اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم

ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﺟﺪ
مدير إدارة الخرائط "السابق"
دار الكـتب والوثائق القومية المصرية

أ.د .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻏﻮردو

ٔ
استاذ باحث وإطار في اإلدارة التربوية

ٔ
اكاديمية الجهة الشرقية – المملكة المغربية

أ.د .ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل

ٓ
ٔ
استاذ الحضارة واالثار القديمة
رئيس قسم التاريخ بكلية البنات
جامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية
أ.د .ﺧﻠﻴﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﺮاﻳﺒﺔ

ٔ
استاذ الجغرافيا التاريخية السياسية

نائب عميد كلية عجلون الجامعية
ٔ
جامعة البلقاء التطبيقية – المملكة االردنية الهاشمية

ٔ
استاذ التاريخ اإلسالمي

كلية الدراسات اإلنسانية
ٔ
جامعة االزهر – جمهورية مصر العربية
أ.د .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻠﻌﺮﺑﻲ

ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

@تدعو كل المهتمين بالمحافظة على تاريخ الوطن العربي إلى إثراء
صفحات الدورية بالموضوعات التاريخية.
ٔ
@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات االساتذة ،والباحثين ،والكـتاب
المتخصصين ،من مقاالت ودراسات وبحوث تاريخية.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ

ٔ
@الدوريــة متخصصــة فــي المواضــيع العلميــة و اال كاديميــة البحتــة
التـ ـ ــي تخـ ـ ــص ٔاسـ ـ ــاتذة وطـ ـ ــالب الجامعـ ـ ــات العـ ـ ــربٔ ،واصـ ـ ــحاب
الدراس ــات العلي ــا ،والب ــاحثين ف ــي الدراس ــات التاريخي ــة والعل ــوم
ذات العالقة ،والمهتمين بالقراءات التاريخية@ @@.
 الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا ،وال
تعب ــر بالض ــرورة ع ــن جه ــة نظ ــر دوري ــة ك ــان التاريخي ــةٔ ،او هيئ ــة
التحرير.

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

ّ
ال ّ
ّ
مسؤولية عن الموضوعات التي يـتم
تتحمل دورية كان التاريخية ٔا ّية
نش ــرها ف ــي الدوري ــة .ويتحم ــل ال ُكـت ــاب بالت ــالي كام ــل المس ــؤولية ع ــن
كـتابـاتهم التــي تخـالف القــوانينٔ ،او تنتهــك حقـوق ّ
الملكيــةٔ ،او حقــوق
ٓ
ٓ
االخرين ٔاو ٔاي طرف اخر.

ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ٓ
كلية االداب والعلوم اإلنسانية
جامعة الجياللي ليباس– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

دوريـة كــان التاريخيــة غيــر مدعومــة مــن ٔايــة جهــة داخليــة ٔاو خارجيــة ٔاو
حــزب ٔاو تيــار سياســي ،إنمــا هــي منبــر علمــي ثقــافي مســتقل يعتمــد علــى
جهــود المخلصــين مــن ٔاصــحاب الفكــر ومحبــي الثقافــة الــذين يؤمنــون
ٔ
باهمية الدراسات التاريخية.

ٔ
استاذ تاريخ العصور الوسطى

ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﺒﺮ:

ٔ
استاذ التاريخ الوسيط

أ.د .ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ

ٓ
كلية االداب والعلوم اإلنسانية
جامعة الباحة– المملكة العربية السعودية
أ.د .ﺑﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻒ

@

كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي
خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم

ٔ
ارشيف اإلنترنت الرقمي العالمي
منظمة غير ربحية )سان فرانسيسكو(

الجمهورية العربية السورية
@

أ.د .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ

ٔ
استاذ الجغرافيا وعميد الشئون العلمية
جامعة بخت الرضا – جمهورية السودان

www.nashiri.net
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دار ناشري للنشر اإللكـتروني – الكويت
ٔ
اول دار نشر ومكـتبة إلكـترونية عربية مجانية
ٔ
تاسست يوليو ٢٠٠٣

ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤﻜَّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

أ.د .ﻧﻬﻠﺔ اﻧﻴﺲ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ٔاول دورية عربية ُم ّ
حكمة ربع سنوية متخصصة في الدراسات التاريخية
ٔ
ٔ
تصدر في شكل إلكـتروني ،تاسست غرة جمادى االول  ١٤٢٩هجرية،
ٔ
ٔ
وصدر العدد االول منها في سبتمبر ) ايلول ( ٢٠٠٨

www.archive.org
א

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون – ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٤

٢

أ.د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﻮﻧﺲ
ٔ
كاتب وباحث وقاص وروائي واستاذ جامعي
عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية
الجمهورية العربية السورية
أ.د .ﻧﺎﻇﻢ رﺷﻢ ﻣﻌﺘﻮق اﻹﻣﺎرة

ٔ
استاذ مساعد التاريخ المعاصر

ٓ
قسم التاريخ – كلية االداب
جامعة البصرة – جمهورية العراق

ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﺭﻳﺔ

ك ــان التاريخي ــة مس ــجلة وف ــق النظ ــام الع ــالمي لمعلوم ــات ال ــدوريات،
وحاصلة على الترقيم الدولي المعياري الموحد للدوريات:
ISSN: 2090 – 0449 Online
ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ

سلس ــلة الم ــؤرخ الص ــغير ،ه ــي سلس ــلة
كـتب علمية تاريخيـة ،تهـدف إلـى تـوفير
المعلوم ــة العلمي ــة ح ــول الموض ــوعات
ٔ
التاريخية التي تهـم البـاحثين ،باسـلوب
ٔاك ــاديمي موث ــق يتواف ــق م ــع متطلب ــات
البحـ ــث العلمـ ــي .وتسـ ــتهدف السلسـ ــلة
الطالب والباحثين إلرشادهم في طريق
البحـ ــث العلم ـ ــي ،واإلعالم ـ ــي ُ
والمعل ـ ــم
والمثقــف العربــي لمســاعدتهم علــى نشــر
الوعي التاريخي.

أ.د .ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ دروﻳﺶ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

ٓ
ٔ
استاذ االثار اإلسالمية

ٔ
رئيس مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات االثرية
جامعة المنيا – جمهورية مصر العربية
أ.د .ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺸﻄﺸﺎط
ٔ
استاذ التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية

ٓ
قسم التاريخ  -كلية االداب
جامعة بنغازي  -دولة ليبيا

أ.د .ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻳﺲ

ٓ
ٔ
استاذ االثار اإلسالمية

ٓ
كلية االداب
جامعة سوهاج  -جمهورية مصر العربية
أ.د .ﻋﺎرف ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺮﻋﻮي

ٔ
استاذ التاريخ الحديث والمعاصر
ٓ
نائب عميد كلية االداب
جامعة إب  -الجمهورية اليمنية

د .أﻧﻮر ﻣﺤﻤﻮد زﻧﺎﺗﻲ

ٔ
استاذ التاريخ اإلسالمي

كلية التربية
جامعة عين شمس  -جمهورية مصر العربية

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

إﺳﺮاء ﻋﺒﺪ رﺑﻪ

ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ

 يحـ ـ ــق للكاتـ ـ ــب إعـ ـ ــادة نشـ ـ ــر المقـ ـ ــال )البحـ ـ ــث( بصـ ـ ــورة ورقيـ ـ ــة
ٔاو إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير.
 يحق للدورية إعادة نشر المقـاالت والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات
غير ربحية دون الرجوع للكاتب.
ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ

توج ـ ـ ــه المراس ـ ـ ــالت واالقتراح ـ ـ ــات والموض ـ ـ ــوعات المطلوب ـ ـ ــة للنش ـ ـ ــر
باس ــم رئ ــيس تحري ــر دوري ــة ك ــان التاريخي ــة عل ــى البري ــد اإللكـترون ــي:
mr.ashraf.salih@gmail.com
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ٔ
لمزيد من التواصل بإمكانك مطالعـة الدوريـة واالرشـيف بالكامـل علـى
الموقع اإللكـتروني باإلضافة إلى مزيد من التفاعل  ..نحن بانتظاركم
www.kanhistorique.org
www.historicalkan.co.nr

إﻳﻤﺎن ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ

ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ٢٠١٤ – ٢٠٠٨

اﻹﺷﺮاف
اﻟﻠﻐﻮي

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺪ رﺑﻪ

@

@ @

@

ISSN: 2090 – 0449

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ

ٔ
استاذ بـاحث في تـاريخ وتـراث العصـور الوسطى
ٔ
عضو هيئة التدريس في جامعتي ابن رشد واريس

ترتبط دورية كان التاريخيـة بعالقـات تعـاون مـع عـدة مؤسسـات عربيـة
ودوليــة بهــدف تعزيــز العمــل العلمــي فــي المجــاالت ذات االختصــاص
المش ــترك ،وتعظ ــيم الفائ ــدة م ــن البح ــوث والدراس ــات الت ــي تنش ــرها
الدوريــة ،وتوســيع حجــم المشــاركة لتشــمل الفائــدة كــل ٔانحــاء الــوطن
العربي.

ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤﻜَّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

رﺋﻴﺲ

د .أﺷﺮف ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ

ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون – ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٤

٣


אא 

ُ َ ْﱠ
ﱠدو ِرية كان التا ِرْيخية
ﱠ
علمية عاملية ُم َحك َمة ربع سنوية

] l]ð]†qý]æ‚Â]çÏÖ]æl^‰^éŠÖ

ُ َ ْ
ترح ــب ﱠد ِوري ــة ك ــان ال ﱠت ِارْيخي ــة بنش ــر البح ــوث الجي ــدة والجدي ــدة املبتك ــرة ــي أي م ــن حق ــول الدراس ــات التاريخي ــة ،أو العل ــوم املس ــاعدة ذات
ْ
العالق ــة ،ويش ــمل ذل ــك ك ــل العل ــوم نظ ـ ًـرا لطبيعة ال ﱠت ـ ِـارْيخ كعل ــم يتن ــاول النشاط ٕالانس ــاني كاف ــة .م ــع مراع ــاة ع ــدم تع ــارض ٔالاعم ــال العلمي ــة
املقدم ــة للنش ــر م ــع العقائ ــد الس ــماوية ،وأال تتخ ــذ أي ــة ص ــفة سياس ــية ،وأال تتع ــارض م ــع ٔالاعـ ـراف ؤالاخ ــالق الحمي ــدة ،وأن تتس ــم بالج ـ ّـدة
ؤالاصالة واملوضوعية ،وتكتب بلغة عربية سليمة ،وأسلوب واضح.







] íéÛ×ÃÖ]l^‰]…‚Ö]æpçvfÖ
 تقب ــل ٔالاعم ــال العلمي ــة املكتوب ــة ب ــاللغت ن العربي ــة وٕالانجل ي ــة
ال ـ لــم يســبق نشــرها أو تقــديمها للنشــر ــي مجلــة إلك ﺮونيــة أو
مطبوعة أخرى.
 تقبــل البحــوث والدراســات املنشــورة مــن قبــل ــي صــورة ورقيــة،
وال تقبــل ٔالاعمــال الت ـي ســبق نشــرها ــي صــورة رقميــة :مــدونات/
منتـ ـ ــديات /مواقـ ـ ــع /مجـ ـ ــالت إلك ﺮونيـ ـ ــة ،ويسـ ـ ــتث مـ ـ ــن ذلـ ـ ــك
املواضيع القيمة حسب تقييم رئيس التحرير.
 يجــب أن يتسـم البحــث العلمـ بـ َ
ـالج ْودة ؤالاصــالة ــي موضــوعه
ً
متوافقا مع عنوانه.
ومنهجه وعرضه،

ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤﻜَّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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ُ َ
ﱠ
ْ
تس ـ ـ ـ ى ﱠد ِوري ـ ـ ــة ك ـ ـ ــان الت ِاريخي ـ ـ ــة إ ـ ـ ــى اس ـ ـ ــتيعاب رواف ـ ـ ــد ك ـ ـ ــل ٔالافك ـ ـ ــار
والثقافـ ــات ذات البعـ ــد التـ ــاري ي ،ويسـ ــعدها أن تسـ ــتقبل مسـ ــاهمات
ُ
أصحاب القلـم مـن ٔالاسـاتذة ٔالاكـاديمي ن والبـاحث ن والك ﱠتـاب املثقفـ ن
ٔالافاض ـ ــل ،ض ـ ــمن أقس ـ ــام الدوري ـ ــة :البح ـ ــوث والدراس ـ ــات ،ع ـ ــروض
الكتب ،عروض ٔالاطاريح الجامعية ،تقارير اللقاءات العلمية.
هيئة التحرير:
ُ
 تعط ــى ٔالاولوي ــة ــي النش ــر للبح ــوث والع ــروض والتق ــارير حس ــب
ٔالاســبقية الزمنيــة للــورود إ ــى هيئــة تحريــر الدوريــة ،وذلــك بعــد
ــا مــن هيئــة التحكــيمً ،
ووفقــا لالعتبــارات العلميــة والفنيــة
إجاز
ال تراها هيئة التحرير.
 تقــوم هيئــة التحريــر بــالقراءة ٔالاوليــة للبحــوث العلميــة املقدمــة
للنشـ ــر بالدوريـ ــة للتأكـ ــد مـ ــن تـ ــوافر مقومـ ــات البحـ ــث العلم ـ ـ ،
وتخض ـ ــع البح ـ ــوث والدراس ـ ــات واملق ـ ــاالت بع ـ ــد ذل ـ ــك للتحك ـ ــيم
العلم واملراجعة اللغوية.
 يكتفــي باإلجــازة مــن قبــل اثنـ ن مــن أعضــاء هيئــة التحريــر لنشــر
مراجعـ ـ ــات الكت ـ ـ ــب ،ؤالاطـ ـ ــاريح الجامعي ـ ـ ــة ،وتقـ ـ ــارير اللق ـ ـ ــاءات
العلمية.
 يح ـ ــق لهيئ ـ ــة التحري ـ ــر إج ـ ـراء التع ـ ــديالت الش ـ ــكلية ع ـ ــى امل ـ ــادة
املقدم ـ ــة للنش ـ ــر ل ـ ــتكن وف ـ ــق املعي ـ ــار ) (IEEEتنس ـ ــيق ال ـ ــنص ـ ــي
عمودين ،مع مراعاة توافق حجم ونوع الخط مع نسخة املقـال
املعياري.
ً
 تقــوم هيئــة التحريــر باختيــار مــا تـراﻩ مناســبا للنشــر مــن الجرائــد
واملج ـ ــالت املطبوع ـ ــة وٕالالك ﺮوني ـ ــة م ـ ــع ع ـ ــدم ٕالاخ ـ ــالل بحق ـ ــوق
الدوريات واملواقع وذكر مصدر املادة املنشورة.
هيئة التحكيم:
 يعتم ــد ق ـرار قب ــول البح ــوث املقدم ــة للنش ــر ع ــى توص ــية هيئ ــة
ً
تحكيمــا س ـ ًـريا
التحريــر واملحكم ـ ن؛ حيــث يــتم تحكــيم البحــوث
بإرسال العمل العلمـ إ ـى املحكمـ ن بـدون ذكـر اسـم الباحـث أو
م ـ ــا ي ـ ــدل ع ـ ــى شخص ـ ــيته ،ويرف ـ ــق م ـ ــع العم ـ ــل العلمـ ـ ـ املـ ـ ـراد
تحكيمــه اســتمارة تقــويم تضــم قائمــة باملعــاي ﺮ ال ـ ع ــى ضــو ا
يتم تقويم العمل العلم .
 يس ـ ــتند املحكم ـ ــون ـ ــي ق ـ ـرارا م ـ ــي تحك ـ ــيم البح ـ ــث إ ـ ــى م ـ ــدى
ارتب ـ ــاط البح ـ ــث بحق ـ ــل املعرف ـ ــة ،والقيم ـ ــة العلمي ـ ــة لنتائج ـ ــه،

ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه ،ودقة ٔالادبيـات املرتبطـة
بموضــوع البحــث وشــمولها ،باإلضــافة إ ــى ســالمة امل ــاج العلمـ
املسـ ـ ــتخدم ـ ـ ــي الدراسـ ـ ــة ،ومـ ـ ــدى مالءمـ ـ ــة البيانـ ـ ــات والنتـ ـ ــائج
ال ائية لفرضيات البحث ،وسـالمة تنظـيم أسـلوب العـرض مـن
حيـ ـ ـ ــث صـ ـ ـ ــياغة ٔالافكـ ـ ـ ــار ،ولغـ ـ ـ ــة البحـ ـ ـ ــث ،وجـ ـ ـ ــودة الجـ ـ ـ ــداول
ؤالاشكال والصور ووضوحها.
البح ـ ــوث والدراس ـ ــات ال ـ ـ يق ـ ــﺮح املحكم ـ ــون إج ـ ـراء تع ـ ــديالت
جذري ـ ــة عل ـ ــا تع ـ ــاد إ ـ ــى أص ـ ــحا ا إلجرا ـ ــا ـ ــي موع ـ ــد أقص ـ ــاﻩ
أسبوع ن من تـاريخ إرسـال التعـديالت املق ﺮحـة إ ـى املؤلـف ،أمـا
إذا كانت التعديالت طفيفة فتقوم هيئة التحرير بإجرا ا.
تبــذل هيئــة التحريــر الجهــد الــالزم إلتمــام عمليــة التحكــيم ،مــن
متابعــة إج ـراءات التعــديل ،والتحقــق مــن اســتيفاء التصــويبات
والتع ــديالت املطلوب ــة ،ح ـ التوص ــل إ ــى ق ـرار بش ــأن ك ــل بح ــث
مقدم قبل النشـر ،بحيـث يـتم اختصـار الوقـت الـالزم لـذلك إ ـى
أدنى حد ممكن.
ــي حال ــة ع ــدم مناس ــبة البح ــث للنش ــر ،تق ــوم الدوري ــة بإخط ــار
الباح ــث ب ــذلك .أم ــا بالنس ــبة للبح ــوث املقبول ــة وال ـ اجت ــاز ت
التحك ــيم وف ــق الض ــوابط العلمي ــة املتع ــارف عل ــا ،واس ــتوفت
قواع ـ ــد وش ـ ــروط النش ـ ــر بالدوري ـ ــةُ ،
فيم ـ ــنح ك ـ ــل باح ـ ــث إف ـ ــادة
بقبول بحثه للنشر.
تق ـ ــوم الدوري ـ ــة بالت ـ ــدقيق اللغ ـ ــوي لألبح ـ ــاث املقبول ـ ــة للنش ـ ــر،
وتقوم هيئة التحرير بعـد ذلـك بمهمـة تنسـيق البحـث ليخـرج ـي
الشكل ال ائي املتعارف عليه إلصدارات الدورية.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون – ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٤

٤


אא 

 ال ـ ـ ام الكاتـ ــب باألمانـ ــة العلميـ ــة ـ ــي نقـ ــل املعلومـ ــات واقتبـ ــاس
ٔالافكــار وعزوهــا ألصــحا ا ،وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة املتعــارف
عل ا.
 اعتم ــاد ٔالاص ــول العلمي ــة ــي إع ــداد وكتاب ــة البح ــث م ــن توثي ــق
وهـ ـ ــوامش ومصـ ـ ــادر ومراجـ ـ ــع ،مـ ـ ــع الال ـ ـ ـ ام بعالمـ ـ ــات ال ـ ـ ــﺮقيم
املتنوعة.
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ينب ــي أال يزي ــد حج ــم البح ــث ع ــى ثالث ـ ن ) (٣٠ص ــفحة ،م ــع الال ـ ام
بالقواعد املتعارف عل ـا ً
عامليـا بشـكل البحـوث ،بحيـث يكـون املحتـوى
حسـ ـ ــب التسلسـ ـ ــل :ملخـ ـ ــص ،مقدمـ ـ ــة ،موضـ ـ ــوع البحـ ـ ــث ،خاتمـ ـ ــة،
مالحقٔ) :الاشكال /الجداول( ،الهوامش ،املراجع.
 عنوان البحث:
يجـ ــب أن ال يتجـ ــاوز عنـ ــوان البحـ ــث عشـ ــرين ) (٢٠كلمـ ــة ،وأن
يتناسـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــع مضـ ـ ـ ــمون البحـ ـ ـ ــث ،ويـ ـ ـ ــدل عليـ ـ ـ ــه ،أو يتضـ ـ ـ ــمن
الاستنتاج الرئيﺴ .
نبذة عن املؤلف )املؤلف ن(:
يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف ي حدود ) (٥٠كلمـة تبـ ن
آخ ـ ــر درج ـ ــة علمي ـ ــة حص ـ ــل عل ـ ــا ،واس ـ ــم الجامع ـ ــة )القس ـ ــم/
الكلي ـ ـ ــة( ال ـ ـ ـ حص ـ ـ ــل م ـ ـ ــا ع ـ ـ ــى الدرج ـ ـ ــة العلمي ـ ـ ــة والس ـ ـ ــنة.
والوظيفية الحالية ،واملؤسسة أو الجهـة أو الجامعـة ال ـ يعمـل
ل ـ ــد ا ،واملج ـ ــاالت الرئيس ـ ــة الهتمامات ـ ــه البحثي ـ ــة .م ـ ــع توض ـ ــيح
عنـ ـ ـ ــوان املراسـ ـ ـ ــلة )العنـ ـ ـ ــوان ال ﺮيـ ـ ـ ــدي( ،وأرقـ ـ ـ ــام ) التليفـ ـ ـ ــون-
املوبايل /الجوال -الفاكس(.
 صورة شخصية:
ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع البحث ،كما
تســتخدم بغــرض إنشــاء صــفحة للكاتــب ــي موقــع الدوريــة ع ــى
شبكة ٕالان ﺮنت.
 ملخص البحث:
يج ــب تق ــديم ملخ ــص للبحـ ـوث والدراس ــات باللغ ــة العربي ــة ــي
حدود ) (١٥٠ - ١٠٠كلمة.
البح ـ ــوث والدراس ـ ــات باللغ ـ ــة ٕالانجل ي ـ ــة ،يرف ـ ــق معه ـ ــا ملخ ـ ــص
باللغة العربية ي حدود ) (٢٠٠ - ١٥٠كلمة.
 الكلمات املفتاحية:
الكلم ـ ــات التـ ـ ـي تس ـ ــتخدم للفهرس ـ ــة ال تتج ـ ــاوز عش ـ ــرة كلم ـ ــات،
يختارهــا الباحــث بمــا يتواكــب م ــع مض ــمون البحــث ،و ــي حالــة
عدم ذكرهـا ،تقـوم هيئـة التحريـر باختيارهـا عنـد فهرسـة املقـال
وإدراجــه ــي قواعــد البيانــات بغــرض ظهــور البحــث أثنــاء عمليــة
البحث والاس ﺮجاع ع ى شبكة ٕالان ﺮنت.
 مجال البحث:
ٕالاشارة إ ى مجال تخصص البحث املرسل "العام والدقيق".



املقدمة:
تتضـ ـ ــمن املقدمـ ـ ــة بوضـ ـ ــوح دوا ـ ـ ــي إج ـ ـ ـراء البحـ ـ ــث )الهـ ـ ــدف(،
وتسـاؤالت وفرضـيات البحـث ،مــع ذكـر الدراسـات الســابقة ذات
العالقة.
موضوع البحث:
يرا ــي أن تــتم كتابــة البحــث بلغــة عربيــة ســلمية واضــحة مركــزة
وبأس ـ ــلوب علمـ ـ ـ حي ـ ــادي .وينب ـ ــي أن تك ـ ــون الط ـ ــرق البحثي ـ ــة
واملنهجيـ ـ ــة املسـ ـ ــتخدمة واضـ ـ ــحة ،ومالئمـ ـ ــة لتحقيـ ـ ــق الهـ ـ ــدف،
وتت ـ ــوفر ف ـ ــا الدق ـ ــة العلمي ـ ــة .م ـ ــع مراع ـ ــاة املناقش ـ ــة والتحلي ـ ــل
املوض ـ ــو ي اله ـ ــادف ـ ــي ض ـ ــوء املعلوم ـ ــات املت ـ ــوفرة بعي ـ ـ ًـدا ع ـ ــن
الحشو ) تكرار السرد(.
الجداول ؤالاشكال:
ينب ـ ــي تـ ــرقيم كـ ــل جـ ــدول )شـ ــكل( مـ ــع ذكـ ــر عنـ ــوان يـ ــدل ع ـ ــى
فحــواﻩ ،وٕالاشــارة إليــه ــي مـ ن البحــث ع ــى أن يــدرج ــي املالحــق.
ويمك ـ ــن وض ـ ــع الج ـ ــداول ؤالاش ـ ــكال ـ ــي م ـ ـ ن البح ـ ــث إذا دع ـ ــت
الضرورة إ ى ذلك.
الصور التوضيحية:
ــي حالــة وجــود صــور تــدعم البحــث ،يجــب إرســال الصــور ع ــى
ال ﺮيد ٕالالك ﺮوني ي >ملـف منفصـل< ع ـى هيئـة ) ،(JPEGحيـث
أن وضـ ــع الصـ ــور ـ ــي ملـ ــف الكتابـ ــة ) (Wordيقلـ ــل مـ ــن درجـ ــة
وضوحها )(Resolution
خاتمة )خالصة(:
تحتــوي ع ــى عــرض موضــو ي للنتــائج والتوصــيات الناتجــة عــن
محتــوى البحــث ،ع ــى أن تكــون مــوجزة بشــكل واضــح ،وال ت ـأتي
مكررة ملا سبق أن تناوله الباحث ي أجزاء سـابقة مـن موضـوع
البحث.
الهوامش:
يجـ ـ ــب إدراج الهـ ـ ــوامش ـ ـ ــي شـ ـ ــكل أرقـ ـ ــام متسلسـ ـ ــلة ـ ـ ــي ايـ ـ ــة
ً
البحــث ،مــع مراعــاة أن يذكــر اســم املصــدر أو املرجــع كــامال عنــد
ٕالاشــارة إليــه ألول مــرة ،فــإذا تكــرر يســتخدم الاس ــم املختصــر،
ً
وع ـ ــى ذل ـ ــك فس ـ ــوف ي ـ ــتم فق ـ ــط إدراج املس ـ ــتخدم فع ـ ــال مـ ـ ــن
املصــادر واملراجــع ــي الهــوامش .يمكــن للباحــث إتبــاع أي أســلوب
ـ ــي توثي ـ ــق الحوا ـ ـ )اله ـ ــوامش( بش ـ ــرط التوحي ـ ــد ـ ــي مجم ـ ــل
الدراسـ ــة ،وبإمك ـ ــان الباح ـ ــث اسـ ــتخدام نم ـ ــط ""APA Style
الش ــائع ــي توثي ــق ٔالابح ــاث العلمي ــة والتطبيقي ــة ) American
 ،(Psychological Associationحيــث ُيشــار إ ــى املرجــع ــي املـ ن
ً
بعــد فقــرة الاقتبــاس مباشــرة وفــق ال ﺮتيــب التــا ي) :اســم عائلــة
املؤلــف ،ســنة النشــر ،رقــم الصــفحة( ،ع ــى أن تــدون ٕالاحــاالت
املرجعية كاملة ي اية البحث.
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 تصدر د ِورية كان الت ِاريخية أربع مرات ي السنة:
)مارس -يونيو – سبتم ﺮ – ديسم ﺮ(.
 الدوريــة متاحــة للقـراءة والتحميــل ع ــﺮ موقعهــا ٕالالك ﺮونــي ع ــى
شبكة ٕالان ﺮنت.
ُ
ﱠ
َ 
ترسـ ـ ــل ٔالاعـ ـ ــداد الجديـ ـ ــدة إ ـ ـ ــى كتـ ـ ــاب الدوريـ ـ ــة ع ـ ـ ــى بريـ ـ ــدهم
ٕالالك ﺮوني الخاص.
 ي ـ ــتم ٕالاع ـ ــالن ع ـ ــن ص ـ ــدور الدوري ـ ــة ع ـ ــﺮ املواق ـ ــع املتخصص ـ ــة،
واملجموعات ال ﺮيدية ،والشبكات الاجتماعية.
] lø‰]†¹
ُ ت َ
رسل الاستفسارات والاق ﺮاحات إ ى ال ﺮيد ٕالالك ﺮوني:
info@kanhistorique.org
ُ ت َ
رسل ٔالاعمال املطلوبة للنشر إ ى رئيس التحـريـر:
mr.ashraf.salih@gmail.com
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 املؤل ــف مس ــئول مس ــئولية كامل ــة عم ــا يقدم ــه للنش ــر بالدوري ــة،
وعن توافر ٔالامانة العلمية به ،سواء ملوضـوعه أو ملحتـواﻩ ولكـل
ما يرد بنصه و ى ٕالاشارة إ ى املراجع ومصادر املعلومات.
 جميــع ٓالاراء ؤالافكــار واملعلومــات الــواردة بالبحــث تع ــﺮ عــن رأى
كات ــا وع ــى مس ــئوليته ه ــو وح ــدﻩ وال تع ــﺮ ع ــن رأى أح ــد غ ــﺮﻩ،
وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية ي ذلك.
ُ
 ترس ــل الدوري ــة لكـ ــل ص ــاحب بحـ ــث أج ـ ـ للنشـ ــر ،نس ــخة مـ ــن
العـ ــدد املنشـ ــور بـ ــه البحـ ــث ،ومسـ ــتلة مـ ــن البحـ ــث ع ـ ــى ال ﺮيـ ــد
ٕالالك ﺮوني.
 يحــق للكاتــب إعــادة نش ــر البحــث بصــورة ورقي ــة ،أو إلك ﺮوني ــة
بع ـ ــد نش ـ ــرﻩ ـ ــي الدوري ـ ــة دون الرج ـ ــوع لهيئ ـ ــة التحري ـ ــر ،ويح ـ ــق
للدوريــة إعــادة نش ــر املقــاالت والبح ــوث بص ــورة ورقيــة لغاي ــات
غ ﺮ ربحية دون الرجوع للكاتب.
ً
 يح ــق للدوري ــة إع ــادة نش ــر البح ــث املقب ــول منفص ــال أو ض ــمن
مجموعـ ــة مـ ــن املسـ ــاهمات العلميـ ــة ٔالاخـ ــرى بلغ ـ ــا ٔالاصـ ــلية أو
م ﺮجمــة إ ــى أيــة لغــة أخــرى ،وذلــك بصــورة إلك ﺮونيــة أو ورقيــة
لغايات غ ﺮ ربحية.
ّ
 ال تـ ــدفع املجل ـ ــة أي ـ ــة مكاف ـ ــآت ماليـ ــة عم ـ ــا تقبل ـ ــه للنش ـ ــر ف ـ ــا،
ً
ويعت ـ ــﺮ م ـ ــا ينش ـ ــر ف ـ ــا إس ـ ـ ً
معنوي ـ ـا م ـ ــن الكات ـ ــب ـ ــي إث ـ ـراء
ـهاما
املحتوى الرقم العربي.
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 املراجع:
يجب أن تكون ذات عالقـة فعليـة بموضـوع البحـث ،وتوضـع ـي
ايــة البحــث ،وتتضــمن قائمــة املراجــع ٔالاعمــال ال ـ تــم ٕالاشــارة
إل ا فقط ي الهوامش ،أي يجب أال تحتوي قائمة املراجع ع ى
أي مرج ــع ل ــم ت ــتم ٕالاش ــارة إلي ــه ض ــمن البح ــث .وترت ــب املراج ــع
ً
طبقـ ــا لل ﺮتيـ ــب الهجـ ــائي ،وتصـ ــنف ـ ــي قائمـ ــة واحـ ــدة ـ ــي ايـ ــة
البح ـ ــث مهمـ ـ ــا كـ ـ ــان نوعهـ ـ ــا :كت ـ ــب ،دوريـ ـ ــات ،مجـ ـ ــالت ،وثـ ـ ــائق
رس ــمية… ،ال ــخ ،ويمك ــن للباح ــث إتب ــاع أي أس ــلوب ــي توثي ــق
املراجع واملصادر بشرط التوحيد ي مجمل الدراسة.
 gjÓÖ]šæ†Â
 تنشر الدورية املراجعات التقييميـة للكتـب "العربيـة ؤالاجنبيـة"
حديث ــة النش ــر .أم ــا مراجع ــات الكت ــب القديم ــة فتك ــون حس ــب
قيمة الكتاب وأهميته.
 يجــب أن يعــالج الكتــاب إح ــدى القضــايا أو املجــاالت التاريخيــة
املتعددة ،ويشتمل ع ى إضافة علمية جديدة.
ً
ملخصــا ً
وافيــا ملحتوي ـات الكتــاب ،مــع بيــان أهــم
 يعــرض الكاتــب
أوج ــه التم ـ وأوج ــه القص ــور ،وإب ـراز بيان ــات الكت ــاب كامل ــة ــي
أول الع ـ ـ ــرض) :اسـ ـ ـ ــم املؤلـ ـ ـ ــف /املحق ـ ـ ــق /امل ـ ـ ـ ــﺮجم ،الطبعـ ـ ـ ــة،
الناش ـ ـ ـ ــر ،مك ـ ـ ـ ــان النش ـ ـ ـ ــر ،س ـ ـ ـ ــنة النش ـ ـ ـ ــر ،السلس ـ ـ ـ ــلة ،ع ـ ـ ـ ــدد
الصفحات(.
 أال تزيد عدد صفحات العرض عن ) (١٢صفحة.
 íéÃÚ^¢]xè…^ù]šæ†Â
 تنش ــر الدوريـ ـة ع ــروض ٔالاط ــاريح الجامعي ــة )رس ــائل ال ــدكتوراﻩ
واملاجس ـ ــت ﺮ( ال ـ ـ ـ تـ ـ ــم إجاز ـ ـ ــا بالفع ـ ــلُ ،ويرا ـ ـ ــى ـ ـ ــي ٔالاطـ ـ ــاريح
)الرس ــائل( موض ــوع الع ــرض أن تك ــون حديث ــة ،وتمث ــل إض ــافة
علمي ــة جدي ــدة ــي أح ــد حق ــول الدراس ــات التاريخي ــة والعل ــوم
ذات العالقة.
 إب ـراز بيان ــات ٔالاطروح ــة كامل ــة ــي أول الع ــرض )اس ــم الباح ــث،
اسم املشرف ،الكلية ،الجامعة ،الدولة ،سنة ٕالاجازة(.
 أن يشــتمل العــرض ع ــى مقدمــة لبيــان أهميــة موضــوع البحــث،
مع ملخص ملشكلة )موضوع( البحث وكيفية تحديدها.
 ملخــص ملــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه وأدواتــه ،وخاتمــة ألهــم
ما توصل إليه الباحث من نتائج.
 أال تزيد عدد صفحات العرض عن ) (١٥صفحة.
 íéÛ×ÃÖ]l]ð^Ï×Ö]†è…^Ïi
 ترح ـ ـ ـ ــب الدوري ـ ـ ـ ــة بنش ـ ـ ـ ــر التق ـ ـ ـ ــارير العلمي ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن الن ـ ـ ـ ــدوات،
وامل ــؤتمرات ،والحلق ــات النقاش ــية )س ــيمنار( الحديث ــة الانعق ــاد
ــي دول ال ــوطن العرب ــي ،والت ـ ـي تتص ــل موض ــوعا ا بالدراس ــات
التاريخي ــة ،باإلض ــافة إ ــى التق ــارير ع ــن امل ــدن واملواق ــع ٔالاثري ــة،
واملشروعات ال ﺮاثية.
 يشـ ـ ـ ﺮط أن يغط ـ ــي التقري ـ ــر فعالي ـ ــات اللق ـ ــاء )ن ـ ــدوة  /م ـ ــؤتمر/
ورش ــة عم ــل /س ــيمنار( مرك ـ ًـزا ع ــى ٔالابح ــاث العلميـ ــة ،وأوراق
العمــل املقدمــة ،ونتائجهــا ،وأهــم التوصــيات ال ـ يتوصــل إل ــا
اللقاء.
 أال تزيد عدد صفحات التقرير عن ) (١٠صفحات.
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 ترسـ ـ ـ ـ ــل كافـ ـ ـ ـ ــة ٔالاعمـ ـ ـ ـ ــال املطلوبـ ـ ـ ـ ــة للنشـ ـ ـ ـ ــر بصـ ـ ـ ـ ــيغة برنـ ـ ـ ـ ــامج
مايكروســوفت وورد  Microsoft Wordوال يلتفــت إ ــى أي صــيغ
أخرى.
 املســاهمون للمــرة ٔالاو ــى مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات
يرس ــلون أعم ــالهم مص ــحوبة بس ـ ﺮهم الذاتي ــة العلمي ــة "أح ــدث
نموذج".
 ترتــب ٔالابحــاث عنــد نشــرها ــي الدوريــة وفــق اعتبــارات فنيــة ال
عالقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث.
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ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺴريه ﻣﻦ أﻛرث اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺧﺼﻮﺑﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺷُ ﻴّﺪ ﺗﺤﺖ
 
اﺳﻤﻬﺎ ﻣﺪارس ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺘﻔﺴري اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﴐب ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﻬﻢ وﻧَ ّﻌﻰ ﻋﲆ أﻧﻘﺎﺿﻬﺎ ﻧﺎﻋﻮن ،وﻣﺎ زاﻟﺖ
ﺗﺤﻈﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ ﺑﺎﻫﺘامم اﻟﺒﺎﺣﺜني وﺗﺘﻌﺮض ﻟﺠﺪل واﺳﻊ اﻷرﺟﺎء ﺣﺘﻰ أﻧﻬﺎ ﺷﻐﻠﺖ ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ
اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ وﻣﻌﺎﻫﺪ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ،واﺳﺘﻨﻔﺪت اﻟﻜﺜري ﻣﻦ ﻣﺠﻬﻮدات اﳌﺆرﺧني واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ.
ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ اﻫﺘامم اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺗﻔﺴريه ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ،وﻛﺎن ﺗﻔﻜري اﻹﻧﺴﺎن وﻗﺘﻬﺎ ﺗﻔﻜ ًريا أﺳﻄﻮرﻳًﺎ.
وﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻄﻮرت ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻛام ﺗﻘﺪﻣﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ أﻓﻜﺎره وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ ،وأﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎﺗﻪ،
ﺣﺘﻰ ﺣﺪﺛﺖ ﻃﻔﺮة ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻔﺴري اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺘﻴﺠ ًﺔ ﻟﺘﻘﺪم اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
وﻗﺪ ﺷﺎﻋﺖ روح اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم اﺳﺘﻨﺎ ًدا إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ،وزادت أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﴐ أﻛرث ﻣﻨﻬﺎ ﰲ أي وﻗﺖ ﻣﴣ ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎمل ﰲ ﺳﺒﺎق ﻣﺤﻤﻮم
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﳌﺜﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﴪ وﺗﻌﻠﻞ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
وﻛام ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﻋﺜامن أن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ وﺣﺎﴐه دون أن ﻳﻔﻬﻢ اﳌﺎﴈ،
وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺎﴈ ﺗﻜﺴﺒﻪ ﺧﱪة اﻟﺴﻨني اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،واﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ اﳌﺎﴈ ﻳﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ذاﺗﻪ ،ﻓريى ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮاه ﰲ
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻐري وأﺧﻄﺎﺋﻪ ،وﻳﺠﻌﻠﻪ ذﻟﻚ أﻗﺪر ﻋﲆ ﻓﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ ،وأﻗﺪر ﻋﲆ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﴫف ﰲ
اﻟﺤﺎﴐ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺨﱪة واﻟﻌﻈﺔ ﻣﻦ اﳌﺎﴈ.
إن ﻣﺎﴈ اﻟﺸﻌﻮب وﻣﺎﴈ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﺼﻮر ،وﻫﻮ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ أدواره ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻋﻬﻮد
اﳌﺠﺪ واﻟﻘﻮة واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ام ﻋﻬﻮد اﻟﻜﻮارث واﻵﻻم واﳌﺤﻦ ،واﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻟﻬﺎ ﻣﺎﺿ ًﻴﺎ ﻣﺤﺪ ًدا
ﻣﺪروﺳﺎ ﺑﻘﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع ،ﻻ ﻳﻌﺪون ﻣﻦ ﺷﻌﻮب اﻷرض اﳌﺘﺤﴬة .وﻋﲆ ذﻟﻚ ﻧﺠﺪ؛ أﻧﻪ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻋﻦ
ً
دراﺳﺔ ﻣﺎﺿﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻛﺎﺋ ًﻨﺎ اﺟﺘامﻋ ًﻴﺎ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﺮف ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﻮره وﺗﺎرﻳﺦ أﻋامﻟﻪ وآﺛﺎره ﻟﻴﺪرك
َﻣ ْﻦ ﻫﻮ ﺣﻘًﺎ وإﱃ َﻣ ْﻦ ﻳﻨﺘﻤﻲ.
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واﻧﺘﻬﻰ ﻋﴫ اﻟﻨﻘﻞ إﱃ ﻏري رﺟﻌﺔ وأيت ﻋﴫ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﻳُ َﻌ ّﺪ رﻛ ًﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ
ﻣﻴﺎدﻳﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ وأﺻﺒﺢ روح اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﻌﺎمل اﻟﻴﻮم.
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إن ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ إﻧﺠﺎزات اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﴩي ،وﺧﻄﻰ
ﺧﻄﻮات واﺳﻌﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ودﻓﻊ ذﻟﻚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ مل
ﺗﻜﻦ ﻣﻄﺮوﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻛام دﻓﻊ إﱃ وﺿﻊ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
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إطار ي ٕالادارة ال ﺮبوية
أكاديمية الجهة الشرقية
وجدة – اململكة املغربية

نشأت الديموغرافيا ) (Demographyخالل النصف الثاني
من القرن التاسع عشر ي غرب أوربا ،كعلم يصف الساكنة
البشرية ً
وصفا ً
كميا ي مظهر ا السكوني والدينامي و تم بدراسة
الوضعية السكانية وحركة السكان .ومنذ ذلك الوقت بدأ هذا
التخصص الف ع ى صلة وثيقة بعلم التاريخ ،ذلك أن املعطيات
املحصل عل ا ي ف ﺮات معينة ومتتابعة تؤدي إ ى تشكيل مشهد
للظواهر الديموغرافية املدروسة ،يقدم معلومات عن اتجاهها
َ
وكثاف ا ،ومن ث ﱠم انتقلت الديموغرافيا إ ى دراسة دينامية السكان
ي سياق أشمل هو تاريخ املجتمعات ،فكان بذلك ميالد
الديموغرافيا التاريخية كعلم يدرس الخصائص الديموغرافية
للسكان ي املا  .ورغم محاولة ٔالابحاث ٔالاو ى ي حقل
الديموغرافيا التاريخية نقل املنهج الديموغرا ي وتطبيقه ي دراسة
التاريخ الديموغرا ي لساكنة معينة ،إال أن الباحث ن ي الديموغرافيا
التاريخية سرعان ما فرضت عل م مصادرهم ووثائقهم ومواضيعهم
مناهج وتقنيات تختلف بالضرورة عن مثيال ا ي الدراسات
الديموغرافية العادية .وقد ظهرت الديموغرافيا التاريخية ي
السياق العام لحركة "التاريخ الجديد" بعد الحرب العاملية الثانية،
ً
وخصوصا مع
تاريخ القضايا الاقتصادية والاجتماعية بامتياز
مدرسة "الحوليات" التاريخية الفرنسية )،(Ecole des Annales
ثم تطور هذا النمط من ٕالاستغرافيا)٭( خالل الستينيات
والسبعينيات من القرن العشرون ،باعتماد تقنيات ومناهج جديدة
ي مساءلة وثائقه إ ى جانب مناهج التقدير الكم ال لم تعد لها
ٔالاولوية وحدها ،لينفتح بذلك ع ى مناهج ومواضيع ٔالان ﺮوبولوجيا
التاريخية وتاريخ الذهنيات.
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استندت الديموغرافيا منذ ظهورها ي غرب أوربا ي أواخر
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرون ،إ ى مناهج التقدير
الكم ي دراسة السكان .وقد مهدت الدراسات الديموغرافية لنشأة
الديموغرافيا التاريخية عند ما شرع الديموغرافيون ي دراسة
دينامية السكان ي بعدها التاري ي .إال أن طبيعة الوثائق واملواضيع
فرضت ع ى الباحث ن ي حقل الديموغرافيا التاريخية ،بعد الحرب
العاملية الثانية ،تعديل أدوات املنهج الديموغرا ي ،وتب املقاربة
ً
الكيفية ي إطار املنهج التاري ي ،بديال عن النماذج الرياضية
املعقدة ،وذلك ي دراسة مواضيع ديموغرافية ذات صلة بـتاريخ
الذهنيات م العقليات والسلوك الجما ي للمجموعات البشرية،
ي السياق العام لـ "التاريخ الجديد" الذي خدم مناهج التاريخ
الاقتصادي والاجتما ي إ ى جانب الديموغرافيا التاريخية.

www.kanhistorique.org
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ :ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ  ..ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ  ..ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ
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Natural and Political Observations on the Bills of
)Mortality; (1662
ْ
زوسمايك ) Johann
وبعد هذا التاريخ تأثر ٔالاملاني يوهان بي ﺮ
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 (١٧٠٧-١٧٦٧) (Peter Süssmilchبمحتوى كتاب گـرانت املشار
إليه ،وتمثل مناهجه التحليلية والرياضية ي مؤلفه الشه ﺮ :النظام
ٕالالﻬ  (٥).(Die Göttliche Ordnung) ،وفيما ب ن )-١٨٥٠
 ،(١٩٢٠أنجزت أبحاث عديدة ي علم السكان ي هنغاريا وال ﺮويج
وأملانيا وإيطاليا .و ي فرنسا نشأت الديموغرافيا مع أعمال
الفرنسي ن أشيل جيالر ) ،(Achille Guillardولويس أدولف
ب ﺮتيلون ) ،(Louis Adolphe Bertillonحيث استعمل أشيل
جيالر مصطلح الديموغرافيا سنة  ١٨٥٥ي كتابه :عناصر ٕالاحصاء
السكاني أو الديموغرافيا املقارنة،

هكذا؛ كان الجمع ب ن الظواهر السكانية وٕالاحصاء ،يم
الديموغرافيا منذ البداية ،و ددها ي ذات الوقت بالتحول إ ى فرع
لعلم ٕالاحصاء .إال أن تطور الوقائع الديموغرافية خالل القرن
التاسع عشر والقرن العشرون دفع الديموغرافيا نحو العلوم
ً
ً
موقعا مستقال (٦).خالل الستينيات
الاجتماعية وٕالانسانية ،ومنحها
من القرن التاسع عشر ،تبلورت تصورات مختلفة ،ذات عالقة
بمكانة الديموغرافيا ب ن العلوم ،وبمناهجها وأدوا ا ،ي عدة بلدان
أوروبية ،قادت هذا التخصص نحو نضجه .ففي هنغاريا اهتم
كورو ) (Körösiبوضع أسس هذا العلم كتعداد بسيط أو بحث
م دراسة السكان .و ي ال ﺮويج فتح كي ﺮ
ي العالقات ال
) (Kiaerاملجال الستعمال الاستطالعات بفضل أعماله حول
"التمثيلية" .و ي أملانيا اق ﺮح ليكسيس ) (Lexisالتمثيل البياني
الذي سيحمل اسمه :مبيان ليكسيس ) Le diagramme de
 ،(Lexisوهو النموذج ٔالاساﺳ لتمثيل ٔالاحداث الديموغرافية.
ورغم تباين هؤالء الباحث ن من حيث تكوي م ،فإ م اتفقوا حول
أهمية املقاربة ٕالاحصائية ،ي دراسة موضوع السكان ،ولهم
تقاطعات حول التساؤالت ذات الصلة بالوقائع السكانية .ومن هذﻩ
)(٧
ٔالاعمال جاء ميالد علم الديموغرافيا.
إال أن هذا العلم لم يتمكن من تقعيد مناهجه ،وتوسيع حقل
أبحاثه ،إال بعد الحرب العاملية الثانية ،حيث قام بحصر تقنياته
ونتائجه ،وتحقيق استقالله ،وأصبحت نتائجه مطبقة ي عدة
مجاالت .هذا التطور ال يمكن فهمه خارج الحركة العامة للعلوم،
ً
وخصوصا الرياضيات والعلوم ٕالانسانية ال ترتبط بالديموغرافيا
)(٨
بروابط وثيقة .تعت ﺮ الحالة املدنية وٕالاحصاءات السكانية
مصدرين أساس ن للمعطيات الخامة ال تعالجها الديموغرافيا
َ
لتستخلص م ا نتائجها ،ومن ث ﱠم اعت ﺮهما جاك ڤاالن
)(٩
) (Jaques vallinبمثابة ثديي رضاعة بالنسبة لهذا التخصص.
وقبل ظهور ٕالاحصاءات السكانية املعاصرة ،شهدت معظم
الحضارات عمليات التعداد ال تضرب بجذورها ي التاريخً ،
بدءا
ببالد سومر ومصر والص ن ثم ٕالام ﺮاطورية الرومانية (١٠).و ي الدولة
ٕالاسالمية ،يمكن اعتبار نشأة الدواوين وتنظيمها وتحديد
اختصاصا ا منذ فجر ٕالاسالم ،إرهاصات مبكرة لظهور التعدادات،
ذلك أن الدواوين كانت تحفظ ما يتعلق بحقوق الدولة من ٔالاعمال
)(١١
ؤالاموالَ ،وم ْن يقوم ا من الجيوش والعمال.
واملالحظ أن الحضارات ال باشرت عمليات تعدادية للسكان،
كانت ذات بنيات إدارية قوية .ومع الثورة الفرنسية بدأت
التعدادات السكانية املمنهجة ال نظمها قانون  ٠٤يناير .١٧٩٠
وقبل هذا التاريخ ،فإن كل ٔالاولية تمنح ي فرنسا ملعطيات الحالة
املدنية ال توفرها السجالت ٔالابرشية (١٢).وباإلضافة إ ى
ٕالاحصاءات والتعدادات وسجالت الحالة املدنية )سواء ي صيغ ا
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 -١/١الديموغرافيا )موضوعها ومصادرها(:
يتم التفك ﺮ الديموغرا ي بالقدم والغ والتنوع ،إال أن علم
الديموغرافيا بموضوعه ومناهجه وأدواته ،لم يظهر ي غرب أوربا
إال ي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،وهو علم يدرس أو
يصف "  "Graphosالسكان " (١)،"Demosوال يحتاج الباحث هنا
إ ى بيان الاشتقاق ٕالاغريقي لكلمة الديموغرافيا
"."Démographie
تندرج الديموغرافيا ضمن العلوم الاجتماعية ،وموضوعها
السكان ،وعندما نسلم بأن الناس يولدون ويعيشون ً
ردحا من
الزمن ،حيث يتكاثرون ،وينتقلون ي املجال ،ثم يموتون .فإننا نكون
قد حصرنا أهم انشغاالت علم السكان .ذلك أن كل قضايا
)(٢
الديموغرافيا ترتبط بشكل أو بآخر ،ذﻩ ٔالاحداث الديموغرافية.
وقد ذهب لويس ه ﺮي ) (Louis Henryإ ى التأكيد ع ى أن
موضوع الديموغرافيا هو الساكنة البشرية ،وأورد التعريف الذي
قدمه قاموس الديموغرافيا املتعدد اللغات لألمم املتحدة والذي
اعت ﺮ "الديموغرافيا ً
علما موضوعه دراسة الساكنة البشرية ،ي
)(٣
ً
حجمها ،وبني ا ،وخصائصها العامة ،دراسة كمية".
وعموما يمكن
اعتبار الديموغرافيا دراسة عددية للسكان ي سياق زم  ،و ي
تحلل بنية السكان أي توزيعهم بحسب العمر والجنس والحالة
العائلية والنشاط امل  ،كما تقيس الخصوبة والوفيات والزواجية،
وتستخرج جداول وتقديرات مستقبلية تسمح بالتنبؤ بمستقبل
)(4
السكان إ ى حد ما.
ح عصر جان گـرانت ) ،(١٦٢٠ -١٦٧٤) (John Grauntلم
ً
موضوعا للتحليل الكم وفق التقنيات واملناهج
يكن السكان
ٕالاحصائية والرياضية .إ ى أن وفرت السجالت ٔالابرشية املادة ٔالاولية
ال أسعفت جان گـرانت ي وضع جداول للوفيات ،وإخضاع
الظواهر السكانية للتجريد الريا  ،وتوج گـرانت أبحاثه بإصدار
كتابه :مالحظات سياسية وطبيعية حول بنيات الوفيات،
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الكنسية القديمة ي أوربا ،أو ي شكلها القانوني كمرفق تابع للدولة
املعاصرة( ،فإن منهج التحقيقات والاستطالعات ،املطبق ع ى
عينات من السكان ،يعت ﺮ من املصادر املعتادة ي البحث
)(١٣
الديموغرا ي.
 -٢/١منهج التحليل الديموغرا ي:
تمكن املالحظة الديموغرافية ،الباحث الديموغرا ي ،من جمع
معطيات خامة ،ي شكل أرقام مطلقة ،م ٔالاشخاص أو ٔالاحداث
الديموغرافية موزعة إ ى فئات .وقد تبدو هذﻩ املعطيات الخامة
بسيطة غ ﺮ أ ا ي الواقع حصيلة معقدة تتداخل ف ا عوامل
متعددة .ويتج ى دور التحليل ها هنا  -كعملية تفكيك لكل مع ن إ ى
أجزائه ٔالاولية -ي تبسيط هذا التعقيد ،وعزل العوامل عن بعضها
البعض ،وحصر الظواهر البسيطة .وبدون هذا التحليل ،يستحيل
فهم حدوث الظواهر الديموغرافية وتسلسلها ،وعملية التحليل هذﻩ
ال تنتﻬ  ،فكلما تقدمت ،أدت إ ى الكشف عن عناصر وعوامل
َ
جديدة .ومن ث ﱠم فإن مهمة التحليل ي الديموغرافيا مهمة مزدوجة،
فهو يقوم بفصل العوامل املؤثرة ي الظواهر املدروسة ،عن بعضها
)(١٤
البعض ،وبدراسة الظواهر املالحظة ي "حال ا الصرفة".
املعطى ٔالاول حول بنية السكان ،هو توزيعهم بحسب الجنس
والعمر .فاملالحظة ٕالاحصائية والتحليل الديموغرا ي كشفا عن
وجود قوان ن بيولوجية م التوزيع غ ﺮ املتوازن للوالدات ع ى
الجنس ن ،وعدم املساواة أمام املوت ي مختلف ٔالاعمار لدى
الجنس ن .والتمثيل التقليدي ي شكل هرم يوضح بنية السكان،
ويعطي فكرة عن قدرة الساكنة ع ى التجدد والنمو .وبحسب نسبة
الصغار والشيوخ ،يتم الحديث عن بنية عمرية فتية أو شائخة أو
)(١٥
عن التطور نحو الفتوة أو الشيخوخة.
يعت ﺮ تزامن أجيال متتابعة ،إحدى املشاكل الك ﺮى املطروحة
ع ى البحث الديموغرا ي ،مما أدى إ ى اعتماد نوع ن من التحليل:
 -١التحليل املستعرض ) ،(Analyse transversaleالذي يتم
بمالحظة مقطع محدد ي الزمن )أي سنة أو عدة سنوات( ،ويشمل
التحليل كل ٔالاجيال.
 -٢التحليل الطو ي ) ،(Analyse longitudinaleالذي يتتبع
ويعيد اس ﺮجاع ٔالاحداث الديموغرافية لدى جيل مع ن ي تطورﻩ
ع ﺮ الزمن ،وبطبيعة الحال تتدخل ظروف خارجية كاألزمات
الديموغرافية والهجرات لتؤثر بالتا ي ي عدد السكان املقبل ن ع ى
)(١٦
الزواج مما ينعكس ع ى الوالدات.
تؤدي املعطيات املحصل عل ا ي ف ﺮات معينة ومتتابعة إ ى
تشكيل مشهد للظواهر الديموغرافية يقدم معلومات عن اتجاهها
وكثاف ا .وتسمح املعلومات املحصل عل ا بالتعرف ع ى مؤشرات
تخص الحالة العائليةٕ ،الاقامة ،النشاط ،الحالة املهنية ،الجنسية،
مستوى التكوين ،الديانة ،معدالت الزواجية ،التمدرس بحسب
السن والجنس ،حجم ٔالاسر حسب الوسط ،ومؤشرات أخرى تسمح
)(١٧
بوصف مورفولو ي جد متقدم وتكشف عن متغ ﺮات تفس ﺮية.

التحليل الديموغرا ي هو بمثابة تقنيات حسابية مطبقة ع ى
ً
أساسا إ ى ٕالاحصاء،
السكان تسجل أعدادهم وتغ ﺮا ا ،تستند
ومنهجها الخصو هو التحليل الكم املطبق ع ى السكان .غ ﺮ أن
هناك من يقلل من شأن املقاربة الكمية ،ويعت ﺮها غ ﺮ حاسمة،
ً
تدريجيا ،ذلك أن الاهتمام املمنوح للجوانب
وأ ا تفقد من قيم ا
)(١٨
النوعية للسكان ينمو باستمرار ،إال أن الديموغرافيا كغ ﺮها من
العلوم ،ال تكتفي بوصف الظواهر ،فﻬ تحاول تفس ﺮها بتحديد
أسبا ا وتقدير نتائجها ،واكتشاف القوان ن ال تحكمها.
تعت ﺮ املعدالت والجداول وهرم ٔالاعمار باإلضافة إ ى مبيان
ليكسيس ،أهم ٔالادوات املستعملة ي التحليل الديموغرا ي .وال ي ﺮدد
)(١٩
العديد من الديموغرافي ن ي نعت اختصاصهم "بعلم املعدالت".
ً
ً
ً
وعاديا ي
واسعا
واملعدالت مؤشرات ام ﺮيقية تعرف استعماال
التحليل الديموغرا ي ،كمعدالت الوالدات والوفيات والزواجية
والخصوبة والهجرة وأمل الحياة .ويم الديموغرافيون ب ن املعدالت
الخامة والخاصة .تمثل املعدالت الخامة مدى تكرار ٔالاحداث
ً
تعقيدا،
الديموغرافية ي ساكنة ما ،وتطرح املشاكل املنهجية ٔالاك ﺮ
لكو ا تخ ل البنية السكانية ،وتخفي التباينات املوجودة ب ن فئا ا
وعناصرها .أما املعدالت الخاصة ،فيتم الحصول عل ا ي إطار
)(٢٠
فئات سكانية محددة.
تمكن الجداول الباحث من إعادة بناء التاريخ الديموغرا ي
ً
للساكنة املدروسة انطالقا من حدث ديموغرا ي مع ن كالوفاة
والزواجية والخصوبة .والجدول تجميع للمعطيات ذات الصلة
بالظاهرة الديموغرافية املدروسة ،ويتكون جدول الوفيات ع ى
سبيل املثال من أعمدة م ٔالاعمارٔ ،الاحياء ،الوفيات ،وأمل الحياة
)(٢١
عند مختلف ٔالاعمار.
يسمح التمثيل البياني املعروف رم ٔالاعمار ،للباحث
الديموغرا ي ،بأخذ نظرة شاملة حول توزيع السكان بحسب الجنس
والسن .املحور العمودي يمثل ٔالاعمار ،بينما املحوران ٔالافقيان
يخصصان لتمثيل حصيصات السكان بحسب مقاطع عمرية
محددة ،سنوية ي الغالب ،املحور ٔالايمن لإلناث ؤالايسر للذكور.
ويتم تمثيل كل مقطع عمري بواسطة مستطيل تتناسب مساحته
مع حصيص سكان الفئة العمرية ،بينما يتناسب عرضه مع عدد
َ
سنوات املقطع العمري (٢٢).ومن ث ﱠم فإن هرم ٔالاعمار ،يعت ﺮ من
وجهة نظر إحصائيةً ،
ً
مبيانا ً
مزدوجا ،يمكن الباحث من إعادة
زمنيا
بناء التاريخ الديموغرا ي لساكنة ما مع تسجيل الحوادث ال
تعرضت لها هذﻩ الساكنة ي تطورها خالل املدة املدروسة وال
)(٢٣
تركت بصما ا ي بني ا.
ُينسب مبيان ليكسيس إ ى ٕالاحصائي والاقتصادي ٔالاملاني
ڤلهالم ليكسيس ) ،(١٨٧٣ - ١٩١٤) (Wilhelm Lexisالذي
تتلخص مساهمته ٔالاساسية ي علم السكان ي السالسل الزمنية
ال استندت إل ا العديد من الدراسات الاجتماعية .وكان قد نشر
ي  ١٨٧٥دراسة حول "املدخل إ ى نظرية السكان" ضم ا أدواته ي
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 -١/٢تعريف الديموغرافيا التاريخية وموضوعها:
اعت ﺮ جان بورجوا پـيشا ) ،(Jean Bourgeois-Pichatوهو
أحد الديموغرافي ن ،الديموغرافيا التاريخية ً
فرعا من الديموغرافيا
يأخذ مادته من املا  ،وهو ما ع ﺮ عنه بقوله" :هناك سلسلة من
الدراسات تش ﺮك ي خاصية واحدة ،و ي كو ا تأخذ ماد ا من
املا  ،وقد ساهمت هذﻩ ٔالابحاث ي السنوات ٔالاخ ﺮة )يقصد
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التحليل الديموغرا ي (٢٤).يمثل الباحث ،ع ى هذا البيان ،زمن وقوع
ٔالاحداث الديموغرافية ي املحور ٔالافقي ،ؤالاعمار ي املحور
العمودي بمقياس موحد ،ويمكنه من ترتيب ٔالاحداث الديموغرافية
ذات الصلة بفئات أو برعيالت داخل شبكة من ال ﺮبيعات .ويسمح
له بإجراء أصناف من املالحظة الطولية واملستعرضة واملركبة .ومن
هنا فإن مبيان ) ،(Lexisهو ترتيب وتوزيع لألحداث الديموغرافية
بحسب سنوات املالحظة ،وبحسب ٔالاعمار الكاملة ،وبالتا ي بحسب
ٔالاجيال (٢٥)،وهو بذلك دليل مفيد بل وضروري ي دراسة كل
)(٢٦
الظواهر الديموغرافية.
 -٣/١الديموغرافيا وبا ي التخصصات:
تدفع دراسة القضايا الديموغرافية ،الباحث إ ى إثارة عدة
ظواهر بيولوجية وثقافية ونفسية واقتصادية ،مما يعطي لعمله
خاصية التداخل ب ن التخصصات .ذلك أن الديموغرافيا تعت ﺮ من
أقل العلوم ٕالانسانية القادرة ع ى الاستغناء عن العلوم ٔالاخرى،
كالبيولوجيا ،والسوسيولوجيا والسيكولوجيا والاقتصاد السياﺳ
وٕالاثنولوجيا وٕالايكولوجيا والفلسفة والرياضيات ،وعلم ٕالاحصاء
والجغرافيا والطب والتاريخ ،وعلم الوراثة والقانون والعلوم الدينية
وعلم ٔالاخالق وعلم ٕالاجرام والبيداغوجيا .وقد أدى التداخل ب ن
الديموغرافيا وهذﻩ التخصصات إ ى نشأة تخصصات جديدة
كالديموغرافيا الاقتصادية والديموغرافيا الاجتماعية ،وٕالاحصاء
الديموغرا ي ،والديموغرافيا التاريخية (٢٧).ورغم خاصية التداخل
مع الاختصاصات املختلفة ،وال تم انشغاالت الديموغرافيا ،ليس
هناك أي حوار جدي ب ن الديموغرافي ن وج ﺮا م ي مختلف
العلوم ،مما يؤدي إ ى جهل معظم هؤالء للمجاالت ال يمكن أن
تصبح ف ا أبحا م مفيدة للديموغرافيا (٢٨).إال أن هذا الحكم ال
يصدق ع ى ٔالاقل عندما يتعلق ٔالامر بالتفاعل املوجود ب ن
الديموغرافيا والتاريخ والذي أسفر عن ميالد الديموغرافيا
التاريخية ال جسدت الانتقال من املنهج الديموغرا ي الوض ي
املتأثر باملقاربة املطبوعة بالف ياء الاجتماعية )أي محاولة صياغة
قوان ن طبيعية للسكان( ،إ ى دراسة تاريخ السكان ،إذ انتقلت
الديموغرافيا نحو تاريخ املجتمعات الذي ال يمكن فصله عن
دينامية السكان ذات الصلة الوثيقة بدورها بالحركة املجتمعية ي
)(٢٩
شمولي ا.

بداية الستينيات من القرن العشرون( ،ي إيجاد فصل جديد من
)(٣٠
الديموغرافيا وهو الديموغرافيا التاريخية".
ومن جهته فإن املؤرخ فرنان بروديل )،(Fernand Braudel
ذهب إ ى اعتبار الديموغرافيا من التخصصات املساعدة للتاريخ،
عندما تعرض لعالقة التاريخ بالعلوم ٕالانسانية ٔالاخرى ،ومن هنا
فالديموغرافيا التاريخية ،ي مظهر من مظاهر احتواء التاريخ لتلك
العلوم ،مما أدى إ ى نشأة تاريخ اقتصادي وتاريخ جغرا ي وجغرافيا
َ
تاريخية وديموغرافيا تاريخية وتاريخ اجتما ي (٣١)،ومن ث ﱠم أصبح
املؤرخ عالم اقتصاد وسوسيولوجيا وأن ﺮوبولوجيا وسيكولوجيا
وعالم لسانيات وديموغرافيا (٣٢).تعريف آخر قدمه أندري نو
) ،(André Nouchiالذي حصر انشغال الديموغرافيا التاريخية
ليس فقط ي معرفة الخطوط العريضة للتطور الديموغرا ي
ً
وأيضا ي رسم تاريخ التطور الص ي
ملجموعة بشرية معينة ،بل
لهذﻩ الساكنة ،بما ي ذلك ٔالاوبئة ؤالامراض ،ودراسة ٔالازمات
والهجرات املحلية والدولية (٣٣).ويعرف أحد املهتم ن بالديموغرافيا
ي
التاريخية هذا التخصص بأنه يطبق التحليل ٕالاحصائي والريا
دراسة حجم وتركيب الساكنة البشرية وتوزيعها املجا ي ،والتغ ﺮات
)(٣٤
ال تعرفها ع ى مستوى الخصوبة والوفيات والزواجية والهجرة.
ومن خالل هذﻩ التعاريف ،يمكن القول بأن الديموغرافيا
التاريخية تعمل ع ى نقل املنهج الديموغرا ي ،وتطبيقه ي دراسة
التاريخ الديموغرا ي لساكنة معينة ،وموضوعها هو موضوع
الديموغرافيا أي السكان ،إال أن الاختالف ٔالاساﺳ  ،ومصدر كل
ٕالاشكاالت ،هو كون الديموغرافيا التاريخية تدرس الخصائص
الديموغرافية للسكان ي املا  ،ومن هنا تختلف مصادرها
وتقنيا ا ومناهجها بالضرورة عن مثيال ا ي الدراسة الديموغرافية
العادية ،مع حضور التقدير الكم ي كل م ما.
وباإلضافة إ ى املواضيع الديموغرافية العادية ،ال تدرسها
الديموغرافيا كالوالدات والوفايات والخصوبة والزواجية والهجرة،
وال تدرسها الديموغرافيا التاريخية ي سياق تاري ي ،فإن ٔالازمات
الديموغرافية استأثرت باهتمام العامل ن ي حقل التاريخ
الديموغرا ي (٣٥).وملعرفة هذﻩ الكوارث بشكل كامل ودقيق ،وتقييم
آثارها ع ى الوضع الديموغرا ي ،فإن املؤرخ مطالب بالتعرف ع ى
التطور العادي واملستوى املعتاد ملختلف املتغ ﺮات الديموغرافية،
أي ما م النظام الغذائي ،السكن ،اللباس ،الوضع الص ي
والتقنيات التطبيبية ،أي مجال جديد وشاسع ينتم لحقل
الديموغرافيا التاريخية ،وبالتا ي فاملؤرخ مطالب بالبحث عن وثائق
يمك ا أن توفر معطيات ضرورية لوضع جداول إحصائية .وال بد
من ٕالاشارة إ ى صعوبة مثل هذا العمل .وبمعرفة هذا املستوى
العادي يمكن تقدير حجم الكارثة ،ويمكن أيضا قياس مدى انتشار
ٔالاوبئة ومجاالت العدوى .ويالحظ أن الهجرات تعت ﺮ بمثابة قنوات
لنقل هذﻩ الكوارث مع تيارات البضائع ؤالاشخاص .ومعرفة
)(٣٦
الهجرات ضرورية ي تقدير ديموغرافية منطقة أو أخرى.
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ٕ -٢/٢الاطار العام لنشأة الديموغرافيا التاريخية ي غرب أوربا:
يرى جاك دو پاك ) (Jacques Dupâquierأن
ً
مجاال ً
دقيقا ي البحث العلم سواء
الديموغرافيا التاريخية تمثل
بالنسبة للديموغرافي ن أم املؤرخ ن ،ودون خلطها بتاريخ
املجموعات البشرية ،فإ ا ساهمت ي تجديد هذا التاريخ بصفة
تكاد تكون كلية (٣٧).ومنذ اية الحرب العاملية الثانية ،اكتشف
املؤرخون ،بفضل أعمال الديموغرافي ن أهمية الدراسات
القريب أو
الديموغرافية ي توضيح التحليالت املرتبطة باملا
البعيد .و ي إطار اهتمامهم بإدخال الرقم إ ى التاريخ ،فإن املؤرخ ن
)(٣٨
ال يمك م إهمال عدد السكان ،وبالتا ي الديموغرافيا.
جاء الاهتمام بالديموغرافيا التاريخية من ِقبل املؤرخ ن
والديموغرافي ن ،ي إطار الشروط ال هيأت لظهور "التاريخ
الجديد" بعد الحرب العاملية الثانية ،وال تم ت بمساءلة أغلبية
املجتمع ودعو ا إ ى الفعل ي التاريخ ،ومن هنا كان "التاريخ
ً
ً
واجتماعيا باألساس ي عالم بدأ فيه ال ﺮاجع
اقتصاديا
الجديد"
ٔالاوربي يتأكد ع ى كافة ٔالاصعدة:
ً
ثقافيا ،مما أدى إ ى الاع ﺮاف بتنوع ومساواة الحضارات؛

ً
 وديموغرافيا ،بحدوث ا يار سكاني ي بعض الدول ٔالاوربية
خاصة ،وك ﺮة السكان ي دول أخرى مما دفع البعض إ ى
التشاؤم ومحاولة فهم الحاضر بمساءلة املا ؛
ً
وسياسيا ،حيث تعالت ي املقابل أصوات تفتخر بأصالة وجذور

الهوية الثقافية ي جهات ظلت مهمشة من قبل .وتطورت
مختلف العلوم بما ف ا العلوم ٕالانسانية كالسوسيولوجيا
وٕالاثنولوجيا ؤالان ﺮبولوجيا والتحليل النفﺴ  ،وال بلغت
نضجها ،كما اكتسبت الديموغرافيا طابعها العلم  .وعرفت
ً
تطورا ً
مهما ،وفتحت إمكانات واسعة
اللسانيات واملعلوميات
)(٣٩
لتخزين ومعالجة املعلومات.
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ومن املعلوم أن مدرسة "الحوليات" التاريخية الفرنسية ظهرت
كنمط إستغرا ي جديد ي إطار "التاريخ الجديد" ،و ي سياق
الظروف املشار إل ا أعالﻩ .وكانت تدافع عن تاريخ منفتح ع ى كل
ً
علوم ٕالانسان .فقد كتب فرنان بروديل ) (F.Braudelقائال:
"التاريخ الذي ندافع عنه ي هذﻩ املجلة )الحوليات( ،هو تاريخ
منفتح ع ى كل علوم ٕالانسان .وأك ﺮ من التاريخ نفسه ،فإن مجموع
هذﻩ العلوم هو الذي منا ،والدراسات الديموغرافية ينب ي
)(٤٠
اعتبارها ضمن هذﻩ النظرة الشمولية".
فالعلوم ٕالانسانية بعضها مساعد للبعض وضم ا
الديموغرافيا والتاريخ .ويبدو أن نقاشات منهجية نشأت ب ن
الديموغرافي ن املشتغل ن ي حقل التاريخ ،الذين نقلوا املنهج
الديموغرا ي الصرف إ ى التاريخ أمثال لويس ه ﺮي )،(L. Henry
ورواد مدرسة "الحوليات" الذين تشبثوا بفكرة التاريخ الشامل،
الذي يتطلع إ ى الاستفادة من كل العلوم ٕالانسانية ،وضم ا

