاكر ،منشورات كلية اآلداب والعلوم االنسانية جامعة ابن
زهر أكادير ،ط ،2007/2ص .24
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إن ما مييز الصورة يف الخطاب السفاري هو أن تصبح تلك التجربة الذاتية،
التي يعاد إنتاجها من ِق َبل الذهن أو الخيال ،منبعاً لتصوير اآلخر املغاير .ومبدأ
املغايَرة هذا ،رك ٌن ال محيص عنه للحديث عن «الصورة» بهذا املفهوم ،عىل
ٍ
أحكام تقومييّ ٍة
مستنسخات أو
أنه ال ينبغي أن يفهم من هذا أن الصور عبارة عن
ٍ
تحاك حول «اآلخر» فقط ،بل إنها تنسج كذلك حول «األنا»؛ ذلك ألن الحديث
عن «اآلخر» يُض ِمر يف أعامقه خطابًا عن الذات .من هنا تغدو الصورة حقالً
جها (son
يتسع للذات وللغري ،للداخل والخارج ،ما دام هناك لكل «أنا» خار َ
 )ailleurمح َّددا يف الفضاء والزمان[[[ .وإىل هذا ذهب حسني محمد فهيم حني
قال« :وال يخفى علينا أن يف وصف اآلخر ،وطبيعة النظرة إليه ارتباطاً باالستشعار
علم بأن «املعرفة بالذات تتأصل عن طريق املعرفة
الباطني عن ثقافة الذات»ً ،
باآلخر»[[[ .ففي فهم اآلخر كشف للذات ،بل إن ماهية الغري تتحدد عىل أساس
ماهية الذات.
الصورة ،إذا ً« ،نظرة» أو «رؤية» ،وبالتايل موقف من الـ» نحن» والـ»هم».
واملوقف يف كلتي حالتيه ،سوا ًء أكان موقفاً سلبياً (أي ضد) أم موقفاً إيجابياً (أي
مع) ،لعبة بالغية ذات سلط ٍة قصوى يف تكريس األوضاع القامئة وتكليس الصور
السائدة .ذلك ألن «أي أجنبي ،ال يرى قط بلدا ً بالصورة التي يحب أهل هذا البلد
األصليني أن يراهم بها .وهذا يعني أن العنارص العاطفية تتغلب عىل العنارص
املوضوعية .فــ (األخطاء تنتقل بطريقة أرسع وأفضل مام تنتقل الحقائق).

نت
خطاب عن اآلخر عرب م ٍ
وليست الصورة بهذا املعنى سوى معرف ٍة يعكسها
ٌ
ما ،سوا ًء أكان هذا املنت من أدب الخيال ( )Littérature de fictionأم من أدب
الال خيال ( ،)Littérature de non fictionوسوا ًء أكانت هذه املعرفة/الصورة
مقروءة (أي مكتوبة) أم برصية (أي مرئية) ...وما يجمع بني هذه الحاالت جميعها
فعل ( )acteال يشء (.)chose
هو اعتبار»الصورة طرازا ً من طراز الوعي .إنها ٌ
شكل من أشكال الوعي .وليكن هذا الوعي،
ٌ
وعي بيش ٍء ما» أي إنها
وهي
ٌ
يف هذه الحالة ،وعيا باآلخر األجنبي والغريب .وما يشكل خطورة الصورة هو
[[[-نفسه ،ص .13

[[[ -أدب الرحالت ،حسني محمد فهيم ،ص.139
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تسرت»الفعل» يف تالفيفها .وهنا تكمن صلتها باإليديولوجيا .ونظرا ً لكونها كذلك
«بوعي» معنيٍ ،فإنها أش ّد ما تكون ارتباطاً بتاريخ األفكار أو العقليات،
ذات صلة
ٍ
ما دام الوعي باآلخر-أو تصويره-ال يتم إال يف ظل أفكا ٍر وأنساقٍ إيديولوجي ٍة،
مصدرها التباين بني األوطان والثقافة من جهة ،وسطوة الرشط املوضوعي من
جهة ثانية[[[ .ولذلك ،ليست الصورة متثُّال لألجنبي وحسب ،بل هي متثيل له.

[[[-املغرب وأوروبا ،نظرات متقاطعة ،ص.14-13 :
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خاتمة:

وبعد ،فإننا نستنتج من موضوع الظاهرة االستغرابية ،من خالل املنت السفاري
املغريب الذي عرضناه يف هذا البحث ،مجموعة من االستنتاجات ميكن
تلخيصها كام ييل:
* استمرار تأثري الثقافة اإلسالمية يف عقلية ووجدان النخبة املغربية ،مخزنا
وعلامء ،ويف الفكر السفاري خصوصاً.
ٍ
ظروف اجتامعي ٍة وتاريخي ٍة
* الوعي بضعف األمة عسكريًّا واقتصاديًّا نتيجة
معين ٍة .ولذلك ،انفتحت هذه النصوص السفارية عىل معادل ٍة وجودي ٍة صعب ٍة
إصالحي يستفيد من مختلف عطاءات
تتمثل يف تأكيد حاجة املجتمع إىل فك ٍر
ٍّ
الغرب ،وحاجته لإلبقاء عىل استقالليته وهويته.
* الوعي بضعف األمة تقن ًّيا وعلم ًّيا وتسويغ االستفادة من مختلف اخرتاعات
الغرب مبا يوافق مقتضيات الرشع والواقع.
لعل أكرب رهان تحكّم يف حضور املرجعية الثقافية والفكرية العامة لهذه
* ّ
الرحالت السفارية ،عىل اختالف أزمنتها وأمكنتها ،هو هذه املفارقة :كيف
املحافظة عىل الهوية واالستفادة يف اآلن ذاته من تق ّدم الغرب؟
ومجمل القول:
إذا تأملنا املنت الرحيل السفاري املغريب ،نالحظ أنه يكاد يكون نصاً واحداً
ٍ
ٍ
وظروف سياسي ٍة محلي ٍة ودولي ٍة متنوع ٍة ،فالهموم
فرتات مختلف ٍة
بأقالم متعدد ٍة ،ويف
ٍ
ذاتها ،والتعجب واالنبهار ذاته ،واإلبقاء عىل الصالت باملرجعية اإلسالمية متينة،
والوعي برضورة األخذ عن الغرب بشكلٍ موزونٍ سم ٌة بارز ٌة ،وإن جاء هذا الوعي
متأخرا ً باملقارنة مع التحوالت الحضارية الكربى التي عرفها املغرب الحديث
آنذاك.
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الئحة المصادر والمراجع:

1.1إتحاف األخيار بغرائب األخبار ،محمد بن ادريس الجعايدي ،مخطوطة يف الخزانة
الصبيحية» يف مدينة سال ،كان إعدادها للنرش موضوعاً لرسال ٍة جامعي ٍة أعدها األستاذ عز
املغرب معنينو قصد الحصول عىل شهادة دبلوم الدراسات العليا يف التاريخ املعارص.
2.2أحاديث عن األدب املغريب الحديث :عبد الله كنون ،دار الثقافة ،الطبعة الثانية،
الدار البيضاء1978 ،
3.3االختيار الثقايف يف البناء السيايس يف فكر مالك بن نبي ،محمد البنعيادي ،ط1
2002/
4.4اآلخر األورويب من خالل الرحلة السفارية املغربية يف بداية القرن العرشين  :رحلة
الفقيد محمد الحجوي منوذجا ،نواف عبدالعزيز الجحمة ،جريدة القبس الكويتية عدد
2007/10/27
5.5األخالقيات والتجارة يف الفكر املغريب الحديث :إسامعيل الحسني ،مجلة فكر
ونقد عدد58
جية املعارصة يف املغرب،
6.6أدب
الحج يف املغرب العريب ،مناذج من الرحلة الح ّ
ّ
سعيد بن سعيد العلوي ،مجلة ميقات الحج ،السنة  ،10العدد 1424 /19هـ
7.7أدب الرحالت ،حسني محمد فهيم ،سلسلة عامل املعرفة رقم  ،1989/138تصدر
عن املجلس الوطني للثقافة الكويت.
8.8أسئلة اإلصالح والهوية والعالقة باآلخر يف الفكر املغريب الحديث ،إبراهيم
أعراب ،مجلة فكر ونقد ،العدد .24
9.9إشعاع التجربة املرصية يف بالد الشام وتونس يف :معامل عىل طريق تحديث الفكر
العريب ،معن زيادة ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت يوليو .1987
 1010اإلكسري يف فكاك األسري (محمد بن عثامن املكنايس) :الرحلة منشورة يف تحقيق ومقدمة
دراسية لألستاذ محمد الفايس ،منشورات املركز الجامعي للبحث العلمي ،1960،الرباط.
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1111التحفة السنية للحرضة الحسنية باململكة اإلسبنيولية (أحمد الكردودي) ،مطبوعة
يف نرش ٍة لألستاذ عبد الوهاب بن منصور (منشورات املطبعة امللكية ،1963 ،الرباط).
1212تحفة امللك العزيز مبملكة باريز(إدريس العمراوي) ،منشورة يف طبعة قدمية ،دون
تاريخ من منشورات املطبعة الحفيظية (االحتامل تم يف سنة  )1908وقد أعاد زيك مبارك
نرشها مع التقديم لها بدراسة قصرية ،طبعتها مؤسسة التغليف والطباعة والنرش والتوزيع
للشامل ،طنجة سنة .1989
1313تصورات مغربية للمدنية األوربية من خالل الرحالت السفارية :جامل حيمر ،موقع
سعيد بنكراد.
1414التقنية وحدها بصفتها حداث ًة أوىل الصدمات الحضارية يف الرحلة العربيـة إىل
أوروبا :شاكر لعـيـبـي ،صحيفة املدى العراقية ،عدد  3دجنرب .2005
1515الرحلة اإلبريزية إىل الديار اإلنجليزية (محمد الطاهر الفايس) :قام األستاذ محمد
الفايس بنرش هذه الرحلة صغرية الحجم ،ضمن منشورات جامعة محمد الخامس (مطبعة
جامعة محمد الخامس،1967 ،فاس).
1616رحلة الوزير يف افتكاك األسري :محمد الغساين األندليس ،حررها وقدم لها نوري
الجراح ،سلسلة ارتياد اآلفاق ،دار السويدي للنرش والتوزيع ،أبو ظبي ،ط.2002/1
1717رشوط النهضة ملالك بن نبي :ترجمة عبد الصبور شاهني ،دار الفكر لبنان.
1818صدفة اللقاء مع الجديد :رحلة الصفار إىل فرنسا 1846-1845م ،دراسة وتحقيق:
سوزان ميلر ،عرب الدراسة وشارك يف التحقيق :خالد بن الصغري ،منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بالرباط ،سلسلة نصوص وأعامل مرتجمة رقم  ،2ط.1995/1
1919رصاع الحداثة والتقليد ،معيقات التحول الليربايل باملغرب ،فريد ملريني ،منشورات
دفاتر وجهة نظر ،ط .2006/1
صور املغرب وأوروبا يف أدب الرحالت املغربية:كامل عبد اللطيف ،مجلة فكر
ُ 2020
ونقد ،العدد.2
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2121صورة اآلخر يف أدب الرحلة املغربية ،سعيد بنسعيد العلوي ،باحثات(سلسلة)،
الكتاب رقم ،1999-98/5كتاب متخصص يصدر عن تجمع الباحثات اللبنانيات.
2222الفكر السامي يف تاريخ الفكر اإلسالمي :محمد الحسن الحجوي ،فاس ،املطبعة
الجديدة ،بدون تاريخ
2323مستقبل تجارة املغرب ،محمد بن الحسن الحجوي ،انظر :ملحقات كتاب سعيد
بنسعيد العلوي «االجتهاد والتحديث» :دراسة يف أصول الفكر السلفي يف املغرب ،مالطة،
منشورات مركز دراسات العامل اإلسالمي ،الطبعة األوىل.1992 ،
2424املغرب وأوروبا ،نظرات متقاطعة :عبد النبي ذاكر ،منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية جامعة ابن زهر أكادير ،ط.2007/2
2525مقدمات االستتباع :الرشق موجود بغريه ال بذاته :غريغوار منصور مرشو ،ط،1996/1
منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي – سلسلة إسالمية املعرفة رقم .18
2626مقدمة يف علم االستغراب ،حسن حنفي ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش
والتوزيع ،ط.1992 /1
2727من الذاكرة إىل التاريخ ومن الرتاث إىل الحداثة :حوار مع محمد املنوين ،مجلة
الزمان املغريب ،ع  7 – 6السنة الثالثة .1981
2828املواجهة حضارية ..والنقد ال يكفي :محمد الشاهد ،املسلمون .عدد ،270
17-11رمضان 12-6 ،1410أبريل .1990
2929مؤرخو الرشفاء :ليفي بروفنصال ،تعريب عبد القادر الخالدي ،مطبوعات دار
املغرب للتأليف والرتجمة والنرش.1977/1397 ،
3030مناذج من املصادر الرئيسية لتاريخ الدولة العلوية :محمد املنوين ،مجلة دعوة
الحق ،السنة  ،31العدد األول1990 :م.

الرحلة األندلسية
إضاءات على جتربة علي الورداين التونيس
محمود كيشانه

[*]

عيل بن سامل الورداين ،يرجع نسبه إىل الوردانيني ،منطقة تابعة ملدينة
املنستري بتونس .ولد يف عام 1861م ،والتحق باملدرسة الصادقية يف تونس
العاصمة ،وتعلم الرتكية والفرنسية .صار كات ًبا يف بالط الوزير خري الدين باشا،
وظهر إعجابه به حتى إنه عندما استقال من منصبه وسافر إىل استنبول مل يرتك
الورداين ،بل اصطحبه معه إىل مقر الخالفة العثامنية يف عام 1887م[[[.
ري عىل الورداين ،فهو من اختاره لرحلة
ٌ
كان للوزير خري الدين باشا
فضل كب ٌ
األندلس عندما قرر السلطان عبد الحميد إرسال بعث ٍة علمي ٍة إىل إسبانيا وفرنسا،
وذلك للبحث عن املخطوطات العربية التي استوىل عليها الغرب من قبل،
ومأل بها خزائنه ،باعتبارها كنوزًا معرفي ًة ال غنى عنها .وعليه جاء كتاب الورداين
«الرحلة األندلسية» كثمر ٍة لهذا االختيار وتلك املهمة.
شملت الرحلة األندلسية بعض املدن يف فرنسا ،من قبيل مارسيليا وبوردو،
وبعض املدن يف أسبانيا ،مثل مدريد ،طليطلة ،إشبيلية ،غرناطة ،قرطبة ،بلنسية،
برشلونة ،ثم عادت إىل فرنسا مرة أخرى .وبعد انتهاء الرحلة عاد الورداين إىل
اآلستانة ،ومنها إىل تونس ،حيث عمل يف سلك املرتجمني بالوزارة الكربى.
كانت للورداين اهتامماته األدبية ،ظهر ذلك يف العديد من املقاالت واألشعار
التي كان ينرشها يف الجرائد التونسية ،وخاصة جريدة الحارضة .عرف عنه أنه كان
ٍ
ٍ
ومجاالت
موضوعات متعدد ٍة
ينظم الشعر يف املناسبات ،وينرث املقاالت يف

* ـ باحث يف الفلسفة املعارصة-جمهورية مرص العربية.
ـ انظر خري الدين الزركيل ،األعالم ،طبعة دار العلم للماليني ،الخامسة عرشة2002 ،م ،ج  ،4ص . 290
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شتى[[[ ..وهو مل يتخل عن تلك الروح األدبية يف رحلته األندلسية ،يكفي قوله
واصفًا لحظة بدأ رحلته وهو راكب الفابور« :وعندما ركب َنا الفَابور كان الهواء
ساك ًنا لطيفًا ومرآة الج ّو صقيلة ج ّدا ،ومياه الخليج هادية ال ّروع ،والوقت وقت
العرص والشّ مس مائلة إىل حيث الغروب ( )...ومازلت كذلك حتى استرتت ع ّنا
[[[
ني القَمر ،فشكَّلت للعيون أبهى منظر وأبهج مخرب»
غ ّرة الشّ مس وأرشق جب ُ
للداللة عىل تلك البالغة والجامل وروعة األسلوب الذي غلب عىل الورداين
يف كتاباته ،وأهمها الرحلة األندلسية.
من آثاره العلمية
كتاب الرحلة األندلسية ،والذي كان عبارة عن مجموعة من املقاالت التي
نرشها يف جريدة الحارضة يف الفرتة من  1888م إىل 1890م .وقد نظر بعض
الباحثني إىل هذه الرحلة عىل أنها واحدة من الرحالت األندلسية الثالثة التي
انطلقت من املغرب إىل األندلس وخاصة أسبانيا[[[.
وقد عرف عن الورداين تواضعه ،وأخالقه العالية ،وعدم االهتامم مبظاهر
الحياة وزخرفها املادي .تويف يف عام 1333هـ -1905م ؛ مبا يعني أنه عاش
أربعة وأربعني عا ًما.
تلقى الورداين تعليمه يف املعهد الصادقي حيث كان من أنجب طلبته .وتم
إرساله إىل فرنسا ملواصلة تعليمه العايل ،غري أن انتصاب الحامية منعه من ذلك،
إذ ح ّول االستعامر املدرسة الصادقية إىل مدرس ٍة مهمتها إعداد املرتجمني فقط،
فانتقل إىل تركيا ،ومنها عاد إىل تونس .نرش عىل صفحات جريدة الحارضة
«الرحلة األندلسية» .ثم وقع انتدابه للرتجمة يف الحكومة ،ومن الجدير باملالحظة
[[[-انظر محمد محفوظ ،تراجم املؤلفني التونسيني ،بريوت – لبنان ،دار الغرب اإلسالمي ،األوىل،
1406هـ -1986م ،ص . 5 / 129 ،128
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،الرحلة األندلسية ،تحقيق عبد الجبار الرشيف ،املؤسسة الوطنية
للكتاب بالجزائر ،الدار التونسية للنرش ،بدون تاريخ ،ص . 34 ،33
[[[-انظر محمد بشري العامري ،دراسات حضارية يف التاريخ األندليس ،دار غيداء للنرش والتوزيع ،الطبعة
األوىل1433 ،هـ2012 ،م ،ص . 128
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أي يش ٍء من اللغة العربية إىل
ب النصوص الفرنسية ،وأال ينقل ّ
أنه اشرتط أن يُ َع ِّر َ
درسا غاي ًة يف الشفافية عن
الفرنسية ،فكان له ما أراد ،وهو يف موقفه هذا يق ّدم ً
حب الوطن والدفاع عنه وحاميته من األغراب وأطامعهم ،ففي ذلك امتنا ٌع عن
ّ
نقل أخبار أ ّمته وأرسارها وثقافتها إىل لغة املستعمر حتى ال يساهم يف تأبيده يف
تربة الوطن الطاهرة ،وكتب هذا القصيد بعد إمضاء معاهدة املرىس سنة ،1883
وفيه يتحدث عن عيل باي الثالث [[[.
ويرى أحد الباحثني أنه بعد انقطا ٍع طويلٍ عن مصاد َر املعرفة يف إسبانيا بدأ
العرب ،سوا ًء منهم املشارقة أو املغاربة يرت ّددون عىل إسبانيا ،وقد كان الغرض
ٍ
مخطوطات
من رحالتهم طلب العلم وال ّرغبة يف اكتشاف ما يف هذه البالد من
ٍ
يب .كام أنه يرى أ ّن تر ّد ُد العرب عىل إسبانيا ُيثّل ربطًا جدي ًدا
وتراث
علمي عر ٍّ
ٍّ
للصالت التي انقطعت طوال قرون عديدة بني البالد العرب ّية والغرب عمو ًما .ومن
ّ
لعل أه ّمها اِنطواء العرب عىل
ثم يرجع انقطاع هذه العالقات إىل ع ّدة صعوباتٍ ّ
خاصة يف القرون الوسطى بعد الهزائم التي لحقت بهم من قبل الغرب
أنفسهم
ّ
املسيحي ،وطرد املسلمني من األندلس[[[.
بيد أ ّن العرب واملسلمني – يف رأيه -أخذوا يخرجون من هذه العزلة إثر حملة
نابليون بونابارت عىل مرص .وقد تجلّت بوادر الوعي مبكانة الغرب مع مح ّمد
عيل ،الذي أدرك عمقٍ األبعا َد الحضاريّة لحملة بونابارت ،وذلك ما جعله يقتنع
برضورة االقتباس من الغرب مع املحافظة عىل ال ّروح اإلسالم ّية .كام جعله يقتنع
بأن ال سبيل لتحقيق هذه املعادلة إالّ عن طريق املعرفة[[[.
لقد استغرقت الرحلة شهرين ،زار خاللها والوفد الذي معه مدنًا عديدة ،من
قبيل مدريد واألسكوريال وطليطلة وإشبيلية وغرناطة وقرطبة وفالنسيا وباريس،
«ويف كل مدينة من هذه املدن ،ما عدا باريس ،كانت البعثة تقتفي آثار العرب
[[[-بدري بن منور ،عيل الورداين متسك بالعربية لغة ،جريدة املغرب ،بتاريخ 2018 / 5 / 29م .

السـلطـان مبه ّمـة علميّـة فـــي إسبانـيا،
[[[-مصطفى الستيتي األديب التّونيس عيل الورداين مـكلّـفًا من ّ
عىل الرابط التايل http://ar.leaders.com.tn/article/3450- :
[[[-املصدر نفسه.
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واملسلمني يف املكتبات والخزائن ،ملتفتة بني الفينة واألخرى ،إىل املعامر
الغريب اإلسالمي ،أو إىل بعض مظاهر الحياة اليومية يف أسبانيا الحديثة»[[[.
ومتثل رحلة الورداين واحد ًة من الرحالت التي تصطبغ بالصبغة العلمية،
وهي من الرحالت الرسمية التي كانت بأوامر من القيادة السياسية يف تلك الفرتة،
بل لقد كانت من أعىل قيادة سياسية يف العامل اإلسالمي ،يقول الورداين « :أنه
ملا كان االهتامم بشأن تقدم العلوم واملعارف من أجل املقاصد املتجهة نحو
تقدمها يو ًما فيو ًما ،أنظار جاللة موالنا السلطان املعظم عبد الحميد خان...،
بعثت نظارة املعارف العمومية السلطانية ،مأمورية إىل أسبانيا وباريس ،ولندرة
لالطالع عىل بعض ما بها من اآلثار العربية ،والكتب النفيسة اإلسالمية ،وعينتني
ترجامنًا للأممورية بأمر حرضة الوزير الخطري والفيلسوف الشهري عامل الوزراء
ووزير العلامء صاحب الدولة منيف باشا وزير املعارف العمومية»[[[.
ويرى أحد الباحثني أن هذه الرحلة تعد حلقة من حلقات الرحلة العربية –
اإلسالمية املتجهة نحو اآلخر– الغرب« ،وهي رحل ٌة تأخذ القليل أو الكثري من
األسئلة املطروحة ،يف القرن  ،19عىل املثقف الرحالة العريب املسلم ،مبرجعيته
اإلسالمية التي أعادت –عن طريق الرحلة واالرتحال– صياغة فضائها املادي
والرمزي يف هذه املرحلة الزاخرة بتضارب املصالح ،وتعدد املواقف ،واختالف
الرؤيات والرؤى»[[[ .لكن الغريب يف األمر أن هذه الرحلة كانت يف مرحلة أفول
الدولة العثامنية دولة الخالفة ،تلك الفرتة التي بدأت الدول األوروبية تتكالب
عليها ،كام تتكالب األكلة عىل قصعتها ،وهذا يف رأيي يدل عىل أمرين من
األمور املهمة:
[[[-عبد الرحمن مؤدن ،الرحلة األندلسية صورة الحوار وحوار الصور ،أعامل الحلقة الدراسية  :أسبانيا
بعيون الرحالني املغاربة – مخترب الرسديات – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بنمسيك – املغرب ،الدار
البيضاء2011 ،م ،ص . 104

[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،الرحلة األندلسية ،تحقيق عبد الجبار الرشيف ،املؤسسة الوطنية
للكتاب بالجزائر ،الدار التونسية للنرش ،بدون تاريخ ،ص . 31
[[[-عبد الرحمن مؤدن ،الرحلة األندلسية صورة الحوار وحوار الصور ،أعامل الحلقة الدراسية ،أسبانيا
بعيون الرحالني املغاربة ،مخترب الرسديات ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بنمسيك ،املغرب ،الدار
البيضاء2011 ،م ،ص . 103
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 االهتامم الشديد بالعلم حتى يف أوقات التدهور الحضاريوالثقايف ،رمبا للتزود وإعادة الدور التاريخي ،والبحث عن الرتاث
العلمي الذي قد يقود األمة املريضة ،ويقيلها من عرثتها.
إتاحة الجانبني الرشقي والغريب للبحث والدراسات العلميةوالتنقيب عن العلوم يف أقايص دول الجانبني ،رغم الخالفات السياسية
والنزاعات الحربية ،والتكالب عىل الرثوات يف الرشق.
لكن من الخطأ النظر إىل رحلة الورداين عىل أنها رحل ٌة رسمي ٌة فقط ،بل إننا
نرى أن تلك الرحلة اتخذت من الرسمي أداة إلشباع الشخيص عنده ،فال شك
أنه كان متشوفًا الرتياض أرض جديدة ،ويتعايش مع أفكا ٍر جديد ٍة ،ويتواصل
مع ٍ
أناس آخرين ،ويعرف ثقافات الشعوب األخرى ،ولو كانت الرحلة قصرية،
وال تتيح له التعرف عليها تعرف الخبري .هذا األمر يقودنا إىل يشء من األهمية
مبكان ،وهو أن الرحلة األندلسية التي قام بها الورداين كانت ذات طابعني:
طابع حكومي سيايس رسمي ،تقف حدوده عن الهدف الذيسيقت من أجله الرحلة.
معيٍ ،بل ترك
طابع شخيص ،مل يقف عنده الورداين عند ح ٍّد ّلنفسه التبحر فيه والتزود منه ،وكأنه العطشان الذي يريد أن يروي
ظأمه ،وما ظأم الورداين إال ظأم علمي ومعريف من الدرجة األوىل.
ولقد ظهر هذا الطابع الشخيص يف قول الورداين« :فأحببت أن أكتب شيئًا من
رحلتي هاته ،وما استكشفته من املشاهدات واآلثار بتلك الديار؛ قيا ًما بواجب
ميا لفرائض الذمة ،والله سبحانه وتعاىل املسؤول يف جعلها مظه ًرا
الخدمة ،وتقد ً
للقبول ،إنه هو الويل الحكيم»[[[ .ولكن من الواضح أن الورداين سواءً أكان
منظوره رسميًا أم شخصيًا كان يحاول بعمله أن يقدم خدم ًة للقيادة السياسية التي
أوكلت إليها أمر الرتجمة ألعضاء الرحلة ،كام كان يحاول أن يربئ ذمته ويقدم
خدم ًة جليل ًة ألبناء أمته من خالل تعريفهم بكل تفاصيل الرحلة التي ارتحلها،
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،الرحلة األندلسية ،تحقيق عبد الجبار الرشيف ،ص . 31
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فيكون بذلك قد ق ّدم صور ًة تفصيلي ًة عن طبيعة البلدان التي ارتحل إليها ،فكان
مرش ًدا أمي ًنا وهاديًا لبي ًبا للتابعني ،وق ّدم خريط ًة يستطيع السائر يف مكان غريب أن
يهتدي بها ،فتدله عىل الطريق.
ٍ
واملتأمل يف بداية رسد الورداين لرحلته ليتأكد متا ًما أننا أمام
شخص دقيقٍ
للغاية لن يرتك شاردة أو واردة إال أشار إليها ،وكأنه كان شديد اإلرصار عىل نقل
الصورة للقارئ كام رآها هو ،وقد تأكد يل هذا األمر عندما بدأ بالحديث عن
الفابور -السفينة البخارية-التي يستقلها يف البحر ،وكيف جعل حديثه عنه مرتبطًا
بالرشكة التي أنتجته ،وكأنه كان يشري إىل أن الفكر الغريب يف هذه الفرتة كان يتجه
إىل َمأسسة قطاعات الدولة ،وكيف يبحث الغرب عن نظم انتقال آمنة ملواطنيه
حرصا عىل حياتهم .يقول« :وذهبنا إىل الفابور
عن طريق رشكات مؤسسية؛
ً
املسمى ملوز -وهو اسم لنهر من أنهر فرنسا– أحد فابورات رشكة بكيت ،وهي
رشكة فرنساوية مركزها العمومي يف مارسيليا ،وهي حديثة عهد التشكل ،وعدد
بواخرها اثنتا عرشة باخرة ،وأعاملها منحرصة يف ماملك الدولة العلية ،وجنوب
الروسية ،وجمهورية أمريكا ،وحكومة املغرب األقىص ،ومرجعها فرنسا «[[[.
وقد قارن الورداين من طرف خفي بني الحالة االقتصادية يف الغرب ،ويف
البالد اإلسالمية حيث الخالفة العثامنية من حيث غالء األسعار يف األوىل،
وانخفاضها يف الثانية ،ورمبا كان هذا دليل عىل رفاهية الحياة يف الرشق وغنى
أبنائها ،وشقاء الحياة يف أوروبا وفقر أبنائها ،يقول « :وكان الفابور موسوقًا بنحو
مائتي ألف دجاجة ،فسألت عن موردها ومصدرها فتبني يل أنها مشرتاة من
املاملك املحروسة العثامنية ،باألمثان الزهيدة التي ال تزيد عن خمسة قروش
عن كل دجاجة بحساب املتوسط ،وتحمل إىل مارسيليا ،فتباع فيها الدجاجة
بثالثة فرنكات عىل األقل ،وهذا النوع تحقق يل بعد أن وصلت إىل مارسيليا أنه
أرخص فيها منه يف باريز»[[[.
وتظهر هذه املقارنة أيضً ا يف العديد من نصوص الرحلة األندلسية ،من ذلك
مثالً قوله عن تعداد سكان قرطبة ووصف أزقتها « :أهلها اليوم عدتهم خمسون

[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،السابق ،ص . 32
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس السابق ،ص . 31
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ألفًا ،عىل أنها كانت يف أيام العرب تشتمل عىل أزيد من مليون نفس عىل ما أقر
به كثري من مؤرخي اإلفرنج ،وبناؤها عىل الطراز األوروباوي ،وأزقتها قسامن
:قسم خطه اإلسبانيوليون ،وقسم بقي من مخطوطات العرب»[[[ .ومن ذلك قوله
عن بعض العادات هنا وهناك« :كام أين شاهدت أيضً ا بقية من عادات العرب
عند أهايل إسبانيا ،من ذلك لباس نساء البادية بها ،فإن كيفية ثوبهن كثياب نساء
قائال :
البوادي يف تونس»[[[ .ومن ذلك أيضً ا حديثه عن سبب جامل نساء أسبانيا ً
«ومن ذلك حال نسائهم ،فإنهن من أجمل نساء أوروبا؛ المتزاج الدم اإلسبانيويل
بالدم العريب ،وتناسب األلوان واألشكال يف أغلبهن»[[[.
رضا حضو ًرا قويًا ،لكنه خفي ال يدركه القارئ إال
وهذا يعني أن األنا كان حا ً
بعد تأملٍ يف النصوص ،والربط بني الفقرات ،ونحن ال نلوم عىل الورداين ذلك،
إذ إن األنا ال ميكن االنفصال عنه ،يحمله معه اإلنسان حيثام حل ،وأينام ارتحل.
ومن تلك املظاهر الدالة عىل حضور األنا عنده –وهو يف سبيل رحلته الرسمية
العلمية يف آن– وصفه لحصون الدولة العثامنية من حيث منعتها وقوتها ،إذ يقول:
«وإذا بنا وصلنا لبوغاز الدردنيل والقلعة السلطانية ،فلمحت مثة من الحصون
والقالع الحصينة ما يرس الحبيب ويسوء العدو ...وقد أخربنا قبودان الفابور أن
هذا املوقع معدود أول موقع يف الدنيا من جهتي القوة والتحصني ،وإن كان جبل
طارق يشاركه بعض مشاركة يف ذلك ،إال أن الدردنيل يزيد عنه بأمور أعظمها أنه
املفتاح الوحيد بني أوروبا وآسيا منها أي دولة كانت يف العامل ،ال تكاد تعرب إال
بعد خسارة ثالثني مدرعة حربية ،حسبام تقتضيه القواعد البحرية»[[[ .وهذا يقودنا
إىل تفسري واحد له شقان أما التفسري فهو إعجاب الورداين بالقوة العسكرية التي
كانت عليها الدولة العثامنية ،عىل الرغم من أن التاريخ يحدثنا أن تلك الفرتة
التاريخية كانت من أضعف أطوارها التاريخية ،أما الشقان فهام :حضور األنا
العدايئ واآلخر املعادي نتيجة املقدمات التاريخية التي كونت الذهنية العدائية
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،املصدر السابق ،ص . 66
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،املصدر السابق ،ص . 71
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،املصدر السابق ،ص . 73
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،املصدر السابق ،ص . 33
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عند الجانبني ،وهي الذهنية التي تفرس أسباب الخوف من الجانبني تجاه بعضهام
ذاهب يف رحلته ،ليبحث عن املخطوطات
والشق الثاين أ ّن الورداين
البعض،
ّ
ٌ
والراوائع اإلسالمية ،وهو يستحرض اآلخر املغتصب والسارق لهذه املخطوطات
والروائع ،بيد أن هذا االستحضار مل مينعه من اإلشادة بالجوانب اإليجابية يف
الغرب ،التي رآها خالل رحلته .ومن ثم فقد اتجه أحد الباحثني إىل التأكيد عىل
أن الصورة التي ترسمها الذات لآلخر ال تقدم عف ًوا ،كام أنها ال ترسم يف خلو
تصميم أو سبق تقدير ،كام أنها يف رأيه ليست نتيجة املشاهدة واالتصال ،وإمنا
هي مثرة وعي ومعرفة سابقني[[[.
ومن ثم يبقى حضور األنا بجوار اآلخر عالم ًة فارق ًة يف هذه الرحلة ،وهذا ما
أكده أحد الباحثني ،حني ذهب إىل أن الورداين قام برحلتني يف رحل ٍة واحد ٍة :رحلة
فعلية يف الحارض ،ورحلة رمزية يف املايض لتاريخ األندلس العريب اإلسالمي؛
األوىل يؤدي فيها مهم ًة رسمي ًة ،والثانية شخصية ،عمد فيها إىل القيام بعملية
استقصاء لآلثار اإلسالمية باألندلس .ويتبني للقارئ أن الرحلة الثانية غلبت عىل
الرحلة األوىل بسبب انشداد الرحالة إىل املايض ،وحرسته عىل ضياع األندلس،
ومن ثم يرى الباحث أنه نجم عن ذلك رحلتان :رحلة إىل اآلخر ،ورحلة إىل
األنا ،صاحبهام تقديم صورة لآلخر ،يف مقارنة مع األنا ،انطالقًا من منجزات
الفرنيس وعادات األسباين ،مع تقديم صورة للذات ،مام طبع رحلة الورداين
بتوتر حاد بني األنا واآلخر ،حكمه أسلوب املقارنة الذي انتهجه الرحالة بني
املمتلكات املادية واملعنوية للذات واآلخر[[[.
ربا عىل العودة إىل املايض ،لدوافع نفسية يف املقام
غري أن الورداين كان مج ً
األول ،فكل ما يف األندلس مثالً من قصور ومساجد وحصون وعالمات ودالئل
تذكره مبايض املسلمني يف تلك البقعة من أوروبا ،فاآلثار العربية واإلسالمية
املوجودة يف األندلس هي التي ساقته سوقًا إىل املايض ،فيتجه إىل الحديث
عن هذه اآلثار مبي ًنا تاريخ نشأتها وأسباب تشييدها وجامل نقوشها ومساحتها،

[[[-انظر سعيد بن سعيد العلوي ،أوروبا يف مرآة الرحلة ،الرباط ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
1995م ،ص  ،12وما بعدها .

[[[-بوشعيب الساوري ،األنا واآلخر يف رحلة الورداين ،أعامل الحلقة الدراسة  :أسبانيا بعيون الرحالة
املغاربة ،مخترب الرسديات ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بنمسيك ،املغرب 2011 ،م ،ص . 118
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وقد يصل به الحال إىل التأمل والتأيس عىل فقدانها ،مبي ًنا أن السبب يف ضياع
األندلس سبب سيايس يف املقام األول ،ولذا وجه لومه إىل ملوك األندلس ،إذ
لو مل تفرتق إىل طوائف متنازعة متصارعة ،ملا استطاع العدو إليهم سبيالً ،كام
أنه مل يربئ اآلخر من إزالة كل أثر لإلسالم يف األندلس ،فقد تم تحويل العديد
من املساجد إىل كنائس ،فقد أخرب أن جامع قرطبة صار كنيسة ،وأن املسلمني
رسا[[[.
طُرِدوا من األندلس ،وألزموا األهايل برتك الدين ق ً
لكن استحضار الورداين للذهنية التاريخية املاضوية مل يدعوه للوقوف
عىل األطالل كام كان يفعل الشاعر العريب القديم ،أو يدعوه للبكاء عىل الزمن
املايض كام يبيك الطفل عىل اللنب املسكوب –وهي صف ٌة مميز ٌة لبعض الرحالة
العرب خاصة إذا كانت الرحلة ملدينة من املدن التي كانت يف حوزة املسلمني
يف املايض[[[– وإمنا كانت هذه الذهنية تجربه عىل األىس والحزن الذي مل
يستطع إخفاءه يف ثنايا حديثه أو بني سطور الرحلة األندلسية .وهذا ما ال ميكننا
لومه عليه ،إذ إن هذه مشاعر ال يستطيع أي إنسان أن يسيطر عليها ،فضالً عن
أن يغالبها .ولكن يحسب للورداين أن هذه الذهنية وتلك املشاعر مل تتحكم فيه
بحيث يهمل موضوعه الرئيس الذي ساق كتابه يف الرحلة من أجله ،وإمنا مىض
يف طريقه حتى نهايته.
ٍ
بسيط للمفهومني :أسبانيا/األندلس،
يئ
ولقد قام أحد الباحثني بجر ٍد إحصا ٍّ
فوجد ما يقرب من خمسني مرة تتكرر فيها كلمة أسبانيا ،عرب مواقع عديدة
يف الرحلة ،وباملقابل مل تتجاوز كلمة األندلس إحدى عرشة مرة ،ومن ثم
فهو يرى يف ذلك اعرتاف الرحالة الورداين بأن الرحلة الحالية اتجهت إىل
أسبانيا ،بكل حموالته املعرفية والتاريخية والوجدانية ،أما األندلس فلم تنجز
إليها الرحلة عىل مستوى الواقع ،وإمنا أنجزت عىل مستوى الذاكرة من خالل
املؤرشات الرمزية املجسدة يف الكتب واملخطوطات باألساس[[[.
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،الرحلة األندلسية ،تحقيق عبد الجبار الرشيف ،ص . 68 ،66
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وأما من ناحية الجانب الوصفي فهو كان يصف املدن وصفًا دقيقًا إىل ح ٍّد
ٍ
بعيد ،وكأنه كان يرسم خريط ًة أو دليالً لغريه من أبناء املسلمني الطامعني يف زيارة
هذه املدن ،ومل يرتك الورداين شيئًا من وصف هذه املدن إال أدىل فيه بدلوه ،إذ
مهتم يف بداية وصفه مبباين املدينة التي يدخلها وأزقتها وشوارعها ،وأهم
كان
ً
معاملها ،سوا ًء أكانت منتزهات ،وبساتني ،وما تشمله من أوتيالت وقهاوي،
فضالً عن معاملها أم مصانعها املشهورة[[[.
مل يحدد لنا الورداين الشخصيات املسافرة معه يف الرحلة ،رمبا الهتاممه
بوصف الرحلة ،ذلك أنه كان متشوقًا لقاء املجد اإلسالمي يف األندلس؛ ليك
يحاول أن يربط بني الصورة الذهنية املاضوية التي كونها عقله الباطن عن
كون هذه البالد ظلت تحت حوزة الحكم اإلسالمي طيلة قرون ،وبني الصورة
املستقبلية التي كان يحاول رسمها عن األندلس بعد خروج املسلمني منها،
وكأنه كان يرسم بكائية عىل األطالل كتلك التي كان يفعلها الشاعر العريب يف
الجاهلية واإلسالم أيضً ا .ومن ثم نستطيع القول أن الورداين مل يستطع مطلقًا
االنفكاك من أرس املايض ،ولذا كان يتحسس هذا املايض يف مشاهداته يف
املناطق التي كان يزورها ،سوا ًء أكانت معامرية تتعلق باملعامر والفن اإلسالمي
أم مكتبية تتعلق باملكتبات التي يزورها والتي تزخر مبؤلفات املسلمني ،أو
غريهام .ولذا «يكون اعتبار الصورة الرتكيبية القامئة عىل نوع من التوليف بني ما
تركه املسلمون من جهة ،وما أنجزه من جهة أخرى اإلسبانيون ،محاولة خجولة
علم أن طبيعة املرحلة التاريخية ،فضالً عن رواسب
لبدء الحوار بني الطرفنيً ،
رصاع امتد طويالً ،وما يزال ،أزيد من ألف عام ،تظل مهيمنة عىل نوع العالقة
بني الشعبني .إنه حوار معاق بسبب الرواسب ،املشار إليها سابقًا ،املوجهة لهذه
العالقة»[[[.
ويبدو أن دور الورداين يف الرحلة كان مجرد ناقل للمعلومات ،وواصف
يصف واقع الحال ،دون أن يستخدم قلمه يف النقد أو املقارنة حسبام تؤدي

[[[-انظر وصفه ملدينة مارسليا ،عيل بن سامل الورداين التونيس ،الرحلة األندلسية ،تحقيق عبد الجبار
الرشيف ،ص . 37 ،36
[[[-عبد الرحمن مؤدن ،الرحلة األندلسية صورة الحوار وحوار الصور ،ص . 110
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إليه ثقافته اإلسالمية وخلفياته العربية ،وهذا يعني أنه التزم مبنهج العرض ال
النقد ،الوصف ال املقارنة إال يف القليل النادر .فاملقارنة عند الورداين مقارنة من
طرف خفي ،فلم تكن مقارنة مقصودة محددة بدقة ،وإذ مل يعرض مثالً ملقارنة
بني موضوع ميس الطرفني ،ومل يحدد أوجه مقارنة كتلك املقارنات التي تعقد
بصور ٍة واضح ٍة ومنهجي ٍة ،وإمنا كان عندما يتطرق إىل قضية ما شاهدها فإنه
يعرضها وكأنه يحاول أن يعقد مقارنة بينها وبني مثيلتها يف الغرب ،أو لعله يحاول
أن يعقد مقارنة بني ما تؤدي إليه هذه القضية يف الغرب ،وما تؤديه مثيلتها يف
الرشق ،وإذا ما استدعته املقارنة فيكون بطريق ٍة فجائيّ ٍة حسب ما شاهده دون
ترتيب مسبق لذلك.
ولقد وقف الورداين عىل بعض الدور العلمية –مدارس ومعاهد-املوجودة
يف مرسيليا ،مبي ًنا أماكن تواجدها ،ودقة اختيارها يف أماكن رائعة املنظر شديدة
الجامل .يقول « :وفيها عدة مكاتب مهمة عظيمة الفائدة ،منها :املكتب التجاري،
وفيه تدرس علوم التجارة ،وفيه يدرس اللسان العريب ،وله معلمون من نصارى
الشام ،يهاجرون إليها رغبة يف كرثة املرتبات ،وهذا يدل عىل أن فرنسا تهتم
كل االهتامم برواج تجارتها يف البالد العربية ،ورعاية منافعها بهذا اللسان»[[[.
واستنتاج الورداين يف محله هنا؛ ألن مرسيليا ،وهي دول ٌة ساحلي ٌة كانت السفن
منها إىل البالد اإلسالمية والعكس كانت مستمرة ،ومبا أنها كانت متثل مينا ًء
تجاريًا بني الرشق والغرب فكان من الالزم دراسة اللغة العربية التي تقودهم
للتعامل مع أصحاب هذه اللغة يف البيع والرشاء ،وغريهام مام تستلزمه أساليب
التجارة.
غريب مل
أي يش ٍء
ولقد كان صاحب رحلة األندلس
ٍ
ً
حريصا عىل عدم ترك ّ
تره عيناه من قبل ،وال سمعت به أذناه ،ومن ثم فقد توقف عند املالهي يف
مرسيليا أو ما يسمى يف البالد العربية السريك ،متعج ًبا مام رآه فيها ،ومن ثم
عرفه تعريفًا مقتض ًبا ،لكنه مقنع يالمس أفهام القارئ« :وأهم املالهي عندهم
امللهى الذي يسمونه السريك ،وهو محل تلعب فيه الخيل ،وقد رأيت من
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،الرحلة األندلسية ،تحقيق عبد الجبار الرشيف ،ص . 37
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التنظيم وحسن تعليم الخيل ما يذهل الناظر ،حتى إن الفرس يحسن الرقص
ج ًدا ،ويخيل للمتأمل أن ذوقه للموسيقى ال يخالف ذوق اإلنسان ،إال بكون
هذا ذوقه طبيعي يف غالب األشخاص ،واآلخر ذوقه كسبي»[[[ .ومل يفته بعد
ذلك أن يشري إىل قيمة تذكرة دخول هذا السريك ،وكان مقدارها من واحد إىل
خمسة فرنكات ،وأن يشري كذلك إىل أنه يستبدل به التياترو يف فصل الشتاء،
حيث تعطل ألعاب السريك ،لينصب التياترو.
إن عالقة الفرنسيني بالوافدين من الدول األوروبية للعمل بها كانت عىل
غري ما يرام ،وذلك يف ما يتعلق بأصحاب املهنة الواحدة ،وقد توقف الورداين
عند اختالط الطليانيني بالفرنسيني يف فرنسا ،ويفرس تزاحم الطليانيني عىل أنه
يرجع إىل أن أعظم تجارتهم هي الخدمة البدنية ،وذلك بأن ترسل من جزر
إيطاليا كجزيرة سيسيليا من جنوب إيطاليا العاجزين عن التكسب يف أوطانهم،
وذلك لكرثتهم فيها إىل العديد من األقطار األوروبية ،وقد ذكر الورداين أن عدد
هؤالء وصل إىل األربعني ألفًا .وهذا أوغر عليهم صدر املواطنني الفرنسيني
املشرتكني معهم يف املهنة نفسها ،ما استتبعه العديد املجادالت واملناوشات
بينهم ،خاصة أن أجرة الطليانيني كانت متثل نصف أجرة املواطن الفرنيس ،ما
كان يدعو أصحاب العمل إىل استخدامهم وتركوا املواطنني أبناء فرنسا[[[.
مهتم بذكر تفاصيل الرحلة قدر املستطاع ،وعول أكرث عىل
كان الورداين
ً
التفاصيل التي ال يوجد لها مثيل يف الرشق ،كاألشجار الجميلة التي عىل
جانبي السكك الحديدية عىل طول الطريق« ،ومام يشوق الخاطر ويروق الناظر
إحاطة كافة سكك الحديد باألشجار الظليلة من الجانبني ،بحيث ال يكاد الناظر
يتمكن من اإلحداق عليها مع جسامتها؛ لشدة الحركة والسري ،فتمر م ّر السحاب
وتختطف األبصار اختطاف الربوق ،كل ذلك داللة عىل منو العمران والرتقي
يف بالد فرنسا»[[[ .أو تلك التي لها مثيل بيد أنها تنطوي عىل اختالف قليل أو
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،املصدر السابق ،ص .37
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،املصدر السابق ،ص .38
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس السابق ،ص . 38
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كثري ،ومن تلك التفاصيل اهتاممه باألوتيالت واللوكندات .هذه األوتيالت
ومطعم
توجد بجوار محطات السكك الحديدية ،وتكفي املسافرين راحة ومبيتًا
ً
ومرشبًا ،إال أن الورداين كان يأخذ عليها ارتفاع أسعارها باملقارنة مبراكزها.
وال شك عندنا أن الفابور هو الوسيلة الناجعة التي قامت بتعريف الورداين
عىل تلك البالد ،فقد كان وسيلته ،ولذا انطبع عليه ذلك فكان كثري الحديث عن
كل ما ميت للفابور بصلة ،كاملحطات وما جاورها من لوكندات وأوتيالت،
والسكة الطوية التي كان يقطعها القطار ،غري أن ما لفت نظره يف الطريق التي
تقطعها القطارات أنها متر بعدد من األنفاق الجبلية التي شقتها يد اإلنسان
الصانعة بالقوة الفعالة ،ويوجد يف أثناء الطريق بعض الجبال التي اخرتقتها يد
الصناعة بالقوة الفعالة ،فمررنا من عدة ثقوب ( ،)23أكربها ما يستمر فيه سري
القطار مقدار مثاين أو تسع دقائق.
فقدان النزعة النقدية
النزعة النقدية يف الرحلة األندلسية كانت نادر ًة بحيث تكاد ال تبني ،وهي
ليست نزع ًة نقدي ًة عميق ًة ،بل هي أقرب إىل رأي يقارن فيه بني حالني أو أمرين
يف الرشق والغرب يُشت ّم منه رائحة النقد العابر ،كام أن الندوي مل نره يقف
موقف النقد تحت إلحاحات عقدية ،فهو مثالً مل ينقد يف حديثه عن التياترو هذا
اللون –عىل الرغم مام يعج به من خالعة ومجون ورشب للخمور– وإمنا اكتفى
بتعريفه واإلشارة إليه ،وهذا األمر نجده أيضً ا عند رفاعة الطهطاوي يف بعثته إىل
فرنسا ،حيث وقف عند بعض املظاهر الفرنسية يف الناحية االجتامعية وغريها
دون نقدها ،أو حتى اإلشارة إىل مخالفتها لطبيعة العادات والتقاليد التي قامت
عليها املجتمعات العربية[[[.

ويكفي أن نلقي نظرة عىل بعض النصوص لندرك أن النقد كان عاب ًرا،
بيد أنه يف الوقت ذاته يكشف عام بداخل الورداين من مشاعر جراء ما يراه
يف رحلته ،خالصتها مونولوج داخيل يدور حول مقارن ٍة باطني ٍة بني الرشق

[[[-انظر رفاعة رافع الطهطاوي ،تخليص اإلبريز يف تلخيص باريز ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم
والثقافة2012 ،م .
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القديم يف أدواته والغرب الذي يخطو خطواته نحو التقدم.
ومن هذه النصوص:
«ومن الغريب أن األوروبيني يعيبون علينا لوجود السؤال يف بالدنا،
والشحاذون عندهم أشد نكبة ،وأبرد قل ًبا ،مام هم عليه عندنا»[[[ .وهذا النص
يقيم فيه الورداين عىل األسلوب االستنكاري ،وكأنه يستنكر عىل الغرب يف
نقدهم العرب يف ذلك ،والحال عندهم أشد وأنىك.
«ثم إين سألت حاكم مدينة غرناطة :هل يوجد أناس بأسبانيا من نسل العرب،
مع بقاء أسامء عائالتهم األندلسية؟ فقال بأن ذلك ال أثر له اآلن بأسبانيا البتة،
والظاهر أن القوم مرت عليهم أيا ٌم صعب ٌة واضطها ٌد عظي ٌم ،حتى اضطر من بقي
منهم لسرت أصالتهم وعائالتهم ،خوفًا من الحكومة؛ بسبب االنقالبات الهائلة
والحروب العظيمة»[[[ .وهذا يقودنا إىل أن ذكريات املايض ال تزال ماثلةً أمام
ظل طيلة مثانية قرون ،وهي
أعني الورداين ،خاصة أن الحكم اإلسالمي لألندلس ّ
فرت ٌة جعلته يسأل عن مكان وجود العرب يف األندلس ،وكأنه كان ينتظر الرد بأن
وجودهم يشكل نسب ًة كبري ًة من قوام املجتمع األندليس ،بيد أنه يبدو أنّها كانت
مجرد أحالم ،ففوجئ مبا مل يكن يف حسبانه ،وهو الزوال من الوجود ،أو من هذه
البيئة ،ورغم أن هذه املواقف كان ينبغي أن ينطلق منها الورداين للتأسيس لنزع ٍة
نقدي ٍة تتغلغل داخل أجزاء الرحلة األندلسية ،إال أنه مل يفعل ،وارتىض أن يقوم
مبجرد نقد عابرّ ،
يدل عىل افتقاد الورداين للنزعة النقدية العميقة التي تنبني عىل
ٍ
جانب ثالث.
وعقدي من
وأخالقي من جانب ثان،
يف من جانب،
ٍ
ٍّ
أساس معر ٍّ
ٍّ
ورمبا يرجع ذلك إىل عدة أسباب يف رأيي وهي:

أن الناحية الرسمية غلبت عىل توجهه يف هذه الرحلة ،أو عىلأقل تقدير جعلته مير عىل العديد من القضايا واألفكار التي كانت
جديرة بالنقد كاملوقف السيايس ،أو رجل السياسة الذي يحكم عىل

[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،الرحلة األندلسية ،تحقيق عبد الجبار الرشيف ،ص .42
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األمور بعيدا عن العاطفة القومية أو الدينية أو الوطنية رمبا.
امليل إىل الوصف ،فقد غلب عىل هذه الرحلة الجانب الوصفي،فالر جل ارتاد أرضً ا جديدةً ،ومن يرتاد أرضً ا جديد ًة تعلوه نظرة
االنبهار واالندهاش واإلعجاب ،ومن ثم يتجه قلمه إىل الوصف
بكل ما متلكه جوانحه.
أن الورداين كان يضع يف ذهنه القارئ ،ومبا أنه وضع القارئنصب عينيه ،فقد ارتأى أن يرسم وصفًا تفصيل ًيا لألماكن التي يزورها
أو تقع عليها عينه ،وكأنه يرسم خريطة ملن يأيت بعده ،حتى يهتدي
بها يف سريه.
ومن ثم فالنزعة النقدية وإن كانت تختفي وراء الوصف ،فهذا ال يعني أنها غري
موجودة ،بل كانت توجد عىل فرتات يف الرسالة ،خاصة إذا حرضت األنا الذي
ال يشعر بالدونية تجاه اآلخر ،وهذه النزعة إما منبني ٌة عىل ناحي ٍة تاريخي ٍة ماضوي ٍة،
أو ناحي ٍة عقدي ٍة ،أو مبني ٌة عىل ناحي ٍة عقلي ٍة ،أو مبني ٌة عىل ناحية الواقع الذي يشهد
بصدق نقده.
فالنقد املبني عىل ناحي ٍة تاريخي ٍة ميثله النص الذي يقول فيه الورداين:
«والفكر العام عند الشعب اإلسبانيويل قاطبة هو االستيالء عىل سلطنة املغرب
األقىص وجبل طارق ومملكة الربتغال ثم صريورتها جمهورية»[[[ .وقوله« :أما
رتا وعرضها أربعة،
اآلثار العربية بها –يقصد إشبيلية– هي منارة طولها ثالثون م ً
وصحن مسجد قد صار مسجده كنيسة»[[[.
والنقد املبني عىل ناحي ٍة عقدي ٍة ميثله النص الذي يقول فيه الورداين :إن
رسا»[[[.
«أسبانيا ملا دخلت بالد العرب (األندلس) ألزمت األهايل برتك الدين ق ً
وقوله« :ومن العجب العجاب أن أولئك الرهبان كلام ظفروا مبسلم عرضوا عليه
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،املصدر السابق ،ص . 74
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،املصدر السابق ص . 56
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التنرص ،وقد حصل يل ذلك مبدينة األسكريال ،ملا كنت فيها ،فقد عرض عيل
أحد سخفائهم ترك الديانة اإلسالمية مرا ًرا ،واعترب ذلك يف حالة تعصب القوم،
قياسا لغريه من جميع األمور»[[[.
اجعله ً
والنقد املبني عىل ناحية الواقع ميثل النص الذي يقول فيه الورداين منتق ًدا
املشاهد الدموية يف لعبة مصارعة الثريان األسبانية« :هنا مالحظة ال تخلو من
فائدة ،وهي أن هذه األلعاب قد أثرت يف أخالق اإلسبانيوليني شدة وحامسة؛
لتعودهم دامئًا عىل مشاهدة الدماء وسفكها واستهانة الخطوب وارتكابها ،إذ
ينشأ اإلسبانيويل عىل حضور تلك امليادين ثالث مرات يف األسبوع ،ويرى
املقاتالت الشديدة ،وتهافت الناس عىل هذا األمر الفظيع ،فتعتاد نفسه عىل
مقاتلة أمثالها ،ثم يصري له ارتياح وميل إىل تقليد أربابها ،وهذا أمر عام يف
اإلناث والذكور ،ولهذا ال تكاد أسبانيا تخلو من الشغب والقالئل؛ لتتعود
النفس فيها عىل االستهانة باألمور»[[[ .ونقد الورداين هنا له عالقة بقضية الوعي
واألنا ،فاألنا لديها مخزونها يف ذاكرته ،حتى وإن كان يعمد إىل إخفائها ،وقد
أيقظت مشاهد مصارعة الثريان هذا املخزون ،حيث إنه مخزو ٌن ميل ٌء باملواقف
السابقة ،واآلراء املاضية التي كانت تعمل عىل توجيهه ،فوقفت س ًدا مني ًعا
أمام تحوالت الزمن« ،اليشء الذي يجعلها متموجة ،ولكنها حارض ٌة باستمرار،
ودميومتها تعود إىل كونها ال تتعرض للطعن يف وجودها ،من طرف الواقع
والتجربة املبارشة ،فهي توجه تجاربنا بطريقة ال تسمح لنا أحيانًا بالتساؤل عن
الواقع وعن العامل ،أو عن الحقيقة»[[[.
الجانب الوصفي :
ميكننا القول بأن الجانب الوصفي كان يغلب عىل ما عداه من الجوانب
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،املصدر السابق ،ص . 74
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،املصدر السابق ،ص . 48

[[[-محمد نور الدين أفاية ،الغرب املتخيل – صورة اآلخر يف الفكر العريب اإلسالمي الوسيط ،بريوت،
2000م ،املركز الثقايف العريب ،ص . 21

الرحلة األندلسية

79

األخرى ،ورمبا كان هذا الجانب هو املناسب لطبيعة الرحلة؛ إذ املرتحل يف
الغالب مشدود ومجذوب ناحية ما يرى ،خاصة إذا كان غري ًبا عليه ،ومل يجده
يف موطنه األصيل ،والحقيقة أن هذا الجانب هو الركن األسايس الذي تنطلق منه
يف الغالب كتب الرحالت ،ثم يتلوه الجوانب األخرى ،مثل جانب النقد وجانب
املقارنة وغريهام.
وإذا كان الورداين قد تحدث بانبهار وإعجاب عن الفابور ،واملدن التي
مهتم بوصف التفاصيل
يقطعها ،وما تتسم به من جامل ،فإنه يف الوقت ذاته كان
ً
الصغرية ،التي تضمن له كامل الصورة من الناحية الوصفية ،حتى يريض شعوره
بأنه قد أوصل الرسالة التي اضطلع بها عقله الباطن تجاه القراء .ومن تلك الصور
الوصفية ما يقول فيها يف وصف الطرق « :الطرق فيها –يقصد مدريد– متسعة
عظيم ،فرمبا رأيت طريقًا يتسع
ومرصوفة باألحجار ،تختلف السعة فيها اختالفًا
ً
رتا ،ثم انتهيت إىل طريق آخر ال تكاد العربة الواحدة
جانباه إىل نحو الثالثني م ً
متر منه ،وهي كلها منورة باألنوار الغازية ،وليس فيها يشء من اآلثار العربية»[[[.
ومن ذلك ما يقول فيه عن أدوات الفالحة« :كام أين رأيت يف رحلتي هاته عدة
آالت للحراثة ،وغريها من فن الفالحة ،ولكن مل يسعني الوقت لالطالع عىل
جزئيات اآلالت وتفاصيلها ،غري أين أعرتف بأهميتها ،ملا رأيت من املنفعة
الناشئة عن استعاملها»[[[ .واملالحظ يف هذين النصني وغريهام أن الورداين التزم
جانب اإلشادة يف عرضه الوصفي ،فلم يسفه ،أو يقلل ،أو يتخذ غري جادة الحق
سبيالً ،مبا يعني أنه كان يصف هذه املقاطع التي شاهدها وصفًا نزي ًها أقرب إىل
املوضوعية .وهذا يقودنا إىل القول بأنه عىل الرغم من التمسك بالهوية ،وظهور
متسم
الذهنية املاضوية التي تتأثر بالرصاع القديم بني الرشق والغرب ،فإنه ظل
ً
بنوع من الحياد يف العديد من سطور رحلته وثنايا حديثه.
ومل يكن الورداين يقف عند التفاصيل الصغرية فحسب ،بل تعداها إىل
الحديث عن القضايا الكربى املتعلقة باآلخر –وهذا دليل آخر عىل الحيادية–
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،الرحلة األندلسية ،تحقيق عبد الجبار الرشيف ،ص . 42 ،41
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،املصدر السابق ،ص . 74
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فالرجل كان وصفه ملنجزات الحضارة الغربية يف فرنسا وصفًا راق ًيا ال يخلو من
انبهار واندهاش كبريين ،فإذا كانت أسبانيا يف رحلته متثل اآلخر املغتصب ،الذي
أخرجه من الديار ،وظاهر عىل إخراجه ،وأخفى كل أثر للدولة اإلسالمية فيه ،إال
ما مل يستطع إخفاءه عج ًزا منه عن ذلك ،فإن فرنسا فيها متثل اآلخر يف حضارته
ومنجزاته وثورته األخاذة التي طالت اآلفاق ،وقد شده علومها ونظامها وطرقها
ريا
وشوارعها ،فقد كانت متثل له النموذج األورويب يف الحضارة واملدنية ،وكث ً
ما كانت تدعوه الحاجة إىل املقارنة بني النموذج الفرنيس والنموذج اإلسباين،
فاألول فاق الثاين عنده يف كل يشء ،عمران ًيا واقتصاديًا ومعرف ًيا وعلم ًيا ،ورمبا
وعلم ،لذا وجدناه يقول عنها:
ثقافة أيضً ا ،بل لقد كان يعتربه قبلة العامل حضارة
ً
«وال يلزم التعرض لبيان حسن نظامها وانتظامها ولطف مبانيها وكامل رونقها
البهيج وتقدم ثروتها ومتدنها ومجامعها العلمية والصناعية وأنواع املحاسن التي
جعلت مدينة باريس مبنزلة العقل من جسم الكرة األرضية ،والضوء بالنسبة إىل
املنظومة الشمسية ،وكيف يصبح التعرض لتفصيل جاملها األديب واالجتامعي،
وهي قفا بنك العامل األوروباوي»[[[.
فقضية االنبهار بالنموذج الفرنيس –وبعض اليشء بالنموذج اإلسباين– ال
ميكن إنكارها ،فقد صار اآلخر عندها موضو ًعا لالندهاش واالنبهار« ،وبذلك
يعيد الورداين إنتاج القراءة نفسها التي قدمها الطهطاوي وبريم التونيس ،واملتمثلة
يف االنبهار واإلعجاب واالندهاش من منجزات اآلخر الفرنيس ،ونظرا لقوة هذه
املنجزات وانتظامها ،وغيابها يف العامل العريب اإلسالمي من جهة ،وغيابها من
جهة أخرى يف الدول التي مر منها (إيطاليا وأسبانيا) أو وجودها ،لكنها ال تصل
إىل مستوى املنجزات الفرنسية»[[[ .ويظهر ذلك جل ًيا عند حديثه عن الريف
ولعب
األسباين ،وعن املظاهر الرتفيهية الفارغة التي يتعلق بها األسبانيون من لهوٍ
ٍ
ومصارعة ثريان ،وكرثة االحتفاالت واألعياد ،وقد اتخذ من ذلك عالمة عىل دعة
األسبان وخمولهم وضعف عزميتهم التي جعلت منهم شعبًا يوصف بالكسل،
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس السابق ،ص . 76

[[[-بوشعيب الساوري ،األنا واآلخر يف رحلة الورداين ،ص . 121 ،120
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ٍ
أراض فالح ّي ٍة قليل ٍة
وهو يقول يف هذا الصدد « :والطريق يف تلك الجهة ممتد بني
ذات خصب بالطبع ،إال أنها محرومة من الرتقيات الصناعية؛ لتقاعس األهايل
عن الجد والجهد الذي اعتاده الفرنسيون يف أعاملهم الزراعية والصناعية»[[[.
إال أنه وقف من مدينة برشلونة األسبانية موقفًا إيجابيًا ،بل ميكن القول أنه عدها
مخالفة لغالبية املدن األسبانية ،وكأنها يقربها بذلك من النموذج الغريب ،بدليل
أنه مدح مبانيها وشوارعها املتقنة والعظيمة التجارة ،محي ًيا فيها التزامها الدائم
بالشغل واالجتهاد ،وأنه عدها متقدمة يف املعارف والعلوم واألشغال العمومية
كفرنسا ،واصفًا أهلها بأنهم أهل جد وكد ،وال أثر فيها لسؤال الشحاذين[[[.
مهتم –كام سبق أن رأينا– بوصف األماكن واملناظر
وإذا كان الورداين
ًّ
والشوارع وما تعج به من مبانٍ معامريّ ٍة عالية الروعة ،وبوصف الحالة االقتصادية،
ٍ
أراض خرضاء وبساتني
ورمبا تطرق رسي ًعا إىل الزراعة ممثلة يف ما شاهده من
يانعة ،فإنه كذلك مل يهمل الجانب االجتامعي املتمثل يف العادات والتقاليد،
كام رأينا بوصفه الهتامم الشعب األسباين بعادة مصارعة الثريان.
والعادات والتقاليد التي وصفها الورداين منها ما يتعلق بامللبس ،ومنها ما
يتعلق بالطعام ،ومنها ما يتعلق بأسلوب الحياة عامة ،وكذلك ما يتعلق منها
باألخالق .يقول الورداين عن إحدى عاداتهم يف الطعام« :إذا دخل عليهم
الضيف وهم يأكلون يعرضونه عىل الطعام كعادات العرب ،بخالف سكان شامل
أسبانيا»[[[ .وهو هنا يصف هذه العادة وصف املنصف ،عندما بني أنه ليس
سكان أسبانيا كلهم عىل هذه العادة ،فميز فيها سكان الشامل عن غريهم من
بقية السكان ،لكن الوصف هنا مل يكن منفصالً عن األنا ،فهو يرجع عادة إكرام
الضيف –وهي عادة حسنة وتتسم باإليجابية تجاه اآلخر– إىل تأثر اإلسبانيني
فيها باملسلمني ،لكنه يرمي إىل ذلك من طرف خفي كام يبني النص.
ومن تلك النصوص قوله عن لباس نساء البادية وبعض رجال الفالحة« :فإن
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،الرحلة األندلسية ،تحقيق عبد الجبار الرشيف ،ص . 41
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،املصدر السابق ،ص . 70
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،املصدر السابق ،ص . 72
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كيفية ثوبهن كثياب نساء البوادي بتونس ،ومن ذلك أيضً ا ما أعلمناه به قنصل
الدولة العلية ببلنسية ،أن الرجال الذين يشتغلون بخدمة البساتني ال يلبسون
الرساويل طوالً ،بل حدها إىل الركبة مثل لباس رجال تونس»[[[ .لكن الورداين
ال نرى أن يف اتجاهه يف هذا النص أي لون من ألوان التعصب للجنس العريب،
ولكنه يحاول أن يبني تأثري الوجود اإلسالمي لعدة قرون يف األندلس يف بعض
عادات الناس وتقاليدهم ،وهذا يقودنا إىل القول بأن األنا حارض ٌة يف عالقتها
باآلخر يف أسبانيا.
كذلك ع ّدد الكثري من األلفاظ العربية التي يستخدمها األسبانيون يف لغتهم
اليومية ،والتي يراها مثاالً حيًا عىل التأثر بالوجود اإلسالمي ،وقد يكون ذلك
مقبوالً .إال أن غري املقبول أن يرجع جامل نساء أسبانيا إىل اختالط دمهم بالدم
العريب ،ألن ذلك ما ال دليل عليه ،ويعد ترديده نوع من أنواع التعصب .وهذا
يعني أن الصورة التي كونها صاحب الرحلة عن اآلخر كانت صور ًة مضطرب ًة
تتحكم فيها نفسية الورداين وأفكاره املاضوية يف نظرته لآلخر ،وهذا يقوده دون
أن يشعر إىل وصف املشاهد التي يراها وهو مح ّم ٌل باملايض ،الذي أوقعه يف
بعض األحيان –ال دامئا– يف إصدار أحكامٍ خاطئ ٍة عىل اآلخر .ومن ثم يفرس
البعض رحلة الورداين يف العمل عىل مناهضة اآلخر من خالل ثقافة األنا ،فكانت
الرحلة تحكمها عالقة األنا باألجنبي[[[.
ريا ما كان محقًا يف وصفه للعديد من
ونقول بعض األحيان ال كلها ،ألنه كث ً
املشاهد ،وإصدار حكمه عليها ،ونقدها ملخالفتها الفطرة السليمة والعقيدة
الدينية والعقل الراجح ،من ذلك مثالً وصفه لحالة البغاء والدعارة املنترشة يف
أوروبا ومناقضتها التامة للعقيدة اإلسالمية ،يقول« :النساء املستخدمات بعد تتميم
أشغالهن يخرجن من البيوت فيقفن عند أبوابها يستعرضن بأنفسهن املارين ،فإذا
راودهن القاصد اتفقن معه ،وذهنب له إىل حديث الهوى واملوبقات ،وأكرث ما
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،املصدر السابق ،ص . 72 ،71

[[[-انظر عبد املجيد قدوري ،سفراء مغاربة يف أروبا ،املغرب ،الرباط ،منشورات كلية اآلداب1995 ،م،
ص  ،8وما بعدها.
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تكون هذه الحالة أمام دور األغنياء واألكابر ،وال حرج عليهن يف ذلك مطلقًا»[[[.
وال يعد نقده هنا املنبني عىل حالةٍ وصفي ٍة أم ًرا منك ًرا ،فالرجل ليس متعص ًبا لدينه
بقدر تعصبه للفطرة السليمة التي تأىب ذلك األمر املشني ،فضالً عن أن العقل
الراجح يأباه ،ومن ثم فإن ربط نقد الورداين لهذه الحالة الالأخالقية بالتعصب،
وعده من قبيل النقد املبني عىل التعصب للعقيدة ،إمنا يعد أم ًرا منك ًرا .فالرجل
مل يقبل هذه الصورة التي رأى عليها الغربيات الاليت يعرضن أنفسهن كأي
بضاعة تباع وتشرتى ،فهبطن بأنفسهن من حالة التكريم اإلنساين الذي جعلهن
الله تعاىل عليه إىل حالة من البهيمية املنكرة .بيد أن ما فات الورداين أن تلك
الصورة نتيجة حتمية للحضارة الغربية الناشئة يف تلك الفرتة ،والتي مل تنظر
ليشء إال وكان ببعده املادي ،أما األخالق والروحانيات فلم تعر لها باالً مطلقًا.
فالصورة التي وصفها ونقدها صاحب الرحلة تعد صور ًة مصغر ًة من حضار ٍة
مرتامية األطراف يف الغرب.
ولكن إذا كان بعض الرحالة يطرحون مقارن ًة بني األنا واآلخر ،وذلك من أجل
تجميل صورة األول ،وتقبيح صورة الثاين[[[ ،فهل انتهج الورداين هذا النهج؟
اإلجابة يف رأيي ليست عىل إطالقها ،وذلك ألن الورداين مثلام عرض لجوانب
سلبية يف الغرب ،وخاصة فرنسا ،فإنه عرض كذلك لجوانب إيجابية كمنجزات
الحضارة الغربية كام ظهرت له ،بيد أن الرجل كان يحاول أن يبني نقيض الجوانب
السلبية يف الغرب مبا يقابله من الجوانب اإليجابية يف الرشق ،وهذا رمبا أوحى
ٍ
واحد يف موقفه من الغرب يف رحلته ،وهذا
للبعض بأن الورداين يسري يف اتجا ٍه
ٍ
مناف للحقيقة.
إال أنه من اإلنصاف التأكيد عىل أن الورداين كان يجد أريحيّ ًة يف تسليط
الضوء عىل الجوانب السلبية يف الغرب ،وذلك من أجل اإلعالء من قيمة األنا،
خاصة يف ما يتعلق بالجوانب الروحية واألخالقية[[[ ،ونحن ال نغفل قضيةً مهم ًة
[[[-عيل بن سامل الورداين التونيس ،الرحلة األندلسية ،تحقيق عبد الجبار الرشيف ،ص . 72

[[[-انظر حسني فهيم ،أدب الرحالت ،الكويت ،مجلة عامل املعرفة ،العدد 1989 ،138م ،ص  ،196وما بعدها .

[[[-والجانب األخالقي يعد الجانب األكرب الذي نال قسطًا واف ًرا من نقد الورداين يف إطار ما يسمى بدونية
الغري ،انظر يف ذلك عبد النبي ذاكر ،الواقعي واملتخيل يف الرحلة األوروبية إىل املغرب ،املغرب ،أكادير،
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مؤداها :أن األنا الذي ميثله كل منا تجاه اآلخر يظهر بوضوح ،ليس عند التواصل
ح أخرى عرقية ودينية
مع اآلخر من ناحية الجنس فقط ،بل يظهر كذلك يف نوا ٍ
وفكرية واقتصادية وثقافية وغريها .ومن ثم فإن الورداين ال يالم عىل ما ال ميلكه،
خاصة وقد استحوذت عليه العديد من الصور التي تزاحمت يف عقله :صورة
اآلخر الحضاري ،وصورة اآلخر املبهر ،وصورة اآلخر املحتل ،وصورة اآلخر
املعتدي ،وصورة اآلخر املتكونة عرب مئات السنني.
بيد أننا نعلم يقي ًنا أ ّن صور َة اآلخر السلبية –وهي صور ٌة مركب ٌة قوامها أ ّن اآلخر
ٍ
ومعتد عرب القرون الفائتة وإىل اآلن –كان لها الصدارة ،ما أدى
محتل وغاش ٌم
ٌّ
إىل إحداث نو ٍع من التصادم بني األنا و اآلخر يف عقلية الورداين« ،وهكذا أدى
االصطدام مع اآلخر اإلسباين بالذات إىل ازدراء منجزاته العلمية والصناعية
مقارنة مع منجزات األنا يف املايض ،ومقارنة مع منجزات اآلخر الفرنيس ،هذا
من جهة ،ومن جهة أخرى عملت الذات عىل الحط من قيمة عادات وقيم اآلخر،
وذلك انطالقًا من نسقها الثقايف املختلف ،ما ترتب عنه تشكيل صورة الذات»[[[.
وعليه فإنه بعد نحو أربعة أشهر من العمل والبحث واملشاهدات والتّجوال
يف أنحاء إسبانيا عادت البعثة العلمية إىل استانبول بتاريخ  25ديسمرب سنة
1887م وقد أع ّدت تقري ًرا عن مه ّمتها التي أنجزتها .وحســب ما أثبته الورداين
يف نهاية كتابه «ال ّرحلة األندلسيّة» فإ ّن الكُتب التي أُع ّد بشأنها التّقرير كانت
متن ّوعة املواضيع ،فقد جاء بعضها يف اللّغة وبعضها يف الفقه وبعضها يف
خاص
الطب وغري ذلك .هذا وقد ت ّم اِنتخابها بشكل
التّاريخ وبعضها اآلخر يف
ّ
ّ
من املكتبة العموم ّية مبدريد ،ومكتبة اإلسكوريال ومكتبة األندلس .وقد ذكر
أسامء بعض هذه الكتب وأسامء مؤلّفيها واملجال الذي تنتمي إليه .ولقد مكّنت
رحلة الورداين من تقديم خدم ٍة علم ّي ٍة جليل ٍة للمكتبة العثامن ّية ،ويف الوقت
نفسه نقل لنا الورداين صور ًة عن آثار ال َعرب يف إسبانيا وعن الحياة االجتامعية
والعلم ّية والثقافية هناك ،ومن حسن الح ّ
ظ أنّه د ّون ما رآه وشاهده بنفسه يف
منشورات كلية اآلداب1997 ،م ،ص . 66

[[[-بوشعيب الساوري ،األنا واآلخر يف رحلة الورداين ،ص . 128
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ريا من البحث وال ّدراسة[[[.
ّ
كتابه الق ّيم «ال ّرحلة األندلس ّية» الذي يَ
ستحق كث ً
المصادر والمراجع :

• بدري بن منور ،عيل الورداين متسك بالعربية لغة ،جريدة املغرب ،بتاريخ / 5 / 29
2018م.
• بوشعيب الساوري ،األنا واآلخر يف رحلة الورداين ،أعامل الحلقة الدراسة :أسبانيا
بعيون الرحالة املغاربة ،مخترب الرسديات ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بنمسيك ،املغرب،
 2011م.
• حسني فهيم ،أدب الرحالت ،الكويت ،مجلة عامل املعرفة ،العدد 1989 ،138م.
• خري الدين الزركيل ،األعالم ،طبعة دار العلم للماليني ،الخامسة عرشة2002 ،م ،ج .4
• رفاعة رافع الطهطاوي ،تخليص اإلبريز يف تلخيص باريز ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي
للتعليم والثقافة2012 ،م.
•سعيد بن سعيد العلوي ،أوروبا يف مرآة الرحلة ،الرباط ،منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية1995 ،م.
• عبد الرحمن مؤدن ،الرحلة األندلسية صورة الحوار وحوار الصور ،أعامل الحلقة
الدراسية :أسبانيا بعيون الرحالني املغاربة – مخترب الرسديات – كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،بنمسيك – املغرب ،الدار البيضاء2011 ،م.
•عبد املجيد قدوري ،سفراء مغاربة يف أروبا ،املغرب ،الرباط ،منشورات كلية اآلداب،
1995م.
• عبد النبي ذاكر ،الواقعي واملتخيل يف الرحلة األوروبية إىل املغرب ،املغرب ،أكادير،
منشورات كلية اآلداب1997 ،م.
• عيل بن سامل الورداين التونيس ،الرحلة األندلسية ،تحقيق عبد الجبار الرشيف،
املؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر ،الدار التونسية للنرش ،بدون تاريخ
• محمد بشري العامري ،دراسات حضارية يف التاريخ األندليس ،دار غيداء للنرش
السـلطـان مبه ّمـة علم ّيـة فـــي إسبانـيا
[[[-مصطفى الستيتي األديب التّونيس عيل الورداين مـكلّـفًا من ّ
 ،عىل الرابط التايل http://ar.leaders.com.tn/article/3450- :

86

تجارب استغراب ّية

والتوزيع ،الطبعة األوىل1433 ،هـ2012 ،م .
• محمد بن عثامن املكنايس ،األكسري يف فكاك األسري ،تحقيق محمد الفايس،
املغرب – الرباط ،املطبعة الجامعية.
• محمد محفوظ ،تراجم املؤلفني التونسيني ،بريوت – لبنان ،دار الغرب اإلسالمي،
األوىل1406 ،هـ -1986م.
• محمد نور الدين أفاية ،الغرب املتخيل – صورة اآلخر يف الفكر العريب اإلسالمي
الوسيط ،بريوت2000 ،م ،املركز الثقايف العريب.
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اجتاز بالد الرتك والروس وبلغ أسكندين�افيا
محمود بري

[*][[[

مع تباشري القرن الثالث للهجرة ،أخذت املحيطات والبحار يف أرجاء األرض
تعتاد مجاذيف الرحالة العرب املسلمني ،يرضبون يف عرض بحرها عىل متون
املخصبة بالدين الساموي
سفنهم يف أربع جهات الدنيا ،حاملني كربياءهم
ّ
الحنيف الذي كان يومها منار ًة للحضارة قامت عىل أكتافه أمرباطوري ٌة هائل ٌة.
راحوا يطوفون ويجوسون ويخوضون الغامر يف كل اتجاه ،مقتحمني األهوال
واملخاطر ،يخرتقون ظُلُامت األنواء العالية بحثاً عن الجديد من االكتشافات
واإلنجازات واملعارف ،من األندلس إىل الصني ،ومن شبه القارة الهندية إىل
خ َزر والصقالبة .مت ّيزوا وبرعوا
أعايل الشامل الرويس ،مرورا ً ببالد الرتك وال َ
ص َو ِر تفصيلي ٍة يف وصف البالد التي نزلوها ،وأحوالها
بشكلٍ واض ٍ
ح يف تقديم ُ
ومخاطرها وعجائبها ،وكشف ما مل يكن معروفاً عن شعوبها وتقاليدهم
َ
مبعارف واسع ٍة عن البالد البعيدة
وعقائدهم .فاغتنت املكتبة العربية اإلسالمية
التي كانت مجهول ًة غري معروف ٍة ،وطرقها ومسالكها ،وطفت عىل السطح أسام ٌء
ملعت واشتهر أصحابُها وباتت لهم مواقعهم يف حركة التاريخ واملعارف ،أمثال
ال ِكندي وابن خرداذبة وابن الفقية الهمداين وابن بطّوطة واليعقويب وأحمد بن
فضالن .ومتيّز األخري بكونه من أرفع الرحالة شأناً وأغناهم معرف ًة وأوسعهم
حل وسط املخاطر واملع ّوقات ،وجاوز بالد الرتك وبلغ مواضع
إنجازات .فقد تر ّ
إسالمي من قبل .ويُذكر يف هذا الصدد أن ابن بطوطة مثالً،
مل يسبقه إليها رحال ٌة
ٌّ
كان زار بالد البلغار ،لكنه مل يستطع تجاوزها شامالً إىل سيربيا (التي أطلق عليها
لقب «أرض الظلمة») .وقد اعتُربت وقائع رحلة ابن فضالن الكربى» كام د ّونها
* ـ باحث وكاتب -لبنان.
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يف رسالته إىل الخليفة املقتدر بالله ،من أهم كتب الرحالت عند العرب ،بل من
أهمها يف هذا املبحث باإلجامل ،حيث وصف فيها بالد الرتك والبلغار والروس
خ َزر (يف حوض بحر قزوين) ،وبلغ البالد االسكندنافية ،يف إنجا ٍز ناد ٍر من
وال َ
نوعه ،شكّل إضاء ًة باهر ًة عىل ثغر ٍة كبري ٍة يف املايض البعيد لتلك الشعوب ،مل
تكن معروفة من قبل .وق ّدم معارف موسوعية يف هذا الخصوص ،ونال موقعاً
متق ّدماً عىل أقرانه ومعارصيه ،حتى بات ذكر اسم أحمد بن فضالن وحده،
يستجلب الثناء والتقدير عند العرب كام عند الشعوب األخرى ،وبخاصة ابناء
البلدان التي ترحل فيها وكشف عن معاملها وفرائد شعوبها وعاداتهم .ولقد قرأ
هذه الرحلة واستفاد منها واعتمد عىل ما فيها من معلومات كانت مثين ًة يف حينه،
كل من اإلصطخري و ابن رسته والجيهاين وبخاصة املسعودي (أيب الحسن يف
مؤلفه الهام «مروج الذهب ومعادن الجوهر» الذي أخرجته املكتبة العرصية يف
صيدا-لبنان ،يف أربعة أجزاء  .)-1987كذلك كان ياقوت الحموي يف معجمه
الشهري صاحب فضل يف إبراز رسالة ابن فضالن من خالل النصوص التي ذكرها
عنه ،وقوله أ ّن تلك الرحلة كانت معروف ًة ومدون ًة ومشهور ًة يف أيدي الناس ،وأنّه
رأى منها عدة نسخ متداولة يف عرصه يف بالد الرتك والعجم[[[.
ابن فضالن :من هو؟
هو أحمد بن العباس بن راشد بن حامد البغداديُ ،عرف بـ أحمد بن فضالن،
عاملٌ
ري نش ٌ
ط يف أوج مجد الدولة
إسالمي من القرن العارش امليالدي ،ورحال ٌة خب ٌ
ٌّ
اإلسالمية يف بغداد .ارتحل يف أقطار الدنيا وانفرد بالكتابة عن بال ٍد كانت غريب ًة
عىل الثقافة اإلسالمية يومها ،وهي «روسيا» وجوارها من مختلف الجهات،
وكان ما كتبه يف العام 922م هو الوصف[[[ األول واألدق واألفضل لهذه البالد،
ٍ
أجنبي لروسيا عىل وجه التحديد ،إىل درجة أن الروس
وصف
وأقدم وأفضل
ٍّ
يف العصور الحديثة ،عادوا إىل ما كتبه فنقلوه إىل لغتهم وجعلوه يف أساس ما
[[[-نقوال زيادة ،الجغرافيا والرحالت عند العرب ،األهلية للنرش والتوزيع ،بريوت1962 ،م ،ص142

[[[-تاريخ روسيا يف ثالثة أجزاء ،إصدار معهد تاريخ روسيا التابع ألكادميية العلوم الروسية تحت إرشاف األكادميي
ساخروف ،موسكو  2000بالروسية ج.1
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جرى تدوينه عن تاريخ بالدهم يف تلك اآلونة .واملعروف أنه وحتى بداية القرن
العارش امليالدي ،كانت املعلومات التاريخية والجغرافية املتعلقة بشعوب
أوروبا الرشقية عموماً ،مبا فيها روسيا ،محدود ًة جدا ً ،لكنها اغتنت وتوسعت
مع النصف األول من هذا القرن بفضل رحلة ابن فضالن هذه وتجواله يف منطقة
حوض الفولغا التي وصفها بدقة ومهارة.
يف مطلع حياته دخل بن فضالن يف خدمة الجيوش العباسية ،وعمل لعقد من
الزمان مستشارا ً مق ّرباً للقائد العسكري محمد بن سليامن الذي قاد جيوش الخالفة
ٍ
حمالت
ــ مع نهاية القرن التاسع ومطلع القرن العارش امليالديني ــ ورافقه يف
عسكري ٍة واسع ٍة امتدت حتى تخوم الصني يف أقىص مشارق األرض عندهم.
تعلم ابن فضالن الكثري خالل تلك املرحلة الغنية من حياته حيث كان يرافق
الجيوش أينام ترضب يف األرض ،وراكم ج ّراء ذلك معارف جزيل ٍة ،واطلع عىل
أحوال الشعوب واألمم التي خالطها ،ووقف عىل مميزاتها وتقاليدها وثقافاتها.
وهذا منحه الكثري من املعارف واملدارك والحكمة ،ما أتاح له الوصول إىل بالط
مل
الخليفة العبايس (املقتدر بالله) الذي ق ّربه واستعان به كرجل دول ٍة وكفقي ٍه وعا ٍ
إسالمي وكصاحب معارف ورشد.
ٍّ
خت عالقته بصاحب األمر
ترقّى ابن فضالن يف بالط الخليفة املقتدر ،وترس ّ
والنهي ،فبات واحدا ً من بني األقرب إليه .ويف هذه الفرتة ،وتحديدا ً يف العام
امليالدي 921م ،وصلت إىل البالط العبايس رسال ٌة من قيرص البلغار املدعو
وتبي أن الرجل مل يعد راغباً يف أن تكون بالده تابع ًة لدولة
«أملوش بن يلطوار»ّ .
خ َزر الذين اعتنقوا الديانة اليهودية وكانوا يضايقونه ،فأوفد ُر ُسلُه إىل عاصمة
ال َ
العامل اإلسالمي يومها ،بغداد ،يطلب من الخليفة العبايس املقتدر بالله ،إرسال
بعثة تضم دعا ًة متمكنني لرشح مبادئ دين اإلسالم الذي كان يومها يف أوج
سطوته وسلطانه ،ومت ّنى توفري من يفقهه وقومه يف شؤون الدين ،ويع ّرفهم برشائع
اإلسالم ويعلمهم أصوله ومبادئه ،كام طلب عامالً وبنائني ليشيدوا لهم مسجدآ
وينصبوا فيه منربا ً ليقيم عليه الدعوة للخليفة يف بلده وجميع مملكته ،و بناء حصن
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يتحصن فيه من امللوك املخالفني له من حوله .ويقول ال ّرحالة أن أخطر
كذلك
ّ
خ َزر ،وهو يقوم عىل مملكة ليهود أشكناز ينحدرون من
هؤالء كان سيد مملكة ال َ
سالالت تركية-ترتية ،ويشكلون عامد أجهزة الحكم واإلدارة واالقتصاد يف دولة
خ َزر ،حيث كانت عاصمتهم «إيتيل» .ويُقال أن معظمهم ما لبث أن تح ّول إىل
ال َ
املسيحية يف ما بعد.
قبل أن تأفل شمس ذلك العام تقررت يف بغداد رحلة إىل قلب القارة اآلسيوية،
املعروف باسم «أرض الصقالبة» ،وذلك تلبي ًة لطلب القيرص الذي أعلن للخليفة
فوق كل ما قاله يف رسالته-أنه ينتظر بكل االهتامم بأن يجد إجاب ًة للسؤال املثاروقتها وهو«كيف استطاع ذلك الدين (يعني اإلسالم) اآليت من قلب الصحراء أن
يك ِّون تلك اإلمرباطورية الضخمة التي مل تضا ِهها سوى إمرباطورية اإلسكندر
املقدوين»؟ .ولعل هذه املالحظة ساهمت يف ترسيع تلبية الخليفة العبايس
لطلب القيرص .وبنا ًء عىل إشارته جرى اختيار أعضاء البعثة بني فقيه ورجل
دولة ومؤرخ ،بلغ عددهم حوايل الخمسة آالف يجيدون مختلف العلوم واملهن
جعل املوسوعي أحمد بن فضالن عىل رأس البعثة ،تقديرا ً ملكانته
والحرف ،و ُ
حره بعلوم الدين وشؤون الشعوب.
وثق ًة بقدراته عىل الحوار واإلقناع ،فضالً عن تب ُّ
كانت املهمة ،كام وصفها ابن فضالن ،أن يؤسسوا «وجودا ً إسالمياً
متميزا ً وراسخاً يف البالد التي يقصدونها» .وهذا ما نجحوا يف تدبّره بالواقع،
ومازالت آثاره بادية بالفعل إىل اليوم (حيث إن أهايل تلك البالد اعتنقوا الديانة
اإلسالمية منذ تلك الفرتة ،وما انفكوا عليها).
سافر الوفد وعىل رأسه أربعة أشخاص أساسيني يتق ّدمهم ابن فضالن ،ومعهم
رسول ملك البلغار ،ومرافق يعرف لغة األتراك والغ ّز (حيث إن مسار الرحلة مير
يف بالد هؤالء) .وكان ابن فضالن من يتوىل تسليم خطابات الخليفة والهدايا
(ومن بينها عقاقري وأدوية من مثرات حضارة الطب عند املسلمني) ،إىل األمراء
وامللوء الذين مت ّر القافلة ببالدهم .وض ّم الوفد نفرا ً من املعاونني للخدمة
وجنودا ً للحراسة .وصلت الرحلة بالد البلغار يوم  12محرم  310للهجرة ،املوافق
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فيه  12أيار/مايو  922للميالد .ومن الفرائد التي ما انفكت قامئة اليوم كدليل عرب
األزمنة عىل بالغ أهمية رحلة بن فضالن إىل تلك األصقاع ،أن جمهورية تتارستان
اإلسالمية القامئة اليوم (يف تلك املنطقة إياها) ما زالت تتخذ تاريخ وصول
البعثة إليها ،وبالتايل دخولها اإلسالم ،عيدا ً سنوياً وطنياً ودينياً ،وهو ما توضحه
املنشورات السياحية التعريفية بتتارستان.
خط سري الرحلة:

استغرقت الرحلة من بغداد حتى بلوغ بالد البلغار حواىل أحد عرش شهرا ً،
ومثل خط سريها الذي جرى تحديده سلفاً ،قيم ًة جغراف ّي ًة وعلم ّي ًة هام ًة ملا
اشتمل عليه من معارف مل تكن شائعة ،وحقائق ومعلومات وإشارات بنظام
الرحالت يف مناطق غريب ٍة ال تخلو من املخاطر ،كام أنها متباين ٌة بتضاريسها
ومناخاتها وبالنظم السياسية التي تحكم ناسها ،واألهواء الدينية ألهلها وميزاتهم
العرقية .ومعروف أن االنتباه لكل ذلك والبحث عنه واإلحاطة به يتطلّب ذهناً
متوقدا ً وفكرا ً موضوعياً ودراي ًة عالي ًة بطُرق التقميش وجمع املعلومات وتنسيقها
واستنطاقها وعرضها .كل هذا قام به ابن فضالن بقدر من االندفاع والكفاءة ،عىل
الرغم من مصاعب الرحلة عىل طولها واملشقات التي اعرتضتها .فقد «انطلقنا
من بغداد( ،كام قال) يف يونيه 309هـ .املوافق حزيران 921م واتجهنا رشقاً
والري ،ثم واصلنا السري
إىل الشامل ،مرورا ً بإقليم الجبال حتى وصلنا همذان
ّ
رشقاً إيل نيسابور ،وكان الطريق إليها محفوفاً باملخاطر يف إقليم طربستان .وقد
تنكر أعضاء الوفد يف القافلة كمسافرين عاديني يك ال يتع ّرضوا لألذى ،ثم رسنا
إيل بخارى ،وكان الطريق إليها آمنا ،واستقرينا فيها قرابة الشهر» .وجاء يف أوراق
الرحلة التي حققها وق ّدمها د .سامي الدهان[[[ أن ابن فضالن قابل الجيهاين
يف بخارى ،وكان وزيرا ً لصاحب خراسان ،وذلك يف شهر أيلول/سبتمرب من
ذلك العام .ثم عادت القافلة إىل نهر جيحون فعربته وسارت يف النهر عىل منت
سفينتني إىل خوارزم .هناك حاول حاكمها إقناعهم بعدم مواصلة السري وخ ّوفهم
من دخول أرض الغ ّز لعدائيتهم ،ولكنهم أرصوا عىل املتابعة وواصلوا السري
[[[-تحقيق د .سامي الدهان ـــ «رسالة ابن فضالن» – مطبوعات املجمع العلمي العريب بدمشق ،املطبعة الهاشمية
1379هـ 1960 /م .ص 211
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إىل الجرجانية فاستقروا فيها حتى انقىض الشتاء (من ترشين الثاين/نوفمرب حتى
شباط /فرباير 922م ،حيث إن مياه األنهار تتجمد يف تلك األقاليم شتا ًء لحواىل
عرشة أسابيع) .ومع بداية آذار/مارس واصلت البعثة السري ولكن بعد أن تخلف
منها عد ٌد من الفقهاء واملعلمني والغلامن ،إما خوفاً من مخاطر السري بعد أن
عاينوا قسوة الشتاء ،أو بسبب قلة املوارد املالية بعد أن تعذر استالمهم ملبلغ
 4آالف دينار كانت مق ّرر ًة لهم من الخليفة كخراج ضيعة قريبة من خوارزم حتى
يتموا الرحلة .والذين بقوا مع ابن فضالن واصلوا السري بقيادته ،فمروا عرب بالد ما
خ َزر يف الغرب وقطعوا ما يسمى اليوم
وراء النهر و بحر آرال يف الرشق وبحر ال َ
جمهورية كازاخستان وواصلوا السري شامالً حتى بلغوا مدينة البلغار عاصمة
البالد .وقد قطعوا املسافة يف  70يوماً ،كام جاء يف أوراق الرحلة التي حققها د.
سامي الد ّهان.
عمل ابن فضالن شخصياً عىل تدوين حقائق الرحلة ووقائعها .ذكر أن السكان
يف بالد البلغار رحبوا مببعويث الخليفة ،وأن الذين كانوا يف استقبالهم هتفوا
«الله أكرب» عندما انتهى مبعوث الخليفة من قراءة رسالته إليهم .وأشار إىل أن
هتافاتهم تعالت لدرجة أن األرض اهتزت لها .وصف حفل االستقبال فقال بأن
قيرص البلغار تقدم املستقبلني ومن حوله مساعدوه الذين يدعوهم «امللوك
األربعة» ،ومعه أيضاً إخوته وأوالده يحملون معهم الخبز واللحم والجاورس
(وهو الدخن -نوع من الحبوب) .وبعد مراسم االستقبال ،دعاهم امللك «فدخلنا
إليه وهو يف قبته ،وامللوك إىل ميينه ،وأمرنا أن نجلس إىل يساره ،وأوالده جلوس
بني يديه ،وهو وحده عىل رسير مغىش بالديباج الرومي».
الجدير ذكره أن البعثة التي عادت إىل بغداد بعد زهاء عامني من إنطالقتها،
عملت ونجحت عىل نرش اإلسالم وتركيزه ،كام حلّت الحروف العربية يف لغة
البلغار محل األحرف الرتكية التي كانوا يعتمدونها .وقد بقوا عىل األبجدية
العربية منذ ذلك التاريخ يف القرن العارش حتى بعد قيام االتحاد السوفيايت ،ومل
تُلْ َغ العربية إال يف العام 1928م حينام استبدلت بها األبجدية الالتينية السالفية
(الروسية) ،وباتت اللغة الرسمية اعتبارآ من العام 1938م وما تزال .
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أسلوب ابن فضالن وعنارص نجاحه
بي ما تركه لنا الرحالة ابن فضالن أنه مل يكن رجالً موهوباً فقط أو صاحب
يُ ّ
رؤي ٍة سياس ّي ٍة فحسب ،بل كان ،مع ذلك ،عاملاً متمك ّناً من أصول املالحظة
املحايدة (اليوم نسميها املالحظة العلمية) والتدقيق الحريص والتدوين املبارش،
وقد درب عينيه الثاقبتني عىل رؤية ما وراء املشاهد التي تتواصل أمام النظر،
وأعمل عقله بالتحليل من دون االكتفاء بالرصد ،وآىل عىل نفسه التثبت قبل
إطالق األحكام.
كان أسلوبه الكتايب ُمريحاً للقارئ ،خالفاً ملا دأب الرحالة العرب عىل اعتامده
من أساليب معقد ٍة وثقيل ٍة .وكانت عباراته رشيق ًة واضح َة املعنى ،ووصفه جذّاباً
ال تعوزه ال ِّدقة ،كام كان غنياً بالتشويق واإلمتاع .ما كتبه عمن أسامهم «الصقالبة»
عم تركه لنا سائر الكتّاب
املقيمني يف بعض أقاليم الفولغا ،جاء مميزا ً ومختلفاً ّ
حالة يف عرصه.
والر ّ
مل ينشغل ابن فضالن يف وصف األمكنة فقط يف رس ٍد طويلٍ
وممل ،بل عالج
ٍّ
بكل رويّ ٍة ممكن ٍة ،وأَوىل اهتاممه بشكل خاص بعادات
كل ما رآه من مظاهر ّ
القوم ومكانة املرأة يف مجتمعهم (الرويس القديم) ،وطرق العيش التي كانت
معتمدةً ،والعادات والتقاليد التي تحكمت بتلك األقوام ،من مثل طريقتهم يف دفن
عم كان
املوىت ...إىل ما هنالك من تفاصيل كانوا مختلفني بها كل االختالف ّ
شائعاً يف بالد الخالفة مام يعرفه ابن فضالن .لذلك انتهى ما كتبه مرجعاً شامالً
ودقيقاً إىل ح ّد بعيد مام ميكن اعتامده ،وهو شكّل أساساً للمعارف املعتمدة يف
هذا الصدد اليوم .وال زلنا ننعم بعد ميض ما يزيد عىل ألف عام بالصور الوصفية
التي ق ّدمها عن عادات تلك الشعوب وتقاليدها ،وحياتها األخالقية يف ذلك
العرص .وكان دقيق املالحظة ،يسجل أكرث ِمـمَّ يريده السائح ،فيصف الحكم
واألمراء ،ورجال الشعب عىل ح ٍّد سواء ،كام يرسم الهيئة والوجود عىل إيجاز
رسالته وقرصها .وسوف نيضء عىل بعض ما كشفه عن طبائع بعض الشعوب
حل يف بالدها والسائد من عاداتهم.
التي تر ّ
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الرتك والغ ّز
خالل مرور رحلته يف بالد الرتك والغ ّز ،الحظ ابن فضالن وثنيتهم فكتب يُبدي
أسفه «عىل بقائهم عىل دين الوثنية» .ويف وصفه أحوالهم قال «إنهم مرتحلون
وإن لهم بيوتاً من الشَّ عر ،يحلون ويرتحلون ،فتنترش بيوتهم هذه يف كل مكان من
البادية .وقال :إن ملك الرتك الغ ّزية يقال له «يبغو» ،ووصفهم بأنهم «يف شقاء،
وهم مع ذلك كالحمري الضالة ال يدينون لله بدين ،وال يرجعون إىل عقل ،وال
يعبدون شيئاً ،بل يسمون كرباءهم أرباباً (…) وأمرهم شورى بينهم ،غري أنهم متى
اتفقوا عىل يش ٍء وعزموا عليه ،جاء أرذلهم وأخسهم فنقض ما قد أجمعوا عليه
(…) .ويف معرض آخر كتب يقول« ... :وسمعتهم يقولون ال إله إِالَّ الله محمد
رسول الله ،وذلك تق ّرباً بهذا القول إىل من يجتاز بهم من املسلمني» .وتحدث
عن الجوانب األخرى املتعلقة بسلوكهم االجتامعي ،وال سيام عالقتهم بالنساء،
فذكر أنهم «ال يهتمون بـ»عفة املرأة» وال حتى بسرت عورتها ( ،)...إال أنهم ال
يتسامحون مع الزِنا ،ومن زَنا منهم شقّوه نصفني .كذلك فإن «أمر اللواط عندهم
عظيم جدا ً ،ويقتلون من ميارسه».
عن عاداتهم يف الزواج يقول أنها تقوم عىل أن «يخطب الواحد منهم إىل
اآلخر بعض حرمه (ابنته أو أخته) بثوب خوارزمي ،أو مقابل جِام ٍل أو دواب،
فإذا وافقه حملها إليه ،وإذا مات الرجل وله زوجة وأوالد ،تزوج األكرب من أوالده
بامرأته (إذا مل تكن أمه)» .ومن عاداتهم أيضاً أن الرجل ال ينزع عنه الثوب الذي
ييل جسده حتى ينترث قطعاً .أما يف شؤون املوت «فمن تقاليدهم أنه إذا مرض
الرجل منهم ،رضبوا له خيم ًة يبقى فيها منفردا ً إىل أن ميوت ،فإذا كان فقريا ً
رموه جثة يف الصحراء وتركوه .أما إذا كان غنياً ومات ،فهم يحفرون له حفرة
كبرية كهيئة البيت ،ويلبسونه ثيابه ،ويرتكون له ماله وأشياءه وإناء نبيذ ،ويجلسونه
يف ذلك البيت ويجعلون له ق ّبة ( ،)...أما يف حال شُ ِف َي املريض املعزول من
مرضه ،فهو يعود إىل ما كان عليه يف بيته قبل املرض» ،سوا ًء أكان غنياً أم فقريا ً.
من جهة أخرى الحظ أن من عاداتهم أن الرجال الرتك منهم مثالً ينتفون لحاهم
يعب عن استيائه من هذه العادة ،إذ يقول «:ورمبا
إالَّ أسبلتهم (شواربهم) .وهو ّ
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رأيت الشيخ الهرم منهم وقد نتف لحيته وترك شيئاً منها تحت ذقنه ،فإذا رآه إنسان
من بُ ٍ
عد مل يشك يف أنه تيس».
ويتحدث عن البجناك ،وهم قبيل ٌة تركي ٌة غزي ٌة طردهم الغ ّز فوجدهم ينزلون عىل
ما ٍء شبي ٍه بالبحر غري جار« ،وإذ هم سم ٌر شديدو السمرة ،حليقو اللحي ،فقراء،
خالف الغ ّزية» .ثم يقف عند قوم من األتراك يقال لهم» الباشغرد» ،وقد رأى
فيهم «رش األتراك وأقذرهم ،وأشدهم إقداماً عىل القتل» .وقال عنهم« :يأكلون
القمل ويعبدون أرباباً مختلفة ،ومنهم من يزعم وجود اثني عرش رباً :للشتاء رب،
وللصيف رب ،وللمطر رب ..وهكذا ..والرب الذي يف السامء أكربهم» .كذلك
فإن منهم طائفة تعبد الحيّات ،أو السمك ،أو الكريك؛ وهذا من عجائب أمورهم.
البلغار (و/أو)الصقالبة
غالباً ما تختلط األمور بشأن البلغار والصقالبة ،ف ُيظ ُّن أن هؤالء هم أنفسهم
أولئك .وهذا غري صحيح.
الصقالبة هو اس ٌم أُط ِلق عىل الرقيق من أصلٍ
رويس ،وقد أُطلِق أيضاً عىل
ٍّ
حمرة ،كام ُذكِر أ ّن هنالك صقالبة
من يشبه ال ُّروس يف بياض البرشة املائل إىل ال ُ
ُروس ،وصقالبة بُلغار [[[ .وللصقالبة ثالثة فروع رئيس ّية هي:
 الفرع األ ّول (صقالبة الغرب) :ويشتمل هذا الفرع عىل البولنديّني ،والسلوفاك ّيني،والتشيكيّني ،باإلضافة إىل بعض العنارص يف رشق أملانيا.
الفرع الثاين (صقالبة الرشق) :ويشتمل عىل ال ُّروس الكبار ،وال ُّروس البِيضالصغار (األوكران ّيني).
(الربوس ّيني) ،وال ُّروس ِّ
الفرع الثالث (صقالبة الجنوب) :ويشتمل عىل البلغاريّني ،واملقدون ّيني،والرصب ّيني ،والكروات ّيني ،والسلوفين ّيني.
[[[-محمود شاكر ،التاريخ اإلسالمي -ج  :21املسلمون يف اإلمرباطورية الروسية ،بريوت :املكتب اإلسالمي،
صفحة .16
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عىل كل األحوال امتاز أحمد بن فضالن بوصفه العلمي الدقيق لبلغار الفولغا
الذين نزل يف بالدهم ،مع التدقيق واإلحاطة الشاملة ،حتى كان ال يغفل عن أي
يشء ميس حياتهم العامة والخاصة :السلطة ،والدين ،والسلوك االجتامعي،
والطقوس ،فضالً عن األحداث والظواهر الغريبة التي تحيط ببيئتهم وحياتهم.
عن عادات الطعام عندهم ،عاد ابن فضالن إىل ما استقبلهم به القوم أول
وصولهم ،فقال «أُع َّدت املائدة وق ِّدمت إليهم وعليها اللحم املشوي وحده،
فتضمن طقس الطعام املليك أن يبدأ امللك بالطعام ،وأال يبدأ اآلخرون إال
بعد أن يقدم امللك بنفسه قطعة من الطعام لهم ،فال مي ُّد أح ٌد يده إىل األكل
حتى يناوله امللك لقمة»َ .ولَـمَّ أكلوا دعا (امللك) برشاب العسل ،وهم يسمونه
السج ّو ،فرشب قدحاً نخباً لخليفة بغداد وهو يقوم قائال« :هذا رسوري مبوالي
أمري املؤمنني -أطال الله بقاءه» .وفعل ذلك ثالث مرات.
وبعد حني ،ومبا أن العقيدة اإلسالمية مل تكن قد انغرست بعمق ،الحظ ابن
فضالن أن امللك كان يخطب عىل منابر جوامع البلغار ويختم بقوله «اللهم
أصلح امللك يلطوار ملك البلغار» .فنبّهه ابن فضالن إىل أن الله هو امللك،
وال يسمى عىل املنرب بهذا االسم غريه» ،وذكّره أن منابر بغداد والرشق يقال
فيها «اللهم أصلح عبدك وخليفتك اإلمام املقتدر بالله» ،فصار ملك البلغار من
حينها يخطب عىل املنابر فيقول« :اللهم أصلح عبدك جعفر بن عبد الله أمري
البلغار موىل أمري املؤمنني».
والحظ ابن فضالن أن امللك كان إذا ركب ،ال يرافقه أحد ،فإذا اجتاز السوق
ال يبقى أحد إال قام واقفاً وأخذ قلنسوته عن رأسه فجعلها تحت إبطه (إذ إنهم
كلهم يعتمرون القالنس عىل رؤوسهم بفعل الربد) .فإذا جاوزهم امللك ردوا
قالنسهم إىل رؤوسهم ،كذلك فإن كل من يدخل إىل امللك يف مجلسه يأخذ
قلنسوته تحت إبطه ،وكل من يجلس بني يديه يجلس عىل األرض مبارشة.
عن مساكنهم ،قال ابن فضالن« :كلهم يسكن القباب ،إال أن قبة قرص امللك
كبرية ،تتسع تحتها أللف نفس وأكرث ،وهي مفروش ٌة بالفرش األرمني ،وله يف
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وسطها رسير مغىش بالديباج الرومي» .ويشري إىل عالقة التبعية التي تربط البلغار
خ َزر (اليهود) ،إذ يضطر ملك الصقالبة البلغار إىل دفع رضيبة إىل
بجريانهم ال َ
كل ٍ
بيت يف مملكته .ويضع ابنه رهينة عند
خ َزر مقدارها جلد سمور عن ّ
ملك ال َ
خ َزر (الذي تزوج ابنة ملك الصقالبة غصباً ،عىل الرغم من أنه يهودي وهي
ملك ال َ
كل سفين ٍة تجاري ٍة
مسلمة) .ومن جهة أخرى فإن ملك الصقالبة يأخذ ال ُعرش من ّ
خ َزر ،وإذا ق َِدم الروس أو غريهم من سائر األجناس برقيق ،فامللك
تأيت من ال َ
يختار رأساً من عرشة رؤوس .ويحدثنا أن فيهم تجارا ً كرث ،يخرجون إىل أرض
الرتك فيجلبون الغنم ،وإىل بلد آخر يقال له «ويسو» (رمبا هو روسيا البيضاء
قرب موسكو اليوم) ،فيجلبون منه السمور والثعالب واألسود .وإذا غزوا عىل
بعض البلدان فللملك حصته يف الغ ّزو ،كام أن له يف كل عرس أو فرح ،قدرا ً
من الوليمة.
السلوك االجتامعي والديني
جل) أنه ُينع عىل نساء البلغار البكاء عىل امليت،
الحظ بن فضالن (وس ّ
ويبيك فقط عىل الرجال األحرار .وإذ يتحدث عن اعتناقهم للدين اإلسالمي،
ال يفوته التذكري مجددا ً بـ»عدم رضاه» عن إسالمهم حيث يجدهم سطحيني يف
ربكون كثريا ً بعواء الكالب ملا ميثله لهم من
إميانهم وشكليني أيضاً .رآهم مثالً يت ّ
داللة عىل الخري ،فيقولون لبعضهم« :سنة خصبة وبركة وسالمة» ،وهو ما يستنكره.
ويستغرب كذلك بعض تقاليدهم التي تقيض بأن يأخذ الج ُّد املولود ،دون أبيه،
حيث يعطونه الحق يف حضنه حتى يصري رجالً .وإذا مات منهم رجل ورثه أخوه
دون ولده .ويقول ابن فضالن «...ع َّرفت امللك أن هذا غري جائز ،وعرفته كيفية
توزيع املواريث حتى يفهمها» .كذلك الحظ أنه «إذا وقعت صاعقة عىل بيت،
مل يقربوه تطريا ً منه ،وتركوه مبا فيه من أنفس ومال حتى يتلفه الزمان ،ويقولون
عنه «هذا بيت مغضوب عىل أهله» .وإذا كانوا يعاقبون القاتل العمد بالقتل ،وهو
يتفق إىل حد ما مع املعتقد اإلسالمي ،فإن ما يثري استغرابه أنهم يعاقبون من قتل
رجالً خطأ ومن دون قصد« ،بوضعه داخل صندوق وتعليقه حتى يبليه الزمان
وتهب به الريح» .وأعار ابن فضالن موضوع املرأة انتباهاً خاصاً وال سيام بعد أن
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رأى تخففها من ضوابط التقليد اإلسالمي ،فأثار استهجانه نزول الرجال والنساء
إىل النهر ليغتسلوا ،وهم جميعاً عراة وال يسترت بعضهم من بعض ،فيقول «وما
زلت اجتهد معهم أن تسترت النساء من الرجال يف السباحة ،فام استوى يل ذلك
( )...إال أنهم ال يزنون بشكل عام ،ومن زىن منهم ،كائناً من كان ،رضبوا له أربعة
سكك وشدوا يديه ورجليه إليها ،وقطعوه بالفأس من رقبته إىل فخذيه ،وكذلك
يفعلون باملرأة أيضاً ،ثم تُعلّق كل قطعة منه ومنها عىل شجرة» .أما يف ما يتعلق
بعادات دفن املوىت ،فإنه يصفها بدقة رمبا ألنها كانت تخالف طريقة الدفن
اإلسالمية« ،فهم يغسلون امليت عىل طريقة املسلمني ،إال أنهم يحملونه ،إذا
كان حرا ً أو من الرؤساء ،عىل عجلة تـج ّره إىل مكان الدفن ،حيث يضعونه عىل
األرض ،ويخطّون حوله خطاً ويحفرون داخل ذلك الخط حفرة ،ثم يجعلون
له لحدا ً ويدفنونه يف الحفرة .ويأيت عبيد امليت بعد ذلك فيرضبون جنوبهم
بالسيور ،وينصبون له علامً عىل باب قبة قربه ،ويأتون بسالحه ،وال يقطعون
البكاء عليه ملدة سنتني ،فإذا انقضت السنتان حطّوا العلم وقصوا من شعورهم،
ثم يدعون بدعوة إيذاناً بخروجهم من الحزن ،ويحق لزوجته بعده الزواج ثانية.
أما يف حال كان امليت من العامة فيفعلون بعض هذا فقط.
الحظ ابن فضالن أن «أكرث البلغار مريض بداء القولنج حتى إن أكرثهم تختفي
من وجهه الحمرة ،ويلبسون جميعاً القالنس ،وأكرث أكلهم الجاورس ولحم الدابة،
عىل أن الحنطة والشعري كثري لديهم ،وكل من زرع شيئاً أخذه لنفسه ،ليس للملك
فيه حق ،سوى ما يقدمونه له كل عام من جلد السمور ( )...ويحفرون يف األرض
آبارا ً يضعون فيها طعامهم ،فال متيض أيام حتى يتغري طعمه ورائحته ( )...وليس
لهم زيت أو دهن سوى دهن السمك يعتمدونه يف أكلهم .ويعملون من الشعري
حساء للجواري والغلامن .ويف غياضهم عسل كثري ،وعندهم تفاح أخرض شديد
خل الخمر ،تأكله الجواري فيسم َّن عليه» .ومل ير
الخرضة ،وأش ّد حموضة من ّ
يف بلدهم أكرث من شجر البندق« ،كام يوجد عندهم شجر مفرط الطول وساق
أجرد األوراق ،يجيئون إىل موضع يعرفونه يف ساقه فيثقبونه فيخرج منه ماء أطيب
من العسل ،إذا أكرث منه املرء أسكره؛ وعندهم أيضاً رمان أمليس (ال نواة له)
لذيذ جدا ً» .وال ينىس أن يحدثنا عن املناخ والطقس ،وما يحتويانه من غرائب،
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فيالحظ تفاوت الليل والنهار واختالفهام عام اعتاده يف بالده ،لدرجة جعلته
حائرا ً والتبست لديه مواقيت الصالة« ،فالنهار لديهم طويل جدا ً ،إذ إنه يطول
عندهم مدة من السنة ويقرص الليل ،ثم يطول الليل ويقرص النهار» ،ورأى يف يوم
إقامته الثاين أن «الشفق األحمر الذي قبل املغيب ال يغيب البتة ،وإذا الليل قليل
الرجل األشياء عن بعد» .ورأى القمر ال يتوسط السامء ،بل يطلع
ُ
الظلمة يعرف
يف أرجائها ساعة ثم يطلع الفجر فيغيب القمر .ورأى البلد «عند طلوع الشمس
يحم ُّر كل يشء فيه ،األرض والجبال وكل يشء» ،ويحدثنا عن عجائب ،حرص
أن ينسبها إىل غريه لغرابتها ،رغم قوله« :رأيت فيها من العجائب ما ال أحصيها».
وهو يتحدث بلسان أحد أصحابه عن وجود «حيوان غريب ،هو دون الجمل
يف ال ِكرب وفوق الثور ،وحوافره مثل أظالف الثور ،له يف وسط رأسه قرن واحد
غليظ مستدير ،يرتقي ورق الشجر ،إذا رأى الفارس ظل يالحقه حتى يقتله ،لذا
فهم يصعدون إىل أعايل الشجر لريموه بالسهام املسمومة لقتله» .ولعله بذلك
يصف ما يسمى بوحيد القرن .كام يتحدث عىل لسان أحد الرجال عن «شعب
غامض يسميه «يأجوج ومأجوج» ،ويبعد هؤالء عن أهل (ويسو) ثالثة أشهر،
وهم عراة ،يفصلهم البحر عن أهل (ويسو) ،وهم مثل البهائم ينكح بعضهم
بعضاً .يخرج الله لهم كل يوم سمكة من البحر لطعامهم» .كام التبس عليه رؤيته
لبعض الظواهر املتعلقة بالشفق القطبي ،فتخ َّيل أنه يرى أمثال الناس والدواب
يف الجو ،تأثرا ً ببعض املعتقدات املحلية الراسخة .كام حدثنا عن لسان ملك
البلغار عن شعب (ويسو) ،فقال :إنه شعب فنلندي شاميل ،الليل عندهم أقل
من ساعة ،يذهب إليهم التجار البلغار ليشرتوا جلود السمور والثعلب األسود.
يف بالد الروس
إذا كان الغرب قد أغفل بالد الروس ومل يهتم باإلضاءة عىل شعوبها
وأحوالهم ،فالعرب تحدثوا عنها وأضاؤوا عىل تاريخها يف العهود البعيدة
حالتهم ويف طليعتهم ابن
السابقة لدخول املسيحية ثم اإلسالم إليها ،وجاء ر ّ
فضالن ،مبعلومات هامة ،سواء عن املالمح الجغرافية لتلك املناطق ،أو عن
حراكات شعوبها وخصوصياتهم .وال بد من اإلشارة إىل أن رحلة ابن فضالن
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وفّرت أقدم ما أمكن الحصول عليه من معلومات يف هذا الصدد ،إذ مل يكن
هناك من سبقه إىل تلك البالد .ويعرتف الغربيون بفضل الرحلة يف تدوين
اكتشافات حضارية نادرة ،وفضل ابن فضالن يف تاريخ التواصل الحضاري
وأنه حقق نقل ًة نوعيّ ًة يف ف ّن كتابة الرحلة العربية التي كانت غارقة يف مفاهيم
الرسد ،فنقلها ابن فضالن إىل مستوى التحليل اإلثنوغرايف لشعوب وقبائل مل
يكن العرب يعرفون عنها شيئا ،بل مل يكن العامل يعرف عنها شيئا[[[.
والحقيقة أن ابن فضالن ق ّدم صور ًة شامل ًة ودقيق ًة ورائع ًة بشكل خاص عن
بالد الروس ،فوصف أساليب حياتهم يف الزمن الغابر ،بأمانة ودقة نادرتني،
كل ما يتعلَّق بحال الرجل عندهم ،ومكانة املرأة بينهم ،وحال سكنهم
وكتب عن َّ
وطرق عيشهم ،وعاداتهم يف دفن املوىت ،وعقيدتهم يف اإلله وطرائقهم يف
العبادة وكل ما سوى ذلك من شؤونهم وأحوالهم .لذلك فقد اهتم الروس يف
العصور الحديثة بنقل ما كتبه ابن فضالن إىل لغتهم وجعلوها جزءا ً من تراثهم.
حالة
وترافق اهتامم الروس بآثار ابن فضالن مع صحو ٍة غربي ٍة عامة عىل هذا الر ّ
العالِم وما جاء به.
يف وصفه الرجال الروس يقول ابن فضالن ...« :مل أر أت ّم أبداناً منهم ،كأنهم
النخل ،شقر حمر ،مع كل واحد منهم فأس وسيف وسكني ال يفارقه ،وسيوفهم
صفائح مشطبة افرنجيـة» .ثم يراقب بدقة سلوكهم وعاداتهم ،وأحياناً يصف ذلك
بحيادية ،فيها نوع من االستغراب فيكتب قائالً ...« :يلبس الرجل منهم كساء
يسرت به أحد طريف جسمه [[[ ،وينقش جسمه من ظفر رجله إىل رقبته بصور
مخرضة بالشجر وغري ذلك ،وتضع املرأة عىل ثدييها حقة (وعاء) مشدودة من
وأجل الحيل عندهم
َّ
حديد أو فضة أو نحاس أو ذهب ،عىل قدر مال زوجها.
الخرز األخرض من الخزف ،ويبالغون يف تقديره فيشرتون الخرزة الواحدة بدرهم،
وهذا كثري ،وينظمونه الخرز لنسائهم».
[[[-الرحالت والرحالة يف التاريخ اإلسالمي ،د.جامل الدين فالح الكيالين ،دار املصطفى ،القاهرة ،2014 ،ص .99

[[[-رحلة ابن فضالن إىل بالد الرتك والروس والصقالبة ،تأليف أحمد بن فضالن ،الصفحة  ،139حررها وقدم لها
شاكر لعيبي -دار السويدي ،الطبعة األوىل – .2003
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عب ابن فضالن عن استغرابه لسلوكهم االجتامعي ،وال
ويف بعض األحيان يُ ّ
يخص العالقة بني الجنسني ،حيث يختفي التسرت و«العفة» أو ما
سيام يف ما
ُّ
يخص النظافة ،ويقول...« :ففي البيت الواحد[[[ يجتمع عرشة أو عرشون شخصاً،
لكل واحد منهم رسير يجلس عليه ،ومعهم رفيقاتهم الجميالت ،فينكح الواحد
منهم جاريته ،ورفيقه ينظر إليه ،ورمبا يدخل عليهم تاجر فيصادف أحدهم ينكح
جاريته ،فال يزول عنها حتى يقيض أربه».
ومن تقاليدهم ،يقول ابن فضالن أنهم كانوا «إذا أصابوا سارقًا أو باغياً ،جاءوا
حبال وثيقًا ،وعلَّقُوه فيها فيبقى معلقًا حتى
به إىل[[[ شجر ٍة غليظ ٍة ،وشدوا يف عنقه ً
يبىل جسده يتقطَّع ويتناثر بالرياح واألمطار» .ويتح َّدث عن ملكهم فيقول...« :
إل يف ما ندر .فإذا أراد
وال ينزل عن رسيره (مبعنى أنه ال يغادر كُريس عرشه) ّ
قضاء حاجة ،قضاها يف طشت يُؤىت به إليه يف مقعده املليك ،وإذا أراد الركوب
قَ َّد ُموا دابَّته إىل الرسير فيمتطيها بحرك ٍة واحد ٍة ،وإذا أراد الرتجل عن الدابة،
قَ َّدموها بها إىل كريس عرشه حتى يكون نزوله عليه مبارشة ،وبحركة واحدة أيضاً.
كذلك فإن للخليفة من يسوس الجيوش ويواقع األعداء ،ويخلفه يف رعيته».
طقس الدفن عند الروس
يعرض ابن فضالن ملشاهد دفن املوىت عند الروس ،فيقول «...إن امليت
إذا كان[[[ فقريا ً ،وضعوه يف سفين ٍة صغري ٍة عىل النهر ،ثم أحرقوها .أما امليت
الغني فيقسمون ثروته إىل ثالثة أقسام :ث ُلثٌ ألهله ،وثلثٌ يخيطون به ثياباً له،
وثلثٌ ينفقونه عىل النبيذ الذي يرشبونه يوم تقتل جاريته نفسها ليك متوت مع
موالها» .رآهم ابن فضالن ،كام كتب« ،وقد وضعوا امليت يف قربه حتى يخيطون
له ثياباً ،ثم سألوا جواريه ع ّمن منهن تود املوت معه ،فتقدمت إحداهن ،فأوكلوا
لها جاريتني لتهيئانها لهذا الحدث الجليل .بعد ذلك انرصفوا يقضون هذه الفرتة
[[[-رسالة ابن فضالن-تحقيق وتقديم سامي الدهان ص.134
[[[-املصدر السابق ،ص .139

[[[-محمود شاكر ،التاريخ اإلسالمي -ج  :21املسلمون يف اإلمرباطورية الروسية ،بريوت :املكتب االسالمي،
رصف.
صفحة  .16بت ّ
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برشب النبيذ ليالً ونهارا ً ( .)...بعد ذلك «ألبسوا امليت ثيابه الجديدة ،وأدخلوه
القبة التي يف السفينة ،ثم أدخلوا الجارية ،لينتهي املشهد بإشعال السفينة من
قبل أقرب الناس إىل امليت».
وينقل ابن فضالن عن رجل رويس قال له« :أنتم يا معرش العرب تعمدون إىل
أحب الناس إليكم فتطرحونه يف الحفرة وتأكله الرتاب والهوام والدود .أما نحن
فنحرقه بالنار يف لحظة ،فيدخل الجنة وقته وساعته»!!.

