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رؤية األمرية اهلندية سكندر بيجم
للوضع االجتماعي والثقايف يف مكة وجدة
يف القرن الثالث عشر اهلجري
صاحب عامل األعظمي الندوي

Abstract
Indian Princess Sikandar Begum’s Observations about the Socio-cultural
Conditions of Mecca and Jeddah in the Thirteenth Century AH

Sahib Alam Al-Azami Al-Nadwi
This paper aims to study the socio-cultural conditions of Mecca and Jeddah
during the nineteenth century AD. It examines these conditions through the
account of Princess Sikandar Begum, Nawab of Bhopal, who made a
pilgrimage to Mecca in 1863-1864 AD and stayed there for about six
months. In her book titled Tārīkh-i Safar-i Makkah, Begum recorded details
of the events, customs, and traditions that she observed. The importance of
this account lies in the fact that it is one of the first Urdu accounts, in which
one finds details about the socio-cultural conditions of Mecca and Jeddah.
Most of the accounts and memoirs that were written by Indian travellers
during that period only paid attention to the religious and
spiritual manifestations of life in Arab cities. Begum’s memoir, on the other
hand, is the first of its kind to offer a clear description of the social and
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cultural life of Arabia in the 1860s, with little attention to her spirituality.
Thus, Begum’s account comes very close to an anthropologist’s record.
Keywords:
Sikandar Begum, Tārīkh-i Safar-i Makkah, pilgrimage, socio-cultural
conditions.
Summary of Article
This research paper analyses the travelogue of Princess Sikandar Begum,
Nawab of Bhopal. It begins with the introduction of Bhopal State, which
was a princely state in British India, established in the Mughal era after the
death of Aurangzēb ‘Ālamgīr. What distinguishes the State of Bhopal is that
from 1235 AH/1819 AD to 1345 AH/1926 AD, four women ruled it during
turbulent times in India. The first of them was Qudsiya Begum (d. 1299
AH/1881 AD), who was succeeded by her only daughter Sikandar Begum
(d. 1284 AH/1868 AD), who was succeeded by her only daughter
Shāhjahān Begum (d. 1318 AH/1901 AD), from whom the rule was
transferred to her only daughter Sultan Kaikhusrau Jahān Begum (d. 1348
AḤ/1930 AD). These women were proud of their Afghani ethnicity.
Furthermore, they departed from the traditions that existed at the time,
engaged themselves in the state affairs with all seriousness and sincerity,
and contributed to the revitalization of religious, political, administrative,
cultural, and social life whenever they found a way to do so.
This memoir was translated into English with the permission of the writer.
The introduction and the manuscript of the memoir indicate that they were
originally scattered quick notes, which Begum took during her journey to
Jeddah and Mecca. After returning from the pilgrimage, these notes and
papers were collected together and reorganized to make a coherent
narrative. The written copy has about two hundred and fifty pages. It
includes appendices that contain brief notes on the places, shrines, and
mosques visited by Sikandar Begum in Mecca and Jeddah and instructions
on how to perform the rites of ḥajj, ‘umrah, and ziyārah. It was also
translated to Arabic by Thumāmah Fayṣal b. Abī ’l-Makārim in association
with Ibrāhīm Muḥammad Baṭshān. The translators mention that they could
not trace the original Urdu version of this book in the Indian libraries and
archives. Nevertheless, the present author has found the Urdu version of this
memoir and thus studied all the three available versions comparatively
before starting work on this research paper.
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Examining the text of the memoir and evaluating its contents make it clear
that Begum was well versed in the Urdu language, wrote it down skillfully,
and recorded the events, facts, customs, and traditions of the Arabs
attractively and critically at the same time. Her observations are
characterized by strength and accuracy in details and she deals with many
civilizational and cultural aspects. This encourages the reader—whether a
scholar, student or layperson—to rethink the established notions of British
colonial travel diaries. On the other hand, it is not surprising if one finds
exaggeration, arrogance, or sharp criticism in some places.
The article discusses the following aspects of this memoir:
1. Begum’s opinion about religious and spiritual feelings
2. Begum’s opinion about the Turkish authorities and their
administration
3. Begum’s opinion regarding the buildings of Mecca and Jeddah and
their surroundings
4. Begum’s opinion concerning the moral and ethical characteristics
of the people of Mecca, their ways of living, and their dealings
5. Begum’s opinion relating to the weather of Mecca, its natural
bounties, and its animal wealth
6: Begum’s opinion relating to some customs, traditions, and issues
of Meccan society
In the final analysis, it can be said that while portraying the conditions of
the people living in Mecca and Jeddah, Sikandar Begum did not hesitate to
convey her observations with accuracy and boldness nor did she shy away
from criticizing the prevailing bad habits and corrupted morals and the
widespread misrule and mismanagement. However, she also offered viable
solutions to the problems. Nevertheless, one notices that her criticisms at
times are not without exaggeration, in which multiple generalizations
appear. The contents of the memoir often suggest that it expresses the views
that were prevalent in the West regarding Arab and Islamic countries and
the conditions of their people. She appears to write her memoir reflecting
the Western views and beliefs. It is difficult to conclude from her memoir
that everything that she mentioned is conclusive, but it does reflect her
insights into the real conditions of a class or groups of society in Mecca and
Jeddah during her stay there.
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توطئة
ّ
مشاق ،وما
حظي أداء فريضة احلج بقسط وافر من اهتامم اهلنود ،رغم ما تك َّبدوه من
ً
توثيقا لرحالهتم إىل احلرمني الرشيفني،
دونوها
واجهوا من خماطر ،فكل من يتص َّفح مذكراهتم التي َّ
وآثارهم األدبية بصددمها؛ جيد معظمها ينصب يف هذا االجتاه ،ويدور يف فلكهَّ ،
ولعل نظرة واحدة
مذكراهتم
إىل مذكراهتم ومضامينها كفيلة بالبيان ،وغنية عن اإلسهاب ،ودليل عىل املدّ عى .ومل ترتك
ه
ِ
جماالت حياة احلرمني إال وألقوا عليه الضوء ً
ً
ً
مذكرات اهلنود
تفصيال ،ولذا تتوافر
إمجاال أو
جماال من
ه
ِ
قديم يف اهلند ،ه
لرحالت احلج بعدد ال هُيىصَّ ،
حيث عه ني
فإن تاريخ تدوين مذكرات رحالت احلج ٌ
علامؤها وأدباؤها وشعراؤها وشيوخها وأمراؤها بتوثيق مالحظاهتم ومشاهداهتم يف أثناء رحالت
ِ
ِ
وباللغات
باللغات العربية والفارسية واألردية واهلندية،
احلج يف العصور اإلسالمية واالستعامرية،
حج مطبوعة .وهذه
اهلندية األخرى .ويف اللغة األردية وحدها ثمة نحو ثالث مائة مذكرة رحلة ٍّ
املدونة باللغتني الفارسية واألردية هي عىل نوعني :مطبوعة وغري مطبوعة؛ فاملذكرات
املذكرات َّ
املطبوعة متوافرة بسهولة و هيرس يف معظم املكتبات اهلندية والباكستانية ،أما املذكرات غري املطبوعة،
وخاصة القديمة منها واملسطورة باللغة الفارسية ،فهي قليلة للغاية ،ويصعب احلصول عليها؛
ٍ
معلومات قديمة عن أحوال احلرمني
ولذلك حتظى هذه املذكرات بأمهية قصوى؛ ألهنا حتوي
الرشيفني وأوضاعها ،وتزداد أمهيتها وقيمتها أكثر عندما ننظر إليها من ناحية البحث والتحقيق.
معظم مذكرات اهلنود عن احلج تفاصيل احلج
ذكرت يف السطور السابقة ،ترشح
وكام
ه
ه
وأركانه وشعائرهً ،
فضال عن وصف الطرق التي كان يسلكها احلجاج للوصول إىل أرض احلجاز،
باإلضافة إىل معلومات عن املقامات احلجازية ،واملزارات املقدسة ومنها :الكعبة املرشفة والصفا
واملروة ِ
ومنى وعرفة ومزدلفة ،وجنة املعالة وجنة البقيع وغريها ،وما كانوا يشاهدونه يف هذه
املقامات املقدسة ،والسفر إىل جدة ومكة املكرمة واملدينة املنورة ،واملقامات واملزارات األخرى يف
بالد احلجاز ،وقد تتجاوز بعض هذه املذكرات اهلدف الرئيس منها إىل تسجيل أخبار رحالت
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أصحاهبا إىل الدول العربية األخرى مثل :العراق والشام وفلسطني ومرص وغريها .وكذلك يتضح
ٍ
ٍ
من تقييم مضامني تلك املذكرات َّ
وإرشادات عن كيفية
تعليامت
أن معظمها هد ِّونت هبدف تقديم
ً
فضال عن تبيني آداب احلج ومناسكه واألحكام واملسائل ،وتاريخ
خوض تلك الرحلة الدينية،
ِ
واالنطباعات املختلفة عن الوضع
املقامات واملزارات املقدَّ سة ،مع ِذكر ِسري الرموز الدينية،
القراء من معلوماهتا
والديني
والثقايف
االجتامعي
والعلمي يف احلرمني الرشيفني؛ بن َّية إفادة ّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ومقاالهتا ،ولتشويقهم للسفر من أجل احلج .وهكذا ،خرجت مذكراهتم عن رحالت احلج
والزيارة إىل حيز الوجود ،باعتبارها خواطر ويوميات وتقارير عن األوضاع واألحداث التي
عاينوها يف أثناء احلج والزيارات(.)1
ِ
دونتها األمرية سكندر بيگم (املتوفاة
ومن بني أوائل املذكرات األردية؛ تلك التي َّ
1821هـ1282/م) بعنوان "تاريخ سفر مكة" يف غضون سنتني أو ثالث سنوات ،بعد عودهتا من
رحلة احلج ،فيام بني عامي 1821-1821هـ1287-1281/م .فقد غادرت بيگم مدينة هبوپال يف
 88مجادى األوىل عام 1821هـ/املوافق  5نوفمرب عام 1281م ،وركبت البحر يف ميناء بومباي إىل
جدة يف  85رجب املوافق  8يناير ،ووصلت إىل ميناء جدة يف  11شعبان املوافق  81يناير من العام
ً
راجعة إىل اهلند،
نفسه .ولبث ْت بجدة وبمكة نحو ستة أشهر ،أ َّدت خالهلا فريضة احلج ،ثم قفلت
خمرجا ،فركبت البحر إىل بومباي ،ووصلتْها يف  5حمرم عام 1821هـ/املوافق 81
واختذت من جدة
ً
يوليو 1281م .وكان يف معية بيگم يف رحلتها تلك نحو ألف ومخس مائة شخص؛ معظمهم من
ً
ً
حل ّيل واملالبس
محولة
النساء من أهايل هبوپال ،استأجرت هلم ثالث سفن ،ومحلت معها
ضخمة من ا ه
واملؤن؛ الستعامهلا وإهدائها إىل األمراء واحلكام ،وتوزيعها عىل الفقراء واملساكني يف احلرمني
الرشيفني( .)8وقد كتبت بيگم عن ذلك قائلةَّ ":
إن األمتعة التي جلبتهها معي من هبوپال ليست
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أيضا
للتجارة ،بل هي يف احلقيقة كفايتهنا من املؤن واملالبس وأدوات الطبخ ملدة سنة واحدة ،وتشمل ً
كنت
بعض املالبس التي نعتزم توزيعها عىل فقراء مكة واملدينة ،وأما احلهيل واملجوهرات ،فقد ه
جلبتهها ألتصدَّ ق هبا"( .)1وعىل أية حال ،وبعد الوصول إىل جدة اكرتت بيگم نحو سبعامئة مج ٍل لن ْقل
ه
وخاهلا النواب
أمتعتها وأفراد قافلتها إىل مكة .ورافقتها يف ِح َّجتها أمها النواب قدسية بيگم،
وغريمها من أعيان اإلمارة ومو َّظفيها وخدمها (.)1
فوجدار حممد خان،
ه
الصفات التي
السامت البارزة ملذكراهتا عن رحلة احلج؟ وما
والسؤال املطروح هنا :ما
ه
ه
متيزها عن مذكرات رحالت احلج األخرى التي هد ِّونت يف القرن الثالث عرش اهلجري وما بعده،
سواء باللغة الفارسية أم األردية؟ إذن ،اإلشكالية التي تريد هذه الورقة ْ
أن تطرحها وتناقشها تتعلق
تطرقت إليها بيگم يف مذكراهتا ،وما إذا كانت تلك اجلوانب واملوضوعات اقترصت
باجلوانب التي َّ
فقط عىل إبراز العالقة الروحانية باحلرمني الرشيفني واحلجِ ،
وذكر االنطباعات والكيفيات الذهنية
والقلبية واحلامسية مع اهلل سبحانه وتعاىل يف سياق بيت اهلل ومشاعر احلج ومقاماهتا املقدسة ،مثلام
أن بيگم مل ِ
نجد يف معظم املذكرات املشاهبة التي هد ِّونت يف احلقبة التارخييةْ ،أم َّ
خاصا
تول اهتام ًما
ً
لتدوين انطباعاهتا الدينية والروحية البتةْ ،أم أهنا ركَّزت عىل تدوين انطباعاهتا عن األحوال
أي
االجتامعية والثقافية والعادات والتقاليد يف املأكل واملرشب وامللبس ...إلخ يف احلجاز؟ وإىل ِّ
مدى نجحت يف تدوين تلك االنطباعات؟ هذا ،وقبل البحث عن اإلجابات عن تلك األسئلة،
وتعريف مذكراهتا ودراسة مضامينهاَّ ،
لعل من املفيد ْ
أن هأقدِّ م بكلمة وجيزة عن إمارة هبوپال ،وعن
سكندر بيگم.
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املبحث األول :تعريف إمارة هبوپال وترمجة وجيزة لسكندر بيگم وتعريف مذكرة.
أوالً :تعريف إمارة هبوپال
ِ
الواليات املستقلة التي برزت خالل فرتة اهنيار
كانت منطقة هبوپال الواقعة يف وسط اهلند ،من أكرب
امليالدي؛ وذلك بعد وفاة
اإلمرباطورية املغولية يف مستهل القرن الثاين عرش اهلجري/السابع عرش
ِّ
السلطان أورنگ زيب عاملگري املتوىف 1112هـ1717/م( .)5وكان األمري دوست حممد خان بن نور
حممد خان ،من قبيلة ِم ِ
ريازي خيل األفغانية (املتوىف 1151هـ1711/م) وال ًيا عليها من جانب
َّ
والعسكري للدولة املغولية
السيايس
استغل التفكك
الدولة املغولية يف تلك الفرتة احلرجة ،غري أنه
َّ
َّ
لتأسيس اإلمارة اإلسالمية املستقلة يف عام 1181هـ1711/م ،وجعل من مدينة هبوپال عاصم ًة
هلذه اإلمارة .وبني فيها قلعة سامها "فتح كره" ،وبقي يف نضال ودفاع عن إمارته اجلديدة حتى
وفاته( .)8ونتيجة ملعاهدة األنجلو هبوپال يف عام 1811هـ1212/م ،أصبحت تلك اإلمارة حتت
الربيطاين وإرشافه عىل عهد النواب نظر حممد خان ،والد سكندر بيگم؛ وذلك يف
رعاية االستعامر
ِّ
السيايس املعروف باسم "التحالف الفرعي" ،أو "السيادة املرشوطة"؛ الذي هأ ِّسس
إطار النظام
ِّ
ِ
اإلمارات
نتيجة إجراء سلسلة من "معاهدات الصداقة والتعاون" التي جرى التفاوض عليها بني
واألقاليم اهلندية املستقلة ،ورشكة اهلند الرشقية يف أواخر القرن الثامن عرش ،وأوائل القرن التاسع
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عرش امليالديني( .)7وكانت تلك السيادة املرشوطة تسمح لرشكة اهلند الرشقية  -ثم احلكومة
ً
مبارشا ،مما جعلها
الحقا  -بالتدخل يف الشؤون الداخلية لتلك الواليات األمريية تدخ ًال
الربيطانية
ً
ِ
ً
املعاهدات
ووفقا لتلك
عرضة للتحالف والتبعية واخلضوع هليمنة الربيطانيني وسلطتهم (.)2
ِ
بحكامها وأنظمتها القانونية،
واالتفاقيات؛ احتفظت تلك
ه
اإلمارات أو الواليات أو الدول األمريية ه
أيضا ،غري أهنا مل ت هعد تتحكم يف إدارة شؤوهنا اخلارجية
وبقواهتا العسكرية األولية غري املتطورة ً
ً
الحقا؛ وعليه ،هأرغمت تلك اإلمارات
بعدما تو َّلتها رشكة اهلند الرشقية ،ثم احلكومة الربيطانية
املستقلة عىل قبول تعيني املقيمني السياسيني الربيطانيني يف أراضيها (.)1
ومما يميز إمارة هبوپال ،أنه خالل مدة ما بني عام 1815هـ1211/م ،إىل عام
بحكمها يف أيام شهدت اهلند فيها ظرو ًفا
1115هـ1188/م قيام أربع نساء من األرسة احلاكمة ه
صعبةَّ .أو ههل َّن :النواب قدسية بيگم (املتوفاة 1811هـ1221/م)،

