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ممخص البحث
و
مجتمعات
تيعد األساطير بمثابة تاريخ أكلي ،أك قصصان مشكىةن ألحداث تاريخية ،أك حتى سجالت تاريخية تـ تداكليا في
تيتد لمكتابة بعد ،كبالتالي فيي قد تحمؿ بيف ثناياىا إشار و
لـ ً
تؤكد عمى حقيقة ال يمكف تجاىميا بالمطمؽ.
ات تاريخية ي

و
عصر تاريخي إلي آخر ،بؿ قد يستمر
إف صدل األساطير كالركايات المتناقمة ال يمكف إيقافيا باالنتقاؿ مف

و
تدكيف حتى ،فالشاعر اليكناني ىكميركس الذم عاش في حكالي القرف التاسع قبؿ الميالد ػ
صداىا متداكالن دكف
حسب ركاية ىيركدكت ػ كصمتنا عنو ممحمتاف شعريتاف ىما "األلياذة كاأليكديسا" ،كىما كفقان العتقاد الكثير مف
ً
المؤرخيف لـ يتـ تدكينيما في ً
الشاعر ،بؿ تأخر إلي حكالي عاـ 035ؽ.ـ ،كبالتحديد في عيد الحاكـ
زمف
بيزيستراتكس ،كضمتا قبؿ ذلؾ تتناقميما األجياؿ المتعاقبة شفكيان ،كعف طريؽ المنشديف ليما كفي المحافؿ العامة،
كالحفالت الرسمية ،كالدينية.
كعميو ال يمكف تجاىؿ تأثر الركايات العربية الكسيطية باألساطير القديمة التي يسجمت بالمنطقة ،بدليؿ حديث
القزكيني عف مدينة بجزيرة ببحر المغرب يحاكي فييا أسطكرة األمزكنات لدل ديكدكرس الصقمي ،فكركد أسطكرة

األمزكنات في المعطيات العربية لمعصر اإلسالمي دلي هؿ ربما عمى استحالة فصؿ الركايات العربية في العصكر
الكسطى عف تمؾ الالتينية التي دكنت في العصكر القديمة ،كالتي كانت قد سادت مناطؽ الشماؿ األفريقي قبؿ
كصكؿ أكلى طالئع الفتح اإلسالمي لممنطقة.
إف تمؾ الركايات ذات الطابع األسطكرم التي تتحدث عف مزاكلة النساء لمحكـ ،أك المشاركة في بعض األحداث
التي ليا عالقة بيذا الجانب ال يجب أف تيدرج ضمف الخياؿ المنعزؿ عف الكاقع ،ألف العديد مف المعطيات تكحي

و
بدكر كبير كاف لممرأة في ىد المجاؿ.

و
بشكؿ عاـ كليبيا عمى كجو
إف إقحاـ المصادر العربية الكسيطية في كتابة التاريخ القديـ لشماؿ إفريقيا
جدير باالىتماـ رغـ خصكصية المرحمة التاريخية ،فكتابة القديـ مف خالؿ الكسيط قد
الخصكص يضؿ مكضكعه
ه
يمس تمؾ الخصكصية ،لكف ما يدفعنا إلي العمؿ في ىدا الجانب ىك االعتقاد الجازـ لدينا بصالحية األستغرافيا
العربية الكسي طية لمكشؼ عمى بعض الجكانب في تاريخ المنطقة ،كأف تيميش ىذه الكثيقة يندرج ضمف اإلىماؿ
المتعمد مف قبؿ بعض المستشرقيف ليذه الكثيؽ التي أحدثت جدالن كاسعان فيما يتعمؽ بأصكؿ الساكنة ،كىجراتيـ األكلى.
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Research Summary
Myths are primary history, distorted stories of historical events, or even
historical records that have been circulated in societies that have not yet been prepared
for writing, and therefore they may carry within them historical references that confirm
a fact that cannot be completely ignored.
The echo of legends and tales transmitted cannot be stopped by moving from one
historical era to another. Rather, it may continue to resonate circulating without even
codification. The Greek poet Homer, who lived around the ninth century BC, according
to Herodotus’ narration, has two epic poems about him, “The Iliad and the Odyssey”,
According to the belief of many historians, they were not recorded at the time of the
poet, but rather delayed until about the year 530 BC, specifically during the reign of the
ruler Bezistratus, and before that they were passed on by successive generations orally,
and through their vocalists, in public forums, and official and religious ceremonies.
Accordingly, it is not possible to ignore the influence of the medieval Arab narratives
on the ancient myths recorded in the region, as evidenced by Al-Qazwini’s hadith about
a city on an island in the Sea of Morocco, in which he simulates the legend of the
Amazons in Diodorus Sicilian. The Latin codified in antiquity, which had prevailed in
the North African regions before the arrival of the first pioneers of the Islamic conquest
of the region.
Those narratives of a mythical nature that talk about women practicing government, or
participating in some events related to this aspect, should not be included within the
fantasy isolated from reality, because many data suggest a great role for women in this field.