في الرد على شبهات الغربيين
قراءة يف كتاب «طهارة العرب» للشنقيطي
بوها ولد محمد عبد هللا سيدي

[*]

نتناول يف هذه الدراسة أسلوب وفحوى رد أحمد بن األمني الشنقيطي عىل
كتاب األمومة عند العرب ،الذي ألفه املسترشق الهولندي (جورج آلكزندس
ويلكن)[[[ ،حيث جاء رد الشنقيطي يف شكل كتاب سامه “طهارة العرب” ألفه سنة
1326هـ بقازان .وسنحاول من خالل هذه القراءة أن ننفض الغبار عن هذا املؤلَف،
ونطلع القارئ عىل أسلوب الشنقيطي يف الرد عىل افرتاءات املسترشقني ،ونقف
عىل مضامني كتابه .يذكر أن الشنقيطي انفرد من بني الشناقطة يف التأليف ر ًّدا
عىل املسترشقني ،وأن كتابه متقد ٌم نسب ًّيا ،وميكن أن يصنف من ضمن املؤلفات
الرائدة يف الرد عىل املسترشقني من حيث املوضوع الذي يركز عليه.
أوال :نبذة عن املؤلف:

صاحب الكتاب الذي بني أيدينا أحمد بن األمني[[[ ( 1280ـ 1331هـ1863/
ـ1913م) ،وهو أحد أقالم النهضة الحديثة الذين عايشوا بداية االنفتاح عىل
الغرب ،وكتبوا عن اإلشكاالت التي تولدت عن هذا االحتكاك .سافر من
يف
بالده املوريتانية بعد أن تضلع بالثقافة املحظرية ،وكان ذا فضو ٍل معر ٍّ
كبريٍ ،ما يدل عليه كتابه الوسيط املشحون باألدب ،والنكت الفقهية،
واملواقع الجغرافية ،واألحداث وغريها .سافر إىل الحج وزار يف عودته
مناطق كدمشق وتركيا وبالد الروس ،وآل به املطاف يف القاهرة .باإلضافة
* ـ أستاذ باملعهد العايل للدراسات والبحوث اإلسالمية -موريتانيا.
[[[ -قام بتعريبه :بنديل بن صليبا الجوزي.

[[[ -أحمد بن األمني بن محمد األمني ابن عثامن العلوي الشِّ نقيطي ،وأمه خديجة بنت سامل من قبيلة
األغالل ،وعائلته مشهورة بالذكاء والحفظ.
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ملا كتب من كتب قام برشح دوانني هام ديوان طرفة والشامخ.
كتب عن ابن األمني الشنقيطي وترجم له العديد ،حتى صار ِذك ُر بعض علامء
مرص يف القرن التاسع عرش يقرتن بذكره ،ومن أوالئك السيد محمد توفيق
البكري ،الذي صحبه ابن األمني ورشح كتابه صهاريج اللؤلؤ .وكذلك العالمة
أحمد تيمور باشا صاحب الخزانة التيمورية النفيسة مبا تحويه من مخطوطات
ومطبوعات مثينة ،وكانت له صالتٌ علمي ٌة بابن األمني هو أيضا وغريهم...إلخ.
وممن ترجم البن األمني من مؤلفي املرشق يوسف املرعشيل صاحب كتاب
نرث الجواهر والدرر يف علامء القرن الرابع عرش[[[.
أما مؤلفاته فهي:
الدرر اللوامع يف رشح جمع الجوامع (يف العلوم العربية)الدرر يف منع عمر -أي يف منعها من الرصف-طهارة العرب ،وهو الكتاب الذي نتناوله يف هذه القراءة.رشح املعلقات العرش وأخبار قائليها.الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط ،وهو من أشهر كتبه.درء النبهاين عن حرم سيدي أحمد التيجاين.أما ما حققه ورشحه من الكتب فهي:
ديوان طرفة بن العبد.أمايل الزجاجي.صهاريج اللؤلؤ للسيد محمد توفيق البكري.[[[ :-نرث الجواهر والدرر يف علامء القرن الرابع عرش ،ص .96:يوسف املرعشيل ،دار املعرفة –بريوت .2006
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ديوان الشامخ بن رضار. ليس يف كالم العرب البن خالوية اإلعالن مبثلث الكالم ،البن مالك. تحفة املودود يف املقصور واملمدود ،البن مالك. تصحيح كتاب األغاين ،أليب فرج األصفهاين (طبعة السايس)ثانيا :فكرة الكتاب:
جا س ّباقًا يف الرد عىل افرتاءات املسترشقني
يعترب كتاب طهارة العرب منوذ ً
بحق تاريخ العرب ونسب نبي اإلسالم صىل الله عليه وآله وسلم .وقد ألفه ابن
مقيم بقازان حيث أطلعه أحد املسلمني هناك
األمني الشنقيطي عندما كان
ً
عىل كتاب األمومة عند العرب للمسترشق الهولندي (ج.أ.ويلكن) ،ومل يوجد
ٍ
وتلفيقات ،لكن ابن األمني
تهم
بني علامء روسيا من يتصدى ملا تضمنه من ٍ
دفعته الحمية لنبي اإلسالم للرد عليه والذي نفى فيه نفياً باتًا -يعتمد التاريخ
واملنهج العلمي-كل التهم املوجهة إىل العرب واملسلمني ،والطعن يف قيمهم
وأخالقهم ،كالقول باشرتاكهم يف الفروج واالزدحام عىل النسوة ،وكذلك ما رمى
به العرب من اضطراب يف األنساب وعدم متاشيهم مع املثل اإلنسانية حتى قال
املهاجم« :إن العرب أخس من الكالب.»....
فجاء الرد من ابن األمني مزكيًا أنساب العرب عام رماهم به املسترشق ،مستعي ًنا
بذخائر الرتاث العريب القديم الغني بالقصص واألحداث واألمثال الدالة عىل
عناية العرب بالنسب ،وخطورة االقرتاب من الحريم ،أو الخوض يف األعراض.
لقد اعتمدنا يف قراءتنا هذه عىل النسخة األصلية من الكتاب ،والتي قدم لها
األستاذ موىس جار الله ،بطبعتها الحجرية من الحجم املتوسط.
أورد ابن األمني يف مقدمة كتابه أن املسترشق مل يعتمد يف تأليفه املنهج
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ين مجهول
العلمي ،ومل يستقص األخبار من مصادرها ،وإمنا نقل عن سائ ٍ
ح يونا ٍّ
ال يعرف له ذكر ومل يزر البالد العربية .واعترب ابن األمني أن الطعن يف أنساب
العرب جاء مع كتاب مثالب العرب لزياد ابن أبيه ،الذي جمع فيه ضعيف
األقوال ،وبأسلوب املتحامل ،وهذا الكتاب غري معت ٍ
رب من أهل العلم ،وال يعتمد
يف مجال.
ومل يلق هذا الكتاب ما يستحق من تفاعل وتدارس من قبل الباحث ،فهو
رائد يف مجاله ،ومتقدم نسب ًّيا من حيث تأليفه ،وإذا تم تصنيفه سيكون من جملة
الكتب األوىل يف الرد عىل املستشرشقني.
ثالثا :اإلطار التاريخي:
خرج ابن األمني الشنقيطي إىل الحج ،وغنم رصيدا ً علميًّا ميثل جملة املعارف
التي تدرس يف بلده شنقيط ،حاله يف ذالك حال الكثريين الذين خرجوا للحج،
والتقوا مع أساتذة يف مختلف املعارف ،وحرضوا عند علامء األمصار األخرى.
ٍ
ظروف صعب ٍة ،قاطعاً
خرج ابن األمني من بلده البعيد جغرافياً عن املرشق يف
فيايف الصحراء مع ركب قوافل الحجيج ،وهناك عرف املسالك ،وتعرف عىل
أهل املاملك ،فلم يخطئ مجلساً علميًّا من املجالس املعروفة إال وزاره وعرف
مبلغ علم أهله وقرأ نوازل علامئه ،حتى رمى عىص الرتحال يف القاهرة.
كان ابن األمني يهتم بشؤون املسلمني ويسأل عنهم ،ويطالع ما يكتب عنهم،
محتدم خاصة يف األقطار غري
فكري
حيث كانت الفرتة فرتة استعامرٍ ،ورصا ٍع
ٍ
ٍّ
العربية التي أشاع فيها املسترشقون الشبهات حول اإلسالم والظروف التي ظهر
فيها ،ور ّوجوا الدعاءاتهم قصد التنقيص من الحضارة العربية التي كانت حاضنة
طالب من بلدانٍ مختلف ٍة ،من بينهم طالب من
هذا الدين .تتلمذ عىل الشنقيطي
ٌ
بالد روسيا التي ألف فيها ابن األمني كتابه.
وقد عرف قرن ابن األمني بقرن ميالد القوميات يف أوروبا ،وما كان لها من
انتشار بفضل رواد الفكر من أدباء وفالسفة سعوا إىل إحياء اآلداب القوميّة،
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ودفعوا حركة التأليف يف هذا الصدد قصد متجيد تاريخ قومياتهم وبعث الروح
يف ثقافتها .وقد دفعت هذه األحداث املسترشقني والكنسيني إىل الرتكز أكرث
عىل إثارة الشُّ به حول العرب واملسلمني ونرشها .حيث بلغ االسترشاق يف هذا
ٍ
متزايد من قبل الحكومات الغربية التي
دعم
القرن بالذات ذروته ملا حظي به من ٍ
كانت توفر له الوسائل واألسباب املعينة عىل دراسة إنرثبولوجيا العامل العريب
واإلسالمي ،وذلك ملا يقدمه االسترشاق من خدمة للمرشوع االستعامري يف
هذه البلدان[[[.
ويف روسيا -التي ألف فيها ابن األمني كتابه-خالل القرن 19م نرش املسترشق
(رامل) كتابني :أحدهام «تأمالت عن العرب» والثاين عن شخصية امللك العامل
«أبو الفداء» ،ونرش املسترشق (فرين) طبعة جديدة من القرآن الكريم كام طبع
بعض الحكم العربية[[[.
وقد طلب من ابن األمني أحد مسلمي روسيا أثناء إقامته بقازن أن يرد عىل
كتاب «األمومة عند العرب» للمسرتق الهولندي (جورج آلكزندس ويلكن) الذي
يطعن من خالله يف نسب نبي اإلسالم والعرب بشكل عام ،وقد قام أحد دعاة
النرصانية هناك برتجمته إىل لغة القوم.
إ ّن حقيقة فكرة االنتساب إىل األم يف املجتمعات القدمية ،ظهرت عند
بعض الرحالة واآلنرثبولوجيني من أمثال (ماكلينان) يف كتابه الزواج البدايئ
سنة  ،1865والذي يعترب أن فكرة األمومة نشأت لعدم معرفة األب ،وقد تأثر
مباكلينان املسترشق اإلسكتلندي (وليم روبرتسون سمث)( )1894-1846الذي
حاول إسقاط هذه النظريات عىل القبائل العربية القدمية يف جنوب الجزيرة
العربية ،وتبعه يف ذلك املسترشق الهولندي (ويلكن) يف كتابه «األمومة عند
[[[«-حركة االسترشاق كانت تسري جنبا إىل جنب مع التحوالت والتغريات السياسية واال جتامعية
واالقتصادية التي سادت العصور التي عاش فيها أولئك املسترشقون فال ميكن الفصل بني ما شهدته من
ظروف سياسية واجتامعية واقتصادية وغريها وبني ما أنتجه أولئك املسترشقون من دراساتهم» االسترشاق
السيايس يف النصف األول من القرن العرشين ،مصطفى نرص الساليت ،ص ،8:دار إقرأ طرابلس ،ليبيا،
ط.1986 ،1
[[[ -اإلسترشاق يف الدراسات اإلسالمية ،سعدون الساموك ،ص ،163:دار املناهج ،بدون سنة الطبعة.
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العرب» وهو موضوع الكتاب الذي نحن بصدد تقديم قراءة له.
هذا االهتامم الذي أواله املسترشق الهولندي وغريه من املسترشقني للمعارف
العربية واإلسالمية ،والبحث يف تاريخ وتراث هذه األمة ،له ما يفرسه من تطور
للحضارة اإلسالمية وازدهار معارفها خاصة يف فرتة العصور الوسطى ،وهو ما
شهد به املسترشق الفرنيس البارون (ك ّرا دي فو)[[[ ،حيث يقول" :والسبب اآلخر
الهتاممنا بعلم العرب هو تأثريه العظيم يف الغرب ،فالعرب ارتقوا بالحياة العقلية
والدراسة العلمية إىل املقام األسمى يف الوقت الذي كان العامل املسيحي
يناضل نضال املستميت لالنعتاق من أحابيل الرببرية وأغاللها ،لقد كان لهؤالء
ٌ
عقول حرة مستطلعة"[[[.
العلامء (العرب)،
فتأليف املسترشق الهولندي إذا ً ،مل يكن اعتباط ًّيا ،بل لتشوي ٍه متع ّم ٍد أريد
به النيل من الحضارة ا ِ
إلسالمية ،وذلك بتشويه تاريخ العرب وتاريخ اإلسالم
بشكل عام ،وهو ما حاول ابن األمني من خالل كتابه «طهارة العرب» أن يرد عليه
ويدحض ما فيه من إدعاءات.
رابعاً :أسلوب الكتاب
وظف ابن األمني ثقافته األدبية يف الرد عىل املسترشق بشكلٍ
رسدي ،فبدل
ٍّ
أن ير ّد عليه من رصيح القرآن وصحيح الحديث ،اختار أن يركز رده عىل فرت ٍة
وردت ادعاءات املسترشق فيها ،املتمحورة حول ما كان للعرب يف هذه الفرتة
من قصص ت ُعيل من مكانة املرأة يف املجتمع العريب الجاهيل ،وما عرفته من
أحداث واقتتال صونا ألعراضهن .فإنه من باب أوىل الحديث عن مكانتها التي
بوأها لها اإلسالم مصانة ،عفيفة ،وهو ما وجد له املقصد ووفق فيه إىل ح ٍّد كبري.
مل يشأ الشنقيطي أن يقترص كتابه يف الرد عىل املسترشق املتحامل ،بل أراد
مستقل يف موضوعه ،مع أنه دحض كل مزاعمه .كام اقترص
ٍّ
أن يكون بحثًا شبه
[1]-Baron Bernard carra de vaux (1953_1867).

[[[: -معجم افرتاءات الغرب عىل اإلسالم ،أنور محمود زنايت ،إخراج موقع نرصة الرسول صىل الله عليه
وسلم ،بدون ط ،وبدون السنة ،ص .50
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ذكره للمسترشق يف كامل الكتاب عىل جملتني يف قوله( :وقال املعرتض)
والثانية يف قوله( :كام زعم املتحامل).
لقد اعتمد الشنقيطي عىل حفظه يف الشواهد التي اعتمدها وهي مثبتة يف
مصادرها ،فلم يخرج يف القصص التي أوردها عن ما هو متواتر يف كتبها،
والحكم واألمثال يف جوامعها ،واألشعار يف دواوينها ،ومن قوة حفظه رحمه الله
كتاب
أنه استطاع أن يستظهر كل هذه املادة العلمية الضخمة وينظمها يف شكل
ٍ
مستعي ًنا عىل قوة حفظه ،كام هي عادة الشناقطة يف التأليف والتدريس.
وقد وظف لهذا الغرض القصص واألمثال واألشعار والحكم من الرتاث
العريب ،وهو ما كان كافياً لدحض افرتاءات املسترشق .فكان توظيف القصص
عىل قسمني :قس ٌم ٌ
دال عىل عفة النساء وصيانتهن يف الجاهلية قبل اإلسالم،
وقس ٌم ٌ
دال عىل عل ّو ه ّمتهن وترفّعهن عن سفاسف األمور ،وما كن فيه من إعتزاز
لدرجة أنهن ال يتزوجن من غري الكفء .وهنا سنقف عىل مناذج نلخص فيها
ردود الشنقيطي يف الكتاب:
- 1قصة طسم[[[ وجديس[[[(:العرب البائدة)
حاول املؤلف أن يستعرض من خالل هذه الواقعة التاريخية خطورة الحريم
عند العرب وشدة الحساسية تجاه قضية املرأة عمو ًما ،وذلك أن طسم وجديس
كانوا قد تفانوا وانقرضوا ،وسبب ذلك أن ملكهم عمليقا استنجدت به امرأة من
[[[ -عن طسم ساق اإلخباريون النسب عىل هذه الصورة وقالوا :طسم بن الوذ بن أرم أو طسم بن الوذ بن
سام ،أو طسم بن أو طسم بن كاثر...وقد جعلهم بعض أهل األخبار من أهل الزمان األول أومن عاد .وقد
نسب إىل طسم صنام سموه(كرثى) لعله الصنم املذكور الذي أدركه اإلسالم وحطم مع األصنام األخرى.
املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،جواد عيل،جامعة بغداد ،ص ص ،334--335:ط.1993 ،2:
«ولعل ما ورد يف القرآن الكريم عن عاد ومثود وذكرهام يف الغالب معاً ،هو ما دفع باملؤرخني حتى أخذوا
به الحال يف شأن طسم وجديس ،مع أن القبيلتني مل يتطرق القرآن الكريم لذكرهام ،ولعلهام من أقوام
املؤتفك التي أشار لهم القرآن الكريم ».حول العرب والقبائل البائدة ،سعود الزيتون الخالدي ص ص
 ،7:23:العدد.18:
[[[«-قالوا يف جديس أنهم حي من عاد ،وهم إخوة طسم أو أنهم حي من العرب كانوا يناسبون عادا األوىل،
وقالوا أنهم أبناء جديس بن الوذ إبن إرم بن سام بن نوح أو أبناء جديس شقيق مثود بن غاثر إين إرم بن سام
بن نوح» املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم،سابق،ص.336-335:
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جديس اسمها هزيلة عندما طلقها زوجها وأراد أن ينزع منها ولدها ،ولكن امللك
قىض بنزع ولدها منهام م ًعا ،فهجته املرأة ببيتني استفزته بهام ،وأمر أال يتزوج
من جديس فتاة إال افرتعها ،حتى أراد فعل ذلك بشموس فحرضت قومها عليه
بقولها:
ال أحــد أذل مـــن جديس

أهـــــكذا يفــعل بالعروس!

يرىض بهذا ،يا لقومي .حر!

أهدى وقد أعطى وسيق املهر

ألخـــذه املـوت كذا لنفسه

ري من أن يفعل ذا بعرسه
خـــ ٌ

وقالت تحرض قومها:
أيصلح ما يؤىت إلــى فتياتكم
وتصبح متيش يف الدماء صبيح ٌة
فإن أنتم مل تغضبوا بعد هـــذه
ودونكم طيب العروس ،فإمنــا
فلو أننا كنا رجــــاالً وأنتــــم
فبعدا ً وسحقاً للذي ليس دافعاً
فموتوا كراماً أو أميتوا عدوكم

ٌ
رجال فيكم عدد النمل؟
وأنتم
شميس ٌة زفت يف النساء إىل البعل
فكونوا نسا ًء ال تغب عن الكحل!
خلقتم ألثواب العروس وللغسل
نســـا ٌء ،لكــنا ال نقيم عىل الذل
ويختال مييش بيننا مشيــــة الفحل
[[[
ودنوا لنار الحرب بالحطب الجزل

ثم إن أخاها األسود احتال مع بني قومه إلبادة بني طسم يف حادثة شهرية.

[[[

ويستشف ابن األمني من هذه الحادثة عدم وجود االشرتاك يف نسوة العرب
قدميًا ،بدليل أنه لو كان موجو ًدا الستدلت هزيلة يف بداية القصة عىل الرجل بأن
الغالم ليس منه ،وإمنا من غريه ممن يشرتكون ويتزاحمون عليها يف الفراش.
وقد ورد مقتىض هذه القصة يف كتب اإلخباريني ،حيث إنّ «:طسم وجديس
[[[ :-راجع القصة يف كتاب خزانة األدب ،عبد القادر البغدادي ،250/1نسخة املوسوعة الشاملة.

[[[: -الصفحة  ،4:من كتاب طهارة العرب.
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سكنتا الياممة م ًعا وهي من أخصب البالد وأعمرها ،ثم انتهى امللك إىل رجلٍ
غشوم من (طسم) يقال له (عمليق) أو (عملوق) ،استذل (جديس) وأهانها،
مل
ٍ
ظا ٍ
فثارت (جديس) وقتلت (عمليقا) ومن كان معه يف حاشيته ،واستعانت (طسم)
بحسان بن تبع من تبابعة اليمن ،فوقعت حرب أهلكت (طسم) و(جديس)،
فحل بها بنو حنيفة الذين كانوا بها عند ظهور اإلسالم»[[[.
وبقيت الياممة خالية َّ
وقد ذهب املسترشقون إىل التشكيك بوجود طسم من حيث األصل،
ووصفوهم بالشعوب الخرافية التي ابتدعها اإلخباريون ،وهذا الرأي ال يستبعد
منهم ،والواقع أنه ليس من الستبعد أن يأيت يوم يعرث فيه عىل أخبار عن هؤالء
ين يف «صلخد»،
القوم ،تؤكد ما تناقله اإلخباريون ،خاصة بعد العثور عىل أث ٍر يونا ٍّ
يعود تأريخه إىل سنة 322م وردت فيه كلمة «أنعم طسم»[[[.
 - 2قصة( :إجاء) و(آكل املرار):
ومن الحوادث التاريخية التي استعان بها الشنقيطي لنفي فرضية املتحامل
قصة)إجاء بن عبد الحي(الذي عشق امرأة يقال لها سلمى ،فلام أنذر بذلك
أخوتها وزوجها لحقوا بهام ،حيث قتلوا سلمى عىل جبل سمي بها بعد ذلك،
ولحقوا (إجاء) يف جبل آخر فقتلوه وسمي به .وهذا يدل عىل الحرص الشديد
عىل نظافة العالقة الزوجية ،وأسلوب التعايش الشخيص واضح خاصة إذا نظرنا
إىل أن الجناة كانوا من أقرب الناس إىل الضحية.
ومن أنفة العرب للشذوذ الجنيس أو الحيدة عن نظام العالقات العريف ،يورد
املؤلف قصة (آكل املرار) الذي قتل امرأته هندا عند ما سباها (ابن الهبول) بعد
ما انتهى من قتل هذا األخري ،وكل ذلك خشية وتأنفا من العودة إىل زوجته بعد
[[[
ما نال منها ذلك الخبيث حاجته عىل حد وصف املؤلف.
[[[ :-املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،جواد عيل ،جامعة بغداد ،ص ،335:ط.1993 ،2:
[[[ :-املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،سابق ص.335:
[[[: -طهارة العرب ،ص.6:
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- 3قصة فاطمة األمنارية:
ومن حسن توظيف ابن األمني للوقائع التاريخ ّية ما أورده عن عفاف العربيات
وحاميتهن ألعراضهن من دنس الرذيلة ،ومن ذلك ما ذكر من فعل فاطمة
األمنارية[[[ التي ورد عليها ضيف فأكرمته وأحسنت قراه ،فراودها عن نفسها
فزجرته ،فلام أرص عىل خبثه أمرت عبيدها فكتفوه إىل أن أشار عليها ابنها األكرب
بقتله ،لكن ابنها الربيع اعرتض بقوله «:إن قتلناه قال الناس فعل بأمهم فاستحسنوا
رأيه وأطلقوا رساحه»[[[.
- 4األمثال:
نجد ابن األمني يستطرد يف ذكر األمثال الشائعة لدى العرب والتي تشري
رس القبيلة ومكمن
أو ترصح بحرمة املرأة وخطورة الدنو من حرميها ،فهي ّ
وكل
حساسيتها ،وهي الجرح الذي ال يندمل وال يربى حتى قالوا يف املثلُّ :
يش ٍء َم َه ٌه و َمها ٌه و َمها َه ٌة ما ال ِّنسا َء و ِذكْ َر ُه َّن .ويف هذا السياق قصص النعامن مع
زوجته املتجردة ،وكذلك قصة جدع بن سينان ،ثم قصة محاولة استخدام أم
عمرو بن كلثوم من طرف والدة عمرو بن هند[[[ ،وهلم جرا.
 - 5ظاهرة الحجاب...مظهر الصيانة والعفاف:
وقد استخدم املؤلف يف استفاض ٍة معهود ٍة له ،يف سياق رده ماعرف قدميا عن
عرب الجاهلية من الحجاب .فكانت إذا بلغت الجارية مبلغ الحجاب يدخلها
أهلها دار الندوة فيكسوها رجل من بني عبد الدار ذلك السرت.
وقيسا الحافظ ،وعامرة
[[[ :-فاطمة بنت الخرشب األمنارية ولدت لزياد العبيس الكملة :ربي ًعا الكامل،
ً
الوهاب ،وأنس الفوارس ،حاشية الصبان عىل رشح األشموىن أللفية ابن مالك ،أبو العرفان محمد بن عىل
الصبان الشافعي ،ج ،1ص ،354:دار الكتب العلمية بريوت-لبنان.
[[[ :-طهارة العرب ،ص.7:
تُهدِّ دنا وتُ ْو ِعدُ نا ُرويداً

متى كنا ألمك ُمقتوينا
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وقد كانت الفتيات تشبه يف منظومة العرب الشعرية ويف كثري من توظيفاتهم
التصويرية بالكواعب يف املقصورات ،ومن ذلك قول املرضس:
ويوم من الشعرى كأن ظبائه ....كواعب مقصور عليها ستورها
ومن العبارات التي تكررت يف هذا اإلطار :الخدر ،والخباء ،وقد قال
امرئ القيس وهو شاعر مفحش ،لكن فحشه وجسارته عىل اقتحام املصاعب
واملهلوكات مل يدفعه إىل تجاهل تلك الخدور والحجب املنصوبة حني قال:
وبيضة خدر اليرام خبائها

متعت من لهو بها غري معجل

تجاوزت أحراسا إليها ومعرشا

عىل حراص لو يرسون مقتل

فحالة املرأة العربية محاطة بالحرس وأشكال األهوال والخطورات ،وهو ما
أشار إليه ابن األمني يف استذكاره لهذه األبيات.
أما رد الشنقيطي عىل تكرار وصف املرأة العربية يف القصائد الغزلية ،والتي
ينترش فيها الفحش يف كثري من اآلداب غري العربية ،لحد التعرض للجوانب
الجنسية واإلباحية ،فيرضب لذلك مثال بامرئ القيس -الذي يوصف يف كتب
الرتاث األديب بأنه ضليل-يكرث من املغامرات العاطفية وقذع يف الحديث عن
أيامه مع الفحش ،حتى قال أبو سلمى الجمحي :كان أمرئ القيس ممن يعهر يف
شعره ،ومع كل هذا الحد من الفحش نجده يصف النسوة بالعفاف ،ويذكر كل
ما يتلقاه يف سبيل هتكه لحرمتهن من خطر وأحراس ،خاصة إذا استحرضت أن
امرئ القيس كان معج ًبا بذاته ،وغالبا ما يستعرض وجاهته عند الغواين وحظوته
لديهن حتى قال :
ويــارب يــوم قــد أروح مرجــا

حبيبــا إىل البيــض الكواعــب أمســا
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يرعن إىل صويت إذا ما ســمعنه

كــا ترعوي عيــط إىل صوت أعيســا

كام أننا نجد يف ديوان املديح العريب كثريا من تبجيل املمدوحني مبراعاة حرمة
البيوت حتى قالت الخنساء يف رثاء أخيها صخر:
مل تــره جــارة ميــي بســاحتها

ني يخـ ِ
ـي بيتـ ُه الجا ُر
لريبــة ٍ ح َ

وكقول أعىش باهلة يريث املنترش بن وهب :
ال يهتــك الســر عــن أنثــى يطالعهــا

وال يشــد إىل

جاراتــه النظــر

 - 6دقة السالسل النسب ّية وحفظها
تعرض ابن األمني إىل السالسل النسبية فهو َم ْعلَم واضح من معامل إثبات
ٍ
تشكيك يف صحة النسب العريب
األنساب العربية .لقد طرد أي شبهة أو
وأحقيته ،ذلك حني كان يرد عىل قول صاحب االعرتاض أن العرب يستحيل
معرفة الشخص منهم بأبيه ،وأن األنساب املعلومة عندهم وضعها ابن الكلب.
ومن الشواهد التي أوردها قصة يزيد بن شيبان ،الذي صادف شيخاً فقال له
حني طلب انتسابه :إن كنت يف جذم من أجذام العرب ألعرف ّنك ...إىل أن قال:
إن العرب بنيت عىل أربعة أركان مرض وربيعة وقضاعة فمن أيهم أنت قال من
مرض ،قال الشيخ أمن األرجاء أم من الفرسان ،قال يزيد من األرجاء قال أمن
األرنبة أم من الجمجمة قال يزيد من الجمجمة يعني الطابخة ،ومازال يدخل معه
يف كل فرع وكل ولد حتى عرفه ببيته ،ثم قال له ما افرتقت فرقة من العرب إال
يل من أن تلدين
كنت يف أفضلهام حتى زاحمك أخواك فإن تلدين أمهام أحب أ ّ
أمك ،ثم قال يابن أخي وهل عرفتك ،قال يزيد :أي وأبيك أي معرفة...
فالنسابون العرب إذا ً ،مل تخطئهم كبرية وال صغرية وال صبي وال سقط
إال ضبطوه ،وذكروه وال ميكن أن يحصل هذا مع نسب موضوع ،وال ميكن
إلدعاءات مبعرثة تشيع االنتساب والتبني أن تطعن فيه.
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خامتة
ميكن القول عموماً أن كتاب طهارة العرب كان مليئًا بالردود
الجيدة عىل كتاب املسترشق الذي ناقش فيه اإلشكالية املعروفة
«األمومة أقدم يف العامل أم األبوة» ،وحاول إيجاد قرائن عىل األمومة
عند العرب ،وذلك لجهله وتحريفه لعاداتهم وتقاليدهم .وهو ما لقي
استحساناً واسعاً يف صفوف دعاة النرصانية.
اعتمد الكاتب يف أسلوبه عىل األحداث والوقائع التاريخية،
أسلوب جي ٌد إذا ما وضعنا يف الحسبان أن سبب ما وقع فيه
وهو
ٌ
املبش من الخطأ هو عدم معرفته بعوائد العرب يف االنتساب إىل
ّ
مرضعاتهم ،وبالتايل كان يستعمله كدليل عىل الجهالة التي تحيط
باألبوة عموماً ،وأنه متظه ٌر من متظهرات اختالل النظام االجتامعي
يف مجتمع العرب.
قدرة املؤلف عىل استنباط الحجج الدامغة من الوقائع واألحداث
بأسلوب ذيك لإلشارات التي استنبطها من رسده،
التاريخية ،وتوظيفه
ٍ
كام يف قصة (هزيلة) من قبيلة (جديس) حني طالبت امللك عمليقا
إلبقاء ولدها عندها متعللة أنها حملته تس ًعا وأوضعته دفعاً وأرضعته
شفعاً ،فذكر ابن األمني إىل أنه لو كان هناك نظام االشرتاك عىل النسوة
كام ادعى املهاجم الحتجت عىل زوجها بحجة أخرى ،كالقول بأنه
ليس منه .ومثل هذا االستنباط نالحظه يف استعامل الشنقيطي لثقافته
األدبية والديوانية إزاء وصف املرأة كام يف تعرضه لظاهرة الحجب
واملقصورات.
ملحوظة واردة يف عدم تعرض الشنقيطي خالل رده عىل جزئيات
الخطاب املشوه بالصورة ،التي تدفعنا إىل االقتناع بهذه الفكرة أو
تلك ،مع التعرض لخفاياها وإضاءة بعض جوانبها املهمة ،حتى إن
املطالع لهذا الكتاب املدافع عن العرب قد ال يظن أنه جاء ردا ً عىل
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مستقل
ٌّ
كتاب
كتاب قبله ،أو أنه جاء ليف ّند مزاعم سبقته .بل عىل أنّه
ٍ
ٌ
له موضوعه ومنهجه ،ولكن هذه املالحظة عليها بعض االستثناءات
كام رأينا عندما قام برسد قصة الشيخ مع يزيد بن شيبان يف انتسابه
إىل بعض فروع مرض ،حيث نص عىل أن ذلك كان يف معرض قول
املهاجم أن العرب يستحيل معرفة الشخص منهم ألبيه ،وأن األنساب
عندهم وضعها ابن الكلب .والثانية وصفه فيها باملعرتض يف قصة
صاحب القارظ ملا طلب من زميله أن يزوجه من ابنته إن أخرجه من
البرئ فرفض حتى ال يكون تزويجها قرسا ً حتى هلك يف البرئ .وختم
الشنقيطي القصة بقوله «ال ،كام قال املعرتض من ابتذالهم لهن».
عموماً فام مي ّيز الشنقيطي أنه كان منوذجاً فريدا ً وسابقاً يف الرد
عىل أكاذيب بعض املسترشقني أو أعاملهم التي جانفوا فيها الدقة
واملوضوعية ،وجانبوا األسلوب العلمي الرصني.

رحلة محمد الصفار
الغرب يف مرآة الفقيه
إدريس الكنبوري

[*]

شكلت أوروبا خالل القرن التاسع عرش وحتى مطلع القرن العرشين مرك َز
تقاطعٍ بني منوذجني متعارضني يف الوعي العريب واإلسالمي :متثل النموذج
األول يف كون أوروبا كانت مثال النهضة والتقدم الحضاري ،والنموذج الثاين
يف كونها مثال الهيمنة واألطامع االستعامرية .وقد تزاحم هذان النموذجان
املتناقضان يف عقلية النخبة يف العامل العريب واإلسالمي ،بحيث كان عىل
هذا األخري أن يحاول املزاوجة بينهام مع الرتكيز عىل الجوانب اإليجابية التي
يعكسها النموذج األول والتنبيه عىل مثالب وسلبيات النموذج الثاين املقابل.
وقد كانت هذه املزاوجة والرغبة يف الفصل بني النموذجني تجرب ًة صعب ًة بسبب
الجاذبية التي كان يتوفر عليها العامل األورويب ،وواقع التخلف واالنهيار الذي كان
سائدا ً عىل الجانب اآلخر ،األمر الذي مل يكن يتيح هامشً ا أوسع أمام الوعي العريب
واإلسالمي الحديث الراغب يف القفز عىل عوامل الرتدي الحضاري والتفكك
االجتامعي ،ويف تحصيل املمكنات الكفيلة بإنجاز تلك املهمة الحضارية
الكربى .فمنذ القرن السادس عرش للميالد فتح العرب واملسلمون أعينهم عىل
انبثاق الغرب كق ّو ٍة عامل ّي ٍة صاعد ٍة عىل أنقاض أم ٍة إسالم ّي ٍة متآكل ٍة ومنقسم ٍة عىل
نفسها ،حيث أخذ الغرب يف التمدد ابتدا ًء من نهاية القرن الخامس عرش مع سقوط
غرناطة واكتشاف أمريكا ـ وهام حدثان مرتابطان حصال معا عام  1492ـ وإعادة
بناء نفسه وتوحيد صفوفه يف مواجهة اإلمرباطورية العثامنية[[[ ،واض ًعا نصب عينيه
تفتيت وحدة األمة واالنتقام لقرون طوال من سيطرة املسلمني.
* ـ باحث وأستاذ يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط-املغرب.
[1]- Fernand Braudel : Les ambitions de l’Histoire. Editions de Fallois, 1997. P 470.
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وتعني سيطرة الغرب واالستحواذ عىل املبادرة عىل الصعيد العاملي توزي ًعا
جدي ًدا ملظاهر السلطة الرمزية ،بحيث مل تعد هذه األخرية ترتكز يف الجانب
اإلسالمي ،بل انتقلت إىل الجانب األورويب املسيحي .ونعني هنا بالسلطة
الرمزية القدرة عىل الجاذبية وامتالك النموذجية التي تستدعي التقليد واالتباع،
ومل تتحقق تلك السلطة إال بعد امتالك الغرب مختلف مظاهر القوة العسكرية
والعلمية والتقنية والسياسية.
لقد لعبت الرحالت التي قام بها عرب ومسلمون إىل أوروبا ،بداية من النصف
رئيسا يف إماطة اللثام عن تلك الجوانب يف
األول من القرن التاسع عرش ،دو ًرا ً
الحضارة الغربية ،والوقوف عىل حقيقة التقدم الحاصل فيها .ومن املفارقات
التي تستدعي لفت األنظار أ ّن الرحلة القادمة من العامل العريب واإلسالمي
يف اتجاه الغرب كانت عىل النقيض من الرحلة املعاكسة ،تلك التي قام بها
رحالة أوروبيون إىل البلدان العربية واإلسالمية ،من أدباء وسياسيني وعسكريني
وجواسيس .فبينام كانت رحلة األورويب نابعة من غرض استكشاف البنيات
السياسية والدينية واالجتامعية للبلدان العربية واإلسالمية بهدف توفري ماد ٍة
«علمي ٍة» لذوي القرار السيايس والعسكري بقصد التمكني لخطة الغزو ،أي
اكتشاف مواطن الضعف يف تلك البلدان الستثامرها ،كانت رحلة العريب املسلم
ٍ
ٍ
مختلف وهو البحث عن مواطن القوة يف أوروبا لالستفادة منها
غرض
نابع ًة من
وتقليدها .لقد صاغ الرحالة األورويب «جغرافيا متخيلة» عن بلدان الرشق لخدمة
أهداف االسترشاق[[[ ،بينام صاغ الرحالة العريب املسلم صورته عن بلدان الغرب
لخدمة أهداف «االستمداد» ،أي االستعانة بأوروبا من أجل تحقيق النهوض.

وبالنظر إىل قرب املغرب من أوروبا واحتكاكه املستمر معها منذ سقوط
غرناطة عىل األخص وبداية التحرشات اإلسبانية املسيحية باستقراره -تنفيذًا
لوصية امللكة إليزابيث الكاثوليكية التي كانت ترى يف املغرب امتدا ًدا للعامل
املسيحي ال نقطة بداية العامل اإلسالمي ،ما نتج عنه مواجهات مستمرة أه ّمها
حرب تطوان يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش[[[ـ فقد وجد نفسه منخرطًا
[1]- Edward Said : Orientalism. London, Penguin Books 2003. P 49.

[2]- María Rosa de Madariaga : Historia de Marruecos. Madrid, Los libros de la Catarata,
2017. P 99.
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بشكلٍ مبك ٍر يف لجة الرصاع الحضاري مع أوروبا املسيحية ،و ُمطال ًبا بإيجاد
السبل الكفيلة بضامن ممكنات التحديث االقتصادي والعسكري للوقوف يف
وجه التم ّدد األورويب.
تشكل الرحلة إىل أوروبا -كامدة أدبية-وثيق ًة تاريخي ًة ،سياسي ًة وفكريّ ًة ،تسعف
يف قراءة موقف النخبة املخزنية املغربية[[[ يف مرحلة القرن التاسع عرش وبداية
القرن العرشين من التقدم األورويب وأسئلة النهضة والرقي الحضاري .ونقصد
بالرحلة هنا ذلك النوع املسمى الرحلة السفارية ،أي تلك التي كان يقوم بها
ٌ
رجال من حاشية السلطان يتم تسفريهم إىل الديار األوروبية برفقة مبعوثيه
الرسميني ،لتسجيل مشاهداتهم وانطباعاتهم ورفعها إىل نظره .أي إ ّن هذا النوع
من الرحالت يكون مبثابة تقاري َر رسميّ ٍة يف ملكية املخزن يف الغالب األعم ،إذ
ريا ما يتم التعامل معها عىل أنها «تقاري ٌر رسيّ ٌة» ال يجوز لصاحبها الترصف فيها
كث ً
[[[
إال بإذنٍ
شخيص من السلطان نفسه .
ٍّ

وقد عكست الرحالت السفارية التي وجهها سالطني املغرب خالل الفرتات
املشار إليها حاجة الدولة إىل االنتصار لخيار التحديث واإلصالح السيايس
تغي
واإلداري واالقتصادي عىل حساب خيار التقليد الذي مل يعد مجديًا ،أمام ّ
ٍ
جديد تقف عىل قمته دول
عاملي
نظام
قواعد اللعبة السياسية الدولية وبروز ٍ
ٍّ
رش الهويات
أوروبا بكل آلتها العسكرية والتقنية والعلمية ،مبا بات يه ّدد بشكلٍ مبا ٍ
الوطنية ،بل استمرار الدولة ذاتها .ومنذ النصف األول من القرن التاسع عرش
إىل النصف األول من القرن العرشين أوفد سالطني املغرب ما يربو عىل عرش
ٍ
رحالت ال تزال شاهد ًة عىل إرهاصات
سفارات إىل أوروبا ،أسفرت عن تأليف
التفكري اإلصالحي خالل مراحل التمدد األورويب يف منطقة الغرب اإلسالمي،
منها رحلة ابن إدريس العمراوي إىل باريس عام  1860املسامة «تحفة امللك
العزيز إىل مملكة باريس» ،ورحلة طاهر الفايس إىل لندن يف العام نفسه ،ورحلة
[[[ -يشري مصطلح املخزن يف املغرب إىل مكونني أساسيني يف بنية الدولة التقليدية ،هام الجيش وجهاز
املوظفني
واألعوان ،مبن فيهم العلامء املحيطون بالسلطان .ينظر:
Abdallah Laroui : Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (18301912). Casablanca, Centre culturel Arabe, 2001. Pp 81 -87.

[[[ -عبد الله العروي .مصدر مذكور .ص .215
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أحمد الكردودي إىل مدريد عام  1886املسامة «التحفة السنية للحرضة الحسنية
باململكة اإلصبنيولية»[[[.
وتعد الرحلة التي قام بها الفقيه محمد الصفار إىل الديار الفرنسية ،يف عام
 ،1845من أوائل الرحالت السفارية املخزنية إىل أوروبا وأهمها ،إذ جاءت يف
حقب ٍة صعب ٍة من تاريخ املغرب الحديث ،متيزت بانهيار السلطة املركزية للدولة
وتزايد التحرشات األوروبية يف الجوار واألزمات االقتصادية املتوالية.
من هو محمد الصفار؟

ترجع أصول محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الصفار إىل األندلس ،حيث
كان أجداده من العوائل األندلسية املسلمة التي نزحت إىل املغرب عىل إثر
الطرد الذي تعرض له املسلمون يف األندلس عىل يد اإلسبان الكاثوليك ،خالل
نهايات القرن الخامس عرش وبداية القرن السادس عرش .وقد استقر هؤالء يف
مدينة تطوان القريبة من الحدود مع إسبانيا ،حيث استوطن العديد من األندلسيني
النازحني إضافة إىل اليهود الذين تعرضوا هم أيضً ا للطرد عىل يد التاج اإلسباين.
ولد بتطوان ،وال يُعرف تاريخ ميالده بالتحديد ،لكن ذهاب الكثريين إىل أن
عمره عندما قام بالرحلة كان بني الرابعة والثالثني والخامسة والثالثني ،يكون
تاريخ ميالده بني  1809و  .1810تلقى مبادئ العلم يف مسقط رأسه تطوان
عىل يد مشايخها ،ثم انتقل إىل فاس لطلب العلم ،وصار يلقب بالفقيه نظ ًرا
لتمدرسه عىل يد علامء جامع القرويني هناك مدة خمس سنوات ،وحصوله
ٍ
عىل
إجازات علمي ٍة يف الفقه والحديث واألصول[[[ .وبعد عودته إىل موطنه
زاول وظيفة العدالة (الشهادة الرشعية) إىل جانب مهام التدريس مبساجد
تطوان ،حيث كان يدرس مواد الحديث والفقه اإلسالمي .وكانت وظيفة
العدالة يف تلك الفرتة من أرقى الوظائف التي ال ميارسها إال الصفوة من
املتعلمني والفقهاء املعروفني بالنزاهة والعلم واالستقامة ،األمر الذي مكنه
[[[-العروي .مرجع مذكور .ص .215

[[[ -العباس بن إبراهيم السماليل :اإلعالم مبن حل مراكش وأغامت من األعالم .مراجعة :عبد الوهاب
ابن منصور.
املطبعة امللكية ،الرباط .الطبعة الثانية .1997 ،الجزء السابع .ص ص .35-34
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ٍ
عالقات مع علية النخبة املخزنية يف املدينة وجعله مح ّ
ط أنظارها.
من نسج
وقد كانت مدينة تطوان يف ذلك الوقت ذات أهميّ ٍة اسرتاتيجيّ ٍة كربى يف
السياسة الدولية للمخزن املغريب ،نظ ًرا لقربها من إسبانيا وأوروبا من جهة ،ومن
جه ٍة ثاني ٍة لكونها موط ًنا للعديد من العائالت األندلسية املهاجرة التي كان بينها
حريصا عىل استقطاب نخبها وتحصينها
تجار كبار وعلامء وفقهاء ،وكان املخزن
ً
يف مواجهة الخطر املسيحي ،لذلك كانت نخبتها ج ّد قريب ٍة من املخزن عىل
الرغم من بعدها الجغرايف عن مركز السلطة يف مدينة فاس العاصمة.
خاصا لعامل السلطان عىل املدينة ،عبد
ما لبث محمد الصفار أن أصبح كاتبًا
ًّ
القادر أشعاش ،الذي توىل تلك املهمة خلفًا لوالده محمد أشعاش بعد وفاته.
وكانت أرسة أشعاش من األرس الرثية الكربى باملدينة ،ذات أصو ٍل أندلسيّ ٍة هي
أيضً ا ،وظلت طوال عقو ٍد متد املخزن باألطر واملوظفني الرسميني[[[.
وعندما ق ّرر السلطان املوىل عبد الرحامن ( 1822ـ  )1859توجيه عامله عبد
القادر أشعاش إىل فرنسا يف مهم ٍة سياسي ٍة تتعلق بالتفاوض مع فرنسا حول الحدود
واألزمة التي أثريت مع باريس بسبب املقاومة الجزائرية التي كان يقودها األمري
عبد القادر انطالقًا من الرتاب املغريب ،طلب منه اختيار «عامل يقيم أمر الدين من
صالة وقراءة» لريافق البعثة الديبلوماسية ،فاختار الصفار لتلك املهمة[[[.
قىض الصفار خمسني يو ًما يف فرنسا ،وبعد عودته إىل تطوان انهمك يف
كتابة نص الرحلة لرفعها إىل أنظار السلطان ،وعاد إىل مهنته القدمية ومزاولة
التدريس يف املساجد .غري أن املوىل عبد الرحامن ما لبث أن غضب من عامله
عبد القادر أشعاش ،فانتقم منه بتجريده من أمالكه وإعفائه من املسؤولية،
فلجأ الصفار إىل إحدى الزوايا مبدينة فاس هاربًا من بطش السلطان ،لكن
هذا األخري رسعان من نادى عليه وواله وزارة الشكايات ،فكان أول من توىل
[[[-صدفة اللقاء مع الجديد :رحلة الصفار إىل فرنسا (1845ـ  .)1846دراسة وتحقيق :سوزان ميالر.
تعريب ومشاركة
يف التحقيق :خالد بن الصغري .جامعة محمد الخامس ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.
الطبعة األوىل .-1995ص ص .-53 52
[[[ -املرجع نفسه .ص ص .55-54
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تلك الوزارة ،وظل فيها إىل أن وافته املنية عام  1881ودفن مبدينة مراكش[[[.
السياق التاريخي للرحلة

عرف املغرب يف النصف األول من القرن التاسع عرش جمل ًة من املشكالت
السياسية واالقتصادية واالجتامعية والتحديات الخارجية ،جعلته يركز جهوده
عىل إعادة بناء الدولة املركزية بهدف التمكن من القوة املادية والكفاءة اإلدارية
ملواجهتها .فعىل الصعيد الداخيل متيز عهد املوىل عبد الرحامن بربوز الفنت بني
املخزن والقبائل بسبب موجة الجفاف واألوبئة التي ترضر منها السكان ،األمر
الذي انعكس عىل مقادير املكوس (الرضائب) واملساهامت التي كانت تدفعها
القبائل لفائدة املخزن ،وعىل حامسها يف املشاركة يف الحمالت العسكرية
للدولة يف مواجهة الخارج[[[ ،إذ كانت العادة جاري ًة عىل أساس مساهمة القبائل
باملقاتلني يف صفوف الجيش السلطاين يف غياب جيش نظامي مستقر.
أما عىل الصعيد الخارجي فقد كانت أوروبا قد رشعت يف التحرش باملغرب
من مختلف األطراف من أجل إضعافه والتمكني للمرشوع االستعامري الحقًا،
ٍ
مخطط واسعٍ تقوده الدول األوروبية املتسابقة عىل تقاسم النفوذ يف
يف إطار
وعسكري جدي ٌد يف املتوسط
سيايس
بلدان شامل إفريقيا واملرشق .وظهر نظا ٌم
ٌّ
ٌّ
ٍ
تحوالت عميق ٍة يف توازن القوة ما بني أوروبا واإلمرباطورية العثامنية ،نتج
نتيج َة
عنه طموح القارة األوروبية يف استغالل خريات العامل العريب واإلسالمي ومواده
األولية ،كالحرير والقطن والقمح والجلود وغريها[[[ .وملواجهة ظاهرة القرصنة
يف املتوسط لجأت بعض البلدان األوروبية ،كربيطانيا والنمسا وفرنسا ،إىل قصف
عد ٍد من املدن املغربية الساحلية يف شامل البالد مثل طنجة والعرائش وتطوان
وأصيال ،يف ظل عجز البواخر العسكرية املغربية الثالث عن رد التحدي[[[.
[[[ -نفسه .ص ص .61-60

[[[ -ثريا برادة ،الجيش املغريب وتطوره يف القرن التاسع عرش ،جامعة محمد الخامس ،منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،الطبعة األوىل  ،1997ص ص .144-143

[3]-Michel Abitbol : Histoire du Maroc. Paris, Editions Perrin, 2009. P 341.

[[[ -املرجع نفسه .ص .344
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ُ
احتالل فرنسا للجزائر عام  1830ليدق آخر إسفني يف نعش االستقرار
وجاء
الداخيل للمغرب ،حيث بدأت األنشوطة تشتد من حول عنقه ،إذ أصبحت البالد
من ذلك الوقت محارص ًة من الشامل والرشق من دولتني أوروبيتني مسيحيتني:
األوىل هي إسبانيا عىل مرمى حجر من ساحل طنجة ،والثانية هي فرنسا يف
الجزائر املجاورة ،وكان ذلك وضعا غري مسبوقٍ يف تاريخ املغرب تفرد به بني
بلدان املنطقة العربية.
ورسعان ما وجد املخزن املغريب نفسه منخرطًا يف الرصاع الفرنيس ـ
الجزائري ،ذلك أن سكان تلمسان يف الجزائر القريبة من مدينة وجدة يف
أقىص الرشق هرعوا إىل املوىل عبد الرحامن يطلبون منه الدخول تحت بيعته
عىل أساس خوض الجهاد ضد الفرنسيني ،األمر الذي صار يعني إلزامية دفاع
السلطان عنهم ومدهم بالسالح واملقاتلني كجزء من الدفاع عن رعيته[[[ .ويف
الجزائر بايع سكان وهران الحاج عبد القادر بن محي الدين ،املعروف بعبد
ريا عليهم .وبحثًا عن رشعيّ ٍة سياسيّ ٍة ودينيّ ٍة بايع هذا األخري
القادر الجزائري ،أم ً
[[[
السلطان املغريب وسمى نفسه خليفة للسلطان وصار يلقي الخطب باسمه ،
فانتقل مركز املقاومة الجزائرية إىل عمق الرتاب املغريب ،وبدأ السلطان يقدم
الدعم املايل والعسكري للمقاومة الجزائرية.

ومل يعد احتالل الجزائر موضو ًعا يهم قيادة الدولة املغربية فحسب ،بل
صار يعني العلامء املغاربة أيضا .ذلك أن األمري عبد القادر وجه رسائل عدة
إىل علامء جامع القرويني بفاس يطلب منه فتاوى بخصوص املقاومة وطرق
التعامل مع الخونة من الجزائريني ،جاء يف إحداها« :وذلك أ ّن العدو الكافر
يحاول ملك املسلمني مع اسرتقاقهم بالسيف وتارة بحيل سياسته ،ومن
املسلمني من يداخلهم ويبايعهم ويجلب الخيل إليهم ،وال يخلو من داللتهم
عىل عورات املسلمني ،ويطالعهم ،ومن أحياء العرب املجاورين لهم من
يفعل ذلك ويتاملؤون عىل الجحود واإلنكار ،فإذا طلبوا بتعيينه جعجعوا،
والحال أنهم يعلمون منهم األعني واآلثار ،فام حكم الله يف الفريقني يف
[[[-إبراهيم حركات ،املغرب عرب التاريخ ،الدار البيضاء ،دار الرشاد الحديثة ،الطبعة الثالثة  ،2002الجزء
الثالث ،من نشأة الدولة العلوية إىل إقرار الحامية ،ص .191
[[[-املرجع نفسه .ص .192
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أنفسهم وأموالهم؟ فهل لهم من عقاب أم يرتكون عىل حالهم؟»[[[.
ومل متض سوى مد ٍة قصري ٍة حتى أقامت فرنسا معسك ًرا تاب ًعا لها يف منطقة
لالمغنية التابعة للمغرب آنذاك من أجل التصدي ملقاومة األمري عبد القادر،
فاضطر املغرب إىل فتح جبه ٍة مع االحتالل الفرنيس ،نتجت عنها مواجه ٌة
عسكري ٌة حاسم ٌة يف موقعة إيسيل الشهرية قرب مدينة وجدة الحدودية عام
 ،1844هزم فيها املغرب هزمي ًة ساحق ًة .ونتيج ًة لذلك وقّع املغرب مع فرنسا
اتفاق طنجة يوم  10شتنرب  1844فرض عىل املغرب رشوطًا مذلّ ًة ،من جملتها
تحديد عدد الجنود املغاربة املوجودين عىل الحدود يف وجدة ،واعتبار األمري
شخصا خارج القانون ،وإلزام الدولة املغربية بالقبض عليه وتسليمه
عبد القادر
ً
[[[
ٍ
إىل الفرنسيني ،وفرض
معاهدات تجارية مجحفة يف حق املغرب .
الوعي بالتخلف ونداءات اإلصالح

يف هذا املناخ الخانق واملتوتر جاءت رحلة محمد الصفار إىل فرنسا ،وال
ّ
أدل عىل ذلك أنها حصلت بعد أشه ٍر قليل ٍة عىل هزمية إيسيل التي كانت مبثابة
انتقال من عرص إىل آخر .والواقع أن الصفار توجه إىل فرنسا برفقة السفري عبد
القادر أشعاش وهو يحمل معه صدى نداءات اإلصالح التي علت يف الداخل
وتعالت بها أصوات العلامء والفقهاء الذين كانوا يرون أن املخرج الوحيد من
حالة األزمة واالختناق ومواجهة التحدي األورويب هو التعبئة الشعبية وإعالن
الجهاد .وقد عرب عن ذلك علامء كثريون منهم محمد بن عبد القادر الفايس
املعروف بالكردودي ،الذي ألف رسالة مطولة سامها «كشف الغمة ببيان أن
حرب النظام حق عىل هذه األمة» ،دعا فيها إىل إحياء فريضة الجهاد ،وابن عزوز
الذي ألف رسالة سامها «رسالة العبد الضعيف إىل السلطان الرشيف» وجهها
إىل السلطان املوىل عبد الرحامن ،يدعوه فيها إىل تنظيم الجيش املغريب[[[.
[[[ -االستقصاء ألخبار دول املغرب األقىص ،أبو العباس أحمد بن خالد النارصي ،تحقيق وتعليق:
جعفر النارصي ـ محمد النارصي ،دارالكتاب ،الدار البيضاء .1956 ،القسم الثالث :الدولة العلوية،
الجزء التاسع ،ص .45
[[[-إبراهيم حركات ،مرجع مذكور ،ص ص .206-204

[[[ -محمد املنوين ،مظاهر يقظة املغرب الحديث ،الرباط ،مطبعة األمنية ،الطبعة األوىل  ،1973الجزء
األول ،ص .-15 13
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وانعكاسا
ريا عن الحامسة
ً
بيد أن كل تلك الدعوات والنداءات مل تكن إال تعب ً
لحالة الغضب التي انتابت نخبة العلامء والفقهاء ،من دون إدراك تضعضع جهاز
الدولة وافتقادها للقدرات العسكرية والحربية لخوض حروب عىل أكرث من
جبهة ،بعدما باتت سيادة الدولة نه ًبا للطامعني األوروبيني من الشامل والرشق،
وساح ًة مفتوح ًة أمام األساطيل األوروبية يف املتوسط .فقد كان األمر يستدعي
تشخيصا شامالً للوضع الداخيل ،والوقوف عىل كنه التقدم التقني والعسكري
ً
واملادي الذي جعل من الدول األوروبية دوالً قوي ًة قادر ًة عىل إخضاع املغرب،
الذي كان حتى يف منتهى القرن الخامس عرش قو ًة عسكري ًة يف املتوسط يحسب
يب من أقوى األساطيل.
لها حسابها ،وكان يتوفر عىل أسطو ٍل حر ٍّ
ويبدو لنا أن تكليف السلطان املوىل عبد الرحامن ملحمد الصفار مبرافقة
البعثة التي قادها عبد القادر أشعاش ،ثم تكليفه بكتابة وقائع رحلته ومشاهداته
ـ بعيدا عن النتائج السياسية املبارشة ملباحثات السفري أشعاش مع املسؤولني
الفرنسيني حول القضايا امللحة املرتبطة باللحظة ـ كان الهدف منه أخ ُذ مساف ٍة
موضوعي ٍة وعقالني ٍة للنظر يف أسباب وعوامل التقدم األورويب ،ثم وض ُع مخط ٍّ
ط
وطني شاملٍ إلنجاز املهمة بهدوء وعىل مدى زمني قد يطول ،بعيدا عن الحامسة
ٍّ
الفورية التي كان يتصف بها بعض الفقهاء والعلامء الذين كانوا ال مييزون بني
الجهاد واملغامرة.
عىل الرغم من أن محمد الصفار كان قد أصبح محسوبًا يف طبقة الفقهاء ،إال
أن قربه من دوائر القرار السيايس واإلداري يف مدينة تطوان ،ومخالطته للنخبة
املخزنية يف املدينة وقبل ذلك يف فاس عندما كان يتلقى العلم بها ،جعاله يتوفر
عىل مقدرة التمييز بني «منطق السلطة» و«منطق الفقيه» يف التعامل مع التحوالت
االجتامعية والسياسية العميقة يف البالد .لقد كان يدرك الرضورة امللحة للتصدي
للهجوم األورويب وأهمية تعبئة السكان يف القبائل من أجل الجهاد ضد العدو
املسيحي ،وهذا حامس الفقيه ،لكنه كان يدرك يف ذات الوقت اإلكراهات
والصعوبات املالية والعسكرية وحقيقة الضعف املسترشي يف جسم املخزن
وحالة التفكك بينه وبني القبائل ،وسطوة الجانب األورويب املستعد لخوض أي
مغامرة من أجل الظفر باملكاسب التي جاء من أجلها ،وهذا منطق رجل الدولة.
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لذلك نجد محمد الصفار يف رحلته الباريسية يتحىل بقد ٍر من املوضوعية
والحياد يف نقل مشاهداته وانطباعاته خالل مدة إقامته يف العاصمة الفرنسية،
ٍ
حاالت معدود ٍة ،حيث نراه
دون أن ينساق وراء تغليب آرائه الشخصية إال يف
يعرب عن رأيه الخاص عندما يتعلق األمر بقضايا تصادم هويته الدينية اإلسالمية
موضوعي ،وما خلفه
وتقاليده الثقافية ،ليك يفصل بني ما يسجله بقلمه كواقعٍ
ٍّ
سلبي ،فهو يقول يف خامتة الرحلة« :وإين أعتذر من
ذلك يف نفسه من انطبا ٍع
ٍّ
التقصري ،وأعرتف بعدم التحرير ،وأستغفر الله مام جنته يداي وأبرصت هناك
عيناي من املناكر الشنيعة ،وسمعته أذناي من اإلرشاك والكفريات الفظيعة ،ومن
مخالطة أهل الضالل .وأسأل الله سبحانه االنتظام يف سلك أهل الكامل ،وإن
مل يكن يل ما لهم من صالح األعامل»[[[.
الصفار وإشكالية النموذج
ميكننا اعتبار الرحلة السفارية مبثابة دراسة مقارنة ( )Comparaisonبني
منوذجني من مجت َم َع ْي مختلفني غاية االختالف ،منوذج استوىف إمكانياته
التاريخية ونجاعته العملية ،وآخر واعد يقدم نفسه بوصفه معيا ًرا يقاس عليه
كل رحل ٍة ،من حيث الواقع،
النموذج السابق الذي يوجد يف حالة تجاوز .إن ّ
تتضمن هذه املقارنة الذهنية لدى مؤلفها وإن مل يكن ذلك بشكل مبارش
وملموس ،طاملا أن الهدف األساس من الرحلة ليس االستجامم وإمنا هو
اكتشاف «الغائب» املضمر يف النموذج املتجاوز.

تفاصيل
َ
وهنا ميكن القول بأن ما كان يسجله محمد الصفار يف رحلته من
ٍ
ومالحظات عن أمو ٍر دقيق ٍة خالل زيارته يعكس يف واقع األمر حاجته إىل
صغري ٍة
ٍ
معلومات لفائدة الجهة املوجهة إليها الرحلة ،التي هي السلطان أو
تحويلها إىل
الهيئة املخزنية املحيطة به .فام كان مالحظات بالنسبة للصفار ،الشاهد املبارش،
يصبح معلومات عملية بالنسبة للمتلقي ،أو دروسا يتعني اإلستفادة منها ،أو لنقل
أن تلك املالحظات هي مبثابة «مطالب» مضمرة تحتاج األخذ بها عىل طريق
النهوض واإلصالح .نحن -إذا ًـ إزاء معادل ٍة ثنائي ٍة قوامها الحضور والغياب ،إذ
الحارض يف فرنسا داخل منت الرحلة هو الغائب يف الواقع العميل باملغرب.
[[[ -صدفة اللقاء مع الجديد ،مصدر سابق ،ص .227
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بيد أن الرحلة ليس فيها ٌ
طرف واح ٌد ،أي الرحالة أو كاتب الرحلة ،بل يوجد
فيها ٌ
طرف آخر هو هنا الجانب الفرنيس .فالصفار ،والبعثة التي كان يرافقها ،مل
تكن حرة يف اختيار األماكن واملواقع التي قامت بزيارتها ،بل كانت خاضع ًة
لربنامج محدد يرشف عليه مسؤولون رسميون فرنسيون ،هم الذين كانوا يختارون
األماكن التي يزورها أفراد البعثة .ويرصح الصفار بذلك عندما يقول«:ومن
طبعهم أنهم يعجبهم أن يُروا ما عندهم ،وال يرتكون شيئا جليال أو حقريا إال
أطلعونا عليه ،فمن جملة ما فعلوا لنا يف هذا النابيوس (املركب الحريب) مام
هو يف الظاهر فرحة ،ويف الباطن تخويف وقرحة»[[[ ،وأيضا عندما يتحدث عن
ٍ
عسكري بأمر من الحاكم الفرنيس ،حيث قال« :ومن بعد الغد
استعراض
حضور
ٍّ
أمر لنا السلطان برسد العساكر ،واستدعانا للفرجة فيها مبالغة يف إكرامنا واالعتناء
بنا ظاهرا ،ألنه ال يفعل ذلك إال ملن هو عنده يف حظوة ،وزيادة يف تبكيتنا
والتنكيت علينا باطنا»[[[ .ولعل هذا يستدعي منا طرح تساؤ ٍل وجي ٍه :ما الغاية من
وضع برنامج مسطر للبعثة املغربية؟
لقد كان هدف الدولة الفرنسية هو إقناع الدولة املغربية بأهمية التحديث
العسكري والتقني ،وبأهمية االرتباط بفرنسا من أجل تحقيق تلك األهداف
من خالل توقيع اتفاقيات ومعاهدات ثنائية تجعل املغرب خاض ًعا للحكومة
كل مقوماته ،وم ّده بالخرباء والتقنيني الذين يرشفون عىل إنجاز تلك
الفرنسية يف ّ
الطموحات ،والحيلولة دون السقوط بأيدي أي دول ٍة أوروبي ٍة أخرى من الدول
التي كانت تتنافس عىل الهيمنة عىل بلدان جنوب املتوسط ،ولهذا الغرض كان
اإلبهار و«التخويف والقرحة» من العنارص املهمة يف برنامج الزيارة.
لكل ما هو من معامل الحضارة األوروبية
أوىل محمد الصفار اهتام ًما واس ًعا ّ
الحديثة ،املادية مثل وسائل النقل الحديثة والتقنيات العسكرية الجديدة،
والرمزية مثل املرسح والفنون ووسائل الرتفيه الجديدة .وهو يف كل ذلك يحاول
جا يف مرآة اآلخر ،مد ًركا حجم النقص يف النموذج املغريب.
أن يعرض منوذ ً
استفاد الصفار من السنوات الطويلة التي قضاها يف مدينة فاس طالبًا للعلم

[[[-نص الرحلة .ص ص  135ـ .136
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بجامع القرويني ،أعرق الجامعات املغربية واملغاربية التي كان التدريس بها
جا يُرضب به املثل ،وكانت تخرج العديد من العلامء والفقهاء الذين
منوذ ً
يقدمون املثال ألبناء املجتمع اآلخرين ،ويستعني بهم املخزن الحاكم كأطر
و«خرباء» يف تدبري شؤون املركز واألقاليم ،ثم استفاد أيضً ا من واقع تجربته
العملية يف التدريس مبساجد تطوان .غري أن رحلته إىل فرنسا غريت متا ًما رؤيته
ملفهوم العلم ،إذ مل يعد العلم لديه مرتبطًا فقط بالجوانب النظرية وبدراسة الفقه
واألصول والنحو والبالغة ،بل أصبح يعني دراسة العلوم التقنية الحديثة ،وربط
التنظري بالتجربة واملامرسة.
ومن األمور التي وقف عليها وهالته بشكل كبري واستولت عليه ،هي تقنية
تحلية ماء البحر .فقد ق ّدم وصفًا دقيقًا لتلك التقنية كام تم إطالعهم عليها ،مرفوقة
بالرشوحات التي قدمت لهم من طرف خبريٍ
فرنيس ،حيث قال« :فسألنا عن ذلك
ٍّ
رئيسه ،فأخربنا مبا مضمونه أنهم يقطّرون املاء حتى ترتفع ملوحته ألعىل ويبقى
األسفل حل ًوا ،أو بالعكس ،مل أتحقق ذلك منه وقتئذ لعدم فصاحة الرتجامن.
وذكر لنا يف طي ذلك تشبيها ،وهو أن ماء املطر يرتفع من البحر وتذهب ملوحته
بح ِّر الشمس فكذلك هذا ،وحرارة النار تقوم مقام حرارة الشمس .هذا ما ذكر لنا
ب ففي التجريب علم الحقائق»[[[.
ومل يبلغنا بحقيقة الكيفية ،وج ّر ْ
إن هذا التعليق األخري من املؤلف دال عىل أن «علم الحقائق» بالنسبة له هو
العلم الذي يستثمر يف املادة ويستغلها لتسخري الوقائع الطبيعية لفائدة املجتمع،
وليس العلم النظري الذي يقترص عىل الشحن والتلقني واالسرتجاع ،كام كان
سائ ًدا يف املناهج الدراسية باملغرب .إن عبارة «علم الحقائق» هي عبارة تنتمي
إىل املعجم الصويف ،ويبدو أن الصفار كانت لديه دراية كافية بواقع الزوايا
خصوصا الزاوية
الصوفية التي كانت منترش ًة يف مدينة تطوان وبخطابها النظري،
ً
العجيبية التي تنسب إىل أحمد بن عجيبة ،حيث كانت املدينة موط ًنا للعديد
من أتباع الطرق الصوفية النازحني من األندلس[[[ .وتوظيف هذه العبارة منه يف
معرض حديثه عن واحدة من التقنيات التي وقف عليها يف زيارته ،تعكس موقفه
[[[-نص الرحلة .ص .135
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من «الحقائق» باعتبارها ما ينتج عن التجربة الحسية ال ما يتولد عن التأمالت
الصوفية.
ونراه يف مكان آخر يؤكد هذه الرؤية لحقيقة العلم ،ناق ًدا بطريق ٍة ضمنيّ ٍة
أسلوب التعليم يف املغرب وطبقة العلامء والفقهاء ،عندما يقول« :والعامل
عندهم هو من له قدرة عىل استكشاف األمور الدقيقة ،واستنباط فوائد جديدة،
وإقامة الحجج الساملة من الطعن عىل ما أبداه ،ورد ما عارضه به من عداه،
وليس اسم العامل عندهم مقصو ًرا عىل من يعرف أصول دين النرصانية وفروعها
ٍ
ملحوظ بالنسبة لغريه من العلوم
وهم القسيسون ،بل ذلك رمبا كان عندهم غري
العقلية الدقيقة»[[[.
استنباط الفوائد الجديدة :تلك هي الكلامت املفتاح عند الصفار إلنجاز
النهضة الحضارية املطلوبة ،أي مغادرة خيمة التقليد مبا هو إعادة إنتاج مستمرة
للقديم وخوض مغامرة التجريب لـ«استكشاف األمور الدقيقة» .فام سجله يف
رش بواقع «العلم» يف املغرب
رحلته عن واقع العلم يف فرنسا كان فيه
ٌ
تعريض مبا ٌ
ظل يدور حول استعادة املتون ودراسة الفروع ،بيد أن موقفه ذاك واضح
الذي ّ
أنه مل يكن يسعى إىل الحط من قيمة طبقة العلامء والفقهاء ،التي ينتمي إليها،
بل انتقاد قرص العلم عىل الطرق التقليدية من دون مغامرة الخوض يف الصناعة
الحديثة .هذا ما نالحظه عندما يذكر القسيسني املسيحيني ،فكأنه يريد أن يقول
بأن مفهوم العلم ال يجب أن يقترص عىل طبقة الفقهاء بل يجب أن يتسع ليشمل
العلوم الحديثة ،ألنه إذا كان العلم األول مطلوبًا من أجل الحضارة ،فإن الثاين
مطلوب من أجل العمران.
ٌ
ونرى الصفار يطل عىل مظاهر «الحضور» يف التمدن الفرنيس من موقع
املتحس عىل مظاهر «الغياب» يف التخلف املغريب ،فـ»استنباط الفوائد
ّ
الجديدة» من دالالته التشجيع عىل الصنائع واالبتكار ومكافأة املبدعني ،ورفض
التقليد وإعادة إنتاج القديم من العلوم ،وارتياد آفاق االستدالل والبحث ،حيث
نراه يطري عىل أهل باريس بسبب هذه الخصلة ،يقول« :وأهل باريز موصوفون
بذكاء العقل وحدة الذهن ودقة النظر ،وال يقنعون من معرفة األشياء بالتقليد،
[[[-نص الرحلة .ص .217
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بل يبحثون عن أصل اليشء ويستدلون عليه ويقبلون فيه ويردون .ومن اعتنائهم
بذلك أنهم كلهم يعرفون القراءة والكتابة ،ويدونون يف الكتب كل يشء ،حتى
الصنائع فال بد أن يكون الصانع يعرف الكتابة والقراءة ليتقن صنعته ،ويجب أن
يبتدع يف صنعته شيئا مل يُسبق إليه ،وألنه إن فعل زادت مرتبته وعلت حظوته عند
دولتهم ،ويعطونه عىل ذلك وميدحونه ويذكرونه مبا استنبط ،ترغيبا منهم يف
الرتقي يف األمور»[[[.
لقد وقف الصفار عىل الفجوة الواسعة بني املغرب وفرنسا من خالل رصد
وتسجيل تقنيات الحروب الحديثة واملعدات العسكرية الجديدة ،وهي الفجوة
التي تفرس بالنسبة له الهزمية التي ألحقتها فرنسا باململكة الرشيفة يف موقعة
إيسيل واالتفاقية املذلة التي فرضت عليه عقبها .فهذه التقنيات العسكرية
أصبحت تعفي اإلنسان من بذل مجهودات بدنية وصارت توفر تنظيام أكرب
لجهود الحرب« :إنه أرونا كيفية حربهم باملدافع يف هذا املركب ،إذا عرض لهم
فيه حرب ،بينام كل واحد من خدمته ومن يبارش ذلك جالس أو قائم يف موضعه
الذي هو فيه وهم عىل غفلة ،إذ صاح بهم كبريهم فأقبلوا جمي ًعا ،وكل واحد
جاء قاصدا لشغله ،فصاحب البارود مثال جاء قاصدا لقرطاس البارود ،فأخذه
وذهب به إىل مدفعه املعني الذي ال يذهب إال إليه وال يذهب لغريه ،وكذلك
صاحب املدق ومن يجذب املدفع ويدفعه جاء قاصدا لذلك» ،ثم يستطرد
يف كالمه«:ومدار ذلك كله عىل الضبط والحزم واالعتناء التام وعدم الغفلة يف
األمور ،وإال فليست لهم قوة يف أبدانهم ليست لغريهم ،بل رمبا كانوا أضعف
من غريهم يف ذلك ،وإمنا الذي لهم االعتناء والرتتيب الحسن ووضع األشياء يف
محلها ،ويبنون أمورهم كلها عىل أصح أساس ،ويستعدون لألمور قبل وقوعها،
وال يعرف حقيقة ذلك إال من شاهده»[[[.
معضلة النظام السيايس
سجل محمد الصفار يف رحلته مالحظاته ومشاهداته لكل املظاهر املادية
حا من خالل رسد الوقائع
للتمدن الغريب الحديث يف فرنسا ،وكان
تحس ُه واض ً
ّ
[[[-نص الرحلة .ص ص  166ـ .167
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عىل التأخر التاريخي الحاصل يف بالده ،مقارنة مع التقدم الفرنيس ،بل رمبا
تحس ُه مضاعفًا ،كونه زار بل ًدا أوروب ًّيا له طبيعة خاصة يف عالقته باملغرب،
كان
ّ
فهو يحتل الجزائر املجاورة بحيث أصبح مجرد وجوده املادي يف الجوار مثا َر
وشعبي ،وهو البلد الذي يتحرش بالسيادة املغربية والنظام الحاكم
رسمي
قلقٍ
ٍّ
ٍّ
ٍ
أراض مغرب ّي ٍة بدعوى إعادة رسم الحدود بينه وبني السلطنة
من خالل اقتطاع
املغربية ،ثم هو نفسه الذي ألحق هزمي ًة مذل ًة بالبالد يف معركة إيسيل وفرض
رشوطًا مجحف ًة بهدف خنق السلطان .كل هذه املعطيات ال بد أنها كانت حارضة
لدى الصفار وهو يصف مشاهداته يف باريس.
بيد أن ما ش ّدد عليه يف رحلته أكرث من أي مظهر آخر من مظاهر التقدم الفرنيس
هو النظام السيايس ،وأسلوب التدبري الحديث للدولة وتوزيع السلطات مركزيًّا
ومحليًّا ،إذ خصص صفحات طواال لذلك املظهر السيايس الجديد بالنسبة له،
وكان يرجع إليه بني الحني واآلخر يف ثنايا رسده ملالحظاته.
لقد وقف عىل الصحافة الفرنسية كمظه ٍر من مظاهر الدميقراطية السياسية
رص توازنٍ يف الدولة بني الحاكم والرعية ،إذ سجل أن «ألهل باريز كغريهم
وعن ِ
من سائر الفرنسيس بل وسائر الروم تشوف ملا يتجدد من األخبار ويحدث من
الوقائع يف سائر األقطار ،فاتخذوا لذلك الكازيط ،وهي ورقات يكتب فيها كل ما
وصل إليهم علمه من الحوادث والوقائع يف بلدهم أو غريها من البلدان النائية أو
القريبة»[[[ .ويعدد فوائد تلك «الكوازيط» وآثارها اإليجابية عىل سياسة التدبري:
«ولها عندهم فوائد ،منها االطالع عىل ما تجدد من الحوادث واألخبار ،ومنها
أن من ظهر له رأي يف أمر من األمور ومل يكن من أهله ،فإنه يكتبه يف الكازيطة
ويشهر لسائر الناس حتى يطلع عليه ذوو الرأي ،فإن كان سدا ًدا اتبعوه وإ ْن كان
ريا ،وهذا مام يستحسن كام قال الشاعر:
صاحبه حق ً
		
ال تحقرن الرأي وهو موافق

وجه الصواب إذا أىت من ناقص

فالدر وهو أجل يشء يقتنى

ما حط قيمته هوان الغائص»[[[.

[[[-نص الرحلة .ص .161
[[[-نص الرحلة .ص .162
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والحظ الصفار يف هذا الباب أن القوانني الفرنسية تحمي صاحب الرأي،
بحيث «ال مينع إنسان يف فرنسا أن يظهر رأيه وأن يكتبه ويطبعه ،برشط أن ال يرض
ما يف القوانني ،فإن أرض أزيل .وكان من جملة ما نقموا عىل ملكهم شارل العارش
الذي كان قبل هذا امللك املوجود اآلن ،وكان السبب يف قيامهم عليه وخلعهم
طاعته أنه أظهر النهي عن أن يظهر أحد رأيه أو يكتبه ويطبعه يف الكازيطات ،إال
إذا اطلع عليه أحد من أهل الدولة ،فال يظهر منها إال ما أراد إظهاره»[[[.
وسالح يف وجه الظلم
وهكذا رأى الصفار أن الصحافة قوا ُم الدميقراطية،
ٌ
الناتج عن استبداد الدولة والحكم الفردي« :وإن جار السلطان فضالً عن كبريٍ
من كربائهم ،أو خرج عن القانون يف أم ٍر ما ،يكتبونه يف الكازيطة ويقولون أنّه
ظاملٌ وليس عىل الحق ،وال يقدر أن يقابل من قال ذلك أو فعله بسوء»[[[ .ولنا
أن نالحظ عبارته «من قال ذلك أو فعله» ،ليك ندرك كيف كان الصفار يفهم
ناجم عن خلفيته
بأن إبداء الرأي السيايس هو مبثابة عمل ،ورمبا كان ذلك
ً
نظري بل
الدينيّة التي تعترب أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ليس مجرد أم ٍر
ٍّ
مامرسة عملية ،إذ الحديث النبوي الشهري املعروف يف هذا اإلطار يتحدث عن
التغيري الفعيل«:من رأى منكم منكرا فليغريه».
قادم من
ريا عن صدم ٍة حقيقي ٍة بالنسبة لرجلٍ ٍ
لقد كان موقفه من الصحافة تعب ً
ٍ
بلد متخل ٍ
مكتوب يُتحاكم إليه وال حرية إبداء الرأي ،ليس
ّف ال يوجد فيه قانو ٌن
ٌ
فقط يف مواجهة الدولة املركزية ،بل أيضً ا يف مواجهة مشايخ الزوايا وزعامء
القبائل الذين كانوا يعتربون أن أي فر ٍد يعيش يف دائرة نفوذهم الرتايب هو مبثابة
ٍ
مريد تابعٍ ال مواطن مكتمل املواطنة .لذلك نجده يعرب عن صدمته الكربى مام
تنرشه الصحف الفرنسية من انتقادات للسلطة ومن أخبار الفضائح السياسية ،إىل
حد أنه قال بكثري من املبالغة تعكس حالة املفاجأة والذهول« :حتى إن أحدهم
قد يصرب عىل األكل والرشب وال يصرب عىل النظر يف الكازيطة»[[[.
لكن الصدمة الكربى هي تلك التي حصلت للصفار خالل زيارة «القمرتني»،

[[[-نص الرحلة .ص .163
[[[ -نفسه.
[[[ -نفسه.
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واملقصود بهام مجلس الشيوخ ومجلس النواب يف الربملان الفرنيس .واستعمل
الصفار كلمة «القمرة» لإلشارة إىل كل من غرفتي الربملان ،مبا تعنيه الكلمة من
جامعي ال بشكلٍ
طاقم القيادة ،كأنه يريد القول بأن فرنسا تقاد بشكلٍ
فردي كام
ٍّ
ٍّ
هو الحال يف اململكة املغربية .غري أن مفهومه للربملان الفرنيس والحكومة
خاص ٍة تسمى يف
ظل أسري املفهوم التقليدي للشورى ،مبا هي مهم ُة طائف ٍة
ّ
الفقه السيايس اإلسالمي التقليدي بأهل الحل والعقد توجد بجانب الخليفة أو
السلطان ،ففي أفقه املعريف مل يكن بإمكانه أن يفهم النظام الدميقراطي إال
باعتباره شورى موسعة ،إذ رأى أن هدف النظام السيايس الفرنيس هو مساعدة
السلطان عىل التدبري ،حيث قال« :وبيان ذلك أنهم رأوا أن السلطان وحده ال
يستقل بأمور الرعية كلها ،فأراحوه من تكلف املشقة يف ذلك ،واتخذوا عدة
رصا عليه»[[[.
أناس سموهم وزراء ،وكلفوا كل واحد بأمر خاص وجعلوا نظره قا ً
عوائق التمدن املغريب

هل كان الصفار وهو يسجل وقائع رحلته ويدون «الحارض» الفرنيس الذي
يقابل «املغيب» املغريب يتكلم بلسانه أم بلسان الجامعة؟ هل تغلب فيه الفقيه
عىل املوظف املخزين أم العكس؟
مرغوب
يب
ٍ
البي أن محمد الصفار كان يستبطن رغبة البحث عن متدنٍ مغر ٍّ
من ّ
عم رآه يف فرنسا لتقدميها إىل السلطان
فيه ،ويسعى إىل تقديم صور ٍة حقيق ّي ٍة ّ
سيايس أو
ح
ألي إصال ٍ
املوىل عبد الرحامن والنخبة املخزنية التي ال ميكن ّ
ٍّ
اقتصادي يف البالد أن يتم من دون دعمها ،ولكن املؤكد أن مالحظاته مل تؤخذ
ٍّ
بعني االعتبار وأن الرحلة التي دونها قد وضعت عىل الرف بسبب وجود طبق ٍة من
النافذين املحيطني باملخزن ال تريد أي إصالح .ويفرس عبد الله العروي ذلك
اإلهامل الذي لقيته رحلة الصفار والرحالت التي متت بعده ،بعدم وجود اهتامم
بها لدى الدولة وغياب أي إرادة يف «نقلها واإلشارة إليها ومناقشتها»[[[.
إننا نعترب أن رحلة الصفار كانت متثل برنامج الح ّد األدىن لإلصالح السيايس
[[[ -نص الرحلة .ص .216

[[[ -عبد الله العروي ،مرجع مذكور ،ص .215
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يف مغرب النصف األول من القرن التاسع عرش ،إصالح يوفّق ما بني مظاهر
التمدن األورويب من خالل النموذج الفرنيس ،ومعطيات القيم الدينية والثقافية
اإلسالمية للمغرب ،ويف قلبها قيمة الشورى بوصفها آلية متحركة قابلة للتطوير
والتجديد والتوسيع .بيد أن ما كان يفتقد إليه الصفار ،الذي كان يتوفر عىل
الحامسة الوطنية والثقافة الدينية الرصينة التي جعلته ال ينبهر بالجوانب القيمية
يف الحضارة الفرنسية انبهاره باملنتجات املادية ،هو الوعي السيايس باملرحلة.
صحيح أن طبقة التجار املغاربة الكبار كانوا قد اطلعوا عىل الواقع األورويب
قبل تاريخ رحلة الصفار ،ولكن هؤالء مل يكونوا قادرين عىل تشكيل بورجوازي ٍة
وطني ٍة ميكنها املساهمة يف اإلصالح االقتصادي والسيايس ،وكان الكثري منهم
قد حصل عىل حامي ٍة واحد ٍة أو أكرث من البلدان األوروبية التي لديها مصالح
يف املغرب ،بهدف خلق طبق ٍة اجتامعي ٍة تتحلق حولها وتخدم مصالحها ،وكان
هؤالء شوكة يف أقدام الدولة بحيث ميكنهم إعاقة اإلصالح والتجديد ،ومواجهتها
إذا تعارضت مصالحهم مع مصالحها[[[.
ومن عوائق اإلصالح التي حالت دون التعامل اإليجايب مع برنامج الرحلة،
نظام
أو الرحلة الربنامج ،غياب الدولة الوطنية الحديثة باملغرب ،وعدم وجود ٍ
يل ألن السلطة السياسية كانت موزع ًة ما بني السلطان يف املركز وزعامء
ٍّ
مركزي فع ٍّ
القبائل وشيوخ الزوايا ،وهو ما سيقود إىل حالة الفوىض أو السيبة التي فتحت
الباب أمام الحامية الفرنسية عام  .1912فقد ظل املخزن التقليدي املوروث هو
من يرشف عىل قيادة األمور يف البالد عىل الرغم من إرشافه عىل نهايته وانتهاء
إمكانياته الوظيفية .ومل يكن املخزن يف حقيقة األمر سوى شبكة من املوظفني
ٍ
تحالفات عائلي ٍة ويدينون بالوالء لتلك
الكبار الذين يرتبطون يف ما بينهم عرب
[[[
التحالفات أكرث مام يدينونه إىل املخزن نفسه .

[[[ -مصطفى بوشعراء ،االستيطان والحامية باملغرب ( 1863ـ  ،)1894املطبعة امللكية بالرباط،1984 ،
ص  60ـ .63

[[[-مصطفى الشايب ،النخبة املحزنية يف مغرب القرن التاسع عرش ،منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط ،الطبعة األوىل  ،1995ص .119

الفصل الثاني
من االغتراب
إلى االستغراب السلبي

رحلة الشيخ عياد طنطاوي إلى البالد الروسية
أحمد عبد احلليم عطية

[*][[[

مل ينل الشيخ عياد الطنطاوي صاحب «تحفة األذكياء إىل بالد روسيا» ما ناله
والعلمي بالدور الذي
البحثي
معارصه الشيخ رفاعة الطهطاوي ،من االهتامم
ّ
ّ
قام به يف حياتنا الثقافية ،وهو ميثل عاملاً أزهريًّا ذا معرف ٍة دقيق ٍة بتدريس العلوم
العربية والدينية ،يف بلد هام ،معرفة الباحثني العرب املسلمني بها قليلة للغاية،
ومن هنا أهميته ،فهو يفتح نافذ ًة مزدوج ًة نستطلع من خاللها نظرة الروس للعرب،
وينظر بها املسلمون للبالد الروسية .إن مسعى هذه الدراسة التعريف بالرحالة،
ومبهمته ،والدور العلمي الذي نهض به ،ونظرته لهذه البالد تاريخ ًيا من خالل
نظمها اإلدارية واالجتامعية.
صاحب الرحلة والرؤية هو محمد عياد بن سعد بن سليامن عياد الشافعي
املرحومي الطنطاوي ،ولد يف قرية نجريد ،مركز طنطا ،سنة  1225هـ1810 /م،
وينسب إىل قرية مرحوم من أعامل مديرية الغربية مرص .تلقى علومه األولية يف
بلدته ،حيث حفظ القرآن ،وقصد طنطا إلكامل دراسته ،فدرس عىل يد ثلة من
املشايخ ،من بينهم :الشيخ محمد الكومي 1820م ،الشيخ محمد أيب النجا،
والشيخ مصطفى القناوي الشافعي األحمدي شيخ الجامع األحمدي سنة ،1244
دارسا ومد ّر ًسا
1828م .وانتقل إىل القاهرة بعد سنة  1238ه1822 /م ،واستمر
ً
يف الوقت نفسه حتى سنة 1256هـ1840 /م .تتلمذ أيضاً عىل أيدي جمل ٍة من
شيوخ األزهر املتنورين أمثال :الشيخ حسن العطار ،ت 1250ه 1835 /شيخ
األزهر وصاحب التصانيف يف العلوم العقلية ،والشيخ إبراهيم بن محمد أحمد
البيجوري شيخ األزهر ت 1277هـ1869 /م ،الذي غيش مجلسه والزمه سنني،
* ـ باحث مرصي – كلية اآلداب بالقاهرة.
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قرأ عليه أصول الكتب ونظر يف علوم النحو والفقه والبالغة واألصول واملنطق
والكالم ،وقد كان تأثري البيجوري عليه كبريا ً ،فسار يختار لحلقته موضو ًعا أدب ًّيا
مثل مقامات الحريري واملعلقات ،وكذلك تتلمذ عىل يد الشيخ برهان الدين،
أبو املعايل ،إبراهيم السقات 1298ه1880 /م ،خطيب األزهر وشيخه.
يفهم من خالل مراسالت عياد طنطاوي أنه حظي مبجموع ٍة طيب ٍة من
الصداقات ،ربطت بينه وبني الشيخ محمد األشموين ،الذي تتلمذ وإياه يف
األزهر ،ومحمد قطة العدوي ،املصحح مبطبعة بوالق األمريية ،وإبراهيم
الدسوقي وعبد السالم الحلبي وعبد الرحمن الصفتي ،وعبد الهادي نجا األبياري
ورسور الدمنهوري ،ورفاعة بك الطهطاوي ويوسف الصيداوي املتويل عىل بيته
أثناء غيبته وغريهم.
مدرسا للعربية مبدرسة اإلرسالية الربوتستانتية يف القاهرة ،سنة
واشتغل
ً
1835م ،وتعرف عىل برون الفرنيس ( ،)Perronأستاذ الطبيعة والكيمياء مبدرسة
الطب املرصية ،ومن ثم عرف فراهن األملاين ( ،)R. Fraehnوالذي كان والده
مدرسا للرشقيات يف كلية قازان الروسية ،وكذا جستاف فيل ( ،)G. Weilمدرس
ً
الرشقيات بكلية هيدلربج ،ومن خالل اشتهار الطنطاوي يف دوائر االسترشاق،
وقع عليه االختيار للتدريس يف برتسبورج ،حيث كلف بكتي «املندوب القنصيل
 »Agent Consulالشيخ للسفر إىل برتسبورج للتدريس هناك[[[.
وللتأكيد عىل أهميته ودوره ومكانته نشري إىل عدد من الكتابات التي تناولت
حياته وجهوده ،فقد تنبه العالمة أحمد تيمور باشا إىل أهمية الشيخ طنطاوي،
وكتب مقالة بعنوان «الشيخ محمد عياد طنطاوي» [[[ ،1934واتبعه العامل
أغناطيوس كراجكوفسيك  1935مبقالة بالعنوان بنفسه[[[ ،ضمنها أهم املراجع
[[[-مقدمة محمد عيىس صالحية لرحلة الشيخ طنطاوي إىل البالد الروسية ( )1850 – 1840املسامة بتحفة
األذكياء بأخبار بالد روسيا ،مؤسسة الرسالة ،ص .13-12
[[[-مجلة املجمع العلمي – املجلد  ،4الجزء  ،9أيلول  1934م ،صفر  1342هـ.)391 – 387( ،

[[[-نرشت يف مجلة املجمع العلمي العريب ،املجلد  ،4الجزء  12كانون األول  1935م ،جامدي األوىل
 1343هـ (.)564 – 562
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التي حوت ترجمة الشيخ ،ومنها مقالة العالمة ( )J. G. Koosegartenيف
مجلة (Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes, VIIL850, 43-67,
 ،)197-200الذي استدرك عليه يوسف غوتوالد يف مجلة (Zietschrift der
.)DeutschenMorgenlandischen Gesellschaft, VI, 243-248
وقد عاود الباحثون االهتامم بالشيخ عياد عىل صفحات مجلة الكتاب يف
عدديها يوليو  ،1949مبقاالت محمد عبد الغني حسن ون .ج .بولوتسيك.
وأكمل عقد سرية حياة الشيخ محمد عياد ،األديب حسني عيل محفوظ بكتابه
«الشيخ محمد عياد الطنطاوي ،معلم اللغة العربية ،العريب األول يف أوروبا»[[[.
وما كتبه محمد عبد الغني حسن ،سواء تحت عنوان «عريب يف بالد الصقالبة،
الشيخ محمد عياد الطنطاوي  .»1861 –1810محمد عبد القادر بافقيه ،بعنوان
«من قصص االسترشاق والتغريب ،الطنطاوي الذي مات يف برتسربج»[[[.
وأود منذ البداية ونحن بصدد التعريف بالشيخ وسريته ومؤلفاته ووصف مهمته
والدور الذي قام به يف تعليم العربية وآدابها وتاريخها لطالبه يف بطرسربغ ،يتعني
أن أتوقف عند مسألتني لتوضيح رؤية الشيخ محمد عياد طنطاوي لروسيا تاريخ ًّيا
واجتامع ًّيا وثقاف ًّيا ،وهاتان املسألتان هام :األوىل عالقته باملسترشقني والثانية
مقارنة الدور الذي قام به مع ما قام به رفاعة الطهطاوي يف رحلته إىل باريس،
كام قدمها يف كتابه «تخليص اإلبريز يف تلخيص باريس» .ومن ثم نقوم بتقديم
بيان بأعامله ومؤلفاته.
1-عالقة الشيخ طنطاوي بالدوائر االسترشاقية:

يظهر من كتاب محمد عياد الطنطاوي عن رحلته إىل روسيا حقيقة معرفة
الدوائر االسترشاقية الروسية بالشيخ وجهوده .إذ تعود البدايات األوىل لشهرته
يف دوائر االسترشاق إىل دراسة املسيو فرنيل كت ًبا أدبي ًة وتاريخي ًة عليه ،وكذلك
موخني الرويس مرتجم القنصلية الروسية يف استانبول سنة 1840م ،وصاحب
[[[-مستل من مجلة كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد السابع 1964م ،مطبعة الحاين.

[[[-رحلة الشيخ طنطاوي إىل البالد الروسية ( )1850 – 1840املسامة بتحفة األذكياء بأخبار بالد روسيا،
تقديم وتحرير :محمد عيىس صالحية ،مؤسسة الرسالة.
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الدراية بأعامل الرحالة ،إذ من خاللها نسجت وشائج العالقة مع فرنيل .فقام
فرنيل بتقديم محمد عياد طنطاوي إىل القنصل الجرنال الكونت ميدان -والذي
عمل يف وقت الحق سفريا ً لروسيا يف بالد فارس ،وأمريكا-وملا كانت مدرسة
األلسن الرشقية يف بطرسربغ بحاجة إىل معلم للغة العربية ،كلف وزير الغرباء
نسل روض الكونت ميدان بالتفتيش عىل معلم للسان العريب ،فوقع االختيار
عىل الشيخ .فطلب الكونت ميدان من وايل مرص ،محمد عيل باشا ،إعارة كلية
األلسن الرشقية ،الشيخ محمد عياد الطنطاوي لتدريس العربية ،والقى هذا
الطلب القبول من محمد عيل باشا[[[.
تتلمذ عليه عدد من املسترشقني منهم )G. A. Wallin( :الفنلندي الذي ساح
يف الجزيرة العربية ومرص وسوريا لسنني تحت اسم عبد الويل ،وله مع الطنطاوي
مراسالت ،واملسترشق أنطوين موخلينسيك الذي قرأ عىل طنطاوي العديد من
الكتب العربية ،وكذا املسترشق تافروتسيك وكروكاس.
2الطهطاوي والطنطاويكانت رحلة الشيخ يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،أي بعد بعثة
رفاعة الطهطاوي إىل فرنسا ،والتي ضمنها كتابه «تخليص اإلبريز إىل تلخيص
باريز» .فإذا كان الطهطاوي رائد عرص التنوير من خالل بعثته إىل أوروبا الغربية،
فإن الطنطاوي هو رائد عرص التنوير من خالل وفادته يف أوروبا الرشقية .وصل
الشيخ إىل روسيا يف  26أيار  ،1840وانضم إىل املدرسة الرشقية ،حيث درس
القواعد واألدب والخط والتاريخ والعروض ووضع العديد من املؤلفات التعليمية
لتالميذه .وقد حظي بعناي ٍة متميز ٍة يف الدولة الروسية ،حيث ُع ّي مستشارا ً فيها،
وقلده القيرص (وسام) ستانيسالن ووسام حنه ،بسبب امتياز التالميذ يف البحث[[[.
وقد ذكر محمد عبد الغني حسن أن الشيخ الطنطاوي ترك لنا رسالة إىل
ٌ
مشغوف بكيفية معيشة
زميله وصديقه رفاعة الطهطاوي ،كتب فيها« :أنا
خصوصا ريفهم ،وبيوته
األوروبيني وانبساطهم وحسن إدارتهم وترتيبهم
ً
[[[-عيىس صالحية ،السابق ،ص .13
[[[-املصدر السابق ،ص .14
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املحدقة بالبساتني واألنهار إىل ذلك مام شاهدتهم قبيل مبدة يف باريز إذ
بطرسربغ ال تنقص عن باريز يف ذلك ،بل تفضلها يف أشياء كاتساع الطرق[[[.
إال أن املشكلة كام نرى ،هي أن الرحلة إىل البالد الروسية بقيت بعيدة عن
تناول الباحثني والكتاب وغري معروفة ،ومل تدرس الدراسة التحليلية الدقيقة
التي تضعها يف مكانها يف إطار سعينا للتعرف عىل العرب انطالقاً من رحالت
األساتذة العرب .وبينام تقدمت رحلة الشيخ طهطاوي يف مضامر النظم
الدستورية والتعليم والصحافة والحرية والرتبية والثقافة ،فإن رحلة الشيخ
الطنطاوي قد وقعت لبالد آخذة يف أسباب املدنية والثقافة وتسعى للنهوض
باملجتمع .لقد عاد الشيخ الطهطاوي إىل مرص ،ووضع ما شاهده وخربه وما
صادفه من األمور الغربية واألشياء العجيبة ليكون ناف ًعا يف كشف القناع عن
محيا تلك البقاع .فكان تأثريها النظري مقروناً بالتطبيق العلمي ،يف حني أن
الشيخ الطنطاوي عاد إىل بلده بعد أربع سنوات ليصحب زوجته إىل مكان
عمله واستمر هناك حتى لقي ربه[[[.

إن منهج رحلة الشيخ الطنطاوي قد نسج عىل منوال رحلة الطهطاوي،
والرسالة املتبادلة بني االثنني ،توضح ذلك[[[ .ومع ذلك ،فإن رحلة الشيخ
الطنطاوي تظل ذات قيم ٍة عالي ٍة وشاهدا ً عىل العالقات العربية – الروسية ،وأثر
الفكر العريب يف التأثري عىل حركة االسترشاق يف القرن التاسع عرش ،والرحلة
ٍ
واحد
صف
وإن كانت تالية لرحلة الطهطاوي من حيث األهمية ،فإنها تقف يف ٍّ
مع رحلة الشدياق[[[ ،كشف املخبأ[[[ والساق عىل الساق[[[ ،ومق َدمة عىل رحلة

[[[-املصدر السابق ،ص .22
[[[-املصدر نفسه ،ص.37

[[[-املصدر نفسه ،ص .38

[[[-أحمد فارس الشدياق ( )1887-1804من أوائل الذين اضطلعوا برسالة التثقيف والتوجيه والتنوير
واإلصالح يف القرن التاسع عرش ،معظم الدراسات التي تناولته عنيت بالجانب اللغوى واألديب وأهملت
الجانب اإلصالحى ومل ينل ما ناله معارصوه من االهتامم.
[[[”-كشف املخ ّبأ يف فنون أوروبا» ،هو كتاب رحلة من النوع التقليدي ،قدم فيه الشدياق صورة إيجابية
عن فرنسا كأمة ذات حضارة تتمتع بنمط عيش متحرض.

[[[-جاء كتاب الشدياق»الساق عىل الساق يف معرفة الفارياق» سنة  1885ذا طابع أديب .جاء هذا العمل
الذي يقع يف حوايل  700صفحة مقسامً إىل أربعة أجزاء قد ركز آخرها عىل فرتة اإلقامة يف أوروبا ،يف
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فرنسيس مراش[[[ ،رحلة إىل أوروبا[[[ ،ورحلة محمد رشيف سامل إىل أوروبا[[[،
وأمني فكري يف إرشاد األلباء إىل محاسن األوروبا[[[ ،ورحلة محمد بلجوجة،
هيئة نص يتنقل بني مختلف األصناف األدبية :ال هو بالرحلة يف مفهومها التقليدي ،وال هو بالسرية الذاتية
الحقيقية وال هو بالدراسة القاموسية الرصف ،بل كل هذا معا.
يعرض هذا النص الذي يصور حياة بطله املسمى «الفارياق» يف الوقت نفسه مناقشات فلسفية واجتامعية
ووصف لألماكن التي مر بها إىل جانب تداعيات التعليقات اللغوية واألدبية.
وقد وردت املوضوعات املتنوعة لهذا العمل مصاغة غالبا يف شكل نقاشات سجالية بني الفارياق
والفارياقة ،زوجته الذكية املثقفة والواعية .وقد جاء هذا التصوير النقدي الذي يتناول املنجزات الجديدة
وكذلك الجوانب السلبية للحضارة األوروبية الحديثة ومن ضمنها األوضاع االجتامعية يف أوروبا أيام الثورة
الصناعية ،ينضح سخرية ،من اآلخر ومن الذات عىل حد سواء.

[[[-فرانسيس بن فتح الله مراش ،املعروف بفرانسيس مراش الحلبي ،هو أحد كتاب وشعراء النهضة
العربية من السوريني ،باإلضافة إىل كونه طبيباً .معظم أعامله تدور حول العلوم والدين والتاريخ ،حيث إن
أعامله محللة تحت ضوء نظرية املعرفة.
م ّراش أول مثقف عريب عاملي باإلضافة إىل كونه أول كتّاب العرص الحديث .التزم م ّراش مببادئ الثورة
الفرنسية ودافع عنها يف أعامله ،متضمن ًة انتقادًا للحكم العثامين للرشق األوسط .كام قام بدور كبري يف
إدخال الرومانسية الفرنسية إىل العامل العريب ،من خالل أسلوبه يف استخدام قصيدة النرث والشعر النرثي،
حيث كانت كتاباته إحدى النامذج األوىل يف األدب العريب الحديث.

[[[-يف عام  ،1867نرش م ّراش كتاب رحلة باريس ،حول أحداث رحلته الثانية إىل باريس .يبدأ الكتاب يف
وصف ذهابه من حلب إىل إسكندرون والالذقية وطرابلس ،وبريوت ،ويافا ،واإلسكندرية ،والقاهرة ثم عودته
إىل اإلسكندرية حيث كان قد صعد عىل منت سفينة باتجاه مرسيليا ووصل إليها يف أكتوبر .1866أثارت املدن
العربية النفور والالمباالة يف نفس م ّراش ،عدا القاهرة واإلسكندرية حيث كان إسامعيل باشا قد بدأ مبشاريع
التحديث ]29[.فيام بعد سافر عرب فرنسا وتوقف يف ليون قبل أن ينتهي يف باريس ]29[.فتنت فرنسا م ّراش
وخصوصا باريس; حيث وصف كل يشء يف باريس يف روايته ،من معرض باريس لعام  1867إىل أضواء
ً
الشوارع الغازية ،فبهذه كانت الرواية قد أثنت عىل الحضارة الغربية ]30[.يف مرآة األحوال (الشاهدة عىل حياة
مراحل اإلنسان) ،نُرشت يف  ،1870حيث قارن م ّراش مرة أخرى بني الرشق والغرب ،وقد ورد يف كتابه «يف
عب م ّراش عن تفاؤله سابقًا
حني غرق الرشق عميقًا يف الظالم ،احتضنت الحضارة الغربية النور” ]31[.كان قد ّ
إثر اإلصالحات األوىل يف عهد السلطان عبد العزيز يف عهد الدولة العثامنية التي أعطت طريقًا للتشاؤم يف
كتابه مشهد األحوال ،كام أدرك أن هذه اإلصالحات سطحية وقال بأنه يأمل بأال تخرج إىل ح ّيز الوجود .فيام
الصدف ،قال فيه مصو ًرا الحياة االجتامعية اللبنانية آنذاك ،ومنتقدًا
الصدف يف غرائب ُ
بعد ،ويف كتابه درر َ
التقليد األعمى للعادت الغربية واستخدام الكلامت الفرنسية يف الحياة اليومية.

[[[-محمد رشيف سليم البيومي ،ولد يف القاهرة ،قىض حياته يف مرص وفرنسا ،وحرض مؤمتر املسترشقني
مدرسا للغة العربية للبعثة املرصية يف فرنسا عام  1888إىل عام  ،1894بعدَها عاد إىل مرص،
يف روما .عمل
ً
فعمل ُمد ِّر ًسا يف وزارة املعارف ،وترقى يف وظيفته ،حتى أصبح ناظ ًرا ملدرسة دار العلوم (،)-1921 1916
كام انتدب لحضور مؤمتر املسترشقني يف روما عام  ،1899وقدَّم فيه بحثًا باللغة الفرنسية عن مستقبل اللغة
العربية ،وقد نرش هذا البحث بعد ترجمته للغة العربية يف صحيفة نادي دار العلوم عام  .1910طبع كتاب
محمد رشيف سامل «رحلة أوروبا» يف القاهرة .1888

ح ِ
اسن أوروبا هو وصف ملحمد أمني فكري ووالده عبد الله فكري باشا (تويف عام
[[[-إِرشَ اد َ
األلِ َّبا إىل َم َ
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سلوك األبرياء يف مسالك باريس ،وعيل أبو الفتوح ،سياحة يف أوروبا ،والدنيا
يف باريس ألحمد زيك ،ورحلة علم الدين للشيخ عيل مبارك[[[ ،وجولة يف ربوع
أوروبا ملحمد ثابت[[[ ،وتحتاج إىل مزيد من الدراسة والبحث[[[.
3مؤلفاته:وقبل أن ننهي هذا الجزء من الدراسة ،علينا أن نشري إىل أهم مؤلفات الشيخ،
وإن كان العديد من مؤلفات الطنطاوي ال زالت محفوظة ،حيث تحتفظ مكتبة
الدراسات الرشقية بجامعة ليننجراد بالعديد منها ،وكذلك يف مكتبة معهد
 )1889لرحلتهام إىل ستوكهومل ،السويد ،وكريستيانيا (أوسلو الحالية) ،الرنويج ،لحضور املؤمتر العاملي
الثامن للمسترشقني وذلك عام  .1889كان عبد الله فكري باشا شاعرا ً وكاتباً ذا مكانة رفيعة .وقد دُعي
لرتأس الوفد املرصي الذي ضم ابنه .بدأ االثنان يف ترتيب مالحظاتهام بخصوص الرحلة عند عودتهام إىل
القاهرة .لكن عبد الله تويف قبل إنهاء املهمة ،وأكمل ابنه ترتيب صفحات الكتاب وبارش نرشه بهذا الوصف
التفصييل الدقيقَ .د َرس محمد أمني فكري القانون يف فرنسا و ُعيِّ الحقاً رئيساً للنيابة بالقاهرة .كانت عائلة
فكري حليفة للعائلة امللكية مبرص وكانت تشاركها الرغبة يف إنشاء دولة حديثة .يقدم ِإرشَ اد األَلِ َّبا إىل
ح ِ
اسن أوروبا مثاالً ممتازا ً للمكانة البارزة التي احتلتها أوروبا يف فكر وتطلعات رواد الثقافة املرصية يف
َم َ
القرن التاسع عرش .جزء من الكتاب هو دليل ترحال وجزء منه تقرير إىل الخديوي عباس حلمي (حكم يف
الفرتة ُ .)1914-1892وث ِّقت كل مرحلة من مراحل الرحلة ،مبا فيها االنتقال بالقطار وركوب البحر وزيارات
املتاحف واملعامل الثقافية ،والتعرف عىل أفراد العائالت امللكية والباحثني األوروبيني.

خ والسياحة
[[[-كتاب» َعلَم الدين»الذي ألفه عيل مبارك من الكتب الفذة؛ إذ جمع بني دفتيه
األدب والتاري َ
َ
واللغة والقصص وغري ذلك .يتكون الكتاب من أربعة مجلدات ،تحتوي عىل مائة وخمسة وعرشين
مسامرةً ،ما بني سائح إنجليزي محب للعلم وال سيام اللغة العربية ،وبني شيخ أزهري مشارك يف علوم
الدين وعلوم العربية ،وبينام أنت تستمتع برحلتهم إىل أوروبا تتناثر أمامك املعلومات يف هذه املسامرات
يف هذه الرحلة.أما طريقة الكتاب فتجمع بني السهولة والسالسة مع األسلوب الجذاب الذي يشد القارئ
فيصعب عليه تركه.

