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ال��ف��رع من  ُيعتبر ع��ل��م اآلث����ار ه��و ذل���ك 
ُي��ع��ن��ى بدراسة  ال���ذي  ال��ت��اري��خ«  »دراس�����ة 
امل���ادي���ة واحل���ض���اري���ة ملاضي  امل��خ��ل��ف��ات 
اإلنسان . إن دراسة التاريخ مبعناه الشامل 
يهتم بكل املصادر  سواء أكانت مكتوبة أم 
خاللها  ومن   , مادية  مخلفات  أم  منقوشة 
ي��ه��دف امل����ؤرخ إل���ى رس���م ص���ورة مكتملة 
وصادقة ملاضي اإلنسان ما وسعه من ذلك 
. أما اآلثاري فيتعامل مع األدوات واألشياء 
ال��ت��ي ك��ان يصنعها اإلن��س��ان مثل  امل��ادي��ة 
أسلحته ومساكنه ومقابره و أماكن عبادته 
من  الدقيقة  التعريفات  بعض  أتت  لذلك   .
املعنى  لتحصر  األكادميية  اجلهات  بعض 

وتضبط املصطلح . 
فحسب قاموس اكسفورد اإلجنليزي فإن 
كلمة »أركيولوجيا« حتمل ثالثة تعريفات :

أوال : تعني »اإلهتمام بألشياء القدمية« 
 . استعمالها  كيفية  ع��ن  ك��ذل��ك  ويحدثنا 

مبعنى التاريخ القدمي بصفة عامة
أو  تفصيليًا  وصفًا  تعني  فهي   : ثانيا 

دراسة تفصيلية للمخلفات األثرية .
العلمية  ب��ال��دراس��ة  تعني  فهي   : ثالثا 
للمخلفات األثرية واحلضارية لفترة ما قبل 

التاريخ .
ففي الوقت الذي لم يعد فيه االستعمال 
األول للكلمة ُمجديًا فإن اإلستعمال الثالث 
قبل  »م��ا  حقبة  إن   . م��ح��دودًا  أص��ب��ح  لها 
التاريخ« - وإن كانت ُتعني بأطول الفترات 
عمرًا تلك التي يهتم بها اآلثاري – إال أنها 
متثل جزءًا من علم اآلثار الذي يعني حسب 
التعريف الثاني للكلمة . »الوصف املنهجي 
التفسير  يكون  وهكذا   . ودراستها«  لآلثار 

الثاني للكلمة هو األقرب للحقيقة.
لقد ُعرفت املصادر املكتوبة أول مّرة منذ 
حوالي خمسة آالف سنة مضت , وعليه , 
وبصفة عامة هناك فرعان من علم اآلثار : 
يهتم مباضي  الذي  الفرع  ذلك  هو  أولهما 
الذي  , وهو  بالكتابة  املعرفة  قبل  اإلنسان 
إلى  التاريخ« ويرجع  ُيسّمى بعلم »ما قبل 
التي  املُ��ب��ّك��رة  البشرية  امل��ج��م��وع��ات  عهد 
ع��اش��ت ف��ي ش���رق إف��ري��ق��ي��ة , ال��ت��ي يعود 
تاريخها إلى مليونني ونصف مليون سنة 

خلت , أو رمبا يزيد على ذلك .
فهو  اآلث���ار  علم  م��ن  الثاني  ال��ف��رع  أم��ا 
للحضارة  املادية  باملخلفات  يختص  الذي 
وُتسّمى  ال��ك��ت��اب��ة  ع��رف��ت  ال��ت��ي  ال��ب��ش��ري��ة 
تقسيم  مت  حيث   , التاريخية«  ب�«احلقبة 
رئيسيتني  الى حقبتني  البشرية  احلضارة 
, حقبة ما قبل التاريخ  واحلقبة التاريخية 
الكتابة فيصاًل بني  اتفق على جعل  وقد   .