الديموغرافيا ،والذي دعا إليه فرنان بروديل ) .(F.Braudelوهو
ما يفهم مما كتبه هذا ٔالاخ ﺮ عندما تعرض للعالقة ب ن التاريخ
وغ ﺮﻩ من العلوم ٕالانسانية ،حيث قال" :بدون شك تعت ﺮ عبارة علم
مساعد ،عبارة مقلقة ،تث ﺮ غضب العلوم الاجتماعية الفتية .لكن
ي اعتقادي كل علوم ٕالانسان ،بدون استثناء ،تعت ﺮ مساعدة،
البعض م ا للبعض ٓالاخر .وإنه ملن املشروع ،أن يستعمل أحد هذﻩ
العلوم لحسابه مختلف العلوم الاجتماعية ٔالاخرى .ال يتعلق ٔالامر
ً
ب ﺮاتبية ائية ،وانطالقا من وجهة نظر خاصة -يضيف فرنان
بروديل ) -(F.Braudelال أتردد ي تصنيف الديموغرافيا ضمن
العلوم املساعدة للتاريخ .وأتم أن تعت ﺮ الديموغرافيا التاريخ
كذلك من ب ن علوم أخرى مساعدة لها ،ؤالاهم هو أن تتناغم
)(٤١
التفس ﺮات ٕالاجمالية وتنتﻬ إ ى التقاطع والالتقاء".
والواقع أن فرنان بروديل ) (F.Braudelوغ ﺮﻩ من رواد
"الحوليات" التاريخية الفرنسية ،كانوا دفون إ ى جعل العلوم
ٕالانسانية تابعة للتاريخ ،ومن هنا دعو م للديموغرافي ن واملؤرخ ن
املشتغل ن ي الديموغرافيا التاريخية إ ى تجاوز النقاشات الدائرة
حول املناهج ،و ي هذا الصدد قال فرنان بروديل )(F.Braudel
"عند هذا املستوى )مستوى اعتبار كل العلوم مساعدة لبعضها
البعض(" أضع الحوار الراهن مع زمالئنا وج ﺮاننا الديموغرافي ن
وليس -واستسمح لويس ه ﺮي ) (L. Henryورونيه بايريل
)- (R.Baehrelعند مستوى النقاشات الدائرة حول املناهج .وال
أنكر القيمة الخاصة للمناهج ،وأتقاسم مع لوسيان فاڤر (Lucien
) Febvreحاالته الغضبية ال كانت تسب ا الصراعات العادية
ال لم تكن تنتﻬ  .كذلك ً
تماما ،ليست الوسائل واملناهج ي ال
م ،ولكن ٔالاهم ي النتائج ،وأك ﺮ من ذلك ً
أيضا ،التفس ﺮات،
واستعمال هذﻩ النتائج واستغاللها ،وبالتا ي تصحيح ٔالاخطاء
الناجمة عن املنهج") .(٤٢هكذا فإن الديموغرافيا رغم قواعدها
املنهجية الصارمة ،وال لم يكن مؤرخو "الحوليات" موافق ن ع ى
استعمالها ي أبحا م ،إذ كتب لوسيان فاڤر ) (L.Febvreإ ى
ً
مدافعا عن املنهج التاري ي بحماس
فرنان بروديل )(F.Braudel
ً
قائال" :لكل واحد منا منهجه الخاص ،لسنا ي حاجة إ ى خب ﺮ ي
هذا الشأن" (٤٣)،رغم ذلك يمكن للديموغرافيا التاريخية أن تكون
ً
ً
بنيويا بطيء التحول" :هذا التاريخ العميق ،تاريخ البنيات
تاريخا
البطيئة التغ ﺮ والصعبة املالحظة هو كذلك تاريخ اقتصادي،
والديموغرافيا رغم خضوعها لقواعد محددة ع ﺮ تطورها ،ي تاريخ
)(٤٤
عميق ،بل أفضل تمثيل له".
اكتشف مؤرخو "الحوليات" التاريخية الفرنسية حقل التاريخ
الديموغرا ي غداة الحرب العاملية الثانية ،ربما قبل أن ينتبه
الديموغرافيون إ ى املا كمصدر ملاد م ٕالاحصائية .ففي ،١٩٤٦
و ي مقال صادر بمجلة السكان ) ،(Populationربط جان موڤري
) (Jean Meuvretب ن أزمات ٔالاقوات ؤالازمات الديموغرافية ي
ظل النظام القديم ي فرنسا ،وب ن أن رداءة املحاصيل الزراعية
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ً
ً
ارتفاعا مهوال ألسعار الحبوب ،فتتبع ذلك حالة من
كانت تسبب
ً
ً
العوز واملجاعة ،وتسجل الوفيات ارتفاعا حادا يؤدي بدورﻩ إ ى
ا يار ي نسبة الزواجية والوالدات (٤٥).ورغم هذا الانتباﻩ املبكر إ ى
طبيعة القضايا الديموغرافية ،فإن التاريخ الديموغرا ي الذي كتبه
هؤالء املؤرخون ،كان يختلف تمام الاختالف عن الديموغرافيا
التاريخية ال بحث ف ا الديموغرافيون بمناهج وتقنيات مغايرة.
فحسب جاك دو پاك ) ،(J. Dupâquierح أوساط القرن
العشرون ،كان املؤرخون يجهلون ً
تماما أعمال الديموغرافي ن،
والعكس صحيح .فاملؤرخون لم تموا إال بالحصيصات السكانية
ً
الكلية ،وظلوا متحصن ن عادة وراء مناهج النقد التاري ي ،بينما كان
الديموغرافيون منشغل ن بوضع ٕالاحصائيات الرسمية .وذلك رغم
تغ ﺮ الوضعية بعد الحرب العاملية الثانية وبداية اهتمام كل طرف
)(٤٦
بالطرف ٓالاخر.
 -٣/٢مصادر ومناهج الديموغرافيا التاريخية:
أ -مصادرها
يدرس مؤرخ الديموغرافيا التاريخية موضوع السكان ي
املا  ،غ ﺮ أنه ال يتوفر ،ي بلدان أوربا الغربية عامة ،و ي فرنسا
خاصة ،ع ى مصادر موثوقة ودقيقة إال استثناء ،ح بالنسبة
للقرن التاسع عشر .ويرى أحد الباحث ن ي هذا املجال ،أن
ٕالاحصائيات واملعطيات ال تخص حركة السكان الديموغرافية،
ينب ي تعديلها قبل الاستعمال ،وأن املؤرخ الديموغرا ي ال يجد ي
متناوله ،ي معظم ٔالاوقات ،إحصائيات كاملة ،فيضطر إ ى الاعتماد
ع ى مصادر "خارجية" ،لم يتم إعدادها ألهداف علمية ،كالسجالت
الكنسية ،ال كانت تدون ف ا الخوريات منذ القرن السادس عشر
عمليات التعميد والزواج والدفن ،وكذا السجالت الضريبية
والعقود املختلفة .وفيما يتعلق بالديموغرافيا القديمة
) ،(Paléodémographieأي ديموغرافية الشعوب الغابرة غ ﺮ
املتوفرة ع ى وثائق مكتوبة ،تصبح الديموغرافيا التاريخية مج ﺮة
)(٤٧
ع ى الاشتغال ع ى العظام واملخلفات البشرية.
أشار املهتمون بتاريخ السكان من مؤرخ ن وديموغرافي ن إ ى أن
التسجيل املنتظم واملنظم للوقائع ؤالاحداث السكانية ي أوربا يعود
إ ى ٔالامس القريب فقط ،ليس قبل القرن الثامن عشر ،مما أدى إ ى
الحديث عن عصر ما قبل إحصائي وآخر إحصائي ،وهذا العصر
ٕالاحصائي ،اختلفت بدايته ب ن البلدان والقارات ،فإذا كانت بعض
أقطار أوربا قد عرفت ٕالاحصاءات السكانية منذ أواخر القرن
الثامن عشر ،فإن بعض أقطار آسيا وإفريقيا لم تشهد إحصاءا ا
ٔالاو ى إال مع اية القرن التاسع عشر أو خالل القرن العشرون ،ولم
)(٤٨
تتجاوز ي العديد م ا مستوى التعدادات التقريبية.
ولتجاوز هذﻩ الثغرة ،فإن العامل ن ي الديموغرافيا التاريخية،
ً
مزيدا من الحذر ،بعضها
يلجئون إ ى وثائق يتطلب استعمالها
دقيق ،وبعضها أقل دقة .من النوع ٔالاول السجالت الخورية
تسود ي البلدان
) ،(Registres Paroissiauxوال

الكاثوليكية ،وال دونت ف ا مراسيم التعميد والزواج والدفن،
ً
أحيانا أو
ويكمن عي ا ي احتوا ا ع ى ثغرات ،وسوء حفظها
تعرضها للضياع ي أوقات الحروب والثورات ؤالازمات املختلفة،
واقتصارها ع ى الكاثوليك دون ال ﺮوتستانت ،لذلك يحرص
الباحثون ع ى استعمالها إ ى جانب السجالت ال ﺮوتستانتية
ً
والوثائق ال ودية إن توفرت .وتسمح السجالت الخورية
عموما
بالحصول ع ى معلومات تخص الوالدات والوفيات .إال أن املعطى
ٔالاول يتسم بعدم دقته مقارنة بالثاني ،ذلك أن تسجيل ٔالاطفال ي
ٔالاعمار الدنيا ،أو الذين لم يشملهم التعميد ،لم يكن ت ًاما .وكذلك
تسمح بمعرفة عدد حاالت الزواج ،وسن الزواج ومدته ،ووت ﺮة
حاالت الزواج والوالدات ،ومعطيات حول الخصوبة وٕالانجاب،
واملدة الفاصلة ب ن حمل وآخر ،ومعدل الذكورة .ويمكن أن تسمح
السجالت الخورية بتحديد العمر عند الوفاة ،ومعدل أمل الحياة،
والعمر املتوسط ،وبالتا ي الوقوف ع ى عدم املساواة الاجتماعية
أمام املوت .ويمكن أن تقدم معطيات حول مكان السك  ،ومهنة
ٓالاباء ،ومستوى التكوين الذي ت ء بعض جوانبه توقيعات
العقود ،وبالتا ي فإن السجالت ٔالابرشية يمكن أن توفر معطيات
)(٤٩
قريبة من تلك ال تقدمها ٕالاحصاءات املعاصرة.
يمكن القول؛ إنه من ب ن مختلف الوثائق ال تغطي املرحلة ما
قبل ٕالاحصائية ،تحتل السجالت الخورية مكانة خاصة باعتبارها
ً
ً
أساسيا للديموغرافيا التاريخية ٔالاوربية .إال أن الباحث -
مصدرا
حسب آني ڤيدال ) - (Annie Vidalيصطدم ح القرن الخامس
عشر ،بمشكلة صعوبة تحقيق هوية ٔالاشخاص  -هذﻩ صعوبة تم
تذليلها ،عندما أصبح اللقب  -الذي كان يتبع اسم التعميد فيما
ب ن القرن ن الحادي عشر والخامس عشر ً -
اسما للعائلة .وبذلك
سهلت عملية إعادة بناء ٔالاسرة كوحدة ضرورية لكل دراسة
)(٥٠
ديموغرافية.
ترجع الوثائق املتصلة بالحقوق ال كان يأخذها ٕالاكل ﺮوس
خالل مراسيم الزواج والدفن ،إ ى القرن الرابع عشر ،إال أ ا تتم
بحلقات مفقودة وبثغرات ك ﺮى .هذﻩ السجالت ،كان من املحتمل
أن توفر معلومات عن الحالة الدينية للسكان ،وليس عن حال م
املدنية ،غ ﺮ أن خاصية الكاثوليكية ي أوربا كانت تع أن "عد
ٔالارواح هو عد الناس" .وقد أصبحت السجالت الخورية الكاثوليكية
قابلة لالستعمال من قبل املؤرخ والديموغرا ي ،عندما منحت
ً
السلطة امللكية ي فرنسا مثال ،بقوة القانون ،صبغة املرفق العام
ملمارسات طاملا تول ا وأشرفت عل ا الكنيسة .وغدت بذلك
السجالت الكنسية سجالت للحالة املدنية ،وأصبحت موحدة
بمقت
هذا ٕالاجراء (٥١)،فانتقلت بذلك السجالت الكنسية من
الخضوع للوصاية الدينية ،ال كانت تمارسها الكنيسة ،إ ى
الوصاية القانونية للسلطة الزمنية ،أي أ ا تحولت من سجالت
التعميد والزواج والدفن إ ى سجالت الحالة املدنية؛ سجالت
الوالدات والزيجات والوفيات.
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وباإلضافة إ ى السجالت الكنسية ،يستغل املؤرخ ي
الديموغرافيا التاريخية ،بعض املصادر غ ﺮ املباشرة كالتعدادات
التقريبية املبنية ع ى تقدير أعداد الفرسان واملشاة واملنازل
والكوان ن )ٔالاسر( .وهنا يتج ى الفرق ب ن الباحث الذي يستعمل
السجالت الكنسية ،والباحث الذي ال يتوفر إال ع ى تقديرات
تقريبيةٔ .الاول يستعمل مصادر ديموغرافية ويستخلص م ا
معارفه ،والثاني يستغل وثائق مغايرة وتقليدية وبواسطة عملية
استقراء يقوم بتصحيح تعدادات سابقة .فعند غياب السجالت
الكنسية يلجأ الديموغرا ي أو املؤرخ الديموغرا ي إ ى الوثائق الكفيلة
بسد هذﻩ الثغرات عن طريق تقدير أعداد الجند وأعداد أفراد
ٔالاسر ،واستثمار معطيات السجالت الضريبية بصفة خاصة .غ ﺮ أن
ً
هذﻩ الوثائق ٔالاخ ﺮة تتم بصعوبة الدراسة والتحليل وتطرح شكوكا
حول مدى تمثيلي ا ،ألن املكلف ن أو امللزم ن ،لم يكونوا ً
دائما
متحمس ن للتعريف بأنفسهم ،لذلك فإن استعمال السجالت
الضريبية يمكن أن ت ﺮتب عنه أخطاء ،قد تصل إ ى ) ،(%٢٠وبالتا ي
البد من مراقب ا باعتماد وثائق أخرى ح يتم تقليص هامش
)(٥٢
الخطأ إ ى أدنى حد ممكن.
يعت ﺮ تأويل محتوى الوثائق ،عملية ضرورية بالنسبة للمؤرخ،
فح إذا كانت أعداد الجند والفرسان واملنازل وأفراد ٔالاسر،
ً
نسبيا ،فإن أعداد النساء ؤالاطفال والشيوخ تبقى ناقصة،
دقيقة
لذلك البد من إضافة معامالت تختلف من مؤرخ إ ى آخر ،وبالتا ي
يتم الحصول ع ى هامش شاسع ومتغ ﺮ ،يمكن أن يتحدد ي إطارﻩ
الرقم املفقود .وهذﻩ ٔالارقام ليست لها أهمية إال عندما تشكل
سالسل متصلة ومس ﺮسلة .وعندما تتوفر هذﻩ السالسل ،حينذاك
يمكن وضع صورة مختصرة تحدد مالمح الحركة الديموغرافية
العامة .لكن طاملا أن املؤرخ يفتقد إ ى أرقام تخص الوالدات
)(٥٣
والزيجات ،فإن الغموض يبقى مالزما لهذﻩ املعطيات ٔالاساسية.
يمكن لوثائق املستشفيات الرسمية أن تساهم ي دراسة
تغ ﺮات الوفيات ،ومعلوم أن املستشفيات كانت تابعة ي أوربا ،ي
املا  ،ي معظم ٔالاحيان للمؤسسة الدينية .وعن طريق إجراء
فحص معمق ودقيق لهذﻩ الوثائق ،يمكن تحديد املعدالت العادية
للوفيات ،ثم املعدالت الاستثنائية ال تسجل خالل ف ﺮة وباء أو أية
أزمة ديموغرافية أخرى ،ويمكن أيضا تحديد العمر املتوسط عند
الوفاة ،ومعرفة توزيع الوفيات بحسب العمر والجنس .إال أن هذﻩ
الوثائق الاستثنائية ال تقدم إال نظرة ضيقة وغ ﺮ كافية ،وإذا أراد
الباحث تحقيق نوع من املوضوعية ،ينب ي له استعمال وثائق أخرى
إ ى جان ا كالوثائق الضريبية بما ف ا أوراق الضريبة ع ى الرؤوس.
والبد من تسليط ٔالاضواء ع ى هذﻩ الوثائق ٕالاحصائية بواسطة
وثائق تتضمن تفاصيل تخص التطور الديموغرا ي لهذﻩ الشريحة
الاجتماعية أو تلك ،ومن شأن هذﻩ املعطيات إذا ما توفرت أن ت ﺮي
)(٥٤
التحليل ٕالاحصائي دون شك.

ب -تقنيات ومناهج البحث
تعت ﺮ املالحظة ال ﺮاجعية ،واملستعرضة ،والطولية ،وتقنية
إعادة بناء ٔالاسر باستعمال الجذاذات أهم التقنيات واملناهج املتبعة
ي الدراسات الديموغرافية التاريخية .إال أن الدراسات
الديموغرافية ال ﺮاجعية )(Démographie rétrospective
القائمة ع ى املالحظة ال ﺮاجعية )البعدية(ُ ،ت ّ
عد من أصعب
الدراسات ،ذلك أن الباحث يعتمد ع ى معلومات مستمدة من
ً
أحيانا ،ينب ي مقابل ا والتأكد من
مصادر متعددة ومتناقضة
قابلي ا للتقنيات الحسابية الدقيقة ،واف ﺮاض فرضيات عندما
تطرح إمكانية الاختيار ب ن عدة عناصر .وبرغم ذلك بذلت جهود
ك ﺮى مع أعمال الديموغرا ي الفرنﺴ لويس ه ﺮي )،(L. Henry
الذي وضع منهجية الستغالل السجالت الخورية وسجالت الحالة
املدنية ال م املرحلة ما قبل ٕالاحصائية (٥٥).إن استخالص معرفة
كافية حول ساكنة املا  ،يتطلب اللجوء إ ى تقنيات جد خاصة
مؤسسة ع ى تحليل دقيق للمعطيات املحصل عل ا ،والعمل ع ى
تو ي الحذر نتيجة وجود حلقات مفقودة ي تسجيل املعطيات
وأخطاء ي التصاريح وتمثيلية سيئة للحاالت املدروسة وأخطاء
)(٥٦
إحصائية أو تبدالت محتملة.
وحسب جاك دو پاك ) ،(J. Dupâquierفإن الديموغرافيا
التاريخية ال يمك ا أن تنتج جداول مماثلة لل تنتجها الديموغرافيا
املعاصرة .وال ح حساب معدالت أولية كمعدالت الوالدات
والوفيات ،ألن ذلك يتطلب معرفة بنية السكان وحرك م
الديموغرافية معرفة دقيقة ،بينما املؤرخ الديموغرا ي ال يتوفر ع ى
هذﻩ ٕالامكانية إال بصفة استثنائية .ويضيف نفس الباحث ،أن
العامل ن ي الديموغرافيا التاريخية رفعوا هذا التحدي الكب ﺮ الذي
طرحته املصادر .فهم يبلورون ،بعد جهود مضنية ،إحصائيا م
الخاصة ال تسمح لهم بأفضل مقاربة للواقع الديموغرا ي
التاري ي ،وبذلك يساهمون ي نشأة امليكروديموغرافيا املؤسسة
ع ى مالحظة عينة من ٔالاشخاص أو ٔالاسر ،مالحظة
طولية) ،(Observation longitudinaleحيث يتم قياس كل
حدث ديموغرا ي مقارنة بحدث سابق )مثال إعادة الزواج مقارنة
بال ﺮمل( ،بينما ارتكزت الديموغرافيا التقليدية ع ى التحليل
املستعرض ) (Analyse transversaleبشكل كاد يكون ً
كليا )أي
)(٥٧
وصف السكان ي زمن محدد(.
ويرى جفري باراكلو أن عملية بناء طريقة البحث الجديدة،
املعروفة بـ "تقنية إعادة بناء ٔالاسر" ،وال م ت الانتقال من
التحليل املستعرض إ ى التحليل الطو ي ،كان وراءها لويس ه ﺮي
) ،(L. Henryالذي وضع خطوطها الرئيسية سنة  ،١٩٥٦وتقدمت
هذﻩ الطريقة بسرعة بعد نشر أول دراسة تستعمل الطريقة
الجديدة) (٥٨حول سكان كرو ي ) (Crulaiباالش ﺮاك مع إتيان
گوتييه ).١٩٥٨ (Etienne Gauthier
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وتقوم تقنية إعادة بناء ٔالاسر ،ع ى جمع كل املعطيات الخاصة
بتاريخ ٔالاسرة ي جذاذات خاصة ،و م هذﻩ املعطيات تكوين ٔالاسرة
أو اف ﺮاق الزوج ن ،الزيجات ،الوالدات ووفيات ٔالاطفال ،وباملقارنة
ب ن التواريخ ،يمكن الحصول ع ى عمر الزوج ن عند الزواج أو
ال ﺮمل أو الوفاة ومدة ال ﺮمل ي حالة إعادة الزواج ،وعمر ٔالام عند
كل مولود جديد ،ومدة الاق ﺮان .ويمكن من خالل هذﻩ املعارف
استخراج عناصر أولية تخص الفارق الزم ب ن الزواج والوالدة
ٔالاو ى ،أو ب ن والدة وأخرى ،ومعدالت الخصوبة الشرعية بالنسبة
لفئات عمرية معينة ي عالقة مع عمر املرأة عند الزواج ،أو مع مدة
الاق ﺮان أو مع العمر عند الزواج ،والحصيلة ٕالانجابية ال ائية
والعمر عند ٔالامومة ٔالاخ ﺮة .والواقع أن هذا التحليل يمكن من
ً
وأيضا بعض الظواهر
قياس بعض السلوكات الاجتماعية
البيولوجية ،زيادة ع ى تحليل الحركة الديموغرافية .إال أن
املعطيات الديموغرافية ،ينب ي إخضاعها لتحليل دقيق قبل
استعمالها ،وإذا أمكن ،القيام بتصحيح املعطيات الخامة )أي
ً
التأكد من صح ا( ،فمثال بواسطة الطريقة املسماة ،طريقة
اس ﺮجاع الوالدات املفقودة ،يمكن ي كل لحظة تقدير حجم
)(٥٩
الوالدات ال تفلت من التكشف لتقنيات املالحظة.
قام الديموغرا ي لويس ه ﺮي ) ،(L. Henryوأحد املتخصص ن
ي حفظ الوثائق ميشال فلوري  ،Michel Fleuryبنشر كتاب
بمثابة دليل لتحليل ودراسة السجالت الخورية بعنوان:
registres

des
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ً
والذي طبقا فيه ً
ً
ودقيقا ع ﺮ مرحلت ن:
صارما
منهجا
 ٔالاو ى :قاما ف ا بتسجيل عقود التعميد والزواج والدفن،واملعلومات ال تتضم ا كاألسماء ؤالالقاب ؤالاعمار والجنس
والعالقات العائلية )القرابة( ،ؤالاصول الجغرافية ؤالابناء وٓالاباء،
وذلك ع ى بطاقات أو جذاذات خاصة.
 الثانية :قاما ف ا بإعادة بناء العائالت ،ع ى امتداد جيل ن ،ع ىبطاقات أخرى ،مما سمح لهما بحساب معدالت متعددة ومختلفة
كالعمر عند الزواج والعمر عند الوفاة ،ومدة الزواج ،ومعدل
الوالدات ،واملدة الفاصلة ب ن حمل وآخر ،ونسبة الوالدات
الشرعية وغ ﺮ الشرعية ،نسبة ال ﺮمل ،وإعادة الزواج .وبذلك فإن
كتاب فلوري -ه ﺮي ) ،(Fleury-Henryقدم وسيلة جديدة
)(٦٠
لتقدير حياة الخلية العائلية ي املجتمع الفرنﺴ التقليدي،
وبسط تقنية جديدة ي التعامل مع السجالت الكنسية ،ستوجه
أعمال جيل كامل من الباحث ن ي الديموغرافيا التاريخية ٔالاوربية
سواء أكانوا ديموغرافي ن أم مؤرخ ن.
وتقوم منهجية لويس ه ﺮي ) ،(L. Henryي إعادة بناء ٔالاسر،
ع ى تحليل دقيق ومكثف ،عن طريق جرد املعلومات الديموغرافية
الواردة ي الوثائق الكنسية تحت عناوين مالئمة ،وبنا ا ع ى شكل
سالسل زمنية .وتعود هذﻩ املعطيات إ ى أواخر القرن السابع عشر ي
فرنسا ،بينما ترجع ي إنجل ﺮا إ ى  ،١٥٣٨ويكمن الاختالف الجوهري

ب ن هذﻩ التقنية الجديدة والديموغرافيا التقليدية  -حسب جفري
باراكلوا  -ي كون التصنيف فردي وليس تجمي ي ،أي أن ٔالاساس
هو ٔالاسرة الواحدة ،ثم جمع كافة ٔالادلة الوثائقية املتعلقة
بالوالدات والزيجات والوفيات ،ال تخص العائلة الواحدة ووضعها
ي سجل واحد (٦١)،وتعد السالسل املنبثقة عن هذﻩ السجالت
أساس التحليل الديموغرا ي.
إن طريقة "إعادة بناء ٔالاسر" ال تتجه نحو وضع إحصائيات م
ً
السكان كافة ،وإنما تعمل بدال من ذلك ،ي مستوى القرية الواحدة
أو البلدة )ٔالابرشية( الواحدة .و تم بالدرجة ٔالاو ى بتقدير العمر
الذي ي وج فيه الناس ،أو ينجبون ،أو يتوفون ،فإذا تم تدقيق
هذﻩ الحقائق ٔالاساسية حول ٔالاسرة ي سياق تاري ي ،فإنه يمكن
فحص الخصوبة والوفيات بنوع من التفصيل ،وبالتا ي يصبح
)(٦٢
التحليل الديموغرا ي املعقد واملعمق جد ممكن.
ويرى پي ﺮ شونو ) (Pierre Chaunuأن" :إمكانيات التاريخ
ً
تقريبا" وقد تراكمت أمثلة رائعة
الديموغرا ي الجديد غ ﺮ محدودة
عن قيمته ي بناء تحليل إقليم حول جوهر ديموغرا ي قوي
التماسك ،إال أن طريقة "إعادة بناء ٔالاسر" تواجه عدة صعوبات
أهمها ضرورة توفر إحصائيات أساسية ،و ي حالة القرن ن السابع
عشر والثامن عشر ي فرنسا وإنجل ﺮا ،لك ا غ ﺮ ذلك ي أزمنة أقدم
)قبل القرن السادس عشر( و ي مناطق أخرى .ومن الصعب أن نرى
كيف يمكن تعميم التقنيات ال أحكمها لويس ه ﺮي )(L. Henry
وأتباعه .يضاف إ ى ذلك أن الدراسات التحليلية الجزئية ألبرشية
ً
واحدة ي باهظة التكاليف وتتطلب ً
وقتا طويال (٦٣).ويمكن للباحث
أن يستفيد من وثائق أخرى كقوائم الضرائب ،وبواسط ا يمكنه أن
ينقل تحليل ال ﺮكيب الاجتما ي إ ى أزمنة أقدم بكث ﺮ من الزمن الذي
بدأت فيه عمليات تدوين السجالت ٔالابرشية كالقرن الثالث عشر
ً
مثال .ويمكن توف ﺮ كث ﺮ من الوقت والجهد إذا ما عولجت املعطيات
بالحاسوب .ويعت ﺮ املهتمون بالديموغرافيا التاريخية أن إعادة بناء
ٔالاسر ،مرحلة أولية ي سبيل الوصول إ ى استعمال الطرق
ً
اعتمادا ع ى ٔالادلة الجزئية املتخلفة عن
التجميعية )ال ﺮكيبية(
ف ﺮات أقدم ،ومع ذلك يوجد خطر حقيقي من احتمال تشتت جهود
الدارس ن ي الديموغرافيا التاريخية واملهتم ن بالقياسات التاريخية،
ب ن سالسل واسعة من الدراسات الجزئية املتفرقة ال تحول دون
)(٦٤
الوصول إ ى نتائج عامة و ائية.
ومهما قيل عن حدود البحث الديموغرا ي التاري ي ٕالاقليم
)املونوغرا ي( ،فإنه ال يمكن الاستغناء عنه ي فهم التبدل التاري ي
ً
الذي يبقى ً
ً
تفصيليا
وصفا
رهينا بوصف املجتمع ي ف ﺮة محددة
ملعرفة طبيعة الفوارق بينه وب ن مجتمعات أخرى .ومن هنا يرى
جفري باراكلو أن الديموغرافيا التاريخية ،ي من هذﻩ الناحية
مكمل ضروري للتاريخ الاقتصادي .فدراسة ٔالاسرة تقدم معلومات
جوهرية ال يستطيع التحليل الاقتصادي الصرف إبرازها .وتعت ﺮ
"عملية إعادة بناء ٔالاسرة" ي عمل املؤرخ ،بمثابة "املسح الاجتما ي"
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بالنسبة للسوسيولو ي .فﻬ تتيح للمؤرخ إمكانية ٕالاجابة عن
أسئلة أساسية تخص تركيب املجتمع ي املا  ،كما أن "املسح
الاجتما ي" يمكن عالم الاجتماع من ٕالاجابة عن أسئلة مماثلة
)(٦٥
تخص تركيب املجتمع املعاصر.
ورغم صعوبة تطبيق تقنية "إعادة بناء ٔالاسر" فقد أصبحت
طريقة معممة ي الديموغرافيا التاريخية ٔالاوربية ،وبالخصوص
عندما تستعمل الوثائق الكنسية إ ى جانب وثائق أخرى كسجالت
الضرائب والتعدادات الجزئية .ومن هنا يتحدث جاك دو پاك
) (J. Dupâquierعن ما أسماﻩ بتقنية تصحيح املعطيات قبل
استعمالها من قبل املؤرخ الديموغرا ي ،أي التأكد من مدى صح ا
بمقابلة الوثائق ومقارنة بعضها ببعض .وهو يرى أن تقنية "إعادة
)(٦٦
بناء ٔالاسر" ال تكتمل إال بتقنية تصحيح املعطيات.

)(1958
- P. Gouhier; La population de port-en-Bessin،
)(1962
- J. Ganiage; Trois villages de l’Ile de-France،
)(1963

ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤﻜَّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

و ي  ،١٩٦٢نشأت جمعية للديموغرافيا التاريخية بمبادرة من
مؤرخ ن وديموغرافي ن أمثال :مارسيل راي ارد )(M. Reinhard
ولويس ه ﺮي ) (L. Henryوجاك دو پاك )(J. Dupâquier
ولويس شوڤالييه ) ،(Louis Chevalierقامت بتنظيم أسابيع
وندوات وأصدرت مجلة متخصصة" :حوليات الديموغرافيا
التاريخية""Les Annales de Démographie " ،
 ،(٧٢)historiqueو ي  ١٩٦٧نشأ فريق متخصص ي تاريخ
الساكنة الفرنسية بتعاون ب ن مختلف هيئات البحث
)(٧٣
والجامعات.
قدم املؤرخون مساهمات بارزة ي حقل الديموغرافيا التاريخية
ً
ً
واسعا
الفرنسية ،حيث أنجز جان موڤري ) (J. Meuvretبحثا
حول تاريخ ٔالاسعار فالحظ وجود تطابق ب ن الغالء والوفيات ي
جيان ) ،(Gienوكان قد اعتمد ع ى السجالت الخورية ،فدعا
أتباعه إ ى استغالل هذﻩ "ال ﺮوة العذراء" ،وخصوصا پي ﺮ گوب ﺮ
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 -٤/٢املشاريع ٔالاو ى وإنجازات الرواد:
أ -داخل فرنسا
ظهرت املدرسة الجديدة للديموغرافيا التاريخية ي فرنسا
حوا ي  ،١٩٥٠وجاءت املبادرة من املؤرخ ن أمثال جان موڤري
) (J. Meuvretومارسيل راي ارد ) ،(Marcel Reinhardالذين
ربطوا املشاكل الاقتصادية بالقضايا الديموغرافية ،آمل ن تفس ﺮ
النمو الاقتصادي بالرجوع إ ى ٔالاوضاع السكانية ،ومن
الديموغرافي ن وٕالاحصائي ن أمثال ألفريد صو ي ) Alfred
 (Sauvyولويس ه ﺮي ) (L. Henryوميشال فلوري ،M.Fleury
الذين أدركوا الحاجة إ ى تمديد الف ﺮة الزمنية للمادة ٕالاحصائية
)(٦٧
املتوفرة.
ُ
هكذا؛ وبفضل التعاون ب ن املؤرخ ن والديموغرافي ن ،وضع
ال ﺮنامج منذ اية خمسينيات القرن العشرون ،وكان ٔالامر يتعلق
باس ﺮجاع حركة الساكنة الفرنسية منذ اية القرن الثامن عشر،
ً
اعتمادا ع ى معطيات السجالت الخورية ،إذ حددت عينة من
ٔالابرشيات وأخضعت للدراسة بص ﺮ وأناة ،إلعادة بناء )اس ﺮجاع(
العائالت املكونة لساكن ا ،ودراسة الوفيات والوالدات ،ي ف ﺮة
عرفت ٕالارهاصات ٔالاولية لتنظيم الخصوبة ،فاستعملت مناهج
تحليلية خاصة ي عملية الاس ﺮجاع هذﻩ ،و ي نفس الوقت أجريت
)(٦٨
دراسات إقليمية)مونوغرافيات( من طرف باحث ن منعزل ن.
كان ألفريد صو ي ) (A. Sauvyقد أنشأ "املعهد الوط
ومجلة
)(INED
الديموغرافية"
للدراسات
انفتحت ع ى با ي العلوم
"السكان") (Populationال
الاجتماعية ،وعمل لويس ه ﺮي ) (L. Henryع ى توجيه أبحاثه
ً
نحو دراسة الخصوبة ي تاريخ فرنسا الحديث ،انطالقا من اف ﺮاض
)(٦٩
وجود نظام طبي ي لإلنجاب.
بعد تقعيد مناهجها ،مرت الديموغرافيا التاريخية إ ى
ٕالانجازات .ومنذ  ،١٩٥٨وضع "املعهد الوط للدراسات
ً
ً
استطالعيا حول ) ٤٠خورية( دف
الديموغرافية ) ،(INEDبحثا
إعادة رسم التاريخ الديموغرا ي لفرنسا منذ عهد امللك لويس الرابع

عشر) (٧٠)."(Louis XIVوتمت دراسة حركة السكان ي الخوريات
املشار إل ا من  ١٦٧٠إ ى  ،١٨٢٩وفيما بعد تم تمديد هذﻩ املدة إ ى
 .١٨٦٦ويضيف جان بورجوا پـيشا )(Jean Bourgeois-pichat
ً
ً
طموحا للديموغرافيا
برنامجا
إ ى ذلك محاور أخرى شكلت
التاريخية الفرنسية و ي:
 دراسة أسباب الوفيات ي اية القرن الثامن عشر وبداية القرن
ً
استنادا إ ى مختلف الوثائق الطبية وٕالاحصائية.
التاسع عشر
 إعادة بناء ٔالاسر ي روان ) ،(Rouenوفيما يقارب ) ١٠٠خورية(
مجاورة لها.
 تحليل السجالت ٔالابرشية للقرن السادس عشر ولبداية القرن
السابع عشر لتوف ﺮ معلومات منهجية ي إطار ٕالاعداد لدراسة
عامة وفق نفس املنهج.
 تحديد خصائص التوزيع الجغرا ي للتعم ﺮ الفرنﺴ من ١٦٠٠
ً
استنادا إ ى حجم
إ ى بداية السبعينيات من القرن العشرون
ً
منتظرا أن تف هذﻩ الدراسة إ ى وضع معجم
السكان ،وكان
للمقاطعات يتضمن التاريخ ٕالاداري لكل مقاطعة.
 إنجاز دراسة أن ﺮوبولوجية لساكنة الذكور الفرنسية خالل القرن
ً
التاسع عشر انطالقا من الوثائق العسكرية (٧١).و ي نفس الوقت
قام "املعهد الوط للدراسات الديموغرافية" ) (INEDبنشر
املونوغرافيات القروية ٔالاو ى كأعمال :إيتيان گوت ) Etienne
 (Gautierولويس ه ﺮي )(L. Henry؛ سكان كرو ي ،وبي ﺮ
گويي)(Pierre Gouhier؛ سكان پورت -أون -بيسان ،وجان
گانياج)(Jean Ganiage؛ ثالث قري ي إيل دو-فرانس:
- E. Gautier et L.Heny; la population de Crulai،
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- P.Goubert; Beauvais et le Beauvaisis aux XVIIe et
)XVIIIe siècles، (1960
- R.Baehrel; La Basse Provence rurale du XVIe au
)XVIIIe siècles، (1961
- Pierre Vilar; La Catalogne dans l’Espagne
)moderne، (1962
- Le Roy Ladurie; Les Paysans du Languedoc du
)(٧٩
XVe aux XVIIIe siècle، (1966) .

- Le Roy Ladurie; Les Paysans du Languedoc du
)XVe aux XVIIIe siècle، (1966

ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤﻜَّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

تج ى تأث ﺮ أعمال املؤرخ الاقتصادي كميل-إرنست
البروس) (Camille-Ernest Labrousseي أبحاث پي ﺮ گوب ﺮ
) (P. Goubertالذي اشتغل ع ى جداول ٔالاسعار) Les
 ،(mercurialesوسجالت الكنائس ،وأجرى عمليات حسابية
طويلة ومضنية ع ى العقود ،واستخرج سالسل جد هامة حول
الوالدات والزيجات والوفيات همت مجموعة من الخوريات ي إقليم
محدد ع ى امتداد أك ﺮ من قرن من الزمن فيما ب ن )(١٦٠٠
و) ،(١٧٣٠ي أطروحته ٓالانفة الذكر :بوڤيه والبوڤ ي ) Beauvais
ً
ً
حاسما ي ٕالاستغرافيا
منعطفا
 ،(et le Beauvaisisال سجلت
ً
نموذجا لتقييم حركة السكان ي الف ﺮة ما قبل
الفرنسية ،إذ قدمت
ٕالاحصائية) (٨٠)،مرحلة ما قبل الحالة املدنية وٕالاحصاءات املعاصرة
وال تختلف ايا ا من بلد إ ى آخر(.
نشأت مجموعات للبحث ي الديموغرافيا التاريخية حول پي ﺮ
شونو ) (P. Chaunuي كان) ،(Caenوآندري آرمونگو ) André
 (Armengaudي تولوز ) (Toulouseوجان پي ﺮ پوسو (Jean-
) Pierre Poussouي بوردو) (Bordeauxوغ ﺮهم ،وعملت ع ى
استغالل السجالت الخورية .وباملوازاة مع أعمال هذﻩ املجموعات،
أنجزت أطروحات نموذجية ربطت ب ن النمو الاقتصادي والتطور
الديموغرا ي ،وكشفت عن بنيات خاصة ي مجاالت الزيجات
والوفيات والوالدات ي إطار إقليم وع ى امتداد ف ﺮات طويلة ،كما
كشفت عن بنيات ذهنية ً
أيضا .ويمكن ذكر أطروح إيمانويل
لوروا الدوري ) (E. Le Roy Ladurieحول فال ي النگدوك من
القرن الخامس عشر إ ى القرن الثامن عشر:
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) (Pierre Goubertالذي نشر ي  ١٩٦٠دراسة حول بوڤيه
» ،«Beauvaisتعت ﺮ جردا للسمات الديموغرافية ي ظل "النظام
القديم" ،ونشر مارسيل راي ارد ) (M. Reinhardبحثا حول
ساكنة العالم ما ب ن ) .(١٩٤٨-١٧٠٠ورغم تتابع ٔالابحاث فيما
بعد ،فإن عملية نشرها لم تكن تامة ،ولم يكن اختيار الخوريات
ً
ً
دقيقا ،ولم تحمل النتائج أية مفاجآت ،وتوقفت معظم
دائما
الدراسات عند الثورة الك ﺮى ،كما طرحت بعض الشكوك حول
)(٧٤
مدى تمثيلية النتائج ونوعي ا.
ً
ً
و ي السبعينيات أخذت الديموغرافيا التاريخية نفسا جديدا،
إذ شغلت أجزاء واسعة من أطروحات التاريخ الاجتما ي ال أنجزها
رونيه بايريل ) (R.Baehrelوپي ﺮ دييون )(Pierre Deyon
وآبيل پواترينو) (Abel Poitrineauوگي كابوردين) Guy
 ،(Cabourdinوفتحت أوراش واسعة ي مدن روان)(Rouen
وريمس) (Reimsوغ ﺮهما ،وطرق الباحثون مجاالت جديدة لم
تدرس من قبل كالجغرافيا التاريخية للتعم ﺮ من قبل جاك دو پاك
) (J. Dupâquierوالهجرات السكانية من طرف آبيل شاتالن
(Jean-Pierre
) (Abel Châtelainوجان پي ﺮ پوسو
) ،Poussouومنذ  ١٩٧٥ظهرت أو ى نتائج البحث الاستطال ي
الطموح الذي أشرف عليه "املعهد الوط للدراسات الديموغرافية"
) ،(INEDكما قام مخت ﺮ "الديموغرافيا التاريخية" التابع ملدرسة
الدراسات العليا ي العلوم الاجتماعية ) (E.H.E.S.Sبنشر معاجم
)(٧٥
حول التاريخ ٕالاداري والديموغرا ي.
وحدث اهتمام بنشر ٔالاصول ؤالادبيات الديموغرافية املنسية
كمؤلفات بي ﺮ دو بوا گيلب ﺮ) ،(Pierre de Boisguilbertال
نشرت ي  ،١٩٦٧وكان هذا املوظف السامي املعاصر للملك لويس
الرابع عشر) ،(Louis XIVقد ع ﺮ عن أفكار ثاقبة حول العالقة
ب ن النمو الاقتصادي والاجتما ي والتطور الديموغرا ي ،وال تبدو
جد معاصرة بالنظر إ ى الحقبة ال ظهرت ف ا (٧٦).ونفس الاهتمام
حظيت به ً
ْ
زوسمايك
أيضا أعمال الديموغرا ي ٔالاملاني يوهان بي ﺮ
) ،(J. P. Süssmilchالذي أصدر ي  ١٧٤١كتابه الرائد" :النظام
ٕالالﻬ "  -Die Göttliche Ordnungاملشار إل ا ً
آنفا -باإلضافة
إ ى دراسة ٔالافكار الديموغرافية ي فرنسا من خالل املؤلفات
)(٧٧
ٔالادبية املوروثة عن القرن التاسع عشر.
ويالحظ أن أهم إنجازات الديموغرافيا التاريخية الفرنسية تمت
ي إطار النمط ٕالاستغرا ي املعروف بـ "الحوليات" ال مثلت "التاريخ
الجديد" ي فرنسا ،وال اكتشفت حقل التاريخ الديموغرا ي غداة
الحرب العاملية الثانية مع مقال جان موڤري) (J. Meuvretحول
العالقة ب ن ٔالازمات الديموغرافية وأزمات ٔالاقوات -املذكور ً
سابقا-
وولجته إ ى جانب ميادين أخرى خالل خمسينيات وستينيات القرن
ً
تجسيدا للتقاطع ب ن التاريخ
العشرون (٧٨).وتعت ﺮ ٔالابحاث املنجزة
الاقتصادي والديموغرا ي .ب ن التاريخ الاقتصادي املعتمد ع ى
سالسل ٔالاسعار وٕالانتاج واملداخيل ،والتاريخ الديموغرا ي القائم

ع ى استخراج سالسل م الوالدات والوفيات والزيجات .وقد مثلت
هذان النمطان من الكتابات التاريخية عدة أبحاث تندرج ي إطار
إقليم وذات مدة متعددة الدورات وأشهرها أعمال پي ﺮ گوب ﺮ
)(P. Goubert؛ بوڤيه والبوڤ ي ي القرن ن السابع عشر والثامن
عشر ،ورونيه بايريل)(R.Baehrel؛ بروفانس السف ى الريفية من
القرن السادس عشر إ ى القرن الثامن عشر ،وبيار فيالر) Pierre
(Vilar؛ كاتالونيا ي اسبانيا الحديثة ،وإيمانويل لوروا
الدوري)(Emmanuel Le Roy Ladurie؛ فالحو النگدوك من
القرن الخامس عشر إ ى القرن الثامن عشر:
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وفرانسوا لوبران) (François Lebrunي موضوع الناس واملوت
ي آنجو ي القرن السابع عشر:

- F.Lebrun; Les Hommes et la Mort en Anjou aux
٨١
XVIIe siècle، (1971)( ) .

بينما اهتم مؤرخون آخرون بساكنة املدن ،برغم صعوبة ضبطها
مقارنة بالساكنة القروية ،هكذا درس كل من موريس گاردين
)(Maurice Garden؛ ليون والليوني ن ي القرن الثامن عشر،
وجان كلود ب ﺮو )(Jean-Claude Perrot؛ كان خالل القرن
الثامن عشر:
- M.Garden; Lyon et les lyonnais au XVIIIe siècle،
)(1975
)- J. -C.perrot، Caen au XVIIIe siècle، (1975

ومن جهته قام جاك دو پاك ) (J. Dupâquierبإجراء نقد جدي
للتعدادات ولسجالت الضرائب ولقيم ا الوثائقية ،واستعملها ي
تقدير توزيع السكان ي املجال ي أطروحته؛ السكان الريفيون ي
حوض باريس ي عهد لويس الرابع عشر:
-J.Dupâquier، La population rural du Bassin

parisien à l’époque de Louis XIV.

ذهب جاك دو پاك ) (J. Dupâquierإ ى اعتبار مجموعة
ً
ً
أساسيا للبحث ي
مركزا
كام ﺮيدج ) (Cambridgeهذﻩ،
الديموغرافيا التاريخية ،يتمحور حول عدد من الباحث ن أمثال بي ﺮ
السلت ) (Peter Laslettوإدوارد ويرگ ي)(Edward Wrigley

 - ١/٣الحصيلة وٓالافاق الجديدة للبحث
من املواضيع ال أضاء ا الديموغرافيا التاريخية الجديدة
معرفة الحركة الديموغرافية العامة ي بعض ٔالابرشيات والقرى
ً
ً
ابتداء من القرن
واملدن ؤالاقاليم خالل القرون ٔالاخ ﺮة وخاصة
السابع عشر ي دول غرب أوربا الكاثوليكية.
ساهمت الديموغرافيا التاريخية ي الكشف عن العوامل ال
مكنت أوربا الغربية من جمع القوة الاقتصادية والسياسية ال
كانت أساس توسعها ي القرن التاسع عشر .ومكنت من معرفة آثار
ٔالاوبئة واملجاعات ،ووفيات ٔالاطفال ومدى الحركية الاجتماعية ال
تدل عل ا ك ﺮة الزيجات ب ن ذكور وإناث من مجموعات اقتصادية
واجتماعية مغايرة ،وال ﺮكيب الطبقي ،والنتائج الاجتماعية لحركة
التسييج والهجرة وتحركات السكان والعالقات ب ن املدن والبوادي.
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وبالتدريج ،وبفضل عدة مونوغرافيات محلية ودراسات إقليمية أو
دراسات حضرية ،تم رسم الجدول الديموغرا ي الفرنﺴ ي عهد
)(٨٢
النظام القديم.
ب  -خارج فرنسا
ال ننوي القيام بجرد شامل ملراكز البحث ي الديموغرافيا
التاريخية ،ال ظهرت خارج فرنسا ،باملوازاة مع نشأة الديموغرافيا
التاريخية الفرنسية ،وإنما ٕالاشارة إ ى أهمها .ففي إنجل ﺮا تأسست
جماعة كم ﺮدج لتاريخ السكان وال ﺮكيب الاجتما ي ي ،(٨٣)١٩٦٤
ُ
وعرفت املجموعة باسم" :مجموعة كام ﺮيدج لتاريخ السكان والبنية
الاجتماعية"؛ ) Cambridge Group for the History of
 ،(Population and Social Structureكما قامت "لحنة
البحث السكاني" التابعة ملدرسة لندن الاقتصادية ) Population
 (Investigation Committeeبنشر دراسة هامة حول
ديموغرافيا ٔالازواج ي بريطانيا .ويعد كتاب ديڤيد ڤيكتور گالس
) (David Victor Glassوديفيد إدوارد تشارلز إڤ ﺮز ي) David
(Edward Charles Eversley؛ السكان ي التاريخ :محاوالت ي
ً
نموذجا ألبحاث مماثلة ي جهات مختلفة من
التاريخ الديموغرا ي،
)(٨٤
العالم ،وقد نشر ي بريطانيا بعنوان:
-D.V.Glass، D.E.C. Eversley ; Population in history.

وريتشارد سكوفيلد ) ،(Richard Schofieldالذين أعادوا كتابة
تاريخ ساكنة إنجل ﺮا من القرن السادس عشر إ ى القرن التاسع
عشر .و ي كندا قام مخت ﺮ الديموغرافيا ي جامعة مون ﺮيال
) (Montréalبوضع برنامج الس ﺮجاع كل ٔالاسر الكندية املنحدرة
من أصل فرنﺴ منذ القرن السابع عشر .ي سولت اليك سي
) ،(Salt Lake Cityقامت جمعية مهتمة باألنساب بوضع برنامج
واسع للبحث استعانة بالحاسوب .ويمكن ٕالاشارة ً
أيضا إ ى مراكز:
برينستون ) (Princetonحول إي ي كاول )،(A. J. Caole
فيالدلفيا) (Philadelphieحول إي فان دي وال ) E. Van de
 ،(Walleساو پاولو) (Sâo Pauloحول ماريا لويزا مارسيليو
) ،(Maria Luiza Marcílioلييج) (Liègeحول إتيان هيل ن
) ،(Etienne Hélinجنيڤ ) (Genèveحول ألفريد ب ﺮينو
) ،(Alfred Perrenoudوفلورنسا ) (Florenceحول كارلو
)Massimo
كورسي ) (Carlo Corsiniوماسيمو ليڤي -بات
)(٨٦
.(Livi-Bacci
إال أن كال من الديموغرافي ن واملؤرخ ن عندما أرادوا تحديد
حصيلة أعمالهم ومعارفهم ،اكتشفوا وجود حلقات مفقودة كان
البد من سدها ،وطرحت عدة مشاكل ،فكان من الالزم وضع جرد
لألعمال املنجزة سواء ي الديموغرافيا أم ي التاريخ الديموغرا ي،
ثم سد الثغرات .وبسرعة تب ن للطرف ن أن الجوانب املعروفة جد
ضئيلة مقارنة باملجاالت املجهولة .فالتنقيب ي الديموغرافيا
التاريخية يتسم بالتعقيد طاملا أنه يتطلب إحصائيات ،بينما هذﻩ
ٔالاخ ﺮة نادرة وحلقية وتزداد ندر ا وجزئي ا كلما أوغلت الحقبة
املدروسة ي املا  ،وهكذا تم الحديث بدون مبالغة عن ف ﺮة ما
قبل إحصائية ) ،(Pré-statistiqueوال تسبق الف ﺮة ٕالاحصائية
املعاصرة .وبالنظر إ ى طبيعة الوثائق املعتمدة ،فإن املؤرخ ن
والديموغرافي ن انطلقوا من الحاضر للعودة إ ى املا  ،فاستعار
ٔالاوائل مفاهيم الديموغرافي ن ،وحاولوا توثيق الروابط ب ن صرامة
)(٨٧
املناهج ٕالاحصائية والوثائق ال ي متناولهم.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون – ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٤

١٩

دراﺳﺎت

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻟﻲ | اﻟﻤﻐﺮب

ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤﻜَّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ISSN: 2090 – 0449

ومكنت ً
أيضا من توضيح مسألة ظهور فكرة التحكم ي الوالدات
وانتشارها ،ومن حصر حدود العائلة ي املا عن طريق التقدير
الكم  (٨٨).وبذلك قدمت الديموغرافيا التاريخية الدليل ع ى أهمية
التقدير الكم ي توضيح جوانب من السلوك البشري ،وٕالاجابة عن
أسئلة كانت ،بسبب فقر وغموض املصادر املألوفة ،خارج نطاق
التاريخ التقليدي ،ويتعلق ٔالامر بصفة خاصة بامتداد وعمق حدود
)(٨٩
ٔالاسرة.
وقد ذهب جفري باراكلو إ ى التمي ب ن تاريخ السكان ع ى
النمط التقليدي ،والديموغرافيا التاريخية الجديدة ،والحظ أن
تاريخ السكان ع ى النمط التقليدي  -كما كتبه املؤرخون ٔالاوربيون
ي القرن التاسع عشر  -اكتفى باألرقام ٕالاجمالية املتجمعة عن
الوالدات والوفيات أي بالحصيصات الكلية والتقديرات الشاملة
ع ى مستوى ٔالامة .ويكمن العيب الواضح ي هذﻩ ٔالارقام ي عجزها
عن إلقاء الضوء ع ى دينامية النمو السكاني وعن ٕالاجابة عن
القضايا املتعلقة باالتجاهات الديموغرافية الطويلة ٔالامد .أما
الديموغرافيا التاريخية الجديدة ،باعتبارها دراسة كمية للمجتمع
ع ﺮ الزمن ،فإ ا تس دف الكشف عن الحقائق الديموغرافية
لألشخاص ،ونزوعهم نحو الزواج وٕالانجاب والوفاة ،وترتي م ي
ٔالاسر والقرى واملدن ؤالاقاليم والطبقات بأدق وأقدم ما تستطيع.
وإذا تم تجميع هذﻩ الحقائق ،فإ ا ستحقق تشريحا لل ﺮكيب
)(٩٠
الاجتما ي ،وأ ا ستطبع تاريخ املجتمع بالقوة والدقة.
ومن جهته ،فإن فرانسوا فوري) (François Furetصنف
الديموغرافيا التاريخية الجديدة ،كإنتاج جاد "للتاريخ الجديد"،
ذلك أن الانشغال بالشرائح الاجتماعية أو ٔالاغلبية يعت ﺮ من
املكاسب الك ﺮى "للتاريخ الجديد" ،وهو يجد تعب ﺮﻩ ي ٕالاشعاع الذي
عرفته الديموغرافيا التاريخية .واعت ﺮ فرانسوا فوري )(F. Furet
هذا النمط ٕالاستغرا ي بمثابة ٕالانتاج الجدي الوحيد ملا اصطلح
عليه "بالتاريخ الجديد" ،ألنه ٕالانتاج الوحيد الذي عرف كيف يجري
ي قالب تخصص آخر )أي الديموغرافيا( بدون تغي ﺮ املواضيع
)(٩١
واملفاهيم وإجراءات البحث وتقنياته العملية.
اتجهت جهود العامل ن ي هذا الحقل ٕالاستغرا ي ،نحو تعميم
وتوحيد تقنيات البحث وإخضاعها للحساب ٕالالك ﺮوني ،فتمكنت
عدة فرق ي مون ﺮيال ) (Montréalو باريس) (Parisوفلورنسا
) (Florenceوكام ﺮيدج ) (Cambridgeوسولت اليك سي
) (Salt Lake Cityمن إعادة البناء ٔالاوتوماتيكي لألسر ،غ ﺮ أن
ذلك لم يتم بدون صعوبات .وقد مكنت هذﻩ ٔالاعمال من ربح
الوقت ونشر املعطيات ،ومعالجة ديموغرافية مجموعات واسعة
نسبيا وتدقيق عمليات التحليل ومضاعفة التساؤالت املطروحة
وتوسيع حقل الديموغرافيا التاريخية وفتحها ع ى مواضيع جديدة،
وخصوصا ع ى ما هو بيولو ي واجتما ي (٩٢).ويرى جاك دو پاك
) (J. Dupâquierأن النتائج املحصل عل ا ي الديموغرافيا
التاريخية ،م خاصة التاريخ الاجتما ي وتاريخ الذهنيات ،إال أن

تكوين أبناك للمعطيات الديموغرافية ،وتطور الرياضيات
باستعمال الحاسوب ،أدى إ ى انفتاح آفاق جديدة أمام هذا
)(٩٣
التخصص ،و ي م البيولوجيا وعلم الوراثة.
لقد قطعت الديموغرافيا التاريخية مرحلة حاسمة فتمكنت
من تقعيد تقنيا ا ومناهجها (٩٤).ويعت ﺮ التاريخ الاجتما ي أك ﺮ
مستفيد من التطور الذي أحرزته الديموغرافيا التاريخية،
فالطبقات الاجتماعية ال لم تكن مدروسة إال بطرق انطباعية
مجردة ،دخلت التاريخ ،بدراسة كل مجموعة حسب أهمي ا
العددية .ونتيجة استغالل سجالت الحالة املدنية ،فإن
الديموغرافيا التاريخية منحت صورة تمثيلية لشرائح املجتمع ي
فرنسا ،بينما ركزت با ي مصادر التاريخ الاجتما ي ع ى النخب وع ى
بعض املجموعات الخاصة .وهكذا؛ تمت معرفة الخصائص
الديموغرافية للفالح ن الفرنسي ن منذ القرن السابع عشر ،فنشأت
دواليب منظومة ديموغرافية ذاتية التنظيم تتم بتأخ ﺮ الزواج،
وليس بالتحكم ي الوالدات .هذا النظام كان يسمح للساكنة
الفرنسية القروية بتعويض خسار ا الناجمة عن الوفيات
الاستثنائية الك ﺮى ،دون أن تتجاوز عتبة معينة ،كانت ي نفسها
مرتبطة بالتنظيم العقاري وبتقسيم العمل وباإلمكانيات التقنية
)(٩٥
املتوفرة.
ومن الناحية املنهجية ،تم نقل طريقة "إعادة تكوين ٔالاسر" إ ى
كل مصادر التاريخ الاجتما ي ،واستعملت القوائم الضريبية إ ى
جانب ٔالارشيف القضائي ي إثراء الجذاذات ٔالاسرية .وبواسطة هذﻩ
الدراسة املجهرية يمكن انتظار تجديد شامل للتاريخ الاجتما ي.
وتحت تأث ﺮ بي ﺮ السلت ) (Peter Laslettمن مدرسة كام ﺮيدج
) (Cambridgeللديموغرافيا التاريخية ،فإن الاهتمام تركز ع ى
بنية ٔالاسر ،وتم التوصل إ ى حقيقة أساسية ،و ي أنه ي أوربا ومنذ
القرن السادس عشر ع ى ٔالاقل ،كان شكل ٔالاسرة السائدة هو
ٔالاسرة النووية ،غ ﺮ أن عدة استثناءات ظهرت بالخصوص ي جبال
أوربا الجنوبية .واملهم ٓالان هو معرفة مدى امتداد هذﻩ الاستثناءات
)(٩٦
ودالال ا.
 -٢/٣حدود تقنيات ومناهج التقدير الكمي:
من الثوابت املنهجية الك ﺮى ي الديموغرافيا التاريخية،
تأكيدها ع ى مسألة التقدير الكم  ،و ي هذا الصدد ،ذهب ذ.جفري
باراكلو إ ى اعتبار التقدير الكم من ٕالانجازات ال حقق ا
الديموغرافيا التاريخية إ ى جانب التاريخ الاقتصادي ،وال ستحمل
املؤرخ ن ع ى إعادة النظر ي سالسل من التعميمات والفرضيات
ً
ال سيطرت ً
أحيانا .وبعبارة
سابقا ،وال تم تعديلها أو ح تركها
أخرى ،فإن التقدير الكم وسع أفق نظر املؤرخ ،وزودﻩ
باس ﺮاتيجيات جديدة للبحث ،ويبدو أن طرق البحث الكمية،
س داد تأث ﺮها ي ٕالاستغرافيا املعاصرة ،رغم الحدود ال ترسمها
)(٩٧
ندرة املادة الكمية أمام هذﻩ الطرق.
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وإذا كانت الظرفيات والدورات الاقتصادية قد م ت "اشبيلية
واملحيط ٔالاطلن " ،فإن التصورات والتمثالت الجماعية والذهنيات
قد طبعت "املوت ي باريس" .غ ﺮ أن املعالجة الكمية السلسلية ي
شكل سالسل إحصائية منسجمة ومنتظمة تعت ﺮ القاسم امل ي
املش ﺮك ب ن البحث ن.
وقد عاب جان مارتشيڤسكي ) - (Jean Marczewskiوهو
من أبرز ممث ي "التاريخ الاقتصادي الكم "  -ع ى "التاريخ السلس ي"
عجزﻩ عن تغي ﺮ الطرق التاريخية التقليدية ،رغم نتائجه املفيدة.
ورأى أن النموذج ٔالامثل لتحقيق تحليل أفقي لل ﺮكيبات ال تكو ا
الظواهر املتصلة بالسالسل العمودية كاألسعار ،هو نظام املحاسبة
القومية .وبسرعة اع ﺮض املؤرخون ع ى هذا الرأي ألنه يستجيب
لحاجات الاقتصادي ن النظري ن أك ﺮ من استجابته لحاجات
)(١٠٢
فهذا شارل أوليڤييه كاربونيل (C.-O.
املؤرخ ن وانشغاال م.
) ،Carbonellالذي أرخ لالتجاهات التاريخية الك ﺮى ،اعت ﺮ
"التاريخ الاقتصادي الجديد" )(New Economic History
الذي نشأ ي الواليات املتحدة ٔالامريكية منذ  ،١٩٦٠بزعامة
الاقتصادي ن املشتغل ن ي التاريخ الاقتصادي أمثال روبرت فوجيل
) (Robert faugelوستان ي إنجرمان )،(Stanley Engerman
مجرد لعبة ،ألن روبرت فوجيل ) (R.Faugelي نظر كاربونيل
) (Carbonellيتس ى لتعويض تطور تاري ي معروف ،بسيناريو
متخيل ،لتكوين نوع من الالتاريخ أو التاريخ املتخيل )الذي ال يوجد
)(١٠٣
خارج ذهن الباحث(.
عكس ذلك فإن "املنهج السلس ي" ،يحظى بالقبول التام من
قبل املؤرخ ن ،وقد اعت ﺮﻩ فرانسوا فوري ) ،(F. Furetنقلة نوعية
ي الكتابة التاريخية ،وأن "التاريخ السلس ي" يمثل الامتياز الحاسم
من وجهة نظر عملية لتعويض الحدث املمتنع للتاريخ الوصفي
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هذا الاهتمام بالقياس ،يمكن أن ندعوﻩ من غ ﺮ مبالغة
بـ"الثورة الكمية" وال م ت ٕالاستغرافيا الجديدة منذ  .١٩٥٥وال
زالت خصائص وأهمية التقدير الكم وحدودﻩ موضوع مناقشة،
ويتحدث پي ﺮ شونو ) (P.Chaunuعن ما أسماﻩ "بالتاريخ السلس ي"
) ،(L’histoire sérielleوالذي تم بالعنصر املتكرر الذي ينتم
إ ى سلسلة متجانسة ،تقبل إجراءات التحليل الريا الكالسيكي،
ً
موضوعيا ي
وهو يقوم ع ى الوثائق ٕالاحصائية ،وبالتا ي فهو يتحدد
التاريخ الاقتصادي والديموغرا ي ،وكرونولوجيا ي الف ﺮة ٕالاحصائية
ال تبدأ ي أوربا الغربية ماب ن اية القرن الثامن عشر وأوساط
القرن التاسع عشر ،و ي الف ﺮة ما قبل ٕالاحصائية ال ي أقدم
بقرن ن إ ى أربعة قرون .وباستعمال تقنيات تحليل الخطاب،
واستغالل الوثائق الضريبية وٕالاحصاءات والبيانات بل ومصادر
ً
وأيضا
أخرى كالوصايا والكتابات الجنائزية ،وفهارس الخزانات
زخارف املخطوطات ،أصبحت الدراسة الشمولية املعتمدة ع ى
التقدير الكم للسلوكات وٕالادراكات والثقافات ممكنة ،و ي آخر
)(٩٨
ازدهار "للتاريخ الجديد".
(Charles-Olivier
ُيرجع شارل أوليڤييه كاربونيل
ي التاريخ الجديد -
) Carbonellالاهتمام بالتقدير الريا
وضمنه الديموغرافيا التاريخية  -إ ى تضافر جملة من العوامل،
أهمها الطموح العلم القديم للمؤرخ ن ،والذي أحياﻩ مؤرخو
القرن التاسع عشر ،والذي يرى أن ال علم بدون قياس رقم  ،ثم
حاجة العلوم ٕالانسانية كاالقتصاد والديموغرافيا إ ى التقدير الكم
ملنح بعد تاري ي لدراسا ا ،مما أدى إ ى ميالد تاريخ ٔالاسعار منذ
 ١٩٣٠مع فرانسوا سيميان ) (François Simiandوه ﺮي هوزير
) (Henri Hauserوكميل-إرنست البروس)(C.-E. Labrousse
بفرنسا ،ومع ويليام بيف ﺮيدج ) (William Beveridgeي إنجل ﺮا
ونيكوالس ڤلهلمز پوستيميس ) Nicolaas Wilhelmus
املنخفضة ،ومنذ  ١٩٥٠ظهر تاريخ
 (Posthumusي ٔالارا
للنمو الاقتصادي مع الاقتصادي سيمون كوزنتس ) Simon
 (Kuznetsي الواليات املتحدة ٔالامريكية ،وتاريخ ديموغرا ي ي
فرنسا اهتم به متخصصون أي ديموغرافيون أمثال لويس ه ﺮي
) (L. Henryوألفريد صو ي ) ،(A. Sauvyومؤرخون أمثال پي ﺮ
شونو) (P.Chanunuوپي ﺮ گوب ﺮ ) (P. Goubertاتخذت دراسا م
)(٩٩
نفس املن ى.
ويرى جاك دو پاك ) (J. Dupâquierأن املؤرخ ن
الاقتصادي ن رغم استعمالهم ألساليب القياس الريا الستخالص
معدالت م ٕالانتاج ؤالاسعار ،فإ م لن يتمكنوا من بناء نماذج،
ً
نظرا لعجزهم عن مراقبة كل املدخالت .عكس ذلك فإن
ُ
ً
الديموغرافيا التاريخية تعد بطبعها ً
قياسيا ،فﻬ تخ ل
علما
البحث ي كليات قابلة للقياس كعدد السكان ؤالاعمار والتوزيعات
والفوارق .فالساكنة بالنسبة للمؤرخ الديموغرا ي ،تعت ﺮ خز ًانا
يتكون من تيار للدخول )الوالدات( وتيار للخروج )الوفيات( .وبدون

شك ،فإن الوالدات ينظمها الزواج كظاهرة اجتماعية ي كل
الحضارات .وهو يحتمل املعالجة الكمية بغض النظر عن مظاهرﻩ
ٔالاخرى )غ ﺮ الكمية( ،هكذا يمكن معرفة بنية ساكنة ما بحسب
العمر وقوان ن الوفيات والزواجية وٕالانجاب (١٠٠).من هذﻩ
املعطيات ،نخلص إ ى أن التاريخ الديموغرا ي ،تاريخ قابل للمعالجة
الكمية بطبعه ،إال أن املنهج الكم املناسب لهذا النوع من
ٕالاستغرافيا ،هو منهج "التاريخ السلس ي" الذي اعتمدﻩ پي ﺮ شونو
) (P.Chaunuخاصة ي أبحاثه ،وهو تم أقل بالحدث املنعزل،
مقارنة بالعنصر املتكرر القابل للدمج ي سلسلة منسجمة
ومنتظمة ،توافق بدورها ٕالاجراءات الرياضية الكالسيكية لتحليل
السالسل (١٠١).وللتذك ﺮ ،فإن پي ﺮ شونو ) ،(P.Chaunuسبق له أن
اشتغل ع ى التاريخ الاقتصادي والديموغرا ي ي بحثيه :إشبيلية
واملحيط ٔالاطلﺴ ) ،(1650 - 1504واملوت ي باريس ي الف ﺮة
من القرن السادس عشر إ ى القرن السابع عشر؛
)- Séville et l’Atlantique (1504-1650)، (1959
-La mort à Paris du XVIème au XVIIème siècle،
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بتكرار منتظم ملعطيات مختارة ،تم بناؤها حسب قابلي ا للمقارنة.
فالحدث ليس ذلك املنتقى ألنه يقطع الزمن ،ي تاريخ صيغ محتواﻩ
ً
استنادا إ ى خاصي ا
بشكل قب ي ،لكنه ظاهرة تم اختيارها وبناؤها
ً
املتكررة ،واملقارنة  -حسب فرانسوا فوري ) (F. Furetدائما -ال
تتم هنا بالرجوع إ ى وثائق أخرى معاصرة ،ولكن داخل سلسلة
كرونولوجية متجانسة) .(١٠٤وقد تم تب منهج "التاريخ السلس ي" ي
أعمال كميل-إرنست البروس ) (C.-E. Labrousseحول حركة
ٔالاسعار )وهو من أبرز ممث ي التاريخ الاقتصادي الكالسيكي ( ،وبعدﻩ
ي أبحاث پي ﺮ شونو ) (P.Chaunuوپي ﺮ گوب ﺮ )(P. Goubert
وميشال ڤوڤيل ) .(١٠٥) (Michel Vovelleوقد مر بنا ذكر أعمال
پي ﺮ شونو ) (P.Chaunuوپي ﺮ گوب ﺮ ) (P. Goubertأما ميشال
ڤوڤيل ) (M. Vovelleفله بحث بعنوان :املوت ً
سابقا؛
-Mourir autrefois; (1974).
وهؤالء كلهم اشتغلوا ي حقل الديموغرافيا التاريخية الفرنسية.
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ً
وعموما؛ هنالك مآخذ سجلت ع ى مناهج التقدير الكم
املعتمدة ي التاريخ الاقتصادي والديموغرا ي .ذلك أن ك ﺮة الوثائق
أصبحت تستع ع ى النقد الفردي ،وبالتا ي لم ّ
يعد من املمكن
الشك ي صحة وثيقة واحدة ،كالوصية الواحدة من ب ن ) ٥٠ألف(
وصية ،كما أقر بذلك إيمانويل لوروا الدوري) E. Le Roy
 (Ladurieعندما قال "إن ضخامة كمية الوثائق تتعدى تقاليد
)(١٠٦
منهج النقد التاري ي".
هكذا؛ فإن املؤرخ الذي يأخذ بالتقدير الكم أصبحت تتجاذبه
ثالثة مواقف:
 تصديق مؤقت للحقائق ال تزودﻩ ا الوثائق. الخضوع العفوي للغة ٔالارقام ،مما قد يؤدي به إ ى تصديق وثائقمغلوطة.
 الثقة العمياء ي الحاسوب املكلف بالكشف عن الزيغ ي الوثائق.وقد تعددت املناهج ،نتيجة الاحتكاك ب ن التاريخ والعلوم
ٕالانسانية ،لكن طرحت صعوبة تطبيق هذﻩ املناهج بنقلة بسيطة
إ ى املا  ،وٕالاشارة هنا إ ى جرأة ٕالاسقاطات الارتدادية ال أقدمت
ع ى إجرا ا مدرسة كام ﺮيدج ) (Cambridgeالديموغرافية ،وال
اعتمادا ع ى إحصاء  ،١٨٧١وع ى بعض املعالم املتفرقة ،حاولت
)(١٠٧
اس ﺮجاع التاريخ الديموغرا ي ل ﺮيطانيا ح سنة .١٥٥٠
و ي مقالة له حول "املاركسية والتاريخ الجديد" ،يتساءل گاي
بوا ) ،(Guy Boisأال يمكن أن يكون منهج التقدير الكم الذي يتم
تقديسه ،حبيسا أو ً
رهينا بحالة املصادر؟ وبالتا ي أال يكون تقديسه
للحقائق الاجتماعية املنبثقة عن تلك املصادر )كاملعطيات
الديموغرافية مثال( ،يجري ع ى حساب حقائق أخرى )اقتصادية
وثقافية( ال تقل أهمية وتبقى غ ﺮ واضحة؟ ويرى أن تتابع الدراسات
السلسلية ) ،(sériellesمن شأنه أن يؤدي إ ى تلغيم الواقع
التاري ي ،وأن يتسبب ي تبديد ٓالافاق ومنع العودة إ ى املفهوم
)(١٠٨
الجامع لنمط ٕالانتاج.

ومن املآخذ ال سجلها فرنان بروديل ) (F.Braudelع ى
الديموغرافيا التاريخية ،ال تراهن ع ى النماذج الرياضية ي تفس ﺮ
ً
أحاديا ً
كليا ،عدم إعار ا الاهتمام الكا ي
الواقع الاجتما ي تفس ًﺮا
للنسيج الاجتما ي ،ولل ﺮاتب الاجتما ي أو ما أسماﻩ باملورفولوجيا
الاجتماعية .وهو أك ﺮ من ذلك يشكك ي انتماء هذﻩ املقاربة إ ى
التاريخ ،بحيث قال ي هذا الصدد" :هناك ديموغرافيا تاريخية
ً
اهتماما كب ًﺮا
)سواء أكانت تاريخا أم لم تكن( ،و ي ال تع ﺮ
للمورفولوجيا الاجتماعية" (١٠٩)،وذهب فرنان بروديل
) (F.Braudelإ ى اعتبار ادعاء التفس ﺮ الك ي ؤالاحادي واملتسرع
للواقع الاجتما ي ،من قبل الديموغرافيا ،صفة عادة ما تم كل
علم ف أو عائد إ ى الفتوة ،مما يدفع هذا العلم إ ى الاج اد ي
الكشف عن الكل الاجتما ي وتفس ﺮﻩ وحدﻩ .هذا "ال اتف ٕالام ﺮيا ي
الساذج" ،تعت ﺮ ادعاءاته طبيعية بل وضرورية ً
أيضا ع ى ٔالاقل
خالل ف ﺮة محددة من تطور العلوم ،وقد شهدﻩ علم الاقتصاد
والجغرافيا والسوسيولوجيا وكذلك التاريخ ،لكن ينب ي اليوم وضع
)(١١٠
حد له.
ولفهم أحكام فرنان بروديل ) (F.Braudelي حق
الديموغرافيا التاريخية ،ينب ي وضعها ي سياقها ٕالابستملو ي
وامل ي .فهو من دعاة التاريخ الشامل ،وبالتا ي فإن ال ﺮك شبه
الك ي ع ى املناهج الرياضية فيما كان يسميه الديموغرافيون
"بالديموغرافيا الخالصة" الس ﺮجاع الحركة السكانية العامة ،لم
يكن ليحظى بالقبول التام من طرف فرنان بروديل )(F.Braudel
املنشغل ببناء تاريخ شامل ،يس ى إ ى الاستفادة من مقاربات
مختلف العلوم الاجتماعية ،لتحقيق فهم أفضل للواقع التاري ي
وهو ما ع ﺮ عنه بقوله" :عند هذا املستوى )مستوى اعتبار كل
العلوم ٕالانسانية والاجتماعية مساعدة بالنسبة لبعضها البعض(
أضع الحوار الراهن مع زمالئنا وج ﺮاننا الديموغرافي ن وليس -
وأستسمح لويس ه ﺮي ) (L. Henryورونيه بايريل)- (R.Baehrel
عند مستوى النقاشات الدائرة حول املناهج" (١١١).ومهما قيل عن
التقدير الكم  ،فإن ذ.جفري باراكلو ،يرى أن كل الدالئل تدل ع ى
أن تعب ﺮ "التاريخ الكم " سيبقى مستعمال بأوسع معانيه لوصف
كافة أشكال الكتابات التاريخية ال يكون ف ا التأكيد ع ى قياس
املعلومات الكمية وتحليلها كمقابل للتأكيد التقليدي للمؤرخ ع ى
التقييمات (١١٢).وبالرجوع إ ى تاريخ ٕالاستغرافيا ،يمكن أن نالحظ
بسهولة أن مناهج التقدير الكم لم تعد تمثل كل ء ،ذلك أن
مواضيع جديدة تتصل بالعقليات ؤالاخالق والحضارة فرضت
الانتقال إ ى مناهج مالئمة تجمع ب ن املقاربة الكمية والكيفية،
والديموغرافيا التاريخية لم تخرج عن هذا التطور ،فقد انتقلت من
ديموغرافيا كمية إ ى ديموغرافيا كيفية أو ما سم باألن ﺮبولوجيا
التاريخية أو بتاريخ الذهنيات.
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-Philippe Ariès; Histoire des populations
françaises et de leur attitude devant la vie depuis
)le XVIIIème siècle، (1948

الذي ب ن فيه صاحبه أن ٕالاحصائيات الديموغرافية تفيدنا ي
معرفة نمط حياة ٔالاشخاص والتصورات ال يحملو ا عن أنفسهم
وأجسامهم وحول حيا م العائلية .وبناء ع ى هذا التوجيه فإن
مجموعة "الحوليات" توجهت نحو فحص الجسد السليم والعليل
لتنتقل نحو تاريخ الطب ،و ي هذا ٔالافق الجديد يمكن ٕالاشارة إ ى
أعمال :جان -نويل ب ﺮابان )(Jean-Noël Biraben؛ الناس
والطاعون ي فرنسا و ي البلدان املتوسطية ،وجاك
ليونارد) (Jacques Léonard؛ ٔالاطباء ي غرب فرنسا ي القرن
التاسع عشر:

-J.N.Biraben; les Hommes et la peste en France et
)dans les pays méditerranéens، (1975
-J.Léonard; Les Médecins dans la France de
١١٦
l’Ouest au XIXéme siècle، (1976)( ).

ً
فضال عن ذلك؛ فإن تاريخ السكان مال نحو تاريخ العائلة،
ً
مقتحما بذلك
الذي قاد هو ٓالاخر نحو تاريخ املمارسات الجنسية
مشاكل املمنوعات الدينية ،واملمارسات املضادة للحمل والعالقات
املشروعة وغ ﺮ املشروعة ،ويمكن ٕالاشارة إ ى أبحاث :جان لويس
فالندران ) (Jean-Louis Flandrinحول الحب ي ريف فرنسا ما
ب ن القرن ن السادس عشر والتاسع عشر ،وفرانسوا
لوبران) (François Lebrunحول الحياة الزوجية ي ظل النظام
القديم ،و جاك سو ي ) (Jacques Soléحول الحب ي الغرب ي
العصر الحديث:

ي نفس الوقت حاول البحث اقتحام ميدان جديد يلتقي فيه
البيولو ي بما هو ذه  ،كالتفك ﺮ ي موقف ٕالانسان إزاء الحياة،
ومحاولة التعرف أك ﺮ ع ى قضايا الحمل والجن ن والوالدة والطفولة
ٔالاو ى ،ويمكن ي هذا الصدد ذكر أعمال :فيليپ آرييس
) (Ph. Arièsعن الطفل والحياة ٔالاسرية ي فرنسا ي ظل النظام
القديم ،وجاك جيل  ،م ﺮاي ال ي ،وموريل ماري-فرانس
)(Morel Marie-France، Mireille Laget،Jacques Gelis
حول الدخول ي الحياة ،الوالدة والطفولة ي فرنسا التقليدية،
وال ي م ﺮاي ) (Laget Mireilleحول الوالدة:

-Philippe Ariès; L’Enfant et la vie familiale dans la
France d’Ancien Régime، (1960).
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- J.-L.Flandrin; Les Amours paysannes du XVIème
)au XIXéme siècle (1975
- F.Lebrun; La Vie Conjugale sous l’Ancien Régime
)(1975
- J.Solé، L’Amour en Occident à l’époque moderne
)(1976
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 -٣/٣الانتقال من التاريخ الديموغرا ي إ ى تاريخ الذهنيات:
ً
ً
تدريجيا ،فخالل الثالثينيات من
توسعا
عرف الحقل التاري ي
القرن العشرون ،كان املؤرخ يتناول مواضيع اقتصادية واجتماعية،
فنشأ تاريخ اقتصادي كتاريخ ٔالاسعار والعمالت واملبادالت ،تاريخ
الظرفيات والدورات والوتائر )دورات التوسع والانكماش( .وتاريخ
اجتما ي ،لم ينحصر ي تاريخ الطبقات وصراعا ا ،لكنه امتد إ ى
تاريخ املجموعات البشرية وأشكال اتصالها كالخلية العائلية،
والجماعات القروية والحضرية ،ومنتديات الاجتماع كاألكاديميات
والصالونات واملقا ي والجمعيات الرياضية ؤالاقليات واملهمش ن...
كما ظهرت الجغرافيا التاريخية ) ،(La géo-histoireال يمكن
ً
أن تكون دراسة لظاهرة طبيعية )كتاريخ املناخ مثال( ،و ي بصفة
خاصة تساؤل حول العالقة الجدلية ب ن املجال والزمن ،ودراسة ي
الهواء الطلق ،عوض أن تتم داخل "الحدود الاصطناعية"  -حسب
عبارة فرنان بروديل ) -(F.Braudelدراسة تح ي مجتمع ذي
)(١١٣
توازن دينامي مع الوسط الذي يعمل ع ى تحويله.
برز منذ الخمسينيات ،ي إطار "التاريخ الجديد" ،تاريخ
ً
ديموغرا ي كم أوال عمل ع ى إخضاع الظواهر الديموغرافية
ألساليب وتقنيات القياس ٕالاحصائي وللمناهج الرياضية باللجوء إ ى
أنماط املالحظة الطولية واملستعرضة وال ﺮاجعية لتلك الظواهر،
وال توجت ببلورة طريقة إعادة "بناء ٔالاسر" .ثم أصبح التاريخ
ً
ً
نوعيا أك ﺮ فأك ﺮ ،فتم الانتقال من تاريخ
الديموغرا ي تاريخا
الوفيات إ ى تاريخ املوت ،من تاريخ الوالدات إ ى تاريخ السلوكات
الجنسية ،تاريخ عملية الوضع ،تاريخ ٔالامومة ،تاريخ الطفولة ...فتم
الوصول هكذا حسب فيليپ آرييس) (Philippe Arièsإ ى تاريخ
الذهنيات أي بتعب ﺮ آخر  -والالئحة ال تنتﻬ  ،و ي تحيل ع ى
ٕالانسان الذي ال تنحصر املواضيع ذات الصلة به  -إ ى ٕالاحساسات
والانفعاالت الجماعية كالحب والخوف ،وإ ى التمثالت ،ؤالاحالم،
ؤالاساط ﺮ ،و ي منظومات للتقن ن الاجتما ي "تسمح للمجموعات
البشرية ذات الثقافة املش ﺮكة بالو ي الذاتي ،وبفهم محيطها
والتأث ﺮ فيه ،وباملوازاة مع ذلك تم ولوج تاريخ الجسد ،واملرض
والاس الك والتصرفات .(١١٤)"...هكذا لم يعد ما هو يومي إطارا ملا
كان يعرف "بالتاريخ الكب ﺮ" تاريخ "ٔالاحداث الك ﺮى" و"ٔالاناس
العظام" ،بل أصبح موضوعا للمعرفة التاريخية ،فكلمة الثقافة لم
تعد تدل ع ى نخبة أو زعيم ،بل أضحت تدل ع ى إنتاج وتوزيع
وتلقي ،ذلك أن مؤر ي الحضارة املادية "نقلوا الاهتمامات من
املراكز املشهورة نحو ٔالاوساط اليومية ،من املدينة نحو القرية
والبيت ،من موضوع الفن نحو ٔالاداة" حسب عبارة جاك لو گوف
)(١١٥
).(Jacques Le Goff
جاءت أشهر املساهمات ال م ت الانتقال من الديموغرافيا
التاريخية الكمية إ ى الديموغرافيا التاريخية النوعية أو الكيفية ،ي
إطار النمط ٕالاستغرا ي الذي مثلته مدرسة "الحوليات" التاريخية
بفرنسا ،وال مرت من ديموغرافيا تاريخية ذات خاصية كمية نحو

أن ﺮبولوجيا تاريخية ذات طابع كيفي .وقد مثل هذا الاتجاﻩ منذ
 ١٩٤٨بحث فيليپ آرييس) (Ph. Arièsحول تاريخ سكان فرنسا
وموقفهم أمام الحياة منذ القرن الثامن عشر؛
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- J.Gelis، M.Laget et، M.-F.Morel; Entrer dans la
vie: naissances et enfances dans la France
traditionnelle، (1978).
.

