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قافيباحث في التاريخ   الثّ

طي   المغاربي والمتوس 

 ات االنتماءمراجعات لطفي عیسی لسردّی 

 واستعاراتها في کتاب " أخبار التونسیین" 
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 ات االنتماء مراجعات لطفي عیسی لسردیّ 

 واستعاراتها في کتاب " أخبار التونسیین"  

 

 

 

   التقدیم  

للنشر والتوزيع بتو�س صدر لألستاذ والباحث �� التار�خ الثقا�� لطفي عي�ىى سنة   عن دار مس�ليا�ي

لل�اتب إصدارات و�حوث ودراسات  و  .أخبار التو��ي�ن: ��اجعات �ي ��ديات ا�����اء وا��صول  كتاب  2019

صلة  تار�خية عديدة باللغت�ن العر�ية والفر�سية، عالوة ع�� �شاط �حفي منتظم حول قضايا ومواضيع مت

ؤلف موضع الدرس �� معرض الكتاب الدو�� بتو�س �� دورتھ ا�خامسة  
ُ
بالواقع التو��ىي واإلقلي�ي. نال امل

�� دراسة جوانب من حياة  وثالث�ن   ق صاحبھ 
ّ
�� اإل�سانّيات، اع��افا بتوف للبحوث  جائزة الطاهر ا�حّداد 

ل مقار�ة تار�خية أن��و�ولوجية، باحثا  التو�سي�ن �� ��اية القرن التاسع عشر ومطلع القرن املوا�� من خال

من   التو�سّية  ال�خصّية   �� ما  �عض  م��ا  ُمستخلصا  تار�خية،  ألغراض  بالضرورة  توضع  لم  مدّونات   ��

الت ومعاي�� �� النظر وو�� بأهّم مجاالت االنتماء إ�� تو�س. يدعونا هذا االستحقاق باإلضافة إ�� معرفتنا  
ّ
تمث

لتار�خية املتخصصة �� التار�خ الثقا�� �� �عد��ا النظري وامليدا�ي، واج��اده �� بنبوغ صاحبھ �� كتاباتھ ا

إ�� �سليط الضوء ع��   �� تخصصات إ�سانية مختلفة،  تضم�ن بحوثھ بمضام�ن نظر�ة جديدة ومبتكرة 

 تقاسيم منجزه ومعانيھ. 

ق ف��ا، وال�ي دارت حول كيفية  و�س��ل هذا التقديم بالتذك�� باإلش�الية العامة ال�ي تناولها ال�اتب و�عمّ 

مة بأمارات  
ّ
�شوء مشاعر متآلفة ب�ن عناصر مجموعة �شر�ة وقبولها بالعيش املش��ك، ع�� رقعة ترابية ُمعل

اإلش�الية   هذه  أن  البيان  عن  وغّ�ي  واحد.  انتماء  حول  يتوافقون  وجعل��م  معلومة،  وثقافية  تضاريسية 

مشغل بح�ي يحيل ع�� ح��ة فكر�ة تقاسمها عدد من املؤرخ�ن   ليست مستحدثة أو وليدة الساعة، و�نما ��

والباحث�ن التو�سي�ن ومن غ�� التو�سي�ن منذ سنوات. وهو ما يدفع إ�� اعتبار دور السياقات �� إثارة مثل  

تلك اإلش�اليات ومعاودة ظهورها أو بروزها �لما حصل أمر مستجد، يح�� الساكن ويعيد صياغة التوافقات  

ت. ومهما يكن من أمر فإنھ من الثابت أن قائمة الكّتاب التو�سي�ن والباحث�ن الذين أثاروا موضوع  واملواضعا

بن   البش��  بي��ا  من  �ستحضر  طو�لة،  التو�سية  ال�خصية  مم��ات   �� البت  وحاولوا  "التو�سة" 

 د. عادل النّفاتي
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غراب1سالمة جعيط  2وسعد  وناس3وهشام  واملنصف  التيمومي  4،  الباحث�ن    5والهادي  من  وغ��هم 

 والباحثات الذين �عرضوا جزئيا أو تفصيليا إ�� املسألة نفسها.  