The involvement of Medieval Arab sources in writing the ancient history of North
Africa in general and Libya in particular remains an interesting topic despite the
peculiarity of the historical stage. Medieval Arabic to reveal some aspects of the history
of the region, and that the marginalization of this document falls within the deliberate
neglect by some orientalists of this document, which caused widespread controversy
regarding the origins of the population, and their first migrations.
researcher

:مقدمة
و
و
و
و
ألحداث
مشكىة
قصص
 أك،لشعكب رددتيا عبر الزمف
تعد األساطير بمثابة تاريخ أكلي
ً
و
و
تار و
.لمكتابة بعد
مجتمعات لـ تيتدم
سجالت تـ تداكليا في
 أك،يخية
إف البحث في ماىية األسطكرة كعالقتيا بالتاريخ يقكد إلي النظر في الفارؽ بيف طبيعتيا
 في حيف تتناكؿ األسطكرة أحداثان جرت في،" فطبيعة التأريخ "السعي إلدراؾ الماضي، كالتاريخ
 بؿ كحتى ظيكر،األزمنة القديمة_ أك ييعتقد حدكثيا في تمؾ األزمنة_ ربما سبقت التسجيؿ الكتابي
 إال أف الخالؼ بينيما يبرز مع، كىك الماضي، كىنا يتفؽ االثنيف في اليدؼ،التجمعات السكنية

 التي تستحكذ،االنتقاؿ إلي دراسة القكل الفاعمة التي أسيمت في تشكيؿ كبمكرة األحداث الماضية
 بينما أبطاؿ،فالتاريخ يتعامؿ مع البشر عمى اختالؼ مستكياتيـ
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األسطكرة ىـ اآللية ،كأنصاؼ اآللية مف البشر ،كعمى صعيدان آخر تتميز األحداث التي يتعامؿ
معيا التأري خ بكاقعتييا ،كذلؾ بفعؿ خضكعيا لمختمؼ أساليب التدقيؽ كالنقد ،كالتأريخ ال يقبؿ منيا
اال ما ثبتت صحتو كعدالة ركاتو حسب أحكاـ العقؿ كقكاعد العمـ ،كأخي انر يسعى إلي ربط الحقائؽ
المضبكطة بعضيا ببعض لكي يستخرج منيا صكرة لمماضي ،كاف لـ تكف صادقة كؿ الصدؽ،
فيي أقرب ما يمكف إلي ذلؾ ،أما أحداث األسطكرة ،فيي عرضة لمتضخيـ كالبعد عف الكاقع ،كال
يتـ ذلؾ غالبان بدافع التضميؿ ،كانما نتيجة تضافر عدة عكامؿ ،أبرزىا العامؿ االجتماعي،
االقتصادم ،الذىني ،الركحي ،السياسي ،األيدلكجية ،كحتى الديني.
إف التطكر الذم عرفو منيج الكتابة التاريخية_ باعتماده كؿ ما يدؿ عمى ماضي اإلنسانية
كثيقة تاريخية_ قد فرض عمينا أف نعير اىتمامنا لكثيقة أغفمتيا_ عمى ما يبدك_ كؿ الدراسات التي
تناكلت تاريخ ليبيا القديـ ،كىي (أسطكرة جزيرة النساء لدل القزكيني تػ682ق 1283/ـ) ،كعالقتيا
بأسطكرة األمازكنات لدل ديكدكرس الصقمي.
اء كانت الكالسيكية ،أك تمؾ التابعة
إف الرغبة في استنطاؽ بعض النصكص األسطكرية سك ن

لمعربية في الفترة القركسيطية ،نابع مف االىتماـ الذم حظيت بو مثيالتيا في األبحاث التاريخية في
مناطؽ اخرل مف الشماؿ األفريقي ،كمساىمتيا في الكشؼ عف جكانب تاريخية ميمة في بعض

المناطؽ ،كتمؾ الدراسة التي قدمتيا الباحثة خديجة قمش بعنكاف(:األساطير كتاريخ شماؿ إفريقيا
القديـ).
صحيح أف تاريخ ليبيا القديـ يجب دراستو مف خالؿ المصادر القديمة ،كاف اقحاـ مصادر
الفترة الكسيطية مف شأنيا أف تمس خصكصية الفترة القديمة ،لكف ما قد يبرر اعتمادنا عمييا ىك أف
الركايات كاألساطير القديمة ليا عالقة بالذاكرة الجماعية التي ال يمكنيا أف تيبتر أك تيغير بمجرد
تغير المعتقدات مع الديف الجديد (اإلسالـ) ،ىذا مف ناحية ،كمف ناحية أخرل ،ىي محاكلة منا
لتبياف االستم اررية المشكىة لممعطيات األسطكرية القديمة في المصادر العربية الكسيطية ،التي لـ
يطمع – عمى ما يبدك -مؤلفكىا عمى المصادر القديمة اغريقية كانت اـ التينية ،كتمؾ األسطكرة
التي تتحدث عف األمزكنات لدل ديكدكرس الصقمي ،كىنا جانب اخر حفزنا عمى أف نبحث في ىذا
المكضكع ،قصد الكقكؼ عمى أىمية المصادر العربية الكسيطية لمتأريخ لدكؿ الشماؿ اإلفريقي
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كخاصة تاريخ ليبيا القديـ ،كىذا سيجعؿ القارئ يتسأؿ كما تسألنا نحف بدكرنا قبمو ،إلي أم و
حد
يمكف لممصادر العربية الكسيطية أف تساىـ في كتابة التاريخ الميبي القديـ؟ كىؿ تكرار أسطكرة
األمزكنات كترددىا عبر العصكر القديمة مرك انر بالعصكر الكسطى اإلسالمية دليالن عمى و
دكر
محتمؿ لممرأة كحضكر قكم عبر الزمف؟
أهداف البحث:
مف المعركؼ أنو في عصر ازدىار الحضارة العربية ،صاغ عمماء األمة مجاالت البحث
كالتأليؼ في سبعة أىداؼ كىي :استخراج ما لـ يسبؽ استخراجو ،أك ناقص يستكمؿ نقصو ،أك
خطأ يتـ إصالحو ،أك غامض أك مكجز ال تتـ فائدتو إال بشرحو كتبسيطو ،أك طكيالن يبدد الذىف
يختصر مف غير إخالؿ كال حذؼ يفقده معناه كغرضو ،أك أف يككف متفرقان يجمع شتاتو ،أك مبتك انر
غير مرتب يتـ ترتيبو.
كبالتالي فإننا نتطمع إلي السبؽ فيما يتعمؽ بمكضكع البحث ،مف خالؿ جمع شتات
النصكص المتفرقة بيف صفحات الكتب المصدرية ،كالمراجع ،في محاكلة الستنطاؽ ما يخدـ
البحث ،كال ندعي ىنا أف اليدؼ ىك إصدار األحكاـ كتقييـ المعمكمات التاريخية ،بؿ مف أجؿ
تكفير معطيات جديدة لمميتميف بالعصكر الكالسيكية المرتبطة بإفريقيا الشمالية عامة ،كليبيا
خاصة ،ما قد يساعد في مؿء الفراغات التي تشكب تاريخ ليبيا القديـ.
كاعتبا ار لكؿ ذلؾ ،فإف مف بيف أىداؼ البحث ،محاكلة تحديد عالقة األستغرافيا العربية
الكسيطية ،بمصادر العصكر القديمة كمعرفة األصكؿ القديمة لبعض المعطيات العربية الكسيطية،
كتبياف الداللة التاريخية لمنص.
كبما أف المؤرخ يحاكؿ دائما رصد األحداث كالكقائع مف خالؿ البحث في الكثائؽ
كالمصادر ،فإنني ال أعتزـ مف خالؿ ىذه الدراسة تقديـ إجابات نيائية عف األسئمة السالؼ ذكرىا،
ألف ذلؾ يتجاكز ميمة المؤرخ ،كتضؿ محاكلتي ىذه مجرد خطكة ال يمكف التنبؤ مسبقان بنتائجيا،
لكنني مع ذلؾ حاكلت قدر اإلمكاف كسر ذلؾ الصمت الرىيب الذم يمؼ تمؾ المرحمة االنتقالية بيف
القديـ كالكسيط لشماؿ إفريقيا عامة ،كليبيا الحالية عمى كجو الخصكص.
منهج الدراسة:
حقوق الطبع محفوظة للمجلة
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لقد تـ اعتماد المنيج التاريخي الذم يقكـ عمى قراءة النصكص كتحميؿ مضامينيا كتأكيمو.
ِ
اختالف في المفاهيم:
الجذر ،أم
أوالً .أسطورة وأساطير ،وحدةُ في
ٌ

