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افرتا�ضات التاريخ للوجود العربي ون�ش�أة الأفالج يف عُ مان
هاجر ال�سعدي

يقول تركي احلمد« :عندما نتح َّدث عن التاريخ ،ف�إنَّ الذهنَ ال ين�صرف �إىل كيان مو�ضوعي حم َّدد ومعني ،بل �إنَّ امل�س�ألة ُمتعلقة
مبفهوم ذاتي يختلف باختالف النظرة املنطلقة من اختالف الفل�سفات والأيديولوجيات والعقائد»َ .ب ْيد �أنَّ التعددية الذهنية
الإن�سانية � -سواء يف النظر �إىل التاريخ �أو احل�ضارة�...أو غريها -جتعل من الإن�سان �صانعا للتاريخ واحل�ضارة ،ال جمرد كائن
ا�ستاتيكي م�ستكني لغرائزه ،على الرغم من �أنَّ هذه التعددية تُفرز �صراعات �أو تناف�سا بني احلقائق املطلقة للأيديولوجيات
تعك�س جتاو َز الإن�سان فكرة �أنه ا�ستاتيكي وم�ستكني لغرائزه.
والعقائد .واجلدير بالذكر �أنَّ مثل هذه ال�صراعات
ُ
��د � َّأن ال��ب��اح��ث (ج�����.س .ويلكن�سون) يف مقالته
جن ُ
املعنونة بـ»�سلوت ون�شوء الأف�لاج يف عمان» يف جملة
الت�سامحُ ،يغربل افرتا�ضات التاريخ للوجود العربي
ون�ش�أة الأف�لاج يف عمان عرب قرية �سلوت؛ وهي �أهم
املواقع العمانية و�أكرثها ح�ضورا يف ال�سياق التاريخي
العربي؛ من منطلق �أنها متثل م�سرح ق�صة مالك بن
فهم ،و�إىل جانب �آخر موقع بناء الأفالج التي بناها
حد الروايات التاريخية،
�سليمان بن داود؛ وذلك على ِّ
وميكنني ال��ق��ول ب���أن الباحث يف مقالته ق��ام بعر�ض
الأق�����ص��و���ص��ات العمانية وال���رواي���ات امل��رك��ب��ة حم��اوال
وه���ذا �آخ���ر م��ا يفهمه ال��ق��ارئ ب��ع��د ق���راءة الأ���س��ط��رالأخ�يرة يف املقال -ا�ستخراج العن�صر احلقيقي من
جم��م��وع��ة الأ���س��اط�ير وال���رواي���ات امل��رك��ب��ة ،ل��ك��ن دون
اال���س��ت��ن��اد �إىل تفنيد ال�����ش��واه��د الأث��ري��ة و�إب����راز علل
دح�ض بع�ض ال��رواي��ات� ،إىل جانب عر�ض الأ�ساطري
دون حماولة منه بالتعاطي معها باحلجة والنقا�ش.
واعتمد الباحث ذل��ك م��ن خ�لال ا�ستفتاحه بهجرة
الأزد ثم م�أرب ،ثم هجرة مالك بن فهم ،و�أخريا بناء
عد �سد م�أرب معجزة تاريخ �شبه
الأفالج يف عمان .و ُي ُّ
وردت الكثري من الأقا�صي�ص
اجلزيرة العربية؛ حيث
ْ
والروايات حوله والتي مازالت قابلة للنقا�ش .ومن
هذه الروايات � َّأن انفجا َر ال�سد ال��ذي �أف�ضى بهجرة
الأزد تعر�ض يف احلقيقة مل��رات ع��دي��دة م��ن اخل��راب
يف اخلم�سمائة �سنة الأوىل بعد امليالد ،وبرزت رواية
�أخ���رى تعلل ت��ف ُّ��رق الأزد �إث��ر اجتياح ال�سيول لل�سد
وانتقلت القبائل ال�سبئية -نتيجة ال�صعوبات املتعلقة
ب��ال�����س��د؛ م���ن ح��ي��ث م����واد ال��ب��ن��اء وع���وام���ل ال��ت��ع��ري��ة
