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الكاهن يوحنا ..من مخطوطات التاريخ إلى
روايات األدب الحديث
أسماء القطيبي
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يف مقاله «�أوروبا والإ�سالم ..مملكة الكاهن يوحنا» يتحدث الباحث حامت الطحاوي ع ّما �أ�سماه خرافة الكاهن يوحنا ،الكاهن الذي زعم امل�سيحيون �أنّه �أ�س�س مملكة يف ال�شرق يف
القرن الثاين ع�شر ،و�أنّ هذه اخلرافة ر ّوجت من رجال الدين وحكام �أوروبا ال�شرقية لتكون ذريعة لال�ستعمار ال�سيا�سي ،وطريقا ممهدا لعبور احلمالت التب�شريية .ويورد الطحاوي
يف مقاله العديد من الأدلة التي ي�ستند عليها لت�أكيد زيف هذه الأ�سطورة منها ت�ضارب الروايات الغربية ،واخللط بني بالد الهند وبالد احلب�شة يف الروايات املتداولة حول هذا
الكاهن ،وعدم و�ضوح هويته يف امل�صادر ،فلكل زمان كان هناك الكاهن يوحنا با�سم خمتلف ،وتبدل مكان �إقامته كما يذكر امل�ست�شرقون الذين حاولوا االلتقاء به ،بالإ�ضافة
لل�شكوك الكبرية حول م�صادر املخطوطات املن�سوبة �إليه.

� ّإن �صناعة الوهم نوع من ال�سيا�سة مار�سها كثري من
ال�ق��ادة وامل��ؤث��ري��ن على م��ر التاريخ خا�صة يف ف�ترات
ال���ص��راع ،ملحاولة ال�ت��أث�ير على العقل اجلمعي بغية
ال��و� �ص��ول لأه� ��داف م�ع�ي�ن��ة .وخ��راف��ة ال�ك��اه��ن يوحنا
لي�ست �إال م�ث��اال وا��ض�ح��ا ل��ذل��ك .ف�ف��ي ع���ص��ور كانت
و�سائل التوا�صل فيها �شحيحة وبطيئة ر ّوجت الكني�سة
الكاثوليكية ل�شخ�صية مثالية تدعى الأب يوحنا ،وهو
كاهن يعي�ش بني �أتباعه يف بالد امل�شرق ،متنعما بحياة
رغ�ي��دة وم��ؤدي��ا فيها دوره يف ال��دع��وة �إىل امل�سيحية.
ففي ر�سالته ال�ت��ي �أر��س�ل�ه��ا ل�ل�إم�براط��ور البيزنطي
مانويل كومنني ع��ام  1165وال�ت��ي يعتقد املخت�صون
اليوم بعدم �صحتها و�أ ّنه ّ
مت تدبيجها يف �أملانيا ،يقول
الكاهن يوحنا ...« :وتوجد يف بالدنا كميات �ضخمة
م��ن ال��ذه��ب وال�ف���ض��ة والأح� �ج ��ار ال �ك��رمي��ة ،وك��ذل��ك
ح�ي��وان��ات م��ن جميع الأن ��واع والأع� ��داد ،ن��ؤم��ن �أن��ه ال
يوجد مثلها حتت ال�سماء ،كما ال يوجد لدينا فقراء،
ونقوم بالرتحيب وا�ستقبال جميع الغرباء والرحالة
وامل �� �س��اف��ري��ن وال ي ��وج ��د م �ك ��ان ل�ل���ص��و���ص وق��اط�ع��ي
الطرق والزناة يف بالدنا »....وي�ستمر يف و�صف البلد
واحلا�شية حتى يقول« :غاية الأمر �أ ّنه �إذا متكنت من
عد جن��وم ال�سماء ،وحبات رم��ال البحر ،عندها رمبا
تكون قد جنحت يف عد و�إح�صاء مدى قوتنا وثروتنا
وم�ساحة بالدنا» ،وهي ر�سالة بال �شك دغدغت �أحالم
ك��ل م��ن ق��ر�أه��ا بال�سفر �إىل ب�لاد اهلل امل�خ�ت��ارة (ب�لاد
الأب ي��وح�ن��ا) يف و��س��ط ال���ش��رق ،وم ل��أت ك��ل م�سيحي
ف �خ � ًرا و�أم �ل��ا يف ان �ت �� �ش��ار ال ��دي ��ن امل���س�ي�ح��ي ع �ل��ى يد
الكاهن احلكيم يوحنا .ولأ ّنه كان من ال�صعب الت�أكد
من �صدق ر�سالة كهذه ،فلم يكن للمتلقي خيار �سوى
ت�صديقها ،خا�صة و� ّأن �صورة ال�شرق مل تكن وا�ضحة
املعامل لدى امل�سيحي الغربي.

