
�أبجديات 2019 274

عر�ض كتاب
 املهدي واملهدوية على امل�سكوكات الإ�سالمية، درا�سة تاريخية لأثر

فكرة املهدي املنتظر على النقود يف الع�سر الإ�سالمي
 حممد عبد ال�ستار عثمان

عنوان الكتاب: املهدي واملهدوية على امل�سكوكات الإ�سالمية،

 درا�سة تاريخية لأثر فكرة املهدي املنتظر على النقود يف الع�رص الإ�سالمي.

املوؤلف: عاطف من�سور حممد رم�سان.

دار الن�رش: مكتبة زهراء ال�رصق – القاهرة.

�سنة الن�رش: 2013م.

الرتقيم الدويل: 978-977-314-411-1.

عدد ال�سفحات: 695 �سفحة.

عدد اللوحات: 108.

املقا�س: 17× 24.

انعكا�سها  اإطار  املهدي واملهدوية يف  الكتاب فكرة  يتناول هذا 
وامل�سكوكات  الإ�سالمي.  الع�رص  يف  امل�سكوكات  نقو�ش  على 
تتنوع ما بني دنانري ذهبية ودراهم ف�سية وفلو�ش نحا�سية  الإ�سالمية 
يف  القت�سادية  الظروف  اإطار  يف  النقدية  قيمتها  وحتدد  وبرونزية، 
ال�سائدة يف  وبخا�سة  ال�رصعية  قيمها  اأما  فيها،  ت�رصب  التي  الع�سور 
وزنها  يف  ثابتة  فاإنها  والدراهم  الدنانري  وهي  منها  ال�رصعي  التعامل 
املرتبطة  املعامالت  يف  ا�ستخدامها  اإطار  يف  الثبات  وهذا  وعيارها، 

باحلدود والعبادات ال�رصعية.

يف  الرئي�سة  وظيفتها  تلعب  الإ�سالمية  امل�سكوكات  كانت  واإذا 
التعامل  اأداة  باعتبارها  والتجارية  والقت�سادية  النقدية  املعامالت 
الإ�سالمي،  الع�رص  الإن�سان، وا�ستمرت كذلك يف  ا�ستقر عليها  التي 
اأنها كانت من �سعارات  اأهمها  اأخرى مهمة، ومن  فاإن لها وظائف 
ال�سلطة واحلكم، كما اأنها يف اإطار هذا التوظيف كانت جماًل خ�سًبا 
ال�سيا�سية  بالأو�ساع  املرتبط  ال�سيا�سي  الدعائي  الن�ساط  يف  واأ�سا�سًيّا 
ل�سيما  وا�سًحا  ارتباًطا  الإ�سالمية  للدول  والإعالمية  والقت�سادية 
و�سائل  اأ�رصع  من  يجعلها  مما  امل�ستمر  التداول  بخا�سية  تتمتع  اأنها 

الإعالم والإعالن يف هذه الع�سور، واأكرثها انت�ساًرا. ومن هنا اأدرك 
تياًرا  اأخذ  اإدراًكا  ال�سيا�سية  الدعائية  امل�سكوكات  اأهمية  الباحثون 
وا�سًحا يف البحث يف الآثار الإ�سالمية مت�سامًنا مع درا�سة غريه من 
ا يف هذا املجال، كاملن�ساآت  املواد الأثرية التي لعبت اأدواًرا مهمة اأي�سً

املعمارية، والكتب واملرا�سيم احلجرية وغريها.

اأول  الإ�سالمية  امل�سكوكات  على  واملهدوية  املهدي  وكتاب 
كتاب ي�سدر باللغة العربية تبنَّي درا�سة فكرة املهدي واملهدوية على 
امل�سكوكات يف اإطار تاريخي وا�سح معتمد على قراءة �ساملة وعميقة 
ا يف  لكثري من امل�سادر الرتاثية الأدبية باأنواعها املختلفة، ومعتمًدا اأي�سً
باأنواعها  اجلانب الآخر على درا�سة متخ�س�سة لنقو�ش امل�سكوكات 
املختلفة. واإذا كانت فكرة املهدي واملهدوية يف الع�رص الإ�سالمي قد 
التاريخ الإ�سالمي واملهتمني بالظواهر  الباحثني يف  �سغلت كثرًيا من 
الدرا�سات  هذه  فاإن جل  املختلفة،  مراحلها  والعقائدية يف  الفكرية 
اإثراء درا�سات هذه  اأ�سا�سي يف  اأهمية امل�سكوكات كم�سدر  اإىل  تنبه 
لقيا�ش  كمعيار  اأهميتها  تدرك  مل  اأنها  كما  فيها.  والبحث  الفكرة 
وتقومي ونقد ما يرد يف امل�سادر الأدبية والتاأكد من �سحته و�سالمته، 
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ومن ثم تربز اأهمية هذه الدرا�سة باعتبار اعتمادها على امل�سكوكات 
ا معياًرا لقيا�ش امل�سادر الأخرى عليه  كم�سدر مهم يت�سع ليكون اأي�سً
وهو  الأول،  املقام  يف  ر�سمية  مادية  وثائق  امل�سكوكات  اأن  باعتبار 

اعتبار تكت�سبه من وظائفها التي �سبقت الإ�سارة اإليها.

وتقدمي قراءة اآثارية تاريخية لكتاب املهدي واملهدوية ينطلق من 
عدة اعتبارات مهمة؛ منها: 

الدعاية ( 1 لدرا�سة  اأ�سا�سية  م�سادر  الإ�سالمية  امل�سكوكات  اإن 
ال�سيا�سية للدول يف الع�رص الإ�سالمي، وهذه حقيقة ت�ستوجب 
يف  البحث  عند  العتبار  يف  وو�سعها  والدر�ش  البحث 

امل�سكوكات الإ�سالمية. 

توظيف ( 2 اإطار  يف  ال�سيا�سية  الدعاية  جمال  يف  البحث  اإن 
امل�سكوكات كم�سدر مهم لهذا املجال يرتبط مبجالت اأخرى 
الكتابية  والنقو�ش  والعيار  كالوزن  امل�سكوكات؛  درا�سة  يف 
وامل�سورة، بل واأحياًنا ال�سكل العام للقطع امل�سكوكة، وكذلك 

خطة ترتيب نقو�سها على وجه القطعة اأو ظهرها.