)١١٧

()- M.Laget ; naissances، (1982

وتم التساؤل ً
أيضا حول موقف ٕالانسان أمام املوت ،بالبحث ي
املراسيم والتقاليد الجنائزية و ي بنود الوصايا ،والتمثالت عن ما
بعد املوت وذلك ي أبحاث :ميشال ڤوڤيل )(M. Vovelle؛ املوت
ً
سابقا ،وفيليپ آرييس)(Ph. Ariès؛ ٕالانسان واملوت ،وپي ﺮ شونو
)(P.Chaunu؛ املوت ي باريس من القرن السادس عشر إ ى القرن
الثامن عشر:
)- M.Vovelle; Mourir autrefois، (1974
)- Ph.Ariès; L’Homme et la Mort، (1977
- P.Chaunu; La Mort à Paris du XVIème XVIIIème
)siècle، (1987
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مثلت هذﻩ ٔالاعمال كلها الانتقال من تحليل الظواهر وامليكان مات
الديموغرافية إ ى تحليل السلوكات الجماعية (١١٨)،وبالتا ي أصبح
التاريخ الديموغرا ي ،مع مؤر ي "الحوليات" يالمس مجال الذهنيات
الجماعية.
وحسب روبرت مونرو ) ،(Robert Mandrouفإن موضوع
تاريخ الذهنيات هو إعادة اس ﺮجاع السلوكات وأشكال التعب ﺮ
والصمت ال ت ﺮجم التصورات ؤالاحاسيس الجماعية والتمثالت
والانطباعات الذهنية ؤالاساط ﺮ والقيم املع ﺮف ا وال تخضع لها
الجماعات أو ح املجتمع ككل ،وال تشكل محتوى السيكولوجيا
الجماعية ،وكل هذﻩ املجاالت توفر العناصر ٔالاساسية لهذا
التخصص الذي ال ينب ي خلطه بتاريخ ٔالافكار الذي يوجد منذ مدة
ع ى هوامش التاريخ والفلسفة (١١٩).إنه حقل تاريخ الذهنيات ،الذي
يستعمل طرائق البحث املعتمدة ي مجال السيكولوجيا الجماعية،
وهو يشمل باإلضافة إ ى ما سبق وبالضرورة ،املجال الوجداني،
مجال ٔالاحاسيس والعواطف ،وكل السجل الثقا ي باملع الدقيق،
ال تؤثر بثقلها ي ص ﺮورة
والذاكرة الجماعية ،وتمثالت املا
ً
الناس ،كما تم مؤرخ الذهنيات أيضا باألوهام ؤالاساط ﺮ وبمعان ا
ً
وغالبا ما أﺳ ء تقدير هذﻩ العوامل من
ودورها ي الاستمرار والبقاء.
قبل املؤرخ ن املعاصرين املنت ن أك ﺮ إ ى التحوالت الراهنة
املتسارعة ،عوض الاهتمام ذﻩ الثوابت ي إطار املدة الطويلة ،و ي
هذا الاتجاﻩ فإن البحث ي السيكولوجيا التاريخية  -حسب روبرت
مونرو ) - (R. Mandrouينب ي اعتبارﻩ أساس كل عمل تاري ي .إال
أن هذﻩ املواضيع ال دد بالوقوع ي مغالطة ك ﺮى ،تستد ي
الحذر والدقة امليتودولوجية )املنهجية( ال يحتل ف ا الوصف
مكانة ك ﺮى ي كل البناءات قبل محاولة تفس ﺮها ،و ي ترتكز ع ى
مفاهيم إجرائية دقيقة تتحدد ي النظرة إ ى الكون وإ ى البنيات
)(١٢٠
والظرفيات.
وقد الحظ جاك دو پاك ) ،(J. Dupâquierأن الديموغرافيا
التاريخية ساهمت ي تقويم تاريخ الذهنيات ،ومنحته ً
أسسا صلبة،

وذلك عن طريق قياسها لبعض السلوكات .فعن طريق دراسة حركة
الزواج خالل الثورة الفرنسية الك ﺮى ،يمكن معرفة مدى استجابة
ً
تلقائيا لقرارات املنع الكنسية أثناء الصوم وأعياد امليالد،
املؤمن ن
كما أن ضعف نسبة الوالدات غ ﺮ الشرعية ،وضعف حاالت الحمل
قبل الزواج ،ي فرنسا ي ظل النظام القديم ،تب ن مدى ضعف
العالقات الجنسية خارج رابطة الزواج وال بقيت عالقات
استثنائية ،ويعت ﺮ مدى تكرار التوقيعات ي مختلف الوثائق والعقود
ً
ً
)(١٢١
مساعدا ي إجراء بحث شامل حول جهود محو ٔالامية.
عامال
ً
اهتماما
ومن جهته أشار أندري نو ) (A.Nouchiإ ى أن
ً
ً
أيضا بتحليل
بسيطا باملمارسات التطبيبية ي املا  ،يسمح
امليكانزمات الذهنية ،غ ﺮ أنه طرح مخاوفه حول صعوبة تجنب
الحكم ع ى قضايا املا بعقلية معاصرة ،ومن هنا تطرح مخاطر
السقوط ي مغالطة تاريخية ،أو إصدار أحكام مسبقة عند تناول
قضايا تاريخ الذهنيات (١٢٢).ومن املواضيع ال تدخل ضمن هذا
النوع أصل عمليات الحد من الوالدات ال طاملا عانت فرنسا من
آثارها السياسية ي القرن ن التاسع عشر والعشرون .ويرى جاك دو
پاك ) (J. Dupâquierأن ٔالازواج الفرنسي ن عملوا ع ى الحد من
الوالدات منذ عهد لويس الرابع عشر ) ،(Louis XIVوأن هذا
ً
جذريا ي اية القرن الثامن عشر ،لكن دون
السلوك أدخل تغي ًﺮا
أن يصل إ ى تجديد النظام القديم للتفك ﺮ ؤالاخالق .وهو يتساءل
عن مصدر هذا السلوك ،وعن السبل الجغرافية والاجتماعية ال
أدت إليه ،ويعتقد أن هذا السؤال يظل بدون جواب ،وأنه يفتح
ً
ً
جديدا للتداخل ب ن تاريخ الذهنيات والتاريخ
مجاال
)(١٢٣
الديموغرا ي.
وتعود جذور البحث ي القضايا ٔالان ﺮبولوجية والذهنية ي
ٕالاستغرافيا الفرنسية املعاصرة إ ى بداية العشرينيات من القرن
العشرون .إذ أكد آنذاك كل من مارك بلوخ )(Marc Bloch
ولوسيان فاڤر ) (L.Febvreع ى أهمية الفولكلور وتاريخ ٔالاديان،
إال أن مدرسة "الحوليات" لم تربط ب ن التاريخ وٕالاثنولوجيا إال ي
اية الستينيات ي بحثه حول قرية مونتييو ٔالاوكيتانية من ١٢٩٤
إ ى :١٣٢٤
- E.Le Roy Ladurie، Montaillou، village occitan de
)1294 à 1324، (1975
الذي أعاد قراءة وثائق محاضر استنطاق امل م ن ،وطرح أسئلة
جديدة حول هذﻩ النصوص ،وتصرف كإثنولو ي منقول إ ى
املا  ،إلعادة الحياة إ ى جماعة قروية موضعها قدم جبال
الب ﺮي ي بداية القرن الرابع عشر ،وعمل ع ى اس ﺮجاع ٔالاشغال
الفالحية لساكن ا وأشكال السكن واملمارسات اليومية والعالقات
الجنسية واملعتقدات الدينية واملمارسات السحرية وعالقات
السكان بالسلطات .واكتشف وجود منظومة منسجمة تتمحور ف ا
الحياة الاجتماعية حول امل ل )البيت( كشبكة من عالقات الاتحاد
)(١٢٤
والقرابة.
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أما ناتان واتشتال ) (Nathan Wachtelفإنه لم يقتنع ي بحثه؛
رؤية املهزوم ن:
)-La vision des Vaincus، (1971
برؤية الغزاة )ٕالاسبان( ،ال قدم ا الروايات ٕالاخبارية واملراسالت
والتقارير الاستعمارية ،وعمل ع ى إيجاد رؤية املهزوم ن ،أي هنود
الب ﺮو ،أبناء شعب ٕالانكا ،ي ٓالاثار الباقية ال تتمثل ي الحكايات
وأشكال الرقص والاحتفال واملظاهر الفولكلورية ٔالاخرى ،جامعا ب ن
املقاربة التاريخية وٕالاثنولوجيا ،لفهم آثار الصدمة ال تعرض لها
الهنود الحمر ،من جراء السياسة الاستعمارية ٕالاسبانية خالل
)(١٢٥
القرن السادس عشر.
وحسب ميشال ڤوڤيل ) (M. Vovelleالذي درس املوقف
ً
الجما ي أمام املوت ي بحثه؛ املوت سابقاMourir Autrefois :
) ،(1974فإن مدرسة "الحوليات" صعدت من "أسفل إ ى أع ى"،
من التاريخ الاقتصادي والتاريخ الديموغرا ي الذي تمخضت عنه
عدة أبحاث ي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرون ،إ ى
تاريخ ثقا ي عرف توسعه خالل سنوات السبعينيات .ذلك أن الجيل
الجديد "للحوليات" بعدما تأثر بأعمال الرواد أمثال لوسيان فاڤر
) (L.Febvreوفيليپ آرييس ) (Ph. Arièsوبنتائج أعمال
ٕالاثنولوجي ن والفالسفة أمثال كلود ليڤي س ُﺮوس ) Claude
 (Lévi-Straussوميشيل فوكو ) ،(Michel Foucaultأراد
اقتحام مجال البنيات الذهنية باعتبارﻩ م لة ب ن التنظيم
الاجتما ي والخطاب ٕالايديولو ي ،ب ن الو ي والالو ي .وتناول تاريخ
الذهنيات أنماط التفك ﺮ عند النخب ،وكذلك املعتقدات الشعبية،
والتقاليد الدينية والعادات املدنية ويمكن ٕالاشارة إ ى روبرت مونرو
) (R. Mandrouالذي درس تطور املتابعات القضائية ي قضايا
السحر ي فرنسا ي القرن السابع عشر ي أطروحة بعنوان:
-Robert Mandrou; Magistrats et Sorciers en
France au XVIIème siècle (1968).

- E. le Roy Ladurie; Le Carnaval de Romans à la fin
١٢٦
) (du XVIème siècle (1979).

}^ í³
يمكن أن نخلص من هذﻩ الدراسة إ ى بعض الاستنتاجات ال
نجملها فيما ي ي:
 إذا كانت الديموغرافيا تدرس الساكنة دراسة كمية ي بعد ا
الدينامي والسكوني ،فإن هذﻩ الدراسة تتم ي سياق زم و ي
بعد مجا ي ،مما يربط الديموغرافيا منذ البداية بالتاريخ .ذلك
أن الدراسة السكانية ،إذا ما اقتصرت ع ى ٔالابعاد الحاضرة
للوضعية الديموغرافية ،فإ ا تبقى ناقصة ،إذ البد لها من
التعرف ع ى تاريخ الحركة الديموغرافية للساكنة املدروسة،
ومن هنا اتجهت الديموغرافيا التاريخية ي أوربا الغربية
عامة ،و ي فرنسا خاصة ،منذ نشأ ا إ ى املا لتأخذ منه
ماد ا ،ي أفق تحقيق دراسة ديموغرافية تراجعية ،وبذلك
اشتغل كل من الديموغرافي ن واملؤرخ ن ع ى التاريخ
الديموغرا ي ي البداية.
 نشأت الديموغرافيا التاريخية من هذا التقاطع ب ن التاريخ
والديموغرافيا ،وسرعان ما تب ن أن املنهج الديموغرا ي
الصرف املطبق ي الديموغرافيا ع ى ساكنة تتوفر ع ى مصادر
إحصائية معاصرة كالحالة املدنية وٕالاحصاءات ،ال يمكن
ً
تطبيقه كامال دون تعديله ،ي دراسة التاريخ الديموغرا ي
ً
انطالقا من مصادر ما قبل إحصائية مغايرة أهمها ٔالارشيفات
الكنسية وسجالت الضرائب ؤالاسواق وغ ﺮها من العقود
والوثائق التاريخية املختلفة .فتم تب تقنية "إعادة بناء
ٔالاسر" كتقنية أساسية ي العديد من ٔالابحاث ال تناولت
التاريخ الديموغرا ي ٕالاقليم واملح ي ي فرنسا ي إطار
مونوغرا ي أو ما عرف بامليكروديموغرافيا وال أنتجت خالل
الخمسينيات والستينيات من القرن العشرون حصيلة هامة
من ٔالابحاث.
ً
 نتيجة تحفظ العديد من املؤرخ ن وخاصة ي إطار مدرسة
"الحوليات" التاريخية الفرنسية ،إزاء املناهج الكمية
غزت التاريخ الاقتصادي
والرياضية املعقدة ،ال
والديموغرا ي مع "التاريخ الاقتصادي الجديد" ،أنجزت عدة
أبحاث ي التاريخ الديموغرا ي ٕالاقليم  ،تبنت أساليب التقدير
الكم لبناء سالسل إحصائية طويلة منسجمة ومنتظمة فيما
اصطلح عليه "بالتاريخ السلس ي" الذي كان پي ﺮ شونو
) (P.Chaunuأبرز روادﻩ .وتناولت هذﻩ ٔالابحاث املواضيع

ISSN: 2090 – 0449

لقد اق ﺮب التاريخ مع موضوع الذهنيات من التحليل النفﺴ ،
حيث اج د أالن ب انسون ) (Alain Besançonي فهم العالقة
ب ن ٕالام ﺮاطور الروﺳ ورعاياﻩ ع ى ضوء عقدة أوديب ،بينما مزج
ميشال دو س ﺮتو) (Michel de Certeauالتاريخ السياﺳ
والسوسيولوجيا الدينية والسيكوباتولوجيا )علم النفس املر (
وتاريخ املعتقدات لفهم مسألة سحرية م حوادث التملك أو املس
الشيطاني بمدينة لودان الفرنسية ي النصف ٔالاول من القرن
السابع عشر ي بحث بعنوان:

وإذا كان التاريخ القائم ع ى التحليل النفﺴ  ،الزال يراوح مكانه
لعدم توفرﻩ ع ى مفاهيم إجرائية قادرة ع ى تلمس الالو ي الجما ي،
فإن تاريخ الذهنيات يواصل مس ﺮته ألن مناهجه غ ﺮ ال ائية
وحدودﻩ غ ﺮ الواضحة ،تسمح له باستيعاب إسهامات العلوم
)(١٢٧
ٔالاخرى.
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كما اهتم تاريخ الذهنيات ً
أيضا بأشكال الاجتماع ،وخاصة
مظاهر الاحتفال ال يمكن أن تكشف عن تناقضات اجتماعية
مكبوتة ،ونذكر هنا بحث إيمانويل لوروا الدوري (Emmanuel Le
) Roy Ladurieحول كارنڤال رومانس عند اية القرن السادس
عشر:

- La Possession de Loudun، (1970).
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الديموغرافية إ ى جانب التاريخ الاقتصادي والاجتما ي.
ً
وتدريجيا تم الانتقال من ديموغرافيا تاريخية كمية إ ى
ديموغرافيا تاريخية تتب املقاربة الكيفية ي معالجة مواضيع
ديموغرافية تتصل بالتصورات والعقليات ؤالاحاسيس
الجماعية ،وبذلك ام جت الديموغرافيا التاريخية
باألن ﺮوبولوجيا التاريخية وبتاريخ الذهنيات .وأفرزت هذﻩ
املرحلة مجموعة من الدراسات ال انصبت ي السبعينيات
من القرن العشرون ع ى دراسة الذهنيات والسلوكات
الجماعية وتصورات ٔالافراد والجماعات عن أنفسهم
وأجسادهم ،وتمثال م حول الحياة واملوت وغ ﺮها من
املواضيع ،وخصوصا خالل القرن الثامن عشر.
صفوة القول؛ أن الديموغرافيا التاريخية ،مجال خصب وواسع
لتجديد البحث التاري ي ،وطبيعة املباحث واملواضيع وٕالاشكاليات
املطروحة من قبل الباحث ،ونوعية املصادر املتاحة ،ي ال تم ي
عليه اختيار تقنيات ومناهج وطرق املعالجة املناسبة للتساؤالت ال
تتفرع عن ٕالاشكالية ٔالاصلية.

 V 
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]ş

ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤﻜَّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ISSN: 2090 – 0449

)٭(ٕالاستغرافيا :نورد هذا املصطلح للداللة ع ى الكتابة والتأليف ي التاريخ.
(1) Annie, Vidal; démographie, éléments d’analyse et
évolution du peuplement humain. P.U. G.
Grenoble, 1994, p.5.
(2) Pichat, Jean-Bourgeois; La démographie,
Collection idée, éd. Gallimard, Paris, 1971, pp.89.
(3) Henry, louis; Démographie, analyse et modèles,
2ème éd. I.N.E.D. Paris, 1984, p.15.
(4) Dupâquier, Jaques; «Démographie historique»; in
Encyclopaedia Universalis, éd . France S. A.
1996, Corpus 7,pp 166 -168, p.166.
ً
) (٥كان تسجيل ٔالاحداث الديموغرافية ً
استثنائيا ي بريطانيا ي القرن
أمرا
السابع عشر .غ ﺮ أن ٔالاوبئة ال كانت تضرب ساكنة لندن خالل القرن ن
السادس عشر والسابع عشر ،دفعت سلطات املدينة منذ  ١٥١٧إ ى نشر
لوائح للوفيات مصنفة حسب أسبا ا ،وكانت العملية تس دف تتبع تطور
هذﻩ الكوارث وانعكاسا ا ،ومنذ  ١٦٠٣شرع ي نشر السجالت ٔالابرشية ال
اشتغل عل ا جان گـرانت ) (John Grauntي دراسة الوفيات
).(Annie, Vidal ; op.cit, p. 6.
(6) Annie, Vidal; op.cit; pp.7-8.
(7) Ibid; p.9.
(8) Girard, Alain; « Démographie », in Encyclopaedia
Universalis; éd. France S.A. 1996, Corpus 7, pp.
161-166, p.161.
(9) - Annie, Vidal; op.cit, p.18.
) (١٠يبدو أن أو ى العمليات التعدادية املعروفة ،تعود إ ى الحضارة السومرية
خالل ٔالالف ن الرابع والثالث قبل امليالد ،وال كانت تمتد ع ى رقعة
جغرافية واسعة ،من الخليج إ ى البحر ٔالابيض املتوسط .وهو ما تدل عليه
بقايا ٔالالواح الطينية املنقوشة .وحوا ي  ٢٧٥٠ق.م قام املصريون القدامى
بعمليات تعدادية ألغراض جبائية .ويمكن العثور ع ى آثار لعمليات مماثلة
ي الص ن منذ  ٢٢٣٨ق.م .و ي ٕالام ﺮاطورية الرومانية ،كان من واجب
ٔالاشخاص الذين هم موضوع العملية ٕالاحصائية التقدم إ ى سلطات
املنطقة ٔالاصلية إلحصاء أنفسهم ،فكان بذلك املبحوث يتجه إ ى الباحث,
وذلك منذ القرن السادس قبل امليالدAnnie, Vidal ; op.cit, ) :
.(p.14
) (١١وجد الديوان منذ عهد الرسول ) (دون أن يتسم ذﻩ التسمية ،وبلغ
عدد كتابه )ً (
نيفا وثالث ن ً
كاتبا ي رواية القلقشندي أو أك ﺮ من اثن ن
وأربع ن ي رواية الط ﺮي )أبو ضيف ،أحمد مصطفى؛ دراسات ي تاريخ
الدولة العربية ،دار النشر املغربية ،ط ،٣.الدار البيضاء ،١٩٨٤ ،ص.
 .(٤٢٣-٤٢٢وعندما عزم الخليفة عمر بن الخطاب ) (ع ى فرض العطاء
ملستحقيه ،فإنه أمر بإحصاء الناس لكي يتمكن من توزيع ٔالاموال الفائضة
ببيت املال ،فبدؤوا بقرابة الرسول ) (ثم ٔالاقرب فاألقرب منه )أبو
ضيف ،أحمد مصطفى؛ املرجع نفسه ،ص  ،(٢٤٥و ي عهد معاوية بن أبي
سفيان كان بالكوفة والبصرة ،ديوانان أحدهما بالعربية إلحصاء الناس
وأعطيا م ،وقد أنشأﻩ عمر بن الخطاب ،وٓالاخر لوجوﻩ ٔالاموال بالفارسية
)أبو ضيف ،أحمد مصطفى؛ املرجع نفسه ،ص .(٤٢٧
) (١٢ي فرنسا رغم أن شارملان ) ،(Charlemagneأراد معرفة عدد رعايا
ٕالام ﺮاطورية ي سنة ٧٨٦م ،فإنه كان ينب ي انتظار القرن الرابع عشر
للحصول ع ى وثيقة تركيبية حول تعداد الخوريات والكوان ن واملحاكم
ٕالاقطاعية ي عهد امللك فليپ السادس دو ڤالوا ) Philippe VI de
 .(Valoisوفيما بعد أدت ضرورة تقوية السلطة امللكية إ ى تأكيد الحاجة
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إ ى تقدير عدد السكان ،ومن هنا جاءت رغبة السلطة ي تدوين معطيات
الحالة املدنية.(Annie, Vidal ; op.cit, pp. 14-15.) :
(13) Girard, Alain ; op.cit, p.162.
(14) Henry, louis ; op.cit, pp.19-21.
(15) Girard, Alain ; op.cit, p.163.
(16) Ibid, p.163.
(17) Ibid, p.163.
(18) Chesnais, Jean-Claude; La démographie,
Collection Que sais-je ?, № 2546, P .U.F. Paris,
3ème éd. 1995, p.4.
(19) Naji, Miloud; Démographie; instruments
d’analyse et phénomènes démographiques, éd.
Joussour, 1998, p.39.
(20) Pressat, Reland; L’analyse démographique,
Concepts-Méthodes-Résultats, 4ème éd . P.U.F.
Paris,1983, p.79.
(21) Naji, M; op.cit, p.40.
(22) Henry, louis ; op.cit, p.36.
(23) Naji, M; op.cit, pp.49-51.
(24) Ibid; p.41; référence no. 6.
(25) Annie, Vidal; op.cit, p. 38.
(26) Henry, louis; op.cit, p.72.
(27) Pichat, Jean-Bourgeois; op.cit, pp.19-20.
(28) Ibid; pp.20-21.
(29) Annie, Vidal; op.cit, p.10.
(30) Pichat, Jean-Bourgeois ; op.cit, p.150.
(31) Braudel, Fernand, Ecrits sur l’histoire, éd.
Champs Flammarion 1986, p.107.
(32) Ibid, p.103.
(33) Nouchi, André; Initiation aux sciences
historique, éd. Fernand Nathan, Paris, 1967,
p.36.
(34) Mouaden, Noureddine, Démographie historique,
document rassemblé, (inédit), p.1.
ً
) (٣٥تعت ﺮ الكوارث الديموغرافية أحداثا غ ﺮ عادية تضرب بعمق ،و لك السكان
بكميات مفجعة ،وتدخل ضم ا املجازر الك ﺮى واملذابح العسكرية ؤالاوبئة
ال تخلف بصمات حالكة ي ٔالاذهان و ي الذاكرة الجماعية للسكان .وإذا
ً
سهال ،فإنه يصعب تناولها ً
كان الوصف الكيفي لهذﻩ ٔالازمات يبدو
كميا،
ملعرفة مختلف مظاهرها وانعكاسا ا الديموغرافية .ذلك أن ٔالامر يتطلب
معرفة ليس فقط عدد ٔالاموات ،ولكن ً
أيضا عدد ٔالاحياء ،ومن هنا فإن
نسبة الوفيات إ ى ٔالاحياء ،ي وحدها الكفيلة بتحديد مدى هول الكارثة
ال أصابت الساكنة املعنية .ويمكن للكارثة الديموغرافية أن تكون ناجمة
عن وباء أو مجاعة أو حرب ،وهذﻩ ٓالافات ظل الناس يفزعون م ا ع ﺮ
التاريخ ) ،(Nouchi, André, op.cit, p.36.ويمكن أن تتمظهر من
خالل ك ﺮة املوتان أو ح ع ﺮ التحركات السكانية القسرية.
)ُ (٣٦ي ّ
عد التبادل الديموغرا ي ب ن املجاالت ظاهرة مالزمة للتاريخ الديموغرا ي.
وقد سبق أن الحظ فرنان بروديل ) (Braudel Fernandديمومة مثل
هذا التبادل السكاني ب ن مناطق الحوض املتوسطي ،ب ن الجبال من جهة
والسهول املجاورة والسواحل من جهة أخرى ،أي ب ن مناطق ذات موارد
قليلة ومأهولة ومناطق تبدو ذات ثروات أهم .هكذا لعبت الجبال ع ى
الدوام دور خزان بشري ،ولعبت الغابات ً
دورا ي التاريخ الديموغرا ي،
ومارست السهول والسواحل ً
جذبا ً
دائما ع ى سكان املجاالت الجغرافية
املجاورة لها ،برغم التعديالت الك ﺮى ال أدخلها التطور التق ع ى أدوار
مختلف هذﻩ املجاالت ي الديموغرافيا
(Nouchi, André, op.cit, p.p.38-39).
(37) Dupâquier, Jaques; op. cit, p.166.

(38) Nouchi, André; op.cit. p.23.
(39) Carbonell, Charles-olivier; L’historiographie,
Collection Que sais-je ? Nº 1966. P.U.F, Paris
5éme éd., 1995, pp.112-113.
(40) Braudel (F.), op.cit. p.193.
(41) Ibid, p.194.
(42) Ibid, p.194.
(43) Ibid, p.194., référence Ne 1.
(44) Ibid, p.129.
(45) Bourdé, Guy et Hervé, Martin; Les écoles
historiques, éd. du seuil, Paris 1983, p.238.
(46) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.167.
(47) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.166.
(48) Nouchi, André; op.cit. p.33.
(49) Ibid, p.p.33-34.
(50) Annie Vidal; op.cit. p.15.
ً
ً
تاريخيا مع قرار ڤيل ﺮ -كوتري
منعطفا
) (٥١سجلت سنة  ١٥٣٩ي فرنسا
) ،(Villers-Cotterêtsالذي جعل تقييد الوالدات عملية إجبارية ي
عهد فرانسوا ٔالاول ) .(François Iو ي  ١٥٧٩جعل قرار بلوا )(Blois
ً
تسجيل الوفيات وتوثيق عقود الزيجات ً
إجباريا .ومنذ  ١٧١٤أصبح
أمرا
تسجيل وفيات ٔالاطفال يتم بصرامة ً
ً
وابتداء من أوساط القرن
أيضا .هكذا
السابع عشر أمكن استغالل معطيات متجانسة ي مجال ديموغرا ي محدد،
و ي شكل سالسل متصلة ،وبذلك فإن تاريخ حركة الساكنة الفرنسية تم
ً
التعرف عليه بشكل مقبول
مرسوم شتن ﺮ
ابتداء من  .١٧٤٠وبمقت
 ،١٧٩٢فإن سجالت التعميد والزواج والدفن ،أضحت تعرف بسجالت
الوالدات والزيجات والوفيات ي املجتمع الالئكي الجديد ،وتعود ملكي ا
للجماعات وتحفظ ي أرشيفات املقاطعات .و ي حالة عدم تعرضها للضياع
أو ٕالاحراق ،فإن هذﻩ السجالت الخورية تبقى أساس الديموغرافيا
التاريخية ي بلد كاثوليكي مثل فرنسا .واب ً
تداء من القرن التاسع عشر ،فإن
ً
تدريجيا من
التسجيل املنظم واملمنهج للمعطيات الديموغرافية حسن
معرفة تاريخ الساكنة الفرنسية .أما السجالت ال ﺮوتستانتية ،فرغم
ً
تواجدها منذ  ،١٥٥٨فإ ا ليست متصلة ،ذلك أنه ي  ١٦٨٥مثال قام
لويس الرابع عشر ) (Louis XIVبمنع ممارسة الشعائر ال ﺮوتستانتية
).(Annie Vidal; op.cit. pp.15 - 17
(52) Nouchi, André; op.cit. p.34.
(53) Ibid, p.p.34-35.
(54) Ibid, p.35.
(55) Annie Vidal; op.cit. p.13.
(56) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.166.
(57) Ibid, p.p.166 - 167.
) (٥٨جفري باراكلو ،الاتجاهات العامة ي ٔالابحاث التاريخية؛ ترجمة صالح أحمد
الع ي ،ب ﺮوت ،مؤسسة الرسالة ،١٩٨٤ ،ص .١٣٤
(59) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.167.
(60) Bourdé, (G.) et Hervé, (M.) ; op.cit. p. 239.
) (61جفري باراكلو مرجع سابق ،ص.136 - 135.
) (62املرجع نفسه ،ص .١٣٦
) (63جفري باراكلو ،مرجع سابق ،ص .١٣٩
) (64املرجع نفسه ،ص.١٤١-١٤٠.
) (65املرجع نفسه ،ص .١٣٧ -١٣٦
(66) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.167.
) (67جفري باراكلو ،مرجع سابق ،ص.١٣٣.
(68) Pichat, Jean-Bourgeois, op.cit. p.p.151-152.
(69) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.167.
(70) Bourdé, (G.) et Hervé, (M.); op.cit. p.239.
(71) Pichat, Jean-Bourgeois, op.cit. p.p.153-154.
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(117) Ibid, p.241.
(118) Ibid, p.241.
(119) Mandrou, Robert, « l’histoire des mentalités»,
In Encyclopédia Universalis, éd. France S.A.
1996, Corpus 11, pp. 479-481, p.479.
(120) Ibid, p.479.
(121) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.168.
(122) Nouchi, André; op.cit, p.38-39.
(123) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.168.
(124) Bourdé, (G.) et Hervé, (M.); op.cit.
p.p.241-242.
(125) Ibid, p.242.
(126) Ibid, p.p.242-243.
(127) Ibid, p.243.
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(72) Bourdé, (G.) et Hervé, (M.); op.cit. p.p. 239-240.
(73) Pichat, Jean-Bourgeois, op.cit, p.150.
(74) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.167.
(75) Ibid, p.167.
(76) Pichat, Jean-Bourgeois, op.cit. p.p.154-155.
(77) Ibid, p.155.
(78) Bourdé, (G.) et Hervé, (M.); op.cit. p.125.
(79) Ibid, p.237.
(80) Ibid, p.239.
(81) Ibid, p.240.
(82) Ibid, p.240.
.١٣٤  ص، مرجع سابق،( جفري باراكلو83)
(84) Pichat, Jean-Bourgeois, op.cit. p.p.152 - 153,
p.153, référence no 1.
(85) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.167.
(86) Ibid, p.167.
(87) Nouchi, André; op.cit. p.23.
.١٣٨ -١٣٧. ص، مرجع سابق،( جفري باراكلو88)
.١٣٩  ص،( املرجع نفسه89)
.١٣٥-١٣٤  ص،( املرجع نفسه90)
(91) Bourdé, (G.) et Hervé, (M.); op.cit. p.p.259-260.
(92) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.168.
(93) Ibid, p.167.
 من معرفة املجتمع القروي، ي فرنسا،( مكنت الديموغرافيا التاريخية٩٤)
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كان موضوع اللغة والكتابة محل نقاش طويل وعميق بعد
نجاح املنهج التجري الذي يريد أن يثبت بالدليل كيف ظهرت
اللغات ونشأت ،وقبل ذلك كان ُي َظ ّن ّ
أن ٔالاديان واملعتقدات قد
حسمت املوضوع ،وأن بعض اللغات ذات منشأ إلﻬ مع ّ
أن
الصحيح هو أن لإلنسان استعداد فطري منذ طفولته للكالم ،وبعد
ذلك يكمل طريقه ي "صناعة" معجمه اللفظي .كتابة اللغة أي
ّ
ً
ٕالاشارة إ ى الكالم برموز كتابية كان حدثا كب ًﺮا ألنه مكن من نقل
َ
ٌ
املعلومة والفكرة ،ومن ث ﱠم تراكم املعارف من شخص إ ى آخر ومن
جيل إ ى جيل .وقد تتبع الباحثون مسار هذا الحدث الكب ﺮ منذ
البدايات ٔالاو ى ال كانت ي شكل صور بكتوغرافية إ ى الكتابة
املقطعية وأخ ًﺮا ال ﺮم ألصغر أجزاء الكلمة وهو الحرف ،وبذلك
ظهرت الرموز الكتابية )ٔالابجديات والخطوط( وكانت لكل ّأمة
ّ
تجرب ا بل كانت تلك التجارب تغت باالحتكاك والتأث ﺮ والتأثر
فجاءت بعض الخطوط الكتابية مقتصرة ع ى الصوامت
) (Consonnesوبعضها ٓالاخر اكتمل بدمج املصوتات
) (Voyellesي الصوامت .الهضبة الصحراوية)(Tassili n’Ajjer
جنوب الجزائر ي عبارة عن متحف مفتوح ي الهواء
ي أق
ّ
ّ
تمثل بحق "حضارة صورة رائدة"،
الطلق للرسوم الصخرية و ي ِ
ّ
لذلك نرى أنه ال ينب ي البحث عن أصول ٔالابجدية الليبية
)ٔالامازيغية القديمة( خارج تلك الحضارة ،وهو ما حاولنا إثباته غ ﺮ
ّ
أن ً
عددا من الباحث ن حاولوا ربطها بمؤثرات قادمة من هنا وهناك
وهو املوضوع الذي ناقشناﻩ ي هذﻩ املقاربة.
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يمثل ّ
تطور التعب ﺮ آخر حادثة ك ﺮى ي التطور ٕالانساني ،لقد
ارتسم ي ذاكرة ٕالانسان املستخدم لهذا التعب ﺮ الذي استعمله
لنفسه و ي تجاربه وخالل ترحاله وحروبه وفتوحاته ،ولهذا فإنه ال
يوجد ع ى ٕالاطالق تطابق ب ن حدود اللغة وحدود الشعب ال
ً
عموما داخل إطارها شـعب ولغة يحـمالن نفس الاسم،
يوجد
فالحدود الثقافية والدينية تتجاوز ذلك بكث ﺮ ،والحال أن حدود
ً
الفرانكوفونية ً
حاليا  -مثال -أو حدود العربية ،ليست ي فرنسا أو
شبه الجزيرة العربية ع ى التوا ي وإذا كانت الفرنسية أو العربية
تستخدمان الحروف الالتينية والعربية ع ى التوا ي ،فإن لغات
أخرى تشاركهما ي نفس الحروف ،وع ى نحو مبسط يمكن القول
بأن التعب ﺮ انبثق من طبيعة غريزية "عضوية" منذ حوا ي مليون
ّ
سنة ،ومن جذع مش ﺮك ،إنه التعب ﺮ الذي تكلم به جميع الناس
ً
الذين كان عددهم قليال ع ى كرتنا ٔالارضية ،وما الاختالف إال ي
الفروع وهذﻩ الفروع ي اللغات.
لم ُي َت َم ﱠكن لحد ٓالان من تفس ﺮ ظاهرة ّ
تطور اللغات فكرياً
ً
كامال ،وإذا ّ
كنا ي بعض ٔالاحيان نعتقد بأن ّ
تطور لغة ما
تفس ًﺮا
يبدأ ّ
بتحوالت طفيفة تطرأ عل ا ،فإن بعض التطورات تمثل طفرة
تقطع خط التسلسل ي التطور ،فما ي هذﻩ "الطفرات" ال
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ُ
حدث تغي ًﺮا كب ًﺮا ي تركيبة اللغة كلها ،وما هو هذا التغي ﺮ الذي
ت ِ
جعلها ّ
تتوجه نحو توازن آخر ي بني ا وتركيب ا.
يتمثل النجاح الحقيقي للغة ما ي تحقيق بنية جديدة ،تجعلها
جزئيا ً
تغزو محيطها و يمن عليه بالتعب ﺮ عنه ً
وكليا ،ومع أن اللغات
أي أثر مادي ،فﻬ ال "تتحجر" ً
الشفوية لم ت ﺮك ّ
طبعا ،وال يمكن
العثور عل ا ي مستحدثات ،مثل الكتابات ال تعود إ ى حوا ي
 ١٣٠٠٠سنة ،أي حوا ي ) (%١من عمر ٕالانسانية ،ومن العبث
البحث فقط من خاللها ع ى ثروة لغوية أو نزوح لغوي نحو
جماعات ي أقاليم متعددة ،إال أنه يمكن اللجوء إ ى تقنية أخرى
أثبتت نجاع ا ي تخصصات علمية أخرى ،ثم تكييفها مع هذا
النوع الخاص من البحوث.
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ّ
تم التوصل من خالل بعض املنهجيات الباليونتولوجية ال
أمكن استخدامها إ ى خلق ما يمكن تسميته بـ :علم اللغات القديمة
ً
املقارن وخاصة بإيجاد الصلة بي ا وب ن لغات حديثة والدليل هو
ّأننا نستمع إ ى "كلمات" ﱠ
ّ
متحولة من صوامت إ ى نواغم،
منغمة
ِ
تصدر كالفرقعة ،ويمكننا أن نفهم من خاللها املراحل ٔالاو ى من
الكالم أو التعب ﺮ ي حياة ٕالانسانية ،إنه تصويت ٔالاصوات
) (Vocaliser les Voyellesثم خلق الصوامت )(Consonnes
ٔالاصلية من خالل لفظها بملء النفس ،ثم دمج ٔالاصوات
بالصوامت مع الزف ﺮ وذلك قبل اكتشاف قلب الصوامت ؤالاصوات
) (Consonnes-Voyellesوخالل ذلك يختلط كل ء كما عند
الطفل ،فأهله قد ال يفهمون لغته ذا التعب ﺮ ولذلك يبذلون جهدا
كب ًﺮا لتحويل ّ
تطورﻩ الطبي ي ،فيأخذ الطفل ي تقليد أهله ،إن
الطفل يبتكر الكلمات ال تتم ّ بالتكرارية مثل :بابا ،ماما ،ؤالاهل
يجارونه ي كالمه فيضعون له مفردات تكرارية مثل :ميم  ،نونو... ،
.
ﱡ
إن مجموعة إخوة ي أقرب إ ى بعضها البعض بقدر تم ها
بم ات مش ﺮكة ،وهذﻩ امل ات املش ﺮكة ي "الجذع املش ﺮك "الذي
ً
وتدريجيا ـ بتطبيق هذﻩ املنهجية ي البحث ـ
يمثل البداية والظهور،
ّ
يمكن أن نصل إ ى ٔالاصول املش ﺮكة لكل اللغات ال ال تزال حية،
وبالتا ي الاستدالل ع ى وجود أصل واحد للكالم ،كما يمكن
ً
الاستعانة بأسماء املواقع الجغرافية وخاصة أسماء ٔالاماكن وهذا
إلعادة تخطيط ورسم معالم "ال وح" الكب ﺮ للغات ،إن الظاهرة
ً
ً
وضوحا ،وحديثا فإن املعمرين واملستكشف ن
تكون ساع ا أك ﺮ
ٔالاوربي ن عندما نزلوا ي سواحل العالم الجديد أطلقوا أسماء
مد م ٔالاصلية ع ى ٔالاماكن ال انتقلوا إل ا فظهرت نيويورك ونيو
أورليان  ،...وهذﻩ التقنيات املذكورة ال بد من استخدامها بالتوازي
مع بعضها للتوصل إ ى نتائج ،وال بد أن تكون هذﻩ النتائج ع ى
ً
منهجيا إن لم تمكننا من الوصول إ ى الحقيقة
ٔالاقل مقبولة
املطلقة.

إننا نعرف بأن محاكاة الصوت ) (Onomatopéeي محاكاة
من طرف ٕالانسان للصوت الذي يسمعه ي محيطه ،فالطفل -وهذا
ً
دليل قوي -ولوع بإطالق أسماء تحاكي ٔالاصوات مثال :صوت
املحرك ،صوت الدراجة النارية أو صوت الطائرة .ولكن كيف حاكى
ٕالانسان ً
قديما أصوات الطبيعة مثل صوت الرعد وصوت الشالالت
وصوت ٔالامواج ،ال من الصعب محاكا ا ،لقد كان أسهل
ٔالاصوات محاكاة هو صوت الحيوانات ،ولعل من املؤكد أن تكون
محاكاة أصوات هذﻩ الحيوانات ي الخطوة ٔالاو ى نحو تشكيل كالم
ً
ﱡ
وتعب ﺮ ّ
وتطورها ،خاصة وأن قدرات ٕالانسان
مهد لظهور اللغة
الفكرية والذهنية ي فجر تاريخه كانت أك ﺮ من قدرات البدائيات
)ٔ (Primatesالاخرى ،ال تشاركه ي كث ﺮ من املالمح والخصائص
الف يولوجية ،ولكي ينقل "أفكارﻩ" تلك كان ال بد من تطوير وإنجاز
تعب ﺮ كان دون ريب قد بدأﻩ بالوصف وٕالاشارة.
إن املرحلة ٔالاو ى لتعب ﺮ حقيقي هو "إنتاج قياﺳ " لألصوات
بواسطة البلعوم أو الحلق ،وهنا يكمن الفرق ٔالاساﺳ ب ن ٕالانسان
وبا ي البدائيات ،فاإلنسان يتوفر ع ى قدرة كب ﺮة ي مجال ٔالاصوات
باستثناء الدلف ن -ربما -فإنتاج ٔالاصوات بدأ مثلما يبدأ الطفل
املولود ،وذلك بإصدار أصوات مجردة ،وساع ا نقول بأن الطفل
ً
أصواتا حلقية ،ونالحظ بأن ٔالاصوات "الك ﺮى" املهيمنة لديه
يصدر
ّ
ي ثالثة) :آ ،إي ،أو( .وأول الحروف املتحركة )(Consonnes
منطوقية لديه عادة هو حرف الالم ،وهو الحرف الذي نجدﻩ ي
تسمية ٓالالهة القديمة ،وقد اختصر أو ّ
كيف مع ظهور الو ي باهلل
ي ذهن ٕالانسان ،ويمكن تتبع هذﻩ ٔالاسماء من الحرف ٔالاساﺳ :
الالم ) (Lكما ي ي :هلل ،ﷲ ،ألوهيم ،ع ي ،يول ،إل ي )(Elysée
أوملب ) ،... (Olympeوال نزال نكتب إ ى ٓالان بعض أدوات الجواب
أو التعجب ،نكت ا أصواتا كما ي ي حال ا البدائية ،مثال) :آﻩ ،
أوﻩ ،آي( ،وال ريب فإن هذﻩ ٔالاصوات ي الشكل البدائي للكالم عند
إنسان ما قبل التاريخ وبدقة أك ﺮ ،إنسان العصور ٔالاو ى ملا قبل
التاريخ.
يب البعض نظريته ع ى معطيات مورفولوجية صرفة،
ويخلص إ ى أن الجهاز الصوتي الحلقي إلنسان نياندتال -الذي يكون
قد عاش منذ خمس ن ألف سنة -قريب من جهاز الشامبانزي،
وكذلك املولود الجديد لإلنسان الحا ي ،وبتطبيق القاعدة ي نقاطها
ٔالاساسية مع مراعاة تطور ٕالانسان يمكن استنباط أن إنسان
نياندرتال كان ينطق بالصوامت ) :(Consonnesالباء أو الدال أو
الس ن وح الزاي و ذا يكون قد ّ
مهد لظهور شكل كالم لإلنسان
العاقل ) (Homo Sapiensالذي ّ
حل محل ٔالاول منذ حوا ي
 ٤٥٠٠٠سنة ،وٕالانسان العاقل هذا يكون دون ريب قد حاكى
ذكيا كالثعلبً ،
أصوات الحيوانات ،هذا ٕالانسان الذي كان ً
قويا
يدا كالحمار ،ع ى ّ
كالثور ،عن ً
حد قول أحد الباحث ن.
لتحديد الحيوانات ال يكون ٕالانسان قد حاكى أصوا ا ،ال بد
من تحليل أصوات حوا ي ّ
ست ن لغة ،ملعرفة الصوت ٔالاساﺳ
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ً
املهيمن واملتعلق بحيوان ما ،وبكل ما يتعلق ذا الحيوان مثال:
حرف الباء ) (Bنجدﻩ ي بقر بالعربية و) (Bousي اليونانية،
و) (Bosي الالتينية ،و) (Beefي الانكل ية ،و ي:
.Beurre, Bat, Bouse, Boucher, Bovin, Bison, Boeuf
ومن هنا نستنتج بأن؛ )با ،بو ،بيَ ،بِ ،بُ ،ب (... ،ي
عموما ،واملالحظ هو ّ
ً
أن ٔالاصوات تسبق
التسميات ٔالاو ى للبقر
ً
دائما الصوامت وتكون أصوات الحيوانات ي ٔالاصل ي تسمي ا
مثال) :آخ = خروف() ،آم = معزاة() ،آج = جمل (...ثم ت ي بعد ذلك
ً
مرحلة قلب ٔالاصوات مثال) :آص ،تصبح صا( ،ثم التكرارية )آص
آص تصبح :صاصا إلخ  (...وبعد ذلك تلت مرحلة دمج الصوامت
واملصوتات بعضها ببعض ،وهنا يبلغ الكالم درجة اللغة.

 íe^{jÓÖ]Ùç{‘_V^⁄éÞ^m

ّ
ّ
بتطور الشعوب ،ومن
ترتبط اللغة والكتابة بشكل وثيق
ّ
الصعوبة بمكان تحليل التاريخ دون
التصدي  -ي نفس الوقت -
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كان الكاتب ٔالافريقي فولجنس ) (Fulgenceأسقف
روس ) (Ruspéي أفريقيا ،قد كتب ي القرن السادس امليالدي
ً
يقول :أن ٔالالفباء الليبية لها ) (٢٣حرفا ّأما ٔالالفباء الع ﺮانية فال
َ
ً
ت ُعد سوى ) (٢٢حرفا(٥) ،وال ينب ي أن ننازع فولجنس ي هذا الرقم
ً
) ٢٣حرفا( ،فإذا اقتصرنا ع ى الحروف ) (Caractèresال
أثبت ا النصوص املزدوجة البونية  -الليبية ) Les Bilingues
مكنت ي ٔالاساس من
 (Punico Libyquesال
قراءة ) (Déchiffrementالكتابة الليبية ،نكون قد حصلنا ع ى
ً
ً
ً
مجموع ) (٢٤حرفا ،ع ى أن هذا الرقم ليس سهال ضبطه خاصة إذا
ً
عموديا ،حيث يبدو التمايز
أخذنا ي الاعتبار النصوص املكتوبة
ً
القائم ب ن ٔالابجديات السامية القديمة والكتابة الليبية واضحا ،إنه
التمايز الذي يطابق الواقع ،فمنذ القرن الثاني قبل امليالد كان
ّ
ً
يوجد ع ى ٔالاقل ي أفريقيا الشمالية كتابة ،خاصة تلك ال مكنت
ّ
ّ
نسم ا اليوم ٔالامازيغية ي هذﻩ
من تدوين اللغة الليبية ال
)(٦
املنطقة.
كانت الكتابة الليبية قد استعملت من قبل السالالت املحلية
الحاكمة ً
تماما مثلما استعملت من قبل الناس البسطاء ،وهذا ي
النقوش الرسمية )ٕالاهدائية ي املعابد مثال( مثلما استعملت ي
شواهد القبور ،وقد استمر أحد أشكالها املتطورة إ ى يومنا هذا
عند التوارق ،وهو الخط التيفينا ي ،فالخط القديم يسم عادة
ً
وأحيانا الخط النوميدي.
الخط اللي
ّ
ُ
كان النص املزدوج) :البوني -اللي ( الذي ع ﺮ عليه بدوقة
ً
) ،(Thuggaي معبد ّ
تخليدا ملاسينيسا ي السنة العاشرة من
شيد
حكم ابنه ميسيبسا ويعود إ ى السنة  ١٢٩ق.م ،.أول وثيقة مؤرخة
ّ
ّ
)دوقة( ُع ﺮ ع ى ّ
عدة نصوص ليبية أخرى
ِب ِدقة ،و ي نفس املوقع
ّ
مكتوبة كاألو ى ً
ويرجح أ ا تعود إ ى نفس الف ﺮة (٧).استمر
أفقيا
ّ
الخط اللي خالل عهد الهيمنة الرومانية ،وتشهد عدة نقوش
مختصرة ومزدوجة )التينية  -ليبية أو بونية  -ليبية( ونقائش
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ﱡ
التطور ،و ي ٔالاساس هناك قواعد بسيطة لتعاكس
لتحليل ذلك
ٔالاصوات املع ﺮة عن أفكار متسلسلة أو متقطعة ،وهو ما يسمح
ّ
بتتبع أو اقتفاء أثر "ال وح" اللغوي وبالتا ي وضع معالم جغرافية
ّ
توضح "مواقع" الاصطدام اللغوي ،والحال أن الطابع النق ي
ّ
) (Véhiculaireللغات ،والجانب غ ﺮ املادي ي تنقلها يفسر بأن
ً
خريطة "نزوح" اللغات ال يمكن أن تكون مطابقة انطالقا من
)(١
خريطة الهجرات البشرية.
لفهم كتابة ما ،مثلما يقول ٔالاستاذ فيفري ) (Févrierيجب
أن تستحضر ي ذهنك خصائص لغ ا ،ويجب التجرد من نظرتنا إ ى
بنية اللغات الغربية الحديثة حيث تكون الكلمة ّ
منواة )(Noyé
)(٢
ّ
ومتقيدة ا ومتغ ّ ﺮة بإضافة اللواحق والزيادات،
داخل الجملة
ً
مثال ي لغة كلغة الصيني ن ،فإن الجملة الصينية تتكون
وباملقابل
ً
من تجميع أصوات حيث أن وظيف ا محددة تقريبا حسب املوقع
الذي يحتله كل صوت أو حرف ي الكلمةً ،
ونادرا ما يضاف إ ى ذلك
)(٣
ً
أدوات مساعدة ،ولك ا تكون
دائما منفصلة .وبالعودة إ ى
الكتابة ،نطرح السؤال التا ي :هل الرسم الهندﺳ هو الذي يحدد
ت ّ
طور الكتابات أم الصورة ،وهل يمكن التفك ﺮ ي أن ٔالاشكال
ً
الهندسية ي ال أنتجت تنميطا لصور خيالية سابقة ،إ ا
تساؤالت أسالت الكث ﺮ من الح ﺮ ومن الصعب اعتماد نتيجة ما ع ى
أ ا حقيقية.
ليس من السهل التقرير ما إذا كان النقش ي الصخر أو ي
ّ
الخشب هو الذي شكل املرتكز ٔالاساﺳ للكتابة ولنا أن نتساءل
كيف ّ
مر ٕالانسان البدائي الذي أصبحت لديه لغة كالم معقدة إ ى
ّ
حد ما من التعب ﺮ بالكالم إ ى التعب ﺮ بالرسم ،وكيف رسم الحركة أو
نقشها ع ى الصخر بتلك النقوش ال اندثر بعضها ونجا البعض
ً
ٓالاخر مخ ﺮقا العصور ح وصل إلينا.
أثناء اخ ﺮاع كتابة ما ،تلتقي الكتابة باللغة ال تع ﺮ ع ا
وتتوافق معها )اختفاء التنوين ي العربية ،وكتابة زوائد ال تنطق ي

ً
مثال( ،ومن العبث البحث ي ّ
أي اللغات
لغات غربية كالفرنسية
كانت ٔالاو ى مكتوبة ،بل من املرجح أن تكون محاولة كتابة لغة ما
قد ّتمت ي ّ
عدة أماكن و ي عدة لغات والكتابة ٔالاقدم ال نعرفها
ي السومرية واملصرية ،وهما كتابتان أمكن قراء ما وإعادة
)(٤
تركي ما.
إن الكتابة ال ﺮكيبية ي تلك ال يرمز ف ا لجملة أو ي بعض
ٔالاحيان لعدة جمل برسم واحد وكل الكتابات البدائية كانت كذلك،
وكل الكتابات القديمة كالسومريةٔ-الاكادية ،واملصرية ؤالازتية
) (Ecriture Aztèqueي كتابات استعملت ي ٔالاساس إشارات
ً
رسومية ّ
تدريجيا نحو الكتابة باالختصار التدري ي لتلك الرسوم
لتمر
وٕالاشارات ثم التحول إ ى كتابة مقطعية ،وآخر ّ
تطور للكتابة هو
ً
وصولها املرحلة ٔالالفبائية ،ومع ظهور العقول ٕالالك ﺮونية حديثا
ظهرت الكتابة ّ
املرمزة ).(Ecriture Codée
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يستند أنصار ٔالاصل السامي للكتابة الليبية ع ى ّ
حجت ن
رئيسيت نٔ ،الاو ى ي الحروف الصامتة ال تؤلف ألفباء هذﻩ
الكتابة ،والثانية ي التطابق ب ن بعض الحروف الليبية وبعض
الحروف الفينيقية وح ّ بعض حروف الجنوب العربي ي الشكل
ً
والنطق مثال) :ت  ،والـ ي( ) ي الفينيقي ،و ي خط الجنوب العربي(
والـ )ي  Yو  :ث  ... .إلخ( ،ومع ذلك ّ
ً
مطروحا وهو
فإن السؤال يبقى
ّ
أي ٔالابجديات السامية يمكن أن تمثل النموذج ٔالاص ي املحتذى
الذي تكون الكتابة الليبية قد تأثرت به ؟ و ي هذا املقام يكون أول
ما يتبادر إ ى الذهن هو الخط البوني إال أن شكل الحروف البونية ال
ً
تماما مع هذﻩ املقارنة ،والحال أن م .ليدزبارسكي
ينسجم
) (M. Lidzbarskiكان قد ذهب إ ى أ ا تعود إ ى البوني
الحديث) (١٨)(Néopuniqueوح ي هذﻩ الحال فإن ٕالاشكال
يكون ي تحديد تاريخ الاقتباس فالكتابة الليبية أقدم بكث ﺮ من
البوني الحديث الذي لم يظهر وينتشر إال بعد سقوط قرطاج ؟
ويبقى أن ما يدحض ذلك هو أن البوني الحديث ذا الخطوط
) (Tracésالانسيابية واملتموجة من املستبعد أن تتولد عنه
)(١٩
أشكال كتابية ّ
مزواة أو هندسية كال نجدها ي الكتابة الليبية.
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محفورة ع ى نصب جنائزية ،ع ى حيويته طيلة القرون ٔالاو ى
للميالد ،ومن الصعوبة بمكان تأريخ نصوص أخرى ُع ﺮ عل ا ي
الجنوب الوهراني و ي طرابلس ) (Tripolitaineو ي الصحراء،
ً
وعموما فإنه كما أشرنا ،استمرت هذﻩ الكتابة لدى توارق الصحراء
ولدى املرأة التارقية بالخصوص باعتبارها الحارس ٔالام ن
)(٨
للتقاليد.
من املالحظ أن كل هذﻩ الكتابات ) (Ecrituresلم تكن
ُ
تستعمل كما يبدو إال ي نقش نصوص ع ى الصخر أو كصور ع ى
أشياء تنقل أو ع ى ٔالاك ﺮ ي املراسالت فاآلداب باللغة ال ﺮبرية نادرة،
ؤالاعمال القليلة ال نعرفها تستعمل الحروف العربية ،ألن
ً
النصوص ال كتبت قبل انتشار الحرف العربي قد تكون هدفا لـ
"ثقافة معادية" ولذلك لم يبق م ا أي أثر ،ويدل شكل الحروف
الليبية املنقوشة ع ى استعمال أداة ّ
حادة ي نقشها ،ألن الحروف
) (Caractèresذات شكل هندﺳ بارز ّ
ومزوى ،كما ّ
تم استعمال
أسطر كث ﺮة و"خطوط" ) (Traitsونقوش متجاورة )مفصولة عن
بعضها(.
ُ ّ
ّ
إن اتجاﻩ الكتابة الليبية غ ﺮ قار ،ففي نقوش دوقة
) (Douggaوع ى وجه الخصوص ي النص ن املزدوج ن املشار
ً ُ
سابقا ،كتبت الحروف من اليم ن إ ى اليسار ،ويمكن أن
إل ما
ّ
ً
يكون ذلك بتأث ﺮ من الكتابة البونية ،فالسطور مصففة تماما مثل
هذﻩ ٔالاخ ﺮة ،و ي حاالت أخرى ع ى العكس من ذلك ً
تماما ،ففي
ُ
النص املزدوج )الالتي – اللي ( كتبت الحروف الليبية لتشكل
ً
أسطرا عمودية متوازية و ي كل سطر عمودي ينب ي البدء ي القراءة
ً
أحيانا ً
بدءا من
من أسفل إ ى أع ى ،ؤالاسطر العمودية ذا ا تقرأ
ً
وأحيانا ً
ّ
بدءا من اليم ن ،والحال أن مس ل هذﻩ الكتابات
اليسار
املنقوشة ) (Inscriptionsيكون ي ٔالاسفل ،ي ح ن أن املس ل ي
)(٩
نقوش دقة يوجد ي ٔالاع ى ع ى اليم ن.
يبدو أن التعب ﺮ الخطي الذي يكتب بطريقة ٔالاسطر العمودية
بحروف ) (Caractèresتتسلسل من أسفل إ ى أع ى تكون ٔالاك ﺮ
ُ
ً
قدما ،أما الكتابات ال تخط بأسطر أفقية فيمكن أن ت ْع َزى إ ى
محاكاة الكتابة البونية ) (Puniqueوقد أفرز الانتقال من الكتابة
العمودية إ ى الكتابة ٔالافقية ي كث ﺮ من الحاالت )وليس ي جميعها
ﱠ
)(١٠
كما قد ُيتوقع( تغ ﱡ ًﺮا ي وضع الحرف.
ّ
تدون إال الحروف الصامتة
إن الكتابات الليبية ال
) (Consonnesما عدا إشارة خاصة قابلها ب .شابو
ً
) (B. Chabotبالحرف ) ،(Hإال أ ا ي حقيقة ٔالامر تمثل حرفا
ً
صوتيا ) (١١)،(Vocaliqueغ ﺮ أن العقبة تكمن ي أن قراءة
النصوص الليبية القديمة أو النوميدية ) (Numidiqueأو باألحرى
ّ
ً
شرحها ،ال يزال إ ى ّ
حد ٓالان ً
بعيدا عن أن يكون
مضمونا أو مؤك ًدا،
ألن البحث ي هذا املجال يمكن أن ُ
يحقق نتائج ال تتفق مع
الطروحات الكولونيالية باألمس ،وال مع الطروحات ٕالايديولوجية
املسيطرة ع ى الساحة اليوم ،ومع ذلك فإن الاعتماد ع ى النص

املزدوج )البوني  -اللي ( ،واعتبار هذا النص قاعدة تفس ﺮ للنقوش
ً
الليبية الكث ﺮة ال أهمل البحث ف ا ،خاصة اعتماد اللهجات
ٔالامازيغية الحالية ال تعت ﺮ الامتداد ال ّي للغة الليبية القديمة.
من العلماء الذين أسهموا ي ّ
تقدم معارفنا عن الكتابات الليبية
)(١٣
يمكن أن نذكر :دو سولﺴ ) ،(De Saulcy) (١٢وجوداس
)(١٥
) ،(Judasوج.ب .شابو) ، (J.B. Chabot) (١٤وماي وف
) ،(C. Meinhofوفيدارب) ،(Faidherbe) (١٦والدكتور روبو
) (١٧)،(DR Reboudغ ﺮ أن أصل الكتابة الليبية يبقى ّ
محل جدل
ّ
ً
وطبعا فإن أي تاريخ يكتب بأقالم أجنبية ينفي ٔالاصالة
حاد،
ويحاول أن يجعل من أي عمل إبدا ي ّ
مجرد امتداد لهذﻩ الحضارة
أو تلك ،وع ى العموم فإن الاف ﺮاضات العديدة ال قدمت ي هذا
املجال تنطلق ي الغالب من نفي أصالة الكتابة الليبية ،وتجهد
نفسها ي البحث لها عن أصول ي ّ
كل بقاع العالم ب عة تع ّ ﺮ عن
ّ ﱠ
تجن منظم.
ٍ
يب ــدو أنن ــا ال نس ــتطيع التفك ــﺮ بج ـ ّـد ــي أن أص ــل الكتاب ــة الليبي ــة
يعــود إ ــى الكتابــة ٕالايجيــة بقــدر مــا يمكننــا أن نفعــل عكــس ذلــك ألن
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذﻩ ٔالاخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كتاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف رمزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
) (Mi-Idéographiqueنص ــف مقطعي ــة ) (Mi-Syllabiqueــي
حـ ـ ن أن املنظوم ــة الكتابي ــة الليبي ــة تقتص ــر باألس ــاس ع ــى الح ــروف
الصــامتة وقــد اق ــﺮح الــبعض مقارب ــا بالكتابــات ٕالاغريقيــة العتيقــة،
غ ــﺮ ّ
أن ه ــذﻩ ٔالاخ ــﺮة تحت ــوي ع ــى ح ــروف ص ــوتية فكي ــف يمك ــن إذن
تفس ـ ﺮ عــدم احتف ــاظ الكتابــة الليبيــة  -و ــي ــي زعــم هــؤالء مقتبســة
عن ٕالاغريقية العتيقة  -بالحروف الصوتية.
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ّ
يرتكز القائلون بالتأث ﺮ الفينيقي ي الكتابة الليبية ع ى املؤشرات
التالية:
 التأريخ :ظهور ٔالابجدية الليبية بعد التمركز الفينيقي يالشمال ٔالافريقي )قرطاج  ٨١٤ق.م .واملستوطنات ٔالاخرى منذ
اية ٔالالفية الثانية ق.م.(.
 الجغرافيا :وجود أغلب النصوص الليبية ي املنطقة املجاورةلقرطاج )شمال تونس وشمال شر ي الجزائر ( حيث كانت اللغة
والكتابة البونية راسخة.
 مبدأ الكتابة :الكتابة الليبية ع ى غرار الكتابة السامية خاليةمن الحروف الصوتية ).(Voyelles
 ما قبل ٔالالفباء :ليس هناك ي الشمال ٔالافريقي نظام كتابيسابق لألبجدية يمكن تفس ﺮ ظهور الكتابة الليبية من
)(٢٦
خالله.
 التشابه :هناك شبه كب ﺮ ب ن عدد من حروف ٔالالفباء الليبيةبمثيل ا الفينيقية )من  ٦إ ى .(٧
 التسمية الحديثة :تيفيناغ ،وهو صيغة جمع تأنيث ،يعً
احتماال :الحروف الفينيقية.
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اف ﺮض البعض أن النوميد أخذوا فقط عن القرطاجي ن فكرة
الحروف الصوتية ال غ ﺮ ،ثم اقتبسوا أو استعاروا من جهات أخرى
ً
شكال لحروفهم ،أو أ م اصطنعوا ألنفسهم عالمات خطية (٢٠).وأو ى
باحثون آخرون أهمية أك ﺮ للمقارنة بالخط الفينيقي القديم ،و ي
الحقيقة فإن مقارنات كهذﻩ ال نع ﺮ ع ى تطابق كب ﺮ ف ا ،فبعض
ّ
استمرت ي البوني بأشكال قريبة
الحروف من الفينيقي العتيق،
ً
جدا من ٔالاصل الفينيقي ،وال نرى بالخصوص ي الخط الفينيقي
القديم أي تشابه واضح مع الخط اللي إال ي حرف التاء ،و ي
جميع الحاالت وحسب هذﻩ الفرضية ينب ي ٕالاقرار ّ
بأن ٔالابجدية
الليبية تعود ع ى ٔالاقل إ ى منتصف ٔالالف ٔالاو ى قبل امليالد،
ً
واحتماال إ ى ما قبل ذلك ،وأ ا ورثت عن املستعمرات الفنيقية
القديمة ي أفريقيا مثل :أوتيكا ) (Uticaومن املمكن الاف ﺮاض بأن
ً
سابقا أما
الليبي ن لم يأخذوا إال بعض الحروف ال أشرنا إل ا
ٔالاخرى فﻬ أصيلة ّ
يدل عليه ما يمكن تسميته بـالفهرس ال ﺮبري
ْ
القديم )وشم قب ي ،عالمات امللكية ،العالمات املنقوشة ع ى
)(٢١
الصخور ،زخارف النسيج كالزرابي والخيام  ...إلخ(.
إن فكرة ٔالاصل السامي تصطدم باع ﺮاض يدحضها يتمثل ي
الاتجاﻩ العمودي من أسفل إ ى أع ى ي الكتابة الليبية ،ي عدة
نصوص ع ى ٔالاقل ،تدل ع ى أسلوب أصيل ُ
متبع مخالف للخط
الفينيقي ،مع ّ
أن بعض الباحث ن حاول إيجاد الصلة ب ن الكتابة
الليبية والخط العربي ،بل حاولوا الاستدالل ع ى أن الخط العربي
هو أصل الكتابة الليبية سواء بربطها بخط الجنوب العربي )مثل
محاوالت بلو  Blauوجوداس  (Judasأو بالبحث عن مكان لها إ ى
جانب كتابات الشمال العربي )الكتابة الصفئية والثمودية
 ،(Ecriture Safaïte et Thamuditeومن الواضح أن بعض
الحروف شب ة ع ى الخصوص بالحروف السامية الجنوبية
) ،(Sud-Sémitiquesغ ﺮ أن عدم وجود عالقات ثقافية
متواصلة ب ن بالد العرب  -ي ٔالالف ٔالاو ى قبل امليالد -وأفريقيا
ُ
خرج القضية من
)الشمالية( بسبب الحاجز املتمثل ي مصر ال ي ِ
)(٢٢
دائرة الفرضية.
هناك عنصرا إثبات يمنان ع ى النقاش الدائر حول الكتابة
الليبيةٔ ،الاول هو الحروف الصامتة ي الكتابة الليبية ،والثاني هو
املطابقة ي الشكل واملدلول اللفظي )الصوتي( ب ن بعض الحروف
الليبية وبعض حروف الفينيقي القديم والعربي القديم ،ومن خالل
ً
ذلك يف ﺮض ّ
تكون عدة كتابات ي املناطق املجاورة ملصر شرقا
ً
وغربا بتأث ﺮ من الحضارة املصرية ،ثم اكتسب كل م ا خصائص
ّ
ً
لتطورها ،وهذﻩ الفرضية قريبة من الاف ﺮاض الذي كان قد
تبعا
وضعه فالندرز ب ﺮي ) (Flanders Petrieغ ﺮ أ ا قوبلت بنقد
ّ
أي من الباحث ن ي هذا املجال .والحال أن
كب ﺮ ولم تجد القبول من ٍ
ج .فريدريك ) (٢٣)(J. Friedrichكان يعتقد بأن الكتابة الليبية
أصيلة و ي نابعة من فكرة محلية ّ
تطورت ح اكتسبت خصائصها
املعروفة ،وليست لها أية عالقة مع ٔالابجديات السامية ،ومنه

نستنتج أن شكل الحروف النوميدية ال يلتقي مع ّ
أي من أشكال
الكتابات السامية ،وع ى خالفها سجلت الكتابة النوميدية الحروف
الصوتية ٔالاو ى ،يضاف إ ى ذلك أن ٔالابجدية النوميدية كتبت
ً
أساسا من أسفل إ ى أع ى ،ويخلص فريدريك ي هذا املقام إ ى
القول بأنه إذا كانت الكتابة الليبية قد خضعت ي وقت الحق
)(٢٤
ملؤثرات بونية فإن هذا ال يع أ ا لم تنشأ بطريقة مستقلة.
ّ
لعل احتواء الكتابة النوميدية )الليبية( ع ى عدد أك ﺮ من
الحروف هو دليل ع ى أن ذلك كان بتأث ﺮ من اللغة البونية ولعل
بعض الحروف أضيفت لرسم بعض ٔالاصوات والحروف املنطوقة
ال ال توجد ي اللغة البونية ألن الاحتكاك كان كب ًﺮا ب ن اللغت ن،
كما نضيف اليوم عدة حروف أو نضيف إ ى بعض الحروف
إشارات ملطابق ا مع نطق أو صوت من لغات أخرى ،والواقع أن
الحرف اللي الذي يقابل حرف ) (Hحسب شابو) (Chabotيطابق
ّ
تدون ٔالاعالم البونية ّ
أي حرف حلقي بوني )أي
ي الكتابات ال
ُ
ّ
حروف العلة ي الواقع( ولعله يكون قد جعل ليدل ع ى حركة
ٕالاعراب ي آخر الكلمة أو مقابل عالمة الرفع ي أسماء ٔالاعالم
الالتينيةً ،US :
تماما كاأللف البوني (٢٥)،وع ى العموم فإنه إذا كان
اتجاﻩ الكتابة ي النصوص الرسمية ي عهد مسيبسا أصبح من
اليم ن إ ى اليسار فذلك يمثل تأث ًﺮا ً
بونيا بال ريب ،أما قبل ذلك فإن
وجود كتابة عمودية من أسفل إ ى أع ى يدل ع ى مرحلة من ّ
تطور
الكتابة الليبية لعلها كانت مقطعية ثم ّ
تطورت إ ى ألفباء بالتدريج
ّ
لتتكيف ي وقت الحق مع ٔالابجدية البونية.
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ّ
كنا قد أشرنا آنفا إ ى أن التوارق وهم امتداد ّي لألمة الليبية ال
يزالون يستعملون أبجدية يسمو ا تيفيناغ مشتقة من الكتابة
الليبية القديمة ،وحيث أن مفرد كلمة تيفيناغ هو تافنيغ وأن )تا(
ي ٔالامازيغية ي عالمة التأنيث ،فإن هانوتو )ّ (Hanoteau
فسر
هذﻩ الكلمة بـ"الحرف" الفينيقي ،وذلك ما يجعل الاشتقاق من
ّ )(٢٧
البوني حسب رأيه شبه مؤكد.

}^ ê^uæ†Ò^íè†¿ÞV^⁄ŠÚ

تنطلق النظريات الحديثة من ّ
أن اللغات نشأت من محاكاة
الطبيعة ،دون إغفال الاستعداد البيولو ي الذي ّ
يتمتع به ٕالانسان،
أن الس ﺮ ي هذا السياق يجعلنا نصل إ ى ّ
وال ريب ّ
أن ّ
تعدد اللغات
تعدد البيئات الطبيعية ،كما ّ
يقابله ي الطبيعة ّ
أن العزلة الطويلة
ّ
وتتطور بمعزل
للجماعات البشرية عن بعضها يجعل اللغات تنمو
عن بعضها البعضّ ،
مما يزيد ي التباعد بي اّ ،
ولعل الشأن بالنسبة
للكتابة كان كذلك ً
أيضا ،فقد عرفت ٕالانسانية مرحلة الصور
الصخرية )الجداريات الصخرية ي الهواء الطلق أو ي داخل
الكهوف( وكان ّ
البد من مرحلة طويلة للوصول إ ى اخ ﺮاع ٔالابجدية
ثم الكلمة ّ
تبدأ من تصوير الفكرة ّ
ثم املقطع وأخ ًﺮا الوصول إ ى
أصغر أجزا ا وهو الحرف أي ابتكار ٔالابجدية.
ي هذا السياق تكون قد ظهرت الكتابة الليبية بأبجدي ا
ّ
املؤشرات تجعلنا نستنتج ّ
بأن التيفيناغ وتمازيغت هما
املتم ّ ة ،وكل
ع ى التوا ي الشكل الحديث لألبجدية واللغة الليبية القديمة ،ال
أشارت إل ا املصادرّ ،
ودو ا ٔالاسالف ي معالم ونصب تعت َ ﺮ ناحية
القالة ي أق شمال شر ي الجزائر النواة ٔالاو ى لها كما هو واضح
من كثافة املعالم الليبية بتلك الجهة.
واليوم ال أحد يمكن أن ينفي ما لهذﻩ النقوش ٔالاثرية من
ّ
أهمية ع ى ٔالاصعدة التاريخية – ٔالالسنية ؤالان ﺮوبولوجية كوسيلة
ّ
ّ
وأداة أساسية ب ن أيدي الباحث ن ،فهذا املصدر املادي يقدم اليوم
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وأخ ًﺮا؛ ليس هناك ّ
أي دليل ع ى نشأة اللي من )الفينيقي –
البوني( ،فالكتابتان كانتا متواجدت ن ً
جنبا إ ى جنب منذ البداية،
ّ
وهما مختلفتان من حيث ٔالاصل ،وليس هناك مؤشر ع ى تأث ﺮ هذﻩ
ّ
مؤشرات عديدة ع ى ّ
أن
ي تلك ،وع ى العكس من ذلك هناك
ّ
محصلة لنشاط ثقا ي اجتما ي داخ ي ي أوساط
الكتابة الليبية ي
املجتمع ال ﺮبري.

