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ال�ت�ج��اري يف امل�ن�ط�ق��ة .ث��م ينتقل �إىل حم��ور �آخ ��ر خا�ص
بالإن�سان والآل�ه��ة والتوحيد ،ف�ضال عن تناول املظاهر
الفنية قبل الإ�سالم.
لو متع ّنا يف م�ستندات البحث ،ميكن �أن نلمح العنا�صر
التاليةّ � :أن البحث �أث��ري ،وبالتايل ج��اءت الأول��وي��ة فيه
للم�صادر املادية املوجودة على عني املكان تلتها امل�ؤلفات.
ويف ال�صنف الأول كان الباحث مدققا وحري�صا ،ويف ما
تع ّلق بالثاين فقد اعتمد امل��ؤل��ف على م�ؤلفات باللغات
الأوروب �ي��ة التالية :الإجنليزية والإيطالية والفرن�سية
يف امل��و� �ض��وع و�أه �م ��ل الأمل ��ان �ي ��ة .وم ��ا �أورده م ��ن م��راج��ع
ل�ب��اح�ث�ين ع ��رب ،خ�صو�صا م��ن اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ،فهي
مدونة �أ�سا�سا بالإجنليزية .كما مل يعد الباحث يف م�ؤلفه
��س��وى �إىل ع�ن��وان وح�ي��د بالعربية «ن�ق��و���ش حليانية من
منطقة ال�ع�لا» ،م��ن ت�أليف ح�سني ب��ن ح�سني دخيل اهلل
�أبو احل�سن ،من من�شورات وزارة املعارف ال�سعودية ،2002
�أق�دّر �أن ذلك ح�صل بوا�سطة مرتجم .من هذه الناحية
ث�م��ة ن�ق��� ٌ�ص يف م���ص��ادر ال�ك�ت��اب وم��راج�ع��ه ،ال�ق��دمي منها
واحل��دي��ث .فا�ستقراء ال�ل�غ��ات ال�ق��دمي��ة ،وت�ب�ين خباياها
تفح�ص الآث ��ار امل��ادي��ة،
الفيلولوجية ،ال ي�ق� ّل ��ش��أن��ا ع��ن ّ
غري � ّأن ه��ذا اجلانب ن��راه مطمو�سا معه وم��ع كثري من
الآث ��اري�ي�ن ال�غ��رب�ي�ين امل�ع��ا��ص��ري��ن ع�ن��د ت �ن��اول حما�ضن
اللغات القدمية .ف�إملام الباحث لوريتو بالعربية حمدود
ج��دا� ،أي يف ح��دود امل�ستويات الدنيا ،وال يتعدى معرفة
بع�ض املفردات �أو تهجي بع�ض الكلمات ،لذلك �أت�ساءل،
م��ع اح�ترام��ي للجهد امل �ب��ذول يف ال �ك �ت��اب ،ك�ي��ف لباحث
يف �آث��ار اجل��زي��رة العربية م��ع حم��دودي��ة �إمل��ام��ه بالعربية
وبلغات املنطقة ولهجاتها ،ال�ق��دمي منها واحل��دي��ث� ،أن
نق�ص
يغامر وي�شرع يف كتابة خال�صة تاريخية .فقد جعل ُ
الإملام بالعربية امل� َ
ؤلف يف قطيعة مع ما ُد ِّون بالعربية عن
تاريخ املنطقة القدمي .ويف العراق و�سوريا ويف غريهما
م��ن امل�ن��اط��ق امل �ج ��اورة م ��ؤل �ف��ات م�ه�م��ة يف ال �� �ش ��أنُ ،د ِّون ��ت
بالعربية ومل ُت َتجم �إىل اللغات الأجنبية ،فكيف يتي�سر
الإمل��ام ال�صائب برتاث املنطقة؟ � ّإن الإمل��ام العلمي بتاريخ
املنطقة ال غنى فيه عن العربية؛ ولكن ذلك �أم ٌر م�سكوت
عنه يف الدرا�سات الغربية التي تناولت ال�شرق عامة ،مما
�أوقع العديد يف �أخطاء فادحة.
