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هذا من املؤلفات املمتعة ،إذا كان القارئ
من املهتمني بالتاريخ واألنثروبولوجيا.
ممتع ومهم يف آن ألسباب عديدة ،منها أن
الكاتب متكّن يف مقدمته من عرض تاريخ طويل
ومتداخل ،وبالتايل عىل جانب كبري من التعقيد،
بأسلوب سهل ومجيل .وهو ،كام علينا القول
هنا ،ليس بأقل من مدير متحف طوب قايب يف
اسطنبول ،أي مقر السالطني العثامنيني حتى
الثورة الكاملية.
عرض الكاتب تاريخ الدولة العثامنية ،بعيدً ا
عن منهجية االلتزام بالتقويامت أو لن ُقل بالرسد
* أكاديمي فلسطيني في علم اآلثار ،باحث في التاريخ القديم.

الزمني .ففي فصول كتابه الواحد والعرشين
نرى أنه تناول خمتلف املوضوعات من منظورات
خمتلفة ،لكن من دون التخيل عن مبدأ التسلسل
الزمني.
بدأ الكاتب مؤ َّلفه بعرض مدينة اسطنبول وما متر
به من متغريات تكاد تقيض عىل ما تبقى من تارخيها
العريق ،بعد أن كانت مدينة العامل ملدة ألف سنة
خلت.

من املواد أو املوضوعات التي تعامل معها،
بأسلوبه الراقي واجلذاب :سنان املعامري ،والعائلة
العثامنية ،والسلطان حممد الفاتح ،واملطبخ
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العثامين ،والقصور العثامنية ،وأحياء العلامء يف
املدينة ،والباشاوات العثامنيون ،واآلثار العتيقة،
وغري ذلك.

واإلنجازات التي متت فيها ُبعيد سقوطها ،حيث
كانت مدينة مدمرة ً
فعل بعدما حورصت مدة
تقارب الشهرين.

عرب كل فصل نفهم ميزات املرحلة ذات العالقة؛
فعىل سبيل املثال ،من خالل الفصل املتعلق
بـسنان املعامري نعرف تطور أسلوب البناء يف
خصوصا أن هذا املعامري
الدولة العثامنية وميزاته،
ً
الكبري كان يف حالة ترحال دائمة يف خمتلف أرجاء
السلطنة .يف الوقت نفسه ،نعلم مدى اتساع ذلك
َ
العال العثامين املمتد من جورجيا رش ًقا إىل املجر
غر ًبا ومن سهول أوكرانيا ً
شامل إىل احلبشة جنو ًبا.

أما املطبخ الرتكي العثامين ،فقد خصه الكاتب
بفصل عدَّ د فيه ما رآه من مزايا عىل املطابخ
املجاورة والناتج من ثراء الدولة العثامنية بالشعوب
والقوميات املختلفة ذوات العادات اخلاصة هبا.

هنا يدرك املرء مدى ثراء تلك الدولة برش ًيا وإثن ًيا
وثقاف ًيا.

مل ُيضع املؤلف كتاباته وحتليالته للهوى؛ فنحن
نرى استعانته بكتابات مسترشقني زاروا الدولة
العثامنية يف خمتلف مراحل تطورها ،وكتبوا
مشاهداهتم فيها .فعىل سبيل املثال ،ويف جمال
تصويب النظرة املغلوط فيها إىل وضع املرأة الرتكية
العثامنية (أسرية احلريم وفق األحكام الشعبوية)،
نقرأ كتابات رحالة أملان عن وجودها يف األسواق
وحرية تن ّقلها يف املدن.
كام نعلم من خالل استعراض وضع العائلة الرتكية
العثامنية حال األحياء السكنية التي اكتسبت منزلة
قانونية ،وهو ما دفع العائالت الكبرية العدد إىل
أيضا
السكن يف حي حيوي منازل عديدة .لكننا نقرأ ً
تغي وضع العائلة يف خمتلف مراحل اإلصالحات
ّ
احلكومية ،أي ما ُعرف بالتنظيامت.
من الفصول املمتعة األخرى ،ومن دون االنتقاص
من قيمة سائر فصول الكتاب ،الفصل الذي يرسد
فتح القسطنطينية (اسطنبول) عىل يد القوات
العثامنية بقيادة حممد الفاتح ،وعددها وعديدها