ل ( 3 للم�سكوكات  الدعائي  ال�سيا�سي  املجال  يف  البحث  اإن 
لي�سمل  يت�سع  اأن  ميكن  ولكنه  امل�سكوكات،  جمال  يف  ينح�رص 
التطبيقية  والفنون  كالعمارة  الأخرى؛  الإ�سالمية  الآثار  فروع 
وغريها، بل اإنه يت�سع اأكرث واأكرث لي�سمل جمالت البحث ال�سامل 

للفكرة واملعتقدات الإ�سالمية.

اإن امل�سكوكات الإ�سالمية يف اإطار ما �سبق عر�سه من اأهميتها ( 4
درا�سة  ا يف  مهًمّ رافًدا  ت�سكل  الدعائي  ال�سيا�سي  البعد  لدرا�سة 
وهي  ب�سفة،  الإ�سالمية  الآثار  على  ال�سيا�سية  الدعاية  روافد 
ابتداًء  واإعالًنا  اإعالًما  اأدواتها  املادية  الآثار  كانت  التي  الدعاية 
من امل�سكوكات ذاتها وامتداًدا اإىل العمارة والفنون اجلرافيكية 
فاإن  ثم  ومن  الغر�ش.  لهذا  وظفت  التي  التطبيقية  الفنون  اإىل 
هذه الروافد متثل كنًزا معرفًيّا ميكن من خالله التو�سع يف درا�سة 
الأبعاد التعبريية والدعائية وال�سيا�سية الإعالمية والإعالنية كبعد 

مهم يف درا�سة الآثار الإ�سالمية. 

من هذا املنطلق تبدو اأهمية هذا الكتاب الذي تقدم له قراءة اآثارية 
العنوان،  يف  وا�سًحا  حتديًدا  توجهه  املوؤلف  حدد  وقد  وتاريخية. 
يف  تبحث  فهي  بو�سوح،  التحديد  هذا  العنوان  �سياغة  وعك�ست 

“املهدي” و”املهدوية” تطبيًقا على امل�سكوكات من منظور تاريخي 
اأثر فكرة املهدي املنتظر على النقود يف الع�رص الإ�سالمي  يركز على 
امل�سكوكات  على  واملهدوية  “املهدوي  العنوان  الرئي�سي يف  واجلزء 
الإ�سالمية” وا�سح. واجلزء التف�سيلي الفرعي الذي ي�سري اإىل اأن هذه 
الدرا�سة “درا�سة تاريخية لأثر فكرة املهدي على النقود” حمدًدا الجتاه 
الباحث حتديًدا نوعيًّا يركز على اأن ما ورد على امل�سكوكات مرتبًطا 
بفكرة املهدي واملهدوية كان اأثًرا لها وهو حتديد يقيد الروؤية الوا�سعة 
التي جاء بها الطرح يف الق�سم الأول من العنوان. ولكن مل ميتد هذا 
الأمر لنظم خطة الكتاب التي التزمت الروؤية الوا�سعة ال�ساملة باعتبار 
اإطارات  الفكرة يف  لن�رص هذه  امل�سكوكات كانت و�سيلة دعائية  اأن 

توجهاتها يف كل ع�رص ارتباًطا بظروفه التاريخية واجلغرافية. 

بني  واملهدوية  املهدي  عن  بتمهيد  الباحث  درا�سة  بداأت  وقد 
وهو  ال�سديق،  وابن  خلدون  ابن  راأي  �سوء  يف  والتاأييد  الرف�ش 
ا عن �سبب اختيار هذين املوؤلفني  متهيد مهم لكنه يطرح ت�ساوؤًل مهًمّ
يدرك  ملن  الباحث  عر�ش  منت  الت�ساوؤل  هذا  على  ويجيب  حتديًدا، 
جيًدا �سياق العر�ش ومكانة ابن خلدون حتديًدا. وورد ابن ال�سديق 

على ما طرحه ابن خلدون ب�ساأن الفكرة.

خ�س�سه  منها  الأول  اأق�سام؛  اأربعة  اإىل  كتابه  الباحث  وق�سم 
الأموية،  اخلالفة  ع�رص  يف  النقود  على  واملهدوية  املهدي  لدرا�سة 
عنوان  ب�سياق  ومرتبط  حمدد  بحثي  اإطار  ويف  بالتف�سيل  وعر�ش 
ثم  الأ�سعب،  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد  املنتظر  للقحطاين  البحث 
اهلل  عبد  اجلاحية  �رصيج، ومهدي  بن  احلارث  املرجئة  ملهدي  عر�ش 
�سنة  اإىل  �سنة )80 هـ/ 699م(  يبداأ من  تراتب زمني  بن معاوية يف 
)130هـ/ 748م(، وهو تراتب له اأهمية حتى ي�سري بطريقة مبا�رصة 
كاأداة  لها  للدعاية  امل�سكوكات  الفكرة وتوظيف  اإىل وجود  موؤكدة 
الن�ساأة  تلك  الأموي  الع�رص  ن�ساأتها يف  يربز  اإنه  بل  اإعالنية،  اإعالمية 

التي تطورت يف الع�سور الالحقة.

اخلالفة  نقود  على  املهدوية  لفكرة  عر�ش  الثاين  والق�سم 
كل  التف�سيل  من  ب�سيء  تناول  العر�ش  هذا  اأن  ويالحظ  العبا�سية، 
العبا�سي بكل  الع�رص  املهدي واملهدوية يف  ما ورد بخ�سو�ش فكرة 
امل�سكوكات  يف  ممثلة  واملادية  املختلفة  بنوعياتها  الأدبية  م�سادره 
الإ�سالمية. وهذا الق�سم ي�ستمل على ثالثة ع�رص مبحًثا تناق�ش الفكرة 
العبا�سية  الدعوة  لدعم  ا�ستغلت  �سيا�سية  دعائية  كفكرة  وتوظيفها 
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املهدوية  فكرة  درا�سة  اإىل  تنتقل  ثم  ثوراتها،  ومراحل  ب�سعاراتها 
م�سكوكات  بدرا�سة  وتخت�ش  العبا�سية.  اخلالفة  م�سكوكات  على 
اخلليفة املن�سور واملهدي والهادي والر�سيد واملاأمون، وكيفية ارتباط 
الأحداث يف ع�رصهم بتوظيف الفكرة لدعم الو�سع ال�سيا�سي للدولة 

العبا�سية وك�سب ولء ال�سيعة.