ع�� أنھ من الثابت لدينا أن لطفي عي�ىى �ان ع�� دراية بمحاور تلك السردّيات، مما جعلھ يتخذ لنفسھ      

سائل وفقا لعروض  �� مقار�تھ لنفس اإلش�الية مسل�ا فر�دا، تجنبا للسقوط �� االج��ار، مسائال ذات امل

راوحت ب�ن الطرافة أحيانا والعمق أحيانا أخرى، محاوال مراجعة محتو�ات جملة من املصادر لم تكن مثار  

�� دراسة عينات من تلك املصادر التأو���  التار��� من قبل. فقد اعتمد املن�ج  �� ا�حقل  الباحث�ن   6أهل 

م  ك��ى  إش�الية  ضمن  ومعان��ا  مضامي��ا  تركيب  غرار  وأعاد  ع��  التو�سية،  الهوّ�ة  بناء  بمقومات  تصلة 

والشعبية ا�خرافية  "ا�ح�ايات  ونيس  سالم  كتاب   �� الواردة  واألمثال  واألحا��  الشعبية  "، 7ا�خرافات 

البش��   التار�خ" �حمد  ال�ي لم يجر تداولها كث��ا مثل كتاب "مفتاح  �� �عض املؤلفات املغمورة  والتدقيق 

ال8صفر و"الرزنامة  ا�خوجة،  بن  �حمد  عثمان  9تو�سية"  بن  �حمد  التو�سية"  والتقاليد  و"العادات   ،

�شرت ب�ن   André Demeerseman)  1993  –  1901، وثالث مقاالت لألب أندري ديم��سم�ن (10ا�حشا��ىي

و��: "تأمالت �� دراسة ال�خصية التو�سية"، و"�� البحث عن ال�خصية القاعدية    1961و  1958سنوات  

 . 11" و"مساهمة �� دراسة عالقة اللغة العر�ية وال�خصية التو�سية"التو�سية 

 
 .1974 ،سالمة(البشير)، الشخصية التونسية، مقوماتها وخصائصها، نشر مؤسسات بن عبد هللا، تونسابن  - 1
 .1990الغراب(سعد)، العامل الديني والهوية التونسية، الدار التونسية للنشر، تونس،  - 2
 . 2008الطليعة، بيروت، جعيط (هشام)، الشخصية العربية اإلسالمية والمصير العربي، ترجمة المنجي الصيادي، دار  - 3
 ، 2011وناس(المنصف)، الشخصية التونسية: محاولة لفهم الشخصية العربية، الدار المتوسطية للنشر، تونس،  - 4
 . 2015التيمومي(الهادي)، كيف صار التونسيون تونسيين؟، دار محمد علي الحامي، تونس  - 5
ويل في العلوم اإلنسانية يم  لالطالع  -  6

ٔ
ويل في العلوم اإلنسانية، لمصطفى غراب، مجلة  على معنى التا

ٔ
كن العودة إلى مقال " منهج التا

 .178–  163 لمنجىا، ص 30/12/2015، الجزائر، 9التربية واالبستمولوجيا، المجلد الخامس، العدد 
و المهملة من قبل جمهور الباحثين في    -  7

ٔ
التاريخ هي مغامرة قد تعّود الباحث  إن انجذاب لطفي عيسى إلى المصادر غير المدروسة ا

التونسية واستجالء  الجامعة  المناقب في  كـتب  والتقصي في  البحث  الماضي، فهو من رّواد  القرن  على خوض غمارها منذ تسعينات 
و تحاشى واضعوها توضيحه. للمزيد حول الموضوع يمكن العودة إلى مؤلفه الم

ٔ
خبارها تغطية لما سكـتت المصادر التاريخية ا

ٔ
وسوم بـ:  ا

تونس   للنشر،  سراس  والتاريخ،  والكرامة  المعجزة  في  المناقب:  خبار 
ٔ
والتراجم 1993ا المناقب  لمدونات  مقاربات  السّير:  وكـتاب   ،

خبار، دار المعرفة للنشر، تونس
ٔ
 . 2007، .واال

ولى سنة  (صفر    - 8
ٔ
تونس. وطبعة ثانية   مطبعة النهضة،،  1928محمد البشير)، مفتاح التاريخ مفكرات ومقاالت تاريخية، الطبعة اال

 . 2009تضمنت تقديما وتحقيقا لحمادي الساحلي وصدرت عن دار الغرب اإلسالمي، بيروت، سنة 
رشيف الوطني التونسي الفترة المتراوحة بين  -9