()11

وورثت ابنتها الوحيدة

سكندر بيگم (املتوفاة 1821هـ1282/م) )11(،التي خلفت ابنتها الوحيدة شاهجهان بيگم (املتوفاة
عام 1112هـ1111/م) )18(،التي ورثت عنها احلكم ابنتهها الوحيدة سلطان كيخرسو جهان بيگم
ِ
األفغاين ،وخرجن عن
رقهن
(املتوفاة 1112هـ1111/م) ( .)11وكان هؤالء النسوة يفخرن بع َّ
ِّ
املظاهر التقليدية القائمة آنذاك ،وشاركن يف مزاولة شؤون الدولة ِّ
بكل جدية وإخالص ،وأسهمن
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يف تنشيط احلياة الدينية ،والسياسية ،واإلدارية ،والثقافية ،واالجتامعية كلام وجدن إىل ذلك ً
سبيال.
ثاني ًا :ترمجة وجيزة لسكندر بيگم
هولدت النواب سكندر بيگم يف  82شوال عام 1811هـ/املوافق  18أغسطس عام
1212م( .)11و هتويف والدها النواب نظر حممد خان بعد والدهتا بعام وثالثة أشهر ،وتو َّلت والدهتا
قدسية بيگم التي كانت تتمتع بقدرات وكفاءات عالية يف الشؤون اإلدارية رعايتها وتربيتها ،حتت
إرشافها املبارش

()15

َّ
تلقت سكندر بيگم تعليمها عىل مشاهري العلامء والشيوخ البارزين يف ذلك

الوقت .فقد ع َّينت والدهتا معلمني متخصصني يف مجيع العلوم والفنون لتدريسها وتدريبها(.)18
أيضا يف فنون احلرب والقتال ،فقد كانت امرأة جريئة
ومن بني الفنون األخرى ،برعت بيگم ً
فن
وشجاعة للغاية ،وكان صيد األسد هوايتها املفضلة ،كام أهنا كانت ماهرة يف لعب البولو ،ومتقنة ّ
املبارزة(.)17
األحق بالوالية من بعده ،خاصة َّ
َّ
أن والدها
وألن والدها مل ينجب سواها ،كانت سكندر
َّ
وصية عىل سكندر إىل ْ
ً
أن تكرب وتتزوج ،فيصري
قد أوىص قبل وفاته بتعيني زوجته قدسية بيگم
تم ذلك ،حتى تزوجت سكندر النواب جهانگري حممد خان يف عام
زوجها
حاكام .وقد َّ
ً
حاكام ،لكنه مل يلبث ْ
أن أصيب بمرض أعاقه عن أداء مهامه،
1851هـ1215/م ،فأصبح جهانگري
ً
واشتدَّ به املرض حتى تويف عام 1881هـ1211/م( .)12وكان جهانگري قد أوىص قبل وفاته بتعيني
ابنه دستگري حممد خان من إحدى إمائه خليفة له ،غري َّ
حق ابنتها
أن سكندر بيگم كافحت من أجل ِّ

-11
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وصية عىل ابنتها إىل ْ
ً
أن تتزوج
شاه جهان بيگم يف اإلمارة ،وطالبت احلكومة الربيطانية بتعيينها
حاكام لإلمارة (َّ .)11
فتدخلت السلطات الربيطانية وع َّينت النواب فوجدار حممد خان،
فيصري زوجها
ً
خال سكندر بيگم وص ًيا عىل شاه جهان ،وسمحت لسكندر بمشاركته يف إدارة شؤون احلكم،
ً
ً
وصية يف عام
الحقا لعجزه عن إدارة شؤون اإلمارة كام جيب ،وع َّينت مكانه سكندر
ولكنها عزلته
1881هـ1218/م(.)81
اندلعت الثورة العامة يف عام 1871هـ1257/م ،ودخلت اهلند حالة عصيان مدين ومترد
عام ،يف هذه املرحلة احلاسمة من تاريخ الرصاع بني الثوار واملحتلني َّ
تدخلت سكندر؛ ال لتدعم
ّ
الثوار ،وتسجل اسمها يف سجالت الرشف والتحرير واالستقالل ،بل لتوفر ملجئًا آمنًا جلنود
االحتالل يف هبوپال ،وتقمع العصيان والتمرد داخل اإلمارة( .)81وملا انترص املحتلون ،وبسطوا
سيطرهتم عىل اهلند ،مل ينسوا ما أسدتْه هلم سكندر من دعم ومساعدة مادية ومعنوية؛ فحظيت
اإلمارة بعناية خاصة ،ونالت هبوپال مكانة مرموقة ومتميزة يف ِّ
ظل االحتالل واالستعامر ،فلم تلبث
ْ
ورق ًيا ،وكان عهد سكندر العرص الذهبي يف
أن أصبحت من أقوى اإلمارات اهلندية وأكثرها تقد ًما ه
تاريخ تلك اإلمارة(.)88
َّ
وألن ابنتها شاه
وكانت سكندر تستحق منصب احلاكم؛ ألهنا الوارثة الوحيدة ألبيها؛
السن ،فطلبت من احلكومة الربيطانية تعيينها حاكمة ً
بدال من ْ
أن تظل وصية ،فوافقت
جهان صغرية
ّ
احلكومة واشرتطت موافقة شاه جهان ،التي وافقت عىل ذلك ،فانفردت سكندر بحكم إمارة
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هبوپال عام 1878هـ1281/م ،وظلت كذلك حتى وفاهتا يف  18رجب 1825هـ/املوافق 11
نظرا
أكتوبر 1282م( .)81وقد قامت سكندر بإصالح مجيع الشؤون املالية واإلدارية وحتسينها؛ ً
لقدراهتا اهلائلة ومهاراهتا العالية ،وعقلها اليقظ وعملها اجلا ّد ً
وهنارا .وقد ر ّكزت عىل إصالح
ليال
ً
كبريا ،وسنَّت قوانني خاصة وصارمة بشأن التدريب العسكري والتسليح.
النظام العسكري تركيزً ا ً
ً
وعقال ال نظري هلام ،وكانت معروفة بذكائها احلا ّد
فكانت امرأة ذات قدرات مذهلة ،وحتمل قل ًبا
ورؤيتها الثاقبة التي كانت تبهر اجلميع .وكذلك قامت بإنشاء املستشفيات وتوسيع خدماهتا ،كام
شق الطرق ،وحفر اآلبار والربك ،وإنشاء النزه ل للمسافرين ،وزراعة احلدائق ،وإصالح
اهتمت ب ّ
َّ
ً
فضال عن املدارس
األرايض الزراعية ،وبناء العديد من املنشآت الدينية واالجتامعية اجلميلة،
واملعاهد الفنية .وخالل فرتة حكمها امتألت خزانة اإلمارة فتم َّكنت من سداد مجيع الديون
ٍ
خطوات جريئة يف تعليم املرأة وتثقيفها وترقيتها
والقروض( .)81ويف الوقت نفسه ،اختذت
ً
حاكمة جمتهدة وشجاعة وواسعة الفكر والذكاء ،كام كانت ماهرة يف إدارة
ورفاهيتها .فكانت بيگم
أيضا باخلياطة والتطريز(.)85
شؤون البيت وسيدة منزل من طراز فريد ،وكانت مهتمة ً
ثالث ًا :تعريف مذكرة سكندر بيگم
ِ
ما ْ
إن قررت بيگم اخلروج للحج ،حتى وصل اخلرب إىل
السلطات الربيطانية ،وأبدى أمنيه
رس الشؤون اخلارجية الربيطانية ،العقيد دوراند (،)Major-General Sir Henry Marion Durand
ّ
ِ
الذي شغل منصب املقيم السيايس ً
انطباعات بيگم عن العرب،
سابقا إلمارة هبوپال ،رغبته يف سامع
زوجه هذه الرغبة ،وكتبا بذلك إىل بيگم؛ لذا نجد َّ
أن بيگم استه َّلت
وعن أحوال مكة ،وشاركته ه
تلقيت يف غرة شهر املحرم عام 1821هـ/املوافق للسادس من شهر
مذكراهتا بذكر كتاهبام إليها "
ه
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رس الشؤون اخلارجية؛ العقيد دوراند ،وقد قالت يف كتاهبا
مايو عام 1281م ،رسالة من زوج أمني ّ
ٍ
لسمو ِك ْ
ذلكْ :
إيل زوجها
إن هقدِّ ر
أن تسجيل مذكرات لرحلة ِّ
ّ
حجك ،فسأبتهج لقراءهتا ،وكتب َّ
أيضا ،أنه يتلهف إىل سامع انطباعايت عن أحوال العرب عامة ،وعن مكة خاصة .وأجب هتهام :أنني
ً
سوف أستجيب لطلبهام بعد عوديت من احلج ،فجاءت هذه املذكرة؛ وفا ًء بذلك الوعد ،التي هأعدَّ ت
معتمدة عىل املالحظات التي د ّونتها يف أوراق متفرقة حول رحلتي إىل مكة"( .)88عىل أنه يبدو من
مضامني خطاب ألقاه الرائد ج .مالسون

(Malleson

 )G.B.يف معهد دهلوزي يف عام

1821هـ1285/مَّ ،
أن ذلك الطلب من املقيم جاء ر ًدا عىل مكتوب سابق بعثت به سكندر بيگم
املرجح أهنا قد كتبت إىل دوراند قبل مغادرهتا يف رحلتها؛ طالب ًة منه الصفح والعفو ْ
إن بدر
إليه .ومن ّ
مقيام يف هبوپال ،فكانت نيتها أ ْن
منها أي إساءة جتاهه خالل السنوات اخلمس أو الست التي قضاها ً
تغادر لرحلة احلج بأكرب قدْ ر ممكن من الصفاء والنقاء(.)87
ويتضح من مقدمة املرتمجة اإلنجليزية ،ومن النسخة اخلطية للمذكرة َّأهنا كانت يف األصل
ٍ
دونتها بيگم خالل رحلتها ،ويف أثناء إقامتها يف جدة ومكة ،ثم
عبارة عن مالحظات متناثرة رسيعة َّ
وصهرت موادها يف قالب واحد جديد
همجعت هذه املالحظات ،وتلك األوراق إىل بعضها البعض ،ه
متامسك بعد عودهتا من رحلة احلج ،و هأعدت تلك املذكرة اخلطية التي اعتمدت عليها زوج املقيم
يف ترمجتها إىل اإلنجليزية .وجتمع لغة املذكرة بني األردية الفصحى ،واللهجة العامية الدارجة يف
ٍ
ٍ
واصطالحات غريبة ومستعصية
مفردات
إمارة هبوپال آنذاك ،ويف بعض املواضع من املذكرة نجد
ٍ
بيانات
عىل الفهم .والنسخة اخلطية تقع يف نحو مائتني وخسمني ورقة؛ تشمل مالحق حتتوي
ِ
واملزارات واملساجد التي زارهتا سكندر بيگم يف مكة وجدةً ،
فضال عن
خمترصة عن أسامء األماكن
التعليامت واإلرشادات اخلاصة بكيفية أداء مناسك احلج والعمرة والزيارةَّ .
ولعل بيگم كانت تعتمد
ويتبني من
عىل تلك املالحق يف معلوماهتا عن احلج ،وكيفية أدائها املناسك ،ويف مجيع تنقالهتا.
َّ
-88
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فصال (مقدمة) ،غري َّ
مطالعة النسخة اخلطية أهنا غري مرتبة ،بالرغم أهنا هق ِّسمت إىل أربعة وعرشين ً
أن
وفقا لتلك الفصول والعناوين التي وردت يف فهرس املذكرة ،بيد َّ
مضامني املذكرة مل توضع ً
أن
املرتمجة اإلنجليزية رتَّبتها بنفسها ترتي ًبا زمن ًيا يف الرتمجة اإلنجليزية ،ور َّقمتها حتى جاءت بالصورة
قسمتها إىل تسعة عرش ً
فصال ،ومل تضع هلا عناوين ،بل اكتفت برتقيمها
التي هي عليها اآلن ،حيث َّ
بأرقام متسلسلة .ومل تنسخ من تلك املسودة األردية سوى نسختني خطيتني اثنتني فحسب؛ فأهدت
الربيطاين إلمارة هبوپال آنذاك،
السيايس
إحدامها لزوج العقيد دوراند ،وس َّلمت األخرى للمقيم
ِّ
ِّ
ويلويب أوسربن ( .)Willoughby-Osborneوقد هأعجبت السيدة إيام لورا ويلويب أوسربن (