ويو�سح الباحث يف هذا العر�ش ارتباط األقاب اخللفاء املذكورين 
اأنف�سهم بالفكرة يف دليل وا�سح على تبني الفكرة وتوظيفها، وهذا 
العر�ش كان من املهم اأن يبلور بو�سوح اأن فكرة املهدي واملهدوية 
رغم ارتباطها بالعدل انطالًقا من الدين اإل اأن توجهها كان �سيا�سًيّا يف 
املقام الأول. وتاأكد هذا الأمر من خالل ما ورد يف درا�سة ما يخ�ش 
“اخللفاء” وات�سع لي�سمل فكرة املهدية لت�سمل ولية العهد  م�ستوى 

وهو تو�سع يوؤكد التوجه ال�سيا�سي امل�سار اإليه. 

واملهدوية  املهدي  لفكرة  الباحث  عر�ش  الثالث  الق�سم  ويف 
على نقود العلويني وعر�ش حتديًدا للمهدي حممد بن عبد اهلل النف�ش 
واملهدي  املنتظر(،  )اليماين  املوؤمنني  اأمري  احلق  واملهدي  الزكية، 
اإدري�ش الثاين بن اإدري�ش، وتابع عالقة فكرة املهدوية مبن�سور اليمن 
الكواكبي،  احل�سني  وثورة  واملهدية  جعفر،  بن  مو�سى  بن  اإبراهيم 
واملهدية ودولة العلويني يف طرب�ستان، وكذلك دولتهم يف هو�سم- 
مهدي بن جعفر، واملهدية وبنو الر�ش يف �سعدة، واملهدية والأ�رصاف 
احل�سنيون يف املغرب، ومهدي ال�سودان حممد بن اأحمد بن عبد اهلل. 
املمتدة من 145)هـ/ 762م( حتى  للفرتة  زمنيًّا  يت�سع  وهو عر�ش 
)1301هـ/ 1884م(، اأي لأحداث الع�سور الإ�سالمية من منت�سف 

القرن الثاين الهجري حتى مطلع القرن الرابع ع�رص الهجري. 

املهدي  فكرة  ا�ستمرارية  يوؤكد  املمتد  الزمني  الإطار  وهذا 
واملهدوية وتبني العلويني لها باعتبار ات�سالها املبا�رص فكريًّا واعتقاديًّا 

بتوجههم الديني.

للمهدي  الرابع  الق�سم  يف  الباحث  عر�ش  الروؤية  وبنف�ش 
واملهدوية على نقود ال�سيعة و�سال وجال واأ�سهب واأطنب يف درا�سة 
ع�رصية،  الثنا  ال�سيعة  وكذلك   الإ�سماعيلية،  ال�سيعة  م�سكوكات 
بال�سيعة  املرتبطة  الق�سايا  لكل  �سافًيا  وعر�سه  �ساماًل  م�سحه  وكان 
اإىل حني ظهور  الإ�سماعيلية ودعوتهم ودولتهم وعا�سمتهم الأوىل 
مبا  ع�رصية  الثنا  الأئمة  لنفوذ  عر�ش  املنهجية  وبنف�ش  القائم  الإمام 
ا.  تعك�سه من �سدى فكري ومعتقدي مرتبطة باملهدي واملهدوية اأي�سً

وهذا الرتباط ات�سح متاًما يف توظيف الفكرة لتحديد ترتيب الأئمة 
الأئمة  تتابع  م�سكلة  وحل  املذهبني  من  مذهب  كل  يف  وعددهم 
املهدي  هو  من  بتحديد  املرتبطة  امل�سكلة  تلك  لالإمامة،  ووراثتهم 
املنتظر، ومتى يعود كفكرة اأ�سا�سية يف كل من املذهبني الإ�سماعيلي 

)�سبع اأئمة(، والثنا ع�رصي )اثنا ع�رص اإماًما(.

لذات  اخلوارج  لتوظيف  الباحث  يعر�ش  اخلام�ش  الق�سم  ويف 
الفكرة وغريهم من الفرق الأخرى، وهو ما يعني اأن فكرة املهدي 
مل تكن حكًرا على اأحد، ولكنها فكرة عامة تنطلق من حتقيق العدل 
اأهدافه  لتحديد  و�سيلة  فيها  يرى  يتبناها من  اأن  نهائي ميكن  كهدف 

دعائًيّا و�سيا�سًيّا يف املقام الأول.

الباحث لفكرة املهدية على نقود املقنع  الق�سم عر�ش  ويف هذا 
اخلرا�ساين، واملهدي علي بن حممد �ساحب الزجن والإمام �سم�ش �رصيعة 
الإ�سالم )بنو مهدي يف اليمن( والأموي املنتظر امللك الأيوبي املعز 
اإ�سماعيل بن طغتني والإمرباطور املغويل الهندي جالل الدين اأكرب، 
وهو عر�ش يك�سف اختالف ع�سوره الزمنية التي تبداأ من منت�سف 
الثالث الهجري )255هـ/ 1605م( عن توجهات املهديني  القرن 
الذين عر�سهم واأ�ساليبهم يف توظيف الفكرة توظيًفا �سيا�سًيّا دعائًيا 
ما  وا�سًحا، وهو  ارتباًطا  بيئاتهم  وثقافات  بظروف ع�رصهم  يرتبط 
يربز اأهمية البعد املقارن لذلك، وهو بعد كان ميكن اأن ينال تف�سياًل 
اأكرب ودرا�سة اأعمق، وهو ما ميكن اأن تتبناه درا�سات لحقة باعتبار 
اأن هذا الكتاب ميثل التمهيد الأ�سا�ش لفتح باب البحث والدر�ش يف 
هذا املجال. ومن جهة اأخرى يك�سف عن الأ�ساليب الدعائية على 

تطويع الفكرة لأغرا�ش �سيا�سية خمتلفة.