يف فصل آخر يركّز الكاتب عىل أحياء العلامء يف
مدينة اسطنبول ،ومنها حي السليامنية وحي وفا
وحي فزنجلر وحي زينب وحي فاتح ،وغريها.
هذه األحياء ،كام نعلم من الكتاب ،كان يقطنها
علامء الدولة العثامنية ألن السلطان حممد الفاتح
أسس يف جوار مسجد الفاتح ما ُيعرف باملؤسسة
املسمة «صحني ثامن» ،أي القاعات
التعليمية العليا ّ
الثامين.
خيتم الكاتب مؤ َّلفه بفصل «اإلمرباطورية الرومانية
األخرية» ،ويعني هبا السلطنة العثامنية .وهو يركز
عىل هذه التسمية من منظور أن العثامنيني سيطروا
عىل ما كان أرايض اإلمرباطورية الرومانية،
وختموا ذلك بالسيطرة عىل عاصمتها اسطنبول.
ينهي الكتاب مؤلفه بالتشديد عىل رأيه بأن التاريخ
العثامين هو تاريخ األتراك ،أي تاريخ الدولة
الرتكية ،بقدر ما هو التاريخ املشرتك ملا يزيد عىل
عرش أمم جماورة .لذلك ،ال يمكن تلك الشعوب
فهم تارخيها من دون فهم اللغة العثامنية واللغة
الرتكية ،لكن يف املقابل يستطيع األتراك فهمه
ألهنم يتقنون اللغة ويمكنهم بالتايل قراءته .هبذه
املالحظة اخلتامية يدعو الكاتب دعوة واضحة كي
تبوأهتا
تستعيد اللغة الرتكية/العثامنية مكانتها التي ّ
يف املايض غري البعيد.

155
خالد وليد محمود*

الكتاب

 :التداخل الثقايف العريب  -الفاريس:

الكاتب

 :رشيد يلوح

مكان النرش

تاريخ النرش

النارش

من القرن األول إىل القرن العارش اهلجري

 :بريوت

2014 :

 :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

عدد الصفحات 270 :

يأيت صدور كتاب التداخل الثقايف العريب
 الفاريس يف ظرفية تارخيية تتسم بالتوترالعنيف بني العرب وإيران ،وال سيام بعد حوادث
سورية ،حيث أخرج الطرفان أسوأ ما يف ثقافتيهام
من طائفية وأحقاد تارخيية .بينام حاول مؤلف
الكتاب ،الباحث يف الدراسات اإليرانية الدكتور
رشيد يلوح ،دراسة احلدث التداخيل الذي ربط
بني الثقافتني العربية والفارسية منذ القرن األول
إىل القرن العارش اهلجري ،فإنه يعتقد أن ذلك
التداخل يشكّل حد ًثا ثقاف ًيا تبادل ًيا غري مسبوق
تقري ًبا يف تاريخ الثقافة اإلنسانية ،وذلك بالنظر إىل
خصائصه ومواصفاته ونتائجه.

منهج الكتاب وأسئلته
انطال ًقا من هذه املالحظة جاء اختيار الباحث
يلوح ملفهوم التداخل الثقايف ،الذي يعني التفاعل
* باحث في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

