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ورق وحرير :عن تاريخنا اآلسيوي
عامر محسن
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تحضر .نحن نريد مـحــاورة الجميع
م ــن أجـ ــل أن يـ ـش ــارك ــوا» .ه ــل يـعـتـبــر
مقاطعتهما رس ــال ــة سـلـبـيــة لـعـهــده؟
ُ
يسأل «ما الفائدة منها؟ هما انتخبا
َ
عضوي مجلس أعلى ويقوما
ليكونا
بواجباتهما ،وإال ملــا كــان القوميون
انتخبوهما».
يـعـمــل ال ـح ــزب ال ـقــومــي وف ـقــا ألجـنــدة
عـمــل تـبـغــى «تـحـقـيــق وح ــدة ال ـحــزب،
وتـعــزيــز دورن ــا فــي مــواجـهــة اإلره ــاب
وت ـع ــزي ــز ال ـع ــاق ــة م ــع ال ـح ـل ـف ــاء» .أمــا
ح ــزب ـي ــا« ،ف ـن ـحــن م ـن ـصــرفــون للعمل
ّ
سوية البناء الحزبي إداريًا
على رفع
وثقافيًا وسياسيًا» .هل هناك قرارات
ف ـصــل ج ــدي ــدة س ـ ُـي ـص ــدره ــا املـجـلــس
األعـلــى؟ يــرد قانصو باسمًا« ،حسب
املشاكل».

«كـ ّـل غــرض ّ
يتم انتاجه على وجــه األرض
ٌ ٍ
ـود ه ـنــا .تـحـمــل ال ـعــربــات بـضــائــع ال
م ــوج ـ
ّ
ـيء
ت ـح ـصــى ال ـ ــى األسـ ـ ـ ـ ــواق ،ح ـي ــث ك ـ ــل ش ـ ٍ
مـ ـت ــواف ــر ورخ ـ ـيـ ــص .األقـ ـمـ ـش ــة امل ــزركـ ـش ــة،
الحرير املـطـ ّـرز ،اللؤلؤ واألحـجــار الثمينة
ٌ
ّ
معروضة في كل أرجاء السوق ومتاجره»
دو ه ــوان ـ ـ ـ ـ عــالـ ٌـم صـيـنــي ســاهــم فــي بناء
بغداد يصف العاصمة ّ
العباسية