ٔ
عداد المحفوظة بمؤسسة اال

ٔ
  1901ابن خوجة (محمد)، "الرزنامة التونسية"، تغطي اال

رشيف على حافظتين تحمالن الترقيم عددا. و 16متضمنة  1916و
ٔ
 دو. 52يتوفر اال

و الفوائد العلمية في العادات التونسية، تحقيق الجيالني    -  10
ٔ
و الهدية ا

ٔ
الحشايشي (محمد بن عثمان)، العادات والتقاليد التونسية/ ا

 .1994بن الحاج يحيــى، سراس للنشر، تونس 
11 - Demeerseman  (André), "Réflexions sur l’étude de la personnalité de la Tunisie", dans IBLA, 4 ème trimestre 
1958, p: 355 – 366. "A  la recherche de la personnalité de base de la Tunisie", sans IBLA, 1er trimestre 1959, p: 1-
28. 2 ème trimestre 1959, p129 – 146. " Contribution à l’étude de la relation entre la langue arabe et la 
personnalité de la Tunisie" dans IBLA, 4éme 1960, p: 357 – 399.  
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" دون إطالق  الباحث لطفي عي�ىى قد اختار بدوره االشتغال ع�� قضية "التو�سة  إنومن نافلة القول       

أو �عميم، مركزا جهوده ع�� ف��ة زمنية محددة ش�لت مفصلة زمنية دقيقة �� تار�خ التو�سي�ن و�خاصة  

مراقبة ذلك املرور املتأ�ي �� مستوى تمثالت التو�سي�ن لذوا��م وآلخرهم القر�ب أو البعيد. فقد غطت املدة  

إ�� العقدين األول�ن من القرن املوا��.    ر، وامتدت عش الزمنية املق��حة العقدين األخ��ين من القرن التاسع  

ففي تلك الف��ة عا�ش التو�سيون انتقاال سلسا ب�ن زمن�ن: زمن االحتالل وما قبلھ، وما رافقھ من تحّوالت  

النخب   لدى  و�خاصة  الذهنيات  ع��  البّينة  وا�ع�اسا��ا  والعلمية  الفكر�ة  ا�حياة  مستوى   �� م�حوظة 

مة ال�ي أقبلت 
ّ
ع�� التعامل �شغف مع ال�حف (مثلما يو�� بذلك غالف الكتاب)، باعتبارها وسيلة    املتعل

إخبار�ة محدثة �حرت ألباب املثقف�ن التو�سي�ن �عد أن ثبتت جدار��ا �� إطالع قرا��ا ع�� حقائق األمور  

 �� الساحت�ن الوطنية والدولية. 

بع الكتاب �� مجلد واحد متضمنا لثالثمائة وخمس�ن صف   
ُ
حة من القطع املتوسط. قّسمھ صاحبھ  ط

وتضمنت   عامة.  بخاتمة  بعها 
ّ
وات فصول  وأر�عة  للسرد"،  زمن  ل�خرافة،  "زمن  بـ  عنو��ا  عامة  مقدمة  إ�� 

الصفحات األخ��ة قائمة ثر�ة ومتنوعة من املصادر واملراجع باللغت�ن العر�ية والفر�سية، ال�ي �ان قد استند  

نارة سبيل الباحث�ن املنشغل�ن بدراسة مواضيع متصلة بمحتو�ات الكتاب.  إل��ا الباحث، ومن شأ��ا أيضا إ

وملز�د تقر�ب مضام�ن املدونة موضع الدرس إ�� القّراء، ارتأينا التوقف ��ىيء من التفصيل واالقتباس من  

 �عض ما ورد �� �ل فصل، ع�ىى أن نلّم بمضامينھ وتحليالت كتابھ.  

�� مجال البحث،  عمل لطفي عي�ىى �� مقدمة أثره ع�     � معا�جة مسألة دقيقة وذات أهمية قصوى 

تتعلق �شروط املعرفة التار�خية والعالقة الوطيدة ب�ن ذكر ا�خ�� و�ناء السردية، بمع�ى هل يقتصر دور  

اإلخباري أو املؤرخ ع�� ذكر ا�خ�� أم يتعّ�ن عليھ تّملك أساليب أدبية وفنية رفيعةـ، ورصيد ثري من املفردات  

�ي ح�ى يقدر ع�� شّد املتا�ع أو القارئ؟  و�� سعيھ لإلجابة عن هذا السؤال، مال ال�اتب إ�� �غليب  واملعا

حول   اإلجماع  تم  الذين  املؤرخ�ن  من  لعدد  واألمثلة  الشهادات  من  بجملة  مستشهدا  الثانية،  الفرضية 