واالنتقال بالتشارك ،وهو مفهوم موضوعي
ال حيمل  -بحسب الباحث -أي دالالت
أيديولوجية أو سلبية تفيد اهليمنة أو اإلقصاء يف
وصف ما حدث بني الثقافتني العربية والفارسية.
الحظ املؤلف أن معظم الدراسات املتوافرة حتى
اآلن يف جمال الدراسات العربية  -الفارسية اكتفت
بالعمل ضمن دائرة األدب املقارن ،ولذلك فهي
ً
متكامل
تصورا
بحاجة إىل نظرية ثقافية شاملة تقدم
ً
للعالقة بني الثقافتني العربية والفارسية .يف هذا
السياق ،يروم الكتاب املسامهة يف تأسيس مقدِّ مة
نظرية جامعة بني الثقافتني العربية والفارسية ُتكّن
الباحثني واملثقفني العرب والفرس من جتديد
النظر يف املشرتكات القائمة بينهام.
كم كبري
فرض هذا اهلدف عىل الباحث النظر يف ٍّ
من نصوص الرتاث العريب  -الفاريس املتقاطع
ثم البحث
عىل ُص ُعد الزمن واجلغرافيا واملضمونّ ،
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ثم
بني ثناياه عن العنارص التداخلية الكامنةّ ،
استخالص نتائج حتاول تفسري حقيقة التداخل
الثقايف العريب  -الفاريس .وقد تط ّلب هذا املسلك
االستعانة بمناهج تاريخ الفكر والنقد الثقايف
واألنثروبولوجيا الثقافية ،ومناهج االستقراء
والتحليل واملقارنة ،من دون االعتامد كل ًّيا عىل
واحد منها ،وخاصة أن طبيعة موضوع الدراسة
حتتاج إىل بذل جهد مضاعف يف رصد النامذج
الثقافية ،من دون التّورط يف تت ُّبع تش ّعباهتا.
من امللحوظ أن املجال الزمني الذي اختار الكتاب
االشتغال داخله شاسع للغاية ،والسبب يف ذلك
 بحسب الباحث  -هو الرغبة يف رصد املآالتاحلضارية الكربى ملسار التداخل الثقايف بني
العرب والفرس؛ ذلك أن تت ّبع مسافة عرشة قرون
كفيل بإعطاء أجوبة م ْقنعة عن هذا التداخل الذي
كان وراء والدة حضارة إنسانية ،هي احلضارة
العربية اإلسالمية التي كان هلا دور أسايس يف
التحوالت التي عرفتها البرشية يف الغرب.
ُّ
وقد تناول الكتاب جمموعة من اإلشكاليات
اجلزئية والرئيسية وردت ضمن ثالثة فصول
رئيسية :يف الفصل األول تم بسط مدخل نظري
تارخيي عرب مبحثني رئيسيني ،عرض الباحث يف
املبحث األول لعالقة الثقافة بالتاريخ ،واحلاجة
اإلنسانية إليها ،ثم تناول مفهوم التداخل
الثقايف يف ُبعده احلضاري ،وكيف قاربته جهود
األنثروبولوجيا الثقافية.
ويف املبحث الثاين وقفت الدراسة عىل اإلطار
التارخيي العام الذي حكم العالقات العربية -
الفارسية قبل اإلسالم ويف فجر الدعوة النبوية،
التحول يف العالقة اجلديدة
وحاولت رصد حلظة
ّ
التي بدأت تنسج خيوطها بني الضفتني العربية
والفارسية.
واشتمل الفصل الثاين بدوره عىل مبحثني حموريني،
مفص ًل ملقدمة نظرية يف
املبحث األول كان بس ًطا ّ
فهم آليات التداخل العريب -الفاريس ،وهي التي
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ثم املبحث
اصطلحنا عليها بـ«النواظم الثالثة»ّ .
أهم قضايا وأسئلة
الثاين الذي ُخصص لعرض ّ
النقاش الثقايف العريب  -الفاريس ،من خالل ثالثة
أسامء هي حممد عابد اجلابري وعبد احلسني زرين
كوب ومرتىض مطهري.
أما الفصل الثالث واألخري من الكتاب ،فقد اهتم
باجلانب التطبيقي ،وذلك عرب مبحثني ،األول
كان يف عرض وحتليل بعض النامذج الثقافية
التداخلية التي تنتمي إىل املرحلة املمتدة بني
القرنني األول واخلامس اهلجريني ،بينام تناول
املبحث الثاين املرحلة الثانية املمتدة بني القرنني
السادس والعارش اهلجريني ،وهو يشتمل عىل
حمور اهتم برصد التحول احلضاري الذي عرفه
التداخل الثقايف العريب اإلسالمي وتأثره يف الثقافة
األوروبية الناهضة حينئذ.