احلقبتني .
املادية  املخلفات  كانت  األم��ر  ب��ادئ  في 
من  نفسه  بالقدر  حتظى  املجتمعات  لهذه 
املكتوبة  املصادر  به  حتظى  الذي  األهمية 
واملدّونة , ورمبا تفوقها أحيانًا . تلك هي 
الفترة التي ُيشار إليها بفجر التاريخ إلى 
الفترة التاريخية مبعناها الدقيق . عندها 
لإلنسان  امل��ادي��ة  املخلفات  دراس��ة  تصبح 

أداًة مساعدة تخدم علم التاريخ .
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بتاريخ 30 سبتمبر 2017م قدم الناشر 
اوليفيير كابون عن )مؤسسة سوليب بلو 
اوتور( كتاب »تاريخ وحضارات السودان« 
من عصور ما قبل التاريخ الى يومنا هذا, 
أتى هذا السفر في )960 صفحة( وهو عمل 
الفرنسي  امل����ؤرخ  ج��م��اع��ي حت��ت إش����راف 
الكتاب  ه��ذا  يعتبر  فرانسيني.  ف��ان��س��ان 
اجلامع املوسوعي حول تاريخ وحضارات 
السودان الصادر باللغة الفرنسية, خارطة 
آثار ودلياًل سياحيًا ملن يريد أن يعرف عن 
السودان خصوصًا االنسان االوروبي الذي 
ارتبطت في ذهنه مفردة األهرامات مبصر 
فقط, وال عجب في أن عددًا ليس بالقليل من 
مختلف  من  وغيرهم  انفسهم  السودانيني 
البلدان لديهم ذات االعتقاد والقناعات في 
ف��ي مصر وليس في  االه��رام��ات  أن اص��ل 
غيرها, غير انه مع هذا الكتاب ميكن للمرء 
اهراماته  أيضا  للسودان  ان  يكتشف  ان 
وتاريخه املوغل في القدم, واملتنوع الى حد 
كبير, بل أن أهرامات السودان هي األصل 

ومن ثم أتت اهرامات مصر الحقًا .
ونحن  خصوصا  بالصور  الكتاب  عني 
ما  على  الكتاب  فحوى  الصورة  عصر  في 
الدقة  بالغة  وخريطة  ص��ورة   750 يناهز 

واملوثوقية, وذلك حتى يقّرب املعنى السردي 
الفت,  بشكل  وذل��ك  ال��ص��ورة  عبر  للمتلقي 
وهذا جزء من قطاع فرعي في مشهد النشر 
الثقافي  بالتعريف  يعتني  الذي  الفرنسي 
واجلغرافي ببقاع متفرقة من العالم, وميكن 
أن يالحظ أي متابع أن السودان بلد رغم 
تنّوعه يكاد يكون غائبًا في املشهد الثقافي 
الدولي, وهذا ما حّمس البعثات الفرنسية 
للعمل في هذا االطار عبر تعاون رسمي بني 
كل  االثرية.  املسائل  في  البلدين  حكومتي 
نشر  خيار  جعلت  وغيرها,  العوامل  ه��ذه 
التوقيت,  ه��ذا  وف��ي  الضخم  ال��ّس��ف��ر  ه��ذا 
حّد  على  واملشرف  للناشر  أساسيًا  خيارًا 

سواء للعمل ضمن السياق نفسه.
من  فرانسيني  فانسان  الدكتور  ُيعتبر   
, وق��د أش��رف على  علماء اآلث��ار املرموقني 
األهرامات  منطقة  في  البعثات  من  الكثير 
مجال  املنطقة  ح��ض��ارات  وُتعد  م��روي  في 
تخصصه الدقيق . حيث شرع املشرف في 
االتصال بالكّتاب والباحثني املهتمني بهذا 
املجال الذين لهم أبحاث مشهودة , كٌل في 
مجال تخّصصه , فكان نتاج بحثه وتنقيبه 
فرنسيني  كّتاب سبعة  ثمانية  عن  أثمر  أن 
وثامنهم  ب���ال���س���ودان���ول���وج���ي  م��ه��ت��م��ني 
الكتاب  فافتتح  تشكيلي.  فنان  س��ودان��ي 
بعنوان  روالن  أوليفيير  الباحث  بايجاز 
دفاتر سودانية, حتدث فيه الكتاب بإسهاب 
. ثم تاله اوليفيير كابون آثاري ومدير دار 
نشر )سوليب( بتمهيد مقتضب, وقد اختار 
الناشر أوليفيير اسم سوليب ليكون عنوانا 
على  تقع  التي  قرية سوليب  من  ملؤسسته 
الضفة الغربية للنيل شمال الشالل الثالث 
في  عبري  مدينة  جنوب  كلم   40 بعد  على 
الوالية الشمالية من السودان , وهي قرية 

