22

الثالثاء  29تشرين الثاني  2016العدد 3045

ثقافة وناس

تأريخ

دراسة لستيفن شاهي النهضة العربية...
ّ
لعلها المرة األولى التي يصدر فيها كتاب عن التصوير ذو طبيعة
إقليمية ،وفي الوقت ذاته يتعامل مع هذا الفن من منظور دوره
االجتماعي في بالد العرب العثمانية .هذا ما فعله ستيفن شاهي
في كتابه الموسوعي
The Arab Imago: a social history of portrait photography
- 1860 - 1910.

زياد منى
القارئ املهتم ،يعرف بوجود أعداد
كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن املـ ــؤل ـ ـفـ ــات ع ـ ــن ت ــاري ــخ
التصوير في العالم ،ودور ذلك الفن
والـ ِـع ـلــم ف ــي تــأري ــخ حـقــب تــاريـخـيــة
وأحداث ،و«تجميد» املاضي .لكنها
املرة األولى ربما ،التي يصدر فيها
م ــؤل ــف ع ــن ال ـت ـص ــوي ــر ذو طـبـيـعــة
إقليمية ،وفــي الــوقــت ذات ــه يتعامل
مـعــه مــن مـنـظــور دوره االجتماعي
في بالد العرب العثمانية.
«الصورة العربية  -تاريخ اجتماعي
ل ـل ـصــورة الـشـخـصـيــة (ال ـبــورتــريــه)
ـ ـ ( »1910-1860م ـن ـشــورات جامعة
ب ــرن ـس ـت ــون ـ ـ ـ  ،)2016ع ـم ــل ن ـظــري
م ـحــض ،لـكـنــه يستعني بـمـصـ ّـورات
ك ـث ـيــرة ( 75ص ـ ــورة) ح ـصــل عليها
امل ـ ــؤل ـ ــف س ـت ـي ـ ِـف ــن ش ـ ــاه ـ ــي ،رئ ـي ــس
قـســم الـسـلـطــان قــابــوس لـلــدراســات
ُ
الشرقأوسطية ّ في «كلدج ِو َليم آند
م ــاري» ،علمًا أنــه أصــدر مؤلفًا آخر
عن أسس الهوية العربية الحديثة.
أم ــا امل ـص ــورات الـتــي نـنـشــرهــا هنا،
فهي التي سمح الناشر (منشورات

الصور التي التقطها
المستشرقون تعكس نظرتهم
األيديولوجية للمنطقة
البورتريه بوصفه تشريعًا
اجتماعيًا وتكثيفًا للتحول
االقتصادي السياسي
«جــام ـعــة بــري ـن ـس ـتــون» األم ـيــرك ـيــة)
بــاسـتـعـمــالـهــا ،بـعــد الـحـصــول على
موافقة أصحابها.
لـ ـ ــذا ،ف ـ ــإن ع ــرض ـن ــا ه ـن ــا سـيـقـتـصــر
ـ ـ إلــى حــد كبير ـ ـ على التعامل مع
ّ
للمصورات املرفقة.
شــروح الكاتب
ّ
في الوقت نفسه ،فــإن الكاتب يؤكد
ّ
أن دراس ـ ـ ـتـ ـ ــه ه ـ ـ ــذه ت ـق ـت ـص ــر ع ـلــى
ّ
الـصــور الشخصية الـتــي تمكن من
ال ـح ـصــول عـلـيـهــا ،مـحـتــرمــا حـقــوق
أصحاب املصورات التي رآها ،لكنه
لــم يحصل على حـقــوق نشرها من
أص ـح ــاب ـه ــا ،ب ـس ـبــب خـشـيـتـهــم مــن