يرل البعض أنوي ثمةى فر و
ؽ بيف لفظتي (أسطكرة كأساطير) ،فال ىذه مفردةن لتمؾ ،كال تمؾ

جمعه ليذه ،ما يرجح لدييـ أجنبية لفظة أسطكرة ،1فمن أين جاءت إذاً ؟

يعتقد البعض أف أسطكرة لفظة أيخذت عف المغة السريانية ،التي جاء فييا ""Sertoك

" ،"Souroبمعنى سطر ،في حيف يرل آخركف بأف الكممة تنحدر مف اسـ اإللية "عشتار" األكادية
البابمية ،حيث يح ًرؼ االسـ في المغات القديمة إلي "استار" ك" اسطار" ،كصار في العربية أسطكرة،
غير أف الراجح لدل القائميف بأجنبيتيا أنيا يمعربة عف اإلغريقية مف كممة  ،Istoriyaكما يقابميا في

يخذت -عمى رأم ىؤالء -
الالتينية  ،Historiaالتي تعني فييا ال يكتب أك الكتابات التاريخية ،إذ أ ٍ
خدمت لممعنى ذاتو.
مف الركـ زمف الجاىمية كاستي
ٍ

2

إف المتأمؿ في ما كرد في معاجـ المغة العربية ،يجد أف لمكممة معنييف األكؿ الكتابة

كاألسطر ،أك الصفكؼ كالتصفيؼ ،كالثاني األباطيؿ كالمؤلفات التي ال أصؿ ليا 3حيث جاء في
معجـ مختار الصحاح ،باب السيف ،فصؿ الطاء عف األساطير كاألسطكرة ما يمي" :س ط ر_
طر) الصَّؼ ًم ىف َّ
طر) أيضا الخطٌ كالكتابة ،كىك
طرا.
َّ
َّ
ك(الس ٍ
كغ ىرس ىس ٍ
الش ٍي ًء يقاؿ ىب ىن ىى ىس ٍ
(الس ٍ
ط ار ى
ك(س ى
ىس ىباب ى
ط انر) أيضا بفتحتيف ك ى
ىسطار ) ىك ىسبب كأ ٍ
الج ٍمعي( أ ٍ
صر ى
في األصؿ مصدر كبابو ىن ى
كج ٍمعي
الجمع (أ ً
ك(األساطيًر) األىباى ًطيؿ الكاحد
ك(سطيكر) ىكأى ٍفميس كيفميكس.
كج ٍمع َّ
الس ٍ
ىساطير) .ى
طر (أ ٍ
ى
ىسطير) ي
ى
ىٍ

طر".
ط ىر) ىكتىب مثؿ ىس ى
أستى ى
(أسطكرة) بالضـ ك( إس ى
طارة ) بالكسر ،ك ٍ

4

إف المفيكـ المرادؼ في المغات األجنبية لمصطمح أسطكرة ،يأتي عمى ىيئة " "Mytheفي

الفرنسية ،لإلشارة إلي قصة قديمة يككف مكضكعيا اآللية ،كالكائنات فكؽ البشرية ،كربما تى ىخمُّؽ

الككف كانبعاثو مكضكعيا ايضان ،كىك بالضبط ما تعنيو  Mythاإلنجميزية ،ككالىما رديفتا " Fable
" خرافة ،أك "  " Fallacyمغالطة أك فكرة خاطئة.