يبقى الكتاب م��دخ�لا ع��ام��ا و�إط�لال��ة خمت�صرة ،يحاول
�صاحبه �إع�ط��اء ب�سطة ع��ن ت��اري��خ �شبه اجل��زي��رة ،ولي�س
بحثا مف�صال �أو قراءة مت�أنية و�شاملة لتاريخ املنطقة يف
الع�صور القدمية .ونقدّر � ّأن الأمر مت�أتٍ من � ّأن املنطقة
مل ت�شهد بع ُد �أبحاثا مع ّمقة مبا فيه الكفاية �أو م�سحا
�شامال ،على غ��رار املناطق امل �ج��اورة يف وادي الرافدين
�أو ال�ه�لال اخل�صيب ،على م�ستوى البحث الأث ��ري ،مبا
ي�سمح ب�إعداد ر�ؤية �شاملة.
م��ع ذل��ك ،الكتاب حم��اول� ٌة للغو�ص يف الع�صور القدمية
للمنطقة ب�شكل وا��س��ع و��ش��ام��ل� ،أي �أن��ه مل يقت�صر على
ع�صر دون �آخر� ،أو على حقل �أثري دون غريه .ولعل نقطة
ف��رادة الكتاب تلك هي نقطة �ضعفه �أي�ضا ،لأن امل�ساحة
�شا�سعة والع�صور متعددة ،وهو ما ال ميكن �أن يحيط به
باحث مبفرده يف بحث موجز� ،إن نظرنا �إىل حجم الكتاب

وكيفية التطرق �إىل املوا�ضيع ب�شكل مقت�ضب .و�صحيح
� ّأن العديد من الدرا�سات �أُجنِ زت يف الفرتة التي انفتحت
فيها املنطقة على البعثات الأثرية الأجنبية ،ولكنها مل
تنته �إىل م���س� ٍ�ح ��ش��ام��ل ،ف�ج� ّل ال��درا� �س��ات اق�ت���ص��رت على
حقول حمددة .وتبعا لِ ا �أراده امل�ؤلف من كتابه «يف �أ�صول
العرب» ،فهو مبثابة تقرير عام عن �آخر تطور الأبحاث
الأث��ري��ة يف املنطقة ،خ�صو�صا و�أن امل��ؤ ِّل��ف ه��و املك ّلف يف
ال��وق��ت احل ��ايل بالبعثة الأث��ري��ة الإي�ط��ال�ي��ة يف العربية
ال�سعودية ،بعد �أن خلف �أ��س�ت��اذه ال��راح��ل �ألي�ساندرو دو
ميغري يف امل�ج��ال� .صحيح ثمة درا��س��ات متنوعة �صادرة
ع��ن ال�ب�ع�ث��ات الأج�ن�ب�ي��ة ال�ت��ي ُف���س��ح ل�ه��ا جم ��ال التنقيب
الأث ��ري منذ مطلع الأل�ف�ي��ة ال�ث��ال�ث��ة ،لكن ج � ّل نتائجها
كانت درا�سات مرتبطة بحقول حم��ددة �أو واح��ات معينة
�أو م�سائل حم�صورة.
الأ�سلوب اللغوي ال��ذي �صاغ به الباحث رومولو لوريتو
كتابه وا�ضح وب�سيط ،وال يثقل على القارئ غري املخت�ص
ب ��الآث ��ار وال �ت ��اري ��خ ال �ق ��دمي .ف�ك�ت��اب��ه ي�ست�سيغه ال �ق��ارئ
ال �ع ��ادي �أي �� �ض��ا� .إذ ال�غ��ال��ب �أن ي�ج��د ال �ق ��ارئ غ�ير املهتم
بامل�ؤلفات الأثرية ثقال ،يف هذا الكتاب ثمة ت�سل�سل وثمة
انتقال �سل�س م��ن مو�ضوع �إىل �آخ��ر وم��ن حم��ور �إىل ما
يليه .ه��ذا وق��د راع��ى الباحث ��ش��روط الكتابة العلمية،
فقد ح��ازت فهار�س الكتاب حيزا معتربا (� 39صفحة).
