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أوروبا والجغرافيون العرب في العصور الوسطى
جان شارل دوسين

سعيد بوكرامي *

كان الجغرافيون العرب في العصور الوسطى يلقبون أوروبا الشاسعة بـ»األرض الكبيرة» :ويقصدون بها الجغرافية الشاسعة
التي تتشكل من فسيفساء الشعوب المتح ّركة داخل مجال جغرافي يتشكل من «الجزء الغربي الممتد من أوراسيا بين جبال
األورال وجبال القوقاز وبحر قزوين من الشرق والمحيط األطلسي من الغرب والبحر األبيض المتوسط والبحر األسود
ومنطقة القوقاز من الجنوب والمحيط المتجمد الشمالي من الشمال» .هذه األراضي الشاسعة والمبهمة ،لم يتوقف الجغرافيون
العرب أبدًا عن دراستها ووضع خرائطها .كيف نفهم إذن سر هذا االهتمام المتمثل في تصور جغرافي مميز ،لقارة غير معروفة
ومألوفة؟ سنجد الجواب الشافي وأجوبة أخرى في كتاب جان-شارل دوسين ،الذي يدعونا إلى سبر أغوار حقبة زمنية ضاربة جذورها
في المخطوطات والخرائط المنتمية إلى العصر الوسيط بحقبته الضبابية معتمدا على مجموعة من المصادر العزيزة المنال.
يتجسد إذن هذا الجهد األكاديمي المحمود في دراسته الهامة الصادرة مؤخرا تحت عنوان « أوروبا والجغرافيون العرب في العصور
الوسطى( :من القرن التاسع إلى الخامس عشر)« .األرض الكبيرة» شعبها ،وتصور الفضاء العرقي والسياسي».

يبد�أ جان �شارل دو�سني �أ�ستاذ الفل�سفة والتاريخ ال�شرقي
ببداية القرن التا�سع ،حينما كان اجلغرافيون العرب
ينظرون �إىل �أوروبا على �أنها جمموعة �ضبابية من ال�شعوب
ذات االنتماء امل�سيحي عموما ،لكنهم ما زالوا وثنيني
وبعيدين عن البحر الأبي�ض املتو�سط ،ومركز احل�ضارات،
يف حني تربز مدينتان من بني الأ�سطورة والواقع  ،وهما
روما وبيزنطة .هذه املجموعة الب�شرية تنتظم مع مرور
الوقت يف �سلطة الدولة وتنت�شر يف املدن ،التي و�صفها
اجلغرافيون ك�أماكن ح�ضرية ومراكز اقت�صادية تندرج
�ضمن �شبكة مرتابطة من الطرق ،والتي متتد �إىل الدول
الإ�سكندنافية والفوجلا .ولكن عندما تعر�ض هذه القوى
يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط وتتعدى �إىل الأرا�ضي
الإ�سالمية ،ف�إنها متثل ت�صورا جيو �س ي ا�سيا .على هذا
النحو  ،يغطي الكتاب �ستة قرون من ا لأر�شيف اجلغرايف
الذي يظهر �أن «�أوروبا» مل يت�صورها اجلغرافيون العرب
كتلة واحدة ال ميكن جتزي�ؤها  ،بل على العك�س من ذلك
كانوا ينظرون �إليها على �أنها �أرخبي ل دميوغرايف متنوع
ومتحرك بال حدود.
رغم �أن الع�صور الو�سطى يف �أوروبا عرفت عند كثري من
امل�ؤرخني ب�أنها ع�صور مظلمة �إال �أنها كانت متوج بالدينامية
اجليو�سيا�سية ،التي تفتقت عنها عالقات متنافرة تارة
ومن�سجمة تارة �أخرى ومثرية يف �أوقات �أخرى .متظهرت
على مدى قرون على �شكل حروب وفتوحات وا�سرتدادات
ودبلوما�سية وحتالفات وجتارة وم�صاهرات وعمليات نقل
للعلوم واحلرف وال�صناعات .ولوال املدونات اجلغرافية
للرحالة العرب ملا عرفنا جتليات هذه العالقات بني
البلدان اال�سالمية و �أوروبا ومقدار ثرائها و�أهميتها.