5

لكف بالنظر إلي ما كرد في إحدل الدراسات ،يتبيف أف كممة (ميثكس) ،قد جاءت في أقدـ الكثائؽ
اإلغريقية ،لتعني( الحقيقة معبر عنيا بأقكاؿ) ،كما استبداؿ ىذا المعنى_ ،في و
و
بمعاف
كقت الحؽ_
حقوق الطبع محفوظة للمجلة
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أخرل كالزيؼ ،الخرافة ،األباطيؿ ،كالكىـ -في المغات األكربية الحديثة -إال نتيجة لرسكخ تمؾ
المعاني لدل اإلغريؽ قبؿ سكاىـ ،فطبيعة الميثكلكجيا اإلغريقية ،كقكة الصراع الذم قادتو النزعة
العقالنية_ في ذلؾ الكقت_ ىك الذم كسـ ىذه المفظة بمعاني الزيؼ كالكىـ.

6

إف اقتصار المصادر العربية بالفترة القركسيطية ،عمى استخداـ لفظة أساطير في صيغة
الجمع ،كافتقارىا تمامان لذكر الكممة عمى ىيئة اإلفراد ( أسطكرة ) يدفع إلي التسميـ _ ربما _ بالفكرة
القائمة بأعجمية األخيرة ( أم األسطكرة ) ،كاف أساطير بعيدة كؿ البعد مف حيث المعنى عف
أسطكرة ،فأساطير جاءت بمعنى كتابات ،كجذرىا سطر.
قد يمقى ىذا الطرح قبكالن بعض الشيء خصكصان إذا ما تـ النظر فيما جاء بو أبف كثير الدمشقي
في كتابو (تفسير القراف العظيـ) ،حيف فسر كؿ آيات القراف الكريـ_ التي جاءت عمى ذكر
مصطمح أسطكرة بصيغة الجمع دكف اإلفراد ،كفي تركيب بعينو كىك " أساطير األكليف "_ تفسي انر
يتمحكر حكؿ معنى بعينو كىك( كتابات السابقكف) ،كليس خرافاتيـ كأباطيميـ كما نعتقد نحف عمى
كن ىؾ يقيك يؿ الًَّذيف ىكفىركا إًف ى ىذا ًإ َّال أىس ً
ً
اط يير
اء ى
ى ي ٍ ى
كؾ يي ىجادلي ى ى
ى
األقؿ ،ففي قكلو تعالى .. " :ىحتَّى إً ىذا ىج ي
يف " ،7قاؿ الدمشقي كتفسير ذلؾ " :أم ما ىذا الذم جئت بو إال مأخكذان مف كتب األكائؿ
ٍاأل َّىكلً ى
8
ً
اء
كمنقكؿ عنيـ" ككذلؾ األمر بالنسبة لقكلو تعالى" ىكًا ىذا تيٍتمىى ىعمى ٍي ًي ٍـ ىآياتيىنا قىاليكا قى ٍد ىسم ٍع ىنا لى ٍك ىن ىش ي
لى يقٍم ىنا ًم ٍث ىؿ ى ىذاۙ إًف ى ىذا إً َّال أ ً
يف" 9فقد فسره الدمشقي ":أساطير األكليف " كىك جمع
ٍ ى
ى
ىساط يير ٍاأل َّىكلً ى
ى

أسطكرة أم يكتبيـ اقتبسيا فيك يتعمـ منيـ كيتمكىا عمى الناس "

يؿ لىيـ ما ىذا أ ٍىن ىز ىؿ رُّب يكـ قىاليكا أ ً
ً
يف"
ىساط يير ٍاأل َّىكلً ى
ى
ى ٍ
ق ى يٍ ى

11

10

كفي تفسيره لقكؿ اهلل تعالى ":ىكًا ىذا

فقد ذكر" أم لـ ينزؿ شيئان إنما ىذا الذم ييتمى

عمينا أساطير األكليف أم مأخكذ مف كتب المتقدميف" ،12كفي اآلية ثالثة كثمانكف مف صكرة

المؤمنكف يقكؿ اهلل تعالى " لىقى ٍد ك ًع ٍد ىنا ىن ٍحف كآباؤىنا ى ىذا ًمف قىٍب يؿ إًف ى ىذا إً َّال أ ً
يف"،13
ٍ ى
ٍ
ي ىىي ى
ىساط يير ٍاأل َّىكلً ى
ى
ي

يقكؿ " :أنما يخبر بيا مف تمقاىا عف كتب األكليف" ،14كفي اآلية الخامسة مف سكرة الفرقاف "،ىكقىاليكا

اطير ٍاأل َّىكلًيف ا ٍكتىتىبيا فى ًيي تيممىى عمى ٍي ًو ب ٍكرةن كأ ً
أ ً
يال " ،15ذكر بأف المعنى ىك " كتب األكائؿ
ىص ن
ى
ى
ى ٍ
ىى
ىس ي
ى ي ى ى
استنسخيا " ،16إال أف ما جاء بو ابف كثير الدمشقي ،في تفسيره لآلية الثامنة كالستيف ،مف سكرة
النمؿ " ،لىقى ٍد ك ًع ٍد ىنا ى ىذا ىن ٍحف كآباؤىنا ًمف قىٍب يؿ إًف ى ىذا إً َّال أ ً
يف" ،17جاء بما يثبت أف
ٍ ى
ٍ
ى
ىساط يير ٍاأل َّىكلً ى
ى
ي ىىي
ي
األساطير قد تعني الركايات الغير مسندة لمحقائؽ ،كذلؾ فيما قاؿ " :أم اخذه قكـ عمف قبميـ مف
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كتب يتمقاىا بعض عف بعض كليس لو حقيقة " ،18كتجاكز تفسير أساطير األكليف الكاردة في اآلية
السابعة عشر مف سكرة األحقاؼ " _ ،ىكالًَّذم

ً ًً
قى ى ً ً ً
يخ ىرىج ىكقى ٍد ىخمى ًت
ىف أ ٍ
اؿ ل ىكال ىد ٍيو أيؼ لى يك ىما أىتىع ىدانني أ ٍ
إً َّف ك ٍع ىد المَّ ًو حؽ فىيقيك يؿ ما ى ىذا إً َّال أ ً
يف
ى ى
ى ى
ىساط يير ٍاأل َّىكلً ى
ى
ى