تاريخية بها آثار جمة . 
وي���أت���ي ك��ل��ود ري��ل��ي اخ��ت��ص��اص��ي في 
الصيت,  ذائع  اللغويات  وعالم  املصريات 
دقيق  ببحث  املروية  اللغة  في  املتخصص 
التأسيس  منذ  ال��س��ودان  »ت��اري��خ  بعنوان 
أتت  وق���د  ال���ف���وجن«.  س��ق��وط سلطنة  ال���ى 
طياتها  في  حملت  وشاملة  دقيقة  دراسته 
420 صفحة قّسمها الباحث الى أحد عشر 
األبيض  النيل  عن  مبدخل  بدأها   , فصاًل 
والنيل األزرق والنيل األصفر وهنا يقصد 
بفصل  وت��اله   . الرمال  من  الشاسع  البحر 
عبارة عن تسليط الضوء عن الشعوب في 
تلك املنطقة , فوسمه ب�)الشعوب الرعوية( 
وأبناء   - ال��ق��وس  أرض  بفصل  ت��اله  ث��م   .
الفراعنة  وأرض   – وآم��ون   - ك��وش  ملوك 
حتدث عن املعابد في السافنا –  األخرى – 

والهيروغليفية اإلفريقية – ثم املعارك على 
كما أفسح مجااًل للحديث  أنقاض مروي – 
 – داك��ن��ة  ب��ش��رة  م��ل��وك يونانيني ذوي  ع��ن 

وختم دراسته بإنتصار اإلسالم . 
 أما الدكتور مارك مايو الباحث واملقيم 
ضمن فريق بعثة اآلثار الفرنسية باخلرطوم 
واملتخصص في الهندسة املعمارية القدمية 
بعنوان  بحثه  فأتى  احلضري,  والتخطيط 
اآلث��اري��ة, مملكة مروي  »ق��رن من احلفريات 
الدكتور  املجموعة  وتوسط  حضري«.  عالم 
ومدير  اآلرك��ي��ول��وج��ي  فرانسيني  فانسان 
نتاج  ليطرح  بالسودان,  الفرنسية  البعثة 
أبحاثه في املنطقة ليسلط الضوء على جزيرة 
ص��اي ف��ي شمال ال��س��ودان وال��ت��ي وسمها 
باجلوهرة اآلثارية. وقد حصل مؤخرًا على 
فارس  بدرجة  الفرنسية  اجلمهورية  وس��ام 
على أبحاثه . أما برنار فرانسوا وهو رئيس 
التعاون في وفد االحتاد االوروبي بالسودان 
2012م, فاقتصر بحثه على تاريخ   – 2009
ب�«تاريخ  عنونه  حيث  احل��دي��ث,  ال��س��ودان 
ال��ى يومنا ه��ذا« فأتت  ال��س��ودان من 1820 
الدراسة في مئة صفحة تناول فيها )شرق 
السودان في أوائل القرن التاسع عشر( , ثم 
تاله بفصل عن فترة احلكم التركي )1820-

السودان  ب���)ب��داي��ة  وس��م��ه  وال���ذي   )1885
احلديث( , كما اورد مساحة عريضة لفترة 
أعقبه  ث��م   ,  )1898-1885( امل��ه��دي��ة  ح��ك��م 
اإلستعمار  ث��م   , دارف���ور  ع��ن مملكة  بفصل 
ثم   ,  )1955-1899( امل��ص��ري  اإلجن��ل��ي��زي 
فصل عن استقالل السودان , وختم دراسته 
ببحث عن جنوب السودان وخمس سنوات 