يذكر الكاتب �أن الرحالة العرب �أطلقوا على �أوروبا (�أورفا)
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ن�سبة �إىل امل�صطلح املوروث عن الرتاث الإغريقي .ومن
بني الت�صورات التي �آمن بها اجلغرافيون العرب �أن العامل
ينق�سم اىل �أقاليم �سبعة ولهذا ال�سبب فهم ال يعتربون
�أوروبا وحدة متجان�سة بل بلدانا متباينة :بالد الروم
(البيزنطيون) ،بالد الفرجن (الفرانك) ،بالد ال�صقالبة
(ال�سالف) ،ولهذا كان اجلغرافيون العرب ينظرون �إىل
�أروبا يف تعددها وتنوعها .يذكر الكاتب �أن عمل �أندريه ميكل
ال�ضخم الذي �أجنزه يف �أواخر ال�سبعينيات� ،شكل حمطة
حا�سمة يف ا�ستجالء تاريخ الت�أريخ يف اجلغرافيا العربية
والإ�سالمية يف الع�صور الو�سطى وبروزها كحقل متجدد
ومتوا�صل .وهنا يعرتف جان�-شارل دو�سني ب�أن كتابه
جمرد لبنة �أخرى تن�ضاف �إىل احلقل التاريخي ويف هذا
املجال من البحث يقرتح درا�سة حتليلية للبناء التدريجي
ل�صورة �أوروبا يف امل�صادر اجلغرافية العربية ،بني القرن
التا�سع والقرن اخلام�س ع�شر .ويظهر � ّأن الدرا�سة هي
ا�ستك�شاف جديد ،ومفتون بتاريخ التفاعالت بني الكيانات
ال�سيا�سية والدينية يف العامل العربي والإ�سالمي والعامل
امل�سيحي خالل الع�صور الو�سطى.
حقق الكاتب جان �شارل دو�سني منجزه املتم ّيز عرب ع�شرة
ف�صول ،تقتفي التطورات الزمنية يف املدونات اجلغرافية
العربية .لهذا يدعونا الكاتب يف �سياقها �إىل �إعادة النظر
يف النتائج التي تو�صل �إليها امل�ست�شرقون يف القرنني
التا�سع ع�شر والقرن الع�شرين حول ت�صورات �أوروبا يف
هذه امل�صادر .وقد كانت الدرا�سات التي �أجنزت حتى الآن
حول هذا املو�ضوع تتعار�ض حول مكانة هذه «الأر�ض
الكبرية» ،بحكم الت�صور الرا�سخ يف ذهن اجلغرافيني
العرب ب�أنها مناطق متخلفة يف معظمها ،ويعتقد البع�ض
� ّأن اجلغرافيون امل�سلمني مل يكونوا مهتمني بدرا�ستها،

بقدر اهتمامهم بالقارة الآ�سيوية ،والبع�ض الآخر يدّعي
� ّأن �أوروبا كانت لها مكانة انتقائية يف هذه املدونات .ومن
هنا يقرتح امل�ؤلف تدقيقا كام ً
ال لهذه امل�صادر لإظهار
التعقيدات جميعها التي تخفيها هذه الن�صو�ص  ،وطبيعة
تباينها وكذلك تطور حمتواها وفقا للعوامل الداخلية
واخلارجية التي يجب �ضبطها حتى ال ن�ضيع فر�صة
فهم هذه الهيكلة التدريجية لأوروبا على �ضوء كتابة
اجلغرافيني العرب.