Emma

زوج املقيم السيايس بمذكرة سكندر بيگم ،ولطاملا أدركت أهنا
 )Laura Willoughby-Osborneه
ستكون مفيدة ومثرية يف ٍ
آن واحد لالهتامم لدى الربيطانيني ،وعند القراء العاديني عىل حدٍّ سواء،
فقررت ترمجتها إىل اإلنجليزية ،و"ذكرت أسبا ًبا أربعة دع ْتها إىل ترمجة تلك املذكرة ،أوهلا :كوهنا أول
مذكرة هد ِّونت بقلم امرأة رشقية؛ فلم تسبقها أي امرأة حتى ذلك التاريخ عىل حدِّ علمها؛ وثانيهاَّ :
أن
قلة قليلة من الرحالة األوربيني زاروا احلرمني الرشيفني حتى ذلك التاريخ؛ وثالثهاَّ :
ألن مشاهدة
أمر جديدٌ مل يعهده األوربيون من قبل؛ ورابعها :ما حظيت
األشياء ووصفها من وجهة نظر رشقية ٌ
به صاحبة املذكرة من هسمعة طيبة يف مجيع أنحاء اهلند؛ حلصافتها وحنكتها يف الشؤون اإلدارية،
وحلكمتها وبصريهتا ،وانفتاح فِكرها يف الشؤون السياسية والثقافية ،كام ذاع صي هتها يف بريطانيا؛
لوفائها ووالئها الصادق للحكومة الربيطانية خالل األيام املضطربة عقب الثورة اهلندية
العامة"(.)82
طلبت املرتمجة من بيگم السامح هلا برتمجة املذكرة إىل اللغة اإلنجليزيةِ ،
فأذنت هلا ،وبدأت
الرتمجة بالفعل ،غري َّ
مرضا أمل َّ هبا يف آخر أيام بيگم ،فلم تتمكن من إكامل الرتمجة يف حياة بيگم،
أن ً
أنجزهتا
التي تهوفيت يف شهر أكتوبر عام 1282م ،وكانت املرتمجة عىل وشك االنتهاء من الرتمجة ،ثم
ْ
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يف يناير عام 1281م .هطبعت الرتمجة اإلنجليزية أول مرة عام 1271م يف لندن )81(،ثم هطبعت ً
ثانية
يف عام 1118م يف كلكتا( .)11ثم قامت الباحثة الربيطانية سيوبان المربت هرييل (

Siobhan

 )Lambert-Hurleyبتحرير تلك الرتمجة اإلنجليزية من جديد ،مع إضافة مقدمة شاملة تقع يف أكثر
ِ
ٍ
ونرشهتا يف
اهلنديات،
ومذكرات أخرى للنسوة
من مخسني صفحة ،عرضت فيها مضامني املذكرة،
ْ
مطبعة جامعة إنديانا عام 8112م( .)11ثم ترمجها الباحث واألكاديمي اهلندي ثاممة فيصل بن أيب
السعودي إبراهيم حممد
املكارم إىل اللغة العربية معتمدً ا عىل الرتمجة اإلنجليزية ،بمشاركة الباحث
ِّ
الثقايف السابق للملحقية الثقافية السعودية يف دهيل ،بعنوان "مذكرات رحلة حج
بطشان ،املدير
ّ
ألمرية هبوپال ،النواب سكندر بيگم (1825-1811هـ) ،و هطبعت تلك الرتمجة العربية يف اهلند يف
أيضا يف مقدمة املذكرة أنه "قد باءت
عام 1111هـ8111/م .وقد أفادين املرتجم العريب ،وكتب ً
ِ
مجيع حماوالتنا احلثيثة يف البحث عن النسخة األردية بالفشل ،فلم نعثر له عىل ٍ
املكتبات اهلندية
أثر يف
ِ
األرشيفات اهلندية ،واملجموعات
العامة واخلاصة ،واملجموعات العتيقة ألرسة النواب ،وال يف
اخلاصة"(.)18
ِ
املكتبات اهلندية
األردي يف
وهذا ما أكدته الباحثة الربيطانية سيوبان بعد البحث عن النص
ِّ
ِ
األرشيفات يف اهلند وپاكستانَّ ،
األردي يف حكم املفقود حتى اآلن ،ومل يذكر
بأن "األصل
ودور
َّ
بحثت عنها يف
أحفاد سكندر بيگم يف وقت الحق هذه املخطوطة األصلية البتة ،ومع أنني
ه
جمموعات أوراق العائلة املالكة املحفوظة يف دار الوثائق الوطنية بدهيل ،مل أمتكن من العثور عليها،
ولع َّلها ضاعت مثل العديد من الوثائق واألوراق األخرى يف هبوپال"( .)11ومل خي هطر يف باهلا قط َّ
أن
A pilgrimage to Mecca by the Nawab Sikandar Begum of Bhopal, tr. Mrs WilloughbyOsborne, (London: W.H. Allen & Co., 1870).
A pilgrimage to Mecca by the Nawab Sikandar Begum of Bhopal, tr. Mrs WilloughbyOsborne, (Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1906).
Lambert-Hurley, ed. 'A Princess's Pilgrimage: Nawab Sikandar Begum's A Pilgrimage
to Mecca', (Bloomington: Indiana University Press, 2008); (Markfield, England: Kube
Pub., c2007).
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Siobhan Lambert-Hurley, A Princess's Pilgrimage, Introduction, p. xxix.
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ِ
مكتبات لندن .فقد حدث ْ
أن عثر املسؤولون يف
األردي لتلك املذكرة قد يكون حمفو ًظا يف
املخطوط
َّ
مكتبة كلية الدراسات الرشقية واإلفريقية التابعة جلامعة لندن ،يف العام املايض ،عىل إحدى تلك
ِ
املكتبات
كنت أبحث عنها يف
النسختني من املذكرة يف أوراق املقيم دوراند اخلاصة( .)11وبينام ه
ْ
الربيطانية اإللكرتونية ،هقدِّ ر يل اال ّطالع عىل صفحة إلكرتونية ملكتبة كلية الدراسات الرشقية
فوجئت بمقالة تعريفية عن تلك النسخة األردية اخلطية .ومن هحسن
واإلفريقية بجامعة لندن ،حيث
ه
ّ
وحاولت مقارنة مجيع
حصلت عليها،
احلظ أهنم وضعوا راب ًطا لتحميل النسخة الكاملة ،وبذلك
ه
ه
النصوص التي استخرج هتها من الرتمجة العربية عند توظيفها يف البحث ،بنصوص تلك النسخة
اخلطية األردية التي حتمل ختم سكندر بيگم ،وختم إمارهتا يف الورقة األخرية للمخطوط.
اعتمدت يف إعداد هذا البحث عىل الرتمجة العربية واإلنجليزية ،غري أنني
هذا ،وقد
ه
أيضا إىل النسخة اخلطية األردية بعد العثور عليها .وال ريب َّ
أن املذكرة وثيقة تارخيية مهمة؛
رجعت ً
ه
فقد هشغلت املؤلفة بالنظر والتحليل ألحوال جدة ومكة اإلدارية والسياسية واالقتصادية
َّ
وألن بيگم كانت
واالجتامعية والدينية السائدة يف الربع األخري من القرن الثالث عرش اهلجري.
كثرا ،فقد نظرت إىل األشياء والناس واحلياة يف مكة بعيني حاكمة
حتكم بال ًدا واسعة،
وأنايس ً
ّ
غلو أو ٍ
حازمة ،فال غرو ْ
تعال أو ْنقدٌ حا ّد .ويف الواقع هتقدّ م مذكرهتا وجهة
إن ورد يف بعض املواضع ٌّ
ِ
نظر جنسانية للحج يف صورهتا التقليدية ،وذلك قبل ْ
واالتصاالت إىل
التطورات يف النقل
أن تؤدي
ه
إحداث تغيري ٍ
ات بارزة يف جتربة احلج خالل القرن العرشين .وعند النظر يف نصوص املذكرة وتقييم

مضامينها ،يتضح متا ًما َّ
أن بيگم كانت متتلك ناصية اللغة األردية ،وبذلك متكَّنت من تدوينها بمهارة
تامة ،ورغبت يف تدوين األحداث والوقائع وعادات العرب وتقاليدهم بصورة جذابة ونقدية يف ٍ
آن
ٍ
مشاهداهتا بالقوة ودقة التفاصيل يف املالحظات عن األوضاع ،ومعاجلة جوانب
واحد ،وتتميز
ه
شخصا عاد ًيا  -عىل إعادة
حضارية وثقافية عديدة؛ ما يشجع القارئ  -سواء أكان باح ًثا أ ْم طال ًبا أ ْم
ً
‘Journal of a trip to Mecca’ by Skandar Baigam, Ra’isah’ of Bhopal, Bound manuscript
in Urdu, Written at the suggestion of Major-General Sir Henry Marion Durand, 1883 [1284
sh] PP MS 55, Durand, Box 2, File 12.
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ِ
ِ
الربيطاين.
الرحالت يف عرص االستعامر
مذكرات
التفكري يف املفاهيم الراسخة املتعلقة بتدوين
ِّ
املبحث الثاين :مواقف يگم.
أوالً :موقف بيگم من املشاعر الدينية والروحانية
مع َّ
أي
أن مذكرة بيگم هد ِّونت منذ أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان ،تكاد ختلو من َّ
مشاعر دينية أو روحانية ،حتى ولو بطريقة غري تقليدية ،وال سيام فيام يتعلق بكيفية أداء بيگم مناسك
نادرا ما كتبت عن األمور الدينية والروحانية .حتى عند
احلج والعبادات اليومية .ويف الواقعً ،
يصور فيها احلجاج عاد ًة مشاعرهم الفياضة،
وصوهلا إىل مكة ،وهي حلظة روحانية عظيمة،
ّ
وتطلعاهتم واشتياقهم لرؤية الكعبة املرشفة ،كام يعنون بالتعبري عن اندهاشهم وذهوهلم من رؤية
الكعبة وعظمتها ألول مرة ،أ ّما بيگم فقد تطرقت إىل تلك اللحظة بطريقة نموذجية وخمترصة متا ًما،
وصلت إىل مكة وقت صالة العشاء،
أي مشاعر روحية" .
ه
جمر ًدا من ّ
فتصف ما حدث وص ًفا تقرير ًيا َّ
ودخلت املسجد احلرام من باب
يدوي بصوت األذان املرفوع من خمتلف مساجدها.
ه
فكان فضاؤها ّ
فت طواف القدوم،
وقفت تلقاءه،
حاذيت مقام إبراهيم
السالم ،فلام
وقرأت األدعية املأثورة ،ثم هط ه
ه
ه
ه
قررت الذهاب إىل البيت الذي استأجر هته يف مكة"(.)15
وسعيت بني الصفا واملروة ،ثم
ه
ه
ِ
الرتتيبات املتعلقة بالذهاب إىل عرفات ومزدلفة ومنى بالتفصيل ،غري أهنا مل
ذكرت بيگم
ترشح قط مشاعرها ،أو ر َّد فعلها عىل هذه املناسك التي يؤدهيا احلجاج يف حالة من الروحانية
والقدسية ،والنشاطات الدينية خاصة عند الوقوف بعرفات .ثمة فقرة كاملة عن الرتتيبات
سطرا واحدً ا فقط تشري فيه إىل الشعائر الدينية ،و هيستحسن
للحصول عىل هحراس ،يف حني كتبت
ً
نقل تلك الفقرة الكاملة؛ لفهم ما كان يدور يف ذهنها ،ويشغل تفكريها وهي تؤدي مناسك احلج.
كتبت للرشيف وللباشا ألتمس منهام اختاذ ما يلزم لتوفري حارس
توجهت إىل عرفات،
تقول" :وملا
ه
ه
ُيرس بيت الرشيف الذي أقيم فيه يف مكة حتى عوديت ،وتعيني حارس آخر حلراسة خميمتي يف ٍّ
كل
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من :عرفات ومزدلفة ِ
ومنى يف أيام احلج ،فوافقا عىل إمدادي بثالثة حراس :حارس لسكني يف مكة،
وآخر ملخيمتي يف عرفات ،وثالث ملخيمتي يف منى ،ولكنهام رفضا تزويدي بحارس ملخيمتي يف
قفلت راجعة إىل مكة
توجهت إىل عرفات ،وبعد أداء مجيع مناسك احلج وواجباته
مزدلفة .ثم
ه
ه
املكرمة"(.)18
إحساسا بالتأمل الروحي عند انتهاء بيگم من أداء
ويف موضع آخر ،قد يتوقع فيه القارئ
ً
أيضا متر دون إشارة إىل أفكارها ومشاعرها .مل هت ِرش بيگم إىل ذلك
مناسك احلج ،ولكن هذه اللحظة ً
ٍ
ٍ
ملراسالت من جانب رشيف مكة قدَّ م فيها هتنئته بمناسبة العيد" :وردا عىل رسالتي،
وصف
إال يف
إيل الرشيف حتياته وهتانيه بمناسبة عيد الفطر وأداء العمرة"( ،)17كام لو كان ذلك بمثابة فكرة
أرسل َّ
وجهت املزيد من االهتامم إىل تسطري
الحقة" ،لقد
ه
أمتمت مناسك احلج" ،بيد أهنا يف املوضع نفسه َّ
ِ
ً
ورغبة
الرتتيبات املتعلقة بإقامة وليمة عىل رشف رشيف مكة والباشا؛ إحيا ًء لذكرى هذا احلدث "
مني يف استضافة الرشيف والباشا يف مقر إقامتي بمناسبة عيد الفطر املبارك ،وإحياء ِ
لذكرى
ّ
وضوحا باالستثامر
حجتي"( .)12يف مناسبة واحدة أو اثنتني فقط ،جيد القارئ ذلك اإلحساس أكثر
ً
َّ
ِ
املناسبات
للحج من وجهة نظر بيگم .وكانت إحدى هذه
الذهاب
العاطفي الذي ينطوي عليه
ِّ
ه
ِّ
عندما أعربت عن قلقها لعدم متكن والدهتا من أداء الطواف بسبب تعرض مجاعتها هلجوم متكرر
من ِقبل احلشود التي جذهبا ما هأشيع عنها من الكرم واحلدب عىل الفقراء" .ذاع صيت سخائها
سموها؛ مما حال دون أدائها
اجلم يف مجيع أنحاء مكة ،فاشتدَّ زحام الفقراء حول
ِّ
املرسف ،وثرائها ّ
وشعرت باإلحراج ،حتى مل أستطع حتمل هذا الوضع،
يترس هب إىل نفيس،
ه
الطواف ،فبدأ اإلحباط َّ
فبدأت أتساءل عن جدوى القدوم إىل مكة ألجل العبادة!"(.)11
ه
-18
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وهكذاَّ ،
فإن احلج بكامله مل يشغل من مذكرة بيگم سوى أسطر قليلة ،وهذا أمر عجيب؛
ِ
َّ
مذكرات احلجاج اهلنود ،جيدها تستفيض يف وصف مشاعرهم وعواطفهم الدينية
فإن من هيطالع
ِ
املذكرات؛ مما يقلل من القيمة الوثائقية لتلك
والروحانية ،حتى بلغت حدَّ اإلرساف يف بعض
املذكرات ،أما ْ
أي مشاعر روحانية ،فتأيت كأهنا جدول أعامل لشخصية مهمة،
أن ختلو املذكرة من ِّ
أن يفكر يف َّ
مثار العجب والغرابة! وعىل العموم ،ال يسع املرء إال ْ
أن املرتمجة أنيت سوزانه
فهذا ه
بيفريدج