نتائج الكتاب

خلص الباحث يف هناية كتابه إىل جمموعة من
النتائج نذكر منها:
 العالقات العربية  -الفارسية قبل اإلسالم ملدائم عالقة بني طرفني متكافئني؛ فقد كان
تكن ً
العرب لقرون قبل ظهور الدّ ين اجلديد يف وضعية
رسخ يف
التابع لإلمرباطورية الفارسية ،وهو ما ّ
أذهان الفرس تلك النظرة الدّ ونية إىل العرب،
ورغم ذلك كان بعض ملوك فارس ُيقدّ رون
ملكة ّ
الشعر عند العرب ،ويعتربوهنا عامل مت ُّيز يف
حياهتم الصحراوية ،وبنا ًء عليه استنتج الباحث
أن العالقات الثقافية العربية  -الفارسية قبل
اإلسالم مل حت ّقق كفايتها التّبادلية؛ إذ مل تنضج تلك
مؤهلة لبلورة تداخل ثقايف
العالقات ومل تكن ّ
أقر بوجود مؤ ّثرات تفاعلية شكّلت
عميق ،لكنّه ّ
األرضية اخلصبة الكتامل الرشوط التارخيية يف ما
بعد النطالق صريورة التداخل الثقايف العريب -
الفاريس.
تأثريا يف التداخل
 يم ّثل اإلسالم ا ُملح ّفز األكثر ًالعريب  -الفاريس ،وهو الذي م ّيز بوضوح بني ما

مناقشات ومراجعات
ُك ُتبُ ..ك ُتبُ ..ك ُتب..