ت��وزع��ت ب�ين ف�ه��ر���س ع ��ام ل�ل�م��راج��ع وامل �� �ص ��ادر ،وف�ه��ر���س
ملجموعات النقائ�ش ،وفهر�س ب�أ�سماء الآل �ه��ة ،وفهر�س
ب��أ��س�م��اء الأع�ل�ام وال���ش�ع��وب وال�ق�ب��ائ��ل ،وف�ه��ر���س ب�أ�سماء
الأماكن واجلهات ،ومراجع كذلك لل�صور الفوتوغرافية
واخل ��رائ ��ط .وب��الإ��ض��اف��ة �إىل امل�ع�ن��ون��ات ال��داخ�ل�ي��ة �أردف
ال�ك��ات��ب م��ؤل�ف��ه مبلخ�صات م��وج��زة على حا�شية الكتاب
لتي�سري االط�لاع على فحوى الفقرات وال�صفحات .كما
تعددت ال�صور التو�ضيحية يف الكتاب (� 148صورة) وقد
غطت تقريبا كافة حماور الكتاب وخمتلف املو�ضوعات.
وب�شكل عام ،ال نقف على ر�ؤية عميقة ب�ش�أن تاريخ املنطقة
املدرو�سة يف كتاب رومولو ،ونق�صد بذلك االنطالق من

َ
املكت�شفة �إىل االنتهاء ل�صياغة تف�سريات ب�ش�أن
املعطيات
اجل ��زي ��رة .ون�ع�ي��د ذل ��ك �إىل ��س�ب�ب�ينّ � :أن ال�ب��اح��ث ه��و يف
م�ستهل م�شواره العلمي ،والثاين � ّأن املعلومات املتوفرة
عن اجلزيرة العربية يف التاريخ الراهن ،ال تزال �ضئيلة
مقارنة مبنطقة الهالل اخل�صيب �أو وادي الرافدين ،مبا
ال ي�سمح بعر�ض قراءات مع ّمقة عن تاريخ املنطقة .ولعل
الإ��ض��اف��ة التي مي ّثلها عمل الباحث روم��ول��و ،يف الوقت
احل ��ايل ،يف ت��وف�ير خ�لا��ص��ة ع��ام��ة ع��ن م��ا��ض��ي اجل��زي��رة
بح�سب م��ا خل�صت �إل�ي��ه الأب �ح��اث الأث��ري��ة الغربية حد
التاريخ الراهن.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ثمة �إي�ج��ا ٌز خم� ٌّ�ل �أحيانا يف الكتاب.
فالبحث «يف �أ��ص��ول ال�ع��رب» يقت�ضي ع��ودة �إىل مفاهيم
االج �ت �م��اع امل �ح��وري��ة ،ون�ق���ص��د م�ف�ه��وم ال �ق��ري��ة وامل��دي�ن��ة
والقبيلة والواحة وال�سوق والأطوار احل�ضارية ،و�أي �شكل
�آخر من �أ�شكال التطور احل�ضري ،الذي عرفته املنطقة،
وهو ما كان غائبا .يف الواقع كنت �أنتظر خال�ص ًة تاريخي ًة
ت�ف��ي امل��و� �ض��وع ح �ق��ه ،وت �ع�ب ّ�ر ع ��ن امل �خ ��زون االج�ت�م��اع��ي،
والتطور العقدي ،والبناء امل�ؤ�س�ساتي يف �أ�شكاله املبكرة،
غري �أين وجدت نف�سي �أمام عنا�صر متناثرة من التاريخ
القدمي تفتقر �أحيانا �إىل ال�صياغة اجلامعة واخلال�صة
العميقة.
وب��وج��ه ع ��ام ،امل ��ؤل��ف ب��اح� ٌ�ث �أث ��ريٌّ كال�سيكي يف اعتماده
املراجع يف كل ما �أورد من قول وك�شف وخ�بر .اعتمد يف
ت�أليف كتابه ،على م�ستوى كرونولوجي ،منهجا حتقيبيا،
وح��اول من خالله الإمل��ام مبختلف �أط��وار تاريخ املنطقة
القدمي ،دون �إيغال يف العديد من امل�سائل .والكتاب كما
�أراده ��ص��اح�ب��ه ه��و ب�ح� ٌ�ث يف الأ� �ص ��ول الأوىل وال�ق��دمي��ة
ل�ل�ع��رب� .صحيح تتط ّلب امل���س��أل��ة ح ��ذرا ود ّق ��ة ولكنها ال
تقت�ضي �إيجازا مفرطا كما فعل الباحث رومولو �أحيانا.