يف املقدمة ،يقرتح جان-ت�شارل دو�سني تعري ًفا للف�ضاءات
التي يختار معاجلتها ،مهتما بال�سياق اجلغرايف الوا�سع
لأوروبا بحيث يدمج الأرا�ضي التي تبد�أ من �شبه اجلزيرة
االيبريية �إىل �شواطئ البونتيك ،عرب اجلزر الربيطانية
والدول اال�سكندنافية .كما يت�ض ّمن الف�ضاء املدرو�س عددًا
ال يح�صى من ال�سكان لتقدمي تاريخ وظيفي ،وهذا ميثل
حتديا مرجعيا ومنهجيا �أمام امل�ؤلف ،لكنه يت�صدى له
بنجاح �إذ يقرتح جردا ببليوغرافيا يحتوي على �أعمال من
اثنتي ع�شرة لغة .وهذا يف�سر �ش�ساعة معرفته وتنوعها.
وبعد ا�ستعرا�ض ق�صري من طرف الكاتب على ظهور
التدوين اجلغرايف وتطوره التاريخي يف الع�صور الو�سطى،
ي�ستعر�ض الف�صل الأول تاريخ حدث التوا�صل احلربي
الأول بني العامل الإ�سالمي و�أوروبا ،ف�ض ً
ال عن كيفية نقل
املعرفة اجلغرافية القدمية يف املدونات العربية� .سنتعرف
يف هذا الف�صل  -ويف ف�صول �أخرى من الكتاب  -على
�أهمية املرياث اجلغرايف الهائل الذي اجنزه بطليمو�س،
الذي ا�ستفاد من معرفته عبداهلل حممد بن مو�سى
اخلوارزمي (املتويف يف  .)850ثم يتناول الكاتب يف الف�صلني
الثاين والثالث �صورة روما والق�سطنطينية يف الن�صو�ص
اجلغرافية العربية حتى القرن الثاين ع�شر .وغال ًبا ما كانت
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تتميز الأو�صاف باملبالغة ،وم�صدرها اهتمام اجلغرافيني
باجلانب العمراين الهائل للمدينتني .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
فقد عزز هذه ال�صورة �أي�ضا قرب الإمرباطورية البيزنطية
من بالد امل�سلمني وال�صراعات بني هذه الأخرية وامل�سلمني
خالل الع�صور الو�سطى التي �أ�صبحت فيه الق�سطنطينية
متثل م�صدر خطر حقيقي على الدول الإ�سالمية.
ويخ�ص�ص الكاتب الف�صل الرابع واخلام�س وال�ساد�س على
التوايل لأوروبا ال�شرقية و�أوروبا ال�شمالية و�أوروبا الغربية.
يف القرنني التا�سع والعا�شر ،ويظهر � ّأن امل�صادر حول �سكان
هذه املناطق هي �أكرث دقة ،وخ�صو�صا عندما يتعلق الأمر
ب�سرد الرحالت ،ويقدم الكاتب �أمثلة عن ابن ف�ضالن �أو
�إبراهيم بن يعقوب الطرطو�شي .وميكن �أن نت�أ�سف هنا
على �أن اال�ستنتاجات العامة والعنا�صر التحليلية التي
ا�ستعر�ضها الكاتب من امل�صادر ي�صعب احل�صول عليها
وتدقيقها ،نظرا لكمية التفا�صيل واملعلومات الكثرية.
وهذا يدل على �سعة اطالع ال ت�صدق للم�ؤلف الذي ي�أخذ يف
بع�ض الأحيان الأ�سبقية يف طرح املعلومات ،فيبقى القارئ
املهتم متلهفا للمزيد من املعارف التاريخية ،وانتظار ب�ضعة
�أ�سطر �إىل �أن ي�صل �إىل ا�ستنتاج �أو ملخ�ص لكل ف�صل من
الف�صول ،التي ت�سمح له بفهم تلك الرهانات والتحديات
اجليو�سيا�سية والدميوغرافية التي حتكمت يف التدوين
اجلغرايف.