(Susannah Beveridge

ہ يوں ناہم" لألمرية
أيضا قد خابت آماهلا يف مذكرة " م ا
ً )Annette

يصور
وعربت عن عدم رضائها لعدم العثور عىل ما ّ
گلبدن بيگم (املتوفاة 1111هـ1811/م)َّ )11(،
ما جاش بصدر تلك األمرية من مشاعر عندما أ َّدت مناسك احلج يف عهد السلطان أكرب املغويل
(املتوىف 1111هـ1815/م) يف القرن العارش اهلجري" .كم ستكون مثرية لالهتامم ،لو أخربتنا
ٍ
انطباعات ومشاعر عند أداء مناسك احلج ،وعند زيارة األماكن املقدسة التي
أمري هتنا بام يف قلبها من
قامت هبا خالل إقامتها الطويلة يف احلرمني الرشيفني! ولو فعلت ذلك ً
حقا لقدَّ مت لنا بذلك مبدأ
عربن
أساسا كان يمكن من خالله تفسري املفاهيم الدينية وتوضيحها التي كانت النساء
ه
املتدينات هي ّ
ً
عنها يف أثناء أداء مناسك احلج وطقوسه ،إ ّبان تلك احلقبة التارخيية"(.)11
-11

مؤسس الدولة املغولية يف اهلند .كانت تبلغ من العمر ثامين
كانت گلبدن بيگم أمرية مغولية وابنة السلطان بابرِّ ،
سنوات تقري ًبا وقت وفاة والدها عام (118هـ1511/م) ،فرت َّبت يف كنف أخيها األكرب السلطان مهايون .قضت
معظم حياهتا يف كابول إىل أن استقدمها اب هن أخيها السلطان أكرب إىل مدينة أگرا باهلند .كانت حتظى بمكانة سامية
ومنزلة عالية من احلب والتقدير واالحرتام لدى ٍّ
حجت بيگم ضمن
كل من السلطان أكرب ،ووالدته محيدة بانو بيگمَّ .
ٍ
قافلة النساء املغوليات ،وقضت يف احلرمني الرشيفني نحو سبع سنوات إىل ْ
أن عادت يف عام (121هـ1528/م)
دونت فيها أخبار والده وأخيه السياسية والعسكريةً ،
فضال عن تاريخ األرسة
واشتهرت بمذكراهتا " م ا
ہ يوں ناہم" التي َّ
املغولية يف اهلند .لرتمجته راجع :صاحب عامل األعظمي الندوي ،رؤية الرحالة األوربيني ألوضاع احلرم السلطاين
املغويل يف اهلند إبان القرن احلادي عرش اهلجري/السابع عرش امليالدي (الرياض :مركز باحثات لدراسة املرأة،
8117م) ص.181-181

Annette S. Beveridge, The History of Humāyūn (Humāyūn-nāmā), (Delhi: Low Price
Publications, 1996), ‘Introduction’, pp. 72-73.
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ثاني ًا :موقف بيگم من السلطات الرتكية وإدارهتا
ِ
إلجراءات الطويلة
تعرضت له أمتع هتها من ا
شكت سكندر بيگم يف نحو مخس وعرشين صفحة ،ما َّ
ووفقا ملا كتبت َّ
ً
فإن
والتعسفية اخلاصة بالرسوم اجلمركية يف ميناء جدة من قبل السلطات الرتكية.
بعض األموال واألمتعة اخلاصة هبا وبوالدهتا وبمالزميها ،أتلفها ورسقها املوظفون واملالزمون يف
إدارة اجلامرك .فكتبت قائلة" :فرضوا الرسوم عىل كل املوجودات تعس ًفا ،ولقد واجهنا من العناء
واإلزعاج ما ال يمكن وصفه؛ فقد بعثر مجيع األمتعة ،وكرس الصناديق التي مل يستطيعوا فتحها.
وباجلملة ،فقد هأتلف ْت كل الصناديق ،وعه بث بمحتوياهتا ،ومع أننا مل نعرف حتى اآلن تفاصيل
الرسوم التي هفرضت عىل ِّ
كل يشء عىل حدة ،نؤكد أهنم قد فرضوا رسو ًما عىل مجيع أغراضنا دون
أي يشء منها"( .)18وقد واجهت بيگم مشكلة العبث بأمتعتها وإتالفها عند وصوهلا إىل مكة،
إعفاء ِّ
وكتبت عن ذلك منزعجة "بدأ البدو بتنزيل أمتعتنا من عىل ظهور ِ
اجلامل؛ فتبعثرت األمتعة ،و هفقد
كثري منها ،بل لقد هرسق منها الكثري ،ومل نستطع ْ
أن نهم ّيز الضائع منها واملرسوق"(.)11
وألهنا جلبت َّ
كل تلك األمتعة الضخمة لألغراض الشخصية ،وللتوزيع عىل الفقراء
ِ
ٍ
السلطات الرتكية ،وعند رشيف مكة ،ويف هذا
احتجاجات شديدة لدى أفراد
واملساكني ،قدَّ مت
الصدد أرسلت رسائل عديدة إىل باشا جدة ،ورشيف مكة ،وإىل القنصلية الربيطانية( .)11وقد غلب
ِ
ِ
املراسالت السلطانية؛ املحشوة باألوامر والنواهي ،والدقة واملبارشة
أسلوب
الصفحات
عىل هذه
ه
والتوثيق والتاريخ ،وكأننا نقرأ تلك الرسائل والتقارير التي نجدها يف الوثائق الربيطانية ،وليست
أيضا ببساطة عىل نمط
مضامني مذكرة .وهذا هو احلال يف الفصل األخري من املذكرة حيث هد ِّون ً
جمموعة أخرى من الرسائل املتبادلة هتدف إىل تقديم أسباب لعدم سفرها إىل املدينة املنورة ،وتتمثل
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أهم هذه األسباب يف هتديدات البدو ،وأحوال الطرق الوعرة ،والتكلفة الباهظة ...إلخ" ،وهلذه
ّ
قررت عدم السفر إىل املدينة؛ ملا فيه من املخاطر عىل حيايت وحياة من معي من
األسباب
ه
حاشيتي"(.)15
وقد أشارت بيگم إىل ترسب آفة الرشوة واهلدايا واإلكراميات إىل كيان اإلدارة الرتكية يف
أن من أراد ْ
أن من العادات الشائعة يف هذه البقعة من العاملَّ ،
علمت بعد ذلك َّ
أن
احلجاز قائلة" :
ه
إجراءات أمتعته يف سهولة و هيرس ورسعة ،عليه ْ
أن هيقدِّ م شيئًا من اهلدايا إىل موظفي مكتب
جترى
ه
اجلامرك؛ ولذلك أهدي هتهم بعض اهلدايا ،غري أهنم  -وعىل الرغم من تسلم تلك اهلدايا  -مل يلتزموا
بتعهداهتم"( .)18وعىل أية حال ،قد انتهت بيگم من تدوين تلك األحداث اخلاصة باجلمرك قائلة:
"هذا ما حدث معي فيام يتعلق بفرض الرسوم اجلمركية عىل أمتعتي .ولقد كان كل ما كتبه يل الباشا،
ّ
والغش
والرشيف ،وشمس الدين ووكيله حول هذه الرسوم املقررة عىل أمتعتي ،مبن ًيا عىل التملق
اإلجراءات اجلمركية مل ِ
ِ
واخلداع ،فلم يفعلوا شيئًا ملساعديت"( .)17واحلق َّ
تنته إال بعد
أن تلك
ِ
للسلطات الربيطانية.
املبارش
لقد أشارت بيگم أكثر من مرة إىل سوء الفهم اجلسيم الذي نشأ بينها وبني املسؤولني
واإلداريني يف جدة حول مسائل الرسوم اجلمركية ،التي هفرضت عىل أمتعتها املجلوبة من اهلند،
ِ
الترشيفات ،وانتهاء
لدرجة أهنا اقرتح ت بالفعل تعيني ضباط من كال اجلانبني؛ لضامن مراعاة قواعد
ِ
ً
اإلجراءات الالزمة بسهولة و هيرس( .)12عىل َّ
عقبة كئو ًدا ص ّعبت عملية
اللغوي كان
أن احلاجز
َّ
ِ
تكتف
يب عىل وجه اخلصوص .ومل
التواصل ما بني بيگم واإلداريني األتراك خاصة ،والشعب العر ّ
اضطرت إىل ذلك عن طريق املرتجم؛ بسبب عدم
وتكرارا – وإن
مرارا
ّ
ً
بيگم بتقديم الشكاوى ً
-15
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ٍ
متنيت ّأال هيسمح ألحد من
عربت عن ذلك عدة
مرات ،منها قوهلا " :ه
قدرهتا عىل التواصل ،وقد َّ
عيل دون إ ْذين؛ ألنني ال أفهم لغتهم وال يفهمون لغتي؛ ولذلك ال
األتراك والعرب بالدخول َّ
ِ
فهم ما أرغب يف ْ
أمرا حلرسها
أن يصل الرشيف" ( ،)11بل أصدرت ً
هُيسنون ْ
أيضا يف إحدى املرات ً
ّ
ألي أحد بالدخول دون إذهنا ،باستثناء زوج جعفر أفندي ،وأخت النواب نظري الدولة
بأال يسمحوا ِّ
وأي امرأة أخرى تتحدث لغتنا(.)51
باقي حممد خانّ ،
ِ
ِ
باملحادثات التي جرت بينها وبني الباشا عن الشؤون
الفقرات اخلاصة
عند قراءة بعض
اإلدارية وكيفية إمكان ضطبها يف جدة ومكة ،يتضح منها أهنا قارن ْتها بتلك التي متكنت من ضبطِها
وتصورت نفسها
يف إمارهتا ،فلم تلق األمور اإلدارية السارية آنذاك يف تينك املدينتني إعجاهبا البتة،
َّ
ِ
ِ
العقارات يف بريطانيا والتي توقعها
العقارات ،عىل غرار مالكي
عىل أهنا األمرية املصلحة ،ومالكة
اإلمرباطوري  .ويمكن العثور عىل توضيح مفيد هلذا املوضوع يف حمادثة جرت بينها وبني
احلاكم
ّ
َّ
الباشا؛ حيث رشحت آراءها حول األمور اإلدارية ِّ
ولعل من املناسب
بكل رصاحة وجرأة.
االستشهاد بالفقرة اآلتية؛ للوقوف عىل إحساس واضح بتصورها الذايت؛ ألنه كان متشابكًا بشكل
ال ينفصم مع املعايري الربيطانية للحكم الرشيد .عندما أخربها الباشا َّ
بأن "سلطان تركيا احلايل ُيب
عام إذا يوجد يف البالد التابعة
أربعة أشياء :املدفعيات ،والبنادق ،والسفنّ ،
وشق الطرق ،فسأل ْته ّ
ِ
الربقيات؟ فقال هلا الباشا :نعم ،توجد يف مرص بني السويس
للسلطان سكة حديدية أو خدمة
ِ
اخلدمات
أيضا ،فسألته :ولكن ملاذا ال يو ّفر السلطان هذه
واإلسكندرية ،ويف بعض املناطق األخرى ً
ِ
ِ
بني مكة واملدينة ،وبني جدة ومكة؟ ثم قالت لهَّ :
اخلدمات التي جيب
أهم
إن خدمة الربقيات من ِّ
توفريها للشعوب ،ولو توافرت ه ذه اخلدمة بني مكة والقسطنطينية فسوف يتمكن السلطان من
ِ
ِ
ّ
اإلجراءات الالزمة يف أرسع وقت
أي تأخري ،وسوف يتخذ
تلقي اإلجابات عن مجيع مراسالته دون ِّ
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ممكن"(.)51
ٍ
انتقادات الذعة جتاه اإلدارة الرتكية يف احلرمني الرشيفني،
وجهت بيگم
ويف الواقعَّ ،
ونعتتها بالتهاون والتواطؤ والفساد والرشى ،يف حني وصفت اإلداريني بأهنم فاسدون ومرتشون
دونت من النامذج بصدد تلك الظاهرة هلي سابقة لعرصها ،وتفرس الكثري
ومنح ّطون وخونة .وما ّ
من الفساد الذي اكتنف أركان الشؤون اإلدارية ،وما أشاع حالة من التهاون واالستخفاف
ِ
ِ
االنتقادات يف العديد من املواضع يف
باملسؤوليات اإلدارية يف احلجاز .ويمكن العثور عىل تلك
مذكرهتا ،ومنها يف الفصل السابع عرش ،حينام تأ َّملت يف سبب معاداة الرشيف والباشا هلا ،فكتبت
ظهران نحوي من هل ٍ
قائلة" :كان الباشا والرشيف ي ِ
ضمران يل يف نفسيهام خالف ما هي ِ
طف واحرتا ٍم،
ه
وأظن َّ
كثريا من النواب فوجدار ،ومن اهلنود الذين طردهم
أن ل هكرههام يل سبب ْني :أوهلام :ما سمعاه ً
اإلنجليز ،عن وفائي للحكومة اإلنجليزية خالل الثورة العامة يف عام 1871هـ1257/م .وثانيهام:
السلطان العثامين ثالثة ماليني روبية َّ
ه
كل سنة إلنفاقها يف صيانة املشاعر
قلت ذات يوم ،هخي ِّصص
أين ه
ِ
ِ
والتسهيالت الرضورية
اخلدمات
املقدسة يف احلرمني الرشيفني ،وال هيرى أثر ذلك يف النظافة ،وال يف
لت تدبري هذه األمور إىل حكومة
خلو ه
يف نواحي املشاعر املقدسة ،ولو منحني السلطان هذا املبلغَّ ،
فت به ابنتي وزوجها ،ولسوف ترون كيف هأ ِ
حس هن تدبري األمور ،وكيف أضمن النظافة
هبوپال ،ولك َّل ه
ِ
اإلجراءات الالزمة لصيانة املشاعر املقدسة عىل أحسن
يف هاتني املدينتني املقدستني ،وكيف أختذ
السلطان َّ
ه
أن اخلونة من رجاله ينفقون هذه املبالغ الطائلة يف غري ما هخي ِّصصها له ،وأهنم
وجه؛ ولعرف
ِ
أمرا واحدً ا من أمورها ،أما أنا فإنني ال أحتاج إال
مل هيصلحوا شي ًئا من شؤون املدينتني ،ومل هير ِّتبوا ً
هت بتلك املالحظة ،كان أحده موظفي
تفو ه
بضعة أيام إلصالح كافة شؤون هاتني املدينتنيّ .ملا َّ
الباشا ،جعفر أفندي موجودا هناك ،وكان ذلك يف حرضة ٍ
عدد من أهايل مكة ،وأظن َّ
أن أحدهم قد
ً
ملست من أسلوب
الظن ،أنني يف أثناء لقائي بالباشا ذات يوم
ب َّلغ الرشيف أو الباشا .ومما يدعم هذا
ه
َّ
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احلج مشبعني بروح
حديثه معي أنه كان مغض ًبا؛ ألنه قال حني خاطبني :يأيت ه
بعض الناس ألداء ّ
اخلضوع والتواضع ،مطأطئني رؤوسهم يف هذ ٍّل وانكسار ،يف حني يأيت آخرون معاندين س ّيئي النوايا،
تأكدت َّ
أن مالحظتي تلك أثارت حفيظة الباشا ،ولكنه لو كان
حجهم؟ ولقد
ه
فامذا يستفيدون من ّ
ِ
اإلجراءات التي
متحررا يف فكره ،لقدَّ ر مالحظايت وتعليقايت وأشاد هبا ،واستوضح مني عن
إنسانًا
ً
عوضا من ْ
أن يغضب مني"(.)58
كنت أرى لزوم اختاذها إلصالح األمورً ،
ه
ِ
ِ
قرتحات العملية،
االنتقادات الالذعة ،كام قدَّ مت تلك امل
ويف احلقيقة ،وجهت بيگم تلك
بحكم جتارهبا وخرباهتا يف إدارة شوؤن إمارهتا ،وإصالحاهتا الداخلية الناجحة ،فقد اختذت بيگم
ٍ
واالقتصادي يف اإلمارة؛
والتعليمي
والزراعي
العسكري
السيايس و
خطوات إلصالح النظام
عدة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلقطاعي الذي هتستعبد به الرعية من ِقبل اجلند والوالة واإلقطاعيني ،وأجرت
فقضت عىل النظام
ِّ
الرواتب عىل مجيع موظفي الدولة ،وحرصت عىل تدريب جنودها عىل أحدث األساليب احلربية،
واستقدمت الضباط اإلنجليز لتدريبهم وحتديث ترسانة اإلمارة ،وعززت دفاعيتها باملدافع احلديثة،
وحررت اإلمارة من مجيع الديون املرتاكمة عليها ،وسنَّت قوانني جديدة يف االقتصاد واإلدارة،
وفتحت حماكم يف خمتلف أرجاء اإلمارة ،وأنشأت مطابع ،وفتحت املدارس للبنني والبنات،
ٍ
وجسورا جديدة
خطوات جريئة يف تعليم املرأة وتثقيفها وترقيتها ورفاهيتها ،وش َّيدت طر ًقا
واختذت
ً
ٍ
ِ
يف طول اإلمارة وعرضها( .)51وال ريب َّ
تغيريات واسعة
اخلطوات أدى إىل إحداث
أن اختاذ تلك
وملموسة يف كافة مناحي احلياة االقتصادية واالجتامعية واإلدارية والتعليمية واألمنية(.)51
ويمكن للمرء ْ
الديني
االجتامعي
أيضا متاهي بيگم احلاكمة مع حركة اإلصالح
أن يرى ً
ِّ
ِّ
اإلسالمي التي اتبع ْتها يف سياق املدرسة اإلصالحية الدينية واالجتامعية يف اهلند ،التي أسسها ا ِ
لعامل
َّ
ِّ
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واملصلح الديني واالجتامعي الشاه ويل اهلل الدهلوي (املتوىف 1178هـ1788/م) .ويتضح مدى
ارتباطها هبذه املدرسة الفكرية واإلصالحية ،من خالل حماوالهتا يف أثناء إقامتها يف مكة ،ترمجة
ه
األتراك الذين ال يعرفون اللغة العربية من فهم
معاين القرآن الكريم إىل اللغة الرتكية؛ لكي يتم َّكن
معاين القرآن .فقد سارت عىل املنهج نفسه الذي اختذه شاه ويل اهلل الدهلوي ،حينام ترجم معاين
القرآن الكريم إىل اللغة الفارسية ،ثم ترجم ابنهه الشاه عبدالقادر (املتوىف 1811هـ1211/م) معاين
القرآن إىل اللغة األردية بعنوان "موضح القرآن" .فقد محلت بيگم عىل عاتقها مهمة القيام بذلك
املرشوع بموجب مشورة وزيرها املولوي مجال الدين ،الذي كان قد درس مع أحفاد الشيخ شاه ويل
اهلل الدهلوي يف دهيل ،وأخربها َّ
أن عا ًملا يف مكة ،هيدعى الشيخ أمحد أفندي الداغستاين يستطيع إنجاز
أن املثري لالهتاممَّ ،
الرتمجة ،حيث إنه متض ّلع من اللغتني العربية والرتكية .غري َّ
أن الباشا منعها بالفعل
ض هقده ًما يف هذا املرشوع؛ عىل أساس أنه ال جيوز ترمجة القرآن الكريم نفسه ،ولكن هيرتجم
من ا همل ِّ
تفسري القرآن فقط .ثم أضاف هلا أنه توجد ترمجة لبعض التفاسري للقرآنَّ ،
وأن العلامء الذين جييدون
العربية يستطيعون قراءة تفسري القرآن الكريم بالعربية ،وأ ّما غريهم من العامة فتوجد هلم تفاسري
أن بيگم جتاهلت نصيحته ،ورأت َّ
كثرية باللغة الرتكية .غري َّ
أن رأيه ال يتالءم ومصلحة عامة الناس،
فالتمست من الشيخ الداغستاين ْ
أن يرتجم معاين كالم اهلل إىل اللغة الرتكية ،وإرسال تلك الرتمجة
إليها( .)55وهكذا ،حاولت بيگم ْ
يستمر الفكر اإلصالحي املعريف والرتبوي يف احلجاز عىل منوال
أن
ّ
ما قامت به يف إمارهتا ،حيث استقدمت العلامء والشيوخ املتخصصني يف العلوم اإلسالمية من داخل
ِ
تكتف بذلك ،بل أحرضت
اهلند وخارجها؛ لتعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية يف املدارس ،ومل
معها من مكة عد ًدا من العلامء العرب املشهود هلم بالعلم واملعرفة يف علوم احلديث إىل هبوپال،
وأسكنتْهم إياها(.)58
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ثالث ًا :موقف بيگم من مباين مكة وجدة ومرفقاهتا
من املدهش ،أننا نجد َّ
فن العامرة
أدق التفاصيل يف املذكرة عن اجلوانب العمرانية ،بام فيها ّ
املتأصل يف
وتصاميمها ،وموا ّد البناء واإلنشاء يف جدة ومكة ،كام لفت ْت بيگم االنتباه إىل النقص
ِّ
ِ
أدوات البناء واألمان" .تقع مدينة جدة عىل شاطئ البحر ،وتتألف مبانيها من ستة أو سبعة طوابق.
و هأسس املباين وجدراهنا يف جدة متينة قوية ،فهي مبن َّية من احلجر املالط باآلجر ،لكن ه
أسقفها
البيوت بجريد النخل فوق عوارض خشبية ،ثم هتغطى بطبقة
وأس هطحها رديئة غري هحمكمة؛ ف هتسقف
ه
من الطني ،وهذا ال يمنع ترسب املياه من تلك األسقف ،فلو هوضع فوق السقف إناء يق هطر منه املاء
ِ
نار لطبخ الطعام ً
مثال ،خلهيش أن يؤدي ذلك إىل انتشار
لترسب إىل الغرفة حتته ،ولو هأشعلت فوقه ٌ
َّ
تنبت األعشاب عىل مثل هذه األسقف عقب هطول
احلريق يف مجيع أرجاء البيت،
وكثريا ما ه
ً
األمطار"(.)57
وألنه كان من املعتاد لدى اهلنود يف تلك احلقبة ْ
أن تكون احلاممات واملطابخ ومرافق
ِ
عربت بيگم عن دهشتها من وجودها يف داخل البيوت يف جدة ومكة
اخلدمات خارج البيوت؛ ّ
ِ
اخلدمات يف داخل البيوت من احلجارة عادة ،أما بقية أجزاء
"و هتبنى املطابخ واحلاممات ومرافق
البيوت ف هتبنى بالطني"( .)52ووجدت بيگم النظام نفسه يف تصميم البيوت يف مكة ،و"تصميم
كام؛ ألهنم جيعلون غرف اجللوس وغرف النوم مالصقة للمطابخ واملرافق
البيوت يف مكة ليس هحم ً
العامة يف البيت؛ فيدخل الدخان املنبعث من املطبخ إىل غرفة اجللوس ويزعج اجلالس هناك ،وعىل