 
}^ í³
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وي ّ
الرد ع ى هذﻩ الطروحات درس الباحثان شاكر وحا
ّ
وتوصال إ ى
أصول الكتابة الليبية وتاريخ ظهورها واستعمالها،
استنتاجات جديرة باالهتمام ،ففي أ ما ّ
أن الكتابة الليبية نشأت
ر
ّ
ّ
من أدوات وممارسة محلية ما قبل ٔالالفباء وأن التأث ﺮ الفينيقي
املحتمل كان بفعل الاحتكاك ب ن ثقافت ن وأبجديت ن ّ
لكل م ما
ّ
استقاللي ا ّ
وأن ذلك مب ع ى املؤشرات التالية:
 محدودية الحروف املتشا ة ي ٔالابجديت ن )من  ٦إ ى  (٧منً
) (٢٤حرفا.
ً
ّ
اختالفا ًّ
تاما.
العام لألبجديت ن
 اختالف امللمحُ َ
ّ
عتقد )ع ى ٔالاقلّ
 ظهور ٔالالفباء الليبية أقدم بكث ﺮ مما كان يمن القرن السادس ق.م (.و ي ف ﺮة ال يزال ف ا النفوذ الفينيقي
ً
محدودا.
ي أفريقيا
 وجود النصوص الليبية ٔالاقدم ي منطقة بعيدة عن منطقةالتأث ﺮ البوني )ٔالاطلس ٔالاع ى و ي ّ
عدة مناطق ي الصحراء(.
 التمركز الكب ﺮ للنقوش الليبية ي منطقة التأث ﺮ البوني ّيدل
ع ى الكثافة ي النشاط الكتابي وليس ع ى نشأة الكتابة ي ّ
حد
ذا ا.
ّ
ّ
 الخط اللي خط هندﺳ )خطوط مستقيمة وزوايا( ،وفيهُ
تطابق كب ﺮ مع الرسوم الصخرية املنتشرة ي الشمال ٔالافريقي
ّ
للفن الريفي ال ﺮبري ً
ّ
أيضاّ ،أما الخط
ومع الديكور الهندﺳ
ّ
ً
الفينيقي – البوني فهو خط انسيابي يعتمد أساسا ع ى الانحناء
والاستدارة.
ً
 اسم تيفيناغ ع ى عكس ما هو ظاهري ،ليس بالضرورة دليالع ى ٔالاصل البوني – الفينيقي ،ومثال ع ى ذلك ّ
أن الكث ﺮ اليوم
ّ
يسم ٔالالفباء الالتينية ألفباء فرنسية.
 جذر الكلمة ال ﺮبرية :رو ) ،R (Wال تع الكتابة ي ّكل لهجات
ّ
اللغة ال ﺮبرية دليل ع ى نشأة النشاط الكتابي محل ًيا ،و ي نشأة
سابقة لوصول الفينيقي ن إ ى الشمال ٔالافريقي.

احتفظ التوارق بأبجدية قديمة  -بخالف املجموعات ٔالامازيغية
ً
ٔالاخرىّ -
تعد ) (٢٤حرفا وال يزالون يستعملون هذﻩ ٔالابجدية إ ى
ٓالان ،مع بعض ٕالاشارات ٕالاضافية ،كما توجد لد م أبجدية كاملة
ً
موجهة لتدوين الكلمات الغريبة )عن ال ﺮقية( وخاصة الكلمات
العربية الدخيلة ع ى لغة تاماشق) (Tamacheq) (٢٨ال ي أهم
ً
لهجة تارقية ،وتدمج الكتابة التيفناغية عادة بعض الحروف
ببعضها لالختصار وهو ما ال نجدﻩ ي ٔالابجدية السامية وهو ت ﱡ
طور
انفردت به هذﻩ ٔالابجدية.
ال ندري ما مدى صدق بعض الباحث ن عندما يحيطون اللغة
ّ
والكتابة الليبية بالغموض وأك ﺮ من ذلك يشككون ي أصال ا و ي
ّ
ّ
نشأ ا املحلية ،وقد اخ ﺮعوا بعض التعالت لدعم ما يرمون إليه
كقولهم ّ
بأن املغرب القديم لم تكن لديه تقاليد كتابية سابقة
لأللفباء )مقطعية أو ُ
ص َورية( تسمح بإثبات ٔالاصل ٔالاه ي ّ
التام ،ع ى
ّ
اعتبار ّ
ّ
أن ﱡ
التحوالت للوصول
تكون ٔالالفباء يتطلب مرحلة طويلة من
ي ٔالاخ ﺮ إ ى الشكل ال ائي لألبجدية ،وهؤالء ي الواقع يتناسون
الرسوم الصخرية ال تزخر ا منطقة تاسي ي ن ّ
ـاجر ) Tassili
ّ
تمثل تلك املرحلة ّ
املهيئة الخ ﺮاع
 (N'Ajjerع ى الخصوص وال
ً ّ
ألننا ال نعتقد ع ى ٕالاطالق أنّ
تناس نعت ﺮﻩ مقصودا،
ٔالالفباء ،وهو ٍ
ّ
الفنان الذي رسم تلك اللوحات ال تقف مدارس الرسم الحديثة
)(٢٩
مشدوهة أمامها لم يقدﻩ ّ
حسه الف ّ ٕالابدا ي إ ى ابتكار ٔالالفباء.
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ً  وكث ًﺮا ما ُيقلب الزاي،( تاماشق هو النطق التار ي لتما يغت٢٨)
شينا والقاف
ز
ً
.غينا ي أمازيغية التوارق
ّ تطور
( يمكن الرجوع إ ى مراحل ﱡ٢٩)
فن الرسوم الصخرية من الصورة إ ى
ّ
، الفن الصخري ي شمال أفريقيا،( عبد الصدوق )صالح:أبجدية تيفيناغ ي
.(٣)  شكل١٢  ص،١٩٩٠  الجزائر،ديوان املطبوعات الجامعية
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ّ
الدليل القاطع ع ى مستوى
التطور الذي بلغته اللغة الليبية
ً
ّ ( قرنا ع ى ٔالا٢٥) )تمازيغت القديمة( منذ أك ﺮ من
قل وهو شاهد
ّ
 وكانت نصوص،آت من داخل املجتمع ال ﺮبري القديم
ٍ ع ى تقدم
ّ
ّ
محل عناية
الكتابة الليبية
( ع ىBerbérisants) املهتم ن
 أي، فقد حاول هؤالء القيام بمقاربات ي املوضوع،الخصوص
دراسة جانب من تاريخ أفريقيا الشمالية القديم من خالل مصدر
ّ
ّ إال
ّ غ ﺮ مألوف مع
ّ تظل
ّ أن النتائج
أن طموح
،بكل أسف قليلة
ّ هؤالء ال
.حد له
كانت الكتابة الليبية مثلها مثل اللغة ال تحمل ذات الاسم
واللهجات ال ﺮبرية املنحدرة م ا ضحية نزعات تسييس تاريخ
ُ
 ومثلما أغرق تاريخ الشمال ٔالافريقي ي فرضيات،الشمال ٔالافريقي
ّ
 انساق الكث ﺮ وراء فرضيات،ٔالاصول ٔالاجنبية والغريبة لسكانه
 وأرهقوا أنفسهم ي البحث عن،ٔالاصول ٔالاجنبية للكتابة الليبية
 ولذلك ينب ي انتظار دراسات وحفريات،براه ن حاسمة دون طائل
ً
حاضرا من أجل دراسة حقيقية
جديدة يكون العنصر ٔالافريقي ف ا
ّ موضوعية
.وجادة

 Ðuø¹]

نصب جنائزي من ناحية القالة )الجزائر( كتابة ليبية عمودية
ّ  الهالل: )نص دي
ّ
( الكاهن واملعبد،املقدس

Source: DR Reboud, Recueil d’Inscriptions Libyco –
Berbères Source, Paris 1870, Planche X.
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www.kanhistorique.org
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موضوع ٕالامامة من املوضوعات ال تلفت النظر وتث ﺮ الاهتمام
لدى مطالعة كتب الجاحظ املتعددة ،وهو موضوع شيق يستحق
الدراسة والبحث؛ ألنه يكشف جوانب كث ﺮة من شخصية الجاحظ
وفكرﻩ ،و ي جوانب ربما لم يكشف ع ا كث ﺮ من الدارس ن .إن
الولوج ي خضم تفاصيل هذا املوضوع يجعل املرء يقف أمام طر ٍق
كث ﺮة متشعبة ،تعكس فكر الجاحظ العميق املتشعب ،املتعدد
املشارب ،وال يبعد عن الدارس احتمال البعد والضالل ،وعدم
إصابة املطلب ،وحقيقة ٔالامر املنشود .وٕالامامة حاجة ضرورية لكل
أمة ،ملا ف ا من قهر لشهوات الناس وعصبي م ،و ا يستتب لألمة
أمرها ،وتتحصل املنفعة لها .فالبد لألمة من ر ٍاع يرعاها ،وسائس
يحسن تدب ﺮ أمورها .وقد بينت الشرائع السماوية ،والسيما الشريعة
ٕالاسالمية آلية أثبتت حقيقة ٕالامامة ي املجتمع ٕالاسالمي وضرور ا،
ُ
وقد سنت لها ٔالاحكام الشرعية ال تبيح إقام ا ،وجاءت س ﺮة
ً
ً
واقعيا ،سار ع ى نهجه الخلفاء
أنموذجا
الرسول محمد )(
الراشدون أبو بكر وعمر ،وعثمان ،وع ي ر ﷲ ع م جميعاً

واقتفى أثرهم من خلفهم من بعدهم من املسلم ن.
ويدور هذا البحث حول فكرة أساسية اقتصر عل ا و ي نظرة
عامة إ ى ٕالامامة عند الجاحظ تدور حول سؤال املشروعية .وهو
سؤال ال ّبد منه قبل درس ٕالامامة عند الجاحظ ع ى وجه
الخصوص ،وهو :هل الجاحظ بما اش ر عنه من علم وفكر
فلسفي ،ونفاذ ي البص ﺮة ،وسعة اطالع ي مختلف وجوﻩ املعرفة
ً
والثقافة ير ى إ ى حد يج له أن يكون
مشرعا ي ٕالامامة ،له حق
الحكم ف ا بالوجوب أو الجواز أو املنع؟ فجاء هذا البحث املوجز
ليجيب عن هذا التساؤل .وٕالاجابة تمكن من الاستدالل ع ى حقيقة
شخص الجاحظ ،ودوافع فكرﻩ ،ومراميه من وراء ذلك كله،
ومعرفة غ ا من سمي ا ،فنغدوا قادرين ع ى ّرد الحقوق إ ى أهلها
والاهتداء إ ى جادة الصواب ،وكشف بعض من الغمة عن ٔالامة
ال طالها كث ﺮ من ال وير والتحريف فيما م  .وقد تم تناول
َ
ثقافة الجاحظ بصورة موجزة ابتدا ًء ،ومن ث ﱠم تم تناول رؤيته حول
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هذا البحث محاولة للكشف عن رأي الجاحظ ي موضوع
ٕالامامة ،وهو موضوع تعددت حوله مواقف الفرق الدينية والقوى
السياسية وتشعبت .و دف البحث الستنطاق املوقف الجاحظي
من هذا املوضوع وكيف ّ
ّ
مشر ًعا ينتقد
نصب الجاحظ من نفسه
ّ
هذا وذاك ،يوزع الحقوق ،يعطي ويمنع ،فاإلمامة حق للعباسي ن
وصالحة لهم دون ٔالاموي ن .بل تجاوز هذا ل ﺮى أن ٕالامامة ّ
الحقة
اقتصرت ع ى الخلفاء الراشدين )أبي بكر ،وعمر ،وست سنوات
فقط من خالفة عثمان( وعدا ذلك فمشكوك فيه ،مختلف عليه،
وأن َم ْن أدى للخالفة حقها هم العباسيون ع ى وجه الخصوص،
ويبدو أن املطامع وٕالاغراءات املادية كانت وراء هذﻩ ٕالاطراءات ال
ّ
سطرها الجاحظ لخلفاء ب العباس.

א
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ٕالامامة وموقفه م ا منذ الخلفاء الراشدين ،فالخالفة ٔالاموية وما
ّ
شنه عل ا من ا امات الذعة ،إ ى أن انتﻬ به املطاف ي حضن
ً
الدولة العباسية ال أث عل ا كث ًﺮا ورأى العباسي ن أهال لها.
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يتناول الجاحظ ٕالامامة كمفهوم اصطال ي ،وما ينطوي عليه
ً
مؤكدا حاجة
من شروط تج للمسلم حق ٕالامامة أو عدمه،
ً
املجتمع ٕالانساني عامة ،واملجتمع ٕالاسالمي خاصة لإلمامة ،وأن
وجود ٕالامام ضرورة ملحة ال غ ع ا؛ ألن وجودﻩ يضبط ٔالامة،
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ّ
الجاحظ حياته كلها ي ظالل الدولة العباسية ،وقد
أم
املدة ٔالاو ى من حياته خالل خالفة أبي العباس ،وعاش
ق
)(٧
فعاصر خالفة املأمون ،وكان العباسيون أثناء ذلك يسعون إ ى
تثبيت أركان دول م وتوطيدها ،ومقاومة الثورات ال عارض ا
كاألموي ن والشيعة .وساندت فرقة املع لة الدولة العباسية ،ودعت
ً
لها إثباتا ألحقي ا ي ٕالامامة والخالفة (٨).وقد نجم عن الاتصال ب ن
أعالم املع لة والخلفاء العباسي ن ٔالاوائل تمهيد الطريق لظهور
ً
أيضا .إذ اتصل بالخليفة املأمون ثم
الجاحظ واتصاله م
املعتصم ،ثم الواثق .وقد ساعد عصر املأمون ع ى حرية التعب ﺮ عن
ٔالافكار وٓالاراء ،وأن تع ﺮ كل فرقة عن فكرها ومنهجها وآرا ا ،وسمح
ً
كذلك باملناظرة ب ن علماء تلك الفرقّ (٩).
وتعد هذﻩ الحرية عامال
ً
قويا من عوامل ازدهار العلم واملعرفة ،وانتشار الثقافة أل ا تعمد
إ ى إنماء الفكر ٕالانساني عن طريق إنماء العقل البشري وتغذيته
التغذية السليمة.
ً
وكما ذكر سابقا ،فقد يأ للجاحظ عن طريق علماء املع لة
الاتصال بالعباسي ن ،ولكي ينال الحظوة عندهم ،وامل لة الرفيعة،
وتكون كلمته مسموعة غ ﺮ مطروحة ،تقدم إ ى الخلفاء العباسي ن
بما كتبه عن ٕالامامة ،و ي كتب أثبت ف ا حق العباسي ن ي ٕالامامة
دون غ ﺮهم ،وهاجم ف ا من ملكها عنوة دون وجه شر ي وهذا ٔالامر
ً
مرحبا به لدى الخلفاء العباسي ن ،وبذلك يكون الجاحظ قد
جعله
نال أمن السلطة والقوة ،وتحقق له الغ ورغد العيش الذي حرم
منه سن ن طويلة والانتقال من مكانة الوضيع إ ى مرتبة الشريف ي
مجتمع الحاضرة العباسية.
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ي رحاب
ولد الجاحظ سنة ١٥٥هـ ي مدينة البصرة ،وأم
الدولة العباسية نعومة أظفارﻩ وشبابه ،والسيما ي عهد الخليفة
أبي العباس ،ثم املأمون ،ثم املعتصم ،ثم املتوكل (١).واتصف
الجاحظ بسعة العلم؛ لك ﺮة حفظه واطالعه ،وحبه الشديد
للكتب ،قال عبد السالم هارون ي مقدمة تحقيقه كتاب الحيوان:
)كان الجاحظ ي العصر الذه لألمة العربية ،عصر هارون
واملأمون .والعلوم وٓالاداب والفنون يومئذ تزخر ا معاهد البصرة
ً
فياضا
وبغداد والكوفة وقرطبة وسائر عواصم ٕالاسالم ،وكان املع ن
م ً
ﺮعا ،والعقول ي نشاط وفورة ،والتأليف وال ﺮجمة لها دو ﱠي النحل
ي كل صقع .الدين يدعو إ ى العلم والنور ،واملال تلمع وجوهه ي
ٌ
ولود
عيون أهل الفضل ،فيذكي العزائم ،وي ﺮم العقد ،والعلم
وصاحبه كلما ارتوى منه عاد به ي سبيل الظمأ ،وحيثما شبع منه
)(٢
رجع ي سبيل الجوع(.
ً
بدأ الجاحظ يدرج ع ى عتبات العلم والتعليم ،فقد لزم أوال
ّ
أمدته ببدايات العلم ،ثم اتصل ـ بعد ذلك ـ بأغلب
الكتاتيب ال
علماء اللغة ؤالادب والشعر ،كأبي زيد ٔالانصاري ،وأبي عبيدة،
وغ ﺮهم (٣)،ودرس الحديث الشريف ،والنحو ،ونظر كذلك ي أغلب
ما حملته الفرق واملذاهب آنذاك من فكر وآراء جديدة .إن العصر
العباﺳ هو العصر الذه لألمة العربية وٕالاسالمية ،إذ تم
بانتشار الثقافة واتساع روافد العلم واملعرفة وتعددها ،فقد
نشطت فيه ال ﺮجمة من اللغات ٔالاخرى ،كاليونانية ،والفارسية،
والهندية وما حملته تلك الثقافات ،وتلك الحضارات من معارف
ش وعلوم متعددة ف ا من الجديد الكث ﺮ ،مما أغ الدراسة
العربيةّ ،
وأمدها بالجديد ً
أيضا ،عالوة ع ى أن العقل العربي كان
ً
جديرا بحمل هذﻩ املعرفة الجديدة،
يمتاز بالنباهة والذكاء ،فكان
والس ﺮ ا نحو التقدم والازدهار.
وقد حضنت هذﻩ املعرفة أماكن خاصة أطلق عل ا اسم
"ٔالاسواق" هيأت لهذﻩ الثقافات أن تمارس نشاطها ونموها وتطورها
بحرية ،فكان هناك سوق املربد ،وسوق كالع ،والسوق الكب ﺮ ،و ي
)نقطة لاللتقاء ب ن أناس مختلف ن ي أجناسهم وأعمالهم ومنازلهم
الاجتماعية يلتمسون فيه التجارة بشكل أساﺳ ( (٤).كذلك املسجد
ً
كان له دور شبيه بالسوق ،وفيه ينال طالب العلم ً
خالصا
علما
ً
كفاحا ،واطالعه ع ى فكر الفرق ٕالاسالمية ال
الل امه بالعلماء
كانت تعقد حلقا ا العلمية فيه .وكان للمجالس الخاصة دور ي
إتمام مس ﺮة التعليم ال تقل قيم ا عن قيمة ٔالاسواق واملساجد ،وال
ّ
أكب الجاحظ ع ى قراء ا
ننﺴ الكتب املتوفرة آنذاك ال
ومدارس ا بفهم وتعطش ملا ف ا من جواهر ٔالادب واملعرفة.

وكان لنشأة الجاحظ ي حاضرة الدولة العباسية الشأن ٔالاك ﺮ
ي تحديد اتجاهه الفكري وميوله املذهبية ،ليس هذا فحسب ،بل
لها دور كب ﺮ ي تحديد شخصيته وإنبات صفات خاصة تع ن ي
تعليل كث ﺮ مما كتب وتفس ﺮ كث ﺮ من آرائه املطروحة ي ثنايا
تصانيفه املتعددة .وانتﻬ الجاحظ من ذلك كله بأن وصفه
املرزباني بأنه من حيث علمه "واسع كث ﺮ التبحر فيه شديد الضبط
لحدودﻩ" (٥)،وقد نال بذكائه ،وسرعة الخاطر ومتانة الحفظ شيوع
الذكر ،والقدر العا ي ،وامل لة الرفيعة .وتذكر املصادر أن الجاحظ
ّ
كان له اتصال بعلماء املع لة كأبي هذيل العالف وأبي موﺳ بن
ً
عمران ،والنظام) (٦الذي كان اتصاله به وثيقا وإليه أميل من غ ﺮﻩ
من املع لي ن .واتصل ً
أيضا بثمامة بن ٔالاشرس النم ﺮي الذي حقق
لفرقته املكانة العالية ،وامل لة الرفيعة عند الخلفاء العباسي ن،
والسيما الرشيد واملأمون.
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ويضبط حرك ا ،فيجن ا الوقوع ي املخاطر ،ويسوقها إ ى َب ّر ٔالامان
ويحقق لها املنفعة العامة ،ويحفظ حقوق الرعية بوجه عام .لذا
ُيذكر أن الصحابة ٔالاطهار كانوا يقدرون قيمة ٕالامام أو الخليفة،
والسيما بعد وفاة الرسول ) ،(يقول ...) :وقد علم أبو بكر وعمر
أن أول أحكام الدين املبادرة إ ى إقامة إمام للمسلم ن لئال يكونوا
ً
نشرا( (١٠).ويكاد يجعل من ٕالامامة تكملة ملنهج النبوة ورسال ا ،وأن
ٕالامام شبيه بالرسول ) ،(يقول ...) :وأما ٕالامام إنما يشبه الرسل
ي تطبيق الشريعة واملحافظة عل ا ،وهو جدير بأن يتشبه بالن
)(١١
والرسل(.
ويقبل الجاحظ إمامة أبي بكر وعمر ،وعثمان ،أل م ساروا ع ى
نهج ٕالاسالم الصحيح يطبقونه كما تعلموﻩ من الرسول الكريم،
وأ م يمثلون الطبقة ٔالاو ى بعد إسالم ٔالامة ،يقول) :فالطبقة ٔالاو ى:
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وقد ساندﻩ الصحابة ٔالاطهار ،ووقفوا إ ى جانبه؛ أل م يقفون
إ ى جانب الحق ،إ ى جانب الخ ﺮ وصالح ٔالامة ،كابن عمر الذي دعا
عثمان إ ى الصمود والثبات ع ى الحق ولكن عثمان "ر ﷲ عنه"
رفض أن يدافع عنه أحد من املسلم ن ألنه )كان يكرﻩ الفتنة،
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عصر الن ) (وأبي بكر وعمر ر ﷲ ع ما ،وست سن ن من
ﷲ عنه ،كانوا ع ى التوحيد الصحيح،
خالفة عثمان ر
وٕالاخالص املحض مع ٔالالفة واجتماع الكلمة ع ى الكتاب
والسنة( (١٢).إذن ،فإمام م صحيحة ،ال شك ف ا ،وال مجال
لرفضها وردها؛ أل ا تس ﺮ ع ى توحيد ﷲ تعا ى ،وهو املبدأ ٔالاول
لإلسالم الذي س ى الرسول الكريم إلثباته وترسيخه ي نفوس ٔالامة
ٕالاسالمية ي بدايات الدعوة ٕالاسالمية وأن هذﻩ ٕالامامة تس ى إ ى
توحيد ٔالامة ،وتوحيد صفها .وكل أحكامها تقوم ع ى ما جاء ي
الكتاب والسنة ،وكأن الجاحظ يس ى إ ى بيان أن ٕالامامة الحقة
يجب أن تقوم ع ى منهج إسالمي محض ،وهو منهج القرآن الكريم
والسنة النبوية الشريفة.
وهو يرى أن تتابع الصحابة ي الخالفة داللة ع ى فضلهم ي
ٕالاسالم الذي انب ع ى مواقفهم ،يقول) :أال إن ترتيب الراشدين
ٔالاربعة ي الفضل ك ﺮتي م ي الخالفة( (١٣)،وقد ذكر ي املقالة
العثمانية )أن أفضل هذﻩ ٔالامة وأوالها باإلمامة أبو بكر بن أبي
قحافة( (١٤).ثم شرع الجاحظ ي بيان أفضلية أبي بكر ع ى
الصحابة ،وأنه هو الذي ّ
صدق الرسول الكريم ،وتحمل عناء
الدعوة ٕالاسالمية ،وجاهد ي سبيل ﷲ حق الجهاد .ويؤكد الجاحظ
كذلك أن استخالف أبي بكر َ
عمر فراسة منه ،وحسن رؤية وحسن
)(١٥
تدب ﺮ " ..ثم اختيارﻩ عمر وفراسته فيه ،جعل له ٔالامر من بعدﻩ"
وعلة ذلك أن أفضلية عمر ع ى الصحابة تحتل املكانة الثانية بعد
أبي بكر ،قال) :أال إن خ ﺮ هذﻩ ٔالامة بعد نب ا أبو بكر والثاني
عمر( (١٦).وهذﻩ امل لة جعلت لهما ي نفوس املسلم ن ٕالاجالل
والهيبة مما يثبت قبول العامة لخالف م دون ّرد أو رفض ،فلهما ) ي
صدور العوام وقلوب السفلة والطغام ما كان لهما من املحبة
ً
)(١٧
ً
استئثارا بالفيء وتفضال بمال ﷲ(.
والهيبة ،أل ما كانا أقل
وعند حديثه عن إمامة عثمان "ر ﷲ عنه" فإنه يجمع ست
سن ن من خالفته إ ى خالفة أبي بكر وعمر ،ويصفها بأ ا مدة )كانوا
ع ى التوحيد الصحيح ،وٕالاخالص املحض مع ٔالالفة ،واجتماع
الكلمة ع ى الكتاب والسنة( .وقوله هذا يحمل داللة متناقضة،

فهل ٕالاخالص والتوحيد والاجتماع ع ى الكتاب والسنة انتفى ي
ُ
السن ن الباقية ٔالاخرى من خالفة عثمان ،وهل فقد خاللها وبعدها
الصحابة ،ولم ُي ّ
عد هناك من يوحد ﷲ تعا ى ،ومن يقيم حياته ع ى
الكتاب والسنة ،وأن الكتاب والسنة لم يعودا أساس الحكم
ودستور الحياة لألمة ٕالاسالمية .لقد رمانا الجاحظ ي هوة ال ندرك
ف ا حقيقة قوله وال تدي إ ى مقصدﻩ من ذلك ،وال ندرك حقيقة
الدوافع ال ساقته إ ى قول ذلك.
وعند حديثه عن مقتل عثمان ،يغرق بتفصيل حادثة القتل،
وكيف أنه ضبط بالسالح ،وبعج بطنه بالحراب ،وفريت أوداجه
باملشاقص ،وشدخت هامته بالعمد (١٨)...وما ُفعل ً
أيضا بأهله
وأسرته ونسائه وحرمه ،وهو تصوير شنيع مؤلم مقزز ال يقوى عليه
مسلم وال ترضاﻩ نفس إنسانية ألبتة ،ومع ذلك فإنه يتجرأ بكل
صراحة ي وصف الحادثة ،وكأنه يسوق نفس القارئ وعقله وقلبه
ً
بعد أن أسرﻩ ح غدا ملكا ي يدﻩ ،فيسهل عليه حي ا تعبئته بما
يريد .وبعد هذا العرض املفصل يبدأ بمهاجمة بقية املسلم ن الذين
لم يدافعوا عن عثمان "ر ﷲ عنه" ،يقول) :و ي حبسه بما بقي
عليه ،و ي طمرﻩ ال يحس بذكرﻩ ما يغن م عن قتله إن كان قد ركب
كل ما قذفوﻩ به ّ
وادعوﻩ عليه وهذا كله بحضرة جلة املهاجرين
والسلف املتقدم ن ،ؤالانصار والتابع ن ،ولكن الناس كانوا ع ى
طبقات مختلفة ومراتب متباينة ،من قائل وشاد ع ى عضدﻩ ومن
خاذل له قاعد من نصرته والعاجز ناصر بإرادته ومطيع بحسن نيته
)(١٩
وإنما الشك ي منافيه و ي خاذله ومن أراد عزله والاستبدال به(.
أليس من هؤالء املهاجرين الصحابة املبشرون بالجنة الذين
قامت ع ى أكتافهم الدولة ٕالاسالمية ،وع ى أكفهم نشر الدين
ٕالاسالمي كيف يكونون متخاذل ن متباطئ ن عن نصرة عثمان "ر
اض عن خالفته ؟.
عنه ﷲ" وهل م م من ير قتله؛ ألنه غ ﺮ ر ٍ
هنا يبدأ الجاحظ بالكشف عن وجه غ ﺮ وجهه السابق ،يبدأ
بالكشف عن نوايا غ ﺮ خالصة لإلسالم ،أل ا ال تنبع من فكر
إسالمي خالص وإنما تصدر من منابع أخرى ال شك أ ا تصب ي
بوتقة واحدة من شأ ا بث الفرقة ب ن صفوف املسلم ن .ع ى ح ن
نجد عند أصحاب كلمة الحق ،وأصحاب القلم الصادق الذين
ُيلزمون ّ
كل امرئ صفته الخالصة دون مراء ،ودون رياء ،ومبلغ
همهم من ذلك الحفاظ ع ى ٕالاسالم ووحدة املسلم ن .يقول ابن
ّ
العربي عن عثمان) :وأمر عثمان كله سنة ماضية وس ﺮة راضية،
فإنه تحقق أنه مقتول بخ ﺮ الصادق له بذلك ،وأنه بشرﻩ بالجنة
ً
ع ى بلوى تصيبه وأنه شهيد( (٢٠)،فمقتل عثمان كان ً
علما معروفا
لديه أخ ﺮﻩ به الرسول) ،(وهو قضاء ال ّرد له ،وأنه ع ى قتله وهو
ً
صاحب الحق وبه سيكون
شهيدا.
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ّ
ويتقي ﷲ ي دماء املسلم ن() (٢١).وقد روى عبد ﷲ بن عامر بن
ربيعة قال :كنت مع عثمان ي الدار ،فقال :أعزم ع ى كل من رأى
ً
سمعا وطاعة إال كف يدﻩ وسالحه( (٢٢)،وكذلك ﱠ
أن عليه
هب إليه
زيد بن حارثة وأبو هريرة ،والحسن بن ع ي ،وابن الزب ﺮ ،ولكنه
ً
ردهم ومنعهم من إشهار أسلح م حفاظا منه ع ى وحدة ٔالامة،
ً
وسعيا إ ى القضاء ع ى الفتنة وإن كان الثمن ي ذلك روحه .وقول
الجاحظ السابق عن تخاذل املسلم ن من الصحابة باطل مرفوض
قال ابن العربي) :وقد انتدبت املردة والجهلة إ ى أن يقولوا :إن ّ
كل
مؤلبا .وبما جرى عليه ر ً
مشاغبا ً
ً
اضيا.
فاضل من الصحابة كان عليه
ً
واخ ﺮعوا ً
كتابا فيه فصاحة وأمثال كتب عثمان به مستصرخا إ ى
ع ي ،وذلك كله مصنوع ليوغروا قلوب املسلم ن ع ى السلف
)(٢٣
املاضي ن والخلفاء الراشدين(.
ً
لقد اتخذ الجاحظ من ٕالامامة سبيال ليبث فكرﻩ الذي يس ى

)(٢٩

رجاء الن ) ،(فمعاوية خليفة وليس بملك(.
وقد قال عنه ابن عباس ملا قيل فيه) :هل لك ي أم ﺮ املؤمن ن
معاوية فإنه ما أوتر إال بواحدة ،فقال :إنه فقيه( (٣٠)،وقد قال عنه
ً
ً
مهديا وأهد به( (٣١).فأين
هاديا
رسول ﷲ )) :(اللهم اجعله

معاوية ذلك مما يقول الجاحظ وهو الصحابي الجليل ،وقد كان من
كتبة الو ي ،وتو ى ي خالفة أبي بكر وعمر الشام ،ملا عرف عنه من
الحزم ،وحسن ٕالادارة والتدب ﺮ ،والحفاظ ع ى ٕالاسالم واملسلم ن،
وأن )معاوية اجتمعت فيه خصال ،و ي :أن عمر جمع له الشامات
كلها وأفردﻩ ا ،ملا رأى من حسن س ﺮته وقيامه بحماية البيضة
)(٣٢
وسد الثغور ،وإصالح الجند والظهور ع ى العدو.(...
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ً
ً
مغايرا ملا قاله عن الخلفاء
موقفا
يقف الجاحظ من ٔالاموي ن
الراشدين ،ومدى استحقاقهم للخالفة ،فالقرآن والسنة يدعمان
حق الراشدين ويثبتانه ،وأ م أهل لها لفضلهم ع ى بقية الصحابة.
أما حديثه عن الخلفاء ٔالاموي ن فإنه حديث ال يصدر إال عن كارﻩ.
وقد تناول إمامة معاوية َوم ْن تبعه من ٔالاموي ن بالطعن والذم .وأ ا
إمامة ال تقوم ع ى الحق ،وأن خلفاء ب أمية كلهم خالفوا كث ًﺮا من
شعائر ٕالاسالم ي فعلهم املحرمات من قتل وغ ﺮﻩ ،ويقول) :ومما
يدل ع ى أن القوم لم يكونوا إال ي طريق التمرد ع ى ﷲ عز وجل،
والاستخفاف بالدين وال اون باملسلم ن والابتذال ألهل الحق .أكل
)(٢٧
أمرا م الطعام ،وشر م الشراب ع ى منابرهم أيام جمعهم(.
هذﻩ نظرة عامة ،وحكم عام من الجاحظ ع ى ب أمية ،يطلقه
دون أن يسندﻩ إ ى مصدر يثبت صحة ما يقوله ،مما يدفعنا إ ى
القول بأنه ال يقول ذلك إال بدوافع دفينة ،لكي ير به آخرين
لهم الغلبة والسلطة وهم بنو العباس فيكرﻩ ما يكرهون ،ويعادي
من يعادون .ويبدأ هجومه ع ى خلفاء ب أمية بأولهم وهو معاوية،
ّ
واستبد ع ى
يقول عن خالفته) :فعندما استوى معاوية ع ى امللك
بقية الشورى وع ى جماعة املسلم ن من ٔالانصار واملهاجرين ي
العام الذي سموﻩ عام الجماعة ،وما كان عام جماعة بل عام فرقة
ً
ً
كسرويا
وقهر وج ﺮية وغلبة،ـ والعام الذي تحولت فيه ٕالامامة ملكا
ً
ً
قيصريا( (٢٨).إذن ،فﻬ خالفة بنيت ع ى الاستبداد
غصبا
والخالفة
ً
ال الشورى ،وهذﻩ الجماعة ي جماعة فرقة ،مخالفا بذلك أغلب
املسلم نَ .
فم ْن الذين سماﻩ عام جماعة؟؟ أليس املسلمون من
أنصار ومهاجرين هم الذين سموﻩ عام جماعة .وكيف تكون الخالفة
ً
ً
ً
ً
قيصريا ،وقد ورد عن ابن العربي قوله...) :
وغصبا
كسرويا،
ملكا
ولكن البيعة للحسن منعقدة وهو أحق من معاوية ومن كث ﺮ غ ﺮﻩ
وكان خروجه ملثل ما خرج إليه أبوﻩ من دعاء الفئة الباغية إ ى
الانقياد للحق والدخول ي الطاعة ،فآلت الوساطة إ ى أن تخ ى عن
ً
وتصديقا لقول ن امللحمة حيث
ٔالامر صيانة لحقن دماء ٔالامة،
قال" :اب هذا سيد ،ولعل ﷲ أن يصلح به ب ن فئت ن عظيمت ن
من املسلم ن" .فنفذ امليعاد وصحت البيعة ملعاوية ،وذلك لتحقيق
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من ورائه لتحقيق مآربه .إن من يد ي حب الرسول ) ،(ال يصدر
عنه كالم ﺳ ء عن الصحابة الكرام وال يقبل منه وصفهم ذا
الوصف .ويجب علينا ً
دوما أن نقارن ٔالاحداث واملواقف بس ﺮ
أصحا ا ،فمن يثبت عنه الصالح والتقوى فقد وجب علينا رفض
ٔالاخبار املشوهة لس ﺮهم .إن قراءة التاريخ والنظر ي ٔالاحداث
يحتاجان من الباحث التمحيص والتدقيق ،وهذا أمر يعتقد أن
الجاحظ ال يجهله ،وإنما تظاهر بتجاهله وتناسيه؛ ألنه ضمن جهل
املتلقي وتناسيه ً
أيضا ،لذلك راح يمدﻩ ألنه تحقق من اتفاقه
واستعدادﻩ التام وقبوله ملا يقول دون ّرد أو رفض .وينتقل الجاحظ
إ ى الحديث عن إمامة ع ي "رضه ﷲ عنه" ،ويقول) :بأن ً
عليا يصلح
لإلمامة ،وأن إمامته ثابتة لعدم وجود إمام وال عقد ،وألن جماعة
)(٢٤
كث ﺮة بايعته ورضيت بإمامته(.
ويعقد الجاحظ رسالة كاملة بعنوان )فضل هاشم ع ى عبد
شمس( ،و ي رسالة تؤكد أفضلية ع ي ً
أيضا ،ألنه من ب هاشم،
وقد وصفه بصفات جليلة ِع ّدة ،يقول) :لو أفردنا أليامه الشريفة
ومقاماته الكريمة ،ومناقبه السنية ألفنينا ي ذلك الطوام ﺮ الطوال،
العرق صحيح واملنشأ كريم ،والشأن عظيم  ...والعلم كث ﺮ والبيان
عجيب ،واللسان خطيب ،والصدر رحيب( (٢٥)،وقد عرض ي مقالة
استحقاق ٕالامامة مقولة الزبدية ي ٕالامامة ،وقد شرطوا لها أربعة
)(٢٦
شروط ،و ي:
 .١القدم ي ٕالاسالم.
 .٢الزهد ي الدنيا.
 .٣الفقه الذي به يعرف الناس مصالح دنياهم ومراشد دي م.
ً
كفاحا بالذب عن ٕالاسالم.
 .٤امل بالسيف
ّ
وقد عرض هذﻩ ٓالاراء بالتفصيل ،وتطبيقها ع ى ع ي ومقابل ا
ببقية الصحابة ملعرفة أ ما يفضل ٓالاخر ا ،وقد كانت الغلبة ف ا
لع ي .وخالصة القول؛ فإن الجاحظ وإن لم يكن يوافق الزيدية ي
رأ م ،إال أنه ّ
يقر لع ي صفات عظيمة ،كالفقه ،والشجاعة ،والحلم
 ...إلخ ،ولكن م لته تبقى دون م لة أبي بكر ،وعمر ،وعثمان.
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إن الاتصال ب ن أعالم املع لة والخلفاء العباسي ن ع ى يد
إمامهم ثمامة بن ٔالاشرس مهد الطريق لظهور الجاحظ ،واتصاله
م ،فقد اتصل بالخليفة املأمون ،واملعتصم ،والواثق .وقد توسعت
ي عصر املأمون حرية التعب ﺮ عن ٔالافكار وٓالاراء .وأتيح لكل فرقة أن
تع ﺮ عن فكرها ومنهجها وآرا ا .وسمح كذلك باملناظرة ب ن علماء
ً
تلك الفرقّ .
عامال ً
قويا من عوامل ازدهار العلم
وتعد هذﻩ الحرية
واملعرفة وانتشار الثقافة؛ أل ا تعمد إ ى إنماء الفكر ٕالانساني عن
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وينتقل الجاحظ بعد ذلك إ ى مهاجمة معاوية عندما عهد إ ى
ً
ً
تصريحا ،وأن معاوية كان يخالف
تعريضا ال
ابنه يزيد بالخالفة
السنة ويجحدها ،ح أنه كان يستأثر بالفيء وخ ﺮ املسلم ن ،و ي
َ
سياسة نهجها مل ْن تبعه من الخلفاء ٔالاموي ن ،وقد أكد هذﻩ
السياسة ابنه يزيد ،يقول) :ثم الذي كان من يزيد ابنه ،ومن عماله
وأهل نصرته ثم غزو مكة ،ورمي الكعبة ،واستباحة املدينة ،وقتل
الحس ن عليه السالم ي أك ﺮ أهل بيته مصابيح الظالم( (٣٣).ويستند
الجاحظ ي إثبات ظلم ب أمية املسلم ن ،ومخالف م لشرع ﷲ
تعا ى إ ى أساليب املتكلم ن واملناطقة ي تحكيم الفعل عن طريق
إيراد ٔالاسئلة ال تحاكم العقل ،ثم يجيب ع ا بإجابات أك ﺮ
منطقية ليثبت ما ذهب إليه .ولكننا إذا ما حاكمنا هذﻩ الحجج
وأنفذنا ف ا البصر والبص ﺮة ،سنجد أ ا علل صنعها الجاحظ
نفسه ،و ي علل يبدو عل ا الوهن والبعد عن ٕالاسالم بوجه عام،
لقد س ى الجاحظ إ ى تشويه صورة الصحابة .وتمسكه بما يقول
ما هو إال إرضاء لنفسه ،وما يختلج ف ا من مطامع وأهداف ،وما
ير غ ﺮﻩ كذلك َ
ً
مصدرا للقوة والسلطان ،كما سنبينه
مم ْن كان
ً
الحقا.
ورأي الجاحظ ي عبد امللك بن مروان وابنه الوليد ،والحجاج،
ويزيد بن أبي مسلم مشابه ملا سبق ،يقول) :ح قام عبد امللك بن
مروان ،وابنه الوليد وعاملهما ابن يوسف ،وموالﻩ يزيد ابن أبي
مسلم فأعادوا ع ى البيت بالهدم وع ى حرم املدينة بالغزو ،فهدموا
الكعبة واستباحوا الحرمة ،وحولوا قبلة واسط ،وأخروا صالة
الجمعة إ ى مغربان الشمس( (٣٤)،وال يستث الجاحظ ً
أحدا من
خلفاء ب أمية من الطعن والتسفيه والتحق ﺮ والتقليل من شأنه
فقد طعن ي سليمان ووصفه بالبخل ،يقول) :وكان عبد امللك
ً
ً
مجنونا ،وكان سليمان همه
جبارا ال يبا ي بما صنع وكان الوليد
)(٣٥
بطنه وفرجه ،وكان عمر أعور ب ن عميان(.
هل هؤالء القادة الذين حملوا راية ٕالاسالم عالية خفاقة ي
مشارق ٔالارض ومغار ا ،فكانت ع ى أيد م ً
بالدا إسالمية ُيرفع ف ا
اسم ﷲ ً
عاليا ،وتقام ع ى الكتاب والسنة أحكامها ي مختلف
مجاالت الحياة ،هل يعقل من إنسان بخيل أن يجود بروحه ي
سبيل ﷲ .وأين عمر بن عبد العزيز من ذلك ،وقد عرف عنه الحق،
وإقامة العدل ب ن املسلم ن ،وإحكام كتاب ﷲ وسنته ي الرعية
كافة ،دون استثناء ح لقب بالخليفة الخامس ،أين الجاحظ من
متناس؟؟ لقد تصدى كث ﺮ من علماء
ذلك ،هل هو جاهل بذلك أم
ٍ
املسلم ن لهذﻩ التشو ات وال ييف ي كتب التاريخ وغ ﺮها ال
س ى أصحا ا إ ى النيل من شخوص الصحابة والتابع ن ٔالاطهار
الذين يمثلون ي ِس ّ ﺮهم حقيقة ٕالاسالم الصافية الخالصة من
الشوائب ،فهم نماذج أنتجها القرآن والسنة ،وما ينتجه القرآن
والسنة أع ى وأظهر مما تنتجه املذاهب البشرية ٔالاخرى.
يقول ابن العربي ًّردا ع ى مثل هذا الذي قيل أثناء تولية معاوية
ابنه يزيد) :إن معاوية ترك ٔالافضل ي أن يجعلها شورى ،وأال يخص

أحدا من قرابته ً
ا ً
ولدا ،وأن يقتدي بما أشار به عبد ﷲ بن الزب ﺮ
ي ال ﺮك أو الفعل ،فعدل إ ى والية ابنه وعقد البيعة وبايعه الناس.
وتخلف ع ا من تخلف فانعقدت البيعة ً
شرعا؛ أل ا تنعقد بواحد
ً
تعليقا ع ى موقف معاوية
وقيل باثن ن( (٣٦)،وخ ﺮ ما قيل ي ذلك
هذا ،ما قاله ابن خلدون ي مقدمته ...) :والذي دعا معاوية ر
ﷲ عنه إليثار ابنه يزيد بالعهد دون سواﻩ إنما هو مراعاة املصلحة
حينئذ
ي اجتماع واتفاق أهوا م باتفاق أهل الحل والعقد عليه
ٍ
ً
حرصا ع ى الاتفاق
من ب أمية ...وعدل عن الفاضل إ ى املفضول،
واجتماع ٔالاهواء الذي شأنه أهم عند الشارع ،وإن كان ال يظن
بمعاوية غ ﺮ هذا لعدالته ،وصحبته مانعة من سوى ذلك وحضور
أكابر الصحابة لذلك وسكو م عنه دليل ع ى انتفاء الريب فيه،
فليسوا مما يأخذهم ي الحق هوادة ،وليس معاوية ممن تأخذﻩ
العزة ي قبول الحق ،فإ م كلهم أجل من ذلك ،وعدال م مانعة
)(٣٧
منه(.
ُ
وقد عرف عن يزيد عدالته وتحريه للحق ،وحفاظه ع ى
متفقها ي الدين ً
ً
مالزما للسنة ،روى املدائ أن ابن عباس
الصالة،
وفد إ ى معاوية بعد وفاة الحسن بن ع ي ،فدخل يزيد ع ى ابن
عباس ،وجلس منه مجلس املعزي فلما ض يزيد من عندﻩ ،قال:
)إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس( (٣٨).فأين ما قاله الجاحظ
من ذلك ،لقد ابتعد كث ًﺮا عن الحق ،وشرع ي ٕالامامة ما ليس
ً
معروفا عند علماء الشريعة .إن خالفة ب أمية خالفة صحيحة
ومقبولة ي ٕالاسالم ،و ي نفوس املسلم ن ،وأ م ي خالف م حافظوا
ً
سياجا ً
منيعا لحم ٕالاسالم،
ع ى وحدة املسلم ن وتماسكهم ،وكانوا
وليظل املسلمون ي جماعة واحدة ال انفصام لها.
حكما ً
عاما ع ى خالفة ب أمية ،حكماً
وقد أصدر ابن العربي ً
نستشعر فيه عاطفة الخوف ع ى املسلم ن ،والوثوب ي وجه كل
من يس ى إ ى الطعن ي ٕالاسالم واملسلم ن ،أو التقليل من شأ م،
ً
)عجبا الستنكار الناس والية ب أمية ،وأول من عقد لهم
قال:
ّ
الوالية رسول ﷲ ) ،(فإنه و ى يوم الفتح عتاب بن أسيد بن أبي
العيص بن أمية مكة ـ حرم ﷲ وخ ﺮ بالدﻩ ـ وهو ف السن قد أقبل
أو لم يقبل ،واستكتب معاوية بن أبي سفيان ً
أمينا ع ى وحيه ،ثم
ّ
و ى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان ـ أخاﻩ ـ الشام ،وما زالوا بعد ذلك
يتنقلون ي سبيل املجد ،وي ﺮقون ي درج العز ،ح أ م ٔالايام إ ى
)(٣٩
منازل الكرام(.

א
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طريق إنماء العقل البشري وتغذيته التغذية السليمة .ولكي ينال
الجاحظ الحظوة عندهم ،وامل لة الرفيعة لد م ،وتكون كلمته
مسموعة غ ﺮ مطروحة ،ورأيه نافذ غ ﺮ مردود ،تقدم إ ى الخلفاء
العباسي ن بما كتبه عن ٕالامامة ،و ي كتب أثبتت حق العباسي ن ي
ٕالامامة دون غ ﺮهم ،وهاجم ف ا ً
أيضا من ملكها عنوة دون وجه
حق شر ي ،فكانت ميوله إل م ،وكلمته إ ى جان م ،يدعمهم،
ويساندهم ويعادي من عادوﻩ ،ويكرﻩ من كرهوﻩ.
ً
جاهدا ي إثبات ٕالامامة للخلفاء العباسي ن
لقد م الجاحظ
فهم من نسل رسول ﷲ ) ،(ومن ع ﺮته الطاهرة الشريفة ومعه
يش ﺮكون ي ٔالاصل والنسب ،وهذﻩ الصفات ي ال جعل م أهل
ً
مخاطبا الناس:ـ )وخصنا
الحق ي الخالفة وٕالامامة ،قال أبو العباس
برحم رسول ﷲ وقرابته ،وأنشأنا من آياته ،وأنبتنا من شجرته
واشتقنا من نبعته  ...ووضعنا من ٕالاسالم وأهله باملوضع
أيضا ي موضع آخر ً
الرفيع( (٤٠).وقال ً
مؤكدا إرثه ي الخالفة) :وأصار
إلينا م ﺮاثنا من نبينا محمد ) ... (وأحيا شرفنا وعزنا ورد إلينا
حقنا وإرثنا( (٤١).ومقالة الجاحظ ي ٕالامامة نابعة مما قالته املع لة
ي ذلك ،فقد أكد ما قاله العباسيون بأن الخالفة حقهم الشر ي
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ولكي نصل إ ى رأي صائب ودقيق فيما قاله الجاحظ عن
ٕالامامة ال ّبد لنا من أن نربط ب ن آرائه ككل ي ٕالامامة منذ عهد
الخلفاء الراشدين مرو ًرا بالخلفاء ٔالاموي ن ،وان اء إ ى الخلفاء
العباسي ن ،ل ﺮى هل سارت آراؤﻩ ع ى وت ﺮة واحدة أم أصاب بعضها
التغي ﺮ والتحريف ،وإن أصا ا التحريف والتغي ﺮ ،فما الدوافع ال
دفعته إ ى ذلك التغي ﺮ .ومما ال شك فيه وال يخفى ع ى إنسان فهمه
ً
عباسيا ،وسبب ذلك حياته
وإدراكه؛ أن والء الجاحظ لن يكون إال
منذ الوالدة ح الوفاة ،فقد قضاها ي رحاب الدولة العباسية
ذات القوة ؤالانفة وبما اش ر به من الذكاء ،والفطنة وسرعة
البد ة ،ح أنه فاق أقرانه وذاع صيته كان يس ى بكل ذلك إ ى
التقرب من الخلفاء العباسي ن والحصول ع ى الحظوة لد م ،وينال
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وإر م عن رسول ﷲ ) ،(قال ...) :وملكوا بامل ﺮاث بحق العصبية
والعمومة وأن ملكهم ي مغرس النبوة( (٤٢).وفاضل كذلك ب ن ب
هاشم وب عبد شمس من حيث السيادة فغلب بنو هاشم ب أمية
ح بلغ ب العباس ،فقال) :ولم يكن مروان كاملنصور ألن املنصور
ملك البالد ودوخ ٔالاقطار ،وضبط ٔالاطراف اثنت ن وعشرين سنة
وكانت خالفة مروان ع ى خالف ذلك( (٤٣).وأل م كذلك ،فقد
اتصفوا بالعلم وسداد الرأي ،وحسن التدب ﺮ ،والحرص ع ى العلم
والعلماء ،والحث ع ى مجالس العلماء ،والدعوة إ ى املعرفة ي
مختلف أصنافها ،كذلك كانوا تمون بالشعر والشعراء ،وتقديم
املكافآت والجوائز لتشجيعهم ع ى ٔالادب عامة ،والشعر خاصة،
ً
جميعا خلفاء وأمراء أ م ..) :ال يؤازرون ي أصالة الرأي
ورأيه ف م
و ي الكمال والجاللة و ي العلم بقريش والدولة ،وبرجال الدعوة مع
)(٤٤
البيان العجيب والنور البعيد ،والنفوس الشريفة(.

املكانة العالية ،وامل لة الرفيعة ي ظاللهم فإن حصل له ذلك
ً
فسيكون لسانه ً
ً
مصونا.
مسموعا ،ورأيه ر ًأيا
لسانا
ولكي يحقق ذلك لم يكن أمامه سبيل وال طريق يسلكه إال أن
يشغل فكرﻩ ،ويج ّ ﺮ علمه وقلمه لخدمة القضايا ال دعا إل ا
خلفاء ب العباس أل م كانوا بحاجة ماسة إ ى توطيد أركان
خالف م ي نفوس الرعية ،والسيما أ م خلفوا ٔالاموي ن ع ى شقاق
وقتال ،وال ننﺴ الخوارج والشيعة الذين لم يستكينوا ولم يتوانوا
عن إشعال فتائل الثورة ضد العباسي ن بغية الوصول إ ى الخالفة.
ً
سابقا ـ الوصول إ ى الخلفاء العباسي ن،
و يأ للجاحظ ـ كما ذكرنا
فراح يعزف ع ى وترهم ما يريدون من ٔالالحان وما يش ونّ ،
وهب
يقدم إل م ما كتب ي ٕالامامة واستحقاقها ،كتفضيل ب هاشم
ع ى ب عبد شمس ،ورسالة الحكم ن .وقد س ى ا إ ى إثبات حق
العباسي ن بالخالفة ،فﻬ إر م عن الرسول ،()،أل م أقرب إليه
من غ ﺮهم ي النسب ؤالاصل.
ّ
ً
وتبعا مليله إ ى العباسي ن كان البد له أن يقول بقول م ،فقد
هاجم العباسيون ٔالاموي ن ّ
شر هجوم ،وأ م مغتصبون لحق ب
هاشم ي الخالفة بالقوة والسلطة ،وهو اغتصاب قهر وج ﺮية
وغلبة ،فكان الجاحظ كلمة الذعة ي حق ٔالاموي ن ،لم ي ﺮك م م
خليفة وال أم ًﺮا إال وعاث ي طعنه وتشويه صورته ،وكل ذلك يصدر
من رؤية شخصية تبناها الجاحظ ،و ي بعيدة ّ
كل البعد عن الحق،
وجادة الصواب .واقتفى أثر العباسي ن كذلك ي نظر م إ ى خالفة
أبي بكر وعمر وعثمان وع ي .فقد ّ
أقروا خالف م ،وأ ا سارت ع ى
َ َ
نهج ٕالاسالم الصحيح القديم وأن ّ
جل ٔالامة ق ِبلها بكل رضاء وصفاء.
فلم يزد الجاحظ ع ى ذلك إال قبولها ومدحها ووصفها بأن هؤالء
الخلفاء يمثلون الطبقة ٔالاو ى بعد إسالم ٔالامة ،ساروا ف ا ع ى
التوحيد الصحيح ،والحفاظ ع ى وحدة ٔالامة وألف ا ،متبع ن ي
ذلك منهج القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
إذن فالجاحظ ما كان إال مرآة يعرض ف ا مالمح النهج العباﺳ
ي الخالفة ،ومالمح ٓالاراء الفكرية املقبولة ي الحاضرة العباسية،
وعليه فإن الدوافع الحقيقية ال ساقت الجاحظ إ ى طرح آراء
متعددة ي ٕالامامة ي دوافع شخصية تثبت ميله الحقيقي إ ى أهل
السلطة والقوة والغلبة الذين يملكون زمام ٔالامور وبيدهم مقاليد
الحكم والقيادة .وأن موقفه بعيد عن حقيقة الدين ٕالاسالمي  ،فلو
ً
منصفا ملا تجرأ ع ى كث ﺮ من الصحابة ،والسيما معاوية بن أبي
كان
سفيان ،الذي قال عنه ابن العربي) :هذﻩ مدينة السالم دار خالفة
ب العباس ـ وبي م وب ن ب أمية ما ال يخفى ع ى الناس ـ مكتوب
ع ى أبواب مساجدها) :خ ﺮ الناس بعد رسول ﷲ ) (أبو بكر ،ثم
عمر ،ثم عثمان ،ثم ع ي ،ثم معاوية خال املؤمن ن ر ﷲ
)(٤٥
ع م"(.
ّ
لقد سخر الجاحظ علمه لخدمة مصلحته ،وإن كان بذلك ظلم
كث ًﺮا غ ﺮﻩ من خ ﺮة املسلم ن املؤمن ن .إن من هذﻩ صفته ال يحق
مشر ًعا ي ٕالامامة ّ
أن يكون ّ
يفصل ف ا ويجمل ،ويبدي من ٓالاراء ف ا
ّ
الوجوب أو الجواز ،أو املنع ،بل ال ُبد أن يعاد النظر فيما قال من
آراء ي ٕالامامة ،ليوضع كل من نصابه ومكانه ،ويأخذ كل ذي حق
حقه.
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) (١الحموي ،شهاب الدين أبو عبد ﷲ ياقوت بن عبد ﷲ ،معجم ٔالادباء،
ت٦٢٦):هـ( تحقيق :إحسان عباس ،ب ﺮوت ،دار الغرب ٕالاسالمي ،الطبعة:
ٔالاو ى ١٤١٤ ،هـ  ١٩٩٣ -م ،ج  ،٥ص.٢٠١٣-٢١٠١
) (٢الجاحظ ،الحيوان ،ج ،١تحقيق :عبد السالم هارون ،القاهرة :مكتبة
ومطبعة عيﺴ الباب ي وأوالدﻩ ،١٩٣٨ ،ص.٤٤
) (٣شارل بال ،الجاحظ ي البصرة وبغداد وسامراء ،ترجمة إبراهيم الكيالني،
دمشق ،دار الفكر ،ط ،١٩٨٥ ،١ص .١٧٩ ،١١٧
) (٤شارل بال ،الجاحظ ،ص .٣١٩
) (٥معجم ٔالادباء ،ج ،٥ص.٢٠١٢
) (٦الزرك ي ،خ ﺮ الدينٔ ،الاعالم ،ب ﺮوت :دار العلم للمالي ن ،ط ٢٠٠٥ ،١٦ج،١
ص .٤٣
ل
) (٧الجاحظ ،البيان والتبي ن ،ج .٣٧٤ ،٤شار بال ،الجاحظ ،ص ،٣٦٢٢
.٣٦٦٧
) (٨شارل بال ،الجاحظ ،ص ٣٦٧ ،٣٦٢
) (٩الط ﺮي ،أبو جعفر محمد بن جرير ،تاريخ الرسل وامللوك ،تحقيق :محمد أبو
الفضل إبراهيم ،القاهرة ،دار املعارف ،١٩٦٧ ،ج ،٨ص.٥٧٧
) (١٠الجاحظ ،الرسائل) ،استحقاق ٕالامامة( ،اختيار عبيد ﷲ بن حسان،
تحقيق ،محمد باسل عيون السود ،٢٠٠٠ ،ص .١٦٥
) (١١استحقاق ٕالامامة ،تحقيق :عبد السالم هارون ،ج ،٤ص .٣٠٦
) (١٢الجاحظ ،الرسائل ،رأي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ي معاوية
ؤالاموي ن ،ص .١٠
) (١٣ابن أبي الحديد ،أبو حامد عبد الحميد بن هبة ﷲ ت٦٢٢ :هـ ،شرح نهج
البالغة ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر ١٩٦٧ ،ج ،٣ص .٨
) (١٤املقالة العثمانية ،اختيار عبيد ﷲ بن حسان ،تحقيق :محمد باسل عيون
السود .ج ،٤ص .١٥
) (١٥املصدر نفسه ،ص .٨٦
) (١٦املصدر نفسه ،ص .١٣٦
) (١٧املقالة العباسية ،ص .٣٠٣
) (١٨رأي عمر بن بحر الجاحظ ي معاوية ؤالاموي ن ،ص .١١
) (١٩املصدر نفسه ،ص .١٢
) (٢٠ابن العربي ت٥٤٢).هـ( ،العواصم من القواصم ي تحقيق مواقف
الصحابة بعد وفاة الن ص ى ﷲ عليه وسلم ،تحقيق :محب الدين
الخطيب  -ومحمود مهدي الاستانبو ي ،دار الجيل ب ﺮوت – لبنان ،لطبعة:
الثانية١٤٠٧ ،هـ ١٩٨٧ -م  ،ص.١٤٤
) (٢١املصدر نفسه ،ص .١٣٨
) (٢٢نفسه ،ص .١٣٨
) (٢٣نفسه ،ص .١٤٥
) (٢٤عبد الجبار ،املغ  ،م ،٢٠ج ،٢ص .٦٠
) (٢٥فضل هاشم ع ى من سواهم ،نشرها :فضل ﷲ الزنجاني ،مجلة لغة
العرب ،م ،٩بغداد ،١٩٣١ ،ص .٤١٥
) (٢٦استحقاق ٕالامامة ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،ج ،٤ص .١٥٩
) (٢٧رأي أبي عمر  ...ي معاوية ؤالاموي ن ،ص .٢٢
) (٢٨املصدر نفسه ،ص .١٤
) (٢٩العواصم من القواصم ،ص .٢٠٧
) (٣٠املصدر نفسه ،ص .٢١٣
) (٣١املصدر نفسه ،ص .٢١١
) (٣٢املصدر نفسه ،ص .٢٠٩
) (٣٣رأي أبي عمر الجاحظ ي معاوية ؤالاموي ن ،ص .١١٧

) (٣٤رأي أبي عمر  ...ي معاوية واتألموي ن ،ص .٢٠
) (٣٥رسالة فضل ،هاشم ع ي عبد شمس ،ص .٨٩
) (٣٦العواصم ،ص .٢٢٩
) (٣٧ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد بن محمد ،ت٨٠٨).هـ( ،ديوان املبتدأ
والخ ﺮ ي تاريخ العرب وال ﺮبر ومن عاصرهم من ذوي الشأن ٔالاك ﺮ،
تحقيق :خليل شحادة ،ب ﺮوت ،دار الفكر ،الطبعة :الثانية ١٤٠٨ ،هـ -
 ١٩٨٨م ،ص .٢٦٣
) (٣٨ابن كث ﺮ ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،ت٧٧٤) :هـ( البداية وال اية ،دار
الفكر ،ج ١٩٨٦ ،٨ص.٢٢٨
) (٣٩العواصم ،ص .٢٤٨
) (٤٠الط ﺮي ،تاريخ ج ،٧ص .٤٢٥
) (٤١الط ﺮي ،تاريخ ،ج ،٧ص .٤٢٨
) (٤٢رسالة فضل بن هاشم ،ص .٧٧
) (٤٣رسالة فضل ،هاشم ع ى عبد شمس ،تحقيق :حسن السندوي ،ص .٧٧
) (٤٤الجاحظ ،البيان والتب ن ،ج ،١ص .٣٣٥ – ٣٣٤
) (٤٥العواصم ،ص .٢٢٠
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ماجست ﺮ التاريخ ٕالاسالمي
أستاذ التعليم الثانوي
الجمهورية الجزائرية

www.kanhistorique.org
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ :ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ  ..ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ  ..ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ

لقد حفل التاريخ ٕالاسالمي ؤالاموي بصفة خاصة بالرجال
ٔالافذاذ نع بذكرهم ،أئمة ي العلم والتقى ،والزهد والورع،
والجهاد والبطوالت ،م م الحسن البصري -رحمه ﷲ ،سيد من
سادات التابع ن وك ﺮا م ،جمع كل فن من كل علم وزهد وورع
وعبادة .ولد ي بيت أم سلمة زوجة الرسول) ،(ال كانت تبعث
أم الحسن ي الحاجة فيبكي الرضيع-الحسن -فتسكته أم سلمة
بثد ا ،تعلله به إ ى أن ت يء أمه ،فيدر عليه ثد ا فيشربه .فإ ى أي
مدى ُي ُ
صدق إرضاع أم سلمة للحسن البصري؟
رغم أن كث ﺮ من املصادر واملؤلفات املختلفة سواء أكانت دينية
أم تاريخية ،أم الكتابات الحديثة واملعاصرة ،تتطرق للحادثة دون
التوقف عندها للتأكد من مدى صدق وصحة روايا ا وأسانيدها،
أمام الفارق الزم ب ن ُرواة الحادثة وتاريخ وقوعها ،وكذلك ب ن
مولد الحسن البصري وتاريخ إرضاعه .وت ﺮز أهمية هذا املوضوع ي
تعلقه املباشر بالحكم ع ى ٔالاسانيد باالتصال أو الانقطاع مما ي ﺮتب
عليه معرفة صحيح الرواية من ضعفها .هذا ما دفع إ ى إعادة
النظر ي قراءة ٔالاسانيد والروايات املختلفة قراءة تاريخية متمحصة
مدققة من أجل إثبات صحة الرضاعة أو نف ا .و ي هذﻩ الصفحات
سأتعرض ملولد الحسن البصري ونشأته ،ومدى صحة إرضاع أم
سلمة له ،وأثر نشأته ي بيت النبوة ومجالس الصحابة ع ى صفاته
وعلمه.
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هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار املك بأبي سعيد (١)،مو ى
زيد بن ثابت ٔالانصاري (٢).وكان أبوﻩ يسار ،من َس َم َ
يسان ،نزل
ِ
َ ُ ََ
َ َ
َ َ َ َ ُ )(٣
دينة ،فاش َ َﺮ ُته ﱡ َ ّ ُ ُ ﱠ
مال ٍك فأعتقته،
الرب ِيع ِبنت النضر ع ﱠمة أنس بن ِ
امل ِ
ولد بالربذة ،ونشأ باملدينة حسب رواية حفص ْبن غياثَ ،عن
أشعث بن سوار الكندي (٤)،بينما أغلب املصادر تجمع ع ى أنه ولد
ي املدينة لسنت ن بقيتا من خالفة عمر (٥)،أي َس َن َة إ ْح َدى َوع ْشر َ
ين
ِ
ِ ِ
ْ
ِم َن ال ِه ْج َر ِة ،ي بيت أم سلمة) (٦ال سمته باسم الحسن ،وحنكه
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َ
الحسن البصري َعل ٌم من أعالم التابع ن وسادا م وك ﺮا م،
ً
ً
علما ً
استفاضت شهرته ً
وورعا ،فكان القدوة واملثل
وزهدا
وأدبا
لعلماء ٔالامة من بعدﻩ .وكان أهل البصرة إذا قيل لهمَ :م ْن أعلم
أهلهاَ ،وم ْن أورعهمَ ،وم ْن أزهدهمَ ،وم ْن أجملهم؟ بدؤوا به .ولد ي
املدينة ي بيت أم سلمة َز ْوج ﱠ
الن ِ ّ ِ ) (ال سمته باسم الحسن،
ِ
وأرضعته من ثد ا ودعت له باليمن والخ ﺮ ،وبذلك قدر للحسن أن
َْ َ ﱠ
ينشأ وي ﺮبى ي بيت النبوة ،وتقول املصادر والروايات ِإ ﱠن امل ْبل َغ ال ِذي
ََ ْ
ُ َ َ
ﱠ ﱠ
َ
ْ ْ
َ
َبلغ ُه ال َح َس ُن ِم َن ال ِحك َم ِة ِم ْن ذ ِل َك الل َ ِن ال ِذي ش ِرَب ُه ِم ْن أ ِ ّم َسل َمة،
َ َ ْ
ْ
َ
ْ ْ َ ْ َ
يث ،و ي ال ُق ْرآ ِن َوت ْف ِس ِﺮ ِﻩ،
ح قيل عنه ،كان َرأ ًسا ِ ي ال ِعل ِم والح ِد ِ
ْ
ْ
ْ ْ
َ ﱠْ
ﱡ
والز ْهد َو ّ
و ِ ي ال َو ْع ِظ و
الص ْد ِق،
التذ ِك ِﺮ ،وال ِحل ِم َوال ِع َب َاد ِة،
ِ
ِ
َْ َ َ ْ َ
اح ِة َوال َبالغ ِة.
والفص
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ًَ ُ َ َ
عمر بيدﻩ وكانت أمه خ ﺮة)َ (٧موالة أل ّم َسل َمة زوج الن ) (ال
كانت ترضعه من صدرها ي غياب أمه فكان يدر عليه ،لذا يقولون
َْ َ ﱠ
ْ ْ
ََ
فصاحته من بركة ذلك (٨)،وإن امل ْبل َغ ال ِذي َبلغ ُه ِم َن ال ِحك َم ِة والعلم
ُ
َ َ
ﱠ ﱠ
َ
َ
ِم ْن ذ ِل َك الل َ ِن ال ِذي ش ِرَب ُه ِم ْن أ ِ ّم َسل َمة "ر ﷲ ع ا" (٩)،كان
ً
ً
وسيما ،بﻬ الطلعة ،تام الخلقة ،يمأل ع ن
قسيما
املولود الصغ ﺮ
مقلتيه ،ويأسر فؤاد رائيه ،ويسر ع ن ناظريه ،ويقول الحسن عن
حالة ووضع أبويه» :كان أبي وأمي لرجل من ب النجار ،ف وج
امرأة من ب سلمة ،فساق أبي وأمي ي مهرها فأعتقتنا
السلمية« (١٠)،ودعا له عمر بن الخطاب »اللهم فقهه ي الدين
وحببه إ ى الناس« (١١)،و ذا الدعاء وبركات بيت النبوة وحجر أم
ً
سلة زاد ً
علما ً
وفقها ،وحفظا للقرآن.
َ َ َ َ َ َ َ َ ً )(١٢
كان عمرﻩ يوم قتل عثمان "ر ﷲ عنه" أربع عشرة سنة،
حاضرا ليوم الدارَ .ون َش َأ بوادي ُ
ً
الق َرى (١٣)،وأعدﻩ ابن سعد
ألنه كان
ِ
)(١٤
من الطبقة الثانية ،وهناك من يقول ع ى رأس الطبقة
الثالثة (١٥)،ومن إخوته :عمار ،وسعيد (١٦).وقد أخذ الحسن منذ
صباﻩ يختلف إ ى املسجد الجامع ،و ي أثناء ذلك حفظ القرآن
وتعلم الكتابة ع ى يد حطان بن عبدﷲ الرقا  (١٧)،وأخذ ي ل
مما ي املدينة من فيض الرسالة ،ثم يتوجه بعد ذلك إ ى البصرة
ً
ويعيش ملدارسة القرآن الكريم ورواية الحديث محاوال الوقوف ع ى
)(١٨
جوانب التشريع ٕالاسالمي.
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لقد أوردت الكث ﺮ من املصادر ٕالاسالمية روايات مختلفة عن
إرضاع أم سلمة زوجة الرسول ) (للحسن البصري وهو ي بي ا
مع أمه خ ﺮة ال كث ًﺮا ما تذهب لقضاء بعض حوائج موال ا .فما
مدى صحة رضاعة الحسن من ثدي أم سلمة؟
َ ُ
ﱠ ﱡ َ
َ َ
َ
ُ
غابت ،ف َيبكي الص  ،فتعطيه
تذكر املصادر »أ ﱠن أ ﱠم ُه كانت ُرﱠبما
َ َ َ َ ُ
ُ ُّ
َ َ
ُ َ َ َ
َ
َ َ
يء أ ﱡم ُه ،ف َد ﱠر َعليه ثد ُ ا ،فش ِرَب ُه،
أ ﱡم َسل َمة ثد َ ا ،ت َع ِلل ُه ِبه ِإ ى أن ت
َ َ َ َ َ
َ َ
ََ َ َ ﱠ َ
صاحة ِمن َب َركة ذ ِل َك« (١٩).وهذﻩ الرواية
الحكمة والف
ف َﺮون أن ِتلك ِ
َ
البن سعد ومن حذا حذوﻩ ،ونقل عنه ،ال تعتمد ع ى ٕالاسناد ،وإنما
كانت عبارة عن ذكر لها دون إعطاء الرأي حول ذلك وع ى صحة
ُ
الرواية ،لذا كانت الرواية ضعيفة ،ال تقبل كدليل إلثبات صحة
الرضاعةً .
علما أن ابن سعد ولد سنة )١٦٨هـ٧٨٤/م( ،ولم يعايش
الحادثة من قريب وال من بعيد ،هذا ما يبطل روايته ومن نقل عنه
أل ا منقطعة ،مع غياب مصدرها ٔالاص ي.
أما الرواية الثانية ال تعتمد ع ى ٕالاسناد لصاح ا
َ ﱠََ َُْ
)(٢١
)(٢٠
ﷲ ْب ُن
ٔالاص اني ،واملزي ،حيث يقول كل م ما» :حدثنا عبد ِ
َ
َ
َُْ
)(٢٣
ُم َح ﱠم ِد ْبن َج ْع َفرَ (٢٢)،ق َ
ﷲ ْب ُن ُم َح ﱠم ِد ْب ِن أ ِبي ك ِام ٍل،
ال :ثنا عبد ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ
َُ
َ َ َ ْ ْ َ ّ )(٢٥
َق َ
ال :ثنا َه ْوذة ْب ُن خ ِليفةَ (٢٤)،ع ْن َع ْو ِف ْب ِن أ ِبي ج ِميلة ٔالاعر ِاب ِي،
َ َ ُ
الَ :ك َ
ان ْال َح َس ُن ْاب ًنا َل َجارَية ُأ ّم َس َل َم َة َز ْوج ﱠ
َق َ
الن ِ ّ ِ )(ف َب َعث ْت أ ﱡم
ِ ِ
ِ
ِ
َ ُ
َ َ َ َ ْ
َ َ
َ ﱠ
َ َ
اج ِ َ ا ف َبكى ال َح َس ُن ُبك ًاء ش ِد ًيدا ف َرق ْت َعل ْي ِه أ ﱡم
َسل َمة َج ِارَي َ َ ا ِ ي ح
ََْ َ
ﷲ َت َعا َ ى َع ْ َ ا َف َأ َخ ْذ ُت ُه َف َو َ
َس َل َم َة َر َ ُ
ض ْع ُت ُه ِ ي ِح ْج ِر َها فألق َم ْت ُه
ِ
َ
َ
َ َ َ
ث ْد َ َ ا ف َد ﱠر َعل ْي ِه فش ِر َب ِم ْن ُه«.