وبعد �أن نتتبع امل�سار الذي �سلكه �إبراهيم بن يعقوب
الطرطو�سي خالل جولته يف �أوروبا الأثونية يف الن�صف
الثاين من القرن العا�شر ،يعكف امل�ؤلف يف الف�صل الثامن،
على ن�صو�ص من القرن الثاين ع�شر ،ويالحظ القارئ
بروز اخلطوط العري�ضة للخطاب اجلغرايف عن �أوروبا
 ،مكت�سبا التنوع والدقة .وهنا يح�ضر من الكتاب العرب
الأكرث �شهرة عند امل�ؤرخني الأوروبيني ،مثل الإدري�سي،
على وجه اخل�صو�ص ،واحلمريي وغريهما .يربهن
املحتوى الو�صفي للم�صادر �أنه كان ُينظر �إىل �أوروبا
على �أنها جماالت متداخلة ب�شبكة طرق كثيفة ،حمفوفة
مبناطق مدنية وخ�صبة� .أ ّما على امل�ستوى الديني،
فيحدد اجلغرافيون العرب ال�سكان الأوروبيني على �أنهم
م�سيحيني ،يف حني بقي معظم ه�ؤالء ال�سكان حتى القرن
العا�شر مرتبطني بالوثنية.
بعد ذلك خ�ص�ص الكاتب ف�صلني ملكانة روما
والق�سطنطينية يف امل�صادر حتى القرن الثاين ع�شر ،يعود
جان ت�شارل دو�سني �إىل العا�صمتني امل�سيحيتني وما و�صف
بهما يف الن�صو�ص الالحقة .نالحظ عندئذ � ّأن املعلومات
املتعلقة بروما تنف�صل تدريجيا عن الواقع ،وال ت�ستويف
معامله �أو تنزلق �إىل عامل اخليال ،بينما تظل الق�سطنطينية
مكا ًنا يجتذب اهتمام امل�ؤرخني الذين كانوا يتابعون
التطور العمراين للمدينة� .سيتغري اخلطاب اجلغرايف
كليا يف الع�صر اململوكي .بحيث كان لتكثيف العالقات
الدبلوما�سية والتجارية بني �أوروبا و�سفارة القاهرة ت�أثري

على ت�صورات اجلغرافيني لأوروبا ،والتي اكت�سبت الدقة
ويف الوقت نف�سه� ،أعادت الرتكيز على الكيانات ال�سيا�سية
املتناف�سة �أو املتحالفة معها ،التي تتمركز يف العوا�صم
فقط ،وتقدر ح�سب قوتها .ومع �سقوط الأندل�س �سيتوجه
التدوين اجلغرايف ،نحو مناطق هام�شية مثل �شواطئ
البحر الأ�سود ،يف هذه الفرتة �سيربز �شهاب الدين �أحمد بن
ف�ضل اهلل العمري (تويف عام  )1349وهو من �أهم الرحالة
يف ع�صره ويعد كتابه «م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار»
حتفة جغرافية .قام فيها بدرا�سة اجلغرافية ال�سيا�سية،
ودر�س تواريخ الأمم وعجائبها ،ودر�س الفلك ،وجتول
يف البالد من ال�شام �إىل احلجاز والأنا�ضول وغريها من
املناطق .كما حاول يف م�صنفه حتديث املعلومات ال�سابقة
وتثبيت معلومات جديدة مبنية على امل�شاهدات املبا�شرة،
كما يقدم ت�أمالت حول مفهوم اململكة  -مبعنى الدولة –
وحول الو�سائل الالزمة لت�سيريها ب�شكل �صحيح .و�أخرياً،
يدعم عمله اجلغرايف بخريطة جيو�سيا�سية للقوى ذات
النفوذ يف البحر الأبي�ض املتو�سط .هذه اجلانب الأخري
هو الأكرث �أهمية وبه ينهي الكاتب الف�صل الأخري ،حيث
يربز � ّأن اخلطاب اجلغرايف يف القرون املت�أخرة من الع�صر
الو�سيط �ستنزلق نحو م�س�ألة جت�سيد هذه الكيانات
ال�سيا�سية ،ويقلل من م�ساحة العمل و�صف عا�صمة �أو كيان
�سيادي ،وهكذا تختفي �أوروبا ال�شمالية والغربية ل�صالح
�شواطئ البحر الأبي�ض املتو�سط ،حيث املناف�سة ال�سيا�سية
واحلربية والتجارية والدبلوما�سية بني الكيانات ال�سيا�سية
يف جنوب �أوروبا والعامل الإ�سالمي حمتدمة و�أكرث �إثارة
النتباه اجلغرافيني العرب.