وتاسيت    Cicéronق.م)    43  -مق.  106أدوارهم الرّ�ادية �� التأر�خ ألزمنة أورو�ا والعالم بدءا من شيشرون (

.  Jules Michelet)  1874  -  1798( وجيل ميش��  Froissart)  1410  -  1337وفرواسار (  Taciteم)  120  –م  56(

إ�� إدماج املعطيات   ب�ن ا�خ�� والرواية، داعيا  التقليد السائد الذي يفصل  إ�� ضرورة القطع مع  وخلص 

 �� املتصلة  أو املصدر�ة والتحاليل  يقوم  الوثائقية  أن  املنطقي وفق تصوره  �عد من  الرواية، فلم  ثنايا   �� ا 

ذلك �عكس  االعتبار  أو  الوقائع  رسم  ع��  الرواية  بتفضيل  ال�اتب  12املؤرخ  منظور  وفق  التار�خ  فكتابة   ،

 صناعة، والصناعة عند املؤرخ �ش��ط توفر موارد أساسية �ا�خ�� وأدوات اإلبالغ والسرد. 

لكتاب "أخبار التو�سي�ن" ع�� مسألة مث��ة ومر�كة معا، تتمثل �� طرق إدراك   قامت اإلش�الية العامة   

محاولة   ففي  القاعدية.  �خصي��م  وت�ّون  مجالهم  تأسيس  وألساط��  التار���  الزمن  ملسألة  التو�سي�ن 

  الس��جاع "ذاكرة ضائع األزمنة" ع�� حّد �عب�� لطفي عي�ىى، وضع ال�اتب تصوره ا�خاص لألزمنة التو�سية 

 
صول، دار مسكلياني للنشر والتوزيع، تونس  -  12

ٔ
خبار التونسيين: مراجعات في سردّيات االنتماء واال

ٔ
 . 18، ص  2019عيسى (لطفي)، ا



 عادل النّفاتي   د.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  االنتماء ات  مراجعات لطفي عيسى لسرديّ 

 

(329) 

وفق نوعية املصادر املتعامل معها، فقّسمها إ�� أر�عة أزمنة ك��ى، ال تتخذ ضرورة �سقا تطّور�ا وفق خط 

كرونولو�� أفقي كما اعتاد املؤرخون تداولھ، بل �� أزمنة متداخلة تقبل بتقابل زمن�ن أو أك��، استجابة  

هذه األزمنة ��: "زمن ا�ح�اية"  �حاجيات التو�سي�ن �� خلق وشائج وصالت تضمن تآلفهم واجتماعهم، و 

 و"زمن ا�جال" و"زمن الرزنامة" ثم "زمن الذات أو الوجدان".

ديوان ا�خرافات الشعبية التو�سية"، إ�� مساءلة جانب  “ب س�� ال�اتب �� الفصل األول الذي سّماه    

ر تار�خية لها حبك��ا  من رصيد التو�سي�ن من ا�ح�ايات واألمثلة الشعبية واألحا��، والتعامل معها كمصاد

ا�خاصة من حيث ا�خطاب واللغة والبناء والسرد. و�� مروّ�ات تكفلت بتغطية مجز�ة �جوانب مهمة متصلة  

قت للذاكرة املش��كة وكشفت مواطن ال�خصية  با�حياة اليومية للتو�سي�ن داخل املسورات وخارجها، و 
ّ
وث

لف �� نقل تمثل التو�سي�ن العميق �خصوصيات  ا�جماعية. وقد نجحت هذه ا�خرافات حسب ما أورده املؤ 

ورغم أهمية املتون  الوسط الذي عاشوا ضمنھ، دون أن نن�ىى عرضها للقيم والطباع ال�ي حكمت حياتاهم.  

نتيجة وثوقية   التجاهل  التعامل معها بكث�� من  تم  أنھ   
ّ
إال �� هذا الصنف من املصادر،  الواردة  اإلخبار�ة 

املفرطة التار�خية  بال�اتب    املدارس  حدا  ما  وهو  التار�خية.  املعارف  صناعة  �شروط  الصارم  وتمسكها 

ملا   اإلخبار�ة  بالقيمة  واالع��اف  وفلسف��ا،  التار�خية  املعرفة  إ�ستومولوجيا  مراجعة  ضرورة  إ��  بالدعوة 

قادرة    حفظتھ الذاكرة ا�جماعية للشعوب من ح�ايات وأمثال تم تداولها ب�ن الناس، طاملا أن مرآ��ا ا�حدبة