وأوالده وأحفاده يف هبوپال ،فقد هقدِّ ر آلله وأوالده االستقرار يف شبه القارة اهلند َّية يف خدمة العلوم اإلسالم َّية
مهام يف
دورا ً
والعرب َّية .وقد نبغ من أبنائه وحفدته وحفدهتم أقطاب يف علوم احلديث واللغة العربية وآداهبا الذين أدوا ً
ترويج اللغة العرب َّية وآداهبا والثقافة اإلسالم َّية يف اهلند وپاكستان لقرن من الزمان .راجع ترامجهم يفُ :ييي خليل
عرب األنصاري ،گلزار يمن (كراتيش8111 ،م) ص .118-22 ،81-17
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الرغم من تصميم البيوت السيئ هذاَّ ،
فإن أثاث غرفها من السجاد واألرائك فاخر رائع .و هتبنى
ساحات أو
البيوت يف مكة عىل التالل ،فتكسو التالل من أسفلها إىل أعالها ،وليس لتلك البيوت
ٌ
ه
أفنية ،بل هتبنى عىل هيئة الشقق والطوابق؛ لكي يمكن إضافة الطوابق إليها كلام اقتضت احلاجة
ذلك ،وال يقل عدد طوابقها عن ثالثة وال يزيد عن سبعة ،وقد جتد يف بعض البيوت براويز
لألبواب ،وقد جتد ق ً
فال مع تلك الرباويز ،كام أنه قد جتد بعض البيوت بال أبواب مع وجود تلك
ِ
أبواب البيوت ،فال
األدوات املستعملة يف بناء البيوت" ،وأما
عرجت عىل وصف
ه
الرباويز فيها" .ثم ّ
هتستعمل فيها سلسلة أو مشبك أو قفل أو مزالج أو مفصلة إلغالقها ،بل القفل عبارة عن قطعة
ردهات مفتوحة عند مداخل
خشبية عىل هيئة صليب كالذي يعلقه النصارى يف أعناقهم .وهناك
ٌ
ِ
الردهات
بيوت علية القوم من أهل مكة ،حيث جيلسون فيها لتناول العشاء ،وال يسقفون تلك
فالثريات
احلر"( .)51كام أشارت إىل أجهزة اإلنارة يف البيوت "وأما اإلنارة يف الغرف فضعيفة؛
ه
لشدة ّ
واملصابيح املعلقة عىل اجلدران قليلة ،وتك هثر األواين املصنوعة من النحاس األ ْصفر يف بيوت أهل
مكة(.)81
لقد دفعها اهتاممها بتطوير البناء واإلنشاء إىل االستفسار من الناس يف مكة عن أسعار موا ّد
ً
مكياال أو قفص واحد من الكلس،
البناء ،وحصلت عىل تلك املعلومات وسجلتها "اثنى عرش
بأربعة قروش .وألف طوبة من الدرجة األوىل ،بريالني وعرشة قروش ،ومن الدرجة الثانية ،بريال
ومخسة قروش ،ومن الدرجة الثالثة بريال .وألف حجر من الدرجة األوىل بأربعة رياالت ،ومن
الدرجة الثانية بريالني .ويرتاوح سعر العوارض اخلشبية ما بني روبية واحدة وثامين آنات (كانت
الروبية اهلندية تساوي ستة عرشة آنة) إىل روبية وأربع آنات وثالث پايات للعارضة الواحدة .أما
سعر خشب األعمدة فيرتاوح ما بني مخسة إىل ستة قروش للعمود الواحد .وترتاوح أجرة املهندسني
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املعامر ّيني ما بني مخسة عرش ً
قرشا ،إىل نصف ريال يوم ًيا ،يف حني يتقاىض العامل ثالثة قروش نظري
العمل داخل املدينة ،ويف الطرق خارج مكة يتقاضون ثامنية قروش يوم ًيا"(.)81
اخللقية ُ
رابع ًا :موقف بيگم من صفات أهل مكة َ
واخللقية وطرق معيشتهم ومعامالهتم
ِ
ِ
صفات أهل مكة وجدة اجلسدية،
الفقرات املتفرقة لوصف
خصصت بيگم بعض
َّ
ِ
ه
سكان البلد،
انطباعاهتا عن احلياة التي يعيشها
سجلت
ومالمح وجوههم وقوة أجسامهم ،كام َّ
ه
ألوان برشة أهل مكة ،ففاتح البرشة فيهم قليل،
وكيف كان طعامهم ورشاهبم ولباسهم" .ختتلف
وفيهم األصفر واحلنطي واألسود وغريهم .وأما ألوان شعورهم فاألسود نادر ،والكثري من ألوان
يقرصوهنا"(.)88
شعورهم باهت السواد قريب من الذهبي .وال يعفي معظم أهل مكة حلاهم بل ّ
و"رؤوسهم وأكتافهم مجيلة املظهر يف الغالب ،لكن بقية أعضاء أجسامهم ليست متناسقة،
وخيتلفون يف أطوال قاماهتم ،فبعضهم طويل نحيف ،وبعضهم قصري سمني"( .)81ووصفت قوة
مقارنة باهلنود ،فيستطيع الواحد منهم ْ
ً
أن
أجسام أهل مكة مع مقارنتها باهلنود "ورجاهلم أقوياء
هندي محل ما يزيد عن نحو عرشين
ُيمل ما وز هنه نحو مخسني كيلو غرا ًما ،يف حني ال يستطيع أي
ٍّ
كيلو غرا ًما ،ويستطيع أهل مكة محل هذا الوزن إىل سطوح املنازل دون احلاجة إىل أية مساعدة من
أحد"(.)81
ٍ
والحظت َّ
كميات هائلة من الطعام؛ دون االهتامم بجودهتا
أن أهل مكة يستهلكون
ٍ
كميات كبرية من الطعام تقارب مخسة أرطال أو ستة يف اليوم،
ومذاقها "أهل مكة ِهنمون ،يتناولون
لكنهم ال هيلقون ً
وعادات األكل واحلمية سيئة لدهيم"( .)85وعن املواد الغذائية
باال جلودة الطعام،
ه
-81