قبله وما بعده يف مسار العالقات الثقاف ّية العربية
 الفارسية ،بحيث يستطيع اجلميع أن يالحظمركزي جديد يف حركة التداخل
حضور عامل
ّ
الثقايف العريب  -الفاريسَ ،ن َقل املجتم َعني العريب
والفاريس نقلة نوعية إىل مرسح التفاعل العاملي.
 إن نزول أول آية قرآنية تأمر النبي (ﷺ) بالقراءةأعطى اهلوية الثقافية اإلسالمية املتشكّلة سمة
أسس
الوعي املبدع واملتط ّلع إىل اآلفاق ،وهو ما ّ
العالقة بني الدّ ين اجلديد والثقافة منذ الوهلة األوىل
عىل حمور اإلنسان ،كام مل يرتك اإلسالم العالقة بني
الدّ ين والثقافة ساكنة أو حمكومة بتل ّقي الثانية من
األول ،بل م ّيزها بعنرص اإلبداع .وقد م ّثلت فرتة
الرسالة النبوية مرحلة نضج املنهاج النبوي يف
معاجلة احلياة اإلنسانية .هذا الفهم اجلديد للجهد
الثقايف اإلنساين أعطى العرب قابلية لالنفتاح عىل
ً
تفاعل
الشعوب األخرى وتق ّبل عنارصها الثقافية
ً
وتبادل.
 استشعر الباحث ،بعد قراءاته املتفحصة يفنصوص من الرتاثني العريب والفاريس ،وجود
روح واحدة ترسي فيهام ،كام الحظ أن عموم
مسار التداخل الثقايف العريب  -الفاريس بعد
عمقت
اإلسالم كان حمكو ًما بثالثة نواظم رئيسية ّ
تأثريه يف كال الفضاءين ،وهي ،عىل التّوايل :الناظم
الدّ يني والناظم اجلغرايف والناظم الزمني.
كان للناظم الديني دور بالغ األمهية يف هتيئة املناخ
العام لقيام تداخل ثقايف بني العرب والفرس ،إذ
اقتنع الفرس بكون رسالة اإلسالم هي حتريرهم
من أغالل األكارسة .وكان هذا الناظم منطل ًقا
لعملية التداخل عندما رتّب نظرة الطرفني العريب
والفاريس إىل الوجود ،وإىل بعضهام ،وشكّل صامم
األمان للصريورة العربية  -الفارسية التداخلية،
تعرضت
وخاصة يف القرون الالحقة عندما ّ
هلزات عنيفة.
العالقات بني الضفتني ّ
يقصد الكاتب بالناظم اجلغرايف تلك املدن
واألماكن التي احتضنت التفاعالت التداخلية
طوال عرشة قرون كاملة .وقد برزت أمهية هذا
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الناظم منذ املرحلة السابقة لظهور اإلسالم ،بينام
نضجت أدوار املحاور اجلغرافية التداخلية بعد
اإلسالم ،حني تعدّ دت ملتقيات العرب والفرس،
فسامهت اجلغرافيا بقوة يف التّحوالت الثقافية التي
بلورها كال الفاعلني :العرب والفرس.
التحول الذي أحدثه اإلسالم
وأشار الباحث إىل
ّ
يف فلسفة املكان؛ إذ أصبح هلذا األخري سلطة
روحية عندما مزجه بالغيب ،وتُشكِّل مشاعر
احلج يف هذا السياق ً
بارزا؛ لذلك مل تكن
مثال ً
ِّ
ً
عامل حمايدً ا يف
بأي حال من األحوال
اجلغرافيا
ّ
تاريخ التداخل الثقايف العريب  -الفاريس.
أ ّما الناظم الزمني ،فيمتح أمهيته من كونه الوعاء
التارخيي للصريورة التداخلية ،إذ الحظ الباحث
أن اإلسالم أعطى حياة العرب معاين زمنية
جديدة ،نقلتهم من حالة العبث إىل القصد ّية
عندما ربط بني العمل والوقت ،وارتبط كال
الطرفني (العمل -الوقت) باملسؤولية .إن هذا
الفهم اجلديد للزمن ساعد العرب عىل إنتاج
ثقافتهم من داخل الزمن.
وأثبت الباحث يف الشق التطبيقي من دراسته أن
أنشطة عملية التداخل الثقايف العريب  -الفاريس
بقوة النواظم الثالثة :الدّ يني
كانت حمكومة ّ
والزمني ،فهي تنمو يف الغالب حتت
واجلغرايف ّ
ناظمني
تأثري النواظم الثالثة م ًعا ،أو حتت تأثري
َ
عىل األقل .وكمثال عىل ذلك ،ذكر الكاتب
الدور احلاسم واملبدع ألبناء بالد فارس يف خدمة
الثقافة العربية اإلسالمية وعلومها ،وهي اخلدمة
التي أعطت التداخل بني الطرفني ُبعد الوعي
بالذات والعامل .وقد كان احلافز الناظم هلذا
املوقف الفاريس هو الناظم الدّ يني ،ذلك أهنم
رأوا يف تأسيس علوم اللغة العربية ً
عمل دين ًّيا
خيدمون به لغة القرآن ،يف حني ّ
تأخر اهتامم النخب
الفارسية بلغتهم أربعة قرون ،كانت وعا ًء زمن ًّيا
كاف ًيا احتضن تفاعالت ثقافية مع ّقدة أنتجت يف
سمها الباحث «اللغة