[[[-يُحيل الكاتب من خالل هذا الكتاب طَرفَه يف حوارض العواصم األوروبية وبلدانها .عرض أوجه
الحقائق التي قدَّمت للقارئ املرآة التي ت ُجيل له حسن هذه البلدان من قبحها؛ وذلك من خالل تركيزه عىل
الطبقة الدنيا يف أوروبا ،وأحوالها املعيشية املتدنية آنذاك ،كام ص َّور لنا الطبيعة الجغرافية لهذه البلدان،
وطبيعة سكانها ،وأحوالها االقتصادية ،واالجتامعية ،والسياسية ،والثقافية ،واملعامل األثرية والحضارية
بها ،والذكريات التاريخية لعدد من شوارع هذه املدن ،كام عقد مقارنة بني بعض األحياء الفقرية يف تلك
البلدان ،وبني عدد من األحياء الفقرية يف القاهرة ،وأبدى استياءه من الفقر الثقايف لهذه البلدان عن حضارة
مرص .وقد برع الكاتب من خالل مؤلَّفه يف إعطاء القارئ نظرة شاملة تجمع أوجه املفارقة بني هذه البلدان،
ح ُّد من نظرة االفتتان الحضاري للرشق إزاء الغرب ،وتحقق الرسالة الثقافية لهذا الكتاب؛ وهي أ َّن أوروبا
وت َ ُ
ليست روضة الحضارة كام يتصورها املفتتنون بها من الرشقيني.
[[[-عيىس صالحية املصدر السابق ،ص .39
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األمم األسيوية .ومعظم هذه املؤلفات يتصل بالدراسات اللغوية والدينية التي
كان يستعني بها الشيخ عىل تدريس مادة اللغة العربية وآدابها يف كلية األلسن
ببطرسربغ ،منها:
أحسن النخب يف معرفة لسان العرب.بغية املريد عىل رسالة التوحيد (حاشية عىل رسالة الباجوري).ترتيب تالقي األرب يف مراقي األدب عىل حروف املعجم ،وهوديوان صديقه عبد الرحمن الصفتي ،خزانة الكلية الرشقية ،رقم .892
ترجمة الباب األول من كلستان لسعدي الشريازي ،بخطه يفجامعة برتوجراد رقم .838
ترجمة مخترص تاريخ روسيا ،تأليف اسرتيالوف ،ورد ذكره يفتحفظ األذكياء ،ص .59
تعاليق عىل حاشية املقوالت للشيخ حسن العطار.تواريخ الخلفاء والسالطني وامللوك وسالطني الديار املرصيةمن زمان النبي ،إىل عرص عبد املجيد خان ،سنة  ،1250خزانة الكلية
رقم .833
حاشية أعجب العجب يف رشح المية العرب للزمخرشي.نقد ترجمة بعض التعابري العربية يف كتاب املسترشق سلفرت ديسايس.
ويالحظ بأن معظم مؤلفاته كانت كتباً تعليميّ ًة قد وضعت للطلبة لدراستها
أو االستفادة منها ،وهي يف الشعر واألدب والتوحيد والتاريخ ،ال تتعلق فقط
باآلداب العربية ،بل تتضمن كذلك تعليقات عىل الكتابات األوروبية .أما
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أهم كتبه ،فكان «كتاب تحفة األذكياء بأخبار بالد روسيا»[[[.
وقد روى كراجكوفسيك يف كتابه مع املخطوطات العربية خرب عثوره سنة
1924م عىل نسخة من مخطوط «تحفة األذكياء» موضحاً أن أحد مسترشقي
األملان أشار يف فهارسه التي صنعها ملكتبات إستانبول وجود نسخة من تحفة
األذكياء يف خزانة مسجد رضا باشا وعنوانها «تحفة أويل األلباب يف أخبار بالد
روسيا للشيخ محمد عياد الطنطاوي» كتبه بخطه سنة 1850م1226 /هـ ،وأهداه
إىل السلطان عبد املجيد»[[[.
ثانيا :الدراسة العلمية املقارنة
نتوقف يف هذه الفقرة عىل حرص الشيخ وميله الشديد إىل مقارنة أغلب ما رآه
من مشاهد يف روسيا مع مظاهر مشابهة لها يف مرص ،وهو ما يظهر عىل امتداد
صفحات رحلته كام يظهر عىل النحو التايل.
ثم ذهبت إىل إسالمبول ،وغالب أسواقها ظريفة كخان الخلييل مبرص ،وبها
مساجد كثرية جميلة معتربة ،وكثري من تجار العرب كاملغاربة والشوام.
ويضيف حني يقول :املسلمون يف إسالمبول يغلقون دكاكينهم يوم الجمعة،
كام أن اليهود يغلقون يوم السبت ،والنصارى يوم األحد بخالف مسلمي مرص،
فإنهم ال يغلقون حوانيتهم إال يف العيد الصغري والكبري .ومن تحتها موضع
بدرابزين صغري يصيل فيه إذا نزل ،وهذا ال يوجد يف مرص .وال توجد يف هذه
[[[-املصدر السابق ،ص .20

[[[-املصدر نفسه ،ص .36 ،21
مراجع :محمد عبد الغني حسن :أعالم من الرشق والغرب ،عريب يف بالد الصقالبة ،الشيخ محمد عياد
الطنطاوي ،مرص دار الفكر العريب ،مطبعة االعتامد 1949م.
أحمد تيمور :مقالة «الشيخ محمد عياد الطنطاوي» ،مجلة الزهراء ،املجلد األول ،الجزء السابع417( ،
– 1347 ،)428هـ .ومجلة املجمع العلمي العريب ،املجلد الرابع ،الجزء التاسع ،والجزء الثاين عرش،
1924م .كراجكوفسيك (إغناطوس) :مقالة الشيخ محمد عياد الطنطاو ،مجلة الزهراء ،املجلد األول ،الجزء
السابع( 1347 ،بالتعاون مع أحمد تيمور).
محفوظ حسني عيل :محمد عياد الطنطاوي ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد السابع.1964 ،
محمد أمني حسونة :محمد عياد الطنطاوي ،مجلة الرسالة ،العدد  ،549يناير .1943
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الجوامع مضيئات كمرص ،بل حنفيات وأباريق .وميأل السقاؤون منها قربهم
ويحملونها عىل ظهورهم .ومن املباين العجيبة بالقسطنطينية قبة أيا صوفية،
خ ّربت واحرتقت ،فبناها يوستينيان،
التي كانت باألصل كنيسة لقسطنطنيُ ،
ورصف فيها عىل ما قيل خراج مرص سبع عرشة سنة ،وضاهى بها الباين املسجد
األقىص ،وما علم أنها تنقلب باإلسالم يف كعبة إسالمبول مسجدا أقىص.
ويف هذا الجامع دواليب للمجاورين ،كام يف الجامع األزهر ،وبواسطة خابي ٍة
خ َد َمة وفقراء وبوابني ،ورأيت فيه
كبري ٍة من رخام يستقي منها ،وفيه كثري من العرب َ
خمسة عميان وبصريا يقرأون الربدة كام يف مرص ،وتلفظهم حسن ،ألن أصلهم
عرب ،فأعجبني ذلك ،إال أنهم يلحنون ،وهم معذورون ألن اللحن قد يتفق ممن
يقرأها يف مرص ،بلد العربية( .عياد ،ص .)68
ويخربنا أنه ذهب إىل متنز ٍه جميلٍ كربكة الشيخ قمر مبرص كل أرضه مخرضة،
فيها أشجار .ويف هذا املحل كنيسة الروم التي عمروها بإذن موالنا السلطان
محمود عليه رحمة املوىل املعبود ،وكان ذلك ذريعة إىل استدعاء أرمن مرص
تجديد كنيستهم ملا نازعهم يف ذلك علامء مرص ،وقد أجيبوا( .عياد ،ص .)70
ويذكر أنه زار كاغد خانة ،وهناك يتفسح كثري من الناس ويتنزهون ،وذكرت
بسريي هناك يف السري يف ريف مرص أيام النيل لكرثة املاء.
ورأينا الرعد والربق ليلة واحدة لكنه كاملدافع واملشاعل بحيث ينري الجو كله،
وال يقدر الطرف أن يحققه ،وتارة يظهر كاألعمدة ،وتارة كاملشاعل ،فتذكرت إذ
ذاك حريقة مري الخليج يف مرص ،وكانت األيام طويل ًة أكرث من مرص ،فكأن النهار
أكرث من ست عرشة ساعة( .عياد ،ص .)79
أو يقول يف أحد املواقع ،يف وسط املدينة جنينة كجنينة روشتق مبرص،
رأيت بها أتانا تجري يف مروجها فكأنها هربت من أثقال مرص ،ومل أجد هناك
من يتكلم بالعربية .ثم بعد ذلك رأيت بعض الفرنج من الذين كانوا يف مرص
وكلموين بالعربية ،وقد كلمتني بنتهم يف وسط البولوار ،ثم قالت عند الذهاب:
اقعد بعافية – عىل عادة نساء مرص .أو يذكر أنه يف أودسا مارستان للمرىض،
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وبيت لليتامى ،وفيها التياتر باإليطالياين كتياتر مرص( .عياد ،ص.)82 ،80
ويضيف :ملا رجعت إىل أودسا وجدتها زائدة العامرة ،حسنة الشارة ،فهي
كل يوم يف ازدياد ،إال أين دخلتها يف يوم عاصف الرياح ،كثري الغبار ،أنساين
خامسني مرص( .عياد ،ص  )84أو يقول :مررنا عىل أنها ٍر كثري ٍة أولها نهر بوخ،
وعديناه بالعربة ،يف قارب كالطوف يجري بحبل كمعدية أبيار من قرى مرص،
وقد رشبت من مائه العذب عند املرور( .ص .)87
وكام هو واضح فهو دائم املقارنة بني ما يراه وما يوجد يف مرص فهناك يف
كييف ( )Kievمدارس ،وكذلك بيوت بالخشب كبيوت الريف ،وكل السقوف
مسنمة يف تلك البالد كبالد الروم ال مسطحة كمرص .ويف هذه النواحي رأيت
الفالحني يحرثون األرايض ،كام يف مرص ،إال أن األغلب أنهم يجرون املحراث
بالعجل.
ويعطينا تفصيالت دقيقة كام يف قوله :ذهبت يف جهة أخرى إىل الحديقة
رضايب
الكبرية التي عندها مدرسة البنات ،فرصن يجرين نحوي ،وتفرجت عىل ّ
الطوب خارج مهلوف ،وما يقاسونه من األشغال إذ ليس الطني عندهم ليّنا كام
يف مرص ،وتفرجت عىل قاعة كبرية مستقفة للنظّام إذا كان املطر ،وهي مثل قرى
«ميدان» يف مرص .فلذلك تقل الفواكه يف تلك الديار مع كرثة أشجارها ،فليست
كمرص ،فإنها كثرية الثامر جدا من خوخ وبرقوق ومشمش وعنب وبطيخ وتني
برشومي وبلح أحمر وأخرض وأصفر( .عياد ،ص .)93
ويعرب عن ذلك بشع ٍر عىل النحو التايل:
لله مرص وحسن تربتها --ونيلها بل رياضها النرضة
إن كانت الروسيا منت شجرا --فإن أشجارها بال مثره
ويف موهلوف حامم ،استحممت فيه وحدي ،ألين كنت عند صاحبه فأخاله
يل ،والعادة أن يستحم الناس م ًعا ،ويقلعون عرايا وال يتفوطون ،وكذلك النساء
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مع بعض ،وليس كحاممات مرص وإسالمبول املشتملة عىل عدة مغاطس
وحنفيات .ففرق بني حاممات هذه البالد التي هي أوض من خشب ،أو حجر
مدفأة ،وبني حاممات مرص وإسالمبول التي هي قصور حسنة البناء والتبليط
والرتخيم ،وبها كل ما يحتاج إليه من فوط وتكييس وتصبني إىل غري ذلك( .عياد،
ص.)95
ويف قرب بطرسربغ تسارسكيا سلو ،مسكن العائلة اإلمرباطورية يف الصيف،
وفيها بستان كبري محفوف باألشجار املتناسقة والجداول املتدفقة والقصور
الشاهقة واألزهار الباسقة .فأذكرين ذلك طريق شربا بقرب القاهرة ،إال أن
األشجار يف هذه الروضات أكرث لكن يف تلك أطيب وأبهى وأمثر( .عياد ،ص
 )96ويف مقابلة مع ذلك ماء النيفا يف كل فصل رشاب زالل للسكان ،عذب بارد
شفاف ،كام قلت يف املفاخرة بينه وبني النيل( .عياد ،ص .)107-106
وهذا الربج كان محكم البناء ،إال أنه تقليد صغري ،لقرص بطرسربغ الفريد يف
بابه ،ومن دوس املارة عىل النيفا يكون عليه الرتاب ويصفر ،وقلت يف املفاخرة
بينه وبني النيل( :عياد ،ص .)117
ه ّيا انظروا ما أصاب نيفا حتى غدا أصفر اإلهاب
النــيل مــاء وذو تراب واملاء يعلو عىل الرتاب
وحني يتناول عادات الترت يف الزواج يذكر أنها كام عند املسلمني ،هناك وليمة
فعقد نكاح بخطبة نكاح ووكيل وشهود ومهر يدفعه الزوج ،ومن ثم تقديم الهدايا
للضيوف وأخذ النقطة من الضيوف( .عياد ،ص . )34
وتصل املقارنات إىل غايتها حني يتحدث عن الديانة التي يتخذها أهايل
بطرسربغ كام يظهر يف تحليله لسلوكهم .قد سبق أنهم كانوا عبدة أوثان حتى
تنرصوا يف زمن فالدميري عىل طريق الروم ،لكن املطران ليس الرئيس املتوحد،
كام كان البابا يف روما ،بل الرئيس الديني والقيرص كالسلطان بني املسلمني،
وتحته ثالثة مطارنة وعدة أساقفة ومشورة الرهبان ،وهو مييز بني املسيحية
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الغربية واملسيحية الرشقية التي تدين بها روسيا ،وطريقة الروم التي تدين بها
الروس تخالف طريقة الالطينيني بفرق ضعيف ،فرق الفئتني املتحديت الدين،
وذلك أن الروم يعتقدون كالالطينيني سواء أرسار التجسيد ،وتخليص عيىس
العامل من الخطايا يف اليوم ،والثواب والعقاب بعد الحياة عىل الخطيئة األصلية،
وعىل العفو الالزم ،واملعروف أن الفرق بينهام يف العقيدة من جهة التثليث،
فالالطينيون يقولون :إن روح القدس ينبعث من أب وابن ،والروم يقولون أنه من
أب بواسطة ابن( .عياد ،ص.)194
ثالثا :الفضاء العام:
أما ما أسامه بالخط العمومي ،أو ما يطلق عليه يف عرصنا «الفضاء العام»،
فقد اشتمل عىل عدة ظواهر ثقافية يف التعليم واإلدارة والفنون والسلوك اإلنساين
اليومي لإلنسان الرويس ،وتعليقات عىل هذه الظواهر وانتقاد ما يراه الشيخ
مخالفاً للفطرة اإلنسانية .ومن هنا فهو يذكر لنا وسائل التسلية العامة للناس،
ومنها التياتر والنوبة [املوسيقى] والرقص واملسخرات ولعب الورق وجري
الخيل حيث سجل تاريخ نشأة التياتر وكيف وصل إىل روسيا سواء من إيطاليا
أو فرنسا أو إنجلرتا أو النمسا ،حتى غدا دار أوبرا تعرض فيه الفنون الروسية
واألوروبية األخرى ،كام فصل عياد طنطاوي يف بيان تكوين الفرق املوسيقية،
وتحدث عن آالتها والعبيها وقارنها مبثيلتها يف مرص ،وعلق الطنطاوي عىل
ٍ
حركات خالي ٍة من الفحش وهز األرداف ،وفيه يجتمع
الرقص ،ووصفه بأنه مجرد
الرجال بالنساء ،حيث يتكلف الرجل يف مخاطبة املرأة ما ال يتكلفه يف مخاطبة
الرجل ،وذهب طنطاوي إىل أنه لو مل يكن من مثرات اجتامع النساء بالرجال
إال قرص النظر عليهم وعدم التعلق بالغلامن لكفى ،كيف وفيه فوائد أخرى من
العرشة وحسن األدب وغري ذلك( .عياد ،ص . )34
ويذكر أن القيرص أصدر يف  9ترشين الثاين فرمانا أمر فيه أن يرسل من األخطاط
سبعة وثالثني رجال من أهل الخربة املجربني ألجل الجمرك وتفتيش املراكب،
وبنى زيادة عىل الكنائس والبيوت التي أحدثت هذه السنة بيت لكونسالرية
اململكة يف غاية الرتتيب ،وحسب من جملة املستخدمني فيها تراجمة لستة
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عرش لسانا وهي الرويس والليهي والالطيني والنيمساوي والفرنساوي واإلنكليزي
والهوالندي والدانيامرقي واإليطالياين واإلسبانيويل والرومي والرتيك والتاتاري
والصيني واملنغويل والقلموقي( .عياد ،ص . )155
ويتوقف عند ترصيح املرور أو جواز السفر وهي ورقة مسامة البيدروجني،
وتلك الورقة منشنة وعليها نشن [ختم] القيرص ،فبغري الورقة ال ميكن السفر،
فهي كالحارس لإلنسان ،وذلك أن تعطي الورقة فيكتبون عليها :وصل هذا
املسافر يف ساعة كذا ،وسافر يف ساعة كذا مع كذا ،فإذا حصل يشء يكون
التفتيش سهال ،وهذا البيدروجني تارة يشرتى ،وتارة يعطى عىل الخزنة إذا كان
اإلرسال ملنفعتها ،هذا وكل أوراق العقود وحجج األمالك والشهادة ،وتذاكر
املرور وأوراق إثبات الوالدة ،والتعميد والتزويج ،والعتق ،والقسم ،وغري ذلك
ال تكتب إال يف ورق منشن بنشان الروس ومثنه مختلف ،ويف كل ورقة مطبوع
مثنها( .عياد ،ص .)85
1التعليم:وأفرد طنطاوي فصال عن العلوم والفنون وكل ما كان له أثر يف إنشاء
األكادمييات مثل العلوم والتصوير والطب وغريها وتأسيس املدارس الكربى
مثل املدرسة القيرصية الكربى حيث يدرس فيها الطلبة أربع سنوات بعد املراحل
األوىل ،ويتلقون فيها علوم الفقه والدين والرياضيات واألدبيات واملنطق وعلم
املعادن الطبيعية والجغرافيا والتواريخ واأللسن حتى األلسن الرشقية ،كالعريب
والرتيك والتاتاري والفاريس واألرميني والكرجي وغريها( .عياد ،ص .)35
ومع أن فرتة حكم القيرص بولص كان قصري املدة ،إال أنه كان ناف ًعا لبرتبورغ،
ألن هذا القيرص بنى عدة مساكن لطيفة للعسكر ولتعليمهم ،وبنى يف وسيل
أوسرتوف مدرسة البحارة ،وأكمل بيت تعليم األطفال اللقطاء ،وبنى بيتا لسقط
العساكر يف جزيرة الحجر ،وبعض قشالت وبيوت إليواء الفقراء الطاعنني يف
السن ،وبنى قرصا عند جنينة الصيف صار بعده مدرسة املهندسني .وأسس أيضا
أكادميا الطب والجراحة .وأما القيرص الحايل نيقوال األول ،فإنه ما قرص عن
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سلفه وال أبقى تعبا لخلفه ،إذ قد رصف اجتهاده إىل ما يكمل املدينة واململكة،
فبنى تياتر ميخائيل وتياتر إسكندرة باسم زوجته القيرصة .ونصب يف امليدان
أمام قرص الشتاء عمو ًدا شاهقًا يف العلو كله من الصوان املائل للدهمة أثرا ألخيه
إسكندر األول ،وليس له يف الدنيا نظري ،فهو أطول من جميع اآلثار املوجودة يف
الدنيا حتى من عمود الصواري باإلسكندرية( .عياد ،ص. )181
2الرتب العلمية:ويتحدث الشيخ عياد طنطاوي عن الدراسات الجامعية األكادميية ويذكرها لنا،
ويقدم لنا الرتب العلمية املختلفة كام تظر يف روسيا .فقد كتب أن األعيان ال بد
لهم من الرتبية والتعليم الذي يكتسبون به الرتب .فإذا تعلموا يف املدرسة الكربى،
ونحوها وصلوا إىل درجة «كانديدان» يعني النجيب ،هذا إن أحسنوا الجواب يف
البحث ،وإن قرصوا قليال فيعطون درجة التلميذ املجتهد ،وإال فال يستحقون
شيئا ،وإن تعلموا يف املدارس الصغرية ال يستحقون هذه الرتبة ،ويخدمون بال
رتبة حتى يعطى لهم رتبة .ثم النجيب إذا اجتهد وكتب شيئا يف العلوم ،وعمل
بحثا يف العلوم ،وناقشه العلامء ،وأحسن الجواب وصل إىل رتبة مجستري ،يعني
«عامل» .ثم إذ اجتهد أيضا ،وكتب أيضا ،وعمل بحثا ونوقش فيه ومهر وصل
إىل رتبة دكتور ،يعني «فاضل» .و«الفاضل» ميكن له أن يكون مدرسا أوالً ،يعني
جا عن العادة ،هذا كله يف الرتبة املكتسبة من التعليم.
عاديا ،وثانيًا يعني خار ً
والنشانات يعطيها القيرص بعض الوزراء ملن يستحقها بسبب التقدم والتمييز،
وهي كثرية ،منها نشان ستانيسالن وحنه وفالدميري ،ورشيط األول بحاشية بيضاء،
والثاين بحاشية صفراء ،والثالث بحاشية سوداء ،وكلها حمر ،والرشيط للرتبة
األخرية صغري يعلق عىل الصدر ،وللرتبة األوىل طويل( .عياد ،ص .)187
3العلوم:يُعيل الشيخ عياد الطنطاوي من شأن العلم ويُبني أهميته ويُشري إىل تطوره
لدى أمم العامل املختلفة ،وما يهمه ليس فقط أن تصل روسيا إىل الدرجة األعىل
من درجات العامل ،بل املهم أن نحقق نحن أعىل الدرجات يف تطور العلوم،
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يقول :هل كنتم تظنون أن العلم إىل هذا الحد ميكن أن نكسب به تعظيم األمم
املنورة .املؤرخون نسبوا إىل الروم الرشف ،بأنهم كانوا مهد العلوم ،لكن ملا
أجالهم القضاء من بالدهم لجأوا إىل إيطاليا ،ومنها انترشوا يف كل األوروبا ،وما
وصلوا إلينا قط ،بسبب جهل آبائنا ،فبالنتيجة بقينا غارقني يف ظلمة الجهل الذي
كان غرق فيه ،الغرماينا [أملانيا] ( )Germanyaواللني قبل ظهور العلوم فيهم،
وبواسطة اعتناءات امللوك العقالء لهذين القطرين ما عوقوا يف التمدن وتصدوا
بنفسهم إىل نرش هذه العلوم ،التي يعود الفضل فيها للروم بسبب التقدم .وأنا
أشبه تزايد العلوم برسيان الدم يف جسم اإلنسان ،وأرجو أنها متكث عندنا ،وأنها
تتقوى لتعود يف اآلخر بالد الروم وطنها القديم ،والكاشف أن الروس يخجلون
األمم املتمدنة بتقدمهم يف العلوم وحميتهم التي ال تنطفئ التي بواسطتها
يستمرون عىل أشغالهم الرشيفة ويرسمون اسمهم عىل قمة املجد املنيعة.
(عياد ،ص .)154
ويذكر من جملة ما أسس عندهم قاعة التاريخ الطبيعي املزينة بجملة عظيمة
من الحيوانات والطيور واألسامك والحيوانات التي تعيش يف الرب والبحر
والحرشات( .عياد ،ص .)157 – 156
وفيها؛ أي بطرسربغ ،أنشأ عدة مدارس منها مدرسة األشغال املتعلقة بالبالد
الغريبة ،ومنها مدرسة الحرب ،وأحدث البوصطة عىل الخيل ،وكرخانة الورق
يف دويدروف ،وفربيقة بُ ُسط وأقمشة من الحرير والصوف واملقصب ،ومعمال
للغزل فيه يشتغل  80امرأة من الفقراء والعجائز تحت نظرة امرأة من هوالند.
(عياد ،ص .)163
من أعظم األبنية فيها كام توضح لنا هي أكادمييا العلوم ،لتعليم أشخاص
يكونون علامء يف اململكة ،ولتصنيف الكتب النافعة ،وحل املشكالت ،وكتابة
الوقائع والتاريخ واملالحظات املتعلقة بالروسيا ،وهذه األكادمييا ترتكب
من رئيس واثني عرش عض ًوا ماه ًرا يف أنواع العلوم ،وكاتب وناظر كتب وأربع
مرتجمني ،واثني عرش تلميذا ،وعني لألكادمييا  24.912ربل ،و ُدعي كثري من
العلامء املشهورين الغرباء للدخول فيها ليكونوا من أعضائها( .عياد ،ص .)172
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ويذكر أنه يف سنة  1784إىل سنة  1790بني عىل الساحل أكادمييا العلوم ،ويف
وكل منهم
هذه األكادمييا العلامء ينتسبون إىل األكادمييا فيسمون األكادميينيّ ،
ٍ
بصنف من العلوم ،بعضهم بالرياضيات مثل بنياكوفسيك ،وبعضهم بعلم
مشتغل
ٌ
مشتغل بالعلوم
ٌ
املعادن مثل كوفو ،وبعضهم بالعلوم الرشقية مثل فرين ،فإنه
املتعلقة بالرشق من معامالت وتاريخ ونحو ذلك( .ص .)180
ودامئا يسافر األكادمييون عىل مرصوف املريي لكشف بعض األشياء،
كام سافر كوفر إىل سيبري محل املعادن ،كام سافر بروس إىل تفليس لتحقيق
تاريخ الكرج وآثارهم ،ويف آخر سنني مملكة كرتين وضع أساس بيت مكتبخانة
العمومية الحجري يف شارع نيفسيك ،وبنى التياتر الكبري الذي كان أوال يف
سوق سنوي مزينا لحارة الجنينة ،مثل اللعبة ومحله صار القومبانية يعني مستودع
املال والسلف باملكسب.
4الجمعيات:يتوقف الرحالة عند أنشطة املجتمع املدين ،مثل تكوين الجمعيات املختلفة
والصالونات التي يلتقي فيها أعضاء الهيئة االجتامعية املختلفة .ويوضح السبل
والرتتيبات التي تتبع يف تكوين هذه الجمعيات عىل النحو التايل:
1إذا أراد شخص أن يؤسس جمعية ،ال بد أن يعلم األشخاصمحل
ّ
الذين يجيئون [املشاركني] رجاال أو نساء الكتابة وغريها يف
الجمعية.
--2ال تبتدئ الجمعية [اللقاء] قبل أربع ساعات أو خمس بعد الظهر،
وال متتد بعد الساعة عرشة.
 3صاحب البيت ليس مضطرا ً إىل مالقاة املعزومني وال توصيلهموال تحيتهم وموانستهم ،بل يقدر أن يغيب بال لوم يف وقت الجمعية
برشط أن يهيء األوض [املكان والحجرات] بالسفر والنور الالزمني
واملرشوبات التي يطلبونها ،وأن يضع عىل الطاولة ما يلعب به كالورق.
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 --4ال تعني الساعات بل الضيوف يقدرون أن يحرضوا يف أي ساعة
شاؤوا برشط أال يكون قبل الساعة  4وال بعد الساعة ( ....10عياد،
ص )161
--5ميكن أن يكون التفسح واللعب يف الجمعية بال مضايقة وال
إرضار لآلخر ،ومينع من القيام عند ذهاب أي كان ،ومن توصيله إىل
الباب ،أو فعل التكلف والرسم ،وفاعل ذلك يعاقب بالنرس الكبري،
وذلك أنه يلزم أن يرشب كأساً كبريا ً عليه نرس ،وال يقبل االعتذار،
فبمجرد اإلثم يصب اآلثم ويحتيس فقط .يلزم االقتصار عند الدخول
عىل توطئة الرأس قليال للسالم عىل الجامعة.
--6يعني كل أنواع الناس الذين يرتددون يف الجمعيات وهم كرباء
العساكر واألعيان وأصحاب الخدم الرشيفة كلهم مع زوجاتهم.
--7الخدمة ال يدخلون داخل األوض ،لكن ميكثون يف املدخل أو
يف محل آخر يعينه لهم صاحب البيت ،وهذه الرشوط مالحظة يف
املضايف ونحوها إن اعطي فيها رقص أو ضيافة.
--8الرقص يف حجرة أو صالون ،ويف أخرى يلعب الورق أو ضامة
أو الشطرنج ،ويف ثالثة يرشب الدخان والسيجار ،وفيها سفرات
عليها الخمر والكربيت ،إلخ .والقيرص كان يحب لعب الضامة،
وكان ماهرا فيها بحيث يندر من يغلبه( ....عياد ،ص.)162
رابعا :رؤى إسالمية معتدلة
يظهر لنا نقد الشيخ طنطاوي للعديد من السلوكيات املختلفة التي ميتاز بها
أخالقي نتاج العادات
أهل بطرسربغ ،بعضها ذو طابع
ديني وبعضها ذو طابعٍ
ٍّ
ٍّ
املختلفة التي يسلكونها وينتج عنها نتائج يرفضها الشيخ وينتقدها نقدا ً هادئًا كام
يظهر خاصة يف األحكام املتعلقة باملرأة وفن التصوير عىل النحو التايل:
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1املرأة:ويخربنا أنه بعد أن رتب القيرص السياسة ،رشع يف األمور املسلية للعامة
والخاصة الذين يرتاحون إليها بعد التعب ،يك تنشطهم وتلني طبائعهم وتفتق
أذهانهم للحكمة ،ثم بعد هذه امللهيات تفكر أنه بقي عليه أيضا تقريب األعيان
املفرتقني بسبب األوهام املوجودة ،وذلك بأن يستميلهم للذات اللطيفة التي
ما عرفها الروس ،بل وال تصورتها قبله ،ومنها كام يخربنا الشيخ العالقات بني
النوعني الذكور واإلناث ،ذلك أن النساء ابتدأت يف تحلية الجمعيات ،وأطلق
لهن العنان قليال يف الروسيا ،لكن كل ذلك معارضً ا بحجر اآلباء واألزواج ،فك ّن
يشع ْن يف الخزن بال رجاء وال حظ وال ميل بسبب حجرهن يف البيوت ،فلم يبق
لهن إال التأوه وامللل واإلطاعة الكاملة ألوامر الظامل البيتي التي هي يف الغالب
هوائية ،واإلرادات التي هي تارة عنادية ،مل تغري شيئا من معيشتهن بالسكون
والهدف الصالحي ،حتى لو صدرت من الطاعن يف السن ،فكان يكفي يف ضياع
صيت املرأة شابة من األكابر أن تخاطب رجال ،ولو بكلمة ،وإن صدر هذا الذنب
املدعى من امرأة متزوجة حرمت يف الحال من رضا زوجها( .عياد ،ص )160
من الواضح تبني الشيخ للموقف اإلسالمي ،الذي يعيل من شأن املرأة
ويحرص عىل حقوقها يف مشاركتها يف الحياة االجتامعية.
ويذكر أن كرتين الثانية أكملت زينة هذه املدينة السامية بطرسربغ ورفعت
اململكة إىل أعىل درجة ،وهمتها كانت بهمة الرجال مزدوجة ،بل أعىل من همة
الرجال وحق فيها قول املتنبي ،حيث قال:
ولو كان النساء كام رأينا

لفضلت النساء عىل الرجال

كاترين كام يصفها كانت ماهر ًة جدا ً يف هذا الفن فن املرسح كغريه ،حتى
إنها صنفت أدوارا ً استخرجتها من التاريخ الرويس والحكايات الروسية ،وبلغ
عدد الالعبني [املمثلني] يف آخر مملكتها إىل  ،21والالعبات إىل  ،22ومع أن
التياتر الفرنساوي ابتدأ يف زمان إليزابيت ،لكن كاترين ما وفرت شيئا لتحسينه
ورفع درجته ،وزيادة عىل التياتر املريي كانت تياترات للكرباء( .عياد ،ص )206
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2فن التصوير:ويفيض الشيخ يف بيان اهتامم الروس بالصور والتصوير .وهو ال يقطع
بفتوى محددة يف أمر التصوير والصور ،وإن كان ال ينكرها جملة ،فهو ال ينكر
تصور اإلنسان وإن كان ال ميانع يف تصوير األشكال األخرى .ويخربنا أنه عند
السالمل الكبرية املبنية يف وسط البولوار صورة رشيليي حاكم أودسا السالف.
ويف برتبورغ كثري من هذا النوع [من الصور] ويتساءل الشيخ املستنري مبديًا
قدرا ً كبريا ً من التسامح مع فن التصوير :فلِ َم ال نعمل آثارا ألسالفنا البارعني
وآبائنا الفائقني؟ وهو يدرك متاما املوقف من الفن ،لذا يرى وليس الزما يف األثر
صورة حتى يقال أنّها محرمة ،بل ميكن عمل اآلثار بال تصوير .وبالجملة فعلم
التصوير علم نفيس يحيك لك األجيال ،ويريك أباك وأمك والعيال وميثل لك
صورة البالد والجبال والوهاد ،فلِ َم ال نشتغل به لتشحيذ القرائح القريحة ،وتعليل
النفوس الجريحة ،مع الخروج عىل الحرمة ،إما باالقتصار عىل تصوير غري ذي
روح من النباتات واألشجار ومناظر البالد؟ أو بتصوير ذي الروح بكيفية ال يعيش
بها ،عىل التعلم يشء آخر كام قيل( .عياد ،ص . )77
كرتين الثانية اعتنت أيضً ا بإحياء العلوم والصنائع فشادت أكادمييا التصوير.
وأحسنت وضعها الذي بقيت عليه إىل اآلن ،وفيها كثري من الصور البديعة،
وأمامها عىل ساحل النيفا صنامن كبريان من الحجر يسامن أبو الهول ،جلبا من
مرص سنة  ،1832وتحتهام سبعان من الحجر( .عياد ،ص.)179
ويقص علينا الشيخ بعض الوقائع تظهر لنا موقفه الشخيص والفقهي من
فن التصوير حني كتب إىل مسيو فرنيل ما نصه« :ومن جملة ما ذكرتم محاسن
برتبورغ مل تذكروا التصاوير ،ألن أوالد إسامعيل مع حدة فطنتهم مفتقرون إىل
حاسية عظيمة ،وهي حاسية الصنائع النفيسة ،وعلم التصوير» .فكتبت إليه :إين
ما كتبت شيئا من شأن الصور ألين رأيتها يف مرص .وأحدثت أول مرة تعجبي
واستغرايب حتى قلت:
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وصورة حسن قاتل الله من غدا

يصورها ما باله كيف يفعل

كلفت بفيها إذ بدت غري أننــي

إذا رمت تقبيال فمـاذا أق ّبل
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رس من ذلك ،وإن قويل «كلفت بفيها» من
يل ردا يقول فيه :إنه ان ّ
فكتب إ ّ
أحسن املعاين التي ميكن أن تقال يف التصوير ،وإنه وجد إنسانا عشق متثال
العذراء عشقاً حقيقياً حتى عانق التمثال( .عياد ،ص .)78
3انتقادات عياد طنطاوي:رأيت النساء يلعنب ويرقصن من غري نكري ،وهذه عادة تلك البالد ،إال أن
رقصهن بالحشمة مع الرجال ،ورمبا رقص الرجل مع امرأة غريه بحرضته من
رية ،ويعدون ذلك من األدب واللطف ،وتقضية الزمان بالحظ
غري إحساس ب ِغ َ
واملرسة ،ودامئا محادثتهم مصونة عن غري األدب ،إال أنه تارة ينشأ من ذلك
العشق والفساد( .عياد ،ص .)94
وقد تحدث الشيخ الطنطاوي عن كثري عن حاالت الغش والخداع بني
العشاق ،حتى إذا ما نال الشاب إربه اختفى من حياة الفتاة املخدوعة ،وأشار
إىل افرتاق العديد من األزواج عن زوجاتهم واختيار كل واحد معشوقة ليساكنها.
(عياد ،ص .)34
أو يقول أن أخالق الروس موصوفة بحسن الشكل وبياض اللون وقابلية
الصنائع ولطافة الخدمة وإطاعة السيد ،وقلة العبادة وقلة الصالح وكرثة األباق.
(عياد ،ص .)30
ٌ
معتدل من الكالب يقارن بينها يف مرص ويف روسيا .ومع وجود
موقف
وله
ٌ
الكالب يف إسالمبول ومرص ،فليس لها خطر ،فال يُسمع أن أحدا ً مات من عضة
كلب كام يف برتبورغ وأطرافها .ثم ثار عليها هذا الداء وهو كريه جدا ،ألنه ال
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يقرص عىل من عضه الكلب ،بل كل من عضه املعضوض يصري مثله ،وهكذا
ولو حيوانا فيصري اإلنسان أو الحيوان سعرانا ،وكذلك كل من عضه وتارة يتأخر
ظهور هذا املرض حتى يظن أنه ذهب بالكلية ،ثم يظهر تارة بعد سنة .وال يصدق
األوروبيون ما يف كتبنا ،بل وال نصدق نحن أن دماء امللوك شفاء من الكلب.
(عياد ،ص .)66
لقد كان ما يشغل الشيخ وما يهتم به هو وضع مدنية وتقدم الروس أمام
أويل األمر سواء يف مرص أو الدولة العثامنية ،ومن هنا جاء كتابه مبثابة تقري ٍر
مطو ٍل يهدف إىل التنوير واإلصالح ،يحاول أن يحذو حذو الشيخ الطنطاوي.
(ص .)36

رحالت خير الدين التونسي
بني اغرتاب الواقع واستغراب المأمول
محمد عبدهللا عبد العال أحمد

[*][[[

ملستغرب ما ،وعالقة
إصالحي
ج
ٍ
لعل الرؤية النقدية يف استنباط أي منه ٍ
ٍّ
ٍ
خطوط تشكل املنهج العام
مرشوعه النهضوي بالواقع ،تقف أساساً أمام أربعة
لنشاط املستغربني :األول يتمثل يف حامية جوهر الهوية ،وتحصني الذاتية،
وذلك لتفادي مواجهة نتائج منطق ّي ٍة للحداثة مقارنة باألصالة والهوية .أما الثاين
يكون مبطاوعة الحداثة والتغريات الطارئة عىل الذات ،وتأثر الهوية النمط ّية.
ويقف الثالث يف منتصف الحالني األول والثاين ،ما يجعله عاجزا ً عن احتواء
الفجوات املحتملة .أما الرابع :فهو ذلك املنهج الذي يستطيع من خالل
نهضوي ،يستلزم الجمع بني فضائل التحديث والحداثة
اإلصالح تكوين مرشو ٍع
ٍّ
عيوب ملتصق ٍة فيها ومالزمة لحضورها.
والتمدن والتحرض ،مع تنقيح ما سبق من
ٍ
إن ذلك التآلف والتوافق الحاصل من مزج تلك املصطلحات ،واملزج بني تلك
الثقافات املتعددة ،يعد منهجاً إصالح ًّيا إبداع ًّيا يف ح ّد ذاته.
ما بني قهر االغرتاب واستجالب االستغراب ،تُفرض السيطرة لالستيالء عىل
عقل املفكر ،وهو ما ينقلنا من أرض يتألأل عىل شواطئها مرجا ُن الهوية بألوانه
الرتاثية األصيلة ،وقناديل التقاليد امللهبة بسياطها ،إىل ٍ
أرض شواطؤها تحمل
ٍ
ٍ
كل من تلك الشواطئ يبقي أثرا ً من ما ٍء وندى
واستنارات ترس الناظرينٌّ .
منارات
وكل منهام يعلن أن سيطرة أحدهام عىل اآلخر
يف تركيب بُنية املفكر حال اغرتابهٌّ ،
حا .ويفتقد الجمع بينهام لعقلٍ مفك ٍر واعٍ .وبني قهر اغرتاب وصريورة
يُعد جنو ً
استغراب ،استنارت شمس الفكر اإلصالحي بربوز الرحالة خري الدين التونيس.
* ـ باحث يف الفكر الغريب ـ جمهورية مرص العربية.
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ٌ
بكل جرأ ٍة لعرض تلك الجدلية،
فيزيقي رمبا يدفعنا الواقع لسؤاله ّ
سؤال
يوجد
ٌّ
وهو :ما العالقة بني االغرتاب واالستغراب يف نفس الفرد؟ هل حقّا الدافع
الخفي خلف استغراب املفكر هو اغرتابه يف مجتمعه أم هي عالق ٌة عكس ّي ٌة؟ أم
خلَق لديه اغرتابا؟
إ ّن استغراب املفكر يف وطنٍ غري وطنه تَ َ
لعل تلك الجدلية تحيلنا لفكر خري الدين ورؤيته ،وهو يحاول جاه ًدا أن يجمع
ّ
ما بني دوافع وأسباب اغرتابه ،وماه ّية استغرابه .حيث أراد أن يحمل يف خطته
اإلصالحية ،ما وجده من أسباب اغرتابه ممزوجاً بتلك التجارب اإلصالحية لدى
الغرب ،بتوافقٍ ال يخل بهويته أو مقاصد دينه ،وال يجنح متاماً إىل ذلك الفكر
الغريب املختلف عام نشأت عليه الذات العربية واإلسالمية .ولكن من رتع حول
ِ
الح َمى يُ ِ
وشك أن يواقعه ،والبد من التأثر ال محالة .فهل جنح فكر خري الدين
إىل الغرب متا ًما؟ هذا ما يعزونا لإلبحار يف فكر خري الدين لبلوغ موانئه ،لرنيس
نقدي لرحلته والتي كان من أهم نتائجها مرشوعه
عليها سفائن الفهم مبنظو ٍر
ٍّ
النهضوي.
نحن عىل الحقيقة بصدد شخصي ٍة لها من الرتاكيب الثقافية والبيئية والتجارب
الحياتية ما يجعلها مؤثر ًة وبقو ٍة يف الفكر العريب واإلسالمي املستنري .من ٍ
عبد
ٍ
مملوك ينتمي إىل قبيلة أباظة ببالد الرشكس بالجنوب الغريب من جبال القوقاز،
إىل صدر أعظم ،ما ًرا بوزي ٍر أكرب .لقد تعددت الرحالت قرسا ً واختيارا ً ،وتعددت
عىل إثرها املراحل والرتب واملقامات ،ورحل خري الدين تاركاً خلفه أفكارا ً
إصالحي ًة كانت لها التأثري القوي داخل الوطن العريب وخارجه
نشأته:

وعن نشأ ٍة معقد ٍة ساقها القدر لخري الدين التونيس ،فقد ولد سنة  1225هـ/
س
1810م[[[ ،وتويف والده حسن الش يف إحدى الوقائع العثامنية ض ّد روسيا ،وأُ َ ِ
طفالً إثر غار ٍة عىل تلك القبائل ،وتم اقتياده إىل إسطنبول ليباع يف سوق الرقيق[[[،
[[[-الزركيل ،خري الدين ،األعالم (قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربة واملسترشقني) ،ط ،3
ج  ،2ص .375
[[[-الذوادي ،رشيد ،رواد اإلصالح ،منشورات عبد الكريم بن عبد الله ،تونس 1983 ،م ،ط  ،2ص .22
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لعل كل ذلك كان له أث ٌر محمو ٌد يف باطنه ،ويف تشكيل فكره املستقبيل .فهنا بدأ
أول ملمح من مالمح فكره ،حيث أوقدت تلك األحداث شعلة البحث والتساؤل
يف مرحل ٍة متقدم ٍة من عمره ،ليبدأ رحلته البحثية بداية بعائلته ،وعدم الرضوخ
قرسي .وهذا ما يبدو يف طيات
لتلكم األحوال ،معل ًنا رفض الخضوع لواقعٍ
ٍّ
كلامته حيث مل ّح بذلك يف مذكراته قائال« :وقد باءت األبحاث التي قمت بها
منذ ذلك الوقت يف عديد املناسبات للعثور عليها دامئا بالفشل»[[[.
مل تكن املرة الوحيدة التي يفقد فيها خري الدين عائل ًة وسك ًنا ،بل تكرر ذلك
بعد بيعه يف سوق العبيد بإسطنبول ،ليشرتيه مربيه تحسني بك ،حيث قام برتبيته
ٍ
خا البنه الوحيد .ولكن بعد وفاة ابنه ،قرر
تربي ًة حسن ًة يف بيت
أرشاف ،وجعله أ ً
تحسني بك بيعه ،ليباع خري الدين مر ًة أخرى يف سوق العبيد[[[ ،ليختفي األمل
ويتعاظم شعوره بالغربة ،كام وصفه أحمد أمني يف كتابه« :ونظر -أي خري الدين
فرأى تحسني بك يو ًما يعرضه عىل رجلٍ يفحصه كام تفحص السلعة ،ويصعديف نظره ويصوب ،ويختربه من فوقه إىل قدمه ،ثم يدفع ماالً يف يد تحسني
ٍ
وينتقل هو إىل يده ،ثم يبحر به إىل تونس .وإذا به يف ٍ
جديد ،هو بيت
بيت
أحمد باشا ،باي تونس»[[[ ،حيث ال شخوص ت ُبقيه وال وطن يأويه .فلام تعاظم
شعوره بالوهن ،كان ذلك له من األثر عىل االعتامد عىل نفسه يف س ٍّن مبكرٍ،
ليستخدم مهاراته وقدراته والتي بزغت شمسها عند انتقاله إىل قرص باي تونس
وهو يف السابعة عرش من عمره سنة 1837هـ ،ليكون مملوكاً للباي ،وقد ألحقه
الباي مبدرسة باردو الحربية[[[ ،وفيها تعلم الفنون الحربية ،ثم مبدرسة صغار
املامليك[[[ ،وفيها تلقى دروسه وتفتق ذهنه .ولقد لعبت مكتبة القرص دورا ً يف
ٍ
كباحث ح ٍّر صغريٍ الستكشاف الكثري من أمهات الكتب واملخطوطات
مده
[[[-التونيس ،خري الدين ،مذكرات خري الدين باشا ،تح وتع :محمد العريب السنويس ،دار بيت الحكمة ،تونس»،
 2008م ،ص .20

[[[-محفوظ ،محمد ،تراجم املؤلفني التونسيني ،دار الغرب اإلسالمي ،لبنان بريوت 1982 ،م ،ط  ،1ج  ،02ص .271
[[[-أمني ،أحمد ،زعامء اإلصالح يف العرص الحديث ،مكتبة النهضة املرصية ،مرص ،1971 ،ط  ،3ص .160

[[[-الزمريل ،الصادق ،أعالم تونسيون ،تق وتر :حامدي الساحيل ،دار الغرب اإلسالمي ،لبنان ،بريوت 1986 ،م ،ط
 ،1ص .98
[[[-محمد مخلوف ،محمد ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية «التتمة» ،دار الكتاب العريب ،لبنان ،بريوت ،ص .177
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التي كان يجمعها أحمد باي ،يف مختلف املؤلفات كاألدب والتاريخ والسياسة
والفلسفة والعسكرية .وقد أتقن اللغات كالرتكية والفارسية والعربية والفرنسية،
وأيضاً العلوم الدينية التي كان لها أثرها يف تنشئته عارفًا بعلوم الدين .وقد ذكره
حا يف العربية عارفًا بالرتكية والفرنساوية،
صاحب صفوة االعتبار قائال «كان فصي ً
شديد التوقري للرشيعة والعلامء ،محافظاً عىل شعائر الدين ،[[[»...وتلك كانت
من الومضات املضيئة التي شكلت هويته وكيانه .ولتفوقه العلمي والعسكري،
ق ّربه الباي وحرص عىل تربيته وتعليمه ،فعينه مرشفاً عىل مكتب العلوم الحربية،
فاتضحت خصاله الحربية جليّة وفاز باملراتب العسكرية عن جدارة ،فواله أحمد
باي أمريا ً للواء الخيالة سنة 1849م.
شمس الحياة ترشق عىل وجه خري الدينمن ٍ
ٍ
مملوك تدرج خري الدين التونيس بني املراتب العسكرية إىل بكبايش
عبد
مقدم -ومن بكبايش سنة  1842م إىل قائم مقام -عقيد -يف  1850م ،[[[.ثمأصبح أمري آالي -عميد-ثم أمري لواء الخيالة[[[ ،ثم من القيادة العسكرية ألوىل
أبواب استغرابه ،وهي انتقاله إىل حاشية املشري ليستشار يف املسائل السياسية
الخاصة بالعالقات الخارجية األوروبية[[[ ،فليس بعجيب أنه حينام يرتقي ترتقي
آماله وإصالحاته وتقل آالمه.
ففي سنة  1857م ُع ّي وزيرا ً للبحر ،فقام بالعديد من اإلصالحات من أهمها
تحسني ميناء حلق الوادي وتنظيم إدارة الوزارة ،وإصالح لباس الجيش البحري،
وضبط اتفاقيات وقوانني مع األجانب لحفظ األرايض التونسية ،وقاوم الحكم
االستبدادي ،وعمل عىل إقامة العدل .وجاءت تلك الرتقية نتيج ًة لنجاحه يف أول
مهم ٍة سياسي ٍة له كلفه بها أحمد باي سنة  1854م ،وهي مهمة الدفاع عن الدولة
التونسية يف قضية محمود عياد ،الذي اغتصب أمواالً من الشعب التونيس وفر
[[[-بريم الخامس ،محمد ،صفوة االعتبار مبستودع األمصار واألقطار ،مج  ،1ج  ،2دار صادر ،لبنان ،بريوت ،ص .49

[[[-ينظر :التونيس ،خري الدين ،مذكرات ،...ص .21
[[[-الزمريل ،الصادق ،املرجع السابق ،ص .98

[[[-بن عاشور ،محمد الفاضل ،تراجم االعالم ،الدار التونسية للنرش ،تونس 1970 ،م ،ص .49 ،48
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بها إىل باريس طيلة عرشين عا ًما[[[ ،وقد ازدادت خربته يف القانون وشهرته التي
ذاع صيتها ملدة ثالث سنوات بني املسؤولني يف الدولتني التونسية والفرنسية،
بعد ربحه تلك القضية ،وقد شغل منصبه كوزير للبحر ملدة سبع سنوات،
رئيسا له سنة1861م[[[،
وساهم يف وضع قوانني مجلس الشورى الذي أصبح ً
ومل يسعد باملناصب بقدر مقاومته للفساد ،وأمام ازدياد فساد الوضع السيايس
يف البالد نتيجة سوء ترصف املسؤولني ورسقاتهم قدم خري الدين استقالته من
جميع وظائفه سنة 1862م ،واستغرقت فرتة انقطاعه سبع سنوات ،من سنة 1862
إىل سنة  1869م .انعزل فيها يف بستانه يتأمل ويكتب ،وقد ترك لنا حصيلة تأمالته
وأفكاره اإلصالحية يف كتابه الشهري« :أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك».
من ثم تم تنصيبه من جديد كوزي ٍر أكرب -الوزير األول -يف  21أكتوبر  1873م[[[،
ويف عام  1878م قدمت برقية إىل قرص الباي ُمرسل ًة من األستانة إىل خري الدين
التونيس يطلب فيها السلطان عبد الحميد من خري الدين القدوم إىل األستانة،
فل َّبى خري الدين النداء تاركاً وراءه تونس تتخبط يف الجهل والتخلف مدبرة عن
الدنيا ومستقبلة لالستعامر ،[[[.وعند وصوله إىل األستانة ،مكث يف قرص يلدز
وهو القرص الخاص بعبد الحميد الثاين-وعرض عليه السلطان العثامين منصبنصبه صدرا ً أعظم .وقد رتب أحمد أمني صفات هذا املفكر
وزير العدل ثم َّ
الرحالة قائال ...« :وكانت فضائله التي تك ِّون شخصيته الجرأة يف قول الحق،
وعمله من غري خوف ،وصالبته يف ما يعتقده من غري انحناء ،وجرأته يف تفكريه
من غري جمود ،وقوة كواهله عىل حمل األعباء من غري تربم ،فرحمه الله،[[[»...
ولتلك الصفات الحميدة والصلبة كان رجال الدولة يف أوروبا يهابونه حتى أن
[[[-الذوادي ،رشيد،املرجع السابق ص.27
[[[-أمني ،أحمد ،املرجع السابق ،ص .170 ،169

[[[-عبد السالم ،أحمد ،مواقف إصالحية يف تونس قبل الحامية ،الرشكة التونسية للتوزيع ،تونس،
1986م ،ص .57
[[[-أبو حمدان ،سمري ،خري الدين التونيس أبو النهضة التونسية ،دار الكتاب العايل ،بريوت ،لبنان1993 ،
م ،ص .55. ،54
[[[-أمني ،أحمد ،املرجع السابق ،ص .197
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الكاردينال الفيجري يف تقري ٍر رفعه إىل وزارة الخارجية الفرنسية يف شهر أبريل
عام 1881م حول الوضع يف تونس ،قصد تحذير بالده من بعض الشخصيات
التونسية فيقول" :ن خري الدين هو ،رغم كل املظاهر ،أشد املسلمني خط ًرا ،وأن
ٍ
رحالت طويل ٍة يف مختلف البالد العربية والرشقية
مقدرته تجعله يُهاب"[[[ ،وبعد
والغربية ترجل الرحالة املفكر خري الدين التونيس عن عمر يناهز السبعني عا ًما
إصالحي
يف األستانة سنة  1307هـ 1889/م ،تاركاً خلفه أثارا ً ملنهج رحال ٍة ومفك ٍر
ٍّ
مستغرب ،تك ّون من قهر وجوده املجتمعي االغرتاب ،وصنع من حضوره رفضً ا
لالستالب ،لينطلق إىل وجوده الحقيقي ،محققًا الذات ،ليكون بذلك قد خرج
من اسطنبول عبدا ً مملوكاً يرتقب ،ليعود لألستانة صدرا أعظم ،ليموت معزوالً
عن كل املناصب والرتب واملقامات.
التدوين كطريق أويل للتحررأثناء ُعزلة خري الدين التونيس عن العمل السيايس سنة 1862م ،وجد الوقت
للتأمل ليضع لنا خالصة منهجه وفكره اإلصالحي يف كتابه «أقوم املسالك»م
ن خالل رحالته ألوروبا والتي كانت لعدة دول منها «فرنسا وإنجلرتا وأملانيا
والنمسا وإيطاليا وهولندا والسويد والدمنارك وبلجيكا»[[[ ،ومل يكن تأليف
الكتاب نو ًعا من الرتفيه ليقيض بها خري الدين وقته أثناء عزلته ،بل كانت حينئذ
دوافع وأسباب هامة هي التي دفعته لتدوين هذا الكتاب وفقا ألفكاره اإلصالحية،
والتي نبتت من بنات أفكاره مقارنة ملا حل بالبالد أثناء فرتة انعزاله ،وما رأى يف
رحالته إىل الغرب ،ومعايشته يف البالد األوروبية ،والتي كونت جوهر منهجه
اإلصالحي ،وأيضاً هذا املنهج كان متحصالً نتيجة تلك الدوافع واألسباب التي
وجد حل مشاكلها من خالل هذا املنهج ،لذا أذكر من الدوافع واألسباب لكتابة
هذا الكتاب ،أوال الدوافع:
[[[-املحجويب ،عيل ،النهضة الحديثة يف القرن التاسع عرش(ملاذا فشلت مبرص وتونس ونجحت
باليابان؟) ،دار رساس للنرش ،تونس 1999 ،م ،ص .129

[[[-التونيس ،خري الدين ،أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك ،مطبعة الدولة ،تونس 1283 ،هـ ،ط ،1
ص .01
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1غرق البالد يف املديونية ،عن طريق ارتفاع حجم االستدانة منالسوق العاملي ،وذلك يرجع ألكرب ساسة يف البالد حينها كالوزير
األول مصطفى خازندار ،الذي أطلق أيديهم يف صناعة أكرب القروض.
2سيطرة القوى األجنبية والضغوط الغربية والتي بدورها ،طلبتحامية رعاياها يف اإليالة بتونس ،ما أجرب الباي بإصدار عهد األمان
سنة  1857م ثم الدستور عام  1861م[[[.
3قد ذكرت الباحثة الجزائرية سهام الشايب يف بحثها أن (قيام ثورةشعبية بقيادة عيل بن غذاهم بسبب الرضائب التي رفعتها الحكومة
التونسية ،خاصة عىل املجتمع الريفي الذي يك ِّون أربعة أخامس
اإليالة ،فأحدثت ثالثة قوانني جبائية أرهقت الشعب وهي( :قانون
الزيتون -أداء املحصوالت :وهي رضيبة عىل مواد االستهالك) –
اللزمات :وهي احتكار الباي فروعا من اإلنتاج ،كصناعة الصابون
والجبس وامللح والبارود ،وزراعة التبغ وبيعه)[[[.
4انتشار األمراض مثل الكولريا ،والحمى التيفوسية" ،فانترشتاملجاعة والقحط وهلك اآلالف ،وبذلك توقف اإلنتاج الزراعي
والصناعي للبالد"[[[.
 5تدهور األحوال املالية للبالد ،ال سيام انخفاض موارد خزينةالدولة ،وزيادة اإلنفاق.
[[[-ينظر  /الشناوي ،عبد العزيز ،الدولة العثامنية دولة اسالمية مفرتى عليها ،مكتبة األنجلو املرصية،
مرص 2005 ،م ،ج  ،4ص 37. ،36

[[[-شايب ،سهام ،مخطوطة الفكر اإلصالحي لخري الدين التونيس ( 1307 :1225هـ =  1889 / 1810م)
من خالل كتابه «أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك» ،جامعة الوادي ،كلية العلوم االجتامعية ،قسم
العلوم اإلنسانية ،شعبة تاريخ ،الجزائر ،سنة  2014 /2013م ،ص .13
[[[-التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .121
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ملاذا "أقوم املسالك" ؟ ،وما الدافع إىل اإلصالح ؟ٍ
جديد بهذا العامل،
وعي
لعبت الحضارة األوروبية دورا ً مهامً يف تشكيل
ٍ
وقد أثر ذلك عىل بعض املصلحني املستغربني من أمثال خري الدين التونيس.
وكانت دوافع اإلصالح كالتايل:
 - 1تأثر خري الدين بالحضارة األوروبية خاصة بعد سفره األول إىل فرنسا ملتابعة
قضية ابن عياد ،وبقي هناك مدة ثالث سنوات .وتم تكليفه بعد استقالته األوىل عام
 1862م من منصبه كوزير للبحرية ،بسفارات خارجية زار فيها تسع دول أوروبية ،منها
بالخصوص فرنسا .ويف رحلته الواسعة ،اغتنم الفرصة لدراسة األسس الحضارية
والثقافية الغربية واملؤسسات االجتامعية والثقافية لهذه الدول[[[.
 - 2تأثر خري الدين بأفكار املصلحني الذين عارصهم ،وكذا مطالعته
للمؤلفات السياسية املرتجمة يف مرص عن الفرنسية بإرشاف رفاعة الطهطاوي،
واملوجودة يف مكتبة املدرسة الحربية بباردو ،ومؤلفات خاصة بتاريخ املجتمع
اإلسالمي ،ومؤلفات خاصة بتاريخ الغرب[[[ ،وكذا معرفة فلسفة الدولة عند ابن
خلدون ومناقشاته مع أساتذة املدرسة الحربية بباردو ،واتصاالته مع املصلحني
العثامنيني[[[ واملصلحني التونسيني أمثال حسني ورستم وأحمد بن أيب الضياف
وسامل بوحاجب وبريم الخامس حول اإلصالحات الرضورية للبلدان اإلسالمية[[[.
 - 3تأثره أيضاً بالثورة الفرنسية وبشعاراتها حيث أصبح خري الدين يحاول أن
يجد يف األفكار األوروبية الجديدة مرجع ّية لها يف التاريخ اإلسالمي[[[.

 -4التخلف والتأخر الذي أصاب تونس يف فجر القرن التاسع عرش امليالدي
ألسباب عدة منها:
[[[-محفوظ ،محمد ،املرجع السابق ص .273

[[[-عبد العزيز عمر ،عمر ،تاريخ العرب الحديث واملعارص ،دار املعرفة الجامعية ،مرص 2007 ،م ،ص .94
[[[-محفوظ ،محمد ،املرجع السابق ،ص .273

[[[-زيك أحمد ،صالح ،أعالم النهضة العربية اإلسالمية يف العرص الحديث ،مركز الحضارة العربية ،مرص،
القاهرة 2001 ،م ،ط  ،1ص .32 ،30
[[[-أبو حمدان ،سمري ،املرجع السابق ،ص .114
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الترسب األورويب يف تونس ،خاصة يف املصانع التقليدية املحلية.الهيمنة الفرنسية عىل االقتصاد التونيس بحكم االمتيازات التي يرجع أصلهاإىل سنة  1605م ،وبحكم معاهدة  1802م ،التي متنح فرنسا حظوة أكرب من غريها
يف التجارة مع تونس.
التبذير والرصف من قبل الباي الذي أفرغ خزينة الدولة ،ما جعل البالد تتخبطيف اإلفالس واملجاعة[[[.
-5ومن األسباب أيضاً الداعية لقيام خري الدين بتأليف كتابه ،هو معارضته
للباي ومصطفى خازندار يف تطبيق السياسة االقتصادية التي أدت إىل األزمة
املالية .ويصف هذا الوضع محمد بريم الخامس بقوله" :فلو رأيت ما عليه القرار
ملُلِئت رعبًا .ولولّيت منه الفرار من ذئاب تغتال ،وثعالب تحتال ،مجتهدة يف
قلب الرحال ،وتشتيت الرجال ،وثعبان ثاغر فاه البتالع األموال ،فيا لها من حال
يرىث لها من رام النزال"[[[.

فمن خالل استقراء فكر خري الدين التونيس ،نجد أن بُغية فكره اإلصالحي
هي التي أرست أسس منهجه ،والتي هي (إرادة التحرر ،التخلص من التبعية،
املساواة مع الغرب ،وذلك لن يكون إال باإلصالح الداخيل) .ولعل تلك الدوافع
حاالً مثل خري الدين التونيس لكتابة كتابه
واألسباب هي التي دفعت مفكرا ً ر ّ
مستغرب ،حاول جاهدا ً أال
كمغرتب
«أقوم املسالك ،»..ليضع فيها خرية فكره،
ٍ
ٍ
يل مستوحى من الغرب،
يقع فريس ًة لرباثن التش ّيؤ ،من خالل اقتناعه
ٍ
بنظام رأسام ٍّ
خاصة يف هذه األحوال املزرية التي متر بها البالد ،لذا مل يكن نقله للتجارب
اإلصالحية من الغرب والتي عاين نتائجها يف الواقع أثناء رحالته ،ورأها رأي
العني مقترصة عىل النقل والتقليد والتبعية البحتة ،ولكن تلك املوازنة بني هذا
الجديد يف خطط اإلصالح ،وهو الجمع بني الحفاظ عىل الهوية وتلك التجارب
واألفكار الغربية ،حيث حاول جاهدا ً بأسلمتها .هذا التوليف يُع ّد إبداعاً فكريًّا
[[[-الجميل ،سيار ،تكوين العرب الحديث ،دار الرشوق ،األردن 1997 ،م ،ص .502

[[[-أحمد ياغي ،إسامعيل ،تاريخ العامل العريب املعارص ،مكتبة العبيكان ،ط  ،1الرياض ،اململكة العربية
السعودية 2003 ،م ،ص .344
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إصالحي عىل أرض الواقع .هذا الحضور الذي يبقي
جديدا ً من أجل حضو ٍر
ٍّ
عىل الهوية اإلسالمية بالهيئة املعارصة التي تتوافق مع األوضاع حينذاك.
ضوابط اإلصالح عند خري الدين التونيس
تقوم ضوابط اإلصالح عند خري الدين التونيس عىل دعامتني رئيسيتني هام:
األوىل :رضورة التجديد واالجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية ،مبا يتالءم مع
ظروف العرص وأحوال املسلمني ،ويتفق مع ثوابت الرشيعة ،لذا دعا علامء
نص من
األمة إىل توسيع مفهوم السياسة الرشعية ،وعدم قرصها عىل ما ورد فيه ٌّ
كتاب الله وسنة رسوله ،وذكرهم مبناهج السلف يف هذا املجال الذين جعلوا
نطاق السياسة الرشعية يتسع ليشمل كل ما ال يخالف الكتاب والسنة وإن مل يرد
نص فيه؛ لذا كان عليه أن يتوجه إىل املسلمني الذين يرفضون األخذ عن الغرب
بإطالقه خاصة يف ما يتفق باألدلة مع الرشيعة اإلسالمية.
الثانية :رضورة األخذ باملعارف وأسباب العمران املوجودة يف أوروبا؛
ألنها طريق املجتمع إىل النهوض ،وإذا كان هذا الطريق يتطلب تأسيس الدولة
أصليتي يف الرشيعة
دعامتي الحرية والعدل ،فإن هاتني الدعامتني ت ُعدان
عىل
ْ
ْ
اإلسالمية ،وليستا غريبتني عن املجتمعات التي ينادي بإصالحها ،لذا حث خري
رجل السياسة والعلم إىل العمل عىل تقدم األمة اإلسالمية ومتدنها وثرائها
الدين َ
(اإلنتاجي) وذلك بإتقان العمل عىل الطريقة األوروبية.
أسس تحقق اإلصالح عند خري الدين التونيس
 1اإلصالح السيايس القائم عىل تقييد الحكم املطلق ،وإطالقالحريات عىل مراحل متدرج ٍة وصوالً إىل تفعيل مفهومي الحرية
الشخصية والسياسية.
 2وضع القوانني ورعايتها من خالل العدل واملشورة ،ووضعاألسس الرقابية التي تحول دون االستبداد يف الحكم والرأي عىل
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أساس وضع واجبات واضحة ومحددة وحقوق معروفة ومحدودة
لكل من الحكام واملحكومني.
 3التنافس من أجل املساواة وذلك بالرتكيز عىل املعارف الدنيويةمبا يحقق التقدم االقتصادي ،وميكّن الدول اإلسالمية من التخلص
من تلك التبعية للغرب ومنافسته.
نهضوي
 4تبصري العلامء بقيمة اإلصالح وأثره يف تحقق أي مرشو ٍعٍّ
بفك االشتباك بني الرشيعة واملعارصة.
رضورة االقتباس من الغرب وقيوده لدى خري الدين التونيس
ٍ
إشكاالت متعدد ًة عىل مستوى
ولعل املجتمعات العربية واإلسالمية تواجه
تفاعالتها مع املجتمعات األخرى خاصة الغربية ،فمن جهة هي بال شك متلك
إرثاً تاريخياً وثقافياً وحضارياً متميزا ً وذا محاور متشعب ٍة ،هذا اإلرث والذي أنشأ
دول ًة قويّ ًة ومدن ّي ًة متحرض ًة يف السابق ،كان له تأثرياتٌ واضح ُة املعامل عىل
الحضارات األخرى خاصة األوربية ،حتى أصاب هذا اإلرث الجمود والسكون
والتخبط مرتاجعاً خالل فرت ٍة ،هي ذاتها فرتة ازدها ٍر لتلك الدول الغربية التي
استوعبت ذلك اإلرث وعلومه ،لتضعه يف مقدمة خططهم اإلصالحية .ويف ظل
انحصار التقدم امللحوظ يف املجتمعات العربية واإلسالمية حينذاك ،ورسعة
ديناميكية التغري والتطور للمجتمعات الغربية ،تربز اإلشكاليات التي أثرت يف
قلم خري الدين التونيس لتقصيه اغرتابًا ،ومع تلك املعايشة األوروبية والتي
ٍ
برشوط منهجي ٍة قد بناها وفقاً الستغرابه ،برزت مالمح مرشوعه
أراد أن ينقلها
النهضوي.
لذا قد اتخذ منهج خري الدين اإلصالحي ،من التغيري والتق ّدم قضـي ًة مركزيّ ًة،
تتف ّرع عنها القضايا واإلشكاليات األُخرى الَّتي تدور حولها عقبات تقف
ٍ
وأحداث متر بها البالد عىل املستويات الثقافية
حائل بني مرشوعه النهضوي
واالقتصادية واالجتامعية ،ولتحديد تلك العوامل والعقبات التي تؤثر يف ُّ
تعث
مشـروعه بسبب حضور تلك األحوال التي متر بها البالد عىل الصعيد الخارجي
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والداخيل ،كان ال ب ّد من وجود قاعد ٍة معرف ّي ٍة يستطرد من ثناياها لعرض ذلك
املنهج ،ولحامية مرشوعه النهضوي من عوائقه املعرف َّية والتي يخىش خري
الدين أن تل ّم به .حيث كان أبرز تلك العوائق هي منهجه يف رضورة االقتباس
من الغرب ،إذ يذكر أن األوروبيني فعلوا ذلك سابقًا – أي إنّهم أخذوا من املدنية
اإلسالمية قدميًا -فإن األمر إذا كان صاد ًرا عن غرينا وكان موافقا لألدلة ،ال سيام
إذا كنا عليه وأُخذ من أيدينا ،فال وجه إلنكاره وإهامله ،بل الواجب الحرص عىل
اسرتجاعه واستعامله.
أساس
ويبدو يف قول خري الدين «بالرغم من أن رضورة التنظيم الدنيوية هو
ٌ
ني الستقامة نظام الدين»[[[ ،وألنه من الرضوري بعد رحالت خري الدين ورؤية
مت ٌ
متدن تلك الدول األوروبية ،فال بأس من االقتباس من الغرب ،بل يُعد واجباً
نهضويًّا مطلوباً ،ولكن وضع رشوطًا وقيودا ً لهذا االقتباس عن الغرب ،أي مبا
ال يخالف تعاليم الدين اإلسالمي ،فقال يف مقدمة كتابه « ...أن نتخري منها ما
يكون بحالنا الئقا ،ولنصوص رشيعتنا مساعدا ً وموافقاً ،عىس أن نسرتجع منها ما
أخذ من أيدينا ،ونخرج باستعامله من ورطات التفريط املوجود فينا»[[[ .ويتضح
من كلامت خري الدين أن جواز االقتباس يف بدايته ثم حتمية وجوده وطلبه ،بعد
تحقق تلك القيود والرشوط ،حيث مل تكن تبع ّي ًة وتقليدا ً أعمى ،ويكون جلّه
وجوهره – أي االقتباس -مصلحة خالصة لبالده ،وذكر ذلك قائال« :مل نتصور
الدنيا بصورة بلد ٍة متحد ٍة ،تسكنها أمم متعددة ،حاجة بعضهم لبعض متأكدة،
وكل منهم ،وإن كان يف مساعيه الخصوصية ،غريم نفسه»[[[ ،وهنا ظهرت بعض
ّ
العقبات ،ممن يرفضون األخذ من الغرب رفضً ا تا ًما ،وقد وضعوا يف اعتبارهم أن
كل ما يأيت من الغرب حرام أو فاسد أو ال يصلح للمسلمني جملة .لذا توجب
عىل خري الدين الرد وإنزال الحجة ،ليبدأ يف حركته اإلصالحية ،فأخذ عىل
املسلمني ممن كرهوا أي أفكا ٍر إصالح ّي ٍة وارد ٍة من الغرب فقال ..." :مبجرد ما
انتقش يف عقولهم من أن جميع ما عليه غري املسلم من السري والرتاتيب ينبغي
[[[-بريم الخامس ،محمد ،املرجع السابق ،ص .36
[[[-التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .2
[[[-التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .3
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أن يهجر ...بل متاديهم يف اإلعراض عام يحمد من سرية غري موافق ٍة لرشعنا" [[[.
وقد يظهر يف منهج خري الدين كراهيته للجمود يف النظر للنصوص ،وعدم
إعامل العقل مبا يتوافق مع الرشيعة ،بل يرى أن هذا من أسباب التخلف
عاملي ،بإلصاق تلك التهمة
لدى املسلمني ،بل ويعد إهان ًة لإلسالم كدينٍ
ٍّ
له ،حيث أقوالهم تعضد القول بأن اإلسالم ال يستطيع أن يبقى حارضا ً يف تلك
املراحل التقدمية يف كل مكان وزمان ،لذا هاجم تلك النظرة املتعصبة الغالبة
عىل املسلمني حينذاك ،والرافضة للمدنية الحديثة خاصة الغربية فيقول:
« ...ومن دواعي األسف ،أن هذه النظرة إىل املدنية الغربية ،ال تزال تؤثر يف
بعض البيئات يف األمم اإلسالمية ،وإن اختلفت درجاتها يف اإلصغاء إىل هذه
الدعوة ،كالتخويف من تعليم املرأة ،ومن االستمداد من الترشيع الحديث»[[[،
كفيل بإظهار أنه من أوائل من نادى بحرية املرأة وتعليمها
ٌ
وهذا النص وحده
ٍ
أسس سليم ٍة رشع ّي ٍة وليست فوضوية ،كونها عضوا ً مؤثرا ً
يف تونس ،عىل
باملجتمع ونصفه .وقد وضح أيضً ا ذلك بأن التخويف هي عصا املعارضني
الرافضني لتلك األفكار التقدمية حتى وإن كانت إصالحية .ويضيف قائال:
"ولعل هذا من األسباب التي جعلت النصارى واملسلمني ،إذا اجتمعوا يف
ٍ
واحد ،كان النصارى أسبق إىل ترشب املدنية الغربية ،واالستفادة منها ،ثم
قط ٍر
يأيت بعض الناس فينسبون ذلك إىل طبيعة اإلسالم ،واإلسالم ال مينع أن يقتبس
الصالح من األمر ،حيث كان وممن كان"[[[ ،لذلك دعا خري الدين املسلمني
لألخذ بسبل التمدن وآلياته الحديثة الغربية ،خاصة ،وقد بدأت البالد تقع
تحت فك تلك البلدان الغربية ،واملنافسة ال تتأىت إال بعد املساواة معهم
يف التمدن والقوة االقتصادية ،وتلك التي ال تتأىت إال بعد ارتفاع املستوى
التعليمي والثقايف للبالد ،فقال مسترشفًا ذلك املستقبل لتلك البالد الغربية
حيث توسعوا يف االستعامر ،وقد بدت الخالفة العثامنية وما يتبعها من واليات
بالضعف والوهن» ...وال يتهيأ لنا أن منيز ما يليق بنا عىل قاعدة محكمة البناء،
[[[-التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .3
[[[-التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .5

[[[-أبو حمدان ،سمري ،املرجع السابق ،ص .65 ،64
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إال مبعرفة أحوال من ليس حزبنا ،السيام من حف بنا وحل بقربنا»[[[.
اإلصالح الداخيل «أساس التجديد»
ثم بعد أن دافع خري الدين عن االقتباس والنقل عن الغرب يف سبل املدنية
الحديثة ،وكانت واحدة من أسس منهجه ،إذ أكد عليها مبا ال يتناىف مع الكتاب
والسنة ،وأال تكون بالتبعية والتقليد البحت .وحني ُع ّي ملنصب الوزير األكرب
(رئيس الوزراء) يف 1873م ،وحانت الفرصة له يك يطبق منهجه اإلصالحي الذي
وضع أسسه يف كتابه "أقوم املسالك" ويك يفيد بالده من تجربته التي اكتسبها من
رحالته ألوروبا من خالل اطالعه إىل وسائل التطور وأسباب الرتقي ،فأقبل عىل
ٍ
مجاالت عد ٍة ومتفرق ٍة ،منها الثقايف والتعليمي،
إجراء اإلصالحات التنظيمية يف
واملجال السيايس ،وإدارة شؤون البالد ،واملجال االجتامعي ،واالقتصادي ،حيث
الحت إشكال ّي ٌة مه ّم ٌة تتمحور يف الخلط بني مفهومني متباينني متاماً ،وهام مفهوم
«التحرض» ومفهوم «التمدن» .فبينام «التمدن» ال يعدو استخدام أدوات املدنية
الحديثة املتوفرة بسبب تقدم العلوم والتكنولوجيا واقتصاديات السوق الحر ،فإن
التحرض هو «ذهنية» محددة ،هو «منهج» تفكري وقناعات مع ما يستتبعه ذلك من
ترصفات ومامرسات عىل املستوى الشخيص واملستوى العام .فليس كل متمدن
هو متحرض بالرضورة ،وأيضاً فإن العكس ليس بصحيح .فلم يكن منهج خري
نهضوي نحو متدن البالد فقط دون تحرضها،
الدين اإلصالحي يصب يف مرشو ٍع
ٍّ
ولكن منط تفكري املجتمع وترصفاته وقناعاته يف ظل هذا التمدن والتحديث وفقاً
ملرشوعه النهضوي ،فكان من الرضوري أن يبقي عىل معايري «التحرض» .حتى
ال يعاين بعض أفراد املجتمع من ذلك القصور ،والذي يجعله عنرصا ً غري فاعلٍ
يف السياق الحضاري اإلنساين العام ،ال سيام ملا تصدر األراء السلطوية ،حيث
كون الخليفة أو األمري أو الباي« ،كلمته» تساوي «مشيئة سامية» وهي الفيصل
ٍ
خالف أو رغب ٍة ،لذا كان موقف خري الدين عىل الحقيقة ،موقفًا
النهايئ يف أي
إصالحي يستنجد فيه بالتمدن
ج
عصي ًبا ومعضالً ،فكانت املعادلة الصعبة ،يف منه ٍ
ٍّ
مع بروز تحرض يجمع ما بني أصالة ومعارصة ،تبقي عىل الهوية مبا ال يخالف
[[[-أبو حمدان ،سمري ،املرجع السابق ،ص .65 ،64
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تلك «املشيئة السامية» ،حيث يف حال اعرتاضها لن تحصل أي من تطبيقات ذلك
املنهج اإلصالحي عىل أرض الواقع ،ويفشل مرشوعه النهضوي ،فكان منهجه
ٍ
شديد ،بسلك طريق مل يكن معب ًدا بني تلك العوائق الشائكة .ومن
قامئاً عىل حذ ٍر
أبرز النقاط يف منهجه اإلصالحي يف تلك املجاالت :
رؤيته اإلصالحية يف تعزيز الهوية الثقافية وتطوير التعليم:كانت رؤية خري الدين بأن أول التحرر من قيود الغرب والتبيعة املفروضة
البحتة ،هي االقتباس بتلك الرشوط املذكورة آنفًا ،ومن أجل تلك املساواة معهم،
رأى أن أول رؤيته اإلصالحية تُوجب البداية برفع املستوى الثقايف والتعليمي
ريا وتأث ًرا ،وهذا لسببني:
للشعب واألرسة الحاكمة ،بوصفهام قطبي املجتمع تأث ً
وعي راقٍ للشعب واألرسة الحاكمة ،وارتقائهام تعليميًّا
أولهام :أنه بدون
ٍ
وثقاف ًّيا يف العلوم واملعارف ،لن تصل أفكاره اإلصالحية كاملة ألذهانهم.
ثانيهام :االرتقاء التعليمي والثقايف ،لن يسهل فقط مهمته يف حركته اإلصالحية،
بل سيجد العون الكبري من أرا ٍء مغاير ٍة وإيجاب ّي ٍة ومساندة له يف منهجه ،ما يساعد
املجتمع عىل التح ّرر من ظلامت الجمود والجهل والتبيعة والتقليد البحت،
ويعني عىل ريادة الفكر الب ّناء للتقدم باألمة وتطورها.
لذلك كانت أوىل اهتامماته اإلصالحية هي اإلحاطة مبجمل املعارف
والعلوم ،والحث عىل تقبلها من الغرب ،مع اإلبقاء عىل أهمية العلوم العربية
واإلسالمية التي ال تنفك عن تركيب بنية املسلم ،وهويته اإلسالمية ،وبناء ذاتها
فيقول ...« :بالتامس ما ميكنهم من الوسائل املوصلة إىل حسن حال األمة
اإلسالمية ،وتنمية أسباب متدنها ميثل توسيع دوائر العلوم والعرفان،[[[»...
وذلك عن طريق بناء املدراس واألكادمييات واملعاهد واملكتبات عىل الطراز
الغريب موضوع ًّيا ال شكل ًّيا ،أي االهتامم بهيكلتها الداخلية املثمرة ،وفقا للمدنية
الغربية الحديثة.
[[[-التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .5
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ومن الجدير بالذكر لدى خري الدين هو منط الكتابة املستحدث يف كتابة «أقوم
املسالك» ،حيث قام بعقد تلك املقارنات الخفية يف سياق التدوين ،بني أحوال
األمم الغربية وحال األمم اإلسالمية يف جانب العلوم واملعارف ،حيث يستطيع
القارئ أن يستنتج من خالل قراءته مبفرده وبإعامل عقله والنظر ،بأن تلك األمم
سبقت إىل التقدم والتطور باهتاممها باالخرتاعات ،لذا أكد عىل إظهار أسامء
امللوك واملاملك واملؤسسات التي تهتم بتلك االخرتاعات والعلوم واملعارف
يف بالدهم الغربية ،وكيفية إنشاء املؤسسات والتنظيامت الهتاممهم بها ،ولوالها
ٍ
تخلف وتقهقرٍ ،مع مراعاة ذكر األسبقية للحضارة اإلسالمية يف تنوير
لدامت يف
تلك املدنية الغربية الحديثة ،حيث إن كل تلك العلوم واملعارف والتقدم والتطور
كانت املدنية اإلسالمية مبدأها« ،حيث أوضح خري الدين أهمية الحروب التي
خاضها هؤالء يف مضامر «التمدن األوروباوي» خاصة عىل الصعيد العسكري،
ٍ
أسس حديث ٍة ومختلف ٍة عن السابق ،وذلك
ألنهم رشعوا يف بناء الجيوش عىل
بسبب اتصالهم بشعوب الرشق والعامل اإلسالمي حينذاك ،وكان أن تخلقوا
بأخالق التحرض .وقد حصل «ابتداء التمدن» عند األوربيني يف رؤية خري الدين
يف القرن الثالث عرش امليالدي وفقاً القتباسهم من األمة اإلسالمية يف الرشق[[[.
ففي ذلك الوقت اكتشف األوربيون املدنية اإلسالمية التي كانت تفوق مدنية
الغرب يف ازدهارها وتقدمها ،ثم تهذب هذا التمدن ،وصار إىل «ما هو مشاهد
اليوم من تلك األسبقية عن بلداننا اإلسالمية ،وذلك بانتقال مقر العلوم والفلسفة
واآلداب من البقعة العربية اإلسالمية إىل أوروبا ،خاصة إىل فرنسا وإنجلرتا
وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا"[[[.
تطوير أساليب التعليم من مدخالت ومخرجات :من مثة يعرج خري الدين إىل إيضاح أساليب التعليم املطبقة باملاملك
األوربية ،وخاصة فرنسا التي أعجب ودعا األمم اإلسالمية إىل االقتداء بها لرفع
مستواها العلمي ،وذلك بذكر الكيفية وطريقة األوربيني يف أخذ العلم ،حيث
[[[-التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .5

[[[-ينظر ،التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .51
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ينقسم التعليم لديهم إىل ابتدايئ و ثانوي وعايل .وعىل إثر تلك املشاهدات
قام خري الدين بدمج العلوم واملعارف اإلسالمية مع األوربية الحديثة ،حيث
األخذ من علامء وفالسفة أوروبا يف العلوم خاصة الصناعات والعلوم الطبيعية
والفنون سيزيد من إثراء الثقافة للمجتمع اإلسالمي ،فلهم الريادة يف تلك العلوم
واملعارف آنذاك ،ومؤكدا ً عىل رأي رفاعة الطهطاوي يف كتابه تخليص االبريز
بأن" :أحوال العلوم والفنون األدبية والصناعة يف هذا العرص مبدينة باريس ،أن
املعارف البرشية قد انترشت ،وبلغت أوجها بهذه املدينة ،وأنه ال يوجد من
حكامء االفرنج من يضاهي حكامء باريس ،بل وال يف الحكامء املتقدمني كام
هو الظاهر أيضا"[[[ ،لذا وبإعجاب خري الدين بالنظام التعليمي يف أوروبا والذي
مرسوم أصدره إلصالح التعليم يف تونس سنة  1875م ،والذي فصل
نلمسه يف
ٍ
ترتيب التعليم بالجامع األعظم وفقاً ملا عليه التعليم األورويب ،فقسمه إىل ثالث
مراحل :عليا ،ووسطى ،وسفىل ،وأن يدرس يف تلك املناهج إىل جانب العلوم
الدينية والفلسفية ،نصيب من الحقوق والفقه واألدب (القواعد والتجويد وآداب
العربية ولغتها) ،والتاريخ والجغرافيا والرسم الهنديس والحساب والهندسة
املعامرية والفلك وعلم املساحة ،وكان هذا النظام غري معمو ٍل به يف البلدان
اإلسالمية إال يف البلدان األوروبية ،فكان خري الدين سباقًا يف إدخال الحضارة
األوروبية إليها[[[ ،وهنا يظهر ملمح من أهم املالمح واألسس التي بنى خري الدين
عليها منهجه ،مؤكدا ً عىل إبداعه يف دمج العلوم واملعارف من املدنية الغربية
الحديثة ،مع تلك اإلسالمية والعربية ،محافظاً عىل الهوية اإلسالمية واضحة
الشية فيها ،مع حضور لصريورة تقدمها وتطورها.
لذا اهتم خري الدين التونيس بالجانب الثقايف والتعليمي وذلك من خالل إنشاء
املدرسة الصادقية ،وتنظيم التعليم يف جامع الزيتونة ،وإنشاء املكتبة العبدلية،
فضالً عن تشجيع الطباعة والصحافة والنرش .فاملدرسة الصادقية أنشئت عام
[[[-ينظر ،التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .51
[[[-رافع الطهطاوي ،رفاعة ،تخليص االبريز يف تلخيص باريز أو الديوان النفيس بإيوان باريس ،تق:
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 1874م بعد أن تشكلت لجن ٌة لتحرير قانونها وسن مناهج التعليم فيها وبرامجها،
وكانت تلك اللجنة مؤلفة من علامء من جامع الزيتونة ،تحت رئاسة خري الدين
نفسه .وسميت بالصادقية نسبة إىل «الباي محمد الصادق» الحاكم حينئذ
رس
بتونس ،وكانت هذه املدرسة أول مدرس ٍة تونسيّ ٍة عىل الطراز الحديث ،ت ُ َد ُ
فيها العلوم العربية والرشعية باإلضافة إىل الثقافة العرصية ،مع تعليم اللغات
الفرنسية واإليطالية والرتكية .كام تدرس الرياضيات والطبيعيات واالجتامعيات،
لعموم الصفوف .واعترب التعليم فيها ذا درجتني أولية وثانوية .ويف الوقت نفسه
استعان برجا ٍل من العلامء يف إعادة تنظيم الدراسة والتعليم بجامع الزيتونة
ٍ
درجات
فوجه له عنايته لتنظيم دروسه وتعديل برامجه ومناهجه .وترتيبها عىل
كل درج ٍة مشتملة
تتحكم فيها االمتحانات يف التنقل ومنح الشهادات مع جعل ّ
لزو ًما عىل مواد الرياضيات والطبيعيات مقتصدين بذلك لتوسيع املجال للعلوم
الرشعية ووسائلها ،وتنظيم طريقة اختيار األساتذة بواسطة املناظرات ،وضمن
ذلك القانون املتك ّون من  67فصال الصادر يف عام 1292هـ1876/م[[[.
أما عن املكتبات فقد حاول خري الدين أيضً ا مجاراة الغرب يف تطور مكتباتها،
بأن أقدم عىل إنشاء املكتبة الثانية بجامع الزيتونة يف تونس ،حيث جعل فيها
ترتي ًبا مل يسبق العمل به يف البالد التونسية أو يف الخالفة العثامنية ،إمنا كانت
عىل النمط األوريب ،بأن الكتاب ال يخرج من مكانه وميكن املقبلون عىل العلم
االستفادة من الكتب .وأيضً ا املكتبة «العبدلية» فهي مكتب ٌة عىل الطراز الحديث،
حيث أنشأها خريالدين تحت اسم املكتبة «العبدلية» عىل منط املكتبات
تنظيم عرصيًّا عىل نحو ما
الحديثة ،وضم إليها شتات املخطوطات ونظمها
ً
يعرف اليوم ،من حيث ترتيب الكتب ووضع فهارسها ومحتوياتها وطريقة تداولها
بني القراء واهتم مبطبعة الدولة واستقدم بعض املرصيني واللبنانيني للعمل
فيهام ،وأوكل إليها نرش الكتب العلمية واألدبية .وأول ما طبع من ذلك مجموعة
قوانني دولية وبعدها العديد من الكتب يف شتى املجاالت.
كام اتصلت جهود النرش التونيس مبركزي النرش الهامتني يف البالد العربية يف

[[[-ينظر :شنريب ،روبري ـ تاريخ الحضارات العام (القرن التاسع عرش) ،إرشاف :موريس كوزيه ،تر :يوسف
أسعد داغر ،فريد.م .داغر ،منشورات عويدات ،لبنان ،بريوت 1987 ،م ،ط ،2مج  ،6ص .279

رحالت خير الدين التونسي

177

ذلك الحني وهام بريوت والقاهرة ،وكرثت املراسالت واملبادالت .ووسع ذلك
جلب الكتب املطبوعة يف الرشق وترويجها بتونس .وقد كان لتونس صحيف ٌة
رسمي ٌة هي صحيفة الرائد ،ومل تكن تصدر قبل خريالدين التونيس بانتظام،
وكانت مقصورة عىل نرش قرارات الحكومة وبعض األخبار واملقاالت املنقولة،
فسعى خري الدين إىل أن أدخل فنونًا جديد ًة بها .وإصالح إدارتها والتشجيع
عىل نرش املقاالت بها فأصبحت صحيفة الرائد تصدر يف مواعيدها بانتظام دون
أن تتخلف ،وأجرب املوظفني عىل قراءتها ألنها كانت معرضً ا آلرائه السياسية
ومنهجه يف اإلصالح.
رؤيته اإلصالحية يف الجانب االقتصادي «تطور االقتصاد وانتعاشه يتناسب
طرديًّا مع تطور املجتمع»:
أما الجانب االقتصادي ،فقد بدا عىل منهج خري الدين اإلصالحي اإلعجاب
بهذا التطور االقتصادي الذي ينعم به االقتصاد األورويب ،والذي رأى أن من
أهم الدعائم له ،هو الحرية وفق النظام السيايس لديهم ،والذي كفل الحريات
ملواطني األقطار األوروبية واملواطنني من البلدان نفسها بعمل املشاريع،
وفقاً لقوانني حامية لهم ولتلك املشاريع .ما عضد انتعاش السوق األورويب،
فيقول« :الحرية ،وتسهيل املواصلة بالطرق الحديدية ،وتعاضد الجمعيات
املتجرية واإلقبال عىل تعلم الحرف والصنائع»[[[ ،وتلك الحرية والقوانني اآلمنة
للمواطنني سواء األجنبي أو املحيل أدى إىل اتجاه عدد كبري منهم للتفكري يف
التجارة والصناعة ما أدى إىل تلك النهضة والتطور لديهم.

ٍ
بخطوات منهج ّي ٍة مقتبس ٍة من ذلك التطور
وعىل إثر ذلك قام خري الدين
االقتصادي األورويب ،فقسم األرايض الزراعية إىل مناطق وتح ّرى يف اختيار
األمناء واألعوان ،وش ّدد عىل معاقبة الجباة املختلسني .فألغى الرضائب السابقة
التي تراكمت عىل الناس وصارت ديونًا تُثقل كاهلهم ،وخفّض قيمة الرضائب،
وأبطل الحمالت العسكرية التي كانت تتوخى العنف يف جمع الرضائب .وقد
حث أيضاً عىل استثامر األرض وزراعتها ،وبذلك قد وضع خري الدين مبنهجه

[[[-ينظر :عبد السالم ،أحمد ،املرجع السابق ،،ص .71
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اإلصالحي أوىل ملسات األمن والضامن مقرتنة بالقوانني التي تكفل حامية
املواطن والفالح والتاجر ،ما أحدث انتعاشاً ملحوظاً.
وقد الحظ خري الدين وجود الرشكات الرأساملية يف أوروبا ،والتي تعد
تعاضدا ً رائعاً بني الجمعيات وتلك الرشكات ما زاد يف الربح من العمل املنفرد،
لذا ال يفرق خري الدين يف التعاون وفوائده بني الجمعيات الخريية والجمعيات
العلمية والرشكات الرأساملية ،حيث يرى أن ارتباطهم معاً يف التعاون والعمل
هو الذي ينتج تلك املدنية الغربية الحديثة ،فيقول«:كرثت الجمعيات يف أوروبا
يف سائر املعامالت املدنية واملتجرية وغريها ،وتكاثرت الخدمات برا ً وبحرا ً،
وكرثت مجامع العلوم وجمعيات املحسنني للضعفاء واملساكني ،وتكرر التعاون
عىل استخراج املعادن واصطناع الخلج ومجاري املياه التي تصعد بها السفن
إىل الجبال ثم تنزل ،وطرق الحديد إىل غري ذلك من املهامت التي مل تكن
تحدث لوال تلك الجمعيات»[[[ .وقد أثار فضوله املؤسسات البنكية ،وطرق
عملها ،لذا كان خري الدين مدركًا لجوهر النشاط االقتصادي يف أوروبا وقوامه
الرأساملية ،وحرية االتجار ،فنادى بالرأساملية محاوالً مجاراة الغرب يف تلك
العرصية والحداثة حينذاك ،وأيضا أبدى خري الدين إعجابه باملعارض الثقافية
املقامة يف أوروبا ،حيث كان من اليسري إظهار املنتجات األوروبية وتروجيها،
والتي كانت فرصة للمبدعني واملخرتعني التحدث عن اخرتاعاتهم وعرضها،
حيث يتم تقديم «نيشان االفتخار» لكل مخرتع أبدع يف اخرتاعه ،ويحرض ملوك
الدول إىل هاته املعارض والعلامء والطبقة الغنية[[[ .وهو ما يحث عىل التنافس
والتسابق وإظهار اإلبداع لدى املواطن األورويب ،وقد وضح ذلك يف كتابه
ليحث عىل املقارنة الذهنية لدى القارئ املسلم يف البلدان اإلسالمية عىل ذلك
التنافس لتطوير بالده.
ولكن ما يبدو من هذا التوافق اإلبداعي بني النهضة االقتصادية التي حاول
خري الدين التونيس يف منهجه اإلصالحي ،وتلك املقتبسة من الرأساملية يف
[[[-التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .76

[[[-عبد السالم ،أحمد ،املرجع السابق ،ص .152
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بالد الغرب ،هو عدم جنوح منهجه اإلصالحي إىل «التشيؤ»[[[ ،ففي أوروبا
ووفقاً للنظام الرأساميل السائد أصبحت املحصلة األخرية يف ظل املعطيات
نتائج مدمر ٍة لقيم اإلنسان ،وتحويله إىل أدا ٍة مشيئة مثله
الرأساملية وما أفرزته من
َ
مثل أي قطعة تدار وتحرك هنا وهناك يف آليات الصناعة وأدواتها وبفعل مشيئتها
ال بفعل مشيئته ،حيث فقد يف ذلك اإلنسا ُن األورويب إنسانيته وإرادته الصانعة
– وإن كان هو من يديرها– فأصبح اإلنسان األورويب مغرتب عن اإلنسانية ذاتها،
ليصنع وينتج من البضائع ما يقتنيه ليتكيف معها ،وهنا قد تحول إىل يش ٍء ُمش ّيئٍ
من أدوات الصناعة الرأساملية ،ليصبح عبدا ً لها بإرادته ،وقد فقد وعيه بذاته،
وهذا الفقدان خلق من اإلنسان األورويب إنساناً (مش ّيئًا).
يظهر إبداع املنهج اإلصالحي لخري الدين يف الحفاظ عىل الهوية
اإلسالمية يف البلدان اإلسالمية ،حيث أبقى عىل العلوم واملعارف اإلسالمية
يف خطته اإلصالحية يف الجانب التعليمي والثقايف مؤكدا ً عىل التعاليم
اإلسالمية ،ما حافظ عىل الهوية والذاتية اإلنسانية واملتأصلة يف املعارف
والعلوم اإلسالمية ،مع غربلة ذلكم االقتباس االقتصادي من الغرب ،فيكون
قد جمع بذلك التوافق ،ما مييز النهضة االقتصادية يف املدنية الحديثة الغربية،
رافضاً تلك الفلسفات املادية املدمرة للمجتمع األورويب التي نشأت عىل
إثرها ،مستبقيًا عىل الهوية اإلسالمية التي ال تزال تشكل محور الرتابط
ٍ
صعيد أخر اإلنساين .وقد بني ما يعضد ذلك
املجتمعي واألرسي وعىل
أحمد جدي فيقول« :فتصبح العالقات االقتصادية لها صبغة متلونة بهياكل
ٍ
ٍ
وألغراض
أرضيات متفاوت ٍة
وآليات وطبيعة املجتمعني املتقابلني عىل
متباين ٍة وبأجهز ٍة مختلف ٍة :املجتمع الصناعي واملجتمع التقليدي»[[[ .فقد
كان منهج خري الدين اإلصالحي يف االقتصاد نائياً عن تلك العيوب التي
ظهرت يف ظل النهضة االقتصادية األوروبية.
[[[-ينظر :التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .81 ،80

[[[-مفهوم ماركيس مهم يف االعتبارات االنرثوبيولوجية والتي تطورت يف كتاب (رأس املال) يف شكل
مضطلح (صنمية السلع) ،انجزه كارل ماركس عام 1867م ،لكن املجلد التاسع منه فقد جمعه وإمتّه
فريدريك أنجلز.
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رؤيته اإلصالحية يف الجانب االجتامعي واإلداري "صالح املجتمع وإصالحه
يف تحقيق العدالة االجتامعية":
أما عن رؤية خري الدين اإلصالحية يف الجانب االجتامعي ،فلقد كانت رؤيته
مفهوم مشهو ٍر لدينا يف اآلونة األخرية ،وهو العدل أساس امللك،
تقوم عىل
ٍ
واملساواة بني أفراد املجتمع أساس االزدهار .وهنا أدرك خري الدين يف منهجه
ما مل يدركه الكثري من املقتبسني عن الغرب ،حيث اقتبس ما تحصل به االستفادة
وفق التعاليم اإلسالمية والعادات العربية الخاصة باملجتمع .وإدراك خطورة
التقليد والتبعية البحتة للحفاظ عىل مقاصد الرشيعة والتعاليم اإلسالمية ،أدى
إىل عدم انخراط املجتمع يف التفكك واملادية ،وحافظ عىل متاسك املجتمع
يف ظل تلك النهضة اإلصالحية التي أراد.
أيضاً قام بتحديد الرضيبة املفروضة عىل رؤوس املواطنني من ًعا من طمع
وجشع الذين كان يُرتك لهم أمر تحديد وجمع هذه الرضيبة ،إذ اتسمت طريقتهم
بالتعسفيّة الجاهرة واملتحيزة يف أكرث الحاالت .وألغى الحمالت العسكرية التي
حل التي اعتادت أال
كانت ت ُكلّف أمواالً باهظ ًة لجمع الرضائب من القبائل ال ُّر َّ
تدفع الرضائب املفروضة عليها إال َعنوة .واهتم بالوظائف الحكومية فحدد
مرت ّباتها ومرتبات القرص ،ووضع األسس السليمة مليزانية الدولة عىل الطراز
الحديث مخصصاً قسامً منه لرفع فوائض الديون ،والقسم الثاين لرضوريات
الحكومة ،وضبط املكاتبات الدولية وإنشاء السجالت الخاصة بالصادرات
والواردات ليسهل الرجوع إليها.
ونظم األوقاف بعد أن كانت فوضويّة البيع والرشاء ،فأعاد لها دورها الديني
واالجتامعي ،وأنشأ لهذا الغرض جمعية األوقاف ،يساعده مجلس خاص
بتنظيمها ،وأسند رئاستها إىل «محمد بريم الخامس» .كان من ترصيف القدر أن
زاد الخصب يف العامني األولني من وزارته ،فساعد ذلك عىل ازدهار الزراعة
والصناعة ،والوفاء بالتزامات الديون ،فعرفت تونس أعوا ًما من الطأمنينة والهدوء.
وبهذا يرى خري الدين أن الحرية يف املجتمعات األوروبية ،تقوم عىل تلك
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«الحرية الشخصية» التي ال يصح أن تنفك عن الفرد ،فالحرية الشخصية للفرد
كحق له يف
والتي وجد أن لها أصالً يف اإلسالم سابقًا تلك املدنية الغربية،
ّ
حاكم أم محكو ًما ،حيث تكفل الرشيعة
عالقاته بينه وبني اآلخر سوا ًء أكان
ً
اإلسالمية تلك الحقوق .ولذلك يعرف «الحرية الشخصية» فيقول« :إطالق
ترصف اإلنسان يف ذاته وكسبه مع أمنه عىل نفسه وعرضه وماله ،ومساواته ألبناء
جنسه لدى الحكم ،بحيث إن اإلنسان ال يخىش هضيمة يف ذاته وال يف سائر
حقوقه وال يحكم عليه بيشء ال تقتضيه قوانني البالد املتقررة يف املجالس،
وبالجملة فالقوانني تقيد الرعاة كام تقيد الرعية»[[[ ،فإقامة العدل واملساواة من
اإلنصاف واإلحسان سواء بني الرعية بعضهم البعض أو بينهم وبني حكامهم،
وهذا ما وافق فيه خري الدين التونيس رفاعة الطهطاوي ،كأن خري الدين يريد
أن يقول ،ال أحد فوق القانون ،وتلك الخطوات الحثيثة املتزنة يف اقتباسه عام
يخص العدالة االجتامعية من الغرب ،وحرية الفرد الشخصية ،كانت نتيجته
عائدة عىل املجتمع ككل باالنتعاش ،يف الجوانب االقتصادية والثقافية ،فكانت
من أسس االزدهار.
منهجه يف اإلصالح السيايس "الفروق الجوهرية بني الحرية والفوضوية":
وعي وبصري ٍة ،فاكتشف مبكرا ً خطورة املوقف
كان خري الدين التونيس ذا
ٍ
عىل الصعيد الخارجي ،وما يحاك لتونس من فرنسا وإيطاليا ،حيث كانت فرنسا
تتحني الفرص لبسط نفوذها عىل تونس .وكانت إيطاليا تسارع إىل مزاحمة فرنسا
بالدسائس ،واإليعاز إىل محرري الصحف لنرش أخبار يف مصلحتها الخاصة،
فكانت السياسة الخارجية التي اتبعها خري الدين التونيس ،قامئ ًة عىل الحزم مع
ٍ
القناصل والوضوح يف آنٍ
واحد ،فبحث عن سبل النجاة من هذه وتلك .فرأى
ألجل ذلك أن يوثق الصلة مع الدولة العثامنية ،ونجح يف إقناع اسطنبول بتوثيق
صالتها مع تونس ،وإصدار فرمان يقرر أن تونس والي ٌة عثامني ٌة عىل أن لحاكمها
سياد ًة داخلي ًة.
[[[-جدي ،أحمد ،محنة النهضة ولغز التاريخ يف الفكر العريب الحديث واملعارص ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،لبنان ،بريوت 2005 ،م ،ط ،1ص .96 ،68
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أدى ذلك إىل كره قناصل الدول األجنبية لخريالدين التونيس ،وكان قنصل
فرنسا أشدهم وأنشطهم يف الدس لدى الباي ،واشتدت الوشايات به يف نقد
تحمسه إلعانة الدولة العثامنية يف حربها مع روسيا ،فأعرض عنه «الباي» بتأثري
بعض املقربني له ،وكان هذا من أكرث األسباب التي اضطرت «خري الدين» إىل
تقديم استقالته يف ( 10رجب  1294هـ =  21يوليو 1877م) .وعاش يف قرصه
بعي ًدا عن املشاركة يف الحياة العامة.
ولعل الدافع الرئيس للتميز الحضاري يف املجتمعات اإلسالمية والعربية
القدمية ،هو القناعات واألثار الفردية ،ويظهر ذلك حال إن متكنوا من كريس
السلطة ،فرسعان ما يربز هذا التميز والتغري يف السياق الفكري والحضاري .بيد
أن هذا التميز الفكري والحضاري مل يكن ناتجاً عن ٍ
فكري يتبناه
يف أو
ٍّ
إرث ثقا ٍّ
ٍ
ٍ
وملوك
بأشخاص وأفرا ٍد
املجتمع ككل ،ولكن معياره وفق ذلك هو االرتباط
وسالطني وخلفاء ،تكون مزاجيتهم وقناعتهم وفقاً لقبولهم اإلصالح واالهتامم
بالعلوم واملعارف أو رفضها .فكأن حصيلة الجهد الحضاري ،ضمن السياق
اإلنساين العام ومنها اإلسالمي ،ليس مرتبطاً بالعقيدة والدين واملذهب فقط،
ولكن أيضا يتأثر بالظرف السلطوي السيايس املحيط ومدى مالءمته لربوز هذه
الجهود واستمراريتها .كام أن هذا الظرف املحيط هو الذي يحدد يف أي اتجاه
سوف تسري فيه هذه الجهود ونوعيتها واستمراريتها و إبداعها أو وأدها.
وكمنهج لخري الدين اإلصالحي كان يبدأ باإلصالح الداخيل ،فمن أجل أن
يقوي عالقات تونس الخارجية سياسيًا ،كان عليه أن يبدأ باإلصالح السيايس
الداخيل للبالد أوالً .ورأى أن بداية اإلصالح السيايس كام شاهده يف الغرب
أثناء رحالته هو تطبيق مفهوم "الحرية" ،فاجتهد أن يطبقه عىل املجتمع التونيس
حينذاك ،فيقول« :الحرية هي منشأ سعة نطاق العرفان والتمدن باملاملك
األورباوية»[[[ .ويرى خري الدين أن الحرية يف املجتمعات األوروبية ،تقوم عىل
نوعني ال يصح أن ينفكا عن الفرد:
[[[-التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .74
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األول :الحرية الشخصية للفرد.الثاين :الحرية السياسية للفرد.فأما األوىل فقد سبق الحديث عنها يف منهج خري الدين ورؤيته اإلصالحية
يف الجانب االجتامعي واإلداري.
وأما النوع الثاين الحرية السياسية للفرد ،فقد حاول خري الدين تطبيقه بحسب
ما رآه يف رحالته للغرب عىل واقع املجتمع التونيس ،مع وضع أصول إسالمية له.
ويستدل عىل ذلك بأدلة رشعية ،كقول ثاين الخلفاء عمر بن الخطاب« :من رأى
يف اعوجاجاً فليقومه» ،ويعني هذا أال يصل األمر للفوىض والهمجية والتي
منكم َّ
قد تودي بالبالد إىل التهلكة ،فتطبيق تلك الحرية ليست من قبيل التصادم واالنفالت
سبل
الذي قد يؤثر سلبا عىل معنى الحرية وإيجابياته ،بل قصد بالحرية أن يكون لها ٌ
مستساغ ٌة ومقنن ٌة وفق قانون الدولة ،والذي يف طياته يكفل الحرية للجميع إليصال
رأيه السيايس بطرقٍ سليم ٍة وسلم ّي ٍة ،وقد ظهر ذلك يف عدة مواقف يف حياته عند
تصادمه مع الباي أو أي من الحكام أو املسؤولني الكبار بالدولة ،فكان يكتفي بقول
الحق كام يراه يف منهجه اإلصالحي ،أو يستقيل من منصبه ،مع استمرار النصيحة
من قبله ،فيقول خري الدين« :وملا كان إعطاء الحرية بهذا املعنى لسائر األهايل
مظنة لتشتيت اآلراء وحصول الهرج ،عدل عنه ألن ينتخب طائف ًة من أهل املعرفة
واملروءة تسمى عند األوروبيني مبجلس نواب العامة ،وعندنا بأهل الحل والعقد
وإن مل يكونوا منتخبني من األهايل»[[[ ،وعليه يرى خري الدين أن الحرية السياسية
التي عاينها يف الغرب تتمثل يف إمكانية أي فر ٍد من الرعايا إبداء رأيه يف األمور
السياسية للوصول إىل أفضل حال للمملكة .ما حتم عليه أن يتوسع يف تلك الحرية
السياسية ،بأنها ليست محصورة يف حرية الفرد وحده يف إبداء رأيه أو النائب عنه،
بل تشمل حرية الصحافة والنرش أيضا ،لكن بوضع قيد وهو اإلصالح .فاإلصالح
هو الغرض املرجو من إبداء تلك الحرية السياسية ،ويقول خري الدين" :وبقي وراء
ذلك للعامة يشء آخر يسمى حرية املطبعة ،وهو أن ال مينع أحد منهم أن يكتب ما
يظهر له من املصالح يف الكتب والجرناالت -الجرائد-التي تطلع عليها العامة ،أو
[[[ ..-بترصف ،ينظر رافع الطهطاوي ،رفاعة ،املرجع السابق ،ص .141
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يعرض ذلك عىل الدولة واملجالس ولو تضمن االعرتاض عىل سريتها"[[[ ،وبهذا
النص يبدو أن منهج خري الدين يكفل الحرية للمعارضة الرصينة املتزنة ،بقول ما
فيه مصلحة للبالد.
ويرى خري الدين أن من أسس تلك الحرية السياسية أنها يجب أن تقوم عىل
النظام والعلوم واملعارف ،ال عىل الجهل والتبعية والتقليد ،مثل اكساب أبناء
إسالمي وأيضً ا غريب حديث ،ألن
العائلة امللكية املعارف والعلوم عىل نحو
ٍّ
توسيع مداركهم ودائرة معارفهم ستعود بالنفع عىل اململكة ككل ،وسيتيح
أيضً ا فك ًرا متقد ًما ومتطو ًرا ،وانسجا ًما يف إبداء الرأي ،ومرونة يف قبوله ،بغري
جمود أو تسلط .وهذا إن دل فإنه يدل عىل قبوله لفكرة (املستبد املستنري)،
حيث أراد رفع مستوى الحرية لتتناسب طرديًا مع رفع مستوى التعليم والثقافة
لدى الباي والشعب ،ما يجعل تلك الفكرة أساسية يف منهجه ،خاصة أنه
يرى أن سلطة الخليفة ال جدال فيها ،ولكن مع اعتبار الشورى ،فيقول« :كان
من أهم الواجبات عىل أمراء اإلسالم ووزرائهم وعلامء الرشيعة االتحاد يف
ترتيب تنظيامت املؤسسة عىل دعائم العدل واملشورة كافلة بتهذيب الرعايا
وتحسني أحوالهم»[[[ ،وليس اعتبار الشورى فقط ،بل والحرية السياسية
املكفولة للجميع والتي تشمل العدالة االجتامعية ،وبهذا لن تكون دكتاتورية
أو حكم فردي أو حكم مطلق ،بل هو تحقيقا لفكرة (املستبد املستنري) ،وذلك
مع الخضوع للقوانني الوضعية ،أي تلك الحكومة التي يسود فيها مبدأ فصل
السلطات ،بأن توزع السلطة دون أن ترتكز عىل الفردية املطلقة .و قد وصل
إىل هذه النتيجة بعدما رأى فشل الحكم املطلق املركزي يف األمة اإلسالمية
فشال ذريعا ،وعليه يقوم هذا الحكم عىل عدة نقاط يف نظر خري الدين أولها:
أن سلطة الخليفة ال جدال فيها ،وثانيها :أهل الحل والعقد ،وثالثها :مسؤولية
الوزراء واملوظفني تجاه السلطة ،ورابعها :مشاركة العلامء يف السياسة .وبذلك
يكون قد قسم السلطة عىل هيئات مختلفة ،تستطيع معا إقامة الحرية والعدالة
االجتامعية واملساواة ،للرقي باململكة وليك تنافس الغرب.
[[[-التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .74
[[[-التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .74
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الخاتمة

نهضوي ،تع ّد نوع تأسيس
لعل جهود خري الدين التونيس يف صياغة مرشو ٍع
ٍّ
ج إصالحي ،له من الركائز والقواعد واألفكار ،ما ال غنى عنه لرقي وتقدم
ملنه ٍ
أي أم ٍة اسالمي ٍة أو عربي ٍة ،وما بني األصالة واملعارصة ،واجتامع تلك الثقافات
املختلفة واملتعددة ودمجها يف ثقاف ٍة إسالم ّي ٍة.
سطعت إبداعية املنهج اإلصالحي لخري الدين التونيس ،حيث اقتبس تلك
العلوم واملعارف والرؤى الغربية املدنية الحديثة وصهرها يف ثقاف ٍة إسالميّ ٍة
عرب ّي ٍة مع الحفاظ عىل األصالة والرتاث والهوية ،لذا يعد مرشوع خري الدين
مضطرب.
رص
ٍ
التونيس ،مرشوعاً نهضويًّا إبداع ًّيا يف ظل ع ٍ

ٍ
منارات رشقي ًة
خاض خريالدين غامر الحضور الغريب فجمع يف عقله
ٍ
حا،
حا أو تبعي ًة بحتة أو تقليدا ً مقب ً
واستنارات غربي ًة ،وافقت قلبه الذي ال يقبل جنو ً
وهو ما كان مييز منهجه ،حيث إن االقتباس من الغرب مبا تستفاد منه البالد فقط.
ما مييز منهج خري الدين اإلصالحي أيضاً ،هو دعوة التجديد يف الخطاب
الديني ،وشموليته للعلوم واملعارف األخرى ،وإن مل تكن واضح ًة لفظاً إال أن
كلامته كانت تستبطن ذلك ،حيث مل تكن دعوة التجديد بالتغيري عن األصل
أو تركه ،كام يتوهم البعض يف عرصنا الحايل ،بل بالنظر إال مقاصد الرشيعة،
حا ،والذي بدوره يتسع ألكرث من جمود البعض عىل النصوص،
وفهمها ً
فهم صحي ً
مستحثا رجال الدين لفهمها فهامً ال يليق إال مبعناها ومقصدها الحقيقي ،وأكد
عىل االرتكاز والتمسك بتعاليمها القومية ،والرجوع لعلامء املسلمني القدامى
الذين ارتقوا باألمة يف كافة املجاالت الرشعية والعلمية من علوم ومعارف،
وذلك عندما أعملوا عقولهم بأساليب تنويري ٍة صحيح ٍة مل تخالف الرشيعة
اإلسالمية ،فكان االزدهار من معامل املدنية الحديثة يف األمة اإلسالمية والتي
سبقت املدنية الغربية الحديثة ،حيث كانت منارتها يوما ما قبل أن تتبدل األماكن
منتقلة إليها ،موضحاً أن الدين اإلسالمي يتسع ألي زمان ومكان ،ويستطيع أن
يحتوي التقدم ويحث عىل التطور الدائم.
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ظل ما تعيش فيه الدولة اإلسالم ّية يف ذلك العرص من ضيقٍ قام خري
يف ّ
الدين التونيس باستجالب ما رآه صالحاً من الغرب ،وهذا أث ّر بال شك يف تركيب
بنيته الفكريّة النهضويّة .وأنتج عنه مرشوعاً نهضويًّا مت ّيز باسترشاف املستقبل،
وحضور صورة املستعمر يف املخيلة ،ما مل ترتفع عن القلق والتدافع قوى
االنتلجنسيا داخليا[[[ .تن ّبه خري الدين التونيس مبكّرا ً لتحركات القوى الغرب ّية
وطمعها يف الدول اإلسالم ّية فقام بتنبيه كل من الحاكم واملحكوم ،وخاض
خطوات الدفاع لتجهيز األمة ،وذلك بداية من اإلصالح الداخيل الذي تؤدي
نتائجه إىل املساواة مع الغرب والتنافس معه ،والتحرر من قيوده والتبعية له،
أساسا صل ًبا لإلصالح الخارجي.
وهذا ميثّل
ً
جا إصالح ًّيا ،ومرشوعاً نهضويًّا ممي ًزا،
رحل خري الدين التونيس ،تاركًا منه ً
وإبداع ًّيا متزنًا ،يصلح للبقاء والعمل بأسسه إىل عرصنا الحايل.

[[[-التونيس ،خري الدين ،املرجع السابق ،ص .74

رحلة محمود بن عمر الباجوري األوروبية
طغيان اآلخر على األنا
محمود كيشانه

[*][[[

محمود عمر بن أحمد أفندي الباجوري ،ولد يف عام 1272هـ ،عائلته من بلدة
الباجور ،التابعة ملديرية املنوفية ،إحدى مديريات الوجه البحري مبرص .حفظ
القرآن الكريم ،وتعلم بالجامع األزهر بالقاهرة ،قبل أن يلتحق بكلية دار العلوم
املرصية ،حيث تلقى العلوم الدينية .درس الفقه الشافعي ،والتفسري ،والحديث،
مدرسا مبدرسة دار العلوم،
والنحو ،وعلوم البالغة ،والتوحيد ،واملنطق .صار
ً
وعض ًوا من أعضاء هيئة التدريس بها.
له العديد من املؤلفات التي تدل عىل تشعبه يف اآلداب والعلوم اإلسالمية،
معيٍ ،بيد أنها مؤلفاتٌ تعالج مجاالت:
يف ّ
إذ مل يكن يحرص نفسه يف اتجا ٍه معر ٍّ
اللغة ،والعقيدة ،الرتبية ،العادات والتقاليد ،التاريخ ،أدب الرحلة ،وهذه املؤلفات
عىل النحو التايل:
	 -رسالة أدب الناشئ يف آداب األطفال.

	 -كتاب تنوير األذهان يف النحو والرصف والبيان.
	 -كتاب أمثال املتكلمني من عواصم املرصيني.
	 -كتاب القول الحق يف تاريخ الرشق.

	 -كتاب رشح أن لله خواص يف األزمنة واألمكنة واألشخاص.
	 -كتاب املنتخبات األدبية.