املصدر السابق ،ص.111-112

-88

املصدر السابق ،ص.171

-81

املصدر السابق ،ص.181

-81

املصدر السابق ،ص.171-181

-85

املصدر السابق ،ص.181

111

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،56 :العدد3 :

املستهلكة عند أهايل جدة ومكة وأهل البدو تقول" :وتعيش الطبقة الدنيا من املواطنني العرب يف
جدة عىل ألبان اإلبل ،فهو غذاؤهم الرئيس"( .)88و"يستهلك ه
أهل مكة اللحم والشاي والسمن
كثريا ،ويصنعون السمن من حليب البقر وحليب األغنام"( ،)87يف حني ذكرت بيگم َّ
أن البدو كانوا
ً
يأكلون طعامهم ني ًئا ،دون اإلشارة إىل مصدر معلوماهتا تلك "يأكل سكان الصحارى الذين هيطلق
ويفضلون العسل والتمر والسمن يف
عليهم البدو ،األطعمة نيئة؛ ألهنم ال يعرفون طبخ الطعام،
ّ
غذائهم"( .)82ولعلها أصدرت ذلك احلكم حينام رأهتم جيمعون اجلراد يف مكة ويأكلوهنا" ،رأيت يف
طريقنا إىل العمرة أرسا ًبا من اجلراد منترشة عىل التالل يف أعداد هائلة غطت األماكن التي نزلت هبا،
تعجبت بيگم من عدم استعامل امللح عند أهايل مكة
وكان البدو جيمعوهنا يف سالهلم؛ ليأكلوها"(َّ .)81
"ال يستعمل سكان هذا اجلزء من العامل امللح يف طعامهم ،غري أهنم يعدّ ون أنواعًا كثرية من
ِ
املخلالت .و هتصنع يف جدة أنواع خمتلفة من احللويات
احللويات ،ويصنعون أصنا ًفا خمتلفة من
الشهية ،مثل املربيات والكعكات املحشوة بالفواكه ...إلخ"(.)71
سجلت َّ
أن "أهل احلارضة يرتدون املالبس ،أما أهل الوبر
وفيام يتعلق بمالبس العربّ ،
ً
طواال ،وال
بعض البدو قمصانًا
فيكتفون بارتداء اجللود واألجلة لتغطية أجسادهم ،ويلبس ه
أن بعضهم يضع عىل رأسه ً
ُيتزمون أو يتل ّببون وال يغ ّطون رؤوسهم ،إال َّ
عقاال من سعف النخيل
خاص يتزيا به اجلميع ،بل يرتدي العرب وغريهم ما اعتادوا عىل
زي
ٌّ
أو ما يشبهه .وليس ألهل مكة ٌّ
لبسه يف بالدهم"( .)71والحظت معيشة طبقة األغنياء واألثرياء ومظاهرها ،فكتبت قائلة" :أما
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األثرياء العرب من سكان مكة وجدة ،فهم يعيشون حياة ميسورة ومرتفة ،وتبدو عليهم آثار النعمة
يف مظاهرهم اجلميلة اجلذابة"( .)78كام أشارت إىل وسائل كسب املعاش واألرزاق عند أهل جدة
قائلة" :يف جدة ما بني أربعة آالف ومخسة آالف بيت قائم ،ويقطنها العرب والرتك واألفارقة .أما
األفارقة فيكسبون معاشهم من العمل يف امليناء يف زوارق نقل الركاب والبضائع ،وتنزيل البضائع
وحتميلها ،وتنتعش سوقهم مع قدوم السفن وعند مغادرهتا ،أما العرب واألتراك فلهم متاجر
ودكاكني ،ويعملون سامرسة وجنو ًدا"(.)71
عىل َّ
أن معظم جوانب الثقافة واملجتمع والبيئة العربية تثري لدهيا ردود فعل قاسية وحا َّدة،
فقد ذ َّمت طبائعهم وصفاهتم ومعامالهتم وعالقاهتم ،فقالت" :وأما صفاهتم وطبائعهم؛ فيغلب
ه
اخلرق واحلامقة"( .)71كام نعتت
عليها البخل ورسعة الغضب ،وقسوة القلب ،واحلسد ،ويكثر فيهم
أهايل جدة بقساوة القلب وحدة الطبع والطمع "وال يتحىل أهايل جدة بخصال الشفقة والرأفة ،بل
أن االعتداء عىل اهلنود ٌ
كثري منهم َّ
عمل يستحق التقدير
تغلب عليهم
ه
صفات الظلم والقسوة ،ويرى ٌ
ِ
احلسنات ،وال يعدّ ون سلب ممتلكات
والثناء ،مثلام يفعل املبتدع حني يضطهد املؤمن ويعد ذلك من
ً
ً
جريمة"(.)75
معصية أو
اهلنود أو اإلساءة إليهم
ّ
والغش والرشاوى والبقشيش بني العامة
كام أهنا ن ّبهت يف مواضع عديدة لشيوع الفساد
واخلاصة يف جدة ومكة" ،وتنترش الرشوة بني حكام جدة و هقضاهتا" ،وبالغت لدرجة تشبيههم
ببعض القبائل اهلمجية يف اهلند التي تتصف بالقسوة والعنف ،ويكسبون معاشهم من أعامل السلب
والنهب والعنف"( ،)78ثم استطردتَّ " :
إن َّ
الغش واخلداع فاش يف أوساط املوظفني ،وتعاطي
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ً
فاحشا بني مجيع الطبقات ( ،" )77ويشيع اخلداع والكذب يف مكة
شائع يف مكة شيوعًا
العمولة
ٌ
شيوعًا واس ًعا"( .)72ووصفت عامل مكة بأهنم "ال يؤ ّدون أعامهلم كام جيب عىل الرغم من تسليمهم
أي غضاضة يف عقد
دائام بأجرهتم قبل انتهاء عملهم"( .)71غري أهنا مل جتد َّ
كامل األجرة ،ويطالبون ً
ِ
العالقات االجتامعية القائمة عىل املصالح
مقارنة ما بني طبائع العرب واهلنود فيام يتعلق بنمط
آداب اللقاء والزيارة يف مكة عن آداهبا يف اهلند ،فمثل اهلنود
الشخصية ،وخلصت إىل أنه "ال ختتلف ه
بعضا إال ملصالح شخصية؛ فأثرياؤهم ال يتزاورون إال بح ًثا
معظم سكان مكة؛ ال يزورون بعضهم ً
عن مكاسب مالية ،وتكاد تنعدم مشاعر اإلخالص واملحبة بينهم"(.)21
وعند رشح عملية البيع والرشاء يف ٍّ
كل من جدة ومكة ،وقفت بيگم عىل عدد من
ِ
معامالت البيع والرشاء عندهم
املعامالت التجارية "وأما
السلوكيات املناهضة للقيم واألخالق يف
ه
يف جدة فتجري عىل هذا املنوالْ ،
إن أعجب أحد من احلجاج والزوار ببضاعة معروفة للبيع ،وسأل
فإن البائع ال يتوانى يف ْ
البائع عنهاَّ ،
احتج ذلك الشخص
أن يضعها يف يده ويطالبه بقيمتها ،ومهام
َّ
جرؤ
بأنه كان يتفحص البضاعة ،ومل يقرر بعد رشاءها ،فسيذهب
ه
احتجاجه أدراج الرياح ،ولو ه
أحدهم فاشتط يف حجاجهَّ ،
فإن البائع يبصق يف وجهه ويشتمه ،ويتآمر الباعة والتجار ضد املشرتي
ِ
ِ
املعامالت التجارية
املعامالت"( .)21والوصف نفسه تهطلقه عىل
بعضا يف مثل تلك
بمساعدة بعضهم ً
يف مكة "تباع البضائع يف مكة عىل الطريقة اآلتيةْ :
إن كان سعر يشء روبية ،وطلبه املشرتي من البائع
فإن البائع ُيثو الرتاب عىل املشرتي ،ويبصق يف وجهه .ومن عاداهتم ْ
بنصف سعرهَّ ،
أن يطلب البائع
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سعر البضاعة وقت بيعها نقدً ا ،وال يمكن ْ
أن تثق بأحد ولو للحظة واحدة أبدً ا( .)28عىل أنه ليس من
العدل وال يصح تعميم احلكم عىل مجيع التجار وأهل املتاجر .وفيام يتعلق بأسعار السلع والبضائع
يف أسواق مكة فكتبت بأهنا "ليست حمددة ،فيحدد كل بائع أسعار بضائعه بنفسه ،وُيرص عىل ْ
أن
ُيصل عىل أعىل سعر ممكن" (.)21
املؤجرين ّ
واملالك للمستأجرين عند إجيار
انزعاجا شديدً ا من استغالل
وانزعجت بيگم
ِّ
ً
استأجرت يف املرحلة األوىل
انتقلت إىل املشاعر يف عرفات،
منازهلم املؤقت للحجاج ،فكتبت "وملا
ه
ه
من السفر يف ِمنى ثالثة ٍ
مبان ألقيم فيها ثالثة أيام ،وملا حان وقت دفع إجيارها ،وجدهتم يطالبونني
ألن النظام الشائع هنا دفع إجيار سنة عن البيتْ ،
بدفع إجيار سنة كاملة؛ َّ
وإن مل هي ِقم املستأجر فيه غري
يوم واحد!"(.)21
خامس ًا :موقف بيگم من طقس مكة وخرياهتا الطبيعية وثرواهتا احليوانية
ِ
ٍ
خريات مكة وحاصالهتا وبعض
صفحات عديدة لتدوين ما شاهدتْه من
وكذلك أفردت بيگم
تطرقت إىل طائفة من املوضوعات املتشعبة؛ من احليوانات والطيور واحلرشات
معاملها ،حيث َّ
والثامر واخلرضوات ،إىل الطقس وطواحني اهلواء ...إلخ .ويف هذه املواضيع أطلقت هحكمها بحرية
أيضا وجود عدة مظاهر ومالمح
أكرب؛ مما يعطي نظرة ثاقبة لواقعها اال
قتصادي آنذاك .ويتضح منها ً
ِّ
معينة أعجبت هبا بيگم ،فكتبت ً
مثال عن تربية احليوانات عند أهل مكة بأهنم يربون اإلبل عىل نطاق
واسع ،وأما البقر والعجول واملاعز واألغنام فمتوافرة فيها .وال وجود للجواميس يف مكة ،وخيوهلا
نجيبة وغالية .واحلمري والبغال والكالب والقطط والذباب والبوم والبعوض وغريها كثرية يف
مكة"(" .)25وتتميز محري هذه البالد برسعة سريها واهلدوء يف وقع خطاها .وتهعلف احلمري الفول؛
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لنقص العلف ،وال تهسقى إال مرة واحدة يف اليوم ،وقد يصل سعر البغلة الكبرية الضخمة ملئتي
روبية أو مئتني وخسمني روبية ،وهنيق تلك البغال ٍ
عال كنهيق احلمري ،وعل هفها مثل علف احلمري،
ولكنها قد حتصل عىل علف أخرض ويشء من احلبوب ْ
إن توافر ذلك"( .)28وعن الزراعة
كتبت":و هتزرع اخلضار يف بعض األماكن يف مكة ،وينبت فيها البطيخ واخلروع ،وال تنبت فيها أنواع
اخليار واليقطني التي تنبت يف اهلند .وتتوافر الثامر واخلضار يف مكة يف ِّ
السنة،
كل موسم من مواسم َّ
أكثر جود ًة وحالو ًة من الثامر التي تنبت يف اهلند" (.)27
ويصل معظمها إىل مكة من الطائف ،وهي ه
ٍ
مقاالت عديدة ومتفرقة
وعاجلت بيگم موضوع املاء واحلاممات العامة بجدة ومكة ،يف
"واملاء الصالح للرشب عزيزه الوجود يف جدة ،فيضطر السكان إىل جلبه من خمازن للمياه تبعد ً
ميال
ونصف امليل عن جدة ،وهي هحفر وأخاديد تبلغ ما بني اخلمسامئة إىل األلف ،جتتمع فيها ميا هه
ِ
جاجا ردموها،
األمطار احللوة فيستعملوهنا للرشب سنة أو سنتني ،ثم إذا ما أسنت وأصبحت هأ ً
وحفروا ً
وآبارا جديدة"( .)22وكذلك رشحت كيفية استخراج املياه يف مكة
حفرا
بدال منها
ً
ً
حلا ،وقد
"اس هتخرج املاء القراح من بعض آبار مكة العميقة ،وأما اآلبار السطحية ،فقد هخت ِرج ماء ما ً
جتد يف بعضها ما ًء عذ ًبا"( .)21ثم تطرقت ملوارد املياه يف مكة وضواحيها ،فكتبت" :ال وجود
ٍ
لبحريات أو أهنار أو جداول يف ضواحي مكة ،ولكن هنالك ينابيع قليلة يستحم فيها املسافرون
فإن حاولوا ْ
حظ هلم فيهاْ ،
بأجرة يتسلمها جنود الرشيف والباشا .وأما الفقراء واملساكني فال َّ
أن
ِير هدوها َّ
فإن الرضب والطرد عقاهبم .وتباع ِقربة واحدة من املاء يف مكة بنصف قرش ،يف حني
يستطيع الرؤساء والنبالء والعلية من سكان مكة احلصول عىل ما ُيتاجون إليه من املاء جمانًا .وقد
محامات كبرية فخمة ٍّ
لكل من
أيضا باحلصول عىل ما أحتاج إليه من املاء ،وتوجد يف مكة
ٌ
هسمح يل ً
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الرجال والنساء عىل حدة"(.)11
وعن طقس مكة ومناخها ،ع َّلقت" :إ َّن أرض مدينة مكة موحشة كئيبة ،غرباء مقفرة.
ومناخها بارد بعض األحيان ،شديد احلر أحيانًا أخرى .ترتفع درجة حرارهتا قبل طلوع الشمس
ِ
ساعات النهار ،غري َّ
أن لياليها رائعة لطيفة هادئة صحية ،وضوء القمر
بساعة مثل ارتفاع احلرارة يف
ِ
امللوثات"( .)11يف
وخلوه من
وخلو سامئها من الغيوم ،وصفاء أ هفقها
جوها من الرطوبة،
ّ
ّ
خللو ِّ
مجيل؛ ّ
حني أشارت إىل َّ
أن "هواء مكة ليس نق ًيا ،وأظن أنه كان نق ًيا لكن أهلها أفسدوه؛ بإمهاهلم وغبائهم،
ه
التلوث يف نواحيها"( .)18وقد أثارت
فلم يعملوا عىل إزالة األتربة والغبار من أرجائها حتى تراكم
بعض األشياء فضوهلا ،فكتبت ً
مثال عن طواحني اهلواء أنه "أقيم خارج أسوار جدة نحو عرشين أو
ه
منارات ،وقد هر ِّكبت مراوح خشبية يف
مخس وعرشين طاحونة هواء ،تلوح يف األفق كأهنا معاقل أو
ٌ
فتحة يف جنب ِّ
كل طاحونةُ ،يركها اهلوا هء القادم من جهة البحر ،هتطحن فيها الذرة ،غري َّ
أن هذه
الطواحني مع َّطلة يف هذه األيام؛ ولذلك يستعمل أهايل جدة اإلبل واخليل لطحن الذرة"( .)11وحينام
زارت جبل النور لفت نظرها كثرة احلىص صغرية احلجم ذات األلوان املختلفة؛ منها احلمراء
واخلرضاء والذهبية ،ويقال :إ َّن احلجاج القادمني من جاوة يستخرجون الذهب من تلك
احلىص"(.)11
سادس ًا :موقف بيگم من بعض العادات والتقاليد وقضايا املجتمع املكي
أيضا عىل دراسة بعض اجلوانب االجتامعية والثقافية ً
وفقا للمنهج اإلثنوغرايف .ولعلها
ركزت بيگم ً
فعلت ذلك بموجب طلب املقيم الذي كتب يف رسالته إىل بيگم أنه " يتلهف إىل سامع انطباعاهتا عن
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خصصت بيگم ً
خاصا ال يبدو يف غري
فصال ً
أحوال العرب عامة ،وعن مكة خاصة"( .)15ويف الواقع َّ
حم ّل ه يف كتاب عامل األنثروبولوجيا االجتامعية .تأملوا ،عىل سبيل املثال ،الفقرات املطولة يف الفصل
سجلت مالحظاهتا
الرابع عرش الذي وصفت فيه بيگم زيارهتا ملنزل نساء رشيف مكة ،حيث َّ
ِ
التحيات املتقنة التي بلغت ذروهتا
الدقيقة عن كيفية استقباهلا عند وصوهلا إىل منزل الرشيف ،وطرق
عند املقابلة "وملا قابل ْتني أزواج الرشيف ،صافحنني واحدة تلو األخرى ،ثم قبلنني عىل صفحتي
شفتي ،وكذلك فعلت والدة الرشيف"( .)18و"من تقاليد
وجهي وعنقي ،ثم طبعن قبلة خفيفة عىل
ّ
ِ
ِ
هذا البلد ْ
واللقاءات ،وكذلك األمر مع النساء"(.)17
الزيارات
بعضا يف
أن يعانق الرجال بعضهم ً
هن" ،للرشيف سبع
سجلت مالحظاهتا الدقيقة حول مجال أزواج الرشيف وأزيائ َّ
ثم َّ
منهن؛ اثنتان جورجيتان يف غاية احلهسن
قابلت أرب ًعا
أزواج (لعلها قصدت أزواجه وجواريه)
ه
َّ
واجلامل ،ارتدت ٌّ