الر�ع    �� التار�خية  التمكن من وضع ضوابط املعرفة  ع�� عكس مراحل مهمة من معيش ا�جتمعات قبل 

الباحث�ن  اهتمام  أسفل سلم  إ��  املصادر  النوعية من  تلك  أحال  ما  التاسع عشر، وهو  القرن  األخ�� من 

طلب دراسة ا�ح�ايات الشعبية  . وتت13اعتبارا لعدم توافقها مع شروط القراءة السياقية الصارمة والدقيقة

واألمثال واألحا�� وفق رؤ�ة الباحث جهدا مضنيا وترك��ا كب��ا لبلوغ معان��ا ودقيق تحليال��ا، مع األخذ �ع�ن 

االعتبار ضرورة اإلملام بفرادة �لمها وصياغا��ا ا�خصوصة واتخاذ جميعها من ال�جائ�ي وا�خارق ركنا رئيسا  

"�ستكشف بفضلھ مضام�ن تحيل ع�� الطبيعة البشر�ة، وذلك حال التعو�ل   �� بناء السرد. األمر الذي 

معيقات   تجاوز  إ��  توصلهم  وأش�ال  الواق��،  التو�سي�ن  سلوك  بمدرك  وثيقة  صالت  لها  استعارات  ع�� 

التعب�� واإلبالغ العادية، و�لوغ املعا�ي السامية دونما �سيان �حاجات التسلية وتزجية الوقت ع�� حّد �عب�� 

 .14ال�اتب"

صفر        البش��  محمد  منجز  إ��  التار�خ"  مفتاح   �� اإلنتماء  "سردية  ب  املوسوم  الثا�ي  الفصل  ا�شّد 

) باعتباره مؤلفا قليل التداول ب�ن معشر املؤرخ�ن والباحث�ن التو�سي�ن، رغم نظرتھ الفر�دة  1917  -1865(

هو �� األصل جملة من ا�حاضرات �� التار�خ ألقاها    ا�جّددة للسردية التار�خية التو�سية. فـ"مفتاح التار�خ" 

إّبان خضوع البالد   ،1908  –  1897ع�� مسامع طلبة ا�جمعية ا�خلدونية ب�ن سنوات  �� املدرسة ا�خلدونية  

صياغة   إعادة  إ��  ال�اتب  عمد  فقد  السيا�ىي.  قرارهم  الستقالل  التو�سي�ن  وفقدان  ا�حماية،  ملعاهدة 

��  انتماءات التو�سي�ن وتو 
ّ

ثيق صال��م بجملة من الغ��يات راوحت ب�ن توسيع آفاقهم الزمانية، ع�� التذك
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بمختلف ا�حضارات الك��ى ال�ي وسمت تار�خ التو�سي�ن القديم، وفتح أعي��م ع�� �عّدد انتماءا��م امل�انية  

ع ذلك ع��  من خالل ر�طها بقديم تار�خ املغرب واملسلم�ن ووسيطھ، وحديثھ ومعاصره، مع ا�حرص �� جمي

اطالعهم ع�� حقيقة اتصال ماض��م كما حاضرهم بالبح��ة املتوسطية، والتشديد ع�� ذلك التداخل ب�ن 

تار�خ التو�سي�ن وتار�خ أمم أورو�ا بما �� ذلك تار�خ "األمة الفر�سية ا�حامية" وا�جارة املتوسطية اإليطالية  

اجعة منجز محمد البش�� صفر تلك النقلة النوعية  . فقد تبّينت للطفي عي�ىى �عد مر 15واململكة ال��يطانية

�� فكر صاحبھ وال�ي قامت ع�� إعادة تأسيس فكرة اإلنتماء ع�� قاعدة اإلنفتاح ع�� اآلخر   ال�ي حدثت 

املشرقية    -ا�جغرا�� والزم�ي، "األليف" منھ و"الغر�ب"، وذلك �غية ا�حّد من اإلحساس بالدونية املزدوجة  

وال��ك�-والغر�ية   ب�ن  ،   وثقا��  تار���  مش��ك  ر 
ّ
بتوف املتلقي  و�قناع  واحد،  حضاري  محور  ع��  املر�ىي   �

التو�سي�ن، مع  حضور عناصر ت�ج�ن أبانت عن قدرات تركيبية سمحت باالنفتاح ع�� العديد من الغ��يات  