وهذﻩ الرواية عل ا مآخذ:
ُ
حيث نجد َر ِاو َ ا عوف ٔالاعرابي لم يشهد الحادثة بل ولد بعدها
بحوا ي أربع ن سنة أو أك ﺮ ،ألن مولدﻩ كان ب ن سنة  ٥٩هـ إ ى  ٦١هـ
)٦٨١-٦٧٩م() (٢٦ومولد الحسن كان قبل وفاة عمر بعام ن أي سنة
) ٢١هـ٦٤٢/م(،ألن وفاة عمر "ر ﷲ عنه" سنة )23هـ٦٤٤/م(.
فتكون الحادثة وقعت قبل قرابة أربعة عقود من والدة عوف
ٔالاعرابي ،وهو لم يذكر من َح ﱠد ُثه ع ا ،رغم دقة الوصف لها ،كأنه
عايشها من قريب ،لكن الرواية منقطعة ،وال يستدل ا لغياب
مصدرها ٔالاص ي ،وبالتا ي الضعف والانقطاع ي الرواية ي ٔالاخرى.
ً
أضف إ ى ذلك؛ أن عوف ٔالاعرابي مشكوك ي صدقه وثقته ،خاصة
َ َ َ
ان ق َد ِرًّيا َرا ِف ِض ًّيا ،ح قيل إنه شيطان (٢٧)،رغم أن ابن
وأنه ك
سعد (٢٨)،يقول :أنه ثقة كث ﺮ الحديث ،لكنه شيعياً.
َ َ
َُْ
ﷲ ْب ُن ُم َح ﱠم ِد ْب ِن أ ِبي ك ِامل كان ي حدود
أما مولد عبد ِ
ً
)٢٠٦هـ٨٢١/م( انطالقا مما ذكرﻩ الخطيب البغدادي (٢٩)،أنه عاش
َ َ
َُ
أربع وتسع ن سنة وتو ي سنة ثالثمائة .بينما َه ْوذة ْب ُن خ ِل َيفة تو ي
َ َ
َُ
ي )٢١٦هـ ٨٣١/م( ،هذا ما يؤكد عدم سماعه من َه ْوذة ْب ُن خ ِل َيفة،
ً
َُْ
ﷲ ْب ُن ُم َح ﱠم ِد كان ي حدود ) (١٠سنوات من
خاصة وأن عبد ِ
َُ
ُع ْم ِرﻩ ،بينما َه ْوذة سنه أك ﺮ من ) (٩٠سنة ،وهذﻩ الفارق ي العمر
َُْ
ﷲ
ينفي الاتصال بي ما وبالتا ي يكون الانقطاع ي الرواية من عبد ِ
ضع ُ
ْب ُن ُم َح ﱠم ِد فتكون ضعيفة ومرسلة .وأن َه ْو َذ ُة ْب ُن َخ ِل َيف َة ﱠ
فه ابن
مع ن (٣٠)،ويقول :أنه لم يكن باملحمود ،ألنه جاء بأحاديث لم يأت
ً
أطروشا ً
أيضا (٣١).بينما أحمد بن حنبل ،لم يع ﺮف
ا غ ﺮﻩ ،وكان
ً
بصحة حديثه ،وتم أن يكون صدوقا ،وما كان أدق من عوف ،أما
)(٣٢
النسائي فقال :ليس به بأس ،وأبو حاتم أعت ﺮﻩ صدوق.
ﱠ
)(٣٣
ومن جهة أخرى؛ ي ترجمة الخطيب البغدادي لـ »عبد الله
بن ُم َح ﱠمد بن أبي كامل أبو ُم َح ﱠمد الفزاري« ،أنه َح ﱠدث عن هوذة بن
خليفة ،لكن لم يتكلم فيه ب ء من حيث ٕالاسناد وثقته ،ونفس
َ
ﱠ
ال ء َح َدث للذه ) (٣٤رغم سعة اطالعه ،ودقة رواياته ،إال أنه
قال» :لم يتكلم فيه ...أبو بكر الخطيب ب ء« ،بينما الحافظ ابن
حجر) (٣٥قال عنه» :عبد ﷲ بن محمد بن كامل الفزاري أتى عن
هوذة بن خليفة بخ ﺮ منكر« .إذن هو مجهول الحال لم ُينقل توثيقه
عن أحد ،وقد أتى بخ ﺮ منكر ،فمثله ال يحتج به ً
أيضا.
وح النووي) (٣٦ذكر الحادثة دون إسناد ،إذ يقول» :فربما
خرجت أمه ي شغل فيبكى فتعطيه أم سلمة ،ر ﷲ ع ا ،ثد ا
فيدر عليه« .فهنا روايته للحادثة انطلقت من احتماالت وتوقعات
مثل أغلب الروايات" فربما) (٣٧خرجت" ،ما يع أن الحادثة قد
وقعت أو لم تقع ،إ ى جانب أنه لم يوضح ماذا يدر ثدي أم سلمة
ع ى الحسن عكس ما ذكر السابقون من املؤرخ ن ،لذا نعت ﺮ هذﻩ
الراوية مردودة ع ى صاح ا لغياب ٕالاسناد وال ُيحتج ا .وتتوافق مع
ُ
َ َ
ْ
غابت
الرواية التالية ،ال يقول ف ا صاح اَ » :وكانت خ ﺮة ُر َبما
ﱡ َ َ ْ ُ ّ
يء ﱡ
ُ
ْ
عل ُله ِبهَ ،وإ َ ى َأن ت َ
أمه
فيبكي الحسن فتعطيه أم سلمة ثد ا ت ِ
ِ
ﱠ َ
فدر َعل ْي ِه ثد ُ ا« (٣٨).و ي ٔالاخرى تفتقر لإلسناد ،ولم توضح ماذا در
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ً
الثدي ع ى الرضيع الحسن ،خاصة وأن ف ﺮة الرضاعة عند أم
سلمة قد توقفت بعد زواجها من الرسول) (ولم تنجب معه ،لذا
ً
نتساءل ماذا َأدرت عليه؟ ً
وحنانا ،أما أ ا ألهته وأسكتته عن
عطفا
البكاء ح ت يء أمه؟.
)(٤٠
ونجد الذه  (٣٩)،وابن تغري بردي يسايران الرواية ٔالاو ى مع
بعض الاختالف ي املع  ،ي قولهما» :كانت تذهب أمه ألم سلمة ي
الحاجة فتشاغله أم سلمة بثد ا فربما در عليه« .وتشاغله ي هذﻩ
الرواية يع تلهيه عن البكاء وليس ترضعه بالضرورة ،وبمالمسته
للثدي يتوقف عن البكاء .وأقرب إ ى هذﻩ الرواية ما أوردﻩ
الش ﺮازي (٤١)،حيث يقول» :وروي أن أمه كانت خادمة ألم سلمة
زوج رسول ﷲ ) ،(وربما بعث ا ي حاجة فيبكي الحسن فتناوله
ثد ا« .وتبقى أغلب الروايات مبنية ع ى الاحتمال والتوقعات
"ربما" ،ولعل هذا ما يثبت عدم صح ا لغياب ٕالاسناد الحقيقي.
يقول صاحب أخبار القضاة (٤٢)،حدث أحمد بن زه ﺮ أخ ﺮنا
محمد بن سالم (٤٣)،قال حدثنا أبو عمرو الشعاب (٤٤)،قال» :كانت
أم سلمة زوج الن ) (تبعث أم الحسن ي الحاجة فيبكي ،وهو
)(٤٥
ص  ،فتسكته بثد ا« .و ي نفس السياق يقول ابن أبي الدنيا:
» َح ﱠد َث َنا ُم َح ﱠم ُد ْب ُن َس َالم ْال ُج َم ﱡيَ ،ح ﱠد َث َنا َأ ُبو َع ْمرو ُم َح ﱠم ُد ْب ُن م ْهزمَ
ِ
ِ ٍ
ٍ
ٍ
َ َ َ َ ُ ْ
ْ َ َ َ
َ ُ َ ُ َ َ َ
اج ِة ف َي ْب ِكي
ال :كان ْت أ ﱡم ال َح َس ِن ت ْدخ ُل َع ى أ ِ ّم َسل َمة ف َت ْب َع ُ َ ا ِ ي الح
ق
ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ٌ َُ ْ ُُ ُ ﱡ َ ََ َ َ
ْ
َ
الحسن وهو ص ِغ ﺮ فتس ِكته أم سلمة ِبثد ِ ا« .والرواية بلفظ
»فتسكته بثد ا« ،هذا ال يع أن ثد ا ّ
در له الحليب ،بل لعله من
باب تسلية الص وتصب ﺮﻩ وإلهائه لح ن م يء أمه كما يفعله كث ﺮ
من نساء العرب ي البادية إ ى زماننا هذا .وكذلك أن ب ن الراوي،
أبو عمرو الشعاب وب ن الحادثة فارق زم كب ﺮ ،وهو لم َي ُسق
إسنادﻩ إ ى من روى عنه ،وبذلك فهو مرسل ،كما ذكرﻩ الذه  .كما
أنه ً
نادرا ما يبقى الحليب ي ثدي ٔالام بعد مرور أك ﺮ من عام ن بل
ّ
لعله من املستحيل بقاء الحليب ي صدر ٍ ّأم بعد والد ا بخمسة
ّ
أك ﺮ؟!
املدة
كانت
إذا
فكيف
؟!
أعوام
بل كيف إذا علمنا أن أم سلمة ر ﷲ ع ا تو ي زوجها أبو سلمة
بدر بأشهر .ي ح ن
 وهو أبو أوالدها ومنه كان حلي ا -بعد معركة ٍأن الحسن البصري ولد -كما أخ ﺮ هو عن نفسه -لسنت ن بقيتا من
خالفة عمر "ر ﷲ عنه") (٤٦فع ى هذا يكون الحليب قد بقي ّ
يدر
من أم سلمة قرابة ال ِعقدين من الزمان ،وهو ما ال يصدقه العقل،
ً
خاصة وأن أغلب الروايات غاب ع ا ٕالاسناد املستفيض واملتواتر،
ﱠ
مما يؤكد ع ى عدم صح ا ،وأن اللذين كتبوا عن الحادثة أو رووا
ع ا ولدوا بعدها بسن ن ،هذا ما يبعد صح ا ي كل الحاالت
والروايات املختلفة.
َ
)ْ َ (٤٧
َ
ُ
ويقول الخطيب البغدادي» :أخ ﺮِني القا ِ أبو عبد ﷲ
َ ْ
ﱠ ْ َ ﱡي َ ﱠ َ َ ُ َ ﱠ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ
وﺳ امل ْرز َبا ِن ﱡي أخ َ َﺮِني ُم َح ﱠم ُد
الصيم ِر حدثنا محمد بن ِعمران ب ِن م
ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ﱠ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ﱠ
الم
بن أحم َد الكا ِتب حدثنا أحمد بن أ ِبي خيثمة أخ ﺮنا محمد بن س ٍ
ﱠ ﱠ ُ َ َ َ َ ُ
َ
ْ
َ
َ َ ُ ْ
ال :كان ْت أ ﱡم َسل َمة تخ ِر ُج ال َح َس َن ِإ ى
َح ﱠدث َنا أ ُبو َع ْم ٍرو الشعاب ق
َ َ ُ
ﱠ َﱠ ﱠ
َ ْ َ
الل ُه َع َل ْيه َو َس ﱠل َم َو ُه َو َ
ص ِغ ٌﺮ َوكان ْت أ ﱡم ُه
اب َر ُسول الل ِه ص ى
ِ
أصح ِ

َ َ
َ ً َ ََ ُ
ُم ْنق ِط َعة ِإل ْ َ ا فكانوا َي ْد ُعون ل ُه .« ...هذﻩ الرواية تخالف الروايات
السابقة وتثبت أن أم سلمة لم ترضع الحسن البصري ،رغم ضعف
إسنادها النقطاعه وعدم التواصل ب ن أبي عمرو الشعاب وعمن
نقل عنه الحادثة ،كما ذكرنا ً
أنفا.
وإذا انطلقنا مما جاء ي الروايات املذكورة أعالﻩ ،بأن املرضعة
ً
كانت كب ﺮة ي السن ،ولم يكن ا ل ن فعال ،ألن س ا ي حدود )(٥٠
ُ
سنة .وإنما كانت تلقم الطفل ثد ا لتشغله عن البكاء فإن الرضاع
ال يتحقق ً
شرعا ذا العمل ،وع ى هذا الحال ال ي ﺮتب ُبنوة الحسن
ألم سلمة .وقد قال ٕالامام مالك» :ما كان من الرضاعة بعد الحول ن
كان قليله وكث ﺮﻩ ال يحرم ً
شيئا ،إنما هو بم لة املاء« (٤٨).وأن من
عادات العرب ال ﺮفع عن املوا ي وٕالاماء ،العتقادهم أ م دون
مستواهم الاجتما ي ،فكانوا ال ي وجون م م وال يزوجو م بنا م،
فكيف يعقل ألم سلمة أن ترضع ابن موال ا الذي سيكون اب ا من
الرضاعة و ي زوجة الن ) ،(وعادات العرب الزالت راسخة ي
التعامل مع املوا ي.
إن هذﻩ املواقف وٓالاراء كلها ت ﺮر إلمكانية القول :أن أم سلمة
لم ترضع الحسن البصري ي كل الحاالت ،و ي زوجة الرسول)،(
وتعلم ما وراء الرضاعة من أحكام وأصول فقهية ،فكيف تذكر هذﻩ
املصادر بأ ا أرضعته و ي تفتقر إلسناد سليم وحقيقي؟ إضافة إ ى
غياب التواصل ب ن الروايات ،مما يجعلها ضعيفة ومنقطعة ال
يحتج ا .والرواية الوحيدة ال قد تكون صادقة ي ال ذكرها
املزي (٤٩)،والذه  (٥٠)،وابن حجر (٥١)،ي ترجمة الحسن ،حيث
ﱠّ
َ
ﱠ
يروي كل م ما ما ي يَ » :وقال ُع َبيد الله ْبن َع ْمرو
الر ِ ّي (٥٢)،عن
ُ
ُ
ْ
يونس ْبن ُع َبيد (٥٣)،عن ال َح َسن ،عن أ ِّمه :أ ا كانت ترضع ألم
سلمة« .ومع هذﻩ الرواية أن ) خ ﺮة ( أم الحسن ي ال كانت
ُ
رضع ألم سلمة ،أي ترضع لذري ا من أوالد بنا ا أو أبنا ا.
ت ِ
ورغم أن الرواية اعتمدت ع ى العنعنة ،مع احتمال غياب
ﱠ
الاتصال ،ألن ُع َبيد الله ْبن َع ْمرو عاش ي الشام ي منطقة الرقة
بينما يونس بن عبيد سكن البصرة .لكن املزي (٥٤)،ذكر أن ُع َبيد
ﱠ
الله ْبن َع ْمرو روى عن يونس بن عبيد ،وبذلك يكون ٕالاسناد
سليما ،وتصح الرواية ،ألن أم الحسن كانت ّ
ً
تدر الحليب ،وحديثة
ّ
فيصح م ا ذلك بخالف أم سلمة "ر ﷲ ع ا"،
العهد بالوالدة،
ألن من عادات العرب أن ٔالاسر الشريفة ذات املقام واملكانة
املرموقة ي املجتمع ي ال ترضع أبناءها عند املرضعات ،يضاف
إ ى ذلك ٕالاسناد القوي لهذﻩ الرواية ،ألن ُروا ا ثقة كما أوردنا ي
الهامش.
ً
تضاربا ي الروايات ،فهناك من روى الروايت ن
وهكذا؛ نجد
مثل املزي والذه وابن حجر دون الوقوف عندهما للتعليق وتبيان
مدى صحة الواحدة م ما ،بل نقولها كما ي دون التعليق أو نقد
َ
لإلسناد أو املقارنة واملقاربة بي ما ،ونفس ال ء حدث مل ْن ذكر
الرواية ٔالاو ى .وح أهل الحديث الذين يتفحصون روايا م،
ويم ون ب ن غ ا وسمي ا ويركزون ي نقلهم ع ى رواية العدول ،لم
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ً
يذكروا ويرووا الحادثة أصال ولو باإلشارة لها ،هذا ما يؤكد عدم
صح ا ،وعدم حدو ا.
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تو ي الحسن يوم الخميس ودفن يوم ُ
الج ُم َع ِة ،أول
)َ (٨٦
ﱠ ُ )(٨٧
وح َم ٌ
وبُ ،
وغ ﱠس َل ُه َأ ّي ُ
يد الطويل،
رجب (٨٥)،ي سنة عشر ومائة،
وكان عمرﻩ تسع وثمان ن سنة (٨٨)،بينما ولدﻩ عبد ﷲ ،قال إن أباﻩ
ﱠ
عاش ً
نحوا من ثمان وثمان ن سنة (٨٩)،وص ى عليه النصر بن عمر
املقرئ الحم ﺮي ،من أهل الشام (٩٠)،وكانت جنازته مشهودة ،عقب
الجمعة ي البصرة ،حيث شيعه خلق عظيم ،ح إن صالة العصر
لم تقم ي مسجد) (٩١املدينة النشغال الناس بحادثة موته ،وقد ذكر
املؤرخون ما تركت منذ دخل ٕالاسالم للمدينة .هكذا؛ ولد الحسن
البصري ،و ي بيوت النبوة ومجالس الصاحب نشأ و ل الكث ﺮ من
)(٨٤
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إن مالزمة مجالس ٔالاخيار تفيض ع ى املرء ً
علما من علمهم،
ً
ً
وشعاعا من نورهم ،فكيف َبم ْن ُيالزمهم ليل
وهديا من هد م،
ّ
يطلع ع ى أحوالهمّ ،
ويتأﺳ م ي جميع أمورهم .إنه الحسن
ار،
البصري الذي شاء ﷲ أن ينشأ ي بيت أم املؤمن ن أم سلمه ر
ﷲ ع ا وأن يكون من أهل السعادة بمالزمة بيوت زوجات
الرسول) ،(حيث يقول الحسن» :كنت أدخل بيوت أزواج
الن ) ...،(فأتناول سقف البيت بيدي« (٥٥)،مما أتاح له الفرصة
أن ي ل من علوم أمهات املؤمن ن من حديث وفقه ،فلقد ّ
أثرت
املدرسة النبوية الشريفة ومدرسة الصحابة رضوان ﷲ عل م ع ى
الحسن وعلمه وفقهه ،فكث ﺮ من املؤرخ ن والرواة يرون أن تلك
الحكمة والفصاحة من بركة ذلك املنشأ الكريم ،فأض ى سيد أهل
ً
ً
زمانه ً
علما وعمال ،وأشهر شيوخ البصرة وزهادها .خاصة وأن عمر
ً
بن الخطاب "ر ﷲ عنه" دعا له ،قائال» :اللهم فقهه ي الدين
وحببه إ ى الناس« (٥٦)،و ذا كان من خيار التابع ن ،وكان الرجل إذا
نظر إ ى الحسن انتفع به ،وإن لم ير عمله ولم يسمع كالمه ،وعنه
)(٥٧
قالوا» :ذاك الذي يشبه كالمه كالم ٔالانبياء«.
صر ﱡي َي ي ْالح ْك َم َة َح ﱠ َن َطقَ
وقالوا عنهَ » :ما َز َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ
ِ
ال الحسن الب ِ ِ
ً
ِ َ ا« (٥٨).كان رجال مليح الصورةً ،يا ،تام الشكل ،وكان من
الشجعان املوصوف ن (٥٩).قال قتادة» :ما كان أحد أكمل مروءة من
)(٦٠
ُ
إمام أهل البصرة َو َح ﺮ زمانه (٦١)،ومن فصحاء
الحسن«،
)ًْ َ َ َ (٦٣
ْ ْ َ َْ
)(٦٢
يث،
ٕالاسالم ويقول عنه الذه » :كان رأسا ِ ي ال ِعل ِم والح ِد ِ
ْ
ْ
ْ
ّ
ً
َ
الاطالع ،ر ً
أسا ي ال ُق ْر ِآن َوت ْف ِس ِﺮ ِﻩَ ،رأ ًسا ِ ي ال َو ْع ِظ
ِإ َم ًاما مج دا كث ﺮ
ﱡ ْ َ ّ ْ َ ًْ
ْ ْ َ ْ َ َ َ ًْ
َ ﱠْ
ْ ً
الصد ِق ،رأسا ِ ي
والتذ ِك ِﺮَ ،رأسا ِ ي ال ِحل ِم وال ِعباد ِة ،رأسا ِ ي الزه ِد و ِ
َ
َْ َ َ َ َْ َ ْ
ٔالا ْيد َو ﱠ
الش َج َ
اع ِة« عاش الحسن "ر
الفصاح ِة والبالغ ِةَ ،رأ ًسا ِ ي ِ
ﷲ عنه" دنياﻩ غ ﺮ آبه ا ،غ ﺮ مك ﺮث لها ،ال يشغله زخرفها وال
يغويه مالها ،فكان نعم العبد الصالح ،حليف الخوف والحزن،
أليف الهم والشجن ،عديم النوم والوسن ،كان لفضول الدنيا
ً
ً
وزين ا نابذا ،ولشهوة النفس ونخو ا واقذا ،الفقيه الزاهد،
ً
)(٦٤
املتشمر العابد،
حزينا ي حياته كأنه أصيب بمصيبة (٦٥).مكث
)(٦٦
ثالث ن سنة لم يضحك وأربع ن سنة لم يمزح.
)(٦٧
ْ
َ
وحول الصفات الشاملة يقول ابن سعد ،ومن نقل عنه
فيعاَ ،فق ً ا ،ث َق ًةَ ،م ً
عالياَ ،ر ً
وسايرﻩ ،كان »جام ًعا ،عاملًاً ،
أمونا،
ِ
ِ
ِ
ً
عاب ًدا ،ناس ًكاَ ،كث ﺮ العلمَ ،ف ً
ً
وسيما« ،ح ش ه
صيحاَ ،جميال,
ِ
ِ ِ
ِ
)(٦٨
ﱠ
َ
َ
ﱠ
البعض بصحابة رسول ﷲ ،رغم أنه لم يصحب الن )، (
وروى بالل بن أبي بردة قال :سمعت أبي يقول» :وﷲ لقد أدركت
أصحاب محمد ) (فما رأيت ً
أحدا أشبه بأصحاب محمد ) (من
هذا الشيخ  -يع الحسن  -وقال ع ّي بن زيد :أدركت عروة بن
الزب ﺮ وسعيد بن املسيب ويح بن جعدة والقاسم بن محمد

ً
وساملا ي آخرين فلم أر مثل الحسن ،ولو أن الحسن أدرك أصحاب
رسول ﷲ ) (وهو رجل الحتاجوا إ ى رأيه« (٦٩).وهو أشبه ر ًأيا من
)َ َ َ (٧١
كان أعلم
أم ﺮ املؤمن ن عمر بن الخطاب (٧٠)،وأقواله ي أفعاله ،و
ّ
الح َالل َ
الناس ب َ
والحر ِام (٧٢).وهو من ك ﺮاء التابع ن وساد م ،وجمع
ِ
كل فن من علم وعبادة وورع وزهد» (٧٣).وعظمت هيبته ي القلوب
فكان يدخل ع ى الوالة فيأمرهم وي اهم ،ال يخاف ي الحق
لومة«) (٧٤الئم ،وهو غاية ي الفصاحة ال زادت من ثقة ٔالامراء
والناس فيه ،ح قيل أنه ُسئل أنس بن مالك عن مسألة ،فلم
يجب ،وقال" :سلوا الحسن موالنا ،فإنه سمع وسمعنا ،فحفظ
)(٧٥
ونسينا".
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ًّ )(٧٦
أدرك سب ِع ن بد ِريا ،لكن هناك من ينفي ذلك بحكم أن أهل
بدر الذين يروي ع م لم يتعدوا الخمس ن (٧٧)،وعن قتادة أنه ما
لقي ً
أحدا من البدرين (٧٨)،رغم أن هناك َم ْن يقول أدرك مائة
وثالث ن من أصحاب رسول ﷲ (٧٩).وقال الزهري :العلماء أربعة:
سعيد بن املسيب ي املدينة ،ومكحول ي الشام ،والحسن بن أبي
الحسن البصري ي البصرة ،وعامر الشع ي الكوفة (٨٠).قال يزيد
بن حوشب »ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبدالعزيز كأن
النار لم تخلق إال لهما« (٨١).لقد تمثلت روح الحسن عصر النبوة
ً
والصحابة ،خاصة وأن طفولته كانت ب ن بيوت زوجات الرسول
) (والصحابة رضوان ﷲ عل م ،وعندما انتقل إ ى البصرة ،كان
كث ًﺮا ما ُيقارن بينه وب ن واقع البصرة ويطمح الستلهام تلك الروح
ومعانق ا ،وكان يحزنه أن ال يجد صدى للسمو والرفعة نحو آفاق
َ
ٕالايمان الرحبة ،يقول مع ًﺮا عن ذلك :وﷲ ما من » َر ُج ٌل أ ْد َر َك
َْ َْ َ
َ ََْ َ ُْ ً َ
َ
ُ
ٔالا ﱠو َل َأ ْ
القرن
وما َوأ ْم َﺴ
ص َب َح َب ْ َن ظ ْه َرا ِنيك ْم ِإال أصبح مغم
َ ْ ُ ً )(٨٢
ً
مغموما« ،ولذلك الزمته ظاهرة الحزن والبكاء ،وكث ﺮا ما حاول ي
موضحا ذلكَ » :ن ْ
ً
حلقاته أن يجسم تلك الروح ،ويقول
ض َح ُك! َوال
ﱠ
َ
َْ ََ ﱠ َ َ
َ ْ َ ُ ْ ُْ
َ
َ
اط َل َع َع َ ى َب ْعض َأ ْع َم ِالنا فق َ
ال :ال أقبل ِمنكم
ﷲ ق ِد
ند ِري لعل
ِ
َ ًْ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ
َ َ ٌ )(٨٣
َ
َ
ُ
َ
ﷲ طاقة؟«.
شيئا ويحك يا ابن آدم هل لك ِبمحارب ِة ِ
وتبقى مناقب الحسن كث ﺮة ومحاسنه غزيرة ،ال تحتاج
ً
لصفحات ،بل لكتب ومجلدات ،خاصة وأن علومه مشهورة،
ومواقفه ثابتة ال يزعزعها مزعزع مهما كان نوعه.

א
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سمو ٔالاخالق وعلوم الشرع املختلفة ،هذا ما أهله للقيادة الفقهية
والريادة العلمية.

}^ í³

ً ُ
ً
مقصودا طبع مجموعة من كتب التاريخ من أجل
تحريفا
إن
تغليب وجهة نظر مذهبية ،أو دعم ملوقف سياﺳ مع ن فتؤخذ
الرواية ع ى هنا ا دونما تمحيص أو تدقيق ،أو مقابلة أو مقارنة .إن
ً
كث ﺮ من مصادر التاريخ ٕالاسالمي خاصة ف ﺮة صدر ٕالاسالم وب أمية
ً
تحتاج إ ى إعادة القراءة ألسانيدها وصوال إ ى مصدرها ٔالاص ي
وعالقاته الزمنية واملكانية من أجل تصحيح النصوص ؤالاخبار،
ومحاربة الوضع والكذب ف ا ،بحكم أن ٕالاسناد هو العمود الفقري
للخ ﺮ ،فهو الوسيلة لنقد ٔالاخبار ،إذ بمعرفة الراوي والناقل يعرف
قيمة الخ ﺮ ،ويعطي طمأنينة وثقة بما يتم نقله عن هذا الطريق.
بإعادة القراءة الجيدة ألسانيد هذﻩ الف ﺮة واملقارنة
لذا نو
ُ
واملقاربة املكانية والزمنية ب ن رواة أحدا ا.

 V 
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) (١ابن سعد ،محمد بن سعد بن منيع الزهري )ت٢٣٠.هـ( :الطبقات الك ﺮى،
تحقيق :ع ّي محمد عمر ،مكتبة الخان ي ،القاهرة٢٠٠١ ،م .١٥٧/٩ ،وكيع،
َُ َ ْ ُ َ ﱠ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ﱠ َ ْ َ َ َ َ ﱠ ّ ّ َ ْ
البغ َد ِاد ّي )ت٣٠٦.هـ(:
أبو بك ٍر محمد بن خل ِف ب ِن حيان ب ِن صدقة الض ِ
أخبار القضاة ،تحقيق :عبد العزيز مصطفى املرا ي ،املكتبة التجارية
الك ﺮى١٩٤٧ ،مٔ ،٣/٢ ،الاص اني ،أبو نعيم أحمد بن عبد ﷲ بن أحمد بن
إسحاق بن موﺳ بن مهران ٔالاص اني )ت٤٣٠ .هـ( :حلية ٔالاولياء وطبقات
ٔالاصفياء ،دار الكتب العلمية ب ﺮوت ،لبنان١٩٨٨ ،م ،١٣١/٢ ،أبو إسحاق
الش ﺮازي ،محمد بن جالل الدين املكرم )ابن منظور( )ت٤٧٦ .هـ( :طبقات
الفقهاء ،تحقيق :إحسان عباس ،دار الرائد العربي ،ب ﺮوت ،لبنان١٩٧٠ ،م،
ص ،٨٧ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن ع ي بن محمد أبو الفرج )ت٥٩٧ .هـ(:
صفة الصفوة ،تحقيق :محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه ي ،دار
املعرفة ،ب ﺮوت١٩٧٩ ،م ،٢٣٣/٣ ،ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان ال ﺮمكي ٕالارب ي
)ت٦٨١.هـ( :وفيات ٔالاعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقق :إحسان عباس ،دار
صادر ،ب ﺮوت١٩٠٠ ،م ،٦٩/٢ ،الذه  ،شمس الدين أبو عبد ﷲ محمد
َ
بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز الذه )ت٧٤٨ .هـ( :الع ﺮ ي خ ﺮ َم ْن غ ﺮ،
تحقيق :أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية
ب ﺮوت لبنان) ،د.ط() ،د.ت( ،١٠٣/١ ،وس ﺮ أعالم النبالء :تحقيق :مجموعة
من املحقق ن بإشراف :شعيب ٔالارنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ب ﺮوت ،ط،٩
١٩٩٣م .٥٦٣/٤ ،الزرك ي ،خ ﺮ الدينٔ :الاعالم ،دار العلم للمالي ن ،ب ﺮوت،
ط١٩٨٠ ،٥م.٢٢٦/٢،
) (٢الرازي ،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن املنذر التميم ،
الحنظ ي ،الرازي ابن أبي حاتم )ت٣٢٧ .هـ( :الجرح والتعديل ،دار إحياء
ال ﺮاث العربي ،ب ﺮوت١٩٥٢ ،م  ،٤٠/٣النووي ،أبو زكريا مح الدين يح
بن شرف النووي )ت٦٧٦ .هـ( :ذيب ٔالاسماء واللغات ،دار الكتب العلمية،
ب ﺮوت ،لبنان ،١٦١/١ ،املزي ،يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،أبو
الحجاج ،جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضا ي الكل املزي )ت.
٧٤٢هـ( :ذيب الكمال ي أسماء الرجال ،تحقيق :بشار عواد معروف،
مؤسسة الرسالة ،ب ﺮوت١٩٨٠ ،م ،٩٦/٦ ،الذه  :س ﺮ،٥٦٣،٥٦٤/٤ ،
وتذكرة الحفاظ :دار إحياء ال ﺮاث العربي ،ب ﺮوت ،٥٧/١ ،وتاريخ ٕالاسالم
ووفيات املشاه ﺮ ؤالاعالم :تحقيق :عمر عبد السالم التدمري ،دار الكتاب
العربي ،ب ﺮوت ،ط١٩٩٣ ،٢م ،٤٨/٧ ،ابن تغري بردي ،يوسف بن تغري
بردي بن عبد ﷲ الظاهري الحنفي ،أبو املحاسن ،جمال الدين )ت٨٧٤ .هـ(:
النجوم الزاهرة ي ملوك مصر والقاهرة ،وزارة الثقافة وٕالارشاد القومي،
دار الكتب ،مصر ،٢٦٧/١ ،بدر الدين العي  ،أبو محمد محمود بن أحمد
بن موﺳ بن أحمد بن حس ن الغيتابى الحنفى بدر الدين العي )ت٨٥٥.هـ(:
مغاني ٔالاخيار ي شرح أسامي رجال معاني ٓالاثار ،تحقيق :محمد حسن
محمد حسن إسماعيل ،دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت ،لبنان٢٠٠٦ ،م.٢٠٧/١،
بينما هناك َم ْن ينسب والءﻩ لغ ﺮ زيد بن ثابت .ويقال :مو ى جميل بن
َ
قطبة بن عامر بن حديدة ،ويقال :مو ى جابر بن عبدﷲ ،ويقال :أ ِبي
ﱡَ
َ
َ
الي َس ِر ك ْع ِب ِبن َع ْم ٍرو
السل ِم ّ ِي) .املزي :ذيب الكمال ،٩٦/٦ ،بدر الدين
العي  :مغاني ٔالاخيار ،(٢٠٧/١ ،لكن البعض يقول إنه مو ى جميل بن
قطبة بن عامر بن حديدة) .انظر وكيع :أخبار القضاة ،٤/٢ ،والذه  :س ﺮ،
.(٥٦٤/٤
) (٣ابن سعد :الطبقات ،١٥٧/٩ ،وكيع :أخبار القضاة ،٣/٢ ،املزي :ذيب
الكمال ،٩٦/٦ ،بدر الدين العي  :مغاني ٔالاخيار .٢٠٧/١ ،ابن حجر ،أبو
الفضل أحمد بن ع ّي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت٨٥٢ .هـ(:
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ٕالاصابة ي تمي الصحابة ،تحقيق :عادل أحمد عبد املوجود وع ى محمد
معوض ،دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت ١٤١٥ ،هـ.٥٥٥/٦ ،
) (٤وكيع ،أخبار القضاة .٣/٢ ،هو أشعث بن سوار الكندي النجار الكو ي مو ى
ثقيف .صاحب التوابيت وكان ع ى قضاء الاهواز .روى عن الحسن البصري
والشع )املزي :ذيب الكمال ،٢٦٤/٣ ،الذه  :س ﺮ ،٢٧٦ ، ٢٧٥/٦ ،ابن
حجر :ذيب ال ذيب.(٣٠٨/١،
) (٥وكيع :أخبار القضاة ،٣،٥/٢ ،الش ﺮازي :طبقات الفقهاء ،ص ،٨٧النووي:
ذيب ٔالاسماء ،١٦١/١ ،ابن خلكان :وفيات ٔالاعيان ،٧٢/٢ ،املزي :ذيب
الكمال ،٩٧/٦ ،الذه  :الع ﺮ ،١٠٣/١ ،س ﺮ ،٥٦٤/٤ :بدر الدين العي :
مغاني ٔالاخيار.٢٠٧/١،
) (٦هند بنت أبي أمية ،أم سلمة زوج الن ) .(أبوها أبو أمية بن املغ ﺮة بن
عبد ﷲ بن عمر بن مخزوم .واسمه حذيفة يعرف بزاد الراكب وهو أحد
أجواد قريش املشهورين بالكرم .وأمها عاتكة بنت عامر ابن ربيعة بن مالك
بن خزيمة بن علقمة بن فراس) .ابن عبد ال ﺮ ،أبو عمر يوسف بن عبد ﷲ
بن محمد بن عبد ال ﺮ بن عاصم النمري القرط )ت٤٦٣ .هـ( :الاستيعاب ي
معرفة ٔالاصحاب ،تحقيق :ع ّي محمد البجاوي ،دار الجيل ،ب ﺮوت،
١٩٩٢م .١٩٢٠/٤ ،ولدت سنة  ٢٨ق هـ وتوفيت ي ٦٢هـ )الزرك ئ :الاعالم،
.(٩٧/٨
) (٧وكيع :أخبار القضاة ،٥/٢ ،ابن خلكان :وفيات ٔالاعيان ،٦٩/٢ ،املزي :ذيب
الكمال ،٩٦/٦ ،الذه  :س ﺮ ،٥٦٤/٤ ،ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن ع ي
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت٨٥٢ .هـ( :ذيب ال ذيب،
مطبعة دائرة املعارف النظامية ،الهند١٣٢٦ ،هـ.٣٦٦/١٢ ،
) (٨ابن سعد :الطبقات ،١٥٧/٩ ،وكيع :أخبار القضاة ،٥/٢ ،الش ﺮازي :طبقات
الفقهاء ،ص ،٨٧ابن الجوزي :صفة الصفوة ،٢٣٣/٣ ،وآداب الحسن
البصري وزهدﻩ ومواعظه :تحقيق :سليمان الحرش ،دار الصديق ،سوريا،
٢٠٠٥م ،ص ،٢٣النووي :ذيب ٔالاسماء ،١٦١/١ ،ابن خلكان :وفيات
ٔالاعيان ،٦٩،٧٠/٢ ،املزي :ذيب الكمال ،٩٧،١٠٣،١١٨/٦ ،الذه  :تاريخ
ٕالاسالم ،٥١/٧ ،ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ،٢٦٨/١ ،بدر الدين
العي  :مغاني ٔالاخيار.٢٠٧/١،
)ٔ (٩الاص اني :حلية ٔالاولياء.١٤٧/٢ ،
) (١٠ابن سعد :الطبقات ،١٥٧/٩ ،وكيع :أخبار القضاة ،٣/٢ ،املزي :ذيب
الكمال ،٩٧ ،٩٦/٦ ،الذه  :س ﺮ ،٥٦٥/٤ ،وتاريخ ٕالاسالم.٥١/٧:
) (١١وكيع :أخبار القضاة ،٥/٢ ،الخطيب البغدادي ،أبو بكر أحمد بن ع ي بن
ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت٤٦٣ .هـ( :موضح أوهام
الجمع والتفريق ،تحقيق :عبد املعطي أم ن قلع ي ،دار املعرفة ب ﺮوت،
١٤٠٧هـ ،٤١٥/٢ ،الش ﺮازي :طبقات الفقهاء ،ص ،٨٧املزي :ذيب
الكمال ،١٠٤/٦ ،الذه  :س ﺮ.٥٦٥/٤،
) (١٢ابن سعد :الطبقات ،١٥٨/٩ ،الذه  :س ﺮ ،٥٦٩/٤ ،بدر الدين العي :
مغاني ٔالاخيار.٢٠٧/١ ،
) (١٣ابن سعد :الطبقات ،١٥٧/٩ ،وكيع :أخبار القضاة ،٤/٢ ،النووي :ذيب
ٔالاسماء ،١٦١/١ ،املزي :ذيب الكمال ،٩٧/٦ ،بدر الدين العي  :مغاني
ٔالاخيار.٢٠٧/١،
) (١٤الطبقات ،١٥٧/٩ :ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة.٢٦٧/١ ،
) (١٥الداوودي ،محمد بن ع ي بن أحمد ،شمس الدين الداوودي املالكي
)ت٩٤٥.هـ( :طبقات املفسرين ،دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت.١٥١/١ ،
) (١٦املزي :ذيب الكمال ،٩٧/٦ ،بدر الدين العي  :مغاني ٔالاخيار.٢٠٧/١ ،
) (١٧الذه  :س ﺮ ،٥٦٥/٤ ،وتاريخ ٕالاسالم.٤٩/٧ :
) (١٨املقدﺳ  :من أخبار الحسن البصري ،ص.٧

) (١٩ابن سعد :الطبقات ،١٥٧/٩ ،ابن قتيبة ،أبو محمد عبد ﷲ بن مسلم بن
قتيبة الدينوري )ت٢٧٦ .هـ( :املعارف ،تحقيق :ثروت عكاشة ،الهيئة
املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط١٩٩٢ ،٢م ،ص ،٤٤٠البا ي ،أبو
الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجي القرط
َ
البا ي ٔالاندلﺴ )ت٤٧٤ .هـ( :التعديل والتجريح ،مل ْن خرج له البخاري ي
الجامع الصحيح ،تحقيق :أبو لبابة حس ن ،دار اللواء للنشر والتوزيع،
الرياض١٩٨٦ ،م ،٤٨٨/١ ،ابن الجوزي :صفة الصفوة،٢٣٣/٣ ،
واملنتظم ي تاريخ ٔالامم وامللوك ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا،
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت١٩٩٢ ،م،١٣٦/٧ ،
ال ُ ّﺮي ،محمد بن أبي بكر بن عبد ﷲ بن موﺳ ٔالانصاري ّ
التلمساني
ِ
ِ
املعروف بال ُ ّ ِﺮي )املتو ى :بعد ٦٤٥هـ( :الجوهرة ي نسب الن وأصحابه
العشرة ،نقحها وعلق عل ا :محمد التون ي ،دار الرفا ي للنشر والطباعة
والتوزيع ،الرياض١٩٨٣ ،م ،٦٨/٢ ،ابن خلكان :وفيات ٔالاعيان،
 ،٦٩،٧٠/٢املزي :ذيب الكمال ،٩٧/٦ ،الياف ي ،أبو محمد عفيف الدين
عبد ﷲ بن أسعد بن ع ي بن سليمان الياف ي )ت٧٦٨ .هـ( :مرآة الجنان
وع ﺮة اليقظان ي معرفة ما يعت ﺮ من حوادث الزمان ،تحقيق :خليل
املنصور ،دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت ،لبنان١٩٩٧،م ،١٨٢/١ ،ابن كث ﺮ،
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث ﺮ القر البصري ثم الدمشقي )ت.
٧٧٤هـ( :البداية وال اية ،تحقيق :ع ي ش ﺮي ،دار إحياء ال ﺮاث العربي،
١٩٨٨م ،٢٩٥/٩ ،بدر الدين العي  :مغاني ٔالاخيار ،٢٠٧/١ ،املال الهروي
القاري ،ع ي بن )سلطان( محمد ،أبو الحسن نور الدين املال الهروي
القاري )ت١٠١٤ .هـ( :شرح مسند أبي حنيفة ،تحقيق :خليل مح الدين
امليس ،دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت ،لبنان١٩٨٥ ،م ،ص.١٨٢
) (٢٠حلية ٔالاولياء.١٤٧/٢ ،
) (٢١ذيب الكمال.١١٨/٦ :
َ
َ ُ
َ
َ
ﱠ
الش ْيخ َع ْب ُد ﷲ ُ
الحا ِفظ،
بن ُم َح ﱠم ِد ِبن َج ْعف ِر ِبن َح ﱠيان ِٕالا َم ُام،
) (٢٢هو أ ُبو
ِ
ِ
َ
صَ َ َ
انَ ،أ ُبو ُم َح ﱠمد َع ْب ُد ﷲ ُ
الص ِاد ُقُ ،م َح ِّد ُث َأ ْ
ﱠ
بن ُم َح ﱠم ِد ِبن َج ْعف ِر ِبن
ٍ
ِ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ﱠ
َح ﱠي َ
ﱠ
املحر ِم
ان ،امل ْع ُروف ِبأ ِبي الش ْي ِخ ُوِل َد َس َنة أ ْرَب ٍع َو َس ْب ِع ْ َن َومائ َت ْ ِن ،ت ُو ِ َي ِ ي
َ َ َ ْ َ ّْ َ ََ َ
َ
سنة ِتس ٍع و ِس ِت ن وثال ِث مائ ٍة).الذه  :س ﺮ ،٢٧٦،٢٧٩/١٦ ،ابن العزي،
شمس الدين أبو املعا ي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي )ت١١٦٧.هـ(:
تحقيق :سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت،
ديوان ٕالاسالم،
ٍ
لبنان١٩٩٠ ،م.(١٥١،١٥٢/٣ ،
) (٢٣حدث عن هوذة بن خليفة ،تو ي سنة ثالثمائة) .الخطيب البغدادي ،أبو
بكر أحمد بن ع ي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت.
٤٦٣هـ( :تاريخ بغداد وذيوله ،دراسة وتحقيق :مصطفى عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت١٤١٧ ،هـ ،١٠٢/١٠ ،الذه  :تاريخ ٕالاسالم،
َ َ
َُْ
ﷲ ْب ُن ُم َح ﱠم ِد ْب ِن أ ِبي ك ِام ٍل أربع وتسع ن بعد
 .(١٨٤/٢٢كان عمر عبد ِ
وفاته ي سنة ٣٠٠هـ) .أنظر ابن الجوزي :املنتظم(١٣٨/١٣ ،
َ َ ََ ُ َ َ َ
َ
َ َ َ
َُ
ٔالا َ
شه ِب .ولد َس َنة
)َ (٢٤هوذة بن خليفة بن َعبد ﷲ ابن أبي بكرة ويك أبا
َ
َ
ومائة ،تو ي سنة ست عشرة ومائت ن) .ابن سعد:
مس ِ
وعشرين ِ
خ ٍ
الطبقات ،٣٤١/٩ ،الذه  :س ﺮ .(١٢١/١٠ ،طلب الحديث وكتب َعن
يونس ،وهشام ،وعوف وابن عون فذهبت كتبه ولم يبق عندﻩ إال كتاب
عوف) ...انظر الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد وذيوله.(٩٧/١٤ ،
) (٢٥وهو عوف بن أبى جميلة العبدى الهجرى البصرى ،أبو سهل ،عرف
باألعرابي .انظر النووي :ذيب ٔالاسماء ،٤٠/٢ ،ولد ي سنة تسع
وخمس ن).انظر خليفة بن خياط ،أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة
الشيباني العصفري البصري )ت٢٤٠ .هـ( :تاريخه ،حقيق :أكرم ضياء
العمري ،دار القلم ،مؤسسة الرسالة ،دمشق ،ب ﺮوت ،ط١٣٩٧ ،٢هـ،
ص ،٢٢٦السمعاني ،عبد الكريم بن محمد بن منصور التميم السمعاني
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املروزي ،أبو سعد )ت٥٦٢ .هـ(ٔ :الانساب ،تحقيق :عبد الرحمن بن يح
املعلم اليماني وغ ﺮﻩ ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،ط٢،١٩٨٠م،٣٠٩/١،
والنووي :ذيب ٔالاسماء ،(٤٠/٢ ،بينما الذه يذكر مولدﻩ ي سنة إحدى
َ َ
وست ن) .تاريخ ٕالاسالم .(١٦٥/٤ :مات سنة ست وأربع ن ومئةَ .وقال أ ُبو
داود :مات سنة سبع وأربع ن ومئة عن ست وثمانون سنة) .انظر ابن سعد:
الطبقات ،٢٥٧/٩ ،املزي :ذيب الكمال.(٤٤١/٢٢ ،
) (٢٦انظر خليفة بن خياط :تاريخه ،ص .٢٢٦السمعانئ :الانساب،٣٠٦/١ ،
والنووي :ذيب ٔالاسماء ،٤٠/٢ ،بينما الذه يذكر مولدﻩ ي سنة إحدى
وست ن .تاريخ ٕالاسالم.١٦٥/٤ :
) (٢٧العقي ي ،أبو جعفر محمد بن عمرو بن موﺳ بن حماد العقي ي املكي )ت.
٣٢٢هـ( :الضعفاء الكب ﺮ ،تحقيق :حمدي بن عبد املجيد بن إسماعيل
السلفي ،دار الصمي ي للنشر والتوزيع ،الرياض٢٠٠٠ ،م.١١٢٠،١١٢١/٣ ،
) (٢٨الطبقات ،٢٥٧/٩ :الرازي :الجرح والتعديل ،١٥/٧ ،املزي :ذيب الكمال،
 ،٤٤١ ،٤٤٠/٢٢الذه  :م ان الاعتدال ي نقد الرجال ،تحقيق :ع ي
محمد البجاوي ،دار املعرفة للطباعة والنشر ب ﺮوت ،لبنان.٣٠٥/٣ ،
) (٢٩تاريخ بغداد وذيوله ،١٠٢/١٠ :ابن الجوزي :املنتظم.١٣٨/١٣ ،
) (٣٠انظر الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد وذيوله ،٩٦/١٤ ،وهامش ابن كث ﺮ:
البداية وال اية.٢٩٦/١٠ ،
) (٣١الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد وذيوله.٩٦/١٤،
) (٣٢انظر الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد وذيوله ،٩٦،٩٧/١٤ ،الذه  :تاريخ
ٕالاسالم ،٤٣٤/١٥ ،وس ﺮ ،١٢٢/١٠:وم ان الاعتدال ،٣١١/٤:بدر الدين
العي  :مغاني ٔالاخيار.١٨٧/٣،
) (٣٣الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد وذيوله.١٠٢،١٠٣/١٠ ،
) (٣٤تاريخ ٕالاسالم.١٨٤/٢٢ :
) (٣٥أحمد بن ع ي بن حجر العسقالني )ت٨٥٢ .هـ( :لسان امل ان ،تحقيق :عبد
الفتاح أبو غدة ،دار البشائر ٕالاسالمية٢٠٠٢ ،م..٥٨٨/٤ ،
) (٣٦ذيب ٔالاسماء١٦١/١،
) (٣٧ربما ي اللغة تفيد التقريب والتقليل والاحتمال) .انظر ابن منظور ،محمد
بن مكرم بن ع ى ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور ٔالانصاري الرويف ى
ٕالافريقى )ت٧١١ .هـ( :لسان العرب ،دار صادر ،ب ﺮوت ،ط ١٤١٤ ،٣هـ،
.(٤٠٨/١
)ٓ (٣٨الابي ،منصور بن الحس ن الرازي ،أبو سعد ٓالابى )ت٤٢١.هـ( :ن ﺮ الدر ي
املحاضرات ،تحقيق :خالد عبد الغ محفوظ ،دار البشائر ٕالاسالمية،
.١٢٦/٥ ،٢٠٠٢
) (٣٩تاريخ ٕالاسالم.٥١/٧ :
) (٤٠النجوم الزاهرة.٢٦٨/١ :
) (٤١طبقات الفقهاء ،ص.٨٧
) (٤٢وكيع ،٥/٢ :املزي :ذيب الكمال ،١٠٦/٦ ،الذه  :س ﺮ أعالم،
.٥٦٤،٥٦٥/٤
ﱡ َ ﱡ َ ْ َُ ْ َ ُ َ ُ ﱠ ُ َ
َﱠُ ُ َ َ
َ
ُ
َ
ٕ،الامام ،الحا ِفظ ،النا ِقد ،أبو
) (٤٣هو ُمحمد بن سال ِم ِبن الفر ِج السل ِم موالهم ِ
َ
َ
ﱡ َ ﱡ َ ْ َُ ْ ُ َ ﱡ
َْ
الب ْيك ْن ِد ﱡي ،ثقة صدوق .مات َس َنة
عب ِد ِ
ﷲ السل ِم موالهم ،البخ ِاريِ ،
َ ْ ْ َ َ َْ
َ
َْ
س و ِعش ِرين ومائت ِن) .البا ي :التعديل والتجريج ،٦٨١/٢ ،الذه :
خم ٍ
س ّ ﺮ ،٦٣٠ ،٦٢٨/١٠،السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين
السيوطي )ت٩١١.هـ( :طبقات الحفاظ ،دار الكتب العلمية،
ب ﺮوت١٤٠٣،هـ ،ص.(١٨٥
) (٤٤وأبو عمرو الشعاب البصري العبدى ،هو محمد بن مهزم الرمام ،يروي عن
محمد بن واسع ٔالازدي) .انظر البخاري :التاريخ الكب ﺮ ،٢٣٠/١ ،ابن حبان:
الثقات ،٣٣/٩ ،الخطيب البغدادي :موضح أوهام الجمع والتفريق/٢ ،
 (٤١٤قال ابن مع ن :ثقة ،وقال أبو حاتم :ليس به بأس) .انظر الرازي:

الجرح والتعديل .(١٠٢/٨ ،تاريخ مولدﻩ ووفاته مجهول ،لم يذكر ي
املصادر املعتمدة .لكنه روى عن محمد بن واسع ،الذي تو ي ي سنة
١٢٣هـ) .البخاري :التاريخ الكب ﺮ (،٢٥٥/١ ،وبذلك يكون عايش الحسن
البصري وسمع عنه.
) (٤٥أبو بكر عبد ﷲ بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي ٔالاموي
القر املعروف بابن أبي الدنيا )ت٢٨١.هـ( :النفقة ع ى العيال ،تحقيق:
نجم عبد الرحمن خلف ،دار ابن القيم ،السعودية ،الدمام،
.٤١٢/١،١٩٩٠
) (٤٦انظر املزي :ذيب الكمال ،١٠٣/٦ ،ابن حجر :ذيب ال ذيب.٢٦٤/٢ ،
) (٤٧موضح أوهام الجمع والتفريق.٤١٥/٢ :
) (٤٨سيد سابق )ت١٤٢٠ .هـ( :فقه السنة ،دار الكتاب العربي ،ب ﺮوت ،لبنان،
ط.٧٨/٢،١٩٧٧ ،٣
) (٤٩ذيب الكمال.١٠٤/٦ :
) (٥٠س ﺮ.٥٦٥/٤:
) (٥١ذيب ال ذيب.٢٣١/٢ :
) (٥٢هو عبيد ﷲ بن عمرو بن أبي الوليد ٔالاسدي موالهم أبو وهب الجزري
ً
الر ي ،كان ثقة صدوقا كث ﺮ الحديث ،مات سنة ثمان ن ومائة للهجري ،وهو
ابن ست وسبع ن) .ابن سعد :الطبقات ،(٤٩٠/٩ ،مولدﻩ سنة ِإ ْح َدى
َ
ومائة ووفاته سنة ث َما ِن َن ومائة للهجري )الصفدي ،صالح الدين خليل بن
أيبك بن عبد ﷲ الصفدي )ت٧٦٤ .هـ( :الوا ي بالوفيات ،تحقيق :أحمد
ٔالارناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء ال ﺮاث ،ب ﺮوت،٢٦٢/١٩ ،٢٠٠٠ ،
الذه  :تذكرة الحفاظ ،(٢٤١/١،ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد بن
حبان بن معاذ بن َم ْع َ
بد ،التميم  ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
البس )ت٣٥٤ .هـ(:
الثقات ،مراقبة :محمد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية،
دائرة املعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ،١٤٩/٧ ،١٩٧٣ ،الذه :
س ﺮ ،٣١٠،٣١١/٨،ابن حجر :ذيب ال ذيب.(٤٢،٤٣/٧ ،
) (٥٣هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي موالهم أبو عبيد البصري ،إمام جليل
عرض ع ى الحسن البصري ورأى أنس بن مالك ،ثقة كث ﺮ الحديث تو ي
سنة تسع وثالث ن ومائة) .ابن سعد :الطبقات ،٢٥٩/٩ ،ابن حبان:
الثقات ،٦٤٧/٧،الذه  :س ﺮ ،٢٨٨،٢٩٥/٦،ابن حجر :ذيب ال ذيب،
 ،٤٤٥،٤٤٢/١١ابن الجزري ،شمس الدين أبو الخ ﺮ ابن الجزري ،محمد
بن محمد بن يوسف )ت٨٣٣ .هـ( :غاية ال اية ي طبقات القراء ،مكتبة
ابن تيمية١٣٥١ ،هـ.(٤٠٧/٢،
) (٥٤املزي :ذيب الكمال ،١٣٧/١٩ ،بدر الدين العي  :مغاني ٔالاخيار.٢٨٣/٢ ،
) (٥٥ابن سعد :الطبقات.٤٣١/١ ،
) (٥٦وكيع :أخبار القضاة ،٥/٢ ،الخطيب البغدادي :موضح أوهام الجمع
والتفريق ،٤١٥/٢ ،الش ﺮازي :طبقات الفقهاء ،ص ،٨٧املزي :ذيب
الكمال ،١٠٤/٦ ،الذه  :س ﺮ.٥٦٥/٤،
)ٔ (٥٧الاص اني :حلية ٔالاولياء ،١٤٧/٢ ،املزي :ذيب الكمال ،١١٨/٦ ،الذه :
س ﺮ ،٥٨٥/٤ ،وتاريخ ٕالاسالم ،٥٦/ ٧:ابن كث ﺮ :البداية وال اية،٢٩٦/٩ ،
ابن حجر :ذيب ال ذيب.٢٣٢/٢ ،
)ٔ (٥٨الاص اني :حلية ٔالاولياء ،١٤٧/٢ ،املزي :ذيب الكمال ،١١٨/٦ ،الذه :
تاريخ ٕالاسالم ،٥٦/٧ ،وس ﺮ ،٥٨٥/٤ :ابن كث ﺮ :البداية وال اية-٢٩٥/٩ ،
 ،٢٩٦ابن حجر :ذيب ال ذيب.٢٣٢/٢ ،
) (٥٩الذه  :س ﺮ.٥٧٢/٤ ،
) (٦٠الذه  :س ﺮ ،٥٧٤/٤ ،وتاريخ ٕالاسالم.٥٧/٧ :
) (٦١الذه  :الع ﺮ ،١٠٣/١ ،الزرك ئ :الاعالم .٢٢٦/٢ ،أبو جعفر البغدادي،
محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشم  ،بالوالء ،أبو جعفر البغدادي
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)املتو ى٢٤٥ :هـ( :املح ﺮ ،تحقيق :إيلزة ليخ ن شتي ﺮ ،دار ٓالافاق الجديدة،
ب ﺮوت ،ص.٣٧٨
) (٦٢أبو جعفر البغدادي :املح ﺮ ،ص.٢٣٥
) (٦٣الذه  :تاريخ ٕالاسالم.٥٠-٤٩/٧ ،
) (٦٤أبو نعيم ٔالاص اني :حلية ٔالاولياء.١٣١/٢ ،
) (٦٥ابن سعد :الطبقات ،١٦٣/٩ ،أبو نعيم ٔالاص اني :حلية ٔالاولياء،١٣٣/٢ ،
ابن الجوزي :صفة الصفوة ،٢٣٣/٣ ،املزي :ذيب الكمال،١١٢/٦ ،
الذه  :س ﺮ ،٥٨٥ ،٥٧٥/٤ ،وتاريخ ٕالاسالم.٥٧/٧:
) (٦٦أبو نعيم ٔالاص اني :حلية ٔالاولياء،١٣٤/٢ ،
) (٦٧الطبقات ،١٥٨/٩ :الذه  :تذكرة الحفاظ ،٥٧/١ ،وتاريخ ٕالاسالم،٦٢/٧ :
بدر الدين العي  :مغاني ٔالاخيار.٢١٠/١ ،
) (٦٨ابن سعد :الطبقات ،١٦٢/٩ ،وكيع :أخبار القضاة ،١٣/٢ ،الش ﺮازي:
طبقات الفقهاء ،ص ،٨٧النووي :ذيب ٔالاسماء ،١٦٢/١ ،املزي :ذيب
الكمال ،١٠٤/٦ ،الذه  :س ﺮ ،٥٧٢/٤ ،وتاريخ ٕالاسالم.٥٠/٧ :
) (٦٩الش ﺮازي :طبقات الفقهاء ،ص.٨٧
) (٧٠الفسوي ،يعقوب بن سفيان بن جوان الفارﺳ الفسوي ،أبو يوسف )ت.
٢٧٧هـ( :املعرفة والتاريخ ،تحقيق :أكرم ضياء العمري ،مؤسسة الرسالة،
ب ﺮوت ،ط١٩٨١ ،٢م ،٤٨/٢ ،الرازي :الجرح والتعديل ،٤٢/٣ ،الش ﺮازي:
طبقات الفقهاء ،ص ،٨٧املزي :ذيب الكمال ،١٠٤/٦ ،الذه  :تاريخ
ٕالاسالم ،٥٠/٧ ،بدر الدين العي  :مغاني ٔالاخيار.٢٠٩/١ ،
) (٧١انظر الفسوي :املعرفة والتاريخ،٣٤/٢ ،الذه  :تاريخ ٕالاسالم.٥٨/٧ :
) (٧٢ابن سعد :الطبقات ،١٦٣/٩ ،الرازي :الجرح والتعديل.٤٢/٣ ،
) (٧٣ابن خلكان :وفيات ٔالاعيان.٦٩/٢ ،
) (٧٤الزرك ئ :الاعالم.٢٢٦/٢ ،
) (٧٥الش ﺮازي :طبقات الفقهاء ،ص ،٨٧ابن كث ﺮ :البداية وال اية،٢٩٥/٩ ،
بدر الدين العي  :مغاني ٔالاخيار.٢١٠/١ ،
) (٧٦أبو نعيم ٔالاص اني :حلية ٔالاولياء ،١٣٤/٢ ،املزي :ذيب الكمال.١١٢/٦ ،
) (٧٧الذه  :س ﺮ.٥٦٧/٤ ،
) (٧٨أنظر الفسوي :املعرفة والتاريخ.٣٦ ،٣٥/٢ ،
) (٧٩النووي :ذيب ٔالاسماء ،١٦٢/١ ،بدر الدين العي  :مغاني ٔالاخيار،
.٢١١/١
) (٨٠الش ﺮازي :طبقات الفقهاء ،ص.٨١
) (٨١ابن الجوزي :صفة الصفوة.٢٣٣/٣ ،
)ٔ (٨٢الاص اني :حلية ٔالاولياء.١٣٣/٢ ،
) (٨٣املصدر نفسه.١٣٤/٢ ،
) (٨٤ابن سعد :الطبقات ،١٧٧/٩ ،وكيع :أخبار القضاة ،٦/٢ ،الذه  :تاريخ
ٕالاسالم.٦٢/٧ ،
) (٨٥ابن خلكان :وفيات ٔالاعيان ،٧٢/٢ ،املزي :ذيب الكمال ،١٢٦/٦ ،الذه :
س ﺮ ،٥٨٧/٤ ،وتاريخ ٕالاسالم ،٦٣/٧ :بدر الدين العي  :مغاني ٔالاخيار،
 ،٢١١/١الداوودي :طبقات املفسرين.١٥١/١ ،
) (٨٦وكيع :أخبار القضاة ،٦/٢ ،أبو سليمان الرب ي ،أبو سليمان محمد بن عبد
ﷲ بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بن زبر الرب ي
)ت٣٧٩ .هـ( :تاريخ مولد العلماء ووفيا م ،تحقيق :عبد ﷲ أحمد
سليمان الحمد ،دار العاصمة ،الرياض١٤١٠ ،هـٔ ،٢٦٢/١ ،الاص اني :حلية
ٔالاولياء ،٢٣٧/٣ ،ابن خلكان :وفيات ٔالاعيان ،٧٢/٢ ،املزي :ذيب
الكمال ،١٢٦/٦ ،الذه  :الع ﺮ ،١٠٣/١ ،وتاريخ ٕالاسالم ،٦٢/٧ :وتذكرة
الحفاظ ،٥٧/١ :ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة ،٢٦٧/١ ،بدر الدين
العي  :مغاني ٔالاخيار.٢١١/١ ،
) (٨٧ابن سعد :الطبقات ،١٧٧/٩ ،الذه  :تاريخ ٕالاسالم.٦٣ ،٦٢/٧ ،

) (٨٨وكيع :أخبار القضاة ،٦/٢ ،املزي :ذيب الكمال ،١٢٦/٦ ،بدر الدين
العي  :مغاني ٔالاخيار.٢١١/١ ،
) (٨٩املزي :ذيب الكمال ،١٢٦/٦ ،الذه  :س ﺮ ،٥٨٧/٤ ،وتذكرة الحفاظ:
.٥٧/١
) (٩٠املزي :ذيب الكمال ،١٢٦/٦ ،الذه  :س ﺮ ،٥٨٧/٤ ،وتذكرة الحفاظ:
 ،٥٧/١بدر الدين العي  :مغاني ٔالاخيار.٢١١/١ ،
) (٩١ابن خلكان :وفيات ٔالاعيان ،٧٢/٢ ،الذه  :س ﺮ ،٥٨٧/٤ ،وتاريخ ٕالاسالم:
.٦٣/٧
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سم ﺮ مزر ي ،مكانة النظرية السياسية عند أبو َ
حمو موﺳ الثاني
)٧٩١ – ٧٢٣هـ ١٣٨٩ – ١٣٢٣ /م( -.دورية كان التاريخية -.العدد
الرابع والعشرون؛ يونيو  .٢٠١٤ص .٥٩ – ٥١

 ₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ

شهد املغرب ٔالاوسط ّ
عدة أحداث  -سياسية واقتصادية
واجتماعية وفكرية وثقافية -جعلت من ّالذين عاصروها ّ
يكرسون
ّ
أقالمهم لكتابة ذلك التاريخ ونقشه ي ذاكرة الشعوب ،فقد وصلتنا
ّ
الكث ﺮ من ّ
املدونات واملصادر ي مختلف املجاالت ،وال تنقل لنا
ّ
ً
زخما ً
وافرا من املعلومات تمكننا من معايشة ومسايرة تاريخه من
ّ
وجهات نظر عدة .وإذا كانت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
ّ
والفكرية تو ي لنا بمدى ّ
الت ّ
قدم والازدهار الذي وصلته حضارة
املغرب ٔالاوسطّ ،
تقل ّ
فإن جوانب أخرى ال ّ
أهمية عن سابق ا
ى ّ
تتمثل الجوانب ّ
السياسية أو
بحيث ال يمكننا إغفالها ي ٔالاخر
كما يعرف بـ ّ
"التاريخ ّ
السياﺳ ".
ّ
سلمنا ّ
بأن هذا الجانب قد اس لك من قبل ّ
الرواة
فإذا
ّ
ّ
ّ
ّ
والباحث ن واملؤرخ ن إال أن هناك بعض الجزئيات ال لم تصلها
التحليل ّ
املؤرخ ن ولم تذقها عقولهم ب ء من ّ
أقالم ّ
والتفصيل،
ّ
بل ّ
مروا عل ا مرور الكرام .ونذكر ع ى سبيل املثال املواضيع ال
تخص "أدبيات وفلسفة ّ
الدولة ّ
ّ
الزيانية" وهو موضوع بحثنا ،فلم
ّ
ّ
خاصة ومركزة باستثناء بعض ٕالاشارات
نجد لهذﻩ املواضيع دراسة
الخفيفة ي املراجع والرسائل ٔالاكاديمية أو بعض املقاالت ال ّ
ّ
ّ
املجالت كمقال ّ
"النظرية ّ
السياسية ألبي حمو موﺳ الثاني
وردت ي
ّ
ّ
ومكان ا ب ن النظريات السياسية املعاصرة لها" لوداد القا
ّ
ّ
ن ّ ّ
وغل ي ٔالاصول
بمجلة ٔالاصالة ،وال تبقى ي حدود املقارنة دو الت
ّ
والتحليل.
ّ
املنظرين ّ
السياسي ن
فإذا كان العالم ٕالاسالمي قد عرف بعض
ّ
املقفع )ت١٤٣.ھ٧٦٠/م( ،وأبو نصر الفارابي
كابن
)ت٣٣٢.ھ٩٥٠/م( ،وأبو الحسن املاوردي )ت٤٥٠.ھ١٠٥٨/م(،
ّ
واملرادي )ت٤٨٩.ھ١٠٩٤/م( ،فيبدوا ّ
أن منظر املغرب ٔالاوسط أبا
ّ
ّ
ّ
ّ
حمو موﺳ الثاني )ت٧٩١.ھ١٣٨٨/م( ،قد تأثر كث ًﺮا بما ألفه هؤالء
ّ
ّ
"واسطة ّ
السلوك ي سياسة امللوك"
املنظرون وجاء كتابه
ّ ّ
ّ
لنستشف هذا ّ
والتأثر.
التنظ ﺮ
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ّ
الد اسة ّ
ّ
بالنظرية ّ
السياسية عند أبو ّ
حمو
يتعلق موضوع هذﻩ ر
ً
عنصرا ي أطروحة ماجست ﺮ تحت عنوان
موﺳ  ،إذ كان هذا املقال
ّ
ّ
"النظرية ّ
ّ
السياسية عند أبو حمو موﺳ الثاني )٧٩١-٧٢٣ھ/
١٣٨٩-١٣٢٣م( من خالل كتابه واسطة ّ
السلوك ي سياسة
امللوك" ،فقد حاولنا من خالله الغوص ي عمق ّ
التفك ﺮ ّ
السياﺳ
الرجل ،والكشف عن مدى مطابقة الجانب الفكري ّ
لهذا ّ
التنظ ﺮي
التأسيس له مع الجانب ّ
ّالذي حاول ّ
حاكما ّ
ً
للدولة
التطبيقي؛ كونه
ّ
وممارسا ّ
ً
للسلطة ع ى أرض الواقع ،وذلك بغرض تحديد
الزيانية
ّ
املنظرين ّ
السياسي ن ،لنستطيع ي ٔالاخ ﺮ
مكانته مقارنة مع غ ﺮﻩ من
ّ
ّ
حصر ّ
املستجدات ال أدخلها ي نظريته.
أهم
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حمو موﺳ نظريته ّ
لم يجعل أبو ّ
السياسية تقتصر ع ى
ّ
ّ
مجموعة من الوصايا وٓالاداب ّ
السلطانية ال قدمها البنه وو ّي
عهدﻩ عبد ّ
الرحمان بن تاشف ن ،بل ذهب فضوله إ ى أبعد من
ذلك؛ إذ حاول شرح نظريته أك ﺮ فأك ﺮ ،وقد أدرج ذلك فيما ّ
سماﻩ
شك ّ
السياسة ،وال ّ
أن تلك القواعد ال تعدو أن تكون ً
بقواعد ّ
أبعادا
ي نفس الوقت ،وال يمكننا أن نلمس ذلك إن لم نستعن بالكتب
السياسية ٔالاخرى وكتب ٓالاداب ّ
ّ
السلطانة ،فبعد تطعيم مادتنا
ّ
بعدة مصادر ومراجع حاولنا حصر بعض تلك ٔالابعاد من بي ا ما
ي ي:
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ّ
ّ
وكفكرة جوهرية فإننا ي هذا الجانب لم نركز كث ًﺮا ع ى
ّ
ّ
الجوانب ٕالايديولوجية ال تخرجنا عن موضوع البحث كما أنه
تقيدنا بعموميات ّ
ليس من اختصاصنا ،والحاصل ّأننا ّ
النظرية
السياسية مع ّ
ّ
الت ّ
قيد بالكتاب ّالذي ّ
ظل يدور ي فلك ٓالاداب
السلطانية وإجراء بعض املقارنات مع ّ
النظريات ّ
ّ
السياسية ٔالاخرى
ّ
وتطعيمه ببعض أفكار الكتب ّ
السياسية ال توافق أو تناقض
مضمون ّ
النظرية ّ
ّ
السياسية عند أبي ّ
فأهمية هذا
حمو موﺳ .
ّ
تتلخص ي أ ّن أبا ّ
حمو موﺳ قد انفرد عن كث ﺮ من املغاربة
البحث
ّ
ّ
ّ
ّ
وحكام دولته السابق ن كونه منظر للسياسة وممارس لها ،وهذا ما
ّ
ورغب ي ّ
عرف ع ى ّ
ّنب إ ى ّ
الت ّ
السياسة املنتهجة
أهمية املوضوع
من قبل هذا الحاكم ،ومعرفة عمق فكرﻩ ّ
السياﺳ ونظرته
الدولة ،ناهيك ع ى ّ
الفلسفية حول موضوع تأسيس ّ
أن ّ
كل
ّ
املتعلقة ّ
ّ
بالدولة ّ
الزيانية ال تغفل الدور ّ
السياﺳ له ،
الدراسات
وهذا ما يزيد من حساسية املوضوع.
ّ
وخالل بح ي املوضوع راودت عدة تساؤالت طرحت نفسها
ّ
ّ
ّ
ّ
محل نقاش بالنسبة ي ،وٕالاجابة ع ا تكشف
بقوة وكانت كلها
الستار ّ
السياﺳ وفلسفة هذا ّ
ّ
والنقاب عن الفكر ّ
السلطان نذكر
م ا:
ّ
ّ
 -١ما الذي دعا أبا حمو موﺳ الثاني لتأليفه كتاب "واسطة
ّ
السلوك ي سياسة امللوك"؟
ّ
 -٢هل يمكننا أن ّ
تضم ا كتاب أبي ّ
ّ
حمو
نسم ٔالافكار وٓالاراء ال
موﺳ "نظرية سياسية"؟
ّ
ّ
سلمنا ّ
ّ
بأن الفكر السياﺳ الذي امتاز به أبو حمو موﺳ
 -٣إذا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الثاني كانت حاصل ٔالاوضاع السياسية ال كانت تمر ا الدولة
ّ
الزيانية مع ج ﺮا ا ،فإ ى ّ
أي مدى يصدق هذا ّ
الرأي؟
حمو موﺳ مع سياسته ّ
 -٤ما مدى تطابق طرح أبي ّ
للدولة؟
 -٥هل كان الفكر السياﺳ ألبي حمو موﺳ وليد أحداث سياسية
ّ
معينة فرضت نفسها ّ
بقوة كي تلد منه املنظر السياﺳ أم أنه نتيجة
التأثر باألفكار السياسية ّ
السابقة؟
 -٦هل أجاب كتاب أبي ّ
حمو موﺳ عن الحوار واملناظرة الفكرية
السياسية ّال تس ﺮ وفقها ّ
ب ن القائل ن بضرورة الفلسفة ّ
الدولة،
والقائل ن ّ
بأن ّ
الدولة تساس باآلداب ؤالاخالق دون الفلسفة.