كل منهام أثوا ًبا رائعة أنيقة ،فبدتا كأهنام مرصعتان باألملاس من قمة الرأس إىل
مرصعة باجلواهر ،تتألأل بجاذبية رائعة كلام
أمخص القدمني ،وكانتا تضعان عىل رأسيهام أكاليل َّ
حتركتا ،وكانت حتت تلك األكاليل مناديل صغرية مجيلة ،مثل املناديل التي حتملها اإلنجليزيات يف
مطرزة باجلواهر ،معقودة عىل الرأس يف مجال ّ
أخاذ ،وثياهبام مزخرفة باجلواهر من
َّ
أيدهين ،واملناديل ّ
العنق إىل اخلرص ،ومجلة القول إهنام كانتا آيتني من ِ
آيات احلهسن واجلامل والرشاقة واعتدال القوام،
ْ
وكانت ثياب إحدامها من احلرير األسود ،وثياب األخرى من احلرير األقحواين ،ومجيع الثياب
مطر زة بالنجوم .أما زوجته الثالثة فكانت عربية ذات مالمح عادية ،يف حني كانت زوجته الرابعة
ّ
حبشية ،وال هيسمح ألزواج الرشيف باجللوس يف حرضته إال من كانت منهن َّأم ولد ،أما الالئي مل
ٍ
تطرقت إىل اآلداب
يلِدْ ن بعد،
فعليهن الوقوف بجانبه عاقدات أيد َّ
َّ
هين يف احرتام ووقار( .)12ثم َّ
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ِ
أن من تقاليد هذه البالد ْ
والترشيفات اخلاصة بتقبيل يد الرشيف ،فكتبت َّ
أن هيق ِّبل يد الرشيف كل
من يزوره من األعيان والنبالء ،وأما من هدوهنم ف هيق ِّبلون طرف ثيابه ،وأما من هم أقل من هؤالء
شأنًا ،مثل اخلدم ،ف هيق ِّبلون هكرس ّيه ،والبدو التابعون له ،وأبناء قبيلته ،هيق ِّبلون يده ،واملشاة يف جنوده
هيق ِّبلون كتفه"(.)11
أيضا موضوع العبيد من شتى جوانبه؛ مثل كيفية بيعهم ورشائهم يف أسواق
تناولت بيگم ً
االجتامعي واألعامل التي يقومون هبا ،فكتبت قائلة" :سوق النخاسة عامرة يف مكة،
مكة ،ووضعهم
ّ
ِ
كثري ،ويكثر يف السوق الرقيق األفارقة،
ه
واملعروض من الرجال والنساء من خمتلف اجلنسيات ٌ
هجيمعون يف "دكة" يف السوق و هيعرضون للبيع ،فيختار النخاسون من يعجبهم منهم ،ويأخذوهنم
ٍ
وجوار من جورجيا ،يأتون
بعد د ْفع أثامهنم وتسلم الصكوك من الباعة .ويباع يف هذه السوق عبيدٌ
أهل مكة ويبيعوهنم للحاج ،ويستمر هذا السوق يومني َّ
إىل مكة يف قوافل احلج ،فيشرتهيم ه
كل سنة
ه
بيعهن،
قوهنن فيام بعد إن أرادوا
بعضا من هذه اجلواري ،ويط ّل
عىل هذا املنوال ،ويتزوج
سكان مكة ً
َّ
َّ
عرضهن عىل الدكة يف سوق النخاسة ،بعد ْ
أن
يرسلوهنن إىل بيت املشرتي مبارش ًة دون
لكنهم
َّ
َّ
بقيمتهن .وليس من املعتاد ْ
هلن
يتس َّلموا صكوكًا
أن تتزوج اجلارية إال يف أول بيعة هلا ،وال هيسمح َّ
َّ
أسيادهن احرتا ًما هلم ،غري َّ
منهن هيسمح هلا باجللوس أمام سيدها،
أن من أنجبت
باجللوس يف حرضة
َّ
َّ
وهذه هي التقاليد الشائعة يف أوساط أهل الطبقة العليا"(.)111
ِ
والنشاطات التي كان أولئك العبيد واجلواري يقومون هبا خالل موسم
وعن األعامل
احلج ،ويف األيام العادية ،كتبت" :ويشرتي الرشفاء والنبالء الرقيق األفارقة واجلورجيني،
ويرسلوهنم إىل املشاعر املقدسة ،للخدمة هناك ،فيزاولون ً
أعامال خمتلفة من التنظيف والكنس وإنارة
املصابيح وما إىل ذلك من األعامل التي حتتاجها املشاعر .وُيصل بعض أولئك العبيد عىل مؤونة
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ً
مكانة
سنة من القوت واألشياء الرضورية األخرى يف وقت هحمدَّ د ،وأما من هم دون أولئك السكان
وثرا ًء ،فيستخدمون عبيدهم ألعامهلم اخلاصة ،ويستبدلون هبم آخرين مرة َّ
كل سنة ،كام يستبدل املرء
جديدً ا بقديمه ،غري أهنم ال يبيعون اجلواري الاليت قد أنجبن منهم .واألمر كذلك فيام يتعلق بالعبيد
ِ
األفارقة ،فيشرتهيم ه
الطبقات الدنيا ،ويستعملوهنم يف مزاولة األعامل الوضعية يف بيوهتم؛ من
أهل
مثل كنس البيوت ،وإنارة املصابيح ،وغسل املالبس ،وجلب املياه ،ومحل األثقال ،وتقديم الطعام،
ونقل البضائع من دكان إىل آخر ،ويعطوهنم مقابل ذلك مالبس تكفيهم لسنة ،وطعا ًما مرتني َّ
كل
بعض سكان مكة جلوارهيم باخلروج ملزاولة بعض األعامل اليومية ،ولكنهم
يوم .وقد يسمح ه
فورا ،ولكن معظم هؤالء العبيد أوفياء
يأخذون
َّ
منهن أجرة ذلك اليوم .ويباع العبيد السيئ ً
خملصون؛ فإهنم يعملون يف جلب املياه طوال اليوم ،ثم هيس ِّلمون ما كسبوه إىل سيدهم ليحصلوا منه
ً
الحقا،
عىل رغيفني اثنني من اخلبز لقاء ما عملوه"( .)111ومالحظاهتا تلك حظيت بأمهية كبرية
لدرجة َّ
أن املسؤول االستعامري رفيع املستوى واملسترشق السري وليم موير (املتوىف
1188هـ1115/م) ،يف الطبعة الثانية 1277م من كتابه املشهور حياة حممد اختذها ً
دليال دام ًغا
أن ظاهرة ّ
إلثبات َّ
النبوي،
الرق واختاذ الرساري واملحظيات ظلت شائعة بني املسلمني بعد العرص
ّ
ومل يتنازل املسلمون عن ممارسة تلك الظاهرة ،أو قاموا إلغائها ق ّط عن طيب خاطر(.)118
وكذلك نجد يف مذكراهتا أصدا ًء للصور النمطية األوربية عن العرب ،فكتبت عن مسألة
التسول يف مكة " ،سكان مكة أثرياء مورسون ،لكنهم عىل الرغم من ذلك ،يتصفون بصفات البخل
والنَّهم ،وال يستنكفون عن التسول؛ سواء أكانوا من الطبقة العليا ْأم الطبقة الدنيا ،وسواء أكانوا
ِ
ً
درجات التسول
تفاوت
ذكورا ْأم إنا ًثا،
شيوخا ْأم شبانًا،
كبارا؛ فكلهم شحاذون مع ه
صغارا ْأم ً
ً
ً
ً
بينهم ،وال يرضون بام تعطيهم مهام كان .ويبدو يل َّ
وقبوال
أن التسول واالستجداء ال يقل احرتا ًما
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عن التكسب بالعمل يف نظر أهل مكة؛ فنبالؤهم ورشفاؤهم ومن دوهنم من عامة الناس ُييطون
باحلجيج عند رحيلهم من مكة ،ويطالبوهنم بالبقشيش بعنف وشدة وعناد"(.)111
العربيات ،عىل وجه اخلصوص ،بمنأى عن انتقاداهتا وغيظها ،فقد قالت
ومل تكن النساء
ه
ِ
وه َّن أقوى من رجاهل َّن ،بدن ضخام
بيگم "إ َّن أصوات نساء مكة خشنة شديدة اخلشونة ،ه
ِ
حفالت الزفاف،
عاداهتن يف الغناء والرقص يف
صاخبات" ( .)111وأعربت عن عدم إعجاهبا عن
َّ
وع َّلقت عىل ذلك" :الغناء والرقص ممنوعان يف مكة ،غري َّ
بأيدهين،
أن نساءها يزغردن ويصفقن
َّ
ِ
ولكنهن ال ه ِ
جيدْ ن الغناء وال
حفالت الزواج،
أصابعهن ،ويغنني أغاين هزلية ،ويرقصن يف
ويفرقعن
َّ
َّ
الرقص ً
رقصهن" .متابعة ذلك مع
إليهن ،وال يستمتع من يشاهد
حقا؛ فال يطرب من يستمع
َّ
َّ
ً
التعليق الساخر َّ
خلسة يف منازهلم(.)115
بأن بعض هواة املوسيقى من هذا النوع يف اهلند يامرسوهنا
ِ
ِ
املالحظات إىل َّ
توقعات بيگم املتواضعة والليونة
العربيات مل هيلبني
أن النساء
تشري هذه
ه
ّ
متجذرة يف القيم األبوية اهلندية ،واملتسمة باملفاهيم املتعلقة
املطلوبة من اجلنس الناعم كام كانت
ِ
أن يتذكر َّ
بالعادات والتقاليد االجتامعية لألرسة ،عىل الرغم من أنه جيب عىل املرء ْ
أن هذه
ِ
االنتقادات هد ِّونت بقلم املرأة احلاكمة التي شاركت يف صغرها يف معركة عىل ظهور اخليل ضد
موجها إىل عادة املرأة املكية يف كثرة
زوجها .وتعكس هذه اخللفية كالم بيگم األكثر رشاسة وانتقادية
ً
ٍ
مرات،
بعضهن عرش
مرارا ،فتتزوج
َّ
الزواج ،فكتبت يف هذا الصدد قائلة" :وتتزوج النسا هء يف مكة ً
هن قليل ،فعندما يشيخ الزوج ،أو تعجب الزوجة بشخص
والاليت ال يتزوجن ألكثر من مرتني عد هد َّ
آخر ،فإهنا تذهب إىل الرشيف ،وبعد موافقته تفتدي نفسها من زوجها ،وتقرتن بشخص آخر؛ إما
ً
ً
ومجاال ،أو أكثر ثراء منه ،وال يدوم مثل هذا
وسامة
لكونه أصغر سنًا من زوجها ،وإما لكونه أكثر
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الزواج ألكثر من عام أو عامني يف العادة"(َّ .)118
ولعل من املناسب ْ
أن نشري هنا إىل أنه مل يكن ،وال
يزال من غري املقبول اجتامع ًيا ْ
أن تتزوج املرأة يف اهلند بعد طالقها أو ترملها ،فليس الطالق وزواج
ِ
املامرسات املقبولة عند املسلمني اهلنود ،رغم َّ
مباح يف القرآن والسنَّة .ومن ثم،
األرملة من
أن ذلك ٌ
أبدت بيگم استغراهبا الشديد من تلك الظاهرة.
ِ
خاص من بيگم،
يب التي حظيت باهتامم
ٍّ
ومن السامت واملظاهر األخرى للمجتمع العر ّ
تلك التي تتعلق بأعامل النظافة والنظام الصحي وترتيباهتا .فعند وصوهلا إىل جدة ،عىل سبيل املثال،
كانت املالحظة األوىل التي أبدهتا هي "أنه عىل الرغم من أهنا تلوح يف مظهرها مهيبة ملن يراها من
البحر ،جيدها الداخل إليها يف حال مزرية؛ فشوارعها قذرة عشوائية ،وليس فيها جمار للرصف
وتكرارا فيام يتعلق
مرارا
ً
الصحي ،ومبانيها رديئة اإلنشاء والتخطيط"( .)117وقد أوردت هذه املسألة ً
بمكة ،فكتبت ً
كثريا عام ذكر هته من حال جدة؛ فالشوارع قذرة،
مثال" :النظافة يف مكة ال ختتلف ً
الصحي ،وقد تكون واس ً
عة يف بعض األماكن ،وضيقة يف أماكن
وليس فيها جمار للرصف
ّ
أخرى"(َّ .)112
ولعل من املناسبْ ،
أن أشري هنا إىل أنه فيام يتعلق بمالحظات بيگم حول عدم وجود
نظام الرصف الصحي يف بيوت مكة وجدةَّ ،
فإن املرتمجة إيام لورا ويلويب أوسربن مل ترتجم التفاصيل
املوجودة عنها يف النسخة اخلطية للمذكرة ،فقد وصفت بيگم ذلك األمر يف نحو صفحتني ،وأعربت
عن استغراهبا من عدم وجود ٍ
جمار لترصيف املخلفات والقاذورات إىل خارج جدة ومكة ،وكتبت
كل منزل حفرة هجتمع الفضالت فيها ،ثم يأتون بعامل َّ
أن أهل هذه البالد ُيفرون يف أرض ِّ
َّ
كل سنة
وسنتني الذين يستخرجون تلك الفضالت ويعدموهنا يف حفر أخرى يصنعوهنا يف الشوارع املتصلة
باملنازل ،وعند بناء منزل جديد ُيفرون تلك احلفر ويستعملون سامد تلك الفضالت يف البناء ،حيث
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خيلطوهنا مع مواد البناء من مثل :الكلس والنورة والطني ويضعون عىل الطوب واألحجار ،وهو
األمر الذي يؤدي إىل انبعاث الروائح الكرهية العفنة يف مجيع املنازل(.)111
وأشارت إىل " َّ
أن األتراك عىل وجه اخلصوص قذرون جدً ا ،وعاداهتم سيئة ،وتتسم
حياهت م باإلمهال وعدم االهتامم ،ولست أعرف هل هيتمون بالنظافة واألناقة حني يرتدون أزياءهم
ه
الرسمية أثناء تدريباهتم ،لكنهم يف غاية القذارة واإلمهال يف ألبستهم داخل بيوهتم"( .)111ومن املثري
دونت فيها
لالهتامم أهنا ربطت هذا النقص واإلمهال يف النظافة بالقيم الدينية اإلسالمية يف فقرة َّ
إن من أهم واجباتنا الدينية ْ
حمادثة جرت بينها وبني سليامن بك ابن الباشا ،حيث قالت لهَّ " :
أن
ٍ
واجبات قبل الرشوع يف الصالة؛ وهي :طهارة مالبسنا ،وطهارة أجسامنا ،وطهارة
نؤدي مخسة
ِ
ِ
الصلوات،
باألوقات املحدَّ دة ألداء
املكان الذي هنصيل فيه ،وطهارة املاء الذي نتوضأ به ،وااللتزام
لكن سكان مكة هيص ّلون يف مالبس متسخة للغاية ،فام السبب يف ذلك؟ فر َّد عليه سليامن بك ً
قائال:
كل حدب وصوب ،وأكثرهم فقراء معدمون ال ِ
تأيت قوافل احلجاج إىل مكة من ِّ
يقدرون عىل رشاء
املالبس اجلديدة ،فيلبسون مالبس رثة قذرة ،وليس يف وسع الباشا ْ
أن يكسوهم مجي ًعا .فر َّدت عليه
أن يكسوهم ،بل عليه ْ
الرضوري ْ
أن خيتار هلم وسائل أفضل من أجل راحتهم؛ مثل
بيگم :ليس من
ِّ
أن ي ِ
صدر
توظيف عدد كبري من العامل لتنظيف مالبسهم ،وختفيض أسعار غسيل املالبس ،وعليه ْ ه
ٍ
بأن ال يلبس أحدٌ منهم مالبس قذرة ،وعليه ْ
تعليامت صارمة جلميع خدمه ْ
توجيها
أن يوجه رعيته
ً
سديدً اْ ،
وتدربوا عىل اختيار
سليام،
وأن يفرض عليهم االهتامم بالنظافة؛ ألهنم لو هو ِّجهوا
ً
َّ
توجيها ً
فسيتعودون عىل ممارستها بأنفسهم ،وسريبون أوالدهم
وسائل الراحة والنظافة وفق طريقة دقيقة،
َّ
وجهت سهام االنتقاد إىل اإلدارة الرتكية فيام يتعلق بانتشار
عىل االلتزام هبا" ( .)111ويف موضع آخرَّ ،
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ِ
والقاذورات فيها ما تسوقه قوافل احلجيج من
األوساخ يف مكة "ومما يساعد عىل انتشار األوساخ
ِ
األعداد الضخمة من ِ
اجلامل واملعز واألغنام التي هتنحر يف موسم احلج ،دون ْ
اإلجراءات
أن تتخذ
ِ
فضالت تلك الذبائح"(.)118
الالزمة إلزالة
ه
البيان فقط صورة بيگم املتوقعة عن نفسها؛ بصفتها حاكمة ومصلحة
ال يعكس هذا
االستعامري حول الرصف
أيضا الطريقة التي تش َّكلت هبا مشارك هتها يف اخلطاب
إدارية ،ولكن ً
ِّ
اإلسالمي .وكان بياهنا
الصحي من خالل املفاهيم الصحية املركزية ألنظمة املعرفة األصلية يف العامل
ِّ
ِّ
أيضا بمعرفتها بأمهية النظافة وتدابريها لوقاية اجلسم من التعرض لألمراض املختلفة التي
مدعو ًما ً
ِ
ِ
باللغات األردية
الكتابات الطبية
تؤثر سل ًبا يف حياة الفرد واملجتمع؛ وذلك بفضل انتشار
واإلنجليزية يف اهلند منذ أواخر القرن التاسع عرش امليالدي،