اف المَّو كٍيمى ىؾ ً
ً
اٍلقير ً ً
آم ٍف
ي ي
كف م ٍف قىٍبمي ىك يى ىما ىي ٍستىغيثى ً ى ى
" - 19كاكتفى بتفسير ما قبميا بالنص ،20كفي اآلية الخامسة عشر مف سكرة القمـ " إً ىذا تيٍتمىى ىعمى ٍي ًو
اؿ أ ً
يف " ،21يقكؿ معنى النص " كذب مأخكذ مف اساطير األكليف" ،22كفي قكلو
ىساط يير ٍاأل َّىكلً ى
ىآياتيىنا قى ى ى
اؿ أ ً
ً
يف " 23يقكؿ بف كثير في تفسير ذلؾ " :أم إذا سمع
ىساط يير ٍاأل َّىكًل ى
تعالىً " :إ ىذا تيٍتمىى ىعمى ٍيو ىآياتيىنا قى ى ى
كالـ اهلل تعالى مف الرسكؿ يكذب بو كيظف بو ظف السكء فيعتقد أنو مفتعؿ مجمكع مف كتب

األكائؿ".24
كأيان كاف الرسـ الذم ظيرت بو الكممة في المصادر العربية الكسيطية ،جمعان كانت أـ إفراد،
فيي إف دلت عمى شيء_ في الكقت الراىف_ فقد دلة مف حيث االصطالح عمى الكالـ الذم ال
أصؿ لو كالغريب البعيد عف الحقيقة كالكاقع الممتمئ بالخياؿ كاألكىاـ العقمية ربما.
إف التبايف كالتنكع الحاصؿ في مفيكـ األسطكرة مف حيث االصطالح يرجع إلي اختالؼ
كطبيعة كجيات النظر بيف كؿ :مؤروخ ،باحث ،كناقد ،فيذا جعميا تفسي انر لمطبيعة بؿ لمككف ،كذاؾ
يرل بأنيا تفسير شعائر الديف كقكاعد العادات ،كىناؾ مف قاؿ بأنيا حكايات تكلدت في المراحؿ
األكلى لمتاريخ ،أبطاليا أسطكرييف خارقيف كآلية ،مكضكعيا تفسير الظكاىر المختمفة ،كآخر يرل
فييا بحث ركائي لحقيقة أزلية تركم رغبات عميقة ،كحاجات اخالقية كاحتياجات عممية.25
ات خارقة ،و ٍ
ثانياً .األمزونات ،قدر ٍ
أجساد كالرجال:
 .1المرأة الكاهنة:
لـ تككف المرأة كقدراتيا الخارقة -في مناطؽ الشماؿ اإلفريقي_ غائبة عف صفحات
الكتابات كاالساطير القديمة ،إذ تؤكد بعض النصكص القديمة عمى مزاكلة النساء بشماؿ إفريقيا
لمعرافة كاستطالع الغيب حيث يشار إلى أف أـ الممؾ النكميدم ماسينيسا ( 238ؽ.ـ –  148ؽ.ـ)
قد تنبأت لو بمستقبؿ عظيـ مع الركماف.26
كفي السياؽ ذاتو ،أكد بركككبيكس ( )Procopiusعمى أف قدرة استطالع الغيب كاف مف
اختصاص النساء كحدىف في شماؿ إفريقيا ،كأف الرجاؿ ال يقكمكف بذلؾ
حقوق الطبع محفوظة للمجلة
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ما جاءت بو المصادر العربية الكسيطية ،حكؿ ممكة جباؿ األكراس حيف نعتتيا بمقب الممكة
الكاىنة ،كاصفة إياىا بأنيا "أعمـ أىؿ زمانيا بالكيانة" ،28غير أف الكيانة لـ تكف كحدىا في
المنطقة ،فيناؾ أيضا السحر ،الذم استخدـ مف قبؿ الميبييف القدماء في إنزاؿ المطر ،كعالج
بعض األمراض ،كعضات األفاعي ،فضال عف استخدامو في إثبات النسب (نسبة الطفؿ ألبيو) في
إطار الخيانة الزكجية مف عدميا.29
لقد تحدث المؤرخيف العرب في العصر اإلسالمي ،عف كجكد ظاىرة السحر بالمنطقة ،فيا
ىك المسعكدم يخبر عف قكـ تفشى فييـ السحر لدرجة أف كلكا عمييـ امرأة ساحرة فيقكؿ« :كبمغو
[أم ممؾ مصر] أف قكما مف البربر كالسحرة ليـ تماثيؿ كبخكرات عجيبة يضمكف بيا كتخاييؿ كىـ
في مدينة يقاؿ ليا قرمكدة في المغرب مف أرض مصر ،كقد ممككا عمييـ امرأة ساحرة يقاؿ ليا
سطا» ،30كبعيدا عف الكيانة كالسحر أليس في النصكص القديمة ما يشير إلى و
دكر محتمؿ لممرأة
في المنطقة ؟ كاف صح ذلؾ فيؿ الكتاب العرب في العصر اإلسالمي عمى إدراؾ بيذا الدكر؟
و
بنساء
في الكاقع ،إف تمؾ اإلشارات الكاردة في النصكص العربية الكسيطية ،كالمتعمقة
و
قائدات لمجيكش كمالكات لمقبائؿ ،تذكر ربما بأساطير األمازكنات ،الكارد ذكرىا في المصادر
القديمة ،تمؾ األساطير التي تحدثت عف مجتمع نسكم تتكلى فيو المرأة قيادة الجيكش كالقتاؿ بدالن

و
بشيء مف التفصيؿ عف ذلؾ ،كاصفا جرأتيف في القتاؿ،
مف الرجاؿ ،كقد تحدث ديكدكرس الصقمي