ُي ـحــاجــج م ـ ـ ّ
ـؤرخ ال ـف ـ ّـن وال ـع ـم ــارة اإلســام ـيــة
ّ
ّ
ج ــون ــاث ــان ب ـلــوم بـ ــأن اإلسـ ــم األدق ل ــ»طــريــق
ال ـح ــري ــر» ي ـجــب أن ي ـك ــون «ط ــري ــق الـ ـ ــورق»،
ّ
للتحوالت الثقافية الكبرى التي أدخلها
نظرًا
انـتـشــار ال ــورق مــن الـصــن الــى أرج ــاء آسيا،
ومـ ــن ب ـع ــده ــا اوروبـ ـ ـ ــا (كـ ـ ــام بـ ـل ــوم ّه ــو مــن
دراس ٍة ممتعة عن اعتماد الورق املخطط ـ ـ اي
املقسم الى ّ
ّ
مربعات ـ ـ في الخرائط والرسوم
ّ
الهندسية اإلسالمية ،إذ يبدو أن املعماريني
العرب لم يكونوا يرسمون تصاميم مسبقة
ألعـمــالـهــم قـبــل أن ي ـبــاشــروا بـبـنــائـهــا ،حتى
ف ـت ــر ٍة م ـتــأخــرة نـسـبـيــا ف ــي ال ـق ــرن الـخــامــس
عـ ـش ــر) .بـ ــدأ امل ـس ـل ـمــون ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ــورق
ال ــذي اك ـت ـش ـفــوه ،إث ــر فـتـحـهــم لــوســط آسـيــا،
في القرن الثامن حني صعدت االمبراطورية
اإلسالمية وبيروقراطيتها وأصبحت هناك
ٌ
حــاجــة للتدوين واألرش ـف ــة .كــان الـعــرب قبل
ذلــك يعتمدون الكتابة على الرقع الجلدية أو
أوراق ال ـبــردى ،ولـكـ ّـن ال ــورق الصيني ـ ـ وهو
أكثر ّ
عملية وأرخص بما ال ُيقاس من البدائل
ـ ـ ـ ـ ت ـح ـ ّـول بـســرعــة ال ــى سـلـعــة اسـتــراتـيـجـيــة،
أصرت الدولة ّ
ّ
العباسية على توطني صناعته،
ـدد كـبـيــر م ــن مـطــاحــن ال ــورق
ف ـتـ ّـم ان ـش ــاء عـ ـ ٍ
خــال فترة قصيرة مــن الـقــرن التاسع« ،من
سمرقند الى بغداد ودمشق والقاهرة وفاس
وقرطبة» ،ثـ ّـم انتقلت هــذه التقنية الــى اوروبــا
املسيحية في القرن الثالث عشر (في الصني،
قبل استخدام الــورق للكتابة ،كانت الرسائل
واألوامـ ــر الــرسـمـيــة ت ـ ّ
خشب
ـدون عـلــى أل ــواح
ٍ
مـ ّ
ـربـعــة ،تـضـ ّـم الــى بعضها ككدس ٍة بشريط
ُ
ّ
أو ح ـب ـ ٍـل ،م ـثــل ال ـك ـت ــاب ،وت ـشــكّــل ح ــن ت ـقــرأ
بالترتيب رســالــة مفهومة .املنقبون يجدون
الـيــوم الكثير مــن هــذه األل ــواح ،ولـكـ ّـن املشكلة
ّ
تربطها وترتبها
هي أن الخيوط التي كانت
ُ
قد زالت ،فأضحى من الصعب واملجهد إعادة
جمع هذه «الشذرات» وفهم مضمونها) .هذه
ـان
العملية ـ ـ ّ ت ـبــادل مـنـتـ ّ ٍـج أو ابـتـكــار مــع مـكـ ٍ
ّ
قصي ثــم توطينه ،ثــم انتاج نسخات محلية
ّ
ّ
عنه ،تغيره وتبدل الثقافة في آن ـ ـ تختصر
قصة حياة ما صار يسمى بـ»طريق الحرير».
الطريق البوذي

خالف توجهاته السياسية ،وتحديدًا
في ما يتعلق بانتخاب العماد ميشال
ع ـ ــون رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،وس ـ ّـم ــوا
الرئيس فؤاد السنيورة وفتفت ،كذلك
دع ــوه إلــى عــدم تــوزيــر أي شـخــص قد
يـلـتــف عـلـيــه الح ـق ــا ،ك ـمــا ف ـعــل الــوزيــر
أشرف ريفي».
وحسب املصادر فإن السنيورة وفتفت
ّ
«ردا عـ ـل ــى هـ ـ ــذه املـ ـ ــداخـ ـ ــات بـ ـش ـ ّـدة،
ّ
م ــا ج ـعــل م ـنــســق ال ـت ـيــار ف ــي ال ـب ـتــرون
وجبيل جــورج بكاسيني ـ ـ وغيره من
الـحــاضــريــن ـ ـ ـ ي ـخــرج مــدافـ ّعــا عــن رأي
امل ـن ـس ـقــن وال ـ ـك ـ ــوادر ،م ـت ـبــن ـيــا وجـهــة
نظرهم وداعيًا إلى عدم قمعهم».
والحظت املصادر أن «أجواء االستياء
من فتفت داخل صفوف تيار املستقبل
بدت واضحة؛ فبعدما كان في السابق
ُيستقبل بحفاوة وباهتمام كبيرين،
ويلتف حوله ّ
منسقون وكوادر ،بدا في
املؤتمر األخير شبه معزول ،وحضوره
كان ضعيفًا».

جوناثان بلوم ،كالكثير من الباحثنيّ ،
يقسم
«طريق الحرير» (وهو دينامية تبادل ،وليس
«طريقًا» باملعنى الحرفي للكلمة) الــى ثالثة
طرق :الطريق البوذي ،الطريق املغولي ،وطريق
ّ
املتوسط؛ والعالم اإلسالمي يقع تمامًاً
البحر
فــي املنتصف بــن الـطــريـقــن األخ ـيــريــن .من
املثير أن نعرف ّأن طريق الحرير ّأدى بمعنى
ما الــى ّ
ّ
البوذية نفسها ،مثلما
تحول ّالديانة
بـنــت ال ـبــوذيــة شـبـكــات ال ـح ـ ّـج واألدي ـ ــرة الـتــي
رسـمــت درب ــا تـجــاريــا مــن الـهـنــد ال ــى الصني
مرورًا بأفغانستان ووسط آسيا.
يكتب املؤرخ الصيني ليو ّأن البوذية «األصلية»
التي انتشرت في الهند الزراعية كانت تعتمد
على مفهوم الـ»نيرفانا» ّ
التقمصية ،ومختصر
تعاليمها أن مشاكل الحياة ّسببها الرغبات،
يمر عبر التخلي عنها ّ
وطريق التنوير ّ
والزهد