للمهدي واملهدوية  الباحث  ال�ساد�ش والأخري خ�س�سه  والق�سم 
على النقود يف املغرب والأندل�ش، وعر�ش فيه لنقود اخلليفة الأموي 
اإدري�ش حاكم  الأندل�سي حممد املهدي باهلل، واملهدي باهلل حممد بن 
اأثرها  ملهديته  الذين كان  تومرت  ابن  املوجرين  بني حمود ومهدي 
القا�سي عيا�ش يف  النقود احلف�سية، ونقود  املبا�رص يف �سياغة نقو�ش 
الفكر  اأثر  عن  يك�سف  ما  وهو  بالأندل�ش،  ن�رص  بني  ونقود  �سبته، 
عر�ش  ثم  ذاتية،  اأبعاد  اإطار  املهدية يف  فكرة  �سياغة  واملفكرين يف 
لنقود مهدي غرب الأندل�ش اأبو القا�سم اأحمد بن احل�سني بن ق�سي، 
ولنقود الهادي املا�ش حممد بن عبد اهلل بن حمود والدعي احلف�سي 
املهدي بن مرزوق بن اأبي عمارة واملهدي اأبو حملى اأبو العبا�ش اأحمد 
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بن عبد اهلل. وهذا العر�ش غطى زمنًيّا فرتة متتد من نهاية القرن الرابع 
الهجري )399هـ/ 1009م( وحتى الربع الأول من القرن احلادي 

ع�رص الهجري )1022هـ/ 1613م(. 

وهذا الإطار الزمني املت�سع لفكرة املهدي واملهدية والتي تبداأ من 
القرن الثاين الهجري، ومتتد حتى مطلع القرن الرابع ع�رص الهجري، 
وانت�سار هذه الفكرة يف مناطق جغرافية متنوعة من العامل الإ�سالمي 
اإطار  لها يف  املختلفة  الإ�سالمية  املذاهب  �رصًقا وو�سًطا وغرًبا وتبني 
لال�ستقطاب  املوظف  الديني  للبعد  املالم�ش  ال�سيا�سي  التوظيف 
هذه  كل  غطى  الذي  الباحث  جهد  يربز  الأول  املقام  يف  ال�سيا�سي 
العام وتف�سيلها  اإطارها  املهدية يف  تربز فكرة  �ساملة  تغطية  الفرتات 
دعائية  غايات  لتحقيق  والدول  الأفراد  هوؤلء  كل  قبل  من  وتبنيها 

�سيا�سية اتخذت من امل�سكوكات اأداة دعائية اأ�سا�سية لها.

ول �سك اأن الباحث يتمتع مبقدرة وملكة وا�سحة على ا�ستنطاق 
الن�ش امل�سدري وربطه بالنقو�ش على امل�سكوكات ربًطا علمًيّا دقيًقا 
امل�سكوكات.  املهدية على  الوا�سح يف درا�سة فكرة  له هدفه  يحقق 
وهو ما حتقق بالفعل يف اإطار ما عر�ش وما �سخت به امل�سادر وقطع 
امل�سكوكات التي عرث عليها حتى الآن، واإن كان هناك من اإ�سافات 
يف امل�ستقبل مع ك�سف م�سادر جديدة وم�سكوكات جديدة فاإن هذا 
اإىل  يو�سل  وا�سًحا  نهًجا  الباحث  له  وقد و�سع  اأمر حمتمل ووارد، 

درا�سته بي�رص، فالطريق اأ�سبح بعد هذه الدرا�سة ممهًدا غاية التمهيد. 

ملراجعة  ا  مهًمّ موؤ�رًصا  اعتباره  ميكن  ما  فيها  الكتاب  هذا  وقراءة 
توجهات البحث يف الآثار الإ�سالمية ب�سفة عامة ويف امل�سكوكات 
ا اأنها تربز �سحة ما انتهت اإليه موؤ�رصات  على نحو خا�ش، ومنها اأي�سً
البحث الآثاري، والتي انتهت اإىل اأهمية معرفة ثقافة ع�رص الأثر الذي 
والأدبية  والتاريخية  الأثرية  امل�سادر  خالل  من  �ساملة  معرفة  تدر�ش 
والدينية والتقنية التي يزخر بها الرتاث العربي والإ�سالمي، واملعرفة 
بهذه امل�سادر والطالع عليها و�سرب غور ن�سو�سها ومعرفة مكنونها 
اأمر جد مهم ملعرفة البيئة الثقافية التي وجد فيها الأثر ابتداًء من اإبداعه 
وا�ستمراًرا مع ا�ستخدامه وتطويره اأو تعديله يف ع�سور لحقة اإذا كان 

يقبل ذلك كاملن�ساآت املعمارية.

الإ�سالمية  للح�سارة  الزمني  والإطار  اجلغرافية  النطاق  وات�ساع 
يف  كبرًيا  وتعمًقا  اأكرث  ومعرفة  اأكرب  جهًدا  ذلك  لتحقيق  ي�ستتبع 
الق�سايا، وربط ما يقبل من اأطرفها الربط، وف�سل ما ميكن اأن يف�سل 

بعًدا عن اخللط اأو التداخل.

وتتبع ق�سية فكرية عقائدية �سيا�سية دعائية يف الإطار ال�سلطوي 
والبحث  الدر�ش  �سعوبة  يزيد  العام  املجتمعي  الإطار  يف  واأحياًنا 
وال�ستق�ساء، ولكن من ميتلك اأدوات بحثه ويعرف منهجه وتكفي 
معرفته جتد يف مغالبة ال�سعاب متعة ل يدانيها متعة ل�سيما اأن و�سول 
الباحث اإىل مبتغاه وحتقيق هدفه هو اأ�سمى املتع عنده، وهي املتعة التي 
يح�ش بها القارئ عندما يقطفه ثمار هذا اجلهد قطًفا يرى �سغفه ملزيد 
�سائكة  وق�سايا  مثارة  م�سكالت  حلول  ومعرفة  واملعرفة،  العلم  من 

يكتنفها غمو�ش ويحيط بها لب�ش.

واأهمية  واملهدوية،  املهدي  كتاب  اأهمية  يربز  وغريه  هذا  كل 
اإن  �سفاته  اأو  واإيجابياته  ومنهجه  ومب�سمونه  به  القارئ  تعريف 

وجدت يف اإطار مراجعة علمية لهذا الكتاب.