ع التو�سي�ن  توفر  مع  تكّيفا  واالختالط،  باملثاقفة  القبول  لبذور  ا�حاملة  والثقافية  وطن  ا�حضار�ة   ��

يخّصهم و�شكيلهم ألمة، عاشت ع�� مجال اعتباري تحّول بالتقادم إ�� حّ�� لإلنتماء، و�شّوفت ساكنتھ إ��  

 .  16التعا�� من جميع مظاهر االنطواء ال�ي الزم��ا لقرون

بـ"زمن االستطالع وحب املعرفة       الثالث من مؤلفھ، وهو فصل وسمھ  �� الفصل  تطرق لطفي عي�ىى 

إ ا�خوجة  ا�جذ��"،  بن  محمد  ا�جن�ال  تحر�رها  ع��  أشرف  ال�ي  التو�سية"،  "الرزنامة  مضام�ن  دراسة   ��

. وتضمنت تلك  1917إ�� مو�� سنة    1901عددا صدرت بدون انقطاع من سنة    16) و�لغ عددها  1943  -  1869(

خية واألدبية  الدور�ات معارف مستحدثة عملت ع�� توسيع االهتمام باألخبار الفلكية وا�جغرافية والتار�

واإلدار�ة والسياسية وا�جمالية والفنية وغ��ها من املواضيع املستطرفة من قبل النخب ا�جديدة املندرجة  

ضمن التقاليد الوليدة للتو��ىي ا�جديد، وعزوفا عن دوا�� الر�ون إ�� االج��ار والتقليد وا�جمود، مع الدفع  

ز محمد بن ا�خوجة تبّ�ن للمؤلف أن ما أنجزه ضمن  باتجاه االنخراط �� نبض ال�ون. وضمن تقييمھ ملنج

ل إسهاما معرفيا تجميعيا غ�� غر�ب عن مثقف تو��ىي ُعرف بنشاطھ  
ّ
مغامرة "الرزنامة التو�سية" قد ش�

العل�ي الغز�ر ضمن ال�حف وا�جالت التو�سية الثقافية والعلمية، وال�ي كشفت عن سعة اطالع صاح��ا  

غر�ا، وقدرة استثنائية ع�� ر�ط مضامي��ا بالثقافة ا�حلّية التو�سية. كما اعت��  ع�� املصادر واملراجع شرق و 

�عثت مجلة   أجلها  ال�ي من  التوعو�ة واإلخبار�ة  �انت متممة لألغراض  الدور�ة  أن مضام�ن  لطفي عي�ىى 

ر ��ا عدد من محرر��ا من ب�ن النا���ن من التو�سي�ن. 
ّ

 "ا�حاضرة" ولألف�ار ا�حداثية ال�ي �ش

" والتقّيد     Temps calendaireزمن الرزنامة “بـ  لقد نّوه ال�اتب بمجهودات ْمحمد بن ا�خوجة �� عنايتھ      

أو   الدينية  األزمنة  من  غ��ها  دون  من  املتحضرة  الشعوب  ب�ن  كب��  إجماع  حولها  تحقق  جديدة  بزمنية 

� التدر��� عن جميع التقو�مات املوروثة، �الد
ّ

ائر�ة أو الزراعية أو الطقسية، ُمحيال  الروحية األخرى، والتخ�

ع��   �ش�ل الفت  واإلخبار�ون  املؤرخون  جديدة عمل  البشري. و�� فكرة  املص��  بوحدة  الو��  ترّ�خ  ع�� 

والقمري   املسي��  الشم�ىي  التقو�م�ن  ب�ن  قّر�ت  ومقابلة  تحو�ل  بقوائم  ر�طها  ع��  األذهان  من  تقر���ا 
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لت جهودهم لبنة أساسية  
ّ
ع�� طر�ق إكساب الزمن التار��� طا�عا منفصال عن التصّورات  ال��ودي، فش�

 . 17الدينية التعّبدية

كما عاين ال�اتب نفس املضام�ن ا�حداثية تقر�با �� موسوعة " األدب التو��ىي �� القرن الرا�ع عشر"      

املؤلف بدوره  )، �� أواخر عشر�نيات القرن املا�ىي. فقد راهن هذا  1965  -  1898لز�ن العابدين السنو�ىي (

ع�� التجديدات ا�حاصلة �� أش�ال املعا�جة األدبية التو�سية شكال ومحتوى، وذلك �غرض إثبات حقيقة  