 -١/١البعد ٔالاخال ي:
ّ
ّ
ّ
يجد
إن القاعدة الخلقية ال تحدثت ع ا وداد القا
ّ
ﱠ
ّ
الدارس ّ
مؤلف أبي ّ
صح ا ّ
حمو موﺳ وال تنادي
وبكل صراحة ،ي
ّ
ّ
بأن العدل ّ
مردﻩ ومرجعه إ ى ثالث فضائل ي) :الحكمة ،الشجاعة،
الاعتدال أو ّ
العفة() (١و ي الفضائل ّ
الرئيسة لدى اليونان باإلضافة
ّ
ّ
الثالث ّ
السابقة الذكر
إ ى العدل (٢)،فإذا اجتمعت هذﻩ الفضائل
ّ
حمو سراج ّ
)(٣
نسميه بالعدل ّالذي يرى فيه أبي ّ
نحقق ما ّ
الدولة،
أن هذﻩ ٔالافكار لم تكن وليدة أفكار ّ
واملهم ي ٔالامر ّ
ّ
املنظرين املسلم ن
ّ
بأن أبا ّ
حمو موﺳ أعطى
بل نجدها ي فلسفة أرسطو ،وهذا يع
ُب ً
فلسفيا أك ﺮ ي نظريته ّ
ً
السياسية ،كذلك نجد هذﻩ القاعدة
عدا
ّ
ّ
يركز ع ى فكرة ّ
أن الفضائل ي
ٔالاخالقية عند ابن مسكويه ،الذي
أوساط ب ن أطراف ،أي ّ
"أن فالحكمة ي فضيلة ب ن ّ
السفه والبله
ّ
والسخاء وسط ب ن ّ
والشجاعة ي وسط ب ن الج ن وال ّ ّور ّ
السرف
ّ
ّ
ّ
والتبذير والعدالة ي وسط ب ن الظلم وٕالاظالم") (٤وقد تأثر ذﻩ
ّ
ّ
)(٥
ووظفوها ي تنظ ﺮهم ّ
السياﺳ .
الفكرة الكث ﺮ من منظري ٕالاسالم
ّ ّ
ّ
ولهذا نجد ّ
أن أبا ّ
التأثر
حمو موﺳ قد تأثر ذﻩ الفلسفة ،وكان
ّ
ً
تكلم عن الفضائل ،فيجعل ّ
كل فضيلة ب ن نقيض ن
واضحا عندما
ّ
لها ،ويعطينا الفضيلة املث ىّ ،
ثم يخرج لنا بالنتائج عن كيفية
ّ
استخدامها ّ
مت ً
بعا ي ذلك الوسطية ال ال إفراط وال تفريط ف ا.
ّ
ومن ّ
أهم ما يمكن أن نستخلصه حول فضيلة العدل ،هو أنه
ّ
إذا كان أفالطون ي فلسفته قد تكلم ع ا ،ع ى أ ّ ا فضيلة
ً
منا ّ
واحد ّ
ّ
اجتماعية ،يجب عل ّ
قانونا
التح ّي ا ،كو ا ليست
كل
ً ّ
ّ
(
٦
)
وإنما ي روح كامنة ي نفس ٕالانسان ،فإن أبا ّ
حمو قد
اجتماعيا،
استطاع من خالل تعاليم املنظومة ٔالاخالقية ٕالاسالمية ودمجها مع
ّ
الفلسفات ّ
السابقة أن يبلغ هذا املع ٔالاخال ي غ ﺮ أنه و ي حديثه
عن ٔالاخالق نجد ّأنه أفردها ي شخصية ّ
السلطان وحدﻩ ،هذا ما
ّ
يحملنا ألن نقول بأنه كان يبحث عن الحاكم ٔالاك ﺮ علما وخلقا،
ّ
ّ
ويأخذنا هذا املنهج ٔالاخال ي الذي يراﻩ ،إ ى القول بأنه أراد أن
يوصلنا إ ى فكرة نأخذها كقانون عام ،وهو إذا قام ّ
كل واحد
رعيته وشعبه سقطت حقوقهم ،ولهذا ّ
بواجبه ّاتجاﻩ ّ
السبب لم
ّ
يتكلم عن أخالق ّ
رعيته.
نجدﻩ
ّ
ّ
وع ى هذا ٔالاساس ،يمكن القول بأن القاعدة الخلقية ال
ّ
نتحدث ع ا ،ال تعدوا أن تكون ي الواقع ّ
مجرد قاعدة سياسية
أي نظام سياﺳ ي العالم ،بل ّ
يرتكز عل ا ّ
يتعدى مفهومها إ ى أبعد
من ذلك ،فﻬ قاعدة نفسية يجب ع ى ّ
النفس البشرية أن تتوافر
وتخصب ا جوارحها كي تستقيم ّ
ّ
النفس ،ومن هنا يمكننا
عل ا
والرو ي ،فم استقمنا ً
خلقا وروحاً
الربط ب ن الجانب املادي ّ
ّ
ّ
يمكننا بلوغ الجانب املادي من خالل تلك الطاقة الكامنة ي العقل
ّ
ممثلة ي ٔالاخالق ،ولهذا يمكن أن نستنتج ّ
بأن دور ٔالاخالق
والقلب
عند أرسطو هو إعداد العقل لكسب املعرفة ،واملعرفة لها القدرة
حل مشاكل العالم السيما مشكلة ٔالانظمة ّ
عى ّ
السياسية عموما،
ّ
والنظام ّ
ً
خصوصا.
السياﺳ ٕالاسالمي
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ّ
النصوص ّ
من خالل استقراء ّ
التاريخية والوصايا ال أوردها
ّ
أبو ّ
حمو موﺳ ي كتابه ،نجد أنه عالج مراتب دولته من خالل
ّ
الطبقات ّال يعتقد ّ
كل من أفالطون وأرسطو أ ّ ا من طبيعة
نظام
ً
ّ
(
٢٣
)
ٕالانسان ،إذ أن ّ
كل إنسان خلق لذلك الغرض ،فالحاكم مثال
ّ
ّ
حاكما ،واملنتج ي الدولة من صناع ّ
ً
خلق ليكون
وتجار وغ ﺮ ذلك
ً
خلقوا ليكون ع ى ما هم عليه ،واملحارب خلق ليكون محاربا ،غ ﺮ
ّ
ّ
أن هذا الاختيار لم يكن عند أبي ّ
حمو موﺳ ع ى هذﻩ الشاكلة
وهذﻩ الفلسفة ،بل كانت فلسفته فلسفة واقعية ،ي اختيار
املناصب ّ
السامية ،وهذا ما يمكننا أن نلمسه ي اختيار أفراد
ً
جيشه ،فيقول مثال ي الجندي ":أن يكون من حماة ٔالابطال
املقتحم ن لألهوال ،من مشاه ﺮ الفرسان ،وأهل الجالد والكفاح،
ّ
ً
ّ
ً
وٕالاقدام
صابرا للطعن
والنطاح ،عارفا بمواقع الحرب،
)(٢٤
ّ
والضرب" ويقول ي اختيار القائد" :أن يكون ذو حزم وكفاية
ّ
ّ
ود ايةّ ،
ّ
ويصدون
العدو املحذور ،ويحوطون البالد
يسددون الثغور،
ر
)(٢٥
ّ
ويمنعو ا من كل باغ وعاد وساع ي الفساد".
ّ
ّ
فالتوج ات ّ
تضم ا كتابه حول دور القوةّ
ّ
والنصائح ال
العسكرية ،لم تكن ً
نظريا فحسب بل كانت نتيجة تجارب ميدانية
ّ
ّ
ّ
ً
سابقا ،أو الحروب ال
سواء ال عاشها ي حروبه ال خاضها
ّ ً
تضم ا ّ
ّ
متخذا ّإياها كمدرسة يستقي
التاريخ ٕالاسالمي أو الفارﺳ ،

ISSN: 2090 – 0449

 -٢/١البعد الاقتصادي:
ّ
ّ
ّ
ّيتصل العمران البشري ،وقيام الدولة بعدة هياكل تتلخص ي
الهيكل الاجتما ي ّ
والسياﺳ والعسكري (٧)،وهناك هيكل ّ
حساس ي
ال ﺮتيب العام لهيكلة ّ
الدولة يتمحور حول الجانب الاقتصادي،
وهذﻩ الفكرة نجد ّ
أن أبا ّ
حمو موﺳ قد ّ
صب اهتمامه عل ا ي
نظريته ّ
السياسية .فالقاعدة الاقتصادية ي نظرية أبي ّ
حمو موﺳ ،
ّ ّ
ّ
ّ
املحرك
التحكم ي أمور دولته ،فاملال هو الخيط
تمكنه من
لسياسة دولته ومجتمعها وهياكلها وأنظم ا (٨)،فتسي ﺮ ّ
السياسة
ن ّ
ّ
إال ّ
بالقوة الاقتصادية ،ولهذا نجدﻩ و ي
الداخلية والخارجية ال يكو
ّ
ّ
مقامات كث ﺮة من كتابه يحث و ّي عهدﻩ بالتشديد ع ى جمع املال.
فاملال ع ى ّ
حد تفك ﺮ أبي ّ
حمو موﺳ ؛ هو ّ
حل سياﺳ احتياطي
ّ
ً
لالزمات ال قد تضرب كيان دولته ،كأعوام القحط مثال أو
الجفاف (٩)،أو الستمالة املارق ن وقضاء الحاجات حيث يقول أبو
ّ
ّ
حمو موﺳ  ":وباملال تستعبد ّ
وتذل به
الرجال ،وتبلغ ٓالامال،
ّ
ّ
الرقاب ،وتستفتح به ٔالابواب ،وتسهل ٔالامور
الصعاب ،وتنال
ّ
الرغايب وتنجوا به من املصائب" (١٠)،فإذا نظرنا إ ى الجانب
الاقتصادي من هذﻩ الوجهة ي نظرية أبي ّ
حمو موﺳ  ،فاالقتصاد
محرك ّ
التاريخ لديه ،غ ﺮ ّ
هو ّ
أن هذﻩ القاعدة ال يمك ا أن تكون
ّ
ظل فساد الهياكل ّ
ّ
كافية ي ّ
واملكملة لها.
السالفة الذكر
يمكن للباحث أن ّ
يتعرف ع ى نظرية تكامل الجانب الاقتصادي
ّ
بالجانب ّ
السياﺳ  ،من خالل ّ
تتبع نصوص أبي ّ
حمو موﺳ ؛ وال
يحاول من خاللها تحديد مصادر جمع املال ،وكيفية إنفاقه
ّ
ّ
واستغاللها ،لتأدية وظيف ا ال جعلت لها ،غ ﺮ أنه لم يعطنا مجمل
ّ
)(١١
والتجارة
مداخيله ،فقد اقتصر ع ى الجباية والخراج،
ّ
ّ
)الصادرات والواردات( (١٢)،وتذكر بعض املراجع ٔالاخر ال تناولت
الزيانية ّ
تاريخ ّ
الدولة ّ
أن طرق كسب املال إضافة إ ى ما سبق؛ كان
مصدرﻩ ّ
الزكاة والجزية والجمارك والغنائم وٕالارادات الخاصة
ّ
ّ
واملحالت ّ
بأمالك ّ
والتجارة
التجارية
السلطان من البسات ن
ّ
الخارجية (١٣).وع ى تلك ٔالاسس ّ
السالفة الذكر ،نصل إ ى نتيجة قد
وربما أعطى لها ّ
حمو موﺳ ّ ،
ملسناها ي فكر أبي ّ
حقها ي عمله
التطبيقي ،كما أعطى لها ّ
ّ
حقها ي فكرﻩ ّ
السياﺳ  ،و ي
ال ّسياﺳ
ّأنه كان دف من خالل فكرة الاقتصاد ّ
السياﺳ إ ى جمع املال
ولعل ّ
)(١٤
ّ
الرجال وليس جمع املال وتضييع ّ
وصنع ّ
أن هذﻩ
الرجال،
ّ
ّ
السياسة مستوحاة من سياسة بعض الخلفاء والتابع ن (١٥)،وبعض
ّ
ّ
الروم (١٦)،وملوك الفرس الذين تأثر م أبو ّ
ملوك ّ
حمو موﺳ ،
وبذلك يكون املال وسيلة ال غاية ي تطوير وتسديد سياسة دولته
ّ
وحكامها وأفرادها.
 -٣/١البعد السياﺳ العسكري:
ّ
من خالل الحديث عن النظام العسكري ،بصفته قاعدة
السياسية ،يكتشف ّ
حمو موﺳ ي نظريته ّ
وضعها أبو ّ
الدارس أ ّ ا
ّ
ً
احتلت ً
ً
واسعا؛ بغرض ٕالاملام
مكانا كب ًﺮا ي كتابه ،وأو ى لها مجاال
بأك ﺮ قدر حول دورها ي الحفاظ ع ى ّ
النظام ّ
السياﺳ وأمن

ّ ّ
ّ
وسالمة ّ
املهم بالنسبة لنا
الدولة بصفة عامة ،غ ﺮ أنه ليس من
ّ
نظرا ّ
التفصيل ي ّ
النظام العسكري ً
ي مقال ا
ألن وداد القا
أحاطت باملوضوع بشكل نس  ،هذا من جهة؛ ومن جعة ثانية ما
ّ ّ
بالنظرية
ّمنا نحن ي هذا املوضوع هو عالقة القاعدة العسكرية
ّ
حمو موﺳ  .لقد را ى أبو ّ
السياسية ألبي ّ
حمو موﺳ ي نظريته
تنظيم الجيش وفق معاي ﺮ وشروط ّ
وقسمهم إ ى أربعة أقسام حسب
أنواع خدما م ومهامهم ،وهم كاآلتي:
ّ
ّ
ّ
الخاصة :وهم الذين يتألفون من وجوﻩ القبائل وكرام
 -١جيش
ّ
)(١٧
العشائر ،يستغلهم الحاكم لنفسه ،ال لخدمة الجيش.
ّ
 -٢جيش القبيلّ :
يتكون هذا القسم من الذين يساندون الجيش
ي وقت الحاجة ّ
وسماهم بالقبيل (١٨)،ويعتقد أ ّ م خليط من
ّ
ّ
الجنود املت ّﺮع ن من مختلف القبائل ،يتو ى قياد م شيوخهم
وكبار أعيا م.
ً
ً
 -٣قسم ٔالانصار :ومهامهم ي موالاة الحاكم ومرافقته ليال و ارا،
ّ
واملقدمة ّ
والساقة ،ويكونون
ويكون ترتي م ي امليمنة وامليسرة
مقاوم ن لقسم جيش القبيل إذا طهر م م خذالن أو
)(١٩
معصية.
)(٢٠
ّ
 -٤قسم املماليك :ويتكون هذا القسم من الجيش من ٔالاعالج،
ّ
والنصارى ؤالاعزاز (٢١)،والوصفان ،وهذا هو الجيش
مهم م ّ
الحقيقي)ّ (٢٢
الدفاع عن أرض الوطن ،ويكون عددهم
موازيا لعدد ٔالانصار والحماة لقمعهم إذا حاولوا العصيان أو
ّ
ّ
الت ّ
مرد أو الثأر.
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ّ
م ا الع ﺮ ّ
والتجارب ،وما يمكن أن يالحظ كذلك هو أنه يحاول أن
ّ
يقيم قاعدة عسكرية بناء ع ى نقد طبيعة الجيوش العسكرية ال
السابقة مثل ّ
كون ا ّ
الدول ٕالاسالمية ّ
ّ
ّ
والعباسية
الدولة ٔالاموية
واملوحدية (٢٦)،فهو بذلك ال يحاول ّ
ّ
والعبيدية
التأسيس لدولة غائبة
ً
عسكريا وال دولة ذلت أساس واحد -أي دولة عسكرية.-
وع ى أساس تشكيل الجيش والقادة ،تكون القاعدة العسكرية
بذلك؛ ّ
تؤدي وظيف ا بفضل ّ
القوة والغلبة) (٢٧ي الحفاظ ع ى
ّ
وبالتا ي ّ
سلطة الحاكمّ ،
التأسيس للعصبية -أي عصبية ّ
الدولة -ال
ا تقام ّ
الدولة ،فهناك تكامل كب ﺮ وواضح ي النظرية ّ
السياسية
حمو موﺳ ب ن سلطة ّ
عند أبي ّ
الدولة والاقتصاد والجيش
ّ ّ
ؤالاخالق ،فال ّ ﺮكيبة ّ
السياسية عندﻩ؛ ي ذلك ّ
املعقد الذي
الكم
يجمع فيه ب ن الجيش ،واملال -أي الاقتصاد ،-والعمران البشري -
أي الاجتماع البشري ي املدينة بصفة خاصة ّ
والدولة بصفة عامة،-
وب ن ٔالاخالق -أي العدل ي مفهومه (٢٨)-وع ى حسب تفك ﺮﻩ ّ
فإن
القاعدة الاقتصادية سابقة ح ّ ع ى قيام ّ
الدولة ،فنظام الحكم
ونشوء ّ
الدولة يرهنان نفس ما بإقامة القاعدة العسكرية.
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ّ
يكون من ّ
الصعب علينا أن نجيب ع ى ّ
كل هذﻩ التساؤالت ي
هذا العنصر وتقيم ونقد مكانة ّ
النظرية ّ
السياسية عند أبي ّ
حمو
ّ ّ
موﺳ  ،إال أنه سنحاول وبقدر ٕالامكان الوصول إ ى الهدف املنشود،
ن ّ
إال إذا حاولنا مقارنة نظريته ّ
بالنظريات أو ٔالافكار
وذلك ال يكو
ّ
السياسية ّ
ّ
السابقة له والالحقة بعدﻩ ،من خالل معرفة ٔالاحوال
ّ
ّ
ّ
ّ
السياسية والواقع التاريخية الظرفية ال كتبت من أجلها لكي
كل واحدة ع ى حدا ،إذا ّ
نستطيع تصنيف ّ
أن املقارنة من خالل
ّ
ذكر أوجه التشابه وأوجه الاختالف ،قد تكون بعيدة عن تحقيق
املع املطلوب.
ّ
ً
حمو موﺳ عدةّ
ّ
فابن ظفر الصق ي مثال؛ والذي اقتبس منه أبو ّ
نصوص ي أطول ما ي كتابه ،قد يطرح أمامنا ّ
عدة إشكاليات،
ّ
تخص سبب كاتبة كتابه ع ى ذلك ّ
ّ
النحو؛ والذي جاء عبارة عن
ّ
ّ
نصائح سلطانية ،غ ﺮ أنه ومن املسلم به؛ وحسب ما تذكرﻩ بعض
السلطان ّ
املصادر واملراجعّ ،أنه كتبه وأهداﻩ إ ى ّ
الصق ي "أبي
القاسم عبد ﷲ بن ّ
حمود" سنة )٥٥٤ھ١١٥٩/م( وقد تزامنت هذﻩ
ّ
)(٢٩
الف ﺮة مع الحروب ّ
الصليبية ال شهدها العالم ٕالاسالمي ،وأمام
ّ
ذلك ال ّ اوي الذي بدأت تشهدﻩ دول ٕالاسالم وإماراته أمام محنة
الصليبية ،كتب ابن ظفر ّ
الحرب ّ
الصق ي كتابه ّ
وسماﻩ بـ "سلوان
املطاع ي عدوان ٔالاتباع" أي سلوك امللك املطاع ي عدوان ٔالاتباع
ّ
أي أتباع ذلك ّ
السلطان نتيجة تغل م عليه وانضمامهم إ ى ال ﺮمان
ّ
ممن كان تحته من ّ
الرعايا املسيحي ن وغ ﺮهم (٣٠)،وكان الغرض من
ّ
السلطان وتثبيت ّ
هذا التأليف ،هو تأييد ذلك ّ
الص ﺮ والعزيمة ي
نفسه.

ّ
فطبيعة الواقع ّ
ّ
صقلية،
التاري ي الذي كانت تعيشه جزيرة
ّ
التحليل ّ
وتحت ّ
التفك ﺮ ّ
الصق ي الذي مارسه ابن ظفر ،جاء كتابه
ّ
ّ
ع ى هذﻩ الشاكلة ،فأورد فيه نصائح تتلخص ي سلوانات يخاطب
ّ
ّ
وضم إليه الكث ﺮ من ٔالاخالق ّ
ّ
تؤسس
السلطانية ال
به الحاكم،
)(٣١
لكيفية معاملته ّ
للرعية مع ترك ﻩ ع ى تفس ﺮ تلك العالقة
ّ
ّ
ومقامها ي تأسيس النظام السياﺳ حيث يقول" :إذا كانت
العبودية كناية عن خدمة املعبود والحاجة إليه ،فأعبد العبيد
ّ
واملحب ،واملنعم عليه ،الستيالء العبودية ع ى
ثالثة :امللك،
ّ
ّ
ّ
ظاهرهم ،وامللك أعبد الثالثة؛ وذلك ألن الرعية تستخدم باطن
امللك وظاهرﻩ ي تدب ﺮها وتأدي ا ،وصو ا من ّ
عدوها وعو ا ع ى
مصالحها ،وردع ظاملها ونصر مظلوم ا ،وتأم ن سبلهاّ ،
وسد ثغورها
ّ
يحص ا ي الحروب ،وجباية
وٕالاعداد ملا ينعشها ي الجدوب ،وملا
فضول أموالها وصرفها ي صالح أحوالها ،وحسم أسباب هيجها،
ّ
وإ احة علل فت ا وهرجها") ،(٣٢فهذﻩ ّ
النمطية ال جاء عل ا "كتاب
ز
سلوان املطاع ي عدوان ٔالاتباع" لم نجدها ي "كتاب واسطة
السلوك ي سياسة امللوك" ،إذ ّ
ّ
أن معاملة ّ
الرعية شغلت ح ّ ً ا كب ًﺮا
ّ ّ
املاسة ال أراد من خاللها
لدى ابن ظفر ،وهذا ّربما للحاجة
ّ
ّ
تتمثل ي ّ
ّ
أن الدولة والنظام ّ
السياﺳ يقومان
إيصال فكرة جوهرية
من خالل ذلك ّ
ّ
التكامل الحتم ب ن الرعية والحاكم ال بواسطة
ّ
حمو موﺳ إذ ّ
وبالتا ي هذا ما كان ينقص أبي ّ
أن
طرف واحد،
ّ
ً
الحديث عن ّ
الرعية جاء عرضيا؛ أسس له عمليا وهذا ما تشهدﻩ
ّ
ّ
ّ
سياسته العملية ،غ ﺮ أنه قد أهملها من الناحية الفكرية التنظ ﺮية.
وإذا حاولنا تسليط ّ
الضوء ع ى نظرية سياسية أخرى من
فإن أنظارنا ّ
ّ
ستتجه نحو لسان ّ
معاصري أبي ّ
الدين بن
حمو موﺳ
ّ
)(٣٣
ضمها ي مقامته ّ
الخطيب ،فاألفكار ّ
ّ
السياسية
السياسية ال
وكتابه ّ
السياﺳ ) (٣٤ال يكفيان لتقييم مدى شمولية نظريته أو
تتبع مس ﺮته ّ
قصورها ع ى جانب دون آخر ،ومن خالل ّ
التاريخية
ّ
والسياسية نجد أنه قد حظي باملهام السياسية كالوزارة والكتابة،
وهذا ما اصطلح عليه بذي الوزارت ن ،أضف إ ى ذلك كان أك ﺮ
ّ
ً
وشاعرا ي نفس الوقت ،وهذا ما أكسبه
مؤرخ لألندلس ورحالة
صحة ّ
ّ
الدراسة ملحيطه ّالذي كان يعيش فيه ،فتجربته ّ
السياسية
ومالحظاته الاستشرافية)ّ (٣٥ال امتاز ا سمحت له باحتواء ّ
عدة
ّ
تتعلق بأمور ّ
الناس وطبائعهم وعادا م وهذا ال يخرج عن
مشاهد
ّ
ّ
ّ
إطار مراقبة ٔالاحوال السياسية ال كانت ت ﺮنح بي ا دولة ب نصر.
لقد امتاز ابن الخطيب بملكة ّ
التجريد ّ
النابعة من قواﻩ العقلية
ّ
ومداركه الفكرية ،ال كانت تنطلق من واقعه املعاش وتحليالته
ّ
اعيا ي ذلك ّ
الثابتة ي ّ
النفوس البشرية مر ً
النظم
للحقائق
ّ
ّ
)(٣٦
الاجتماعية ،وهذا ما يمكن للدارس أن يستشفه من خالل ما
ّ
ّ
مؤلفاته ّ
التاريخية ّ
والرحالت .فبعد املحنة ال
وصل إلينا من
تعرض لها ابن الخطيب ونفيه إ ى املغرب ،عاد إ ى ٔالاندلس مرةّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أخرى بعد ّ
وجهت له بتاريخ  ١٤جمادى الثانية
الرسالة ال
)٧٦٣ھ١٣٦١/م( ،وكما ّيتضح من نصوصه ّ
أن لسان ّ
الدين بن
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الخطيب غ ّ ﺮ منهج سياسته نتيجة ملا كان يالحظه من ّ
التآمر عليه
محمد الخامس ّ
امللقب بالغ ّ باهلل ،ونعتقد ّ
ّ
بأن
وع ى سلطانه الغ
ّ
مقامته ي ّ
السياسة وكتابه "ٕالاشارة إ ى أدب الوزارة" السابق ن
ّ
الذكر كانت محاولة منه إلصالح ٔالامور وٕالابقاء ع ى نفسه وع ى
ملك سلطانه ي ٔالاندلسّ ،
وربما ما يعتقد الباحث /محمد عبد ﷲ
ّ
محقق كتاب ريحانة الكتابّ ،
بأن جمع رسائله ي هذا
عنان،
ّ
ّ
ّ
ّ
الكتاب كانت ي غرناطة بعد التاريخ الذي ذكرناﻩ والذي يمثل تاريخ
ّ
ّ
"محب
عودته إ ى ٔالاندلس ،وكذلك يذكر ناشر اللمحة البدرية
الدين الخطيب" ّ
ّ
أن تأليف هذا الكتاب كان سنة )٧٦٣ھ١٣٦١/م(.
وع ى هذا ٔالاساس يمكننا أن نالحظ؛ ّ
أن مقامته ي ّ
السياسة
ً
ظرفيا يتجاوب مع ٔالاحوال
وكتابه ّربما كان الغرض تأليفهما
ّ
السياسية ي ٔالاندلس وما كان ّ
يمر به هو وسلطانه من ٔالازمات
واملضايقات ،فكانت رسالته ي ّ
السياسة رغم صغرها تشتمل
متنوعة وأك ﺮ داللة ّ
مواضيع ّ
وربما تفوق ي معناها ما اشتمل عليه
السلوك ي سياسة امللوك باعتمادﻩ ع ى ّ
كتاب واسطة ّ
التفصيل
ّ
ّ
والشمولية النسبية ملا يلوم به الحاكم ي تسي ﺮ دولته ي ذلك
ّ
ّ
العهد ،فكانت مقامته ي ّ
السياسة تعالج تركيبة املجتمع ال تتألف
ّ
ّ
والعمال
وخاصة وخدم والولد والحرم
م ا دولة ب نصر من رعية
ّ
وسائر رجال ّ
ّ
الدولة ،ومع ال ﺮك ع ى قواعد السياسة كاملال
الدارس ّ
والجانب الحربي العسكري ،ومن هذا املنطلق يجد ّ
بأن
ّ
لسان ّ
الدين بن الخطيب يعالج ي نظريته موضوع العمران الذي
السياسية؛ كون ّ
أن هذا العنصر كان ّ
هو محور دائرة ّ
البد له من
ّ
ّ
ٕالاشارة إليه ي وقت كان أعداؤﻩ يعتقدون أنه مستبد ّ
بالسلطة
ويرون فيه رأي الع ن ّأنه من ّ
الزنادقة وٕالالحاد (٣٧)،فموضوع
يحتل مكانة ي نظرية لسان ّ
ّ
ّ
الرعية والعمران البشري
الدين بن
ّ
كمؤرخ وشاعر وسياﺳ سمحت له بالولوج إ ى
الخطيب ،وخ ﺮته
ّ
ّ
صرح ّ
السياسية بقوة مالحظاته وتفس ﺮاته ملا كان ينقص الدولة،
ّ
دفة ّ
املحرك ّالذي به ّ
ّ
سياسة
تحرك
واستطاع معرفة الخيط
ّ
الدولة.
يتعرف ع ى ّ
ّأما إذا حاول ّ
ّ
النظريات السياسية
الدارس أن
ّ
ّ
ّ
بالضرورة
يتوجه
الك ﺮى القائمة ع ى استقراء تاريخ املا  ،فإنه
إ ى كل من عبد ّ
الرحمان بن خلدون وابن ٔالازرق ،وهذا ٔالاخ ﺮ أخذ
ّ
ّ
عن ّ
ٔالاول ّ
جل أفكارﻩ ال تتعلق بالعمران البشري وعالقته
ّ
بالسياسية (٣٨)،وما جعلنا نقرن بي ما ،هو أنه فكرهما ّ
ّ
السياﺳ
ّ
)(٣٩
السياسي ن ّ
مب ع ى أسس علمية أك ﺮ من املنظرين ّ
السابق ن
ّ
املطعم بالكث ﺮ من القضايا ّ
السياسية ّال غفل عن ذكرها ّ
جل
ّ ّ
ّ
ّ
تم بنقد ٔالافكار ّ
املنظرين ّ
ّ
املتأزمة ال
السياسية
السياسي ن وال
ال تفيد ّ
النظام ّ
السياﺳ ٕالاسالمي.
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
منهجا ً
قائما
غ ﺮ أنه ومن املسلم به أن املنهج الذي اتبعاﻩ كان
ع ى طرح كشف ّ
السوداء ّ
النقاط ّ
للسياسية من خالل عرض موجز
ّ
ومفصل للوقائع ّ
تخص مختلف ّ
ّ
ّ
ّ
الدول
مدعم ن
التاريخية ال
تحليلهما بأمثلة يسوقا ا لنا ،أي ّ
أن معالجة املواضيع ّ
السياسية لم

تكن تفيد املفهوم ّالذي يقول كيف يجب أن يكون ّ
النظام ّ
السياﺳ
ي ّ
عكسيا من ناحية املعالجة ّ
ً
السياسية
الدولة ،بل منطلقهما كان
مستقيما من ّ
ً
الناحية الكرونولوجية ال ّتاريخية ،وهو املنهج
لكن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الذي تم به التنظ ﺮ السياﺳ ع ى عكس املنظرين السابق ن أو
ّ
ّ
املعاصرين لهما ،والذين نظروا من خالل ما يجب أن يكون عليه
ّ
الحاكم أو ّ
النظام ّ
السياﺳ القائم ،أو كيفية الاتصاف باألخالق
السلطانية ،وكيفية ّ
التعامل مع مجتمع ّ
الدولة من ّ
ّ
خاصة ّ
وعامة.
ّ
طبعا هو ّ
ّ
والسبب ي ذلك ً
أن الذي دفع ّ
بكل م ا إ ى طرح
ّ
بالسياسية كان ّ
أفكارهما املتعلقة ّ
مردﻩ ومنبعه ّ
الرغبة ي ٕالاجابة
ّ
ع ى الكث ﺮ من ٕالاشكاليات) (٤٠ال كانت تحول ي سماء املثالية
ّ
وال ال تتجاوب مع روح العصر ،من خالل ّ
النقد
ٔالافالطونية،
ّ
والاستقراء والاستنتاج ،و ذا يكون تنظ ﺮهما السياﺳ مختلف
ّ
تماما ي التوجه الفكري إذ لم بغرض ال ﺮف الفكري الذي ال يفيد
السياسية ،ولم يكن ً
لتأسيس صرح ٔالافكار ّ
أيضا نتيجة الحاجة
املاسة لتأسيس فكر مع ّ ن يخدم دولة أو ً
نظاما ما.
ّ
فالظاهرة الاستقرائية ّال امتاز ا فكر ّ
كل من ابن خلدون
ّ
متولد من الفهم الواق ي ّ
للتاريخ ولطبيعة ّ
الدول
وابن ٔالازرق كان
وسوسيولوجية العرب وال ﺮبر (٤١)،فطبيعة املواضيع املعالجة ي كلّ
من ّ
املقدمة وبدائع ّ
السلك ي طبائع امللك كانت مبنية ع ى أسس
ّ
الدولة كالجوانب
أك ﺮ علمية ،وقد راعت ي ذلك قواعد تأﺳ
ّ
ّ
الحربية والاقتصاد ؤالاخالق والعمران البشري الذي يعد ٔالاساس
ٔالاول ي تأسيس املجتمع املدني ّالذي حاوال ّ
ّ
التأسيس له ،فكانت
أبواب كتاب ما ت ﺮاوح ي الحديث عن العمران البشري) (٤٢وطبيعة
النظام السياﺳ ي العمران البدوي ؤالامم الوحشية ،والحديث عن
ّ
العامة وامللك والخالفة واملراتب ّ
ّ
السلطانية) (٤٣واملعاش
الدولة
والصنائع) (٤٤والعلوم وأصنافها ّ
ّ
والتعليم وطرقه وسائر
والكسب
)(٤٥
ً
وجوهه -والغرض من ذلك طبعا هو ودور التعليم ي تكوين
الدولة -ومن ٔالامثلة ّال تجعل ذلك ّ
مجتمع ّ
التجاذب العلم
الحاصل ب ن ّ
كل من ابن خلدون وابن ٔالازرق هو نقد هذا ٔالاخ ﺮ
ّ
الدول والذي كان قد ّ
لألول ي قضية تحديد أعمار ّ
ّ
حددﻩ ابن
)(٤٦
خلدون بثالثة أجيال عمر الجيل الواحد منه أربعون سنة.
ّ
ّ
ً
لقد ب أبو ّ
اعتمادا ع ى مؤلفات ملنظرين
حمو موﺳ نظريته
ّ
آخرين) (٤٧سواء ي املجال السياﺳ  ،أو املجال ٔالاخال ي ال ﺮبوي،
ّ
ّ
الشرع ٕالاسالمي ّالذي ّ
يعد مصدرﻩ ّ
ٔالاول ،والذي
إضافة إ ى تعاليم
ّ
أكسبه صفة ّ
ّ
النظرية السياسية الشرعية ،فمثلما فعل ابن رشد
ً
مثال ح ن اعتمد ع ى أرسطو وأفالطون وأراد إسقاط آرا ما ع ى
ً
انطالقا م ا ،نجد ّ
أن أبا ّ
حمو يحدو
عصرﻩ وبناء نظرية سياسية
ّ
حدوا هذا ٔالاخ ﺮ؛ ذلك ّ
أن أرسطو وأفالطون وابن املقفع واملاوردي
ّ
والطرطو وابن ظفر ّ
الصق ي واملرادي ،ناهيك علن املنظومة
ّ
التشريعية ٕالاسالمية وما تحتويه من قواعد أخالقية ال تشاطرها أي
ّ
منظومة أخالقية أخرىّ ،
كل تلك املصادر كانت تمثل املدرسة
املثالية ّال استقى م ا أبي ّ
حمو أفكارﻩ ونظرياته؛ وإن لم تكن
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ً
كافية شاملة وافية ،ولم تر ى ملا جاء به ابن الخطيب مثال أو ابن
ّ
إال أ ّ ا ّ
تعد محاولة تضاف إ ى سلسلة
خلدون أو ابن ٔالازرق،
ّ
ّ
ّ
النظريات ّ
السياسية ال حاول مفكرو ٕالاسالم الوصول إل ا ،وذلك
من خالل استحضار ما وصل إل م من كتب السياسية اليونانية
ّ
والفارسية وٕالاسالمية ومحاولة استنطاقها ومطابق ا لواقعهم الذي
عاشوا ي كنفه.
ّ
فالتجربة العملية لم تكن وليدة ترف فكري ،بل كانت نتيجة
تخطيط مسبق ،هذا يجعلنا نقول ّ
بأن دراسة فلسفة ّ
السياسة ي
ّ
ّ
ّ
وال انتهجها كل من املنظرين ّ
السياسي ن املسلم ن
التاريخ؛
ما
ّ
ّ
لم تكن حكرا عل م فحسب ،بل نجد أن أبي حمو موﺳ هو ٓالاخر
ً
ّ
يتق ّ نفس املنهج ،إذ أنه حاول أن يعالج موضوع نظريته انطالقا
من مكتسبات قبلية ي ال ّتاريخ الفارﺳ وٕالاسالمي ،حيث نجدﻩ
يقتبس كث ًﺮا من نصوص ابن ظفر ّ
الصق ي الكث ﺮ من ّ
الروايات
ّ
وال تتوافق مع ما كان يريد أن يخرج به (٤٨)،وكذلك يعالج مواضيع
والعباسية ّ
الدول ٕالاسالمية مثل ّ
بعض ّ
ّ
والدولة
الدولة ٔالاموية
)(٤٩
العبيدية.
ّ
ّ
فالفهم الصحيح للتاريخ يخرج الفكر من دائرة املا إ ى دائرة
الحاضر ،ليبلغ بفكرﻩ دائرة املستقبل ،والفكر ّ
السياﺳ ال يخرج عن
هذﻩ القاعدةّ ،
فالتأسيس الفلسفي ّ
للسياسة يرهن نفسه بعقل
ّ ّ
َ
ّ
املفكر أو املنظر ،الذي يحاول طرح ٕالاشكال ومن ث ﱠم ٕالاجابة عنه،
تتضح من خالل استقراء تاريخ ّ
وتلك ٕالاجابة قد ّ
الدول ّ
السابقة،
ّ
فنظرية أبي ّ
حمو موﺳ جاءت ع ى ما ي عليه من القصور وهو أنه
ّ
ّ
ً
تماما كما رأينا أن ّ
لكل منظر سياﺳ أسباب وغاية من تأليف
حمو موﺳ كيفية الوصول إ ى ّ
كتابه ،كانت غاية أبي ّ
سدة الحكم
ّ
والحفاظ ع ى قيام ّ
الدولة ونظامها ّ
السياﺳ  ،ولهذا نجدﻩ يركز ع ى
خاصتهّ ،
أخالق الحاكم واختيار ّ
والتأسيس لكيفية مباشر حكمه،
وكيفية ّ
التعامل مع مجتمع دولته ي حاالت ٔالامن ّ
والسالم و ي
حاالت القحط ؤالازمات ،وكيفية ّ
ّ
ّ
العدوّ ،
يخص
وكل ما
التعامل مع
ّ
يتوجه ّ
النظام ّ
الداخ ي والخار ي لدولته ،ولهذا ّ
الدارس ّ
بتأمله إ ى
ّ
معاينة نظرية أبي ّ
حمو موﺳ من وجهة واحدة ،وكأنه يتعامل مع
كتاب آداب سلطانية ال غ ﺮ ،ي ح ن ّ
أن ي ال ّتاريخ هناك من
تشا ت كتابا م بكتاب أبي ّ
حمو موﺳ مثل كتاب سلوان املطاع ي
ّ
عدوان ٔالاتباع ،وكتاب ٔالام ﺮ ملكيافيل ي ،ويظهر لنا ًّ
جليا بأن هذﻩ
ّ
الثالثة وأن اختلفت ي موضوع ٔالاخالق وفصل ّ
الدين عن
الكتب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدولة ،إال أن غاي ا واحدة و ي إما توحيد شامل للدولة كما جاء
ّ
ي كتاب ابن ظفر ّ
متأخر عن أبي ّ
حمو
الصق ي وميكافل ي -وهو
ّ
موﺳ ) (٥٠أو اس ﺮجاع ّ
الشأن ألبي ّ
حمو
الدولة من جديد كما هو
موﺳ  ،فسبب ّ
التأليف واحدة والغاية كانت واحدة.
ّ
وبالتا ي ّ
فإن ما يالحظ حول الفكر ّ
السياﺳ ألبي ّ
حمو موﺳ
ّ
ّ
فإنه يجمع ب ن ٔالاخالق ّ
والسياسة
هو أنه ي قضية أخالق الحاكم،
ّ
كغ ﺮﻩ من املنظرين ّ
السياسي ن املسلم ن ،ولكن هذﻩ ٔالاخالق قد
ً
ّ
ّ
تتحدد ي غ ﺮها ،فمثال نجدﻩ يقرن العمل
تتحدد ي مواضع ،وال

ّ ّ
ّ
ّ
والعام ال تسقط
لخاصته
السياﺳ باألخالق ي معاملة الحاكم
ّ
ع ا صفة الفساد والهرج ،بينما نجدﻩ يبتعد عن ٔالاخالق كالتعامل
مثال ّ
بالقوة والقهر مع ّ
الرعية املجبولة ع ى الفساد (٥١)،وهنا يتوافق
ّ
السياسي ن ٓالاخرين ،أضف إ ى ذلك هو ّ
املنظرين ّ
أن أبا ّ
حمو
مع
ً
ّ
موﺳ وانطالقا من استقرائنا ملوضوع الوصول إ ى الحكم فإنه
السياسة ،وهنا ّ
يفصل ٔالاخالق عن ّ
فإن نظرية الغاية ت ّﺮر الوسيلة
حمو موﺳ ع ى ّ
كانت مطروحة ي نظرية أبي ّ
حد تعب ﺮ الباحث
ّ
بشار قويدر (٥٢)،و ّ
بالتا ي ّ
فإن الغاية عند أبي ّ
حمو موﺳ ال يمكن أن
ّ
ّ
تتجسد إال من خالل الوسيلة ،فالوسيلة ع ى هذا ٔالاساس ال يمكن
أن ّ
ً
أخالقيا.
تحدد
والجديد ي نظرية أبي ّ
حمو موﺳ  ،ي محاولته بعث لقب
ّ
ّ
الخالفة ،ولكن ليس بعث الطريقة ال تعقد ا ،من خالل البحث
ّ
ّ
ّ
عن الخليفة الذي تتوفر فيه الشروط ،بل إحياء رسومها من خالل
وصوله إ ى الحكم ،وبداية تاريخها الجديدّ ،
وكأن الخالفة ستبدأ من
سدة الحكم ،وهذا ما يمكن ّ
جديد بوصوله إ ى ّ
للدارس أن يلحظه
ّ
من خالل تحض ﺮﻩ لل ّ ﺮبع ع ى العرش ّ
بادعائه النسب الشريف
ً
واستبدادﻩ بامللك ،والغرض من ّ
طباعا هو قطع دابر الف ن
كل هذا
ّ
ّ
والحروب ع ى مثل هذﻩ ٔالازمات ال شهدها التاريخ ٕالاسالمي ،وقد
جليا من خالل ما يذكرﻩ بعض الباحث ن ّ
يظهر ذلك ًّ
أن لقب
الخالفة قد ّ
تلقب به من جاء بعد أبي ّ
حمو موﺳ مثل أبو مالك
ّ
)(٥٣
عبد ّ
الرحمان ،وأبو عبد ﷲ املتوكل ع ى ﷲ.
ّ
فاملشروع ّ
السياﺳ الذي كان أبو ّ
حمو موﺳ يحاول التأسيس
ّ
ّ
السياسية ّ
له؛ وع ى غرار ٔالافكار ّ
السالفة الطرح وال اقتبسها من
ً
ّ
امل ّؤلفات ّ
ً
إنشائيا يتمحور حول
السابقة ،فإنه يحمل ي عمقه تحليال
ّ
السياسية ي قالب ّ
كل تلك ٔالافكار ّ
وضع ّ
التحقيق ومبدأ الشك،
ّ
ً
توظيفا
ذلك يع أنه قد أدخل موضوع الفراسة من خالل توظيفها
نفسيا ي نظريته ّ
ً
ً
ً
السياسية ،فكانت تلك
سوسيولوجيا
سياسيا
ّ
اللمحة جديدة ع ى الفكر ّ
السياﺳ  ،أو قل باألحرى ي تآليف
ّ
ّ
كنا نعلم ّ
الشرعية ،وإن ّ
ّ
السياسة
بأن موضوع الفراسة قديم ،إال
ّ
ّ
أن التوظيف ّ
السياﺳ لم يكن ع ى تلك الوت ﺮة وذلك العمق الذي
امتازت به نظرية أبي ّ
حمو موﺳ  .فمدى الحكم ع ى نظريته
باألصالة أو دو ا ،يمكن أن ّ
تقرر من خالل طبيعة ٔالافكار
ّ
وقوة دالل ا ومدى توافقها مع نطاق التجربة ّ
السياسيةّ ،
ّ
السياسية
من جهة ،ومدى توافقها أو تباي ا مع ٔالافكار ّ
السياسية ٔالاخرى
ّ
الواردة ي كتب ّ
السياسة ال اعتمدها من جهة أخرى ،فااللتقاء
ّ
املباشر ب ن الفكرة والعمل ّ
والتجربة وتوافهما لحال
السياﺳ
مجتمع دولته آنذاك ،،فنظريته إذا كانت ظرفية تحيط بالواقع
ّ
الذي كان يعاصرﻩ وال تحمل ع ى غ ﺮها من املجتمعات ،وهذا ما
يطبع نظريته ّ
السياسية.
أن نظرية ّ
لكل ما سبق؛ ي ّ
التكامل ّ
وخالصة ّ
السياﺳ عند أبي
ّ
ّ
حمو موﺳ قد أفصحت الكث ﺮ من ٔالامور ال لم تكن بادية من
ً
ّ
فمثال الكث ﺮ من الباحث ن ي مجال ّ
السياسة الشرعية كانوا
قبل،
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يعتقدون ّ
ّ
بأن أبا ّ
استبد بالحكم وغ ّ ﺮ الكث ﺮ من ٔالامور
حمو موﺳ
ّ
السياسة بما يخالف السياسة الشرعية ،أو قل باألحرى كان
ّ
ً
ً
مجحفا ي ّ
حق ّ
رعيته ،ولكن
مستبدا ،بحكم أنه كان
ديكتاتوريا
ّ
ٔالامر ليس كما يتوهم البعض ،فاالنطالقة املوضوعية والابتعاد عن
ّ
تمكننا من ّ
الت ّ
عرف ع ى مالمح املوضوع من جميع الجوانب
ٔالاحكام،
ّ
ّ
ّ
سواء التاريخية والسياسية والنفسية والاجتماعية ،أضف إ ى ذلك
ّ
ّ
وجدنا ّأنه وبعكس ما لم ّ
يصرخ به مباشرة ي كتابه الاطالع النس
حمو موﺳ ع ى الجوانب الحربية والاقتصادية ّ
ألبي ّ
املكملة لكمال
ّ
السياسية ّ
النظام ّ
ً
عموما ،وما يمكن أن نقوله ي ٔالاخ ﺮ هو
والدولة
ّ
ّ
أن الحديث ع ى الفراسة ي موضوع ّ
السياسة الشرعية كان جديدا
ّ
بالفعل؛ ليس من ناحية الطرح ،بل من ناحية كيفية املعالجة
ّ
والتوظيف ّال ساقها لنا ،وقد يجد ّ
الدارس ي هذا املوضع ضالته
ي البحث من جديد ،إذ يعت ﺮ ي ّ
حد ذاته موضوعا مفردا قد
تطالعه عقول الباحث ن ي املستقبل.
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من مجمل ما يمكن للباحث أن يكتشفه ويستخلصه من دراسة
أن صاحب ّ
حمو موﺳ  ،هو ّ
النظرية ّاتبع ّ
نظرية أبي ّ
عدة مناهج ي
صياغة نظريته ولتكون أك ﺮ مالءمة للوضع ّ
السياﺳ القائم آنذاك
ّ
ّ
واملجتمع ّ
الزياني ذو ال عة القبلية من جهة أخرى ،فقد اتبع املنهج
ّ
الاس ﺮدادي أي مراجعة ٔالاحداث ّ
التاريخية القبلية وال عاشها
ّ
مكنه هذا املنهج من معرفة الكث ﺮ من ٔالامور ّ
السياسية
بنفسه وقد
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
ً
ال ال يمك ا أن تؤثر ع ى نظامه السياﺳ إما سلبا أو إيجابا ،كما
ّ
اتبع منهج دراسة الحالة ،ولقد استفاد كث ًﺮا من هذا املنهج ي
ّ
د اسة حالة املجتمع ي تسط ﺮ ّ
النظرية ّ
السياسية ال يعت ﺮها
ر
ّ
ٔالامثل ي تس ﺮ زمام حكمه ،ولهذا نجدﻩ ي أك ﺮ من موضع يؤكد
ع ى دراسة حالة ّ
الرعية واستعمال الفراسة ي اختيار رجال دولته
وخاصته.
ّ
ّ
ّ
ّ
ومن أهم النقاط ٔالاساسية ال اعتمد عل ا أبو حمو موﺳ ي
إنجاح نظامه ّ
السياﺳ وتشريعاته هو الاهتمام بالجانب العلم
ّ
ّ
والزوايا والحلقات
والتعليم  ،فاملدارس واملساجد والكتاتيب
العلمية أبرزت له رجال أكفاء يمك م التحض ﺮ لألرضية إلنجاح
ّ
نظريته ّ
السياسية ،وذلك من خالل تعيي م كوزراء أو والة أو قضاة
ّ
أو تعيي م لإلفتاء ،فاملجال العلم هو بداية القفزة الفكرية ال
تقبل عل ا أي دولة ،فاملشاركة العلمية من خالل كبار رجال ّ
الدولة
ّ
ّ
أو من خالل ّ
التأليف ّ
اطلع عل ا ّ
كل ذلك فتحت له
السابقة ال
املجال ع ى باب ن:
ّ
ّ
الباب ّ
ٔالاول :وهو الجانب النظري حيث أنه استقى مادته من
ّ
ّ
وال ذكرناﻩ ً
املؤلفات ّ
سابقا.
السابقة له،
ّ
ّ
الثاني :وهو الجانب ّ
التطبيقي العم ي ،والذي ال يمكنه أن
الباب
ّ
ّ
يمارسه لوحدة ع ى أرض الواقع ،إذ البد له من مؤسسات وهياكل
يشرف عل ا كبار رجال ّ
الدولة.

السياسية ّ
ٔالاهمية ّال ّ
للدولة ّ
قدم ا نظريته ّ
ّ
الزيانية،
ّأما عن
ّ
التكهن فيما إذا كانت نظرية أبي ّ
فإنه يسهل علينا ّ
حمو موﺳ غ ّ ﺮت
مسار ّ
التنظيم ّ
السياﺳ لها ،أم أ ّ ا كانت واجهة ال تعكس سوى
ّ
آالم مجتمع يبحث عن مخلص له ومعيد ألمجاد دولته العبدوادية،
ّ
ّ
فإذا ّ
تتبعنا الكث ﺮ من نصوص املراجع ال تكلمت عن ف ﺮة حكم
ّ
ّ
أبي ّ
فإننا سنجد أ ّ ا تجعله ي خانة ّالذين ّ
كرسوا
حمو موﺳ الثاني
الاستبداد وفتحوا له أبواب دولهم ،ولكن ع ى العكس من ذلك،
النظريات الاحتقارية ال لم تفهم مع ّ
ّ
فالتاريخ يرفض هذﻩ ّ
التنظ ﺮ
ً
ً
السياﺳ  ،فابن ظفر ّ
ّ
الصق ي مثال أو نيقوال ميكيافيل ي مثال ال
حمو موﺳ إذا ما ّ
يبتعدان كث ًﺮا ي وجهة نظرهما عن أبي ّ
تحدثنا
عن طبيعة الحاكم وكيف يجب أن يكون ،ذلك يع ّ
أن ٔالافكار
وليدة البيئة واملجتمع ،فاملرء يكتب عندما ينقصه ء كما قال
الحكماء.
ً ّ
ّ
ّ
ّ
ففكرة النسب الشريف مثال ال أعطى لها حقها ي نظريته
الحل ّ
ّ
السياﺳ ّالذي يخرجه من دائرة ّ
ّ
الحل
السياسية ي نظرﻩ ي
العسكري القا باغتصاب ّ
السلطة والاستيالء عل ا ،فكانت تلك
السياﺳ ودولته ،فتاريخ ّ
الفكرة بادرة خ ﺮ ع ى نظامه ّ
الدولة
ّ
الزيانية لم ينته بسقوط ّ
ّ
الدولة العبدوادية ي يد الدولة املرينية،
ّ
ّ
فكان النسب الشريف بمثابة الاستمرارية والقطيعة ي نفس الوقت
ّ
ب ن الف ﺮة ّال سبقت حكمه وب ن الف ﺮة ال حمم ف ا .كما ّ
أن
ّ
ّ
املصادر ّ
التاريخية ال عاصرت ف ﺮة حكمه أو ال جاءت بعدﻩ
ّ
نستشف م ا أن ّ
الدولة ّ
ً
الزيانية كانت
نصوصا يمكننا أن
نقلت لنا
ّ
ّ
ً
ً
أك ﺮ تنظيما وأك ﺮ استقرارا باملقارنة مع الف ﺮات السابقة أو الالحقة
أهمية نظرية أبي ّ
له ،وع ى هذا ٔالاساس ت ﺮز لنا ّ
حمو موﺳ من
الناحية ّ
الناحية القيمة العلمية ،ومن ّ
ّ
التاريخية إذ أ ّ ا ُت ّ
ً
مصدرا
عد
ّ
ً
أساسيا ملعرفة الجانب ّ
ً
سائدا
السياﺳ والبعد الفكري الذي كان
آنذاك.
ّ
ّ
وعن تقييمنا لنظرية أبي حمو موﺳ  ،فإنه ومع وجود كتاب
ّ ّ
واسطة ّ
السلوك ي سياسة امللوك ،إال أنه ال يمكن فهم الكث ﺮ من
ّ
ّ
ٔالامور ّ
إال ّ
بالرجوع إ ى املصادر
السياسية املتعلقة بنظام الحكم
املجانبة له كشروحات أك ﺮ ً
عمقا وأك ﺮ إفادة منه مثل كتاب
ّ
الرحمان ،وكتاب "بدائع ّ
"املقدمة" البن خلدون عبد ّ
السلك ي
ّ
ّ
بأمس الحاجة إ ى مثل
طبائع امللك" البن ٔالازرق ،فيجد الباحث أنه
ّ
املؤلفات ،بحيث ّ
أن هناك مقاربات فكرية وأفكار متشا ة
هذﻩ
ّ
ّ
ّ
تطرح لدى كل م م ،ونعتقد أن عبد ﷲ بن ٔالازرق ح وإن لم
ّ ّ
يصرح بمطالعته لكتاب واسطة ّ
ّ
السلوك ي سياسة امللوك ،إال أنه
ّ
ّربما يكون قد استفاد منه ،إذ ّ
أن حجم الاتفاق ب ن أفكراهما كب ﺮ
إ ى درجة ّ
أن الباحث ال يمكن الاستغناء عن هذا املصدر لدراسة
نظرية ابن خلدون وأبي ّ
حمو موﺳ .
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ع ى ضوء هذﻩ ّ
الدراسة ال عالجت ً
جانبا من جوانب الفكر
السياﺳ ي الفكر العربي الوسيط ،يمكن القول؛ أ ّن ّ
ّ
النظرية
ّ
ّ
السياسية ّال خرج ا أبو ّ
حمو موﺳ الثاني كانت محاولة
استثنائية ي تاريخ ّ
الدولة ّ
الزيانية ،طبعت الحياة ّ
السياسية وأثر ا
ّ
بالعديد من ٔالافكار ال كانت تع ّ ﺮ عن إرادة حقيقية ي معالجة
السياسية ،ذلك يع ّ
ذلك ّ
النقص امللحوظ ي ميدان ّ
أن الاهتمام
ّ
ذا الجانب كان أشبه ما يكون بسلسلة من ٔالابحاث وٓالاراء ال
كانت تراود أبا ّ
حمو موﺳ طيلة ف ﺮة حكمه ،وإن كانت نظرية
ّ
ومحددة جغر ً
افيا ع ى منطقة املغرب ٔالاوسط.
ظرفية
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ّ
ّ
ّ
السياسية ّ
النظرية ّ
للسلطان أبي ّ
الزياني الثاني
حمو موﺳ
) (١وداد القا ،
ّ
ّ
ّ
ومكان ا ب ن النظريات السياسية املعاصرة لها ،مجلة ٔالاصالة ،وزارة
ّ
ّ
والشؤون ّ
الدينية ،ع ،٢٧رمضان -شوال ١٣٩٥ھ /سبتم ﺮ-
التعليم ٔالاص ي
أكتوبر ١٩٧٥م ،ص٥٠؛ أفالطون ،الجمهورية ،ترجمة ،شو ي داواد تمراز،
ّ
ّ
للنشر ّ
املجلد ّ
والتوزيع ،ب ﺮوت ،لبنان ،١٩٩٤ ،ص -ص-٢١٣
ٔالاولٔ ،الاهلية
ّ
٢١٤؛ أرنست باركر ،النظرية ّ
السياسة عند اليونان ،تر ،لويس إسكندر،
ّ
ّ
مؤسسة سجل للعرب ،القاهرة ،مصر ،١٩٦٦ ،ص٣٠٣؛
محمد سليم سالم،
ّ
ّ
ّ
) (٢ويخص ا أفالطون كل طبقة ،فيجعل الحكمة فضيلة الطبقة الحاكمة،
ّ
ّ
تخص طبق الجنود واملحارب ن ،وفضيلة الاعتدال أو
وفضيلة الشجاعة
ّ
ّ
ّ
خص به الطبقة املنتجة ،أرنست باركر ،املرجع نفسه ،ص٣٠٣؛ ابن
العفة
ّ
ّ
ّ
رشد ،الضروري ي السياسة مختصر كتاب السياسة ألفالطون ،تر ،أحمد
ّ
شحالن ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ب ﺮوت ،لبنان ،الطبعة ٔالاو ى ،أيول/
سبتم ﺮ ،١٩٩٨ ،ص -ص.١٢٣-١١٦
حمو موﺳ  ،واسطة ّ
) (٣أبو ّ
السلوك ي سياسة امللوك ،تحقيق ،محمود
ّ
ّ
ّ
بوترعة ،دار الشيماء للنشر والتوزيع ،الجزائر ،٢٠١٢ ،ص.٥٠
ّ
) (٤ابن مسكويه ،ذيب ٔالاخالق ي ال ﺮبية ،دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت ،لبنان،
ط١٤٠٥ ،١ھ١٩٨٥/م ،ص -ص.٢٥ -٢١
) (٥ودادا القا  ،املرجع ّ
السابق ،ص -ص.٥١-٥٠
) (٦أرنست باركر ،املرجع ّ
السابق ،ص -ص.٣٠٨-٣٠٧
) (٧الحبيب الجنحاني ،دراسات ي التاريخ الاقتصادي والاجتما ي للمغرب
ٕالاسالمي ،دار الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮو ،لبنان ،ط ،١٩٨٦ ،٢ص.١٣١
حمو موﺳ  ،املصدر ّ
) (٨أبو ّ
السابق ،ص.٦٢
) (٩املصدر نفسه ،ص.٢٠١
) (١٠نفسه ،ص.٦٢
) (١١نفسه ،ص١٢٣،١٤٧؛ ابن ٔالازرق أبي عبد ﷲ )ت٨٩٦ھ١٤٩٠/م( ،بدائع
ّ
ّ
النشار ،دار ّ
السالمة
السلك ي طبائع امللك ،ج ،١تحقيق ،ع ي سامي
ّ
ّ
ّ
ّ
للطباعة والنشر والتوزيع وال ﺮجمة ،ط١٤٢٩ ،١ھ ،٢٠٠٨/ص -ص-١٨٩
التلمساني ،تاج ّ
محمد بن عبد الكريم ّ
١٩٠؛ املغي ي ّ
الدين فيما يجب ع ى
ّ
ّ
والسالط ن ،تحقيق ،محمد خ ﺮ رمضان يوسف ،دار ابن حزم،
امللوك
ّ
ط١٤١٥ ،١ھ١٩٩٤ /م ،ص .٤٩بسام كمال عبد الرزاق شقداد ،تلمسان
ي العهد ّ
الزياني)٩٦٢-٦٣٣ھ١٥٥٥-١٢٣٥/م( ،رسالة ماجست ﺮ ،قسم
ّ
التاريخ ،جامعة نابلس ،فلسط ن١٤٢٢ ،ھ٢٠٠٢/م ص -ص.٢١١-٢٠٨
ّ
) (١٢أبو ّ
محمد املنوني ،ورقات عن
حمو موﺳ  ،املصدر نفسه ،ص١٤٧؛
ّ
الحضارة املغربية ي دول ب مرين ،مطابع ٔالاطلس ش -م ،الرباط املغرب،
 ٢٥جمادى١٣٩٩ھ ٢٣ /أفريل  ،١٩٧٩ص -ص.١١٢-١٠٨
) (١٣ابن ٔالازرق ،املصدر ّ
السابق ،ج ،١ص -ص١٩٠-١٨٩؛ املغي ي ،املصدر
ّ
ّ
ّ
السابق ،ص ،٤٩عبد الرزاق بسام كمال شقداد ،املرجع السابق ،ص-
ص.٢١١-٢٠٨
ّ
الطرطو أبو بكر ّ
محمد بن الوليد الفهري )ت٥٢٠ھ١١٢٦/م( ،سراج
)(١٤
ّ
ّ
ّ
ل
امللوك ،املجلد ٔالاو  ،تحقيق ،محمد فت ي أبو بكر ،تقديم ،شو ي ضيف،
ّ
ّ
الدار املصرية اللبنانية ،لبنان ،ط١٤١٠ ،١ھ١٩٩٤/م ،ص٥٠٠؛ أبو حمو
موﺳ  ،املصدر نفسه ،ص٥٠٤؛ املالقي أبو القاسم ابن رضوان
ّ
ّ
ّ
الالمعة ي ّ
السياسة النافعة ،تحقيق ع ي
)ت٧٨٣ھ١٣٨١/م( ،الشهب
ّ
ّ
ّ
سامي النشار ،ط ،١دار الثقافة ،الدار البيضاء ،املغرب١٤٠٤ ،ھ١٩٨٤/م ،
ص.٣٦٦
ّ
الطرطو  ،املصدر ّ
السابق ،ص.٢٠١
)(١٥
) (١٦املصدر نفسه ،ص.٣٦٦
حمو موﺳ  ،املصدر ّ
) (١٧أبو ّ
السابق ،ص١٤٣؛ وداد القا  ،املرجع نفسه،
ّ
ّ
ص٦٦؛ بوزيان الدرا ي ،املرجع السابق ،ص٢٥٦؛ نخبة من ٔالاساتذة
ّ
ً
وحاضرا ،جمع وتعليقّ ،
ً
محمد بوزواوي،
ماضيا
واملؤرخ ن ،مآثر تلمسان
ّ
ّ
القافلة للنشر والتوزيع ،الجزائر ،٢٠١١ ،ص -ص.١٨٩-١٨٨
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) (١٨أبو ّ
حمو موﺳ  ،املصدر نفسه ،ص١٤٣؛ وداد القا  ،املرجع نفسه،
ّ
ص٦٦؛ بوزيان الدرا ي ،املرجع نفسه ،ص٢٥٦؛ نخبة من ٔالاساتذة
ّ
واملؤرخ ن ،املرجع نفسه ،ص.١٨٩
ّ
) (١٩أبو حمو موﺳ  ،املصدر نفسه ،ص١٤٣؛ وداد القا  ،املرجع نفسه،
ص٦٦؛ بوزيان ّ
الدرا ي ،املرجع نفسه ،ص٢٥٦؛ نخبة من ٔالاساتذة
ّ
واملؤرخ ن ،املرجع نفسه ،ص.١٨٩
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
) (٢٠ويسمو ح باسم الصقالبة ،املقري أبو العباس أحمد التلمساني
ّ
الطيب ي غصن ٔالاندلس ّ
الرطيب،ج،١
)ت١٠٤١.ھ١٦٣١/م( ،نفح
تحقيق إحسان ّ
عباس ،،دار صادر ،ب ﺮوت ،لبنان١٤٠٨ ،ھ١٩٩٨ /م،
ّ
ص١٤٥؛ عبد العزيز الفيال ي ،تلمسان ي العهد الزياني )دراسة سياسية،
ّ
للنشر ّ
والتوزيع ،الجزائر،٢٠٠٢ ،
عمرانية ،اجتماعية ،ثقافية(،ج ،١موفم
ص -ص.١٨٤-١٨٣
) (٢١عبد العزيز الفيال ي ،املرجع نفسه ،ص -ص.١٨٣-١٨٠
ّ
ّ
للد س ّ
ّ
بأن هذا القسم هو الجيش الحقيقي الذي يعتمد عليه أبو
) (٢٢يتضح ار
ّ
ّ
حمو موﺳ لفتح املناطق ٔالاخرى أو الدفاع عن دولته باإلضافة إ ى نصرة
الفرق ؤالاقسام ٔالاخرى ،ونجد ذلك من خالل ّتم هم ع ى غ ﺮهم من
ٔالاقسام ٔالاخرى ،من خالل تأكيد أبي ّ
حمو موﺳ ع ى حسن اختيار قاد م
وإفرادهم باأللبسة الخاصة ؤالاقبية ؤالاسلحة ّال تستعمل ملجا ة العدوّ
والرايات؛ أبو ّ
ّ
حمو موﺳ  ،املصدر نفسه ،ص -ص.١٤٦-١٤٥
ّ ّ
ّ
مهمة إ ى َمنْ
كل ّ
ّ
توكل ّ
) (٢٣حول هذﻩ الفكرة ،يرى أبو حمو موﺳ أنه يجب أن
ّ
يستحقها ،ويكون هذا الاختيار ع ى أساس اختبار عقله ورجاحته ،أبو ّ
حمو
ّ
موﺳ  ،املصدر السابق ،ص.١٤٢ ،٨٩
) (٢٤املصدر نفسه ،ص -ص.١٤٤-١٤٣
ّ
املقري أبو ّ
) (٢٥نفسه ،ص١٢٥؛ ّ
العباس أحمد التلمساني )ت١٠٤١ھ١٦٣١/م(،
ّ
ّ
ّ
نفح الطيب ي غصن ٔالاندلس الرطيب ،الجزء السادس ،تحقيق إحسان
ّ
عباس ،،دار صادر ،ب ﺮوت ،لبنان١٤٠٨ ،ھ١٩٩٨ /م  ،ص.٤٣٥
ّ
ّ
) (٢٦أبو حمو موﺳ  ،املصدر السابق ،ص.٢٠٣
السابق ،ج ،١ص١٧٥؛ بوزيان ّ
) (٢٧ابن ٔالازرق ،املصدر ّ
الدرا ي ،العصبية
القبلية ظاهرة اجتماعية وتاريخية ع ى ضوء الفكر الخلدوني ،دار
الكتاب العربي ،الجزائر ،٢٠٠٣ ،ص.٣٧
ّ
) (٢٨يقول أبو ّ
حمو موﺳ حول هدﻩ للفكرة" :فال سلطان إال بجيش ،وال جيش
ّ
ّ
ّ
ّ
إال بمال ،وال مال إال من جبايا ،وال جبايا إال من عمارة ،وال عمارة إال
حمو موﺳ  ،املصدر ّ
بالعدل ،فالعدل أساس"؛ أبو ّ
السابق ،ص.١٩٦
ّ ّ
) (٢٩حاجيات عبد الحميد ،نظرية ابن ظفر الصق ي ي أخالق امللوك )من
ّ
ّ ّ
خالل كتاب سلوان املطاع( ،مجلة الثقافة ،العدد  ،٩٢وزارة الثقافة
ّ
السنة ّ
والسياحةّ ،
ّ
السادسة عشر ،جمادى الثانية -رجب١٤٠٦ھ /مارس
ّ
أفريل ،١٩٨٦ص٨٦؛ عادل ثابت ،الفكر السياﺳ ٕالاسالمي ،دار الجامعة
الجديدةٕ ،الاسكندرية ،مصر ،٢٠٠٢ ،ص ،ص.١٢٢ ،١١٦
) (٣٠عبد الحميد حاجيات ،نظرية ابن ظفر ،املرجع نفسه ،ص.٨٦
) (٣١مع ّأن ابن ظفر ّ
الصق ي ّركز ي نصائحه ع ى املعاملة الحسنة ّ
للرعية
بقوله ":أيدي ّ
الرعية تبع أللسن ا ،فإذا قدرت أن تقول قدرت أن تصول"
ّ
ّ
إال ّأن هنا استثناءات ،بحيث تكون املعاملة بال ﺮهيب ملن يخرج عن ٕالاطار
ّ
ّ
ّ
العام لسياسة الدولة ،و ي هذا يقول ":اللئيم كالنار ،إكرامها إضرامها،
وكالخمر حبي ا سلي ا ،وتبيعها صريعها"؛ ابن ظفر ّ
الصق ي ،ابن ظفر
ّ
الصق ي أبو عبد ﷲ )ت٥٦٨ھ١١٧٢/م( ،سلوان املطاع ي عدوان ٔالاتباع،
تحقيق ،أيمن عبد الجابر البحري ،دار ٓالافاق العربية ،القاهرة ،مصر،
ّ
الطبعة ٔالاو ى١٤١٩ ،ھ١٩٩٩/م ،ص ،ص.٩٥ ،٣٣
) (٣٢ابن ظفر ّ
الصق ي ،املصدر نفسه ،ص.١٤٥
ّ
ّ
ّ
املقري ،نفح الطيب ،املصدر السابق ،ج ،٦ص -ص٤٤٥-٤٣١؛ ابن
)(٣٣
ّ
الخطيب ،ريحانة الكتاب ونجعة املنتاب ،ج ،٢تحقيق محمد بن عبد ﷲ
ّ
عنان ،املطبعة العربية الحديثة ،القاهرة ،مصر ،الطبعة ٔالاو ى،
ّ
١٤٠١ھ١٩٨١/م ،ص -ص٣٤٠-٣١٦؛ ابن الخطيب لسان الدين بن
الخطيبٕ ،الاشارة إ ى أدب الوزارة ،تحقيقّ ،
محمد كمال شبانة ،مكتبة
ّ
الثقافة ّ
الدينية ،القاهرة ،مصر ،ط١٤٢٤ ،١ھ٢٠٠٤/م ،ص -ص.٩٩-٨٤
) (٣٤ابن الخطيبٕ ،الاشارة ،املصدر نفسه.

ّ
محمد محمود الخزع ي ،لسان ّ
)ّ (٣٥
الدين بن الخطيب وأدب ّ
الرحلة ،مجلة
ّ
ّ
جامعة ّأم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا ا ،ج ،١٨ع ،٣٩ذو
ّ
الحجة١٤٢٧ھ ،٢٠٠٦/ص.٤٢٤
) (٣٦عبد العزيز بن عبد ﷲ ،الفلسفة ؤالاخالق عند ابن الخطيب ،دار الغرب
ٕالاسالمي ،ب ﺮوت ،لبنان ،ط١٤٠٣ ،٢ھ ،١٩٨٣/ص.١٥٢
الرؤوف ّ
) (٣٧عصام ّ
الدين عبد ّ
الفقي ،تاريخ املغرب ؤالاندلس ،مكتبة ضة
ّ
الشرق ،القاهرة ،مصر ،١٩٨٤ ،ص -ص٣٠٩-٣٠٧؛ يوسف شكري
ّ
فرحات ،غرناطة ي ظل ب ٔالاحمر ،دار الجيل ،ب ﺮوت ،لبنان ،ط،١
١٤٣١ھ١٩٩٣/م ،ص.١٤٩
ّ
ً
ّ
ً
) (٣٨يقول ابن ٔالازرق ي ذلك ":فإن من أشهر ما علم عقال وسمعا ،وسمع فيه
ً
جمعاّ ،أن امللك صورة العمران البشري
يشرط القبول ل ﺮهانه املقبول
ّ
ّ ّ
وقرارﻩ ،ومعناﻩ الذي يشتمل عليه فوائد الاحتياج وأسرارﻩ ،وأني ملل رأيت
ّ
ّ
ّ
الخاصة
من ذلك ما هو أنور من شمس الظه ﺮة ،وأج ى من الظهور عند
ّ
ّ
والجمهور من القضايا الشه ﺮة ،قصدت إ ى تلخيص ما كتب الناس ي
ّ
امللك"؛ ابن ٔالازرق ،املصدر السابق ،ج ،١ص.٤٠
) (٣٩ابن ٔالازرق ،املصدر نفسه ،ص.٤١
ّ
ّ
"والسياسية ال رعي ا ع ى ٕالاسعاد بصالح
) (٤٠يقول ابن ٔالازرق ي ذلك:
املعاش واملعاد أصدق من ٕالامارة ،علة نهج يكشف من محيا الحكمة قناع
الاحتجاب ،ويأتي ي تقريرﻩ ل ذيب ما فضل من تحريرﻩ ،بالعجب العجاب،
ألتحف به من ّ
تشوف لهذا الغرض ولم يعدل فيه" ،نفسه ،ص.٤٠
ّ
ّ
) (٤١عبد ﷲ العروي ،مفهوم العقل ،املركز الثقا ي العربي ،الدار البيضاء،
املغرب ،ط ،٢٠٠١ ،٣ص.١٩٣
ّ
) (٤٢عبد ّ
املقدمة ،نشر ،خليل شحادة ،سهيل زكار ،دار
الرحمان بن خلدون،
ّ
ّ
ّ
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ب ﺮوت ،لبنان١٤٢١ ،ھ٢٠٠١/م ،ص٥٤؛
ابن ٔالازرق ،املصدر ّ
السابق.٥٣ ،
) (٤٣عبد ّ
الرحمان بن خلدون ،املصدر نفسه ،ص١٩٣؛ ابن ٔالازرق ،املصدر
نفسه ،ص.٨٥
الرحمان بن خلدون ،نفسه ،ص٤٧٦؛ ابن ٔالازرق ،بدائع ّ
) (٤٤عبد ّ
السلك ي
ّ
ّ
ّ
ّ
طبائع امللك ،ج ،٢تحقيق ،ع ي سامي النشار ،دار السالم للطباعة والنشر
ّ
ّ
والتوزيع وال ﺮجمة ،ط٢٠٠٨/١٤٢٩ ،١م ،ص.٧١٦
) (٤٥عبد ّ
الرحمان بن خلدون ،نفسه ،ص٥٤٢؛ ابن ٔالازرق ،املصدر نفسه،
ص.٧٤٤
) (٤٦عبد ّ
الرحمان بن خلدون ،نفسه ،ص -ص٢١٥-٢١٣؛ ابن ٔالازرق ،املصدر
ّ
نفسه ،ص -ص١٢٣-١٢١؛ عادل ثابت ،املرجع السابق ،ص -ص.٢٠٦-٢٠٣
) (٤٧وداد القا  ،املرجع ّ
السابق ،ص -ص٤٠-٣٨؛ نخبة من ٔالاساتذة
ّ
واملؤرخ ن ،املرجع ّ
السابق ،ص.١٦٤
ّ
) (٤٨ابن ظفر ّ
الصق ي ،املصدر السابق ،ص -ص.٩٨-٨٠ ،٧٢-٥٣ ،٤٧-٣٧
ّ
) (٤٩أبو ّ
حمو موﺳ  ،املصدر السابق ،ص.٢٠٣
ّ
) (٥٠عادل ثابت ،املرجع السابق ،ص -ص.١٧٠-١٦٦
حمو موﺳ  ،املصدر ّ
) (٥١أبو ّ
السابق ،ص.١٥٢
ّ
) (٥٢قويد بشار ،إطاللة ع ى الفكر السياﺳ ٕالاسالمي ي الجزائر :نموذج ألبي
ّ
الد اسات ّ
ّ
ّ
التاريخية ،العدد العاشر ،معهد
حمو موﺳ
الزياني ،مجلة ر
ّ
التاريخ بجامعة الجزائر ،الجزائر ،١٩٩٧ ،ص.٢١٢
ّ
) (٥٣بوزيان الدرا ي ،نظم الحكم ي دولة ب عبد الواد ،ديوان املطبوعات
الجامعية ،الجزائر١٤١٤ ،ھ١٩٩٣/م ،ص.٧٤
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ُي َع ّد العلماء ن ﺮاس هذﻩ ٔالامة وحملة العلم ي أي زمان ومكان،
وامللجأ الوحيد لعامة الناس ،فهم ٓالامرون باملعروف والناهون عن
املنكر ،واملتصدون لألفعال والتصرفات الخاطئة ،وهذا نابع من
خ ﺮية تلك ٔالامة ،والس ﺮ ع ى نهج السلف الصالح ي مناصحة
السالط ن والصدع بالحق ،ال يخشون ي ﷲ لومه الئم ،وذلك
مصدق ًا لقول ﷲ تعا ى " ُك ْن ُت ْم َخ ْ َﺮ ُأ ﱠمة ُأ ْخر َج ْت ل ﱠلناس َت ْأ ُم ُر َ
ون
ٍ
ِ ِ
ِ
َ َْ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ْ ُ َ ﱠ
الله َو َل ْو َآم َن َأ ْه ُل ْالك َتاب َل َكانَ
َْ ْ
وف وت َ ون ع ِن املنك ِر وتؤ ِمنون ِب ِ
ِباملع ُر ِ
ِ ِ
َ
َ ْ َ ْ ْ ُ ُْْ ُ َ ََ ْ َ ُ ُ ْ َ
اس ُقون" )أل عمرانٓ ،الاية
خ ًﺮا ل ُهم ِم ُ م املؤ ِمنون وأك ُﺮهم الف ِ
 .(١١٠ومن هذا املنطلق كانت تلك الدراسة املوسومة بـ "الواقع
املجتم ي لعلماء اليمن خالل القرن السابع والثامن الهجري" ،وال
دف إ ى التعرف ع ى مضام ن الحياة املعيشية للعلماء ي اليمن
إبان تلك الف ﺮة من خالل دراسة مصادر الدخل املادية املتنوعة
للعلماء من تدريس ونسخ للكتب ،زراعة وتجارة وممارسة الحياكة
وغ ﺮها ،املعتمد عل ا ي معاشهم ومس ﺮ م املعرفية والتوعوية ي
املجتمع ،وأبرز املظاهر املجتمعية املتعلقة م من مأكل وملبس
ومشرب ومسكن .ولم يكن العلماء ي املجتمع اليم فصيل منقطع
عن بقية الفئات املجتمعية ع ى الرغم من ك ﺮة انشغالهم بحلق
العلم ومجالسه والتدريس للطالب ،فكانوا نعم العون لعامة
الناس ،فشاركوهم ي كافة ميادين الحياة اليمنية ،وتولوا
ُ
املسؤوليات الجسام ال أنيطت إل م من ٔالامر باملعروف والصدع
بالحق ،والتعرض لكل فساد وبدع خرافات ،وتقديم املساعدات
ٕالانسانية لكافة أفرادﻩ ،ورعاية ٔالايتام واملر والطلبة ،وفض
املنازعات ب ن الخصوم ،وحماية املدن والدفاع ع ا وقت ٔالازمات،
وإنشاء العديد من املآثر الدينية والعلمية ،وإقامة العديد من
املشاريع الخ ﺮية كالسدود والجداول ؤالاحواض الكب ﺮة وغ ﺮها.
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ُ
ت َع ّد الجوانب الاجتماعية وما تفرزﻩ من تقلبات إيجابية
وسلبية ،أحد العوامل املؤثرة ي كافة النوا ي بصفة عامة ،و ى
الناحية املعرفية ع ى وجه الخصوص ،ومن هذا املنطلق جاء اختيار
هذﻩ الدراسة املعنونة بـ "الواقع املجتم ي لعلماء اليمن" كإحدى
ٕالاسهامات ال تعالج بعض الجوانب الحضارية لتاريخ بالد اليمن ي
ف ﺮة من أز ى ف ﺮات تاريخها .وتكمن أهمية هذﻩ الدراسة ي إبراز
لعلماء اليمن باعتبارهم فئة من الفئات
الجانب املعي
الاجتماعية ،وموارد ٔالانفاق املعتمد عل ا ي معاشهم ومس ﺮ م
املعرفية ،وأبرز املظاهر الاجتماعية من مأكل وملبس ومشرب،
ومدى املشاركة الفعلية للعلماء ي التحوالت السياسية
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ،ع ى الرغم من ك ﺮة
مسئوليا م وانشغالهم بحلق العلم ومجالسه وبالتصنيف ،فكانوا
عنصر فعال داخل املجتمع ،وشاركوا أبناءﻩ العديد من مناسبا م
واحتفالي م وأفراحهم وأتراحهم.
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كانت فئة العلماء كبقية الفئات الاجتماعية مما ينطبق عل م
الغ والفقر ،والضيق والفرج ،ولم تكن حيا م ع ى نمطية واحدة
من ارتياد مجالس العلم وحلقه وانشغالهم بالتأليف فقط ،بل
انخرطوا داخل املجتمع اليم وشاركوا أفرادﻩ كافة أنشط م
املتعددة .كما كان العلماء أصحاب اهتمامات أسرية واجتماعية
كبقية الشرائح السكانية فسعوا ي طلب الرزق واملعاش ،واتسمت
حيا م ٔالاسرية بطابع التفاوت والتباين ،فم م َم ْن تم بالوجاهة
والغ وال ﺮوة الطائلة ،وم م امليسورى الحال ،وم م َم ْن اتسم
بالفقر والبساطة لك م جميعا اتسموا بطابع الورع والزهد إال فيما
ندر.
وتنوعت مصادر الدخل املادي للعلماء فذهب بعض العلماء
ممن أثقل م تكاليف الحياة ملزاولة بعض ٔالانشطة من أجل تحس ن
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وقد قسمت الدراسة إ ى مبحث ن ،جاء ٔالاول لدراسة الحياة
املعيشية للعلماء ،وناقش الثاني أدوار العلماء املجتمعية .واستعان
الباحث ي دراسة هذا املوضوع ببعض املناهج البحثية كاملنهج
التاري ي الوصفي ،واملنهج التاري ي التتب ي ،ومنهج تحليل املضمون
الاستقرائي من أجل س ﺮ أغوار الواقع املجتم ي للعلماء .وشكلت
الدراسات السابقة أحد الروافد ال حلحلت العديد من
ٕالاشكاليات ال واجهت الدراسة إال أن معظمها لم يتطرق لدراسة
ٔالاوضاع املجتمعية للعلماء بشكل دقيق وتفصي ي؛ وم ا دراسة
أسامة أحمد حماد املعنونة بـ "مظاهر الحضارة ٕالاسالمية ي اليمن
ي العصر ٕالاسالمي -عصر دول ب أيوب وب رسول" ،والدراسة
املقدمة من عبد الغ ع ى عائض ٔالاهجرى تحت عنوان "الحياة
العلمية ي اليمن ي القرني ن التاسع والعاشر الهجري ن"،
وأطروحة الدكتوراﻩ لطه حس ن هديل املعنونة بـ "الحياة
الاجتماعية ي اليمن ي عصر الدولة الرسولية".
وقد اعتمدت الدراسة ع ى العديد من املصادر املخطوطة
واملطبوعة ال حوت الكث ﺮ من أوضاع العلماء ومصادر الدخل
املادي لد م ومشارك م املجتمعية؛ وم ا وثائق الوقف الغسانية
الخاصة باملدراس الرسولية املحفوظة بدار ٔالاوقاف بتعز ،و ى ي
مجملها ُت ّ
عد من أهم مصادر الدراسة املتعلقة بالرواتب والجامكيات
ال يتحصل عل ا العلماء ودورهم الريادي التعليم واملعر ي،
وكتاب "العقود اللؤلؤية ي تاريخ الدولة الرسولية" ألبى الحسن ع ى
بن الحسن الخزر ى )ت٨١٢.هـ١٤٠٩/م( ،الذي حوى العديد من
تراجم وس ﺮ العلماء ،وقدم تفصيالت مهمة عن حياة العلماء
وأنشط م املعرفية وإنتاجهم التأليفي .كما كانت املراجع العربية من
ب ن مصادر الدراسة ٔالاساسية ال أفادت البحث ي كافة مناحيه؛
وم ا كتاب الدكتور أسامة حماد املعنون بـ "مظاهر الحضارة
ٕالاسالمية ي اليمن ي العصر ٕالاسالمي -عصر دول ب أيوب وب
رسول" الذي أضاف الكث ﺮ من املعلومات الوافر عن املظاهر
الاجتماعية لبالد اليمن.