ومفاج�آت ال�سيول� -إىل عمان بقيادة مالك بن فهم
�إىل ق��ري��ة ���س��ل��وت ال��ت��ي ك��ان��ت ي�سكنها الأخ��م��ي��ن��ي��ون،
وح��دث ���ص��راع ب�ين مالك ب��ن فهم وب�ين الأخمينيني
ن��ت��ي��ج��ة رف�����ض الأخ��م��ي��ن��ي�ين �إق���ام���ة ع���رب م��ال��ك بن
فهم ،وانت�صر مالك يف احل���رب ،و�أت���ى ت�سمية عمان
ب���ـ»الأزد» �-أطلقه الأزدي���ون عندما نزلوا عمان ،وهو
ا�سم �أح��د �أودي��ة م���أرب يف اليمن -وذل��ك بعدما كانت
تعرف باال�سم الفار�سي «جمان وم�أرب» ،واجلدل بني
امل���ؤرخ�ين وعلماء الآث���ار هنا قائم على نقطة هجرة
القبائل العربية �إىل عمان :هل قبل �أو بعد الإ�سالم؟
�أي معرفة الق�صة التاريخية للوجود العربي وال�صراع

مع الإمرباطورية ال�سا�سانية؛ َب ْيد � َّأن املتتبع لتاريخ
ال��ه��ج��رات ال��ع��رب��ي��ة ���ش��م��اال وج��ن��وب��ا ي��ج��د � َّأن �أغ��ل��ب
الروايات العربية الكال�سيكية قد �أ�شارت �إىل � َّأن دخول
القبائل العربية �إىل عمان قد مت قبل الإ�سالم بعدة
مئات من ال�سنني ،رغم وجود روايات ت�شري �إىل تزامن
ه��ج��رة ال��ع��رب �إىل ع��م��ان م��ع ح��ك��م دارا ب��ن دارا بن
بهمان .واجلدير بالذكر � َّأن �أغلب الروايات التاريخية
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����س��د م�������أرب وه���ج���رة الأزد م���ع اخ���ت�ل�اف
حيثياتها ترتكز على ثيمة رئي�سية �أو عن�صر حقيقي
مت�شابه وه��ي خال�صة ال��رواي��ة التي ذكرتها �أع�لاه.
ومن هنا ،ميكننا القول ب�أنه ورغم التعددية الذهنية
الإن�سانية وم��ع اخ��ت�لاف الأي��دي��ول��وج��ي��ات والعقائد
يف غربلة و�إي�����ض��اح ال��ت��اري��خ فيما يخ�ص حقيقة �سد
م����أرب وه��ج��رة الأزد ،ف���� َّإن العن�صر احلقيقي -مركز
الأ����س���ط���ورة -م��وج��ود م��ع ام��ت��زاج��ه ببع�ض الق�شور
التي ت�شكل �أفكا َر و�أفها َم الأجيال ومعتقداتها .ومن
هنا ،مُيكننا القول ب�أن الأ�سطورة ق�صة حقيقية عند
ب��داي��ة ظ��ه��وره��ا ،ث��م �أُ���ض��ي��ف �إل��ي��ه��ا بع�ض التفا�صيل
أقتب�س
فبدت خيالية يف نظر الأجيال التالية .وهنا� ،
ْ
ُ
التفاتة ويلكن�سون يف بداية مقالته؛ حني ذكر � َّأن على
ال��ب��اح��ث �أن ي��ق��رن ذه��ن��ه ب�ين م�صطلح «الأ���س��ط��ورة»
والعبارة التي تقول «الأ�سطورة التي ينبغي �أن تُقر�أ».
وجند هنا �إ�شارة �ضمنية تفيد ب�أنه لي�ست كل �أ�سطورة
تُه�ضم منطق ًّيا؛ ففهم التاريخ ينبغي �أن يكون وفق
ُ�سنن الكون وقوانينه ،ال وف��ق وع��ي �أ�سطوري يفاقم
امل�شكالت و ُيلقي املا�ضي يف غياهب الوعي املنحرف.