املستقبل الغامض في املنطقة التي
ت ـعـ ّـج بمختلف أش ـكــال ال ـصــراعــات
وال ـ ـحـ ــروب ال ــداخ ـل ـي ــة ،وت ـل ــك ال ـتــي
ي ــدي ــره ــا االس ـت ـع ـم ــار م ــن الـ ـخ ــارج،
ورغبتهم في املحافظة على ما تبقى
لهم من ذكريات شخصية خاصة.
قـ ّـســم الـكــاتــب عمله املــوســوعــي إلــى
مقدمة (تــوطـئــة للتصوير األهـلــي)
ت ـس ـب ــق جـ ــزء يـ ــن ي ـض ـم ــان ث ـمــان ـيــة
فـ ـ ـص ـ ــول .يـ ـتـ ـف ـ ّـح ــص الـ ـ ـج ـ ــزء األول
(الـ ـت ــواري ــخ واملـ ـم ــارس ــة) م ـص ـ ّـوري
ال ـت ــواري ــخ ال ـخــاصــة ()Indigenista
وي ـح ــدد مــاه ـيــة ب ــورت ــري ــه النهضة
وم ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــواه ال ـ ـ ـف ـ ـ ـكـ ـ ــري .وم ـ ـ ـ ــن هـ ــذا
املـ ـنـ ـظ ــور ،ف ــإن ــه ي ـب ــدأ بــاس ـت ـعــراض
أك ـث ــر اس ـت ــدي ــوه ــات اإلم ـب ــراط ــوري ــة
العثمانية شـهــرة .هــذا الـجــزء يضم
أرب ـعــة ف ـصــول تـتـعــامــل مــع بــدايــات
ال ـت ـص ــوي ــر فـ ــي ِّ«ش ـ ـ ــرق امل ـت ــوس ــط»
الـعـثـمــانــي (ن ـفــضــل ه ــذا املصطلح
و«ج ـنــوب املـتــوســط» عـلــى «الـشــرق
األوسط» االستعماري السائد ،علمًا
ّ
بأن فضل اجتراح األخير يعود إلى
ك ــات ـب ــة أم ـي ــرك ـي ــة س ـب ــق ل ـن ــا ع ــرض
مؤلفها في هذا املنبر).
ال ـ ـف ـ ـصـ ــل األول ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـجـ ــزء
ي ـ ـح ـ ـمـ ــل عـ ـ ـ ـن ـ َـ ــوان «إم ـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ــوريـ ـ ــة
الـصــور  -األخـ ـ َـوان عبد الـلــه (فــريــر)
و«أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ال ـع ـث ـمــان ـل ـي ـلــك»،
والفصل الثاني «التصوير العربي
 ج ـ ــرج ـ ــي صـ ــابـ ــون ـ ـجـ ــي وصـ ـ ـ ــورةامل ـ ـن ـ ـظـ ــر ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــويـ ــة» ،والـ ـفـ ـص ــل
الثالث «البطاقة الشخصية ()VC
 اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة الـ ـ ــرجـ ـ ــال والـ ـنـ ـس ــاءالجدد» .أما الفصل الرابع واألخير
فـيـحـمــل ع ـن ــوان «ك ـتــابــة الـتـصــويــر
 امل ــادي ــة الـتـقـنـيــة والـحـقـيـقــة بحدذاتها (أو الحقيقة تصنع نفسها)»
(Technomaterilaity and the verum
 .)factumويشرح الكاتب ما يقصده
بالتعبير األخير بالقول إنه اإلدراك
الـ ــذاتـ ــي ب ــأص ــول ـه ــا ال ـتـكـنــولــوجـيــة
العلمية.
والتصميم وأصولها ِ
أم ــا ال ـجــزء الـثــانــي «تـحـلـيــل طــوري
وال ـن ـظــريــة» ،فـقــد خـصـصــه الـكــاتــب
ل ـ ـل ـ ـحـ ــديـ ــث ف ـ ـ ــي دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـح ـ ــددة،
م ــركـ ـزًا ع ـل ــى ق ـ ـ ــراءة ب ـع ــض ال ـص ــور
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـظـ ـه ــر ص ـحــة
التحليالت التي أورده ــا فــي الجزء
األول .هذا الجزء يضم أيضًا أربعة
ـريـ ــه:
ف ـ ـصـ ــول ه ـ ـ ــي« :درب ال ـ ـبـ ــورتـ ـ ِ
اجـتـمــاعـيــة الـ ـص ــورة الـشـخـصـيــة»،
و«ب ــورت ــري ـه ــات تـثـبـيـتـيــة ،وتثبيت
الـ ـ ـح ـ ــداث ـ ــة» ،و«امل ـ ـك ـ ـنـ ــون ومـ ـ ــا َبـعــد
الـ ـص ــورة» ،وأخ ـي ـرًا «م ـ ــرآة َم ــاذ ْي ــن
وثــاثــة مـصــوريــن» .ينتهي املــؤلــف
ب ـ ـخـ ــات ـ ـمـ ــة «ع ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرف امل ـ ـحـ ــدد
للتصوير العربي-العثماني».
ّ
ي ـن ـ ّـوه ال ـك ــات ــب إل ــى أن أول مـصــور
عربي كان محمد صادق بي (1832
ـ ـ ـ ــ )1902وه ــو أي ـضــا أول م ــن ص ـ ّـور
طــرق الـحــج مــن املــديـنــة امل ـنــورة إلى
مكة املكرمة في عام  .1861وهو كان
األول ،عــامل ـيــا ،ال ــذي ص ـ ّـور الـسـكــان
وال ـح ـج ــاج وب ـي ــروق ــراط ـي ــي ال ــدول ــة
الـعـثـمــانـيــة واألم ـك ـن ــة امل ـق ــدس ــة في
امل ــدي ـن ـت ــن .ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،فــإن
محمد صادق بي كان أول من درس
تضاريس الحجاز ووضع املقاييس
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فيها ،إضافة إلى طرق الحج ،ضمن
بعثة مصرية .عمله هذا كان ضمن
م ـش ــروع عـثـمــانــي ل ــدراس ــة الـسـكــان
وضبطهم ،في املدن واألرياف .نذكر
ّ
ه ــذا ألن عـمـلــه هــو الــدل ـيــل لـصــدور
ال ـت ـص ــوي ــر ف ــي امل ـج ـت ـم ــع ال ـع ــرب ــي-
الـعـثـمــانــي ،ونـعـثــر عـلــى تفاصيله
في كتاب «نبذة في طريق اكتشاف
طــريــق األرض الـحـجــازيــة» الـصــادر
عام  .1877أهمية عمل محمد صادق
بي تكمن أيضًا في أنه يدعونا إلى
النظر في ما تم تجاهله في املاضي
أال وهـ ــو اه ـت ـمــامــه ب ـع ــرض حــديــث
للفضاء (.)space
يـشــدد الـكــاتــب على ض ــرورة تمييز
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«املنظر» باإلنكليزية perspective
وامل ـن ـظــر ال ـكــامــل ال ـعــائــد إل ــى عهد
ال ـن ـه ـضــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـق ــائ ــم على
ال ـتــوازن والـتـنــاســق ،كما يختلف،
الكندي
دومًا وفق الكاتب ،عن آراء ِ
وابن الهيثم« .املنظر» لدى صادق
بي كان موقفًا فكريًا ومرئيًا.
ّ
بالتالي ،فإن تفاصيل أعمال صادق
العلمية لم تكن فقط جــزءًا من
بي ِ
م ـش ــروع والـ ــي سـعـيــد الـتـحــديـثــي
الــذي دعــم املـشــروع مــاديــا وفكريًا،
وإنـ ـم ــا ت ـع ـكــس ال ـن ـه ـضــة الـعــربـيــة
أيـضــا .لــذا وجــب النظر إلــى أعمال
ص ــادق بــي التصويرية والنظرية
بــوص ـف ـهــا م ـك ــون ــا ت ــاري ـخ ـي ــا أك ـبــر