ا، فبالرغم من اأنها  وهذه القراءة التي بني اأيدينا تنتهج نهًجا خا�سًّ
تتبع النهج املتعارف عليه يف مراجعة الكتب، فاإنها تتاأثر اإىل حدٍّ كبري 
بالبعد الذاتي اخلا�ش بتوجهات الباحث من جهة، وبتوجه املراجع 
والديني  العقائدي  الفكر  ق�سايا  اإن  حيث  اأخرى؛  جهة  من  ا  اأي�سً
واملذهبي وعالقتها بدرا�سة الآثار الإ�سالمية مثلت يف الآونة الأخرية 
اجتاًها بحثًيّا اآخًذا يف التعمق والقوة، ل�سيما اأن نتائجه جتيب عن اأ�سئلة 
حائرة، وتزيل اللب�ش عن اأمور �سائكة وغام�سة مرتبطة بدرا�سة الآثار 
املتاأثر  ال�سكلي  الفني  بعدها  اأو  الوظيفي  بعدها  يف  �سواء  الإ�سالمية 
بتوجهات امل�ست�رصقني الذي بداأوا درا�سة الآثار الإ�سالمية من منظور 
ال�سكل الفني يف اإطار توجهاتهم البحثية ملتخ�س�سني يف تاريخ الفن، 
وهو اجتاه مرتبط يف احلقيقة بثقافتهم. كما اأن درا�سة الآثار الإ�سالمية 
النقو�ش  درا�سة  وامل�سمون وبخا�سة يف  ال�سكل  بني  الربط  اإطار  يف 
والتكوينات  العنا�رص  وكذلك  الآثار،  هذه  على  الواردة  الكتابية 
الزخرفية، ودرا�سة امل�سمون حتديًدا بروؤى منهجية مف�سلة مكن يف 
من  املراجعة  مو�سوع  كتابنا  بينهم �ساحب  الباحثني، ومن  احلقيقة 
ال�ستق�ساء والتحليل والربط واملقارنة، وا�ستخدام اأدوات خمتلفة يف 
البحث تنا�سب �سياقه وحماوره، وهذه الدرا�سة بهذا التوجه كانت يف 
احلقيقة مدخاًل منا�سًبا لطرح مو�سوع الكتاب، وهو ق�سية املهدي 
 ، واملهدوية كفكرة حادثة يف اإطار املناخ ال�سيا�سي منذ وفاة النبي

وا�ستمراًرا حتى الآن اأو اإىل اأن يظهر املهدي املنتظر يف اآخر الزمان.

وهي ق�سية تاريخية باملعنى العام، �سيا�سية دعائية عقائدية باملعنى 



عر�ض كتاب

�أبجديات 2019 278

ارتباًطا  وبيئته  وثقافته  بظروفه  ع�رص  كل  يف  مرتبطة  املتخ�س�ش، 
ومراحلها  العام  اإطارها  يف  واحدة  ق�سية  فاإنها  ولذلك  وا�سًحا؛ 
الزمنية متنوعة يف �سياغتها واأفكارها واأدواتها واأ�ساليب الدعاية لها. 
تناولها املوؤرخون والأدباء وغريهم من اأهل القلم بالتوثيق يف امل�سادر 
ومييل  احلياد،  عن  اأحياًنا  يبعد  ذاتي  بعد  من  تخلو  ل  التي  املكتوبة 
هدى اإىل التحيز ل�سبب اأو لآخر، ومن ثم كان املعيار ال�سابط لكل 
اإىل احلقيقة  هذا الرتاث الأدبي املكتوب واملعني على حتليله و�سوًل 
بعيًدا عن املزايدة اأو الت�سليل اأو الإ�سافة اأو النق�سان هو اللجوء اإىل 

امل�سكوكات كم�سدر مادي ر�سمي موثوق به. 

املتخ�س�سني  اأبرز  من  الكتاب  موؤلف  اأن  الطالع  ح�سن  ومن 
منه  البحث  لتطورات  املتابعني  الإ�سالمية  امل�سكوكات  جمال  يف 
والعارفني بكل جديد ي�سدر يف جمال الك�سف عن قطع جديدة يف 
مواقع التنقيبات املختلفة على م�ستوى العامل، ومتابعة ملا يعرث عليه يف 
جديًدا   ين�رص  ما  كل  متابعة  وكذلك  وجودها،  مظان  يف  جمموعات 
اأن  كما  البحث،  اأو  الدرا�سة  اأو  العلمي  الن�رص  اإطار  يف  �سواء  عنها 
للباحث ات�سالت العلمية باجلمعيات واملراكز البحثية املتخ�س�سة يف 
انعكا�ًسا  العامل، وهو ما انعك�ش يف كتابه  هذا املجال على م�ستوى 
به عن درا�سة كل ق�سية بحثية متعلقة  يوثق  فيما  وا�سًحا، وبخا�سة 
باملهدي واملهدوية لها �سدى وا�سح على نقو�ش امل�سكوكات كتابية 

اأو زخرفية. 

وهذه املعرفة العلمية كانت - كما اأعتقد - �سبًبا رئي�ًسا لتحقيق 
قيمة علمية فريدة لهذا الكتاب ل تقل عن قيمة املنهج العلمي الذي 
كل  يف  واملهدوية  باملهدي  املت�سلة  البحثية  النقاط  مناق�سة  يف  اتبعه 
الع�رص  ثقافة  بني  تربط  مناق�سة  مميز  جغرايف  نطاق  كل  ويف  ع�رص، 

والرتاتب الزمني وموؤثرات التطور احل�ساري احلادثة يف كل ع�رص.

وهذا التناول كان له نتائجه الوا�سحة يف حتليل الن�سو�ش الواردة 
يف امل�سادر الأدبية التي جعل الباحث �ساردها وواردها وزاوج بني 
ما هو �سيا�سي �سلطوي بحت وما هو اجتماعي عام مزاوجة ك�سفت 
عن غام�ش هذه الن�سو�ش، وما اعرتى بع�سها من هنات اأو ق�سور  اأو 
نق�ش اأو �سوء فهم يف اإطار قيا�ش على املعيار الثابت الوا�سح الر�سمي 

املوثق، وهو ما ورد على امل�سكوكات.