	 -الدرر البهية يف الرحلة األوروباوية.
* ـ باحث يف الفلسفة املعارصة – جمهورية مرص العربية

188

تجارب استغراب ّية

رب أدب الرحلة أو أدب الرحالت
وهذا الكتاب من نوعية كتب الرحالت ،ويعت ُ
أقدم أنواع األدب املعروفة عند العرب ،وقد اهت ّموا بهذا النوع من األدب
من ِ
ِ
للتعرف عىل
ري العديد من الرحالت االستكشاف ّية
اهتامماً واضحاً ،فت ّم تسي ُ
كل من اإلدرييس ،واملسعودي ،وابن
املناطقِ والبلدان املحيطة بهم .ويعترب ٌّ
بطوطة ،وابن فضالن ،وابن جبري من أشهر الرحالة العرب ،الذين اهتموا بتوثيق
رحالتهم ،وكتابة القصص التي حصلت معهم يف األماكن التي ذهبوا لها[[[.
يرسد كتاب «الدرر البهية يف الرحلة األوروباوية» رحلة املؤلف من مرص إىل
السويد والرنويج ،مرو ًرا بإيطاليا وفرنسا وإنجلرتا وهولندا وأملانيا والدمنارك .حيث
وقع اختيار الحكومة املرصية عليه ليكون عض ًوا من أعضاء الوفد املرصي املسافر
إىل هاتني الدولتني ،ليك يحرض املؤمتر العلمي املرشقي مبدينتي استوكهلم
وكرستيانيا يف السويد والرنويج .لقد كانت أوروبا يف ذلك الوقت مولعة باكتشاف
أحوال البالد اإلسالمية ومعرفة عادات ومعلومات أهلها ،ليك يستفيدوا منها بعد
ذلك يف توجههم االسترشاقي والتبرشي .ولذلك كرثت املؤمترات والندوات
حول هذا األمر ،ودعت للمشاركة فيها علامء ومفكرين من أبناء اإلسالم ،وكان
منهم محمود بن عمر الباجوري .وقد رافقه يف هذه الرحلة كل من عبد الله باشا
فكري ،وأمني بك فكري ،والشيخ حمزة فتح الله كممثلني للوفد املرصي.

وإذا كانت كتب الرحالت تعظم فائدتها إذا كانت تضم ما يراه الرحالة بعينيه ،وما
يسمعه بأذنيه ،وما يحسه بقلبه[[[ ،فإن صاحب الدرر فعل ذلك قدر املستطاع يف
رحلته ،بل إنه عىل الحقيقة مل يقم برحلة واحدة –كام قد يتبادر إىل الذهن للوهلة
األوىل– وهي الرحلة الرسمية املكلف بها من قبل الدولة ،بل قام يف الحقيقة
برحلتني يف رحل ٍة واحد ٍة :وكلتا الرحلتني يف الحارض يف ما يبدو لنا ،األوىل رسمية
لحضور املؤمتر املذكور ،والثانية عمد فيها إىل تقيص ألوان املدنية الغربية يف
البالد التي زارها .والقارئ لسطور الرحلة يجد أن الثانية قد غلبت األوىل وتفوقت
عليها بحيث كأنها ال تبني ،وذلك بسبب أن صاحب الدرر وجد الغرب عىل صور ٍة
[[[-انظر مجد خرض ،مفهوم أدب الرحلة ،مقال منشور بتاريخ  25سبتمرب 2016م ،عىل املوقع التايل :
https://mawdoo3.com

[[[-انظر فرج جربان ،تعال معي إىل باكستان ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2012 ،م ،ص .8
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مغاير ٍة متا ًما ملا يف بيئته من التقدم واالزدهار الحضاري ،يف حني كان الرشق
يرسف يف غياهب التدهور الحضاري والتدين العلمي واملعريف .وكأن لسان حاله
يقول« :لقد أصبح العامل كله موط ًنا لكل الناس»[[[.
وقد أدى ذلك إىل وجود رافدين قاما بتغذية توجه الباجوري يف رحلته :الرافد
األول األنا الذي يحمله بني جناحيه ،قوامه املايض الذي تشكل منه ،فضالً عن
القيام بدوره الرسمي يف الرحلة ،والرافد الثاين ،رافد اآلخر الذي انجذب إليه
انجذابًا كليًا ،انجذابًا تالشت معه –كام يبدو– كل مظاهر األنا ومقوماتها .فهذا
ٍ
وجهد وتضحية.
اآلخر بالنسبة له كسوبرمان الذي يتحصل عىل كل ما يريد بعد ك ٍّد
ورمبا هذا يفرس لنا حالة التوافق مع اآلخر –ولو من الناحية السيكولوجية– يف
أي نو ٍع بني
ما وصل إليه من رقي ،ومن ثم مل نشاهد أي مظاهر لوجود توت ٍر من ّ
األنا واآلخر.
ومن هنا تثار مجموعة من التساؤالت :ملاذا كان الباجوري منجذبًا إىل
الحارض األورويب وإيثاره عىل ما عداه؟ كيف قدم لنا اآلخر؟ هل قدمه يف صور ٍة
واضح ٍة ومنطقي ٍة؟ أم ف ّرط أو أفرط يف تصويره؟ وهل صور لنا اآلخر يف صورة
املثايل؟ أم قدمه يف صورة السلبي؟ أم إن الصورة التي رسمها عنه توارد عليها
األمران؟

كل تلك األسئلة املطروحة إمنا تعرب عن مشارب العديد من الناس تجاه السفر
والرتحال« ،فإن األسفار طاملا ذكرها الذاكرون ،وبالغ يف وصفها الواصفون،
ّت مروءته ،وذمها من قرص عنها ،ومل يجنِ منها»[[[ .ومن ثم فإن
فمدحها من عل ْ
التساؤالت عن جدواها ال تنتهي ،وإن كنا نرى يف جداوها الكثري والكثري مام
ال يحىص ،فالرحالت -عىل حد تعبري أحد الرحالة– خري مج ّد ٍد لنشاط الجسم،
ومضاء العزم إىل حفز الهمم ،وتقويم يف الخلق ،واعتامد عىل النفس[[[.

[[[-انظر ،ريتشارد كورمتبارك ،انطباعات رحالة ياباين عن فرنسا ،ترجمة الطيب الوراري ،أبو ظبي ،كلمة،
الطبعة األوىل2011 ،م ،ص .7

[[[-انظر أحمد فارس الشدياق ،كشف املخبأ عن فنون أوربا ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،
2014م ،ص .7

[[[-انظرمحمد ثابت ،جولة يف ربوع أوروبا بني مرص وأيسلندا ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،
2014م ،ص .9
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أسئلة منطقية وحوار مع الذات:
كان الباجوري يتجه بفكره يف أثناء قيام الرحلة من محطة باب الحديد متجهة
إىل األسكندرية حيث الوابور الذي يقل الرحلة إىل بالد أوروبا ،متسائالً عدة
تساؤالت هي يف الحقيقة تساؤالتٌ تع ّد طبيع ّي ًة ملن يحاول استكشاف اآلخر
وسرب أغواره :هل البالد األورباوية مثل بالدنا أو أحسن أو أقل منها؟ وكيف
يتعامل أهلها؟ وعىل أي حال يجتمعون؟ وهل توافقنا أخالقهم وعاداتهم أو
ال؟ وهل يحتقرونا أو يعظمونا يف بالدهم؟ وغريها من التساؤالت واألفكار
التي ملكت عىل الباجوري نفسه ،وخطرت بباله باعتباره يلج أم ًرا مل يسبق أن
ولجه من قبل[[[.
وصف جغرايف :
ٍ
يف لرحلته التي بدأت من األسكندرية
مال الباجوري يف رحلته إىل
وصف جغرا ٍّ
مهتم بالوصف الجغرايف للمكان الذي تصل
حيث البحر املتوسط ،وقد كان
ً
إليه قدماه من مدينة وغريها ،من ذلك مثالً وصفه لهذا البحر طوالً وعرضً ا ،وأهم
البالد التي تطل عليه ،واألبحر التي تتصل به ،وأشهر الشعوب التي سافروا فيه
مهتم بالحديث عن البحر اإلدرياتيك باعتباره جز ًءا طويالً
قدميًا .بل لقد كان
ً
ضيقًا من البحر املتوسط ،موقعه بني شطوط إيطاليا الرشقية وشطوط اليونان
الغربية والنمسا.
حوار األنا واآلخر

وقف الباجوري عىل العديد من جوانب الحياة االقتصادية يف البالد املزارة،
وكانت أول رحلتة بلدة برندزي يف إيطاليا ،وقد كشفت الناحية االقتصادية العديد
من اإلجابات عىل األسئلة التي طرحها قبالً ،فهذه البلدة األوروبية كان فيها الغني
والفقري كام هو الحال يف بالدنا اإلسالمية .يقول« :ومررنا يف املدينة من شارع
متوسط السعة مبلط موصل إىل مكتب البوستة ،وعدنا ثانية من الطريق املذكور
املحاط بأبني ٍة قليل ِة االرتفاع ،ووراء تلك األبنية أبيات كأبيات القرى ،لكن أهلها
[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،الدرر البهية يف الرحلة األورباوية ،القاهرة1891 ،م ،ص .7 ،6
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الفقراء الذين كنا نشاهدهم هناك تلوح عىل الواحد منهم عالئم الفقر املدقع،
فيظهر أنه ال ميلك قوت يومه إال بغاية الضنك ،أما مالبسهم فحقرية وأقدامهم
حافية ،فرتى عىل أبدانهم شيئًا يشبه البنطلون والصاكو كثري الرقع امللونة بألوان
شتى ،وكذا ما عىل رأسه ال ميكن تسميته إال بعد فكر طويل أو وضع جديد ،منهم
الجالس والنائم عىل األرض والواقف عىل قدميه يهزأ بصاحبه كام يكون ذلك يف
بالدنا ،بل أكرث ،ألنا رأينا أحدهم رشع يعمل لقبعة أخيه ذن ًبا من الورق املرمي يف
الطريق ،وبعد أن فتله نحو مرت أوقد فيه كربيته ،فكاد صاحبها يحرتق ،فبعد ذلك
صاروا يضحكون ويتواثبون .وبالجملة فلم نبرص هناك غنيًا من الرجال والنساء،
ريا
ريا من الفقراء والنساء العجائز ،وملا رجعنا يف الفابور وجدنا به كث ً
بل رأينا كث ً
ممن يعيشون بصناعة الغناء عىل آالت طرب بسيطة ،وبعبار ٍة بسيط ٍة شحاذين
من الرجال والشبان والبنات كام هو عندنا أيضً ا ،لكن أهايل تلك البالد –والحق
يقال– يزيدون اإلتقان يف صناعتهم بكثري حتى إن األمور الهزلية يجعلونها يف
صورة الجد»[[[.
ويكشف لنا هذا النص عن مجموعة من األمور املهمة ،وأول هذه األمور
رسم دقيقًا ،ورمبا جال بخاطره أن هناك من
أن الباجوري وكأنه يرسم املدينة
ً
سريتاد هذه املدينة بعده ،فيكون هذا الرسم مخططًا يهتدي به ،أو لعله أراد ينقل
لقراء رحلته وصفًا دقيقًا بحيث ينقلهم إىل املدينة من خالل قراءتهم ،وكأنهم
داخلها ويتنقلون بني طرقاتها .وطريقة الباجوري هنا هي الطريقة املتبعة عند
أغلب الرحالة العرب إىل أوروبا[[[.
ٍ
خفي بني الغرب والرشق،
طرف
من تلك األمور أيضً ا أنه يعقد مقارنة هنا من
ٍّ
عىل هيئة مونولوج داخيل ،تارة يكون يف صالح الرشق وتارة يكون يف صالح
الغرب ،وتارة تكون الكفة متساوية ،واألخرية وجدناها يف مقارنته حول الفقراء
هنا وهناك ،وأحوالهم ومعيشتهم.
[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،السابق ،ص .11 ،10

[[[-انظروصف ملدينة ليون الفرنسية محمد لطفي جمعة ،تذكار الصبا ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم
والثقافة2013 ،م ،ص .18
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لكن من األمور املهمة يف ذلك النص أنه أعطى الشخصية الغربية درجة
اإلتقان يف ما يقومون به من أعامل ولو كانت رديئة ،فالكل يعتني بصنعته أو
بحرفته ،حتى لو كانت الشحاذة ،يف حني كان يرى الصور مغايرة يف الرشق ،من
حيث درجة الجودة وإتقان العمل.
املعلومات التي أوردها يف رحلته خاصة ما يتعلق منها باألعداد أو الكمية
ليست من مجرد مشاهدة الباجوري فقط ،بل إنها لتعرب عن أن الباجوري إمنا كان
كثري السؤال من املواطنني ورمبا املوظفني ،ليك يستقي منهم هذه املعلومات،
حتى يضمنها رحلته ،فتكون خريط ًة جغرافي ًة واقتصادي ًة وتجاري ًة ومعرفي ًة
ومعلوماتي ًة ملرتادي هذه املدن من بعده من بالد الرشق اإلسالمي.
وقد ظهر حوار األنا واآلخر يف كثري من مواضع الدرر البهية ،وهو حوار مل
يقف عند األمور الجوهرية ،ففي حديثه عن القهوة بني الغرب والرشق ممثلة يف
مدينة فنسيا يقول« :وفيها قهوة كثرية الكرايس والرتابيزات ،فجلسنا هناك برهة
وطلبنا قهوة ،فجاءنا الخادم بها ملء كباية ،وبجانبها قليل من السكر ،فجعلت
هذه يف ذاك ،ورشبت أول نقطة ،فوجدت طعمها مثل الهباب املذوب يف املاء
املحىل بالسكر ،فرتكتها يف مكانها ،حتى جاء الخادم ،فأخذها ،ومثنها نصف
فرنك ،وملا كنت يف مرص ،وأرشب أحيانًا قهوة من السوق ،كنت أظن أنه ال
طعم منها ،فإذا هي يف غاية اللذة مقارنة بالقهوة املذكورة»[[[.
يوجد أردأ
ً

هذا الحوار بني األنا واآلخر يربز بوضوح الذهنية التي عليها صاحب الدرر،
فالرجل ينبهر مبا يراه يف الغرب ،وتؤمله نفسه عندما يرجع بذاكرته إىل الرشق
الذي فارقه منذ أيام ليدرك كم كان البون شاس ًعا ،فاألنا وإن مل تكن ظاهرة
بوضوح ،فهي حارضة عىل أي حا ٍل ،وقد يظهر هذا الحوار عىل هيئة تعليق أو
مقارنة بسيطة أو رأي شخيص أو نزعة دينية .واملالحظ أن تعليقات الباجوري
ريا من األمل تجاه أمته التي فقدت نهضتها وتقدمها العلمي،
كانت تحمل ً
كم كب ً
وبني أمة طالت منهام الكثري .ويقول معلقًا عىل البانوراما الحربية التي شاهدها
يف باريس والتي تجسد بعض املعارك الحربية وكأنه يراها رأي العني«:فانظر إىل

[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،الدرر البهية يف الرحلة األورباوية ،ص .16
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ريا
العلم كيف يصنع بالجهل ويفرتسه ،ويذهب دمه هد ًرا ،فال يجد له إذ ذاك نص ً
وال مساع ًدا ،ففي مثل ذلك املحل تجد صورة العلم مجسمة ،تناديك هلم إلينا،
فإن الجهل يرديك»[[[.
صورة اآلخر يف مرآة الباجوري:
صورة اآلخر عند الورداين كانت تشتمل عىل جانبني :جانب إيجايب وهو
الجانب الذي اهتم به الرحالة ،وجانب سلبي مل يتطرق إليه الرحالة إال يف قليل
من السطور ،بحيث تكاد ال تبني.
الجانب اإليجايب :

وهو الجانب الذي ظهرت فيه صور اآلخر املتحرض املتمدن يف كل يشء،
ومل يكن للرحالة من يش ٍء ميلكه أمام هذه الصورة إال االنبهار واالندهاش،
ألنه وجد هناك ثورة يف العلوم واملعارف ،يف االقتصاد والتجارة ،يف الصناعة
والزراعة ،وغريها ،وهذه الصورة التي رسمها الباجوري تحمل معنيني :األول هو
الرضا عن اآلخر املتمدن الذي يأخذ بأسباب العلم والعمل ،والثاين هو التأيس
املضمر عىل األنا التي صارت موغلة يف التأخر والتدهور الحضاري.
إن هذه الصورة فرضتها مقتضيات األمور ،واملشاهدة املحسوسة للواقع بكل
شخوصه وأمكنته ودالالته ،وال ميكن لوم الباجوري يف ذلك ،فتلك كانت حالة
الورداين يف الرحلة األندلسية والطهطاوي يف تخليص اإلبريز قبالً ،إذ مل يكن
أمام هؤالء إال االعرتاف بالفوارق الشاسعة بني الغرب والرشق[[[.
وتظهر هذه الصورة يف جل سطور رحلته ،من ذلك حديثه عن مشاركة النساء
للرجال يف بناء املجتمع ،فقد أثنى عىل نساء فرنسا خاصة والغرب عامة ملا
علوم كثري ٍة كالجغرافيا والتاريخ والهندسة
وجد فيهن من مشاركتهن للرجال يف
ٍ
[[[-انظر محمود عمر الباجوري السابق ،ص .31

[[[-انظر عيل سامل الورداين ،الرحلة األندلسية ،تحقيق عبد الجبار الرشيف ،املؤسسة الوطنية للكتاب
بالجزائر ،الدار التونسية للنرش ،بدون تاريخ .وانظر رفاعة رافع الطهطاوي ،تخليص اإلبريز يف تلخيص
باريز ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2012 ،م.
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والحساب والقراءة والكتابة والفلسفة وغريها من العلوم« ،وأما األعامل فيزدن
عىل الرجال ،فرتى الواحدة منهن ترأس محالً –كام يرأس الرجال– كقهوة أو
حامم أو لوكاندة أو محل تجارة ،وتدير أمره عىل أحسن ما يكون .وتنفرد املرأة
بتدبري املنزل وترتيبه وتربية األوالد تربي ًة تناسب حال الزمان واملكان ،وتعمل
بيدها ما مل يعمله الرجال كخياطة وطرازة. [[[».....
أما الرجال أصحاب العقليات الصناعية والتجارية واالقتصادية فهم ال يفرتون
عن العمل ليل نهار ،كل ذلك يف حسن نظام وترتيب ،فال يضيعون أوقاتهم
سدى ،ويرجع الباجوري ذلك إىل الرتبية والتنشئة ،ورسعة التجارة والصناعة،
واهتامم الحكام« ،فالحركة مستمرة ،والناس مجدون يف أعاملهم»[[[ .ورمبا
يفرس هذا وقوف بعض الرحالة مشيدين بالحالة االقتصادية الفرنسية ،والتي تتنوع
بني الزراعة والصناعة والتجارة والتعدين ،وكلها عىل مست ًوى عا ٍل ومرتفع[[[.
لقد لخص لنا أسباب النهضة األوروبية عامة يف عبار ٍة وجيز ٍة ،لكنها
توزن مبا ٍء من ذهب ،وكأنه يحاول أن ينقل إىل الرشق خالصة قصة نجاح
املدنية والحضارة الغربية يف جانبها املادي ،يقول«:كل ما ذكرناه يف نساء
باريز ورجالها يعترب عا ًما يف نساء ورجال أهل أوروبا بأجمعهم ،بحيث ال
يتميز فيهم ناس عن آخرين ،فكأن مناديا جمعهم ،ونادى عليهم باالتحاد
واملساواة يف معرفة اآلداب العمومية ،والقراءة والكتابة ،والدأب يف األعامل،
والجهد يف تحصيل املعاش بدون فتور وال كسل ،وأن ال يقترص واحد منهم
عىل معرفة صناعة واحدة ،بل ال بد له من صناعات ،بحيث لو عجز عن
صنعة لسبب ما ميكنه أن يستعمل األخرى يف معيشته ،ومن طباعهم الولوع
برؤية األشياء ،والبحث عن أسبابها ،واعتبار قيمة العلوم والفنون ،ملا علموا
أن التقدم والسعادة ال يكونان إال بهام ،مع لطف املعارشة ،ولني الجانب،
وحسن املعاملة ،ورعاية الحقوق ،ونبذ الجور ،وإبعاد الرش ،وعدم الكذب،
[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،الدرر البهية يف الرحلة األورباوية ،ص .33 ،32

[[[-انظر محمود عمر الباجوري السابق ،ص .35
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وخلف الوعد ،والخيانة يف املعامالت ،غال ًبا هذه أوصاف أهل أوروبا نسا ًء
ورجاالً»[[[.
الجانب السلبي :
أما الجانب السلبي فلم تظهر فيه صورة اآلخر عىل أنه املعتدي الذي نهب
الخريات الرشقية ،وحارب حروبًا أسامها مقدسة عىل الرغم من أن هدفه الرئيس
منها كان كس ًبا سياس ًيا أو اقتصاديًا ،فلم يتطرق صاحب الدرر إىل تلك الصورة،
وذلك يرجع إىل عدة أمور :
-التصالح مع الذات

-محاولة الباجوري جعل رحلته للعلم فقط.

-عدم رؤيته ما يستدعي تلك الذهنية املاضوية.

االنبهار بالحضارة الغربية الذي طغى عىل ما عداه ،وجعل الباجوري ميرعىل السلبيات مرور الكرام.
لكن هذا مل مينعه من الوقوف عىل بعض األخالقيات األوروبية التي يسري
فيها األوروبيون خلف شهواتهم وملذاتهم كالقطيع ،وتلك أكرث الجوانب سلبية
يف الغرب وحضارته ،وإليها أشار العديد من الرحالة املسلمني.
صورة األنا يف مرآة األنا
لكن األنا الذي ت َ َناساه الباجوري يف رحلته ،حتى كأنه هجره يف خضم انبهاره
باآلخر ،أطل عليه فجأ ًة يف سوق باريس أو معرض باريس ،وكأنه أفاقه من حلمه
الغريب الجميل وذكره بصورة األنا التي ظهرت فجذبته إليها ،وأخرجته من افتتانه
العميق .وما من رحالة تحدث عن ذلك املعرض إال وهو يف حالة نشو ٍة وافتتان،
إذ إن أحدهم يقول« :باريس مثل سائر عواصم أوروبا ومدائنها الكربى ،لها يف
العادة حركة هائلة ،يذها أمامها العقل ،ويحار فيها الفكر ،فكيف بها يف أيام
[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،الدرر البهية يف الرحلة األورباوية ،ص .36
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املعرض العام»[[[ .وهناك آخر يقول«:عرفت باريس وأهل باريس معرفة قلام
تقدر إلنسان سواي ،....،وصلت إليها بعد ٍ
يأس وبعد شوق ،وكانت كل زروة
ونهم ،كام
تبدو لعيني وكأنها األوىل واألخرية ،فكنت أنهب محاسنها يف رش ٍه
ٍ
يفعل الصبي املولع وهو يودع حسناء ستميض إىل حيث ال يعرف من أقطار
الشامل أو الجنوب»[[[.
ٌ
ري قد جمع من أقايص البالد وأدناها
وسوق باريس -كام عرفه-هو
سوق كب ٌ
أناسا كثريين مختلفي األشكال واأللوان واأللسن ،كل يعرض عىل غريه صناعة
ً
بالده ،وتجارتها ،ونتائج علومها ،ومثرات معارفها ،وما فيها من التحف والغرائب؛
ليظهر بذلك درجتها بني العوامل املتمدنة املنسوبة للمعارف املعدودة يف زمرة
العصابة اإلنسانية .وهذا املعرض أو السوق له سبعة أقسام ،منها قسم مخصص
للشارع املرصي وآخر لشارع املغاربة والعجم ،وقد ظهر له يف الشارع املرصي
املخصص للمرصيني يف معرض باريس جملة أماكن تجارية كالدكاكني
والقهاوي املمتدة بلوازمها من قهوجي مرصي وصبيانه ،وتخت آالتية مرصي
وطبال بدربكة وزمار باألرغون ،ورقاصات من بنات مرص بالصاجات ،وتلك
كانت صور ًة سلبي ًة يف ما أرى أوردها الباجوري لبيان اهتاممات أهل الغرب
وأهل الرشق ،لكنه كعادته مل يوجه لتلك الصور التي شاهدها أي لونٍ من ألوان
النقد ،بل اكتفى بالوصف واملعالجة الرسدية .أما الصورة التي نرى أنه نظر
إليها عىل أنها إيجابي ٌة يقول عنها« :والدكاكني مشحون ٌة بالبضائع املرصية من
أعطار وصابون ،وحجارة للشبوقات ولجوزة التنباك وحجارة أسيوطي لدعك
الرجلني ،ويف الشارع املرصي أيضً ا وجهة جامع اإلزبك ومنارته يؤذنون عليها
يف أوقات الصالة وغريها»[[[ .وهنا يشري إىل أمرين مهمني يف حياة األنا –ممثلة
يف النموذج املرصي بإيجابيته– األمر األول عملية التجارة والكسب الحالل
يف حياة الرشقي ،واألمر الثاين أهمية التمسك بالعبادة يف حياة املسلمني ،وما
الجامع إال داللة ورمز عىل متسك املسلمني بعقيدتهم.
[[[-أحمد زيك ،الدنيا يف باريس ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2012 ،م ،ص .45
[[[-زيك مبارك ،ذكريات باريس ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2012 ،م ،ص .11
[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،الدرر البهية يف الرحلة األورباوية ،ص .39
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بيد أن الصورة يف الشارع املرصي كانت تعتورها مجموعة من املظاهر السلبية
كل الرشق ،يف هذه الصورة يظهر الحامرة
التي هي -يف التحليل األخري-تعبري عن ّ
الذين ال يعملون« ،وأولئك الحامرة هناك عددهم  50بهيآتهم املرصية ،والحمري
التي يشتغلون عليها لها آالت وعدة كام يكون يف مرص ،من بردعة ولجام وركاب
ولبادة ،وهي ملك لواحد فرنساوي قد استأجر للعمل عليها الحامرة املذكورين،
أجرة الواحد منهم يف الشهر مائة وخمسون من القروش املرصية ،غري أكلهم
ورشبهم وسكنهم وكسوتهم وأجرة سفرهم ذهابًا وإيابًا ،ويأخذون من الركاب
بقشيشً ا زيادة عام ذكر ،وأجرة الركوب من الشارع املرصي إىل برج إيفل فرنك
واحد لصاحب الحامر ،والعمل ليس يف جميع ساعات النهار ،بل يف ساعات
معينة.[[[»...
بيد أن الباجوري كان له أن يبحث عن مظاهر أخرى لألنا غري هذه املظاهر ،أو
صورة لألنا غري هذه الصورة التي نراها سلبية ،ولو أنه متعن النظر قليالً يف ما رآه
يف رحلته ألبرز لنا صورة لألنا اإليجابية ،بحيث تكون معرب ًة عن الرشق اإلسالمي
يف مقابل صورة اآلخر الغريب ،بيد أنه هنا يغذي الفكرة التي لدينا والتي مؤداها
أن قوة االنبهار وشدة اإلعجاب بالغرب وحضارته صنع لدى الباجوري نو ًعا من
احتقار الذات ،أو بأسلوب أخف نو ًعا من جلد الذات ،حتى إنه ليمكن القول
ريا .وتلك الصورة وجدناها عند أحد
أن تلك الحالة قد تحكمت فيه
ً
تحكم كب ً
الرحالة الالحقني ،عندما تغزل يف باريس مثالً أميا غزل قائالً« :نعم ،ال يزال قوام
حرصا عىل الحياة،
باريس معتدالً ،ليس كمثله اعتدال ،وعيناها ال تزاالن تلمعان
ً
بل هي اليوم أكرث حياة وحركة»[[[.
وكأنه قد اتخذ من معرض باريس أو سوق باريس مجاالً للمقارنة بني األنا
واآلخر ،األنا يف بدائيته ،والتي متثل هنا الحرف التي يقوم بها ،واملهن التي
ميتهنها ،والكالم هنا ليس عىل الحرف أو املهن املرصية يف املعرض فحسب،
بل كذلك تلك التي تخص املغاربة من املسلمني والعرب ،واآلخر يف تطوره
[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،السابق ،ص .39

[[[-محمد حسني هيكل ،ولدي ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2012 ،م ،ص .34
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ومتدنه وسباقه املحموم مع األنا وليس اآلخر من أجل التطور أكرث فأكرث ،ولذا
كانت مجتمعاته شعلة من النشاط والحركية يف أداء العمل عىل الوجه املطلوب.
ليس هذا فحسب ،بل إن الباجوري عمد إىل تقبيح الصورة أكرث فأكرث،
بقوله« :ثم إن صاحب الحمري ال يقترص عىل أرباحه من الحامرة يف االشتغال
عىل الحمري فقط ،بل يأمرهم يف كل ليلة بعمل الحانة ونوع من التفريح داخل
االصطبل ،يشتمل عىل طبل وزمر ورقص وتصفيق ،كل من دخل يتفرج عليهم
يدفع إىل الخواجة نصف فرنك ،لكن هؤالء الحامرة من نكد حظهم ونحس
طالعهم كانوا ال يوفرون ما يربحونه ،بل كانوا يرصفونه أوالً بأول يف ما ال يعود
عليهم مبنفعة حالية أو استقبالية ،فضالً عام يلحق بهم من األرضار الجسيمة
واألمراض املزمنة التي رست إليهم من النساء يف تلك املدة ،مع أنهم كانوا
ريا كام أخربوين بذلك ،وقد ملت عليهم من باب الشفقة الوطنية
يربحون كث ً
واإلنسانية»[[[.
وال أدري كيف تسنى لصاحب الدرر املرصي الجنسية أن يعمد إىل تلك
الصورة املزرية؟ أو يجعل من الرشقي مجرد أداة لخدمة السيد الغريب؟ إنه هنا
ميثل األمة اإلسالمية يف تلك الفرتة التي وصلت فيها إىل مرحلة من التدهور
والتدين الحضاري التي مل يشهد التاريخ مثلها ،وبالطبع يتدخل هنا األنا الال
شعوري أو العقل الباطن ليخرج ما بداخل اإلنسان ،فام كان بداخل الباجوري
–وهو ما يشاركه فيه الرشقيون– النظرة الدونية إىل اآلنا تجاه العمالق املدعو
باآلخر يف كل مناحي الحياة .مع أن واقع األمر كان من الالزم أن يقوده ال إىل
املبالغة يف املدح ،وال إىل املبالغة يف النقد ،كام فعل العديد من الرحالة[[[.
والحمرة كام يسميهم
فصاحب العمل يرمز به هنا إىل العمالق الغريب،
ّ
ميثلون الرشقي يف دونيته وانحطاطه ورداءة أفكاره يف تلك الفرتة ،وما تحكم
صاحب العمل إال إشارة إىل بداية تحكم الغرب يف مفاصل الرشق ،والهيمنة
[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،السابق ،ص .39

[[[-محمد لبيب البتنوين ،رحلة األندلس ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،الطبعة األوىل،
2014م ،ص .9
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الحمرة ،والضغط عليهم للعمل ليل نهار واستنزاف
عليه ،ولذا كانت تحكمه يف
ّ
قوتهم ،إشارة رمزية إىل ما ستؤول إليه األمور من احتالل الغرب للرشق واستنزاف
الحمرة وامتلكوه ما لبثوا أن
خرياته ،ونهب ممتلكاته .بل إن املال الذي جمعه
ّ
فقدوه بفعل اللذة املقيتة والبحث عن السعادة الزائفة خاصة تجاه الشباب ،وهذه
ترمز إىل ما ميتلكه الرشق من خريات ،ثم فرطوا فيها بسبب البحث عن الشهوة
واإلغراء الذي كان ميارسه عليه الغرب؛ ليك يفقده هذه الخريات .وبالجملة فإن
شارع املرصيني صور ًة مصغر ًة من حال املسلمني املستنزفني من قبل أنفسهم
مع بداية تنامي الغرب وحضارته الجوفاء من الناحية الروحية واألخالقية ،وتلك
جزئية رئيسة يف فساد الغرب وحضارته.
ورمبا كان هذا الفهم هو ما وصل للباجوري بالفعل ،ويفرس هذا املوقف
النقدي الذي استخدمه ،فقد كان عبارة عن وعظ وإرشاد كام هو حاله يف أغلب
الدرر البهية ،مبي ًنا األمراض الخطرية التي أملت بهؤالء الحامرة بفعل االختالط
بنساء الغرب ،يف عالقات غري مرشوعة .ونعتقد أن موقفه هنا من أبناء جنسيته
كان موقفًا سلب ًيا ،إذ كل ما فعله مجرد اللوم فحسب ،أي إنه مل يخرج عن دائرة
الشجب واالستنكار والرفض ،وكان من الالزم عليه أن يكون موقفه أكرث من هذا،
ولو يف سطور رحلته.
وقد مييل إىل التمسح باملايض العتيق ،فيستوقفه رؤية أثر من اآلثار املرشقية،
فيتخذ منه أداة للتغني باملايض –وإن كان هذا األمر نادر الحدوث يف الدرر–
ويتضح ذلك يف قوله عند رؤية املسلة املرصية« :كنت يو ًما أتفرج يف أنحاء
مدينة لندرة ،إذ رأيت املسلة املرصية املنسوبة إىل كلوبرته التي كانت ملكة
عىل مرص يف آخر عهد البطاملة قامئة عىل شاطئ نهر الشمس ،تنادينا بلسان
حالها ها أنا أثركم أدل عليكم وأحيك تاريخكم وأذكركم يف البالد الغربية»[[[.
وتلك صورة يف الوعي عنده ،إذ إنه ملا مل يجد شيئًا ما مرشق ًيا يطاول الحضارة
الغربية يف الحارض ،فام أن رأى ِذك ًرا من املايض وأث ًرا مرشق ًيا يف الغرب حتى
راح ينشد بغيته فيه ،ويتغنى به ،وكأن لسان حاله يقول حضارتنا ماضية مدبرة
[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،السابق ،ص .55 ،54
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وحضارتكم أيها الغرب حارضة مقبلة .ورمبا هذا يفرس رأي أحد الرحالة بقوله:
«ورمبا جنحت النفس إىل اليأس كلام تصورت البعد ما بني العرب وغريهم من
شعوب األرض املتحرضة»[[[.
ولعل وصفه لحال جلسات املؤمتر الذي ذهب إليه ليؤكد تلك الدونية تجاه
األنا أو الرشق« ،كنا يف أثناء الجلسات واألوروبيون يقدمون كتبهم املؤلفة
يف العلوم اإلسالمية أو اللغة العربية ،وكل منهم يتكلم بلغته عىل تلك العلوم،
ونحن ال نفهم ما يقولون ،نسمع قائلهم يقول اإلسالم والقرآن ومحمد والبخاري
ومسلم والطربي وأبو داود والفقه إىل غري ذلك من األشياء التي تخصنا وتخص
علومنا ولغتنا»[[[ .وهذا ييش بالكثري من الرصاع الداخيل الذي كان يدور داخل
الباجوري بني األنا واآلخر ،وما أقىس أن يتحدث الغرب عنك بلسانهم ،وأنت ال
تدري من أمرك شيئًا !
الجانب الوصفي
وقد غلبت عىل الباجوري يف الدرر البهية الناحية الوصفية ،فالرجل مل يرتك
شاردة أو ورادة رآها إال وصفها وصفًا دقيقًا[[[ ،وقد كان يف وصفه مشدو ًها إىل ما
يصف ،تظهر يف أسلوبه وعباراته معاين االنبهار واالندهاش من جامل ما رآه من
عوامل ومقومات طبيعية أو برشية ،ولذا ميكن القول أن الدرر البهية يف مضمونها
ومكنونها إعجاب بالغرب أميا إعجاب ،وقد ظهر ذلك اإلعجاب يف حديثه عن
[[[-انظرإبراهيم عبد القادر املازين ،رحلة إىل الحجاز ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،
2012م ،ص .10

[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،الدرر البهية يف الرحلة األورباوية ،ص  .78جبال سنكوتار والناحية
الطبيعية ص .20
استيالء األفكار عليه ص .23
التجارة والتمدن يف فرنسا ص .26 ،25

[[[-انظر محمود عمر الباجوري .،وصف مدينة ترتسته ص  .12 ،11وانظر ص  ،15 ،14وانظر .49
وانظر وصف مدينة ترتسته ص  .12 ،11وانظر ص  ،15 ،14وانظر  .49وانظر اإلعجاب بصناعة الزجاج يف
فنسيا ص  ،17 ،16وانظر اإلعجاب برساي األنفاليد ص .29وانظر األغجاب مبحل تعارف املفقودين ص
.30 ،29وانظر الخرضة يف إيطاليا ص 17وانظر حرفة الرعي والرثوة الحيوانية ص .18 – 17وانظر الصنائع
والحياة االقتصادية ص .19وانظر اإلعجاب بصناعة الزجاج يف فنسيا ص  17 ،16وانظر جبال سنكوتار
والناحية الطبيعية ص .20وانظر استيالء األفكار عليه ص .23وانظر التجارة والتمدن يف فرنسا ص .26 ،25

رحلة محمود بن عمر الباجوري األوروبية

201

املدن وشوارعها وعمرانها وطرقها وجبالها وسككها وثروتها الصناعية والزراعية
والحيوانية ،وأثرها االقتصادي ،ومعاملها الدينية ،وأهم األعامل والحرف بها.
إن الجانب الوصفي كان دعامة الدرر البهية وقوامها ،وقد كان الهدف منه
إعطاء صورة واضحة عن البالد التي تم زيارتها ،صورة تفصيلية لطبيعة املكان،
وهذه الصورة التي قوامها اآلخر مل يجد لها مثيالً يف األنا ،إال ما ندر ،فاآلخر
طغى بصور ٍة موحش ٍة عىل ذهنية الباجوري ،حتى إننا مل نجد حضو ًرا لألنا ،وكأن
الرجل رمى باألنا وراء ظهره مستقبالً اآلخر بكل ما أويت من قوة .لكن حضور
اآلخر وغياب األنا مل يكن مرده االرمتاء يف حضن اآلخر ،وإمنا كان اهتام ًما به
من الناحية الخارجية ناحية اإلعجاب واالنبهار الشكيل ،دون أن يكون لذلك
مردود عىل استبداله باألنا.
وتتأرجح صورة األنا يف ذهن الباجوري عندما يعرض لشارع املغاربة والعجم،
حيث «يشتمل عىل جملة دكاكني من أهل تونس وبالد الجزائر ومراكش وفاس
ببضاعتهم املغربية من البلغ الصفراء واألحرمة والبطاطني الصوف بأنواعها وغري
ذلك ،وهم ناس كثريون من النساء والرجال متمسكون بهيئة بلدهم»[[[ .وهي كام
نرى صورة منطية للعريب واملسلم الرشقي الذي يعتمد عىل الصناعات اليدوية
كتعبري عن الحال التي وصل إليها ومعربة عنه .ومن ثم فإنه ليك ال نظلم الباجوري
يجب التأكيد عىل أنه لو كان قد رأى لألنا صورة أفضل من هذا لفعل ،لكن هذه
الصورة كانت معربة عن حال املسلمني يف الرشق اإلسالمي .يف حني تتضح
دونية األنا عنده عندما يعرض ملالمح غربية أو ملظاهر من الحضارة الغربية،
ٍ
إمكانات برشيّ ٍة وماديّ ٍة
وكان من أهم هذه املالمح برج إيفل مبا يدل عليه من
جعلت ارتفاع الربج  300مرتًا قامئة عىل قاعد ٍة متين ٍة عىل شكل مربع ضلعه 129
مرتًا ،ويعتمد صعوده عىل أسانسري مبا يدل عىل ما وصلت إليه فرنسا من تقدم
يف ذلك الوقت .وتبدو دونية األنا عند الباجوري عندما يعقد مقارنة بني تلك
العجيبة الفرنسية وبني عجيبة رشقية من عجائب الزمان وهي األهرامات ،وذلك
عندما يقول« :وذلك الربج مكون من الحديد املتني املتقن الصناعة عىل أشكا ٍل
[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،الدرر البهية يف الرحلة األورباوية ،ص .40

202

تجارب استغراب ّية

ُمقولبة كمثلثات ومربعات وأشكا ٍل معين ٍة منتظمة ،فال شك يكون ذلك الرصح
الهائل الذي يساوي ارتفاع أكرب األهرام املرصية مرتني وكسور (ألن ارتفاع الهرم
رتا)»[[[.
املذكور  146م ً
تظهر دونية األنا يف ذهنية الباجوري أكرث فأكرث عند املقارنة الضمنية باآلخر،
ٍ
منجزات غربي ٍة،
وكذلك كلام مر عىل أركان معرض باريس ،مبا يشتمل عليه من
ودليل ذلك وقوفه عند محل املاكينات ،حيث اشتمل هذا املحل عىل كل
آلة ميكانيكية تعمل أي عمل عىل ح ّد قوله ،كآلة الحرب وآلة الطبخ وآلة الغربلة
وآلة غسيل القمح وتجفيفه وآلة سبك املعادن وآلة صناعة الورق ،وآالت الطبع
باألحرف وآالت صباغة األقمشة ،وغريها مام ذكره من اآلالت كثري كالوابور
الكهريب أو القطار الكهريب ،كام اشتمل عىل الرسوم –رسوم الجبس ورسوم عىل
فضال عن إشادته مبركز التليفون،
ً
الورق-التي تبني الناحية الفنية عند الغرب[[[.
وصناعة األملاس[[[ ،وهذا كله يشري إىل أمرين :األول إميان صاحب الدرر
العميق باملنجز الغريب ،والثاين مكانة الرشق مقارنة بالغرب ،وهي املقارنة التي
ٍ
منجزات علم ّي ٍة وعىل كافة األصعدة ،يف
اكتسحها الغرب بامتياز ،مبا قدمه من
مقابل الفقر العلمي واإلنتاج الضحل الذي كان عليه الرشق.
كان الباجوري يصف كل ما تقع عليه عيناه بدق ٍة كبري ٍة وإحاطة ،رمبا تدعو
لالندهاش من كم املعلومات التي كونها عن كل موقف وكل منظر ،كل ذلك يف
رقة أسلوب وجامل بيان ،وهذه من أهم سامت الدرر البهية ،فاألسلوب األديب
ٍ
وتشبيهات لريسم لنا
الذي ميتلئ مبظاهر البهجة والرسور واملبني عىل صو ٍر
لوح ًة فن ّي ًة رائع َة الجامل .ولِ َم ال؟ وصاحبها له باع يف مجال األدب ،ويتضح
ذلك من املؤلفات التي أفردها يف هذا املجال ،والتي متت اإلشارة إليها سالفًا.
وقد وقف صاحب الدرر عىل العديد من القيم يف املجتمع الغريب يف باريس
التي كان يعتربها قبلة يف التمدن ،ومن هذه القيم اإلتقان واألمانة العالية يف
[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،السابق ،ص .40
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البيع والرشاء ،وهي واحدة من الصفات الحسنة التي اهتم بذكرها يف كتابه،
يقول عن أحد املحال التجارية« :وكل بضاعة يشرتيها اإلنسان ميكن توصيلها
إىل محله بواسطة عربات محل التجارة املعدة لذلك بدون مقابل ،غري أنه يلزم
اإلنسان أن يكتب عىل بضاعته اسمه ومنرة محله ويرتكها لهم ،فانظر إىل هذا
االستعداد الغريب والرتتيب العجيب واالنتظام الكامل ،ويف هذه األماكن زيادة
عىل الرتتيب األمانة الزائدة ،بحيث إن أهلها ال يكونون محرتسني من الناس
األجانب مع كرثتهم وقوة ازدحامهم مع بعضهم والتصاقهم بالبضائع»[[[.
الجانب النقدي

هناك من االتجاهات الفكرية من جعل عناية الكاتب بأدواته النقدية أهم من
عنايته باملوضوع املدروس[[[ ،والباجوري يسري خالف هذا االتجاه ،حيث يعد
الجانب النقدي يف الدرر البهية أقل الجوانب اهتام ًما من الباجوري ،فالرجل
اعتمد عىل الوصف بصور ٍة كبري ٍة ،حتى إنه ميكن القول أنه طغى طغيانًا شدي ًدا
عىل ما عداه من الجوانب األخرى ،حتى مع فرض وجود جانب نقدي فإنه
مل يكن كام ينبغي ،إذ كانت هناك الكثري من املواقف التي كان يستطيع أن
يقف عندها ناق ًدا لدواع عقلية أو إميانية ،لكنه مل يفعل .فعند حديثه عن رساي
فرساي من ضواحي باريس يقول« :ولها أيضً ا غابة كبرية كثرية األشجار والوديان
والهضاب والصخور التي من جملتها الصخرة الرقاصة والصخرة الباكية ،أما
األوىل فهي صخر ٌة مرتكز ٌة عىل بعض النقط تصعد فوقها امرأة وترقص ،فرتقص
الصخور برقصها ،وهذه املرأة التي يف الحقيقة الرقاصة تعيش من تلك الحالة،
فتأخذ من املتفرجني ما قسم لها ،فلله در العقالء الذين يسببون ألهل أوطانهم
معيشة بأسباب واهية مثل ذلك»[[[ .هاكم املوقف النقدي له هنا ،مجرد تعجب
من ترك العقالء لهؤالء يتكسبون من تلك املهنة املزرية ،وكأن النقد هنا مل يكن،
جا نقديًا ميكننا معه
فالباجوري وإن كان يظهر امتعاضً ا فإنه مطلقًا مل يت ّ
نب منه ً
[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،السابق ،ص .27

[[[-انظرعيل بهداد ،الرحالة املتأخرون ،االسترشاق يف عرص التفكك االستعامري ،ترجمة نارص مصطفى،
أبو ظبي ،هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة مرشوع «كلمة» ،الطبعة األوىل2013 ،م ،ص .9
[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،الدرر البهية يف الرحلة األورباوية ،ص .28

204

تجارب استغراب ّية

القول أنه تجاوز مرحلة الوصف إىل مرحلة النقد ،بل إنه ارتىض أن يتحكم يف
درره الجانب الرسدي عىل ما عداه.
ريا يف تنظيمها
ويف معرض نقده لحاممات باريس التي انبهر بها وأشاد بها كث ً
وتقسيامتها يقول« :ويوجد يف بعضها عادات غري مألوف ٍة لنا ،مثل جعل الخدم
الذين يغسلون بدن اإلنسان يف الداخل من النساء الاليت تعودن عىل ذلك،
وال يلزم أن يفجر اإلنسان بهن يف ذلك الوقت ،بل تلك وظيفة لهن يأخذن
عليها أج ًرا»[[[ .لطاملا كان الجانب األخالقي يف الحضارة الغربية موضع تساؤل
العديد من الرحالة :أنسمي ذلك عمرانًا وتقد ًما؟! أم تدهو ًرا وانحطاطًا نال من
أخالقنا اليشء الكثري[[[.
نقدي ،كل ما هنالك أن الباجوري أراد
ورأي الباجوري هنا ليس فيه أي اتجا ٍه
ٍّ
أن يثبت موقف ال أكرث ،وعىل الرغم من أنه كان دائم الذكر لنعم الله تعاىل عىل
الغرب ،ودامئا ما كان يُرجع تقدمهم إىل أن الله له يف خلقه شؤون ،وييرس للناس
جا نقديًا ينطلق من قيم
سبل حياتهم مبا اتخذوه هم من أسباب ،فإنه مل يلتزم منه ً
مؤسسا
جا نقديًا
ً
وعادات املسلمني عامة والقطر املرصي خاصة ،ومل ينتهج منه ً
عىل عقيدته التي تأىب ذلك وترفضه ،وتقيم عليه الدليل .أما صاحب الدرر فقد
ارتأى أن يتخذ سبيل اإلنكار سبيالً تجاه املواقف الغربية املخالفة يف العادات
ح.
ج
نقدي واض ٍ
واألخالق والعقيدة لكنه فعل ذلك دون أن يؤسسه عىل منه ٍ
ٍّ

ولكن هل معنى ذلك أن املرجعية الدينية والثقافية التي تكونت عند الباحث
حتم بالنفي؛ ألن
مل تسيطر عىل الرحالة يف نقده للمواقف املخالفة؟ اإلجابة ً
الرجل ال ميكن فصله عن وعيه الذي تشكله الثقافة والدين والعادات وغريها،
وهذا ما جعله يقف موقف املشمئز من األخالقيات السلبية التي تشكلت من ثقافة
اآلخر وعاداته .من ذلك مثالً صداقة الرجل باملرأة وعشقهام بعضهام البعض،
حتى إنه يرتك زوجته ويهجرها من أجلها ،وقد استند الباجوري إىل اإلحصائيات
يف تلك الفرتة والتي تفيد أن عدد النساء املهجورات من قبل أزواجهن ،% 95

[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،السابق ،ص .32
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وعدد الزناة  ،% 71ولذا يقول ناق ًدا« :فال شك أن مثل هذه األحوال مام يوجب
خصوصا وعندهم الزواج نوعان :زواج رشعي وزواج مدين ،أما
الفساد بكرثة،
ً
األول فهو ما حصل رسم ًيا يف الكنيسة أو الحكومة بعلم الناس ،وأما الثاين
فهو باتفاق الرجل مع امرأة خالية من األزواج عىل أنها تعيش معه ،وال تذهب
إىل غريه»[[[ .وقد انتقد العديد من الرحالة العديد من املظاهر املتفشية يف
املجتمعات الغربية ،والتي تخالف قيمنا وعاداتنا وديننا الحنيف[[[.
بيد أن موقفه الرافض هنا مل يستغله إلظهار ألوان النقد التي كان من الواجب
عليه إظهارها تجاه هذه الال أخالقية الغربية ،متناس ًيا أن كتابه وإن كتبه يف رحلته
حاكيًا وواصفًا فإن من سيقرأه إمنا هم أفراد من جملة الشعب العريب واإلسالمي.
ومن ثم كان عليه أن يبني موقفه بوضوح لقرائه ،ويعمل فيه ما يلزم من املنهج
النقدي العلمي .ولكن القارئ يحس وكأن الباجوري ال يريد أن يجرح مشاعر
الغربيني بنقده ملا رآه من مواقف تتناىف مع الرشق ،أو لعله رأى يف ذلك مجرد
سلبيات ال ترتقي ألن تنال من البناء الحضاري الغريب ،وكال األمرين يقدحان يف
منهجيته هنا.
إال أنه وإن كان قد وقف موقف املشمئز من بعض األخالقيات الغربية ،فإنه مل
يحرك ساك ًنا أمام بعض املواقف التي تخالف عاداته وتقاليده وروحه اإلميانية،
مع أنه كان دائم التذكري ببعض العبارات التي تصدر من بعض اآلمئة والتي تدل
عىل ناحية إميانية ،إال أن ترديد العبارات اإلميانية أم ٌر ووقوفه من بعض املواقف
موقفاً سلب ًّيا يشء آخر .من تلك املواقف قوله عن قهوة تونسية« :فيها أشهر
واحدة جميلة تسمى فاطمة الجميلة من مدينة تونس ،كانت النظرة إليها أول
األمر تساوي عرش فرنكات ،ثم تنازلت إىل أن وصلت إىل فرنك واحد ،ومع تلك
الجميلة جملة بنات من بلدها يرقصون ويغنون عىل الطريقة التونسية»[[[ .ولعله
هنا كان عىل يقني باختالف العادات والتقاليد ،فهناك من الرحالة املعارصين
[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،الدرر البهية يف الرحلة األورباوية ،ص .33
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من ذهب إىل أن لكل أمة عادات أهلية وتقاليد دينية وقيود رسمية وقواعد نظامية
يجب عىل الغريب احرتامها ،ولو كانت مخالفة لعادات وتقاليد وطنه وقومه[[[.
ومن ثم ميكن القول أن الباجوري انجذب للحارض الذي ميثله اآلخر ،ملق ًيا
ميت للاميض الذي ميثله األنا بعاداته وتقاليده وعقيدته ،وذلك
وراء ظهره كل ما ّ
كله يرجع إىل مركب النقص الذي تحكم فيه بصور ٍة كبري ٍة؛ نتيجة ما رآه يف رحلته
فكري تركه وراءه يف الرشق ال
فكري يؤدي إىل التطور الغريب ،وفرا ٍغ
زحام
من
ٍ
ٍّ
ٍّ
يقود إال إىل الهاوية .وإذا كان متجيد املايض ممثالً يف الذات نتيجة الشعور
بالنقص تجاه الحارض الغريب -كام رأيناه عند الورداين[[[-أمر مرفوض ،فإن األشد
منه رفضً ا أن تحط من شأن املايض والذات؛ ليك ترفع من شأن الحارض واآلخر
ألنك بدأت تنزع جلدك لتبحث عن غريه غري مالئم لك.
وبالجملة فإنه وقف من فرنسا موقف االنبهار ،عىل الرغم من أن هناك من
الرحالة من وقف موقفًا مخالفًا ملوقف الباجوري ،وذهب إىل أنها مثلت له خيبة
أمل؛ ألن صورتها التي رآها عليها ال تتناسب مع ما صوره املبالغون –عىل حد
تعبريه– لها من صور[[[.
ريا عند انتقال صاحب الدرر إىل إنجلرتا ،فقد رأى
ومل يختلف الحال كث ً
مظاهر املدنيّة والحضارة تطل برأسها يف كل جانب من جوانب هذه البلد
ريا بعاصمتها لندره –لندن– بل لقد أشاد بأخالقياتها قائالً:
الغربية ،مشي ًدا كث ً
«وأما أخالق األمة اإلنكليزية فلهم من األدب ما يشهد لهم بالتقدم ،إال أنهم
عندهم نفرة وتباعد عن الغريب بخالف باقي املدن ،فإن أهلها مييلون كل
امليل إىل الغرباء ،ويعطفون عليهم»[[[.
[[[-انظر رشاد بك ،سياحة يف الروسيا ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2014 ،م ،ص .7
[[[-انظر عىل سامل الورداين ،الرحلة األندلسية ،ص  ،71 ،66 ،57وغريها من الصفحات.

[[[-انظر محمد ثابت ،رحاليت يف مشارق األرض ومغاربها ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،
2012م ،ص .45

[[[-انظر محمود عمر الباجوري ،الدرر البهية يف الرحلة األورباوية ،ص .54
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ومن ثم فنحن نرى أن الباجوري قصد من رحلته هذه العديد من املعاين التي
أجاد يف بعضها وأخطأ يف بعضها اآلخر ،إال أنها تجتمع كلها تحت هدف واحد
وهو نقل صورة اآلخر إىل األنا ،بحيث يدرك األخري مظاهر القوة يف األوىل
حرصا
فيتمسك بها ويعمل من أجلها ،ويدرك مواطن الضعف فيتالشاها ويتجنبها
ً
عىل مسريته .ويف هذا الصدد يقول أحد الرحالة« :فإن كانت إحدى األمم راكدة
يف موطنها ليس للكثري من أفرادها تردد عىل مجاوريهم ،كانت أقل معلومات
وأقرب إىل السذاجة عن سعة اإلدراك ،فكانت كالقرية البعيدة املزار املتنائية
الجوار ،وحالها ما قدمناه من وقوف حركة األفكار ،فإنها مل تشاهد ما ينبهها إىل
الجوالن ،وإن كانت واحدة من األمم قد نجب فيها أقوام ،وهموا بنيل األوطار،
فأكرثوا من األسفار ،استفادوا ما مل يعتادوا ،فأفادوه مواطنيهم وانترشت بذلك
بني أهليهم أخبار مجاوريهم ،فأخذوا أحاسنها ،وترقت األمة بتاممها من حال
إىل حال»[[[.
مهتم بنقل صورة عن العادات واألخالق التي يراها يف
فصاحب الدرر كان
ً
رحلته ،لبيان غثها من سمينها -إال أننا مع ذلك رأينا أنه قد أغفل الكثري من جوانب
الغث وأكرثها أخالقية تتناىف مع الرشق– حتى يكون املرء عىل بين ٍة من أمره،
أيها يختار ،وأيها يرتك.

كذلك قصد برحلته الوقوف عىل صناعات البالد التي ارتحل إليها يف أوروبا،
والجانب التجاري فيها والجانب الزراعي ،مبا يشمله من موارد طبيع ّي ٍة وبرشيّ ٍة،
والسبل التي يتخذونها لتقوية هذه الجوانب ،أو لرفع كفاءتها ،وكذلك اآلالت
التي تساعد عىل إنجاز العمل يف أقل وقت ،وبعد ٍد قليلٍ من األيدي العاملة،
فحاول أن ينقل إىل بالده صورة الصناعة والزراعة والتجارة؛ لتكون معي ًنا لها عىل
التقدم املادي والحضاري الذي سبقها إليه الغرب .وقد كان الباجوري يعتقد أن
ين يفوق الهدف األساس من رحلته.
واجب
ذلك
ٌ
وطني وإنسا ٌّ
ٌّ
مهتم بالوصف الجغرايف ،فحيثام حل أو ارتحل قام بوصف طبيعة
كام كان
ً
املكان الذي وصل إليه سوا ًء أكان مدينة أم ريفًا أم جبالً أم مصن ًعا إىل غري
[[[ -انظر أحمد زيك ،السفر إىل املؤمتر ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2013 ،م ،ص .15
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ذلك ،وهو يقدم يف ذلك معلومات وافية ،رمبا استقاها من السؤال سؤال أهل
البلدة ومواطنيها املقيمني فيها ،خاصة إذا كان األمر مرتبطًا بأمور كمية عددية،
وهذه جزئية جوهرية يف أسلوب الباجوري .وكان يربط بني الوصف الجغرايف
والوصف الكمي ،فيبني حدود املدينة وما يحيط بها من تضاريس طبيعية ،ثم
يردف ذلك بالعديد عن بعض األعداد املهمة كعدد السكان ،وعدد الكنائس،
ورمبا عدد املصانع ،وغريها.
وال ننىس أن الباجوري كان تقوده يف رحلته روح تسامحية مل يداخلها تعصب
أو تشدد أو كره لآلخر ،ورمبا يفرس لنا هذا اهتاممه بذكر عدد الكنائس يف املدن
والبالد األوروبية التي زارها ،كذلك الحديث عن العديد من العادات والتقاليد
املخالفة دون أن ينقدها عىل الوجه الالزم .فهو –يف هذا الجانب– مل يتحدث
عن اآلخر املحتل ،أو اآلخر الذي بينه وبني األنا رصاعات قرون وحروب دامية
أزهقت األرواح ،واقتلعت األخرض واليابس ،وإمنا رغبة يف اإلفادة من الغرب
فقد فتح صدره له بكل جديده ،رغب ًة يف نقل صورة التمدن الغريب إىل الرشق
اإلسالمي .إذ «إن كل بلد دخله يشء من التمدن األورويب ال شك ميتاز عن
غريه ،ويحس بحياة جديدة أرقى بالطبع من حياته األوىل»[[[.
ونعتقد أن هذه الروح كان لها أثران :أحدهام إيجايب واآلخر سلبي ،أما اإليجايب
فقد أتاح لنا وصفًا دقيقًا للرحلة دون أي محاذير ،فقد تطرق إىل الصالح والطالح،
النافع والضار ،الجيد والفاسد .أما السلبي فهو وقوفه عن بعض املظاهر السلبية
دون أن يبني موقفه بوضوح ،أو أن يخرج من ح ّيز الوصف إىل حيز النقد.
كل هذا يقودنا إىل طغيان اآلخر عىل األنا كان جليًا يف ذهنية الباجوري،
وتحكمت فيه بشكل مفصيل ،وكل سطور الرسالة دليل راسخ عىل هذه الفرضية
التي ال ميكن إبعاده عنها.
ميكن أن نلخص سامت أدب الرحلة يف الدرر البهية يف النقاط اآلتية
[[[-انظر محمد عيل ،الرحلة الشامية ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2014 ،م ،ص .157
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وصف جغرايف لطبيعة املكان وما يحيط به من تضاريس وطقسيف الغالب.
االهتامم برتتيب مراحل الرحلة ،واألماكن التي ارتحل إليها،وتسجيل مشاهداته فيها.
نقل صورة للقارئ تحتوي عىل تفاصيل تهم القارئ والتي تقومعىل الوصف واملعاينة ،مع يشء من التوثيق والتحقيق ،وتدفعه
للتعلق بالكتاب واالستفادة منه .ويرى البعض أن أهم أدوات
الرحالة «الجمع بني التحقيق والتوثيق يف الوصف واملعاينة ،وبني
يب ،وعىل
االنطباعي والذايت ،محمولني ومنسوجني
ٍ
بأسلوب أد ٍّ
رسدي تتعدد فيه املشاهد ،وتتعالق الحكايات ،فالرحلة كتابة
نسقٍ
ٍّ
أدبية بال جدال»[[[.
االهتامم بالعادات والتقاليد التي عليها أهل البالد التي ارتحلإليها.
الرتكيز املبالغ عىل اآلخر ،وتهميش دور األنا ،رمبا الهتاممهبتفاصيل الرحلة املنصبة عىل اآلخر ،ورمبا ألنه مل يجد يف األنا ما
يقارع اآلخر ويربزه ويفوقه فيه.

[[[-أحمد املديني ،الرحلة املغربية إىل بالد األرجنتني وتشييل البهية ،كتاب ديب الثقافية ،اإلصدار ،115
الطبعة األوىل2014 ،م ،ص .11
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املصادر واملراجع :
إبراهيم عبد القادر املازين ،رحلة إىل الحجاز ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليموالثقافة2012 ،م.
أحمد زيك ،الدنيا يف باريس ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2012 ،م.أحمد زيك ،السفر إىل املؤمتر ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،2013م.
أحمد فارس الشدياق ،كشف املخبأ عن فنون أوربا ،القاهرة ،مؤسسة هنداويللتعليم والثقافة2014 ،م.
أحمد املديني ،الرحلة املغربية إىل بالد األرجنتني وتشييل البهية ،كتاب ديبالثقافية ،اإلصدار  ،115الطبعة األوىل2014 ،م.
جرجي زيدان ،رحلة إىل أوروبا ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،2012م.
رشاد بك ،سياحة يف الروسيا ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2014 ،م.رفاعة رافع الطهطاوي ،تخليص اإلبريز يف تلخيص باريز ،القاهرة ،مؤسسةهنداوي للتعليم والثقافة2012 ،م.
ريتشارد كورمتبارك ،انطباعات رحالة ياباين عن فرنسا ،ترجمة الطيب الوراري،أبو ظبي ،كلمة ،الطبعة األوىل2011 ،م.
زيك مبارك ،ذكريات باريس ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2012 ،م.عيل بهداد ،الرحالة املتأخرون ،االسترشاق يف عرص التفكك االستعامري،ترجمة نارص مصطفى ،أبو ظبي ،هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة مرشوع «كلمة»،
الطبعة األوىل2013 ،م.
-عيل سامل الورداين ،الرحلة األندلسية ،تحقيق عبد الجبار الرشيف ،املؤسسة
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الوطنية للكتاب بالجزائر ،الدار التونسية للنرش ،بدون تاريخ.
فرج جربان ،تعال معي إىل باكستان ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،2012م.
مازن مطبقاين ،رحاليت إىل بالد اإلنجليز ،الرياض ،مكتبة العبيكان1432 ،م.مجد خرض ،مفهوم أدب الرحلة ،مقال منشور بتاريخ  25سبتمرب 2016م ،عىلاملوقع التايل :
https://mawdoo3.com
محمد ثابت ،جولة يف ربوع أوروبا بني مرص وأيسلندا ،القاهرة ،مؤسسة هنداويللتعليم والثقافة2014 ،م.
محمد ثابت ،جولة يف ربوع أسرتاليا ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،2013م.
محمد ثابت ،رحاليت يف مشارق األرض ومغاربها ،القاهرة ،مؤسسة هنداويللتعليم والثقافة2012 ،م.
محمد حسني هيكل ،ولدي ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2012 ،م.محمد عيل ،الرحلة الشامية ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2014 ،م.محمد لبيب البتنوين ،رحلة األندلس ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،الطبعة األوىل2014 ،م.
 -محمد لطفي جمعة ،تذكار الصبا ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،2013م.
-محمود عمر الباجوري ،الدرر البهية يف الرحلة األورباوية ،القاهرة1891 ،م.

الوعي بالذات وتمثل اآلخر في الرحلة المغربية المعاصرة
«رحلة محمد احلجوي أنموذجا»
أنس الصنهايج

[*][[[

ٍ
خاص يف التدوين والكتابة ،وقدر ٍة
بأسلوب
تعترب الرحلة جنساً أدبياً ميتاز
ٍ
عىل تشكيل قسامت األزمنة وفضاءات األمكنة ،يف سبْ ٍ
ٍ
طريف يزاوج بني
ك
ح يفصح عن ذهنية الرحالة وهمومه وخلفيات وعيه
اإلفادة واإلمتاع،
ٍ
ومعجم فصي ٍ
تتناص فيها صور وتصورات اللوغوس واأليْتوس والباتوس
الثقايف ،عرب مداخل
ّ
رص تجعل من الرحلة خام ًة فكري ًة مستباح ًة
وتداخل وعيها بالكتابة ،وهي عنا ٌ
للحفر يف منحنيات أفكارها وآرائها ومتثالتها ،واستشفاف منط الوعي بالذات
واآلخر ،خاصة حينام تصدر الرحلة يف إيّان يساوق احتدام الرصاع مع الغري،
أو يشكل لألنا هاجساً حضاريًّا مقلقاً ينذر بزوال توازنها أو تفوقها عىل اآلخر،
فتجتهد املشاهد والصور املنتقاة بعناية ،يف بسط معايناتها وتقريبها ِم َمن يهمهم
خطاب تتشابك فيه املعارف باملواقف والهواجس بالنواكس
األمر ،من خالل
ٍ
ومؤرقات العرص.

ودون الخوض يف حدود الذاتية واملوضوعية التي تظل مح ّ
كل
ط تساؤل ّ
علمي ،فإن الرحلة تظل شهادتها ذات قيم ٍة معترب ٍة ،بحكم معايشتها
ج
إنتا ٍ
ٍّ
رصحة
لتموجات الرصاع وظروفه ،وتفاعلها مع مجرياته وتسجيلها ملواقفها امل ّ
مواقف تعكس يف عمقها رؤيتها لذاتها وغريها يف اآلن نفسه،
أو املل ّمحة ،وهي
ٌ
وتجليات مستويات وقوالب الفهم والرصاع والتعاون القائم بينهام .وتعد رحلة
محمد الحجوي الثعالبي املوسومة بالرحلة األوروبية أمنوذجاً يف هذا الصدد،
وان ِْخراطا للمشاعر والتأمالت يف الذات والغري ،وتقييامً لواقع األنا مبعايري
اآلخر ،وتشخيصاً لبواعث انحطاطه وأسباب ومسببات ضعفه وهوانه وإفالسه
* ـ باحث وأستاذ جامعي يف التاريخ املعارص – اململكة املغربية.
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الحضاري ،و ِغرارا ً للرحلة الداعية لالنفتاح عىل اآلخر مبا يفيد إصالح األمة
وبعثها من جديد ،من خالل استلهام تجربته ومكتسباته الحضارية ،واستقاء ما ال
يناصب الثوابت الدينية.
وال غرو أن رحلة الحجوي إىل البالد األوروبية شاطرت ه ّم النهضة مع تجربة
رفاعة الطهطاوي ،وكأن مطارحته للموضوع تحيني لسؤال املعنى ،وتصور
متقدم أل ّوليات اإلصالح وآلياته ،واستشكال يبني عالق ًة جديد ًة مع مسلامت
حالة وتدبّراته ،حتى
الذات وثوابتها ،ويبدو أن هذا االنشغال استبد باهتامم الر ّ
بات عنرصا ً تا ًّما وها ًّما يف فكره وتطلعاته ،وال جرم أن محك الوظائف املخزنية
السامية واملكاسب العلمية وتراكامت الخربة التجارية ،أسهمت بقو ٍة يف خط
قواعد اإلصالح وتدابريه اإلجرائية ،وهي وظائف ومسؤوليات ساعدت الحجوي
عىل فقْه بواطن األمور ومجرياتها ،وفهم املنطق الداخيل املسؤول عن اإلنتاج
الساجي لنظيمة التخلف وبنيته العاهنة ،وبواعث االحتضار الحضاري وواقعه،
ّ
ورصد املداخل الكفيلة واملسارات الذليلة التي من شأوها إنضاج مرشوع
اإلصالح ورشوطه.
وقد انقسمت هذه الرحلة إىل قسمني :رحل ٌة سفاري ٌة دبلوماسي ٌة إىل فرنسا،
أعقبتها أخرى إىل انجلرتا رامت السياحة ومعاينة أحوالها العامة .ومخطوطة
الرحلة األوروبية[[[ ليست املخطوطة اليتيمة لدى الفقيه الحجوي يف أدب
الرحلة ،بل له ِ
صنواتها يف وصف األندلس وبلدان عربية مرشقية حج إليها
وعاين أحوالها مثل الجزائر وتونس واألندلس والحجاز وسمت بعناوين مختلف ٍة
من قبيل :مسامرة الزائر برحلة الجزائر ،وحديث األنس عن تونس ،والرحلة
األندلسية الفيشية ،والرحلة الحجازية ،والرحلة املرصية .وهي رحالتٌ أسهمت
يف صياغة الوعي بذات ال ّنحن ،واستُثمرت حني املوازنة مع اآلخر.
حالتنا كان شغوفاً مبطالعة رحالت سفارية مغربية وعربية َدلفَت
والحق أن ر ّ
عىل أوروبا ،وتلخيص بعضها مثل رحلة ابن عثامن املكنايس إىل إسبانيا
[[[-املخطوطة محفوظة يف املكتبة الوطنية بالرباط ،قسم األرشيفات ،تحت الرقم التسلسيل ح .115 /4
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ونابويل ومالطة ،املدرجة يف مؤلف تحت عنوان« :أنس السائر يف اختصار
البدر السافر» وزعم الحجوي يف هذا املؤلف أن رحلة املكنايس كان بإمكانها
أن تسهم يف إحداث نهض ٍة مغربي ٍة تخرجه من غياهب الظلامت إىل نور املدنية
بأدب يسهل فهمه واستيعابه من لدن السالطني وأولياء األمور،
لو أنها كتبت
ٍ
األمر الذي يحيلنا عىل الفهم أن الرحلة بالنسبة للحجوي ال تعدو مجرد وسيل ٍة
للتسلية والرتويح عن النفس ،بل غاية لإلصالح والتنوير ،وهذا ما حذا به إىل
االجتهاد يف تبسيط أساليب الوصف والتعبري وتالف اللغة العاملة والفظاظة
يف توصيف ما بدا من السلوك املوصوم يف ثقافته ،و َغ ْرز االنتباه إىل التباين
الحضاري وتطويع املستعرض خدمة ألفق خطاب اإلصالح والتنهيض ،وتنغيض
أهل الحل والعقد وتحريضهم عىل تيميم جهودهم شطر تشييد سبل النهضة
ورسم مساراتها السديدة ،فنجده يف هذا السياق مغتاظاً أسفاً عن حال املغرب
الذي يراه مشدودا ً إىل درك االرتكاس والتخلف ،بنربة شديد اللهجة ينقشع عنها
ٍ
الفت ثنائية التقدم والتخلف ،وتنفرج
بأسلوب
سؤال الذات والهوية ،وتطغى
ٍ
فيها قنوات تتعدد مداخلها وتأويالتها.
أوال :الرحالة محمد الحجوي :الفقيه واملصلح املخزين

ولد محمد بن الحسن العريب الحجوي الثعالبي يف  22من شتنرب سنة 1874
بفاس ،يعود نسبه إىل عرتة جعفر بن أيب طالب وزينب بنت عيل ريض الله
عنهام .بعد أن نال شهادة العاملية من جامع القرويني ،انربى لتدريس طلبتها سنة
 ،1898وإىل جانب عمله بالتجارة والفالحة وانشغاله بالتدريس والتأليف وارتياد
اآلفاق ،شغل ع ّدة مناصب مخزنية سامية من قبيل:
 أمني ديوانة وحدة سنة .1902 نائب السلطان عىل حدود املغرب مع الجزائر. -عضو املجلس األعىل للتعليم.
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 مندوب املعارف (وزير املعارف) ما بني  1914-1912و.1939-1921 رئيس املجلس االستئناف الرشعي. -وزير العدل سنة .1944

[[[

ولعل من أبرز مؤلفاته:
•الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي.
•املحارضة الرباطية يف إصالح تعليم الفتيات يف الديار املغربية.
•التعاضد املتني بني العقل والعلم والدين.
•مستقبل تجارة املغرب.
•النظام يف اإلسالم.
يب إلفريقيا الشاملية.
•الفتح العر ّ
•مخترص العروة الوثقى.
•الرحلة األوروبية عام .1919
تويف بالرباط يوم االثنني  8أكتوبر سنة  1956ودفن بفاس.
وقد حمل الحجوي مرشوعاً تحديثياً مل يفرت قيد حياته عن الصدع به يف
معظم املناسبات واملدبّجات التي نافت عن املائة مؤلف ،والتي متطّىت ميادين
التعليم واالقتصاد واألصول والتفسري والحديث والسرية واألدب والتصوف[[[،
متوسالً يف العديد منها القفز باملغرب إىل رحاب النهضة والتم ّدن ،مبساعدة
[[[-محمد الحجوي ،الفكر السامي يف تاريخ الفقه االسالمي ،الجزء الرابع ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
 ،1995من الصفحة  69اىل الصفحة .80
[[[-محمد الحجوي ،مخترص العروة الوثقى يف مشيخة أهل العلم والثقوى ،تحقيق محمد بن عزوز ،سلسلة
علامء القرويني ،رقم  ،2مركز الرتاث الثقايف املغريب ،الدار البيضاء ،دار ابن جزم ،2003 ،ص.125 .
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الحامية الفرنسية ومناهج تَس ُّنمها الحضاري ،عرب أنابيق ال تقبل عدا ما ميكن أن
يتناغم مع القيم املغربية ومقاصد الرشيعة اإلسالمية ،وعىل هذا األساس حاول
يف مطارحاته التوفيق بني الدين والدخيل ،عىل اعتبار أن الدين ال يتناقض مع
[[[
الحداثة والتجديد فهناك كام قال« :تعاضد متني بني العقل والعلم والدين».
ونظم حديث ٍة
قيم
ٍ
فالنهوض باملغرب من كبوته -ظل يف متثله-ينبني عىل استمداد ٍ
ترتكز عىل النظام والتعليم كنواتني ملرشوع اإلصالح والتحديث ،مسندا ً هذه
ٍ
بإصالحات بنيوي ٍة شامل ٍة ،تخرج
املهمة للحامية الفرنسية التي تعهدت القيام
بها املغرب من رشنقته القرسطوية[[[ ،وقد ق ّر يف فكره أن ذلك لن يتس ّنى إال
بعملي ٍة قرسي ٍة تجرى مبشارط نظام االحتالل[[[ ،بعدما تأكد له بامللموس غياب
اإلرادة والهمة من لدن املؤسسة املخزنية ،وتواطؤها مع الفساد ،ويظهر ذلك
بجال ٍء من خالل انتقاده الشديد للموىل عبد الحفيظ ،الذي ندد بتقاعسه عن
الجهاد وإبرامه لالتفاقيات املجحفة مع أوروبا والتي تسببت يف تعميق أزمة
املغرب ،وإغفاله معاقبة املفسدين وتنظيم هياكل الدولة ،حيث لفت انتباهه يف
هذا الشأن من خالل الرسالتني التي بعثهام مع الشيخني الخرض الشنقيطي وأيب
شعيب الدكايل من مغبة املنتفعني وأزالمهم الذين يبيعون البالد أقساطاً وجمل ًة
ٍ
إصالحات
لألجانب وشداد اآلفاق ،ويف هذا السياق ترجى السلطان إدخال
دستوري ٍة وسياسي ٍة تقوي البالد وتجعلها عص ّي ًة عىل األجنبي ،كام ناشده الصوم
عن إبرام أي اتفاقٍ أو معاهد ٍة مع أوروبا إال مبشاورة األمة وموافقتها[[[ ،واستنكر
يف الرسالة األوىل إغفال النهوض بالرتبية والتعليم ،ما فسح املجال لهيمنة
عائلتي املقري والكالوي عىل الوظائف املخزنية ،ومامرسة االستبداد عىل
الرعية التي «باتت بني مطرقة أسد ومنجل ذئب» ...فاألسد تسلط عىل الداخلية
[[[-محمد الحجوي ،نسخة مخطوط باملكتبة الوطنية بالرباط ،تحت رقم ح  ،113ص.125 .

[[[-محمد اليزيدي« ،محمد بن الحسن الحجوي ومندوبية الصدارة العظمى يف العلوم واملعارف عىل
عهد الحامية الفرنسية» ،دعوة الحق ،عدد  ،380السنة  ،2004 ،45ص.106 .

[[[-إسامعيل الحسني ،سؤال التحديث واالختيار االستعامري يف شخصية -محمد بن الحسن الحجوي
منوذجا ،-املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،2003 ،ص.157 .
[[[-محمد الحجوي ،نسخة مخطوط محفوظة باملكتبة الوطنية بالرباط ،قسم االرشيفات ،تحت رقم
 ،123ص.117 .
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والذئب عىل الخارجية واملالية [[[».ويف هذا الصدد أعرب قائال« :ننصح موالنا،
أيده الله ،ثانيا برفع الحجاب عن أمته والنظر يف ما قد أرض برعيته ،فقد أرض
بها أسد وذئب ( )...وجالت األيدي الضارية يف أشالء األمة الفقرية الضعيفة
الجاهلة ،وقطّعت أوصالها ومزقت أحشاءها ،ففرقت كلمتها وبغضتها ألمريها
وأمريها إليها ،كل هذا بالظلم الفادح وعدم انتظام األحكام واللعب بالرقاب
والدماء ،وبيع الوظائف جهارا وبيع رقاب العامل ومن دونهم ( )...وإين أؤكد
عليك محبة يف جدك ( )...ومنصبك الرشيف أن تسرتيض أمتك وتستجلب
خاطرها وتساملها وتزيل سوء التفاهم بينك وبينها ولو مبا يسخط أوروبا يف
الوقت الحارض ،فإن أوروبا تعذرك إذ أنهيت الفتنة وتحاميت إراقة الدماء وأثبت
جانبك لرعيتك ،وقلبت سياسة االستبداد واالستعباد بالعدل والشورى».
وعقب إمهار املوىل عبد الحفيظ ملعاهدة الحامية ،انتقد الفعل انتقادا ً الذعاً
لدرجة أنه ح ّمل السلطان مسؤولية االستعامر بسبب سوء ترصفاته ،ناعتاً إياه
بالجاهل واملتعصب والشغوف بالنهب والسلب [[[،واستهجن أميا استهجان
استقبال السلطان وحاشيته للجيوش املحتلة وإكرام وفادتها بالحفالت والوالئم،
[[[
«وكأنهم مل يفقدوا نجالً كرمياً واستقالالً عظيام».
وملا توث ّق الحجوي أن االحتالل بات أمرا ً واقعاً ،وأمام تعهد «اليوطي»
بتحديث املغرب وإلحاقه بقاطرة األمم املتقدمة ،وتأكيده بأن املغرب محم ّي ٌة
وليست مستعمرةٌ ،ارتأى أنه ال خيار سوى املراهنة عىل فرنسا لتطوير البالد
وتحديث هياكلها ،بعدما خاب رجاؤه يف املخزن ،وهو األمر الذي شجعه عىل
التعاون مع االحتالل والدعوة إىل ذلك.
ثانيا :أهداف الرحلة

دامت الرحلة شهرا ً وعرشين يوما من  2يوليوز /متوز إىل  24غشت /آب،

[[[-محمد الحجوي :الخرب عن دولة املوىل عبد العزيز واملوىل عبد الحفيظ ،مخطوط باملكتبة الوطنية
بالرباط ،قسم األرشيفات ،تحت رقم ح  ،128ص .47

[[[-آسية بنعدادة ،م.س ،الفكر االصالحي يف عهد الحامية ،املركز الثقايف العريب ،2003 ،ص.186 .
[[[-محمد الحجوي ،الخرب ،...م.س ،ص56 .
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سنة  .1919انطلقت عشية اإلربعاء يف الثالث من شوال سنة 1337ھ ،بأم ٍر من
السلطان املوىل يوسف لحضور حفل انتصار فرنسا يف الحرب العاملية األوىل،
املزمع انعقاده يف  14من يوليوز ،والذي تساوق مع العيد الوطني للجمهورية
الفرنسية ،يف ٍ
وفد تك ّون من عرشة أعضاء ،ترأسه الوزير األكرب محمد املقري،
وقد كان الحجوي ممثالً فيه باعتباره نائباً عن فاس واملغرب الرشقي[[[ .فرضورة
حضور وفد ميثل املغرب يف هذه املناسبة جاء بطلب ومتويل من اإلقامة العامة
الفرنسية باملغرب ،بصفته داعامً للمجهود الحريب الفرنيس ومشاركاً يف تحقيق
النرص عىل أعدائها [[[.وهو ما جاء عىل لسان رحالتنا وهو يصف استقبال الوفد
املغريب من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية بقرص اإلليزيه قائال« :ثم أعرب لنا
عن رسوره مبشاركتنا يف حفل النرص ورصح بأن املغرب كام شارك فرنسا يف
رضاء الحرب سيشاركها يف رساء النرص ( )...وأثني عىل عساكر املغاربة البواسل
ومعونة السلطان وأعوانه بحسن اإلدارة وصدق املحبة»[[[.
وما إن أنهى الوفد السفاري املهمة املوكولة إليه ،حتى عقد الحجوي العزم
عىل السفر إىل انجلرتا التي ظل يهفو إىل زيارتها من فرط ما سمع عن عجائبها
من أبيه وبعض التجار الذين ارتادوها وأمعنوا النظر يف أحوالها التجارية،
حالة كلام شاهد معلامً أو تقليدا ً إال قارنه مع النظرية الفرنسية،
والالفت أن الر ّ
مستعرضاً يف غمرة املفاضلة بني البلدين السامت والخصوصيات الثقافية التي
متيز الحضارتني ،مجمالً يف هذا السياق بتفوق فرنسا عىل مستوى الفنون ودماثة
السلوك ،وجارتها عىل صعيد الصناعة والتجارة والعناية بالصحة والبدن[[[.
[[[-محمد الحجوي ،الرحلة األوروبية ،املكتبة الوطنية بالرباط ،قسم الوثائق واملخطوطات ،الرقم
التسلسيل ح .115 /4

[[[-الطيب بياض ،رحالة مغاربة يف أوروبا بني القرنيني السلبع عرش والعرشين ،املطبعة الرسيعة ،القنيطرة،
 ،2016ص.166 .

[[[-سعيد بنسعيد العلوي ،أوروبا يف مرآة الرحلة ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،سلسلة
بحوث ودراسات رقم  ،12مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،ص.140 .
[[[-محمد الحجوي ،الرحلة األوروبية ،،م.س ،الرقم التسلسيل ح .115 /4
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ثالثا :علّة تخلف الذات وتفوق اآلخر يف وعي الرحالة محمد الحجوي
 - 1النظام وعاء اإلصالح

انْشَ َده الحجوي من منط النظام املعتمد يف أوروبا وخصائصه الفريدة ،معتربا ً
كل مناحي الحياة ،املياسم السافرة ألسباب التقدم التي ترفل فيه
انسيابه يف ّ
أوروبا ،والنسق الذي تنتظم يف طياته باقة من املكونات والعنارص املؤسسة
لوجوه املدنية ومعاملها ،واملتأمل يف منت الرحلة األوروبية يسرتعه السياق الذي
وظف فيه الحجوي خطاب النظام ،موحياً بأهميته كمرتك ٍز أساس المندوحة عنه
يف بعث األمم والنهوض بأوضاعها ،وهو ما أعرب عنه يف مختلف محطات
الرحلة قائال« :فباريز معدن املدنية العرصية والنظامات األوروبية (« »)...وأهل
الذوق الرفيع وأهل األناقة والكياسة («« )...أعانهم عىل هذا اقتدار رجالهم
العظامء وسعة معارفهم مع علومهم ،وكامل النظام يف األعامل واألحكام وما
كل يشء (« )...شوارع باريز
فطر عليه أهلها عموماً من الشغف بالنظام يف ّ
وطرقها غاية يف النظافة والنظام ( [[[»)...ولتامم نظام ال ُبلِيس ]الرشطة[ وكامل
طاعة الناس واحرتامهم ألوامره فإنه يقف يف ملتقى الطرق وال يتكلم وإمنا يرفع
يده فيقف الصادر والوارد دفع ًة واحد ًة ال يتقدم أحد بقدم حتى كأن بيده كهربا ًء
توقف الجميع وهذا يف لندن أكرث منه يف باريس»[[[.
وأسلوب حيا ٍة
تربوي،
حس سلويكٌّ
ٌّ
ُ
فالنظام يف أوروبا كام فهمه الحجوي هو ٌّ
اجتامعي يضبط كل مؤسسات الدولة من النظام السيايس إىل نظام املرور ،يف
ٍّ
لكل مكونات املجتمع دون متييز ،ومن أجىل صور ذلك املجلس
تام ّ
امتثا ٍل ٍ
البلدي البارييس ،الذي يعكس أبهة باريس ورونقها الباهر ،فال يباهي نظامها
التمثييل والتدبريي إال كفاءة ولباقة القيمني عىل شأنها العام« ،فتجد شيخ املدينة
مثالً أزيد أدباً ولطفاً ممن تحته يف الرتبة إذ ال يرشح للمناصب الكبار عندهم
إال الكبار وليس املراد بكبار الجثة أو العاممة أو ،أو ،بل الكبار قلباً وعلامً
[[[-محمد الفاضيل ،الرحلة االوروبية ،املؤسسة العربية للتوزيع والنرش ،سلسلة ارتياد االفاق ،بريوت،
 ،2003ص52-50 .

[[[-سعيد بنسعيد العلوي ،أوروبا،...م.س ،ص.167 .
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وأخالقاً ( )...واجمع لك وصف هذا املجلس بأن نقول أنه عىل قدر عظمة
املدينة ورفاهيتها» والقياس يف هذا املضامر ال تستقيم معه املقارنة مع بلديات
الوطن «فال تقسه ببلدية فاس مثال[[[ كام أنه مل يجد غضاضة يف التعبري بأسلوب
االنبهار عىل سلوك التواضع وحسن الضيافة وكرم الوفادة الذي حف به رئيس
الجمهورية الفرنيس الوفد املغاريب ،واصفاً ذلك بالقول« :وسلمنا عىل الرئيس
وهو قائ ٌم عىل قدميه واحدا ً بعد األخر( )...باسام هاشا ( )...ثم ودع الجميع
واأللسنة تثني عليه الثناء الجميل وعىل أخالقه الجميلة وتواضعه الزائد حتى
يظن الظان أنه ليس رئيس جمهور أمة تع ّد بأربعني مليونا ومستعمراتها بستني
مليونا[[[».
ويف غمرة هذه اللهجة امتزجت مشاعر اإلعجاب بالحرسة التي ظلت الزم ًة
الزب ًة ملنت الرحلة ومالزم ًة له كالقول« :وهنا ال مجال لقياس ذلك مبا لدينا يف
رصا عىل مواتنة جلد الذات بزرِية تخلفها عن إحراز قصب السبق
املغرب» ُم ًّ
الحضاري يف غفل ٍة وغشمر ٍة ،وانسحابها من رصاع التفوق والظهور ،بعدما ظالّ
ردحاً من الزمن كفريس رهان يف ندي ٍة وتناظرٍ.
واملطالع ملؤلفات الحجوي يجد فيها صدى ألهمية النظام ودوره يف عتق
الشعوب من ربقة العتاقة والتأخر ،فهو يف متثله توليف ٌة متّسق ٌة ال تكتمل أركانها إال
باتساع املشارب املعرفية ،يف ظل سيادة العدالة والقانون ،وشيوع َرصافة الرتتيب
وفُرشة التصفيف والنظافة ،وهذا ال يعني يف مرشوعه اجرتار نظام السلف وسحب
منسجم مع طبيعة العرص وتحدياته ،قابل للبلورة
نظام
ٍ
ذيله من جديد ،وإمنا إبداع ٍ
والتبييء وفق مقتضيات الزمان والرضورة ،يف عرو ٍة متصل ٍة باالجتهاد الفقهي
واملقصد الرشعي ،مبا يخدم أفق التم ّدن واالزدهار ،ويف هذا الصدد أعرب
قائال« :لقد غاب نجك الحق يف سحاب التقليد والتعصب املذهبي وال سيام يف
فروع املعامالت البينية عىل مصالح تليق بزمنٍ مىض وال توافق الزمن الحارض
وتصلح أحكامها ألحوا ٍل دون أحوا ٍل وبيئ ٍة دون بيئ ٍة مع ما تجدد يف عرصنا من
[[[-محمد الفاضيل ،الرحلة األوروبية ،م.س ،ص.47 .

[[[-سعيد بنسعيد العلوي ،أوروبا،...م.س ،ص.140.
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مبتكرات ومخرتعات ونشأت معامالت مل يكن لها نظري يف الزمن الغابر»[[[.
فعامل النظام ع ّده الحجوي قطب الرحى يف التفوق الغريب [[[،لذا ش ّدد أن عىل
[[[
«الكل أن يدخل النظام يف كل يش ٍء ليحفظ وقته الذي هو أنفس ما يحفظ».
«فتخلف املسلمني يف اعتقاده ال يرتبط فقط باالبتعاد عن الفهم الصحيح للدين
اإلسالمي ،بل أيضا بتكلس بنية العبث والفوىض وغياب النظام »،فأقبح الخصال
التي أوردت باإلسالم هو جمود متأخرهم عن كل قديم ،وتفريطهم يف حفظ
النظام وإهاملهم إصالح األنظمة التي مل تبق مناسبة لألحوال املتجددة ،وغلبة
الوهم عىل أفكارهم حتى عدوا املحافظة عىل القديم من فروض الدين ...فالدين
يقدم فيه حفظ املصلحة العامة وصون البيضة وارتقاء األمة»[[[ وهذا ما جعله
نظام
يغرو كثريا بأسس النظام األورويب ومظهره الدميقراطي ،ويدعو ٍ
بنهم لتبني ٍ
يواكب العرص ،متوافق مع خصوصيات املجتمع املغريب ،كُفء لخوض غامر
التحديات الراهنة ،وهو ما أشار إليه قائال« :إن نظام املجالس الشورية االنتخابية
املوجودة يف أوروبا وإن مل يكن بعينه عند اإلسالم ،لكن كان لهم نظاماً كافياً
بحاجاتهم الوقتية مناسباً ألفكار أمم ذلك العرص ،لكون هذا النظام العرصي مل
أمم أوجدته تدريجياً يف أجيا ٍل متطاول ٍة»[[[« .نعم
يتكون دفعياً ،بل نتيجة قرائح ٍ
نظام قابلٍ للتغيري يف حياة املجتمعات ،مبعنى أن أحوال األمم ال تستقر
كل ٍ
عىل حال ،بل تكون مرغم ًة عىل التجديد حيث تتأثر بالتغريات الظرفية املحيطة
نظام قابلٍ للتطور بحسب تطور األحوال واألزمان
بها وتؤثر فيها ( )...نعم ّ
كل ٍ
نظام يكون صالحاً ألم ٍة يف ٍ
وقت ال
والعوائد واملألوفات وتغري األفكار فكم من ٍ
يكون صالحاً لها يف ٍ
وقت آخر»[[[.
[[[-محمد الحجوي ،تجديد علوم الدين ،مطبعة الثقافة ،سال ،1357 ،ص.12 .

[[[-محمد الحجوي ،كلمة ألقاها بحضور تالميذ مدرسة أوالد األعيان بالرباط سنة  ،1942نسخة مخطوط
باملكتبة الوطنية بالرباط ،قسم األرشيفات ،تحت رقم ح ،118ص.19 .

[[[-محمد الحجوي ،النظام يف اإلسالم ،مطبوعات معهد املباحث العليا املغربية ،الرباط ،1928 ،ص.56 .
[[[-محمد الحجوي ،النظام يف اإلسالم ،م.س ،ص.56 .

[[[-محمد الحجوي ،الفكر السامي  ،...م.س ،ص.231 .

[[[-املرجع نفسه ،ص.16.
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رس نهضة أوروبا وعل ّو سهمها يُعزا يف املقام األول إىل
كشف الحجوي أن ّ
ما حفته من عناية ملناهج التعليم ومؤسساته ومحافله العلمية ،وما أفردته من
اهتامم للعلم والعلامء يف مختلف املجاالت والتخصصات ،وخصته من مباال ٍة
ٍ
َبع فيه أوروبا من
للشأن الثقايف ّ
بكل أشكاله وصنوفه ،معتربا ً ذلك جواباً عىل ما ت ْ ُ
اجتامعي وثأ ٍد يف العيش واملعيش ،ومناقة
حضاري ،وما يكتنفها من مأ ٍد
خ
بذ ٍ
ٍّ
ٍّ
السدرة عىل هذا الصعيد،
يف األجواء والعمران وكل ما هو رقيش ،مص ّورا باريس ِّ
فال يضارعها أريم وال يضاهيها عريم ،إذ «إنها أول املدائن العظمى يف املعارف
والفنون الجميلة ،بل يحق لها أن تعد مدرس ًة للفنون الجميلة يف العامل ،وإنها
ألعظم املدائن مدارس ومستشفيات ومتاحف ونواد وعلوم ومطابع وقاعات
وصناعات ومالهي ومراسح وحانات .فهي بؤرة اللطف والرشاقة ومطمح الذوق
السليم العايل واالخرتاع املثمر للمعايل .ولقد أعانهم عىل هذا وذاك اقتدار
رجالهم العظامء وسعة معرفتهم مع علومهم وكامل النظام يف األعامل واألحكام
( )...وإتقان كل عملٍ يأتونه وعلو الهمة يف الرتفه وحب الجامل والتظاهر بالكامل
والهيام بالعلوم واملعارف وأساس ذلك كله هو العلم ،فالتعليم عندهم إجباري
عىل الرجال والنساء ( )...بذلك القدر ارتقى مجموع األمة من الحضيض الذي
وقع فيه مجموع األمم غري املتمدنة التي ال يعرف غالب أفرادها كتابة وال أدباً
وال حساباً وال وال( )...كأهل املغرب األقىص مثال ( )...فكل مدارس مدينة أو
قرية أوروبية ترى فيها املدارس مشيدة ونوادي العلم عامرة ( )...لكن أهل باريز
أزيد علامً وأدباً من غريهم للطف طباعهم وملا فيهم من القابلية الزائدة عام يف
غريهم .ولهذا استبحر العمران يف باريز وازداد عدد سكانه وكرثت قصائده من
األفاق البعيدة»[[[ ويف وصفه لخزانة األمة الفرنسية بباريز انبهت قائال« :وهي آية
يف االتساع والضخامة ( )...وكيف ال يدهش اإلنسان إذا رأى ما ينيف عىل ثالثة
ماليني من الكتب املطبعية وما أناف عن مائة ألف كتاب خطية وقالوا أن العدد
أكرث من ذلك ( )...وقد دخلنا لغرفة فقالوا :هذه فيها الكتب التي ألفها علامء أمريكا
وهي تعدل مبكتبة القرويني ومراكش معاً إال أنها مطبعية .فقلت يف نفيس :هذه
[[[-سعيد الفاضيل ،الرحلة األوروبية ،م.س ،ص ص.53-52 .
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أمة جاءت يف الزمن األخري ألف علامؤها هذا العدد من الكتب وما استقلت إال
منذ نحو مائة وخمسني سنة ( )...وإن اللغات املوجودة كتبها يف هذه الخزانة تبلغ
اثنني وخمسني لغة .وقد دخلنا لغرفة فقيل :هذه لعلم املوسيقى ،فتأمل[[[.
حالتنا لباريس ومعاملها يحسبها فانتازم رشد به
واملتأمل يف وصف ر ّ
الحجوي عن جادة التمييز وملية الرتكيز ،بيد أنها عىل الحقيقة شكلت يف وعيه
شوى لها علامً وف ًّنا وأدباً ونظاماً وعمراناً وسلوكاً،
آي ًة يف الحسن والكامل ال َ
وبقدر ما يجد فيها من أسباب القوة والدعة أجىل الصور وأنظر ال ِع َب ،بقدر ما
يستحرض الوطن يف أَ َرثّ بِجاد وأَ ْس َمل الثياب ،فتفرض املقابلة نفسها دون
وعي أو مركب نقص ،بائحة ب ُعجرها وبُجرها ،عىل إيقا ٍع يهجو الذات ويكرب
اآلخر ،وال يفرت كلام طفق يزهو مبا صوب ناظريه من البدائع واملنجزات
يثُل يف بالده ،بنف ٍ
مفعم بتبكيت األنا وتقريظ
َس
ٍ
األوروبية عن مطابقتها مبا َ ْ
اآلخر ،من قبيل قوله« :وهذه الخزانة هي يف األصل دار للوزير األكرب للملك
لويز الرابع عرش املتقدم ،وهي آية يف االتساع والضخامة .وال يسبق إىل
وهمك إذا سمعت لفظ دار الوزير أنها كدار الوزير أحمد بن موىس يف فاس
أو مكناس أو مراكش ،بل لو ُجمعت جميع هذه الديار الثالث يف مقابلها ما
وفّيتها حقها ألن القباب والرصوح هنا ال يوجد لها مثيل يف الدور الثالث ،بل
املقاعد التي جعلت للمطالعني ال يوجد لها نظري عندنا يف املغرب» .ويف
السياق ذاته قال« :هذه فيها الكتب التي ألفها علامء أمريكا وهي تعدل القرويني
ٍ
صاف يستنشق
ومراكش معا ( )...فام أعظم مدارك البرش إذا كان يعيش يف ج ّو
فيه هواء الحرية املطلق ويتغذى بلبان العلم والتهذيب .ليت شعري ماذا ألفه
علامء املسلمني يف هذه املدة؟! .وقوله «ثم إن رفقايئ ملوا كثريا ً وضجروا
من كرثة ما رأوا وأرادوا الخروج فقلت لهم  :ألستم طلبتم رؤية الكتب الخطية
فنحن ننتظر وصول املكلف بها؟ عجباً لكم :ما حصل ملل ملن ألف آو كتب
أو طبع أو سفر أو ادخر أو بنى أو رصف أو جنس وال ملن يرينا ويطلعنا فال
وسبب من أسباب تأخرنا
أمل يف ارتقاء من به داء امللل ،فامللل آفتنا العظمى
ٌ
[[[-سعيد بنسعيد العلوي ،أوروبا،...م.س ،ص.133-132.
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وتقدم غرينا ،إنا إذا ً ملن العاجزين ولو كنتم يف ملهى ما مللتم[[[».
حالتنا ومحارضاته[[[ من التنبيه إىل أهمية التعليم
وال تكاد تخلو مؤلفات ر ّ
ووجاهته يف القطع مع حالة االنكفاء والنكوز التي تسلّطت عىل الواقع املغريب
وأست تطلعاته ،داعياً إىل تأسيس مدارس عرصية تحافظ عىل الشخصية
ّ
[[[
املغربية وثوابت األمة ،ويف الوقت نفسه تنفتح عىل علوم الكولونيايل وثقافته ،
وهو النهج الكفيل يف تصوره عىل تصيري الحال من الوضارة إىل النظارة ،ومن
الدنو إىل السمو ،ومن الهوان إىل العنفوان ،وال ميل يف معرضها من التفطني
إىل رضورة تحديث الربامج واملناهح التعليمية ،واالحتفاء باملجالس واملحافل
العلمية ،والحرص عىل االعتناء بها ،باعتبارها الكنف الذي ربت يف أحضانها
حضارة اإلسالم وازهرت بني ظهرانيها فراقد العلم وأفكار العلامء ،ومن غيض
فيضها قوله« :بالعلم ارتقت الفالحة والصناعة والتجارة ،وبه وصلت الدول أوج
املعايل[[[» قوله« :وغري خفي عن أحد أن منتديات أوروبا هي السبب األكرب يف
رقي أفكار أهلها وباملنتديات يبتدئ الرقي الفكري يف كل األمم قبل املدارس
بل هي بذور املدارس ،وبتلك املسامرات واملحارضات التي تكون بتلك
[[[
املنتديات زخرت أوروبا بالعلوم وعمت الحركة العلمية سائر الطبقات»

حالتنا جهدا ً يف توجيه امللتمسات والرسائل إىل سلطان البالد رجاء
ومل يأل ر ّ
فتح مدارس ليلية لتعليم الكبار واالهتامم بالعلم ورجالته وتجويد مؤسساته»
ويف هذا الشأن قال« :فال أزال أقرع األسامع لعله يحصل اإلسامع ويتحقق

[[[-سعيد بنسعيد العلوي ،أوروبا،...م.س ،ص.133-132.

[[[-راجع مؤلفات محمد الحجوي يف املوضوع من قبيل :الفكر السامي يف الفقه االسالمي الجزء األول
والثاين .مخترص العروة الوثقى  .محارضة تجديد علوم الدين  .نقد كتب الدراسة للعلوم العربية بافريقيا
الشاملية ،تونس  ،1931محارضة يف إصالح التعليم العريب ،مخطوطة باملكتبة الوطنية بالرباط ،قسم
االرشيفات ،تحت عنوان :مستقبل التجارة باملغرب تحت رقم ح.118
[[[-محمد اليزيدي»،محمد بن الحسن الحجوي ،»...م.س ،ص.108 .

[[[-محمد الحجوي ،مستقبل تجارة املغرب ،نسخة مخطوط باملكتبة الوطنية بالرباط ،تحت رقم
ح ،118ص.21 .

[[[-محمد الحجوي ،مخترص العروة الوثقى ،مطبعة الثقافة ،سال ،1938 ،ص.19.
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األمل»[[[ .وما إن توىل مسؤولية املعارف (وزير الرتبية والتعليم) ،عىل عهد
الحامية الفرنسية ،حتى انكب رحالتنا عىل تأسيس املدارس واملعاهد العرصية،
واستغالل املجامع العلمية التي كان يحرضها والخطب والدروس الدينية التي
كان يلقيها يف مختلف املناسبات ،إلقناع املغاربة بإرسال أبنائهم للتعلم إىل
املدارس الحديثة ،بعدما استقر يف ذهنهم أنها وسيل ٌة لتوطيد الوجود الفرنيس
ونرش ثقافته الخليعة ومسخ هوية املغاربة الرفيعة ،ويف هذا الصدد أشار إىل
الصعوبات التي صادفته يف سبيل ذلك بالقول« :وكم تحملت من مصادمات
وشتائم ممن هم ضد التعليم وهم كرث»[[[.

أما يف ما يخص تعليم املرأة فقد كان له قصب السبق يف الدفاع عن حقها
يف التعليم ،ليس فقط باعتباره حقاً رشع ًّيا من حقوقها ،بل باعتباره أيضاً واجباً
دنيويًّا يساعد بشكلٍ وازنٍ يف الحفاظ عىل الهوية والترسيع من رهان التقدم
ج ،ولهذا القصد قام بتقديم برنامج بيداغوجي متنوع
بخلق مجتمعٍ خالقٍ ومنت ٍ
يجمع بني العلم وتهذيب األخالق [[[،فإىل جانب ما تحفظه املرأة مام تيرس من
القرآن الكريم ،اقرتح الحجوي أن تتعلم املرأة ما ييل:
 -القراءة والكتابة والخط والرسم.

رضوريات الحياة من عقائد وعبادات ومبادئ النحو واآلداب العربية.-تعلم الحساب والجغرافيا والتاريخ ومبادئ العلوم والهندسة العملية.

 -األخالق اإلسالمية تعلامً وتخلقًا.

 تدبري شؤون املنزل واالقتصاد والرشد يف األحوال. -تدبري الصحة والرتبية البدنية.

-فن الرتبية لتحسن تربية أبنائها.

تعلم حرفة أو أكرث من قبيل الخياطة والفنون الجميلة.[[[ -محمد الحجوي ،مستقبل تجارة املغرب،م.س ،ص.64 .

[[[ -محمد الحجوي ،نسخة مخطوط باملكتبة الوطنية بالرباط ،قسم االرشيفات ،تحت رقم ح ،158ص.35 .
[[[ -محمد الحجوي ،الفكر السامي،...م.س ،ص.285 .

الوعي بالذات وتمثل اآلخر في الرحلة المغربية المعاصرة

227

ولبلورة هذا الربنامج ،طالب الحجوي بتطوير مدارس البنات والرفع من
ٍ
ٍ
مستواها ،وتكوين مد ّر ٍ
مسلامت يساهمن يف ترقية التعليم ،الذي
مغربيات
سات
[[[
يخضع ملنافس ٍة قوي ٍة وغري متكافئ ٍة من طرف الكنائس واملؤسسات التابعة لها.
1االتجار القويم رهني بالنظام والتعليمأَبَّ َه رحالتنا عىل أن أضالع النهضة لن تكتمل إال بتطوير أنظمة التجارة
وعلومها ،وإيقاع دارسيها ومزاوليها عىل شامئل الصدق وقواعد االلتزام ،رابطاً
يف هذا السياق بني تقدم أوروبا وإجادتها لشؤون التجارة ،وحرصها عىل تجويد
أساليب املتاجرة وضبط املعامالت ،حتى باتوا مرضب املثل يف إتقان فنون
التجارة ،وقبلة للراغبني يف النهل من علومها وتجاربها وخرباتها يف هذا املجال،
وقد خص بالذكر يف هذا املقام بالد االنجليز ،ناعتاً إياهم بـ«املشهورون يف
العامل مبعرفة طرق التجارة وأساليب اإليراد واإلصدار ،وأعانهم عىل ذلك ما عليه
تربيتهم من صدق املعاملة والقناعة بالربح القليل ليباع العدد الكثري .ويقولون:
القليل يف الكثري كثري ،وهذه قاعدة مطردة رضورية .فصدقهم يف املعامالت
الصدق التام الفائق يف غريهم هو الذي مهد لهم االستيالء عىل معظم تجارة
العامل ،فاالنجليزي إذا سمى لك الثمن فخذ أو اترك وال تفاتحه يف املهاودة.
هذا خلق كثريٍ منهم أو الكل يف ما سمعنا ممن طال مكثه بني ظهورهم اآلماد
الطويلة ،مع صدق لهجتهم وعدم خداعهم يف التجارة ال يف السياسة ،فحصلت
للعامل بهم ثقة تامة أعانتهم عىل اتساع متاجرهم مع أقطار العامل»[[[.
نفهم مام ذكر أن رحالتنا أرشد لألوليات الرئيسة التي تؤسس لتجار ٍة عالية
الجودة يف األداء واملصارفة ،واملداخل املحكمة التي من شأنها النهوض بالقطب
التجاري والقطاع االقتصادي برمته ،وذلك العتباره ركن ال مندوحة عنه لتشكيل
رصح النهضة وترصيف مسارها ،ففي محارض ٍة ألقاها يف محفل التجار املغاربة،
«فألي يش ٍء تقدموا
طرح الحجوي سؤاالً استفهام ًّيا بيانه عىل الصيغة التالية:
ّ
وتأخرتم؟» مجيباً يف الوقت نفسه يف حوا ٍر تداخلت فيه األيديالوجيا باملونولوجيا
[[[ -محمد الحجوي ،الفكر السامي ،...م.س ،ص.286 .

[[[ -سعيد بنسعيد العلوي ،أوروبا،...م.س ،ص.169 .
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قائال« :تقدموا ألنه قدمهم العلم بالتجارة وأخرهم الجهل بها» فالتجارة يف تصور
الحجوي عل ٌم قائم الذات يرتكز عىل ثالثة مبادئ رئيس ٍة يتجىل األ ّول يف :العلم
بقواعد التجارة وقوانينها الحديثة» من محاسبة وإمساك الدفاتر واستعالم عن أحوال
السوق يف الجرائد واملجالت املتخصصة وتقص األخبار .بل تجد منزل كل
تاجر نابه منتدى من منتديات األدب والسياسة ،فتجد فيه مجالت الرشق والغرب،
وكل كتاب حدث يف االجتامع أو االقتصاد أو غريهام»[[[ .يف حني ينجاب الثاين
يف :التحيل بحس اللياقة واللباقة يف االبتياع والتسويق ،وحسن األناقة والنظافة
يف هيئة التاجر واملتجر ،وترتيب السلع والبضائع وتنسيقها يف إرشاقة ورونقة،
ومتاجر إنجلرتا وتجارها يف هذا الشأن مثال يحتذى به ،إذ «يبهت طرفك يف نضارة
ٍ
جنس
املحل وزخرفته وجامل منظره ،ثم يف منظر البضاعة وتنسيق وضعها :كل
مع جنسه ونو ٍع من نوعه ( )...وإذا نظرت إىل من يبيع وجدته نظيفاً ظريفاً ذا كسو ٍة
ٍ
بشوش وأخالقٍ كرمي ٍة وتربي ٍة حسن ٍة وص ٍ
رب وحذق ،فيكون ساحرا ً
جميل ٍة ووج ٍه
لك فتشرتي منه رخيصاً وغاليا» .أما الثالث فيتب ّدى يف :تحري الوفاء واإلخالص
يف املتاجرة ،واالجتهاد يف الرفع من منسوب البيع وكم املردود ،وذلك يتأىت عن
طريق «صدق املعاملة والقناعة بالربح القليل ليباع العدد الكثري»[[[.
وإىل جانب هذه املرتكزات ،وكّد رحالتنا يف مختلف املناسبات عىل
االنفتاح عىل اللغات األجنبية والعمل علـى إتقانها ،وال سيام اللغة الفرنسية،
وألح من جهة أخرى عىل رضورة االهتامم بالتعليم التقني وربط التكوين النظري
بالتطبيقي ،واألخذ بالعلوم الحديثة الرياضية منها والطبيعية ،وإبداع مناهج تساعد
عىل تكوين التاجر املسلم وتأهيله وصقل مواهبه حتى يصبح قادرا ً عىل منافسة
التاجر اليهودي والنرصاين ،وذلك بالعمل عىل إشاعة مدارس متخصصة يف
التعليم التجاري ،يلقن فيها الطالب أدبيات التعامل وأسسها السليمة يف املحاسبة
وإمساك الدفاتر ومالحظة إيقاع السوق وحركته داخل البالد وخارجها[[[.
[[[ -محمد الحجوي ،مخترص  ،...م.س ،ص.19 .

[[[ -سعيد بنسعيد العلوي ،أوروبا،...م.س ،ص.169 .

[[[ -سعيد بنسعيد العلوي ،االجتهاد والتحديث دراسة يف أصول الفكر السلفي يف املغرب ،مطبعة النجاح
الجديدة ،الدار البيضاء،الطبعة الثانية ،2001 ،ص ص.86-85 .
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آمن الرحالة والتاجر والفقيه والوزير محمد بن الحسن الحجوي بأن اإلصالح
ألسباب بنيوي ٍة باألساس ،تتوفر رشوطه يف الحامية
الذي فشل فيه املخزن
ٍ
ٍ
إصالحات عميق ٍة يف بنيات
الفرنسية ،الذي تف ّرس فيها القدرة عىل إحالل
خرار،
املجتمع الرجعية [[[،ونقل املغرب من َديْجور االنحدار إىل نور االشْ ِم ْ
داعياً إىل إعطاء القوس باريها ،والتعاون معها بصدق وإخالص ،للقضاء عىل
مسببات النكبة الحضارية وتجاوز آثارها[[[ وذلك لن يتسنى حتى «نجعل يدنا
يف يدها وأن نصافيها ونتحد معها حتى ننهض باملغرب من كبوته إىل املستوى
الالئق مبجده التاريخي ومكانته بني األمم ،تعاون يفرضه العرص بل يفرضه منطق
التقدم والقوة اللذان أصبحا إىل جانب فرنسا الدولة الحامية»[[[.
رابعا :متثيل الهوية يف اجرتاحات الرحلة األوروبية
مل يخرم البهاء الحضاري الذي ترتف فيه فرنسا ويعكر صفوه يف نظر رحالتنا،
عدا غياب وازع الغرية والحمية وانتفاء سلطان العفة ،واسترشاء سفور املرأة
الكاشف ملفاتنها وتنوقها الشأف املبالغ فيه ،وحلولها يف األماكن العامة يف
ٍ
وضعيات بذيئ ٍة مخل ٍة بالحياء والحشمة «فقد خلعن ربقة الحياء وتربجن تربجاً
ال يتصور فوقه إال سفاد الحيوانات يف الطرق جهرا .فهذا اليشء أفسد األخالق
وال تستحسنه وال يقول به طبع وال عقل وال رشع[[[» هذه املشاهد التي تعادي
حت جراءها باريز من حارضة
بيئة الرحالة االجتامعية وخلفيته الدينية ،آض َ
العلم واآلداب واألخالق والجامل والفنون ( [[[)...اىل مرابد ال َّد ْرز واملجون
و«كعبة الطائفني للتهتك ال التنسك ،وركن التفرج والتفسخ ال التربك ،ومرسح
التفنن يف األزياء الكثرية والزخارف الوفرية والرفه البارع والتهتك بدون وازع
[[[ -إسامعيل الحسني ،سؤال  ،...م.س ،ص.157 .

[[[ -محمد اليزيدي« ،محمد بن الحسن الحجوي ،»...م.س ،ص.107 .

[[[ -حميد الصولبي« ،نازلة الحامية يف نظر الفقيه املغريب محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» ،مجلة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش ،العددان  16و ،2002-2001 ،17ص.82 .

[[[ -سعيد بنسعيد العلوي ،أوروبا،...م.س ،ص.84.
[[[ -املرجع نفسه ،ص.115 .
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وترتيل آيات امللذات بالتجويد واملد واإلشباع[[[» والحق أن رحالتنا مل تنتبه
نوبة فصامية حني قدم مدينة باريز بوجهني متنافرين ،يف ثنائية تقابل أخالقها
الرفيعة /الوضيعة ،وتصف الحارضة مبدينة العلوم /املجون ،وإمنا تعمد إثارة
هذه املشاهد املغضوضة يف ثقافة الرحالة ،لرصف اهتامم املتلقي إىل ما ينفع
ويعني ،والتورع عام يخزي ويشني لدى اآلخر يف تصوره ،فليس من الحصافة
كام مل ّح أن يكون الزائر أو املهتم حاطب ليل وال ساحب ذيل ،فلكل يشء إذا
ما تم نقصان ،وال يعدو قمر ال يغشاه جانب مظلم.
وباعتباره تاجرا ً ،راعه رسيان األفكار البلشفية يف الطبقة العاملية ،التي عدها
جهل بالحكمة الربانية ومدعاة لزعزعة االستقرار االقتصادي وإخالل بامليزان
االجتامعي ،مستنكرا ً دعوتهم إىل «مساواة العملة مع أصحاب املعامل يف
اإلرباح فيعتصبون وميتنعون عن العمل :ي ّدعون غالء املعيشة فيلبي أصحاب
املعامل طلبهم ويزيدونهم يف األجور وينقصون من ساعات العمل لكن أصحاب
املعامل يزيدون ما زادوه للعملة عىل أمثان البضائع فيتفاحش ارتفاعها[[[».
خالصة

اعرتف خطاب الرحلة األوروبية بوصمة االنتكاسة التي تعتور الذات عىل
جميع املستويات ،وعمق الهوة الحضارية الذي تفصله عن اآلخر مبسافات،
ص َّدق
هذا االعرتاف جاء بنا ًء عىل االتصال املبارش بفضاء اآلخر الذي َ
املسبقات التمثُّلية للرحالة وب ّر وعيه بها ،وهذا ما يؤكد أن وعي النفس ال يحصل
ٍ
تناص مع الغرييّة ،إذ تسهم عملية املقارنة واالتصال يف تب ّدي وضعية
إال يف
األنا عىل حقيقتها ،فمن جدل األضداد ينشأ الوعي بالذات ،فكلام سلك اآلخر
نحوها سلوكاً آنس يف وعيها إدراكاً بالتميز والتاميز .وقد شكلت هذه الرحلة
لدى الحجوي مناسبة للجواب عن سؤال النهضة ،وفرصة لبسط أركان مرشوعه
اإلصالحي الذي يتأسس عىل العلم والنظام واالقتصاد ،مستعيناً يف هذا املرشوع
بالبوصلة األوروبية واملقاصد الرشعية ،كمرتكزين لتجفيف منابع الفساد واحتناك
[[[ -املرجع نفسه ،ص.84 .
[[[ -املرجع نفسه.

الوعي بالذات وتمثل اآلخر في الرحلة المغربية المعاصرة

231

مغذيات منظومة التخلف وتعطيل محركات إنتاجها ،وهذا بالتعالق مع إرساء
قواعد دولة املؤسسات ،والفكر العلمي العرصي القائم عىل حقائق وضوابط
معرفي ٍة صارم ٍة يف معالجة القضايا ووضع الربامج واملخططات ،فاالنفتاح عىل
الحضارة األوروبية ال يعني يف مرشوعه اإلطالقية يف تبني قيمها ومبادئها ،أو
الدعوة الستهالك منوذجها بزئربه وعتريه ،أو الرتغيب يف التغريب والقطع مع
الرثات وطمس الهوية ،وإمنا استلهام ملحفزات الحداثة وأشكال استنباتها مبا
يصلح حال املجتمع ويرفع قدر اإليالة بني األمم ،يف الحدود الذي ال يخالف
املقاصد الرشعية اإلسالمية.