كامتالكيف لزماـ األمكر في مجتمعاتيف قائال« :كاف في ليبيا عددان مف أصناؼ النساء عمى و
قدر
كبير مف الجرأة ،تثير شدتيف الرجكلية عظيـ اإلعجاب»

31

مضيفاى« :ككاف ىذا الشعب [شعب

األمازكنات] يتبع سبيال في الحياة يختمؼ عما يسكد حياتنا مف سبؿ ،فقد كاف مف عرفيـ أف تقكـ
النساء بمياـ الحرب ،كيطمبف لمخدمة العسكرية لفترة معينة ،أعني الفترة التي يحتفظف فييا
بعذريتيف ،ثـ يمضيف إلى الرجاؿ – حينما تنقص سنك خدمتيف في الجيش – مف أجؿ إنجاب
األطفاؿ ،لكنيف يظممف ممسكات بزماـ الحكـ كأمكر الدكلة في أيدييف ،ككاف الرجاؿ مثميـ في
ذلؾ ،مثؿ نسائنا المتزكجات ،يمضكف حياتيـ في البيت [.32»]...
ٍ
نساء من ِ
أثداء:
دون
.2
ٌ
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إذا ما يسمـ بأف األسطكرة ىي بمثابة تاريخ أكلي ،أك قصصا مشكىة ألحداث تاريخية ،أك

حتى سجالت تاريخية تـ تداكليا في مجتمعات لـ تيتدم لمكتابة آنذاؾ ،33فإف تمؾ الركايات تحمؿ
في طياتيا إشار و
ات تاريخية تدؿ عمى تبكأ المرأة في ليبيا القديمة لممناصب القيادية منذ عصكر
مكغمة في القدـ ،بعد أف ظمت عالقة المرأة بأنظمة الحكـ غامضة بعض الشيء ،فجاءت
األساطير بمختمؼ عيكدىا لتميط المثاـ عف المكانة المميزة لممرأة في تمؾ المجتمعات ،34مكانة
ربما ألمحت إلييا رسكـ الفف الصخرم مف قبؿ ،ذاؾ الفف الذم يعكد إلى عصكر ما قبؿ كقيبيؿ
التاريخ في المنطقة ،حيف أظير العديد مف صكر النساء الالتي يحممف األسمحة الحربية ،منذ أقدـ
مراحؿ ىذا الفف ،إال أف المثير في كثير مف تمؾ الصكر ،ىك عدـ كضكح أثداء تمؾ المحاربات ،ما
دفع بالبعض إلى االعتقاد بأنيف محاربيف مف الرجاؿ كلسف نساء محاربات ،35كفي ذلؾ دليال
صريحا عمى ما ذىب إليو ديكدكرس الصقمي ،عند تفسير لكممة (أمازكنات) حيف ذكر« :كاذا ما
حدث ككلدت أنثى ،فإف ثديييا يجففاف بالكي حتى ال ينمكاف عندما تصؿ سف البمكغ ،فقد كانت
األمازكنات يعتقدف أف األثداء تشكؿ عائقا كبي ار في أثناء القتاؿ حيف تبرز مف الجسـ ،كالحؽ أف
ىذا ىك السبب الذم جعؿ اليكناف يطمقكف عمييـ ىذا االسـ (األمازكنات) الذم يعني (المنزكعات
الثدم).36
إف ما ذىب إليو ديكدكرس – كىك األصؿ – يتعارض مع تفسير خديجة قمش ،عندما
ذكرت بأف لفظة أمازكنات ىك تحريفا لكممة األمازيغيات» ،37معممة ذلؾ بقكليا" :ألف اإلغريؽ ىـ
الذيف دكنكا ىذه األساطير أكؿ األمر ،فإنيـ دكنكه [تقصد االسـ] حسب طريقة نطقيـ لو" ،38مدلمة
عمى ذلؾ بما قالو بمينيكس فذكرت« :كربما يجد ىذا الرأم مشركعيتو في اعتراؼ بمينيكس بصعكبة
نطؽ أسماء بالد األمازيغ لغير الناطقيف بيا».39
كأيان كاف التفسير الصحيح ألصؿ التسمية ،فإف ظاىرة األمازكنات تدؿ عمى حضكر قكم
لممرأة في المنطقة عبر التاريخ ،كيعزز ىذا الطرح ،ظيكر النساء بزم الرجاؿ في النقكش الفرعكنية،
كخصكصا تمؾ التي تعكد بتاريخيا إلى عيد الفرعكف ساحكرع ( 2473-2487( )Sahureؽ.ـ)
ثاني ممكؾ األسرة الخامسة ( 2420 – 2560ؽ.ـ) ،40ناىيؾ عف كجكد لكحة جدارية بأحد المعابد
المصرية ،صكرت عمييا ممكة ليبية قديمة ،بجانب ممكؾ آخريف أيرخ ليا بحكالي  1200ؽ.ـ.41
حقوق الطبع محفوظة للمجلة
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ثالثاً .األمزونات في الكتابات العربية الوسيطية:
.1استمرارية تداول النص ودالالته:
إف حديث المسعكدم عف الساحرة سطا – في النص المشار إليو سالفان – ال يعدك أف يككف
سكل أصداء ألساطير سابقة تـ تداكليا عبر األجياؿ ،فالساحرة سطا ربما ىي ذاتيا أسبتي لدل
سيميكس اإليطالي حيف تحدث عف محاربة دعاىا بيذا االسـ ،كزعـ بأنيا شاركت في معارؾ
القرطاجيكف ،تكلت خالليا قيادة فرقة مككنة مف مقاتالت يركبف العربات التي تجرىا الخيكؿ ،42كقد
يجد ىذا الرأم قبكال نكعا ما إذا ما قيس باجتيادات عمي فيمي خشيـ حيف قارب بيف اسـ أسبتي أك
أسبكتي ،كبيف القبيمة الميبية سبت ( )sbtالكاردة في النصكص المصرية القديمة ،43كمع ذلؾ تظؿ
سيتا( – )Seiteالتي كصفتيا الركايات الييكدية كحاكمة لمجنكب المغربي (مناطؽ كرززات)