يحيد  ل  تفرًعا  الق�سايا  اأحياًنا  تفرعت  ال�سياق  هذا  اإطار  ويف 
ويف  وحتليله،  احلدث  غور  ل�سرب  يغو�ش  ما  قدر  الهدف  حتقيق  عن 

املرتبطة  والظواهر  الق�سايا  من  كثرًيا  الباحث  ناق�ش  ذلك  �سياق 
بل  وتنفيذها  نقو�سها  �سياغة  وطرق  و�سكلها  ذاتها  بامل�سكوكات 
و�سكل القوالب التي �رصبت بها. ومن اأمثلة ذلك ما ذكره الباحث 
املربع  ال�سكل  الإ�سماعيلية، وعن  الفاطمية  امل�سكوكات  نقو�ش  عن 
للدنانري املوحدية، وعالقة ذلك بالفكر ال�سائد واملحرك لهذا التوجه، 
وهو الفكر الذي يطرح ق�سية مهمة يجب اعتبارها عند درا�سة الآثار 
علم  وعلماء  والفال�سفة  املفكرين  دور  وهو  عامة،  ب�سفة  الإ�سالمية 
الكالم يف �سياغة الثقافة املجتمعية �سياغة تنعك�ش على ت�سكيل اآثار 
“املهدي  اأو تلك. وملا كانت ق�سية  الثقافة  يبني هذه  الذي  املجتمع 
املجتمع  عاي�سها  التي  العقائدية  الق�سايا  هذه  اأبرز  اأحد  واملهدوية” 
والتطبيق  ثمني  ال�سيد  فاإن  املختلفة،  تاريخه  فرتات  يف  الإ�سالمي 
على هذه احلالة تطبيًقا �سحيًحا يوؤكد اأهمية هذه الوظيفة يف البحث 

الآثاري ب�سفة عامة ويف جمال امل�سكوكات  على وجه خا�ش. 

من  واملهدوية  املهدي  عن  املتفرعة  الق�سايا  يف  البحث  اأن  كما 
خالل ال�رصد التاريخي وقيا�سه على نقو�ش امل�سكوكات كان كا�سًفا 
عن ق�سايا ما زال خالف املوؤرخني حولها قائًما؛ لغيابهم عن درا�سة 
اأهمها  ومن  الر�سمية،  الأثرية  املادية  الأدلة  اإطار  يف  الق�سية  هذه 
اهلل  عبد  ب�سخ�سية  املتعلقة  الق�سية  ذلك  اأمثلة  ومن  امل�سكوكات، 
الفكر  واإحياء  واإظهارها  الفاطمية  الدولة  اإقامة  يف  ودوره  املهدي 
املهدوي املرتبط بذلك. وياأتي يف ال�سياق م�سمى مدينة “املهدية”، 
وما ورد  على م�سكوكاته من نقو�ش تك�سف درا�ستها درا�سة واعية 
يف اإطار �سياق نهج الإمامة عند ال�سيعة الإ�سماعيلية عن اأن عبد اهلل 
جاز  اإن   - املهدوي  الفكر  توظيف  اإطار  يف  باملهدي  نعت  الذي 
التعبري - عن اأن عبد اهلل املهدي مل يكن من �سل�سلة الأئمة الفاطميني، 
ول ي�سح يف اإطار هذا اأن يكون م�سدر طعن يف ن�سبهم. كما حاول 
ذلك بع�ش املوؤرخني القدامى كابن حماد اأو املحدثني ممن مل يراجعوا 
مع  ومقارنتها  الإ�سماعيلية  ال�سيعية  الفاطمية  امل�سكوكات  نقو�ش 

غريها ومراجعة الن�سو�ش الأدبية باختالف م�سادرها.

وتعدد الق�سايا البحثية املهمة التي مل يقت�رص بع�سها على امل�سمون 
ولكن ات�سع نطاق مناق�سته اإىل ال�سكل الذي �رصبت به امل�سكوكات. 
ويكفي اأن نراجع �سكل تنفيذ الكتابات على امل�سكوكات الفاطمية 
وم�سكوكات  البويهيني  وم�سكوكات  م�رص  يف  الإ�سماعيلية 
الإ�سماعيلية يف كرمان؛ لتعرف اأثر الفكر العقائدي الإ�سماعيلي على 
الن�سو�ش  هذه  وو�سع  ن�سو�ش،  اختيار  وعلى  الكتابة،  تنفيذ  هيئة 



عر�ض كتاب

279 العدد الرابع ع�رش

بالفكر  الهام�ش  اإىل  املركز  من  ترتيبها  يف  ترتبط  متتالية  دوائر  يف 
ال�سيعي الإ�سماعيلي، وهو ما يفتح الباب وا�سًعا اأمام الباحثني - يف 
الدائري  ال�سكر  فكرة  وحتديًدا  الق�سية  هذه  ملتابعة   - القيا�ش  اإطار 
بالفكر ال�سيعي الإ�سماعيلي وتطبيقاته على الآثار الإ�سالمية وال�سيعة 

الإ�سماعيلية ولي�ش فقط على امل�سكوكات.

اتبع الباحث يف كتابه “املهدي واملهدوية” منهًجا علمًيّا يعتمد 
الذي  املو�سوع  طبيعة  بحكم  التاريخي  املنهج  على  الأ�سا�ش  يف 
يتناول امتداد الفكرة طوال مراحل التاريخ الإ�سالمي وتعمق الرتاث 
الإ�سالمية  احل�سارة  يف  وجودها  اأبرز  تعمًقا  تناولها  يف  الإ�سالمي 
بالرغم من وجود ذات الفكرة بامل�ستوى ال�سامل العام. كذلك اتبع 
املنهج الو�سفي الدقيق الواعي يف معاجلته للم�سكوكات التي ي�ستند 
الو�سفية ب�سفة عامة  اأهداف بحثه والدرا�سة  لتحقيق  عليها كمعيار 
يف الدرا�سات الآثارية اإما اأن تكون تاأ�سي�ًسا للبحث اأو تكون نتيجة 
له. وهذا الأمر الأخري يكون يف حالت بعينها ل يتحقق فيها لبع�ش 
الدرا�سات املقومات الأ�سا�سية لتقدمي درا�سة و�سفية �سحيحة يف اإطار 
التاأثر بدرا�سة �سابقة طرحت طرًحا معيًنا يف اإطار معرفة معينة ثم تبني 
و�سفية  درا�سة  تقدمي  معه  ي�ستوجب  مما  والتحليل  الطرح  هذا  خطاأ 

جديدة يوؤكد البحث �سالمتها وتكون بهذا نتيجة له لها مقدمة.