ً
ّ
الفائقّ ،
لكنه ّ
رجال ّ
تنور
عاديًا،
وأن بوذا كان
ّ
وارتـقــى بالتدريج وتخفف من أحمال الدنيا
ّ
ّ
حــتــى «اخ ـت ـفــى» .حــن أراد ال ـحــكــام والكهنة
ّ
البوذية خــارج الهند ،وجــدوا ّأن مفهوم
نشر
ً
ال ــ»ن ـيــرفــانــا» لــن يـجــد ص ــدى فــي مجتمعات
آس ـيــويــة لـيـســت م ـع ـتــادة ـ ـ ـ ـ كــالـهـنــود ـ ـ ـ ـ على
مفهوم الـتـقـ ّـمــص ،وال تجد شيئًا جــذابــا في
أن ت ـجــري إعـ ــادة والدتـ ــك بــاسـتـمــرار ـ ـ ـ ـ مـ ّـرة
على صورة انسان ّ
ومرة على صورة نعجة ـ ـ
بحثًا عن التنوير .كما أن جيران الهنود أقوامٌ
ّ
معتادون على ّ اآللهة والطقوس الفخمة ،ولن
يفهموا بــوذا ال كإله .من هنا نشأت نسخة
محدثة عن البوذية ،هي مدرسة الـ»ماهايانا»
(الــوسـيـلــة ،أو الــواسـطــة) ،مــع نـصــوص دينية
ج ــدي ــدة ال ت ـحـ ّـث املــؤم ـنــن عـلــى ح ـيــاة الفقر
ـاذة ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع كــأتـبــاع
وال ـ ـجـ ــوع ،وال ـش ـح ـ ّ
ـة»،
ـ
ط
ـ
ي
ـ
س
«و
بآلهة
رهم
تبش
ب ــوذا األوائ ــل ،بــل
ً
ّ
هــم كيانات مـتـنـ ّـورة مثل ب ــوذا ،ولكنهم بـ ّـدال
من االرتـقــاء الــى الـ»نيرفانا» قـ ّـرروا أن يظلوا
فــي عاملنا وأن يساعدوا البشر فــي حياتهم
البائسة (بهذا املعنى ،هم قادرون على تقديم
خدمات «عملية» لك ،من نوع انقاذ سفينتك
ّ
ف ــي إع ـص ــار أو ح ـمــايــة ت ـجــارتــك م ــن ال ـغــش
والكساد) .األديرة تبنى لهذه اآللهة وأنت ،حني
تتبرع لها ،تضمن رضاها وخدماتها؛ وحني
تموت ،فال حاجة لدورة ّ
التقمص الالمتناهية،
ب ــل يـمـكـنــك أن تـقـضــي مــرحـلــة الـتـنــويــر في
ّ
ّ
نعيم ووفرة،
واحد ٍة من «جن ٍ
ات» متعددة ،في ٍ
قبل أن تصل الى ال
ـ»نيرفانا» وترتقيّ .
ّ
أصبحت األديرة البوذية ثرية ومهيبة ،تتلقى
ـات سخية وتساهم بــدورهــا فــي حلقة
تـبـ ّـرعـ ٍ
ال ـت ـجــارة وإي ـ ــواء امل ـســافــريــن .بـحـلــول الـقــرن
الثاني للميالد ،كانت هــذه املؤسسات تشبه
ً
ّ
حبال ممتدًا يلتف من حدود الهند الغربية الى
تماثيل بوذا الضخمة في باميان
قلب الصني.
ً
بأفغانستان ،مثال ،كانت بمثابة منار ٍة تعلن
لقوافل التجار القادمني من الهند ،على مدى
ق ــرون ،بأنهم قــد وصـلــوا الــى الـطــرف الغربي
من طريق الحرير ،وقــد أنهوا العبور ً الخطر
للجبال ،وأصبح عليهم االلتفاف شماال صوب
آسيا الوسطى وبعدها يدخلون الصني.
ّ
طريق في اتجاهين