� ّإن الهدف من اختالق �شخ�صية �أ�سطورية كالكاهن
يوحنا لها �أبعاد ع��دة؛ ففي زم��ن تتناف�س فيه الأمم
على تو�سيع ح��دوده��ا وزي ��ادة ن�ف��وذه��ا ك��ان االنت�صار
الأكرب هو ت�أ�سي�س مملكة داخل بلد الأعداء ،ومملكة
ال�ك��اه��ن ي��وح�ن��ا ح���س��ب ال ��رواي ��ات ك��ان��ت مم�ل�ك��ة تنعم
باال�ستقرار ال�سيا�سي وال�سالم التام مع ما يجاورها
م ��ن مم ��ال ��ك ،وال ي �ت ��أت��ى ل �ه��ا ذل ��ك �إال ب � ِع ��دة وع �ت��اد
جاهزين دو ًما للدفاع والهجوم .وتناقل الروايات عن
هذه اململكة كاف لوحده جلعل العدو يعيد ح�ساباته
وي�ضع توقعاته.
�إ�ضافة لذلك ف �� ّإن كاه ًنا م�سيح ًيا يف ب�لاد امل�سلمني
ي�ع�ن��ي ن ��واة الن�ت���ش��ار ال ��دي ��ن امل���س�ي�ح��ي ،ويف ر��س��ال�ت��ه
للإمرباطور البيزنطي مانويل كومنني ذكر الكاهن
يوحنا ب�أ ّنه يف وقت الع�شاء يكون عن ميينه اثنا ع�شر
�أ�سقفا وع�شرون ق�سا ،ويح�ضر البطاريك واملطران
ب�شكل دائ��م ه��ذه امل��أدب��ة ،يف �إ��ش��ارة لأهم ّية التدين يف
تلك اململكة وحر�صها على ت�أ�صيل الكاثوليكية بني
الأت �ب��اع ،وه��و م��ا ّ
مت ا�ستغالله يف ب�لاد ال�غ��رب جلمع
امل�ساعدات من �أجل ر�سالة الكاهن يوحنا يف ال�شرق،
وجميع هذه املكا�سب ال�سيا�سية واالقت�صادية ما كانت
لتتحقق لوال حنكة ال�سيا�سيني الذين ا�ستطاعوا على
مدى عقود �أن يجعلوا من الأ�سطورة حقيقة يف �أذهان
الكثريين.
ان�ت�ق�ل��ت �شخ�صية ال�ك��اه��ن ي��وح�ن��ا م��ن ك�ت��ب ال�ت��اري��خ
والرحالة من �أمثال فا�سكو دي جاما وب��در وطافور
ب�ع��د �أن ح�ق�ق��ت �أه��داف �ه��ا وا��س�ت�ه�ل�ك��ت مب��ا ي�ك�ف��ي �إىل
الأدب يف الع�صر احل��دي��ث .ول�ع��ل �أب ��رز م��ا كتب عنه
رواي��ة باودولينو للكاتب �أم�برت��و �إيكو يف ع��ام ،2000
وه ��ي رواي � ��ة ت� ��دور �أح ��داث �ه ��ا يف ن�ف����س ال �ف�ت�رة ال�ت��ي
ت��واردت فيها الأخبار عن الكاهن الأ�سطوري .ورغم

� ّأن �شخ�صية الكاهن يوحنا هي �شخ�صية دينية لكن
االع�ت�راف بكونها �شخ�صية مز ّيفة جعل منها م��ادة
ل�ل�إب��داع دون �أن تثار تلك احل�سا�سيات التي جندها
ع�ن��د ك�ث�ير مم��ن ي�ن�ظ��رون ل�ل�ت��اري��خ ال��دي�ن��ي بقدا�سة
حتى لو ثبت بطالنه بالدليل؛ فالتجاوز احلقيقي
لي�س مب�ح��و الأث ��ر ب��ل بتخليده ب���ص��ور ع��دة ك�شاهد
على مرحلة زمنية مهمة يف ال�ت��اري��خ .ويف احلقيقة
ف� �� ّإن �أ� �س �ط��ورة ال�ك��اه��ن ي��وح�ن��ا ت�ق��ودن��ا �إىل ال�ت���س��ا�ؤل
ح ��ول م ��دى ال��زي��ف ال ��ذي ي�ح�ف��ل ب��ه ت��راث�ن��ا ال�ع��رب��ي
والإ�سالمي هو الآخ��ر ،فالتاريخ كما يقال يكتب بيد
املنت�صر ،وم��ا �أك�ث�ر املنت�صرين ال��ذي��ن تعاقبوا على
كتابة تاريخ املنطقة ،و�صوروا �أنف�سهم ب�أبهى �صورة،
و�ش ّوهوا �صورة الآخ��ر وحجموه حتى ال يبقى ذكره.
وكم �شخ�ص ّية لدينا يف ال�شرق هي �شخ�ص ّية �أ�سطور ّية
�أو �شخ�ص ّية واقعية مت تلميعها و�إ�ضافة �أجماد زائفة
�إليها حتى �أ�صبحت رمزا نحتفي به �إىل اليوم .فعلى
�سبيل املثال ُيعتقد يف الوقت احلايل ا�ستنادا للدالئل
� ّأن �شخ�ص ّية املر�أة العربية ال�شجاعة خولة بنت الأزور
هي �شخ�صية �أ�سطورية؛ فالق�ص�ص التي روي��ت عن
�شجاعتها ال ت �ك��اد ت���ص��دق ،وه ��ي مل ت��ذك��ر � �س��وى يف
م�صادر حم ��دودة بينما غ��اب ذك��ره��ا يف م�صادر �أك�ثر
حتقيقا .ولعلنا قبل التمحي�ص يف التاريخ علينا �أن
نكون م�ستعدين ومتقبلني ملا �سينجم عنه البحث من
�أرقام زائفة و�شخ�صيات ال وجود لها ومعارك مل تكن
�إال يف �أذه ��ان كاتبيها م��ع م��ا ينجم ع��ن ذل��ك يف تغري
للحقائق وغربلة للمفاهيم� ،سعيا لتاريخ �أكرث واقعية
و�أمال يف تقدمي احلقيقة دون زيف ومبالغة للأجيال
القادمة.
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