وخربة الباحث بدرا�سة القطع النقدية من دنانري ودراهم وفلو�ش 
وقراءة ن�سو�سها قراءة �سحيحة اأدت اإىل توظيفها تبًعا لفكرة البحث 
التوظيف ال�سحيح الذي اأعطاها قيمة م�سافة ل �سك اأنها تزداد مع 

تقدم الدرا�سات وات�ساع املعرفة ومعرفة املزيد من م�سادر الرتاث.

وقد قام الباحث مب�سح �سامل للدرا�سات ال�سابقة يف �سوء ما توفر 
له من م�سادرها ومراجعها ومظان وجودها، وقد يعيب عنه درا�سة 
اأو بحث هناك، ولكن ما اأحاط به وما جمعه كان كافًيا لطرح  هنا 
الق�سية يف اإطار ما توفر من معرفة. وتربز اأهمية هذه الدرا�سة اأكرث يف 
البعد املتخ�س�ش املتعلق بامل�سكوكات، ذلك البعد الذي ل ميكن لأي 
باحث اإدراكه اإل بعد اأن تتوفر له ما توفر لباحثنا من معرفة ما ورد 
يف امل�سادر الرتاثية والدرا�سات احلديثة، ناهيك عما يتمتع به الباحث 
ملكة  وهي  غورها،  و�سرب  وفهمها  الن�سو�ش  حتليل  على  قدرة  من 
الآثارية احلديثة  الدرا�سات  الباحثني، وتعاين كثري من  تتوفر لكل  ل 
متتد  ولكنها  احلد،  هذا  عند  الباحث  قدرة  تتوقف  ومل  نق�سها.  من 
اإىل حتقيق الربط الواعي املتعمد على املعلومة الفاهم للن�ش املوظف 

للقراءة ال�سحيحة لكل اأطراف الق�سايا املثارة التي تطرح يف �سياق 
ق�سية  الباحث  فيها  ناق�ش  التي  املتتابعة  الزمنية  الفرتات  يف  الكتاب 
املهدي واملهدوية، ويف اإطار البعد اجلغرايف للعامل الإ�سالمي و�سًطا 
و�رصًقا وغرًبا، وهي قدرة يف الربط تزداد اأهميتها وتقديًرا بال �سك 

مع ات�ساع النطاق الزمني اجلغرايف.

وتف�سري الن�ش ونقده يف اإطار املعيار الأثري ممثاًل يف امل�سكوكات 
�سمة رئي�سة بدت يف البحث ابتداًء من اختيار عنوانه اإىل خطة ف�سوله 

وانتهاًء بنتائجه.

كذلك فاإن �سهولة اأ�سلوب العر�ش وو�سوحه جعل منت الكتاب 
الدار�سني  اأو  الباحثني  من  �سواء  نوعياتهم  بكل  القراءة  متناول  يف 
وا�سحة،  والفكرة  �سهلة،  �سل�سة  فاللغة  الهواة.  العاديني  القراء  اأو 
اإىل  ت�ساف  ميزات  وكلها  قائم،  واملو�سوعي  املنطقي  والت�سل�سل 
هذا  يف  الآثاري  للبحث  كبرًيا  باًبا  يفتح  اأن  �سك  ل  الذي  الكتاب 
والدر�ش  للبحث  الروؤية  نطاق  ويو�سع  العقائدي،  الفكري  املجال 

الآثاري على حدٍّ �سواء. 

اجلمع  واملهدوية  املهدي  كتاب  يف  لالنتباه  امللفتة  الأمور  ومن 
يف  الدقيق  والتف�سيل  تل�سكوبية  روؤية  اإطار  يف  ال�سامل  العر�ش  بني 
عر�ش  يف  نلحظه  منهجي  �سياق  وهو  ميكرو�سكوبية،  نظرة  اإطار 
واملهدوية يف كل ع�رص، ويف كل  املهدي  املتعلقة مبو�سوع  الق�سايا 
نطاق جغرايف مميز ارتبط بهذا الفكر ب�سبب اأو لآخر. وهذه الروؤية 
ل  النتقاد  هذا  لكن  انتقاد  مثار  بع�سهم  عند  تكون  قد  التناول  يف 
درا�سة  اأول  يف  اأ�سياًل  جديًدا  املو�سوع  تناول  يكون  عندما  يقوى 
�ساملة تطرح ق�سية فكرية عقائدية بهذا امل�ستوى طرًحا يوظف املادة 
اإىل درا�سة  العلمية الرتاثية واملرجعية احلديثة توظيًفا معماريًّا م�ستنًدا 

علمية جديدة ومتعمقة للم�سكوكات.

فتًحا  امل�سكوكات  للمتخ�س�سني يف  ت�سكل  التي  الدرا�سة  وهي 
الإ�سالمية  الآثار  فروع  يف  املتخ�س�سني  من  غريهم  وتدفع  جديًدا، 
الأخرى واملوؤرخني وعلماء الجتماع وغريهم اإىل اإدراك اأهمية هذا 

التناول مبنهجية ومعارف. 

لف�سول  املعريف  الرتاكمي  البناء  دقة  يالحظ  املنهج  اإطار  ويف 
الكتاب والنقاط البحثية املطروحة يف كل ف�سل مبا ينتهي اإىل حتقيق 
ا�ستخدام  دقة  يالحظ  كذلك  ذلك.  اأو  الف�سل  هذا  من  الهدف 
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ا قائًما ينق�ش من  امل�سطلح الأثري، وق�سية امل�سطلح الأثري متثل هًمّ
قيمة كثري من الدرا�سات الآثارية وحتتاج اإىل معاجلة اأدواتها لإخراج 
بحوث مماثلة للبحث الذي تعر�ش له، الذي تتبع منهًجا وا�سًحا يف 

ا�ستخدام امل�سطلح يف اإطار ثقافته وع�رصه وبيئته.