م��ا ك � ّن��ا ن�ت�م�ن��اه �أن ي ��ويل امل ��ؤل ��ف ع�ن��اي��ة �أوف� ��ر �إىل ل�غ��ات
املنطقة القدمية ،وهو ما مل نظفر به .وكما �أ�شرنا �آنفا
ذل��ك ن��اجت عن �ضعف التكوين اللغوي يف ت��راث املنطقة،
فال نت�صور باحثا �أثريا مقتدرا ودرايته حم��دودة بلغات
املنطقة املعمرة منها والبائدة.
ي�ب�ق��ى ال �ك �ت��اب م��دخ�لا م�ي��� ّ�س��را وم �ف �ي��دا ل��درا� �س��ة ت��اري��خ
املنطقة ال�ق��دمي .وعلى م��ا فيه م��ن ه�ن��ات ،مي ّثل البحث
�إجن� ��ازا م �ق �دَّرا مل��ا ي�ف�ي��ده م��ن �إخ �ب ��ار ع � ّم��ا ت��و��ص�ل��ت �إل�ي��ه
الأب� �ح ��اث ،خ���ص��و��ص��ا و�أن ��ص��اح�ب��ه غ ��دا م�ك� َّل�ف�اً بالبعثة
الأثرية الإيطالية يف العربية ال�سعودية.
---------------------الكتاب :في أصول العرب ..رحلة في آثار
العربية السعودية.
تأليف :رومولو لوريتو.
الــنــاشــر :مـــونـــدادوري( ،مــيــانــو) باللغة
اإليطالية.
سنة النشر.2017 :
عدد الصفحات 298 :ص.
* أستاذ تونسي بجامعة روما
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في أصول العرب رحلة في آثار العربية السعودية
رومولو لوريتو
عزالدين عناية *
ليفراني ،وباولو ماتييه ،وباولو بروساسكو ،وأليساندرو دو
يولي العديد من علماء اآلثار والمؤرخين اإليطاليين ،مثل ماريو ِ
البالد العربية اهتماما خاصا في أبحاثهم .وقد ُأزيح الستار بفضل هؤالء وغيرهم عن سلسلة من الكشوفات ،كما
ميغري،
َ
ُأنجزت في الغرض جملة من األبحاثّ ،
غطت ،بشكل خاص ،العصور القديمة للمنطقة .البارز أن نزرا قليال من تلك األعمال قد
وصل صداها إلى الثقافة العربية عبر لغات وسيطة ،وفي غالب األحيان بقيت حبيسة اللغة اإليطالية ،لندرة التراجمة من تلك
تحد من التواصل بين الثقافتين اإليطالية والعربية ،رغم الجوار الجغرافي
اللغة في أوساط العرب .وهي من المفارقات التي
ّ
والتداخل التاريخي الذي يجمع الحضارتين.
الباحث اإليطالي رومولو لوريتو هو أحد تالمذة تلك المدرسة التاريخية التي يطبعها انشغال بالمنطقة العربية .وقد سبق له
أن نشر ضمن منشورات جامعة «األورينتالي» في نابولي مؤ َّلفا بعنوان« :الهندسة السكنية والقصور الملكية في جنوب شبه
الجزيرة العربية خالل حقبة ما قبل اإلسالم (القرن السابع ق .م -القرن السادس م)» ( 336صفحة) .كما أنه بصدد إصدار مؤلف
جديد بعنوان «الهندسة المعمارية الدينية في جنوب شبه الجزيرة العربية» ،ضمن منشورات الجامعة المذكورة .فضال عن
مشاركات له في ملتقيات علمية ،وصياغة جملة من التقارير األثرية عن شبه الجزيرة .وهو في الوقت الحالي المك َّلف بالبعثة
األثرية اإليطالية في العربية السعودية.