حدثة أخذ ضم��ا اإلحساس 
ُ
النقلة الفكر�ة ال�ي عاش��ا نخب األدب والفن من خالل ال��ك�� ع�� شواغل مـ

لظواهر االجتماعية والثقافية البالية املفرطة ��  باالنتماء الوط�ي، والرغبة �� التحّرر واال�عتاق ومقاومة ا

العشر�ن،   18ا�حسّية القرن  من  األول  الثلث  ألدباء  تراجم  السردية  تلك  تضمنت  فقد  الصدارة.  موقع 

ومختارات من أعمالهم الفنية وذلك �� إطار خطة ال�اتب إلعادة استكشاف ما�ىي التو�سي�ن ونفض الغبار  

� محدثا  مدلوال  وليكتسب  تلك عنھ،  ومن  ا�جذ��.  املعرفة  وحب  التجديد  دوا��  ع��  باالنفتاح  سمح 

ال�خصيات ال�ي تم االحتفاء ��ا �� املوسوعة وعدت من أعالم األدب التو��ىي �� ذلك ا�ح�ن نذكر: محمد  

الشاذ�� خزندار وحس�ن ا�جز�ري وسعيد أبو بكر وصا�ح النيفر ومحمد الفائز والهادي املد�ي وأبو القاسم  

وأحمد خ�� الدين ومحمد مناشو وسالم األ�ودي، وجميعهم أدباء وشعراء تو�سيون كتبوا �� األدب    الشا�ي 

 . 19وفق رهانات السياقات الوطنية واستجابة للذائقة ا�حلية

وقد أبرز لطفي عي�ىى النظرة التجديدية ال�ي حملها كتاب السنو�ىي حول املعرفة التار�خية ا�جديدة،     

إذ استنتج "أن عقلية األمم لم �عد تكتفي بمعرفة األسباب النفسية لالنقالبات التار�خية، بل البد للمؤرخ  

ھ مستو�� إذا �ان خلوا من الرسوم  اليوم من ا�جداول الوا�حة وا�خرائط �ختلف األعصر، وال ي�ون كتاب

واملناظر الصر�حة. ع�� أن تجّدد التوار�خ وسبكها ع�� العقلية العصر�ة ليس من األعمال الهينة البسيطة،  

 . 20بل يمكن أن ينسبك قبل بضع عشرات سن�ن يمض��ا ا�جّددون �� املالحظة والنقد والتعب��"

مراجعات حول �خصية التو�سي�ن"،  “ب املؤلف ملا سّماه وأما الفصل الرا�ع من كتابھ فقد خّصصھ    

مستعرضا عينات أدبية مختارة حاز خطا��ا من وجهة نظره قدرا كب��ا من الطرافة، أل��ا اختارت اإلشتغال  

ع�� مقومات ال�خصية التو�سية من خالل �عض البحوث امليدانية، املعّرفة �س�ان البالد التو�سية: عرقا  

ف عند مؤلف "الهدية أو الفوائد  21و�ا وأعماال وأياماولغة وتراثا وسل
ّ
. ومن تلك املنتقيات اختار ال�اتب التوق

العلمية �� العادات والتقاليد التو�سية" �حمد بن عثمان ا�حشا��ىي، الذي ُعّد جرد ميدا�ي مفصل لتقاليد  

الثق مضمون  ع��  أحالت  املعطيات  من  جملة  فيھ  عرض  وقد  وعادا��م،  ومختلف  التو�سي�ن  املادية  افة 

 
 .20نفسه، ص  - 17
 .22نفسه، ص  - 18
 .152نفسه، ص  - 19
العابدين)،    -  20 (زين  عشرالسنوسي  الرابع  القرن  في  التونسي  دب 

ٔ
تونس  اال كـتاب  1927،  في  ورد  المؤلف،  مقدمة  خبار ، 

ٔ
ا

 .203، م س، ص ...التونسيين
خبار التونسيين: - 21

ٔ
صول، م س، ص مراجعات في سردّيات اال عيسى(لطفي)، ا

ٔ
 . 23نتماء واال
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املعارف والقيم واملعاي�� ال�ي طبعت تصرفات التو�سي�ن وسلوكيا��م، محاوال من خالل ذلك توسيع اطالع  

ل ال�خصية القاعدية للتو�سي�ن
ّ
 . 22أعوان اإلدارة ا�حامية ع�� ما ش�

ت االشارة إل��ا  و�� ذات الغرض استجلب لطفي عي�ىى املقاالت الثالث لألب أندري ديم��سيمن (تم      