44

–

ىي األقرب مف حيث المفظ لسطا ،غير أنو ال يمكف الجزـ بيذا االسـ أك ذاؾ ،في ظؿ نقص
األدلة الدامغة ليذه االحتماالت ،لكف الشيء الذم ال يمكف تجاىمو ىك تأثر الركايات العربية
الكسيطية ،باألساطير القديمة التي ينسجت حكؿ المنطقة ،بدليؿ حديث القزكيني عف مدينة بجزيرة
ببحر المغرب يحاكي فييا أسطكرة األمازكنات لدل ديكدكرس الصقمي قائال« :أىميا نساء ال حكـ
لمرجاؿ عمييف ،يركبف الخيكؿ ،كيباشرف الحرب بأنفسيف ،كليف بأس شديد عند المقاء [ ،]...فإذا
كضعت إحداىف ذك انر قتمتو في الحاؿ ،كاذا كضعت أنثى تركتيا».45
إف تمؾ الركايات ذات الطابع األسطكرم التي تحدثت عف مزاكلة النساء لمحكـ أك المشاركة
في بعض األحداث التي ليا عالقة بيذا الجانب ال يجب أف تدرج ضمف الخياؿ المنعزؿ عف
الكاقع ،ألف العديد مف المعطيات تكحي و
بدكر كبير كاف لممرأة في ىذا المجاؿ.46
صحيح أف األسطكرة قد بالغت عندما جعمت تسيير المجتمع في يد النساء كحدىف ،لكف
في المقابؿ ال يمكف تجريدىا مف أم حقيقة تاريخية ،فممكة األكراس حقيقة الشؾ فييا ،كال يمكف
لممرأة أف تصؿ إلى ذاؾ المستكل لكال كجكد أرضية تاريخية جعمت ىذا األمر مقبكال في مجتمعات
الشماؿ اإلفريقي.47
 .2اتقان المعتقد وتوظيفه:
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إف كصؼ الكتاب العرب في العصر اإلسالمي لمكمة جباؿ األكراس بالممكة الكاىنة ،إشارة
صريحة عمى ادعائيا معرفة األسرار أك أحكاؿ الغيب ،غير أف خديجة قمش ال ترل في ذلؾ سكل
و
غالؼ أسطكرم نيسج حكؿ شخصية الممكة ،48متجاىمة عف قصد أك بدكف قصد االرتباط الحاصؿ بيف
مفيكـ البركة كديانة الميبييف القدماء ،ذاؾ االرتباط الذم أشار إليو الشاعر الالتيني ككريبكس

( )Corippusعند حديثو عف الحرب الميبية البيزنطية ،منكىا إلى أف المكانة التي حصؿ عمييا الزعيـ
الميبي أنتاالس ( )Antalasكاف بسبب النبكءة التي التمسيا كالده مف اإللو أمكف ،كالتي جاء فييا أف
ابنو سيككف القائد الذم سيكحد القبائؿ الميبية ،كبذلؾ حصؿ عمى بركة اإللو ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة
لمشيخ جيرنا ( )Jernaزعيـ قبيمة لكاتة حيف حصؿ عمى البركة بتكليو منصب الكاىف األعظـ لإللو
الميبي قكرزؿ ( ،)Gurzilاألمر الذم مكنو مف قيادة اتحاد القبائؿ الميبية في حربيا ضد البيزنطييف
الغزاة ،كما أف خميفتو كركساف ( )Carcasanحصؿ عمى نبؤه مف اإللو أمكف بأنو سيدخؿ قرطاج
منتص انر ،األمر الذم ساعده عمى تكحيد القبائؿ الميبية.49
إف استخداـ الديف ككسيمة إلضفاء الشرعية – ألم سمطة حاكمة – ىي عادة شعكب األرض
منذ أقدـ العصكر ،فعندما يعجز الحاكـ عف إقناع شعبو بأحقيتو في ذلؾ ،يمجأ إلى إييامو بأنو صاحب
معجزات أك مفكض مف اآللية ،كالشكاىد عمى ذلؾ كثيرة ،فأسماء فراعنة مصر كألقابيـ مثال ،كثي ار ما
اقترنت بأسماء كألقاب اآللية .50كعميو ،فإف استخداـ الكيانة أك السحر ال يخرج عف إطار البحث عف
الشرعية ،كبمعنى أكثر كضكحا ،فإف قيػادة امرأة لجمكع البربػر ،كحشدىـ لصد الفتح اإلسالمي،
كتقديرىـ ليا –حتى قيؿ لحساف بف النعماف« :ليس بإفريقية أعظـ قد نار كال أبعد صيتنا ،كال أشد حزما
مف امرأة يقاؿ ليا الكاىنة»

51

– ال يأتي مف فراغ ،فيي إذ تستخدـ الكيانة أك التنبؤ استطاعت أف

تسيطر عمى عقكؿ الساكنة في المنطقة ،ليس بجباؿ األكراس كحدىا ،بؿ بإفريقية كأجزاء كبيرة مف ليبيا
القديمة ،بدليؿ أف سجكنيا كجدت بمدينة غدامس الميبية ،عمى حد قكؿ الحميرم ،الذم تحدث في كتابو
(الركض المعطار) عف المدينة كاصفا آثارىا مبينننا تبعيتيا لمممكة الكاىنة بقكلو" :غدامس في الصحراء
عمى سبعة أياـ مف جبؿ نفكسة ،كىي مدينة أزلية مف قبؿ اإلسالـ ،كالييا ينسب الجمد الغدامسي ،بيا
دكاميس ككيكؼ كانت سجكنان لمممكة الكاىنة التي كانت بإفريقية".52
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أؤمف بأىمية كصالحية األيستغرافيا العربية في الفترة القركسيطية الستقراء جكانب مف
لت
الز ي
ي