�����ض��ا � َّأن مالك
وال���ذي ال مُيكننا �إن��ك��اره يف ال��ت��اري��خ �أي ً
ب��ن فهم -ك�شخ�صية ت��اري��خ��ي��ة -ت�ستح�ض ُر الأذه���ان
العربية �أهميته يف تف�سري ا�ستقرار ال��ع��رب يف �شبه
اجلزيرة العربية ،وحت��درات الأن�ساب .وهجرة الأزد
بقيادة مالك بن فهم مهمة يف الر�ؤية البعيدة للعرب
الأولني .ويف جانب �آخرُ ،يع ِّرج الباحث �إىل ذكر ق�صة
تدمري الفر�س للأفالج التي �أن�ش�أها �سليمان بن داود
ال�شخ�صية القر�آنية التوراتية -والتي بلغ عددها 10�آالف؛ حيث يفرت�ض التاريخ � َّأن الأخمينيني �أع��ادوا
�سيطرتهم على عمان وارتبط ذلك مب�س�ألة الأفالج،
وتوجد ق�صة بارزة مفادها � َّأن نظام القنوات يف �إيران
����دا؛ ح��ي��ث � َّإن ال���ذي ي�ستخدمونه ال��ي��وم ال
ق���دمي ج ًّ

ي���درون م��ن �أي���ن ت��ب��د�أ ال��ق��ن��اة ،وم��ا ه��ي م�����ص��ادر املياه
امل��ت��دف��ق��ة ف��ي��ه��ا؛ ل��ذل��ك لي�س غ��ري��ب��ا �أن ت��ك��ون بع�ض
ال��ق��ن��وات يف ع��م��ان ي��زي��د ع��م��ره��ا ع��ل��ى الأل���ف���ي ع���ام،
وال��ق��ن��وات القدمية التي ج��رى االع��ت��م��اد عليها عرب
ق���رون متطاولة �سماها العمانيون داودي����ة �أي �أنها
وتنامت الأ�ساطري وال��رواي��ات،
تعود للنبي �سليمان،
ْ
���ددت الأذه�����ان امل��ف�����س��رة ال��ت��ي حت����اول ف��ك �شفرة
وت���ع َّ
الكيفية التي قام بها �سليمان بناء الأفالج يف �سلوت،
ومعظم ال��روائ��ي�ين �أخ��رج��وا م��ن عهدتهم ال��رواي��ات
بـ«اهلل �أعلم».
بينما امل���ؤل��ف��ون ال��ع��م��ان��ي��ون ُي�����ش�يرون �إىل �سليمان
باعتباره من�شئَ الأفالجَ ،ب ْيد � َّأن االرتباط الذي �أقاموه
معقد بع�ض ال�شيء .و�أغلب الروايات التاريخية التي
ع���زت ن�����ش���أة الأف��ل�اج �إىل �سليمان ب��ن داود م�صدرها
واح���د «ال���ت���وراة» مب��ا ف��ي��ه��ا ال��دالئ��ل والإ����ش���ارات التي
ا�ستند �إليها الباحث ويلكن�سون يف م�س�ألة ن�ش�أة الأفالج
وربطها ب�سليمان بن داود ،وميكنني �أن �أعزو ذلك �إىل
نتيجة �ضعف الإ�شارات الأثرية ،و�أن النظر �إىل تقنية
وهند�سة الأف�ل�اج �أم��ر ي��ف��وق ق���درات الإن�����س��ان الأوىل
نتيجة اجل��ه��ود الكثيفة ال��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا� ،إ���ض��اف��ة �إىل
وجود عنا�صر يف الق�صة العمانية موجودة يف القر�آن
ال��ك��رمي وه��ي عنا�صر ح�سبت م��ن �ضمن املت�شابه يف
ال��ك��ت��اب؛ ف��ق��د ك��ان��ت ل�����س��ل��ي��م��ان ع�لاق��ة ب��ع��امل اجل���ن،
ويفهم لغة الطيور واحليوانات...وما �إىل غري ذلك.
ومن �ضمن الق�ص�ص ال�شعبية املتنامية امتدادا للق�صة
الأ�صلية ،وتعد مهمة للأق�صو�صة العمانية :الرحلة
اليومية بني ال�شام و�أفغان�ستان على �سجادة حريرية،
والق�صة امل�شرتكة ب�ين ال��ت��وراة والق�ص�ص اجلنوبي
تركت
الغربي� ،إ�ضافة �إىل � َّأن ق�صة �سليمان باليمن
ْ
�آث��اره��ا .ف��ال��ع��دة الأ���س��ط��وري��ة �أم���ام من�شئ الأف�ل�اج يف
ق��ري��ة �سلوت جت��اب��ه ا�ستفهاما يف م�س�ألة ال��رب��ط بني
�سليمان ون�ش�أة الأفالج.
��ب ح��ظ��وة
وك����لُّ م���ا مت ذك����ره �أع��ل��اه ُي�ب�ره���ن ���س��ب َ
«���س��ل��وت» ب���أه��م��ي��ة يف ال�����س��ي��اق ال��ت��اري��خ��ي ال��ع��رب��ي.
و�أخريا ميكننا القول ب�أن تراجم التاريخ ،وال�سري،
قد حفظت لنا الكثري من الأخبار املت�شعبة والآثار
بحق �إىل كثري من التدقيق
املتناق�ضة ،والتي حتتاج
ٍّ
ومزيد من ال�ضبط.
hajirwork@outlook.com