( )111

والتي مزجت فيها املبادئ

اإلسالمية املتعلقة بالطهارة وبالنظام الصحي ،بدالالهتا الطبية الغربية(.)111
أيضا من مالحظاهتا ،تلك الطريقة التي أ َّدت هبا رحلة بيگم للحج إىل تغري
يتبني ً
ومما َّ
نظرا لقرهبا من الفضاء املقدس يف مكة ،بأنه
الصورة التقليدية املتوارثة عن شبه اجلزيرة العربية؛ ً
موضع ُييطه أكرب قدْ ر من القداسة؛ ومن ثم هينظر إليه بأنه املرجعية الدينية باعتباره مركزً ا
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ِ
للمامرسات اإلسالمية الصحيحة .ولذلك ،يتمنى مسلمو القارة اهلندية وجنوب آسيا ْ
أن تكون هذه
أرضا مثالية ال نظري هلاْ ،
سكاهنا مثاليني ال مثيل هلم عىل وجه األرض.
وأن يصبح
األرض ً
ه
ً
جتاهل سكان هذه املنطقة للقوانني اإلسالمية املتعلقة
ووفقا ملا كتبته؛ مل يقترص
األمر عىل ه
ه
ِ
بالنظافة والطهارة فحسب ،بل َّ
املرشوبات الكحولية املسكِرة
إن بعضهم يرشبون اخلمر وغريه من
القرآن الكريم والسنَّة النبوية .فقد صدمها َّ
ه
أن "اخلمر تباع يف مكة خفية ،ويرشهبا
التي هُي ِّرمها
األتراك واهلنود"( .)115واليشء نفسه رصدتْه بعد وصوهلا إىل جدة "ورشب النبيذ وغريها من
ِ ِ
عربت عن خيبة أملها فيام يتعلق بمستوى
املسكرات شائع يف جدة بني األتراك وغريهم"( .)118كام َّ
األم ،لكنهم يستعملون العامية
اللغة العربية املنطوقة يف مكة ،فكتبت "واللغة العربية هي لغتهم ّ
ه
القليل منهم ،بل تكاد تنعدم يف أوساط احلارضة ،يف حني يتكلم
العربية ،وال يتكلم بالفصحى إال
أهل البادية باللغة العربية الصحيحة" ( .)117عىل أنه ليس من الواضح كيف حكمت عىل ذلك يف
مالحظاهتا إىل استنتاج
ضوء جهلها املعلن باللغة العربية .وبرصف النظر عن ذلك ،فقد قادهتا
ه
خطري ،ومفاده أنه "بينام يعرف أهل احلرض يف مكة بعض تعاليم اإلسالمَّ ،
فإن سكان اجلبال يف
َّ
ولعل هذه األحكام اجلازمة واجلزافية أطلق ْتها بيگم بموجب
ضواحيها جيهلوهنا متا ًما"(.)112
مؤسسات تعليمية ،حينام شاهدت بعض األطفال يلعبون يف الشوارع
اعتقادها بأنه ال توجد يف مكة
ٌ
يف شغب وسوء هندام ،فاستنتجت من ذلك عدم توا هفر معاهد أو مدارس يف مكة لتهذيبهم
ِ
تكتف بذلك ،بل استطردت قائلة" :وسكان مكة من الرجال والنساء يف اجلملة
وتعليمهم ،ومل
تافهون"(.)111
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اإلسالمي باعتباره
وهكذا ،أعيد تشكيل مفهومي "املركز" و"املحيط" ضمن حدود العامل
ِّ
نتيجة حلجها ،حيث َّ
إن اهلند مل ت هعد موجودة يف دائرة "اإلسالم املحيط" املرتامي األطراف واملتنوع
أن يفرتض بوجه مالئم َّ
املالمح( .)181ويمكن للمرء ْ
أن مكة ،واجلزيرة العربية كلها مل ت هعد مصدر
ً
مقارنة بأولئك احلجاج
يب بحت عند عودهتا،
إهلام لسكندر بيگم ملامرسة احلياة الدينية عىل نمط عر ٍّ
اهلنود الذين حتدَّ ث عنهم املؤرخ مايكل ن .بريسون يف كتابه "احلج إىل مكة املكرمة من شبه القارة
اهلندية" عىل عرص الدولة املغولية  ،بأن املجتمع املسلم احلق يف اهلند شأنه شأن غريه يف األقاليم
اإلسالمية البعيدة ،يف سعيه إىل احلصول عىل الرشاد يف العقيدة وتقوية الورع وتضامن اجلامعة،
وعىل املحافظة عىل ر وابط منتظمة مع املقدسات العظيمة يف العامل اإلسالمي خاصة من خالل احلج
كونت بيگم صورة لـ"الرشق" بطريقة عكست
السنوي إىل مكة( .)181عىل العكس من ذلكَّ ،
االستعامري ،ولكن من خالل املنظور الذي أظهر هويتها املر َّكبة بصفتها امرأة
وأسهمت يف اخلطاب
ِّ
أفغاين ،حكمت وكتبت ضمن قيود نظام "التحالف الفرعي" أو "السيادة
مسلمة هندية من أصل
ٍّ
املرشوطة".
النهائي ،يمكن القول َّ
بأن سكندر بيگم مل ترتدد يف أثناء تصويرها ألحوال
ويف التحليل
ِّ
أن تنقل مشاهداهتا ِّ
الشعوب القاطنني يف مكة وجدةْ ،
أيضا يف نقد ما شاع
بكل دقة وجرأة ،ومل ترتدد ً
ٍ
فوجهت سهام
فيهام آنذاك من عادات سيئة وأخالق فاسدة ،وما سادها من سوء احلكم واإلدارة؛ َّ
نقدها الالذع إىل الرشيف والباشا وغريمها من الضباط واحلكام ،بله العامة .غري أهنا مل تكتف بالنقد
ً
التعميامت
حلوال منطقية .ومع ذلك ،ال ختلو انتقاداهتا من مبالغة تظهر فيها
فحسب ،بل قدمت
ه
املتعددة ،كام َّ
هعرب عن وجهات نظر التي كانت
أن مضامني املذكرة توحي يف كثري من األحيان بأهنا ت ّ

Dale F. Eickelman, and James Piscatori (eds.), Muslim Travellers: Pilgrimage,
Migration, and the Religious Imagination (London: Routledge, 1990), p. 12.
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قائمة وسائدة عند الغرب حيال الدول العربية واإلسالمية وأحوال شعوهبا ،وكأهنا قامت بتدوين
ِ
أن نستخلص من مذكراهتا َّ
وجهات نظرهم واعتقادهم .ولذلك؛ من الصعب ْ
أن
مذكراهتا بتوثيق
كل ما ذكرته بيگم حتمية ،غري أهنا تعكس األوضاع احلقيقية لفئة أو ٍ
فئات من املجتمع يف مكة وجدة
ً
وفقا ملا شاهدته خالل وجودها فيهام .وقد قفلت بيگم قائلة" :هذه انطباعايت عنهم بعد إقامتي يف
أقمت فيهم سنة لكان من املؤكد َّ
أن هناك الكثري والكثري مما سوف
بالدهم مدة أربعة أشهر ،ولو
ه
أسجله عنهم"(.)188
هذا ،ومن خالل تعريف مذكرة بيگم وحتليل مضامينها ،نستطيع القول بأنه عىل الرغم من
ِ
ِ
َّ
الزمني يف القارة اهلندية،
مذكرات النساء يف الكم والكيف واملدى
مذكرات الرجال فاقت بكثري
أن
ِّ
ِ
وأخبارا مهمة
اهلنديات التي حتمل يف طياهتا وقائع وأحدا ًثا
ثمة مذكرات استثنائية بقلم النسوة
ً
ِ
مذكرات الرجال يف الوصف؛ إذ نجد
بعضهن عىل
مذكرات
تفوقت
ه
َّ
متعلقة باحلرمني الرشيفني ،بل ّ
باهتاممهن ِّ
بأدق التفاصيل ،التي هتقدم
مذكراهتن بمهارة صاحبت نظرة وملسة خاصة
أهنن كتبن
َّ
َّ
َّ
صورة حية ألوضاع أهايل احلجاز الدينية واالجتامعية وعاداهتم وتقاليدهم وأخالقهم وخصاهلم؛
ِ
املعلومات واحلقائق.
وبذلك أ ْثرت املكتبة العربية بام حتويه من نوعية
مالحق
امللحق األول
صور شخصية ألمرية سكندر بيگم

-188
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