إن كــان الــرهـبــان الـبــوذيــون قــد نـشــروا الــورق
ف ــي ج ـن ــوب آس ـي ــا ووسـ ـطـ ـه ــا ،واح ـ ـتـ ـ ّـك بـهــم
املسلمون وأخذوا عنهم معارفهمّ ،
فإن تجارة
ّ
أقل ّ
أهمية .رغم ّأن الصينيني
الحرير لم تكن
قد سيطروا على انتاج الحرير لفترة طويلة،
بعد أن انتشرت تربية دود القز خارج
حتى
بالدهمّ ،ال ّ
الحرير وتحويله
نسج
صناعة
أن
ّ
ً
الى سلع أخذت سبال ال ًيمكن توقعها .الكثير
من الحرير الصيني ،مثال ،كان ّ
يتم تصديره
على شكل لفائف وخيوطّ ،
ليتم نسجها في
ّ
الخارج عبر فنانني مهرة ،ثم ُيعاد استيراد
هذه املالبس واملنسوجات الى ّ
الصني ًلحساب
ال ـن ـب ــاء واألث ـ ــري ـ ــاء .االي ــران ـ ّـي ــون م ـث ــا ،وهــم
كانوا معروفني بمهارتهم في نسج الصوف
والـقـطــن وابـتـكــار التصاميم الـبــارعــةّ ،
طبقوا
معرفتهم هذه على خيوط الحرير ،فأصبحت
ال ـت ـصــام ـيــم والـ ــرمـ ــوز ال ـس ــاس ــان ـي ــة امل ـم ـيــزة
(كطائر السيمورغ أو ّالحيوانات البرية) من
البضائع املطلوبة في كل أرجاء آسيا ُ(يالحظ
ّأن املنقبني لم يجدوا منتجًا حريريًا ساسانيًا
واح ـ ـدًا داخ ــل ّ ح ــدود اي ـ ــران ،فـقــد ك ــان شغل
للتصدير).
الحرير ذاك كله ٌ
األرجـ ــوان هــو مـثــال آخــر على هــذا التشابك
الثقافيّ .
يتم استخراج صباغ األرج ــوان من
ّ
صدفة بحرية خاصة قبالة مدينة صور منذ
قرون طويلة ،ويكتب ليو ّأن صباغ األرجوان،
ٍ

بشكل
ألن ــه م ــن م ـك ـ ّـون بــروت ـي ـنـ ّـي ،يـلـتـصــق
ٍ
ممتاز باألقمشة املـكـ ّـونــة ايضًا مــن بروتني،
ٍّ
ويظل لونه عليها الى األبد .حني وصل الحرير
ّ
الى املنطقةّ ،
البيزنطيون تقنية الصباغ
طبق
األرجواني عليه .أنت تحتاج الى كميات هائلة
بسيط من الصباغ،
قدر
ٍ
من األصداف إلنتاج ٍ
ي ـق ــول املـ ــؤرخـ ــون ،ف ـهــو ب ــاه ــظ ال ـث ـم ــن؛ وألن
الحرير كان نادرًا وغاليًا ايضًا ،أصبح اقتناء
رداء أرجواني من أثمن األمور التي يمكن أن
ٍ
تشتريها في العالم القديم .لهذا السبب أصبح
الحرير األرجواني لباس امللوك وكبار الكهنة،
ّ
مــن بيزنطية الــى الـ ّـصــن ،ومـنــع على الــنــاس
العاديني لبس الحرير األرجواني تحت طائلة
املــوت .أصـ ّـرت الدولة البيزنطية على احتكار
ص ـنــاعــة األرجـ ـ ـ ــوان وحـ ـص ــره ف ــي مـشــاغــل
ّ
الــدولــة والتحكم ببيعه وتـصــديــره الــى درجــة
سر ّ
ّأن ّ
الصباغ قد ضاع نهائيًا بعد سقوط
ٌ
القسطنطينية ،ولم يواصل أحد انتاجه.
الصين في بغداد