ي ـحــدث ـنــا ع ــن اس ـت ـع ـمــال الـتـصــويــر
وت ــوظ ـي ـف ــه وق ـي ـم ـت ــه فـ ــي ال ـن ـه ـضــة
العربية.
هـ ـ ــذه املـ ـق ــدم ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـل ـخ ــص أه ــم
أف ـك ــار ال ـكــاتــب ال ـن ـظــريــة ،ض ــروري ــة
ل ـف ـه ــم تـ ــوجـ ــه ال ـ ـكـ ــاتـ ــب والـ ــرسـ ــالـ ــة
األسـ ـ ــاس ملــؤل ـفــه ال ـ ــذي يـتـجـلــى في
ال ـ ـجـ ــزء الـ ـث ــان ــي مـ ــن امل ـ ــؤل ـ ــف .ه ـنــا،
يـنـتـقــل مل ـق ــارن ــة أعـ ـم ــال ص ـ ــادق بي
ومـصــوريــن ع ــرب آخــريــن بــاألعـمــال
التصويرية ملجموعة من املصورين
املستشرقني األوروبيني والتقنيات
الـتــي كــانــوا يستخدمونها ومنهم
ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ن ــوي ــل بــاي ـمــال
ل ـ ـيـ ــربـ ــور ،وغـ ــوس ـ ـتـ ــاف ل ـ ــو غ ـ ـ ــراي،