أوضاعهم الاقتصادية ،فم م من عمل بالزراعة ي ٔالارض ال ي
ملكيته سواء بنفسه أو َم ْن ينوب عنه ،ويستفيد مما تنتجه ٔالارض
وتدرﻩ عليه من أموال ي معاشه ،ومما أسهم ي ذلك ما حصلوا
عليه من مسامحات )إعفاءات( من الخراج ٔالار  ،وظلت هذﻩ
الحرفة واملسامحات متوارثة ف م ما دام العلم والفقه ف م و ى
)(١
ذري م.
ومن النماذج ع ى ذلك الفقيه أبو السجاد بكر بن عمر بن يح
الخرساني )ت .حوا ى٦٠٠هـ١٢٠٣/م( الذي كانت تنتج له أرضه ما
يقوم بكفاية أسرته وبعض الطلبة الوافدين عليه (٢)،والقا
عيﺴ بن ع ى بن مفلت )ت٦٧٣ .هـ١٢٧٤/م( قا الجند الذي
تو ى القضاء ملدة خمس وأربع ن سنة ،وكان راتبه من جزية ال ود
ولم يكن يعينه ع ى مواجهة متطلبات الحياة وتسديد الديون ال
تزايدت عليه ،فاتجه إ ى مزاولة فالحة ٔالارض ال كان يملكها
)(٣
واستفاد من محصولها.
ْ
َ
وهناك البعض من العلماء ممن اعتمدوا ي رزقهم ع ى حرفة
التجارة أو َ
مم ْن كان لهم مال كث ﺮ تاجر به وس ى ي إنمائه والتصدق
ع ى الفقراء ،وضرب من خالله أروع أمثلة الصدق ؤالامانة ،وم م
الفقيه أبو عبد ﷲ الحس ن بن ع ى بن إسماعيل بن أحمد الزبيدي
)ت٦٣٠ .هـ١٢٣٢/م( الذي طلب العلم ي عدن مع اكتساب التجارة
ً
ح امتلك أموالا كث ﺮة ،وضرب أروع ٔالامثلة ي ٔالامانة خالل بيعه
صفقة ألحد التجار وبعد مراجعته لها وجد أن له حوا ي ألف دينار
فردها عليه ،وكان يتصدق ع ى الفقراء واملساك ن (٤)،والفقيه أبو
الحسن ع ى بن محمد بن حجر ٔالاذرى )ت٦٨٥ .هـ١٢٨٦/م( الذي
عمل بالتجارة إ ى جانب عمله بالفقه ح صار من كبار تجار عدن
ً
ووصلت زكاة ماله حوا ي ست ن ألفا (٥)،والقا عبد ﷲ بن ع ى
بن مياس الواقدى )ت٧١٠ .هـ١٣١٠/م( قا عدن الذي مارس
)(٦
التجارة مع املسافرين ي عدن.
ومن ٔالاعمال ال زاولها العلماء من أجل تحس ن أوضاعهم
الاقتصادية ،مهنة نسخ الكتب وبيعها مع العلم بأن العمل ا لم
ً
مجزيا لدى الفقهاء غ ﺮ املشهورين ،ي ح ن افت الناس ع ى
يكن
ما ينسخه بعض الفقهاء املشهورين بالعلم ،ومن الشواهد ع ى
ذلك الفقيه أحمد بن محمد الشيكل بن سليمان بن أبى مسعود
الطوﺳ )ت٦٥٤ .هـ١٢٥٦/م( الذي عمل ي مجال النسخ وكان
معظم قوته منه (٧)،والفقيه أبو بكر ع ى بن محمد الحداد )ت.
٨٠٠هـ١٣٩٧/م( الذي كان يخرج الكتب من ب ن يديه مصححه
)(٨
ومنقحة ،وكان الاعتماد ي معاشه ع ى نسخ الكتب.
و ى هذا الصدد ،كان هناك بعض ٔالاعمال ال مارسها العلماء
لكن ٕالاشارات ال أورد ا املصادر شحيحة ،وم ا مهنة الطب ال
اعتمد عل ا محمد بن أحمد بن ع ى الحموي )ت٧٠٠ .هـ١٣٠٠/م(
الذي قدم اليمن ي عهد السلطان ٔالاشرف ٔالاول وأبدع ي الطب
وألف فيه الكتب (٩)،والفقيه عمر بن محمد البج ي )ت.
٧٥٨هـ١٣٥٧/م( الذي كان أعلم أهل عهدﻩ بالطب وانتفع به كث ﺮ
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تعددت وتنوعت أدوار العلماء ي كافة منا ي الحياة اليمنية،
فهم امللجأ الوحيد لعامة الناسٓ ،الامرون باملعروف والناهون عن
املنكر واملتصدون للفساد ،والناكرون ع ى السالط ن أفعالهم غ ﺮ
ُ ُ
ْ ُ
الحميدة ،وهذا موافق لقول ﷲ تعا ى َ ول َتك ْن ِم ْنك ْم أ ﱠم ٌة َي ْد ُعو َن
ُْ َ ُ َ
َ
َ ْ َ ْ َ َْ ُ َ َْ ْ
وف َو َي ْ َ ْون َع ِن امل ْنك ِر َوأول ِئ َك ُه ُم
ِإ ى الخ ِﺮ ويأم ُرون ِباملع ُر ِ
ُْ
َ
امل ْف ِل ُحون ،(٣٢)وبذلك كان مناط م العديد من ٔالادوار؛ وم ا:
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ً
من الناس ملا كان يصنعه من ٔالادوية ،وخاصة أهل زبيد الذين كانوا
)(١٠
يتطببون لديه.
واتخذ بعض الفقهاء والعلماء من مهنة الشعر وما يعطى لهم
من املديح لكبار الشخصيات الاجتماعية من كبار رجال الدولة
ً
موردا ملعاشهم (١١)،ي ح ن
واملشائخ ؤالاغنياء ورؤساء العشائر
ام ن البعض م م مهنة حياكة ونسج الثياب والخياطة لالعتماد
ع ى ربحها ي معاشهم ،وم م الفقيه املقرئ عبد الكريم بن
إسماعيل )ت٧١٧ .هـ١٣١٧/م( الذي كان يعتمد ي أك ﺮ قوته ع ى
مهنة الحياكة (١٢)،وهناك َم ْن اعتمد ي معاشه ع ى أك ﺮ من عمل
من أجل تحس ن الدخل مثل الفقيه القا منصور بن ع ى بن
عمر العزيزي الشع )ت٧١٨ .هـ١٣١٨/م( الذي عرف بمزاولة
)(١٣
التجارة والزراعة والخياطة.
ومن خالل ما سبق؛ ال يمكن القول بأنه لم يكن هناك فئة من
العلماء اعتمدوا ي معاشهم ع ى الدولة من خالل الرواتب
وٕالانعامات والكسوات وغ ﺮها ،واعتمد مقدار تلك الجوامك -
الراتب الشهري -الذي تحصل عليه العلماء سواء نقدي أو عي
ع ى مقدار الوقف وشروط الواقف (١٤)،وقد ورد ي الوثائق
الخاصة بأمالك سالط ن الدولة الرسولية ما كان يصرف لهم من
رواتب وإكراميات ،وم ا ع ى سبيل املثال أن مدرس الحديث ي
ً
شهريا ع ى إحدى وأربع ن وثلث
املدرسة ٔالاشرفية كان يحصل
ً
ً
دينارا سبباً
ً
ً
دينارا شهريا ،وأربع ن
زبديا) (١٥من الحبوب ،وعشرين
للكسوة ومقطع بياض )قطعه قماش أبيض( (١٦)،وهكذا حصل
العلماء املرتب ن داخل صروح العلم ع ى رواتب ساهمت ي تحس ن
أوضاعهم.
وتو ى البعض منصب القا أو منصب قا القضاة ،وكان
السالط ن يختارو م بدقه وعناية شديدة َ
مم ْن اتصفوا بالزهد
والورع والعدل وال اهة (١٧)،واختلف راتب القا من منطقة إ ى
أخرى ح وصل إ ى خمسة عشر ً
دينارا ي منطقة الجند ،و ى عدن
ً
دينارا ،مما يجعلهم يعيشون حياة بسيطة ،ومما
ثالث ن أو أربع ن
يدلل ع ى ذلك الفقيه أبى بكر محمد بن أحمد الجنيد قا عدن
الذي بلغ من زهدﻩ أنه ال يملك سوى لباس واحد يلبسه ،مما دفع
ً )(١٨
السلطان املظفر أن يزيد جامكيته إ ى أربع ن دينارا.
و ى هذﻩ الحالة املتدهورة والوضع املادي املتدني للقضاة لجأ
البعض -القليل -م م لسلوك طرق غ ﺮ مشروعة للحصول ع ى
ٔالاموال واب از أموال الناس والحصول ع ى الرشوة ،ي ح ن تصدى
البعض لهذﻩ العادة وبذلك أصبحت ثروة القضاة تحوم حولها
)(١٩
الش ات فكانت مصدر للمصادرة بعد ان اء مد م.
أما عن ٔالاحوال املعيشية للعلماء ،فقد اتخذت منا ي ش
متعلقة بامللبس واملأكل واملشرب واملنازل وإكرام الضيف والزواج
وغ ﺮها ،فكان لباس العلماء متفاوت من مكان إ ى أخر حسب
املستوى املعي  (٢٠)،فمالبس العلماء والقضاة كانت مالبس
فضفاضة خاصة م (٢١)،وعرفت تلك املالبس بالفرجية (٢٢)،ويش ﺮ

القلقشندي إ ى أ ا مالبس القضاة والعلماء وأصحاب الوظائف
الديوانية والوزراء وكبار املوظف ن من رجال العلم (٢٣)،كما لبس
بعض العلماء والقضاة سوسية )ثياب حرير( وعل ا ملحفة
وعمامة ،إال أن لبس العامة من الفقهاء عبارة عن قميص بجيب
ونعل ن عربي ن وطاقية -كوفية -توضع ع ى الرأس (٢٤)،كما لبس
بعض الشعراء العمائم املعقودة (٢٥)،وكان فقهاء الصوفية لهم
لباس خاص ملون بعضه كاملدرع والجبة الصوفية ،ولبس البسطاء
من الصوفية لباس القمصان املرقعة ووضعوا ع ى رؤوسهم
)(٢٦
الطوا ي.
ومن املظاهر ال تش ﺮ إل ا املصادر ،املأكل وامللبس ،فقد
اتصف العلماء اليمنيون بتنوع وجبا م الغذائية وتفننوا ي
تشكيلها وتلوي ا ،واختلفت حسب املستوى املعي املادي واملكانة
الاجتماعية ،فتناولوا التمر والخ  ،وشربوا ٔالالبان ،وتناولوا
ٔالاسماك الخاصة بأصحاب املناطق الساحلية ،واستخدموا العطور
)(٢٧
ؤالاطياب.
وكانت منازل العلماء ومحتويا ا تختلف من فئة إ ى أخرى
حسب املستوى املعي والوجاهة الاجتماعية ،فالبعض امتلك
ً
بيوتا فخمة واسعة ،والبعض كان يسكن ي مساكن بسيطة ،وعاش
البعض ي بيوت من الغاب والبوص والخيام واتخذوا من ٔالاماكن
الخالية مأوى لهم ،أما محتويات املسكن فقد تنوعت ما ب ن أدوات
)(٢٨
إضاءة ومقاعد وأسرة وأدوات وآنية وغ ﺮها.
ومن عادات العلماء عادة إكرام الضيف ،وقد جسد العلماء
تلك العادة خ ﺮ تجسيد وضربوا ف ا أروع ٔالامثلة؛ وم م الفقيه
محمد بن ع ى بن إسماعيل الحضرمي )ت٦٧٤ .هـ١٢٧٥/م( الذي
ً
سائال ً
شيئا من الدنيا فردﻩ ،بل ربما لقيه السائل ي
ما سأله
الطريق فيعطيه بعض ثيابه ،ويروى أن سائل جاءﻩ فدخل البيت
)(٢٩
فلم يجد سوى الطعام الذي أعد ألوالدﻩ وأهله فأعطاﻩ للسائل.
ويأتي الزواج وتعدد الزيجات لدى العلماء والفقهاء من أبرز
املظاهر الاجتماعية ،فقد انتشرت ي هذا الوسط وخاصة ب ن فئة
ميسوري الحال بصورة ملحوظةَ ،
ومم ْن اش ر بذلك الفقيه
إسماعيل الحضرمي )ت٦٧٦ .هـ١٢٧٧/م( (٣٠)،وربما تعود ك ﺮة
الزيجات إ ى تنقل وترحال العديد من العلماء ورجال الدين ب ن
مراكز وحواضر العلم اليمنية وٕالاسالمية ،أو بسبب التجارة عندما
يسافرون إ ى بلد ما ي وجون ببعض بنات املناطق ال يمكثون ا
ً
)(٣١
خوفا من الوقوع ي الفتنه.
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وكانت حياة السالط ن ال مارسوا ف ا ال ﺮف والبذخ وبناء
القصور والدور الفاخرة مدعاة إ ى تعا ى ٔالاصوات ال زادت ي
تنديدها و ى ترى البؤس والفقر ع ى بيوت الرعية من البسطاء
وترى البذخ والنعيم ع ى بيوت ساد م ،ويعد صوت الشيخ أحمد
بن علوان من أع ى ٔالاصوات املنددة بسياسة البذخ لدى السالط ن
وخاصة السلطان املظفر ي بناء القصور الفاخرة السيما عند
مقارن ا بمساكن الفقراء املتواضعة ،فتوجه إليه بقصيدة يعاتبه
ويوضح له إسرافه وبذخه فقال:
ياثالث العمرين أفعل كفعلهما
وليتفق فيه منك السر والعلن
واستبق عدال يقول الناظر له
نعم املليك ونعم البلدة اليمن
ً
قصورا مشيدة
عار عليك
)(٤١
وللرعية دور كلها دمن
ومن ٔالاساليب ال اتخذها العلماء ي معارضة السياسة
الغاشمة للسالط ن والوالة ،ما قام به بعض الفقهاء ي عهد
السلطان املظفر يوسف ممن أرادوا أن يبلغوا وجهة نظرهم
واع ﺮاضهم ع ى سياسة الظلم الغاشم عن طريق أسلوب الاستفزاز
الذي أغضب الكث ﺮ من الظلمة ،مثلما فعل الفقيه أبو إسحاق
يعقوب بن الكميث الذي كان ما يمر ببيت ظالم أو رآﻩ غطى وجهه
ووجه دابته ،رافضا النظر إ ى وجوههم ال ال يتشرف ح بالنظر
)(٤٢
إل ا.
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 محاربة ومعارضة الفساد والبدع والخرافات:
نال العلماء مكانة اجتماعية مرموقة داخل املجتمع اليم  ،مما
جعل عامة أفراد املجتمع يلتفون حولهم ،فكانوا حملة الشريعة
املطهرة ،وهم القدوة املاثلة ألوامرها وأحكامها ،ومن هذا املنطلق
لعب العلماء والفقهاء ً
دورا كب ًﺮا ي محاربة الفساد والبدع
والخرافات والعادات السيئة عن طريق ٕالارشاد والوعظ أو عن
طريق التصدي له ً
فعليا.
ُوت ّ
عد عادة شرب الخمور من أهم البدع والعادات ال تصدى
لها الفقهاء والعلماء داخل اليمن وشددوا ع ى محارب ا ومعاقبة
شارب ا ًأيا كانت مكانته ،وقد ع ﺮ العلماء عن موقفهم من هذﻩ
العادة السيئة ال تفشت بشكل كب ﺮ كل بأسلوبه الخاص ،حيث
قام الفقيه أبو الفداء إسماعيل بن محمد الحضرمي الحم ﺮي الذي
رسميا إ ى السلطان املظفر يوسف ً
ً
طالبا منه إبطال ومحاربه
تصدي
شرب الخمور ،وعرض عليه بعض ٓالايات القرآنية ال تحرم شرب
الخمر ،ورغم حماس السلطان املظفر ملحاربه ومعاقبة شاربيه ،إال
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 املناصحة للسالط ن والحكام ؤالائمة وٕالانكار عل م:
كان حملة العلم ي أي زمان ومكان وال زال هم أصحاب ٔالامر
باملعروف والناهون عن املنكر ،واملتصدون لألفعال والتصرفات
الخاطئة (٣٣)،وهذا نابع من خ ﺮية تلك ٔالامة ،والس ﺮ ع ى نهج
السلف الصالح ي مناصحه السالط ن والصدع بالحق ،ال يخشون
ي ﷲ لومه الئم ،منفذين قول الن ص ى ﷲ عليه وسلمَ " :م ْن رأى
منكم ً
منكرا فليغ ﺮﻩ بيدﻩ ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع
فبقلبه ،وذلك أضعف ٕالايمان" (٣٤)،فأدى ذلك إ ى إنزالهم م لة
تليق بمكان م العلمية ،فاتخذوا م م جلساء ونصحاء ع ى مر
ٔالازمان.
وأدت سياسية السالط ن املجحفة ي حق الرعية ،سواء كانت
تحت أي مسم كان ،كالضرائب أو الجبايات املختلفة إ ى تصدى
العلماء لتلك السياسة املجحفة ،وم ا ما قام به الفقيه محمد
املأربى )٦٣٨هـ (١٢٤٠/تجاﻩ الطبيب ال ودى الذي كان يعمل لدى
ً
السلطان املنصور عمر ،وقد رآﻩ الفقيه ر ً
اكبا بغال وبرفقته عدة
ً
غلمان فظنه ً
قاضيا ،فلما علم بحقيقة أمرﻩ انقض عليه
وزيرا أو
ضربا م ً
واجتذبه من فوق البغل وألقاﻩ ع ى ٔالارض وضربه ً
ﺮحا،
وقال يا عدو ﷲ تعديت حدودك وخرجت عن واجب الشرع فينب ي
إهانتك ،فلما بلغ ٔالامر إ ى السلطان أرسل رسول إ ى الفقيه يسأله
عن السبب ،فقال الفقيه للرسول سلم ع ى موالنا السلطان وعرفه
أنه ال يحق أن ي ﺮك ال ود يركبون البغال بالسروج وال يحل أن
ي ﺮأسوا ع ى املسلم ن ،فما كان من السلطان إال أن أرسل الطبيب
ال ودي إ ى الفقيه ليعرفه ما يجب عليه من الشرع من أجل
)(٣٥
فعله.
وتصدى العلماء والفقهاء لسياسة السالط ن الظاملة مع ﺮين
عن الواقع املرير والظلم الجاسم الذي كان يعانى منه عامة الناس،
وما ترتب عليه من انعكاسات تع ﺮ عن أحوالهم ي مختلف البقاع
اليمنية ،وم م الشيخ أحمد بن علوان )ت٦٦٥.هـ٢٦٦/م() (٣٦الذي
بعث بقصيدة إ ى السلطان نور الدين عمر ،بعد أن أثارته سياسته
ي فرض الضرائب ع ى أها ي جبل ذخر) (٣٧وص ﺮ (٣٨)،فوجه إليه
رسالة بليغية وصريحة ينتقدﻩ ف ا ع ى سياسته وسياسة عماله ي
جباية الضرائب الجائرة ،ال أطلق عل ا ي رسالته مصطلح "غرس
)(٣٩
الشيطان".
وشغلت أوضاع الفالح ن الشيخ أحمد بن علوان ملا كان يرى
ف ا من الظلم والجور عل م من ك ﺮة الضرائب والجبايات ال
كانت تؤخذ م م ،فع ﺮ ابن علوان عن معاناة هؤالء سواء أها ي
امة والجبال وغ ﺮهما ي قصيدته يطلب ف ا من السلطان
املنصور نور الدين عمر إسقاط الضرائب والجبايات ال أرهق ا
كواهل عامة الناس ،ويقول ف ا:
هذﻩ امة ال دينـار عندهـم
ولحج وأب ن بل صنعاء بل عدن
فما ذنوب مساك ن الجبال وهم

ج ﺮان بينك ؤالاحالف والسـكن
ؤالاضعفون وما يقتات أجزلهم
)(٤٠
إال ا جرت املسحاة والحجـن
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وس ى العديد من العلماء ملعارضة ومحاربة بعض البدع ال
انتشرت ب ن الناس السيما ما كان يعيش فيه بعض رجال الفرق
الدينية مثل الصوفية وغ ﺮهم ممن اتبعوا العديد من املبتدعات ي
مأتمهم واحتفاال م ،مما دفع البعض من الفقهاء للتدخل من أجل
تغ ﺮ الواقع داخل أفراد تلك الفرق وإعاد م إ ى الطريق الصحيح،
مثل قيام املقرئ ع ى بن صالح الحضرمي أثناء تواجدﻩ عند
السلطان املجاهد حيث دخل عليه ً
كتابا أهداﻩ له بعض املبتدعة،
فلما تصفحه الحضرمي أنكر ما فيه وبرئ إ ى ﷲ تعا ى مما فيه،
ً
حاضرا املجلس ،فردﻩ املجاهد عليه
وكان من أهدى هذا الكتاب
)(٥٤
وأمرﻩ بإتالفه.
 التعاون والتكافل الاجتما ي وصورﻩ:
)(٥٥
اتسم املجتمع اليم بسمة التعاون والتكافل الاجتما ي،
وعرف بقوة وتماسك أفرادﻩ السيما ي أوقات املحن ؤالازمات وعند
نزول املصائب ،مما ساهم ي خلق أجواء من املحبة ؤالالفة
وال ﺮابط ب ن الناس ي هذا الزمان.
وقام بعض ميسوري الحال ي ظل ٔالاوضاع املادية الصعبة ال
تمر ا فئات املجتمع اليم باستغالل مثل تلك الفرص ي فعل
الخ ﺮ والتكفل بطعام ولباس بعض ٔالاسر الفق ﺮة مما يش ﺮ إ ى صور
التكافل الاجتما ي والتماسك ب ن فئاته ،ومن الشواهد ع ى ذلك ما
يذكر عن الفقيه أبا عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ بن ع ى الهرم ى )
ت٦٦٨ .هـ١٢٦٩/م( بكى عليه أربع ن ً
بيتا بعد وفاته بسبب أنه كان
)(٥٦
يقوم بتكفل متطلبات تلك البيوت بدون علم أحد.
و ى حضرموت نجد أروع ٔالامثلة ع ى تجسيد التكافل الاجتما ي
وٕالانفاق ع ى الج ﺮان وأصحاب الحاجات ،الشيخ عبد ﷲ بن
علوي )ت٧١٣ .هـ١٣١٣/م( الذي كان يسأل عن أحوال ج ﺮانه
وأصحابه مر ًارا وتكر ًارا ح أن ج ﺮانه أوقدوا النار ي تنورهم ولم
ً
حياء من ك ﺮة إحسانه.
يكن لد م الخ
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أن ما كانت تجنيه الدولة وخزائ ا من ضرائب دفعت بعض
الخواص إ ى نصحه بعدم تحريمها ملا لذلك من أثار ع ى مالية
)(٤٣
الدولة.
وكانت محاربة أصحاب البيوت ال تصنع ف ا الخمور من
ٔالاساليب ال اتخذها العلماء ي معارضة الخمر حيث أثارت
حفيظة الفقهاء ملا يتعرض له ٔالاها ي من أذى خاصة املقيم ن ي
مناطق إنتاج الخمور ،إ ى جانب ٔالاذى الذي يتعرض له املصلون ي
املساجد القريبة من أماكن ٕالانتاج ،فنجد الفقيه أبا محمد عبد
ﷲ الشع املعروف بابن الخطيب )ت٦٩٧ .هـ١٢٩٧/م( ي مدينة
عدن دعا إ ى تجميع الناس من حوله ملحاربة أصحاب البيوت
بعدن ،وال كانت قريبة من املسجد الذي يصلون فيه ،حيث
هاجموا تلك البيوت وكسروا ما ا من ٔالاواني وأراقوا ما ف ا من
الخمور ،رغم رفض وا ى املدينة ملا كان ألصحاب هذﻩ البيوت من
)(٤٤
أموال يدفعو ا لخزينة الدولة.
وقام بعض مشائخ املناطق بدور كب ﺮ ي محاربة شرب الخمور
وذهبوا إ ى معاقبة كل من يخالف ذلك ،وم م الشيخ عبد الوهاب
ً
صائحا
بن يوسف بن عزان العرا ي )ت٦٧٢ .هـ١٢٧٣/م( الذي أمر
ً
ومناديا ي بلدﻩ الواقعة تحت حكمة و ى العوادر) (٤٥بتحريم شرب
ً
ً )(٤٦
تشديدا عظيما،
الخمور ،بعد أن تاب وشدد ي محاسبة شارب ا
كما يذكر أن الفقيه ابن املظفر منصور بن جعدار )ت.
ً َ
وحربا مل ْن يشرب
٧٥٣هـ١٣٥٢/م( أنه كان من أشد الناس عداوة
الخمر ،ح أنه دخل ع ى أم ﺮ حرض (٤٧)،وهو يشرب الخمر،
)(٤٨
فأنكر عليه ذلك وكسر ٓالانية عندﻩ.
ومن البدع ال تصدى لها العلماء والفقهاء ي املجتمع اليم
كان انتشار واستعمال أآلت اللهو والطرب ،ملا ف ا من مخالفة
ومعارضة لتعاليم الدين الحنيف ،وعارضوا هذا ٔالامر أمام
السالط ن دون الخوف من عاقبة ٔالامور ،مثلما فعل الفقيه أبو
ً
الحسن ع ى بن صالح الحضرمي عندما وجد خادما للسلطان
املجاهد وبيدﻩ آالت اللهو )العود( يحملها ملفوفة بثوب من الحرير
ً
قاصدا ا السلطان ،فأخذها من يدﻩ ،وضرب ا الجدار ح
كسرها ،فذهب الخادم يبكى إ ى السلطان ،فلم علم املجاهد بذلك
سجد هلل ً
شكرا ،وقال "الحمد هلل الذي جعل ي زماني َم ْن ينكر ع ى
)(٤٩
امللوك وال يبال".
وكانت الرشوة أحد دروب الفساد املنتشرة داخل املجتمع
اليم  ،لك ا وجدت َم ْن يتصدى لها من شريحة الفقهاء ،وم م
القا ابن العتيق أبو بكر محمد بن أحمد الجنيد قا عدن
الذي تو ى القضاء بعد قا عرف بالعنﺴ اش ر عنه وعما حوله
من عماله وكتابه ووكالؤﻩ قبول الرشوة )مبالغ مالية( من أصحاب
القضايا ،ح أن بعض كتابه أراد دفع بعض املبالغ إ ى القا أبى
الجنيد كعادة َم ْن سبقه فقال "ال حاجه ي ب ء من ذلك،
وأحذرك أن تأخذ أنت أو أحد من أصحابك ً
شيئا يزيد عن الواجب
من ٔالاجرة ،فإن فعلتم أخرجكم من البالد صاغرين ،وم عدتم ي

بمثل ذلك نكلت بكم ،وأعلم أصحابك بذلك ،واتقوا ﷲ تعا ى
)(٥٠
بأنفسكم وبالناس".
ً
ومن العادات ال اش رت ا زبيد خاصة واملجتمع اليم
ً
عامة عادة السبوت (٥١)،فتصدى لها العلماء ملا ف ا من منكرات
وخروج عن الشرع ومفاسد ومعا واختالط ،دفعت العديد من
)(٥٢
ذوى الحمية إ ى ترك زبيد ملا تشهدﻩ أيام السبوت من مفاسد،
وتش ﺮ املصادر إ ى أنه بسبب عادة السبوت رحل عن زبيد عدد كب ﺮ
من العلماء قدروا بحوا ي سبعمائة بيت من بيوت العلماء وأهل
النجدة والحمية م م ،والتجاء الكث ﺮ م م إ ى الجبال ،بل هاجر
البعض م م إ ى الحبشة منكرين ع ى من تخلف م م وبقى بزبيد،
ح أن البعض كتب إ ى بعض أقاربه -من تخلفوا عن الخروج من
زبيد -بعض أبيات الشعر فقال:
تجنب زبيد وال تطأها وال تغررك يا بن أ ي زبيد
)(٥٣
ففي يوم السبوت ترى مسأوى أت ا يوم سب م اليــهود
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و ى أوقات ٔالازمات والكوارث كان للعلماء ً
دورا ي كفالة ورعاية
ٔالاسر املتضررة من الجوع والحاجة والفاقة وانعدام الطعام وارتفاع
ٔالاسعار ،وساهم البعض ي إقراض بعض الفالح ن ي أوقات
القحط واملجاعة وقلة ٔالامطار ،ومما يؤكد ذلك أن الفقيه ع ى بن
الحس ن البج ى الذي امتلك ثروة طائلة وأموال وأمالك واسعة،
كان ي أوقات ٔالازمات والشدائد يقرض املزارع ن ويمدهم باألموال
ليتمكنوا من زراعة أراض م وإصالحها وعمار ا ،بل بلغ من حبه
لفعل الخ ﺮ أنه عندما كان يحاول البعض رد القرض بعد الحصاد
فيقول لهم " أنتم ي ِح ًل مما كان ي ي ذمتكم ،وﷲ ما قرضته
)(٥٧
إليكم إال صدقه لوجه ﷲ تعا ى".
كذلك كانت الديون إحدى أوجه التكافل وتقديم الخدمات
الاجتماعية ،حيث أثقلت الديون كواهل العديد من أصحا ا ،فقام
أها ي الخ ﺮ من العلماء باملشاركة ي تسديد الديون ،والتكفل بما
عل م من ال امات مالية ومديونات ،سواء تجاﻩ الدولة أو غ ﺮها،
كما بحثوا عن أصحاب الحاجات ممن عرفوا بك ﺮة ٔالاوالد السيما
الذين ال يعرفون عن بيو م ً
شيئا فكانوا يرسلون إل م الحبوب
والزيوت دون أن يفصحوا عن هوي م أو التبا ي بما يفعلون ،كما
استغلوا أسفارهم ي السؤال عن أصحاب الحاجة ي مناطق
)(٥٨
ترحالهم من أجل التصدق عل م.

 حفظ ٔالاموال لدى العلماء:
ً
ً
عرفت اليمن أثناء تلك الف ﺮة نظاما أوليا للبنوك وٕالايداع
ً
رجال من ذوى
لألموال والذخائر ،حيث كان رجال القبيلة يختارون
ً
ٔالامانة والثقة عارفا بالحساب إليداع ٔالاموال والذخائر لديه مقابل
الحصول ع ى فائدة معلومة تدفع له كرسم ع ى هذﻩ الخدمة
وساهم العلماء ي هذا امليدان ،ومن أشهرهم الفقيه أبو العباس
أحمد بن زيد الشاورى الذي أصبح بيته ً
مكانا لحفظ ٔالامانات
وٕالايداعات ؤالاشياء الثمينة (٦٤).ويش ﺮ الخزر ى إ ى ما يفيد معرفة
أها ي اليمن نظام ٕالايداع ٔالاه ي ،وذلك عند الحديث عن وفاة
الفقيه يوسف بن أبى بكر بن عبد ﷲ بن يح )ت٧٢٣.هـ١٣٢٣/م(
ً
إذ أشار إ ى أنه كان لديه ودائع أهل تلك الناحية ،وكان عاملا
ً
)(٦٥
بالحساب موثوقا ي أمانته ،ومحل ثقة أهل املنطقة ال يقط ا،
ويالحظ أن معظم َم ْن مارس دور ٔالام ن وحافظ ٔالاموال من العلماء
ً
ً
تعرضا من قبل السلطات ،ومحل ثقة
نظرا ألنه أقل الناس
)(٦٦
للجميع.
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 الس ي ي رعاية ٔالايتام وطلبة العلم:
ومن أبرز ٔالادوار ال أداها ذوو املقدرة واليسار من الفقهاء
والعلماء ،الس ي ي مساعدة ذوى الحاجة من ٔالايتام ؤالارامل
وطلبة العلم واملنقطع ن للعبادة ،وتمدنا املصادر التاريخية اليمنية
بالعديد من النماذج ،وم ا ما عرف عن الشيخ علوان بن عبد ﷲ
بن سعيد الجحدارى )ت٦٦٠.هـ ١٢٦٢/م( ،والفقيه صالح بن
إبراهيم بن ع ى بن أحمد الغ ى )ت٦٦٥.هـ١٢٦٦/م( برعاي م
لأليتام ،وكانوا من أك ﺮ الناس شفقه ومحبة لهم ،ح إن أحدهم
كان يصنع ي النصف من شعبان من الحلوى ال ء الكث ﺮ ليفرقه
)(٦٧
ع ى الضعفاء ؤالايتام وطلبة العلم.
وخصص البعض م م املبالغ املالية أو العينية كأحباس ع ى
املدارس ال قاموا ببنا ا لكفالة املرتب ن ا من ٔالايتام والطاقم
الوظيفي ،ويحصلون ع ى رواتب شهرية سواء عينية أو نقدية ،ولقى
طلبة العلم الرعاية الكاملة ،ومن الشواهد ع ى ذلك ما يذكرﻩ
الوصابى أنه بلغ من عناية أهل الخ ﺮ واملقدرة بطلبة العلم
واملنقطع ن للعبادة بمنطقة وصاب أ م كانوا يرسلون إل م الطعام
ي مدارسهم بشكل يومي ،كما وصل م ٔالامر إ ى بناء املساكن
والبيوت لهؤالء الطلبة ،رغبة م م ي يئة املناخ املناسب لهم
للتحصيل الدراﺳ  (٦٨).كما اهتم أيضا العلماء بطال م حيث أقاموا
ً
لهم ي ليلة زفاف بعضهم الوالئم ،وتكفلوا بتلك النفقات رغبة ي
الحصول ع ى ٔالاجر والثواب من ﷲ سبحانه وتعا ى ،مثل قيام
الشيخ الفقيه أبو عمر عيﺴ بن إقبال بن عيﺴ الهتار
)ت٦٠٦.هـ١٢٠٩/م( بزواج أحد طالبه الفقراء بعمل وليمه ،ودعا
)(٦٩
إل ا ً
جمعا من ٔالاهل ؤالاصدقاء.
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 فض ال اعات والخصومات ب ن ٔالاطراف:
ومن ٔالادوار ال شارك ا العلماء ي ميادين الحياة اليمنية
املختلفة ،تدخلهم ي حل املشاكل واملنازعات ال تحدث ب ن الناس
ؤالامالك كما تدخلوا ي حل الصدام والخالفات
حول ٔالارا
القائمة ب ن الحكام ومن دو م من ٔالامراء والعشائر والسلطنات و ى
ٔالاخطر دموية واستباحة للحرمات ،فكانوا كث ًﺮا ما يندبون أنفسهم
للقيام بالتوسط لحل تلك الخالفات الناشبة بي م .ومن أمثلة
العلماء الذين قاموا بذلك الفقيه محمد بن الحس ن البج ى
ً
ً
اجتماعيا ب ن القبائل
مصلحا
)ت٦٢١.هـ١٢٢٤/م( ،حيث كان
املختلفة ،وكان ينتقل من مدينة إ ى أخرى لإلصالح ب ن الخصوم،
)(٥٩
ويغيب عن بيته الشهور العدة ي ٕالاصالح ب ن الناس.
وكان الناس يلجئون إ ى الفقيه ابن عبد ﷲ محمد بن ع ى بن
أبى القاسم الربا ى )ت٦٨٢.هـ١٣٨٣/م( ي حل املنازعات الخاصة
بال ﺮكات وغ ﺮها (٦٠)،وهذا ٕالامام أبو العباس أحمد بن موﺳ بن
ع ى بن عمر بن عجيل )ت٦٩٠.هـ١٢٩١/م( عرف بالعلم الغزير
وٕالاصالح ،وكان امللوك يقصدونه للزيارة والت ﺮك ويعظمونه ويقبلون
شفاعته ي الخارج ن ،كما كانت له حظوة لدى القبائل العربية
فكان الناس يحتمون به أثناء قوافل الحج من غارات القبائل،
)(٦١
ويذكر عنه أنه تو ى وهو يكتب الشفاعات لبعض املسلم ن.
َ
ومم ْن تصدر لحل املنازعات العرقية الشيخ تقي الدين عمر بن
سليمان ال ﺮا ى املتو ى ي أواخر املائة الثامنة من الهجرة ،والذي
واملشكالت الخاصة ال
ُعرف بإصالحه ب ن الناس ع ى ٔالارا
تحدث ب ن أفراد القبائل (٦٢)،والفقيه عمر بن أبى حزيه الذي اش ر

بفض ال اع ب ن القبائل والعشائر ،ح إذا ما أرادوا التواصل مع
سالط ن ب رسول جعلوا لهذا الفقيه الوساطة ب ن العشائر
)(٦٣
والسلطة.

א
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 دورهم ي الحماية والدفاع عن املدن:
ومما يدخل ضمن الخدمات الاجتماعية ال كان يقوم ا
الفقهاء والعلماء داخل املجتمع اليم حماية املدن والدفاع ع ا
أثناء الحروب واشتداد الحصار والغزو دف الحفاظ ع ى أموالهم
وأمالكهم من ال ب والسرقة ي مدة انتشار الفو والاضطراب،
ومما يذكر ي هذا الشأن ما يش ﺮ إليه ابن حاتم أن من دافع عن
مدينة املنصورة بالدملوﻩ عندما هاجمها املماليك بعد مقتل
السلطان املنصور عمر كانوا شخصيات من عامة الناس
ً
ً
دفاعيا
مجلسا
والعلماء (٧٠).وشكل العلماء أثناء دفاعهم عن املدن
يتو ى قيادة أها ي املدينة وتوزيعهم ع ى أبوا ا وأسوارها لصد أي
هجوم قد يتعرض له ٔالاها ي ي أي لحظة ،وخ ﺮ مثال ع ى ذلك ما
قام به أها ي مدينة الجند أثناء حصار الشيخ علوان الجحدارى ي
عصر السلطان املظفر يوسف ٔالاول ،وم م أها ي زبيد الذين دافعوا
عن مدين م بكل شجاعة وبسالة ً
نظرا ملا شهدته من أحداث ضارية
ودامية ،وذلك من خالل تأم ن ٔالاسوار ؤالابواب ومنع أي قوة
عسكرية من الدخول إل ا وذلك ي ظل غياب القوة الرسمية
)(٧١
للدولة.

خرجت تلك الدراسة بعدد من النتائج وال يمكن إيجازها ي ٓالاتي:

 تنوع املوارد املعيشية للعلماء من خالل مزاولة العديد من
الحرف املهنية كسبيل لكسب الرزق والاكتفاء املادئ ،الامر
الذي جعل كث ًﺮا م م يشق طريقه ي طلب العلم ،ويقدم
الخدمات الاجتماعية والثقافية ملجتمعا م ولحضار م
ٕالاسالمية.

 نال العلماء العديد من املسامحات )ٕالاعفاءات( الخراجية،
وال كانت بمثابة منح من السالط ن جراء تفوقهم املعر ي وسمو
مكان م.

 تجسيد العلماء لقيمة ٔالامانة والصدق وغ ﺮها من القيم،
فكانوا بمثابة مشاعل للعلم ،والخلق الرفيع ،والعادات
والتقاليد الحميدة.
 التنوع والتباين ي املستويات الاجتماعية عند شريحة العلماء
نتيجة الاختالف ي النوا ي املادية واملكانة العلمية ،مما أثر ع ى
كافة الجوانب الحياتية من مأكل وملبس ومشرب وغ ﺮها.

 مجا ة العلماء للعديد من ٔالامراض املجتمعية واملفاسد
املنتشرة داخل املجتمع اليم كالرشوة والسبوت والخمر
وغ ﺮها.
 تكاتف العلماء مع با ي القوى الاجتماعية إلبراز املجتمع اليم
كوحدة واحدة والتعاون فيما بي م ،وأ م كانوا من أبرز
العناصر القادرة ع ى تو ى املناصب الدينية وٕالادارية وغ ﺮها.
 مساهمة العلماء ي التكفل بالطالب وصرف املورد النقدية
والعينية ،وإقامة املساكن والبيوت لهؤالء الطلبة ،رغبة م م ي
يئة املناخ املناسب لهم للتحصيل الدراﺳ .
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 مشاركة العلماء ي التصدي لحل ٕالاشكاليات واملنازعات ال
تحدث ب ن الناس حول ٔالارا ؤالامالك ،كما تدخلوا ي حل
الخالفات القائمة ب ن الحكام ،ومن دو م من ٔالامراء والعشائر
والسلطنات.
ً
ً
 أن الدور املناط بالعلماء كان دور
سلوكيا وسط
اجتماعيا
الناس ،حيث إ م ساهموا ي كافة الخدمات الاجتماعية ،بل
إ م بسلوكهم القيم ٔالاخال ي كان لهم ٔالاثر الجليل ي نشر
ٕالاسالم من خالل رحال م التجارية ببلدان الشمال ٕالافريقي
والشرق ٔالاسيوي.
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 تو ى الوظائف ٕالادارية والدينية:
اتسمت فئة العلماء وطال م بأ م ٔالاك ﺮ كفاءة لتو ى املناصب
ً
ً
ً
الدينية وٕالادارية ً
واستعدادا وتأهيال لتو ى
إعدادا
نظرا أل م أك ﺮ
تلك املناصب بدرجة فعلية ،رغم أن الكث ﺮ م م كانوا يرفضون تلك
ً
ً
ً
وزهدا ،إال أ م تولوها ،وتو ى البعض أك ﺮ
تورعا وإجالال
املناصب
من وظيفة ي أن واحد .وتش ﺮ املصادر واملراجع التاريخية إ ى العديد
من النماذج ،وم ا أن الفقيه أبا الحسن ع ى بن الحسن ٔالاصابى
)ت٦٧٥.هـ١٢٧٦/م( تو ى التدريس ي املدرسة املظفرية بتعز حيث
كان أعلم فقهاء زمانه (٧٢)،والفقيه أبو سليمان داود بن إبراهيم
ً
ورعا ز ً
عارفا خب ًﺮا ً
اهدا،
الزيل ى )ت٧٠٩ .هـ١٣٠٩/م( كان فق ً ا
درس باملدرسة الشعبية بمدينة تعز وانتفع به كث ﺮ من الطلبة وكان
)(٧٣
مبارك التدريس.
و ى تريم تو ى القضاء القا أحمد بن محمد بن أبى عيﺴ
)ت٦٢٨هـ١٢٣١/م( الذي امتحن بالقضاء ،ولم يتوله إال بعد أن
أقرع بينه وب ن غ ﺮﻩ ،كما هددﻩ السلطان بالرحيل ،وكان من شدة
ً
ً
حاجزا
ورعه أن يجعل بينه وب ن املتخاصم ن
وسدا (٧٤)،ومن
العلماء الذين شغلوا أك ﺮ من وظيفة الفقيه ابن عبد ﷲ سالم من
ْ
نصر الحزارى )ت٧٥٨.هـ١٣٥٧/م( الذي كان مشغول بال َف َت ِاوي
والقضاء إال أنه كان يقوم بالتدريس ووصف بأنه مبارك
)(٧٥
التدريس.
وإ ى جانب ما سبق من أدوار قام ا العلماء داخل املجتمع
اليم  ،كانت لهم عدة إسهامات مثل املشاركة ي ٔالاعمال الخ ﺮية
وإقامة العديد من املشروعات العلمية ،واملآثر الدينية ،والسدود،
)(٧٦
والجداول ،ؤالاحواض الكب ﺮة وغ ﺮها.

}^ í³
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) (١الوصابي :تاريخ وصاب املسمى "الاعتبار ي التواريخ وٓالاثار" ،تحقيق عبد
ﷲ محمد الحب  ،دار املعرفة ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى١٩٧٩ ،م ،ص
.١٨١
) (٢الشر ي :طبقات الخواص أهل الصدق وٕالاخالص ،تحقيق عبد ﷲ محمد
الحب  ،الدار اليمنية للنشر والتوزيع ،صنعاء ،الطبعة ٔالاو ى١٩٨٦ ،م،
ص.١١٦
) (٣الجندي :السلوك ي طبقات العلماء وامللوك ،تحقيق محمد بن ع ى ٔالاكوع،
وزارة الثقافة والسياحة ،صنعاء ،الطبعة ٔالاو ى١٩٨٩ ،م ،ج ،٢ص -٤١٣
.٤١٤
) (٤بامخرمة :تاريخ ثغر عدن ،تحقيق أوسكر لوفغرين ،منشورات املدينة،
صنعاء ،الطبعة الثانية١٩٨٦ ،م ،ص.٦٢ ،٣٦
) (٥الخزر ي :العقود اللؤلؤية ي تاريخ الدولة الرسولية ،تحقيق محمد بن ع ى
ٔالاكوع ،مركز الدراسات والبحوث اليم  ،صنعاء ،الطبعة الثانية١٩٨٣ ،م،
ج ،١ص .٢٠٣ ،١٣٥
) (٦املصدر نفسه والجزء ،ص .٣٠٦ ،١٨٩
)(٧املصدر نفسه والجزء ،ص.١٢٢
) (٨الشر ي :طبقات الخواص ،ص.٣٩٢
) (٩الحموي :البيان ي كشف أسرار الطب للعيان ،مخطوط بدار الكتب
املصرية ،القاهرة ،تحت رقم ) (٤٨٦طب ،ميكروفيلم رقم ) ،(١٠٤٦ورقة
١أ -ب.
) (١٠الخزر ي :العقود اللؤلؤية ،ج ،١ص.١٠٦ ،٩٣
) (١١طه حس ن هديل :الحياة الاجتماعية ي اليمن ي عصر الدولة الرسولية
) ٨٥٨-٦٢٦هـ١٤٥٤-١٢٢٩/م( ،رسالة دكتوراﻩ ،كلية ٓالاداب ،جامعة
صنعاء٢٠٠٧ ،م ،ص .٣١٥-٣١٤
) (١٢امللك ٔالافضل :العطايا السنية واملواهب الهنية ي املناقب اليمنية،
تحقيق عبد الواحد عبد ﷲ الخامري ،وزارة الثقافة والسياحة ،صنعاء،
٢٠٠٤م ،ص .٤٢٥-٤٢٤
) (١٣الجندي :السلوك ،ج ،٢ص .٤١٤-٤١٣
)ٔ (١٤الافضل الرسو ي :العطايا السنية ،ص .٢٥١-٢٥٠
ى
) (١٥الزبدي :هو أحد املكاييل املعروفة باليمن ،وتتفاوت من مدينة إ ى أخر ،
كالزبدى التعزي نسبة إ ى مدينة تعز وكان مقدار الزبدي ي أوائل الدولة
الرسولية ) (٨أرطال مصرية من الحبوب ،وهو مقدار يكفى الفرد ملدة
شهر ،ثم تمت الزيادة عليه ح أصبح ) (١٤رطل مصري من الحبوب،
ً
درهما
والرطل املصري كان ي عهد الدولة الفاطمية يساوى )(١٤٠
)والدرهم يساوى  ٣,١٢٥جم( وع ى هذا ٔالاساس فإن الرطل
يساوى٤٣٧.٥جم ،وبذلك يصبح الزبدي التعزي يساوى ) ٦١٢٥جم( أي
ً
تقريبا ،والزبدى السنقرى نسبه ٔالاتابك عبد ﷲ بن
حوا ي ) ٦.١٢٥كجم(
سنقر أحد ٔالامراء ٔالايوبي ن ي اليمن )ت٨٠٦ .هـ١٢١١/م( بمدينة زبيد
وكان يقدر ي العهد ٔالايوبي بـ) (٢٤٠درهم ،ثم ازداد ح وصل ي عهد
امللك ٔالاشرف الثاني سنة )٧٨٧هـ١٣٨٥/م( إ ى ) (٥٠٠درهم وهو ما يعادل
) (٥٠أوقية ،وتعادل ٔالاوقية ) (١٠دراهم تامة وبما أن الدرهم يساوى
) ٣,١٢٥جم( ،وبذلك يصل الزبدى السنقرى ) (١٥٦.٥جم أي حوا ي
) (١,٥٦٢كجم .انظر :وثيقة الوقف الخاصة بجامع ثعبات بتعز ،ضمن
الوقفية الغسانية املحفوظة بمكتب وزارة ٔالاوقاف وٕالارشاد بمحافظة
تعز ،الجمهورية اليمنية ،ص٩١؛ فال ﺮ هنتس :املكاييل ؤالاوزان
ٕالاسالمية ،ترجمة كامل العس ي ،منشورات الجامعة ٔالاردنيةٔ ،الاردن،
الطبعة الثانية) ،د.ت( ،ص ٣١ ،١٢؛ املوسوعة اليمنية ،مؤسسة
العفيف الثقافية ،صنعاء ،الطبعة الثانية٢٠٠٣ ،م ،ص ٢٧٩٣-٢٧٩٢؛
عبد الغ ع ى غائض ٔالاهجرى :الحياة العلمية ي اليمن ي القرني ن
التاسع والعاشر الهجري ن _الخامس والسادس عشر امليالدي ن)-٨٠١
١٥١٧-١٣٩٨/٩٢٣م( ،رسالة دكتوراﻩ ،كلية ٓالاداب ،جامعة املنصورة،
٢٠٠٨م ،ص .٤٠٦-٤٠٥

) (١٦وثيقة الوقف الخاصة باملدرسة ٔالاشرفية العلمية بتعز ،ضمن الوقفية
الغسانية املحفوظة بمكتب وزارة ٔالاوقاف وٕالارشاد بمحافظة تعز،
الجمهورية اليمنية ،ص .١٥
) (١٧الخزر ي :العقود اللؤلؤية ،ج ،٢ص٢٧٨؛ ال ﺮيﻬ  :طبقات صلحاء اليمن،
تحقيق عبد ﷲ محمد الحب  ،مكتبة ٕالارشاد ،صنعاء ،الطبعة الثانية،
١٩٩٤م ،ص.٧٥
) (١٨الخزر ي :العقود اللؤلؤية ،ج ،١ص.٢٥٢
) (١٩طه هديل :الحياة الاجتماعية ،ص.٢٤٩
) (٢٠املرجع نفسه ،ص .٢٤٩-٢٤٥
) (٢١الخزر ي :العقود اللؤلؤية ،ج ،١ص.٤٢٦
) (٢٢الفرجية :لباس فو ى يعرف بالجبة ،وسميت فرجية أل ا مفرجه أي
مفتوحة من ٔالامام من أع ى إ ى أسفل وتكون مزودة بصف من ٔالازرار.
انظر :أ-ل ماير :املالبس اململوكية ،ترجمة صالح الشي مراجعة عبد
الرحمن فهم محمد ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة،١٩٧٣ ،
ص.٩١
ي صناعة ٕالانشا ،شرحه وعلق عليه نبيل
) (٢٣القلقشندي :صبح ٔالاع
خالد الخطيب ،دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى١٩٨٧ ،م ،ج،٤
ص .٤٣-٣٢
) (٢٤الجندي :السلوك ،ج ،٢ص .٢٢٨ ،١٠٦ ،٦٨
) (٢٥الخزر ي :العقود اللؤلؤية ،ج ،١ص .٨٦-٨٥
) (٢٦ال ﺮيﻬ  :طبقات صلحاء اليمن ،ص .٧٨ ،٦٥-٦٤ ،٥٥-٥٤
) (٢٧الحموي :معجم البلدان ،ج ،٣دار صادر ،ب ﺮوت١٩٧٩ ،م ،ص ١٢٨ ،٥١؛
بامخرمة :قالدة النحر ي وفيات أعيان الدهر ،تحقيق محمد يسلم عبد
النور ،الجزء الثالث ،رسالة ماجست ﺮ ،كلية ٓالاداب ،جامعة صنعاء،
٢٠٠٣م ،ص.٢٨٨
) (٢٨الجندي :السلوك ،ج ،٢ص٤٠؛ الخزر ى :العقود اللؤلؤية ،ج ،١ص
.١٤٧
) (٢٩املصدر نفسه والجزء ،ص .١٩٩-١٩٨
) (٣٠املصدر نفسه والجزء ،ص .١٠١
) (٣١الجندي :السلوك ،ج ،٢ص .٤١٩ ،٢٧٨
) (٣٢سورة آل عمرانٓ :الاية ].[١٠٤
) (٣٣محمد أبو زهرة :التكافل الاجتما ي ي ٕالاسالم ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
١٩٧٤م ،ص.٩
) (٣٤مسلم :صحيح مسلم ،تحقيق محمد فؤاد عبد البا ي ،دار إحياء ال ﺮاث
العربي ،ب ﺮوت) ،د.ت( ،ج ،١رقم ) ،(٢٤٦ص.٦٩
) (٣٥الخزر ي :العقود اللؤلؤية ،ج ،١ص.٦٨
) (٣٦ابن علوان :أحد شيوخ الصوفية ،من قرية يغرس من ضوا ي أعمال
مدينة تعز ،قرأ شيئا من النحو واللغة ،وله رسائل ي املواعظ والرقائق،
ح قيل له ابن جوزي اليمن .انظر :حميد اليمن :الروض ٔالاغن ي
معرفة املؤلف ن باليمن ومصنفا م ي كل فن ،دار الحارثي ،الطائف،
)د.ت( ،ج ،١ص.٦٠
) (٣٧ذخر :جبل مشهور ي بالد الحجرية ،يبعد عن تعز بمسافة  ٣٥كيلو م ﺮ،
ويعرف اليوم بجبل حب  ،وبه العديد من الحصون والقالع ٔالاثرية .انظر:
محمد الحجري :مجموع بلدان اليمن وقبائلها ،تحقيق إسماعيل بن ع ى
ٔالاكوع ،دار الحكمة اليمانية ،صنعاء ،الطبعة الثانية١٩٩٦ ،م ،املجلد
ٔالاول ،ج ،٢ص ٣٤٠؛ إبراهيم املقحفى :معجم البلدان اليمنية ،دار
الكلمة للطباعة والنشر ،صنعاء٢٠٠٢ ،م ،ج ،٢ص.٦٤٥-٦٤٤
) (٣٨ص ﺮ :يقع ع ى سفح منحدر شمال مدينة تعز يصل ارتفاعه إ ى )(٣٠٠٠
م ﺮ ،وتحيط به املنحدرات املرتفعة وتتم أرضة بالخصوبة واملساحات
الشاسعة واش رت كأحد املراكز العلمية باليمن .انظر :الحجري :مجموع
بلدان اليمن ،املجلد الثاني ،ج ،٣ص ،٤٦٢املقحفى :معجم البلدان
اليمنية ،ج ،٢ص .٨٩٥-٨٩٤
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) (٣٩ابن علوان :كتاب الفتوح ،تحقيق عبد العزيز سلطان املنصوب ،مركز
الدراسات والبحوث اليم  ،صنعاء ،الطبعة ٔالاو ى١٩٩٢ ،م ،ص -٤٩٨
.٥٠٠
) (٤٠املصدر نفسه ،ص .٥٠٧- ٥٠٦
) (٤١الخزر ى :العقود اللؤلؤية ،ص.١٦١
) (٤٢الوصابى :تاريخ وصاب ،ص ١٥٦-١٥٥؛ امللك ٔالافضل :العطايا السنية،
ص.٦٨٢
) (٤٣الجندي :السلوك ،ج ،٢ص.٣٧
) (٤٤الشر ي :طبقات الخواص ،ص.١٨٢
) (٤٥العوادر :قبيلة من حم ﺮ ،ديارهم بالشمال الغربى من تعز .انظر املقحفى:
معجم البلدان اليمنية ،املجلد الثاني ،ج ،١ص.١١٣٦
) (٤٦الشر ي :طبقات الخواص ،ص .٣٥٠-٣٤٩
) (٤٧حرض :بلدﻩ من امة مشهورة ف ا مركز تلك الناحية ،و ي من صنعاء ي
الغرب الشمال لبالد حجه ،و ى من مراكز العلم اليمنية .انظر الحجري:
مجموع بلدان اليمن وقبائلها ،املجلد ٔالاول ،ج ،١ص.٢٥٦
) (٤٨الخزر ي :العقود اللؤلؤية ،ج ،١ص.١٨٧
)ٔ (٤٩الاهدل :تحفة الزمن ي تاريخ اليمن ،تحقيق عبد ﷲ محمد الحب  ،دار
التنوير ،ب ﺮوت ،الطبعة ٔالاو ى١٩٨٦ ،م ،ج ،٢ص٢٦٣؛ الشر ى :طبقات
الخواص ،ص.٢٢٧
) (٥٠امللك ٔالافضل :العطايا السنية ،ص.١٩٩
) (٥١عادت السبوت :ظاهرة اجتماعية زراعية الهدف م ا ال ﺮفيه عن النفس ي
موسم النخيل ،انظر ابن املجاور :صفة بالد اليمن ومكة وبعض الحجاز
املسم بتاريخ املستبصر ،اعت به وصححه ووضع هوامشة أوسكر لو
فغرين ،دار التنوير ،ب ﺮوت ،الطبعة الثانية١٩٨٦ ،م ،ص٧٩؛ بابن بطوطة:
تحفة النظار ي غرائب ٔالامصار وعجائب ٔالاسفار املسماﻩ برحلة ابن
بطوطة ،تحقيق ع ى املنتصر الكتاني ،مؤسسة الرسالة ،ب ﺮوت ،الطبعة
الرابعة١٩٨٥ ،م ،ج ،٢ص١٦٨-١٦٧؛ إسماعيل ٔالاكوع :أعراف وتقاليد حكام
اليمن ي العصر ٕالاسالمي -ومباهج العيدين ي اليمن ب ن املا
والحاضر ،دار الجيل الجديد ،صنعاء ،الطبعة ٔالاو ى٢٠٠٧ ،م ،ص٢٨؛
نصارى غزا ي :العالقات املصرية اليمنية ي عهد الدولت ن ٔالايوبية
والفاطمية وتأث ﺮها السياﺳ والحضاري ي اليمن منذ النصف الثاني من
القرن الخامس الهجري ح السادس الهجري ،رسالة دكتوراﻩ ،كلية دار
العلوم ،جامعة القاهرة١٩٨٤ ،م ،ص٢١٩ -٢١٨؛ عبد الرحمن الحضرمي:
املؤرخون والسبوت ي زبيد ،مجلة دراسات يمنية ،صنعاء ،العدد ،٤٦
١٩٩٢م ،ص١٩٣؛ عبد الرحمن الشجاع :زبيد بأقالم الرحالة  -دراسة
للنصوص ال وردت عن زبيد ي كتب الرحالة ح منتصف القرن الثامن
الهجري ،مجلة كلية ٓالاداب ،جامعة صنعاء ،العدد ١٩٩١ ،١٢م ،ص.٢٨١
) (٥٢يح بن الحس ن :غاية ٔالاماني ي أخبار القطر اليماني ،تحقيق سعيد عبد
الفتاح عاشور ،دار الكتاب ،القاهرة١٩٦٨ ،م ،ج ،٢ص.٤٩٥
) (٥٣الجندي :السلوك ،ج ،٢ص٥٠؛ الخزر ى :العقود اللؤلؤية ،ج ،١ص ،٧٩
.٤١٧
)ٔ (٥٤الاهدل :تحفة الزمن ،ج ،٢ص٢٦٣؛ الشر ي :طبقات الخواص ،ص.٢٢٧
) (٥٥التكافل :هو أن يكون أبناء كل شعب ي كفالة مجتمعا م ،وأن يكون كل
ً
قادر أو ذوى سلطان ي مجتمعه كفيال لألخر وأهله .انظر ياس ن غادي:
ٔالاموال العامة ي ٕالاسالم وحكم الاعتداء عل ا ،مؤسسه رام ،مؤتة،
١٩٩٤م ،ص  ،٥٧-٥٦محمد أبو زهرة :التكافل الاجتما ي ي ٕالاسالم،
ص٧؛ سلطان الجعيد :التكافل الاجتما ي ي ضوء ال ﺮبية ٕالاسالمية،
رسالة ماجست ﺮ ،كلية ال ﺮبية ،قسم ال ﺮبية ٕالاسالمية ،جامعة أم القرى،
اململكة العربية السعودية٢٠٠٩ ،م ،ص.١٢٨ -١٢١
Strategy of Cultural Takaful to Serve Muslim
Developmental
and
Civilizational
Causes:
Publications of the Islamic Educational, Scientific
and Cultural Organization, ISESCO, Rabat, Morocco
,2009, p17. Klaus peter Rippe: Dimini Shing

Solibarity,Ethical Theory And Practice, vol 1, No
؛3,1998, p 376.
) (٥٦الذه  :س ﺮ أعالم النبالء ،تحقيق مجموعة من الباحث ن تحت إشراف
شعيب ٔالارناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ب ﺮوت ،الطبعة الحادية عشر،
١٩٩٨م ،ج ،٤ص.٣٩٣
) (٥٧الخزر ى :العقود اللؤلؤية ،ج ،١ص ١٠٤-١٠٣؛ الشر ي :طبقات
الخواص ،ص .٢٢٠
) (٥٨وطيوط :تاريخ املعلم وطيوط ) ي مناقب الصالح ن من مشائخ سهام(،
نسخة مصورﻩ عن املكتبة املركزية ،جامعة صنعاء ،ورقة ٣ب٤ ،أ٢٤ ،ب،
٢٥أ٣٣ ،ب٣٤ ،ب ،وللمزيد عن النماذج ال تب ن الخدمات الاجتماعية
ال قدمها العلماء .انظر :الخزر ى :السلوك ،ج ،١ص -٣١٢ ،٢٢٤ ،١٧٧
٢٣٢؛ ال ﺮيﻬ  :طبقات صلحاء اليمن ،ص ٢٢٠-٢١٩؛ بامخرمة :تاريخ ثغر
عدن ،ج ،٢ص ٦٣-٦٢؛ سعيد باوزير :صفحات من التاريخ الحضرمي،
مكتبة الثقافة ،عدن) ،د.ت( ،ص.١٠١
) (٥٩بامخرمة :قالدة النحر ،ج ،٣ص.٢٧ ،٢٦
)ٔ (٦٠الافضل الرسو ي :العطايا السنية ،ص .٥٨٠-٥٧٩
) (٦١الشر ي :طبقات الخواص ،ص .٦٣-٥٧
) (٦٢ال ﺮيﻬ  :طبقات صلحاء اليمن ،ص .٥٨٠-٥٧٩
) (٦٣مجهول :تاريخ الدولة الرسولية ،تحقيق عبد ﷲ محمد الحب  ،دار
الكاتب العربي ،دمشق ،طبعة ١٩٨٤م ،ص .٢٦٤-٢٦١
) (٦٤أسامة حماد :مظاهر الحضارة ٕالاسالمية ي اليمن ي العصر ٕالاسالمي-
عصر دول ب أيوب وب رسول ،مركز ٕالاسكندرية للكتابٕ ،الاسكندرية،
٢٠٠٤م ،ص.٤٣٨
) (٦٥الخزر ى :العقود اللؤلؤية ،ج ،٢ص .٢٣ ،١٤
) (٦٦أسامة حماد :مظاهر الحضارة ٕالاسالمية ي اليمن ي العصر ٕالاسالمي،
ص.٤٣٨
) ( ٦٧الجندى :السلوك ،ج ،٢ص.١٩٥
) (٦٨الوصابي :تاريخ وصاب ،ص ١٨٥ ،١٤٥؛ عبد الرحمن الشجاع :الحركة
العلمية ي ثغر عدن إبان عصر ب رسول ،مجلة اليمن ،مركز البحوث
والدراسات اليم  ،جامعة عدن٢٠٠٥ ،م ،العدد  ،٢٢ص .٤٥
) (٦٩الشر ى :طبقات الخواص ،ص .٢٥٠
) (٧٠ابن حاتم اليامى :السمط الغا ى الثمن ي أخبار الغز ى اليمن ،تحقيق
ركس سميث ،طبع ضمن مجموعة جب التذكارية ،لندن١٩٧٤ ،م ،ص
.٢٤٢-٢٤١
) (٧١الجندى :السلوك ،ج ،٢ص.١٩٦
) (٧٢الشر ى :طبقات الخواص ،ص.٢١٢
) (٧٣املصدر نفسه ،ص.١٣٣
) (٧٤بامخرمة :قالدة النحر ،ج ،٣ص.٢٧٥٣
)ٔ (٧٥الاهدل :تحفة الزمن ،ج ،٢ص١٦؛ حسن شهاب :عدن فرضه اليمن،
مركز الشرع شر والطباعة للنشر ،صنعاء ،الطبعة الثالثة٢٠٠٠ ،م،
ص.٢٩
) (٧٦الخزر ى :العقود اللؤلؤية ،ج ،١ص٢١٧ ،٢٠٥؛ بامخرمة :تاريخ ثغر
عدن ،ج ،٢ص.١٥٨
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يتناول البحث دراسة النتائج امل ﺮتبة ع ى ثورة القادة
العسكري ن ع ى الخليفة املأمون العباﺳ ٔالامر الذي أحد ث تأث ﺮات
كب ﺮة وهامة خاصة ع ى ٔالاحوال الاقتصادية ي مصر واملغرب ي
ذلك الوقت ،فكان من أهم تلك الثورات الخاصة بالقادة وأقواها
تأث ًﺮا تلك الثورة ال قام ا السري بن الحكم موضوع دراستنا
مما أثرت ع ى مجريات ٔالامور ي املغرب ومصر ٔالامر الذي نتج عنه
سك عملة ذهبية للتداول تحمل اسم مصر واملغرب وهو أمر جديد
أحدثته ثورة السري بن الحكم ومن تبعه ي الخروج ع ى الخليفة
املأمون العباﺳ وهو أمر لم تشهدﻩ البالد من قبل وال الخالفة
ً
العباسية خاصة ونحن نتحدث عن عهد ازدهار وتألق الدولة
العباسية والذي ُيعرف بعصرها الذه وقد استمر العمل ذﻩ
العملة ي مصر واملغرب باعتبارها الدينار أو العملة الرسمية للبالد
وال ينقش عل ا اسم الخليفة العباﺳ طوال خمس سنوات من
)ً (٢٠٥ – ٢٠٠
هجريا وس ﺮد و صف العملة وشكلها بمالحق الدراسة.
فبذلك استطاع السري ابن الحكم أن ينجح ي ثورته زمن
املأمون ي بسط نفوذﻩ ع ى الوجه القب ي من مصر إ ى أسوان
ً
وتأكيدا ع ى ذلك النفوذ قام السري بن الحكم بسك العملة و ى
دنان ﺮ ذهبية كان ي بعض ٔالاحيان يضرب بعضها باسم الفضل
ً
إمعانا
وزير املأمون إ ى جانب اسمه أي السري بن الحكم ،وذلك
ي تأكيد الخروج عن نفوذ الخليفة املأمون العباﺳ  ،ؤالامر الذي
يس ﺮ ى الانتباﻩ أن هذﻩ الدنان ﺮ سجل عل ا اسم املغرب بجوار اسم
مصر ع ى السكة ال ضربت بمصر ي ذ لك الوقت .ويستخلص من
هذا العديد من الحقائق التاريخية الهامة م ا ع ى سبيل املثال -
لم تكن مصر وبالد املغرب يتبادالن السلع فيما بي ما فقط ،بل
ً
اقتصاديا
ذﻩ العملة موضوع الدراسة أصبح كل م ما يكمل ٓالاخر
ي ذلك الوقت.

_ í‰]…‚Ö]Í]‚â

أستاذ التاريخ والحضارة املساعد
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يعت ﺮ عصر الخليفة املـأمون )٢١٨-١٩٨هـ ٨٣٣-٨١٣/م( عصر
ازدهار الدولة العباسية ،الذي يعرف بالعصر الذه للدولة
الاسالمية حيث امتد من سنة ) ٢٣٢-١٣٢هـ( فكانت ثورة القائد
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دف الدراسة إ ى الوصول للحقيقة التاريخية الخاصة بأثر
الثورات العسكرية ال قام ا قواد الدولة العباسية ي مصر زمن
الخليفة املأمون العباﺳ  ،ثورة "السري بن الحكم" وما نتج ع ا
من نتائج هامة  ،تمثلت ي وحدة الاقتصاد املغربي املصري ووحدة
العملة املصرية املغربية ،كما دف الدراسة إ ى استخالص
الحقيقة التاريخية من واقع دراسة العملة "املوحدة" للمغرب
ومصر ،تلك العملة ال سكت بدار الدرب بالفسطاط  ،باسم
السري بن الحكم ) ٢٠٥- ٢٠٠هـ( ملعرفة ما ترتب ع ى ذلك من
اضطرابات سياسية وعسكرية ي مصر واملغرب ،وأثر ذلك ع ى
الناحية الاقتصادية املتمثل ي سك العملة فﻬ عصب الاقتصاد.
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العسكري "السري بن الحكم" وا ي مصر من قبل الدولة العباسية
ً
مما ُي ّ
عد أمر بالغ ٔالاهمية ع ى كافة ٔالاصعدة خاصة أن الدولة
العباسية كانت ي أوج ازدهارها ي ذلك الوقت ،ثم سكه للعملة
املصرية املغربية املوحدة و ى لغة التداول وعصب الاقتصاد ،ال
تم سكها " ي دار الضرب ي الفسطاط" ،ي ح ن أن دار الدرب
مقرها ي ذلك الوقت عاصمة البالد ي بغدادٔ ،الامر الذي اس ﺮ ى
انتباهنا واهتمامنا لدراسته.

 í‰]…‚Ö]sãßÚ
اتبعنا ي الدراسة منهج البحث التاري ي وأدواته ،مع القيام
بالتدقيق والتحليل والتتبع ،كذلك قامت الدراسة باستخراج
واستخالص الحقائق التاريخية ،والقيام باملقارنة والاستنتاج مع
الدليل ،للوصول بالدراسة إ ى أفضل النتائج والحقائق التاريخية
املثبتة.

 ₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ

ظهرت الحركات والثورات والفرق املعارضة) (٦للعباسي ن ي
املغرب وبصفة خاصة زمن الخليفة املأمون ،تعب ًﺮا عن معارض ا
للحكم العباﺳ ) (٥بصفة عامة وتو ى املأمون للخالفة بعد مقتل
الخليفة ٔالام ن) (٦بصفة خاصة ،هذا مما ساعد ع ى ازدياد الفجوة
ب ن الدولة العباسية وبالد املغرب من الناحية السياسية ي ذلك

كانت الخالفات ال أحدث ا الصراعات القائمة ب ن ٔالام ن
واملأمون ذات أثر بالغ ع ى أحوال مصر السياسية حيث كان لكل
ً
م ما جندﻩ وقوادﻩ َوم ْن يناصرﻩ مما قد أثر تأث ًﺮا بالغا ع ى ٔالاحوال
السياسية ي مصر ي ذلك الوقت ،كما أثر ذلك بصورة مباشرة ع ى
ً
أمر الجند والقواد العسكري ن ي مصر (١١)،خاصة وأن جند
مصر) (١٢قد شاركوا ي هذا الصراع القائم ب ن ٔالام ن واملأمون ي
ُ
ذلك الوقت ،وال تعرف )بثورة مصر( أو ثورة" السري بن الحكم"
ً
توضيحا ملا أثار
ي صعيد مصر ،وهو أمر ال يمكن أن نغفل عنه
غضب الجند ي كل من مصر واملغرب ً
ً
حزنا ع ى ٔالام ن وغضبا ع ى
املأمون من جراء اش ﺮاكه ي مقتل ٔالام ن ،كما أن الخالفات ال
كانت ب ن املأمون وجند مصر ،سابقة الذكر (١٣)،لم تنتﻬ بان اء
الصراع ومقتل ٔالام ن ي سنة )١٩٨هـ٨١٣/م( ،بل ظلت الخالفات
ً
مستمرة ،خاصة بعد أن أصبح جملة التنافس والخالف ع ى فرض
السيطرة وبسط النفوذ ي البالد الذي حققه السري بن الحكم.