رحالت رفاعة الطهطاوي الباريسية
دهشة احلداثة وبؤس التغريب
صابرين زغلول السيد

[*][[[

عقب الهيمنة الحداثويّة الغرب ّية ،توجهت نخب ٌة من املثقفني العرب إىل
استرياد ما أنتجه الغرب لبلدانهم العربية ،واختلفت مناهجهم يف ذلك بني التقليد
املفرط والتأويل املتطرف واألدلجة.
يف نهاية القرن الثامن عرش ومع بداية غزو نابليون بونابرت مرص ،فكرت نخب ٌة
من املثقفني يف األسباب الكامنة وراء التقدم الغريب ،وحول السبب الكامن وراء
ٌ
سؤال
تخلف العامل العريب عن الركب ،ما جعله عرض ًة لالستعامر .وعليه نتج
أسايس يف الغرض وهو :لِ َم تق ّدم الغرب ويواصل تق ّدمه بينام تعاين املجتمعات
ٌّ
العربية من الضعف واالنهزام والتقهقر؟
ومن خالل هذا املشهد انقسم املثقفون يف توصيفهم للعالج ،فمن جه ٍة
رفض بعضهم اإلرث العثامين واعتمدوا عىل تقليد الفكر الذي أنتج «التفوق
الغريب» ،دون التفريط يف الخصوصيات الثقافية ملجتمعاتهم ،ومن جه ٍة أخرى
رص البعض عىل التمسك بالفكر الديني التقليدي ،تحت مسمى العودة إىل
أ ّ
«جذورهم اإلسالمية» ،زاعمني أن املجتمع العريب قد ُهزم عىل وجه التحديد
ألنه انجرف بعي ًدا عن هذه الجذور.
وبالتايل فقد حصد الفريقان كالهام خيبة أملٍ يف مرشوعيهام ،حيث إن املثقفني
الذين قبلوا النموذج األورويب مل يتمتعوا أب ًدا بالظروف االجتامعية والثقافية
املالمئة ملرشوعهم .وكذلك أولئك الذين حاولوا الدفاع عن سلطة التقليد مل
يكونوا أفضل حاالً ،ذلك أن املايض الذي كانوا يأملون يف إعادته ال ميكن إعادته،
* ـ أستاذة فلسفة الدين -جامعة عني شمس – جمهورية مرص العربية.
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ألن احتياجات مجتمعهم قد تغريت .فالتقليديون أنفسهم يف حلق ٍة مفرغ ٍة ،إذ ال
ميكنهم تنفيذ هذا «اإلسالم القديم» ،وال ميكنهم أن ينتجوا «إسال ًما جدي ًدا» يكون
مجه ًزا للدخول يف حوا ٍر مع العرص الحديث والرد عىل أسئلته.
فريق ثالثٌ مرشوعاً مغايرا ً محاوالً التوفيق بني إرثه
ويف مقابل ذلك ق ّدم ٌ
الثقايف والحضاري ،وبني هذا الوارد من الحداثة الغربية يف محاول ٍة لتأسيس
ثقاف ٍة إنسان ّي ٍة عامل ّي ٍة ،تساهم فيها الثقافة اإلسالمية .وبالتايل قام هذا الفريق
يب أطلقوا عليه مرشوع النهضة أو خطاب النهضة ،أساسه
بتأسيس مرشو ٍع عر ٍّ
التح ّرر من ثقاف ٍة ضيق ٍة وراكد ٍة ،واالنفتاح عىل عامل اإلنسان املتطور.
وكان من بني علامء النهضة وأبرزههم رفاعة رافع الطهطاوي (1873-1801م)
الذي عارص موجات االحتكاك واالتصال بالغرب ،سوا ًء بفعل استعامره للبالد
اإلسالمية أو البعثات العلمية إليه وغريها ،ما أدى إىل إدخال مفاهي َم جديدة عىل
البيئة اإلسالم ّية والرشق ّية مل تكن موجود ًة من قبل .وقد تغريت النظرة إىل العالقة
بني الدين والدولة ،كام تغريت النظرة تجاه املرأة ودورها يف املجتمع ،وتعالت
محل الروابط الدينية ،وبدأت صيحات
ّ
لتحل
ّ
األصوات تهتف إىل القومية
ٍ
محل الفصحى العربية.
لتحل ّ
ّ
مبصطلحات أجنبي ٍة
لتغريب اللسان العريب بالنطق
وملا كان الطهطاوي يف طليعة التنويريني العرب ،ومن أوائل العقول العربية
التي اطلعت عىل مرشوع الحداثة الغربية ،فقد أثارت كتاباته جدالً كبريا ً بني
ٍ
ومعارض عىل شخصيّتة .وقد ُوجهت له االتهامات
ال ُكتّاب والباحثني ،وبني مؤيّ ٍد
بأنّه واضع اللبنات األوىل للحداثة الغربية ،وأ َّن َم ْن أىت بعده ِمن املفكرين الذين
جهروا بها ،قد خرجوا من تحت عباءته ،أمثال قاسم أمني الذي دعا إىل تغريب
املرأة ،وعيل عبد الرازق الذي تبنى الطَّرح العلامين املتأثر بالنمط الغريب يف
عالقة الدينِ بالدول ِة ،وأحمد لطفي السيد الذي دعا إىل العصبية للق ْو ِميّة املرصية
امتدا ًدا للفرعونية ،وسالمة موىس ووليم ويلكوكس[[[ ،ولويس عوض الذين دعوا
[[[ -ويليام ويلكوكس مهندس بناء بريطاين عمل يف مرص والعراق وتركيا يف إنشاء قطاع الري .أنشأ يف
مرص سدة أسوان وأثناء عمله يف العراق سدة الهندية .ترجم اإلنجيل للهجة املرصية وكان من أول الدعاة
لتبنيها بدال من العربية الفصحى يف مرص كلغة للكتابة والقراءة إضافة لكونها لغة للتخاطب.
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حى[[[ .لذا ينبغي علينا التوقف
إىل استخدام ال َعا ِمية ،وإحاللها محل الف ْ
ُص َ
عند تجربته والنظر فيها إللقاء الضوء عىل فكره ومنهجه يف محاول ٍة لإلجابة عن
بعض التساؤالت وطرحها للقارئ العريب من جديد:
هل انطلقت أفكار الطهطاوي من مرجعي ٍة أيدلوجي ٍة ساعدت عىل توجهاته
وطمس معامل التاريخ من أجل التقرب من الحكام؟
ما موقف رفاعة الطهطاوي من الفكر التغريبي؟
هل ساهم الطهطاوي يف إدخال الحداثة الغربية؟
وهل قام بالفعل بالدور األول يف طمس معامل الحضارة اإلسالمية وتحويلها
إىل مسخ من الحضارة الغربية؟
وهل وضع الطهطاوي اللبنات األوىل لقاسم أمني يف تحرير املرأة؟
وما موقف الطهطاوي من الفكر االستعامري ؟
هل أسس الطهطاوي للقومية العربية التي بعدت عن الهوية اإلسالمية؟
وقبل أن نجيب عن هذه األسئلة ال ب ّد من تسليط الضوء عىل حياة الشيخ
رفاعة الطهطاوي.
نبذة عن حياته

ولد رفاعة رافع الطهطاوي يف  7جامدى الثانية سنة 1216هـ املوافق 15
أكتوبر سنة 1801م يف مدينة طهطا إحدى مدن محافظة سوهاج بصعيد مرص،
[[[ -لويس عوض :تاريخ الفكر املرصي الحديث من الحملة الفرنسية إىل عرص إسامعيل ،الجزأين األول
والثاين ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،الطبعة الرابعة 268 /2( .1987 ،وما بعدها.
وانظر أيضً ا :هالة مصطفي :اإلسالم السيايس يف مرص من حركة اإلصالح إىل جامعات العنف ،مركز
الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألهرام ،القاهرة ،ط1412 ،1هـ 1992م .ص.).27
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وقد التحق باألزهر يف سنة 1817م ليتلقى تعليمه عن العديد من شيوخ األزهر،
أهمهم الشيخ حسن العطار (1766م-1835م) والذي كان له أكرب األثر يف توجه
الطهطاوي الفكري وال سيام يف إعجابه وانبهاره بالغرب والحداثة الغربية ،لقد
توىل العطار مشيخة األزهر سنة 1830م ،ويعده البعض رائدا ً من رواد النهضة
العربية الحديثة حيث تتلمذ عىل يديه الطهطاوي ،واألديب اللغوي محمد عياد
ري من املسترشقني
الذي هاجر إىل روسيا عام 1840م ،وتخرج عىل يديه عد ٌد كب ٌ
وظل هناك حتى تويف
يف مدينة بطرسربغ الذين تلقوا علوم اللغة العربية وآدابها ّ
يف بطرسربغ سنة 1861م.
وقد أنشأ الشيخ حسن العطار جريدة الوقائع املرصية وترأس تحريرها.
كان يرت ّدد عىل املجمع العلمي الذي أنشأه نابليون عقب احتالله ملرص سنة
1798م ،وكانت له عالق ٌة حميم ٌة مع حاكم مرص محمد عيل باشا ،وقد أدى ذلك
ربر ذلك أنه
إىل اتهامه من قبل بعض العلامء أنه مهاد ٌن ملحمد عيل يف حني أنّه ي ّ
يريد مصلحة األزهر! ،ولذلك أخذ الطهطاوي عن العطار التقرب الشديد ملحمد
عيل وأرسته بعد عودته من فرنسا عىل نحو ما سرنى بعد.
خاص عند أستاذه الشيخ العطار ،إذ كان يالزمه
وكان لرفاعة الطهطاوي امتيا ٌز
ٌّ
حتى خارج الدروس ليتلقى عنه علوماً أخرى ،كالتاريخ والجغرافيا واألدب.
وكان يرشكه معه يف االطالع عىل الكتب الغربية التي مل تتداولها أيدي علامء
األزهر.
يف سنة 1821م تخرج رفاعة من الجامع األزهر ،وهو يبلغ من العمر واحد
وعرشين عاماً .ثم مارس التدريس يف الجامع األزهر ملدة عامني (1822م ــ
1824م) ،ثم انتقل إىل وظيفة واعظ وإمام يف خدمة الجيش ،واستمر يف هذا
العمل حتى سنة  .1826ويف سنة 1826م قررت الحكومة املرصية إيفاد أكرب
بعثاتها إىل فرنسا وكان الطهطاوي ضمن هذه البعثة عىل الرغم من أنه مل يكن
طالباً من طالب هذه البعثة.
املنعطف الكبري يف سرية رفاعة الطهطاوي مع سفره خارج مرص
وهنا يبدأ
ُ
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ألول مرة يف 13إبريل عام 1826م ،متجهاً إىل فرنسا ضمن بعث ٍة تتكون من أربعني
طال ًبا ،أرسلها محمد عيل عىل منت السفينة الحربية الفرنسية (الترويت) لدراسة
اللغات والعلوم األوروبية الحديثة ،وكان الطنطاوي حينها يبلغ عمره  24عا ًما.
كإمام لها
كان الشيخ حسن العطار وراء ترشيح رفاعة للسفر مع البعثة
ٍ
ٍ
وواعظ لطالبها ،حيث زكاه عند محمد عيل ،ولذلك كان من بني  18فقط
من املتحدثني بالعربية ،بينام كان البقية يتحدثون الرتكية .وذهب بصفته إما ًما
للبعثة وفر ًدا من أفرادها.
لقد اجتهد الطهطاوي ودرس اللغة الفرنسية ونبغ فيها حتى صار علامً بني
ٍ
سنوات
الفرنسيني يف باريس ،يقصدونه حتى بعد رجوعه مرص ،وبعد خمس
حافل ٍة أدى رفاعة امتحان الرتجمة ،وق َّدم مخطوطة كتابه الذي نال بعد ذلك شهر ًة
واسع ًة (تخليص اإلبريز يف تلخيص باريز) ويسمى هذا الكتاب أيضاً (الديوان
النفيس بإيوان باريس) وهو الذي صور فيه الطهطاوي رحلته إىل باريس.
وللطهطاوي العديد من املؤلفات نذكر أشهرها عىل سبيل املثال ال الحرص:
 1مواقع األفالك يف وقائع تليامك. 2التحفة املكتبية يف تقريب اللغة العربية. 3ا ٔنوار توفيق الجليل يف ا ٔخبار مرص وتوثيق بني إسامعيل.  4قالئد املفاخر يف غريب عوائد األوائل واألواخر. 5مناهج األلباب املرصية يف مباهج اآلداب العرصية.  6نهاية اإليجار يف سرية ساكن الحجاز. 7املرشد األمني يف تربية البنات.أما عن وفاته فقد وافته املن ّية يف 1873م ،حيث ابتعد رفاعة الطهطاوي يف
آخر حياته عن الساحة ،وترك مكان الصدارة الذي ظل يشغله طيلة خمسني سنة
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يرتجم علوم وأفكار أوروبا والقوانني الوضعية ويرأس تحرير جريدة «الوقائع
املرصية» ،ويكتب املقاالت ويؤلف الكتب ويقنن األفكار .ولكن عىل الرغم
من الدوراملميز الذي قام به الطهطاوي يف زيادة حركة التنوير يف مرص بعد عودته
ري عىل الحركة الثقافيّة التي امتدت بعده لسنوات-
من فرنسا -الذي كان له ا ٔث ٌر كب ٌ
إال أن كتاباته التفصيلية عن الحياة يف باريس وتأرجحه بني الذم فيها واإلعجاب
بها جعلت القارئ العريب يتحري يف منهجه بني األصالة والدعوة للتغريب ،ومن
أجل ذلك وجب علينا التوقف لتحليل موقفه ،وذلك بالرجوع إىل املحيط الذى
سطع فيه نجم الطهطاوي والذي كان أهم أسبابه التقرب من محمد عيل وايل
مرص ومنشئ حركة التغريب والتي بدأها ببعثات املرصيني إىل الغرب.
العوامل املؤثرة عىل فكر الطهطاوي
عاش الطهطاوي محرتماً لدينه اإلسالمي وموقرا ً لشعائره ،ولكنه يف الوقت
ريا عايش محمد عيل وإبراهيم وعباس وسعيد وإسامعيل،
نفسه كان موظفاً كب ً
فقد ريض محمد عيل ومعظم أبنائه الوالة عن رفاعة الطهطاوي ،وأنعموا عليه
ٍ
بإقطاعيات ها ّم ٍة ،وقد بلغت ثروته يوم وفاته
بالرتب والترشيفات وا ٔلحقوه
ألف وستامئة فدان[[[ غري العقارات ،وهذه ثروته كام ذكرها عيل مبارك باشا
يف «خططه»[[[ فقد أهدى له إبراهيم باشا حديقةً نادرة املثال يف «الخانقاه»
(حي الخانكة حاليا) ،تبلغ  36فدانًا ،كام أهداه محمد عيل  250فدانًا مبدينة
طهطا ،وأهداه الخديو سعيد  200فدانًا ،وأهداه الخديو إسامعيل  250فدانًا،
بينام اشرتى الطهطاوي نفسه  900فدانًا ،فبلغ جميع ما يف ملكه إىل حني
وفاته  1600فدان ،غري ما رشاه من العقارات العديدة يف بلده طهطا ويف
القاهرة ،وكان يطمع يف املزيد واملزيد ،وكتب يف ذلك قائالً «وملا كانت
حسنات ويل النعم تكاِثرالنجو َم َعد ًدا واألنفاس َمد ًدا؛ هتَف لسان الجميع
عن خالص الود الشاكر عىل حسن الصنيع بالدعاء له ببسط األكف إىل
املوىل السميع ،فقالوا :اللهم ا َٔدم علينا إحسانه العديد ،وبَحرإنعامه املديد،
[[[ -محمد سليامن  :رفاعة الطهطاوي رؤية من قريب ،بحث منشور مبكتبة اإلسكندرية ،ص.6
[[[ -عيل مبارك  :الخطط التوفيقية ،املطبعة الكربى ،األمريية ،القاهرة.
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حتى اليزال يقول طاِلُب رفده وإحسانه :هل من مزيد؟[[[.
فامذا قدم الطهطاوي حتى يسخى عليه هؤالء الوالة هذه األموال واألرايض؟
مل يكن لشخص مثل الطهطاوي أن يصل إىل ما وصل إليه وهو يف س ّنه
وبدعم من
املبكر من العلم والجاه إال بدعم من األرسة الحاكمة ،من ناحي ٍة
ٍ
شيخه حسن العطار الذي دخل تحت مظلة الطاعة لوالة األمر دون اعرتاض،
كام تقرب ألعضاء الحملة الفرنسية وعلامئها ،ما أثار حوله الجدل واألقاويل
يف ذلك الوقت .لقد كان العطار سبباً يف تقريب تلميذه ملحمد عيل وترشيحه
للسفر إىل فرنسا .وقد أفرد الطهطاوي العديد والعديد من القصائد حول الخصال
واملآثر الحميدة ملحمد عيل وأرسته ،بل كرس معظم عنواين فصول كتابه
«مناهج األلباب» يف اإلعالء من شأن محمد عيل وقد أنشد فيه قائالً:
ملرص به شأن رشيف زهت به

وعز منيف قد أظلت ظالله

أتاح لها املوىل مليكاً قد انتمى

إليها ومن أقىص البالد ارتاحله

محمد أفعاله عىل مكارم

بديع صفات ال تعد فضاله

[[[

وكذلك أنشد يف األمري إبراهيم باشا بن محمد عيل قوله:
من كان مثل أمرينا فقرينه

إسكندر أو كرسى أو رشوان

يف كفه سيفان سيف عناية

والشهم إبراهيم سيف ثان

بطل مكارمه الجليلة قلدت

[[[

هام الزمان مكلل التيجان

[[[

[[[ -رفاعة رافع الطهطاوي  :مناهج األلباب املرصية يف مباهج األداب العرصية ،مؤسسة هنداوي للتعليم
والثقافة ،ص .374

[[[ -املرجع السابق :ص.186

[[[ -كان كرسى يلقب بأنه رشوان.

[[[ -رفاعة رافع الطهطاوي  :مناهج األلباب ،ص.186
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ويشري الطهطاوي إىل أنه بفضل سياسة محمد عيل الحكيمة ع ّم الرخاء
وانترش العدل وسادت السعادة بني الناس بسبب انتعاش الحالة االقتصادية،
فصل
ٌ
والتي نتج عنها رىض الشعب وسعادته ،فجاء يف كتاب «مناهج األلباب»
بعنوان إسعاد الحكام للبالد والعباد فيقول« :ليس من ملوك مرص من تَفتَخر به
األهايل مثْل افتخارهم بالخديو األكرم ،حيث إنّه تَأَ ّسس يف ا ٔيامه قواعد عدل ّية
ال تُحىص ،ومآثر منافعها جلية ال تُستَقىص[[[ .ويستمر الطهطاوي يف املدح
والتمجيد يف محمد عيل إىل أن وصفه بأنه «وحيد زمانه يف جميع ا ٔوصافه،
وفريد ا ٔوانه يف عدله وإنصافه»[[[.
جله التاريخ عن الظلم والقهر الذي تعرض له عامة الشعب
وعكس هذا ما س ّ
املرصي يف زمن محمد عيل ،حيث سجل املؤرخ املرصي الكبري عبد الرحمن
رصا لحكم محمد عيل-يف كتابه «عجائب األثار» ،مدى
الجربيت –وكان معا ً
الظلم والقهر الذي تعرض له الشعب املرصي يف عهد محمد عيل والذي نهب
خرياته ووجهها ملصالحه الخاصة ،وعالقاته بالدول األجنبية ،والتي كانت سبباً
رئيس ًيا الستغراب مرص واستيالءه عىل خريات الشعب املرصي بشكلٍ ال ميكن
حرصه ،ويستشهد الجربيت بقول نقيب األرشاف الشيخ عمر مكرم الذي كان له
ري يف تويل محمد عيل الحكم ،فيقول بأن «الذي جمعه وجباه من البالد
إسها ٌم كب ٌ
يزيد عىل ما رصفه أضعافًا كثريةً وأما غري ذلك فكله كذب ،وإن وجد من يحاسبه
عىل ما أخذه من القطر املرصي من الفرض واملظامل فلن يسعه الدفاتر»[[[ .ويرى
الجربيت أن شهادة عمر مكرم هي سبب نفيه بعي ًدا عن القاهرة والتي تقبلها عمر
ٍ
شديد وال سيام أن بلد النفي بعيد ٌة عن القاهرة التي فيها محمد
برتحاب
مكرم
ٍ
عيل ،وبتعبري عمر مكرم «يف بلدة مل تكن تحت حكمه»[[[ .ويعلق الجربيت عىل
ذلك بأن نفي محمد عيل لعمر مكرم جاء عقابًا له من الله ،بسبب وقوف عمر
[[[ -املرجع السابق .275
[[[-املرجع السابق.182 :

[[[-عبد الرحمن حسن الجربيت ،عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ،تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد
الرحيم ،الجزء الرابع ،دار الكتب املرصية ،طبعة بوالق ،1998 ،ص .161
[[[ -املرجع السابق  :ص .161
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مكرم يف البداية بجانب محمد عيل ومساعدته عىل تقلد الحكم فيقول «وأما
السيد عمر فإن الذي وقع له بعض ما يستحقه ،فمن أعان ظاملاً سلط عليه وال
يظلم ربك أحد[[[ وهذا يدل عىل مدى ظلم وقهر محمد عيل للشعب املرصي،
وباألخص فئة العلامء الذين يعارضوه وال يرضون بظلمه.
كذلك هذا القول من إمام ونقيب األرشاف داللة عىل حكم محمد عيل الذي
يخالف الرشيعة اإلسالمية ،كام أنّه دالل ٌة عىل نهب خريات الشعب املرصي
ورصفها يف غري مصارفها املستحقة ،هذا باإلضافة إىل أ ّن منح وعطايا محمد
عيل ال تكون إال للمقربني فقط الذين يخدمون أفكاره وأهدافه ،ومن يخرج عن
طاعته يكون جزاؤه النفي والعقاب بشتى وسائله .لذلك يصف الجربيت محمد
عيل بالديكتاتور الظامل «يحب السيطرة والتسلُّط وال يأنس ملن يعارضه»[[[ .وهذا
واقع الكثري من العقوبات التي أحلت مبعارضيه ،منها نفي الشيخ عمر مكرم كام
أرشنا ،ومنها قتل ابن الجربيت الوحيد وبسببه فقد الجربيت نظره حزنًا حتى وفاته.
لقد زاد محمد عيل يف قسوته وطغيانه عىل الشعب خاصة بعد نجاحه يف بعض
اإلصالحات والتجديدات التي متت يف عرصه ،والتي تكلفت مبالغ طائلة تديّ َن
بعضها من الغرب األورويب ،والتي انعكست بدورها يف تدخل الغرب يف الشؤون
املرصية ،ما جعل محمد عيل وأتباعه من غري املسلمني يسلكون سياسة من أبرز
عالماتها الظلم والقهر واالستعباد ضد جموع الشعب املرصي ،فجمع حجج
األرض من الفالحني وفرض عليهم السخرة ،أو دفع رضيبة بديلة ،وح َّرم عليهم
أن يأكلوا شيئًا من ك ِّد أيديهم ،وأبطل التجارة ،وزاد يف أسعار املعايش أضعافًا
ٍ
اقتصادي
نشاط
كل
مضاعفة ،وفرض الرضائب التي ال يطيقون دفعها ،وجعل ّ
ٍّ
يؤول إليه ،ونقم عىل الناس[[[ وأرجع الجربيت ذلك إىل ما يتسم به محمد عيل
من «داء الحسد والرشه والطمع والتطلع ملا يف أيدي الناس وأرزاقهم»[[[.
[[[ -املرجع السابق  :ص .162
[[[ -املرجع السابق :ص.150

[[[ -زكريا سليامن بيومي :قراءة جديدة يف تاريخ العثامنيني ،عامل املعرفة ،جدة1991 ،ص.179
[[[ -عبد الرحمن الجربيت  :عجائب اآلثار ،الجزء الرابع ،ص .150
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وقد نتج عن هذه السياسة كره الفالحني الشديد ملحمد عيل وأعوانه،
وهروبهم من األرايض الزراعية ،وترك قُراهم فرا ًرا من السياسة الظاملة ،وأعرضوا
عن االشرتاك يف جيشه ،حتى بلغ عدد الفالحني الفا ّرين يف عام واحد عام
1831م ستة آالف فالح [[[ .أما يف املدن وبخاصة يف القاهرة فيذكر الجربيت
أن محمد عيل حني كلف الناس بتعمريها «اجتمع عىل الناس عرشة أشياء من
الرذائل وهي :السخرة ،والعونة ،وأجرة الفعلة ،والذل ،واملهانة ،وتقطيع الثياب،
ودفع الدراهم ،وشامتة األعداء ،وتعطيل معاشهم ،وأجرة الحامم»[[[ ،وفتح
للتجار األوربيني الباب عىل مرصاعيه لدخول مرص والهيمنة عىل اقتصادها،
وأصبحت مرص هي املزرعة التي تعتمد عليها أسواق أوروبا من املنتجات
الزراعية ،وارتبطت مرص بأوروبا ارتباطًا حضاريًّا وتجاريًّا ،وأصبح اعتامد طبقة
التجار الناشئة يف مرص عىل األسواق األوربية من الناحية االقتصادية وبالتايل
السياسية ،إىل جانب متكني دعاة الثقافة األوربية من السيطرة عىل الحياة الفكرية
أنذاك .وهذا أمر أكَّده املؤرخ اإلنجليزي أرنولد توينبي يف قوله« :كان محمد
عيل دكتاتو ًرا ،أمكنه تحويل اآلراء النابليونية إىل حقائق ف َّعالة يف مرص[[[.
نالحظ يف ما سبق أن هذا الظلم بلغ أوجهه يف عام  1931بفرار ستة أالف
فالح وهو العام نفسه الذي عاد فيه الطهطاوي من فرنسا ،أي إن هذا الظلم كان
عىل مرأى ومسمع منه ومع ذلك يف مقابل هذا يستطرد الطهطاوي من ذكر مآثر
ُ
ني يف تَّرصفه،
محمد عيل ومدحه ،ويصفه بأنه «سليم القلب،
صادق اللهجة ،ا ٔم ٌ
حريص عىل ود عشريته
يف يف معارشته،
ٌ
حكي ٌم يف ا ٔعامله ،كري ٌم إىل الغاية ،و ٌّ
وجنوده ورع ّيته ومتحبب إليهم»[[[.
ليس هذا فحسب بل يربر الطهطاوي لنفسه وللقارئ كرثة املصاريف التي
أنفقها محمد عيل بشكل يخرج عن ميزانية الدولة املرصية فيقول« :وبالجملة:
[[[- -عمر عبد العزيزعمر :تاريخ املرشق العريب ،دار النهضة العربية ،لبنان ،بريوت ،الطبعة 1،1ص.346
[[[ -زكريا سليامن بيومي :قراءة جديدة يف التاريخ العثامين ص.180

[[[-نقال عن كتاب عبد الرحمن الجربيت دراسات وبحوث ،الهيئة العامة املرصية للكتاب ،القاهرة،
ً
 ،1976ص.14

[[[ -الطهطاوي ،مناهج األلباب ،ص .181
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رت عزميته ،وال يرتاح بَدنُه
فكان املرحوم محمد عيل ال تَكُّل ِه ّمته ،وال تَف ُ
وعقلُه ،بل دامئا مشغول مبا يخص التمدن والتفكر يف التجديدات وحميد
املرشوعات ،وال يبايل باملصارف والتكاليف؛ للحرص عىل تقديم وطنه
املنيف ،وإخراج الرعايا من ورطة التخشن العنيف[[[ ،ويثبت التاريخ من
خالل كتابات الجربيت زيادة أعباء مرص وديونها التي نتج عنها معاناة الشعب
املرصي من الفقر الشديد ،حيث مل تعد توسعات محمد عيل وإصالحاته
املتعددة ،عىل الفرد املرصي البسيط إال بالفقر والعوز الذي أثقل كاهله فقرا ً
عىل فقر ،األمر الذي زيفه الطهطاوي جملة وتفصيالً بأن محمد عيل أخرج
حا له بقوله« :وملا كانت حسنات ويل النعم
الشعب املرصي من فقره ،ماد ً
تكاثر النجوم عدداً واألنفس مددا ً[[[.
ومن هنا نجد أن ما كتبه الطهطاوي عن محمد عيل وأرسته من العدل والسعادة
التي حصل عليها الشعب املرصي هو أم ٌر ينايف للحقيقة التاريخية التي كتبت
ٍ
وتعتيم لحقيقة
تزييف
عن ظلم محمد عيل للشعب املرصي ،ما يدل عىل وجود
ٍ
محمد عيل املستبدة والظاملة.
وال جدال أن هذا التزييف كان من أجل املال والشهرة والتقرب لألرسة
الحاكمة ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى يظهر لنا الغرض األسايس ملحمد
ٍ
فرنيس من أجل
بتخطيط
عيل يف إرسال البعثة املرصية لفرنسا والتي كانت
ٍّ
السيطرة عىل العقول املرصية ،وتشبعهم بالثقافة الغربية ،فقد كتبت األمريكية
«فرانسيس ستونر» يف كتابها «الحرب الباردة الثقافية» معلق ًة عىل غرض الحملة
الفرنسية األسايس وأهميتها يف تغيري السلوك بقولها« :املسترشق الفرنيس
ورجل الحرب «بونابرت» كان متنب ًها ألهمية الثقافة يف تغيري السلوك ،إذ نراه
بعد أن يغادر مرص يف العام التايل للحملة الفرنسية ،يرسل إىل خليفته «كليرب»
يطلب منه انتقاء حوايل خمسامئة من الصفوة االجتامعية يف مرص ،وإرسالهم
إىل باريس للبقاء فرتة ،يتعرفون خاللها عىل الحياة الثقافية يف فرنسا ،ويعودون
[[[ -املرجع السابق :ص .212
[[[ -املرجع السابق :ص .374
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بعدها محملني بهذه الثقافة ،ويعملون عىل نرشها ،فك ًرا وسلوكًا فيتم االستيعاب
والتوحد ،وتزول مشاعر الغربة واالغرتاب [[[.
إضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن الطهطاوي كان قري ًبا ج ًدا من املسترشق «سلفسرت
دي سايس» ،الذي يعرف مبكره ودهائه نحو الرشق ،ففتح له أبواب فرنسا
بكل أنوارها ومباهجها ،فامتثل الطهطاوي
عىل مرصاعيها وق ّربه من املحافل ّ
لتوجيهاته ،فتعلم الفرنسية ،ودرس التاريخ ،والجغرافيا ،والفلسفة واآلداب
الفرنسية ،وقرأ مؤلفات «فولتري» ،و«جان جاك روسو» ،و«مونتسكيو» ،وتعلم فن
العسكرية ،والرياضيات .وقد كان ذلك له أعظم التأثري عىل كتاباته التغريبية ،ومن
أبرز الدالئل عىل ذلك عرض الطهطاوي نفسه يف كتابه «تخليص اإلبريز» حيث
يعرض رسالة من دي سايس يقول فيها« :إىل حبيبنا الشيخ رفاعة الطهطاوي،
حفظه الله ،وا ٔبقاه .ا ٔما بعد فإنه سيصلك مع هذا ما طلبته منا من الشهادة بأننا
قرا ٔنا الكتاب املشتمل عىل حوادث سفرك ،وكل ما ا ٔمعنت فيه النظر من ا ٔخالق
الفرنساوية وعوائدهم وسياساتهم وقواعد دينهم وعلومهم وا ٓدابهم وجدناه مليحاً
مفيدا ً يروق الناظر فيه ،ويعجب من وقف عليه ،وال بأس ا ٔن نعرض خط يدنا
عىل «مسيو جومار» وإن شاء الله يحصل لك مبصنفك هذا حظوة عند حرضة
سعادة الباشا وينعم عليك مبا ا ٔنت ا ٔهله ودمت عىل ا ٔحسن حال .محبك الداعي:
سلوسرتي دسايس الباريزي[[[.
من هنا نجد توضيح ملدى إعجاب دي سايس مبا يكتبه الطهطاوي
عن الفرنسيني ،فال ميكن لدي سايس أن يعجب إال مبا يروق له ويتفق مع
أيديولوجيته .وإىل جانب تأثر الطهطاوي بدي سايس فقد تأثر أيضً ا بجومار
الذي كان يرشف عىل البعثة املرصية ،والذي كان يد محمد عيل يف فرنسا لتنفيذ
مقاصده التغريبية هناك ،كام أنه أخذ بيد الطهطاوي إىل كل املحافل الفرنس ّية
بكل أنوارها ومباهجها ،ومع ذلك يصفه الطهطاوي بأنه مثل أبناء مرص البارين
فيقول« :الخواجة جومار فإنه يسعى بهمته ورغبته يف تنفيذ مقصد الوايل ويسارع
[[[-فرانسيس ستونر سوندرز  :الحرب الباردة الثقافية ،ترجمة  :طلعت الشايب ،.املركز القومي للرتجمة،
الطبعة الرابعة ،ص...17
[[[ -رفاعة الطهطاوي  :تخليص اإلبريز يف تلخيص باريز،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،،ص 210
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يف املصلحة بال إنكار ،فكأنه من ا ٔبناء مرص البارين»[[[ .كذلك ذكر الطهطاوي
رسالة جومار له والتي توحي بهدف الغرب الذي يسعى ملدنية الوطن العريب
وفصله عن الدين والتي تتضح من خالل توجيهات جومار للبعثة املرصية بقوله:
«إنكم منتدبون لتجديد وطنكم الذي سوف يكون سببًا يف متدين الرشق بأرسه...
أمامكم مناهل العرفان فاغرتفوا منها بكلتا يديكم»[[[.
وهذا ما يجعلنا نشري إىل أن كتابات الطهطاوي جاءت يف أغلبها ذات
مرجعي ٍة أيديولوجي ٍة ،حيث جاءت معظم كتاباته مصبوغة بالفكر الغريب الذي
نحت مالمحه يف فكر الطهطاوي خالل الخمس سنوات التي قضاها يف فرنسا
من ناحية ،ومن ناحية أخرى جاءت كتاباته تخدم سياسات الحاكم الفرد سوا ًء
أكان هذا الحاكم محمد عىل ا ٔم أوالده من بعده ،وكذلك السياسة التغريبية التي
جاء بها االحتالل الفرنيس.
لذا ينبغي علينا ا ٔن ننتبه إىل أن كتابات رفاعة الطهطاوي جاءت مركب ًة غري
بسيط ٍة ولها ا ٔوج ٌه متعدد ٌة ومـتـفـرقـ ٌة وا ٔحـيـانـا مـا تـبـدو متعارض ًة يف الظاهر
عىل األقل ،ولذلك يجب علينا عدم التمجيد الحافل بها أو الرتخيص واالستهانة
بها ،مع األخذ يف االعتبار أن كتاباته جاءت متأثر ًة امتدادا ً وانحسارا ً حسب تقلب
األحوال السياسية واختال ف مشارب الحكام ،ما نتج عنه عدم إتاحة الحركة
الحرة يف كتاباته نتيجة تقيدها بالسياسة يف ذلك الوقت ،ويدعم ذلك موقف
الطهطاوي من الحداثة الغربية.
موقف الطهطاوي من الغرب
ري انعكس عىل نشاطه بأكمله،
كان لتقرب الطهطاوي من محمد عيل أث ٌر كب ٌ
ويتجىل هذا بوضوح خاص ًة يف كتاب «تخليص اإلبريز يف تلخيص باريز»
وكتاب «مناهج األلباب املرصية يف مباهج األداب العرصية» حيث كان
الطهطاوي متحمساً جدا ً إلنجازات الحضارة الغربية ،وكان مؤيدا ً نشطًا إلدخال
[[[-املرجع السابق  :ص200

[[[ -محمد زكريا توفيق :الطهطاوي رائد من رواد النهضة والفكر الليربايل (الحوار املتمدن)http:// ،
.www.m.ahewar.org/s.asp?aid=163131&r=0
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األفكار الغربية التي رأى أنها ستكون مقبول ًة للعرب ،ولذلك نادى باالنفتاح عىل
علوم الغرب وثقافته والتواصل معهم لتحقيق املنافع املادية واملعنوية وع ّبــر
عن ذلك قــائالً« :إن مخالطــة األغــراب ،وال ســيام إذا كــانوا مــن ا ٔولــي
األلبــاب ،تجلــب لألوطــان املنــافع العموميــة ...والــبالد اإلفرنجيــة
مشــحونة بــأنواع املعارف واآلداب ،ال ينكر إنسان ا ٔنها تجلب األنس ،وتزين
العمران .[[[»...ومن أجل ذلك ناضـل الطهطاوي ووصـل الخيـوط بـني الشـرق
والغـرب ،ووقـف موقــف العــداء مــن دعــوات العزلــة ،و ُعقــد الــنقص
التــي تســلم إلــى االنغــالق علــى الذات ،فأخذ يـدعو الشـعوب اإلسـالمية
إلـى االنفتـاح علـى املجتمعـات املتحضـرة ،ويســـفه دعـــاة العزلـــة[[[.
فالتواصل ،علـــى حــ ّد قوله هو «الدواء الشايف والعالج املعـايف للـداء
الـذي عـاىن منـه العــرب لعـدة قـرون[[[ .وال ضري يف ذلك ،فاالنفتاح هو سمة
رضورية للمجتمعات املتحرضة لنقل الخربات البرشية واالستفادة منها ،ولكن
تكون دامئا اإلشكالية يف كيفية االستفادة من هذه الخربات ومدى مالءمتها
للبيئة العربية واإلسالمية من جهة ،ومن جهة أخرى كيفية التوافق بني العنارص
الوافدة من الغرب مع منظور الرؤية اإلسالمية والرشقية ،وهذا مل يحدث يف
انكب عىل نقلها من الغرب ،فلم مييز
انتقاء الطهطاوي للعنارص واألفكار التي
ّ
يف كثري من األحيان بني ما يجب نقله وما يجب تركه مبا يتالءم مع البيئة العربية
واإلسالمية ،وكان ذلك نتيجة االنبهار الكبري نحو الشعب الفرنيس والغرب،
شعب رائ ٌع وبسببه تحقق لفرنسا الرخاء االقتصادي
حيث رأى أن الشعب الفرنيس
ٌ
سنوي عظي ٌم»[[[،
فيقول« :وملا كانت رعيتهم رائعة كانت الدولة عندهم لها إيرا ٌد
ٌّ
ٍ
مبقارنات مفتعل ٍة ومتكرر ٍة
وال مشكل يف ذلك ،ولكن تبدأ اإلشكالية عندما يبدأ
بني الشعب العريب والشعب الفرنيس ،تنتهي بوضع الشعب الفرنيس يف مكان ٍة
[[[ -رفاعة رافع الطهطاوي ،األعامل الكاملة ،ج ،1ص.54

[[[ -ا ٔمان عبد امل ٔومن قحيف ،إشكالية التقدم يف العامل اإلسالمي ،دراسة تحليلية يف فكر رفاعة الطهطاوي،
دار النهضة العربية ،القاهرة2002 ،م ،ص.52

[[[ -الطهطاوي ،مناهج األلباب ،ص .93
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سامي ٍة يف مقابل التقليل من مكانة الشعب املرصي ،األمر الذي يوضح وجود
أيديولوجي سابقٍ ملثل هذه املقارنات ،وعىل ذلك يرى الطهطاوي أن
دافع
ٍّ
الفرنسيني غري مقلدين نظرا ً لبحثهم املستمر عن أصول األشياء والربهنة عليها،
أناسا بطيئني وعاطلني غري مباليني ،وغري ملمني
ويف املقابل ،كان املرصيون ً
قليل منهم هو الذي يشارك يف النقاشات العامة،
بالقراءة والكتابة ،وأن عد ًدا ً
أصل
ً
ولذلك يتميز الشعب الفرنيس عىل ح ّد قوله بأنّهم «ليسوا أرساء التقليد
بل يحبون دامئاً معرفة أصل اليشء واالستدالل عليه ،حتى إن عامتهم أيضاً
يعرفون القراءة والكتابة ،ويدخلون مع غريهم يف األمور العميقة ،كل إنسان
عىل قدر حاله ،فليست العوام بهذه البالد من قبيل األنعام كعوام أكرث البالد
املترببرة»[[[ .وعىل الرغم من ذلك نجد تناقضاً يف مواقفه ناحية الغرب عندما
يعود يف وصف كتبهم بأنها ينقصها الدقة إذا ما قورنت بالكتب العربية ،فيقول
ٍ
حواش
رشاح وال
«وا ٔما كتب الفرنسيس فال يشء من ذلك فيها ،فليس لكتبها
ٌ
إال نادرة»[[[ أي إن الكتب العربية أكرث دقّ ًة وعمقاً مام يكتبه الفرنسيون ،ويظهر
هنا تر ّدد الطهطاوي بني الغرب والرشق ،وهكذا كانت سمة الرتدد هي السمة
كل محاوالته املستمرة يف إدخال الفكر الغريب يف ما ميكن أن
الرئيسية يف ّ
يكون مقبوالً ومفيدا ً يف ظروف الحياة املحلية ،ومتوافقًا مع الرشيعة اإلسالمية،
إال أنه يف الواقع مل يكن موفقاً يف بعض األحيان حيث كانت اختياراته يف نقل
كل صور الحياة الفرنسية بسلبياتها وإيجابياتها ،تنعكس عىل عادات وتقاليد
ّ
املرصيني يف ذلك الوقت والتي لألسف انتقلت إليهم سلبياتها قبل إيجابياتها،
تلك العادات الغربية والغريبة عن املجتمع املرصي وعن العامل العريب بصف ٍة
عا ّم ٍة ،حيث يالحظ القارئ يف كتاب «تخليص اإلبريز» أن الطهطاوي قدم رسدا ً
ٍ
ٍ
وافياً
سلوكيات
بكل ما تحمله من
وبفقرات مطول ٍة عن مظاهر الحياة الفرنسيةّ ،
ٍ
وعادات غربي ٍة أبعد ما تكون عن حياة املجتمع الرشقي واإلسالمي ،متب ًعا يف
ذلك سياسة الرتغيب لإلقبال عىل الحضارة الغربية ثم سياسة الرتهيب والتحذير
ٍ
عبارات مقتضب ٍة ج ًدا ،بأن علينا األخذ منها مبا
منها ،إال أن تحذيره ظهر يف
[[[-املرجع السابق  :ص83

[[[-املرجع السابق  :ص 178
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يتوافق مع رشيعتنا اإلسالمية ،ما جعل كتاباته تأيت أشبه بدعاي ٍة للغرب وال سيام
بعد املقارنات املفتعلة التي عقدها الطهطاوي بني أحوال الغرب وأحوال العرب
ريا لوصف
وتأكيده املستمر إىل لفت انتباه القارئ العريب مبقولته اعلم مش ً
الحياة الغربية ،باإلضافة للمقارنات املتكررة بني نصارى الغرب ونصارى الرشق
اللذين وصفهم الطهطاوي بالدونية ،بخالف نصارى الغرب الذين يتميزون عىل
ح ّد قوله بالذكاء فيقول« :اعلم أن الباريزيني يختصون من بني كثري من النصارى
بذكاء العقل ،ودقة الفهم وغوص ذهنهم يف الغويصات ،وليسوا مثل النصارى
القبطة ،يف أنهم مييلون بالطبيعة إىل الجهل والغفلة»[[[ ،وهنا يقصد بالنصارى
القبطة نصارى مرص.
وال ضري يف وصفه أن الفرنسيني كانت لهم صفاتٌ جيدة ج ًدا .ومع ذلك،
هل هناك أي حاج ٍة الستخدام األقباط للمقارنة لتوضيح هذه النقطة؟ هل كان
من الصواب واإلنصاف أن يقول أ ّن األقباط كان لديهم «نزعة طبيعية نحو الجهل
والغباء» ،أليس من األفضل أن يقارن بني حالتهم املؤسفة الغارقة يف الجهل
والتدهور االجتامعي باللغة الفرنسية بدالً من إشعال نريان الفتنة بني األقباط
واملسلمني وهو أم ٌر ال يويص به اإلسالم.

إن مقارنة الطهطاوي بني نصارى الغرب ونصارى الرشق تفصح عن مغالط ٍة
ٍ
وتناقض يف كتاباته التي أكدت يف مواضع أخرى عىل رضورة احرتام األديان
األخرى ،فنجده وهو بصدد عرضه ألنواع التمدن املعنوي واملادي ،يدرج تحت
التمدن املعنوي بأن قوام امللة املتمدنة تلك «التي تسمى باسم دينها وجنسها
لتتميز عن غريها»[[[ ،ذلك أن تع ّدد األديان هي سن ٌة كون ّي ٌة نصت عليها اآلية
اس أُ َّم ًة َو ِ
اح َدةً»[[[ .ولذلك ارتكن الطهطاوي
الكرمية « َولَ ْو شَ ا َء َربُّ َك لَ َ
ج َع َل ال َّن َ
للرأي القائل «أما وقد اتسع اإلسالم فكل إمرئ وما يختار»[[[ ،وهو رأي يدعو
[[[ -املرجع السابق ،ص.83

[[[ -الطهطاوي ،مناهج االلباب ،ص13

[[[ -سورة هود ،آية .118

[[[ -الطهطاوي  :مناهج األلباب ،ص.13
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لحرية العقيدة ،وهذا يناقض مقارنته املستمرة بني النصارى واملسلمني ووضع
النصارى الرشقيني دامئاً يف مرتبة أدىن يف مقابل نصارى الغرب .ويستمر تناقض
الطهطاوي يف عرضه ملظاهر وزيف الحضارة الغربية ،فيصف املسارح الفرنس ّية
التي يكتب مصطلحها الفرنيس بالعربية (تياترات) والتي يرى أن أعظمها األوبرة
عندهم ويصفها بأنها مثل «املدرسة العامة يتعلم فيها العامل والجاهل»[[[ ،وقد
تح ّول هذا املصطلح ليكون ضمن اللهجة املرصية تياترو ،وهي عادة اتبعها
الطهطاوي يف كتبه لتغريب اللغة العربية بإدخال املصلحات األجنبية عليها،
ليس هذا فحسب ،بل كان لوصف الطهطاوي لحياة تلك املسارح يف فرنسا
ري عىل سياسة أرسة محمد عيل يف إنشاء مثل هذه املسارح وانتشارها
أث ٌر كب ٌ
يف مرص ،حيث أنشأ الخديو إسامعيل بن محمد عيل دار األوبرا املرصية عام
 ،1869والتي تقام عليها الحفالت املوسيقية عىل غرار مثيالتها يف فرنسا ،وقد
دعم هذا بال شك ما حمله الطهطاوي من رياح تغريبية بعد رحلته وافتنانه بالحياة
يف فرنسا والتي تتضح بوصفه للمسارح املنترشة بها وعىل األخص األوبرة التي
يرى فيها فضائل عظيمة فيقول« :ولو مل تشتمل التياتر يف فرنسا عىل كثري من
النزعات الشيطانية لكانت تعد من الفضائل العظيمة الفائدة ،فانظر إىل الالعب
ٌ
ففرق
بها فإنهم يحرتزون ما ا ٔمكن عن األمور التي يفتنت بها املخلة بالحياء،
بعي ٌد بينهم وبني عوامل مرص ،وا ٔهل السامع ونحوهم[[[ ،وبعيدا ً عمّ يحدث يف
مثل هذه األماكن من أمو ٍر مخلّ ٍة بالحياء ،نجد الطهطاوي يشجع عىل إدخال
بكل ألوانها إىل الحياة املرصية ،وال سيام بعد وصفه ألماكن الرقص
املوسيقى ّ
التي وصفها أنها عندهم منتزهات ،ونالحظ من حديثه أن هذه األماكن ليست
منتزهاً ألهل البلد وحدهم وإمنا هي أيضً ا منتزهاً للجالية املبتعثة فيقول« :ومن
وقل أن دخلت ليالً
املنتزهات محال الرقص املسامة البال وفيه الغناء والرقصّ ،
يف ٍ
بيت من بيوت األكابر إال وسمعت به املوسيقى واملغنى ،ولقد مكثنا مدة
ال نفهم لغنائهم معنى ا ٔصالً ،لعدم معرفتنا بلسانهم»[[[ ،والعجيب أن الطهطاوي
[[[ -املرجع السابق .134

[[[-املرجع السابق ،ص .135

[[[ -املرجع السابق ،ص .136
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مييض قد ًما ليس يف وصف أماكن املوسيقى فحسب ،بل يصف أيضاً أماكن
ورقص مذمو ٌم ،فيعقد مقارنة
رقص حمي ٌد
يقسم الرقص ألنواع:
ٌ
ٌ
الرقص حيث ّ
بني رقص النساء يف مرص ورقصهن يف فرنسا فيقول« :بخالف الرقص يف ا ٔرض
مرص ،فإنه من خصوصيات النساء ،ألنّه لتهييج الشهوات ،وا ٔما يف باريس فإنه
من ٌ
مخصوص اليشم منه رائحة العهر ا ٔبدا ً»[[[ ،ثم يزيد الطهطاوي يف وصف
ط
ٌ
ٍ
حركات
أصحاب هذه األماكن وصفاً عينياً ويرسم بكتاباته ما يقومون به من
تفصيل ّي ٍة ،وكأ ّن القارئ يرى هذه الحركات رؤي َة العني فيقول« :وقد يقع يف
الرقص رقص ًة مخصوص ًة ،بأن يرقص اإلنسان ويده يف خارصة من ترقص معه،
وأغلب األوقات ميسكها بيده»[[[.
ٍ
ديني كانت مهمته يف
وإمام
واعظ
وال شك أن هذا ال يجب أن يصدر من
ٍ
ٍّ
األساس إرشاد وتوجيه البعثة املرصية يف باريس ،وال أدري ما حاجة الواعظ
واإلمام فضالً عن غريه من املسلمني يف دخول مثل تلك األماكن .وما كان لشيخ
ودعم من قوى تغريبيّ ٍة وسياسي ٍة
من خريجي األزهر أن يفعل ذلك إال بتوجي ٍه
ٍ
ساعدته عىل كتابة ذلك والتي حددت يف نهاية املطاف توجهه الغريب.
لقد انعكس تناقض الطهطاوي يف فكره بشكلٍ
سلبي عىل القارئ العريب
ٍّ
كل يش ٍء دون تر ّد ٍد ،أو رفض
نفسه ،حيث أدى ذلك إىل الرت ّدد بني نقيضني :قبول ّ
كل يش ٍء ،وتغريت املفاهيم برسع ٍة مل تكن متوقعة ،فلم يصبح الرشق هو الرشق
ّ
والغرب هو الغرب بل انتقلت تقاليد الحياة الغربية إىل الوطن العريب فانهال
الناس منها مقلدين غري مبالني بالفروق بني الثقافتني.
لقد تغافل الطهطاوي منذ البداية بأن نقله للحضارة الغربية وثقافتها هو نقل
يتأثر به القارئ الناشئ يف بيئ ٍة مغلق ٍة تحافظ عىل القيم واألصول كالبيئة الرشقية
التي تأثرت تأثرا ً شديدا ً بهذه الكتابات التحرريّة ،التي تغلغلت داخل البيئة
املرصية عىل وجه الخصوص ،ما جعل الثقافة الغربية والفرنسية تتوغل داخل
[[[- -املرجع السابق ،ص .137

[[[ -الطهطاوي ،تخليص اإلبريز يف تلخيص باريز ،ص .137
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الحياة املرصية بشكلٍ يكاد يغطي عىل عادات وتقاليد أهل مرص أنفسهم.

إن ما يهدف إليه الغرب هو الحداثة التي «هي تحقيق عامليّة من خالل
التغريب ،وكونية من حيث الطموحات ،لتكسب رشعية عابرة للتاريخ وعابرة
للثقافة ،وال تقف عند حد العلم والتقنية ،بل تتجاوز ذلك ،لتفرض نفسها عىل
األيديولوجيات والعقائد لتحقق املركزية ،وترى أنّها هي من يستحق املدح
لعظمتها وتقدمها ،يف حني ا ٔنها تحمل يف خفاياها رصا ًعا مري ًرا مع اآلخر ،بهدف
القضاء عىل خصوص ّية الحضارات األخرى»[[[ .ومن أجل ذلك ،يُعد الطهطاوي
بكتاباته عن الحياة يف فرنسا والغرب من أوائل الحداثيني املُر ّوجني لها ،إ ْن مل
يكن األول الذي أدخل الحداثة الغربية ملجتمعاتنا الرشقية ،والتي مل تقترص
عىل املظاهر الحياتية ،بل توغلت داخل العديد من األفكار التي قلبت موازين
املجتمع ،وعىل سبيل املثال ال الحرص ،نجد املفاهيم الحداث ّية التغريبية
متوغل ًة داخل العديد من االتجاهات الفكرية يف منهج الطهطاوي ،منها مفهومه
عن املرأة ومفهومه لالستعامر وأراؤه السياس ّية عىل نحو ما سيتضح فيام ييل.
أثر الفكر التغريبي عىل مفهوم الطهطاوي للمرأة

ريا بقضية املرأة ،ويتضح ذلك يف دعوته إىل
اهتم الطهطاوي اهتام ًما كب ً
تحديث الدولة واملجتمع ،فمدنية املرأة تكمن يف حصولها عىل حقوقها ،وليس
مثة دليل أقوى عىل التخلف والرببرية من تلك املجتمعات التي تحجب عىل
املرأة حقوقها ،ومتنعها من مامرسة حريتها ،وقد أراد الطهطاوي للمرأة املرصية
أن يكون لها دو ٌر ممي ٌز يف بناء الحضارة ،فقد أراد لها أن تتقدم وتنفتح عىل حضارة
اآلخر ،دون فقدان قيمها الدينية واألخالقية ،فكان شديد االهتامم بقضية املرأة،
واعتربها من أهم قضايا النهضة االجتامعية ،فهي القادرة عىل أن تخلق جيالً
متقدماً ،وتساهم يف صنع كوادر متعلمة ومعلمة وعاملة ،فاملرأة يف نظره «ليست
مخلوق ًة من أجل املالذ فقط ،بل إنها أم تصنع أمة وحضارة[[[ ،ولذلك رأى أن
[[[ -جريار ليكرك :العوملـة الثقافيـة ،ترجمـة :د .جـورج كتـورة ،ط ،1بيـروت ،دار الكتاب الجديدة،
2004م ص.483

[[[-رفاعة رافع الطهطاوي ،األعامل الكاملة،تحقيق ودراسة محمد عامرة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب،
سلسلة كتب الرتاث ،ج  ،1ص .)86
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سلب حريتها يشكل خط ًرا عىل تقدم األمة ،ولهذا طالب الطهطاوي من خالل
كتاباته بحريّة املرأة وتقدمها يف املجتمع ،معتق ًدا أنه بهذه الدعوى سيزيل عنها
جحافل الظلم والجهل .وكانت تلك ا ٔوىل الصيحات التي تنادي بتقــدم املرأة
وحريتها ،وتعالت الصيحات برضوورة تحرير املرأة من القيود التي رأوا أنها
تكبلها ،ولذلك رأى الطهطاوي ا ٔن الفـرق بني املرأة والرجل هـو فـرق ذكـورة
وا ٔنوثـة فقــط ،وا ٔن للمرأة صــفات متتــاز بهــا عــن الرجــل» فإذا ا ٔمعن
ٔي وج ٍه من الوجـــوه ،وفـــي
العاقل النظر الدقيق يف هيئة الرجل واملرأة يف ا ّ
ا ٔي نسبة من النسب ،مل يجد إال فرقًا يسريا ً يظهر يف الذكورة واألنوثة»[[[ وهنا
إشارة إىل مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة ،وأن حقيقة املرأة يف ذلك الوقت
كانت غائبة عن األذهان ،حيث كانت املرأة الرشقية تشعر بالظلم واإلجحاف
نظرا ً للسيطرة املستبدة التي ميارسها الرجل تجاهها ،ما كان له أكرب األثرعىل
تحفيز الكتابات التي تنادي بحريتها والتي وضع أسسها الطهطاوي ثم تبناها
قاسم أمني يف محاولة لتغيري أحوالها بشكل كبري.
وقد بدأ الطهطاوي هذا التغيري باملناداة بتعليم املرأة حيث يرى أن تعليمهن
«عبارة عن تنوير عقولهن مبصباح املعارف املرشد لهن ،فال شك أن حصول
النساء عىل ملكة القراءة والكتابة ،وعىل التخلق باألخالق الحميدة ،واالطالع
عىل املعارف املفيدة هو أجمل صفات الكامل»[[[ ومل يقف طموح الطهطاوي
عىل املطالبة بتعليم املرأة القراءة ،بل دعا إىل تعلمها املعارف واآلداب عموماً،
فليست املعارف واآلداب يف النساء إال محامد كالرجال ،فكام قال الطهطاوي:
«تعلموا األدب ،فإن كنتم ملوكاً تربيتم ،وإن كنتم وسطاً فقتم أقرانكم ويحسن
األدب يف النساء زيادة ملا فيهن من الرقة الطبيعية واملحاسن املعنوية ،فنسبة
ذكاء املرأة الطبيعي إىل أخالقها وعوائدها ،كنسبة لطافتها وظرافتها إىل أعضائها
الظاهرة ،فهي باألدب جميلة حساً ومعنى»[[[ .ويضيف الطهطاوي إىل ذلك
أن فضيلة املرأة وجاملها يكمن يف صفة الحياء «فالحياء صفة ممدوحة فيهن،
[[[-الطهطـاوي :،املرشـد األمـني يف تربية البنات والبنني ،ط ،1مرص ،مطبعة املدارس امللكية1289 ،هـ .ص49

[[[ -رفاعة الطهطاوي ،األعامل الكاملة ،ج 1ص . 208-207

[[[-رفاعة الطهطاوي ،املرشد األمني ،ص .48
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فالالئق مبن يريب البنات ويتعهد شؤونهن أن يرتكهن عىل حيائهن»[[[.
وال جدال يف ما كتبه الطهطاوي عن صفات املرأة املسلمة وما يجب أن
ٍ
وسلوكيات حميد ٍة ،وهذا ناب ٌع من تنشئته األزهرية وبيئته
تتحىل به من أخالقٍ رفيع ٍة
املسلمة ،إال أن املشكلة تكمن يف تغلغل الفكر التغريبي عىل كافة القضايا التي
يتناولها الطهطاوي وتأثره الشديد باملظاهر الغربية الخداعة ،ما أعطى لكتاباته
صبغة حداثية تغريبة ،حاول نقلها إىل الرشق مبصطلحات توحي بانبهاره الشديد
بجوهر ومظاهر املرأة الغربية ،فجاءت دعوته لتحرير املرأة نتيجة لتأثره الشديد
مبظاهر وعادات النساء يف فرنسا ،حيث يتطرق إمام البعثة املرصية وخطيبها
ٍ
ملكانة املرأة بني الرجال يف فرنسا ،ملخصاً
شديد كيف يتعامل
وبإعجاب
ٍ
الرجل مع املرأة هناك فيقول« :والغالب أن الجلوس للنساء وال يجلس أحد من
الرجال إال إذا اكتفت النساء ،وإذا دخلت إمرأة عىل أهل املجلس ،ومل يكن ثم
كريس خا ٍل قام لها رجل وأجلسها ،وال تقوم لها امرأة لتجسلها ،فاألنثى دامئاً
يف املجالس معظمة أكرث من الرجل ،ثم إن اإلنسان إذا دخل بيت صاحبه ،فإنه
يجب عليه أن يحيي صاحبة البيت قبل صاحبه ،ولو كرب مقامه ما أمكن ،فدرجته
بعد زوجته أو نساء البيت»[[[.
وهنا تظهر البداية األوىل يف إعجاب الطهطاوي بتح ّرر املرأة يف الغرب
واختالطها بالرجال ،والذي يتضح أكرث بوصفه مظاهر املرأة الفرنسية ،فتارة
يصف إعجابه مبالبسهن ،وتارة بشعورهن ،وتارة أخرى ،يصف سيقانهن ،فيقول
مستحسناً مالبسهن عىل الرغم من خالعتها «ومالبس النساء ببالد الفرنسيس
لطيفة بها نوع من الخالعة»[[[ .كام يقول يف وصف شعر النساء الفرنسيات
ٍ
شديد وصف مباهج الحياة الغربية بكل ما فيها من
إسهاب
بعد أن قدم يف
ٍ
حياة األنوار والحرية والرفاهية ،يف مقابل الحياة املنغلقة واملقيدة والفقرية
يف املجتمع العريب ،وبعد أن يكون القارئ تشبع بحياة األنوار املوجودة يف
[[[ -املرجع السابق ،ص.4

[[[- -رفاعة الطهطاوي ،خليص اإلبريز ،ص .136
[[[ -املرجع السابق .129 :
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املجتمع الغريب ،يأيت الطهطاوي بفقر ٍة مقتضب ٍة جدا ً« :ومن خصالهن التي ال
ميكن لإلنسان ألّا يستحسنها منهن عدم إرخائهن الشعور ،كعادة نساء العرب،
فإن الفرنسيس يجمعن الشعور يف وسط رؤوسهن»[[[ .أما عن وصفه لسيقان
خصوصا
النساء هناك فيقول« :بل هن دائً ا البسات للرشابات ،الساترة للساق،
ً
عند الخروج إىل الطريق ،ويف الحقيقة سيقانهن غري عظيمة ا ٔصالً»[[[ .إ ّن مثل
هذا الكالم عندما يخرج من رجلٍ
أزهري (إماماً وخطيباً) ال متلك املرأة أمامه يف
ٍّ
ذلك الوقت إال أن تستحسنه وتع ّده ُمسلَّم ًة ملا يجب أن يكون عليه شكل املرأة،
وقد كان هذا الوصف البذرة األوىل التي التقطها قاسم أمني لتحرير املرأة وخلع
الحجاب الرشعي وتأويله مبا يتنايف مع الغرض األسايس للحجاب ،الذي أمر
به اإلسالم ،وبالطبع هذا الكالم هو كال ٌم اليليق بإمام البعثة املرصية وواعظها.

فمن الواضح أن الطهطاوي تناىس وظيفته التي أٰرسل من أجلها إىل فرنسا،
ٍ
تناقض وتر ّد ٍد دو ًما يف معظم كتاباته بني
فخطفته حياة األضواء ،ما أدى إىل وجود
األخذ باملوروث الديني والوافد الغريب ،وقد نتج عن ذلك خروج الطهطاوي
عن الهدف األسايس البتعاثه لفرنسا بأن يكون إماماً وخطيبا للبعثة هناك ،فجاءت
كتاباته يف شكل دعوة لتحرر املرأة العربية وانطالقها للتربج ،وهذا ما يتناقض
مع ما جاء يف القرأن والسنة عن الحجاب الرشعي ،كام يتناقض مع كتابات
الطهطاوي ذاته بااللتزام بالرشيعة اإلسالمية ،التي حث عليها ،وكأنه يكتب عنها
باستحياء خوفاً من لوم علامء األزهر له والذي كان فردا ً من أفراده قبل سفره.
ولهذا كان نقله لعادات النساء يف فرنسا تارة بإعجاب وتارة باستهزاء ،دون
تدقيق يف املصطلحات التي توحي بانبهاره بوضع املرأة الفرنسية ،والتي اعتربتها
املرأة العربية دعوة ومناشدة لها بتقليد ذلك ،واملتتبع لألحداث التاريخية يف مرص
بعد انتشار كتاب الطهطاوي (تخليص اإلبريز) يجد أن كل العادات التي كتبها
الطهطاوي عن مظاهر املرأة الفرنسية انتقلت إىل نساء مرص عىل وجه الخصوص.
مل مييز الطهطاوي يف كتاباته بني ما يجب نقله للقارئ وما يجب تركه ،وكان
[[[ -املرجع السابق.130 :

[[[ -املرجع السابق :ص.139
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ال بد أن يجاهر وينقد العادات الغربية مبا ال يتفق مع مجتمعاتنا الرشقية ،بدالً من
ٍ
شديد ال يوحي إال بتفاعله مع الغرب ،وهذه عادة
وباقتضاب
نقده عىل استحيا ٍء
ٍ
دعاة التغريب تحت مسمى التنوير والحداثة ،يحاولون تحرير املرأة ال من الظلم
الذي ي ّدعونه ،ولكن لالقتداء بالغرب ،وهذا ما حدث حيث أصبحت اإلشكالية
يف وقتنا الحارض هي أن املرأة املسلمة أصبحت تقلد املرأة الغربية يف مظاهرها
الخارجية ،فتقلدها يف تربجها ومالبسها مبا ال يتامىش مع الحياء اإلسالمي،
ومن ثم بدالً من أن تخرج املرأة من عبودية املجتمع والرجل ،دخلت يف عبودية
ورشاكة األفكار الغربية غري املالمئة للمرأة الرشقية ،ومن ثم مل تستطيع املرأة يف
مجتمعاتنا الرشقية أن تخرج من دائرة التخلف ،ألنها مل تنظر لألمر عىل أنه بناء،
بل عىل أنه أخذ واستهالك لألفكار وغريها .فليس املرفوض أن تتعلم املرأة أو
طبيعي متارسه بجانب أخيها الرجل ،وإمنا املرفوض
حق
تعمل ،فالعمل والعلم ٌّ
ٌّ
هو التقليد األعمى للمرأة األوروبية يف مظاهرها الخارجية .وهذا ما يحدث األن
يف مجتامعتنا الرشقية املعارصة حيث انتقلت صيحات التحرر بكافة أشكالها
يف مجتامعاتنا الرشقية ما ساعد عىل ضعف وخلخلة البنية االجتامعية والدينية.
مفهوم الطهطاوي لالستعامر
تشكل موقف الطهطاوي نحو الفكر االستعامري انطالقاً من مشكل ٍة بلورها
الطهطاوي وذكرها ببساط ٍة يف التساؤل األيت :كيف أن مرص ،التي كانت حضارتها
يف طليعة العلم والفنون والقوه العسكرية ،تقف اآلن وراء أوروبا؟
ووفقا للطهطاوي ،فإن دونية مرص ألوروبا كانت مرئي ًة يف العديد من
املجاالت (عيل سبيل املثال ،فن ًّيا واقتصاديًّا وعسكريًّا) ،ولكن كل ذلك ميكن
أن يعود إىل الحالة الكارثية للعلوم املرصية والثقافة العلمية ،املوجودة يف
عهده .ومن أجل أن يعاد املجد من جديد ال ب ّد من إعادة ما كان ملرص من قوة
ومجد كانت متتلكهام يف املايض ،ولهذا الغرض ،ادعي أن الغزو املرصي
واستعامر السودان كانا مناسبني بشكل فريد إلعاده توحيد شطري النيل.
وال ّ
شك أن تأثر الطهطاوي بالفكر الغريب ،بجانب ارتباطه الوثيق بالسلطة
يف عهدي محمد عيل وإسامعيل ،وحرصه عىل تربير سياستهام التوسعية قد
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ج ّره إىل الوقوع يف هذا املأزق لتربير التوسع االستعامري عىل وجه اإلطالق،
ومن أجل ذلك وضع الطهطاوي تربيرا ً لسياسة محمد عيل االستعامرية بتأويله
وتفرقته بني استعامر مذموم واستعامر حميد فيقول« :اإن من قصد االستيالء عىل
مملكة ال يخلو عن ا ٔحد ا ٔمرين :إما ا ٔن يكون كالصياد يقتنص مص َيده بكل مكيدة،
ا ٔو كامللتقط لليتيم املفارق ا ٔبويه؛ لينقذه من التهلكة ،ويجعله وليده ،فاألمر
الثاين هو املمدوح ،وهو مقص ٌد حمي ٌد ألويل الفضائل من ا ٔصحاب الفتوح»[[[،
ويقصد بذلك بالطبع محمد عيل الذي يربر له كل أعامله .هذا باإلضافة إىل
صبغ الطهطاوي سياسة محمد عيل االستعامرية بالصبغة الدينية ،حيث وضع
محمد عيل يف مصاف القديسني اللذين تولوا الدفاع عن الدين وحاميته ،فقد
َ
«كذلك فتَح محمد
جاء استعامره للسودان من أجل إنقاذ الدين هناك فيقول:
عيل الشأن لغري هذه البالد من البلدان ،كَفتْحه لألقطارالسودانية ما وسع دائرة
املنافع الوطنية ،وحروبه مع وإىل عكا معلومة ،وجوالن جنوده يف الشام وغري
الشام مفهومة ،مل تكن تلك من محض العبث ،وال من ذميم تعدي الحدود إذ
ج ّل مقصوده تنبيه أعضاء ملة عظيمة ،تحسبهم ا ٔيقاظاً وهم رقود»[[[.
كان ُ
يستخدم الطهطاوي ألفاظ القرآن الكريم يف غري موضعها ،لتربير سياسة محمد
عيل االستعامرية ،فيقول بأن اآلية الكرمية «تحسبهم أيقاظاً وهم رقود» يُقصد بها
يب فهو يُربر لنفسه
الدول املستعمرة .ولألسف هذه طبيعة ّ
يل غر ٍّ
كل فك ٍر إمبرييا ٍّ
من منطلق الدين استعامر البالد األخرى ،مثل الحمالت الصليبة التي جاءت
بدعوى الدين .وأيضاً نشري ملوضو ٍع آخر يُظهر تناقض الطهطاوي ،حيث نجد يف
كتابه «مناهج األلباب» يذكر الهدف الحقيقي ملحمد عيل يف استعامره للسودان
وهو الطمع يف ثروة السودان ومعادنها فيقول« :وقد كان املرحوم محمد عيل من
وقت حيازته واستيالئه عىل السودان التي استوىل عليها بسيفه…… مشغول البال
باستكشاف معادنها واستخراجها ،فلذلك سافر إليها بنفسة ليمتحن معادنها»[[[.
ويف الحادثة نفسها يرى الطهطاوي أن استعامر محمد عيل لهذه البالد هو
[[[ -الطهطاوي  :مناهج االلباب ،ص .182

[[[-املرجع السابق ،ص .184
[[[-املرجع السابق ،ص .213
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داللة عىل نيته الحسنة إلصالح أحوالها التي وصفها بالرببرية والتوحش ،ولذلك
فبدالً من أن يدين الطهطاوي محمد عيل عىل سياسته التوسعية بدون أدىن
الخاصة ،أعطاه األجر والثواب عىل ذلك ،فيقول« :وقد كان
حق سوى منفعته
ٍّ
ّ
َص العلامء
السلف ال يعلمون شيئًا إال ا ٔن تَتَقدمه الن ّية الخالصة ،ومع ذلك فقد ن ّ
حج بنية التجارة كان له ثواب بَقدر قصده الحج ،فكذلك الفاتح ملكة إذا
أ ّن من ّ
نوى إصالح حالها ،وتربية ا ٔهلها ،وتهذيب ا ٔخالقهم ،وإسعادهم ،وتنعيم بَالِهم،
حسن الظ ّن يف حق املرحوم
وتحسن ا ٔحوالهم برفع الظلم عنهم ،كام يقتيض به ُ
خله قصد منفع ٍة دنيويّ ٍة ما ال
َاب قطعا ولو د َ
محمد عيل كام هو الواقع ،فه ُومث ٌ
يفارق امللوك ،من حب املحمدة يف غالب األحيان»[[[.
ومن الالفت للنظر ذلك التشابه الكبري بني فكر الطهطاوي واملؤرخ والسيايس
الفرنيس ألكسيس دو توكفيل ( )-1859 1805اللذان يتشاطران التربير نفسه
زاعم
لإلمرباطورية بأنها ستولد املجد للشعب املنترص ،حيث يعتقد توكفيل
ً
أ ّن وجود فرنسا يف الجزائر له ما يربره عىل أساس أنّه سينعش الحالة االقتصادية
والسياسية يف بالده [[[ .وباملثل جادل الطهطاوي حيث رأى أ ّن الحكم املرصي
ريا قويًّا للشعب املرصي بعظمته املاضية ،وأن مرشوعه
عىل السودان كان تذك ً
االستعامري الكبري يف أفريقيا سيكون مبثابة حاف ٍز لعظمته يف الحياة العامة
فتوكيفيل والطهطاوي عىل ح ٍّد سواء من الحرص عىل حضارتهم والتي ال
بأي وسيل ٍة كانت حتى لو عن طريق استعامر بلدان
يرون إشكالية يف إعالء شأنها ّ
كل من توكيفيل والطهطاوي مؤيدين قويني لحكم بلدانهم
أخرى ،ولهذا كان ٌّ
سوا ًء يف الجزائر أو يف السودان ،عىل أساس أن ذلك من شأنه أن يحسن الحالة
السياسية واالقتصاديّة لبلديهام .وهو لألسف مبدأ ميكافيليل الغاية تربر الوسيلة.
ذلك أن االستعامر بالنسبة لتوكفيل ،سيؤدي إىل إعادة إحياء الدميقراطية
والحرية الفرنسية ،وبالنسبة للطهطاوي فهو وسيلة لتعزيز قوة العاهل املرصي
[[[-املرجع السابق ،ص .183

[2]-Jeffrey Sachs :Alexis de Tocqueville and Rifa’a Rafi’ al-Tahtawi on the Virtues of
Colonialism Responses to Empire in 19th Century French and Egyptian Thought:
https://www.cpsa-acsp.ca/papers-2010/Sachs.pdf
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املطلق ،ومن أجل ذلك أشاد الطهطاوي بالسياسات التوسع ّية التى مارستها
مرص وخاصة يف السودان ،واعترب ا ٔ ّن مرص قد احتلت بذلك مكانها بني ا ٔمم
مثال للتخلف.
ا ٔوروبا املتحرضة .وانتقد ا ٔهل الجنوب يف السودان وعدهم ً
وب ّرر التوسع املرصي هناك بأن ا ٔهايل تلك البالد يعيشون يف مساح ٍة كبري ٍة
من األرض تكفي إلعاشة عرشة ماليني نسمة ،بينام يزيد تعدادهم عىل املليون،
ليس هذا فحسب ،بل تخللت داخل كتابات الطهطاوي نظر ٌة عنرصيّ ٌة لتربير
احتالل مرص للسودان ،تلك النظرة التي هي يف األصل بعيدة عن رشيعة اإلسالم
وأخالقه الحميدة ،فريى من خالل قصيدة نظمها وهو يف منفاه بأن السودانيني
غري صالحني للحضارة وعاجزين عن التقدم إىل ما وراء حالتهم الشبيهة
بالحيوانيّة ،ثم يصفهم بأن نصفهم كالوحوش والباقي كالجامد ،وما كان ذلك
يصدر عن الطهطاوي إال بسبب نزعته الربجامتية والعطايا التي كان يتقاضاها من
األرسة الحاكمة ولذلك يقول« :وما السودان قط مقام مثيل وال سلامي فيها وال
سعادي»[[[.
مرصي ال ميكن بعد أن يرى األعامل الرببرية التي
أي
ٍّ
ويرى الطهطاوي بأن َّ
غرق فيها السودانيون ،أن يبقي عىل موقفه من الالمباالة والتسيّب ،وبدالً من
ذلك ،فإنّه سيستويل عليه الرغبة يف أداء أعامل عظيمة ،كام فعل الفراعنة الجدد
يف السابق ،ولذلك فإنه باحتالل السودان ستستعيد مرص مكانتها يف طليعة العلم
وسمعتها كق ّو ٍة عظمي.

ِ
يكتف الطهطاوي بذلك ،بل نراه يتحدث عن التوسع االستعامرى يف
مل
ا ٓسيا وا ٔفريقيا وا ٔمريكا باعتباره مثالً لتعاظم قدرة الغرب ،وقد أشار إىل ذلك يف
موضعني من «مناهج األلباب» ففي اإلشارة األوىل يقول «إ ّن بريطانيا ا ٔدركت ا ٔن
السبيل لرثوة األمة يكمن يف ازدهار التجارة والصناعة ،وا ٔنهام يجب أال يخضعا
للقيود حتى يتم التوسع يف الواردات والصادرات وتحقيق ا ٔكرب قدر من األرباح،
ومن ثم تجني األمة الرثاء ،وا ٔن بريطانيا غزت بالدا ً كثرية لتحقيق هذا الهدف مثل
الهند وا ٔمريكا وغريهام من البالد ،وا ٔن الهدف الرئييس لربيطانيا هو تنمية الصناعة
والتجارة لصالح شعبها وكذلك شعوب البالد األخرى وا ٔن الدول األوروبية
[[[ -الطهطاوي ،مناهج األلباب ،ص .227
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األخرى كأسبانيا والربتغال وفرنسا وهولندا حذت حذو بريطانيا»[[[.
ويف اإلشارة الثانية ا ٔشاد بغزو بريطانيا للهند باعتباره منوذجاً لتحقيق الرثاء
لربيطانيا فيقول« :إن حامس تلك األمم ينرصف إىل بذل ا ٔقىص الجهود والعمل
املتصل ملواجهة كل خصومها من ا ٔجل تحقيق املجد والرثاء والعظمة»[[[.
والغريب يف األمر ا ٔن الطهطاوي مل يكن مدركاً لخطورة التوسع الغريب يف
الوطن العرىب ،فقد اعترب ا ٔوروبا مصدر املعرفة واالبتكارات الحضارية الحديثة
ال مصدر العدوان ،وا ٔبدى موقفاً متسامحاً تجاه األوربيني الذين وفدوا إىل مرص
واستقروا فيها واعتربهم رشكاء يف الحقوق مع املرصيني طاملا كانوا يساهمون
يف الحياة االقتصادية للبالد .فيكتب« :اإ ّن ا ٔعظم وسائل تقدم الوطن يف املنافع
العمومية رخصة املعاملة مع ا ٔهايل املاملك األجنبية واعتبارهم يف الوطن
كاألهلية»[[[.
ويربر ذلك من خالل املنافع التي ستعود عىل البالد بالتعامل معهم من
ناحية ومن ناحية أخرى ال بد من مسايرة الوقت الذي يتطلب التطور والتقدم
الذي يصحبه رضورة التعامل مع الغرب فيقول« :فلهذا وجب علينا أن نَرسد
يف صحائف هذا الكتاب ما يبدو لنا من أٔحوال املنافع املالمئة ملزاج الوقت
والحال»[[[.
ٍ
بعيد قضية االستثامرات
قريب ا ٔو
ومل يتناول الطهطاوي يف كتاباته من
ٍ
األجنبية التى سيطرت عىل االقتصاد املرصي يف النصف الثاىن من القرن التاسع
عرش ،بل بالعكس أشاد بها بقوله« :فاآلن تعطر ملك مرصبشذا نسائم منافع
املاملك األجنبية»[[[ .ولهذا تجاهل اإلشارة إىل االمتيازات األجنبية وغريها من
مظاهر التغلغل األجنبي يف مرص الذى ا ٔ ّدى يف نهاية األمر إىل وقوع مرص تحت
[[[ -املرجع السابق ،ص .114

[[[ -املرجع السايق ،ص .115

[[[ -املرجع السابق ،ص .163
[[[ -املرجع السابق ،ص .24
[[[ -املرجع السابق ،ص .25
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االحتالل الربيطاىن عام  1882بعد وفاة الطهطاوي بتسع سنوات فقط .وبذلك
وضع الطهطاوي نفسه يف مصاف دعاة االستعامر األوروبيني بتبنيه سياسة
التوسعات التي انتهجها الغرب وكذلك الطبقة الحاكمة ملرص يف ذلك الوقت.
آراء الطهطاوي السياسية وبذور العلامنية
عاصـر الطهطاوي مرحلة حافلة بـالتغريات السياسية ،وتشبعت أراؤه بفالسفة
عرص التنوير ،حيث اطلع عىل أراء روسو السياسية من خالل كتابه «العقد
ريا .وقد متيز عرص التنوير بفصل السـلطة
االجتامعي» ،وتأثر بأفكاره تأثرا ً كب ً
السياسـية عـن الـدين ،وقد كان هذا الفصل هو الثمرة األوىل من مثار العلامنية
الغربية ،التي أطلت مبالمحها عىل الوطن العريب مع بدايات عرص التنوير والنهضة
العربية والتي بدأت معها بذور العلامنية يف الوطن العريب بالدعوة إىل املدنية
باعتبارها الخري يف ذاته ،والتي بدأت بنقل وترجمة القانون الفرنيس إىل اللغة
العربية ،ومن خالل هذا القانون ناضل الطهطاوي يف إرساء دعوات الغرب عن
املساواة والحرية يف الحقوق املدنية ،ولذلك يرى أنه إذا كانت املساواة متثل
حجر الزاوية يف الحقوق املدنية لألمم املتحرضة فإن الحرية تعد جوهر الحقوق
املدنية يف تلك األمم وتعرب عن بلوغها درجة االستقالل .ويعني الطهطاوي بالحرية
حق املواطنني يف التنقل ويف العمل طاملا ا ٔن ذلك ال يتعارض مع حرية األخرين،
وا ٔنه ال يجب وضع القيود التى تحد من حرية الناس وتقيض بتعرضهم للنفي ا ٔو
غريه من العقوبات إال يف إطار القانون وبحكم القضاء وتضمن مفهوم الحرية عنده
ا ٔيضاً حق املواطن يف الترصف يف ثروته ويف التعبري عن رأيه يف حدود القانون[[[.
وقد ميّز الطهطاوي بني خمسة ا ٔنواع من الحرية :الحرية الطبيعية ،وحرية الترصف
والسلوك ،والحرية الدينية ،والحرية املدنية ،والحرية السياسية.
ا ٔما الحرية الطبيعية فتتمثل يف حق املواطن يف إشباع حاجاته الجسدية
والبيولوجية وحرية السلوك تتعلق بالعادات واألخالق التى تتصل بحياة األفراد.
والحرية الدينية تتمثل يف حرية االعتقاد والرا ٔي وإعتناق املذاهب مبا يف
ذلك االفكار السياسية.
[[[ -الطهطاوي ،تخليص اإلبريز ،ص .127
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ا ٔما الحرية املدنية فتتصل بحقوق املواطنني تجاه بعضهم البعض وتتضمن
االلتزام بعدم املساس بحرية الغري.
ويف ما يتعلق بالحرية السياسية فقد اعتربها الطهطاوي من خصائص الدولة
التى عليها ا ٔن تحمي امللكية الخاصة وتضمن للمواطنني حريتهم ،ورا ٔى ا ٔن
الرضائب والتجنيد العسكري الذى تفرضهام الدولة نوع من الواجبات وال تشكل
قيدا ً عىل حرية املواطنني[[[.
وحرص الطهطاوي عىل ا ٔن يجعل تلك األفكار التى طرحها ألول مرة عىل
القارئ العريب مستساغة عنده ،ولذلك انتهج سياسة محمدعيل يف أن مبادئ
اإلسالم متوافقة مع قواعد الحداثة األوربية ،ويوضح ذلك يف مطلع أحد فصوله
يف كتاب «تخليص اإلبريز» بقوله« :وما را ٔيناه من الغرائب يف الطريق ،ا ٔو مدة
اإلقامة يف هذه املدينة العامرة بسائر العلوم الحكمية ،والفنون والعدل العجيب،
واإلنصاف الغريب ،الذي يحق ا ٔن يكون من باب ا ٔوىل يف ديار اإلسالم ،وبالد
رشيعة النبي صىل الله عليه وسلم»[[[.
ولذلك وجد أن هناك إمكانية لتفسري الرشيعة اإلسالمية تفسريا ً يتفق مع
حاجات العرص ،ويف تربيره لذلك ا ٔبرز القاعدة الفقهية التى تذهب إىل ا ٔنه يجوز
مذهب ا ٓخر غري مذهبه
للم ٔومن ا ٔن يقبل بتفسري النص الرشعي املستمد من
ٍ
اعتامدا ً عىل مبدا ٔ املصلحة[[[ ومن هذا املنطق كانت صياغته ملصطلح الوطن
مبنيّة عىل رؤية الطهطاوي ومفهومه للمصلحة وال سيام من منظور الحاكم يف
ذلك الوقت ،وقد كان ا ٔول مفكر عرىب يصوغ هذا املصطلح ويبعده عن إطار
املوروث التاريخي ملفهوم األمة اإلسالمية ،ففي «مناهج األلباب» ،يتحدث
الطهطاوي عن مرص باعتبارها «الوطن املحروس والبلد املأنوس» التي يشهد
الجميع «برتقيها يف القيام بحقوق املدنية» ،وينبه إىل أن «من الواجب عىل
كل عضو من أعضاء الوطن أن يعني الجمعية (مبعنى االجتامع الوطني) بقصد
ّ
[[[ -املرجع السابق ،ص .128
[[[ -املرجع السابق ،ص .63
[[[ -املرجع السابق.
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االستطاعة ويبذل ما عنده من رأس مال البضاعة ملنفعة وطنه العمومية»[[[.
وينقل األبيات واملأثورات التي قيلت يف حب األوطان ،مع إعطاء كلمة
وطن هنا معنى أكرثحداث ًة ،حيث ينحت مفهوم القومية عىل غرار القومية يف
أملانيا وإيطاليا التي تقترص عىل كيانٍ ذايتٍّ ٍ
بعيد عن معنى الوطن األكرب ،فنجده
يرسد الشعر بفصل مرص عن الكيان الكيل للوطن العريب فيقول :
ديار مرص هي الدنيا وساكنها

هم األنام فقابلها بتفضيل

يا من يباهي ببغداد ودجلتها

مرص مقدمة والرشح للنيل

[[[

أما كتاب «املرشد األمني» فقد احتوى عىل باب مفرد عنوانه «يف ذكر الوطن
ومتدينه» فنجد يف الباب الرابع من الكتاب تعريفاً للوطن بأنه «عش اإلنسان
الذي فيه درج ومنه خرج»[[[ ،ويتحدث يف الفصل الثاين من هذا الباب عن «أبناء
الوطن» ويرى أن ما يوحدهم عوامل ثالثة :وحدة اللغة ،وحدة الحكم ،ووحدة
القانون .ويستعمل هنا عبارات «ابن الوطن» و«مرصي» و«أهيل» و«بلدي».
وهنا يقرتب الطهطاوي من مفهوم املواطنة ،ذلك املفهوم الوافد من الغرب
بقوله مثال« :معنى ذلك أنه يتمتع بحقوق بلده وأعظم هذه الحقوق الحرية
التامة يف الجمعية التأنسية (كذا) ،وال يتصف الوطني بوصف الحرية إال إذا ما
كان منقادا ً لقانون الوطن ومعينا عىل إجرائه»[[[ .فهو هنا يؤكد جوهر املواطنة
باملعنى الحديث وهو اشرتاك الناس يف ٍ
سيايس يتضمن مجموع ًة من
عقد
ٍّ
الحقوق والواجبات .وال يغيب عىل الطهطاوي أن هذه الفكرة حديثة املنشأ
فيقول« :وقد كان أهايل غالب األمم محرومني من تلك املزية التي هي من
أعظم املناقب ،وكان ذلك يف األزمان التي كانت فيها أوامر والة األمور جارية
عىل هوى أنفسهم يفعلون ما يشاؤون ،وقد كانت األهايل إذ ذاك ال مدخل لها
يف معارضة حكامهم ،وال محاماة لهم عن أحكام الرشيعة ...فكانوا كاألجانب
[[[ -الطهطاوي ،مناهج األلباب ص .9-8
[[[ -املرجع السابق ،ص .8

[[[ -الطهطاوي ،املرشد األمني ،ص .١٩٩
[[[ -املرجع السابق ،ص .208
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يف أمور الحكومة ،وكانوا ال يتقلدون من الوظائف واملناصب إال مبا هو دون
استحقاقاتهم ،واآلن تغريت األفكار وزالت عن أبناء الوطن هذه األخطار ،فاآلن
ساغ للوطني الحقيقي أن ميأل قلبه بحب
وطنه ألنه صار عضوا من أعضائه»[[[ .وكذلك يتحدث الطهطاوي عن الوطنية
إال أنه مل يكن يقصد بذلك الشعور الذى يجمع بني املتحدثني بالعربية ،ولكنه
قصد به شعور املرصيني باالنتامء إىل بالدهم .فمرص عنده كانت متثل وطناً
متميزا ً ممتدا ً يف ا ٔعامق التاريخ ،واعترب مرص الحديثة وريثة ملرص الفرعونية.
ولذلك فإن املتتبع لفكر الطهطاوي وكتاباته عن الوطن والوطنية يجد أنه
ٍ
أسس وقوانني مدني ٍة بعيد ٍة عن املفاهيم الدينية ،حيث يعتقد
يريس دعامئه عىل
أنه ال يوجد ٌ
ري بني مبادئ القانون الطبيعي والرشيعة ،ويُحا ِول التدليل
فرق كب ٌ
عىل أ َّن األشكال األوربيَّة لل ِّنظام السيايس االجتامعي معروفة للمسلمني منذ
زمنٍ بعيد ،وال تَعا ُرض بينها وبني اإلسالم ،ولذلك كان يصيغ كتاباته يف صياغة
شديدة املواربة ،نظرا ً لحداثة هذه األفكار عىل األمة اإلسالمية يف ذلك الوقت،
ومثل تلك املواربة هي التي تجعله يخلط خلطاً فاحشاً بني الوطن والحاكم،
والتعلق بالوطن وطاعة الحاكم ،بجانب رؤيته أن أهم أسباب التمدن استقدام
األجانب ومنحهم حقوق األهايل ،يف إشارة إىل السياسات التي عرفت يف العرص
العثامين ويف عهد محمد عيل مبرص ،فيقول« :يف ا ٔن ا ٔعظم وسائل تَقدم الوطن
يف املنافع العمومية رخصة املعاملة مع ا ٔهايل املاملك األجنبية واعتبارهم يف
الوطن كاألهلية[[[.
وعندما يتعرض ملفهوم األمة ،يعرفها بأنها« :جامعة الناس الساكنة يف
بلدة واحدة تتكلم بلسان واحد وأخالقها واحدة وعوائدها متحدة ومنقادة غالبا
ألحكام واحدة ودولة واحدة وتسمى باألهايل والرعية والجنس وأبناء الوطن»[[[.
وهنا يبعد الطهطاوي كثريا ً بتعريفه لألمة عن املفهوم اإلسالمي التقليدى ،فلم
يجعل الدين من بني األسس التى يجب ا ٔن تقوم عليها األمة وذكر يف كتابه
[[[ -املرجع السابق ،ص .122

[[[ -الطهطاوي ،مناهج األلباب ،ص .163
[[[ -املرجع السابق ،ص .211
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«املرشد األمني» ا ٔن األمة تناظر العرق ،فهم جامعة من الناس يعيشون معاً يف
ٍ
ٍ
واحد ويتحدثون لغ ًة واحد ًة ويشرتكون معاً يف العادات والتقاليد واألخالق
بلد
ٍ
ويخضعون لحكوم ٍة واحد ٍة وقانونٍ
واحد .وا ٔن مثل تلك األمة يجب ا ٔن تتحىل
بالشجاعة والرزانة ،وتتطلع إىل الرفعة واملجد وتقدير قيمة االستقالل ،وتحرتم
الكفاء من حكامها وتخضع للقانون .بينام يعد الوطن بيتاً لتلك العائلة ومن
ثم وجب عليهم التضامن إذ يجب عىل األمة ا ٔن تتحد وألّا تتفرق صفوفها وال
تتناقض ا ٔفكارها ألن ذلك قد ي ٔودي إىل النزاع واملواطنون ميثلون عائلة واحدة.
وبهذا املفهوم الجديد لألمة وضع الطهطاوي إطارا ً ملا ا ٔصبح يُسمى من بعد
الفكرة القومية يف العامل العرىب ،حيث وضع الطهطاوي بذلك بذرة الوعي القومي
يف مرص .وكانت صياغة هذا املصطلح مبثابة عالمة عىل تجاوز املفهوم اإلسالمي
التقليدي لألمة الذى ينحرص فيمن يدينون باإلسالم ويرتبط بوطنٍ مح ّد ٍد.

وال شك أن دخول مفهوم «القومية» إىل الوطن العريب كان ضمن إطار التأثر
بالفكر الغرىب ،حيث انسلخ من خالل مفهوم الوطن الذي بلوره الطهطاوي
داخل اإلطار الجغرايف الذي يقوم عىل رابط ٍة وثيق ٍة بني املكان واإلنسان.
ومن هنا نجد أن رياح التغريب التي حملتها البعثة املرصية من فرنسا إىل
مرص ساعدت عىل توصيل أهداف الغرب الحداثية إىل منطقتنا العربية وذلك
بطرق املواربة التي اتبعها الطهطاوي الدخال الفكر الغريب الحدايث لعقول
أبناء الوطن العريب ،والتي عمل عىل توصيلها بواسطة مزاوجة األفكار الحداثية
عب عن األفكار الجديدة يف
مع األفكار املألوفة يف املجتمع العريب حيث كان يُ ِّ
ِ
صيغ ٍة قدمي ٍة ،مستخدماً يف ِسياق دفاعه عنها العديد من االس ِتشهادات من القُرآن
واألحاديث النبويَّة وأمثلة من التاريخ العريب ،ويَ ُسوق املقارنات يف ُمصطَلحات
ب إليه.
إسالم َّية ،ويُورِد آراء ألعالم عرب تتَّفق مع ما يذ َه ُ
لقد كانت كتابات الطهطاوي لها صدى بالغ األهمية عند الغرب ملا تحمله
ح تغريب ّي ٍة خطط لها الغرب ليتوغل داخل املجتمعات العربية ،ولهذا
من ريا ٍ
أذهلت كتابات الطهطاوي الغرب مبختلف ميولهم وات ِّجاهاتهم ،ملا قام به من
عمل إلنجاز مهمتهم.

الفصل الثالث
احتدام الذات واآلخر
في ثقافة ّ
الرحالة
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معرفة اآلخر ونقده
عماد الدين عشماوي

[*][[[

يع ّد الشغف باآلخر ،والسعي ملعرفته ،واملقارنة بني أحوالنا وأحواله ،وتقليده
والتعلم منه ،جزءا ً رئيس ًّيا من مكونات الحالة اإلنسانية .والرحلة ،يف سبيل تحقيق
هذا الشغف ،والسعي للمعرفة والتقليد والتجديد من خالل التعلم من اآلخر ،لها
تاريخها الطويل يف حياة الحضارات .وتعترب الرحلة إىل بلدان العامل ،والسياحة
مهم من تراث املسلمني
يف األرض ،للتعرف عىل أحوال األمم من حولنا ،جز ًءا ّ
والعرب يف تاريخنا القديم والحديث.

فقد رحل كثريون منا إىل الغرب والرشق ،طلباً للمعرفة والعلم واملقارنة بني
ٍ
كتابات ثري ًة حول رحالتهم وسياحاتهم
أحوال بالدنا وغريها من البلدان ،وتركوا لنا
وجوالتهم حول البلدان التي زاروها ،فوصفوا عادات وسلوك وأخالق أهلها،
وسجلوا أهم معامل حضارتهم ،وسجلوا انطباعاتهم وتحليالتهم ألسباب تقدمهم
أو تأخرهم.

ويُع ّد محمد ثابت ،الرحالة املرصي ،من أهم كتاب أدب الرحالت يف عاملنا
العريب ،خالل القرن املايض ،الذين جابوا العامل القديم والجديد ،بحثاً عن
أسباب تقدمه ومتدنه ،وسعياً من أجل ترسيخ روح املغامرة بني أبناء أمتنا ،ما
يجعل من دراسة وتحليل ونقد تراثه يف هذا املجال جديرا ً بالبحث.
ويسعى هذا البحث ،لدراسة رحالت محمد ثابت واآلثار املرتتبة عليها ،من
خالل الجمع بني املنهج الوصفي والتحلييل والنقدي .وقد تضمنت الدراسة
مقدمة وثالثة مباحث ،وخامتة :تناول املبحث األول شخصية محمد ثابت،
* ـ باحث يف الفكر اإلسالمي املعارص -مرص.
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والسياق التاريخي الذي متت فيه رحالته .وتناول املبحث الثاين أسباب الرحلة،
وصورة اآلخر واألنا باملقارنة مع رحلة طنطاوي إىل باريس .وأما املبحث الثالث
فيتطرق إىل نتائج الرحلة وتقييمها يف منظور الرحالة محمد ثابت وبعض الرحالة
والجغرافيني والباحثني .ثم خامتة توضح أهم نتائج الدراسة.
محمد ثابت وكتاباته يف سياقه االجتامعي والحضاري
 - 1من هو محمد ثابت؟
متأدب ،ولد يف القاهرة عام 1900م.
يف
حال ٌة ِم ِ
رص ٌّ
محمد ثابت ،هو ر َّ
ٌ
ي وجغرا ٌّ
اشتغل مد ّرساً للعلوم االجتامعية مبدرسة القبة الثانوية ،ثم عميدا ً ملعهد
املعلمني االبتدايئ بالزيتون ،و ُع ِّي ُمراق ًبا للنشاط االجتامعي يف وزارة الرتبية
والتعليم ،ثم اختري يف أواخر حياته لتدريس املواد االجتامعية يف كلية النرص
باملعادي (مدرسة ثانوية عالية أنشأها األجانب يف مرص).
وقد تأثر محمد ثابت برحالت ابن بطوطة ،وعشق السفر والرحالت ،وأجاد
اللغات اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية واإلسبانية والفارسية والسواحلية (لغة
رشق أفريقيا) .ورحل إىل كثري من البلدان حول العامل ،حيث اعتاد أن يقوم
كل سنة ،يُد ِّون فيها مشاهداته يف البالد التي يرتحل إليها.
برحل ٍة كبري ٍة يف صيف ّ
ٍ
ت ِّ
بنزيف يف امل ُخ.
ُوف محمد ثابت ،سنة 1958م ،عىل إثر إصابته
ترك محمد ثابت ،خمسة عرش كتاباً ،وهي :املوجز يف تاريخ الجغرافيا اإلقليمية،
العامل الدميوقراطي كام رأيته ،نساء العامل كام رأيتهن ،دنيا الجنس اللطيف ،العامل
العريب كام رأيته ،جولة يف ربوع أوروبا :بني مرص وأيسلندا أوروبا الغربية ،1926
جولة يف ربوع أوروبا الوسطى وسكاندنفيا  ،1929رحاليت يف مشارق األرض
ومغاربها ،جولة يف ربوع الدنيا الجديدة :بني مرص واألمريكتني  ،1934جولة يف
ربوع أسرتاليا :بني مرص وهونولولو ،1936جولة يف ربوع الرشق األدىن ،بنات
حواء ،جولة يف ربوع آسيا بني مرص واليابان ،1931جولة يف ربوع افريقية بني مرص
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ورأس الرجاء الصالح ،1933جولة يف ربوع العامل اإلسالمي[[[[[[[[[.
 - 2جوالت محمد ثابت يف سياقها التاريخي واالجتامعي
يؤكد علم اجتامع املعرفة ،عىل العالقة الوثيقة بني أنساق الفكر والوقائع
االجتامعية ،وبني أمناط اإلنتاج الفكري ومعطيات البيئة االجتامعية .حيث إ ّن
كل معرف ٍة مرتبط ٍة بسياقها االجتامعي ،ومرتبط ٍة بالفكرة الذاتية (الفردية) هي معرف ٌة
َّ
اجتامعي ثانياً .ويؤكد العلم ،أيضاً ،أن املعلومات
اجتامعي ٌة أوالً ،ثم هي واق ٌع
ٌّ
الخاصة ببيئة املفكر التي نشأ فيها ،والجامعات املرجعية األولية التي احتك بها
(األرسة ،واألقارب ،واألصحاب ،واألساتذة) ذاتُ قيم ٍة كبري ٍة يف هذا املجال.
ويشدد ،علم اجتامع املعرفة ،عىل أنه كلام ازدادت معرفتنا بالتاريخ الشخيص
ريه عليها .ومن
للمفكر ،كلام أمكننا أن نرشح بشكل أكمل األسباب التي بنى تفك َ
ثم تكون اإلحاطة بالبيئة األوىل ،التي ظهر فيها املفكر :التاريخ ،والجغرافيا،
واملعتقد الديني ،والتنشئة ،والتعليم ،والثقافة ،والسياسة ،واألفكار السائدة،
هامة للغاية يف فهم مرشوعه الفكري .فاألفكار ترتبط دامئاً ببيئتها ،سوا ًء أكان
ذلك أخذا ً أم عطا ًء ،رفضاً أم موافق ًة .لكن مع األخذ يف االعتبار ،عدم تحميل
األفكار أكرث ما تحتمل من التأثر بالبيئة ،وال أن نح ّمل البيئة أو ننسب لها الفضل
األول واألخري يف أفكار املفكر[[[ .ومن هذا املنطلق ،فإن التعرف عىل مالمح
[[[-جمعت سرية محمد ثابت وكتاباته من املصادر التالية:
حميدة ،عبد الرحمن.أعالم الجغرافيني العرب ،دمشق:دار الفكر ،ط1984 ،1م /ص.698-697
الزركيل ،خريالدين ،األعالم :قاموس تراجم اشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني،
ج ،6ص.68-67
[[[-رضوان ،محمد.سندباد العرص أنيس العرص ،القاهرة:دار الجمهورية ،ط2011 ،1م ،ص99-98

[[[-أبو القاسم ،فيصل أعالم علامء مرص ونجومها حتى عام 1958م،القاهرة:مكتبة املشارق للنرش
والتوزيع2018 ،م ،ط ،1ص786

[[[-راجع يف ذلك:
املسريي ،عبد الوهاب ،األيدلوجية الصهيونية :دراسة يف علم اجتامع املعرفة،الكويت،املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب(سلسة عامل املعرفة) العدد (1983،)61م ،ج ،2ص147-129
عبد الله ،عصام،من تاريخ األفكار إىل علم اجتامع املعرفة ،القاهرة ،دون نارش2001 ،م ،ص42-17
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حياة ونشأة محمد ثابت األوىل ،يساعدنا يف فهم البذور األوىل الراسخة لفكره.
ولد محمد ثابت يف عام 1900م ،يف مدينة القاهرة ،عاصمة مرص ،وقىض
حياته فيها .وكانت القاهرة يف هذه الفرتة ،تجتهد يف صياغة مرشو ٍع للنهوض
وتجديد الفكر ،واستحداث املؤسسات والنظم ،يف كافة مناحي الحياة ،لتخليص
املجتمعات العربية من حالة الرتاجع ،التي أنتجت االستعامر والقابلية له.
وقد غلب عىل هذه املرحلة ،الثقافة الليربالية األوروبية ،وسيادة املثقف
الحديث املتوجه للغرب ،بقيمه ومؤسساته ،لتجذيرها يف البالد العربية .وكانت
كتابات النهضة تشري إىل التقدم الحادث يف أوروبا واليابان ،وتدعو للتعلم منهم.
فهذا هو السياق الذي نشأ فيه محمد ثابت.
وعليه فقد كانت نشأة محمد ثابت ،نشأ ًة خصب ًة وثريّ ًة ،ومتنوعة التجارب.
ففي مرحلة الدراسة الثانوية ،ويف سن الثالث عرشة سنة ،عندما كان طالباً يف
املدرسة السعيدية الثانوية ،قام بأول رحل ٍة له عىل ظهر جمل من الجيزة إىل
سقارة ،كام فنت يف صباه بقراءة الكتب التي تتحدث عن الرحالت ،واستهوته
بنوع خاص رحالت ابن بطوطة.
ويف ذلك ،يقول عن نفسه« :أحببت الرياضة منذ الطفولة ،ورحت أطلبها
وأمارسها يف كل مكان ،ألن ذلك قد صادف ه ًوى يف نفيس ،وملا ترعرعت
وجدتني مدفوعاً بطبعي إىل األسفار ،فأخذت أجوب البالد رشقاً وغرباً ،وأتجول
يف بحارها وسهولها حبا لالستطالع»[[[ .وإذا أضفنا إىل عوامل النشأة والسياق،
ما تخلل سنوات حياته من خربات اكتسبها يف مجال تخصصه «الجغرافيا»،
جعل اإلقبال عىل الرحلة والسفر أمرا ً متوقعاً .وكان تشجيع زوجته له ومشاركته
إياه بعض رحالته ،عامالً مساعدا ً يف اتجاهه ألدب الرحلة ،كام ظهرت آثار تربيته
االستقاللية وحبه للمغامرة والسياحة يف قيامه برحالته عىل نفقته الشخصية.
لقد عاش محمد ثابت صدام الحداثة بالتقليد بكل روحه ووجدانه يف القاهرة،
كام هو ظاه ٌر يف ثنايا رحالته ،حيث ترك آثارا ً كبري ًة يف عقله ووجدانه ،ويف

[[[-رضوان ،محمد.سندباد العرص أنيس العرص ،مصدر سابق ،ص.96

قراءة في رحالت محمد ثابت إلى الغرب

271

عالقته مع الحداثة الغربية ومقاييسها املادية ،وخاص ًة :مفهوم التقدم ،والنظرة
للمرأة ،والعالقات االجتامعية ،واألرسة املمتدة ،والنظم االجتامعية واالقتصادية
والسياسية املالمئة للنهوض ،وغريها من القضايا التي عالجها يف ثنايا حديثه
وجوالته.
اِنعكست كل العوامل التي واكبت نشأة الرحالة عىل شخصيته ،وأكبسته كثريا ً
من سامتها ،ومنحته كثريا ً من طبائعها ،ما جعل صورة الرحلة والشغف بها جزءا ً
من تكوينه النفيس طيلة حياته ،وجعلته رحال ًة مثابرا ً وباحثاً عن رفعة أمته بني
العاملني ،وذلك يف فرت ٍة عرفت باملخاض السيايس ،وتصادم الحضارات.
صورة الذات واآلخر يف جوالت محمد ثابت
 -1أسباب الرحلة بني رفاعة الطهطاوي ومحمد ثابت
الفضول املعريف الشخيص والهم النهضوي لألمة ،كان هو العامل املشرتك
والغاية من الرحلة عند الطهطاوي ومحمد ثابت .فقد كان محمد ثابت ،من
النخبة الفكرية التي طمحت لتجديد مرص والعرب واملسلمني ،ومحاولة
النهوض بهم ،ولهذا كانت رحالته وجوالته يف ربوع الدنيا ،متسلحاً بتكوينه
العلمي ،واالستقاللية يف الحكم والثقة بالنفس التي ميزته ،فرصة جيدة للحكم
عىل البلدان التي زارها واالستنتاجات التي استخلصها.
مل تتوقف عالقة محمد ثابت عىل مجرد الفضول املعريف الشخيص،
يف ،لكنها امتدت إىل مناقشة قضايا
واالستمتاع والتعلم واالستفادة
ٍ
كمعلم وجغرا ٍّ
مجتمعه وهموم األمة والعرص .ومل ينحرص رأيه يف التقليد الكامل للغري ،أو
يف ،بل كان يسيح يف
التنظري الفوقي ،أو التقاط الخربة الخاصة
ٍ
كمعلم وجغرا ٍّ
ومسلم ،يريد النهوض بأمته .وكانت الغاية من رحلة
يب
الدنيا
ٍ
ٍّ
كمرصي وعر ٍّ
محمد ثابت ،قراءة األنا يف مرآة اآلخر والعكس ،ال مجرد وصف اآلخر .فليست
الغاية تحليل البلدان التي زارها يف ذاتها ،بل تحليل أحوال مرص والعامل العريب
واإلسالمي ،يف مرآة تلك البلدان والعكس.
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وكام فعل «الطهطاوي» ،يف رحلته إىل باريس ،التي أسامها «تلخيص اإلبريز
يف تلخيص باريز» والذي نبه عىل ما وقع له يف سفره ،وعىل ما رآه وصادفه
من األمور الغريبة ،واألشياء العجيبة ،وقيده ،ليكون نافعاً يف كشف القناع عن
محيا هذه البقاع ،التي يقال فيها عرائس األقطار ،وليبقى دليالً يهتدي به طالب
األسفار ،خصوصاً وأنه من أول الزمن وإىل اآلن مل يظهر باللغة العربية- ،عىل
تقديري الخاص-يش ٌء يف تاريخ مدينة باريس -كريس مملكة الفرنسيني-وال يف
تعريف أحوالها وأحوال أهلها[[[.
أكد محمد ثابت ،سريا ً عىل هدي رفاعة يف رحلته ،أن رغبته األكيدة ،يوم
بدأ جوالته يف ربوع الدنيا ،أن يدرس شعوب العامل ،ويتدسس إىل الصميم من
حياتهم ،ليخلص إىل ما يسود بينهم من األخالق والعادات[[[ ،وأن يرى «مرص»
تس ُمو بدراسة الجغرافيا إىل العناية بوصف الشعوب وحياة اإلنسان .وأن تتوجه
عناية املرصيني إىل الرحالت ،ملا فيها من الفوائد الكثرية للوطن وألبنائه ،من
خالل تدوينهم مذكرات ينرشونها بعد عودتهم؛ تزف إىل أبناء هذا الوطن العزيز،
بلغته العربية «كتاب الدنيا» يطالعون فيه أحوال شعوب تقدمت ركب األمم ،وأخرى
تخلفت ،وعىس أن يكون لنا من هذه أحسن العرب ،ومن تلك أجمل األثر[[[.
ولذلك ،حرص محمد ثابت ،طوال جوالته ،أن يدرس البالد التي زارها من
الوجهة الجغرافية واالجتامعية ما استطاع إىل ذلك سبيالً ،وكانت مرص العزيزة
ماثلة أمامه دامئاً ويحدث القوم عنها ،ويشيد بذكرها يف جميع البلدان ،ويصحح
أي معلومات مشوهة هي براء منها[[[.
 -2صورة اآلخر باملقارنة بصورة مجتمعاتنا -

ٍ
ملحات تاريخي ًة عن
كانت جوالت محمد ثابت وجب ًة فكري ًة سهل ًة ،أعطت
[[[-الطهطاوي ،رفاعة.تلخيص اإلبريز يف تلخيص باريز ،تحقيق محمد عامرة ،القاهرة:الهيئة املرصية
العامة للكتاب2012 ،م ،ج ،1ص17-16
[[[-ثابت ،محمد .جولة يف ربوع الدنيا الجديدة ،القاهرة:مؤسسة هنداوي ،ط2014 ،1م ،ص10

[[[-املصدر السابق ،ص10

[[[-ثابت ،محمد .جولة يف ربوع أوروبا ،القاهرة:مكتبة هنداوي،ط2014 ،1م ،ص10
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كل بلد ،وذلك بوصف مظاهر الحياة واملعامل التاريخية والسياحية واملدن
التجارية ،وطباع الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم ،ونظمهم االجتامعية والسياسية
واالقتصادية ،ومدى انتامئهم وإخالصهم لبالدهم.
 -1جولة اليابان
تعد رحلة ثابت إىل اليابان يف الثالثينيات من القرن املايض ،من أهم رحالته
التي أوالها أهم ّي ًة وتحليالً ،ملا لذلك من فائد ٍة ألمتنا يف التعلم من تجربتها
ورشوط انطالقها الحضاري .ففي هذه الجولة ،أعطى محمد ثابت نبذ ًة تاريخي ًة
عن اليابان ،وتاريخها ،ووصف مظاهر الحياة فيها ومعاملها التاريخية السياحية
ومدنها التجارية ،ووصف ما يراه من عادات وسلوك وأخالق اليابانيني ،ووصف
وطنية أهلها وإخالصهم لبالدهم ذلك اإلخالص الذي أضحى مرضب األمثال.
وقد رأى محمد ثابت اليابان باعتبارها «خري قدوة للرشق كله»[[[ .فقد الحظ
أن الشعب الياباين قد حاز عىل تفوقه بأسباب متعددة ،أهمها:
قائال :ما كدت أطأ
أ-أدب ونظافة ونظام اليابانيني[[[ :وهو يصف وصوله لها ً
أرضها حتى بدت الحياة اليابانية يف مظهرها العجيب والجميل ،الناس يسريون
يف سيل دافق ،كل إىل عمله بنشاطه املشهور ،ولن ترى منهم عاطالً أو خامالً،
وال تسمع لكرثتهم جلبة وال ضوضاء[[[.
ب-إخالصهم الشديد ألرستهم ووالؤهم لوطنهم :فالعائلة هناك أساس
املجتمع ،وللعائلة حقوق عىل أفرادها واجبة األداء ،والفرد يضحي مبصلحته
الشخصية يف سبيل الحرص عىل صالح األرسة ،فهي التي تترصف يف زواجه
وتعليمه ومستقبله ،ومن مل يخضع لذلك حرم رشف االنتساب إىل أرسته فينبذه
رض من أفرادها،
الجميع ....ونظام العائلة عندهم يحتم عليهم نرصة من أصابه ٌّ
[[[-ثابت ،محمد .رحاليت يف مشارق األرض ومغاربها ،القاهرة:مؤسسة هنداوي ،ط2014 ،1م ،ص.147

[[[-املصدر السابق ،ص .148-147

[[[-الحقيل ،عبدالله بن حمد .العالقات العربية اليابانية من خالل الرحالت املتبادلة ،عىل الرابط التايل:
https://www.alukah.net/culture/037398//
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حتى لو تطلب ذلك كل أموال األرسة...لهذا مل تكن اليابان يف حاجة إىل مالجئ
وال رشكات تأمني[[[[[[.
ج-تقدمهم الزراعي والصناعي الكبري ،واستغاللهم لكل مواردهم-عىل
ضآلتها ،لتحقيق تقدمهم[[[.
د-مالحظته أن دعامات املدنية ،هناك ،ال تزال رشقية يف الفلسفة واالجتامعيات
والدين والسياسة ،أما يف املاديات فغربية .فلقد جمعت اليابان بني النقيضني
الرشق والغرب ،وكانت حكيمة يف ما نقلته عن الغرب ،فلم تتعصب لدولة دون
غريها ،بل نقلت من كل دولة أحسنها ،وبذلك جمعت بني الحضارتني الرشقية
والغربية مع االحتفاظ بقيمها .ومل تستطع فلسفة أوروبا أو أمريكا التأثري عىل
الياباين ،لكنه الحظ ،أيضاً ،أن انتشار اللغة اإلنجليزية وأفالم السينام األمريكية
سيكون لهام أثر-رمبا يكون سلبياً-ولو بعد حني[[[.
 -2جوالته يف أوروبا
سجل محمد ثابت ،إعجابَه بالحضارة الغربية متمن ًيا أن يصل املرصيون
تقدم ،دون أن يفقد
والعرب واملسلمون إىل ما وصلَت إليه هذه املجتمعات من ٍ
ثقته يف حضارته وقدرة أمته عىل تحقيق تقدمها .كام سجل من منطلق الرؤية
ٍ
وسوءات يف حياة القوم .وأعطى قاريئ جوالته فكر ًة
مثالب
املتوازنة ما رآه من
َ
صادق ًة عن أوروبا -فضائلها ومثالبها-لعل لنا فيها أسوة وعربة[[[ .ومن أهم ما
سجله:

ا-مراعاتهم النظام يف كل يشء ،أنهم وال يتعدون حقهم أبدا ً ،وكذلك ال
يسمحون لغريهم أن يسبقهم إىل حقهم.
[[[-ثابت ،محمد .رحاليت يف مشارق األرض ومغاربها ،مصدر السابق ،ص.154-153

[[[-املصدر السابق ،ص .158
[[[-املصدر السابق ،ص.157
[[[-املصدر السابق ،ص.157

[[[-ثابت ،محمد .جولة يف ربوع أوروبا ،القاهرة:مؤسسة هنداوي ،ط2014 ،1م ،ص.195
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ب-متيزهم بصحة األجسام ،بفضل ميلهم للرياضة ،ومتيزهم بنظافة الهندام،
وأنهم ال يضيعون وقتهم الثمني يف التلكؤ يف الطرقات أو التسكع عىل املقاهي[[[.
ج-عنايتهم بأماكن النزهة لهم وألبنائهم ،من إقامة الفنادق ،وتعبيد الطرق،
وتيسري سبل االتصال ،وتوفري أسباب الراحة[[[.
د-انتشار الدميوقراطية والتعاون والفخامة والنظام واألمن[[[ .فاألمن هناك
مستتب ،ويعود ذلك إىل أن رجال البوليس يف العواصم األوروبية الكربى ينتقون
من بني الضباط املثقفني ،ويؤجرون مرتبات تسمو بنفوسهم ،وتجعلهم مثال
االحرتام[[[.
ر-مستوى الثقافة عا ٍل بينهم :فهم متعلمون جميعاً ،وليس لألمية أث ٌر بينهم،
وميلهم للتعاون فطري.
ٍ
يل ،يرغب فيه النشء
ز-النظام التعليمي لديهم الذي يبني عىل
أساس عم ٍّ
للعلم الخالص ال للشهادات واإلجازات ،هذا هو رس نجاحهم التام يف شؤون
الزراعة والرعاية ،بحيث أصبح بعضهم قادة العامل وهداته يف هذه الناحية[[[.
ع-املدارس الزراعية :تلك التي بلغت شأوا ً بعيدا ً يف التقدم ،وكفاهم فخرا ً
أنهم أخصبوا موات أرضهم املجدبة والقفرة مبجهودهم العلمي؛ ولذلك يؤمها
الخلق من مختلف بالد العامل لدرس نظامها الزراعي البديع ،والفضل يف
تقدمها يرجع إىل :نظام امللكية الحكيم ،وإىل ثقافة القوم ،وإىل ميلهم الفطري
للتعاون[[[.
[[[-املصدر السابق ،ص . 67

[[[-املصدر السابق ،ص.101

[[[-املصدر السابق ،ص. 112
[[[-املصدر السابق ،ص. 11

[[[-املصدر السابق ،ص. 143

[[[-املصدر السابق ،ص . 145
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ط-التعليم العايل عندهم قسامن :قسم للتاريخ ،ويدرس به تاريخ األمم
الشاملية والتاريخ العام ،وتاريخ األدب والكنيسة والحضارة ،وقسم للبحث
الطبيعي ،وشمل الفلك والكيمياء والجيولوجيا والبيولوجيا[[[.
غ-ال تقف ثروة هذه البالد عىل غنى أرضها ،بقدر ما تقف عىل جودة العمل
وفطنة اإلنتاج[[[.
ل-فطن القوم إىل قيمة الصناعة ،فأنشأوا املصانع تحت إرشاف الهيئات
التعاونية[[[ وقد أصبحت البالد غاصة باملتعاونات التي ينتسب إىل عضويتها
جميع الفالحني ،وقد يشرتك الفرد يف أكرث من واحدة منها؛ يحرض جلساتها،
فيزيد هذا يف ثقته بنفسه ،ودرايته بعمله ،وشعوره باملسؤولية ،واستعداده
للتضحية ،ومتتاز املتعاونات الزراعية هناك بأن أموالها ليست مستمدة من
رس نجاحها العظيم،
الفالح ،بل من املصارف وتحت مسؤولية أعضائها ،وهذا ّ
ني عىل ذلك النجاح واألثر الجليل يف تحسني
ولعل ثقافة الفالح كانت خري مع ٍ
اإلنتاج وزيادته[[[.
كل يشء ،وتتدخل يف جميع األعامل ،فهي
ص-الحكومة :تكاد ترشف عىل ّ
أشبه بأوتوقراطية يسوسها قو ٌم مصلحون ،واالشرتاكية الفردية سائدة يف بالدهم[[[.
ض-إميانهم بفائدة الرحالت ،وأثرها يف تربية النشء عىل االستقالل ،وقوة
املالحظة ،والرجولة ،واالعتامد عىل النفس ،ويف تكوين الرجال الذين ستعتمد
عليهم يف مستقبلها[[[.