ويف اإطار البعد ال�سكلي للمنهج نالحظ الدقة املتناهية يف التوثيق 
املعول  اإذا كان  امل�سكوكات،  نق�ش على  اأو  اأدبي  ن�ش  لكل  العلمي 
ال�سياق  ما كان  اإذا  للقطع  الكلي  ال�سكل  درا�سة  اأو  النق�ش  عليه هو 
يتطلب ذلك، وهذا التوثيق يك�سف عن اإحاطة �ساملة ومراجعة فعلية 
بعًدا  التي متثل  الأمانة  تلك  الباحث،  اأمانة  الدرا�سة، ويوؤكد  مل�سادر 
املعا�رصة،  الدرا�سات  بع�ش  عن  اأحياًنا  لالأ�سف  يغيب  ا  مهًمّ اأخالقًيّا 
وحتتاج اإىل عالجه، وهو اأمر ي�سفي على الكتاب اأهمية باعتباره مثاًل 

يف هذا ال�سياق.

بال�سياغة  املرتبطة  تلك  الكتاب،  لهذا  املميزة  ال�سمات  ومن 
بعد يحقق  اإىل  الباحث  فيها  العر�ش، وقد و�سف  واأ�سلوب  اللغوية 
من  مكت�سبة  اأنها  ويالحظ  وا�سحة،  مهارة  اإىل حتقيقه يف  ي�سعى  ما 
خالل كرثة ما اطلع عليه ومن ت�رصبه لل�سياغات املختلفة يف امل�سادر 
ذلك  ونلحظ  الطالع،  وكرثة  بالدربة  يكت�سب  اأمر  وهو  الرتاثية، 
جيًدا يف متاهي �سياغته متاهًيا وا�سًحا مع �سياغة ن�سو�ش امل�سادر، 
للن�ش  اإىل �سورة وا�سحة وقراءة مب�سطة  ينتهي  الذي  التماهي  وهو 
ي�ستوعبها القارئ يف ع�رصنا دون كلل اأو ملل، بل با�ستمتاع وتذوق. 

واإذا كانت الدرا�سة التي بني اأيدينا متكاملة يف اإطار خطة الباحث 
التي و�سعها ليحقق بها اأهداف بحثه التي طرحها يف عنوان الكتاب 
واأق�سامه املختلفة، فاإن مناق�سة نتائج البحث يف كل ق�سم كانت من 
الأهمية مبكان؛ حيث اإن هذه املناق�سة كان من �ساأنها اأن تف�رص هذه 
وتو�سيًحا  املقارنة.  اإطار  يف  للتقومي  مهمة  حماور  وتر�سد  النتائج 
اإح�سائي  اإطار  اأن تبني يف  �ساأنها  املناق�سة كانت من  اأن  لذلك نذكر 
دللت ا�ستخدام نوعيات امل�سكوكات يف تو�سيل الر�سالة الإعالنية 
درا�سة  اإطار  يف  النوعيات  هذه  فاأي  املهدي،  لفكرة  والإعالمية 
النقو�ش  مب�سامني  ارتباًطا  اأهم  كان  واأيها  اأكرث،  كان  امل�سكوكات 
والظروف القت�سادية والبيئية والثقافية يف املناطق التي �رصبت فيها 

هذه امل�سكوكات التي تخدم هذا الغر�ش؟

الع�رص  يف  الفكرة  توظيف  بني  مقارنة  درا�سة  اأن  اأت�سور  كما 
الأموي والعبا�سي كان من �ساأنه اأن يوؤ�رص اإىل ال�ستفادة من اخلربات 
ال�سابقة، وتو�سيع نطاق التوظيف ارتباًطا باأحداث الع�رص وظروفه. 
وميكن اأن متتد الدرا�سة املقارنة اإىل كيفية التوظيف يف النطاق املذهبي 
كالإ�سماعيلية  بتفريعاته  اخلا�ش  املذهبي  اأو  وال�سيعي  ال�سني  العام 

والثنا ع�رصية والعلويني.

له  والزمني  اجلغرايف  الإطارين  النت�سار يف   مناطق  فاإن  كذلك 
دللته املرتبطة بطبيعة الفكرة ذاتها و�سالحية تناولها يف كل ع�رص، 
بل ويف بيئات وجمتمعات اأخرى، فهي فكرة ترتبط بالبعد الإن�ساين 
املت�سوق اإىل حتقيق العدل على يد املهدي املنتظر يف اآخر الزمان كما 

هو منطلق الفكرة واأ�سا�سها. 

وخال�سة هذه القراءة تنتهي اإىل اأن هذا الكتاب “املهدي واملهدوية 
على امل�سكوكات الإ�سالمية درا�سة تاريخية لأثر فكرة املهدي املنتظر 
من�سور  الدكتور عاطف  لالأ�ستاذ  الإ�سالمي”  الع�رص  النقود يف  على 
يعترب فتًحا كبرًيا يف جمال الدرا�سات يف الآثار الإ�سالمية ب�سفة عامة 
الروؤية  يطرح  حيث  خا�ش؛  وجه  على  الإ�سالمية  وامل�سكوكات 
ال�سحيحة لدرا�سة الآثار الإ�سالمية يف اإطار ثقافتها وبيئتها مع اإدراك 
�سامل باأهمية املكتبة الرتاثية والعربية والإ�سالمية يف هذا املجال. ومن 
ثم فاإنه تربز هذه القيمة التي متثل لبنة مهمة يف اأ�سا�ش التغيري والتطوير 

املطلوب يف الدرا�سات الأثرية الإ�سالمية.

من  ات�سح  كما  الكتاب  هذا  ميثل  التخ�س�سي  امل�ستوى  ويف 
منه  ي�ستفيد  واملهدوية  املهدي  ق�سية  ملناق�سة  ا  مهًمّ �سفًرا  املراجعة 
املجال،  هذا  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  وتقييم  تقومي  لإعادة  الباحثون 
يف  معياري  اأ�سا�سي  كم�سدر  الإ�سالمية  امل�سكوكات  اأغفلت  والتي 
هذا املجال. ويوجه الدرا�سات يف امل�ستقبل لتناول هذا املو�سوع اأو 

ما يناظره توجيًها جديًدا من الناحية املعرفية واملنهجية. 