ك�ت��اب��ه «يف �أ� �ص ��ول ال �ع ��رب» ال ��ذي ن �ت��وىل ع��ر��ض��ه ه��و من
�صنف الأع�م��ال التاريخية الأث��ري��ة ،التي تتمحور حول
منطقة اجل��زي��رة م��ع �إي�ل�اء اهتمام للعربية ال�سعودية،
وذل��ك �إ ّب��ان الع�صور القدمية .فقد بقيت املنطقة ح�سب
ت�ق��دي��ر ال�ب��اح��ث مب�ن��أى ع��ن ع�ل�م��اء الآث ��ار ل�ع��دة �أ��س�ب��اب،
والكتاب هو حماولة للإحاطة بتاريخ املنطقة القدمي.
حيث ي�صوغ الباحث حو�صلة لذلك من خالل ما باحت
به الك�شوفات الأثرية ُبعيد االنفتاح على البعثات الأثرية
الأجنبية .لذلك ي�أتي الكتاب ،كما يورد �صاحبه ،مبثابة
ال�ت�ت� ّم��ة مل��ا ��ش��رع ف�ي��ه ع ��امل الآث ��ار الإي �ط ��ايل �أل�ي���س��ان��درو
دو ميغري ال��ذي ت��ر ّك��زت �أبحاثه يف اليمن ،خ�صو�صا يف
كتابه« :العربية ال�سعيدة ..رحلة يف �آثار اليمن» املن�شور
�سنة .1996
وجراء ت�أخر اال�شتغال املع َّمق مبنطقة اجلزيرة� ،ساد حك ٌم
ٌ
خاطئ يف ال�سالف بني علماء الآثار � ّأن املنطقة هام�شية،
مبا يعني انتفاء املدينة والإجن��از احل�ضاري يف الع�صور
القدمية ،غري � ّأن ذلك الر�أي �سرعان ما تبدّد مع انطالق
الأب�ح��اث الأوىل وت�ع��دد البعثات الأث��ري��ة ،التي ب ّينت � ّأن
ٌ
حافل بالتطورات .حتى و�إن الح � ّأن �سياق
تاريخ املنطقة
ّ
«التح�ضر» ون�ش�أة «املدينة» ( 1200ق.م) ،كالهما قد جاءا
يف زم��ن م�ت�� ّأخ��ر ،مقارنة مب��ا ح�صل يف �أوروك (ال��ورك��اء
العراقية)� ،أي بعد م��رور �أل�ف� ْ�ي �سنة من ن�ش�أة «املدينة/
الدولة» يف �أوروك.
يف م�سته ّل كتابه يحاول الباحث حتديد مفهوم العربي
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وداللته من منظور الآ�شوريني ،وكيف تو ّلدت الت�سمية
تاريخيا كداللة على جتمعات ب�شرية قاطنة يف اجلزيرة،
م�س ّلطا ال�ضوء على �أقدم نقي�شة يف ال�ش�أن �أوردت مفردة
العرب ،تعود �إىل امللك الآ�شوري �شلمن�صر الثالث (-854
 824ق.م) ُت�ع��رف بـ»امل�س ّلة ال���س��وداء» ت�ت�ح�د ُّث ع��ن ن�ص ٍر
حت �ق � َق يف ال �ع��ام  835ق�ب��ل امل �ي�ل�اد .ك�م��ا ي �ح��اول ال�ب��اح��ث
ا�ستنطاق املقوالت التوراتية �أي�ضا ب�ش�أن الت�سمية ،وكذلك
امل�صادر املت�أتية من ح�ضارات جنوب اجلزيرة ،ثم يتم ّعن
يف م��ا �أورده الإغ��ري��ق وال��روم��ان ب�ش�أن قاطني املنطقة،
لينتقل �إىل خ�ب��اي��ا امل��ذك��ور ال �ق��ر�آين م��ع ال�ن�ب��ي �سليمان
(عليه ال�سالم) .لكن ال نلحظ ق��رارا ل��دى لوريتو على
ر�أي معني �أو ترجيحا ب�ش�أن م�س ّمى العرب ،بل تنقال بني
خمتلف الأقاويل.