ما بعد اإلستقالل .
 وك����ان م��س��ك اخل��ت��ام امل���ؤرخ���ة أودي���ل 
حياتها  م��ن  ف��ت��رة  قضت  ال��ت��ي  نيكولوس 
فرنسا  سفير  زوجها  برفقة  اخلرطوم  في 
اليوم«  »ال��س��ودان  ع��ن  فكتبت  ب��اخل��رط��وم 
عن  عبارة  كانت  صفحة  وعشرين  مئة  في 
سياحة في أرض السودان شماله وجنوبه 
الغربي  اإلنسان  من  رؤي��ة   , وغربه  شرقه 
اخلرطوم  عن  فتحدثت   . للسودان وشعبه 
 , السوداني  والشعب  السوداني  والريف 
كما حتدثت عن الالجئني في السودان وما 
أكثرهم , وخصصت مساحة كبيرة لوضع 
العادات  تناولت  كما   , السودان  في  املرأة 
)طقوس  واألت����راح  األف����راح  ف��ي  املعتمدة 
ال����زواج واجل��ن��ائ��ز( , حت��دث��ت ع��ن الدين 
لم  كما   , السنوية  الدينية  وامل��ه��رج��ان��ات 
 , السودانية  واملائدة  الطعام  عادات  تنس 
وختمت بحثها عن الفن في السودان سواء 

الشعر أو الغناء أو الرسم .

)3(
واخ����ي����رًا, ل���م ي��ك��ت��م��ل ه����ذا ال��س��ف��ر إال 
بتناول حملة عن الفن التشكيلي السوداني 
في  والناقد  الباحث  له  قدم  املعاصروالذي 
الفن التشكيلي محمد موسى, حيث تناول 
في  البصرية  والثقافة  التشكيلي  املشهد 
االول  الرعيل  منذ  بتتبعها  وذلك  السودان 
رواد الفن املدرسي حيث تأسيس وافتتاح 
والى  اخل��رط��وم  بجامعة  التصميم  كلية 

يومنا هذا . 
ُيعتبر العقد الثالث من القرن العشرين 
مبفهومها  الفنية  ال��ل��وح��ة  ظ��ه��ور  ب��داي��ة 
الفنان  يرسمها  التى  اللوحة  أي  الغربى, 
التواصل  الذاتية وبغرض  ُرَؤاُه  ِلُتَعّبر عن 
اإلبداعية,  جتربته  خ��الل  من  اآلخرين  مع 
احلامل,  لوحة  بتسميتها  أصطلح  والتى 
خامات  توظيف  ف��ى  ال��ف��ن��ان��ون  ب��دأ  حيث 
الزيتية  األل���وان  مثل  ج��دي��دة  فنية  وم���واد 
واملائية والفحم, وأدوات الرسم املستوردة 
املطورة  احمللية  اخل��ام��ات  بعض  وأي��ض��ا 
ملعاجلة السطوح التى بدأوا فى اكتشافها 
وال��ورق...ال��خ, ومع  واألخ��ش��اب  كالقماش 
أنهم لم يتلقوا تعليمًا فنيًا أو تدريبًا علميًا 
على استخدام هذه املواد إال أنهم توّصلوا 
وبأسلوب  برع  وبعضهم  ُمرِضية,  لنتائج 
تقني عاٍل فى استعمال األلوان الزيتية فى 
الرسم, ولعّل ما  الفحم فى  التلوين ومادة 
املضمون,  هو  األول  املقام  فى  يهمهم  كان 
أو املوضوع أكثر من البحث فى التقنيات 
الفني  التذّوق  عملية  في  أساسي  كعنصر 
باملفهوم املعاصر, وكان التعبير عن البيئة 
أشكال  ع��ن  والبحث  التقليدية  وثقافتها 
فنية يساعد على تكوين فن جديد يختلف 
عن الفنون التقليدية املتوارثة هو غرضهم 
املرحلة  ه��ذه  أط��ل��ق على  وق��د  األس��اس��ي. 
مرحلة البدايات األولى للتشكيل السوداني 
امل��ع��اص��ر, أو اس���م )ف���ن امل��ق��اه��ي(. فنجد 
اخلاّلبة,  الطبيعية  املناظر  رسم  من  منهم 
والطبيعة الصامتة وصّوروا بدقة مناسبات 
الدينية  والشخصيات  طقسية,  اجتماعية 
والنضالية, كالفنان علي عثمان علي الذى 
كان يعرض أعماله فى املقاهى املعروفة فى 
اخلرطوم, قهوة الزئبق وود اآلغا, والعودة 
األدباء  من  الثقافة  أهل  َها  َيُؤُمّ كان  والتي 
اشتهروا  الذين  الفنانني  وم��ن  والفنانني, 
ف��ى ه���ذه امل��رح��ل��ة ال��ف��ن��ان ع��ي��ون كديس, 
بإنتاجه  ُع��رف  ال��ذى  سالم  أحمد  والفنان 
ال��ل��وح��ات باأللوان  ال��غ��زي��ر وامل��ت��ن��وع م��ن 
احمللية  للمواد  باإلضافة  واملائية  الزيتية 
أوائل  من  وهو  وغيرها  )ط��الء(  كالبوهية 