سابقا) وال�ي �عرضت بالدراسة إ�� تار�خ التو�سي�ن وماض��م الالتي�ي الروما�ي دونما �سيان ل�جذور العر�ية  

. وقد تضمنت تلك املقاالت أسس نظرتھ  23اإلسالمية وفق قراءة مشو�ة بنفس استشرا�� ع�� حّد ال�اتب

ع�� ا�جهد امليدا�ي الذي بذلھ �غية التعّرف ع�� طباع    لل�خصية التو�سية، معّوال �� تحديد معاملها الك��ى 

. وخلص لطفي  24ساكنة البالد ومز�د فهم واقعهم املعيش، وفق قراءات متوا�جة مع عروض ا�حشا��ىي 

عي�ىى �� ��اية عروضھ إ�� تحديد ا�خطوط العر�ضة لل�خصية التو�سية، تلك ال�ي اخ��لها �� أر�عة و��:  

 دها وتواصلها، مع �عض من التفصيل �� �ل ركن م��ا. وحد��ا، وتنوعها، وامتدا

الع ع�� تضاعيف كتاب"      
ّ
أخبار التو�سي�ن، مراجعات �� سردّيات االنتماء  ما يمكن استنتاجھ �عد االط

ف فر�د اكتسب فرادتھ من جانب�ن أساسي�ن. فمن وجهة نظر إخبار�ة فقد نجح ال�اتب    واألصول" 
ّ
ھ مؤل

ّ
أن

بھ �� استحضار ثراء معر�� وف�� حول معاش التو�سي�ن وحيا��م الثقافية �� شق��ا  �� جانب كب�� من كتا

قيم   ع��  أقبلوا  الذين  املتعلم�ن  فئة  لدى  وخاصة  التو��ىي  للو��  التطّوري  واملسار  والالمادي،  املادي 

اال  عهد  بزوال  مقتنع�ن  اإل�سا�ي،  املش��ك  ضمن  االنصهار   �� رغب��م  عن  وع��وا  الغر�ية  نطواء  ا�حداثة 

واال�غالق ع�� الذات، �� زمن أخذ فيھ النفوذ االستعماري الفر��ىي �� التمّدد داخل هيا�ل الدولة التو�سية  

ومؤسسا��ا، وداخل �سيج س�ان البالد الثقا�� واالجتما��. كما ات�حت �� نفس ذلك السياق مؤشرات  

املستندة إ�� مش��ك حضاري أثيل  بليغة عن بداية تفك�� التو�سي�ن بخصوص مالمح �خصي��م القاعدية 

إفر�قيا   �عدها  أشعت قرطاج ومن  لـّمـا  اإلسالم،  قبل  ما  إ�� عهود  املتوسط وجانب من    Africa�عود  ع�� 

 ال�حراء اإلفر�قية.  

ع�� اقتحام مجاالت مجددة من�جا وتصّورا   عن جرأةكما تنم فرادة ما أنجزه لطفي عي�ىى �� جانب آخر 

�سلم ارتياد تلك املغامرة من مخاطر عدة ومن�لقات ش�ى، هذا فضال عن تمسك جانب  وتركيبا، ح�ى و�ن لم  

غ�� قليل من الباحث�ن بأساليب ومنا�ج �� البحث والتمحيص ي�اد حاضر املعارف اإل�سانية واالجتماعية  

رقا، ورصيده  أن �عفو ع��ا تماما. ولكن سعة اطالع املؤِلف ع�� منجز املدارس التار�خية واإل�سانية غر�ا وش 

كھ ألدوات السرد التار��� وفصاحة بّيانھ، قد أسعفھ جميعها �� خوض  
ّ
املعر�� ال��ي واملتجّدد، وكذلك تمل

مثل تلك املراوحة املنتجة لغز�ر الداللة باقتدار وأناة، بحيث بدا لنا أن مثل هذا األثر البد�ع �� جنسھ يمكن  

يمكن االستفادة منھ �� مساءلة موضوع االنتماء وطرح سؤال    االعتبار بمحصلتھ معرفيا وتحو�لھ إ�� أنموذج

األصول، وخاصة بالنسبة للمجتمعات ال�ي ثبت تقاطع مسارا��ا التار�خية أو �شا��ها مع ما حملتھ "أخبار  

 التو�سي�ن". 
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