في بغداد ّ
العباسية كــان قلب طريق الحرير
وم ـصـ ّـبــه .وق ــد بـنـيــت ع ـش ــرات امل ـشــاغــل في
املدينة لنسج الحرير ،وأتقن املسلمون زراعته
ـ ـ التي انتشرت من ايران الى شمال افريقيا.
كان لــدور الحكومات دومــا أثـ ٌـر أساسي على
طبيعة ووتيرة التبادل في آسيا .البيزنطيون،
ً
م ـث ــا ،ك ــان ــوا ي ـحــرصــون عـلــى حـصــر انـتــاج
ال ـحــريــر ب ــالــدول ــة ،وف ــي مــراحــل مختلفة في
الـصــن ،ايـضــا ،كــانــت الـعــديــد مــن املنتوجات
الـحــريــريــة (كــالـثـيــاب الـفـخـمــة ال ـتــي يــرتــديـهــا
ٌ
ممنوع نسجها
زعماء القبائل البدوية وامللوك)
اال تحت رقابة الدولةّ .أما في بغداد ،فقد اعتمد
ّ
العباسيون نظامًا «منفتحًا» ،سمح بانتشار
الصناعة وتـطـ ّـورهــا ـ ـ ـ ومـجــيء فنانني مهرة
من الصني والهند وايــران ليعملوا على أنولة
بـغــداد ـ ـ مــع الـحـفــاظ ،فــي الــوقــت نفسه ،على
ّ
(وهو
النوعية وقيمة االنـتــاج .نظام «الـطـ ّـراز» ّ
كلمة فارسية األصل) كان يعني أن على كل
حرير أن يضيف «طرازًا» ـ ـ أي هامشًا
مشغل
ٍ
على حــدود قطعة النسيج ـ ـ يحتوي ،إضافة
ـوال دي ـن ـيــة ،اس ــم املـشـغــل،
ال ــى الـبـسـمـلــة وأق ـ ـ ٍ
ُ
والخليفة ،والسنة التي صنع فيها املنسوج.
ه ـك ــذا أص ـب ــح ب ــاإلمـ ـك ــان ّ
رد ال ـب ـض ــائ ــع ال ــى

منسوجات
أصلها ومنع التزييف ،فأصبحت ً
بشكل
ومطلوبة
«الطراز» موثوقة ومنتشرة،
ٍ
ّ
خاص في اوروبا (ولهذا السبب نجد مطرزات
مسيحية مــن الـقــرون الوسطى حولها آيــات
قــرآن ـيــة ،فــالـكـنــائــس كــانــت تـشـتــري الـحــريــر
قماشًا أبيضًا أو بتصاميم ّ
عربية ،ثم ّ
تطرز
فوقها صور القديسني بالخيط واإلبرة).
ّ
هــذا الــنـظــام للتبادل والـسـفــر ،كما نعلم ،قد
اندثر منذ زمن بعيدّ .
قصة «طريق الحرير»
ّ
ٍّ
ال تعلمنا عن التاريخ فحسب ،وعن أصولنا
ـات ح ـضــاريــة ل ــم تعد
اآلس ـي ــوي ــة ،وع ــن صـ ـ ّ ٍ
م ــوج ــودة ،بــل هــي تـعــلـمـنــا اي ـضــا أن الـخـيــار
ليس بني «العوملة» و»اإلنعزال» ،بل
ّاملطروح هو ً
إن هناك أشكاال ّمختلفة من «العوملة» عرفها
التاريخ ،لم ّ تكن كلها على مثال الغزو البحري
وحد الكوكب ّ
األوروبي الذي ّ
ً
ابتداء من
بالقوة
ال ـقــرن ال ـســادس عـشــر .باملعنى نـفـســه ،فـ ّ
ـإن
ماضي الهيمنة األوروبية القريب قد جعلنا،
وإن بشكل غير واع ،نقصر ّ
قصتنا مع العالم
ٍ
ٍ
على عالقتنا بالغرب (حتى السرديات القومية
الـتــي نـشــأت فــي بــادنــا تجهد للتركيز على
تمازجنا مــع اوروب ــا وطابعنا «املتوسطي»،
ّ
والبحارالذي ّ
ييمم وجهه للغرب ـ ـ كما تقول
أغنية قومية لبنانية شهيرة) ،فننسى هكذا
«وجهنا اآلس ـيــوي» ،وج ــزءًا ال غنى عنه من
ماضينا ومستقبلنا (يتبع).