مبعاجلة  اهتموا  ال��ذي��ن  ال���رواد  الفنانني 
مواد  بإضافة  اللوحة  سطح  ف��ى  امللمس 
رسم  من  متعددة,  مواضيع  تناول  الصقة, 
الطبيعية  واملناظر  الوطنية  للشخصيات 
م��ن ال��ري��ف ال��س��ودان��ى. ومت��ي��زت لوحات 
الفنان العريفي الزيتية باحتفائها مبظاهر 
جحا  الفنان  وُيعتبر  االجتماعية,  احلياة 
معرضًا  أق��ام  سوداني  تشكيلي  فنان  أول 
تشكيليًا باملعنى االحترافي داخل السودان 
وخارجه أيضًا. ُعرف عن رواد فن املقاهي 
بأنهم ينتمون لتيار الواقعية الكالسيكية, 
ال��واق��ع��ي��ة قليل م��ن خ���رج م��ن إطار  وف���ي 
رسم الوجوه )البورتريه(. وهذا التضييق 
)البورتريه(  في  فنهم  وحصر  الطرح  في 
درجة  األول  العامل  مهمني,  لعاملني  راجع 
ذاك  في  الناس  لدي  بالفنون  العام  الوعي 
الوقت وثقافتهم البصرية, والعامل الثاني 
ب من رسم وجوه األعيان  يرجع إلى الَتَكُسّ
التجار  وكبار  الدينية  الطوائف  وشيوخ 
باملدينة وهذا ما يدر على الفنانني الكسب 

الوفير.   
منتصف  ف��ي  ال��ف��ن��ون  كلية  اف��ت��ت��اح  مت 
األربعينيات من القرن العشرين في ظروف 
خاصة واستثنائية جدًا, فقد عاش املجتمع 
ال��س��ودان��ي ف��ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة ال��ع��دي��د من 
األحداث السياسية والتي كان لها التأثير 
على مصير البالد فيما بعد. من ضمن تلك 
من  ب��االس��ت��ق��الل  املطالبة  ك��ان��ت  األح����داث 
اجلمعي  الوعي  ك��ان  لذلك  البرملان,  داخ��ل 
والوجدان الشعبي معّبًأ ومشحونًا بطاقات 
ثورية ووطنية جّياشة. يرتبط تاريخ كلية 
ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة مباضي 
الذي  قرينلو  بيير  ج��ان  املستر  وت��اري��خ 
ُيعتبر األب الروحي لكلية الفنون وواضع 
الفنون  م���ادة  ل��ت��دري��س  األس��اس��ي  املنهج 
واملهن اليدوية مبعهد بخت الرضا مبدينة 
اليدوية  )األشغال  لكتابه  كان  وقد  ال��دومي 
الطريق  إنارة  في  الرئيس  الدور  والرسم( 
وتنمية  بالسودان  األولية  املدارس  ملُعّلمي 
دفعة  أول  خ��ّرج��ت  أن  وم��ن��ذ  م��ه��ارات��ه��م. 
الفنية  احلركة  مسيرة  ب��دأت  1951م,  عام 
احلديثة واملعاصرة في السودان, ومن أهم 
الفنانني الرواد األوائل من خريجى الكلية 
الذين أجنزوا أعمااًل فنية واقعية على درب 
النهج الدراسي األكادميي األستاذ عبدالله 
من  خريج  أول  وه��و  اجلنيد  ال��دي��ن  محي 
علي  وال��ف��ن��ان  )1945م(  ال��ف��ن��ون  م��درس��ة 
وقيع  عثمان  والفنان  العريفي,  مصطفى 
الفنان  الصلحي,  إب��راه��ي��م  ال��ف��ن��ان  ال��ل��ه, 
محمد  احمد  والفنان  ب��غ��دادي,  بسطاوي 
إجته  م��ا  س��رع��ان  ولكن  وغ��ي��ره��م,  شبرين 
تشكيلية  هوية  عن  البحث  إل��ى  الفنانون 
من  عودتهم  بعد  تتبلور  أخ��ذت  سودانية 