لكن مع تعداده لتلك امليزات ،إال أنه مل يغفل عن رصد عيوب األوروبيني،

[[[-املصدر السابق ،ص . 144
[[[-املصدر السابق ،ص . 146
[[[-املصدر السابق ،ص. 146

[[[-املصدر السابق ،ص . 146
[[[-املصدر السابق ،ص. 146

[[[-املصدر السابق ،ص-.225-224
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وتخلف كثري من شعوبهم ،مثل اليونانيني والبلغار .فقد رأى قذارة أسواق الكثري
من بالدهم ومعامل الفقر البادية عىل شعوبهم ،مثل أيسلندا[[[ .ووصف كثريا ً من
أحيائهم الفقرية ،وضيق الطرقات .ووصف أوضاع العامة بأنهم كثريوا الجلبة
ومه ّمشوا الهيئة ،والصبية الهمل كأبناء الشحاذين عندنا ،وأشار إىل أن بعض
األحياء يحايك أزقة الحسينية عندنا[[[ .ويف حديثه عن البلغار ،وصفهم بأنهم
متأخرون جدا ً[[[ .ووصف بالد املجر ،بأنها تشبه يف نظامها االجتامعي بالد
القرون الوسطى[[[ .ورأى أثينا ،مدينة عادية يعوزها كثري من النظافة والنظام،
فطرقها مرتبة ،واملقاهي بها كثرية عىل أن مناضدها بالخشب العادي ،ومقاعدها
بالقش والخوص كالقطاوي البلدي عندنا ،ورأى فيها كثريا ً من معامل البؤس
والجفاء يف الطباع ،والهزال عىل الخلق والجوع واملالبس الرثة املرقعة ،وكرثة
الشحاذين وأبناء الشوارع بشكل مزر[[[ .وقارن بني الفرق الشاسع يف النظافة
والنظام ،وجامل الخلق والخلقة بني هذه البالد وبالد وسط أوروبا وشاملها[[[.
كام الحظ آثار الحرب عىل األخالق :رأى أن انحالل األخالق الذي أعقب
الحرب الكربى ،مل تنج منه دولة أوروبية ،وهو ما بدا جلياً يف أملانيا ،وبخاصة
يف كولوين ،التي بدت أكرث سوءا ً بسبب االحتالل ،فالنساء هناك مبتذالت إىل
حد مخجل ،ال يتورعن عن أن ميسكن بتالبيب املارة يف غري حياء ،وتعجب أن
أملانيا تجمع بني النقيضني :عظمة العمل وتدهور الخلق[[[.
-3جوالته يف الصني
وعىل النقيض من اليابان ،رأى محمد ثابت الصني ،فهو يحدثنا يف رحلته
[[[-املصدر السابق ،ص .10

[[[-املصدر السابق ،ص . 63-62
[[[-املصدر السابق ،ص . 85
[[[-املصدر السابق ،ص.90
[[[-املصدر السابق ،ص.73

[[[-املصدر السابق ،ص. 73-72
[[[-املصدر السابق ،ص . 127
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إليها ،أنه كلام أوغلنا يف البالد زاد البؤس وهاجمته سيول املتسولني ،وبدا
الجفاء يف الطبع والوجوه التي يعوزها الجامل .وشتان بينهم وبني اليابانيني يف
الشكل والهندام واآلداب[[[.
رئييس لديهم ،هو مبدأ تقديس األجداد،
سبب
ويرجع ثابت تخلف الصني إىل
ٍ
ٍّ
الذي ساعد عىل حفظ كيان األرسة ،وبالتايل كيان الصني كلها لكنه ج ّر عليها من
رصوف ونكبات[[[ .فاألسالف ،عندهم ،هم املثل العليا ،ونظام العائلة يبنى عىل
الرهبة بحكم الدين والعرف حتى أضحى اإلخالص للعائلة دون غريها فرضاً ،ما
قىض عىل التعاون بني العائالت والتضامن للصالح العام ،لذلك مل يتفقوا ض ّد
األجنبي مر ًة واحدةً ،وهنا الفرق بينهم وبني اليابانيني[[[.
كام يؤكد أن مظاهر الفاقة هناك ال حد لها ،وأن الفقر قد أحدث أثره يف
فساد األخالق من جميع النواحي :التبذل النسوي ،طموح الكثري إىل املال غري
املرشوع ،والغش[[[ .وقد أمل محمد ثابت ،أن تسمح ظروف الجمهورية الحديثة
جا
والتخلص من األجنبي واالنضامم إىل زمرة األمم الدميوقراطية ،وتكون عال ً
شاف ًيا يأخذ بيد تلك الدولة الكربى البائسة[[[.
-4جوالته يف اسرتاليا واألمريكتني
رأى محمد ثابت ،أن الحياة يف اسرتاليا وإزلندا والجزائر واملحيط الهادي
وأمريكا الشاملية ،متقارب ٌة ومتشابه ٌة ،وتغاير كل املغايرة ما رآه يف بالد أوروبا
وآسيا وأفريقية .وهي يف جملتها تتخذ الواليات املتحدة مثالً لها تحتذي به
وتقفو عىل آثاره ،وأن سنة التطور تسري فيها بخطى جبارة ،حتى فاق العمران هناك
سائر البالد ،واستحقت تلك الجهات أن تسمى بالدنيا الجديدة .ولقد نجت يف
[[[-ثابت ،محمد.رحاليت يف مشارق األرض ومغاربها ،مصدر سابق ،ص .161
[[[-املصدر السابق ،ص . 163

[[[-املصدر السابق ،ص . 169
[[[-املصدر السابق ،ص. 164

[[[-املصدر السابق ،ص .170
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جملتها من سيئات القديم وتقاليده التي ظلت وال تزال عرثات يف سبيل كثري من
وجوه اإلصالح يف بالد الدنيا القديم ،لذلك كان يهولني هناك مدى نشاط القوم
يف اإلنشاء والتجديد وملا يزد عمر تلك البالد عىل قرن وبعض قرن[[[.
كام راقه من هؤالء القوم دميوقراطيتهم وتعاملهم بالسوية بني الجميع،
وإكرامهم الخدم حتى أخلصوا لهم وأحسوا إحساسهم[[[ .كام رأى أن األحياء
الفقرية لديهم نظيفة ال توحي بالفقر أو القذارة[[[ .والعامل ،يتمتعون بحقوق
كثرية[[[ .والفقراء ،تتعهدهم الدولة وال ترتكهم لتربعات املحسنني كام هي
حال أوروبا ،ألنها تعد ذلك من الواجبات العامة ،وتكاد الدولة ترشف عىل كل
يشء[[[.
مل تسلم هذه البلدان -يف وجهة نظره-من سيئات املادة واملغاالة يف الرتبية
االستقاللية والحرية املطلقة التي ال تكاد تتقيد بقانون ،وال يكبح جامحها عرف
أو تقليد[[[ .كام أنهم ألفوا حياة املجون واللّهو بدون قيود لدرجة كانت تهوله[[[.
متحيا ً ،أيسمي ذاك عمراناً وتقدماً -وهو ال شك نشاط
حتى إنّه وجد نفسه
ّ
إنتاجي يبهر العقول-أم تدهورا ً وانحطاطاً نال من أخالقهم اليشء الكثري؟[[[ كام
أن األسرتاليني ال يعبؤون بأخبار العامل كثريا ً؛ ألنهم يف معزل عنه ال تهمهم
شؤونه[[[.
[[[-ثابت ،محمد .جولة يف ربوع الدنيا الجديدة ،مصدر سابق ،ص . 154

[[[-املصدر السابق ،ص. 39

[[[-املصدر السابق ،ص . 71

[[[-املصدر السابق ص. 72-71
[[[-املصدر السابق ص. 80

[[[-ثابت ،محمد .جولة يف ربوع اسرتاليا ،مصدر سابق ،ص . 9

[[[-ثابت ،محمد.جولة يف ربوع األمريكتني ،مصدر سابق ،ص .145
[[[-ثابت ،محمد .جولة يف ربوع اسرتاليا ،مصدر سابق ،ص.10

[[[-املصدر السابق ،ص.55
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 -5جوالته يف الواليات املتحدة األمريكية
كام أن نتائج جولته يف الواليات املتحدة األمريكية ،قد أثارت يف نفسه
مشاعر قوية ،لِ َم وجده من معامل تقدم هائلة ،تنم عن مدن ّي ٍة فت ّي ٍة تسري بخطى
ٌ
عقول جبارةٌ ،وتدعمها ثرو ٌة ال ينضب لها معني .كام أن مستوى
عاجلة تدفعها
الثقافة مرتف ٌع جدا ً ،والفضل فيه راجع إىل الصحافة أوالً ،وإىل دور السينام
ثانياً ،فاألوىل تزود كل الطبقات ببدائع املصورات واملقاالت واملعلومات
التي تناسب عقليتهم ،والثانية تجتذبهم من سائر الطبقات وتنبئهم عن العامل
الخارجي فتوسع بذلك مداركهم[[[.
 -6جوالته يف كندا
ين
كانت جولته يف كندا ،ذلك البلد الذي رآه محمد ثابت ذا طابعٍ سكسو ٍّ
إنجليزي يف بروده وجمود حركته ،عىل أنه خفيف الروح يف جملته .وكثري من
ٍّ
الناس فقراء ويستجدون غريهم ،ويبدو عىل هندام بعضهم العوز الشديد ،وحتى
أطفالهم قد اعتاد الكثري منهم عىل التسول[[[.
ولكن ما أدهشه جدا ً ،مستوى أطفالهم من الذكاء والرجولة ،حيث يتحدث
الطفل وهو علي ٌم بكل ما أحاط به من ظروف األرض والجو واإلنتاج .كام وجد
أن أطفالهم يعتادون السفر بعيدا ً عن بالدهم ،ويعتمدون عىل أنفسهم يف كثري من
األمر .وملا يبلغوا سن العارشة ،فكان يغبط القوم عىل تلك الرتبية االستقاللية،
ويأسف لنصيب أبنائنا منها[[[ .كام الحظ أنهم يُجلّون رجال التعليم اإلجالل كله[[[.
 -7أمريكا الالتينية
ويف جولته داخل ربوع أمريكا الالتينية ،الحظ محمد ثابت مستوى الثقافة
[[[-ثابت ،محمد.رحاليت يف ربوع الدنيا الجديدة ،مصدر سابق ،ص.184

[[[-ثابت ،محمد.رحاليت يف ربوع الدنيا الجديدة ،مصدر سابق ،ص .154
[[[-املصدر السابق ،ص.160

[[[-املصدر السابق ،ص.173
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والتعليم املرتفع يف األرجنتني ،وعدد الجرائد املهول ،وانتشار املدارس
والجامعات ،وملا ميض عىل استقالل البالد إال قرن وربع قرن[[[.
 -8العامل اإلسالمي
وقد خص محمد ثابت العامل اإلسالمي بكتاب ،رسد فيه تفاصيل جوالته يف
ربوعه ،ورشح أهم ما وجه من مظاهر التقدم والتخلف فيه ،ودعا من خالله إىل
رضورة نهوض املسلمني ببالدهم من الناحيتني االجتامعية واالقتصادية حتى
تكافئ أمم الغرب علامً وماالً ،وعندئذ ميكن أن نخاطب الغرب باللغة التي
يفهمها ،لغة العلم ،ولغة املادة[[[.
كام أنه الحظ حركة هجرة اليهود إىل أرض فلسطني ،وما تقدمه لهم انجلرتا
من معونة ،وأرجع ذلك إىل أن أمل انجلرتا معقو ٌد عىل املقام يف فلسطني بعد أن
بدا الضعف مبركزها مبرص والعراق ،لكنه مل ينتبه االنتباه الحقيقي لخطورة اليهود
عىل فلسطني والقدس ،كام الحظ استحواذ الجاسوس عبد الله فليبي عىل طرق
املواصالت يف السعودية ،لكنه مل ِ
يعط األمر االهتامم الكايف ،والحظ ما يفعله
اإلنجليز يف السودان وخطورته عىل عالقات مرص بالسودان ودعا لالهتامم به
وبأهله حتى ال يضيع ويسقط يف أيدي اإلنجليز ،وكانت له نظراتٌ ثاقب ٌة كثري ٌة يف
هذا الكتاب بخصوص أحوال العامل اإلسالمي تستأهل دراسة مفردة[[[.
جوالت محمد ثابت :نتائج وتقييم
-1نتائج الرحلة يف نظر الر ّحالة
ا -تحذيره من طغيان الجانب املادي للحياة عىل الجانب الروحي واإلنساين،
فقد الحظ أن النشاط اإلنتاجي والتقدم العمراين يصاحبهام تدهورا ً وانحطاطاً يف
األخالق .لذلك دعا أبناء مرص الناهضة ،أن تتخذ من تلك البالد الجديدة أسو ًة
[[[-املصدر السابق ،ص.175

[[[-ثابت ،محمد .رحاليت يف العامل اإلسالمي ،القاهرة:مكتبة النهضة املرصية،ط 19 ،1دون تاريخ ،ص.5

[[[-راجع التفاصيل يف املصدر السابق.
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حسن ًة يف نشاطها املادي والعلمي ،لكن مع احتفاظها مبا ورثت من أخالق،
رش اإلباحة املقيتة[[[.
وتقيم يف سبيل االنحالل سدودا ً نتقي بها ّ
ب-حثّه عىل تشجيع الطالب عىل طلب الرحلة وتيسري سبلها لهم ،إلميانه
بفائدة الرحالت وأثرها يف تربية النشء عىل االستقالل ،وقوة املالحظة،
والرجولة ،واالعتامد عىل النفس .فالرحلة ،تجعل أبناءنا يرون العامل الخارجي
فتتسع مداركهم ،ويرون بعيونهم كيف يغامر أبناء األمم األخرى طلباً للرزق الوفري
براتب ضئيلٍ متن عليهم به حكومتهم يف وظيفة
يف أقىص األرض ،غري قانعني
ٍ
ال تلبث أن تقتل فيهم روح العمل وحب البحث ،فالرحلة أجدى عىل الطلبة مام
يدرسون يف مدارسنا ،وما يحرزون من شهادات ،ولها أثر جليل يف الرتبية[[[.
ج -ن ّبهنا إىل رضورة االهتامم ببلدان املحيط الهادي ،التي ستكون محط
األنظار ومستمد القوى-مادية ومعنوية-يف الجيل املقبل(كام حدث) ،فهي بالد
كلها فتية ملا تجهد مرافقها أو تخور مناشطها ،ولقد نجحت يف جملتها من
سيئات القديم وتقاليده التي ظلت وال تزال عرثات يف سبيل كثري من وجوه
اإلصالح يف بالد الدنيا القديم .عىل أنها مل تسلم من سيئات املادة واملغاالة يف
الرتبية االستقاللية والحرية املطلقة التي ال تكاد تتقيد بقانون ،وال يكبح جامحها
عرف أو تقليد[[[.
د-أكد عىل أن أهم دعامات املدنية يف اليابان ،ال تزال رشقية يف الفلسفة
واالجتامعيات والدين والسياسة ،أما يف املاديات فغربية .فلقد جمعت
بني النقيضني الرشق والغرب ،وكانت حكيمة يف ما نقلته عن الغرب ،فلم
كل دول ٍة أحسنها ،وبذلك جمعت بني
تتعصب لدول ٍة دون غريها ،بل نقلت من ّ
الحضارتني الرشقية والغربية مع االحتفاظ بقيمها ،ومل تستطع فلسفة أوروبا
أو أمريكا التأثري عىل الياباين ،فهل لنا أن نفعل ذلك؟ عىل أن انتشار اللغة
[[[-ثابت ،محمد .جولة يف ربوع اسرتاليا ،مصدر سابق ،ص.10

[[[-ثابت ،محمد.جواليت يف ربوع الدنيا الجديدة ،مصدر سابق ،ص-. 225-224
[[[-ثابت ،محمد .جولة يف ربوع اسرتاليا ،مصدر سابق ،ص . 9
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اإلنجليزية وأفالم السينام األمريكية سيكون لهام أثر ولو بعد حني[[[.
هـ-ش ّدد عىل الدور الكبري الذي تلعبه القيم األرسية يف االقتصاد واالجتامع،
كام هو مالحظ يف اليابان والدامنرك .ويدعو بشكل مبارش املسؤولني إىل إعادة
النظر يف التقاليد والقيم التي تسود بني املرصيني واملعاكسة متاماً ملا هو
سائد يف اليابان وأوروبا واألمريكتني من قيم إيجابية ،ويرجع ذلك بسبب التقليد
األجنبي األعمى عندنا ورضورة التخلص منه[[[.
و-كام دعا إىل إعادة النظر يف دور السفارات يف الخارج ،ألنها ال تقوم بأدوارها
املطلوبة يف التعريف مبجتمعاتنا وحضارتنا عىل الوجه األكمل والصحيح[[[.
حتى إ ّن األمريكان يظنون العرب بدوا ً ال يعرفون إال األهرام والعربان[[[.
ز-كام رأى أن كثريا ً من أمهات املدن يف مرص ،وبخاصة القاهرة واإلسكندرية،
ال يعوزها إال القليل يك تشابه أكرب العواصم األوروبية ،ويعتقد أن أكرب نقص
عندنا يعزى إىل أجناد البوليس وتهاونهم ،ألنهم غري مؤهلني ،بعكس رجال
البوليس يف العواصم األوروبية الكربى ،الذين ينتقون من بني الضباط املثقفني،
ويؤجرون مرتبات تسمو بنفوسهم ،وتجعلهم مثال االحرتام[[[.
و-كام دعا لنقل تجربة الفالح الياباين واألورويب ونجاحه يف زراعة كل ما
ميكن زراعته من أرض ،وأن يفعل فالحنا مثلهام ،ودعا الحكومات أن تعني
الفالحني وتنرش الفكر التعاوين يف ما بينهم ،كام دعاها لالهتامم بالصناعة[[[.
ي -دعا إىل رضورة أن يعتني املرصيني بالرحالت ،وأهمية حرصهم عىل
تدوين مذكرات ينرشونها بعد عودتهم؛ حتى نستطيع أن نزف إىل أبناء هذا الوطن
[[[-ثابت ،محمد .رحاليت يف مشارق األرض ومغاربها ،مصدر سابق،ص.157

[[[-املصدر السابق ،ص .158

[[[-ثابت ،محمد .جولة يف ربوع أوروبا ،مصدر سابق ،ص. 11

[[[-ثابت ،محمد.جولة يف ربوع األمريكتني ،مصدر سابق ،ص.137
[[[-ثابت ،محمد.جولة يف ربوع أوروبا ،مصدر سابق ،ص. 11

[[[-ثابت ،محمد.رحاليت يف مشارق األرض ومغاربها ،مصدر سابق ،ص.157
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العزيز ،بلغته العربية «كتاب الدنيا» يطالعون فيه أحوال شعوب تقدمت ركب
األمم ،أخرى تخلفت ،وعىس أن يكون لنا من هذه أحسن العرب ،ومن تلك أجمل
األثر[[[.
ع-دعا إىل االهتامم برتبية األطفال الرتبية السليمة القامئة عىل التعلم من
تجاربهم ،وتعويدهم حب السفر واالرتحال وتزويدهم بحقائق واقعهم وجغرافية
بالدهم ،حتى يشبوا عارفني مبوارد وتاريخ بالدهم واثقني بأنفسهم.
م-دعا إىل التعلم من أخالق غرينا يف تعاملهم يف ما بينهم ،وسيادة االحرتام
بني الجميع ،وهو ما انعكس عىل تبادل اإلخالص يف ما بينهم ،وشدد عىل
رضورة السعي لتوفري أسباب تعامل املرصيني والعرب مع خدمهم بالطرق
الالئقة والكرمية حتى يخلصوا لنا ويحسوا إحساسنا[[[.
 -2تقييم جوالت محمد ثابت
تراوحت آراء كتاب أدب الرحالت املرصيني والجغرافيني يف رحالت محمد
ٍ
ح .فقد وصفت مجلة االثنني ،محمد ثابت بأنه
ح
وناقد ومتأرج ٍ
ثابت ،بني ماد ٍ
طموح متح ّر ٌر ،رحل إىل جميع دول العامل ،فكان أول رائد للرحالة
«عاملٌ مجاه ٌد
ٌ
املرصيني ،وهو اآلن(يف الخمسينيات من القرن املايض) يضع خربته وتجاربه
وثقافته الواسعة يف إعداد الشباب منذ أن ويل إدارة النشاط االجتامعي بوزارة
دقيق لشخص ّية الرجل وكتاباته إىل ح ٍّد ٍ
بعيد.
املعارف»[[[ .وهو
ٌ
وصف ٌ
يف حني رأى أنيس منصور ،أن سلسلة كتب محمد ثابت عىل الرغم
من أنها قد غريت مساره الفكري ،وجعلته يتجه إىل أدب الرحالت أو
الجغرافيا أو تاريخ الشعوب [[[ ،لكنه رآها رحالت غري مشجع ٍة وغري مقنع ٍة ،
[[[-ثابت ،محمد.جواليت يف ربوع الدنيا الجديدة ،مصدر سابق ،ص.10

[[[-ثابت ،محمد.جولة يف ربوع اسرتاليا ،مصدر سابق ،ص. 39

[[[-رضوان ،محمد.سندباد العرص أنيس العرص ،مصدر سابق ،ص.100

[[[-منصور ،أنيس.يف صالون العقاد كانت لنا أيام ،القاهرة:دار الرشوق ،ط1993 ،3م ،ص . 97
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فهي مرشوع مذكرات أو مالحظات خاطفة مل تصبح كتاباً بعد [[[.
ويوافقه حسني قدري ،الصحفي القدير ،الذي كتب كثريا ً يف أدب الرحالت،
يف اعتبار محمد ثابت من رواد كتاب أدب الرحالت يف مرص ،إال أنه يصفه بأنه
كان كاتب رحالت (من منازلهم) وأنه «مل يكن يسافر ومل يكن عنده جواز سفر
أصالً»[[[ .ورمبا يعود هذا الرأي الخاطئ يف جوالت محمد ثابت إىل ظن حسني
قدري أن كل كتابات ثابت مجرد نقول من كتب الجغرافيا.
بينام يرى محمد عوض محمد ،الجغرايف املرصي الكبري ،أن محمد ثابت
«ليس من السهل أن نجد يف هذا القطر(يقصد مرص) كله رضيباً وال شبيهاً يف
حبه للرحالت البعيدة ،ويف التضحية بوقت نفيس ومبال أنفس ،يف سبيل إرضاء
هذه الرغبة السامية ،التي تدفعه يف كل صيف إىل أطراف العامل ،ليك يرى بعينيه
تلك األقطار البعيدة التي طاملا سمع عنها وتاقت نفسه ملشاهدتها ،لكنه عاب
عليه كونه محمد ثابت مل يفعل هذا يف جولته يف ربوع أفريقيا ،بل أخرج لنا
كتاباً يتضمن بيانات (ال ينكر أن أكرثها نافع مفيد) عن جغرافية رشق أفريقية،
وأن حديث الرحلة قد ضاع بني الفصول الجغرافية كام تضيع قطع الذهب وسط
أكوام من الرتاب ،ويرتك موضوع الرحلة متاماً ،ويأخذ يف كتابة فصل جغرايف
يف يشء من اإلسهاب ،ولكنه خارج عن موضوع الرحلة»[[[.
ووصفه آالن روسيون يف كتابه «الهوية والحداثة» ،بأنه رحالة مرصي ،حاول
أن يتعرف يف الخربة التاريخية ملجتمعات أخرى ،والعثور عىل «وصفات»
ميكنها التعجيل بتحقيق الرقي والتمدن[[[.
ٍ
مبيزات كثري ٍة،
ويرى الباحث ،أن جوالت محمد ثابت يف ربوع الدنيا ،تتميز
[[[-املصدر السابق ،ص.101

[[[-قدري ،حسني.حوارات حسني قدري ،القاهرة:يسطرون للطباعة والنرش ،ط2016=1 ،1م ،ص.507

 https://عوض ،محمد عوض.جولة يف ربوع أفريقية ملحمد ثابت ،عىل املوقع التايل(تاريخ الدخول[3]-
ar.wikisource.org/wiki
[[[-روسيون ،آالن.الهوية والحداثة :الرحالةاملرصيون يف اليابان(القرن التاسع عرش-القرن العرشون)،
ترجمة بشري السباعي ،القاهرة:املركز القومي للرتجمة ،ط20114 ،1م ،ص.46
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أهمها اطالعه الكبري عىل جغرافية تلك البلدان وتواريخها ،ونظراته الذكية يف
تقييم أحوال مدنيتها وحضارتها ،واستفادته الكبرية من خرباته العلمية والعملية
التي مهدت له الطريق لوزن أوضاع كل بلد زاره مبيزانٍ صادقٍ من الدين والعلم
واألخالق ،كام أنه استطاع أن يرى بعيون الخبري آثار التقدم اإليجابية والسلبية
عىل البرشية ،واستطاع أن يسترشف مستقبل بلدان الدنيا الجديدة ،ومستقبل
بلدان عاملنا اإلسالمي يف ضوء ما رآه يف األوىل من تقدم وعلم ،ويف الثانية من
إهامل لألخذ بأسباب النهوض املادية واملعنوية.
خاتمة

أسهم محمد ثابت ،من خالل جوالته يف ربوع الدنيا ،يف إعطاء أهل زمانه
من املرصيني والعرب واملسلمني ،معرفة كبرية بتلك البالد التي زارها ،وعاداتها
وسلوكها ،وما تتمتع به من مظاهر الحياة والعمران واملعامل السياحية ،وبدائع
الفنون واملصانع واألبنية الحديثة ،وقدم للقارئ العريب ،ما عرف به أهلها من
صفات وخصال حميدة ميكن أن تسهم يف النهوض ،وما لديهم من صفات
وخصال غري حميدة يجب تج ّنبها.
وقد دعا محمد ثابت ،أن نبدأ من حيث انتهى العامل املتقدم من حولنا،
آخذين يف االعتبار قيمنا ومعتقداتنا وكل ما هو أصيل وصالح للعطاء من عنارص
متدننا القديم .وأن تكون األصول املنتجة للتمدن يف العامل من حولنا هي غايتنا
وأن نستقدم الثمرات والنتائج واملصنوعات اإليجابية ونتجنب سوءات التقدم
املادية واملعنوية.
وتعد جوالت محمد ثابت ،دعوة للمفكرين العرب واملسلمني إىل أن يكتبوا
حصاد رحالتهم لدول العامل ،التي تحتوي عىل تلخيص لخربتهم تحت ترصف
األجيال الجديدة ،حتى ال تبدأ األجيال القادمة من نقطة الصفر يف ظل تعاظم
الفجوة بني األجيال ما يؤدي إىل عدم توارث الحكمة واملعرفة ،كام يقول عبد
الوهاب املسريي.
ولذلك ،تصبح العودة إىل محمد ثابت -مدارسة وعربة-أمرا ً محمودا ً ومطلوباً
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للتاريخ والحارض واملستقبل معاً .وتزداد أهمية هذه العودة إذا كانت عودة
تقصد البناء املنهجي والعلمي للقضايا واملواضيع واإلشكاالت املتعلقة
بأسئلة النهوض الحضاري والفكري التي أثارها ،وتسعى لتوسيع القراءة العلمية
واملوضوعية لرحالته ،كأحد أبناء جيل رواد الرحلة من النهضة.
كام أن من أهم ما تفيدنا به جوالت محمد ثابت يف ربوع الدنيا ،هو الشعور
بالثقة يف النفس التي تصاحب قارئ رحالته ،وحضور الجامعة العربية واإلسالمية
يف تلك الرحالت ،وهو أمر غاب عن كثريين ممن انبهروا بالحضارات األخرى
وفقدوا ثقتهم يف حضارتهم العربية اإلسالمية .ولهذا ،تبدو الحاجة ملحة إلعادة
نرش مؤلفات محمد ثابت وتعميمها عىل ناشئة األمة ،وإدخالها كنصوص ضمن
املناهج الدراسية كقدوة للشباب واملعلمني من األجيال الجديدة.
ولكن ،تتبقى أسئلة مل يجب عنها البحث ،تحتاج إىل مزيد من البحث
والدراسة ،الستكامل رؤيتنا لجوالت محمد ثابت من أهمها:
ما هو أثر رحالته عىل تدريسه واملناصب التي تقلدها يف وزارة الرتبية
والتعليم؟ وكيف ميكن للعرب واملسلمني من املهاجرين والرحالة أن يوضحوا
صورة واقعنا وينفوا عنه جهاالت اآلخرين التي تنتقل لألمم املختلفة فتنظر لنا
نظرات سلبية ،بينام تجدهم يذيعون يف دعايتهم لبالدهم من املحسنات ما هو
مبالغ فيه إىل حد ال يطابق الواقع مطلقاً؟
كام أن هناك حاجة لتسليط مزيد من الضوء عىل حياة محمد ثابت من كافة
جوانبها والتي غفلت عنها املراجع املتاحة عنه ،والبحث يف سجالت وزارة
الرتبية والتعليم املرصية عن تاريخه وإنجازاته الوظيفية خالل فرتات تدريسه
وعامدته ملعهد املعلمني ،لرنى آثار رحالته يف الواقع العميل يف ذلك الزمان؟

الغرب في عين العربي
أحمد فارس الشدياق يف رحالته الفرنسية
وليد السراقيب

[*]

كتب «سافاري» أحد كتّاب القرن الثامن عرش يف فرنسا يقول :تُشكِّل
«الرحالت أكرث املدارس تثقيفاً لإلنسان[[[» ،ووضع صالح الشامي كتاباً سمَّه
«الرحلة عني الجغرافيا املبرصة» مشريا ً إىل أن الرحلة ال تقترص عىل كونها سبيل
«رسخت
ٌ
اكتشاف ،وإمنا هي جز ٌء
أصيل من حركة الحياة عىل األرض ،وأنها َّ
ِ
األرض ،بل
رش عىل
نيت عليها مسألة وحد ِة الب ِ
كل العوامل واملفاهيم التي بُ ْ
َّقت عرا هذ ِه الوحد ِة
ح املشرتك ِة التي وث ْ
جرتْ يف اإلنسان استشعا َر املصال ِ
لقد ف َّ
ِ
رضر حركة الحيا ِة.
عىل
األرض .ومن غري الرحلة ينفرط ِعقْد هذ ِه الوحدة ،وتت َّ
ُ
املشرتك[[[».
ريها
ومص ُ
والرحلة ذاتُ جذو ٍر ضارب ٍة يف التاريخ ،وهي قدمي ٌة قدم اإلنسانِ عىل هذ ِه
يرحل باتجاه غابة األَ ْرز ،وتد َّو ُن رحلته يف ملحم ٍة تع ُّد
ُ
البسيطة ،فهذا «جلجامش»
باألدب
ح املد َّون ِة
ِ
أقد َم ٍ
أدب عرفَه العاملُ القدي ُم ،فعىل الرغم ِمن أ َّن غالبي َة األلوا ِ
ِ
األلف
يل مام جاء إلينا لحال التاريخ ال يتجاوز زم ُن تدوي ِنها أواخ َر
ِّ
السومري والباب ِّ
ِ
ِ
جها
الثالث وبداي َة
األلف الثاين ق .م إالّ أ ّن تلك القط َع األدبي َة قد ت َّم إبدا ُعها ونض ُ
ِ
ِ
الثالث ق .م ؛ أي قبل زمنِ تدوينها بع َّد ِة قرونٍ [[[.
األلف
يف منتصف
* ـ أستاذ يف كلية اآلداب ،جامعة حامة ،سورية.
-أدب الرحالت .حسني محمد فهيم ،سلسلة عامل املعرفة ،ع  ،138حزيران  ،1989ص.21 :

[[[ -الرحلة عني الجغرافيا املبرصة :صالح الشامي ،ص.2 :

[[[ -الخلود ،ملحمة جلجامش ،طه باقر ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ص.12 :
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ٍ
ٍ
وألف بأقدم
ثالث وتسعني وأربعامئ ٍة
لقد قام قدما ُء املرصيني سنة 1493
ِ
ٌ
خمس
أسطول مكون من
الرحل التجارية واإلثنوجرافية عىل اإلطالق؛ فقد أبحر
ص تحدوهم
سفنٍ  ،تض ُّم ّ
كل سفين ٍة واحدا ً وثالثني فردا ً ،واتجهوا َ
ص ْوب جنوب ِم ْ
رغب ٌة يف تسويقِ ما كانوا يحملونه من بضائ َع عىل ِ
رأسها البخو ُر وال ُعطور.
ِ
َ
الخامس
خالل القرن
اإلغريقي الذي عاش
حال ُة
وها هو ذا «هريودوتس» ال َّر ّ
ُّ
كل مشاهدات ِه عن خمسني شعباً،
جالً فيه َّ
َ
قبل امليالد يضع كتابه «التواريخ» مس ِّ
َ
وكذلك كان األم ُر بالنسب ِة إىل
ووصف حرب ال ُف ْرس واإلغريقِ بدق ٍة متناهي ٍة،
ص.
ْ
وص ِفه ِم ْ َ

َ
االرتحال
اإلسالم يعشقون
وها هم أوال ِء أجدا ُدنا العرب يف الجاهلي ِة وصد ِر
ِ
والس َف َر سوا ٌء من ُه ما كا َن «طلباً للرزقِ والتجارة» أو «االطال ِع واملعرفة» ،بل إ َّن
يتخل عنه.
َّ
الحق أ ْن
يحق للشاعر
ّ
الرحل َة وذك َرها أصبحا َس ْمتاً ال ُّ

ولك َّن أقد َم ال ِّرحل املد َّونة هي «رحل ُة ابنِ فَضْ الن» وقَ ْد قام بها سنة ( 309هـ)
السكانِ ال ُبلغار
بتكليف من الخليف ِة العبايس املقتدر بالله وقص ُده هنا تفقيه ّ
وصفاً ملشاهداته ...ومن
بال ِّدين اإلسالمي وتعاليمه .ويف هذ ِه الرحل ِة
«كتب ْ
َ
أصبحت فَ ًّنا له قواع ُده
املستقل إىل أ ْن
َّ
خ ُذ شكلَها
ح ُل تأ ُ
ْ
ذلك الحني بدأتْ ال ِّر َ
وأصوله[[[»؛ فكان القايض أبو بكر بن العريب َ
املعافري (ت  553هـ 1139/م) هو
ِ
َ
نصف قرنٍ من ابن ُج َب ْي»[[[.
األساس لهذا الف ِّن ،وكا َن ذلك قبل
«أول َم ْن وض َع
َ
تعب
ثم
ْ
كانت رحلة ابنِ جبري (ت  614هـ) وابن بطوطة (ت 1377م) ،وهي ِر َ
ح ٌل ِّ
ُ
متتلك عنارص القو ِة وتسعى إىل االنتشار والسيطرة[[[.
عن ثقاف ٍة
ٍ
واحد وجهتَهم إىل الغرب،
ري
ومل َّا
َ
رش ِبجِران ِه ميَّ َم غ ُ
رضب القر ُن التاس َع ع َ
[[[ -أدب ال ِّرحل يف املغرب واألندلس :د .عيل إبراهيم كردي ،وزارة الثقافة ،الهيئة العامة للكتاب،
دمشق ،ص.10 :

[[[ -تاريخ األدب الجغرايف العريب :أغناطيوس كراتشوفسيك ،ترجمة صالح الدين هاشم ،القاهرة،1963 ،
ج  ،1ص ،382 :وأدب الرحل ،ص.11 :
[[[ -الواسطة يف معرفة أحوال مالطا :أحمد فارس الشدياق ،مختارات ( ،)11وزارة الثقافة ،2004 ،مقدمة
الكتاب ،ص.7 :
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وقف عليه ببرص ِه وبصريته من زوايا
جل ما َ
وق َّيد ما شاهد ما انطبع يف ذهنه ،وس َّ
حال ٍة ك ُ ٍ
كانت حصيل َة
ُث ،وكتُب رِحلة
خ َ
مختلف ٍة ،فكا َن أ ْن مت َّ
ْ
ض هذا القر ُن عن ر َّ
امتدت َر َدحاً من الزمن ،وزوايا الرؤية متعددة ،فكان من أولئك:
 - 1رفاعة الطّهطاوي وكتابه «تخليص اإلبريز يف تلخيص باريز».
 -2ابن أيب الضّ يّاف التونيس وكتابه« :اإلتحاف».
 -3سليم بطرس البستاين ،وكتابه« :النزهة الشهية يف الرحلة السليمية».
 -4أحمد فارس الشدياق ،يف كتابيه« :الواسطة يف معرفة أحوال مالطا» ،و«كَشْ ُف
املخ ّبا عن فنون أوربّا».
فمن هو؟ وما هام؟
ولد فارس الشدياق[[[ سنة ( 1805م) ألرس ٍة متح ِّدر ٍة من سالل ِة ِ
أحد املق َّدمني
ِ
ِ
أطراف الشام يف القرن الساب َع عرش ،هو خاطر
بعض
ذوي الوالية املمت َّدة عىل
ٍ
«يوسف
واألدب .وأبوه
صالت وشيج ٍة باللغة
املاروين ،ونشأ يف أرس ٍة ذات
ُ
ِ
الشِّ دياق» أح ُد متعلِّمي الدول ِة َ
آنذاك.
بعض دروس اللغة واألدب عىل يد أخيه أسعد الشدياقِ (1798
شدا
«فارس» َ
ٌ
ِ
املدارس التبشرييَّة يف
ني ورق ٍة املارونية ،أشه ِر
–  ،)1830ثم التحق مبدرس ِة ع ِ
ُ
الشدياق ،وبطرس البستاين،
مطلع عرص النهضة ،ويف هذه املدرس ِة تخ َّر َج
ورشيد ال َّدحداح ،وغريهم.
رب أسع ُد الشدياق عن املارونية إىل الربوتستانتية ،وكانت
مال أخوه األك ُ
ويؤسسون املدارس التبشريية للدعوة إىل
إرساليات ُها تأيت أفواجاً إىل لبنا َن،
ِّ
ج َب ْيش ،وكا َن شدي َد
الربوتستانتية ،فقام رجال البطريرك املاروين يوسف ُ
ِ
حبْس ِه يف دير ق ّنوبني ،فامتَ وهو يف
ب للامروني ِة،
التعص ِ
ُّ
بالقبض عليه ،و َ
الغضب يف ِ
نفس أخيه
فأشعل هذا الحادثُ نا َر
َ
الثاني ِة والثالثني من العمر.
ِ
[[[ -الشدياق :لقب ديني.
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«فارس» فتح َّول إىل الربوتستانتية ،متحدياً بذلك سلطا َن املارونية.

رص،
ويف سنة  1825أُ َ
مص ليعل َم اللغ َة يف مدارس اإلنجيلني يف م َ
رسل إىل ْ َ
خوفاً عليه من القتلِ  ،ث َّم طلبوا منه السف َر إىل جزيرة مالطا سنة  ،1834وكُل َِّف
َ
كذلك تعلي َم
وليتول
ّ
بتدقيقِ ما تطب ُعه مطبعتُهم العربية ،وقد نقلوها من بريوت،
ِ
املذهب الربوتستانتي ،وفيها
وفق
َ
ويرشح له ُم
مدارسهِم مث َّ َة،
العربي ِة يف
ِ
اإلنجيل َ
َ
بعض كتبِه التعليمي ِة ،وبدأَ يُرتج ُم التورا َة إىل
رش فيها
َ
رش عاماً ن َ
«مكثَ أربع َة ع َ
ب كتابه (الواسطة يف معرفة أحوال مالطا) الذي وصف فيه الحيا َة يف
العربية ،وكتَ َ
وصفاً ح َّياً دقيقاً»[[[.
هذ ِه الجزير ِة ْ

ثم تلقَّى من «جمعية ترجمة األسفار املق َّدس ِة يف إنجلرتا» سنة  1884دعوة
ل ُيطلع مسترشقاً اسمه (الدكتور يل) عىل ترجمة الشدياق للتوراة« ،فاجتا َز يف
طريق ِه مدناً أوروبي ًة كثري ًة عاي َن الحيا َة فيها»[[[.

ٍ
درس ال ِفرنسي َة،
ين
سنوات ،وتنق ََّل بينها وبني فرنسا حيث َ
أقا َم يف إنجلرتا مثا َ
نتاج هذ ِه اإلقام ِة
ج
ِ
واطَّلع فيهام عىل نتا ِ
أعالم الفكر واألدب يف البلدين ،وكان ُ
وصفاً حياً
يف إنجلرتا وفرنسا كتابَه «كَشْ ف املخ َّبا عن فنون أوروبا» ،د َّون فيه ْ
ح َيوات الفرنسيني
ودقيقاً أيضاً لحياة األوربيني ،وص َّور أخالقَهم ،وقار َن بني َ
واألوربيني [[[.
ُ
الشدياق
ويف زيار ٍة لباي تونس املشري أحم َد باشا ملرسيليا وباريس ألقى
ِ
يستقد ُم ُه
وأرسل إليه سفين ًة ناري ًة
َ
الباي
قصيد ًة َم َد َح فيها الباي ،فاستدعا ُه
ُ
ِ
املجد الذي َ
وعائلَتَه ،فكا َن أ ْن َ
تاق إليه» ،وأغرقه
ذاق الشدياق «أل َّو ِل م َّر ٍة طَ ْعم
س يف تونس صحيف َة «الرائد»،
الباي بالنعم ،وأسن َد إليه
ُ
مناصب ع َّدةً ،وترأَّ َ
َ
وكانت نتيج ُة إقامته يف «تونس» أ ْن أعل َن إسال َمه ،وتس َّمى «أحم َد» ،وتك َّنى:
ْ
[[[
بـ«أيب العباس»  ،ومنذ ذلك الحني ُع َ
رف بـ «أحمد فارس الشدياق».
[[[ -تعريف بالنرث العريب الحديث :د .عبد الكريم األشرت ،منشورات جامعة البعث 2000 – 1999 ،م ،ص.61 :

[[[ -نفسه.61 ،

[[[ -تعريف بالنرث العريب الحديث ،مرجع سابق ،ص.61 :

[[[ -صقر لبنان :مارون ع ّبود ،دار مارون عبود ،ط  ،1975 ،2ص.112 :
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«ص ْق ِر لبنانَ» ،وص َّنف كتاباً عنه
لقب َ
أطلق عليه الناقد اللبناين «مارون عبود» َ
اإلعجاب ب ِهُ ،م ِ
ح َّقاً يف الثّنا ِء علي ِه ،فقد جعلًه
تحت هذا االسم أيضاً ،وكا َن شدي َد
ِ
َ
ين املتم ِّر ِد[[[.
منوذجاً قُ ّ
حاً للبنا ِّ

ِ
رأسه ينظ ُر إىل قواد ِمه
قال يف
وصف سفرِه إىل مالطا وأوربا ...« :لَ َوى َّ
الص ْق ُر َ
ِ
الريش فحلَّق يف ج ِّو طموحه ،فإذا به يف مالطا –
وخوافيه ،فرأَى َج َناحاً تا َّم
حح»[[[.
يحيك،
ويكتب ،ويعلِّم ،ويص ِّ
ُ
ري ط َْي ًة أخرى ،فإذا ب ِه يف «لَ ْندرة» .ثم طا َر إىل «باريس» ،ومنها قط َع إىل
«ويط ُ
تونُس حيث استق َّر حيناً»[[[.
النفيس ،فأخو ُه «أسعد» يُ ْعتَق َُل
رب األث ِر يف تكوي ِنه
لقد كا َن للحياة القاسية أك ُ
ِّ
ٌ
ص به أفىض به إىل ال َّنجاء بنفسه ،مختارا ً،
وميوتُ تحت التعذيب،
وخوف يرتبَّ ُ
متغرباً ،كأين به يتمثَّل قول أيب الطيب:
ب ال مستعظامً غري ِ
نفسه
تغ َّر َ

حكْام
وال قابالً إالَّ لخالقه ُ

ليس من العجيب أن
وبسبب من هذه الحياة القاسي ِة التي عاش بني براث ِنها َ
نج َد يف مص َّنفاته وكتبه «دروساً عميقة ألخالق الناس»[[[.
واضح يف اختباره الدنيا ،فكان «معلِّامً ومتعلِّامً يف ِحلِّه
لقد كا َن لرتحاله أث ٌر
ٌ
ش َع يُ ِ
صد ُر أحكا َمه القاطع َة ،من ُذ قرنٍ  ،عىل أرقى األمم
وتَ ْرحاله ،فام استق َّر حتَّى َ َ
والشعوب»[[[.

حيَ ِ
ٍ
رش
ويفصح ما كتبه من
وات الب ِ
موضوعات متف ِّرق ٍة يف شؤونٍ شتَّى من َ
غني ج َّدا ً،
بقلم
خوالج النفس ،ويصورها
سيكولوجي يحل ُِّل
مل
ٍ
«عن عا ٍ
َ
ٍّ
ٍّ
[[[ -صقر لبنان :مرجع سابق ،ص.173 :
[[[ -صقر لبنان :مرجع سابق.
[[[ -صقر لبنان :مرجع سابق.

[[[ -صقر لبنان :مرجع سابق ،ص.164 :
[[[ -صقر لبنان :مرجع سابق ،ص.173 :
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َ
األعامق ال َّنفسانية»[[[.
رب
معتمدا ً يف الغالب عىل عينه التي كانت تس ُ
كان الشدياق شديد االعتزا ِز بعروب ِته وإسالم ِه ،فقد حافظ يف أثناء حياته
يف «مالطا» و «أوروبا» عىل ِ
يب ،فلم يب ِّدلْ ُه ،فكان – كام ُ
يقول مارو ُن
لباسه العر ِّ
عبود – فُ ْرجة للناس»[[[.

ح ُم وال يُحايب» ،وكا َن موض َع
كان
َّ
«قوي املالحظة ،شدي َد وطْأة ال َّنق ِْد ،ال ير َ
إعجاب وتقدي ٍر من معارصيه أو غريهم ،فقد قال عنه «هاملتون جب» (– 1895
ٍ
العظام املدافعني عنِ اإلسالم»[[[.
1971م)« :أح ُد األبطا ِل
ِ

لقي أدبُ ُه وأسلوبُه إعجاباً شديدين من النقَّاد ،فقد أجمعت الدراساتُ املعارص ُة
عص ِه يف كتاب ِة املقا ِل
انطالقاً من أسلوبه يف تحرير
ِ
«الجوائب» عىل أنه رائ ُد ْ
السديَّة ،وأصال ِة الفكرة
الصحفي ...فضالً عن جمعه بني سالس ِة
ِ
الرتاكيب َّ ْ
و ُع ْم ِقها ،وال سيام يف مقاالته النقديَّ ِة اإلصالح َّية[[[.

َ
يب» .إ َّن «مارون عبود»،
كذلك «أح َد ثالث ٍة أو أربع ٍة يف تاريخ
و ُع ّد
ِ
األدب العر ِّ
«ليس يف
وهو الناق ُد الذي ال يعجبه أح ٌد أطلق القول يف تف ُّرد الشدياق فقال:
َ
ُ
الشدياق يف:
األدب اليو َم ،إال ما كت َب ُه
حي كام نفه ُم
َ
القرنِ التاس َع عرش ٌ
أدب ٌّ
فارياقه وواسطته ،وكشف مخبَّأ ِه»؛ فقد جاء الشدياق -والقول ملارون عبود:-
جهنا إىل املأكلِ الطَّازج ،يو َم
يب
كث في ِه القَدي ُد األد ّ
«يف زمنٍ ُ َ
واملصباتُ  ،فو َّ
َّ
كان معارصوه يتل ّه ْون بقشايش املائدة»[[[.
أدب الشدياق ،وتفيّؤ ظالل أسلوبه
دعا مارون عبود َم ْن أراد الوقوف عىل سم ِّو ِ
يقول الناس :ال حيا َء يف الدين .وأنا ُ
فقالُ :
الندي أن يقرأ ُه قراءة ِم َف ّنَ ،
أقول :ال
ري الفنانِ يرى الف َّن بذيئاً .فاقرأِ
َ
ت
الشدياق قراء َة فنانٍ إ ْن ُر ْم َ
حيا َء يف الفن ،وغ ُ
[[[ -صقر لبنان :مرجع سابق ،ص.165 :
[[[ -صقر لبنان ،مرجع سابق ،ص.112 :
[[[ -صقر لبنان ،مرجع سابق ،ص.114 :

[[[ -صقر لبنان ،مرجع سابق ،ص 93 :و .94
[[[ -صقر لبنان ،مرجع سابق ،ص.121 :

الغرب في عين العربي

295

تصب عىل ِ
رأسه أقذا َر البواليع .فالفن ال
شئت أ ْن
بل إن
تعظي َمه ،واقرأْهُ قرا َء َة أ ْه َ
َ
َّ
ِ
نصيب فيه ملن ت ُهلك ُه خطيئ ُة ال ِفكْر»[[[ .ويف
فانوس الوثن َّية ،وال
س إالّ عىل
يُ ْد َر ُ
َ
«ص ْق ُر لبنانَ ،وج َّبا ُر أوروبا القرنِ التاس َع عرش»[[[ ،وهو «أبو املقال ِة
الجملة ،إنَّه َ
يف األدب العريب».
وهو من «أوائل دعاة القوميّة العربية ورضور ِة تعاونِ األقطا ِر العربي ِة ثقافياً،
َ
وذلك للتَّص ّدي للمطامع الغربية التي تسعى جاهد ًة
واقتصادياً ،وسياسياً،
ونهب ثرواتِها ،وذلك عن طريقِ إشعا ِل نريانِ الفنت
الحتال ِل األمم الضعيفة
ِ
الطائف َّية أو األصو ِل الع ْرق َّي ِة والشُّ عوبية أو بعث اللهجات املحلية»[[[.
وكان الشدياق أحد أهم أدباء النهضة يف العرص الحديث ،وبه تأثر كثري من
رجاالت النهضة مثل :فرنسيس م َّراش ،ومحمد عبده ،وأديب إسحاق ،وصوالً
إىل أمني الريحاين ،وشكيب أ ْرسالن[[[.
آثاره:
وسعة األفق،
ترك الشدياق آثارا ً كثري ًة تنبئ عن عمقِ الثقافة ،واملقدر ِة اللغوي ِةَ ،
ديني،
والنقد الب ّناء ،بلغ عددها تسعة وثالثني أثرا ً ،منها ما هو
ٌّ
لغوي ،ومنها ما هو ٌّ
يب:
ومنها ما هو أد ٌّ
 - 1الساق عىل الساق يف ما هو الفارياق ،ويقع يف جزءين.
 -2رس الليايل يف القلب واإلبدال ،ويقع يف جزءين.
 -3املرآة يف عكس التوراة ،وهو مفقود.
[[[ -املرجع السابق نفسه ص.119 :

[[[ -املرجع السابق نفسه ،ص.169 :

[[[ -كشف املخبَّا عن فنون أوربا :أحمد فارس الشدياق ،دار الكتاب املرصي ،دار الكتاب اللبناين،
 .1433هـ  2012 /م ،ص ،40 :مقدمة املح ِّرر.
[[[ -الواسطة ،ص.42 :
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 -4مامحكات التأويل يف قضايا اإلنجيل (مخطوط).
 -5منتهى العجب يف خصائص لغة العرب ،وهو مام احرتق مع مخطوطاته.
والكتابان اللذان موضع حديثنا يف هذه األوراق هام:
أ-الواسطة يف معرفة أحوال مالطا ،وقد طبع طبعات عدة ،وكان الكتاب
قد طبع سنة  1867مع كتابه «كشف املخ ّبا» .وظهرت طبعته الثانية يف مطبعة
الجوائب سنة  1881م.
يقع الكتاب الذي أصدرته وزارة الثقافة سنة  2004ضمن سلسلة مختارات يف
مائة وستني صفح ًة من القطع الصغري.
بي الغاية من رحلته،
ُ
والكتاب مؤل ٌّف من مق َّدم ٍة وفصو ٍل ع َّد ٍة ،ويف املقدمة ّ
فقال:
«وقد كنت يف عنفوان شبايب ،و ِ
ج َّدة جلبايب ،وإزهار س ّني ،وازدهار ِذ ْهني،
رض فيه
لَهجاً بالسفر واالغرتاب ،والرت ُّ
حل عن الوطن واألصحاب ،إىل بَلد ين ُ
َغ ْريس ،وتطيب فيه نفيس ،وأقتبس فيه ِمن مصابيح العلم ق ْبساً ،وألقى إ ِذ ال َّده ُر
يل موحش ،خليالً يصادقني»[[[.
جحيم خيش أ ْن
وهروب من
اختياري،
ْي
ٍ
ٌّ
ٌ
إ َّن رحلتَه هذه يف حقيقة األمر نَف ٌ
َ
وخاف أ ْن تلته َمه نريانُه ،وهو بهذا االرتحا ِل ميث ُِّل «طالئ َع الضمري أو
يَحرقَه لظا ُه،
ِ
ومعتقده ...ليؤسس
ينفصل الفر ُد لضمريِه
ُ
الوعي الفردي املدين الجديد الذي به
ِ
ِ
غايات
ريه ووع َيه اإلنساين»[[[ ،ولعلَّه يف إجاملِه
اختيا َره الح َّر ووجو َده وضم َ
ارتحالِه عن وطنه وأهله يحقق ما ع ّدده القائل يوم قال:
خمس فوائد
تغ َّرب عن األوطان يف طلب العال وساف ْر ،ففي األسفار
ُ
[[[ -الواسطة ،ص.15 :

[[[ - -مقدّمة النارش ،ص.10 :
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ِ
ماجد
وآداب ،وصحب ُة
وعل ٌم،
ٌ

ولكن ما أَ َّمل أُحبطَ ،فقد ألفى الجزيرة عىل غري ما أ َّمل ،وكاب َد منها ما ال يفي
خفي من
حل ،وهذا ما دف َع ُه إىل أ ْن يُظْ ِه َر ما بط َن منها ،ويكشف ما
مبا عنه تر َّ
َ
رغب ع ْنها[[[،
رغب فيها ،ويَقْنع َم ْن
ص َّو ًة يته َّدى بها َم ْن
مخ َّبئها ،ليكو َن كالمه ُ
َ
َ
سنحت له الفرص ُة ،ورمبا َع َمد إىل ال َّنقل عن
ولذا أخذ يف تقييد الخواط ِر ما
ْ
الكتب «ما ليس فيه للفك ِر َم ْسح ،وللطَّ ْر ِ
ف إليه َمطْ َمح ،فإ َّن شؤونهم متش ّعبة،
ُ
ُستغرق َوصفاً ونَ ْعتا»[[[.
وأحوالَهم مستغربَة ،وأنحا َءهم شتّى ،ومقاص َدهم ت
شقه أفكارا ً شتَّى من الضعف والتخلّف،
إنها رحل ُة
مرشقي يحمل عن َم ْ
ٍّ
ِ
واألخذ
خرِ ،وتجاو ِز الواقعِ ،والرغب ِة يف التعل ُِّم،
رس تف ُّوقِ اآل َ
ويسعى إىل اكتشاف ِّ
وصلت إلي ِه معارفُهم العموم َّي ُة ،ومصالح ُهم
بأسباب املدني ِة ،واالنبها ِر بِ ا
ِ
ْ
املدني ُة ،وأسبابُهم املعيشي ُة ،وإتقانُهم الصنائع ،فكلام عق َد مقارنة بني وطن ِه
أجفل ُسلْوانُه وعاد إىل أشجانه وأحزانه يقول :فقد كنت دائم التفكُّر
َ
واآلخ ِر
عوارض
يف خل ِّو بالدنا عام عندهم من التم ُّدن والرباعة والتف ُّنن ،ثم تعرض يل
ُ
السلْوان ،بأ َّن أهل بالدنا ِ
ويست
وكرم يغطي العيوب،
صوا بأخالقٍ حسانٍ ٍ ،
ُ
قد اختُ ُّ
ُّ
الصوب يُ َذ ّم،
ح َر ِم ،وصو ُن العرض عام من هذا َّ
ما شانَ ،وال س ّيام الغ َْي ُة عىل ال ُ
ثم أعود إىل التفكّر يف املصالح املدنية ،واألسباب املعاشية ،وانتشار املعارف
العمومية ،وإىل إتقانِ الصنائع ،وتعميم الفوائد واملنافع ،فيَج ِف ُل ذلك السلوان،
وأعود إىل األشجان»[[[.
أما األثر الثاين الذي يُ َع ُّد مك ِّمالً لألول ،فهو كتابه األضخم واألعم« :كَشْ ُف
املخ َّبا يف فنونِ أوربَّا» ،وقد صدرتْ طبعته الثالثة سنة  1299هـ يف مطبعة
الجوائب يف القسطنطينية.
يقف فيهام عىل مضامني ع َّدة ،منها:
ميكن لقارئ الرحلت ِ
ني أ ْن َ
[[[ -الواسطة ،ص.15 :
[[[ -الواسطة ص.16 :

[[[ -الواسطة ،ص.17 :
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ُ
الغالب عىل
الشدياق يف
-1املضمونُ الجغرايف :وهو مضمو ٌن يتكئ في ِه
ِ
ٍ
ويضيف إليها ما يرا ُه من طبيع ٍة جغرافي ٍة
جغرافي ٍة َم ْسطور ٍة يف الكتب[[[،
ُ
معلومات ُ
خ ،واملوق َع الجغرايف ،فقد عق َد
تع ُّم البني َة األرضية ،وطبيع َة الرتب ِة ،وطبيع َة املنا ِ
ٌ
منقول ع ْن
تبي أنّه
فصالً بعنوان :ف ْ
َصل يف تخطيط مالطا مع َّرباً ،فكلمة ُمع َّرباً َّ
مصادر مل يح ِّددها ،فقال« :اعلم أ َّن تخطي َ
ط مالطا هو يف  22درجة و  44دقيقة
بعض
من الطول ،ويف  25درجة و 54من العرض ،أما موقعها من الكُر ِة فإ َّن
َ
الجغرافيني ألحقو ُه بإفريقية بالنظ ِر إىل املكان ،وبعضَ هم ألحقَه بجزائ ِر إيطاليا
بالنظر إىل عادات أهلِ مالطا ،أو أحوالِهم ،وديان ِتهم ،واملرا ُد بذلك أنَّها من
أوروبا»[[[.
ويع ِّرج عىل وصف َم َن ِ
اخها فيقول ...« :أما هواء الجزيرة فالغالب عليه
خرة ال تصلُح للح ْر ِ
ث ،ومع َ
السنبلة الواحد َة
ص ْ
االعتدال ،غري أن أرضها َ
ذلك فإ ّن ّ
ست عرش َة سنبلة أو عرشين،
ُخرج يف تربتها التي
ليست بالطيب ِة وال الرديئ ِة َ
ْ
التي ت ُ
ويف عام الخصب مثاين وثالثني ،ويف الجيِّدة إحدى وستني»[[[.
ِ
ح
وأصناف البضائع التي يتج ُر بها أهلُها،
ثم يعرض لتعدا ِد السكانِ ،
والصو ِ
ّ
القامئ ِة وأصلِها ،وأو ِل منِ استوطنها م َن القبائلِ  ،وما تعرضت له من احتالل عىل
يد اإلغريق ،أو فتح عىل يد أيب الغرانيق محمد بن أحمد بن محمد بن األغلب
أصل للغة املالطية ،و ِق ْسم ِتها بني
املتوىف سنة إحدى وستني ومائتني[[[ .ثم َّ
خرجوا
عربي ٍة فاسد ٍة وبني الفينيقية ،ذلك أن اليونانيني بعد أن فتحوا الجزير َة «مل يُ ْ
برحت مستعمل ًة حتى
منها الفينيقيني ...بل ظلوا آمنني محافظني عىل لغتهم ،وما
ْ
ِ
الناس عىل
ح ْم َل
ب الرومانيني كا َن َ
بعد استيال ِء الرومانيني عليها ...ومع أ َّن َدأْ َ
ِ
والسلوك بسننهم أينام ملكوا فلم يجربوا الرعية هنا عىل التكلُّم
التخلُّقِ بأخالقهم
[[[ -الواسطة ،ص ،27 :فقد نقل عن كتاب :الجامع والبيان يف أخبار القريوان.

[[[ -الواسطة ،ص .21 :وانظر حديثه عن صقلية وجنوة ،ونابويل يف كشف املخ ّبا ،ص 9 :و .10
[[[ -الواسطة ،ص.24 :
[[[ -الواسطة ،ص.27 :
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مستدال عىل ذلك بوجود بعض
ً
بلغتهِم» ،فينقل عن بعضهم[[[ أنها «فينيقية»
األلفاظ املشابهة ملا يف لغتنا ،مثل :بري ،وصيد ،ولك َّن الشدياق يقف موقف
ُ
يعرف العربية وال
صاحب هذا الرأي ال
الرافض ملثل هذا االدعاء ،وال س َّيام أ َّن
َ
املالطية وال الفينيقية ،فكيف له أ ْن يحك َم عىل اليش ِء وهو يجهله[[[ ،وهو يف
وتعاقب األجيا ِل.
ِ
ذلك يرجح أنها من أصو ٍل عربي ٍة ،ثم ف َُسدتْ عىل م ِّر الزمنِ

ٍ
معلومات تاريخي ٍة عن بعض اآلثار املشهورة
-2املضمون التاريخي :يورد فيه
يف تلك البقاع ،نحو :القصور ،أو الجسور ،أو املتاحف ،أو نشأة بعض الصحف،
أو تاريخ بعض الصناعات ،أو بعض الجامعات ،أوبعض الشخصيات ذات األثر
البني يف تاريخ تلك البلدان ،مثل نابليون وغريه.

-3املحتوى الحضاري :يرصد فيه الشدياق مالمح التحول الذي حصل يف
حياة تلك البلدان سواء من جهة التحول الصناعي والصناعات القامئة وأثر ذلك
التحول يف املجتمع ،أو من التحول العلمي أو الثقايف ،كالحديث عن الجامعات
ٍ
ٍ
ومخطوطات،
مطبوعات
القامئة ،واالهتامم بالكتاب واملكتبات وما تضمه من
وعدد الصحف مع املقارنة بني كل من فرنسا وإنجلرتا يف هذا امليدان.
ني ال مضمو ٌن واح ٌد ،تع ُّم عادات
 -4املضمون االجتامعي :وهو مضام ٌ
السكانِ يف معيش ِتهم وعالقاتِهم األُرسية ،ومل َبسهم ومطعمهم ،وعالقاتِهم مع
غريهم ،ومستواهم األخالقي ،ومت ُّزقهم الطبقي ،ومستواهم االقتصادي.
سألت أح َدهم
ُب عليهم البشَ اش ُة ،إ ْن
َ
فاملالطيون من جه ٍة ه ِّينون ،ل ِّينونَ ،تغل ُ
باش ،ومن طبعهم ال َك ْدح ،واالقتصا ُد والتَّدبري ،فهم
عن يش ٍء ما أجابَك وهو ٌّ
ضعيفو االحتامل للمعيشة الضَّ ِ
نك ،ويبتعدون ع ْن النفقات الزائد ِة يف األعياد
ويف مواسم الزواج ،ومييلون إىل التَّزاور من غريِ تكل ٍ
ُّف ،واملرأ ُة عندهم إذا
زارتْ صاحب ًة لها ال تُلْهي صاح َبتها عن عملها ،إ ْذ تأخذ هي معها شيئاً تعمل فيه،
السوقِ ليشرتي ُم ْؤنة يو ِمه ِ
بيده ،واملاجد ُة م ْن نسائه َّن
واملاج ُد منهم
يذهب إىل ُّ
ُ
[[[ -الواسطة ،ص .29

[[[ -الواسطة ،ص.30 :
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ِ
باملاس والذهب
ني
تدي ُر بيتَها بنفسها فال ت ِكلُ ُه إىل الخادمة .والنسا ُء ال يتحلّ َ
والفضَّ ة[[[.
«رئيس أطبا ِء
ويتصف املالطيون بالتواضع ،فقد شاهد الشدياق بأ ِّم عينه
ُ
َ
ري م َّر ٍة ِ
َ
الثياب املغسول َة
الحبال عىل سطح ِه ،وينرش عليها
ب
َ
املستشفى غ َ
ينص ُ
صون»[[[ .وروى أنَّه
َت حلّوا الحبال ووضعوها يف ٍّ
قطع ًة قطع ًة ،ومتى ن َِشف ْ
محل َم ُ
«بعض الق ِ
َناصلِ
ينصب رايته»[[[ بيده.
رأى
َ
ُ
رث «الرجا ِل يُ َسلِّمون مرصوفَهم ِ
ليد
واملرأة هي التي بيدها مرصوف البيت ،فأك ُ
نسائهم حتى إنَّهم يحتاجون بعدها أن يطلبوا مثن التِّبغِ»[[[.
وقل منه َّن من تتعاطى
َّ
و«جميع النساء املالطيات مقتصداتٌ ونشيطاتٌ
ساجاً يف الليايل
التجارة»[[[ .ويبل ُغ االقتصاد عند فقرائهم أنهم «ال يوقدون ِ
املقمرة»[[[.
ِ
باإلسفاف من القول والعملِ ،
ويتصف املالطيون كذلك بالفضول والتل ِّهي
ِ
ِ
ت علي ِه ُز َم ٌر وال ُ
يزال
اللتقاط يش ٍء من
أكب
األرض ازدح َم ْ
حتَّى إ َّن أح َدهم إذا َّ
تغص بهم الطريق[[[ .وكثري
يجري من جه ٍة وآخ ُر من جه ٍة أخرى حتَّى
أح ُدهم
َّ
ْ
ُ
الفضول والتل ِّهي إىل الحضور إىل املحاكم الستامع ال ّدعاوى،
منهم يدفعهم
كل مكان ،وال ميكن أ ْن ينقلوا حديثاً إال ويزيدون فيه ،فإذا
فإذا خرجوا بثّوها يف ِّ
ني إنسان قذًى قال :إنه عمي[[[.
أملَّ بع ِ
[[[ -الواسطة ،ص.96 :
[[[-الواسطة ،ص.96 :
[[[ -املرجع السابق.

[[[ -الواسطة ،ص.96 :
[[[ -الواسطة ،ص 96

[[[ -الواسطة ،ص .96

[[[ -الواسطة ،ص.96 :
[[[ -الواسطة ،ص.97 :
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الرجل يقولون له :قد رأينا زوجتَك
َ
ودأبُهم كذلك اإليقا ُع والفتن ُة ،فقد «يَ ْبدهو َن
تنظ ُر من الش َّباك ،أو تح ِّدث فالناً أو فالنة ،ويقولون للمرأة يف حق زوجها مثل
ذلك»[[[.
ُ
الشدياق عن التحلُّل األخالقي« ،فإ َّن
ومن ناحي ِة املستوى األخالقي يح ِّدثنا
فاح»[[[.
َ
ُب عليه َّن الشَّ بَق ِّ
والس ُ
أهل مالطا جميعاً رجاالً ونسا ًء يغل ُ
ليس له َّن ثروةٌ ،وال يتحلَّني بجام ٍل ،وه َّن
وينترش البِغا َء يف بالدهم ،والبغايا َ
ٍ
ٍ
رث أدباً وتصاوناً م َن
ري
وقحات وال ُمتَ
هافتات عىل الرجال ،وه َّن أك ُ
مع ذلك غ ُ
ث بال َّنميمة،
السحن َة ،وال يتش َّب ْ َ
املتز ِّوجات ،فال يح ِّدقْ َن يف الرجال ،وال ينتق ْدن ّ
حتى إنهن عند إتيانهن الفاحش َة يغطِّني صو َر الق ِّديسني التي يف غرفهن ،أو يقبِّلْنها
تأ ُّدباً وتو ُّرعاً.
وإذا زرتَ أحدهم فال يَستحي أن يقول لك :مهالً فإ َّن زوجتي تب ِّدل ثيابها
لتحرض بني يديك[[[.
ربج يف األعياد ،وهي يف ذلك بخالف اإلنجليزية،
ُ
ومتيل املرأ ُة املالطية إىل الت ُّ
ِ
لبست
األحد
يوم
فإن إحداهن «تبقى يف بيتها بغري حذاء ،ثم إذا
خرجت يف ِ
ْ
ْ
ت غاي َة ما ميك ُن»[[[.
ج ْ
جوارب من حري ٍر وكفُوفاً منه ،وتبهر َ
َ
ويف املجتمعات التي زارها تنقسم طبقياً حتى يف الغذاء ،فامل ِ
ُوسون لهم
والسلطة،
السمك
رض وال َ
الشُّ وربة يف الغَدا ِء واللح ُم وال ُ
َّ
خمر ،ويف ال َعشاء َّ
خ ُ
واملالطيون يكرثون من الخبز بخالف اإلنكليز .أما الفقرا ُء فهم «يأكلو َن رِطالً
ٍ
ِ
جون بذكر الخبز
بخمس
من الخب ِز
حبات من الزيتونِ أو قطع ِة جنبٍ ،لهذا يلْ َه ُ
كثريا ً»[[[.
[[[-الواسطة ،ص.97 :

[[[ -الواسطة ،ص.94 :
[[[ -الواسطة ،ص81 :
[[[ -الواسطة ،ص81 :

[[[-الواسطة ،ص.85 :
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الش ُخ الطبقي يشاهده زائر «إنجلرتا» فـ
وليس األم ُر
ّ
خاصاً باملالطيني ،فهذا ّ ْ
َم ْن ق َِد َم إىل لَ ْندرة ورأَى فيها َ
تلك الحوانيت العظيم َة ...حك َم عىل جميعِ اإلنكلي ِز
أهل القرى هنا كأهلِ القُرى يف الشام ،بل
بأنهم أغنياء سعداء ،ولكن هيهاتَ فإ َّن َ
حصل له أي للشدياق أ ْن أمىض ستّة أشه ٍر مل يشرت فيها رِطالً
َ
هم أش ُّد تقشُّ فاً وقد
فجل طعامنا
ج ْهدُّ ،
واحدا ً من
ِ
اللحم« ،بل ال نقدر عىل مشرتى الحليب إال بال َ
ري وحساء املاء»[[[ .بل بلغ الفقر ببعضهم ح ّد تركهم أوال َدهم من
إمنا هو الشع ُ
اإلمالق ،أو ما توا من الجوع والربد أو النوم .ويعود هذا الفقر – وفق تعليله – إىل
متلك األمراء واألرشاف األرض ،وهم يستخدمون الفالحني يف حرثها[[[.
ِ
انحطاط مستوى النظافة ،فمدينة «ليون» الفرنسية
ويقف موقف املشدو ِه من
ٌ
«ليس
صحي ،و
رصف
وسخ ُة الطرقِ واألزقَّة ،وليس يف مرسيليا الفرنسية أيضً ا
َ
ٌّ
رجل معه عجل ٌة
يت ٌ
يف ديارها
ُ
مراحيض ،إنَّ ا يجمعون أقذا َرهم يف وعا ٍء إىل أ ْن يأ َ
البميل ،وما يجم ُعه فيه فإنَّه يبي ُعه
وعليها ِب ْر ٌ
ري ،فيناولونه الوِعاء ف ُيفرغُه يف ِ ْ
ميل كب ٌ
لتدميل األرض ...ومنهم َم ْن يقذف األقذار أمام البيوت ليالً ،فلهذا يشُ ُّم املايش
يف أكرث طرقها رائح ًة كريهة»[[[.
وليس لإلفرنج التزا ٌم بعادة غسلِ األيدي بع َد الطعام ،يقول« :وجميع اإلفرنج
ال يغسلون أيديهم بعد الطعام ...وجميع النساء الاليت استخدمناه َّن ك َّن يل َم ْس َن
حنها
شعو َر ُه ّن ووجوهه َّن وأيديه ّن وسخ ٌة ،ويغ ِْسلْ َن وجوهه َّن وأعناقه ّن وميس ْ
ح َن بها آنية املطبخ»[[[.
بالخرق التي ميْ َس ْ

خ وال َع َر ُق،
ب قد تل َّب َد عىل أزيا ِقها الوس ُ
وقد ُ
رأيت كثريا ً من األعيان هنا لهم ُ
ج َب ٌ
وال س َّيام أ َّن منهم َم ْن يرخي شع َر ِ
يصل إىل قّذَاله ،فرتا ُه إذا ن َز َع برنيطتَه
رأسه حتّى َ
تتطاي َر ُه ْبيتُه عىل كتفي ِه ،وم َع ذلك فه ْم يحلقو َن شواربَهم بدعوى النظافة[[[.

[[[ -كشف املخبا ،ص 24 :و.25

[[[ -كشف املخ َّبا ،ص26 :
[[[ -كشف املخ َّبا ،ص13 :

[[[ -كشف املخبا ،ص.76 :
[[[ -كشف املخبا ،ص.84 :
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ج أ ْن تدفع املرأ َة امله َر للرجلِ  ،فاألغنيا ُء من
أما
الزواج فمن عاد ِة اإلفرن ِ
ُ
املالطيني يعطون الزوج مائتي لرية ،والذين هم يف الوسط يؤث ّثون منزله من ٍ
فرش
وكرايس وموائد ...وينقدونه شيئاً من الدراهم .والفالحون منهم من يعطون
دجاجاً وبيضاً وغريهام .ولدى مقارنته ذلك بحال املرشقيني يرجع ذلك إىل
عزوف الغربيني عن الزواج لتكاليفه وغالء امل ْؤنة ،وكرث ِة البِغاء واملؤاجرات.
ومن عاداتهم يف الزواج أن يعارش الرجل املرأة قبل أن يتزوجها مدة طويلة،
رث.
وربا أقام عىل ذلك ثالث سن َ
ني فأك َ
َّ
أقل
والنساء اإلنكليزيات – كام الرجال – غاية يف التقشُّ ف والقناعة« ،فإ َّن َّ
ِ
علت املرأة يف
يشء من امللبوس يرضيه َّن ،ومن املطاعم يكفيه َّن»[[[ ،ومهام
السلَّم االجتامعي فإنها «تعرتف بأ َّن الله – تعاىل – خلق الرجال ق َّوامني عليه َّن»[[[.
وتختلف عالق ُة الرجل اإلنكليزي مع زوج ِه عن عالقة الفرنيس بها ،فاملتزوجون
ُ
من اإلنكليز ال يحتفون بنسائهم أمام الناس كام يفعل الفرنسيون ،ولكنهم مع
ذلك أكرث إحصاناً لفروجهم ،وأوفر مود ًة يف الحرضة والغيبة ،والرجال اإلنكليز
ال يبالون باملرأة ،وال يق ِّدرونها ،فإذا التقوا به َّن يف الحافالت يسابقون النساء
وربا أداروا ظهورهم للنساء ،وتعليل ذلك عندهم أنهم
إىل أماكن الجلوس،
َّ
حفى ،إذ يؤثرون راح َة
متساوون ،والفرنسيون بضد ذلك ،فهم ُ
أرفق بالنساء وأ ْ
املرأ ِة ،ويق ِّدمونها يف الحافل ِة وغريها ،ويعطيها املنديل لو وقع من يدها.
ونقف يف الكتابني عىل مالمح من النظرة االستعالئية العرقية أو الدين َّية ،فأهل
«مالطا» يرون يف العرب «همجاً» وهذا عائد – كام يرى الشدياق – إىل جهلهم
َ
صعاليك املغاربة ،والظاهر أ َّن املسلمني
التواريخ ،وألنهم ال يَرون – آنذاك – إال
الذين فتحوا «مالطا» مل يكونوا من أهل العلم والتم ُّدن كالذين يف صقلية»[[[.

يحصلونه من
رت يكتب فيه أسامء الطلبة وما
ِّ
ويف إنكلرتا يُ ْعطى «لكل معل ٍِّم دف ٌ

[[[ -كشف املخ َّبا ،ص.87 :
[[[ -كشف املخ َّبا ،ص.87 :
[[[ -الواسطة ،ص.30 :
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الفنون ،ويشرتط عليه أال يعلم تعليامً مغايرا ً للديانة الكاثوليكية الرومانية»[[[.
مل يُ ْغ ِفلِ الشدياق اإلشادة بالجوانب اإليجابية التي يقف عليها يف بالد اإلفرنج،
فقد أشاد بكثري من الظواهر ،كاملساواة بني الجميع أمام القانون ،والعالقة بني
الحاكم واملحكوم ،واألمانة ،والحرية.
ِ
األوباش واألوغاد عىل مواطنِ الخاص ِة ،ولك َّن «األسوأ من
فقد آمله وآذاه تر ُّدد
ذلك أن القضاة يعتربون هؤالء األنجاس عند التّ ِّ
حاق والتخاصم اعتبار الخريين،
وهذا الذي ج َّرأهم عىل التامدي يف القبائح»[[[.

فاإلنكليزي – كام يصف الشدياق – ال يغت ّم ليش ٍء ،وال يهت ُّم بيش ٍء ،فبتأث ِ
ري
اشتعل رأسه
َ
ما عرض للشدياقِ وأخي ِه أسع َد من اضطها ٍد يوم كان يف لبنان
ِ
ظلم الوال ِة ،فكا َن َ
شيباً ،فأعاد َ
ذلك َمثَارا ً
ذلك إىل اله ِّم والغ ِّم
والخوف من ِ
لعقد املقارنة باإلنكليزي الذي يعيش مطمئناً« ،فإ َّن أح َد اإلنكليز إذا كان ميلك
ُس علي ِه بذلك ،ال بل يتبا َهى به ما شا َء
َ
مليون لرية مل
يخش أ َّن أم َ
ريه بل ملكَه ينف ُ
ِب لغنى الدولة ورشفها ،وال يخىش أن يَتَطاول
العتقاد ِه أ َّن غنا ُه وغ َنى أمثال ِه موج ٌ
عليه يف حقوقه أح ٌد ممن هو أعىل منه ،فإن الجميع يف الحقوق متساوون ،وإن
والصعلوك ،والنبي ِه والخاملِ  ،وحس ُبك
لكل من الغني
القايض والجرنان عتيدان ٍّ
ُّ
الشاب أقا َم دعوى عىل دوك كمربدج ابن عم امللكة ،فام وسعه
أ َّن بعض باعة َّ
إال الحضور أما َم القايض»[[[.
ويف معرض ذكره ملحاسن تلك البالد ع َّرج عىل محال ٍ
ّت للحاجات التي
ينساها املسافرون« ،فتبقى هناك محفوظة حتى إذا ُعلِ َم صاحبُها ُر َّدت عليه يف
الحا ِل ،وإالّ أَبقيت فيه سنتني ثم ت ُبا ُع ويو َّز ُع مث ُنها عىل خدمة املوقف ،وال سيام
الذين أُصيبوا منهم يف أبدانهم».
وراق له ما رآه لدى اإلنكليز من عدم رصف الوقت يف تعداد ألوانِ
الطعام،
ِ

[[[ -كشف املخ َّبا ،ص.65 :
[[[-الواسطة ،ص.70 :

[[[ -كشف املخ َّبا ،ص.73 :
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يحق لهم أن يقولوا« :إ َّن بالدهم
وتوجي ِه جهودهم إىل العمل والكسب ،فمن ث َ َّم ُّ
العيش،
ُ
منبت ال ِّنساء ،ومعدن األزواج ،مبعنى أ َّن من تز ّوج إحداه َّن فقد َه َنأه
ُ
وق َّرتْ عينه مبا يراه من نظاف ِة منزل ِه مع االقتصا ِد يف ال ّنفقة وراحة البال»[[[.
رصف الفرنسيني
وعىل أنه ال يعيب عىل اإلنكليز براجامتيتَهم ؛ فإنَّه مييل إىل ت ُّ
الكسب واملصلح ِة
يف صناعاتهم ،فاإلنكليز «إذا عملوا شيئاً فإمنا يراعون وجه
ْ
املحل،
ِّ
ورونق
فقط ،والفرنساوية يضيفو َن إىل ذلك راح َة املسافري َن،
َ
والتفاخ َر»[[[.
وما تق َّدم من حديث متش ِّعب يدفعنا إىل اإلقرار بتع ُّدد زوايا الرؤية لدى
الشدياق ،واعتامده يف كتابيْه «الواسطة» و «كشف املخبّا» دو َر الراوي الذي
يتح َّدث عن مشاهداته بعيون ع َّدة ،عنِ الصحفي ،والعامل االجتامعي ،والخبري
االقتصادي ،والجغرايف ،واملؤرخ ،واملرشد السياحي[[[.
وهو إىل جانب ذلك يتسم بالحيادية النقدية ،فقد قال« :وليك ْن معلوماً عند
والفرنسيس
وصفت فيه اإلنكلي َز
القارئ ،والسامع والداري ،أين يف كل ما
ُ
َ
غرض بغضاً أو حبَّاً ،إ ْذ ليس يل
ريهم من أهلِ أوروبا ،مل مي ِْل يب ه ًوى وال
ٌ
وغ َ
ض وال نف ٌع...
حذْل [ صلة قرابة ] مع أحد وال ضَ لَع ،وال انحراف ،وال ٌ
ُ
ميل وال ُ ٌّ
إغضاب»[[[.
فال ينبغي أن يحمل قويل عىل ضغنٍ أو
ٍ
إ َّن كتاباته تتسم بعدم االنبهار واملبالغة يف الوصف ،فكان نقله قامئاً عىل
ج َم َع بني الوصف والتحليل ،والحكم اإليجايب والسلبي
املعايشة واالختالط ،و َ
عىل ما يشاهد ويرى.
ويضاف إىل ذلك أنه رحل عن بالده وهو يحمل غري ًة عليها وح َّباً لها ،ولذلك
كان كثري املقارنة سلباً أو إيجاباً بني الحالني« ،وكان واثقاً من ِ
نفسه ،معت َّزا ً بأصوله،
[[[ -كشف املخ َّبا ،ص.86 :
[[[ -كشف املخ َّبا ،ص.70 :

[[[ -كشف املخ َّبا ،مقدمة املحرر ،ص.76 :
[[[ -كشف املخ َّبا ،ص .70
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غيورا ً عىل قوميته ،عميقاً يف انتقاداته»[[[ ،يعرض ذلك يف أسلوب علمي متأ ّدب.
يب،
فقد ر َّد عىل األوربيني مثالً ادعاء أطبائهم أن العالج بض ّد اليشء اخرتا ٌع أورو ٌّ
َّ
فأورد حديثاً
استدل به ال َّدمريي عىل مداواة اإلسهال بالعسل يف الس َّنة النبوية[[[.
ومن ذلك إعادته أصول املدنية األوروبية إىل إسبانيا وهي قد أخذتها عن
العرب املسلمني ،ونقل يف أثناء ذلك شواهد من كتابات فولتري تقارن بني حال
أوروبا املسيحية وبني املدن اإلسبانية التي حكمها املسلمون.
إن أهمية الكتابني معاً تتجىل يف محاور عدة لعل منها:
1غزارة املعلومات فيهام إىل ح ِّد االمتالء ،ودقة التصوير إىلح ِّد اإلدهاش ،فقارئ الكتابني تدهشه دقة التفاصيل املعيشية التي
يعرضها إىل درجة أن القارئ يكاد يجزم أن أصحاب البالد أنفسهم
رمبا ال يعرفون عن مواطنيهم أكرث مام رسده الشدياق ،ولعل مرد ذلك
إىل طول املدة الزمنية التي قضاها هناك ،فكان لذلك أثره يف جعل
كتابيه أدق استقصاء وأكرث تحرياً ممن كتب يف ذلك ،كالطهطاوي،
ومراش ،وغريهام.
2الحيادية يف النقد ،فلم يكن من وكده تعقب السلبيات فحسبأو إشهار اإليجابيات فقط ،ولكن كان يورد كل رأي يف محله ،فام
كان إيجابياً مل يبخل بالثناء عليه ،وما كان سلبياً مل يتوان يف إعامل
مبضع النقد والترشيح.
3يقدم الكتابان صور ًة دقيق ًة عن الحضارة الغربية ،وهذه الصورةترتكز إىل املعايشة واالختالط وال تقوم عىل التخيل واالدعاء ،وال
عىل مسموعات تقع له من هنا وهناك.
[[[ -كشف املخ َّبا ،ص .98

[[[ -الواسطة ،ص9 :
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رسدي ٍ
بعيد عن التقعر يف اللغة ،مع أن
بأسلوب
وقد جاء الكتابان
ٍ
ٍّ
العنوانني مسجوعان ،فاللغة فيهام سهلة ميرسة ،يندر أن تجد فيها قصدا ً
حل،
إىل الرتاكيب املسجوعة ،أو العبارات التي تقوم عىل التوازن املتم َّ
بل كانت قامئ ًة عىل اللدانة والسالسة ،ه ّمها الفكرة التي يراد التعبري عنها،
والبعد عن املجازات واإلغراق يف التصوير .وكل ذلك يحتمه األسلوب
الرسدي الذي قام عليه الكتابان.
وال يعني ما سبق ذكره سالمتهام من املآخذ التي منها[[[:
حا
1انعدام تقسيم الكتاب الثاين ،فقارئ الكتاب يجد تقط ًعا واض ًيف النص املرسود؛ كأن يستطرد إىل إيراد عنوان لفقرة ال واشجة بينها
ٍ
معلومات تاريخي ٍة وغريها عن مصادر
وبني ما سبقها ،أو أن ينقل
معينة ،أو أن يذكر بعض الفوائد أو اإلحصائيات...
2غياب وحدة السياق ،وهو يف ذلك عىل النقيض من كتاباتالطهطاوي الذي قسم كتابه إىل أربعة أقسام ،فحفظ له وحدته
السياقية.
3عدم تعرضه لقضايا السياسة وأنظمة الحكم ،ولهذا سببان علّلبهام مح ّرر كتاب «كشف املخبا» ،وهام:
ٌ
كل من خري الدين التونيس ورفاعة
مسبوق بإسهاب ّ
أ-أنه
الطهطاوي يف عرضهام لذلك ،فاستغنى الشدياق مبا قدماه سابقاه.
ب– تجنب الشدياق أي رصا ٍع مع السلطان العثامين عبد
الحميد ،وال سيام أنه يعيش يف عاصمة دولته ،وفيها يدير الصحيفة
التي أنشأها «الجوائب».

ٍ
ٍ
وصف وتحليلٍ
ونقد تؤطِّرهام الحيادية
إ َّن الكتابني مبا ض َّمته دفتاهام من
[[[ -كشف املخبا,ص.73:
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واملوضوعية والبع ُد عن التج ِّني والحكم السابق؛ ليشكالن حلْق ًة مه َّم ًة يف
جهاً نحو سبل النهضة وانتقاء النافع واملفيد من الثقافة
رؤية الذات واآلخر ،ومو ِّ
واملدنية األوربيتني ،ويحمالن بذور التثقيف واإلصالح ،والتنوير ،واإلرشاد[[[،
وحسب الشدياق أنه رائد وال يكذب الرائد أهله.

[[[ -كشف املخ َّبا ،مقدمة املح ِّرر ،ص.68 :
ثبت املراجع:
أدب الرحالت .حسني محمد فهيم ،سلسلة عامل املعرفة ،ع  ،138حزيران .1989أدب ال ِّرحل يف املغرب واألندلس :د .عيل إبراهيم كردي ،وزارة الثقافة ،الهيئة العامة للكتاب ،دمشق.تاريخ األدب الجغرايف العريب :أغناطيوس كراتشوفسيك ،ترجمة صالح الدين هاشم ،القاهرة.1963 ،تعريف بالنرث العريب الحديث :د .عبد الكريم األشرت ،منشورات جامعة البعث 2000 – 1999 ،م.الخلود ،ملحمة جلجامش ،طه باقر ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.صقر لبنان :مارون ع ّبود ،دار مارون عبود ،ط .1975 ،2كشف املخبَّا عن فنون أوربا :أحمد فارس الشدياق ،دار الكتاب املرصي ،دار الكتاب اللبناين.1433 ،-الواسطة يف معرفة أحوال مالطا :أحمد فارس الشدياق ،مختارات ( ،)11وزارة الثقافة2004 ،م.

جدلية األنا واآلخر في الرحالت العربية
رصد لتمظهرات َّ
املدني�ة الغربي�ة
مكي سعد هللا

[*]

ألسباب متنوع ٍة تفاوتت بني االكتشاف
ب
ٍ
حالة العريب إىل الغ ْر ِ
انتقل الر َّ
والسياحة واملهام الدبلوماس َّية والعسكريَّة ،وحمل يف تنقالته رسال ًة إصالحي ًة
أفقدته االستمتاع باملناظر الطبيعيَّة ،وجعلته مهمو ًما بالرسالة الحضاريَّة والتساؤل
ح ْول جدل َّية العالقة بني األنا واآلخر يف فضاء البناء الحضاري.
حا للذات العرب َّية املتضخمة بخطاب املرجعيات،
لقد شكَّلت الرحلة ترشي ً
ونتج عن املكاشفة واملواجهة ما عرف ﺒــ «الصدمة الحضارية» [[[ ،التي أيقظت
َ
كل خطابات «األنا» املتعلقة بالكامل والتط ُّور والتف ُّوق
الوعي من جه ٍة وفكَّكت َّ
َ
ٍ
مراجعات جديد ٍة شملت إعادة النظر يف
من جه ٍة أخرى .ودفعت باملفكرين إىل
صورة الذات ،ويف املوقف من املوروث الرتايث ،ويف كيف َّية استثامره وتك ِّييفه
رص.
ليتناسب مع الحداثة وروح الع ِ

ح َمل ِ
َت الهوية املرتحلة سؤال النهضة ،ففي الرحلة كانت املواجهة بني
َ
حالة -وهو يجوب الغرب-حضار ًة ومدن َّي ًة
هويتني ومرجعيتني مختلفتني .فرأى الر َّ
غري معهود ٍة بالنسبة له ،ومشاهد ثقاف َّي ٍة ودين َّي ٍة مغاير ًة لتلك التي اعتقدها وآمن
ٍ
جديد سوا ًء عىل مستوى امل ُجسد يف األشكال املاديَّة أو
بها ،فاصطدم بواقعٍ

* ـ أستاذ يف جـامعة تبسه – الجزائر.
يُقصد بالصدمة الحضارية ،حالة العصاب والرهاب التي تصيب الذات من لقائها باآلخر وإدراكها للقيمةالفائقة ملنجزاته العلمية والتقنية واإلنسانية ثم مقارنتها مع املنجز الذايت ،حيث ينتج عن معرفة الفوارق
حاالت نفسية واستجابات مختلفة ومتباينة .والصدمة الحضارية تختلف عن الصدمة الثقافية التي تعود إىل
عامل اإلنسانيات األمرييك كالفريو اوبريغ  )1973-Kalvero Oberg (1901والتي هي عبارة عن إحساس
نفيس وجسدي بالتوتر والقلق والشعور بالضياع ملن يهاجر ويرتحل عن منطقته التي عاش فيها طوال عمره،
إىل منطقة أو دولة تتميز بعادات وتقاليد مختلفة ومناخات ثقافية مغايرة.
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يف الفكر املبثوث يف الكتب واملوسوعات لفقهاء الحضارة والقانون وعصور
التنوير األوروب َّية ،خاص ًة ما تعلَّق بالقيم اإلنسان َّية الخالدة من حري ٍة وعدال ٍة
ومساوا ٍة وتحر ٍر[[[.
يذهب ابن خلدون يف نظرية الغالب واملهزوم إىل «أن املغلوب مول ٌع أب ًدا
باإلقتداء بالغالب يف شعاره ،وزيِّه ،ونحلته ،وسائر أحواله وعوائده ،والسبب يف
ذلك أ َّن ال َّنفس أب ًدا تعتقد الكامل يف من غلبها وانقادت إليه ،إما لنظر ٍة بالكامل
مبا وقر عندها من تعظيمه ،أو ملا تغالط به من أ َّن انقيا َدها ليس لغلب طبيعي،
إمنا هو لكامل الغالب»[[[ ،فوفق هذه النظرية انهارت الهوية العرب َّية املهزومة أمام
جيوش نابليون املنظ َمة ،وأمام التقنية التي يستخدمها والوسائل التي استحرضها
من مفكرين ومسترشقني استطاعوا توظيف املناهج العلم َّية وتأويل التاريخ
لتسويغ الحمالت االستعامريَّة والتعامل مع األهايل .فكانت قوة «الغالب» أم ًرا
واقع ًيا كشف حقيقة «األنا» املغلوب ِة املتضخم ِة وراء الشعارات الزائف ِة .وقد
سبقت هذه الحالة من اإلنهزاميَّة والشعور بالنقص الرحالت السفاريَّة إىل الغرب.
ومع وصول أ َّول الرحالة ال َع َرب إىل ال َغرِب ،كانت صدمة االحتكاك املبارش
بالحضارة الغرب َّية ومبنجزاتها املاديَّة واملعنويَّة .وكشفت مرآة الغرييَّة عن الفجوة
الحضاريَّة بني الفضاءين املختلفني ،ومهام كانت درجة متركز الغرب ح ْول نفسه
واعتقاده «أ َّن ثقافته وحضارته متثِّالن نهاية التط ُّور وأ َّن الحضارة البرشيَّة انتهت
وتخلف»[[[ ،وق َّوة درجة املبالغة يف عقيدة التمركز،
إليهام وما عداهام ركو ٌد
ٌ
بتف ُّوق األنا ودون َّية اآلخر ،فإ َّن املسألة ال تخلو من حقيق ٍة تتمثَّل يف ق َّوة الحضارة
[[[ -ذكر الطهطاوي يف كتابه (تلخيص اإلبريز) وخري الدين التونيس يف كتابه (أقوم املسالك) أنهام نهال
من أمهات الكتب الفرنسية يف الفلسفة والقانون ،فقد قرأ الطهطاوي كتب فولتري( )1778-1694ومنها “
معجم الفلسفة” ومؤلفات روسو( )1778-1712ومنها “عقد التآنس واالجتامع اإلنساين” و”روح الرشائع”
ملونتسكيو (.)1755-1689أما خري الدين فقد اطلع عىل فرانسيس بيكون( )1626-1561ومونتيني (-1533
 )1592وديكارت وغريهم.

[[[ -عبد الرحامن ابن خلدون ،املقدمة ،حقّقها ،عبد السالم الشدادي ،الجزء الرابع ،ط ،1بيت الفنون
والعلوم واآلداب ،الدار البيضاء ،2005 ،ص.176 ،

[[[ -عبد العزيز الدوري ،الهوية الثقافية العربية والتحديات ،ضمن كتاب :الهوية وقضاياها يف الوعي
العريب املعارص ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط ،1ترشين الثاين/نوفمرب ،2013ص.236 ،
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الغرب َّية ،سوا ًء ما تعلق بجوانب التطور العلمي والتقني أو ما ارتبط بقضايا الثقافة
والحقوق والقيم اإلنسان َّية السامية التي ع َّمت أثارها املعمورة كلها.
ميكن مالحظة االعرتاف بفضل الحضارة الغرب َّية وقوتها عند الرحالة العرب
جميعهم ،حتى وإ ْن تباينت الرؤى ح ْول بعض القضايا االجتامعية والدين َّية ،أو
يف أنواع العالقات التي يجب إقامتها مع الغرب ،فامل ُرتحل العريب يق ُّر جازماً بأ َّن
الرشق يف حاج ٍة إىل علوم الغرب ،ألنَّها وسيل ٌة من وسائل الخروج من التخلُّف،
باإلضافة إىل كونها آلي ًة عقالني ًة لتدارك النقص ،والعلوم تشمل االقتباس وتب ِّني
املناهج العلم َّية السليمة والناجعة ،وليس يف األمر ضري أو عيب أل َّن جدل َّية التَّأثري
ٍ
تراكامت برشيَّ ٍة ت ُك ِّمل
تتأسس من
والتَّأثر ميز ٌة من مم ِّيزات الحضارات ،فاملعرفة َّ
بعضها بعض .عجزت الهوية العربيَّة يف التكيُّف مع املنجز الحضاري الغريب،
سوا ًء من حيث املعياريَّة الكم َّية أو القيم َّية ،فأُصيبت بالدهشة التي كشفت
للذات الواع َّية مدى تخلُّفها وتقهقرها أمام «اآلخر» «بني الدهشة والحداثة توجد
طريف .ووجه الطرافة أ َّن علينا أ ْن نأخذ الدهشة
إذا ً صل ًة مربك ًة يكتنفها إبها ٌم
ٌ
تخص ال َّنفس أو الجمهور ،وإنَّ ا بوصفها سلوكًا أصليًا
هنا بوصفها ظاهر ًة ال
ُّ
روحي مل تتهيأ له من
رص
لثقاف ٍة ما ،وجدت نفسها بفعل عنف ما ُملقى بها يف ع ٍ
ٍّ
الداخل»[[[.
إ َّن مسألة الغرابة والدهشة الناتجة عن العالقة من اكتشاف ق َّوة اآلخر وحضارته
ولعل أبرز هذه
ّ
يب وتهيئته لدخول عوامل اآلخر،
تتمثَّل يف عدم تأهيل العقلِ العر ِّ
الفضاءات ،فضاء االختالف .حقيق ًة لقد عرفت الهوية العربية احتكاكًا باآلخر/
امل ُختلف عرب عصورها التاريخ َّية واألدب َّية ،خاص ًة يف العرص العبايس الذي
امتزجت فيه األجناس واألعراق ونتج عنه ظاهرة الشُ عوبية ،والتي تعترب من أ َّول
املظاهر العنرصيَّة العرقيَّة التي عرفها واصطدم بها الفكر العريب ،لكن اللِّقاء مع
واملتحض-شكَّل للمنظومة الفكريَّة العرب َّية ولهويتها
الغرب الحديث -املتق ِّدم
ِّ
ٍ
روحي يف تاريخهم
حدث
صدم ًة عميق ًة «إ َّن دهشة العرب من الحداثة هي أه ُّم
ٍّ
أصل ،ويف هذا
ً
تاريخي مل يقع الته ّيؤ له
املعارص...هي اصطدا ٌم
روحي بأُفقٍ
ٍّ
ٌ
[[[ -فتحي املسكيني ،الهوية والزمان ،تأويالت فينومينولوجية ملسألة «النحن» ،دار الطليعة ،بريوت ،ط،1
آب /أغسطس ،2001،ص.54 ،
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األفق ال معنى إال لالندهاش كواقع ٍة روح َّي ٍة ال يبدو أننا أفلحنا يف االنفالت منه»[[[.
فاالستعداد ملواجهة «اآلخر» حضاريًا والتك ُّيف والتفا ُعل مع ُمنجزه ،شكَّل
أهم تحديات العقْل العريب ،حيث اختلفت املقاربات والنظريات والرؤى .ويف
التباين والتنوع مل توضع اسرتاتيج َّية ومن َهج للتفاعل مع الوافد واستثامره مع
املحيل ،واملال َءمة بينه وبني امل َوروث ،فح َدث التنافر وغلبت األيديولوجيا
والقوم َّية واملذهب َّية عىل الطرائق العلم َّية التي ترسم العالقة بني األنا املتخلِّفة
املتشظ َّية واآلخر املتحرض ،فمشكالت الحضارة تكمن يف املنهج الذي
بواسطته ت ُصاغ رؤى البناء والهدم ،فتشخيص مظاهر االنحطاط وتحديد أسبابه،
بالتوازي مع تقدير منجزات «اآلخر» يشكِّل اسرتاتيجية لالستفادة من تجارب
«اآلخر» ،كام يج ِّنب «األنا» صدمات التف ُّوق ويحقِّق له التم ُّيز والثقة بالنفس.
وإذا كان التفا ُوت فطر ًة بني البرش والحضارات فإ َّن «العقل العريب وبالتايل
اإلنسان العريب أصيب بصدم ٍة عنيف ٍة« »traumaمنذ حملة نابليون عىل مرص يف
عام ...1798بسبب فشله يف مواجهة «اآلخر»[[[.
ٍ
إنجازات ماديَّ ٍة،
منجز الغرب الذي أنتج مرضً ا يف الذهنيَّة العربيَّة هو مجموع
وأخالقي ،ومشاريع بحث َّي ٍة متت ُّد عرب الزمان
يف
وعسكريَّة ،وعمران َّية ،وتفوقٍ ثقا ٍّ
ٍّ
واملكان ،ودراسات اسرتاتيج َّية واسترشافية ألهم قضايا اإلنسان والبيئة.
ِ
والضعف ي َّولد صدم ًة مزدوج ًة لدى املتلقي،
وطبيعي أ َّن اإلحساس بالعج ِز
ٌ
ووفقًا لنظرية «التحدي واالستجابة» التي أوردها أرنولد توينبي ()1961-1889
( )Arnold Toynbeeيف موسوعته «دراسة التاريخ» ،متأث ًرا فيها بعلم النفس
السلويك لكارل يونغ ( )Carl Yung()1961-1875والتي ت ُشري إىل أ َّن الفرد
والسيايس ولك َّنه
والنفيس
يف
يتعرض لصدم ٍة تفقده توازنه االجتامعي والثقا ِّ
ِّ
ِّ
مع مرور الزمن يستفيق ويستجيب لها بنمطني من ردود الفعل :األول تقَّبل
الصدمة وعقلنتها ومحاولة التك ُّيف معها واالستفادة منها ،وبالتايل قد يتخذ من
[[[ -املرجع السابق ،ص.56 ،

[[[-عالء الدين صادق األعرجي ،أزمة التطور الحضاري العريب بني العقل الفاعل والعقل املنفعل،
مطبوعات أي-كتب ،لندن ،ط ،2015 ،5ص.113 ،
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الصدمة أرض َّي ًة جديد ًة لنهض ٍة حضاريَّ ٍة رائد ٍة كاليابان ودول رشق آسيا .أ َّما ر ُّد
السلبي املتمثل يف االنطواء واالنعزال والتمسك
الفعل الثاين فهو ذلك الفعل
ُّ
هاميش .وباستعراض األوضاع التي آل إليها
بالوهم والخصوصيات وبكل ما هو
ٌ
الفكر العريب يف تعامله مع الصدمة الحضاريَّة الغربيَّة .ميكن استنتاج أ َّن السلبيَّة
واالنهزام َّية هي السبيل الذي سلكه ال َعرب يف تعاملهم مع تف ُّوق «اآلخر».
إن إنكار اآلخر ذات ًا أو فر ًدا أو جامع ًة ،أو إبهاض حقِّه ،أو تقزيم منجزاته
يعترب تصفي ًة .وال تختلف هذه العمل َّية عن عمليات اإلبادة الجامع َّية التي
شهدتها اإلنسان َّية تحت أقنعة االكتشافات والبعث الحضاري والتنوير .وتقتيض
املوضوعيَّة العدل واإلنصاف واالتزان يف استصدار األحكام ،و االعتامد عىل
الرؤى العقالن َّية التي تنصف «اآلخر» وتدفع إىل تجسيد مثاقف ٍة واع َّي ٍة ،تقوم
ٌ
ومتزق
قلق
عىل النديَّة والعدالة
تغي ذهن َّية الرحالة يستتبعه ٌ
«وغني عن البيان أ َّن ُّ
ٌ
يل ،إ ْذ يتناز ُع املرء مؤثرات متناقضة ،فمن جهة متسك العريب بهويته الرشق َّية
داخ ٌ
العربيَّة القامئة عىل املوروث التليد الذي مثَّل االستمرار يف الزمن ثم آثار إعجابه
بالغرب»[[[.
تعود األسس الجوهريَّة الزم ًة الهوية العرب َّية وصدامها مع الحضارة الغرب َّية
إىل املنجز ،بني حضار ٍة علم َّي ٍة وتقن َّي ٍة يف قمة عطائها وأخرى تعاين التخلُّف
والتشظي والضياع ،منشغل ًة بأسئلة البحث عن الذات ،متجاهل ًة مكانتها وموقعها
الحضاري .فرهانات النهضة تقتيض االستثامر يف اقتصاد املعرفة،
يف التدافع
ّ
فقد تح َّولت معايري القوة من الكم إىل النوع واإلنتاج بدل االستهالك.
هذه اإلشكاالت هي التي دفعت إىل خلق مناهج جديد ٍة للتعامل مع
اآلخر الغريب ،يف محاول ٍة لتقريب الرؤى واألفكار والسلوكات «يهدف
((علم االستغراب)) إذا ً إىل ِّ
فك ال ُعقدة التاريخيَّة املزدوجة بني األنا واآلخر،
والجدل بني مركب النقص عند األنا ومركب العظمة عند اآلخر»[[[.
[[[ -الدكتورة نازك سابا يارد ،الرحالة العرب وحضارة الغرب يف النهضة العربية الحديثة ،دار نوفل ،ط ،2
 ،1992ص.9 ،
[[[ -حسن حنفي ،مقدمة يف علم االستغراب ،الدار الفنية للنرش والتوزيع ،القاهرة1411 ،هـ-1999م ،ص.29 ،
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وتجاوزا ً للرؤية األحادية والنمطية يتجه البحث إىل تنويع آفاق املنظور إليه،
بحيث تكون التعددية والتنوع يف املدونة يف مقارب ٍة أكادمي ّي ٍة موضوع ّي ٍة للتخلص
من املوروثات السطحية والصور النمطية واألفكار املسبقة عن اآلخر/الغريب/
املختلف .ألن املستعرض لببليوغرافيا دراسات الرحلة نحو الغرب يصطدم
بجمل ٍة من املدونات واألعامل املتكررة التي أنتجت صورا ً مزيف ًة متو َّهم ًة بعيد ًة
عن الواقعية والعقالنية وقريب ًة من الرؤى الغرائبية والعجائبية.
ٍ
رحالت متنوع ٍة من حيث الجنس والزمن
لذلك سوف تستند املدونة عىل
والعقيدة واالنتامء الوطني ،باإلضافة إىل تنويع فضاء «اآلخر» من القارة العجوز
إىل أمريكا ووصوالً إىل القارة اآلسيوية لتمكني املتلقِّي من تص ُّو ٍر شاملٍ حول
يف حول املنظور إليه وتقييم منجزه
ثقافة االختالف ،وتشكيل رؤي ٍة ونسقٍ ثقا ٍّ
الحضاري.
يتمظهر الغرب ويتجىل يف أبعا ٍد حضاريّ ٍة ماديّ ٍة تتجاذبها املنجزات يف حقول
التكنولوجيات والثقافات والفنون والعمران واملؤسسات التعليمية واملصانع
وغريها ،باإلضافة إىل االنفتاح عىل الثقافات األجنبية واحرتام األديان والقيم
اإلنسانية .وبنا ًء عليه فإن الدراسة ال تستطيع أن تغطي جميع املجاالت ،ولذلك
سوف يرتكز البحث والتحليل عىل أهم املنجزات التي ارتبطت بوعي «األنا»
العربية يف رحلتها الهادفة إىل اإلجابة عن سؤال ملاذا تقدم الغرب وتأخر العرب؟
اآلخر يف مرآة العمران والتقنية

امل َ ْركب أو الصدمة الحضارية والتقنية األوىل

يعرتف جميع ال ّرحالة بأنَّهم قرأوا أو سمعوا عن البلدان واألقوام الذين ينوون
زياراتها ،قبل الرشوع يف الرحلة ،وغالبًا ما يدخل هذا التكوين املعريف يف
عمليات االستعداد لل ِّرحلة والتهيؤ لها ماديًا .فمن الوسائل التي يجب أن يتمتع
بها الرحالة قبل االنطالق هي املعلومات ،وقد تكون هذه املعلومات عا َّمة
أوسطح َّية ،ورمبا خراف َّية عن األمم األعجم َّية واإلفرنج َّية املوضوعة تحت عني
ال ِّرحلة ،وبذلك يكون االطالع عىل ثقافاتهم وأوضاعهم االجتامعيَّة والسياسيَّة
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ظل صعوبة وسائل االتصال وانعدامها
والثقاف َّية جزءا ً من ال ِّرحلة .وحتَّى يف ِّ
أحيانًا ،كان الناس يتداولون األخبار ،ويروون الحوادث ،وينسبون األوصاف
والنعوت بقسميها اإليجايب والسلبي عىل غريهم من األمم املجاورة لهم،
ويتصورون صو ًرا ذهنيَّ ًة يركّبونها من مخيّلتهم وهي عبارة عن صو ٍر منطيَّ ٍة نتجت
ٍ
وسلوكات فرديَّ ٍة،
ريا عن مواقف جزئ َّي ٍة
عن
ٍ
أحكام ذات َّي ٍة وشخص َّي ٍة ،وتعد أيضاً تعب ً
ٍ
بعبارات وألفاظ تثري الشَّ ك وتبتعد
الصور واملشاهد مسبوق ًة
وغال ًبا ما تكون هذه ُّ
عن اليقني والقطع َّية مثل «زعم فالن» و «حىك فالن» أو «قالوا» وهكذا.
واألحكام من هذا النوع كثري ٌة يف الرسديات الرحل َّية العرب َّية ،وتشكّل يف
الصدمة الحضاريَّة ،سوا ًء السلبيَّة منها وهي املتعلقة
املخيال العريب أول صور َّ
ألمم تعرف العرب عليهم ،وسخروا من معيشتهم ومعتقداتهم ،أو
بالحياة البدائ َّية ٍ
الصدمة اإليجاب َّية وهي التي نتجت عن االحتكاك املبارش وغري املبارش بالنهضة
َّ
والتقن َّية الغرب َّية.
فلقاء اآلخر يتم عرب مرحلتني :األوىل ،مرحلة التعرف الذهني واالكتشاف
الرسدي الذي تورده املصادر واملراجع بقسميها املكتوب وامللفوظ ،والثانية،
مرحلة الصور الواقع ّية املشكّلة واملكونة عن طريق االحتكاك والتواصل،
مبختلف أشكاله :التجاري ،الرحيل ،االستعامري.
وتعد الرحلة من أهم مصادر التعرف عىل اآلخر ،وتقديم صور حوله ،ألنه مرآ ٌة
تنعكس فيها صورة األنا ،وال ميكن لألنا أن تتواجد دون آخر ،يناظرها ويساعدها
ويصادمها.
الصدمة الحضاريَّة والتقنية األوىل
امل َ ْركب أو َّ
يشكِّل مشهد االنطالق رك ًنا مركزيًّا يف العمل الرحيل ،وقد اقترص يف الرحالت
املحل َّية والحجازية ،عىل تصوير موكب الخروج فرديًّا أو جامع ًّيا ،ومل يتجاوز
الوصف حدود اإلشارة إىل العواطف املختلفة التي يرتكها ،موقف ومشهد
املغادرة ،وهو صور ٌة تعكس مشاعر الحزن ملفارقة اآلهل واألوالد واألوطان،
وتصاحبه دامئًا األدعية بنجاح السفارة والعودة بالسالمة والنجاح.
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تجاوز الرحالة مشاعر الفراق ومغادرة األوطان مبجرد أن رأى املركوب ،الذي
غال ًبا ما كان باخر ًة كبريةً ،أطلق عليها اسم «البابور» أو «الوابور» ،ومثلت هذه
الوسيلة أول مظه ٍر من مظاهر الصدام الحضاري والتقني ،من بنيتها وشكلها
ٍ
ٍ
وتجهيزات مل تعهدنا عني الرحالة ،ومل
ماديات
وعملها وما تحمله من
ومكوناتها ّ
عملها وموظفيها
تألفها ومل تستطع أيضً ا إنكار جاملها ووظيف ّية خدماتها وسهر ّ
عىل توفري كل رضوريات الراحة للمسافرين عىل متنها .ومل تجد هذه األنا من
وسيل ٍة للتعبريعن الدهشة واالنبهار سوى التذكري بقوله تعاىل ﴿ َوق َ
َال ا ْركَ ُبوا ِفي َها
ب لَ َغفُو ٌر َّر ِحي ٌم ﴾[[[.
ج َرا َها َو ُم ْر َسا َها إِ َّن َر ِّ
ب ِْس ِم اللَّ ِه َم ْ

الصدمة التقنية األوىل ،وهي صدم ٌة مزدوج ٌة ،يتعلق
فقد شكَّلت هذه الناقلة َّ
الجزء األول منها باملكونات التقنيَّة والتكنولوجيَّة التي توصلت إليها الصناعات
البحرية ،والتي ساهمت يف تقريب امل َسافات وسهلت عمليات التواصل بني
الشعوب ،بعدما كانت ترى االستحالة يف االطالع عىل َما وراء البحار ،وكانت
تسمي عوامله بالعوامل امل ُظلمة واملجهولة والغامضة ،ويتَّصل بتقنية البواخر
وامل ُدن العامئة وسائل الراحة ،املهيأة واملوضوعة تحت خدمة املسافرين
تخفيفاً لهم من أعباء السفر ،وهي يف عمومها عبارة عن قمرات [[[ للنوم ومطاعم
الصدمة فيتمثل يف قواد
وما يتبعها من لوازم
خاصة بالراحة .أ َّما القسم الثاين من َّ
َّ
هذه السفن وربانها ومساعديهم ،الذين تدربوا وتفننوا يف استقبال املسافرين،
السهر عىل سعادتهم وراحتهم.
وتسهيل عمليات التوجيه والتواصل معهم و َّ
وقد اقرتنت مظاهر التقنية ،بصور التَّمدن الحضاري الذي يجعل من اإلنسان
انفصام بني مكاسب التكنولوجيا وبني السلوك اإلنساين الراقي
يعيش وعيه دون
ٍ
املم ّيز «وت َلقانا أهله بالبِرش والرسور وحسن البشاشة ،وجميل الربور ،فأدخلونا
وفرش رفيع ٌة وطية ،وقال لنا لسان حالهم ومقالهم
ٌ
قمرة فيها زرايب جيدة ،نقية
ٍ
وإكرامات سنيّ ٍة ،فنحن معكم عىل سري ٍة مرضيَّ ٍة»[[[.
كونوا يف عيش ٍة هني ٍة
[[[ -سورة هود ،اآلية.41 ،

[[[ -القُمرة كلمة من اإلسبانية القدمية  caméraومنها اشتقت اللفظة املغربية  camaraوالتي تعني الغرف
املخصصة للمسافرين داخل البواخر.