النهاية لغة فارسية جديدةّ ،
الفارسية التداخلية» .ونالحظ هنا بجالء أمهية
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الزمني يف تفعيل جانب مهم من التداخل
الناظم ّ
الثقايف بني العرب والفرس.
 استعرض الباحث جان ًبا من النقاش املعارصالذي تناول صريورة التداخل الثقايف العريب -
الفاريس ،وذلك من خالل ثالثة أسامء عربية
وفارسية فاعلة :املفكّر العريب حممد عابد اجلابري،
واملفكّران اإليرانيان عبد احلسني زرين كوب
مطهري .وخلص يف اخلتام إىل أن ً
كل من
ومرتىض ّ
اجلابري وزرين كوب دافع عن موقف سلبي من
التداخل الثقايف العريب  -الفاريس ،يف حني حاول
مطهري أن يكون وسط ًّيا يف موقفه .واستنتج
ّ
الكاتب أن موقف املث َّقف املعارص ،سوا ًء يف الضفة
العربية أو يف الضفة الفارسية من التداخل العريب
يتحرر بعدُ من سلطة األسطورة
 الفاريس ،ملّ
التارخيية ومن إكراه األيديولوجيا ،كام مل يستطع
ال ّطرفان إىل اليوم بلورة موقف علمي موضوعي
الشخ
يقيم عالقتهام ببعضهام ،وخاصة بعد ّ
تعرضت له هذه العالقة بعد عرص اخللفاء
الذي ّ
الراشدين يف القرن األول اهلجري ،وبعد دخول
االستعامر الغريب عىل اخلط يف هناية القرن التاسع
عرش وبداية القرن العرشين.
 أثبت الباحث أن التداخل الثقايف العريب -الفاريس كان عملية واعية ومدركة؛ إذ م ّيز معظم
الفاعلني الفرس والعرب يف هذا املسار بني انتامئهم
إىل مرشوع ثقايف تداخيل عاملي وانتامئهم إىل
اخلصوصية املحلية .وأظهر الكثري من النصوص
نجاح هؤالء يف تفادي االصطدام بني اخلاصيتني
الذاتية املحلية والعاملية التداخلية ،بل أبدعوا أ ّيام
إبداع يف استثامر قوة األوىل ألجل إغناء الثانية.
حترر املنتج
وقد الحظ الباحث ً
أيضا أنه ك ّلام ّ
التعصب
التداخيل العريب  -الفاريس من قيد
ّ
عب بصدق عن املشرتك
للخصوصية الذاتية ّ
التداخيل.
أيضا إىل أن التاريخ العريب
 توصل الباحث ًاإلسالمي ال ُيربز الشخصية الفارسية إال يف
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كثريا هذه
أدوارها السلبية اهلدّ امة ،بينام ال يذكر ً
الشخص ّية عندما تكون مسامهاهتا إجيابية يف البناء
املعريف والعلمي -وهو كثري والفت للنظر -وهو
رسخ يف العقل العريب صورة الفرس السلبية
ما ّ
وأثرهم يف الثقافة اإلسالمية .وتُشكّل هذه
النظرة السلبية أحد الدالئل التي يسوقها اخلطاب
املتطرف اليوم ،ليؤكِّد حت ُّيز
القومي اإليراين
ِّ
العرب وعقوقهم للمرجعية اإلسالمية ،ونكراهنم
خدمات الفرس وفضلهم عىل احلضارة العربية
اإلسالمية.
تعرض مسار التداخل الثقايف العريب  -الفاريس
 ّطوال القرون األربعة املاضية لرضبات قاسية،
أهم
وكان التعصب الطائفي واأليديولوجي من ّ
الوسائل التي استُخدمت يف تقويض هذا املسار.
و ُيعترب وصول الصفويني إىل سدّ ة احلكم يف بالد
فارس حلظة حاسمة يف هذا السياق؛ إذ يتحالف
االستبداد والتعصب العرقي والطائفي أول مرة يف
تاريخ فارس اإلسالمي ،لتبدأ عملية عزل البالد
عن فضائها احلضاري شي ًئا فشي ًئا ،فتدفع رغبة
الصفويني  -ذوي األصول الرتكية السنّية -يف
حلكمهم ،إىل
احلصول عىل مرشوعية تارخيية ودينية ُ
عنرصي املذهب الشيعي االثني عرشي
توظيف
َ
والقومية الفارس ّية يف حرب عسكرية وثقافية ضد
اخلالفة العثامنية ،التي مل يربئها الباحث بدورها من
انحرافاهتا وأخطائها يف هذا اإلطار.
يف ختام الدراسة ،أكد الباحث دور العرب
والفرس املشرتك طوال قرون طويلة يف صناعة
تداخلهم الثقايف ،وكان تنوعهم الديني والعرقي
ً
عامل حم ِّف ًزا هلذا املسار .ومن هذا املنطلق دعا
عموم النخبة يف كلتا الضفتني ،العربية والفارسية،
التحرر ما أمكن من أغالل التاريخ املانعة
إىل
ّ
لالنجامع احلضاري العريب الفاريس؛ فباعتقاده أن
تصور شخصية عاملية للعرب
من شبه املستحيل ُّ
والفرس ،اليوم وغدً ا ،من دون استئناف كال
ال ّطرفني مسارمها احلضاري التداخيل.