يف الق�سم الأول من الكتاب املعنون بـ»حقيقة ينبغي �إزاحة
ال�ستار عنها» ،وهو ما يت�ضمن عدة حماور .يتت ّبع الباحث
ال�ت���ش� ّك��ل امل��رف��ول��وج��ي ل���ش�ب��ه اجل ��زي ��رة ال�ع��رب�ي��ة ،وي�ت�ن��اول
التف�سريات املادية واملناخية ب�ش�أن املنطقة .وهو عبارة عن
م��دخ��ل مت�ه�ي��دي يتعلق مبن�ش�أ املنطقة ج�غ��راف�ي��ا وم��ادي��ا.
وحتت عنوان «من التنا�سي �إىل االكت�شاف جمددا» للمنطقة،
ي��ذه��ب الباحث �إىل �أ ّن ذل��ك احل�ضور امل�ستج ّد ح�صل مع
النبي حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،و�أم��ا على م�ستوى
علمي فمع االكت�شافات احلديثة و�أُوىل البعثات العلمية.
يف الق�سم الثاين من الكتاب واملعنون بـ»ما قبل التاريخ»،
ي�ت�ن��اول ال�ب��اح��ث مظاهر احل�ي��اة الأوىل يف املنطقة �إب��ان

الع�صر احلجري ،وهو ما يخ�ص�ص له حمورا على حدة.
ويف حم ��ور �آخ ��ر ي�ت�ن��اول ال�ع���ص��ر ال�ب�رون ��زي وال�ت�ح��والت
املناخية وبداية م�سار الت�صحر الذي حلق املنطقة.
يف الق�سم ال�ث��ال��ث امل�ع�ن��ون ب �ـ «م ��ن ال ��واح ��ات �إىل امل ��دن».
يتناول الباحث �أط ��وار التح�ضر التي �شهدتها املنطقة،
منذ مملكة مدين ومرورا مبدن حمطات القوافل جنوب
اجلزيرة .ليخ�ص�ص الف�صل الثالث �إىل البناء االجتماعي
وت�شكالته .يلي ذلك ٌ
ف�صل ُخ ّ�ص�ص �إىل ا َ
جلمل وتدجينه،
امل�ؤثر يف تاريخ املنطقة ،ثم ُيتبع ذلك بحديث مقت�ضب
عن لغات املنطقة.
ويف الق�سم الرابع املعنون بـ «ممالك اجلزيرة يف الألفية
الأوىل ق �ب��ل امل �ي�ل�اد» ت �ن ��اول ال �ب��اح��ث ع�ل�اق ��ات امل�ن�ط�ق��ة
ب��الآ��ش��وري�ين والبابليني ،ث��م ت�ط� ّرق يف حم��ور الح��ق �إىل
مملكة حليان وانتقل �إىل اللخميني ث��م الأن �ب��اط .لتلي
ذل ��ك ح��و��ص�ل��ة مل ��ا ت��و��ص�ل��ت �إل �ي ��ه احل �ف��ري��ات الإي�ط��ال�ي��ة
الفرن�سية يف منطقة دومة اجلندل.
ويف الق�سم اخل��ام����س امل�ع�ن��ون ب�ـ «م��ن حمافظة رومانية
�إىل ح��دث الإ� �س�لام» .ير�صد فيه ح�ضور روم��ا يف �شمال
اجل ��زي ��رة ،ليخل�ص ال�ب��اح��ث �إىل � ّأن ال��ر ْوم �ن��ة م��ا كانت
عميقة ،وما كانت بالغة الت�أثري يف جزيرة العرب عموما،
حيث ك��ان ح�ضور الثقافة ال��روم��ان�ي��ة هام�شيا ��س��واء يف
�شمال اجلزيرة �أو يف جنوبها.
يف الق�سم ال�ساد�س والأخ�ير من الكتاب املعنون بـ «جتارة
ال�ق��واف��ل ..نظام اقت�صادي ع��امل��ي» ،يتناول فيه الن�شاط