التاريخ الميبي القديـ ،فبعد الدراسة التي أنجزتيا في ىذا المجاؿ ،كالمعنكنة بػ( قراءة في التاريخ

القديـ لميبيا المعاصرة مف خالؿ المصادر العربية الكسيطية ،الساحؿ الميبي نمكذجان) ،ككانت أحد
متطمبات نيؿ درجة الدكتكراه في التاريخ القديـ ،حاكلت مف خالؿ ىذا البحث المتكاضع أف أيثبت أف
المعطيات العربية التي تعكد لمفترة الكسيطية ػ حيف تناكلت التاريخ الميبي القديـ ػ قد كردت عمى
ي
شكؿ ركايات أيسطكرية ،كأف الكثير مف تمؾ الركايات قد يفيد في كتابة بعض قضايا التاريخ القديـ
و
بصفة عامة.
لميبيا الحالية ،بؿ ربما مناطؽ المغرب القديـ
إف حديث المصادر العربية في العصكر الكسطى عف ممكة جباؿ األكراس خالؿ نياية الفترة
القديمة ،كعمى أعتاب العصكر الكسطى ،يبيف أف األساطير القديمة التي تتحدث عف مزاكلة المرأة
العمك ،خصكصان إذا ما تأممنا في شخكص نسائية مف الشرؽ
لمسمطة ربما كراءىا تار ه
يخ حقيقي لذاؾ ي
القديـ أمثاؿ() :نفيرتيتي ،كميكباترا ،زنكبيا.)..

إف كركد أسطكرة األمزكنات في المعطيات العربية لمعصر اإلسالمي ،دلي هؿ ربما عمى استحالة
فصؿ الركايات العربية في العصكر الكسطى عف تمؾ الالتينية التي دكنت في العصكر القديمة
كالتي كانت قد سادة مناطؽ الشماؿ اإلفريقي قبؿ كصكؿ أكلى طالئع الفتح اإلسالمي لممنطقة.
الباحث
أوالً /المصادر العربية:
 .1القراف الكريـ.

 .2أبي الفداء الحافظ إسماعيؿ بف كثير الدمشقي ،تفسير القرآف العظيـ ،ج ،2دار الكليد ،طرابمس،

الجماىيرية ،د.ت.

 . 3المسعكدم أبي الحسف عمي بف الحسيف بف عمي  ،أخبار الزماف ،كمف إبادة الحدثاف ،كعجائب
البمداف كالغامر بالماء كالعمراف ،ط ،3دار األندلس ،بيركت1978 ،ـ.

 .4الحميرم ،الركض المعطار في خبر األقطار ،معجـ جغرافي ،تحقيؽ  :إحساف عباس ،مكتبة

لبناف ،بيركت1984 ،ـ

 .5القزكيني ،زكريا بف محمد بف محمكد  ،آثار البالد كأخبار العباد ،دار صادر ،بيركت ،د.ت.

ثانياً /المراجع:
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 .1جبالة أسامة ،كرقاب مركاف ،عالقة األسطكرة بالديف في العالـ القديـ _اليكناف كالركماف أنمكذجان
_ مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر في التاريخ العاـ ،د.ت ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية،
جامعة  8مام 1945ـ _قالمة_ 2017ـ.
 .2رابح بكترفاس ،أسطكرة الخمؽ في ديانات الشرؽ األدنى القديـ كالييكدم -دراسة مقارنة – مذكرة
مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمكـ اإلسالمية ،تخصص :مقارنة األدياف ،جامعة الجزائر قسـ
العمكـ اإلسالمية قسـ العقائد كاألدياف2013 ،ـ.
 .3عبد الحفيظ فضيؿ الميار ،الحضارة الفينيقية في ليبيا ،ط ،1دار الكتب الكطنية ،بنغازم،
ليبيا 2001 ،ـ ،ص 66.
 .4عبد العزيز صالح ،الشرؽ األدنى القديـ ،مصر كالعراؽ ،ط  ،4مكتبة األنجمك المصرية،
القاىرة 1990 ،ـ .
 .5عبد المطيؼ محمكد البرغكثي ،التاريخ الميبي القديـ ،مف أقدـ العصكر حتى الفتح اإلسالمي ،ط
 ،1دار صادر  ،بيركت1971،ـ.
 .6عمي فيمي خشيـ ،نصكص ليبية ،المؤسسة العامة لمثقافة ،ط2009 ،1ـ .7 .خديجة قمش،
األساطير كتاريخ إفريقيا القديـ ،أطركحة دكتكراه ،جامعة محمد الخامس ،أكداؿ ،كمية اآلداب
كالعمكـ اإلنسانية بالرباط ،غير منشكرة ،السنة الجامعية 2004-2003ـ.
 .8محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم ،مختار الصحاح ،دار كمكتبة اليالؿ ،بيركت ،لبناف،
1988ـ.
ثالثاً الهوامش

1

رابح بك ترفاس ،أسطكرة الخمؽ في ديانات الشرؽ األدنى القديـ كالييكدم -دراسة مقارنة – مذكرة مقدمة لنيؿ

شيادة الماجستير في العمكـ اإلسالمية ،تخصص :مقارنة األدياف ،جامعة الجزائر قسـ العمكـ اإلسالمية قسـ العقائد
كاألدياف2013 ،ـ ،ص4

2
3
4

المرجع نفسو ،ص .2
المرجع نفسو ،ص3

محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم ،مختار الصحاح ،دار كمكتبة اليالؿ ،بيركت ،لبناف1988 ،ـ ،ص298
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رابح بكترفاس ،المرجع السابؽ ،ص .6

6
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7
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