[[[ -محمد بن عبد الله الصفار األندليس التطواين ،رحلة الصفار إىل فرنسا ،1846-1845 ،حققها سوزان
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وعىل ال َّرغم من التمركز العقدي للرحالة املسلم عن «اآلخر» الذي يُع ُّد ُمخالفًا
إل أنَّه أعجب مبظاهر إتقان العمل والتفاين يف أداء املهام
له يف العقيدة والدينَّ ،
دون رقابة ،باإلضافة إىل تواضعه وحسن معامالته وتعامله مع اآلخرين سوا ًء
أكانوا من املسافرين أم من العامل والعساكر املتواجدين عىل ظهر السفينة «فلام
مبحل
ٍّ
نزلنا من الفلوكة ،وصعدنا منها أخرج النصارى عد ًدا مثل ذلك ،فأنزلونا
ٍ
بيوت ستة ويف وسطها حلق ٌة مغطا ٌة بق ّب ٍة
ج ّي ٍد يسمى بالقامرة ،وهي مشتمل ٌة عىل
من زجاج ،إذا أريد زوالها أزيلت ،وتحت مائدة ُمع َّدة لألكل ...وبهذه القامرة
كنبيات معدة للنوم وفيها داران للوضوء ...واسم رئيسه ِبلُ َغ ِتهم (كبطن) وهذا
الرئيس مع كفره تعجبنا من إحسانه ،وحسن شيمه وأدبه ومساعدته لنا ومالطفته،
مسلم»[[[.
ووددنا أن لو كان
ً
عمل البواخر وحسن معاملتهم
لقد تولد االنبهار واإلعجاب من سلوك ّ
من مرجعية يف مخيال الرحالة العريب ،ذلك أن األسفار عرب العصور التاريخية
العربية ارتبطت بالقساوة ،سواء من ناحية طول املسافات والذي يقابله ضعف
وسائل النقل البسيطة ،مع صعوبة التضاريس واملناخات ومغامرات ال ِّرحلة
الصور حتى وإ ْن مل تك ْن معاشة
وما يصاحبها من مرض وقطاع طرق ،هذه ُّ
إل أ َّن صورها ما زالت تحتل مكان ًة وحي ًزا يف الذاكرة العرب َّية،
نظ ًرا لتغري األزمنة َّ
وتشَّ ّكْل أرض َّية للمقارنة« ،وملا وصلنا للمركب املذكور ،لقينا من فيه من
العسكر والطبجية ،والرؤساء والبحرية ،بأسنى املالقاة وأجملها ،عىل أحسن
هيأتهم وأكملها ،مظهرين من اإلجالل والتعظيم ،ما يقابل مبثله ّْ
كل شأن عظيم،
بأسلحتهم وموسيقاهم ،وتسليمهم عىل كيفياتهم ،وأنزلنا رئيسهم بالقامرة يف
وبكل شكل بديع وأوالنا
ِّ
املحل املنتخب منها الرفيع ،واملزخرف بأنواع الفرش
من البشاشة والرتحيب ،ما يقرص عن مثله الذيك اللبيب»[[[.
ميللر ،شارك يف التحقيق ،خالد بن الصغري ،ط ،1دار السويدي ،أبوظبي ،2007 ،ص.116 ،

[[[ -أبو الجامل محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفايس ،الرحلة اإلبريزية إىل الديار اإلنجليزية 1276ھ
،1860تحقيق عيل الفايس،مطبعة جامعة محمد الخامس ،فاس1387 ،ھ  ،1967/ص ص.5-4-3 ،

[[[ -أبو العباس أحمد بن محمد الكردودي ،التحفة السنية للحرضة الحسنية باململكة اإلصبنيولية ،املطبعة
امللكية ،الرباط ،1963-1883 ،ص ص.34-33 ،
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حالة العريب يف وصفه للباخرة بني ُمحتوياتها ولوازمها املادية،
ويجمع الر َّ
وبني أخالق عاملها وموظفيها ،فقد علَّمتهم منظومتهم القانون َّية والترشيع َّية عىل
وكل تقصري يؤدي إىل عقوبة أو توبيخ ،فيحاول
أن يؤدوا واجباتهم ومهامهمُّ ،
كل سلوك بإمكانه
العامل بعدما اكتسبوا روح االنضباط والرصامة عىل تجاوز ِّ
أ ْن يؤثر أو ييسء إىل سمعته أو مكانة بلده أو قيمة باخرته «ثم نزل الرئيس إىل
ٍ
زخرف ومستلذ عامرة ،واتبعه بإشارته الباشدور[[[ وأمينه
بكل
القامرة التي هي ِّ
مم هو كاسبه ،ثم بني لكل واحد من القامرة فراشه ووطاءه...
وكاتبه خائفاً وجال َّ
وللكل يف ذلك غاية التوسعة ،ومرسة للقلب نابعة»[[[.
حالة عىل منت الباخرة احرتام املواقيت وااللتزام بها،
وما أثار انتباه الر َّ
فأوقات الطعام مشهورة وتوزيعها عىل مراحل وفرتات اليوم معلومة ،حتى يكون
املسافر عىل ب ّين ٍة ويتحمل تبعات تأخراته «وغص بالناس سطح البابور ...وجاء
وقت الغداء وتعاطى كل من الرجال والنساء الطعام مجتمعني بأسنى احتشام
واحرتام...وكانت فرتات األكل أربعة ،[[[».....فرغم مظاهر االختالط التي ْمل
تتعو ْد عليها األنا يف فضائها الهويايت الخاص ،إال أنَّها ال تخفي التَّعبري عن صور
الجنسي.
االحرتام ومظاهر التَّمدن التي تسيطر وتتحكم يف تعامل
ْ
َوقد تكشف وسيلة النقل عن مظاهر حضاريَّة خارجية ،فالقطار مثالً يكشف
جهت إىل عربة
عن جامل الطَّبيعة ،كام يعطي ُ
صورة عن الزراعة والفالحة «ثم تو َّ
األكل فوجدتها كَسائر عربات األكل املعروفة ،ممتّ ًعا النظر برؤية املزارع...
وكان يلوح يل أن الزراع رجال يحبون العمل ،وال مييلون إىل البطالة والكسل»[[[،
كام يسهر عىل راحة املسافرينِ ،ف ٌ
طاقم
كل
رق متع ِّددة التَّخصصات واملهامُّ ،
ٍ
مسؤو ٍل عن قطاعه «وكان بالقطار أحد املفتشني ،فلام أخربته بعدم وجود املاء
[[[ -يقابل لفظ “باشدور” يف اللغة الدبلوماسية اليوم لقب ،السفري أو املبعوث أو القنصل.

[[[ -إدريس الجعيدي السلوي ،إتحاف األخيار بغرائب األخبار ،رحلة إىل فرنسا ،بلجيكا ،انجلرتا،ايطاليا،
 ،1876ط ،1دار السويدي ،2004 ،أبو ظبي ،ص.118 ،
[[[ -محمد أمني فكري بك ،إرشاد األلبا إىل محاسن أوروبا ،مطبعة املتطف،1892 ،القاهرة ،ص ص -50 49

[[[ -األمري محمد عيل باشا ،الرحلة اليابانية  ،1909تحرير عيل أحمد كنعان ،ط ،1دار السويدي،2004 ،
أبوظبي ،ص.29 ،
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ببعض محالِّه ،ن َّبه إىل إصالح مواسري املياه ،حتى صار املاء موجو ًدا بجميع
مواضعه»[[[ .
تتجسد يف وسائل
الشكات يف الغرب عىل تطوير البحوث التي
وتتنافس َّ
َّ
خدمات َّية تسخر لراحة املسافر ،واملتتبع لتاريخ حركة النقل يف الغرب ،يدرك
مدى التَّطور الذي بلغته هذه الوسائل ،فبفضلها تقلصت املسافات ،وانتهت
«وكل منا صار يحمد مسعى الرشكات التي تألفت إلنشاء
ٌّ
أعباء السفر ومشاقه
هذه امل ُدن الجارية وتسفريها يف مواعيدها املعلومة ال تنتظر تكامل الركاب
وال تتأخر دقيقة عن ميعادها املحدود لها وفيها جميع ما يلزم من آالت الراحة
عم اشتملت عليه من التحسينات ،فإنك تجد فيها كل
ومعدات االنتظام ،فضالً َّ
ما يستلزمه سفرك من املأكل واملرشب ...وبها من اآلالت واألدوات ما يتمكن
به مهندسوها من تعويض ما يتلف فيها من اآلالت»[[[.
الصدمة الحضاريَّة ( )Culture Shockعام 1954م بفضل
ظهر ُمصطلح َّ
دراسات وبحوث عامل اإلنسانيات كالفريو أوبريغ–Kalervo Oberg)(1901
وجسدي بالتَّوتر والقلق والشعور بالضياع
نفيس
إحساس
 ))1973وقد عرفها بأنَّها
ٌّ
ٌ
ٌّ
ملن يرحل من املنطقة التي عاش فيها طوال ُعمره إىل منطقة أو دولة تتم َّيز
بعادات وتقاليد وأجواء مختلفة أو مغايرة كل ًيا لتلك التي نشأ فيها وتعود وتأقلم
عليها .فتُ ِ
خا يف ال َّنفس ،تختلف االستجابة لها
حدث هذه املتغريات آثا ًرا ورشو ً
من شخص آلخر.

الصدمة الحضاريَّة والثقاف َّية ملْ
تتحقق يف شخص َّية األنا
ْ
الحقيقة أ َّن أعراض َّ
وهي تنتقل إىل فضاء اآلخر امل ُتقدم تكنولوج ًيا ،فاإلحساس بالتَّوتر والقلق
والندم مل ينشأ من اإلحساس بعدم التَّكيف مع املناخ الجديد ،بقدر َما هي هموم
املرشوع الحضاري الوطني والقومي الذي ترى األنا نفسها ُمكلفة بتحقيقه والتَّنبيه
إليه باعتبارها نخب ًة واعي ًة ،باإلضافة إىل «إ َّن صدام الثقافات مسأل ٌة خارج َّي ٌة ،ألنَّها
الصدمة الحضاريَّة قض َّية
متثّْل الصدام بني ثقافتني خارجيتني مختلفتني ،بينام َّ
[[[ -املرجع نفسه ،ص.29 ،

[[[ -محمد أمني فكري بك ،إرشاد األلبا إىل محاسن أوروبا ،مرجع سابق ،ص ص.53-52 ،
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داخل َّية ،ألنَّها تتعلق بنفس َّية املصدوم ،فتخلق فيه ازدواج َّية (ثنائ َّية ثقاف َّية ،ثقافة
األصل وثقافة االكتساب) ألنَّه خرج من ذاته ليحل يف ذات اآلخرين»[[[.
اآلخر يف مرآة الفنون واآلداب
القراءة واملكتبات
انطلقت «األنا» نحو فضاء «اآلخر» وهي مح َّملة ومش َّبعة مبرجع َّي ٍة دين َّي ٍة وثقاف َّي ٍة
تحثُّ عىل فعل القراءة ،كقيم ٍة عام ٍة ونسقٍ للمعرفة وسياق منهجي لتحقيق غاي ٍة
سامي ٍة هي معرفة الذات والكون ،اللذان ال ُي ِكن إدراكهام إال بفعل القراءة
وامل ُطالعة.
ويخصص «اآلخر» يف فلسفته ورؤيته للحضارةجز ًءا هاماً وقوياً من موارده املال َّية
ِّ
إىل إقامة املكتبات العموم َّية وتزويدها بأرقى أنواع الكتب واملجالت واملخطوطات
وكل صنوف املعرفة ،إلدراكهم لقيمة املعرفة يف الحياة اإلنسان َّية .ونتج عن تقريب
ِّ
هذه الهياكل الثقاف َّية من الناس انتشار القراءة وارتفاع نسبة املقروئ َّية ،فأصبح اقتناء
الكتاب من الرضوريات ويتفاخر أفراد امل ُجتمع بالقيمة العلم َّية ملكتباتهم الشَّ خص َّية
وبعدد الكتب التي تحتويها «فال يخلو بيت فيها من خزانة كتب بحسب حالة صاحبه
فكل أهاليها يقرأون ويكتبون حتَّى أ َّن سائق العربة ،بل والك ّناس إذا مل يكونا
وذوقهّ ،
مشغولني بالسوق والكناسة يكونان منكَّبني عىل القراءة وال ِّدراسة ،وبهذه النسبة يقاس
ولوع القوم بتحقيق العقول وتنوير األذهان»[[[ .
ومع االنتشار الكبري للقراءة وتوزعها عىل ُمختلف رشائح املجتمع ،ونظ ًرا
لقيمتها يف بناء وعي «اآلخر» ودورها يف تنمية اإلحساس باملواطنة واملسؤول َّية،
فقد أثبتت ال ِّدراسات والبحوث يف الحقول االجتامعيَّة ،أ َّن الفرد املتعلم ينجز
مهامه ووظائفه بنجاع ٍة وفعال َّي ٍة ودقَّ ٍة أكرث من اإلنسان األ ِّمي الذي يدفعه جهله
إىل الخمول والكسل والالمباالة ،باإلضافة إىل ما قد ينجر عنه.
[1]- Raja Choueiri, Le «choc culturel» et le «choc des cultures» Géographie et cultures Ne
68, l’Harmattan, 2008, p, 8.

السفر إىل املؤمتر ،مصدر سابق ،ص ص.238-237 ،
[[[ -أحمد زيكّ ،
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ويقع التَّحول بتوفر الوعي االجتامعي الذي ينشأ من األفكار املبثوثة يف
أمهات الكتب ووسائل التثقيف املتنوعة ،التي تُ كِّن الفرد من املساهمة يف
البناء الفكري والحضاري ،فيك ِّون صورة ومنوذجاً لاليجاب َّية والفعال َّية «إ َّن
عامتهم أيضاً يعرفون القراءة والكتابة ،ويدخلون مع غريهم يف األمور العميقة،
كل إنسانٍ عىل قدر حاله ،فليست العوام بهذه البالد من قبيل األنعام كعوام أكرث
ّ
البالد املترببرة.[[[»...
وكانت أول الخطوات تقريب الكتاب واملكتبة من القارئ ،فت َّم إنشاء
ٍ
كمؤسسات عموم َّي ٍة تلعب دو ًرا هاماً يف نرش الثَّقافة والوعي
املكتبات الوطن َّية،
بني الناس ،وس َّهلت أسباب دخولها وج َّهزتها بأحدث التَّجهيزات لتشجيع القراءة
واالطالع «فدخلناها (خزانة الكتب الكربى أي املكتبة الوطن َّية) ورأينا ما يدهش
من هذا النوع ،وكيف ال يدهش اإلنسان إذا رأى ما ينيف عىل ثالثة مالين من
الكتب املطبع َّية وما أناف عن مائة ألف كتاب خط َّية؟ وقالوا إ َّن العدد أكرث من
ذلك»[[[ ،تكشف أرقام الحجوي الثعالبي عن مدى االهتامم والعناية التي توليها
السلطات الفرنس َّية ملكتبتهم الوطن َّية ،فاقتناء الكتب واملخطوطات بهذا العدد
أسست ملجدها
جة وال ّدليل عىل أ َّن األ َّمم الحضاريَّة َّ
يف سنة  ،1919ليقيم الح ّ
عن طريق العلوم والبحث فيها ،كتاب ًة واقتباساً وترجم ًة.
وألهمية املكتبات الوطنيَّة يف بعث الثقافة املجانيَّة ونرش الوعي بني طبقات
امل ُجتمع ،تنافست الدول الحضاريَّة العريقة يف إنشائها وتطويرها وتزويدها
باملراجع واملخطوطات ،وسعت وسلكت يف ذلك بطرائق شتَّى وباتباع ُمختلف
السبل ،منها الرشاء والتّربع واألخذ من امل ُستعمرات ،باعتبار أ َّن امليرتوبول أوىل
وأكرث أهمية من الهامش ،كام وفّرت جميع املرافق الرضوريَّة للقراءة ،وكان أ َّولها
تحسني صورة الكتاب يف ح ِّد ذاته ،الذي طورت صناعته من ناحية اإلخراج
ليكون بصورة أكرث جاذب َّية تستهوي وتدفع القارئ إىل اقتنائه وقراءته من خالل
«وكل هذه الكتب بالتسافري الحمراء
ّ
مظهره وشكله ،وحامية له من اإلتالف
[[[ -رفاعة رافع الطهطاوي ،تلخيص اإلبريز يف تلخيص باريز ،مصدر سابق ،ص.81 ،

[[[ -محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ،الرحلة األوروبية  ،1919مصدر سابق ،ص.75 ،
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ٍ
واحد مكتوب عليه يف ظاهر جلدته
وكل
الجديدة الجيدة مرتبة أحسن ترتيبّ ،
مام يُوايل امل ُواجه له ،وكلِ هذه البيوت يف غاية الغاية من النظافة ،ال يوجد فيها
زبل وال غبار وال عنكبوت وال سوس يف الكتب وال بق وال غري ذلك»[[[.
َو ِمن أشهر املكتبات الوطن َّية التي أثارت واسرتعت انتباه «األنا» مكتبة األ َّمة
بباريس وهي املعروفة اليوم باملكتبة الوطنيَّة ،فاملكتبة من حيث تجهيزاتها
ومعداتها تعترب من أشهر وأعرق املكتبات العامل َّية وهي عبارة عن مرك ٍز بحثي
كل أنحاء العامل ،وتحتوي من ناحية املضمون
كبري ،يزوره الطلبة والباحثون من ِّ
عىل أحدث اإلصدارات باإلضافة إىل محتوياتها القدمية من بحوث نادرة
ومخطوطات نفيسة يف ُمختلف العلوم والفنون ،ويزورها يومياً مئات الق َّراء
والباحثني عن املعرفة مبختلف أشكالها وألوانها « ...حتَّى إذا جاء القرن العرشون
أصبحت مكتبة األ َّمة أكرب مكاتب العامل وأهمها بندرة كتبها ومخطوطاتها ،ففيها
من نوادر املخطوطات واملطبوعات العرب َّية ألوف ...ولو رصف طالب علم
عمره كلّه يبحث يف مخطوطات مكتبة األ َّمة ويستعني مبطبوعاتها ملا تيرس له أ ْن
مم حوته يف بطنها من معارف البرش»[[[.
يأيت إلّ عىل قسم ضئيلٍ ج ًدا َّ
وتهتم األ َّمم امل ُتحرضة رشقاً وغرباً باملكتبات ،وكان لروسيا ال ّدور الريادي
يف إنشاء وانجاز مكتبتها الوطن َّية ،لتكون نافذة عىل املعرفة تنافس بها خزائن
الكتب املوجودة يف الغرب ،حيث سعت ال َّدولة الروسيَّة إىل بناء املكتبة
القيرصيَّة ،التي ت َّم بناؤها وإنجازها يف أحسن شوارع العاصمة ،واختريت لها
أحسن التصاميم الهندس َّية ،مع مساح ٍة كبرية ترتبع عليها لتتمكن من احتواء
كل مصادر
جميع الكتب واملراجع واملخطوطات الرضوريَّة ،باإلضافة إىل ِّ
ال ِعلم واملعرفة األخرى ،فأصبحت كام يصفها الشيخ الطهطاوي من أهم مصادر
املعرفة يف ال َعالَم ،بتنوع مراجعها وثرائها .وما يزيد عظمتها ويثري ال َّدهشة حولها
تقنية الفهرسة وسهولة الحصول عىل الكتاب ،حيث يرشف عىل عملية توزيع
متخصصة تسهر عىل تسهيل عملية وصول الكتاب إىل القارئ
الكتاب طواقم
ِّ
[[[ -محمد بن عبدالله األندليس التطواين ،رحلة الصفار إىل فرنسا ،1846-1845 ،مصدر سابق.225 ،
[[[ -محمد كرد عيل ،غرائب الغرب ،ج ،1مصدر سابق ،ص.100 ،
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يف أقل وقت ممكن ،حفاظاً عىل إهدار الوقت يف البحث عرب الرفوف ،ويتج َّدد
سنوياً نظام البحث ويخضع ألحدث التقنيات الرقم َّية واملعلومات َّية « ...ويف
ٍ
جنس
كل
وسطه (الشارع) خزانة الكتب القيرصيَّة املحتوية عىل الكتب من ِّ
حتَّى من كتبنا ،وفيها جملة من كتب موقوفة أخذت من حرب اردبيل[[[ ،وقد
لكل من يريد املطالعة فيها
نظرت هذه البنية العظيمة ،وحسن وضعها .ويجوز ِّ
أو الكتابة منها الذهاب إىل هذه الخزانة ،إال أنَّه ال يُباح نقل الكتب إىل محلٍ
آخر إال بإذن خاص .وكم رأيت هناك زيادة عىل األوروبيني من فرس وروم وترك
يجيئون لنقل بعض الكتب أو قراءتها»[[[.
الصحافة املكتوبة؛ مرآة لقيم الحرية
بعي ًدا عن البحث يف تاريخ الصحافة املكتوبة يف العامل ،والعودة إىل
جذورها التاريخ َّية وتحديد مهدها األصيل ،الصني أو أوروبا ،فإ َّن الصحافة
وحب االطالع عىل األخبار فطرة إنسان َّية ،صاحب ال َّنشأة األوىل ث َّم تط َّورت
ّ
مع مراحل منو اإلنسان وتطوره الفكري الواعي .حيث تعترب الصحافة ظاه ًرة
اجتامع َّي ًة ثقاف َّي ًة سياس َّي ًة ،مت ِّيز املجتمعات الحديثة التي اعتربها سلطة رابعة
ملا لها من تأثري يف الرأي العام عىل السلطتني التَّرشيع َّية والتَّنفيذية .ويعد القرن
التاسع عرش والنصف األول ِمن القرن العرشين ،العرص الذهبي للصحافة
املكتوبة ،ملا تحقق من ثورات تقن َّية يف مجال صناعتي املطابع والورق ،فقد
شهدت التقنيات املتعلقة بالصحافة املكتوبة تطورات مذهلة ،من حيث الجودة
واإلتقان واملضمون اإلخباري للجرائد ،ما دفع إىل اإلقبال عليها وجعلها الصورة
الحقيق َّية للمجتمع ،باإلضافة إىل املصداق َّية امل ُطلقة التي يجدها هذه الوسائل
اإلعالمية عند املتلقي.
[[[ -معركة مرج أردبيل أو معركة أردبيل كانت معركة دارت عىل السهول املحيطة مبدينة أردبيل يف شامل
غرب إيران يف عام  730م ،فقد غزا جيش الخزر بقيادة برجيك ،ابن خاقان الخزر ،الواليات األموية الجبال
وأذربيجان ردا ً عىل هجامت الخالفة األموية عىل بالد الخزر أثناء الحرب العربية الخزرية التي استمرت
عقودا ً يف مطلع القرن الثامن.
[[[ -الشيخ الطنطاوي ،رحلة الشيخ الطنطاوي إىل البالد الروسية1840 ،م،-1850املسامة بتحفة األذكياء
بأخبار بالد الروسيا ،تقديم وتحرير ،محمد عيىس صالحية ،دار البشري للنرش ،1992،عامن ،ص.150 ،
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وملْ تك ْن التَّطورات التقن َّية والتكنولوج َّية هي الدافع الوحيد لتطور الصحافة
املكتوبة ،بل إ َّن االنتشار الكبري للتَّعليم والثقافة التي ساهم يف دفع الناس نحو
التَّمدن ،ومناخ الحريات العامة هي العوامل املركزيَّة ،لتطور الصحافة املكتوبة.
فقد حرص أصحابها عىل تتبع تطور املجتمع ،دراس ًة وبحثاً واستقصا ًء ُدون
خوف من قمع أو مصادرة ،فقد أمنت الثورات األوروب َّية امل ُختلفة الحريَّة الفرديَّة
والجامع َّية ،وط َّبقتها يف واقعها لتُواكب تلك املنصوص عليها يف الدساتري واللوائح
التَّرشيع َّية .يقرر املفكر السيايس والكاتب املرسحي االنجليزي( (�Richard She
ري لنا أن نكُون بدون برملانِ ،من أن نكون بال حريَّة
« )1816-ridan) (1751إنَّه خ ٌ
صحافة ...واألفضل أ ْن نُحرم من املسؤول َّية الوزاريَّة ومن الحرية الشَّ خص َّية ،ومن
حق التصويت عىل الرضائب من أن نحرم من حرية الصحافة ،ذلك أنَّه ميكن لهذه
الحرية – عاجال أم آجالً – أن تعيد لنا جميع الحريات األخرى»[[[.
وقد تضافرت أسباب عديدة يف تطور اإلعالم املكتوب عند «اآلخر» ومنها
عىل الخصوص ،دعوات رواد التنوير األورويب التي كانت بالغة التَّأثري يف
ريا بأفكار االستبداد املستنري لفولتري ،ومبادئ
املجتمعات الغرب َّية ،التي تأثرت كث ً
مونتسكيو يف الفصل بني السلطات ،ونظريات العقد االجتامعي لروسو ،ومع
تطور شبكات النقل التي ساهمت يف انتشار الصحافة املكتوبة وتوسيع دائرة
تواصلها الجامهريي ،تولد عند «اآلخر» وعي جديد بالحريات والتَّقدم والتَّمدن.
اإلبداع وفق نظرية «األنا» بعد معاينتها للتَّطور يف ُمجتمعات «اآلخر» مرتب ٌ
ط
ارتباطاً عضوياً بالحرية ومامرستها ،فال يكفي وجود نصوص ترشيع َّية نظريَّة
مدفونة يف باطن الدساتري ،ومحفوظة يف خزائن املكتبات ،تتزين بِها املكاتب
والقاعات ،بل إ َّن معيار وجود الحرية هو مامرستها وتطبيقها واقعيًا ،فتتح َّول
نهضوي وعملٍ
فيغي سلوكه وبالتايل
إىل مرشو ٍع
ٍّ
يومي ينعكس عىل حياة الفرد ّ
ٍّ
مجتمعه «زمن جملة قوانينهم ...إنَّه ال مينع إنساناً يف فرنسا أن يظهر رأيه وأن
يكتبه ويطبعه ،برشط أن ال يرض ما يف القوانني»[[[ ،فقيم الحرية محفوظة للجميع
[1]-Robert Charvine et Jean Jacques Sueur, Droit de l’homme et liberté de personne, Edition
LITEC , 1997, Paris, pp,4- 5.

[[[ -محمد بن عبدالله األندليس التطواين ،رحلة الصفار إىل فرنسا ،1846-1845 ،مصدر سابق ،ص.192 ،
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عىل اختالف طبقاتهم االجتامع َّية والسياس َّية ،فالحرية امل ُطلقة مفسدة مطلقة،
وآثارها السلب َّية تتجاوز نتائجها اإليجاب َّية ،فهي قد تجنح بال َّنفس نحو األهواء
والعبث َّية فتيسء لنفسها ولآلخرين ،فجاءت القوانني والدساتري لتنظيمها وليس
لقمعها وحرمان الناس من مامرستها ،فهي من القيم الفطريَّة التي ال ميكن أن
مينع اإلنسان من العمل بها أو العيش دونها .وقد وضعت النصوص الترشيع َّية
لآلخر أحكاماً تح ِّدد املامرسات السياس َّية واالجتامع َّية وفق معايري انضباط َّية،
تجعل من الحرية قوة ووسيلة لإلبداع .وال ُيكن لإلعالم املكتوب الذي عايشته
«األنا» يف رحلتها إىل الغرب واطلعت عىل مناذج كثرية منه ،أن يعيش وينمو
ويزدهر لوال مناخ الحريات الذي اكتسبته وحققته .فالقوى التنويريَّة ترى يف
حرية اإلبداع والكتابة مكاسب تحققت بفضل تضحيات نخب علم َّية وفكريَّة
وفلسف َّية نذرت نفسها يف الدفاع عن قيم الحرية أمام قوى االستبداد.
َوقد نتج عن انتشار مناخ الحريات السياس َّية واالجتامع َّية والثقاف َّية ازدهار
حركة النرش والطباعة ،فالجرائد تطبع بأعداد كبرية وبتنوع ،فهي متنوعة ألنَّها
فكل فئ ٍة تجد
تستجيب ملتطلبات جمهور القراء وميولهم واهتامماتهم الثقاف َّيةّ ،
جرناالت ُمختلفة األنواع واألصناف ،فمنها ما
ما ترغب فيه وما تبحث عنه «وال ُ
هو مع ٌّد لذكر األخبار داخل مملكة الفرنسيس وخارجها ،ومنها ما هو مخصوص
ولكل علم عىل حدته»[[[.
ّ
للطب
بأمور اململكة فقط ،وما هو للمعامالت وما هو
ّ
َوباملقابل يسعى أصحاب الجرائد واملجالت بالتظاهر باملوضوع َّية ليكونوا
أكرث موضوع َّية ،لينالوا قبول القراء ،ويحققوا مساحات كبرية يف االنتشار والتَّوسع
«وإذا جئنا نلخص ما متتاز به الصحف األمريك َّية الكربى وجدنا رخص مثنها
ونزاهتها يف نقل األخبار ورسعتها يف نرشها واستقاللها يف الرأي وإنصافها يف
التعليق واالنتقاد وعدم الظن بِ ال مهام يكن طائالً للحصول عىل األخبار التي
يهم الجمهور االطالع عليها»[[[.
[[[ -رفاعة رافع الطهطاوي ،تلخيص اإلبريز يف تلخيص باريز ،مصدر سابق ،ص.192 ،

[[[ -فؤاد رصوف ،مشاهدات العامل الجديد ،مصدر سابق ،ص.41 ،
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َومتتاز الصحافة املكتوبة يف عامل «اآلخر» بالرسعة يف نرش الخرب وتعميمه
خر الوسائل اإلعالم َّية الكبرية
وإيصاله إىل القارئ الشغوف باإلعالم ،ولذلك تُس ّ
إمكانات ضخمة ومعتربة ،يف الحصول عىل الخرب من مصدره و تبليغه يف
أرسع وقت ممكن «ومن أغرب ما رأيته يف رسعة نقل األخبار وطبعها ونرشها
أنَّني كنت مساء يف مرسح من مسارح برودواي وكانت حفلة مالكمة ...انتهت
الحفلة الساعة العارشة والدقيقة الخامسة والخمسون ...وخرجت من املرسح
يف الساعة الحادية عرشة متاماً فرأيت جريدة الهرلد وقد طبع يف الصفحة األوىل
منها وصف املالكمة بني البطلني دو ًرا فدو ًرا حتى آخر رضبة منها»[[[.
رشعت حكومة «اآلخر» الحرية اإلعالميَّة وحافظت عليها ودافعت عنها،
ّ
العتقادها بدور الصحافة املكتوبة يف عملية التنوير واملعرفة ونرش الوعي العام
وتنمية ثقافة املواطنة ،واإلعالم املكتوب من الوسائل التعليم َّية الجامهريَّة التي
ٍ
فئات كبري ٍة من امل ُجتمع .ولذا تقوم الحكومات بتدعيم املؤسسات
تستهدف
اإلعالميَّة لتقوم بدورها األسايس املتمثل يف إنارة الرأي العام وتثقيفه «من آثار
اعتنائهم بتوسيع دوائر العرفان ،الذي هو أساس التَّمدن والتَّهذيب لنوع اإلنسان،
كرثة خزائن الكتب الجامعة لسائر الفنون وتسهيل طرق االنتفاع بها ،بحسن
اإلدارة والرتتيب الحاسم ملواد العوائق»[[[ .
وترى غادة السامن أ َّن انتشار الصحافة املكتوبة يف الغرب وتوسع دائرة
ٍ
ومركزي هي الحرية التي يجدها الصحفي
أسايس
واحد
لسبب
انتشارها ،يعود
ٍ
ٍّ
ٍّ
أو املح ِّرر أو العامل يف حقل علوم االتصال امل ُختلفة ،وهي حريّ ٌة تدفع نحو
اإلبداع والشعور باملسؤول َّية وبروح املواطنة ،فهو يكتب دون خوف من مصادرة
أو رقابة أو تصفية جسديَّة «كنت تتمزق غرية وأنت تطالع بعض الصحف الفرنسيَّة،
التي ينام محرروها ليال ملء جفونهم ،بال َّرغم من أنَّهم يبدون يف كتاباتهم وجهة
نظرهم التي قد تعارض رأي اآلخرين ِمن ذوي السلطة والنفوذ»[[[.
[[[ -املصدر نفسه ،ص.40 ،

[[[ -خري الدين التونيس ،أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك ،مصدر سابق ،ص.109 ،
[[[ -غادة السامن ،غربة تحت الصفر ،مصدر سابق ،ص.38 ،
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أ َّما خري الدين التونيس ،فريى أ َّن ِمن أرسار تقدم الغرب/اآلخر ،تحرير
املطبعة ،فحرية ال َّنرش أنتجت مجالس للتَّعبري الحر ،سوا ًء يف الساحات العموم َّية
واملظاهرات والحريات النقاب َّية أو منابر اإلعالم التي أصبحت قالعاً للحريات
حق والقانون ،فقد لعبت بعض الجرائد أدوا ًرا كبري ًة يف تحرير
واالنتصار لل َّ
الطبقات االجتامع َّية من استبداد اإلقطاع والربجوازيَّة ،ومتكَّنت من تعريف
العامل بحقوقهم.
وامل ُستعرض لتاريخ الصحافة املكتوبة عند «اآلخر» يعرث عىل مناذج كثري ٍة
كل مجاالت املعرفة وال َّنقد االجتامعي،
ملجالت تح َّولت إىل منابر تنويريَّة يف ّ
وغدت من وسائل التغيري االجتامعي والثقايف والسيايس .لذلك تعترب غادة
الصدمة الحضاريَّة األوىل للذات العرب َّية هي صدمة املؤسسات
السامن أ َّن َّ
وهي التي أفقدت الذات توازنها ووعيها ،فأصبحت تائهة بني االنبهار واالندثار
«الصدمة األوىل مع الحضارة الغرب َّية نجم عنها لحظة
واالغرتاب والهروب
َّ
انبهار ،ومرحلة نقل عمياء يف معظم املجاالت ،من علميَّة وصناعيَّة وفكريَّة
و(ازيائية) وديكوريَّة و(مطبخ َّية)...فكادت حياة البعض تتح َّول اىل كرنفال يومي
من التناقضات مع أعامق الذات ،وروح املناخ االجتامعي الذي يفرتض أن
نساهم يف تطويره ال يف تعهريه»[[[.
وقد ال يتَّصف اإلعالم دامئاً باملوضوعيَّة والنزاهة يف ُمعالجة األخبار
والحوادث ،سواء املحل َّية أو الدول َّية ،ففي املسائل والقضايا الدول َّية يتَّبع اإلعالم
دامئًا سياسة املركز ،ويقتفي املنفعة التي تسعى إليها املركزيَّة.
فاملركزيَّة الغرب َّية واملصالح واملنافع واأليديولوجيات واالنتامءات
والتَّحيزات هي معايري التَّحكم يف الخرب الدويل ،وتلعب هذه الوسائل أدوا ًرا
ها َّمة يف توجيه الرأي العام وصناعة الصورة ال َّنمطيَّة ،التي غالبًا ما تتمكَّن ِمن
[[[
املخيال وتصبح مرجع َّية تصعب إزالتها أو تصحيحها.
[[[ -املصدر نفسه ،ص.77 ،

[[[ -ينظر كتاب :بيار بورديو ،التلفزيون وآليات التالعب بالعقول ،ترجمة ،درويش الحلوجي ،ط ،1دار
كنعان ،2004،دمشق ،ص.44 ،
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الشق األوسط
وقد اكتشفت «األنا» تح ّيز «اآلخر» إعالم ًيا يف تعامله مع قضايا َّ
خاصة ،والقضايا العرب َّية عا َّمة .وإنَّه يف الغالب يحتكم إىل معايري مركزيَّة تحدد
َّ
وت َّوجه السياسة العامة يف التعامل مع القضايا العربية وخاصة املسألة الفلسطينية.
لم بالنسبة لـ «األنا» تأمل مامرسته يف لحظة تاريخ َّية ُدون
ح ً
وتبقى الحرية ُ
عام يسيطر عىل الفكر والسلوك،
حامية دستوريَّة أو وصاية قانونيَّة ،ولكن
كوعي ٍ
ٍ
ويتح َّول إىل ثقافة ميارس من خاللها االختالف يف القضايا املركزيَّة والهامش َّية
ٍ
خوف أو نزاع «آ ٍه ،أال ميكن أن متتلك الحرية والوطن م ًعا»[[[.
دون قمع أو
التامثيل واملحمول الثقايف

لقد أثارت كرثة التامثيل من حيث العدد ،انتباه «األنا» ،وجعلت كرثتها
منوذجاً لالختالف الثقايف واملعريف بني املنظومتني الثقافيتني املتباينتني،
وكانت ردود األفعال واالستجابة لهذه التامثيل متباينة مختلفة ،باختالف الذات
املرتحلة ومرجعيتها الدين َّية .فبعض املثقفني اعتربوها مظه ًرا من مظاهر الفنون،
باعتبار أن ال َّنحت ف ٌّن يكشف عن جامليات املجسامت ويخلدها ،وعىل أ َّن
حضاري
الفنون باختالف أنواعها تكشف عن أنواع الثقافات السائدة يف فضا ٍء
ٍّ
تاريخي لفرت ٍة
انعكاس
بعينه ،وهذه الرؤية ال ترى يف املنحوتات سوى ،أنَّها
ٌ
ٌّ
حضاريَّ ٍة مح َّدد ٍة ،وال تتجاوز هذه األبعاد والوظائف الجامل َّية والتاريخ َّية ،وال
وخاصة ما تعلق منها بالجانب التوحيدي ،ويفرس
متت بصل ٍة مبارشة للمعتقدات
َّ
هذا االتجاه املنحوتات بوظيفتها التاريخ َّية أو الوطن َّية أو االعتباريَّة ،فهي إ َّما أنَّها
متثيل لتاريخ فرت ٍة تاريخي ٍة بعينها ،كاملنحوتات البابلية والفرعونية وغريها ،أو
ٌ
أنَّها تجسي ٌد للقادة واألمراء والخلفاء وامللوك الذين حكموا وسادوا يف مرحلة
تاريخيَّة بعينها ،دون التفكري يف تقييم أعاملهم ومنجزاتهم ،فالتقييم يخضع
للمراحل املستقبليَّة التي تعقب املنجز.
ويرى أصحاب هذا االتجاه أ َّن املجسامت واملنحوتات املختلفة ،هي يف
أبسط دالالتها ،مجرد ر ّد اعتبار ملن صنعوا األمجاد والبطوالت ،فهي ال تتجاوز
حدود االعرتاف واإلقرار بالتضحيات دون تحديد نوعها فقد تكون علميَّة أو
[[[ -غادة السامن ،غربة تحت الصفر ،مصدر سابق ،ص128 ،
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بطول َّية أو سياس َّية وغريها من ميادين وحقول صناعة التاريخ «والعادة ببناء آثار
لحفظ ذكر األشخاص النابغني الذين فعلوا شيئا عظيامً خارجاً عن العادة ...فلِ َم
ال نعمل آثا ًرا ألسالفنا البارعني وآبائنا الفائقني»[[[.
فالرؤية العامة لوظيفة التامثيل ،ال تتجاوز الوظيفة التاريخ َّية التي تسعى إىل
التَّعريف بتاريخ الحضارات واملنجزات الثقافية واالجتامعيَّة ،أل َّن املنحوتات
الصخريَّة تعيش أكرث بكثري من األعامل الفن َّية املك َّونة من مواد أخرى قابلة لإلتالف
َّ
والفساد واالندثار وال َّدليل عىل ذلك ما وصلنا من آثار الحضارات القدمية ،فلوال
الصخرية القدمية ،ألصبحت هذه الحضارات يف ذاكرة النسيان.
املنحوتات َّ

وتتنافس األمم عىل اختالف درجاتها الحضارية عىل تخليد النابغني
والعظامء فيها ،بإقامة النصب والتامثيل واملجسامت اعرتافاً بأعاملهم ،وتوريثاً
ملكانتهم عند األجيال ،حيث متثِّل األعامل الفنية املنحوتة سجالً تاريخاً ينفتح
عىل املستقبل كقيمة لالقتداء واالحتذاء «ومن سجاياهم أنَّهم يفاخرون برجالهم
ويعظمون النابغني منهم وحيثام مررت بشوارع باريس تجد متاثيل العظامء
منصوبة يف تقاطع الطرق أو واجهات القصور أو يف الساحات العموم َّية»[[[.
فقد تح َّولت الساحات وامليادين يف الغرب إىل متاحف وفضاءات للتاريخ
الثقايف ،يُعرف باألبطال والزعامء ويكشف عن أعاملهم يف مجسامت ذات
صياغة فن َّية جاملية تثري انتباه الزائر والسائح ،وتدفع إىل التساؤل حول التاريخ
والثقافة والفَّن .فال تخلو مساحة بعينها من صورة ومتثال لبطل قومي أو ألديب
عاملي ولفيلسوف إنساين ولعامل مكتشف ولقائد منترص ،أنجز عمله خدمة
لوطنه فاستحق التخليد «وإنَّك لرتى يف بعض الحدائق العا َّمة متاثيل مشاهري
رجال فرنسا يف السياسة والعلم مجسمة من رخام مجزع أو حديد مصنع ،كأ َّن
ساحات باريز وشوارعها العظمى مل تستوعب وحدها كبار رجالهم حتى هرعوا
إىل الحدائق يضعون فيها التامثيل و النصب ملن أحسنوا لألمة أو سادوها
وأصبح لهم يف تاريخها ذكر»[[[.
[[[ -الشيخ الطنطاوي ،رحلة الشيخ الطنطاوي إىل البالد الروسية ،مصدر سابق.77 ،
[[[ -جرجي زيدان ،رحلة إىل أوروبا  ،1912مصدر سابق ،ص.42 ،
[[[ -محمد كرد عيل ،غرائب الغرب ،ج ،1مصدر سابق ،ص.96 ،
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وترتبط التامثيل يف عامل «اآلخر» بالديانة املسيح َّية ،فإنشاء متاثيل للمسيح
والعذراء يعترب من القرابني التي يُتع ّبد بها ويُتق ّرب بها إىل الله ،ولذلك تتزيّن
الكنائس باألشكال والرسومات املزركشة مبختلف األلوان ،إلعطاء طابع
الهيبة والوقار عليها ،كام تُنقش بداخلها بعض النصوص من اإلسفار الكنسيَّة
«وللمباين يف رومة منظر رائق جميل بهيج بألوان زاهية براقة تعجب النظار وعىل
جميع جدرانها وأبوابها ونوافذها ومطالتها ورشفاتها وأفاريزها ترى التامثيل من
النقوش البارزة والتصاوير املختلفة والرسوم املتع ّددة. [[[»...
وكام حظيت القيم اإلنسان َّية الفاضلة مبكانة ُمعتربة يف دساتري الثورات ضد
جسدوا
اإلقطاع والبورجوازيَّة ،ويف مدونات كتاب التنوير ،فإ َّن النحاتني قد َّ
الكثري من هذه القيم يف متاثيل وضعت يف أحسن امليادين تكرمياً للذين ضحوا
يف سبيلها ،ومتجي ًدا وتكرمياً ملضامينها التي أعادت لإلنسان إنسانيته وح َّررته
من قيود الذّل وال ِّرق.
جسدها الفَّن ،فقد نحتت قطع فنية يف غاية
وكانت الحرية من أبرز القيم التي َّ
لكل الثورات
ريا عن داللتها وقيمتها ومضمونها ،فهي رمز ِّ
ال ِّدقة والجامل تعب ً
إل وتنشد الحرية
فكل حركة ثوريَّة أو ثقافية تنويريَّة َّ
واالنتفاضات يف العاملّ ،
كقيمة نهائ َّية ونتيجة .ويعترب متثال الحرية يف نيويورك منوذجاً لهذه القيمة ،وهو
العمل النحتي الفني الذي أهدته فرنسا إىل أمريكا مبناسبة الذكرى املائوية لثورة
ظل هذا التمثال (متثال الحرية)
األمريكية (« )1783-1775إ َّن األ َّمة التي تعيش يف ِّ
أ َّمة ح َّرة تقدس حرية الفرد يف فكره و قوله وعمله إذا مل يكن فيها خطر عىل
املجموع»[[[.
وعىل ال َّرغم من إميان «اآلخر» بأ َّن التامثيل متثِّل أحسن حاالت التَّخليد
بالنسبة للعظامء من مفكرين وأدباء وقادة جيوش وغريهم ،إلَّ أ َّن «األنا» الحظت
عدم اهتاممهم وإيالئهم للحكام السياسيني االعتبار والقيمة ذاتها التي متنح
للخالدين ،فهم يعتربون أ َّن رجال السياسة وزعامء األحزاب واملنتخبني من
[[[ -أحمد زيك ،السفر إىل املؤمتر ،مصدر سابق ،ص.21 ،

[[[ -فؤاد رصوف ،مشاهدات العامل الجديد ،مصدر سابق ،ص.296 ،
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املواطنني العاديني الذين يؤدون مهامهم وفق ما يتوافق مع الدساتري ،وبانتهاء
وظائفهم يعودون إىل صفوف عامة الناس «اليشء الرائع الذي الحظته عيني
أنَّني مل أ َر يف سويرسا أو يف غريها من البالد األوروب َّية املتحرضة اسم أو رسم
حاكم ،ماعدا إسبانيا»[[[.
إ َّن «اآلخر» حاول من خالل إقامته للتامثيل تخليد زعامئه السياسيني
كل صناع الفكر والثقافة من علامء وكتاب
والعسكريني ،دون أن يتجاهل ّ
وفالسفة ،كام جسد نصباً ألهم القيم التي نادى بها فالسفته ومفكريه ،كدعوة
عامل َّية وميثاق لإلنسانية لالقتداء واملحاكاة.
املتاحف؛ جدلية العلم والفن

ريا يف توثيق ونرش الوعي بأهمية الحفاظ عىل الرتاث
وتلعب املتاحف دو ًرا كب ً
الثقايف ،باعتباره الهوية والذاكرة الجامعية لأل َّمة ،ومحفوظاته هي مواد التاريخ
الثقايف واالجتامعي التي تع ّد من مكونات الهوية ،بتنوعاتها وخصوصياتها
املتم ّيزة .وتشكِّل عملية توثيق الرتاث الثقايف بإقامة املتاحف ،مبثابة إنشاء
شاهد تاريخي عىل أصالة األمة وتجذرها تاريخياً.
واملتحف هو وعاء املايض الثقايف والحضاري الذي ال ميكن تجاوزه أو
العيش دونه ،نظ ًرا للوظائف الكبرية التي يقوم بها ويدفع إليها ،فهو باإلضافة إىل
احتفاظه بالتاريخ ،يتكفّل بتنشيط الذاكرة الثقاف َّية التاريخ َّية وبعث روح املبادرة
فيها من أجل استلهام املايض لبناء املستقبل.

وتح َّول مفهوم املتحف من الفضاء التقليدي الذي يحتفظ فيه باملواد القدمية،
علم تخصيص له قواعده وأسسه ،ويدرس يف
من آثار الحضارات العتيقة ،إىل ٍ
أعرق الجامعات ،ووضع املختصون مفردات علم املتاحف ()muséologie
الذي تعود جذور نشأته وتأسيسه إىل سنة « 1950تفرض التَّحوالت االجتامعية
والسياسيَّة العامليَّة إعادة ال َّنظر يف جملة من الظواهر التقليديَّة ،فرسعة انتقال
املعلومة وتطور لغة التواصل وطرائق التفاهم ،وتعميم استعامل الحاسوب ،كلها
[[[ -نعامت أحمد فؤاد ،رحلة الرشق والغرب ،مصدر سابق ،ص.110 ،
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مؤرشات تدعو لتطوير وتطويع مهمة املتاحف لتنتقل من مجرد عملٍ تطبيقي
بسيط إىل علم مستقل»[[[.
وللمتحف يف فضاء «اآلخر» وظائف متعددة ومتنوعة ،ال تتوقف عند استعراض
تاريخ األ َّمة لألجيال حفاظاً عىل هويتهم ،وكانت املعروضات ال تتجاوز حدود
قطع صخريَّة أو خشبيَّة أو عبارة عن بعض املنسوجات واألواين التي استخدمت
عرب مراحل التاريخ .وإذا كانت لهذه املعروضات وظيفة تاريخ َّية ال ميكن
إنكارها ،من حيث إنَّها تقدم صور ًة عن تاريخ فرتة أو حقبة بعينها ،فإ َّن املتاحف
املعارصة ،خضعت السرتاتيجيات ومخططات ح َّددت وظيفتها الجديدة ،فقد
ص َّمم املتخصصون يف الفنون املتحفيَّة ،وظائف تربويَّة وثقافيَّة وتاريخيَّة،
يتكَّفل املتحف بانجازها وتحقيقها ،ويبقى عىل رأس أولوياتها املحافظة عىل
الهوية من خالل تقديم معامل التاريخ ومظاهره لألجيال بإدخال الطرائق الحديثة
يف العرض والتقديم.
وقد انتبهت «األنا» إىل كرثة املتاحف وجاملها الهنديس ومواقعها الجغرايف
دليل عىل
الذي يرتبع عىل أجمل األماكن وأحسنها يف عواصم «اآلخر» وذلك ٌ
عظمة تاريخها ومنجزاتها الحضاريَّة ،فاملتحف سمة من سامت عراقة التاريخ
والوجود ،وهوية ال َّدولة التاريخ َّية والثقاف َّية والوجوديَّة ،فال تخلو منظومة ثقاف َّية
عريقة ذات جذور يف التاريخ والجغرافيا من امتالك فضاء ي ّدل عىل عظمتها
وتاريخ وجودها ،ولذلك تتنافس الحوارض العامليَّة يف إنشاء فضاءات الوجود
والحضور عرب التاريخ «املتاحف واملكاتب دليل محسوس عىل ارتقاء أ َّم ٍة
ظل سلطانها وعظمة تاريخها الغابر والحارض وناهيك بانكلرتا أعظم
وانبساط ّ
حكومات األرض مبستعمراتها»[[[.
وتلعب املتاحف دو ًرا أساسياً يف ترسيخ قيم الهوية واملواطنة ،ولذلك
يحرص اليابانيون عىل هويتهم الوطن َّية ،ويسعون إىل معرفتها واملحافظة عليها،
[1]-DOTRAM, La Muséologie, science ou seulement travail pratique du musée? Revue
de débat sur les problèmes fondamentaux de la muséologie, Stockholm, 1980, Suède, p, 4.
[[[ -محمد كرد عيل ،غرائب الغرب ،ج ،2مصدر سابق ،ص.59 ،
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خاصة بعد دخولهم غامر املنافسة العامل َّية مع أقوى األمم املتقدمة حضارياً
َّ
وتقنياً ،فقاموا بإنشاء املتاحف وفق معايري علم َّية وتاريخ َّية ،فهي فضاءات معرف َّية
كبرية بعرضها للعلوم واملعارف ومواكبتها لالستمرارية التكنولوج َّية ،ويف اآلن
انعكاس للاميض وللحضارة اليابانيَّة وتاريخها بخيباته وانكساراته
نفسه هي
ٌ
وانتصاراته ليكون درباً ونرباساً لألجيال الجديدة ،فتجمع بني جامليات املايض
ورهانات املستقبل «بل إين الحظت أ َّن عدد اليابانيني الذين يزورون املتحف
أكرب بكثري من عدد السياح األجانب ،والحظت أيضاً أ َّن الياباين يقرأ الصور
جل تأمالته يف مفكرة صغرية ،أ َّما السائح فهو يلتقط الصور
ويتأمل طويالً ويس ِّ
ومي ُّر عىل املعروضات كأنَّها مجرد لوحات أو متاثيل ألحد الفنانني»[[[.
ويرى غايل شكري يف زيارته لليابان ،أ َّن الشَّ عب يويل اهتامماً بالغاً للذاكرة
التاريخ َّية ،فهو يسعى ملعرفة تاريخه من خالل متحف «هريوشيام» الذي يقصده
آالف الزائرين من مختلف الرشائح والطبقات االجتامع َّية ،ولكن دون أن تعيقهم
همجيَّة األمريكيني عن بناء دول ٍة قوي ٍة «واملدارس اليابانيَّة والجامعات تبعث
بتالميذها طالبها -طوال العام-إىل هريوشيام ومتحفها يف رحالت ال تنقطع»[[[.
وقد صدق جرجي زيدان حني أطلق عىل املتاحف ،صفة املستودع العام
للعلوم ،فـ«اآلخر» يجمع بني التاريخ والعلم ،وحتَّى يؤدي التاريخ دوره ووظيفته
يف املحافظة عىل هوية ال َّدولة والتَّعريف بتاريخها البد له من إمكانات علم َّية
ومنهج َّية تقدمه للمتلقي ضمن صياغة فنية ،تعتمد عنارص التشويق واإلثارة
واملوضوع َّية ،كوسائل للحجاج واإلقناع .واملتاحف بجامليات قاعات العروض
وخاصة السينيامئيَّة بتقنياتها املتطورة يف ما
واستفادتها من تطور مختلف العلوم
َّ
ٍ
ٍ
ووضعيات أصبحت من الفضاءات
وإشارات
يتعلق بالديكور ولواحقه من إضاء ٍة
األكرث جاذب َّي ًة للزائرين واملتعطشني للمعرفة التاريخ َّية.
ويف امليدان العلمي فتحتوي جميع املتاحف الكبرية عىل قاعات جانب َّية
مخصصة للمعارض العلم َّية ،ت َّم إنشاؤها استجاب ًة لطلبات جمهور املتعلمني
[[[ -غايل شكري ،الحلم الياباين ،ط ،1دار ومطابع املستقبل ،1994،اإلسكندرية ،ص ص.84-83 ،
[[[ -املصدر السابق ،ص.83 ،
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الذين زاد شغفهم العلمي وشوقهم للتَّعلم ،فجاءت هذه القاعات الجزئ َّية ضمن
مرشوع املتحف/األم ،الذي تتفرع منه مرافق تستقطب املتعلمني عىل اختالف
أعامرهم سعياً وراء التعليم التفاعيل املبارش الذي يوظف جميع الوسائل يف
العملية التعليميَّة ،انطالقاً من الحواس كلّها ووصوالً إىل الوسائل التعليميَّة املادية
«املتاحف أو مستودعات التحف واآلثار ملنفعة الجمهور من مستحدثات هذا
التَّمدن ،اتخذته األمم الراقية وسيلة لتوسيع معارف الناس»[[[.
وال تقف حدود «اآلخر» عند حدود إنشاء املتاحف وبنائها واختيار مواقعها
املناسبة ،للتباهي السياحي والديكور الجاميل للمدينة ،بل تجاوزه إىل إلحاقه
باملرافق العلميَّة والتعليميَّة التي تستقطب الزوار واملتعلمني ،مبا يشمل من
محتويات وما يض ّم من مواد متنوعة .وتحرص الدول املتطورة يف إنشائها للمتاحف
كل الكائنات واملخلوقات النادرة وتنفق األموال يف سبيل جعل
العلم َّية عىل اقتناء ّ
وكل ما مل يعرث عليه يف الحدائق
لكل ما يف الكون من مخلوقات ِّ
املتحف شامالً ِّ
العامة املخصصة للحيوانات ،يجدها الزائر للمتحف يف شكلها املقلد أو املحنط
«ذهبنا إىل محلة الحيوانات والحجارة ،فوجدنا هناك جميع أنواع الوحوش والطيور
والدبابات الربيَّة والبحريَّة ،كلّها مجوفة بعد موتها محشوة مبا يحفظ جلودها من
الفساد ...وكذلك جميع أنواع املعادن والحجارة املوجودة بإيطاليا»[[[.
والسيطرة العامليَّة واالنتشار
وتتسابق ثقافات «اآلخر» يف بسط النفوذ الثقايف َّ
الكل يف العامل ،وتع ّد املتاحف من وسائل نرش الثقافة الوطن َّية والتَّعريف بها،
ّ
لذلك تسعى حكومات «اآلخر» يف سياساتها الثقاف َّية إىل إنشاء متاحف تعرض فيها
ثقافتها وتاريخها ،لتعد دليالً عىل عراقتها وقوتها وش َّدة نفوذها الثقايف والعلمي،
وهي بذلك تقدم دعوة ورسالة للعامل لالقتداء واالحتذاء وحتَّى التقليد .ولألمم
املتطورة تقاليد ثقاف َّية بعينها متوارثة عرب األجيال املتعاقبة ،مل تتغيَّ ومل تتب َّدل
حيث تنزل ضيوفها يف أجمل األماكن ثم تربمج لهم زيارات تعريف َّية بتاريخها
ومعامله وغالباً ما تكون املتاحف أول هذه األماكن والفضاءات التي تجسد العراقة
[[[ -جرجي زيدان ،رحلة إىل أوروبا  ،1912مصدر سابق ،ص.59 ،

[[[ -سليم بسرتس،النزهة الشهية يف الرحلة السليمية ،1855 ،مصدر سابق ،ص.63 ،
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واألصالة والهوية «ورأينا بهذه املدينة دا ًرا يسمونها دار التصاوير ،مآلنة بالتصاوير
املنحوتة من الرخام واملرمر الجيد ...والتي ال فرق بينها وبني اآلدمي»[[[.
املرسح؛ اآلخر بني الجد والهزل

رضا كشكلٍ من أشكال التَّعبري الثقايف واالجتامعي والرتبوي،
كان املرسح حا ً
ووسيلة من وسائل اإليصال والتواصل مع ال َّنفس ومع اآلخرين يف مختلف
كل األقطار واألمصار ،وتنوعت أشكاله خضوعاً لفعل
العصور واألزمنة ويف ِّ
التَّطور الحضاري والثقايف للشعوب واألمم ،وتبعاً لإلبداع األديب والفني الذي
ال يتوقف عن التجديد.
ريا أدبياً من الحوارض الكبرية
وتنطلق جميع األعامل املرسح َّية متثيالً وتنظ ً
والعواصم العامليَّة ،فهي الفضاءات األولية لظهور املواهب ،وأماكن االحتكاك
االجتامعي والنشاط السيايس الذي يفرز القضايا واملوضوعات املختلفة ،التي
تشكِّل املادة األساس َّية للمرسح االجتامعي الطالئعي الذي يهتم بانشغاالت
«فكل مدين ٍة تتمتع باملرسح والسينام وصاالت
ّ
املواطن وقضايا املجتمع
العرض واملوسيقى واملتاحف والفنون والفنادق واملستشفيات واملحال
التجارية الكبرية والشوارع النظيفة واألحياء املتميّزة والهدوء والنظافة والجامل
والثّقافة»[[[.
فعل وثقاف ٌة تغيرييَّة ،تسعى لتحقيق التغيري عن طريق
والفعل املرسحي ٌ
الفرجة ،وال يقصد بالتغيري كام هو عرف الثورات واالنتفاضات القتل وسفك
الدماء والفساد ،بل يسعى إىل إحداث طفرات وثورات يف الفكر والوعي تكون
دليالً عىل رفض الكائن واملوجود بسلبياته وعيوبه وتنطلق نحو األفضل،
بفضل التّحرر يف التفكري ،ولذلك يسعى «اآلخر» وينفق من ماله ووقته لحضور
املشاهد والعروض املرسح َّية التي يرى فيها آلية من آليات التَّغيري االجتامعي
والثقايف والسيايس الواعي «مشاهدة األوبرا عندهم غذاء أسبوعي ،يحرصون
[[[ -سليامن بن صيام ،أحمد ولد قاد ،محمد بن الشيخ الفغون القسنطيني ،ثالث رحالت جزائرية إىل
باريس ،مصدر سابق،ص30 ،
[[[ -نعامت أحمد فؤاد ،رحلة الرشق والغرب ،مصدر سابق ،ص.319 ،
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عليه مبختلف أعامرهم أكرث من حرصنا عىل انتظار اللحم يوم الخميس»[[[.
ويقوم املرسح يف الغالب بدور املنتقد لألوضاع املختلفة ،مستعرضاً
املوضوعات والقضايا األكرث إثار ًة وارتباطاً بحياة اإلنسان ،ونظ ًرا لالتصال
املبارش بني املمثلني واملتلقي ،وبداللة مكونات املرسح َّية ورمزيتها ،فإ َّن التَّأثري
يكون يف الغالب عميقاً ومتغلغالً يف الوعي ومتمكناً من الذات يف أصولها
وبنيتها املتع ّددة ،وبالتايل تنتج عمليات التغيري«إ َّن الظاهرة املرسحية كام تتحقق
يف العروض الحية ،أياً كان نوعها ،وبعي ًدا عن النصوص والنظريات والكتب،
متثّل يف جوهرها عملية تحرر جامعي (نسيبي) تستهدف يف أضعف حاالتها
وأكرثها رجعية وردة (خروجاً) مؤقتاً عن حدود الواقع قد يضفي ...إىل خلخلة
البنية االجتامع َّية املوروثة والسائدة ،فيمتد لالنطالق من (حدود الكائن) إىل
(املمكن) وذلك عىل مستوى الوعي الفردي وفعل التغيري الثوري الجامعي»[[[.
فقد نجح املرسح األمرييك مثالً يف الدفاع عن الزنجي ،بعدما حولته الثقافة
العنرصيَّة البيضاء إىل رم ٍز للوحشيَّة والحيوانيَّة والخيانة ألنَّه سيتعاطف مع الروس
خون وطنه ويُس ِّهل عمليات التَّدخل األجنبي ،ففضحت
يف ّ
ظل الحرب الباردة ويَ ُ
العروض املرسحيَّة لتلك الحقبة رواج وشيوع مثل هذه املغالطات «لقد تص َّدى
املرسح العاميل األميريك بشجاعة ووعي ملأساة التَّفرقة العنرصيَّة وطرح عىل
خشبته املظامل الفاحشة التي عاناها الزنوج واألجانب املهاجرين األوروبيني يف
جو املحافظة الفكريَّة ،والقمع السيايس الذي نتج عن التَّخوف من غزو الفكر
خاصة بعد تفاقم مشكلة البطالة واألزمة
االشرتايك ،بعد انتصار الثورة الروسيَّة،
َّ
االقتصاديَّة يف أمريكا»[[[.
واستخدمت املنظومة الشيوع َّية واالشرتاك َّية أيضاً الفَّن املرسحي يف حربها
[[[ -عبد الفتاح رزق ،مسافر عىل املوج ورحالت أخرى ،مصدر سابق.114 ،

[[[ -نهاد صليحة ،الحرية واملرسح ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،1991 ،القاهرة ،ص.19 ،

[[[ -نهاد صليحة ،التيارات املرسحية املعارصة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،1997 ،القاهرة ،ص ص،
.180-179
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الباردة ،فقامت بأدلجة النصوص والعروض التي تتناول العالقات بني الشَّ ق
طالئعي ،يتب ّنى انشغاالت
مرسحي
خطاب
وتأسس لهذا الظرف
والغرب،
َّ
ٌ
ٌّ
ٌّ
الربوليتاريا ويدعي الثوريَّة ض ّد اإلقطاع والرأساملية ،ورافعاً شعارات العدالة
االجتامع َّية والتكافل واملساواة وغريها من شعارات االشرتاكيني .أ َّما من ناحية
الشَّ كل تتم َّيز املشاهد ببساطة الديكور وقلة عدد املمثلني واستخدام لغة الشارع
لكونها األقرب إىل شخصيات املرسح َّية ،فالهدف األسايس يتمحور حول
األفكار وصداها عند املتلقي أكرث من جامليات املشهد ومؤثراته التقن َّية والفن َّية
«لقد كان املرسح دامئاً ،ومنذ البداية ،نشاطاً جامعياً تكاملياً يتحقق من خالل
اتحاد وتناغم مجموعة من العنارص ،ميثّل ال ّنص اللغوي الحواري املنطوق
إحداها فقط ،وتتضافر جميعها إلنتاج التجربة املرسح َّية»[[[.

آمنت «األنا» إمياناً مطلقاً برسالة املرسح التعليم َّية والتثقيف َّية من خالل
مشاهداتها وحضورها للعروض امل ُختلفة ،عىل ال َّرغم من العديد من الرحالة
العرب نحو الغرب ،قد تجنبوا الحديث عن املرسح ومضمونه ،واكتفوا بالوصف
العام للمباين أو الحديث عن قيمة املرسح من الناحيَّة النظريَّة ودوره يف ترسيخ
القيم ومعالجته لقضايا املجتمع امل ُختلفة ،ورمبا يرجع السبب أوالً إىل اللّغة،
فأغلبهم كان ال يُجيد لغة العروض ،والسبب الثاين قرص املدة الزمنيَّة لبعض
ال َّرحالت وارتباطها مبخطط وبرنامج يتطلب االلتزام والتنفيذ ،كام ُهو الحال يف
ال َّرحالت السفاريَّة ،والسبب الثالث قد يكون عقائدياً ،كون العروض تقدم فيها
املوسيقى وال َّرقص اللذان يحوالن دون حضور الكثري من الرحالة .إلَّ أ َّن الذين
حرضوا لبعض العروض اقتنعوا بالحقائق التي يقدمها املرسح سواء ترفيهاً أو
تنبيهاً أو انتقا ًدا أو تعليامً وتوجيهاً «وهو محل (التياترو) يلعب فيه مبستغربات
اللّعب ومضحكاته ،وحكاية ما وقع من حرب أو نادرة أو نحو ذالك ،فهو ج ّد يف
صورة هزل ،ألنَّه قد يكون يف ذالك اللعب اعتبار أو تأديب أو أعجوبة أو قضية
مخصوصة ويكتسبون من ذالك علوماً ج َّم ًة»[[[.
[[[ -نهاد صليحة ،املرسح بني النص والعرض ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،1999،القاهرة ،ص.11 ،
[[[ -محمد بن عبدالله األندليس التطواين ،رحلة الصفار إىل فرنسا ،مصدر سابق ،ص.183 ،

338

تجارب استغراب ّية

املوسيقى والفنون؛ تربية الذوق وتهذيب اإلحساس
ألي مجتمعٍ يرتكز
يُج ِمع منظرو الحضارات قدمياً وحديثاً بأ َّن البناء الحضاري ّ
عىل مدى التوازن بني القيم املاديَّة واملبادئ الروحيَّة والفنيَّة ،التي ت ُحا ِفظ عىل
التوازن ال َّنفيس الذي يضمن تكافؤ القوى الباطن َّية والخارج َّية ،فيدفع بالذات نحو
اإلبداع والعمل .وتعترب الفنون عموماً معايري ومقاييس لتحديد القيمة االعتباريَّة
جوهري يف تحديد املصنوعات واملبتكرات ،فيقع
نقدي
مقياس
لألشياء ،فهي
ٌّ
ٌّ
ٌ
عجيب وجميلٍ  ،بالقول
كل منج ٍز
دامئاً االحتكام إليه ،فنطلق الصيغة الفنيَّة عىل ّ
ٍ
أنَّه قطع ٌة ف ّن َّية.
ريا عىل مستجدات
وقد الحظ غايل شكري أ َّن الشباب الياباين يُقبِل إقباالً كب ً
الحداثة الغرب َّية عموما واألمريك َّية خصوصاً ،يف األكل واللباس والفَّن ،فهو يرتاد
بقوة محالت األكل الرسيع املعروفة بالسلسلة العامليَّة ملحالت ماكدونالد
( )MacDonaldويستمعون بكرثة إىل األغاين األمريك َّية ،ويقلدون الشباب
كل هذه املامرسات والسلوكات مل متنعهم من
األمرييك يف املظهر ،ولكن ّ
التَّمسك بهويتهم اليابان َّية وأن يتشبثوا بتاريخهم ودون أن ينسوا جرمية هريوشيام
واالعتداء العسكري األمرييك الذي خلف آالف القتىل واملشوهني «والصدام
والتفاعل اليومي مع الغرب ال يعني مطلقاً أ َّن الياباين يشعر بالوجع يف األصالة
أو التخلف عن العرص ،فهو يدرك متام اإلدراك أ َّن العامل ليس هو الغرب ،وأ َّن
جوهري من العامل .ولك َّنه يُدرِك أكرث أ َّن اليابان هي معجمه األخالقي،
الغرب جز ٌء
ٌّ
وأ َّن هذا املعجم ليس مجموعة من امل ُفرِدات والتعبريات والعادات املجففة أو
القيم والتقاليد املحنطة وإنَّ ا هو ((املرجع)) الوحيد للسعادة والتعاسة»[[[.
الصدمة الحضاريَّة االنبهاريَّة بالغرب وفنونه
وقد تح َّولت عند الكثري من األمم َّ
إىل مركب تعويض ،يحمل بذور الدافع َّية التعويض َّية ،إىل تدارك ال َّنقص وتحويله
من السلب َّية إىل اإليجاب َّية ،ف ُيصبح مركب النقص قو ًة تحمل معها عنارص التعويض
«إ َّن الذي يبهرنا من أوروبا اليوم يجب ألَّ يُف ِقدنا ثقتنا بأنفسنا بالتَّخلف ،بل عىل
[[[ -غايل شكري ،الحلم الياباين ،مصدر سابق ،ص.28 ،
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العكس يجب أن يدفعنا إىل النهوض إمياناً باملمكن وإمياناً بالعلم وإمياناً
باملحاولة والطموح واالجتهاد»[[[.
وقد تح َّولت الفنون الغنائ َّية بشقيها الطريب وال َّرقص إىل بضاع ٍة عامل َّي ٍة ،تتنافس
الدول يف إنشاء فرقها القوميَّة التي متثِّلها يف املهرجانات الثقافيَّة الدوليَّة .ولعل
من أقدم الفرق العامل َّية التي تستهوي املتفرجني يف العامل ،فقرة الباليه الرويس،
ٍ
لفرتات تكوين َّي ٍة صعب ٍة واختبارات انتقائ َّية تصفويَّة ،تعتمد
والتي يخضع عنارصها
عىل ّ
كل
أدق املعايري الجامل َّية والفن َّية «هناك معهد ملحق باملرسح تقبل عليه ّ
عام آالف الفتيات من سائر أرجاء االتحاد السوفييتي ،يحلمن كلهن بأن يسطع
ٍ
فحوص طب َّي ٍة ونفس َّي ٍة ،بضع
نجمهن يوماً يف سامء املرسح ،يختار منه ّن ،بعد
مئات ميارسن يف املعهد خالل سنوات خمس مرانا عىل فن الباليه يف حركاتها
ريا صارماً ال هوادة فيه طوال ساعات يف
وخطواتها وقفزاتها ودورانها ...مرانا عس ً
إل بضع عرشات ُهن ((بالريينات)) ...ومن
يوم ،فال يتخرج منهن يف النهاية َّ
ّ
كل ٍ
كل عقد أو عقدين من السنني واحدة هي :البالريينا
هاته البالريينات تربز ،يف ّ
األوىل»[[[.
وقد الحظ الصفَّار اختالف املنظومتني الغربيَّة والعربيَّة يف تصنيف العلم
والعلامء ،فرأى أ َّن الفكر العريب يخلط بني العلوم التجريب َّية والطب َّية والتقن َّية
كل مشتغل باملوضوعات الدين َّية
والعلوم الدين َّية ،فيطلق لقب «عامل» عىل ّ
خاص ًة ،يف حني أ َّن «اآلخر» يتجاوز هذا التَّصنيف ومينح أحكام العلم
والفقه َّية
َّ
ونعت العامل إلَّ عىل فئة علامء االستكشافات «والعامل عندهم هو من له القدرة
عىل استكشاف األمور ال َّدقيقة واستنباط فوائد جديدة ،وإقامة الحجج الساملة
من الطعن عىل ما أبداه ،ورد عىل ما عارضه به من عداه ،وليس اسم العامل
عندهم مقصو ًرا عىل من يعرف أصول دين النرصان َّية وفروعها وهم القسيسون؛
[[[
بل ذلك كان عندهم غري ملفوظ بالنسبة لغريه من العلوم العقليَّة ال َّدقيقة»
[[[ -نعامت احمد فؤاد ،رحلة الرشق والغرب ،مصدر سابق ،ص.20 ،
[[[ -جامل الفرا ،ثالث سنوات يف بالد لينني ،مصدر سابق ،ص.88 ،

[[[ -محمد بن عبدالله األندليس التطواين ،رحلة الصفار إىل فرنسا ،مصدر سابق ،ص.255 ،
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وتختلف املنظومتان من حيث الرؤية املركزيَّة والجوهريَّة لفني ال َّرقص
واملوسيقى ،فبالنسبة لـ»اآلخر» تعترب املوسيقى من الفنون التي ال ُيكن
االستغناء عنها يف جميع مناحي الحياة ،سواء الحياة العادية أو يف املامرسات
ين يتنفس فيه
العباديَّة ،فال يوجد مكان ال تدخله املوسيقى ،فهي فضا ٌء روحا ٌّ
«اآلخر» ويتنشق الحرية والسعادة واألمل والطموح ،ويتذ ّوقها حسب حالته
كل زمانٍ ومكانٍ  ،وهي عل ٌم يخضع للضوابط العلم َّية والعرف َّية ،لذلك
النفس َّية يف ّ
تع ّد له املدارس واملعاهد املتخصصة «تدخل املوسيقى عندهم يف معظم
الخاصة والعا َّمة ،فال مجتمع دينياً كان أو مدنياً ،وال ملهى و ال
مظاهر الحياة
َّ
إل وللموسيقى يف الغالب
مرسح وال ملعب وال مرقص وال مطعم وال فندق َّ
دخل كبري فيه يتعلمونها صغا ًرا ويرضعون حبها مع اللنب»[[[.
خـاتمة

يف نِهاية هذا البحث ،نرصد أهم النتائج امل ُتوصل إليها ،مع اإلشارة إىل بعض
املالحظات التي تبقى تنتظر البحث والتنقيب.

 1الغرب ليس مفهوماً ُجغرافياً يقترص عىل أوروبا الغربيَّة عموماً وفرنساٍ
ٍ
وفضاءات متنوع ٍة تُشكِّل
قارات أخرى
وبريطانيا خصوصاً فهو متع ِّد ٌد ،ميت ُّد إىل
يف أغلبها ثقافة االختالف ،التي تُ ثّل هويَّتها وانتامءاتها الحضاريَّة ،كام أ َّن هذا
بل ُهو عقائد واتجاهات وأفكار قد
الغرب ليس عقيدة دين َّية مسيح َّية/نرصان َّيةْ ،
تتعارض تعارضاً ُمطلقاً مع األديان بصف ٍة عامة.
 2رافقت ال ّدراسات النظريَّة والخلفيات الثقافيَّة والصور النمطيَّة لـ «األنا»جار
يف إرتحاالتها نحو فضاء الغرييَّة ،فقد استفادت «األنا» من تصورات الت َّ
وض َّباط الجيوش واملؤرخني يف تشكيل صور ٍة مبدئ َّي ٍة عن «اآلخر» ثم انطلقت
يف فضاءاتهُ ،مكتشفة ومؤكِّدة تارة ونافية و ُمف ِّندة للمكتسبات القبل َّية واألفكار
املسبقة تارة أخرى.
 3مل تستطع «األنا» أ ْن تتخلّص من امل ُقارنة واملوازنة بني ما تراه وتعاينه وبني[[[ -محمد كرد عيل ،غرائب الغرب ،ج ،2مصدر سابق ،ص ص.32-31 ،
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ما تركته يف فضائها و ُمحيطها الخاص ،سلباً وإيجاباً .فحني يتعلَق األمر مبسأل ٍة
تتأسف عىل وضع العامة وتتذَّمر وتشمئ ُّز من سلوكيات الناس
عادي ٍة طبيع َّي ٍةّ ،
يف بالدها ،وحني ترى االختالالت السياس َّية والثقاف َّية والدين َّية ،تعرب عن ذلك
باإلشارة إىل املوروث الثقايف والديني وما يحمله من صو ٍر ومظاهر مبهر ٍة،
ُيكن بتطبيقها احتواء ما رصدته عني ال ّرحلة.
الصدمة الحضاريَّة مع االستعداد لل ّرحلة نحو الغرب ،فقد كان الطريق
 4بدأت َّوامل َ ْركب بداية لتمظهرات االختالف ،فامل َ ْركب الذي كان يف الغالب الباخرة،
بدأت «األنا من خالله يف اكتشاف مظاهر التّقدم والتمدن ،من تكنولوجيا التصنيع
السفر ورضوريات الحياة ،يُضاف إىل هذا
والتأثيث واالحتواء عىل ّ
كل مرافق َّ
احرتام املواقيت وانضباط الربان وطواقم السفن وحسن استقبالهم للراكبني
ٍ
والسهر عىل رعايتهم رعاية
بكل
الخاصة ّ
وتوجيههم إىل «القُمرات»
ّ
واحد منهمَّ ،
تا َّم ًة.
توصل إليها «اآلخر»،
حضاري َعكَس مدى التقنيات التي
 5الطريق مظه ٌرَّ
ُّ
كل املناطق ،معبَّدة بطريق ٍة مستوي ٍة ،تكشف عن مدى
فهي طرقات وصلت إىل ّ
الجودة واإلتقان ،وعىل حافتها غُرست األشجار ،امل ُختلفة األنواع واألشكال
بطريق ٍة ت ُعطي منظ ًرا جاملياً تطرب له العني وترتاح له النفس.
 6عىل ال َّرغم من أ َّن «األنا» ملْ تكن ِوجهتها نحو «اآلخر» فرنسا دامئاً ،بل جابتيف رحلتها مختلف الفضاءات رشقاً وغرباً ،إلَّ أ َّن باريس حظيت مبكان ٍة مل َ
ترق
والشق وحتَّى أمريكا ،ومل يكن اإلعجاب
أي عاصمة من عواصم الغرب
َّ
إليها ّ
حالة الفرنكفونيني أو القادمني من املستعمرات
بها خاصاً بفئة الكتاب والر َّ
الفرنس َّية ،فاألمر تجاوز هؤالء ليشمل جميع الرحالة مبختلف انتامءاتهم الوطن َّية
والدينيَّة واللغوية .ومل يجد الجميع يف وصفها من ن ٍ
ُعب
ُعوت تؤ ِّدي املعنى وت ّ
عم يف نفوسهم ووعيهم سوى تشبيهها بالفضاءات اآلخرويَّة كالج َّنة أو باملدينة
َّ
إل ضمن عوامل الفانتاستيك.
األُسطوريَّة التي ال ُيكن أ ْن تتواجد َّ
7 -يعتني «اآلخر» عناي ًة ُمطلق ًة باملكتبات ،واملتاحف واملسارح ،ملا لهم من
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وظائف فن ّي ٍة وجامل ّي ٍة معرف ّي ٍة .وقد أثارت هذه املصادر الفكرية فضول «األنا»
جدتها وع َّددت منافعها ومناقبها دون تجاهل انعكاساتها السلبية.
وانتباهها فم َّ
وخاصة املوسيق َّية واملرسح َّية والفنون
 8ساعدت الفنون باختالف أشكالها،َّ
التشكيل َّية يف تدعيم السياحة الثقاف َّية والتعريف بالثقافة املحلية ،فبفضل الثورة
املعلوماتيَّة وتقنيات االتصاالت املتطورة انترشت ثقافات ولغات ومعتقدات
لدو ٍل أحسنت وأجادت تسويق فنونها ،فتحكَّمت يف الثقافة ويف تعميم منطها
الثقايف كام هو الحال يف الثقافات األمريك َّية والفرنس َّية والهنديَّة.

ريا ومركزياً يف تسيري الحياة ،كمرجع َّي ٍة
 9ال يلعب الدين عند «اآلخر» دو ًرا كب ًاحتكاميَّ ٍة تعود إليها «األنا» يف ترصفاتها ومواقفها ،كام هو الشَّ أن يف امل ُجتمعات
اإلسالم َّية التي يُعترب الدين معيا ًرا لقياس األشياء واملواقف وتقويم وتقييم
السلوكات .وقد دعت جميع الثورات والحركات الفكرية إىل تحرير الحرية
الدين َّية من السلطة الكنس َّية.

110أدركت «األنا» أ َّن «اآلخر» ملْ ينتقل من مرحلة التَّخلف إىل النهضة والتطورإل بفضل العمل ،فهو القيمة الجوهريَّة التي سعى وناضل من أجل تحقيقها
َّ
وبها استطاع أ ْن يصل إىل الريادة وقيادة العامل ،فهو ال يتوقف عند الفشل ،أل َّن
جع الفاشل وتأخذ
القوانني والترشيعات تضمن االمتياز وامل ُكافأة للمتف ِّوق وتش ّ
مببادراته وتحرتم اجتهاده وتُعينه عىل الخروج من كبوته.
	11-يُؤمن «اآلخر» بالتسامح تحت شعارات الحريَّة التي نادت بها فلسفة األنوار
وتحصنها الترشيعات الدستوريَّة ،ولكن هذا ال يتناىف وقيم الوطنيَّة التي تجعله
ُّ
بقي
يتغ ّنى مبآثر وطنه وأمجاده ،مع اإلشارة إىل أ َّن «اآلخر» يف بعض الفضاءات َ
رهيناً للمركزيَّة وللتفوق العرقي ،ف ُينكر تف ُّوق اآلخرين ،كام ميتنع عن مخالطة
عنرصي.
األجانب بدافعٍ
ّ
أوال :املصادر األساس َّية يف البحث (املدونة البحثية)
- -1أبو الجامل محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفايس ،الرحلة اإلبريزية إىل الديار
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االنجليزية 1276ھ-1860م تحقيق محمد الفايس ،مطبعة جامعة محمد الخامس ،فاس،
1387ھ -1967م.
- -2األمري محمد عيل باشا ،الرحلة األمريكية ،1909 ،حررها عيل أحمد كنعان ،دار
السويدي للنرش والتوزيع ،،أبوظبي2005،
- -3الشيخ الطنطاوي ،رحلة الشيخ الطنطاوي إىل البالد الروسية1840 ،م ،-1850املسامة
بتحفة األذكياء بأخبار بالد روسياـ تقديم وتحرير محمد عيىس صالحية ،دار البشري للنرش،
عامن.1992 ،
- -4جرجي زيدان ،رحلة أوروبا  ،1912قدم لها ،قاسم وهب ،ط ،1دار السويدي ،أبوظبي،
.2012
- -5جامل الفرا ،ثالث سنوات يف بالد لينني ،ط ،1مطبعة الداودي ،دمشق1411 ،ھ-1991م.
 - -6خري الدين التونيس ،أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك ،تقديم محمد الحداد،
دار الكتاب املرصي ،القاهرة.2012 ،
 - -7رفاعة رافع الطهطاوي ،تلخيص اإلبريز يف تلخيص باريز ،كلامت عربية للنرش
والتوزيع ،القاهرة.2011 ،
- -8سليم بسرتس ،النزهة الشهية يف الرحلة السليمية ،1855 ،ط ،1حررها قاسم وهب ،دار
السويدي للنرش والتوزيع ،أبوظبي.2003،
- -9عبد الفتاح رزق ،مسافر عىل املوج ورحالت أخرى ،دار املعارف ،د ت ،القاهرة.
- -10غادة السامن ،غربة تحت الصفر ،منشورات غادة السامن ،د ت ،بريوت.
- -11غايل شكري ،الحلم الياباين ،ط ،1دار ومطابع املستقبل ،اإلسكندرية.1994 ،
- -12محمد أمني فكري بك ،إرشاد األلبا إىل محاسن أوروبا ،مطبعة املتطف ،القاهرة،
.1892
 - -13إدريس الجعيدي السلوي ،إتحاف األخيار بغرائب األخبار ،رحلة إىل فرنسا،
بلجيكا ،انجلرتا،ايطاليا ،1876 ،ط ،1دار السويدي ،أبو ظبي.2004 ،
- -14محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ،الرحلة األوروبية  ،1919تحقيق سعيد
الفاضيل ،ط ،1دار السويدي ،أبو ظبي.2003 ،
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 - -15سليامن بن صيام ،أحمد ولد قاد ،محمد بن الشيخ الفغون القسنطيني ،ثالث
رحالث جزائرية إىل باريس ،1902-1878-1852 ،تحقيق ،خالد زيادة ،ط ،1دار السويدي،
أبوظبي.2005 ،
- -16محمد بن عبد الله الصفار األندليس التطواين ،رحلة الصفار إىل فرنسا (-1845
 )1846حققها سوزان ميللر ،شارك يف التحقيق،خالد بن الصغري ،ط ،1دار السويدي،
أبوظبي.2007 ،
- -17محمد كرد عيل ،غرائب الغرب ،ط ،2ج ،1املطبعة الرحامنية ،القاهرة،
1341ھ1923/م.
 - -18فؤاد رصوف ،مشاهدات العامل الجديد ،املطبعة القومية ،القاهرة1925 ،
- -19نعامت أحمد فؤاد ،رحلة الرشق والغرب (سافرت يف اإلنسان واملكان والزمان)
الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة.1986 ،
 - -20أبو العباس أحمد بن محمد الكردودي ،التحفة السنية للحرضة الحسنية باململكة
اإلصبنيولية ،املطبعة امللكية ،الرباط. 1963-1883 ،
 - -21املراجع باللغة العربية
- -22نهاد صليحة الحرية واملرسح ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة1991،
- -23نهاد صليحة ،التيارات املرسحية املعارصة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب،
القاهرة1997،
- -24نهاد صليحة ،املرسح بني النص والعرض ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة،
1999
- -25بيار بورديو ،التلفزيون وآليات التالعب بالعقول ،ترجمة ،درويش الحلوجي ،ط،1
دار كنعان ،دمشق.2004،
- -26عيل حرب ،التأويل والحقيقة ،قراءات تأويلية يف الثقافة العربية ،دار التنوير للطباعة
والنرش والتوزيع ،بريوت2007 ،
- -27الدكتورة نازك سابا يارد ،الرحالة العرب وحضارة الغرب يف النهضة العربية الحديثة،
دار نوفل ،ط . 1992 ،2
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- -28حسن حنفي ،مقدمة يف علم االستغراب ،الدار الفنية للنرش والتوزيع ،القاهرة،
1411هـ-1999م
- -29عبد الرحامن ابن خلدون ،املقدمة ،حقّقها ،عبد السالم الشدادي ،الجزء الرابع،
ط ،1بيت الفنون والعلوم واآلداب ،الدار البيضاء2005 ،
- -30عبد العزيز الدوري ،الهوية الثقافية العربية والتحديات ،ضمن كتاب :الهوية
وقضاياها يف الوعي العريب املعارص ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط ،1ترشين
الثاين/نوفمرب2013
- -31فتحي املسكيني ،الهوية والزمان ،تأويالت فينومينولوجية ملسألة «النحن» ،دار
الطليعة ،بريوت ،ط ،1آب /أغسطس2001،
- -32عالء الدين صادق األعرجي ،أزمة التطور الحضاري العريب بني العقل الفاعل
والعقل املنفعل ،مطبوعات أي-كتب ،لندن ،ط2015 ،5
املراجع األجنبية
1- DOTRAM, La Muséologie, science ou seulement travail pratique
du musée? Revue de débat sur les problèmes fondamentaux de la
muséologie, Stockholm, 1980, Suède,
2- Robert Charvine et Jean Jacques Sueur, Droit de l’homme et liberté de personne, Edition LITEC, 1997, Paris
3- Raja Choueiri, Le choc culturel et le choc des cultures, Géographie
et cultures, Ne 68, L’Harmattan, Parie, 2008

الرحالت الجزائرية وإيديولوجيا االستغراب
ً
نموذجا)
(رحلتا سليمان بن صيام وأحمد ولد قادي
نفيسة دويدة

[*][[[

•مقدمة:
تعترب كتب الرحالت مصد ًرا تاريخيـ ًـا وجغرافيـ ًـا وأدبيـ ًـا هامـ ًـا ساهم يف
الربط بني واقع الحياة اإلنسانية واختالفاتها بحسب املناطق والبلدان والشعوب
ٍ
كمي
رصيد
واألقوام ،وهي -بكل تفاصيلها واتجاهاتها وأصنافها-عبارة عن
ٍّ
ونوعي من التجارب والعادات والتقاليد والخصوصيات الثقافية واالجتامعية
ٍّ
واالنرتوبولوجية وغريها ،حيث قال عن ذلك املفكر الكبري ابن خلدون يف
مقدمته ..« :فالرحلة الب ّد منها يف طلب العلم ،والكتساب الفوائد ،والكامل
بلقاء املشائخ ،ومبارشة الرجال».
وقد اشتهر املغاربة عمومــًا بحب التنقل والرتحال بحكم الظروف التاريخية
تعاقب للحضارات والقوى االستعامرية الغازية،
التي مرت بها املنطقة من
ٍ
وكانت لذلك الرحالت متعددة االتجاهات جنوبـ ًـا ورشقـ ًـا وشامالً .وحرصت
نصوص الرحلة عىل نقل تلك التجارب ،وتوصيف تفاصيلها ،ومتيزت أن
أصحابها قد نقلوا بدق ٍة ما دونوه من املشاهدات ،واإلسهاب يف الجزئيات،
والحرص عىل رؤية ما وصفوه ،وأنها جمعت بني نقل األخبار والوقائع ،ومتابعة
مجمل االنطباعات واليوميات.
وعليه فإن إشكالية هذه الدراسة تتمثل أساســًا يف محاولة البحث يف
دور الرحالت الجزائرية املتوجهة إىل فرنسا ،وتبيان أهدافها ،خاصة أنها تندرج
* ـ أستاذة التاريخ املعارص باملدرسة العليا لألساتذة بوزريعة – الجمهورية الجزائرية.
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يف إطار تكريس الهيمنة االستعامرية وإيديولوجيا االستغراب .ومن مثة عرض
منوذج لرحلتني جزائريتني إىل فرنسا يف النصف الثاين من القرن 19م ،واملتمثلتني
يف رحلتي سليامن بن صيام املعروفة برحلة ابن صيام إىل بالد فرنسا (1852م)،
ورحلة يس أحمد ولد قادي املعروفة بالرحلة القادية يف مدح فرنسا وتبصري أهل
البادية (1878م).
أما عن املنهج املتبع فستعتمد الدراسة عىل املنهج التاريخي الوصفي
والتحلييل والنقدي ،وذلك قصد عرض ودراسة وتحليل ونقد الرحلتني بكل
تفاصيلهام وعنارصهام ،خاصة أنهام تصنفان ضمن انطباعات التيار «األهيل»
رسا ،واملنبهر به وجوبــًا بحكم ظروفه الوظيفية
املحيل املولع بالغرب ق ً
وبراغامتيته[[[.
- -1الرحالت الجزائرية إىل فرنسا :ظروفها وأهدافها:
مثلت الرحالت جز ًءا مهمـ ًـا يف تاريخ الجزائر الحديث واملعارص ،حيث إنها
ٍ
باتجاهات عد ٍة (رشقـ ًـا وغربـ ًـا وجنوبـ ًـا وشامالً) ،ومن قبل شخصيات
كانت
ٍ
ٍ
أهداف
انتامءات مختلف ٍة (دينية وثقافية وسياسية واقتصادية ،)..وضمن
عدة ذات
متباين ٍة (علمية ،دينية ،تجارية ،إدارية ورسمية ،)..كام تفاوتت يف القيمة واألهمية،
ويف الحجم واألسلوب ،ويف املضمون ،واملآل وغريها من العنارص.
ويُعترب القرن التاسع عرش امليالدي هامـ ًـا عىل صعيد تطور مسار الرحلة
املغاربية والجزائرية خصوصـ ًـا ،ألنه تأثر مبا سمي «الصدمة» االستعامرية
األوربية التي استهدفت الجزائر أوالً ،ثم امتدت إىل تونس ومرص ،والحقــًا
إىل ليبيا واملغرب األقىص وموريتانيا يف مطلع القرن العرشين .وذلك ألن حالة
الجمود والركود والتخلف التي كانت طبعت تلك األقطار بتفاوت ،وبعد تهاو
وانهيار النظام العثامين الرتيك فيها ،وعجزه عن مواكبة حركية الحداثة والتحديث
معبا عن ذلك الوضع ،وراف ًدا مهمــًا غذّى
يف الضفة املقابلة .فكانت الرحلة ّ ً

[[[ -سنعمد إىل االستعانة ببعض االقتباسات التي نراها رضورية يف االستشهاد مبضامينها ،بحيث ندرجها
بني مزدوجتني «» ،أما رشوحها فنضعها بني قوسني () ،يف حني الكلامت املجتزأة أو غري املفهمومة
فنضعها بني قوسني معكوفني [].
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لدى البعض التطلع إىل اآلخر املتطور ،والتحقق من مكامن ومظاهر القوة فيه،
ومنى باملقابل لدى البعض اآلخر البعد القومي بالهوية ،فازداد متسكـ ًـا بذاتيته
حتى وإن كانت تفتقر إىل «الحصانة» املادية الكافية للمواجهة[[[.
ويف السياق ذاته نالحظ أن الجزائريني كانوا قد احتكوا قبالً بأوربا يف عدة
مناسبات ،وخاصة إثر الحروب املتكررة التي خاضتها الدول األوربية (منفردة
أو مجتمعة) ضدها ،وبعد نشاط حركة الطلبة والعلامء وغريهم ذهابــًا وإيابــًا،
كام أن البالد كانت تعرف انفتاحـ ًـا غريبـ ًـا عىل الوافدين األجانب مبختلف
جنسياتهم ووظائفهم ،وهو ما ساهم قليالً يف إضعاف مستوى االنبهار بالغزاة
لديهم[[[.
وبعد وقوع االحتالل الفرنيس سنة 1830م نسجل وجود عدة رحالت اتجهت
نحو أوروبا (مثل رحلة حمدان بن عثامن خوجة إىل فرنسا سنة 1833م وغريها)،
حتم عن طبيعة تلك الرحالت التي أرشفت عىل تنظيمها الحقًا
لكنها ستختلف ً
السلطات الفرنسية لصالح بعض الجزائريني.
لقد عملت السلطات االستعامرية الفرنسية بالجزائر بشتى الوسائل واألساليب
عىل محاولة قمع وإبادة السكان ،أو عىل استاملتهم وتدجينهم .وكانت قد أولت
عنايتها لهذا الجانب ،خاصة بعد متكنها من القضاء عىل املقاومات الرسمية
ٍ
رحالت إىل
األوىل .فرشعت بداية من خمسينات القرن التاسع عرش يف تنظيم
فرنسا تخص فئة األعيان واملوالني لسياستها من الجزائريني ،وذلك يف إطار
توجيه األنظار املحلية إىل املدنية األوربية ،وذلك قصد فرض هيمنتها ،وبث
الدعاية لشعاراتها الرنانة التي لطاملا تغنت بها ثورتها «أخوة ،عدالة ،مساواة»[[[.
ٍ
تقليد جرت عليه
وقد تتابعت الرحالت املنظمة من قبل إدارة االحتالل ضمن

[[[ -انظر ألكرث تفصيل :محمد املنوين :مظاهر يقظة املغرب الحديث ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
 ،1985ط.01
[2]-Hicham Djait : La personnalité et le devoir arabo-islamique, ed. Seuil , Paris, 1974, p 31.

[[[ -انظر :مصطفى التوايت :أثر الثورة الفرنسية يف فكر النهضة العربية ،دار محمد عيل الحامي للنرش،
تونس1991 ،م ،ص ص .45-40
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سياسة االحتالل يف إرشاك بعض األعيان الجزائريني من مختلف املقاطعات يف
بعض املهرجانات الدولية يف فرنسا ،ويف االحتفاالت الوطنية الكربى للتأثري
عليهم ليك يكونوا رسلها يف كسب ود مواطنيهم لها[[[.
وعربت جريدة «املبرش»[[[ بدورها عن أهمية تلك الرحالت ،فجاء يف أحد
مقاالتها املقتطف التايل« :ملا كان مقصود السلطان «لويس نابليون» رئيس
الدولة أعزه الله ،ونيته السعيدة استجادة قوانني الدولة ،وإعادة ما سلف واندثر
من العوايد الحسنة ...وملا ظهر للسلطان أسعده الله املصلحة يف تبديل البنود
لعسكره وإعادتها حسب النمط القديم املشار إليه؛ أراد إحضار بعض أعيان
والت [والة] العرب من األقاليم الجزائرية ،حيث إنهم محسوبني تحت رعاية
الدولة وجناحها ،وال فرق بينهم وبني الفرنساوية [أي الفرنسيني]؛ فانتخبت إذ
ذاك كل عاملة بعض األعيان من أوالد الخيم الكربى املشتهرين بالرثوة واليسار
[اليرس] ،وكان الكثري طلب من سعادة وايل الجزائر اإلذن يف ذلك فلم يأذن له
غري من اختاره وعينه للذهاب .كام ذكر جميع املصاريف الالزمة يف سفرهم
ذهابــًا وإيابــًا من البايلك عدى [عدا] ما يتربعون به عىل أنفسهم ،هذا دليل
حسن نية الدولة ومحبتها يف جميع من انتمى إليها ودخل يف حزبها من كل
جنس ،واملرجو منهم االعرتاف بسياسة الدولة ورأفتها وحنانتها عىل جميع
[[[ -عمر بن قينة :اتجاهات الرحالني الجزائريني يف الرحلة العربية الحديثة ،ديوان املطبوعات الجامعية،
الجزائر1995 ،م ،ص .17

[[[ -هي جريدة مزدوجة اللغة (باللغة العربية والفرنسية) أنشأتها السلطات االستعامرية ،وكانت من أوىل
الصحف ،صدرت ابتدا ًء من سنة 1847م ،واستمرت إىل غاية سنة 1927م .من أهدافها الحرص عىل إعالم
الجزائريني مبا يخص شؤونهم اليومية ومبا يصدر عن اإلدارة االستعامرية ،وكذا متابعة مرشوع التطور
االستعامري بالجزائر وعالقة السكان به يف إطار العمل عىل إدماجهم والتأثري عليهم وإبعادهم عن
مسارات االنتفاض والثورة .ورغم اللغة الركيكة التي كتبت بها بعض املقاالت إال أنها عربت عن العديد
من املوضوعات ذات األهمية التاريخية اليوم؛ خاصة عىل مستوى العالقة بني السلطة والسكان .كام أن
الجريدة تابعت الشأن السيايس العاملي آنذاك ،ونرشت يف التجارة والعلوم والثقافة وغريها .ورغم اللغة
الركيكة التي كتبت بها بعض املقاالت إال أنها عربت عن العديد من املوضوعات ذات األهمية التاريخية
اليوم؛ خاصة عىل مستوى العالقة بني السلطة والسكان.
انظر :أبو القاسم سعد الله :تاريخ الجزائر الثقايف ،ج  ،05دار الغرب اإلسالمي ،بريوت2005 ،م ،ص -225
 .226وكذا:
أبو القاسم سعد الله :الحركة الوطنية الجزائرية ،دار الغرب اإلسالمي2005 ،م ،ج  ،02ص .167-166
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الرعية ،ثم إن بعض والت العرب كانوا سافروا إىل فرانسة سابقــًا بقصد الزيارة
والتنزه فقط؛ خالف هذه املوجبة التي لزم من حصل له اإلذن يف املسري بالقيام
مقام غريه ،وليكون من حرض هناك مبنزلة غفر الوكالء عن أبناء جنسه وأهل
رعيته .وأما جملة من سافر إىل فرانسة منهم السيد الطاهر بن محي الدين باش
آغا بني سليامن و.....ويس سليامن بن صيام حاكم مليانة  ،]..[ ..وكان أهل
عاملة وهران من مرىس بالدهم ،وأهل عاملة قسنطينة من مرىس عنابة ،وأهل
الجزائر من مرسيها [مرساها] ،ونخربكم مستقبالً إن شاء الله بجميع ما يحدث
يف هذه الوجهة مفصالً»[[[.
وميكن تحديد أهمية ووظيفية كتب ونصوص الرحالت الجزائرية بصفة عامة
يف العنارص التالية:
•إن الرحلة ليست نقالً وتدوينــًا حيــًا لتجربة شخصي ٍة ما
ريا عن تفاصيل ذلك العرص
فقط ،بل هي يف الحقيقة تتضمن تعب ً
من مأكلٍ
ووسائل تنقل ،وعادات وتقاليد وعمران ،ومن
َ
ومرشب
ٍ
مختلف جوانب الثقافة والحضارة املادية والال مادية .فصاحب
الرحلة ال ميكنه االكتفاء بالحديث عن نفسه فقط ،ويلزم حتمــًا
بالخوض يف محيطه وعالقاته االجتامعية وتفاصيل عن عرصه،
ٍ
يئ عام من شأنه (بعد
وهي كلها مجتمعة تؤسس
ملشهد جز ٍّ
املقاربة واملقارنة والتمحيص) أن يكشف عن سياقٍ
زمني
ٍّ
يث هام قد ال يتوفر للدراسة بواسطة االعتامد عىل
ين وحد ٍّ
ومكا ٍّ
املصادر األكادميية فقط.
رش أو
•إن الكثري من العلوم والفنون اليوم تستفيد بطريقٍ مبا ٍ
رش من أدب الرحلة ،ومنها التاريخ والجغرافيا والفلك
غري مبا ٍ
وعلم االجتامع والنفس واآلثار وغريها من أنواع وفروع املعرفة
الكثرية ،وذلك لحاجة تلك العلوم إىل سد الثغرات البينية
[[[ -املبرش ،العدد  30 ،112أفريل .1852
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املوجودة ،والتي ال تستوفيها الدراسات واملصادر األخرى[[[.
ومهام كان النقد املوجه بشأن االعتامد عىل أدب الرحلة كمصد ٍر
أسايس يف التوثيق ،فإنه ال ميكن بأي حال من األحوال إلغاؤها،
ٍّ
أو االنتقاص من قيمتها التاريخية .بل يتوجب فقط إخضاعها
لتقنيات النقد لتجنب ما من شأنه أن يتناقض والحقيقة التاريخية
املثبتة.
•ترتكز نصوص الرحالت بصور ٍة كبري ٍة يف التدوين عىل
املشاهدة واملعايشة املبارشة ،ونقل الرواية املتداولة ،وكذا
تقديم الرؤية الخاصة ،ومن مثة إعادة دمج تلك العنارص كلية
ٍ
واحد جامعٍ ينقل املتلقي /القارئ إىل أركان ذلك
داخل إطا ٍر
املشهد ،ويقف عىل تفاصيله مكان صاحبه.
ٍ
معلومات مهم ًة لحركة التنقالت البرشية
•توفر لنا الرحالت
املوثقة ،وتجمع العديد من األخبار واملشاهدات ،والطبائع،
وأحوال العيش ،والعادات والتقاليد ،والعالقات السوسيوثقافية،
واملامرسات الدينية ،وتصف أيضـ ًـا الجوانب املادية يف تطور
الحضارة وغريها.
•تنقل الرحلة تجرب ًة إنساني ًة حي ًة بتفاصيل حقيقي ٍة غالبـ ًـا
يرغب صاحبها يف مشاركتها ،كام أنه يفيد اآلخرين منها
وكأنهم عاشوها .ورغم تعدد أغراض وأنواع الرحالت الجزائرية
واتجاهاتها (كام ذكرنا) إال أنها مثلت ركنـ ًـا أساسيـ ًـا الزالت
تعتمد عليه الدراسات التاريخية املعارصة ،وتستند لنصوصه يف
التوثيق التاريخي.
- -2التعريف برحلة سليامن بن صيام (1852م):
[[[ -انظر :أبو القاسم سعد الله :بحوث يف التاريخ العريب اإلسالمي ،دار عامل املعرفة ،الجزائر ،طبعة
خاصة 2015م ،ص .155
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تعترب «الرحلة الصيامية» املنسوبة لصاحبها سليامن بن صيام أوىل الرحالت
الجزائرية املتوجهة إىل فرنسا تحت إرشاف السلطات االستعامرية الفرنسية،
وبتوجي ٍه منها ،وذلك يف إطار السياسة الجديدة التي انتهجها نابليون الثالث.
وقد حظيت الرحلة بالنرش والطبع عىل مستوى منفرد بشكل كتيب ،وكذا عىل
صفحات جريدة «املبرش» لسان حال اإلدارة االستعامرية بالجزائر.
ٍ
تعريف
ضيق نوعــًا ما؛ سنعمل عىل تقديم
وألن املجال املحدد للدراسة
ٌ
موج ٍز للكاتب وللرحلة ،وكذا اختصار أبرز موضوعات الرحلة ،واألفكار
املطروحة فيها ،ونقدها ،وتقييم أهميتها.
وقد حققت الرحلة من قبل األستاذ خالد زيادة بعنوان ثالث رحالت جزائرية
إىل باريس عام 1979م ،وصدرت يف طبعات عدة[[[ .كام عمد الباحث الجزائري
الدكتور عيل تابليت إىل تضمني الرحلة يف كتابه الذي حمل عنوان خمس
رحالت جزائرية إىل فرنسا (1901-1852م) ،وصدر سنة 2012م[[[.
كام تم تداول الرحلة والحديث عنها يف الكتب والدراسات األكادميية
املعارصة التي اعتنت بالرحلة املغاربية (والجزائرية خصوصــًا) املتوجهة إىل
أوروبا (مثل كتاب أيب القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقايف) ،أو الدراسات
البيوغرافية التي عرفت باألعالم والشخصيات (ومنها خاصة كتاب «غوفيون»
( )Gouvionأعيان املغاربة).
التعريف بالكاتب والرحلة:
إن املعلومات البيوغرافية املتوفرة عن شخصية سليامن بن صيام ليست
مثال عن أصوله األرسية ،وتنشئته االجتامعية،
بالكثرية[[[ ،بحيث إنها ال تفيدنا ً
[[[ -راجعها خالد محسن ،وصدرت الطبعة األوىل عن املؤسسة العربية للدراسات والنرش ببريوت.

[[[ -منشورات خمسينية جامعة الجزائر ،طبع دار ثالة ،الجزائر.
ٍ
تعليقات كثري ٍة ،ألنه وضح أن هدفه من هذا العمل باألساس هو
وقد عرض الكاتب الرحالت الخمس دون
عرضها مجتمعة ،وتقدميها للقارئ عىل شكلها األصيل ،ورغم ذلك عرف بأصحابها ،وظروف القيام بها.
[[[ -انظر الصورة الوحيدة املتوفرة له يف امللحق آخر البحث.
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وكذا عن أدواره األوىل يف وسط محيطه ،ومن املؤكد أن أهم مصدر للتعرف عىل
مساره الوظيفي ،ورتبه اإلدارية هو ملفه العسكري املحفوظ يف مركز األرشيف
الفرنيس بباريس ،والذي يحمل رقم .11[[[-2029
وعىل العموم ميكن القول أن سليامن بن صيام ولد مبدينة مليانة يف فيفري
1817م ،وتويف بحي حسني داي الواقع بالجزائر العاصمة بتاريخ  14جوان 1898م.
وهو كام يبدو من أرس ٍة تنتمي إىل مجتمع األجواد والفئة املرموقة التي حرصت
عىل املشاركة إىل جانب السلطات االستعامرية يف إدارة السياسة العامة بالبالد.
وقد تطوع الرجل يف الجيش الفرنيس بالجزائر مبك ًرا ،وأدى مهامـ ًـا عسكري ًة
كثريةً ،وعني بعدها حاكمــًا ملدينة مليانة مسقط رأسه سنة 1842م[[[ .ومل
أي يش ٍء بشأن مستواه التعليمي وتكوينه الثقايف ،ولذلك نستغرب بعض
يثبت ّ
صحفي يكتب عىل صفحات جريدة
جزائري
األحكام عنه ،والتي مفادها أنه أول
ٍّ
ٍّ
«املبرش»[[[.
ترقى إىل رتبة اآلغاوية (آغا) يف  09نوفمرب 1854م تقدي ًرا لجهوده ووالئه،
وبعد التقارير اإليجابية التي كتبت عنه من قبل مسؤوليه ،ومنها مثالً الفقرة
التالية ...« :شارك يس سليامن بن صيام يف كل النشاطات السياسية التي نظمت
بالجزائر سنوات  1842و 1843و 1844و ،1845وشارك يف عدة معارك خالل
ٍ
ظروف صعب ٍة ،وقد مثل أفضل منوذج
هذه الفرتة ،وكان حضوره فيها مؤث ًرا ،ويف
للشجاعة والتفاين ،وهو تحديدً ا ما شهدت عليه وثائق صادرة عن جرناالت
الجيش املعروفني»[[[.
[[[ -انظر :دانيال نيومان« :رحلة سليامن بن صيام إىل فرنسا (عام 1852م) صفحة منسية يف تاريخ الجزائر»،
مجلة  ،)Chronos، (université de Balamandالعدد  ،2008 ،17ص .148
[2]-Marthe et Edmond Gouvion : Kitab aayane el-marhariba, Alger, 1920, p 11.

[[[ -انظر ما نقله الكاتب الزبري سيف اإلسالم عند ترجمته لشخصية ابن صيام يف كتابه :تاريخ الصحافة
يف الجزائر :رواد الصحافة الجزائرية ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر1984 ،م ،ج  ،05ط  ،02ص ص
.29-17
ومل يثبت أن ابن صيام كتب غري رحلته تلك.

[[[ -نيومان ،مرجع سابق ،ص .150

الرحالت الجزائرية وإيديولوجيا االستغراب

355

وثبت أن ابن صيام كان قد توسط لصالح «محمد بن الحاج حمو» (1778
 1868م) الذي طورد وصودرت أراضيه بعد قضاء القوات االستعامرية عىلمقاومة األمري عبد القادر ،حيث كان ابن الحاج حمو أمني املال واملكلف
بالتموين العسكري أي العنرص الهام يف املقاومة ضد املستعمر .ونظ ًرا لجهود
ابن صيام يف الوساطة لدى السلطات؛ فإن هذه األخرية أصدرت العفو عنه،
وأعادت ممتلكاته ،بل عينته قاضيـ ًـا وخطيبـ ًـا[[[.
وجدير بالذكر أن ابن صيام أرسل ورفاقه من القياد بيانــًا إىل نابليون
يستنكرون فيه نشوب ثورة أوالد سيدي الشيخ (وهي احدى الثورات الشعبية
التي شهدتها منطقة الغرب الجزائري) سنة 1864م ،وحرصوا يف ذلك عىل إثبات
والئهم لفرنسا .ولذلك حصل يف سنة 1865م عىل عضوية اللجنة املسامة بلجنة
«قاستنبيد» التي أمر بإنشائها نابليون ،وكانت مكلفة بدراسة مختلف القضايا
املتعلقة بشؤون القضاء ،وضمت شخصيات فرنسية وجزائرية معروفة مثل حسن
بن بريهامت ،وامليك بن باديس ،وحمزة بن رحال وغريهم[[[.
ويف سن ة 1867م عني ابن صيام رئيسـ ًـا لجمعية اإلغاثة (�Société de se
 ،)coursوحظي بثناء ورضا السلطات االستعامرية عنه .ونتيجة لذلك تم تكرميه
رتب ترشيفي ٍة وأوسم ٍة ونياشني منها وسام فارس جوقة الرشف (Chevalier
بعدة ٍ
 )de la légion d’honneurrسنة 1853م ،ووسام ضابط جوقة الرشف (Offi
 )cier de la légion d’honneurrسنة 1860م ،ورتبة قائد جوقة الرشف (�Com
 )mandeur de la légion d’honneurسنة 1866م ،باإلضافة إىل نيشان الرشف
الذهبي من الرتبة األوىل بعد عمله املتفاين خالل فرتة األوبئة التي اجتاحت
البالد سنتي  1867و1868م[[[.
وقد أشار املؤرخ الجزائري املرحوم أبو القاسم سعد الله إىل احتامل أن
يكون ابن صيام من األعيان الذين راسلهم محي الدين بن األمري عبد القادر يف
خريف 1870م طالبـ ًـا منهم االنضامم إىل ثورته بنواحي أقىص الرشق الجزائري.
[[[ -سعد الله ،تاريخ الجزائر الثقايف ،مرجع سابق ،ج  ،04ص .521
[[[ -سعد الله ،تاريخ الجزائر الثقايف ،ج  ،04ص .442

[[[ -نيومان ،مرجع سابق ،ص  .151وانظر.Gouvion, op.cit, p 13 :
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وأنه أيضــًا مل يلب دعوة الحاج محمد املقراين (أحد قادة املقاومة الجزائرية)
للثورة سنة 1871م؛ رغم اتفاقهام املسبق عىل اقتسام مناطق النفوذ[[[.
أما عن رحلته إىل فرنسا سنة 1852م فقد جاءت يف إطار زيار ٍة رسمي ٍة أرشفت
عىل تنظيمها السلطات االستعامرية بقيادة املاريشال «راندون» ()Randon
لصالح األعيان الجزائريني ،وهدفت لحضور االحتفاالت الرسمية بعد تنصيب
اإلمرباطور نابليون الثالث عىل العرش ،وذلك لتغيري األلوية ،وتوزيعها عىل
الجنود وكبار الجيش الفرنيس[[[ .ودامت تلك الرحلة خمسة وثالثني يومـ ًـا،
بحيث إنها انطلقت من مدينة الجزائر يوم  25أفريل ،ووصلت إىل مدينة باريس
لتحرض االحتفاالت الرسمية ،وعاد الوفد بعدها إىل الجزائر يوم  27ماي 1852م.
وقد بارش صاحب الرحلة الكتابة عنها مبارشة بعد عودته ،وأنهاها يف 11
جوان( ،حيث نرشتها تباعـ ًـا جريدة «املبرش») ،وطبعت بشكلٍ منفصلٍ باللغتني
العربية والفرنسية يف السنة نفسها مبطبعة الدولة ،حيث كانت أوىل الرحالت
املطبوعة فيها لجزائري .علمــًا أن رفيقه يف الرحلة محمد السعيد بن عيل
الرشيف (1896-1820م) كان قد عمد بدوره إىل توثيق رحلته ،ولكنه تأخر قليالً
يف نرشها إىل السنة املوالية[[[.
 2.2دراسة تحليلية نقدية:
جوانب وصفي ٍة رسدي ٍة ملا شاهده صاحبها
تناولت الرحلة الصيامية عدة
َ
منذ انطالقه من ميناء مدينة الجزائر ،وحتى عودته إليه بعد أزيد من شهر .وعىل
الرغم من صغر حجم الرحلة إذ مل يتع ّد الستني صفحة ،إال أنها حظيت كام
سبق القول بالنرش والطبع من قبل السلطات االستعامرية التي كانت مهتم ًة آنذاك
[[[-سعد الله ،تاريخ الجزائر الثقايف ،مرجع سابق ،ج  ،04ص .474

[[[ -حرض االحتفاالت عدة وفود جزائرية قدمت من مناطق أخرى من البالد ،والتقت بباريس ألداء املهام
نفسها.

[[[ -نرشت متامـ ًـا مثل الرحلة الصيامية عىل صفحات جريدة «املبرش” ابتدا ًء من تاريخ  30جانفي
1853م ،بعنوان“ :تعميمــًا للفائدة” ،وأعيد طبعها بشكل مستقل الحقــًا .انظر :تابليت ،املرجع السابق.
وانظر أيضـ ًـا سعد الله ،تاريخ الجزائر الثقايف ،مرجع سابق ،ج  ،04ص .476
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ٍ
بإيجاد سبلٍ
وآليات للتواصل مع الجزائريني يف إطار مرشوع اإلدماج الذي تبنته
حكومات نابليون.
وعن املوضوعات التي دارت حولها الرحلة فنحاول تلخيصها يف العنارص
التالية:
•وصف منط العمران باملدن الفرنسية.
•وصف وسائل النقل املختلفة التي انتقل عربها (من قطار وسفينة
وعربة).
•وصف املرافق العمومية من مرسح ومتاحف ودار السكة .......
•وصف القوات العسكرية الفرنسية ،والعتاد املتطور وغريهام.
•وصف بعض الطقوس االحتفالية.
•وصف بعض العادات الخاصة بالفرنسيني كحب املطالعة
والفنون واالهتامم بالعلوم واملخرتعات ...
•الثناء عىل بعض الشخصيات السياسية والعسكرية التي قابلها
وعىل رأسها «نابليون الثالث» نفسه ،واملاريشال «راندون» ،والجرنال
«سانت ارنو» (.)Saint Arnaud
وال بأس من إدراج بعض املضامني الواردة يف نص الرحلة ،والتي نراها مهمة
لالستشهاد بها ،حيث قدم الكاتب بداية الشكر والثناء بعد الله سبحانه وتعاىل
لشخص «السلطان نابليون» فقال« :نحمد الله حمد معرتف بحقه ،ونشكره عىل
فضله ورفقه الذي جعل األرض ذلوالً منيش يف مناكبها ،ونأكل من رزقه ،وسخر
لنا الفلك لنجري يف البحر بأمره ووفقه .ونستوهب للمقام السلطاين النابوليوين
أعزه الله فخ ًرا يتىل بالغرب املعمور ورشق ًـا»[[[.
[[[ -الرحلة ،ص .4
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ووضح الهدف من رحلته تلك ودواعيها ،وراعيها ،فقال ..« :أين أميش لرؤية
أرض الشامل ذات املحاسن العديدة والكامل؛ أمرين من يجب عيل امتثال أمره،
وهو وايل قطر دائرة الجزائر وقطبه صاحب الرأي السديد والجود الذي ليس فوقه
من مزيد البطل الهامم واألسد الرضغام سعادة السيد القوبرنور [الحاكم العام]
راندون  ...فامتثلت أمره السعيد ،وكان ذلك اليوم عندي كاملوسم الجديد»[[[.
وبارش رسد رحلته من مليانة محل سكناه نحو مدينة الجزائر ،وكيف اجتمع
بالوفود األخرى املرافقة ..« :وركبت من مليانة دار السكنى إىل الجزائر الغراء،
دخلتها حامها الله يوم  23أفريل ..ووجدت بها جامعة من رؤساء العرب
مأمورين مثيل بالسفر لتلك البقاع واملنازل ،كام أمر أسعده الله رؤساء االيالتني
أعني وهران وقسنطينة بالسفر مثلنا لينخرط الجميع يف سلك أولئك األفاضل
يوم اجتامع املحافل لتفريق البنود عىل كرباء الجنود»[[[.
وأكد أن انطالق السفر كان يوم  25افريل ،نحو مدينة «سات» ( )Sèteالفرنسية،
ورافقهم الجرنال «دريو» ( )Durrieuليكون مرتجمــًا لهم ..« :كان سفرنا  ..يوم
 25من افريل بعد زيارتنا سعادة وايل الجزائر املذكور ...فمن إنعامه وإحسانه
وجوده وامتنانه أن وجه معنا من يتفقد أحوالنا  ....وهو سعادة الكولونيل دريو»[[[.
ومن مدينة «سيت» اتجهوا إىل «مونبليي» ( ،)Montpelierحيث انتقلوا
عن طريق القطار أو كام أسامه الكاتب «كروسة الدخان» ،ووصفه أنه «رشايط
من حديد من أول الطريق إىل آخرها يف غاية التمكن مبسامر من حديد مع
استوائها تسري الكروسة فوق تلك الرشايط ،وذلك اخرتاع عظيم»[[[ .وأبدى
أشد إعجابه برسعة القطار «كانت متر كالربق الخاطف» ،وكذا باملناظر
الطبيعية املحيطة؛ خاصة عند املرور عرب األنفاق يف الجبال ،ووصف آلية
عمله التي تعتمد عىل الفحم الحجري « ..يوقدونها بحجر أسود من معدن
[[[ -املصدر نفسه ،ص .5

[[[ -املصدر نفسه ،ص .6-5
[[[ -املصدر نفسه ،ص .6

[[[ -املصدر نفسه ،ص .11
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مختص يسمونه فحم األرض ثقيل ج ًدا ...وذلك من أعجب ما رأينا»[[[.
وبعد الوصول إىل مونبليي يف يوم 28؛ استقبلهم واليها ،واستضافهم تلك
الليلة « ..ملا دخلناها قصدنا واليها الجرنال صانه الله؛ فلام مثلنا بني يديه رحب
بنا مع إظهار الفرح بقدومنا ،...وأمر قبطانه أن يذهب معنا إىل بستان عجيب،...
ثم بعد التفرج خرجنا إىل املحل الذي أنزلونا فيه ،وبتنا ليلتنا»[[[ .وتابعوا املسري
يف اليوم التايل بالقطار إىل بلدة «أفنيون» ( ،)Avignonوالتي انبهر بها الكاتب
« ..رأينا بها ما يستغرب من البناء املحكم العجيب ،فيها دار معدة الجتامع
البابصات وأهل العلم يف الدين املسيحي؛ فيا لها من دار قد فاقت ما فيها من
الرتصيص بالصخور ،والصور حتى تحري فيها العقول»[[[.
وقد قصد الوفد مدينة «فالنس» ( )Valenceيوم  30يف مركب نهري « ..يف
النهر الذي هو كالبحر عرضه ينيف عىل ألف ذراع مرصفـ ًـا من جهتيه ،رأينا
فوقه قناطر [جسور] متر من تحتها املراكب يف غاية العلو واإلتقان مصنوعة
من سلك الحديد والبناء العجيب»[[[ .ووصلوا يف يومهم ،لكنهم مل يروا سوى
«رساذم العساكر التي ال يأيت عليها العدو» .واستقلوا سفينة أخرى ،حيث وصف
املناظر الربية املحيطة بالنهر «بالعجائب» ،ودخلوا مدينة «ليون» ()Lyon
يوم  02ماي التي يبدو أنه تجول مطوالً فيها « ..دخلناها فوجدناها من أعظم
املدن وأجودها ،ويف الحقيقة هي ثاين كريس دولة فرنسا ،مشتملة عىل منارة
ومقاعد وأشجار وأزهار ورنات أطيار تغنيك عن سامع األوتار ،ويف وسطها
واد عليه قناطر من حديد مل تر العيون مثلها وال سمعت األذان بشبهها .قابلونا
أهلها أحسن قبول ،وفرحوا بنا كلهم منهم من فرح بلسان املقال ،وآخرون
بلسان الحال ،ثم مشوا بنا إىل كنيسة وجدناها من أعظم الكنائس وأجودها مع
الضخامة والتشييد يف البناء الغريب والرفاهية .ورأينا بهذه املدينة دا ًرا يسمونها
[[[ -املصدر نفسه ،ص  ،12وكأنه مل ينتبه لحركة االخرتاعات الحديثة يف أوربا ،والتي امتدت إىل
املستوطنني بالجزائر.