يقدم الكاتب خامتة رفيعة ت�سمح با�ستكمال قراءة هذا
الكتاب ب�أفكار وا�ضحة حول تطور اخلطاب اجلغرايف
العربي اال�سالمي حيث �سنخل�ص �إىل �أن الأعمال
اجلغرافية الأوىل ،كانت تركز على العرق اجلغرايف

لأوروبا ،هذه اجلغرافيا العرقية املتباينة تعار�ض �صورة
الأمة الإ�سالمية التي �ألغى فيها الإ�سالم هذه الهويات
العرقية .وقد �سمح االت�صال املبا�شر للرحالة مع ه�ؤالء
ال�سكان  -خا�صة يف �أوروبا ال�شرقية  -بتطوير املعارف.
رمبا ت�أتي امل�ساهمة الأكرث �إثارة لالهتمام يف هذه الت�صور
اجلغرايف اال�سالمي لأوروبا الغري متجان�سة� ،أنها يف الواقع
مت ت�صورها يف ف�ضائها امل�سيحي  -ب�صرف النظر عن
نفوذ االمرباطوريتني الكارولنجية والبيزنطية .فبعد
القرن الثاين ع�شر� ،ستتو�سع الأرا�ضي البحرية والربية،
لهذا �سيح�ضر الف�ضاء اجلغرايف بدقة ،وت�صبح الديانة
امل�سيحية �سمة لهذه اجلغرافيات ،التي تتج�سد ،من الآن
ف�صاعداً يف املدن و�صالحيات الدولة التي �أ�صبحت معاملها
�أكرث و�ضوحا .تعد الأ�سطر القليلة التي خ�ص�صها جان
�شارل دو�سني لتطور امل�صطلحات امل�ستخدمة لو�صف هذه
الأرا�ضي الأوروبية مثريا لالهتمام ب�شكل خا�ص ويعك�س
هذا الت�صور التدريجي للأرا�ضي الأوروبية يف �أذهان
اجلغرافيني.
ميكن القول �أن قراءة الكتاب ال تخلو من التعقيد لأن
املو�ضوع غني و�شا�سع وي�ستند فيه امل�ؤلف �إىل معرفة
مف�صلة ودقيقة عن تاريخ البحر الأبي�ض املتو�سط  ،
والعامل الالتيني ،والعامل الإ�سالمي يف الع�صور الو�سطى،
متنقال بني ما و�صفه الرحالة من عادات وتقاليد و�أعراف
وفنون و�أ�ساطري وديانات وحياة �سيا�سية وجتارية .وهو ما
�سمح للكاتب بالرجوع �إىل معلومات غنية ونادرة وردت يف
م�صادر عزيزة املنال ،لإجناز عمل ت�أريخي فذ .جند فيه
ت�أمال معمقا ،يف كثري من الأحيان ،يحيل على معلومات
جديدة ومفاجئة ،ت�ؤكد مت ّك َن الكاتب من م�صادره املعتمدة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يف خامتة كتابه ين�صح الكاتب الدار�سني
ب�ضرورة �إتقان العديد من اللغات القدمية ،ومن بينها
اللغة العربية ،لكي يتمكن الباحث من �سرب هذه الكنوز،
باملقارنة والتمحي�ص بني امل�صادر التاريخية واجلغرافية
الأ�صلية التي قدمت �صورة متباينة ومتنوعة وغريبة يف
بع�ض الأحيان عن �أوروبا من �شرقها �إىل �شمالها وغربها
ونزوال �إىل جنوبها ،والتي عك�ست ،يف بع�ض الأحيان ،ت�صورا
عربيا و�إ�سالميا ي�صعب فهمه �إذا مل ير ّد �إىل م�صادره
الأ�صلية و�سياقاته التاريخية والثقافية وال�سيا�سية.
-------------------------------------
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