بعثاتهم الفنية في بريطانيا.
الكلية األساسية بعد  أه��داف  وك��ان من 
الفنون  ف��ي  املتخصصني  وإع���داد  ت��دري��ب 
الدراسة  تعليم طرق  اجلميلة والتطبيقية, 
وال��ب��ح��ث ف��ي ال��ت��راث احل��ض��اري والفني 
الثقافة  رب��ط  على  العمل  وك��ذل��ك  الشعبي 
والتراث احملليني بثقافات الشعوب األخرى 
واملساهمة في إثراء التراث اإلنساني بوجه 
عام. وقد دفعت كل تلك العوامل طلبة الكلية 
في ذاك الوقت للنظر في العودة إلى اجلذور, 
والدعوة إلى ضرورة احلاجة لوضع منهج 
بالفكر  اإلرت��ب��اط  إل��ى  يهدف  وعملي  فكري 
مع ضرورة  السوداني,  والتراث  والتاريخ 
االستفادة من التقنية واحلداثة املكتسبتني 
من الغرب, وقد جنم عن هذا املََخاض ماُعِرَف 
نقدّيًا فيما بعد باسم مدرسة اخلرطوم, أو 

)اخلرطوميني(.
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»تاريخ  ال��س��ف��ر  ه���ذا  يعتبر  ك��اخل��امت��ة, 
وحضارات السودان« من أهم األسفار التي 
التنوع  حيث  من   ,2017 العام  في  ص��درت 
واملوسوعية وأهمية الباحثني الذين شاركوا 
فهو سفر هجني مشترك ساهم  كتابته,  في 
فيه باحثون من تخصصات مختلفة جمعهم 
هم واح��د وه��و حب ال��س��ودان والرغبة في 
القيمة  املعلومات  وطرح  للحقائق  التوثيق 
املعلومة  ب��ني  ال��رف��ي��ع  اخل��ي��ط  يتبنّي  حتى 
التاريخية الصحيحة عن املعلومة التاريخية 
أو  السودان  داخ��ل  س��واء  للقارئ  املغلوطة 
خارجه, لكي ال يقع القارئ فريسة للمغالطات 
التاريخية . لقي هذا العمل الفريد الدعم من 
اللوفر  ومتحف  الفرنسية  اخلارجية  وزارة 
بباريس.  العربي  العالم  ومعهد  الفرنسي 
باستحقاق جائزة مؤسسة  السفر  نال هذا 
أكادميية  وجائزة  جيوفاني,  شيفر  ميشيل 
األعمال األدبية لعام 2017, كما نال بجدارة 
بباريس  العلمية  امل��ؤس��س��ات  ك��ب��رى  ث��ق��ة 
السودانولوجي  في  باعتماده مرجعًا مهما 
وهما جامعة السوربون وكوليج دي فرانس 

العريقتني . 
أخيرًا, وألهمية هذا السفر, عكف الناشر 
العربية  للغتني  ترجمته  على  العمل  على 
تناوله  دائ���رة  لتوسيع  وذل���ك  واالجن��ل��ي��زي��ة 
وتنّوع قّرائه, وال زال العمل جاريًا مع فريق 
الترجمة, على أن يرى العمل النور في نهاية 

هذا العام 2018 .

استعراض كــتاب تاريخ وحضارات السودان منذ
 ما قبل التاريخ وإلى يومنا هذا

محمد موسى ابراهيم