[[[ -املصدر نفسه ،ص .14
[[[ -املصدر نفسه ،ص .15

[[[ -املصدر نفسه ،ص .16-15
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دار التصاوير [املتحف] مليئة بالتصاوير املنحوتة من الرخام واملرمر الجيد،
وتصاوير أخرى ...ال فرق بينها وبني اآلدمي إال بعدم الكالم ...فيا لها من صنعة
غريبة ...وسألنا عن تلك التصاوير فأخربونا أنها صور أوائلهم ،ورأينا  ..إنسانـ ًـا
ميتــًا موضوعــًا يف صندوق من زجاج قد يبس جلده عىل عظمه مع بقاء شعر
رأسه ولحيته وبقاء أسنانه عىل حالها سألنا عنه فأخربونا أنهم أتوا به من بالد
مرص ووجدوه يف مضجع األولني ،ومنذ موته إىل اليوم ثالثة آالف سنة.[[[»..
ووصف أهل البلدة « ..مع كرثة عددهم مل تجد شخصـ ًـا منهم غري مشتغل مع
رفاهية عيشهم واعتنائهم بالصناعات املفيدة كنسج الحرير والذهب باآلالت
اللطيفة ،وأمر أهل ليون بهذه النفائس واضح مشهور»[[[ .وختم حديثه أن «الحال
أن القلب متعلق بها»[[[.
وبعد ذلك استأنف الكاتب رحلته البحرية؛ فوصل إىل بلدة «شالون»
( )Chalonsيف  04ماي ،ثم انتقل يف القطار واصفـ ًـا كل ما يف طريقه من
املناظر ،واستغرب خيوط الهاتف والربق التي صادفته « ..أخربت أن تلك
الخيوط طرفها بباريس ،والطرف اآلخر مبدينة ليون يبعثون بواسطتها الخرب...
يف مدة طرفة عني ،بل يحادث الشخص يف باريس جليسه بليون مع بعد املسافة
بينهام ...ومل ندر كيف يصنعون ألننا ما رأينا لها مثل حركات السينيال الذي
عندنا يف بالد الجزائر ،وهذا من أغرب ما رأيت»[[[.
وقد اسرتعى انتباه الكاتب وإعجابه النظافة وكرثة الخرضة والزرع « ..إننا
منذ دخلنا هذه البالد بأرسها مل نر بها موضعـ ًـا خاليـ ًـا من الغراسة والحراثة
وكرثة األشجار املثمرة والظل املديد والحسن الذي ليس فوقه من مزيد مع كرثة
مدائنها وقراها وعامراتهم ونظافتهم حتى إننا ال متر الساعة الواحدة إال وشهدنا
فيها من املدن والقرى ما يكل اللسان والقلم عن تعديده .وبالجملة فهي قرى
[[[ -املصدر نفسه ،ص .16

[[[ -املصدر نفسه ،ص  .16ومل يوضح مدى علمه املسبق بطبائع الفرنسيني ،وبأهل ليون تحديدًا.
[[[ -املصدر نفسه ،ص .20

[[[ -املصدر نفسه ،ص .21-20
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متسلسلة متصلة بعضها ببعض ...حتى إن اإلنسان ال يظن أنه يف بلدة واحدة
واملسافرون غالبـ ًـا يف ظل األشجار املرصوصة برتتيب مطرد يف سائر الطرق،
وملا رأيت تلك األشجار واألنهار وذلك الظل واألزهار تذكرت قول البحرتي يف
وصف الشام [أبيات شعرية]»[[[.
ويف  04ماي دخلوا مدينة باريس التي «وجدها أحسن مام وصفوها الوصافون،
وال ميكن لشخص أن يستوعب جميع محاسنها ولو أقام السنني» .وبها التقى
ابن صيام الوفود الجزائرية القادمة من النواحي األخرى للبالد ،وأنزلوا يف فندق
ريا الكاتب عن ابتهاجه برؤية مناظر املدينة وأركانها فقال مثالً..« :
واحد .وعرب كث ً
جعلت أرسح نظري عىل شكل هذه املدينة العجيب ،ووضعها الغريب ،وإمعان
النظر يف سكانها  ،...ويف أنهارها وقناطرها وبساتينها وأشجارها ومياهها العذبة
وصحة هوائها ،والسؤال عن خزائن الكتب املنعوتة املختلفة ألسنتها وأجناسها،
اعتناؤهم بالحروب ،وكرثة جيوشهم ،وامتثال الرعية لألوامر الصادرة من أمرائها،
وعدل الدولة يف جميع رعيتها ،وعلو الديار وتشييدها ،وقصور سالطينها.[[[»..
وعرج الكاتب عىل ذكر محاسن امللك الذي قال أنه «سيدنا املعظم ملك
فرنسا املنصورة» ،وأنه «سلطان كبري فرع سلطان بالعدل والشجاعة شهري ذو
قد ٍر جليلٍ خطريٍ ،شهرته أغنى عن الوصف ،وفخره ال يحتاج إىل إيضاح وال إىل
كشف ،فارس مضامر وبطل وغى كرار ذو فتكات معروفة وعزمات موصوفة،
وكل امللوك بذلك يشهدون ،وهو املعظم األنجد سيدنا لوي نابليون أطال الله
مدته وأدام سعادته»[[[ .كام أثنى كذلك عىل «وزير الحرب املعظم «سانت ارنو»،
وقال أنه «أظهر لنا الفرح والرسور بقدومنا لحرضته السعيدة ،وسأل عنا فع ّرفه
سعادة الوزير األعظم بكل واحد منا ..وانرصفنا يف غاية الفرح والرسور برؤيته
املباركة»« .أدام الله بقاءه ذو ٍ
بأس يف الحرب بطعن ورضب له يف املعايل همم
عوايل ومقام معروف وعزم موصوف مع حسن سياسة وفضل رياسة وبذل مال
[[[ -املصدر نفسه ،ص .23
[[[ -املصدر نفسه ،ص .24

[[[ -املصدر نفسه ،ص .22
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ولني مقال وجاه عايل وعز غايل»[[[ .ومل يفته إطراء كل الشخصيات التي قابلها
من أمثال الجرنال «دوماس» املشهور بالعدل واإلنصاف» والكولونيل «دوريو»
[وهو املرتجم الذي رافقهم]» [[[.
وعمد الكاتب إىل وصف كل ما رأته عيناه بباريس من أنها ٍر وجسو ٍر وبساتني
ٍ
وحيوانات ،وأماكن اللهو والتسلية ،ومطبعة النقود .كام أنه وصف قرص
وأشجا ٍر
«فرساي» الشهري قائالً عنه «قرص السالطني وجدناه ال نظري له يف جميع األمصار
واألوطان ،وذلك أن الكرايس ورسير الرقاد وآالت البيت كل ذلك مصوغ من
الذهب الخالص املتقن» .وقدر الكاتب أن النعم املادية هناك مرتبط ٌة بسواد
العدل واملساواة فقال« :واعلم أن ملوك فرنسا لو اتصفوا بالظلم والجور وعدم
الرفق بالرعية ملا قدروا عىل تحصيل بعض الغرض من عامرة البلدان وكرثة
العساكر الربية والبحرية وتحصني الثغور وتعمريها بالعدد وال ُعدد»[[[.
وما فتئ أن يصف أجواء االحتفاالت الرسمية التي قال أنها أشبه بالعرس،
وكذا الوالئم التي نظمت عىل رشف الزوار ،والحفالت الراقصة التي عربت –
حسبه-عىل تقدير السلطات وترحابها بهم ،خاصة أنها أتحفتهم أيضــًا بالهدايا
والنياشني ،واقتبس قول الجرنال «سانت ارنو» لهم باملناسبة « ..يا معرش العرب
نعلمكم أنكم عندنا مبنزلة إخواننا الفرانساوية ،وال فرق بينكم وبينهم عندنا يف
املحبة واملكانة».
والخالصة أن مسار الرحلة كام نقله صاحبها كان واضحاً ،بحيث تضمن
وصف األسباب والواعي ،ثم البداية واالنطالق ،فالطريق ،ثم الوصول وما
ٍ
ريا العودة والوصول إىل الديار .وهو عىل هذا
صاحبه من
أحداث ووقائع ،وأخ ً
النحو مل يختلف عن أمناط الرحالت األخرى ،ولكن امللفت يف ذلك الرسد
هو عدم التطرق بتاتــًا للصعوبات والجوانب السلبية التي قد تكون صادفته ،أو
املناظر الغريبة التي واجهته  ...إلخ.
[[[ -املصدر نفسه ،ص .25

[[[ -املصدر نفسه ،ص .26-25
[[[ -املصدر نفسه ،ص .27
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•مالحظات نقدية:
رشا ينم عن مستوى متواضع من التكوين،
بدا أسلوب الكاتب بسيطــًا ج ًدا ومبا ً
ٍ
أمناط بديعي ٍة ملفت ٍة ،بحيث جمعت يف مفرداتها بعض
أي
وجاءت لغته خالية من ّ
املفردات العامية الدارجة الخاصة بالعرص مثل «ثالث نفر ،شاقور »..،ومفردات
فرنسية بحتة تم تعريبها كام هي مثل «كلونيل ،رودو (العجلة) ،فرانسة ،القوبرنور،
سينيال ،»..باإلضافة إىل وجود أخطا ٍء مطبعي ٍة ونحويّ ٍة كثري ٍة ج ًدا مثل مفردات
«راينا ،سال .[[[»... ،وهذا ما يدفعنا يف األخري إىل التقليل من األهمية األدبية
للرحلة ،والرتكيز فقط عىل مكانة صاحبها وأهميتها التاريخية.
كام أنه مل يستشهد باآليات القرآنية وال باألحاديث النبوية ،واكتفى برسد بعض
األبيات الشعرية .وذلك بخالف أدب الرحلة العربية عىل عرصه .ومل يخض يف
أي تفاصيل تدل عىل اعتناقه الدين اإلسالمي.
الشأن الديني ،ومل يرش أيضـ ًـا إىل ّ
وقد عمد الكاتب يف التأريخ لرحلته إىل إتباع التقويم املسيحي (الغريغوري)
بدل التقويم الهجري ،باإلضافة إىل استخدامه يف تحديد املسافات املقاييس
العربية كالفرسخ والقدم وغريها .وال نجد غري ذلك من األمور املختلفة عن
أمناط الرحلة الكالسيكية عىل الطراز القديم ،خاصة أنها باألساس رحل ٌة ذات
ٍ
رسمي.
سيايس
غرض
ٍّ
ٍّ
ومن حيث عرض األفكار واالنطباعات فهي إجامالً (كام أرشنا) تضمنت
املزاوجة بني إبداء اإلعجاب واالنبهار والتأثر يف ما رآه ووقف عليه من مظاهر ماديّ ٍة
ومعنويّ ٍة .ولكن من امللفت القول أن الرجل قد استوعب دعائم وأسس الحضارة
األوربية ،واملتمثلة خصوصــًا يف أولوية العلم وتقديس العمل وإرساء العدل[[[.
[[[ -لعل األسلوب املبارش يف عرض الرحلة ،وعدم تنميقها لغويــًا وال مراجعتها؛ كانت تحت ضغط
الزمن ،بحيث رمبا اقتىض الحال منه أن يرسع يف إنهائها ،أو أنه تعمد ذلك بحكم أنها موجهة لفئة معينة
ومحددة سلفـ ًـا.
انظر ألكرث تفاصيل :نيومان ،مرجع سابق ،ص .158

[[[ -وذلك عىل الرغم من اإلشادة املتكررة للرجل بالقوة العسكرية ،ودورها يف حفظ األمن واملحافظة
عىل االستقرار ،وأنها اليد الطوىل للوجود الفرنيس بالجزائر.
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ريا هو اإلجابة عن السؤال الجوهري« :هل حققت الرحلة
وما يهمنا أخ ً
أهدافها؟» .وإذا كان من الصعب التعرف عىل ردود األفعال واملواقف املحلية
تجاهها (ونقصد تحدي ًدا عامة الجزائريني) يف ظل عدم توثيقها؛ فإننا أرشنا سابقـ ًـا
إىل مسألة عناية السلطات بالرحلة ،ونرشها وتوزيعها عىل نطاقٍ واسعٍ ،وهذا ما
يئ بشأنها ،وعن مدى نجاح صاحبها يف تحقيق أهدافها،
يحيلنا إىل تصو ٍر نها ٍّ
واملتمثلة خصوصـ ًـا يف لفت األنظار إىل مظاهر املدنية األوربية بفرنسا ،ونقل
أبعاد الهيمنة الحضارية املادية لها ،وبالتايل تكريس تلك الهيمنة والقبول
بالوجود االستعامري بالجزائر ،والدعوة لتطبيق ذلك من منطلق براغاميت.
- -3التعريف برحلة أحمد ولد قادي:
تعترب رحلة أحمد ولد قادي مبدئيــًا أهم من سابقتها ،وذلك يعود أساســًا
إىل أن صاحبها كان قد زار فرنسا يف مناسبتني سابقتني لرحلته املعنية بالدراسة،
وبالتايل فإنه كان قد وقف عىل عدة جوانب ،وتجاوزها إىل غريها يف الرحلة
األخرية ،كام أنه متتع قليالً بروح النقد والتعبري عن السخط عند الحديث عن
عالقة الجزائريني بالفرنسيني (كام سيأيت رشحه).
ورغم أن الفاصل الزمني بني الرحلة السابقة ورحلة ولد قادي تربو عن الربع
قرن؛ إال أن ظروفهام متشابهة ،واألهداف املتوخاة من الرحلتني هي ذاتها.
وهو ما يدل عىل اهتامم السلطات االستعامرية بالجزائر بتلك الرحالت ،فظلت
تنظمها ،وتدعم أصحابها ،وتختارهم بعناية[[[.
	1.1التعريف بالكاتب والرحلة:
باهتامم كبريٍ عىل
إن شخصية أحمد ولد قادي (أو قايض) بدورها مل تحض
ٍ
صفحات املصادر والكتب البيوغرافية ،وكانت املعلومات بشأنه هي ذاتها ،والتي
تنحرص تقريبــًا يف كونه أحد أبرز شخصيات النخبة املخزنية املتنفذة ،وباشاغا
فرندة (الواقعة يف الغرب الجزائري) الذي قىض حياته يف خدمة اإلدارة االستعامرية.
[[[ -ميك سعد الله :األنا واآلخر يف أدب الرحلة :دراسة نقدية معارصة ،دكتوراه علوم يف األدب العريب
الحديث ،جامعة باتنة 2017 - 2016 ،01م ،ص .52
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تنتمي أرسته إىل طبقة األجواد ،حيث استقرت بنواحي معسكر ،وذلك بعد
إقام ٍة مؤقت ٍة مبدينة مليانة ومستغانم[[[ .وعرف بعض أفراد أرسته بالعمل إىل
جانب اإلدارة االستعامرية الفرنسية منذ بداية قدومها إىل املنطقة ،وتقلدوا عدة
مناصب ،فنجد منهم مثالً مصطفى بن إسامعيل (الذي دعم فرنسا يف حربها ضد
األمري عبد القادر ،وقتل سنة 1843م)[[[.
شارك أحمد ولد قادي يف الحملة العسكرية التي استهدفت منطقة األغواط
سنة 1852م ،وبعد االنتصار فيها قلده الجرنال «بيليسيي» ( )Pélissierوسامـ ًـا
نظري مشاركته الفعالة ،وخاطبه قائالً« :هذه مكافأتك نظري شجاعتك ،والتي
شهدتها مرا ًرا»[[[ .كام أنه رافق الجرنال «راندون» يف حملته سنة 1853م عىل
مدينة ورقلة (يف الجنوب الرشقي للبالد) ،وكلفه بعدها الجرنال« «ديليني» (�De
 )lignyسنة 1864م بقيادة حمل ٍة عسكري ٍة عىل منطقة البيض ونواحيها (الواقعة
بالجنوب الغريب) أيام ثورة أوالد سيدي الشيخ[[[.
وكام يبدو أن األمور مل تبق عىل حالها بني ولد قايض واإلدارة االستعامرية؛
فبعد صدور قانون «سيناتوس كونسيلت» ( )Sénatus consultالخاص باألرض
سنة 1863م ،وبداية تطبيقه عىل املالكني الجزائريني؛ فَ َق َد ولد قادي (كغريه من
كبار املالك) معظم أمالكه ،خاصة أنه اضطر للتخيل عن مساحة  3500هكتار
من األرض لصالح املستوطنني األوربيني .كام أنه تعرض سنة 1881م لالعتقال
والسجن واملحاكمة ،وذلك بعد توجيه االتهام إليه بالتآمر ضد النظام الفرنيس
طويال،
ً
خالل توجيه الحملة الفرنسية عىل تونس[[[ .وال يبدو أن ذلك استمر
حيث اسرتجع الرجل مكانته وممتلكاته ،وتم االعتامد عىل ابنيه يف إخامد أحد
التمردات مبنطقة أقىص الغرب الجزائري.
[[[ -انظر ألكرث تفصيل :تابليت ،مرجع سابق ،ص  73وما بعدها.

[2]- Narcisse Faucon : Livre d’or de l’Algérie (1830- 1889), Paris, p 450- 451.

[[[ -انظر :تابليت ،مرجع سابق ،ص .75

[[[ -تابليت ،مرجع سابق ،ص  .75وانظر.Narcisse, op.cit, p 505 :

[[[ -وهو األمر رمبا الذي أدى إىل منو النزعة املناهضة للوجود الفرنيس بالجزائر ،والتي بدت يف بعض
املواضع من رحلته ،وخاصة يف الفصل األخري كام سيأيت.
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حظي ولد قادي يف حياته بثنا ٍء وتقدي ٍر كبريين من السلطات الفرنسية بالجزائر،
وكرم بأوسمة ورتب ترشيفية عدة نذكرها عىل التوايل:
•فارس جوقة الرشف بتاريخ  17أوت 1841م (Chevalier de la
.)légion d’honneur de la légion d’honneur
•ضابط جوقة الرشف بتاريخ  22ديسمرب 1852م (Officier de la
.)légion d’honneur
•قائد جوقة الرشف بتاريخ  18سبتمرب 1860م (Commandeur
.)de la légion d’honneur
•أكرب ضابط لجوقة الرشف بتاريخ  13افريل 1867م (Grand offi
.)cier de la légion d’honneur
•مقيم مسلم باملجلس العام لعاملة وهران( (�Assesseur musul
.[[[)man au conseil général du département d’Oran
وقد تويف ولد قادي يف  08جانفي 1885م بعد مرضه لفرت ٍة قصري ٍة ،وأبّنته
أغلب الصحف الفرنسية الصادرة بالجزائر ،وخاصة منها جريدة «صدى الجزائر»
( ،)L’écho d’Algerكام حرض جنازته جرناالت وضباط سامون بعاملة وهران،
وكذا حرض ممثل عن الوايل العام بالجزائر ،وختمت تأبينيته بالعبارات التالية:
«يس أحمد ولد قادي كان أحد الجزائريني األهايل الذين أدوا أكرث من مهمة
للقضية الفرنسية بالجزائر»[[[.
أما عن الرحلة فقد متت سنة 1878م ،والتي عنونها صاحبها بعنوان ال يخلو من
دالل ٍة وهو «الرحلة القادية يف مدح فرنسا وتبصري البادية» ،فقد وثق فيها مشاهداته
يف زيارته الثالثة إىل فرنسا ،والتي كان هدفها حضور بعض األعيان الجزائريني
[1]-Bulletin de la société française, N0 10, (Mars 1885), pp 3239-. Voir aussi :
.Alger, 1930, T11, p 705 ,)1930-Livre d’or des officiers indigènes (1830
[2]- Gouvion, op.cit, p 13.
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املعرض الدويل املنظم بباريس .وعىل غرار الرحلة السابق؛ فقد اهتمت جريدة
«املبرش» بنرش الرحلة عىل حلقات ابتدا ًء من شهر ديسمرب 1878م ،ثم طبعت
عىل نفقة الدولة يف كتيب تأخر صدوره إىل غاية سنة 1888م[[[ .وله أيضـ ًـا كتاب
آخر بعنوان «تاريخ قبائل الدواير والزمالة» طبع سنة 1883م[[[.
واملالحظ أن الرحلة جاءت بكثري من األفكار واملوضوعات التي افتقدها
سابقه .ومثلت تقريبـ ًـا تقديم «عرض حال» لواقع الجزائريني مقارنة بالفرنسيني،
وطلب كشف الغنب الالحق بهم منجراء السياسة االستعامرية املطبقة بالجزائر[[[.
وبدا فيها ولد قادي شخصي ًة متحرر ًة قليالً ومنطلقة تتطلع إىل النهوض والتقدم
عىل النمط الفرنيس ،ولكنه ظهر أيضــًا إصالحيــًا يرغب يف التمسك باألصول
والعادات ألجداده.
	 1.3دراسة تحليلية نقدية:
سنحاول اختصار أبرز األفكار والقضايا التي تضمنتها الرحلة ،والتي جاءت
يف أربعة فصول هي كالتايل:
 الفصل األول :يف محاسن فرنسة ومالقات أعيان العرب مع أرباب الدولة،وجاء يف بدايته توثيق بداية الرحلة بتاريخ غرة شهر شعبان املوافق لشهر أوت
1878م ،حيث انطلق وفد األعيان من مرىس مدينة الجزائر متوجهــًا إىل باريس
«التي اجتمع فيها ما افرتق يف غريها من الحسن واإلحسان ،وضمت ما تشتاق
إليه األنفس ،وترغب يف سامعه اآلذان؛ فاستقبلنا أهلها بالبشاشة الدالة عىل
املروءة»[[[.
[[[ -انظر :سعد الله ،تاريخ الجزائر الثقايف ،مرجع سابق ،ج  ،04ص  .473حمل الكتاب يف طبعته الفرنسية
عنوان:
“انطباعات سفر إىل باريس” (.)Impressions du voyage a Paris
[[[ -سعد الله ،تاريخ الجزائر الثقايف ،مرجع سابق ،ج  ،04ص .473
[[[ -خالد زيادة ،مرجع سابق ،ص .200
[[[ -الرحلة ،ص .05
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ووصف استقبال السلطات الفرنسية لهم ..« :دعانا حرضة املاريشال
«ماكامهون» للحضور برشيف منزله ،فأكرمنا غاية اإلكرام ،وحصل لنا بزيارته
فخ ًرا بني األنام ،ثم عطف علينا بعده رؤساء الدولة وأكرمونا؛ فمنها وزير الحرب
 ....وكذا وزير األمور الداخلية ...ونايب وزير األحكام الرشعية .وهاكذا (هكذا)
الكل أخذ بأيدينا واستبرش بقدومنا ..فالبعض منهم أكرمنا بطعامه ،والبعض أنسنا
بعذب حديثه»[[[.
وعرب بعدها الكاتب عىل مبلغ فرحه بتلك الزيارة ،وخاصة عند مقابلة
الشخصيات األوىل يف الحكومة الفرنسية من ذوي أصحاب الفضل عليه:
« ..وهاكذا (هكذا) استمرت أيامنا كلها مواسم وأعياد ،وقد كان العرب يظنون
فرنسة عندما لحظتها عيون السوء انتقاص شأنها فلام وقعنا بها وجدناها [كذا] ..
وأنها أجل قد ًرا وأعظم قو ًة مام كانت عليه من كرثة الجيوش واإلقامة واآلالت
ريا عىل من ساعدنا
الحربية كام سيأيت بيانه؛ فحمدنا الله عىل ذالك ،وأثنينا خ ً
وأعاننا ،ووىف مرغوبنا يف السفر سعادة القوفرينور جرنال «شانزي» ()Chanzy
املتدرب يف أمور العرب العارف بأحوالهم زمنــًا طويالً الذي مىش يف الرعايا
عىل الطريق الحميدة والسرية السديدة العادل يف أحكامه بني الكبري والصغري
واملأمور واألمري»[[[ .وأضاف يف ذات السياق « ..فقد كانوا لنا سببـ ًـا يف اغتنامنا
هذه الفرصة ملعرفة رجال فرنسة ،وواسعة يف الترشف بزيارتهم والجلوس عىل
موائدهم؛ فتمتعت أبصارنا مبشاهدة ما مل كنا (نكن) نعرفه ،وتفقهنا مبا كنا نجهله
وليس الخرب كالعيان»[[[.
ويف موضوع الحرية والحريات التي كان الفرنسيون ينعمون بها ،ورأى الكاتب
أن الجزائر قد استفادت منها أيضــًا؛ فإنه بدا متأث ًرا بشعار الثورة الفرنسية الذي
وجده أمامه يف كل مكان زاره فقال ..« :ورأينا عىل حيطانها كتابة غليظة كقوايم
اإلبل يستخرجها األعمش من بعيد فضالً عن صحيح البرص مل نعرف حقيقتها
[[[ -املصدر نفسه ،ص .06
[[[ -املصدر نفسه ،ص .07
[[[ -املصدر نفسه ،ص .08
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فسألنا عنها قيل لنا هي ثالث كلامت« :ليربطي ،اقاليتي ،فرطرنيطي» ،أعني
الحرية واألخوة واملساوات .فيا لها من كلامت يحق أن تكتب مباء الذهب ،ويا
ليت الناس تعرف قدرها ،وتعلم ما ضمته من املعاين ،وحقيق أن الخري مجموع
بها إن عمل بها؛ فلام استفرسناها وتأملناها ازدادت قلوبنا تعلقــًا مبحبة الدولة
الفرنسوية ملا علمنا من حريتنا نحن العرب ،ومساواتنا مع النجباء أوالد فرنسة،
وإن كنا ال نساويهم يف العلوم والخدمة؛ فإنا نساويهم يف الصدق والثبات»[[[.
وأضاف عن املساواة يف التعليم بني الجزائريني والفرنسيني وقال ..« :فاآلن
والحمد لله قد ثبت عند املسلمني اعتناء الفرنسويني بهم كاعتنائهم بأوالدهم،
كيف ال وقد طال ما زرعت الدولة من املحامد !! بأرضهم ودبت يف مصالحهم
منذ استيالئها عليهم .وأحيت علومـ ًـا كانت ألسالفنا يف القرون املاضية ،ثم
كادت أن تندثر ومل يبق غري االسم منها رغبة يف لحوق املتأخر منا باملتقدم
منها .فيحق لنا أن نحمد الله تعاىل عىل دول ٍة م ّن الله بها علينا ،ونجتهد بواسطتها
يف اتخاذ األسباب التي سنعود بها لسرية أوايلنا (أوائلنا) فإن فضايل الله ليست
بيوم دون يوم ،وكفى شاهــ ًدا برتبية أوالدنا الصغار
قوم ،وال مختص ًة ٍ
محصور ًة يف ٍ
مع أوالد الفرنسويني يف املدارس التي هي ميادين االرتقاء والحياة الطيبة العزيزة
عىل البقاء فانهرقت املحابر يف حجور بعضهم كام انهرقت دماء أوالدنا الكبار
مع أوالدهم يف ميادين الحرب بأرض الجزاير والبالد األجنبية غريها إال عىل
العلم فإنه والله أحسن غنيمة وأرفع من كل يش ٍء ذي قيمة» .والشك أن الكاتب
فاته القول أن الجزائريني قبيل االحتالل الفرنيس كانوا متعلمني يتقنون القراءة
والكتابة ،وانعدمت بينهم األمية والجهل ،والحال مل يعد كذلك بعد االحتالل.
وتابع مرك ًزا عىل جهود فرنسا يف بعث التعليم بالجزائر ،ورشح آثار ذلك عىل
الجزائريني ،وموقفهم من السياستني التعليمية والدينية فقال..« :وسياسة الدولة
جعلت لهم مدارس عند أبواب ديارهم يك ال تفرقهم عن أمهاتهم مع تحريضنا
لهم ونصيحتنا إياهم أدخلنا بعقولهم ما ينتج للتالميذ من مثرة التعليم ،وقلنا لهم
أ َهل يستوي األعمى والبصري واألبكم والناطق؟ أم هل يستوي األعرج والصحيح
السابق؟ ومل نزل نخاطبهم عىل قدر عقولهم حتى طابت أنفسهم ورشع البعض
[[[ -املصدر نفسه ،ص .08

370

تجارب استغراب ّية

من أبناء الخيم الكربى يف إرسال أوالده للمدارس فاستأنسوا شيئــًا فشيئــًا،
واآلن ملا أقبل وقتـ ًـا اكتسب فيه أبناؤهم املناصب الرشعية واملخزنية كل منهم
ريا يف نصيحتنا
عىل قدر تحصيله للعلوم وتنوير عقله حمدوا والله وأثنوا علينا خ ً
لهم وشكروا الدولة شك ًرا مؤب ًرا ،فعام قريب يأيت زمنــًا ميتزج فيه العرب مع
ٍ
كذات واحد ٍة يعيشون مع بعضهم أكرث مام هم عليه اآلن
الفرنسويني ويصريون
عيش ًة مرضي ًة .وليس للعرب ما يروعهم وتفر منه أنفسهم غري أمر الديانة ألن
عاملهم وأهلهم يقول املصيبة يف املال وال يف األوالد؛ يف األوالد وال يف
األبدان؛ يف األبدان وال يف األديان .ويف الحقيقة رشط الديانة هو أن اإلنسان
يحب لنفسه ما يحب لغريه»[[[.
الفصل الثاين :يف عجايب معرض باريس وما يتعلق به :تضمن هذا الفصلخالصة مشاهدات الكاتب عند حضور املعرض الدويل املنظم بباريس ،ومجمل
ما وقف عليه من مخرتعات وصناعات ومنتجات «ملا دخلنا دار املعرض ...
املجتمع فيه غرايب الصناعات الفايقة واالخرتاعات البديعة الرايقة؛ فوجدناه أمر
عجيب يحتوي عىل أصناف نتايج الزرع ونتايج الرضع واملعادن والتحف كل
يشء منها عىل حدة موضوع باإلتقان والتحكيم ،وكل يشء يستخرج باآلالت
والحركات العقلية»[[[.
ونظ ًرا لكرثة الجوانب التي انبهر بها الكاتب نلخص فقط بعض االقتباسات
التي أطنب يف ذكر تفاصيلها ،من ذلك مثالً قوله «ترى أنواع األقمشة من حري ٍر
وكتانٍ بأنواع التطريز الغريب الذهب امللون ،وأصناف الحاشية العريضة والضيقة
تخرج كرثة بأدىن كلفة وال عمل يد .أما املعادن فرتى قطع الحديد بدار املعمل
مكومة من جهة وترى الفاس والشاقور واملزبر ..واملحراث واملنشار ونحو
ذلك مام يحرص يخرج من جه ٍة أخرى مكمول الصناعة ،وكذلك الذهب والفضة
ريا عن
والنحاس والرصاص والقزدير والرخام والبلور والزجاج .»...وتساءل كث ً
أسباب تفوق الفرنسيني يف هذه املجاالت «كيف تسبك هذه األشياء وتصنع
[[[ -املصدر نفسه ،ص .12-11
[[[ -املصدر نفسه ،ص .13-12

الرحالت الجزائرية وإيديولوجيا االستغراب

371

دون رؤية املعلم واملتعلم والصانع؟»[[[ .وأضاف «فلو سمعنا بهذا ملا صدقه
العقل لكن ليس الخرب كالعيان ،وقلت لنفيس اعترب يا أحمد ولد قادي ،وأخرب
من يعترب»[[[.
وقد استغل ولد قادي الفرصة (عند الحديث عن املعرض) ملدح السلطات
القامئة عىل إدارة الشأن السيايس يف البالد ،وقال أنها فعالً قد استهدت بنور
ريا ألنها الواسطة لهذه
الثورة الفرنسية «جزى الله الدولة الفرنسوية عن العباد خ ً
الفضيلة وحيواة [كذا]كل أرض حلت بها كأنها أمطار وبيلة ...فهن مثرة الثالث
كلامت الحرية واألخوة واملساواة .وكام أن املعرض املبارك ينبئنا بلسان الحال
عن زمن الراحة والخوض يف ازدياد التجارة والفالحة وارتقاء العرب لدرجة
التمدن والرفاهية والتعليم بفضل الله الكريم ...هنيئــًا هنيئــًا لفرنسة التي هي
أم الجزاير فقد زادها مر الليايل جدة وتقادم األيام حس شباب»[[[.
واستحرض الكاتب حادثة شهدها أثناء زيارته ،وهي وفاة أحد األعيان الجزائريني
بفرنسا ،وأثنى عىل ترصف السلطات هناك يف كيفية التعامل مع األمر ،حيث إنهم
شيعوه ،وأقاموا له املأتم ،ومن مثة نقلوا جثامنه إىل الجزائر للدفن «ومن جملة
ما يجب شكره وال ينقطع ذكره هو أن أحد أبناء الخيم الكربى من الدواير يسمى
«إسامعيل بن املزاري» الذي أمىض زمنـ ًـا طويالً يف خدمة الدولة ونال لحسن
سريته جزاء الخدمة؛ كان توجه إىل حامم «فييش» [ ]Vichyبفرنسة لعالج مرضه؛
فأدركته املنية هناك مع وصولنا ،فوجدنا أهل تلك املدينة يف غاية الوقوف معه
فمن ذلك جعلوا البعض منهم واقفني للتعزية منكسني الرؤوس مظهرين الحزن
باكيني العيون كأنهم من أوليائه ،والبعض مير عليهم وهم غاية يف التأسف أكرث
منا ،ثم جعلوا له تابوتــًا وشيعوه يف التوجه إىل وهران بغاية التحفظ واالعتناء
الكامل»[[[ .واألكيد أن هذه الحادثة «املنفردة» ال تعكس مطلقــًا إنسانية فرنسا مع
[[[ -املصدر نفسه ،ص .14
[[[ -املصدر نفسه ،ص .14
[[[ -املصدر نفسه ،ص .22
[[[ -املصدر نفسه ،ص .24
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الجزائريني عامة؛ ألن الحديث عن املجازر املرتكبة يف حقهم أكرث من أن تحىص
ضحاياها عدا عن االنتهاكات األخرى التي يشهد عليها التاريخ إىل غاية اليوم.
وما يلفت النظر حقـ ًـا هو حديث الكاتب عن زيارته لقرب الجرنال «المويسيار»
( )Lamoricièreدون رشح دوافع تلك الزيارة ،كام عرب عن أسفه لفقدانه «صادفنا
وقتــًا لزيارة املرحوم الجرنال «الموريسيري» امللقب عند العرب بوهراوة؛
فرأينا صورة من نحاس مضجعة عىل قطعة من رخام ...فسلمنا عليه واحرتمناه
احرتام الحيواة [الحياة] ،وقد تذكرنا األيام املاضية معه ومع املرحوم مصطفى
بن إسامعيل وقوم الدواير معتربين الزمن القديم وأهله ،وقلنا له تأسفـ ًـا عىل
سبيل التمني أال عىل الدنيا ليتك تعود إليها يك تزجر بهراوتك من استوجب
الزجر ،فرحم الله قومــًا أسسوا الخري والعافية يف البالد ،وأطال عمر سادات
اليوم الساعني يف تكميل القصد واملراد»[[[.
الفصل الثالث :يف ترساد الجيوش :تناول ولد قادي يف هذا الفصل موضوعالقوات العسكرية الفرنسية ،واالستعراضات التي شهدها مبناسبة الزيارة ،كام
أثنى عىل تلك القوة ،ودورها يف إحالل السالم ،ومام قال «يف يوم األحد
الخامس عرش من سبتمرب ترشف البعض من أعيان العرب بالحضور يف ترساد
العساكر وتدريبها وتنظيمها عىل هيئة القتال يشء غريب ،وكان ذلك بفسحة
غاية االتساع قرب باريس تسمى «فانسان» ( ...)Vincentفلقد متتعت نواظرنا
وانرشحت خواطرنا ورقصت أفكارنا طربــًا ،وأخذنا من ذلك املنظر الحسن
يوم مشهو ٍد ويبلغ خربه الحارض للغايب ،ويسري
ُعجبـ ًـا و َعجبـ ًـا ،فيا له من ٍ
بذكره يف املشارق واملغارب ،»..وأضاف «وهذا الجيش الذي رأينا يشتمل عىل
نحو الخمسني ألفـ ًـا بني املشاة عىل اختالف أصنافها ،والخيالة عىل أنواعها،
والطبجية مبدافعها ،..تنبيه أن ما شهدناه من الجيوش يف ذالك اليوم فام هو إال
جز ٌء واح ٌد من تسعة عرش جزء مثله ...لتعلم ما هي عليه فرنسة من القوة»[[[.
[[[ -املصدر نفسه ،ص .25-24
[[[ -املصدر نفسه ،ص .27-26
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وعرج بعدها الكاتب إىل وصف الوفود األخرى والبعثات الرسمية التي
حرضت املهرجان ،واستقبالهم من قبل املاريشال «ماكامهون» الذي قال أنه
«حرض يف أبهة ومحفل بهي كالبدر بني الكواكب راكبـ ًـا عىل حصانٍ من عتاق
الخيل مرهب تلوح عليه سمة امللك .وبالجانب اآلخر األمري أخ ملك روسيا،
ورؤساء الدول وسفرائها كالرتك واالنقليز والطاليان واالصبانيول والربوس
وغريهم ،كل منهم مميز عن غريه بزي لباسه كأنهم روض مختلف األزهار
تزدهر برؤيته األبصار»[[[ .وأضاف «يف الغد الذي هو يوم االثنني عشية دعانا
حرضة املاريشال ماكمهون لوليمة أعدها لكرباء جيوش فرنسة ورؤساء األجناس
األجنبية؛ فكانت ليلة مشهودة قل ما يأيت الزمان مبثلها يعجز الواصف عن
وصفها ..وبهذه الليلة املفتخرة عىل ساير الليايل كان انتهاء نزهتنا بباريس»[[[.
الفصل الرابع :يف توديع العرب لفرنسة وعرض حال لوالتها :ميكن القولمبدئيـ ًـا أن هذا الفصل جاء مختلفـ ًـا قليالً عن الفصول السابقة ،فبعد إبداء
األسف عىل انتهاء فرتة الزيارة ،وحلول وقت املغادرة نجده قال «مل يصبنا يوم
خروجنا من وطننا مثل ما أصابنا يوم الخروج من فرنسة؛ فانرصفنا والعيون ملتفتة
إليها ،وسافرنا والقلب مقيم بها ..وسألنا الله تعاىل أن يبقي وجود سادات فرنسة
وأوتادها الذين نظموا األمور ودبروا الجمهور وثبتوا األساس ونرشوا العدل بني
الناس بسعادة وأمان».
ومن جهة أخرى نجده أورد يف «عرض الحال» بعض النقائص والعراقيل
التي رأى أن الجزائريني (أو بعضهم) يواجهونها يف حياتهم اليومية ،وقدم التامسه
الشديد للسلطات أن تدرس وتعالج تلك املشاكل «املرجو حسن التفاتة نحو
العرب من رجال الدولة وأوتادها الذين ارتبطنا معهم زمنــًا طويالً بسلسلتني
متينتني وهام اختالط الدماء يف مواطن الحروب وتلك عقدة ثابتة ،واختالف
األيادي عىل الصدام ..أالّ ينسونا يف رفع املرضة علينا ،فلنا حق عليهم أال
يرتكوا أمة مشهورة أودعها الله أمانة بأيديهم يف زوايا اإلهامل ،ولهم حق علينا
[[[ -املصدر نفسه ،ص .29-28
[[[ -املصدر نفسه ،ص .31
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يف الطاعة وإتباع األوامر عىل كل حال .وإن ما يحل بالعرب من إتالف أموالهم
وذهاب عقولهم فام هو إال من غشامتهم (غبائهم) وجهلهم باألمور الرشعية
والقوانني املحكمة؛ مع أنهم يخافون من الحكم ويتبعون األوامر نعم بالرشيعة
الفرنسوية:
أوالً :توسط السامرسة واليهود بالدراهم املتجاوزة الحد.
ثانيــًا :تضييع الوقت باإلطالة والرتداد يف اآلجال والبطالة وترك األشغال.
ثالثــًا :مصاريف الطريق البعيدة.
رابعـ ًـا :عدم املعرفة بأمور الرشيعة ،وهذا مام يضيع حقوقهم ،فلو كان لهم
معرفة بطريق الرشيعة الفرنسوية لسلكوها آمنني»[[[.
وتابع الكاتب تحليل القضايا التي تستلزم –حسبه-تدخل السلطات الفرنسية
لحلها ،والتي تتقاطع مع املسائل السابق أعاله ،وتوصل يف النهاية إىل فكرة
رضورة حدوث التعاون بني الطرفني « ...فال تكن مصالح العرب الذين عددهم
يشتمل عىل نحو الثالثة ماليني تستحق النظر أكرث من مصالح األورباويني
(األوربيني) الذين عددهم يشتمل عىل نحو املائتني وعرشون ألفـ ًـا ،وبأي وجه
يحرم التامس النواب منهم لالستيشار معهم يف املصالح العمومية إن كانوا
يف ربقة األخوة واملساوات كام هو الزعم .هذا ما نعرضه عىل سادات فرنسة
وجمهوريتها املسؤولني من الله عن رعيتها ال محالة ،واملرجو منهم التأمل يف
جميع ما أرشنا به عليهم ،فالرشيعة تسمح [كذا] والحق أحق أن يتبع .ويف هذا
القدر كفاية ملن وعى وسمع وبالله سبحانه التوفيق»[[[.
وخالصة القول أن رحلة ولد قادي كانت منوذجــًا آخر للرحالت املوجهة
التي أرشفت عىل تنظيمها اإلدارة االستعامرية ،والتي ميكن اعتبارها ناجحة إىل
مثاال لشخص جزائري خاصم يهوديــًا ،ونظ ًرا لجهله بالقانون حكم عليه غيابيــًا،
[[[ -ص  .34-33وأورد ً
وبيعت أرضه لسداد الديون ،وما كان ذلك ليحدث لو أنه تابع اإلجراءات القانونية املنصوص عليها.

[[[ -ص .45
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ح ّد ما يف أداء وظيفتها املحددة أال وهي نقل جوانب املدنية الفرنسية من شاهد
ٍ
مالحظات نقدي ٍة عنها هي أوالً كرثة األخطاء
عيان .ومجمل ما ميكن تسجيله من
اإلمالئية والبالغية الواردة التي تنم عن املستوى التعليمي املحدود لصاحبها،
وكذا جمعها للعديد من الكلامت العامية (كوة ومعناها نافذة صغرية ،باباغان
ومعناه ببغاء ..إلخ) أو تلك املرتجمة حرفيــًا عن اللغة الفرنسية (اقاليتي ومعناها
مساواة ،قوبرينور ومعناها الحاكم العام ..إلخ).
أما عن األفكار فكام رأينا كانت تصب كلها يف سياق تلميع صورة سادته،
ريا يف مدح فرنسا والفرنسيني ،وأكد يف كل مناسب ٍة عىل
وخاصة أنه قد بالغ كث ً
الفجوة الحضارية التي تفصل فرنسا عن الجزائر ،وفاته طبعــًا أن يشري إىل أن
فرنسا هي املتسبب الرئييس يف بقاء تلك الحال .ولكنه باملقابل عرب عن ٍ
نقد
«الذع» (مل يصدر مثالً عن سابقه) تجاه العديد من األطراف مثل عالقات اليهود،
ومامرسات السامرسة واملحتكرين ،ومعامالت املصارف الرباوية واالنتهازية
(خاصة أننا أرشنا إىل مسألة انتزاع أراضيه منه) ،وكذا إجراءات التقايض وغريها
من املامرسات غري القانونية ..إلخ[[[.
- -4مالحظات وتقييم:
مثلت رحلتا ابن صيام وولد قادي توجهـ ًـا جدي ًدا لدى الرحالة الجزائريني
املتوجهني إىل فرنسا خالل القرن التاسع عرش ،فهام منوذجان للرحالت
املوجهة التي تندرج ضمن األغراض االستعامرية ،بل وتتضمن الدعاية املبارشة
لها ،وتفرض عىل أصحابها إبداء اإلعجاب واالنبهار باملدنية الغربية ،والتأثر
بالرسالة الحضارية لها ،وهي حتمـ ًـا ال تختص بدراسة االختالفات القيمية
واألخالقية والدينية واملادية بينها وبني املجتمعات املستعمرة[[[.
[[[-لقد كان تواطؤ اإلدارة االستعامرية الفرنسية بالجزائر مع الجالية اليهودية مربكــًا وجليــًا ،وبعد منحهم
الجنسية الفرنسية مبوجب قانون «كرمييو” الصادر سنة 1870م؛ صارت كل مامرساتهم الالمرشوعة مدعمة
ريا ما تسببوا يف العديد من
ومحمية بواسطة القانون .كام أن فئة املستوطنني القادمني من مختلف أرجاء أوربا كث ً
األزمات السياسية نتيجة دعمهم الالمرشوط من قبل السلطات ،ومثلوا ورقة ضاغطة بالجزائر وبفرنسا أيضــًا.

[[[ -انظر :عمر بن قينة :يف األدب الجزائري الحديث (تاريخــًا وأنواعــًا وقضايا وأعالم) ،ديوان
املطبوعات الجامعية ،الجزائر1995 ،م ،ص ص .120-118
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وعليه ميكن القول يف األخري أن أدب الرحلة الجزائرية املتجهة إىل أوربا
بشكلها الرسمي الوظيفي ساهمت يف تتبع مالمح النهضة العلمية والصناعية،
والوقوف عىل فوارق الحياة املدنية بني فرنسا والجزائر ،وأن أصحابها كانوا
ٍ
واحد اقتضاه الحال يف التعبري عن انطباعاتهم
مدفوعني للبقاء داخل إطا ٍر
ومالحظاتهم ،وهو القالب الذي فرضه هدف الرحلة باألساس ،ودواعي تنظيمها،
وكذا املآالت املنتظر أن تؤديها عىل مستوى الذهنيات الجمعية للجزائريني.
إن من الخصائص البارزة للرحلة الجزائرية (عىل النمط املدروس) هي
متيزها بطغيان طابع االنبهار واإلعجاب والدهشة بالحضارة الغربية ،ومبالمح
الحياة املعيشية لشعوبها .وكذا متيزها باإلطناب واملبالغة يف املدح والثناء عىل
الحكام والوزراء وامللوك والشخصيات املؤثرة يف الحياة العامة من الفرنسيني.
ومل يكن الدين أم ًرا حاسمـ ًـا أو ملفتـ ًـا أو رضوريـ ًـا يف توصيف هؤالء ملعادلة
التحرض ،ولذلك فهم ابتعدوا كلية عن توظيفه واالستدالل به يف اللعبة السياسية؛
رغم أنهم ضمنيــًا قد قاموا بدعم الغازي األجنبي ضد إخوانهم وبني جلدتهم[[[.
ريا يف الغالب؛ فإن أصحابها مل
وألن الحيز الزمني لتلك الرحالت كان قص ً
يتمكنوا من الوقوف عن قرب عىل كل مقومات التقدم الغريب ،فراهنوا عىل
أهمية الدور البرشي املعارص لهم يف مواصلة عجلة الحراك النهضوي والتقدمي
يف بلدهم ،وباملقابل تجاوزوا عن مامرساتهم النقيضة عىل مستوى الدول
املستعمرة التي سيطروا عليها بالقوة العسكرية (وليست القوة املادية ذات البعد
املهيمن)[[[.
إن هذا النمط من الرحلة املوجهة والوظيفية خال متامـ ًـا من التحليل العميق
ألسس التطور الغريب ،وأسباب حالة التخلف التي يعانيها الجزائريون .وعدا عن
السطحية واألسلوب الرسدي املبارش؛ فإن أصحاب الرحلة أنفسهم كانوا من
[[[ -انظر للتفصيل :فالدميري ماكسيمنكو :االنتلجانسا املغاربية أفكار ونزاعات ،ترجمة .عبد العزيز
بوباكري ،دار الحكمة ،الجزائر2002 ،م.

[[[ -مسعود عوادي :استكشاف الرحالت التونسية والجزائرية للفكر األوريب ونقله إىل املغرب العريب
خالل القرن 19م ،ماجستري يف التاريخ املعارص ،جامعة الجزائر 2010 ،02م ،ص.114
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ذوي املستوى الثقايف والتعليمي املتوسط .كام أن انحصارهم يف دائرة الوالء
الفرنيس املفروض جعل أداءهم باهتــًا يخلو من اإلبداع والتحرر والصدق،
ورمبا متكنوا من إخفاء مشاعرهم الحقيقية ،وفضلوا املداهنة واملدح بدل
الحصول عىل السخط والتأنيب وعدم الرىض[[[.
ومن جه ٍة أخرى فإن انتقال هؤالء من بيئ ٍة فقري ٍة ومعزول ٍة نسبيــًا ترزح تحت
السيطرة االستعامرية؛ إىل بيئ ٍة أخرى متحرض ٍة ومتطور ٍة ومختلف ٍة متامـ ًـا عن
وسطهم التقليدي؛ أثر كام يبدو عىل مشاعرهم ،وتصوراتهم الفكرية ،وكذا
أصابهم بالصدمة والدهشة ،وحاولوا بالوسائل املمكنة التعايش مع فكرة رضورة
إبراز والئهم املستمر للسلطة ،والحفاظ ما أمكن عىل امتيازاتهم ومكانتهم وسط
محيطهم املستمدة أساسـ ًـا من فكرة الخضوع للغالب ،والبقاء ضمن إطاره
الوظيفي[[[.
باإلضافة إىل ما سبق ،فإن الكشف عن الوعي باآلخر وطبيعة العالقات
املنسوجة بني الطرفني -املستع ِمر واملستع َمر-أدت يف مرحل ٍة معين ٍة إىل رسم
خريط ٍة معقد ٍة ومتشابكة املعامل ،بحيث نعجز أحيانـ ًـا عن ضبط معامل تلك
أحكام مسبق ٍة ورؤى براغامتية وتصورات
العالقات نظ ًرا ملا كان يشوبها من
ٍ
مشوبة بالخوف عند املغلوب ،وفرض منطق القوة وتكريس الهيمنة لدى
الغالب[[[ .وعليه فإن صدى الرحالت ومجال تأثريها ظل محدو ًدا ،بحيث إنه
مل ينفذ فعالً إىل أعامق املجتمع املحيل ،وعجز عن اإلسهام يف املثاقفة رغم
الجهود املبذولة التي أرص املرشفون عليها أن تتضمن نتائج إيجابي ًة ملموس ًة.
[[[ -استمرت هذه االزدواجية يف إبداء الوالء من جهة ،وإخفاء االشمئزاز من جهة أخرى حتى إىل الفرتات
الالحقة ،حيث وجدنا من الجزائريني (مثل فرحات عباس مثالً) من فصل بني فرنسا النزيهة والعادلة
والدميقراطية الخاصة بالفرنسيني،وفرنسا أخرى متسلطة ومهيمنة بالجزائر.

[[[ -انظر تحليل :خالد زيادة ،املرجع السابق ،ص .14

[[[ -عيل املحافظة :االتجاهات الفكرية عند العرب يف عرص النهضة (1914-1798م) ،دار األهلية للنرش،
ط1978 ،02م ،ص .243
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•خامتة:
ري عن رغبته
إن الرحلة مظه ٌر من مظاهر حركة اإلنسان عىل األرض ،وتعب ٌ
املستمرة يف االنتقال واالكتشاف والديناميكية ،وتعترب غالبـ ًـا أحد مصادر
الكتابة التاريخية (وغريها من العلوم األخرى) ،ومثلت محو ًرا أساسيـ ًـا حظي
ٍ
ٍ
ومعلومات ،وهي يف
أدوات
باهتامم الباحثني والدارسني؛ نظ ًرا ملا توفره من
النهاية تجرب ٌة إنساني ٌة تستوجب التوقف عند تفاصيلها.
إن أدب الرحلة يجسد إىل ح ٍّد كب ٍ
ري املرآة املقربة التي ترصد حياة األمم
والشعوب ،وتصف عوائدهم وأمناط عيشهم ،وموروثاتهم ،وما خلفوه من
عمران وجوانب مادية للحضارة .فهي مهام اختلفت دوافعها ،وتباينت وسائلها،
وتنوعت مادتها؛ تبقى راف ًدا موثوقــًا ملرور اإلنسان ،ووسيلة لحدوث املثاقفة،
وتبادل األفكار والتصورات واملعارف.
وتكمن أهمية الرحالت املذكورة تحدي ًدا يف معرفة العالقة بني بعض
الجزائريني من األعيان والسلطة االستعامرية ،ويف التعرف عن قرب عىل آليات
وطرق تعامل هذه األخرية معهم باعتبارهم الوسيط املفرتض الذي يربطها بباقي
السكان .باإلضافة إىل تحديد صورة فرنسا وبعض مالمح الحضارة األوربية لدى
كل األحوال ال ميكننا تحميل أصحاب
هؤالء من أصحاب الرحالت .ولكن يف ّ
الرحالت عبئـ ًـا أكرب ألنهم كانوا محكومني بظروف وضوابط كان من شأنها أن
تبقيهم دومــًا تحت طائلة الوالء الوظيفي.
ومن املفيد القول أن االنهيار الداخيل التدريجي للنظم املحلية التقليدية التي
هوى بها االستعامر بالجزائر ،كان عامالً مهمــًا ساهم بقو ٍة يف فشل املساعي
املفرتضة للمثاقفة ،ومل تنجح الرحالت يف تبيان األسس الحقيقية للفكر الحضاري
الغريب ومكامن قوته وتطوره .لكنها تنبهت إىل وجود فوارق بني املجتمعني ،ورغم
ذلك مل توجه اللوم ألحد األطراف يف الوصول إىل ذلك املآل.
ٍ
محاوالت تدعو إىل
وباملقابل نتساءل عن إمكانية وجود وظهور مرشو ٍع أو
النهوض الحضاري خارج أو داخل الدائرة االستعامرية ،ونجيب أن األمر مل

الرحالت الجزائرية وإيديولوجيا االستغراب

379

يكن ممكنــًا خالل القرن التاسع عرش؛ نظ ًرا لقسوة املامرسات االستعامرية،
وتوحش األساليب الرأساملية يف التعاطي مع املجتمعات املستعمرة التقليدية.
ٍ
منظم إىل بدايات القرن املوايل (20م)[[[.
مجتمعي
كحراك
وستتأخر «النهضة»
ٍ
ٍّ
امللحق :صورة تجمع شخصيات من األعيان الجزائريني ومنهم سليامن بن
صيام (الواقف عىل اليمني)

[[[ -لعل من ابرز العوامل التي أثرت عىل املرشوع النهضوي يف الجزائر هي عدم نضج مبادراته ،وعدم
استقالله عن األطراف األخرى (الرشقية أو الغربية) ،كام مل تتهيأ له األرضية املناسبة ،واستفحال الهيمنة
االستعامرية عىل جميع املستويات ،حيث كانت مظاهر الفقر والجهل والجمود الفكري متأصلة يف أوساط
الجزائريني ،وكان من الصعب القتالعها خوض املواجهة التقليدية القامئة عىل أساس توظيف االنتفاضة
الشعبية ،أو بالهجرة واالنعزال .فالوضع يف الجزائر خالل هذه الفرتة كان مخيفـ ًـا وغريبـ ًـا مل ترق فيه ألن
تتقدم وتتحرض رغم الوجود األوريب الرأساميل بها ،كام أنها مل تحافظ عىل مكتسباتها القبلية (وخاصة
الدينية والسوسيوثقافية).

االستغراب واآلخر الغربي
اختب�ارات الرحالة املصري الشيخ عياد الطنطاوي
عامر عبد زيد الوائلي

[*]

الرحالت موضو ٌع شغل اهتامم الناس منذ ال ِقدم ،متثل يف تبادل املعارف والتجارب
بني الشعوب والجامعات واألفراد ،سوا ًء أكانت عالقتها تواصل ّية أم رصاع ّية .وعىل الرغم
من ذلك تبقى الرحلة منطاً من أمناط التواصل بني األنا واآلخر .وبالتايل فهي تعكس
صور ًة هي مبثابة «متثل الواقع الثقايف األجنبي الذي يتمكن من خالله الفرد أو الجامعة
التي كونته (أو تقاسمته أو نرشته) من كشف وترجمة الفضاء اإليديولوجي الذي تتموضع
فيه»[[[.
املوضوع عىل متاس مبا يُعرف بالبحث عن صور الغرييّة ،وعىل دراسة مكونات
التصور العريب اإلسالمي لآلخر يف العصور املختلفة ،مبا فيها عرص النهضة .ولكن
الناظر يف عمق التاريخ يجد أن عالقة الذات باآلخر هي عالق ٌة متجذر ٌة منذ العرص
الوسيط ،انعكست موضوعاتها عىل الفكر املعارص لتربز تحت تشك ٍ
ّالت مختلف ٍة خاصة
عىل الفكر العريب وتوجهاته.
إن أهم ّية استحضار معامل النظرة املتبادلة إىل اآلخر ،وإىل أوروبا الالتين ّية باألخص،
التي تختزن رواسب دفينة ،تستدعي العودة إىل الرتاث الوسيط ،بحكم أنها ال تكف عن
إعادة إنتاج عنارص متخ ّيلة مل تتمكن الفعال ّية من ترويضها لبناء تصو ٍر متوازنٍ إىل الذات
واآلخر والواقع والعامل .فالحديث عن هذا النمط من التواصل يعكس أشكاالً متن ِّوع ًة من
اآلداب التي أنتجها الرحالة.
* ـ أكادميي وباحث يف الفلسفة واألنرثوبولوجيا – العراق.
[[[ -الرحالة العرب واملسلمون :اكتشاف اآلخر املغرب منطلقا وموئال(إعامل ندوة) وزارة الثقافة – الرباط
– اململكة املغرب ّية ،الدار البيضاء،ط1،2003م ،ص .31
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لتبي أن «االهتامم بالرحالت عربياً ،ليس نتيجة توسع
تحرض مقاربة أدب الرحالت ّ
كام وقع يف الغرب ،أو يف العامل اإلسالمي يف م ّدة تفوقه الحضاري والسيايس ،خالل
وعي بالذات يف حالة ضعفها
القرنني السابع والرابع عرش امليالديني ،بل مؤرشا ً عىل بداية ٍ
وتفككها ،وباآلخر وهو يف حالة قوته وهيمنته»[[[.
وعليه ،فإ ّن كتب رحالت العرب واملسلمني إىل الغرب عمو ًما ميكن أن تعد داخل ًة
يف مفهوم االستغراب ،إذا تض ّمنت وصفًا أو نق ًدا لحال أو أحوال من الغرب .وقد تعود
يف املعسكر الغريب إىل النصف الثاين من القرن السابع عرش امليالدي (1668م)؛ أي قبل
إعالن دولة الواليات املتحدة األمريك ّية بأكرث من قرن من الزمان [[[،مبا يف ذلك أمريكا
الالتينيّة (الجنوبيّة)[[[.
نحاول هنا تأصيل االستغراب وأدب الرحالت يف مبحثني :األول تأصيل ملفهوم
أدب الرحالت يف الفكر العريب ،والثاين الوقوف عند إحدى الرحالت التي تق ِّدم توصيفاً
استغراب ًّيا لآلخر الغريب ممثالً هنا بروسيا.
املبحث األول :االستغراب و أدب الرحالت العريب
تظهر أجواء الرحالت العرب ّية يف عرص الطنطاوي حالة ملفتة؛ أي إ ّن املقاربة العرب ّية
يف سعيها إىل معرفة اآلخر تأيت من حالة ضعف يعيشها العامل العريب ،وهي الخلف ّية
الكامنة يف ظهور الرحالت العرب ّية الحديثة منذ عرص النهضة.
لك ّن هذا النمط من األدب ليس بجديٍد عىل الثقافة العرب ّية والعامل ّية ،بل
أدب يتّصف بكونه أدب الرحالت ،وهو عبارة عن مجموع ٍة كبري ٍة من
هناك
ٌ
ح متعدد ٍة من حيث(:أسلوب الكاتب ،ومنهج الكتابة،
الكتابات املختلفة يف نوا ٍ
والغرض من الكتابة ،والجمهور الذي يتوجه إليه الكاتب ،واهتاممات كل منهام:
[[[-الرحالة العرب واملسلمون :اكتشاف اآلخر املغرب منطلقا وموئال(إعامل ندوة) وزارة الثقافة – الرباط
– اململكة املغرب ّية ،الدار البيضاء،ط1،2003م،ص.7
[[[-انظر :كامل عبد امللك ومنى الكحلة .صورة أوروبا يف األدب العريب الحديث :من طه حسني إىل
الطيب صالح .بريوت :دار مدارك2011 ،م .ص.215

[[[-انظر :كامل عبد امللك ومنى الكحلة .أمريكا يف مرآة عربيّة :صورة أمريكا يف أدب الرحالت العريب
2 .-1995 1668ج .بريوت :مدارك2011 .م.-13 9 :1 .
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الكاتب ،وجمهوره .).لك ّن هذه الكتابات تشرتك كلها يف أنها تصف رحلة يقوم
بها شخص ما إىل مكان ما لسبب ما.
نشط أدب الرحالت أساساً عىل أيدي الجغرافيني واملستكشفني الذين اهتموا بتسجيل
كل ما تقع عليه عيونهم ،أو ما يصل إىل آذانهم حتى لو كان خارج نطاق املعقول ،وداخل
يف باب الخرافة .وفضالً عن تسجيل رحالت الرحالة هناك نو ٌع آخر من أدب الرحالت
يتمثل يف القصص الخياليّة الشعبيّة ،والقصص األدبيّة مثل :قصة ابن طفيل عن حي بن
يقظان ،ورسالة الغفران أليب العالء املع ِّري.
أيضاً ،املالحم الشعريّة واألدب ّية الكربى يف تاريخ اإلنسان ّية تعد كذلك من أدب
الرحالت ،مثل :ملحمة األوديسا اإلغريق ّية ،وغريها؛ ألن هذه املالحم تنبني يف جوهرها
عىل حكاية رحل ٍة يقوم بها البطل لتحقيق هدف معني .وقد تنبني تلك الرحالت األسطوريّة
عىل بعض الوقائع التاريخ ّية أو الشخص ّيات الحقيق ّية يف عرص ما ،ثم يرتك الشاعر لخياله
العنان ليخلق امللحمة التي هي خالصة رؤية املجتمع لقضاياه الكربى يف مرحل ٍة زمن ّي ٍة
مع ّين ٍة.
مهم يف التواصل
الحديث عن أدب الرحالت وأثره يف تكوين صور ٍة عن اآلخر يع ّد أمرا ً ًّ
والتكامل الحضاري .فالرحالة األوائل كانوا أدباء ومؤرخني وجغرافيني ومكتشفني ،لذلك
جاءت كتاباتهم سجالًّ واف ًّيا ودقيقاً وعميقاً عن انطباعاتهم عن حياة الشعوب التي زاروها،
ومظاهر سلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظمهم االجتامع ّية والسياس ّية إلخ ..إال أ ّن الصفة
معلوم إىل فضا ٍء مجهول،
املهيمنة يف هذا النوع من األدب ،أنّها كانت تنطلق من فضا ٍء
ٍ
بصف ٍة عا ّمة ،لكننا نالحظ هنا أنها تنطلق من مكانٍ
معلوم تاريخياً وجغرافياً ،ومجهو ٍل عىل
ٍ
مستوى ،التسلسل الرسدي [[[.وميكن متابعة أشكال الرحالت عىل الصعيد التاريخي
لدى املسلمني بني العرص الوسيط وعرص النهضة وصوالً إىل الحقبة املتأخرة فنجده
بالشكل اآليت:
أ ّوالً :أدب الرحالت عند العرب واملسلمني

كان هذا النمط من األدب حارضا ً يف ثقافة املسلمني وآدابهم ،ومازال حضوره يرسخ

[[[ )-الرحالة العرب واملسلمون ،مصدر سابق ،ص .9
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بأشكا ٍل متنوع ٍة من الحوار مع اآلخر ،ميكن أن يُستدل عليها بنامذج عديدة من آداب
الرحالت مثل :تلك الرحلة االستغراب ّية التي قام بها السريايف إىل املحيط الهندي يف
القرن الثالث الهجري ،ورحلة سالم الرتجامن إىل جبال القوقاز عام  227هـ ،وهي رحلة
ٍ
بتكليف من الخليفة العبايس «الواثق» ،لكن يبدو أن
اتّخذت طابعاً رسمياً؛ لكونها جاءت
املحرك والدافع لها مل يكن سياسياً بل ثقافياً حيث إن الهدف منها كان اكتشاف «س ّد يأجوج
ومأجوج» ،لذلك هي رحل ٌة ثقاف ّي ٌة تحاول اكتشاف موقع أشارت له النصوص الدين ّية ،وهذا
خ ْر َداذْبه (ت  272هـ) يف توصيفه لتلك الرحلة؟ ويأيت بعد تلك الرحلة رحالتٌ
ما أكده ابن ُ
أخرى متنوعة منها ما قام به املسعودي وأدرجه يف مؤلفه «مروج الذهب» .ومنها أيضاً رحلة
املقديس صاحب «أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم» ،ورحلة اإلدرييس األندليس «نزهة
املشتاق يف اخرتاق اآلفاق» .ورحلة الرحالة املؤرخ عبد اللطيف البغدادي.
إن هذه الرحالت وآثارها تكشف عن درج ٍة عالي ٍة من القدرة عىل املالحظة الدقيقة
والتحليل ،وهو ما نالحظه يف كتابات ابن فضالن ،حيث تيضء رحلته عىل جذور العالقة
بني اإلسالم وروسيا ،إذ كانت تستهدف املعرفة واالطالع ،وتعد رحل ًة استغرابيّة من أجل
معرفة اآلخر سوا ًء أكان تركياً أم روسياً أم غريه من األقوام القاطنة يف تلك الديار .وقد ذكر
املسترشق األملاين فراهنفي يف تقدميه البن فضالن باللغة األملان ّية((:إذا كان الغرب قد
أغفل روسيا فإن العرب تح ّدثوا عنها ،فألقى العرب أنوارا ً كثرية عىل تاريخ الغرب القديم،
وأدلوا مبعلومات ناقصة ،وخاصة عن البلغار وروسيا يف العهد البعيد))[[[.
وقد متثّل هذه الرحلة مرجعيّ ًة بعيد ًة ملا سوف يقوم به الشيح الطنطاوي يف رحلته إىل
روسيا .وتأيت رحلة البريوين (ت  440هـ) ،املسامة «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف
جا فذًّا مخالفًا لكل ما سلف ،إذ تُع ُد وثيق ًة تاريخ ّي ًة مه ّم ًة تجاوزت
العقل أو مرذولة» ،منوذ ً
ميا ،ممثلة يف لغاتها
الدراسة الجغراف ّية والتاريخ ّية إىل دراسة ثقافات مجتمعات الهند قد ً
خاص ٍة باللغة السنسكريتيّة ،وهي لغة الهند القدمية ،إذ
وعقائدها ،وعاداتها ،مع عناي ٍة
ّ
يتناولها البريوين بالتحليل ،ويقارن بينها وبني اللغة العرب ّية عىل نحو جديد[[[ .وهي
[[[ -انظر :سامي الدهان :تحقيق وتقديم رسالة ابن فضالن-ألحمد بن فضالن بن العباس بن راشد بن
حامد ص.40
[[[ -انظر :أبو الريحان محمد بن احمد البريوين ،كتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو
مرذولة ،السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة املعارف العثامن ّية  ،11/يف 1958م.
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مبجموعها وتنوعها كانت تشكل موروثاً له أثره يف تشكل رؤية املسلمني عن غريهم،
دعوي ،ومنها ما هو فتوحات جاءتدينيٌّ
مدفوعني بدوافع متنوع ٍة :منها ما هو ثقا ٌّ
يف ٌّ
علمي يهدف
الرحالت من أجل معرفة اآلخر واالطالع عىل أوضاعه وأحواله ،ومنها ما هو
ٌّ
إىل االطّالع واملعرفة وأسباب أخرى متنوعة.
نستطيع أن نعد تلك الرحالت عىل تنوعها يف العرص الوسيط رحالت استغرابيّة؛
لكونها كانت تستهدف معرفة اآلخر ومراقبته من أجل تلك الغايات السابقة الذكر.
ثانياً :العرص الحديث
يف سياق البحث عن أدب الرحالت االستغرابيّة من الرشق باتّجاه الغرب ،فإننا نجد
هناك رحل ًة غربيّ ًة باتجاه الرشق وهي ما يطلق عليها بالرحالت االسترشاقيّة؛ لك ّن الغايّة
مختلفة متا ًما ،فالرحالت الغرب ّية لألوروبيني يف القرنني السابع عرش والثامن عرش
امليالديني وإن مل تخل من كتابات هؤالء املتحيزين لثقافتهم األوروب ّية ،فضالً عن إغراق
بعضها يف التخيالت واملبالغات واألحكام غري الدقيقة واالفرتاءات ،إذ(ال تزال أعامل
الرحالة األوروبيني إىل مرص واملنطقة تشغل بال الباحثني والدارسني العرب ،وقد صدرت
عدة إعامل عنها ،بعضها امتأل إعجاباً وانبهارا ً بهؤالء الرحالة ،وبعضها اآلخر اعتربوها
أعامالً استرشاق ّي ًة متتلئ عدا ًء لنا وتحريضاً علينا ،ورأى هؤالء أن الرحالة مجموعة من
الجواسيس .واألمر املؤكّد أن هناك البعد االستعامري واالسترشاقي يف هذه األعامل،
وهناك أيضً ا البعد اآلخر أو ما تسميه د.إلهام ذهني النزعة اإلنسانيّة)[[[.
أ ّما الرحالت العرب ّية؛ فكانت قد اتّخذت أشكاالً مختلف ًة من حيث املكان والغائ ّية ،وقد
ظهرت يف كثري من األحيان عالقة تقوم عىل محاولة تقليد الغرب واتخاذه قدو ًة بعرف ابن
خلدون «املغلوب يقلّد الغالب» ،إذ تظهر هنا يف عالقة األنا باآلخر ،حيث يتحدد (اآلخر)
يف الدرجة األوىل ،بكونه ينتمي لدائرة (الغريب) الذي يشذ يف عقيدت ِه عن النسق اإلسالمي
ويف سلوكه عن املنحى األخالقي ،وبالتايل ،فالغرابة هنا خالفاً ملا ذكره املقريزي يف
(عجائب األمصار وعجائب األسفار) أو الجربيت عن (عجائب االخرتاعات) ،فهي أقرب
[[[-حلمي النمنم ،الرحالة األوروبيون جواسيس وعلامء 19،أكتوبر AM:https://www. -12:00 2005
/2005/alittihad.ae/article/34201
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يف تجليّاتها العا ّمة ملا ذكره الطهطاوي عن (عجائب املشاهدات)[[[ ،وما كتبه محمد
املويلحي عن (أخالق أهل العرص وأطوارهم..وما عليه الناس يف مختلف طبقاتهم
من النقائض)[[[ .فالغربة اللصيقة باآلخر أصبحت جزءا ً من السلوك اليومي املعاش،
وبخاصة االختالط باألوربيني ،وبروز تقاليد منفتحة عىل تقاليد اآلخرين يف الغرب)[[[.
وهو ما نجده عند أحمد فارس الشدياق(1804-1887م) :مشهور بكتابه «الواسطة يف
أحوال مالطة» ،وقد وصف صنوفًا من العادات والتقاليد ،وبخاصة النساء املالط ّيات[[[.
كام تلقانا رحلة أمني الريحاين (1947 - 1876م) التي أسامها «الريحان ّيات» ،وقد سجل
مشاهداته يف بلدان عرب ّية ووصف عادات أهلها[[[ .كذلك حسني فوزي ،أديب مرصي
سمها «السندباد العرصي»[[[ .وتوفيق الحكيم ورحلته املسمّة بـ»زهرة العمر»
ورحلته ّ
قصيص جوانب من الحياة يف باريس[[[« .الرحلة الحجازيّة
مرسحي
بحس
وفيها يتناول
ٍّ
ٍّ
ٍّ
للبتنوين» محمد لبيب البتنوين[[[ .ورحلة شكيب أرسالن «االرتسامات اللِّطاف يف خاطر
الحاج إىل أقدس مطاف» ،وهي متيض بشكلٍ
عفوي عىل طريقة القدماء[[[ .أما أحمد
ٍّ
الجارس فسجل رحالته من مكتبات أوروبا بحثاً عن املخطوطات املتّصلة بالجزيرة
العرب ّية ،ورسد أسامء العديد من املخطوطات ومحتوياتها وآرائه عنها ،مع رسد بعض
النوادر واملواقف التي تدخل بهذه الرحالت مجال األدب الشائق الطريف[ .[[1ومحمد
[[[-انظر :رفاعة رافع الطهطاوي .تخليص اإلبريز يف تلخيص باريز .القاهرة :دار الكتب والوثائق القوميّة،
2005م .ص.239

[[[-محمد املويلحي ،حديث عيىس بن هشام،هنداوي ،القاهرة2012،م انظر :أحمد الشيخ .من نقد
االسترشاق إىل نقد االستغراب :املثقفون العرب والغرب ،ص .303
[[[ )-الرحالة العرب واملسلمون :مصدر سابق ،ص .11-9

[[[ )-انظر :أحمد فارس الشدياق .كشف املخبا عن فنون أوروبا /تقديم عصمت نصار- .القاهرة :دار
الكتاب املرصي1433 .هـ (2012م) .ص.530

[[[-أمني الريحاين ،الريحانيات،هنداوي ،القاهرة2012،م.

[[[-حسني فوزي ،سندباد عرصي «رحالت ىف املحيط الهندي « ،مطبعة االعتامد ،القاهرة1937،م.

[[[-توفيق الحكيم ،زهرة العمر ،مكتبة األرسة ،القاهرة1998 ،م.

[[[-محمد لبيب البتنوين ،الرحلة الحجازيّة ،مطبعة الجامليّة ،مبرص 1327 ،هـ.

[[[-شكيب أرسالن ،االرتسامات اللِّطاف ،مؤسسة هنداوي ،القاهرة 2012،م.

[-[[1كتب األستاذ الكريم عصام محمد الشنطي عن كتاب «رحالت حمد الجارس للبحث عن الرتاث»،
ونرش يف الجزء الثاين -رجب  1417هـ(،ترشين الثاين 1996م) -من املجلد األربعني من «مجلة معهد
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بن نارص العبودي ،األمني العام املساعد لرابطة العامل اإلسالمي ،حيث أتاح له عمله يف
الرابطة زيارة معظم أصقاع العامل ،فكان ملشاهداته العديدة واطالعاته أن تثمر أكرث من
يئ
مائة وستني كتاباً يف أدب الرحالت .وهكذا (يتح ّول اآلخر الخارجي إىل منوذ ٍ
ج جز ٍّ
ال يتم التقدم إال باقتفاء أثره ،وتتقلص تدريجياً املسافة بني (األنا) واآلخر)[[[ ،وهو قد
أصبح أمنوذجاً يجمع بني التأثري بالغرب والعمل عىل تقليد ما يدخل يف باب التغريب،
فني من األدب ،وليس مجرد دراس ٍة تاريخ ّي ٍة وجغراف ّي ٍة
ٌ
خ ُل
وإن كان يف جز ٍء منه يَد ُ
شكل ٌّ
ح ّي ٍة كام كان من قبل.
لكننا نجد أن رحلة (الشيخ محمد عياد الطنطاوي وكتابه تحفة األذكياء ،يف رحلته
إىل روسيا بطلب من حاكمها وموافقة محمد عيل)[[[ ،تشكل أدباً استغرابياً يف فهم اآلخر
والتعرف عليه ،وهو ما سوف نعمل عىل الربهنة عليه من خالل سياق هذه الدراسة.
املبحث الثاين :تعريف بالشيخ الطنطاوي
مرصي ،تويف يف 27
مؤلف ومؤر ٌخ ومفك ٌر
عياد الطنطاوي (1861 – 1810م) هو
ٌ
ٌّ
أكتوبر ،ترشين األول 1861م ،ودفن مبقابر املسلمني يف ضاح ّية فولكوفو بالقرب من
سانت بطرسربغ[[[.
- -1حياته وأساتذته:
درس الشيخ عياد طنطاوي يف مدينة طنطا ،وحفظ متونًا كثري ًة كمنت املنهج يف علم
الفقه ،وألف ّية ابن مالك ،ثم بدأ يف دراسة الرشوح والتعاليق عىل املتون التي حفظها عىل
يدي الشيخ «محمد الكومي» والشيخ «محمد أبو النجا» ،ولكن أكرثهم تأثريا ً فيه كان
الشيخ مصطفى القناوي؛ شيخ الجامع األحمدي (الذي أعطاه إجازة تدريس الحديث من
الكتب الستة ،إضافة إىل موطأ مالك).
املخطوطات» ،التي تصدرها (املنظمة العربيّة للرتبيّة والثقافة والعلوم) يف القاهرة ص(.)281-245

[[[ )-الرحالة العرب واملسلمون :مصدر سابق ،ص .13

[[[-الشيخ محمد عياد الطنطاوي ،تحفة األذكياء بإخبار بالد الروسيا ،قدم لها وحررها ،محمد عيىس
صالح ّية ،عامن ،دار البشري للنرش1992 ،م.

[[[-الشيخ محمد عياد الطنطاوي ،تحفة األذكياء بإخبار بالد الروسيا ،ص.7
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أما يف القاهرة ،إذ انتقل إليها يف سن الثالثة عرش ،حيث تابع دراسته يف األزهر تحت
تول
تأطري علامء كبار «متنورين» من أمثال الشيخ حسن العطار (تويف1835 :م) والذي ّ
مشيخة األزهر يف فرتة الحقة ،والشيخ محمد بن أحمد البيجوري (تويف1869 :م)
تول
تول املشيخة أيضاَ ،والشيخ برهان الدين إبراهيم السقا (تويف1880:م) وقد ّ
وقد ّ
املشيخة بعد ذلك.
عياد الطنطاوي معلامً يف مرص ،وذلك بعد أن انتهى من دراسته يف األزهر .إذ بدأ
تدريس تفسري القرآن واملنطق بالجامع األزهر ،ولكنه كان مول ًعا بعلوم اللغة وآدابها ،فبدأ
دروسا يف الرشح والتعليق عىل كتب الشعر واألدب ،وبسبب هذا العشق صار ال
يعطي
ً
يضاهيه أحد يف هذا املضامر .فتوافد عليه األوروبيون املقيمون يف مرص من أجل أن
يعلمهم اللغة العرب ّية خارج العمل الجامعي.
يع ّد الشيخ طنطاوي أحد علامء اإلسالم الذين يوصفون باملوسوع ّية ،فقد جمع بني
صفات علم ّية وأدب ّية ودين ّية متنوعة .فكان خبرياً يف معرفة القرآن والفقه ومتبحراً يف اللغة
العرب ّية ويعرف جيداً دقائق األدب العريب قدميه وحديثه .كام أنه جامع للمخطوطات
وشاعر ويقرض الشعر العريب يف نظام القصيدة ،وكاتب مجموعة من الرشوحات عىل
أعامل علامء املسلمني.
- -2عن رحلته إىل روسيا:
ُقدّر للشيخ الطنطاوي أن يعيش حوايل نصف قرن ،قىض نصفه يف وطنه األم
مرص ،وأكمل الباقي يف روسيا ،فجمعت حياته بني الحقبتني لتكمل إحداهام األخرى.
ويصعب التكهن مبا فكر به القنصل الرويس يف مرص الكونت ميديم ،عندما طلب منه
وزير الخارج ّية الرويس آنذاك السيد ك.ف .نيسيلرودي ترشيح أستاذ للغة العرب ّية والرشيعة
اإلسالم ّية ليدرس يف قسم اللغات الرشق ّية يف الوزارة .ومن املؤكد أن الشيخ الطنطاوي
تلقّى دعو ًة من القنصل يف عام 1839م لالنتقال والعمل يف خدمة القيرص الرويس .فقبل
الطنطاوي هذه الدعوة وحصل عىل املوافقة السام ّية لحاكم مرص محمد عيل باشا .وغادر
مرص متوجهاً إىل روسيا يف ربيع 1840م .ومل يزر “ وطنه الحبيب – مرص”؛ إال مرة واحدة
يف عام 1844م ،حيث قىض إجازته الصيف ّية.
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- -3عمله يف روسيا
يف مرص مل يكن الطنطاوي مرتبطاً بعمل يف الدولة .وبعد أن قدم إىل روسيا بقي
عقدين من الزمن وهو يفكر بالعودة إىل وطنه األم ،عىل الرغم من أن إمكانياته العلم ّية
عجلت بتعيينه يف الثاين من يوليو/متوز عام 1840م -أي بعد وصوله بشهر واحد فقط إىل
العاصمة الروس ّية يف عهد القيرص نيقوالي األول (1825-1855م)-بروفيسوراً يف اللغة
العرب ّية ،يف القسم التدرييس يف الدائرة اآلسيويّة لوزارة الخارج ّية الروس ّية .وتم اختياره
أيضاً برتبة مستشار دولة وبوظيفة مرشف عىل االحتفاالت امللك ّية .وهكذا بدأ الشيخ
مهمته الكبرية بصفته
املرصي الذي ينتمي إىل طائفة علامء التنوير املسلمني بتأدية ّ
موظفاً يف جهاز الدولة ،وعضواً يف طبقة النبالء ،وأحد املقربني من البالط القيرصي
الرويس .وقد عد البعض هذه مبثابة مؤرش أويل عىل انطالقة االستغراب بالقول( :ولعلنا
نستطيع القول :إن أول دراسة يف االستغراب يف املعسكر الرشقي هي تلك التي نستطيع
أن نردها لعامل هو محمد بن عياد الطنطاوي (-1278 1225هـ-1861 1810 /م) ،وذلك
من خالل مؤلفه الذي كتبه يف وصف روسيا وأهداه إىل السلطان عبد املجيد ،وأسامه:
(تحفة أويل األلباب يف أخبار بالد روسيا) أو تحفة األذكياء بأخبار بالد الروسيا ،وقد
كتبه عام (1266هـ 1850 -م) ،ويتناول يف الكتاب وصفًا تفصيليًّا لرحلته من القاهرة إىل
بطرسبورغ ،ويتحدث عن انطباعاته خالل العرشة أعوام األوىل التي قضاها يف روسيا .وقد
ق ّدم محمد عيىس صالحيّة لهذه الرحلة وحررها ونرشها بعنوان رحلة الشيخ الطنطاوي
علم
إىل البالد الروس ّية (1950 – 1940م) املسامة بتحفة األذكياء بأخبار بالد الروسياً ،
بأنه سبق مؤلَّف الطنطاوي هذا مؤل ٌَّف أقدم منه يف وصف روسيا ،وهو كتاب (وصف
الروسيا) للبطريرك مكاريوس األنطايك ،يصف رحلته من سوريا إىل روسيا ،والعودة منها
واإلقامة فيها ،كتبه ابنه بوليص الحلبي عام (1700م) ،الذي كان مرافقًا له يف هذه الرحلة،
وبهذا يسبق عياد الطنطاوي بقرن ونصف)[[[.
[[[-عيل بن إبراهيم النملة ،الرحالت العربيّة واالستغراب ،تاريخ اإلضافة ،2016/4/21 :وانظر :انظر:
عبدالرحيم العطاوي .االسترشاق الرويس :مدخل إىل تاريخ الدراسات العربيّة واإلسالميّة يف روسيا .الدار
البيضاء ،املركز الثقايف العريب2002 ،م .ص.-96 87
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- -4من طالبه املسترشقني
ثالثة من طلبته األوروبيني تركوا بصامت يف حياة الشيخ الطنطاوي ،وهم :الفرنيس
ف .فريستنيل ،واالنجليزي ي .لني ،والرويس ن .موخني.
أما ف .فريستنيل فكان دبلوماسياً ومسترشقاً ،كتب يف مقدمة كتابه "رسائل يف
بحب
تاريخ العرب" بأن الطنطاوي معلمي وكان تقريباً العامل الوحيد يف مرص الذي عمل
ٍّ
ٍ
وشغف عىل دراسة اآلثار القدمية للثقافة العرب ّية.
وي .لني ،مؤلف كتب عن عادات املرصيني وتقاليدهم ،وقد عدّ الطنطاوي “أول
لغوي يف عرصه”.
وأما تلميذه الرويس ن .موخني فكان معجباً أشد اإلعجاب مبعلمه الشيخ الطنطاوي
وتعلم عىل يديه الشعر العريب القديم .ومن عام 1835م عمل موخني مرتجامً يف القنصل ّية
الروس ّية يف مرص.
وقد نرشت صحيفة "أخبار بطرسبورغ" مقالة بعنوان "شارع نيفا" .ورد فيها" :تسألونني
من يكون ذلك الرجل الوسيم الذي يرتدي لباساً رشقياً وعاممة بيضاء وله لح ّية سوداء
كالفحم وعيون م ّتقدة يشع منها الربيق ويعرب وجهه عن النباهة وهو املسمر البرشة ،ولكن
ليس من شمس سان بطرسبورغ الباهتة .لقد التقيتم به مراراً وهو يتمىش يف شارع النيفا
بكل زهو وفخار وبخاصة عندما يكون الطقس لطيفاً" وبالطبع فأنتم تتشوقون ملعرفة ذلك
الشخص الغريب .إنه الشيخ محمد ع ّياد الطنطاوي الذي وصل للتو "من شاطئ النيل"
ليشغل مكان أستاذ اللغة العرب ّية يف معهد اللغات الرشق ّية يف وزارة الخارج ّية الروس ّية.
ويضيف الكاتب" :ميكنكم اآلن تعلم اللغة العرب ّية من دون مغادرة بطرسبورغ" .وكاتب
املقالة هو الشاب حينها ،ب .سافيلييف – تلميذ املستعرب سينكوفسيك-والذي أصبح
عاملاً يف اآلثار واملنمنات .وأصبحت مدّة عمل الشيخ الطنطاوي يف الدائرة اآلسيويّة
مادة للروايات .وليك نتعرف عىل سرية حياته يف تلك الحقبة نعود إىل كتاب األكادميي
إغناطيوسكراتشكوفسيك عن الطنطاوي .فضالً عن مجموعة كبرية من املقاالت يف
املراجع والكتب املختلفة التي متكننا من رسم صورة ح ّية لتلك املرحلة الغن ّية من حياة
الشيخ العامل القادم من ضفاف النيل إىل ضفاف النيفا.
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ٌ
أحداث دول ّي ٌة معقّد ٌة أفرزت
عاشت روسيا يف تلك السنوات حقبة أحاطت بها
"املسألة الرشق ّية" والوضع يف شامل القوقاز وتركستان وخلقت أعباء هائلة عىل العاملني
يف الدائرة اآلسيو ّية .فتكون األجواء هادئة فيها عندما تهدأ أحوال الدولة ،وتنقلب إىل
أحوالٍ متوتر ٍة تبعاً لألحداث املحيطة بروسيا .ومن مهام الطنطاوي كمستشار دولة كانت
أموراً كثري ًة ومتن ِّوع ًة[[[.
أهم ّية الطنطاوي:
إن أهم ّية الطنطاوي تنبع من أنه كان من ضمن أربعة عرش أستاذًا يدرسون اللغة العرب ّية
يف بالد روسيا[[[ ،معلمً ومتعلمً ،فاعلً ومتأث ًرا ،ولعله أهم شخص ّية علم ّية عرب ّية وجدت
ريا فعالً
يف روسيا يف القرن الثالث عرش الهجري /التاسع عرش امليالدي ،وأثرت تأث ً
يف االسترشاق الرويس ،ويف الوقت نفسه درست الحياة ووصفتها يف روسيا من خالل
مؤلفاته املختلفة.
وقد منحته الحكومة القيرصيّة وسام القديسة آنا (حنة) تقدي ًرا لجهوده العلم ّية يف
االسترشاق الرويس ،وقد نشأت عالق ٌة شخص ّي ٌة وزمال ٌة بينه وبني املسترشق األملاين ج.
م .جوتفالد (1897 – 1813م) [[[ ،رمبا ألقت بظاللها عىل موقف الشيخ من االسترشاق
[[[
من منطلق التأثر والتأثري.
- -1مؤلفاته:
- 1تحفة األذكياء بأخبار بالد الروسيا يعد من أهم مؤلفات ِه ،وهو يتكون من قسمني
واضحي الفرق .األول هو رواية الرحلة وأخبارها من القاهرة إىل سانت بطرسربغ .أ ّما
القسم الثاين فتناول فيه روسيا.

- 2أحسن النخب يف معرفة لسان العرب كُ ِتب باللغة الفرنس ّية وهو كتاب أكسب

[[[/http://www.russiannewsar.com-الشيخ-محمد-عياد-الطنطاوي1861--1810م
[[[)-انظر :نجيب العقيقي .املسترشقون .مرجع سابق.-66 65 :3 .

[[[)-انظر :الشيخ طه الويل .القرآن الكريم يف االتحاد السوفييتي .الفكر العريب .ع1935( 31م) .ص .-291 266

[[[-انظر :عيل بن إبراهيم النملة ،مناحي التأثر والتأثري بني الثقافات .املثاقفة بني رشق وغرب- .ط.2
بريوت :مكتبة بيسان1435 ،هـ (2014م) .ص.185
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الطنطاوي شهر ًة واسع ًة يف كل أوروبا.
 - 3ترجمة تاريخ روسيا الصغري ألوسرتالوف.
 - 4قاموس عريب فرنيس طبع يف قازان سنة ( )1849م.
 - 6ترجمة الباب األول من كلستان لسعدي الشريازي.
 - 7مجموعة الحكايات واملالحظات يف تاريخ الخالفة والرشق اإلسالمي ،وقواعد
اللغة العرب ّية (وهو مكتوب بالروس ّية) ،ومجموعة أمثال عرب ّية مرتجمة للروس ّية.
- 8ثالث مقاالت باللغة الفرنس ّية.
الخاصة يف العقائد ،ويف قواعد اللغة ،والبالغة،
 - 9له مجموعة من املص ّنفات
ّ
والعروض والقوايف ،فضالً عن الجرب واملرياث والحساب ،وأسامء الناس والخيل
األصيلة وتدبيج الرشوح والحوايش عىل مص ّنفات غريه (كتبت يف مرص).
يالحظ بأن معظم مؤلفاته كانت كتباً تعليم ّية ،قد وضعت للطلبة لدراستها أو االستفادة
منها.
أما أهم كتبه ،فكان الكتاب الذي نحاول العرض له وهو كتاب الرحلة ،وقد جاء عىل
صفحة عنوانه« :هذا كتاب تحفة األذكياء بأخبار بالد روسيا للعبد الفقري الشيخ محمد
عياد املرصي الطنطاوي».
واملخطوط محفوظ يف مكتبة جامعة استانبول تحت  766عربجة (عريب) ،وكتب
[[[
املخطوط بخط نسخ عادي وباملداد األسود.
وهناك إشارة إىل هذا الكتاب وردت يف رسالة يكتبها الطنطاوي إىل زميله الطهطاوي،
ٌ
مشغوف بكيفيّة معيشة األوروبيني وانبساطهم وحسن إدارتهم وتربيتهم
فيقول« :أنا
وخصوصاً ريفهم ،وبيوته املحدقة بالبساتني واألنهار إىل ذلك مام شاهدتهم قبيل
مب ّدة يف باريز إذ برتبورغ ال تنقص عن باريز يف ذلك ،بل تفضلها يف أشياء كاتّساع
[[[-الشيخ محمد عياد الطنطاوي ،تحفة األذكياء بإخبار بالد الروسيا ،ص .20
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الطرق ،وإما من قبل الربد فلم يرضين جدا ً ،وإمنا ألزمني ربط منديل يف العنق وليس
فروة ،إذا خرجت وأما يف البيت املدافئ املتينة معدة إلدفاء األرض.[[[ »...
مالحظات عىل كتاب تحفة اإلذكاء وإخبار بالد الروسيا
وقع كتاب تحفة األذكياء يف رواية لرحلة الشيخ عياد الطنطاوي التي بدأت يف 24
محرم 1256هـ 26 ،مارس  1840م من القاهرة حتى وصوله إىل برنبورغ يف  30حزيران
1840م11 ،جامده األول 1256هـ ،وغطّت  52صفحة من الكتاب ،ثم عقد ثالثة أبواب
اتصل األول منها مبنشأ الروس ووالية نوفغورد ( ،)Novgordوالباب الثاين تعلق
بتاريخ برنبورغ ،الطبوغرايف واالثنوغرايف والطبيعي والبرشي فكان دراس ًة (تاريخ ّية،
جغراف ّية جيولوج ّية) ،وقد جعل يف الباب الثاين ثالثة فصول ركّزت يف مادتها عىل حياة
بطرس األكرب وإنجازاته ،ودوره يف نهوض روسيا وتقدمها يف املجاالت :العسكريّة
والسياس ّية واالجتامع ّية والثقاف ّية .ثم عرض األحوال السياس ّية والعسكريّة واالجتامع ّية
خاصة وروسيا عا ّمة يف عهد خلفاء بطرس األكرب.
يف بنوبورغ
ّ
وقد أورد كثريا ً من التفاصيل عن الحروب بني روسيا وجريانها وخصوصاً السويد
ويفس اختيار أحسن بسبب
بقوله« :عزم بطرس الكبري عىل تحصني جزيرة اينيساري،
ّ
أ ّن القلعة ليست فقط محدقة بحف ٍر عارم ٍة بل مبياه النيفا الجارية العميقة ،ومن طرف
األرض صارت منيعة بسبب أن أحدقت بها املنتقعات الخطرية املغط ّية للمواضع
املسامة يف ذلك الوقت بزبورغسيك ستارنا .وسميتها السويد كويفيساري ،يعني
«جزيرة القان» وكذلك الجزائر األخرى القريبة»[[[.
ثم يتط ّرق إىل بناء قلعة يف املكان نفسه كجز ٍء من عمليّة بناء املتاريس والحصون،
إذ قام بها بطرس األكرب بنفسه ،فقام بوضع الحجر .ثم يتط ّرق إىل هجوم قام به الجيش
النمساوي مكوناً من  14000مقاتل ،إال أن هذا الجيش متت محارصته بفعل املوانع
الطبيعة واملوانع التي أقامها الروس إذ أحرقوا القرى حتى ال تتخذ منها القوات السويديّة
مجاالً للتزود بحاجات الجيش فضالً عن ذلك املقاومة التي جعلت الجيش السويدي
[[[-املصدر نفسه ،ص ،22وانظر :محمد عبد الغني حسن ،أعالم النهضة الحديثة ،ص.28
[[[-املصدر نفسه ،ص .124
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يتع ّرض إىل خسائر فادح ٍة يقول عنها الشيخ« :وأنفس خطبك الذي ال تناله ...وأنىك
عدويك الذي ال تقابله»[[[ ،إذ يصف حال الجيش السويدي الغازي «وهو الربد والجوع
الخارج عن العادة ،املتعدي حتى إىل الضباط الذين ذبحوا الخيول وأكلوها ،وهذا
الجرنال مل يتقدم إىل برتبورغ ،بل توغّل يف بالد اينغرى املسكونة ليجد فيها قوت
العسكر ،لكن ما كان ال َع ْود أحمد؛ أل ّن القوزاق بأمر ابرامسني أحرقوا هذه القرى؛ ليسدوا
عىل العدو طريق الخالص ففر وآلت حني مناص ،وأخذ الروس يقتلون السويد ويقولون
لنار غضبهم :هل امتألت؟ وتقول هل من مزيد؟ فكانت هذه املصيبة لهم فائدة قشيبة...
ومل يكن ملجأ للسويد؛ إال البحر الغضبان املتاموج كثري الصواعق .[[[»...ثم إنه يف نهاية
الفصل األخري من هذا الباب يقدم عرضاً إىل إحدى عرش نقطة يحاول من خاللها إيضاح
الجهود اإلصالح ّية والتنظيم ّية والبيئ ّية التي أصدرها القيرص الرويس وألزم بها الرعايا[[[.
وأما الباب الثالث فقد أرخ فيه لعادات الروس وأخالقهم ،والدفن ،ومراسيم الوالدة
واألعياد ،والتنظيامت االجتامع ّية ،ودور املرأة يف املجتمع ،وتقدم الروس يف العلوم
والفنون والسكن وأمناط املعيشة .لقد تط ّرق الشيخ إىل عوائد الروس وأخالقهم
ومالبسهم وأعيادهم وآدابهم وخطواتهم يف العلوم والفنون وغري ذلك ،وفيه فصول جاء
الفصل األول منها بقوله« :قال العالء يف أخالق طائفة الروس :موصوفة بحسن الشكل
وبياض اللون ،وقابل ّية الصنائع ولطافة الخدمة وإطاعة السيد ،وقلة العبادة ،وقلة الصالح،
وكرث اآلباق»[[[ .ويف مراتب الروس إذ يقدم توصيفاً لطبقات املجتمع الرويس؛ فاملرتبة
األوىل األعيان وهذه الرتبة متوارثة ،فابن أحد األعيان يعد منهم ،وأصحاب هذه الرتبة
يتميزون جدا ً ،إذ يجوز لهم رشاء األرايض والعبيد ،وال يحرمون من مجالس الرشف ،وإذا
تزوج أحدهم بامرأة من دون مقامه رفع رتبتها وتسمت باسمه ،ثم إن هذه الرتبة تنقسم عىل
قسمني :أعيان األعيان :وهم من كانوا أعيانا قبل زمان بطرس وتوجد أسامؤهم من الكتاب
الثالث .وأعيان :وهم من بعد بطرس ،وتوجد أسامؤهم يف الكتاب السادس .أما الثاين:
األعيان الذين ال تتوارث رتبتهم ،وهم الغرباء واملستخدمون ونحوهم الذين أنعم عليهم
[[[-املصدر نفسه ،ص .140

[[[-املصدر نفسه ،ص .141
[[[-املصدر نفسه ،ص .158
[[[-املصدر نفسه.185 ،
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القيرص بالنشانات ،فإذا نالوا رتب ًة من القيرص عدوا من األعيان املتوارثة رتبهم ،ولهم رشاء
األرض والعبيد الروس ّية ،إال يف اختالف الدين فيمنع دخول الروس يف ملك املسلم،
كام أ ّن العبد املسلم مينع رشعاً دخوله يف ملك النرصاين ومخالف الدين .والثالث،
التجار :ال يعدون يف الروسيا من األعيان ،فالتاجر ولو ملك ماليني ال يعد من أهل هذه
الرتبة ،إذا تزوج واحد ًة من األعيان حط رتبتها ،وصارت تع ُّد من التجار؛ أل ّن الزوجة تابعة
والخسة .الرابعة ،أوالد البلد إذا ترقوا إىل التجار ونزلوا إىل النظام،
لزوجها يف الرشف
ّ
فلهم حكمهم .الخامس :الفالحون إذا أخذوا يف النظام ،فلهم حكمهم؛ وإال فال يرتقّون
إىل الرتبة األوىل .السادسة ،العسكري ،لكن إذا ترقى العسكري إىل رتبة يستحق منها
كسوة األكتاف بالغضب صار من األعيان ،وذلك أنه البد أن يخدم  15سنة ومن ثم له
الخروج من النظام إن أراد ذلك .السابعة :األرقّاء ،وال يجوز لكل أحد رشاء األرقّاء ،بل
برشوط أن يكون املشرتي من أعيان الروس ،وأن يكونوا تبعاً لألرض ،فليس لألرقاء
سوق يباعون فيه ،إمنا يبيعهم تب ًعا لألرض .وتارة يباعون باالستقالل ،ويجوز إعتاقهم،
ومنهم من يشرتي نفسه ،كاملكاتب وال يصري الرقيق ،ولو بعد العتق من األعيان إذا صار
عسكرياً وترقّى ثم إن األعيان ال ب ّد لهم من الرتبية والتعلم الذي يكتسبون به الرتب»[[[.
أما يف الفصل الثاين املعنون بـ «يف مالبس الروس»؛ فقد أكّد الشيخ عىل تفاصيل
املالبس والعادات التي ارتبطت بها ،وقد جاء عىل ذكر املالبس القدمية قبل التأثر
بالتحديث الغريب ،فقال( :اعلم أن مالبسهم القدمية الباقية يف عوامهم إىل اآلن
ٍ
افرنجي والغالب أنه من الشيت ،أل ّن العوام يحبون األلوان .ثم
قميص
مشتملة عىل
ٍّ
لباس من البفت أو الجوخ ،ثم ج ّبة طويلة محزنة ،ولقسم منها جيب طويلة عريضة
األكامم....ولكن من منذ م ّد َن بطرس الكبري الروسيا ،صارت مالبسهم كمالبس غريهم
ب عنه ببيت الشعر
من األوربيني ،[[[»...أ ّما يف الفصل الرابع فقد تناول «الزواج» وقد ع ّ
اآليت:
ٍ
عروس
وكم يف العرس أبهى من

ولكن للعروس الدهر ساعد

ويذكر طقوس الزواج ويذكر (إما املهور فتعطيه الزوجة وكثري من األزواج صاروا

[[[-املصدر نفسه ،ص .178
[[[-املصدر نفسه ،ص .189
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أغنياء بسبب زوجاتهم؛ فالحسن ليس جالبا للعشق أقوى من املال ،فالقباح الغنيات
يعشقن ويتزوجن مثل الحسان الفقريات:
كنفس الحسناء يف املرآة إذ

برعت محاسنها بغري زواج

[[[

ويذكر الشيخ يف هذا املوضوع الزواج «:وإذا زوجت املرأة سميت باسم عائلة الزوج
ال باسم عائلتها ،ومن له بنات يظهر يف املجالس ويعمل ألجلهن ليايل رقص عىس أن
يعشقن ويتزوجن و مبا نشأ من هذه الواسطة غرور كثري»[[[.
ونجد أنه يف الفصل الخامس يتناول موضوعاً أخر هو «يف التعميد ويوم الوالدة
واالسم والدفن «يصف الدفن يف اليوم الثالث أو الرابع (املعتمد للدفن تهيأ الكنيسة
وتغطي دككها التي تجلس الناس عليها بالجوغ األسود...ثم يحمل التابوت من البيت
إىل الكنيسة مصحوباً باملشيعني ،وتار ًة يحمل التابوت يوم الدفن»[[[.
ويف الفصل السادس يستعرض األعياد الروسيّة ذاكرا ً ألسامء األعياد ومعرفاً بها وهي
تنقسم عىل :أعياد دين ّية مثل«:عيد الفصح وعيد الحوارين بطرس وبولص» ،وغريها من
األعياد الدينيّة ،ويذكر أعياد سياسيّة عيد «جلوس القيرص عىل التخت ...إلخ»[[[ ،ثم
ختم الباب بفصل عارش تناول فيه اللغة الروس ّية وقواعدها وكيف ّية الرتجمة منها وإليها.
وقد حرص الشيخ محمد عياد الطنطاوي يف بداية كتابه عىل توضيح البواعث التي
دعته لتصنيف كتابه ،فقد سأله جامعة من األصدقاء واملعارف أن يسطر يف سفره هذا
الكتاب ،ويودعه فيه ما يقف عليه من حال البالد التي يزورها من عجائب وغرائب ،ومع
ما صادف ذلك عنده من كيل أديب ،وتسجل يف كتابه ،ويدفع البالد التي رحل إليها
وغرائب أهلها وعاداتهم ،مع شذرات علم ّية ونكات أدب ّية وطرف استحسان ّية اخرتاع ّية؛
ليضفي عىل الكتاب ملسة ظرف طردا ً للملل وجذباً للقارئ فقد أورد العديد من النكات
[[[-املصدر نفسه ،ص .197
[[[-املصدر نفسه ،ص .198
[[[-املصدر نفسه ،ص .200
[[[-املصدر نفسه ،ص .204
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اللغويّة واللطائف واملواقف الغراميّة وقد كان خط سري الرحلة من القاهرة إىل جنينة
شريى ومرورا ً بزاوية رزين[[[.
فاإلسكندريّة إذ انتقل إىل باخرة منساويّة وصف درجاتها ونظام اإلقامة فيها
والخدمات التي يقدمها العاملون فيها ثم إىل جزيرة جريد (كريت) العثامنيّة إذ تح ّدث
عن مبانيها ووصف بناياتها وعدد سكانها ومنها إىل مريس كنى وجزيرة سري ثم إىل أزمري
وقد أطنب يف الحديث عنها ،فبحر مرمره حتى استانبول التي أقام بها أياما ،ووصف ما
ني فاحص ٍة نافذ ٍة قباب ومؤسسات ومساجد وخاصة أيا صوفيا
شاهده فيها .ووصف بع ٍ
وغلطة ،ومصانع الورق ،واملتنزهات فيها ،ثم إقامته قبل ذلك يف االسكدار ورحيله
إىل روسيا واإلجراءات الصحيّة؛ بسب الطواعني التي كانت متفشيّة يف بلدان العرب
وبخاصة مرص ،ومن ثم ركب عربة تجرها الخيول بعد تزويده بتذكرة مرور ومرافقه
مرتجم رويس خاص ،وقد وصف الطريق اىل يرنبورغ.[[[...
الخامتة
واقتصادي؛ أل ّن كاتبها يستقي
وتاريخي
واجتامعي
يف
ٍّ
- -1الرحلة هي مبثابة تصو ٍر جغرا ٍّ
ٍّ
ٍّ
معلوماته وما بها من حقائق ،وبالتايل فالرحلة هي نو ٌع من الكتابة تكرث فيه الشهادات
املد ّونة عن األحوال واألصقاع البعيدة عنه ،فهي متثل وصفاً اثنوجرافياً ،ألسلوب
الحياة ،ومجموعة التقاليد ،والعادات والقيم ،واألدوات ،والفنون ،واملأثورات الشعبيّة
لدى جامعة معينة ،أو مجتمع معني ،خالل م ّدة مح ّددة.
- -2أهم ّية الرحلة بشكل عام ،فهي قد شغلت اهتامم الناس منذ القديم يف تبادل
املعارف والتجارب بني الشعوب والجامعات واألفراد سوا ًء أكانت عالقتها
تواصليّة أم رصاعيّة .لكنها تبقى منطاً من أمناط التواصل بني األنا واآلخر.
- -3دوافع الرحلة ،تأيت من زاويتني األوىل عقائديّة والثان ّية معرف ّية ،اهتم اإلسالم
بالعلم عموماً ،وحثّ عىل السعي يف الطلب .وللنص القرآين عىل اختالف
مستوياته وآلياته ،وظيف ٌة تحفيزيّ ٌة تح ِّرض املؤمن عىل التفكري والعمل بنا ًء عىل
القواعد واملعايري املقررة دينياً.
[[[-املصدر نفسه ،ص .25
[[[-املصدر نفسه ،ص .26
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- -4مايض الرحالت ،إذ إن املسلمني متكّنوا باقتدار الفت ،من تكييف ما أخذوه
من اآلخرين بالرتبية الثقاف ّية العرب ّية اإلسالم ّية ،بيشء من املقاومات وال ّ
شك،
لك ّن عمل ّية الهضم أنجزها العقل العريب اإلسالمي بأشكا ٍل أسهمت باقرتاح
انفتاحات فكريّة وعلم ّية ال حدود لها للغرب الالتيني.
- -5االستغراب موضوع الرحالت ارتبط مبا يعرف بالبحث عن صور الغرييّة وعىل
دراسة مكونات التصور العريب اإلسالمي لآلخر يف العصور املختلفة ،ومنها عرص
النهضة موضوع بحثنا عن رحلة الشيخ الطنطاوي؛ لكن هكذا رحالت قدمية يف
عالقة الذات باآلخر متجذرة يف العرص الوسيط وما فيه من أحداث ورصاعات
وما استدعته ،وال تزال ،واقع الضيق والحرية التي يشهدها الفكر العريب املعارص.
- -6تظهر أجواء الرحالت العربيّة يف عرص الطنطاوي واقع العرب كونهم يف
حالة ضعف ،فكانت تلك الحالة هي الخلف ّية الكامنة يف ظهور الرحالت العرب ّية
الحديثة منذ عرص النهضة.
- -7نشط أدب الرحالت أساساً عىل أيدي الجغرافيني واملستكشفني الذين اهتموا
بتسجيل كل ما تقع عليه عيونهم ،فكان هذا النمط من األدب حارضا ً يف ثقافة
املسلمني وآدابهم ،وما زال حضوره يرسخ بأشكا ٍل متنوع ٍة من الحوار مع اآلخر.
 - -8الرحالت العربيّة كانت قد اتّخذت أشكاالً مختلف ًة من حيث املكان والغائ ّية،
وقد ظهرت يف كثري من األحيان عالقة تقوم عىل محاولة تقليد الغرب واتخاذه
قدو ًة بعرف ابن خلدون املغلوب يقلّد الغالب.
- -9بدأت رحلة الطنطاوي داخلية من مدينة طنطا إىل القاهرة ،أرسله والده إليها إذ
حفظ متونًا كثري ًة كمنت املنهج يف علم الفقه ،وألفيّة ابن مالك ،ثم بدأ يف دراسة
الرشوح والتعاليق عىل املتون ،ثم قام بالدراسة يف األزهر والقراءة فيه عىل علامء
كبار.
- -10الشيخ طنطاوي هو أحد علامء اإلسالم الذين يوصفون باملوسوع ّية،
ٍ
صفات علم ّي ٍة وأدب ّي ٍة ودين ّي ٍة متنوع ٍة .فكان خبريا ً يف معرفة القرآن
فقد جمع بني

الخاتمة

والفقه ومتبحرا ً يف اللغة العربيّة ويعرف جيدا ً دقائق األدب العريب قدميه وحديثه.
كام أنه جامع للمخطوطات وشاعر ويقرض الشعر العريب يف نظام القصيدة،
وكاتب مجموعة من الرشوحات عىل أعامل علامء مسلمني.
- -11وقدر للشيخ الطنطاوي أن يعيش حوايل نصف قرن قىض نصفه يف وطنه
األم مرص وأكمل الباقي يف روسيا ،فجمعت حياته بني الحقبتني لتكمل إحداهام
األخرى.
- -12جاءت رحلة الشيخ الطنطاوي إىل روسيا بطلب من القنصل الرويس يف
مرص الكونت ميديم ،يف عام 1839م لالنتقال والعمل يف خدمة القيرص الرويس.
بعد وصوله بشهر واحد فقط إىل العاصمة الروس ّية يف عهد القيرص نيقوالي األول
(1855-1825م) ،عمل بروفيسورا ً يف اللغة العربيّة يف القسم التدرييس يف الدائرة
اآلسيويّة لوزارة الخارج ّية الروس ّية واختري أيضاً برتبة مستشار دولة وبوظيفة مرشف
عىل االحتفاالت امللك ّية.
- -13كتب يف وصف روسيا وأهداه إىل السلطان عبد املجيد ،كتاب «تحفة
أويل األلباب يف أخبار بالد روسيا» أو «تحفة األذكياء بأخبار بالد الروسيا» ،وقد
كتبه عام (1266هـ -1850م) ،ويتناول يف الكتاب وصفًا تفصيليًّا لرحلته من القاهرة
إىل بطرسبورغ ،ويتحدث عن انطباعاته خالل العرشة أعوام األوىل التي قضاها
يف روسيا.
- -14وقع كتاب تحفة األذكياء يف رواية لرحلة الشيخ عياد الطنطاوي التي بدأت
يف  24محرم 1256هـ 26 ،مارس  1840م من القاهرة حتى وصوله إىل يرنبورغ يف
 30حزيران  1840م11 ،جامده األول 1256هـ ،وغطّت  52صفحة من الكتاب،
ثم عقد ثالثة أبواب اتصل األول منها مبنشأ الروس ووالية نوفعورد(،)Novgord
والباب الثاين تتعلق بتاريخ برنبورغ الطبوغرايف واالثنوغرايف والطبيعي والبرشي.
- -15لقد جعل يف الباب الثاين ثالثة فصول ركّزت يف مادتها عىل حياة بطرس
األكرب وانجازاته ،ودوره يف نهوض روسيا وتقدمها يف املجاالت( :العسكريّة
والسياس ّية واالجتامع ّية والثقاف ّية) ،ثم عرضاً لألحوال(:السياس ّية والعسكريّة
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خاصة وروسيا عا ّمة يف عهد خلفاء بطرس األكرب.
واالجتامعيّة) يف بنوبورغ
ّ
- -16الباب الثالث تعرض فيه لعادات الروس وأخالقهم والدفن ومراسيم
الوالدة واألعياد والتنظيامت االجتامع ّية ودور املرأة يف املجتمع وتقدم الروس
يف العلوم والفنون والسكن وأمناط املعيشة.
- -17أكد يف الفصل الثاين عىل تفاصيل املالبس والعادات التي ارتبطت بها
وقد جاء عىل ذكر املالبس القدمية قبل التأثر بالتحديث الغريب.
- -18تناول يف الفصل الخامس موضوعاً آخر هو «يف التعميد ويوم الوالدة
واالسم والدفن» يصف الدفن يف اليوم الثالث أو الرابع.
- -19يف الفصل السادس يستعرض األعياد الروس ّية ذاكرا ً ألسامء األعياد
ومعرفاً بها .ثم ختم الباب بفصل عارش تناول فيه اللغة الروس ّية وقواعدها وكيف ّية
الرتجمة منها وإليها.
- -20إن أهميّة الطنطاوي تنبع من أنه كان من ضمن أربعة عرش أستاذًا يدرسون
فاعل ومتأث ًرا ،ولعله أهم شخص ّية
ً
ومتعلم،
معلم
اللغة العرب ّية يف بالد روسيا
ً
ً
علم ّية عرب ّية وجدت يف روسيا يف القرن الثالث عرش الهجري/التاسع عرش
ريا فعالً يف االسترشاق الرويس ،ويف الوقت نفسه درست
امليالدي ،وأثرت تأث ً
الحياة ووصفتها يف روسيا من خالل مؤلفاته املختلفة.