 Vê‰^fÃÖ]áçÚ`¹]‚ãÂ»l]…çnÖ]Üâ_àÚDOE

ُ
ثورة مصر أو ما تعرف بثورة "السري بن الحكم"
ُي ّ
عد السري) (١٤بن الحكم من كبار القواد العسكري ن ي الجيش
العباﺳ ي مصر إذ تو ى والية مصر) (١٥مرت ن فكانت الوالية
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أثرت ٕالاضرابات السياسية والثورات العسكرية ع ى مجريات
ً
ٔالامور ي كل من مصر واملغرب ي زمن املأمون العباﺳ  ،خاصة عند
بداية توليته ملنصب الخالفة ،فكانت البداية عندما احتدم الخالف
ع ى أمر والية العهد (١)،ومحاولة استبعاد املأمون ع ا ،ومما أثار
)(٢
حفيظة املأمون ،كما كان من أمر تحريض خاصة الخليفة ٔالام ن
ع ى أخيه املأمون والعكس صحيح بالنسبة للمـأمونٔ ،الامر الذي
ادخل الدولة العباسية ى ف ن وقالقل احتدم معها ٔالامر ع ى أثر
مقتل ٔالام ن ،مما أتاح بذلك الفرصة أمام القواد العسكري ن
للقيام بالثورات العسكرية ي مصر وبسط نفوذهم ع ى البالد ي
ذلك الوقت ،مما ترتب عليه أن سيطر السري بن الحكم ع ى مصر
ً
خروجا عن الخالفة العباسية ،ولف ﺮة استمرت خمس أعوام من
)٢٠١هـ ٢٠٥-هـ( وتؤكد املصادر) (٣التاريخية أن أبناء السري
ً
امتدادا لحكم أب م ح سنة ) ٢١٠هـ(
استمروا ي بسط نفوذهم
وكان سك العملة باسم السري بن الحكم ي دار الدرب ي
ً
ً
ونجاحا ملا قام به من ثورة ع ى
تتويجا لبسط نفوذﻩ،
الفسطاط
الخليفة املأمون ،وهو أمر اس ﺮ ى اهتمامنا لدراسته ٔالامر الذي قد
يعدل من أمر دراسة بداية قيام الدول املستقلة عن الدولة
العباسية عما كان متعارف عليه ،أن بداي ا ي العصر العباﺳ
الثاني الذي ُعرف بـ "عصر ضعف الدولة العباسية" .إال أننا و ذﻩ
الدراسة نتناول استقالل أمر مصر ي عهد املأمون العباﺳ  ،ملدة
ً
زمنية ُت ّ
عد ليست بالقص ﺮة ،خاصة أ ا كانت ي عصر قوة الدولة
العباسية .وع ى ما تقدم جاءت أهمية الدراسة ،ومحاورها كاآلتي:

الوقت .كذلك كان التساع رقعة الدولة العباسية ،وبعد املسافات
ً
ب ن عاصمة الخالفة العباسية ببغداد وبالد املغرب عامال كب ًﺮا ي
توتر الحياة السياسية وك ﺮة الثورات والقالقل فيما ب ن الدولة
املتمثل ي الوالة التابع ن للدولة
العباسية ونفوذها السياﺳ
)(٧
العباسية ي املغرب ،كذاك ساد الشعور بعدم الرضا للحكم
ً
العباﺳ  ،خاصة ي عهد املأمون موضوع الدراسة ،بالنسبة إ ى أهل
البالد من ال ﺮبر ،والقادة العسكري ن داخل الجيش العباﺳ ي
املغرب من ناحية أخرى ،هذا إ ى جانب العوامل الداخلية الخاصة
باملغرب ي ذلك الوقت ،من حيث عدم الاستقرار وك ﺮة ٔالازمات
الاقتصادية) (٨بسبب الوالة العباسي ن وك ﺮة املناوشات وإضاعة
خ ﺮات البالد وقلة رعاي ا وتنمي ا ي عهد الوالة العباسي ن ،وإن
كان ذلك ليس بشكل مطلق إال أنه ي مجمله أمر اتسمت به
ٔالاحوال الاقتصادية ي املغرب ي ذلك الوقت ،كنتيجة متوقعة
الضطراب ٔالاحوال السياسية وتأث ﺮها ع ى كافة ٔالاحوال ي البالد.
هذا باإلضافة إ ى الخالف القائم ب ن ٔالام ن) (٩واملأمون مما أثار
)(١٠
ذلك من ف ن وانقسام أهل البالد وكبار رجال الدولة العباسية
من القواد ي املغرب إ ى فريق نَ ،م ْن هو معارض لتولية املأمون
للخالفةَ ،وم ْن هو مؤيد لهٔ ،الامر الذي استمر أثرﻩ ح بعد مقتل
ٔالام ن )١٩٨هـ٨١٣ /م( لف ﺮة ليست بالقص ﺮة ،ذلك ً
نظرا لظروف
البالد السياسية وملا واجهته الخالفة العباسية من ثورات ي املغرب
ً
خروجا عن سيطرة الخالفة
سواء من أهل البالد أو من الجند
العباسية مما مهد إلنجاح ثورة السري بن الحكم بمصر وامتداد
الوحدة الاقتصادية ب ن مصر واملغرب.
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تطورت العملة ٕالاسالمية ي عهد الخليفة املأمون العباﺳ
وأصبحت العملة العباسية ٔالاك ﺮ ً
تطورا من حيث الشكل واملضمون
ومن حيث جودة العيار .حيث كان شكل دينار املأمون يشتمل ع ى
وجه نقش ي مركزﻩ عبارة )ال إله إال ﷲ وحدة ال شريك له( وع ى
ٕالاطار الداخ ي )بسم ﷲ ضرب هذا الدينار ي  (..و ي ٕالاطار الخار ي
)هلل ٔالامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر ﷲ( وع ى
ظهر الدينار ي داخل املركز )محمد رسول ﷲ ـ للمأمون( .و ي هذﻩ
ٕالاضافة ال تمت ع ى السكة زمن املأمون كانت سنة
)١٩٩هـ٨١٤/م( باآلية القرآنية "هلل ٔالامر" ويفهم من اختيار ٓالاية
تعب ًﺮا عن انتصار املأمون ع ى ٔالام ن وع ى الثورات و ي مقدم م
السري بن الحكم.
)(٢٢
وتؤكد املصادر التاريخية أن الدينار العباﺳ قد مر بأربع
مراحل عند تطورﻩ ،فكانت املرحلة ٔالاو ى و ي تمثل مرحلة الازدهار
للدولة العباسية ال تركزت ف ا السلطة ي قبضة خلفاء ب
العباس ،ومن التطورات ال ظهرت ع ى السكة العباسية ي ذلك
الوقت ظهور اسم و ي العهد ع ى الدينار) (٢٣العباﺳ ألول مرة ي
سنة ) ١٤٥هـ٧٦٢/م( منذ زمن الخليفة املنصور ،ثم ذلك التطور
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الثانية بعد أن أقرﻩ املأمون ع ى مصر للمرة الثانية سنة
)٢٠٠هـ٨٥١/م( و ي سن ) ٢٠١هـ ٨٥٢/م( وعقب نجاح ثورة
السري) (١٦بن الحكم وخروجه عن أمر الخليفة املأمون العباﺳ ،
استمر نفوذ السري بن الحكم ي مصر طوال تلك الف ﺮة ح سنة
ً
) ٢٠٥هـ٨٥٦/م ( و ى ف ﺮة ليست بالقص ﺮة ،خاصة ونحن نتناول
بالدراسة ،تاريخ الخالفة العباسية و ى ي أوج ازدهارها ) (١٧وكامل
عافي ا زمن الخليفة املأمون ،فكان من "الجراءة" إن صح التعب ﺮ
ً
من السري بن الحكم أن يقدم ع ى مثل ذلك ٔالامر ،خاصة أنه لم
يكتفي بذلك ،بل قام بسك الدنان ﺮ باسمه ،ؤالاقوى من هذا أن
حذف اسم الخليفة املأمون وهو تغ ًﺮا طرأ ع ى السكة العباسية ي
ً
وتطورا أحدثه "السري بن الحكم " ع ى أمر السكة ي
ذلك الوقت،
مصر ،وإضافة هامة أخرى طرأت ع ى أمر السكة والنقود ٕالاسالمية
ي العصر العباﺳ  ،ومما اس ﺮ ى اهتمامنا بالدراسة اق ﺮان اسم )
مصر واملغرب( ع ى السكة ي عملة نقدية) (١٨موحدةُ ،
ضربت ي
دار الضرب ي الفسطاط ،وهو أمر استمر تداوله طوال سيطرة
السري بن الحكم وأسرته من بعدﻩ ع ى أمر مصر ح سنة
)٢١٠هـ٨١٦/م(.
وهو أمر ي غاية ٔالاهمية ،إذ يؤكد ع ى ٔالاثر الفعال للثورة
العسكرية ال قام ا قائد الجيش العباﺳ ي مصر ي عهد
الخليفة املأمون ،الذي نتج عنه اندماج الاقتصاد املصري واملغربي
ي ذلك الوقت ،واملتمثل ي العملة املوحدة و ى لغة التداول ب ن
الناس وعصب الاقتصاد ،وهذا ما توضحه الدراسة وأثبته تلك
الدنان ﺮ ال سكها السري بن الحكم مق ﺮنة باسم مصر واملغرب،
ومن ذلك نستخلص عدة أمور هامة:
ً
بداية أن السري بن الحكم أقدم ع ى أمر لم يقدم عليه أي من
والة ب العباﺳ طوال العصر العباﺳ ٔالاول وح قيام الدول
املستقلة) (١٩ي مصر عن الدولة العباسية ،املتمثلة ي عهد الدولة
الطولونية) (٢٠ي مصر بقيادة مؤسسها أحمد بن طولون ) ٢٥٤هـ/
٢٩٢م(.
ٔالامر ٓالاخر الذي ال يقل أهميه ،يتضح أن مصر واملغرب اش ﺮكا
ي توحيد العملة املتداولة ب ن البلدين ي ذلك الوقت ،مما يع
وحدة الاقتصاد ال قوامها عملة البالد.
ً
ّ
ُ
ً
وهنا تكمن أهمية الدراسة ي أك ﺮ من جانب ،ويعد أثرا بالغا
للثورات العسكرية ي مصر زمن املأمون ،ال ع ى أثرها نجحت
ثورة السري بن الحكم ي صعيد مصر ح أسوان ،ثم فرض نفوذﻩ
ي مصر مما نتج عن ذلك أن أثرت ٔالاحوال السياسية ع ى مجريات
ً
ٔالامور ،خاصة ع ى الجانب الاقتصادي ليتم توحيد الاقتصاد
ً
املغربي واملصري ي ذلك الوقت متمثال ي وحدة العملة عندما تم
سك الدنان ﺮ العباسية باسم السري بن الحكم املشار إليه موضوع
دراستنا.
ُ
ّ
ً
ً
وملا كانت السكة تعد مظهرا هاما من مظاهر سلطة الخلفاء
والحكام ي الدولة ٕالاسالمية .لذلك تأتي أهمية ما قام به السري من

ُ
ضربت ي مصر ي دار الدرب ي
حيث تداول السكة ال
الفسطاط وتم تداولها ي كل من املغرب ومصر زمن خالفه املأمون
ً
العباﺳ خاصة وهو ي أوج قوته ،وع ى الرغم من ذلك حذف م ا
اسم الخليفة القائم بالحكم ونفش عل ا اسمه ،ؤالابعد من ذلك
أن تلك السكة الرسمية للبالد ال استمرت قرابة خمس سنوات
كامالت ح وفاة السري بن الحكم ،ثم تستمر السيطرة ع ى يد
أبنائه من بعدﻩ قرابة الخمس سنوات ح سنة ) ٢١٠هـ٨٢٥/م(
مستخلص ن م ا الحقيقة التاريخية ،إذ ُت ّ
عد السكة والعمالت )علم
ً
كمصدرا من
النميات() (٢١من أهم الوثائق ال ال يمكن الطعن ف ا
مصادر التاريخ ،للتأكد من الحقبة الزمنية املراد دراس ا ،سواء
فيما يتعلق باألسماء أو العبارات املنقوشة عل ا ،إال جانب كو ا
ً
ً
شاهدا ع ى العصر الخاص ا ،كما أ ا تثبت وتوضح لنا
سجال
وللتاريخ ٔالاحوال السياسية ؤالاحداث والثورات ال تعرضها السكة
سواء باإلثبات أو النفي ،من حيث تبعية الوالة أو القواد للحكام
طوال العصور ٕالاسالمية بصفة عامة والعصر العباﺳ ي خالفة
املأمون بصفة خاصة.
والجدير بالذكر؛ أن النقود ال ُسكت ي ذلك العصر موضوع
دراستنا تؤكد ع ى الوحدة السياسية والاقتصادية ملصر واملغرب،
وأن العالقات عميقة موغلة ي القدم ،وأنه من املعروف أن
العقيدة ٕالاسالمية قد ساهمت ي تطور السكة ي العالم ٕالاسالمي
بفضل اهتمام الشريعة ٕالاسالمية بأمر النقود كو ا تحدد املعامالت
ي مجال العبادات ،ذلك لصل ا الوثيقة بأداء الزكاة والدية
والصداق وغ ﺮها من ٔالامور .كما تش ﺮ الدراسة إ ى أن دار الضرب
ٕالاسالمي نواة أصلية للبنوك املركزية الحديثة ي وقتنا الحاضر.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون – ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٤

٧١

دراﺳﺎت

ﻓﺎﺗﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻨﺪاري | ﻣﺼﺮ

}^ í³
ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤﻜَّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

وخالصة القول؛ أدت الثورات العسكرية ال قام ا القواد
العسكري ن ي مصر املتمثلة ي ثورة السري بن الحكم ،وكذلك
الثورات ي املغرب سواء من أهل البالد )ال ﺮبر( أو الجند ضد
الخالفة العباسية املتمثلة ي خالفة املأمون العباﺳ  ،إ ى ظهور
العملة العباسية املوحدة إن صح التعب ﺮ لكل من )مصر واملغرب(
مما ساهم وأكد ع ى دمج الاقتصاد املغربي املصري عندما استطاع
السري بن الحكم الظفر بثورته ال كان لها عظيم ٔالاثر ع ى السكة
املصرية املغربية.
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الثاني موضوع دراستنا أن سجل اسم مكان السك ع ى الدنان ﺮ ألول
مرة ي الدولة ٕالاسالمية ،وتأتي أهمية هذا التطور ع ى السكة
ٕالاسالمية ي عهد املأمون كو ا توضح دور املسكوكات ي التعب ﺮ عن
الصراع السياﺳ والثورات العسكرية ي ذلك الوقت.
والجدير بالذكر؛ أن خلفاء ب العباﺳ ) ي العصر العباﺳ
ٔالاول( لم يسمحوا بتسجيل اسم أي من الوالة ع ى الدنان ﺮ
العباسية سوى اسم الخليفة فقط ،و ى بعض ٔالاحيان يظهر اسم
و ي العهد إ ى جانب اسم الخليفة ،وال يجرؤ وا ى أو غ ﺮﻩ ع ى وضع
اسمه ع ى السكة العباسية دون الخليفة ،ولم يقدم ع ى ذلك
سوى السري بن الحكم فسجل اسمه ع ى السكة العباسية دون
ذكر الخليفة املأمون .كما كان هناك تطور آخر ع ى السكة ي عهد
ُ
املأمون ،بأن أضيفت البسملة كاملة) (٢٤عند سك الدنان ﺮ قبل مكان
وتاريخ سك العملة.
ً
والتطور الذي أحدثه السري تأكيدا ع ى نفوذﻩ بأن تظهر دار
السكة ي مصر واملغرب ألول مرة ي عهد املأمون ،حيث كان مقر دار
السكة ي بغداد ،أما السري سكها داخل مقر دار الضرب ي
الفسطاط.
)(٢٥
هذا ،ولقد ع ﺮت البعثة ٓالاثارية البولندية التابعة ملعهد
ٓالاثار البولندية ي القاهرة ي سنة ٢٠٠٩م ع ى عمالت أثرية ذهبية
ترجع إ ى العصر العباﺳ )١٢٥٨-٧٥٠م( و ي عمالت تحمل كتابات
)ال إله إال ﷲ محمد رسول ﷲ( وحولها نقوش إسالميةُ ،ع ﺮ عل ا
ي حجرات خاصة بالرهبان داخل دير املالك ي مدينة الفيوم ،و ي
خاصة بالعصر العباﺳ  ،مؤكدة بذلك الاكتشاف مراحل تطور
العملة والدينار الخاص بالعصر العباﺳ .
ومن املالحظ ع ى الدنان ﺮ العباسية زمن املأمون ،العثور ع ى
دينار ذه ُ
ضرب بمثابة العملة التذكارية ،قامت بضربه دار السكة
العباسية ي عاصمة الخالفة بمناسبة الصلح ب ن ٔالام ن
واملأمون) (٢٦قبل أن تتوا ى ٔالاحداث وتسفر عن مقتل ٔالام ن وتولية
املأمون للخالفة ي ) ٢١٨-١٩٨هـ٨٣٣-٨١٣/م(.
هذا ،ومن أهم ما تو به دراستنا ذا الصدد مما اس ﺮ ى
انتباهنا بالدراسة ونرى أنه يجب الوقوف عندها ،عند تتبع
مجريات ٔالامور الخاصة باألحوال السياسية للدولة العباسية ،من
ضربت ً
ُ
تيمنا بنية
حيث سك العملة تلك العملة التذكارية ال
الصلح ب ن ٔالام ن واملأمون ،وإن كان هذا الاستخراج والتتبع نتج عن
دراستنا للعملة العباسية ،إال أننا نو بأن تقام دراسات تاريخية
للمزيد من التتبع والدراسة ألهميته التاريخية الخاصة باألحوال
ً
السياسية للدولة العباسية ،خاصة وأنه ُيفهم من صدورها فرحة
البيت العباﺳ وحرصه ع ى الصلح ب ن ٔالام ن واملأمون وعدم
مشاركة البيت العباﺳ ي هذا الخالف.
كذلك تو الدراسة بتتبع ٔالاحوال الاجتماعية والتجارية فيما
ً
ب ن مصر واملغرب ي ذلك الوقت موضوع دراستنا ،خاصة بعد ثورة
ً
خروجا عن الخليفة املأمون العباﺳ
السري بن الحكم ال قام ا

ف يمصر حيث استمر ي حكمه ملصر ح سنة ) ٢٠٥هـ٨٢٠/م(
حيث تو ى ي الفسطاط وتو ى أمر مصر من بعدﻩ أبنه أبو النصر بن
السري ملدة أربعة عشر ً
شهرا ،ثم تو ى من بعدﻩ أخيه عبيد ﷲ بن
السري سنة ٢٠٦هـ ح سنة ٢١٠هـ ليقود الوالية ي مصر ،إذ
ُ
تعرف هذﻩ الف ﺮة من ) ٢٠١هـ إ ى ٢١٠هـ( بدولة آل السري) (٢٧ي
مصر املستقلة عن ب العباﺳ .
ا دراستنا
وهذا أمر آخر ي غاية ٔالاهمية التاريخية تو
للمزيد من التحقق وإللقاء الضوء ع ى تاريخ الدولة العباسية ي كل
من بالد املغرب ومصر ي تلك الف ﺮة ع ى وجه الخصوص ،ومما هو
ً
تأكيدا ع ى
ي غاية ٔالاهمية الستخالص وتتبع الحقائق التاريخية
أهمية الدراسة موضوع البحث :لقد قمنا بالتتبع والتدقيق لتلك
الدنان ﺮ ال ُ
ضربت ي املغرب ي ذلك الوقت وكذلك للدنان ﺮ ال
ُ
ضربت ي مصر لنفس التاريخ من )٢٠٠هـ٢٠٥-هـ( ،ثم بالتتبع
واملقارنة للعمالت املتداولة ي البلدين خالل ذلك الوقت ،توصلت
الدراسة فيما يخص املغرب ،أن قام ٔالاغالبة) (٢٨ي بالد املغرب
بسك العملة باسمهم ي الق ﺮوان ح سنة ٨١٢م ،ثم دنان ﺮ سكها
"زيادة ﷲ" باسمه ي سنة )١٩٧هـ٢٠١-هـ(.
ً
كذلك سك "زيادة ﷲ" دنان ﺮ باسمه مقرونا ذلك باسم أبي
العباس سنة )٢٠١-١٨٩هـ( ،ثم لم يرد بالبحث والدراسة دنان ﺮ
َ
للمغرب قد سكت منفردة بعد هذا التوقيت ،ومن ث ﱠم ظهر ما
اس ﺮ ى اهتمامنا بالدراسة ،تلك الدنان ﺮ ال سكت ي الفسطاط
باسم السري بن الحكم وعل ا اسم )مصر واملغرب( مما يؤكد ع ى
استمرار تداولها ي املغرب ومصر منذ سنة ) ٢٠١هـ٨١٦/م( ح
سنة ) ٢١٠هـ٨٢٥/م( زمن الخليفة املأمون وهو أمر أثبتته الدراسة.
مما يؤرخ لتاريخ املغرب وكذلك لتاريخ مصر ي تلك الف ﺮة الهامة
من تاريخ الدولة ٕالاسالمية ي خالفة املأمون ،عند ثورة السري ابن
الحكم ونجاحها.
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) (١اب ـ ــن كث ـ ــﺮ :البدايـ ـ ــة وال ايـ ـ ــة ،ج) ١٠مكتب ـ ــة ٕالاس ـ ــكندرية(؛ الط ـ ــﺮي :تـ ـ ــاريخ
الط ﺮي ،ج ١٠ص .٧٩ - ٧٧
) (٢املصـدر السـابق ،الصـفحة نفســها؛ الـذه  :أبـو عبــد ﷲ شـمس الـدين الــذه :
س ﺮ أعالم النبالء :طبعة دار الفكر ب ﺮوت.
) (٣عــن الســري وحكمــه ــي مصــر ،يــذكر أبــو املح ــاسن بقولــه " :واليــة الســري ع ــى
مصــر وهــو محمــد السـري بــن الحكــم بــن يوســف ٔالام ــﺮ أبــو النصــر البل ــي و ــى
ً
امــرة مصــر بعــد وفــاة أبيــه ...فكــات واليــة ع ــى مصــر اســتقالال" -ثــم يــذكر عــن
معاداة آل السري للمأمون بقوله :وتو ى أخوﻩ عبيد ﷲ بن السري .ثم ..والية
عبيــد ﷲ بــن الســري ع ــى مصــر ...و ــى امــرة مصــر ..بمبايعــة الجنــد ....عقــد لــه
املأمون لواء ..لحربه ..فلما بلغه طلب ٔالامان فأمنه ...وذلك ي أخر صـفر سـنة
إحدى عشر ومئت ن") .أبو املحاسن املصدر السابق:ج :٢ص.٧٢-٣١
) (٤شفيق حجا وآخرون :دار العلم :ص.٨-٦
) (٥ع ـ ــن اس ـ ــتقرار الحك ـ ــم العباﺳـ ـ ـ وازده ـ ــارﻩ الحقيق ـ ــي زم ـ ــن الخليف ـ ــة املنص ـ ــور
)١٤٥هـ( والعصر العباﺳ الذه أو ٔالاول من سنة ) ١٣٢هـ٢٣٢-هـ(.
) (٦ه ــو الخليف ــة العباﺳ ـ أب ــو عب ــد ﷲ محم ــد ٔالام ـ ن ب ــن ه ــارون امللق ــب بالرش ــيد
تــو ى الخالفــة )١٩٨-١٩٣هــ( وأمــه :زبيــدة بنــت جعفــر بــن املنصــور فهــو هاشــم
ًأبا ً
وأما - ،أبو املحاسن النجوم الزاهرة :ج – ١تاريخ الط ﺮي ،ج :١٠ص .٧٩
) (٧ال ﺮبـ ــر :هـ ــم نفسـ ــهم ٔالامـ ــازيغ ويفضـ ــل سـ ــكان بـ ــالد املغـ ــرب ٔالاصـ ــليون تسـ ــمية
ٔالام ــازيغ ال ـ ـ تع ـ ـ ٔ :الاح ـ ـرار أو ٔالاسـ ــياد .ابـ ــن خلـ ــدون ،الع ـ ــﺮ وديـ ــوان املبتـ ــدأ
والخ ﺮ :ج :٦ص.١٣٥-١٣٤
) (٨اب ــن عـ ــذارى :البيـ ــان املغـ ــرب ـ ــي ذكـ ــر ٔالانـ ــدلس واملغـ ــرب :ج :١ص١٧٣؛ ابـ ــن
خل ــدون :املقدم ــة ،ص ٥٧وم ــا بع ــدها ب ــﺮوت  ١٩٧٩م؛ حوري ــة عب ــدﻩ س ــالم:
عالق ــات مص ــر ب ــبالد املغ ــرب ،مكتب ــة جامع ــة الق ــاهرة )رق ــم  .(١٣١٨محم ــد
ٔالاخضر بن حاس ن :مجلة الثقافة الجديدة – العراق – البوابة الالك ﺮونية.
) (٩حسـ ــن أحمـ ــد محمـ ــود :تـ ــاريخ العـ ــالم ٕالاسـ ــالمي ـ ــي العصـ ــر العباﺳ ـ ـ القـ ــاهرة
.١٩٦٥
) (١٠ابـ ــن الرفيـ ــق :ت ـ ـاريخ أفريقي ـ ــة واملغ ـ ــرب) ،مكتبـ ــة ٕالاسـ ــكندرية( ص ١٧٠ومـ ــا
بعدها.
) (١١أبو املحاسن ،النجوم الزاهرة :ج ،٢ص.٢٧٥-٢٧٤
) (١٢الكن ــدي :ال ــوالة والقض ــاة ،طبع ــة ب ــﺮوت  .١٩٠٨ص١٥١ -١٤٨- ١٤٧؛ أب ــو
املحاسن :النجوم الزاهرة ،ج ،٢ص.٢٧٥
) (١٣املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
) (١٤ع ــن والي ــة الس ــري ب ــن الحك ــم ٔالاو ــى ع ــى مص ــر س ــنة ) ١٩٩هـ ـ ٢٠٠-ه ــ( .أب ــو
املحاسن :النجوم الزاهرة ،ج٢؛ املقريزي :املواعظ والاعتبار بذكر الخطط
وٓالاثار ،ج ،١ص  ،١٦٧-٣٧ج ،٢ص .٦٢
) (١٥املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
) (١٦املصـدر السـابق؛ وعــن والة مصـر وعمــال الدولـة العباسـية ع ــى ٔالامصـار يـذكر
اب ــن خل ــدون بقول ــه" :وق ــد ك ــان ــي الخالف ــة العباس ــية ،تس ــم والة ٔالاط ـراف
ً
وعمالها ملوكا" ابن خلدون :املقدمة ،ص .٢٥٤-٢٤٤
) (١٧عن العصر الذه للدولة العباسية ) ١٣٢هـ ٢٣٢ -هـ(.
) (١٨عبد الـرحمن فهمـ  :فجـر السـكة العربيـة  -موسـوعة النقـود العربيـة وعلـم
النميات :دار الكتب  ،القاهرة .١٩٦٥
ي
) (١٩النــويري :ايــة ٔالارب ،ج ،٢٢ص٢٧-٢٦؛ الــبالذر  :فتــوح البلــدان :ص٢٧٧؛
ابــن عــذاري املراك ـ  :البيــان املغــرب ــي تــاريخ املغــرب:ج :١ج .س .كــوالن –
ليفــي بروفنســال :دار الثقافــة ب ــﺮوت :الطبعــة الثالثــة  .١٩٨٣ص١٢٦-١٢٥؛
محمود إسماعيلٔ :الاغالبة وسياس م الخارجية :ص.٥٠
) (٢٠ف ــاتن محم ــد البن ــداري الش ــيخ :الج ــيش ــي مص ــر ــي العص ــرين الطول ــوني
ؤالاخشيدي ،دار نشر العالم العربي .٢٠٠٩
) (٢١عل ــم النمي ــات :ه ــو دراس ــة املس ــكوكات والنق ــود ،وه ــو م ــن العل ــوم الوثائقي ــة
والتاريخية ؤالاثريـة الهامـة – كمـا أن العمـالت عرفهـا العـرب ـي ٕالاسـالم عـن

العجـ ـ ــم – النقـ ـ ــود العربيـ ـ ــة وعلـ ـ ــم النميـ ـ ــات :رسـ ـ ــائل ـ ـ ــي النقـ ـ ــود للـ ـ ــبالذري
واملقريــزي والــذه  :نشــرهأ :الاب انســتاس الكرم ــى البغــدادى – مــن أعضــاء
مجمع فؤاد ٔالاول للغة العربية القاهرة .١٩٣٩
) (٢٢عبد الرحمن فهم  :موسوعة النقود العربية.
) (٢٣املرجع نفسه.
) (٢٤املرجع نفسه.
) (٢٥تص ــريحات وبيان ــات وزارة الثقاف ــة املص ــرية للبعث ــة ٓالاثاري ــة البولندي ــة ،س ــنة
.٢٠٠٩
) (٢٦عبــد الــرحمن فهمـ  :موســوعة النقــود العربيــة )الــدينار الــذي ُ
ضــرب ببغــداد
بمناسبة الصلح ب ن ٔالام ن واملأمون.
) (٢٧أبو املحاسن :النجوم الزاهرة :ج :٢ص ٢٧٤وما بعدها  -حورية عبدﻩ سالم:
محاض ــرات ــي ت ــاريخ الدول ــة العباس ــية العص ــر العباﺳ ـ الث ــاني-عالق ــات
مصر ببالد املغرب ،مكتبة جامعة القاهرة .١٩٧٤
ن
) (٢٨أب ــو املحاس ــن :املص ــدر الس ــابق :الج ــزء نفس ــه؛ اب ــن خل ــدو  :املص ــدر الس ــابق
والجزء نفسه.
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ملا كانت أروبا قد شرعت ي قطف ثمار ض ا الشاملة ،وغدت
أقطارها مركز الاقتصاد العالم  ،وأصبحت تتطلع لتأكيد وتأبيد
ً
ً
واقتصاديا ،كانت ٔالاوضاع ي املغرب
عسكريا
سيطر ا الدولية
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عبد الباسط املستع ن ،أثر السياسة الخارجية للمخزن ع ى املدينة
املغربية خالل العصر الحديث :سياسة الانفتاح ي عهد السلطان
ً
نموذجا )١٧٩٠ - ١٧٥٧م( -.دورية كان التاريخية-.
محمد بن عبد ﷲ
العدد الرابع والعشرون؛ يونيو  .٢٠١٤ص .٨٥ – ٧٤

 ₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ

ُي ّ
ً
طبيعيا لعدة عوامل تتضافر لتحديد
عد النمو الحضري إفر ًازا
معالم الخريطة الحضرية لبالد معينة .ولقد وقع مغرب العصر
الحديث تحت تأث ﺮ مجموعة من التحوالت الداخلية والخارجية ال
طبعت مسارﻩ السياﺳ  ،والاقتصادي ،والاجتما ي ،والحضاري
بشكل عام .وكان لها انعكاس مباشر وغ ﺮ مباشر ع ى الحواضر
املغربية .من هذا املنطلق ،ارتأينا أن نالمس الظاهرة الحضرية ي
املغرب خالل هذﻩ الحقبة ي عالق ا بسياسة املخزن تجاﻩ محيطه
الخار ي ،بعد أن نعرج بإطاللة سريعة ع ى الظروف العامة ال
ساهمت ي صياغة ٔالاحداث وتطورها بش امليادين ،لنضع هذﻩ
الظاهرة ي إطارها التاري ي وسياقها من تلك التطورات ،محاول ن
الكشف عن العوامل املساعدة أو املعرقلة لها ،وخصوصيات
السياسة الخارجية للسلطان محمد بن عبد ﷲ ،وكيف أرخت
ً
عموما ،واملدن الساحلية م ا ع ى وجه
بظاللها ع ى املدن املغربية
الخصوص ،لنخلص إ ى أهم النتائج امل ﺮتبة عن ذلك.
وتكمن أهمية ف ﺮة حكم محمد بن عبد ﷲ ي حجم وعمق
التحوالت ال شهدها املغرب ي عهدﻩ ع ى صعيد السياسة
الخارجية ،فقد اش ر هذا السلطان بإصالحاته املتعددة ع ى
مستوى الجيش وٕالادارة ،وكذا العالقات الخارجية للدولة ال
وسمت بسياسة "الباب املفتوح" .واعتمادنا هذﻩ الف ﺮة املرجعية ال
يل ي وجه الشبه الكب ﺮ من حيث امليكان مات والعوامل املتحكمة ي
الف ﺮات ال سبق ا والالحقة ع ا ،فما ي الظروف العامة ال
أملت طبيعة السياسية الخارجية للسلطان محمد بن عبد ﷲ؟
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ي سياق
تبت ي هذﻩ الدراسة ،بعد وضع املغرب ٔالاق
التطورات املحلية وٕالاقليمية والدولية ال أحاطت به ي العصر
الحديث ،الكشف عن صلة سياسة "الباب املفتوح" ال نهجها
السلطان محمد بن عبد ﷲ ي عالقته مع البلدان ٔالاوروبية خالل
النصف الثاني من القرن الثامن عشر امليالدي ،بتطور املدن
املغربية :طبيعته ،ونوعيته ،وحدودﻩ ،وآثارﻩ ،والعوامل املتحكمة
فيه ،وتقويمه؛ ع ﺮ تناول أهم مم ات هذا التطور الحضري
الساح ي والداخ ي ي ظل توسع الاحتكاك مع املد الام ﺮيا ي
ٔالاوروبي ،ومختلف مضاعفاته الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية،
ثم فحص ٔالاسس ال ارتكز عل ا الستخالص عناصر القوة
والضعف ال اكتنفته.

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ :ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ  ..ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ  ..ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ
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ٔالاق
ٓالاتي:
 -١/١موقع املغرب ضمن مس ﺮة التحوالت العاملية الك ﺮى خالل
العصر الحديث:
أ -ع ى املستوى السياﺳ والعسكري:
يعت ﺮ القرن السابع عشر امليالدي قرن التحوالت السياسية
العميقة ي إنجل ﺮا ع ﺮ عدة ثورات وحروب أهلية أفضت إ ى تحجيم
دور امللكية وإقرار النظام ال ﺮملاني .هذﻩ التغي ﺮات كان لها ي القرن
املوا ي أثر بالغ ع ى با ي شعوب أوروبا بشكل متفاوت .وكان أك ﺮها
صدى وشهرة :الثورة الفرنسية ي صيف ١٧٨٩م ،وقد تزامنت مع
ف ﺮة حكم محمد بن عبد ﷲ للمغرب .هذﻩ التطورات أصبحت
مصدر خطر هدد ٔالانظمة امللكية ي أوروبا وٕالام ﺮاطوريات
التقليدية باال يار ،وفتحت أمامها حقبة طويلة من الحروب
والصراعات السياسية .ورغم أن أدبيات الحقل السياﺳ الذي
تجاذبته أطراف ومصالح مختلفة بدت وكأ ا تتغ ﺮ بشكل ك ي ،فإن
نمط الحكم القديم حافظ ع ى وجودﻩ بجل ربوع أروبا باستثناء
التحوالت املرنة ً
نسبيا ي إنجل ﺮا والحادة ي فرنسا.
هذا الجو من الغليان السياﺳ الداخ ي رافقته حوادث
عسكرية متعددة مست العالقة ب ن البلدان ٔالاوربية من جهة
والعالقة بي ا وب ن العالم الخار ي من جهة ثانية ،كما غدت روسيا
والنمسا قوى عسكرية ال يس ان ا إ ى جانب القوى العسكرية
ً
الك ﺮى ممثلة ي بريطانيا وفرنسا ،فضال عن ٔالاهمية العسكرية
التاريخية إلسبانيا ،والقوى العسكرية الصاعدة آنذاك :بروسيا
)أك ﺮ وأهم الواليات الجرمانية( والواليات العامة )هولندا( ،والسويد
والدانمرك والدويالت املدن ي إيطاليا.
كل هذﻩ التحوالت كان لها انعكاس مباشر ع ى العالم ٕالاسالمي،
ً
شرقا ً
وغربا ،فاإلم ﺮاطورية العثمانية ي هذﻩ الحقبة اكتفت بدور
دفا ي تكسر صمودﻩ مر ًارا أمام تكالب وزحف الجيوش ٔالاوربية،
وصارت ٔالاجزاء ٔالاوروبية م ا و ٕالاياالت القاصية ي شمال إفريقيا
ً
هدفا اس ﺮ ً
اتيجيا لألحالف الصليبية ،ولم
وجنوب الجزيرة العربية،
ُ
تع ّد حمالت عناصر الجهاد البحري قادرة ع ى صد الخطر ٔالاوربي
املتفاقم .انضاف إ ى ذلك ،التوتر الداخ ي الناتج عن استفحال
نفوذ جيش الانكشارية وتأث ﺮﻩ السل ع ى مركزي السلطان والصدر
ٔالاعظم ،والصراعات الجانبية ع ى مواقع القرار ،وال راح ضحي ا
عدد كب ﺮ من السالط ن.
ً
ً
أحسن حاال وال حظا؛ فرغم نجاح
ولم يكن املغرب ٔالاق
الدولة العلوية ي اس ﺮجاع الوحدة السياسية للبالد ،لك ا كانت ما
تزال مهددة باألخطار الخارجية من جهة ،ومن جهة ثانية بتجدد
الاضطرابات السياسية سواء مع املناوئ ن للدولة أوب ن ٔالامراء
املتصارع ن ع ى العرش ،أخطرها أزمة الثالث ن سنة ال أعقبت
حكم السلطان إسماعيل ،وال جاء ي وصفها" :ولم تزل ن ﺮان
الف ن ي توقد واشتعال ،وأحوال الرعية ي اختالل ،وضعف

وانحالل ،وعم جميع املغرب الغالء ،وعظم البالء ،وأكل القوي
الضعيف وانتكس املشروف والشريف ،وصارت أموال الناس
غنيمة باردة للصوص والبغاة وفشت املناكر وتعذر ٔالامن ي السابلة
وارتفعت ٔالاسعار ي سائر ٔالامصار (١)،"...وكان املغاربة "قد سئموا
الهرج والف ن وأعياهم التفاقم والاضطراب وملوا الحرب
)(٢
ومل م."...
يتضح أن كل مؤشرات القوة السياسية والعسكرية ،كانت
تميل لصالح البلدان ٔالاوربية ع ى حساب العالم ٕالاسالمي.
ب ـ ع ى املستوى الاقتصادي:
مع اية القرن الخامس عشر امليالدي ،انتﻬ تمركز العالم
حول حوض املتوسط (٣)،وانتقل ثقل الاقتصاد الدو ي إ ى املحيط
ٔالاطلﺴ مع الانفتاح ع ى سائر املحيطات والبحار .واستفاد
الاقتصاد ٔالاوربي من الكشوفات الجغرافية ي مراكمة أرباح طائلة،
ما لبثت أن وظفت ي القطاع الصنا ي ،فتبلورت الثورة الصناعية
ي إنجل ﺮا منذ النصف ٔالاول من القرن الثامن عشر امليالدي ،ومع
ً
ايته شرعت ي العبور
تدريجيا نحو فرنسا ،فالواليات الجرمانية
وبعض املدن ٕالايطالية وغ ﺮها .وبذلك لم تتمكن أروبا من فك
عزل ا السابقة وتكس ﺮ طوق الاحتكار ٕالاسالمي ملواردها التجارية ي
جميع الاتجاهات فحسب ،بل أصبحت تمثل مركز ثقل الاقتصاد
العالم  ،وتراقب أهم محاور التجارة الدولية.
و ي املشرق ٕالاسالمي ،تعرضت أسس القوة الاقتصادية
لإلم ﺮاطورية العثمانية لال يار بعد تراجع طريق الحرير وتجاوز
وساط ا ٕالاجبارية لتجارة التوابل واملواد القادمة من الشرق
بدورﻩ يعاني من
ٔالاق  .و ي تلك ٔالاثناء كان املغرب ٔالاق
مضاعفات إلغاء الوساطة املغربية ي تجارة الذهب السوداني بعدما
وصل ٔالاوربيون ع ﺮ املحيط ٔالاطلنطي إ ى مصادرﻩ مباشرة ،وبذلك
عرفت اقتصاديات البالد ً
نزيفا كب ًﺮا زادت خطورته بتعاقب
السنوات العجاف ؤالاوبئة الفتاكة وهجوم أسراب الجراد ب ن
الفينة ؤالاخرى .هذا ال يف انعكس ً
سلبا ع ى موارد املخزن املغربي
فاتجه إ ى مضاعفة الجبايات ال أثقلت كاهل السكان وتسببت ي
أزمات متعددة.
ج ـ ع ى املستوى العلمي والفكري:
شهدت أوربا الغربية منذ القرن الخامس عشر امليالدي ،وبشكل
تدري ي ومتفاوت ب ن الجهات والبلدان ،ضة فكرية شملت العلوم
والفنون وٓالاداب ،وتزامنت مع ظهور حركات ٕالاصالح الدي ال
انصب اهتمامها حول انتقاد ومواجهة ممارسات الكنيسة
الكاثوليكية .وكان لكل ذلك أثر كب ﺮ وملموس ي الانتقال بالقارة
ٔالاوربية من واقع إ ى آخر ومن حقبة وصفت بـ "عصر الظلمات" إ ى
أخرى نعتت بـ "عصر ٔالانوار" .لقد ساهم تطور املعارف والعلوم ي
ً
ابتداء من القرن السابع عشر امليالدي ي
ازدهار الاقتصاد ،لكنه
إنجل ﺮا ،والقرن الثامن عشر امليالدي ي فرنسا ،انتقل إ ى الفكر
ً
ً
ً
مخلفا تراثا هائال ،انصب ع ى نظم الدولة ومبادئ
السياﺳ
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الحريات والحقوق الفرديةٔ ،الامر الذي أثر بشكل واضح ي الحياة
السياسية بالبلدين ،وبا ي أقطار أوربا فيما بعد .أما العالم ٕالاسالمي
واملغرب ،فقد خيم عل ما جو من الجمود والانطواء ،وال يبدو أ ما
ً
إيجابا ،أو واكبا أصداء الثورة العلمية ال كانت تتفاعل
تفاعال
بجوارهما بسرعة مذهلة.
د ـ ع ى املستوى الاجتما ي:
أدت التحوالت الفكرية والاقتصادية ال تواصلت ي أوربا ع ى
امتداد قرون إ ى إحداث تغي ﺮات عميقة ع ى مستوى البنية
الاجتماعية .ولقد كانت الطبقة البورجوازية املستفيد ٔالاول من
تعاظم ٔالانشطة التجارية ،كما نجحت ،بفضل استثمار أرباحها
التجارية ،من السيطرة ع ى القطاع الصنا ي النا ﺊ ،وتطوير
وسائل ٕالانتاج وتجديد الاستثمار ي دورة اقتصادية تراكمية .ورغم
أ ا لم تشكل سوى أقلية داخل املجتمعات ٔالاوربية ،فإن أهمية
أنشط ا الاقتصادية واتساع قاعد ا استمرا ي ال ايد ،مما دفعها
إ ى التطلع للقيام بأدوار سياسية تناسب وز ا الاقتصادي؛
فساندت بقوة إحداث تغي ﺮات سياسية ي إنجل ﺮا وفرنسا،
وساهمت ي منافسة ،بل وٕالاطاحة بالطبقة الفيودالية ال كانت
تحتكر مراكز القرار .ولخدمة أهدافها وتلبية طموحا ا؛ ي ظل
ٕالاقصاء الشديد الذي طالها ي املجاالت ٕالادارية والعسكرية
والسياسية ،احتضنت العلوم والتيارات الفكرية الجديدة املناهضة
للنبالء ورجال الدين .ع ى مستوى آخر ،ساهمت الثورة الصناعية
ي تبلور فئة اجتماعية جديدة ي :الطبقة العمالية ال أصبحت
أهش الطبقات الاجتماعية ،ورزحت تحت ألوان من البؤس واملعاناة
والحرمان.
كما أفضت التغي ﺮات الاقتصادية إ ى تركز معظم ٔالانشطة
الاقتصادية ي املدن ال تضاعف عددها وساكن ا ب امن مع
الانفجار الديمغرا ي العام الناجم عن وفرة املواد الغذائية وتحسن
وسائل النظافة والتطبيب .وإذا كان املجتمع املغربي قد حافظ ع ى
تركيبته ونوعية الشرائح املؤثرة فيه ،فإن هذﻩ التشكيالت
الاجتماعية لم تملك من املقومات املادية والطموحات ما يؤهلها
لقيادة تطور حقيقي أو ضة موازية ملا كان يحتدم حولها ،باستثناء
بعض التحوالت الطفيفة املتمثلة ي تضاعف نفوذ الزوايا وشيوخ
الصوفية ،وتزايد مكانة ٔالاشراف بشكل ال يمكن تجاوزﻩ ،وهو ما
أهل هات ن الفئت ن للعب أدوار خط ﺮة ً
جدا ي هذﻩ الحقبة من تاريخ
ً
املغرب .ع ى إيقاع هذﻩ الظروف ال ال نلمس ف ا عامال مسا ً
عدا،
استلم محمد بن عبد ﷲ مقاليد السلطة ي املغرب ،فماذا أعد من
إجراءات ملواجه ا؟
 -٢/١معالم السياسة الخارجية للسلطان محمد بن عبد ﷲ:
إن الروابط السياسية ب ن الدول إما أن تعكس عالقة
الصداقة والتعاون ،أو العداء والتوتر ،أو الحذر والتوجس .وقد
اتسم عهد السلطان محمد بن عبد ﷲ بسلسلة من ٕالاصالحات

اق ﺮنت بشكل ج ي مع العالقات الخارجية .ويمكن مالمسة مالمح
هذﻩ السياسة كاآلتي:
أ ـ عالقته بالدولة العثمانية والعالم ٕالاسالمي:
ً )(٤
ع ى عكس العهود السابقة ال تم ت بالعداء حينا ،وبالريبة
ً
أحيانا أخرى ،شهدت العالقة مع الدولة العثمانية ي
والتذبذب
ً
عهد السلطان محمد بن عبد ﷲ تحسنا وصل إ ى درجة التعاون
والتضامن ،تعكسه حجم السفارات) (٥املتتابعة ب ن املغرب
ؤالاستانة ونوعية الهدايا املتبادلة (٦)،من جهة ،ورفض توقيع
اتفاقية تبادل تجاري مع روسيا أل ا كانت تشن الحرب ع ى
ٕالام ﺮاطورية العثمانية (٧)،من جهة ثانية .هذا املعطى جعل املغرب
ً
ً
عسكريا
تعاونا
ي تلك الف ﺮة يؤمن ج ته الشرقية ،بل يضمن
ً
استفاد فيه من الخ ﺮة العثمانية ،خاصة ي جانب الصناعات
البحرية والفنون العسكرية والهندسية (٨).وقد استفادت الدولة
العثمانية بدورها من سخاء السلطان محمد بن عبد ﷲ املتمثل ي
ك ﺮة الهبات) (٩والقروض املالية ،وٕالامداد ببعض ٔالاسلحة كالبارود
وملح البارود (١٠)،واملساعدة ي افتكاك ٔالاسرى ٔالاتراك لدى الدول
)(١١
ٔالاوربية.
كما أو ى السلطان عناية خاصة ببقية أجزاء العالم ٕالاسالمي ي
الحجاز والشام ومصر وطرابلس (١٢)،واليمن (١٣)،من خالل الحجم
الكب ﺮ لألعطيات املخصصة لها ي شخص العلماء ؤالاشراف
والحكام ،والصالت املتنوعة (١٤)،بلغت إ ى حد زف ابنة السلطان إ ى
سرور شريف مكة (١٥).واملث ﺮ ي هذﻩ العالقات أ ا لم تتطور ،ع ى
ما يبدو ،إ ى عمل مش ﺮك نابع من قناعة مبدئية ومرتكز ع ى أسس
واضحة املعالم؛ وإنما اقتصرت ع ى املجاملة وخطب الود اقتض ا
مصلحة الطرف ن ي تلك الف ﺮة؛ حيث كانت ٕالام ﺮاطورية العثمانية
ي عهد السلطان مصطفى الثالث وعبد الحميد ٔالاول تجتاز مرحلة
صعبة من تاريخها سواء ي عالق ا بروسيا ؤالاجزاء ٔالاوربية
الخاضعة لها أو ببقية الشعوب ٕالاسالمية التابعة لها؛) (١٦بينما كان
محمد بن عبد ﷲ يس ى إ ى توطيد دعائم حكمه بالتفرغ للتحديات
الداخلية ؤالاخطار ٔالاوربية.
كما ظل املغرب يحتفظ بعالقات تجارية مع إفريقيا جنوب
ً
وسياسيا بادرت العديد من
الصحراء رغم تراجع أهمي ا السابقة،
ممالك السودان والواحات الصحراوية إ ى إعالن وال ا للدولة ،إما
بشكل اسم فقط ،أو ع ﺮ هبات تبعث ا ً
دوريا للسلطان املغربي،
ً
خوفا من تكرار الغزو العسكري كما حصل ي العصر السعدي.
ب ـ العالقة بأوربا والعالم الغربي:
لقد مرت العالقات املغربية ٔالاوربية بأطوار مشحونة بالتوتر
تطبعها املواجهة العسكرية واندفاع ٔالاوربي ن بإصرار نحو الثغور
ً
املغربية ،خاصة م ا إسبانيا وال ﺮتغال ثم إنجل ﺮا ،بينما ردت فرنسا
وهولندا بقوة ع ى مجاهدي البحر املغاربة من خالل الهجوم
الخاطف ع ى بعض املوانئ املغربية .وباملقابل اكتفت املدن
ٕالايطالية وبا ي البلدان ٔالاوربية الصغ ﺮة أو حديثة النمو بالتطلع إ ى
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 ض ـ ــعف امل ـ ــوارد املالي ـ ــة للدول ـ ــة ورغب ـ ــا ـ ــي البح ـ ــث ع ـ ــن م ـ ــداخيل
جدي ـ ــدة ،دفع ـ ــت الس ـ ــلطان إ ـ ــى اتخ ـ ــاذ العائ ـ ــدات الجمركي ـ ــة ،م ـ ــن
خ ــالل التعام ــل م ــع ٔالاوربي ـ ن ،مـ ً
ـوردا أساس ـ ًـيا ،خ ــال م ــن العواق ــب
السلبية املحتملة للجهاد البحري.

لعل هذين العامل ن رئيسي ن ،وهناك من الدارس ن من يضيف
عامل لفت أنظار العامة والقبائل بعد الاضطرابات الكث ﺮة إ ى
البحر؛ بداية مع الجهاد البحري ،ثم ً
ثانيا مع ٔالانشطة التجارية

ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤﻜَّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

وتوسكانا )فلورنسا( سنة ١٧٨٢م (٣٦)،ونابو ي (٣٧)،ومالطة
وغ ﺮها .وباملوازاة مع ذلك ،اتخذ السلطان محمد بن عبد ﷲ إجر ًاء
انفر ً
اديا من جانب واحد سنة ١٧٧٨م ،أعلن فيه فتح أبواب املوانئ
املغربية ي وجه جميع الدول الصديقة ـ املوقعة ملعاهدة سلم
وتجارةـ وغ ﺮها ،باستثناء روسيا ً
نظرا لعالق ا الحربية مع الدولة
)(٤٠
العثمانية (٣٩)،ثم النمسا ي ف ﺮة الحقة لنفس السبب.
يتضح من كل ما سبق؛ أن سياسة محمد بن عبد ﷲ
الخارجية اتسمت باالنفتاح شبه املطلق .فهل تعت ﺮ هذﻩ السياسة
ً
ً
شخصيا أنب ع ى قناعة موضوعية ومصلحة ظاهرة؟ أم
اختيارا
أن إكراهات خارجية ي ال دفعت السلطان إ ى اتخاذ هذا القرار
دون أن يكون له ي ذلك محض اختيار؟
إن املصادر التقليدية تذهب إ ى الجواب ٔالاول ،لكن مراجعتنا
لس ﺮورة وتطور السياسة الخارجية للسلطان ،والوقوف مع أهم
السمات ال م ا وتحليل الشروط ال تم ف ا توقيع تلك
املعاهدات ،يدفعنا إ ى تب الجواب الثاني .ف ﺮجوعنا ملهد سياسة
ً
ً
داعما وموجها لعمليات
متحمسا ،بل
محمد بن عبد ﷲ نجدﻩ
)(٤٢
الجهاد البحري (٤١)،وبعد أن ملس مردودها لم يتوانى ي تأميمها،
والاستمرار ي تشجيعه لها؛ لكن الظروف ما لبثت أن حتمت عليه
مراجعة مواقفه ،فأمر بتوقيف عمليات الجهاد البحري ،بل وعمل
َ
ع ى معاقبة من خالف ذلك .ومن ث ﱠم ،فإن عوامل متعددة تداخلت
ي صياغة السياسة الخارجية ملحمد بن عبد ﷲ ع ى النحو
املشهور تحت اسم "سياسة الانفتاح" ،ويمكن أن نجمل هذﻩ
العوامل فيما ي ي:
 التف ــوق ٔالاوروب ــي العس ــكري والبح ــري وازدي ــاد الض ــغط واملواجه ــة
املباشـرة )فرنسـا ـ ـ هولنـدا ـ ـ الثغـور املحتلـة مـن قبـل إسـبانيا (...ممـا
جعــل أفــق الصــمود ــي وجــه هــذﻩ الضــغوطات محـ ً
ـدودا ،وأن نجــاح
عمليـ ــات الجهـ ــاد البحـ ــري ٔالاو ـ ــى سـ ــاعدت فيـ ــه العوامـ ــل الخاصـ ــة
بأورب ــا ــي حرو ــا الداخلي ــة ،وأن إع ــادة بن ــاء الص ــف ٔالاورب ــي ــي
مواجهــة "القراصــنة" املغاربــة وضــع سياســة الســلطان ــي اضــطراب
ملموس؛ كاتخاذ قرار الحرب ضـد السـفن الانجل يـة سـنة ١٧٥٥م
بع ــد طرده ــا م ــن مين ــاء أك ــادير ،ث ــم ال ﺮاج ــع ع ــى جن ــاح الس ــرعة،
وإع ــالن الح ــرب ض ــد هولن ــدا ومراجعت ــه ك ــذلك ،ث ــم طل ــب الص ــلح
من فرنسا بعد هجومها ع ـى سـال والعـرائش سـنة ١٧٦٧م رغـم أ ـا
ي الطرف املعتدي.
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غزو ٔالاسواق املغربية وتعزيز عالقا ا التجارية مع املغرب .وبحكم
أن م ان القوى أصبح يميل لصالح الدول ٔالاوربية منذ زمن بعيد،
فإن املقاومة املغربية كانت تتجه نحو مص ﺮ غامض حتم ع ى عدة
ً
سالط ن مراجعة سياس م الخارجية مما اعت ﺮ تنازال ومهادنة للكفار
ً
تحالفا معهم؛ ففي بداية عهد محمد بن عبد ﷲ استمر ع ى
أو
اختيار املواجهة مع القوى الرأسمالية الك ﺮى ع ﺮ تب حركة الجهاد
البحري؛ مما جعله وجها لوجه مع هذﻩ القوى ال عانت مالح ا إثر
ذلك من متاعب جمة؛ ولم يتأخر جواب هذﻩ الدول؛ فقد دقت
طبول الحرب قرب السواحل املغربية وأفرغت املدفعية ٔالاوربية
غضب قذائفها ع ى أهم املوانئ )حالة هجوم ٔالاسطول الفرنﺴ
ع ى سال والعرائش سنة ١٧٦٥م ،ثم حصار هولندا ملنطقة طنجة
أصيال وإغراقها لبعض املراكب املغربية سنة ١٧٧٦م .(...هذﻩ
ٕالانذارات شديدة اللهجة ،دفعت السلطان محمد بن عبد ﷲ ع ى
الفور إ ى إقرار سياسة انفتحت ع ى العالم ٔالاوربي؛ لكن بشكل
حاول أن يضمن فيه نوع من التوازن مع الدول ٔالاوربية ،وس ى من
خالل ذلك لتحقيق هدف ن:
ٔالاول :تجنب عواقب الاصطدام مع دول مزهوة بتفوقها العسكري.
الثـ ــاني :ضـ ــمان عائـ ــدات جمركيـ ــة مهمـ ــة ،أصـ ــبحت املـ ــورد ٔالاساﺳ ـ ـ
لخزينة الدولة (١٧)،السيما بعد تراجع التجارة الصحراوية.
وع ى الرغم من أن بنود بعض املعاهدات) (١٨ال وقعها
السلطان مع مختلف الدول ٔالاوربية تضمنت امتيازات غ ﺮ
م ﺮرة (١٩)،وأمنت بشكل فع ي مصالح القوى ٔالاوربية ي السوق
املغربية؛ فإ ا ع ى العموم ،ذرت ع ى خزينة الدولة مداخيل وافرة
لم يظفر ا حاكم من قبل؛ وإن تم هذا ع ى حساب مصالح الناس
ال تضررت كث ًﺮا من إطالق أيدي ٔالاجانب ي جل املدن املغربية
)(٢٠
ً
مقتصرا ع ى بعض املرا ئ الساحلية.
بعدما كان الاتصال م
كما احتدت املنافسة التجارية بفعل قوة الطلب ع ى بعض السلع
مسموحا بتصديرها ً
ً
الحيوية ال لم يكن
سابقا (٢١).ورغم كل ذلك،
كان "سطح" ٔالاحداث ي ﺮز أن املخزن املغربي يمسك بزمام ٔالامور،
ً
ويمتلك هامشا كب ًﺮا التخاذ القرار واملناورة؛ عكس ما كان يتفاعل
بعمق ي حقيقة ٔالامر من زحف ام ﺮيا ي وتعاظم ديداته بشكل
سيتجاوز قدرات واختيارات املخزن.
وقد جاءت الئحة معاهدات السلم والتجارة ع ى الشكل ٓالاتي:
)(٢٣
مع الدانمرك سنة ١٧٥٧م (٢٢)،ثم ي سنة ) ١٧٦٦ـ ١٧٦٧م(،
ومع السويد سنة ١٧٦٣م (٢٤)،ومع انجل ﺮا سنة ١٧٦٠م (٢٥)،ثم مع
إسبانيا) (٢٦ي نفس السنة (٢٧)،ومع فرنسا سنة ١٧٦٧م (٢٨)،ثم
ال ﺮتغال سنة ١٧٧٣م (٢٩).كما أجرى مفاوضات سنة ١٧٧٧م مع
هولندا (٣٠)،عقب إعال ا الحصار البحري ع ى املغرب ،و ي سنة
١٧٨٦م ،منحت "حق احتكار التجارة بميناء العرائش" (٣١).وس ى
السلطان كذلك إ ى تحس ن عالقاته مع دول أخرى م ا ما ان ت
بتوقيع معاهدات صلح كالنمسا سنة ١٧٨٤م (٣٢)،والواليات املتحدة
)(٣٥
ٔالامريكية سـنة ١٧٨٦م (٣٣)،والبندقية) (٣٤سنة ١٧٦٥م،

)(٣٨

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون – ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٤

٧٧

دراﺳﺎت

ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﻦ | اﻟﻤﻐﺮب

املباشرة مع ٔالاوربي ن ،ل دئة ٔالاوضاع الداخلية .إن تناولنا
للسياسة الخارجية للسلطان محمد بن عبد ﷲ كان دف الكشف
عن الخيوط الرابطة بي ا وب ن التطور الحضري بالبالد باعتبار هذﻩ
ً
حتما ع ى املجال الحضري ً
السياسة تنعكس ً
إيجابا،
سلبا أو
وتصبح من ب ن أهم العوامل املساهمة ي تشكيل ذلك املجال
وتحديد نوعية ٓالاليات املتحكمة فيه .وقبل أن نرصد حدود
استفادة املدن املغربية من هذﻩ السياسة وإلكمال الصورة ،ال بد
من إجراء نظرة خاطفة حول وضعية املغرب الحضرية قبيل الف ﺮة
املدروسة.
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ت ـ ــأثر العواص ـ ــم التاريخي ـ ــة )ف ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـراكش (...ب ـ ــاملتغ ﺮات
الاقتصادية املحلية والدولية ،وتراجع أهمي ا ووهجها السابق.
أف ـ ــول نج ـ ــم بع ـ ــض امل ـ ــدن ذات ٔالادوار التجاري ـ ــة الك ـ ــﺮى خ ـ ــالل
العصر الوسيط )أغمات ـ سجلماسة.(...
تك ــريس ظ ــاهرة تخري ــب امل ــدن بـ ـ ن الق ــوى السياس ــية الداخلي ــة
املتناحرة ،أو بفعل الهجومات الخارجية.
رغ ـ ـ ــم تحري ـ ـ ــر بع ـ ـ ــض الثغ ـ ـ ــور زم ـ ـ ــن الس ـ ـ ــلطان إس ـ ـ ــماعيل ،مث ـ ـ ــل
)(٤٧
اس ـ ﺮجاع :بــاديس ســنة ١٠٩١ه ــ (٤٦)،املعمــورة ســنة ١٠٩٢ه ــ،
والع ـرائش س ــنة ١١٠١ه ــ (٤٨)،وأص ــيلة س ــنة ١١٠٣ه ـ ـ) (٤٩م ــن ي ــد
ٔالاس ــبان ،وطنج ــة م ــن ي ــد ٕالانجل ـ س ــنة ١٠٩٥ه ــ؛) (٥٠ف ــإن خط ــر
ً
غزوهـ ــا مـ ــن جديـ ــد ظـ ــل ً
خصوصـ ــا مـ ــع اسـ ــتمرار احـ ــتالل
قائمـ ــا،
سبتة ومليلية من قبل إسبانيا ،وثغر ال ﺮيجة من قبل ال ﺮتغال.

ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤﻜَّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

 -١/٢املم ـ ـ ات العامـ ــة للنمـ ــو الحضـ ــري ـ ــي املغـ ــرب قبيـ ــل وصـ ــول
السلطان محمد بن عبد ﷲ إ ى السلطة )١٧٥٧م(:
مما ال شك فيه؛ أن ك ﺮة املتغ ﺮات الدولية والداخلية ال
عرف ا الحقبة السابقة لتو ي محمد الثالث مقاليد السلطة ي
سنة ١٧٥٧م ،قد انعكست بشكل سل ع ى
املغرب ٔالاق
الظاهرة املدينية ي املغرب .فبعد أن شهد عصر الام ﺮاطوريات
الك ﺮى )املرابط ن ـ املوحدين ـ املريني ن( ميالد أك ﺮ التجمعات
الحضرية باملغرب ،ووصولها إ ى أوج ازدهارها؛ ع ﺮ التوسع العمراني،
وارتفاع الكثافة البشرية ،وتعدد ٔالانشطة والوظائف ذات ٕالاشعاع
الدو ي ،خيم جو التشرذم السياﺳ  ،وتنامت ٔالاخطار الخارجية ع ى
املدن املغربية؛ ولم يحكم عل ا بال ﺮاجع فقط ،وإنما وضع بعضها،
ً
خاصة املدن الساحلية ،تحت الاحتالل املباشر للقوات ٔالاجنبية،
مما حذا بأهلها والظه ﺮ املحيط ا إ ى إفراغ تلك املناطق .إضافة
إ ى توا ي ف ﺮات ٔالاوبئة والجفاف والصراعات السياسية (٤٣)،دخلت
بموج ا مدن املغرب ي تقهقر عام خالل النصف ٔالاول من القرن
)(٤٥
الثامن عشر امليالدي (٤٤)،واستفحلت باملقابل ظاهرة البداوة.
ويمكن إجمال مظاهر ٔالازمة ال عاش ا هذﻩ املدن ي العناصر
التالية:

هذﻩ العوامل أثرت ً
سلبا ع ى عمران املدن الساحلية وساكن ا.
كل هذا ال يل ي توسيع دائرة امتداد بعض املراكز الحضرية ٔالاخرى:
ازدهار إيليغ وتارودانت ي منطقة سوس ،وإعادة بناء تطوان
وشفشاون ،كما عرف الساحل ٔالاطلﺴ ميالد العديد من الحصون
ال ﺮتغالية ي املدن املحتلة قبل أن يتم اس ﺮجاعها) :آسفي ـ أزمور ـ
فون .(...
ً
وعموما ،احتفظت هذﻩ املدن بنفس ٔالانشطة املزاولة ونفس
الهياكل والنظم ٕالادارية ،مع تعديالت بسيطة ،لم تكن بالعمق
الذي من شأنه إحداث قطيعة أو تغي ﺮ جذري .ومن الناحية
املعمارية ،استمرت املدن ي تكييف منشآ ا ملقاومة السالح الناري
منذ الحقبة السعدية ،ع ى مستوى التحصينات العسكرية كإقامة
الباستيونات والصقاالت .كما ام جت الفنون الزخرفية ؤالاساليب
املعمارية ببعض العناصر الخارجية كالتأث ﺮات املوريسكية
وال ﺮتغالية (٥١).يظهر إذن؛ أن املدن املغربية ي هذا العصر ،واجهت
تحديات داخلية وخارجية ،وعانت من عواقب تردي ٔالاوضاع
الاقتصادية والسياسية ،والغزو ٔالاجن  ،ورجحت ف ا كفة ال ﺮاجع
ع ى عدة مستويات ،ي وقت تم ت فيه نظ ﺮ ا ي أوربا بنمو سريع
وغ ﺮ مسبوق.
 -٢/٢التط ـ ــور الحض ـ ــري ـ ــي عه ـ ــد محم ـ ــد ب ـ ــن عب ـ ــد ﷲ وعالقت ـ ــه
بالسياسة الخارجية للسلطان:
لقد ظهرت آثار السياسة الخارجية للسلطان محمد بن عبد ﷲ
ع ى املدن املغربية سواء م ا الداخلية أو الساحلية ي ظرف وج ،
وبحكم توجهه ي البداية إ ى إنعاش الجهاد البحري ،فقد أو ى عناية
خاصة باملراﺳ الصالحة لهذا الغرض ،ثم التفت إ ى با ي املدن
الساحلية ،أسس مدينة جديدة استجابة ملتطلبات سياسته
الخارجية ،وكان للمدن الداخلية بدورها نصيب من الحركية
الحضرية ي هذﻩ الحقبة.
أ ـ املدن الساحلية:
انعكست سياسة الانفتاح ال نهجها محمد بن عبد ﷲ بشكل
مباشر ع ى املدن الساحلية املغربية .وبفعل اهتمامه ،ي بداية
حكمه ،باألسطول وتشجيعه للجهاد البحري ،فقد رنت عنايته
باألخص إ ى املرا ئ ،فكان "يتفقد باستمرار املوانئ ،يرمم بروجها و
أسوارها ويجدد حامي ا (٥٢)."...هذﻩ العناية انعكست ً
فورا ع ى
ً
معظم املدن الساحلية؛ فمدينة العرائش) (٥٣مثال كانت سنة
١٧٦٠م "خالية ليس ف ا إال املائت ن من أهل الريف (٥٤)،"...و ي سنة
)١١٧٩هـ١٧٦٥ /م( ،اتجه السلطان إ ى "ترميمها واستصالحها فب
الصقائل ؤالابراج ا (٥٥)،"...وصارت "من أعمر الثغور" (٥٦).ونالت
منه ً
أنفا )الدار البيضاء( عناية خاصة بعدما دمرها زلزال سنة
١٧٥٥م؛ فأمر ببناء مرساها وسورها ودارﻩ ا سنة )١١٩٨هـ/
١٧٨٣م( (٥٧)،وأنشأ ا وبطنجة ٔالابراج والسقائل (٥٨).وقد شرع ي
إصالح ميناء فضالة سنة )١١٧٤هـ١٧٦٠ /م() (٥٩بعدما رغب ي
تعم ﺮها واعت ا (٦٠)،وأمر ببنا ا ي سنة )١١٨٥هـ١٧٧٢ /م(،
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وسمح للنصارى بتشييد الدور ا ،و"كان ي ذلك أمر عظيم من
العمارة من ال ود والنصارى واملسلم ن (٦١)."...كما حصن قصبة
)(٦٣
الرباط وأدخل ا عدة إصالحات (٦٢)،واستحدث أكدال الرباط،
وأقام صقال سال والرباط)) (٦٤انظر املالحق :صورة  ،(٣ ،٢ ،١وب
برج تيطاوين (٦٥)،وبرج مارتيل (٦٦)،أو دار ع ى مرساها (٦٧).وأنشأ أو
أصلح بعض املرافق ي مدن أخرى كآسفي ،وتيط (٦٨)،واملهدية
)املعمورة( ،وأزمور ،وأصيال.
ورغم هذﻩ ٕالاصالحات امللموسة؛ فإن هذﻩ املدن قد تضررت
جراء قرار محمد بن عبد ﷲ ،ب ﺮك املعامالت مع ٔالاجانب ي ميناء
)(٦٩
الصويرة.
ويبقـ ــى تأسـ ــيس الصـ ــويرة الجديـ ــدة )انظـ ــر املالحـ ــق :صـ ــورة (٦ ،٥ ،٤
أب ــرز مش ــروع حض ــري للس ــلطان محم ــد الثال ــث؛ حي ــث اس ــتأثر ب ــأك ﺮ
اهتمام ـ ـ ــه ،وس ـ ـ ــهر بنفس ـ ـ ــه ع ـ ـ ــى إنش ـ ـ ــاء املدين ـ ـ ــة) (٧٠س ـ ـ ــنة ١٧٦٥م؛
ً
ً
عظيمـ ــا" (٧١).يقـ ــول ابـ ــن زيـ ــدان ـ ــي هـ ــذا
و"حص ـ ـ ا وأنفـ ــق عل ـ ــا مـ ــاال
الصدد" :وبنـا لـه ]ثغـر الصـويرة[ ٔالاسـوار العجيبـة واتخـذ بـه البسـات ن
وشـ ــحنه باملـ ــدافع والبنـ ــب والكـ ــور ،فجـ ــاء مـ ــن أعظـ ــم املـ ــدن وأشـ ــرف
الثغــور ،واتخــذ بــه املســاجد والصــوامع ؤالاســواق والــدور والحمامــات
ورغــب ــي ســك هــذا الثغــر املبــارك النــاس ،وقصــدﻩ التجــار وغ ــﺮهم
م ـ ــن جمي ـ ــع ٔالاجن ـ ــاس" (٧٢).وأه ـ ــم م ـ ــا امت ـ ــاز ه ـ ــذا الثغ ـ ــر ه ـ ــو حص ـ ــانته
الشــديدة وصــالحية مينائــه لرســو الســفن ع ــى امتــداد الســنة بخــالف
بــا ي املــدن الســاحلية (٧٣).وقــد اســتفادت هــذﻩ املدينــة مــن ٕالاج ـراءات
ً
التشجيعية ال اتخذها السلطان لتعم ﺮها؛ ففضال عن إجبـار قسـم
مــن القبائــل والعلمــاء ع ــى ٕالاقامــة ــا ،مــن فــاس وغ ﺮهــا (٧٤)،أســقط
ع ــن التج ــار والواف ــدين إل ــا "وظي ــف ٔالاعش ــار" (٧٥)،مم ــا جع ــل ه ــؤالء
)(٧٧
يتواف ــدون عل ــا م ــن ك ــل مك ــان (٧٦).وص ــارت " ــي غاي ــة العمـ ــارة"،
وتبوأت ي ظرف وج مكانة مهمة.
نسجل إ ى جانب ما سبق ،وع ى نقيض با ي املدن الساحلية،
تعرضت مدينة أكادير لل ميش .بل إن العديد من الروايات تذهب
إ ى أن إنشاء الصويرة كان لهذا الغرض (٧٨)،قصد قطع ٕالامدادات
ال كان يتقوى ا الثوار ي منطقة سوس وال كان يذرها ميناء
أكادير..." ،إذ أن حصن أكادير كانت تتداوله الثوار من أهل السوس
)(٧٩
 ...ويسرحون وسق السلع منه افتياتا ويستبدون بأرباحها."...
ويفسر البعض إغالق ميناء أكادير بضعف تحصيناته وبكونه "غ ﺮ
محم من الزعامات املحلية ومن املطامع ٔالاجنبية ،لبعدﻩ عن
السلطة املركزية (٨٠)."...و رغم نجاح محمد بن عبد ﷲ ي اس ﺮجاع
ال ﺮيجة من ال ﺮتغالي ن ،فإ ا لم تلق أي اهتمام ،وبقيت ع ى حالها
من الخراب الناتج عن حرب التحرير ،مما دفع الناس إ ى تسمي ا بـ:
"املهدومة" (٨١).كما حاول حصار سبتة (٨٢)،ومليلية) (٨٣عدة مرات؛
)(٨٤
لكنه يئس من إمكانية اس ﺮجاعهما إ ى جانب بادس ،والنكور.
واملالحظ أن الانتعاش الذي عرفته معظـم املـدن السـاحلية ،لـم يكـن
وليــد ظــروف محليــة وال اســتجابة لتطــور ــي وســائل ٕالانتــاج ،بقــدر مــا
أملت ــه امت ــدادات التج ــارة ٔالاوربي ــة ،مم ــا جع ــل الاس ــتفادة الظاهري ــة

َ
واملؤقتة ،نسبية و مرتبطة بعوامل خارجية مر نـة ـا ،ومـن ث ﱠـم يحـق
لن ــا أن نتس ــاءل ع ــن طبيع ــة ه ــذا التح ــول الحض ــري ،ه ــل ارتك ــز ع ــى
أسس متينة؟ وهل اشتمل ع ى مقومات القوة والاستمرار؟
ب ـ املدن الداخلية:
ال يمكن فصل املدن الداخلية عن الحركية ال عاشها املغرب
ي عهد محمد بن عبد ﷲ بفضل الاستقرار السياﺳ واس ﺮجاع
الاقتصاد املغربي لجزء من عافيته ،وعناية السلطان الخاصة
بمراكش بعد أن وجدها إبان نزوله ا ً
نائبا عن أبيه ،وقصب ا إذاك
خراب" (٨٥)،ال عمارة ا إال البوم ع ى الجدران الخربة من آثار
السعدي ن و املوحدين (٨٦)،"...فجدد وأسس العديد من منشآ ا،
حيث عمل ع ى "تجديد ضريح الشيخ أبي العباس السب ومسجدﻩ
ومدرسته ،وضريح الشيخ التباع ومسجدﻩ ،وضريح الشيخ الجزو ي
ومسجدﻩ ،وضريح الشيخ الغزواني ومسجدﻩ ،وضريح الشيخ ابن
صالح ومسجدﻩ  ...ومسجد امللوك ب ﺮيمة ومدرستاﻩ ،وتجديد جامع
املنصور واملسجد ٔالاعظم بباب دكالة واملسجد ٔالاعظم بباب هيالنة
)(٨٧
واملسجد ٔالاعظم بالرحبة ومساجد القصبة ومدارسها الست."...
لكن أبرز جهودﻩ ي هذﻩ املدينة اتجهت لتشييد القصر (٨٨).كما
اعت بالعاصمة ٕالاسماعيلية مكناس ع ﺮ إنشاء "املسجد ٔالازهر
ومدرسته بإصطبل مكناسة ومسجد ال ﺮدعي ن ا وضريح الشيخ
ابن عيﺴ  ،وضريح الشيخ أبي عثمان سعيد ومسجدﻩ ومدرسة
الدار البيضاء ،ومسجد بريمة ومدرسته ،ومسجد هدراش ،ومسجد
)(٩٠
باب مراح (٨٩)،"...وغ ﺮها.
واتجه ي فاس إ ى تشييد "ضريح الشيخ ع ي بن حرزهم،
وضريح الشيخ دراس بن إسماعيل ،وضريح أبي عبد ﷲ التاودي،
ومدرسة باب الجيسة (٩١)،"...و"زيادته ي توسعة مسجد الشرابلي ن
ً
ً
جامعا تقام فيه الجمعة ...و...
مسجدا
من طالعة فاس وتصي ﺮﻩ له
بناؤﻩ الباب املواجهة لقبة الضريح ٕالادريﺴ املوا ي لسوق
املجادلي ن" (٩٢).كما أسس ا "سقاية ع ن البغل من حومة
ً
العيون" (٩٣)،فضال عـن ثالثة أقواس بقنطرة وادي سبو) (٩٤خارج
املدينة .كما استفادت مـدن أخرى مـن بعض الاهتمام ،مثل:
سجلماسة (٩٥)،والريصاني ،وتازة (٩٦)،واملنصورية (٩٧).وتبقى هذﻩ
ً
العناية غ ﺮ جديرة باس ﺮجاع تلك املدن إلشعاعها السابق ،خاصة
مع سياسة الانفتاح ال جعلت املدن الساحلية تستأثر بمعظم
ً
شطرا معت ًﺮا من املنشآت
ٔالانشطة الاقتصادية .كما نالحظ بأن
املذكورة إنما اكتفى السلطان بتجديدها ليس إال؛ مما يع أن
املدن الداخلية ي هذﻩ الحقبة اتجهت ،ي أحسن ٔالاحوال ،إ ى
اس ﺮجاع جزء من مظهرها وماض ا ،والحفاظ ع ى كيا ا.
 -٣/٢انعكاس التحوالت الحضرية ي عهد محمد بن عبـد ﷲ ع ـى
بنية املدن املغربية:
أ ـ القاعدة الاجتماعية:
إذا كان املسار التاري ي الطويل للمدن املغربية قد أفرز طوائف
وفئات ارتبطت مصالحها بأنشطة معينة تزاولها ي املدينة) :تجار ـ
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 -١/٣حقيقة سياسة ٔالابواب املفتوحة ومآال ا:
لقد وفرت سياسة محمد بن عبد ﷲ الخارجية مداخيل
جمركية هامة ،وأدت إ ى تنشيط الحركة التجارية ي املحيط
ٔالاطلﺴ واملدن املغربية املطلة عليه ،مما ساهم ي تعم ﺮها بشكل
ملحوظ ،بل ً
أيضا تعم ﺮ البسائط والسهول املجاورة لها بعدما
عانته من فراغ قبل ذلك (١٠٧).كما جنبت السلطان سلبيات
املواجهة املباشرة مع القوى الام ﺮيالية ٔالاوربية املندفعة نحو بالدﻩ،
وتمكن من خالل ازدواجية الانفتاح وتشجيع الجهاد البحري ي
الف ﺮة ٔالاو ى من حكمه أن يضمن ً
نوعا من التوازن ي املعاهدات مع
ٔالاوربي ن بشكل عام.
بيد أن هذﻩ السياسة لم تم دون آثار جانبية ،استفحلت
أخطارها مع تزايد ٔالاطماع ٔالاوربية وتأكد عجز املغرب عن الدفاع
ع ى مصالحه .ولقد كانت الفرصة ما تزال سانحة لتدارك النقص
ومسايرة التطورات ٔالاوربية ع ى قاعدة التنافس وتبادل املصالح؛
لكننا نسجل تفضيل السلطان محمد بن عبد ﷲ لإليرادات
العاجلة رغم توفرﻩ ع ى مداخيل ضخمة (١٠٨)،كان يستخلصها من
الجمارك والاحتكارات واملكوس .ؤالاد ى أن تلك ٔالاموال لم تأخذ
طريقها إ ى ٕالانفاق ي مشاريع ك ﺮى ذات نفع سيادي عام؛ مثل
صناعة ٔالاسلحة الثقيلة؛ أو ذات ٔالاهمية الاس ﺮاتيجية الك ﺮى كما
هو الحال بالنسبة لصناعة السفن ،القادرة ع ى خوض عباب البحر
إ ى جانب ٔالاوربي ن بدل الاعتماد عل م ي تجه ٔالاسطول البحري
ً
مما دلت التجربة ع ى عدم إمكانية استمرارﻩ لوقت طويل؛ خاصة
وأن الفرصة كانت قد واتت السلطان محمد بن عبد ﷲ بوصول
مجموعة من الخ ﺮاء ٔالاتراك؛ أرسلهم إليه نظ ﺮﻩ العثماني مصطفى
الثالث ي إحدى سفاراته إ ى املغرب سنة ١٧٦٧م ،ضمت ثالث ن من
"املعلم ن الاختصاصي ن العارف ن بإنشاء ٔالاساطيل وصب املدافع
وعمل القنابل واملجيدين ي الرماية وفنون الحرب ...وملا وصلوا

ISSN: 2090 – 0449

حرفيون ـ فقهاء ـ شرفاء وصوفية ...إلخ(؛ فإن بداية التغلغل ٔالاوربي
باملدن املغربية قد أفرز فئات اجتماعية جديدة ارتبطت مصالحها
مباشرة بمصلحة ٔالاوربي ن؛ أثارت تنازال م وخضوعهم لالب از
ٔالاخال ي من قبل النصارى حفيظة املغاربة (٩٨)،وتشكلت من
الوسطاء والسماسرة ،إ ى جانب التجار من ال ود املغاربة (٩٩).هذﻩ
الفئات لن تفتأ تبحث لها عن مكانة تناس ا معززة ي ذلك بالدعم
ً
ً
جديدا ي مكونات املدينة املغربية .وبدأنا
الخار ي ،ومحدثة شرخا
نلمس مقدمات التسلل ٔالاوربي إلقرار ظاهرة "الحماية
القنصلية" (١٠٠)،ال قامت فيما بعد بأدوار خط ﺮة ي تاريخ املغرب.
يتضح ذلك من خالل الصالحيات الواسعة ال خولت للقناصل
ً
ٔالاوربي ن املقيم ن ي املوانئ واملدن املغربية (١٠١).ففضال عن
الحقوق الشخصية املكفولة لهم ،نجدهم تمتعوا بامتيازات أخرى
تحد من سلطة املخزن تجاﻩ الرعايا ٔالاجانب وبعض املتعاون ن معهم
من املغاربة ،كما تضمنت بعض املعاهدات كما حصل مع فرنسا
"وضع صيغة لجواز البحر بالنسبة لسفن البلدين وتكفل القناصل
الفرنسيون بتأش ﺮ الجواز لرعايا البلدين ً
معا" (١٠٢)،وهو ما خول
لفرنسا مراقبة تحركات ٔالاسطول املغربي عن كثب ،بل إحصاء
ً
عمليا ع ﺮ التقارير
أنفاسه والتطورات الحاصلة فيه ،وتج ى ذلك
السرية ال كانت ترفع إ ى الحكومة الفرنسية بواسطة قنصلها
)(١٠٣
شين .
ب ـ ٔالاساس الاقتصادي:
كانت املنشآت املتعددة مصدر قوة نسبية للمدن املغربية من
خالل ٔالانشطة املتنوعة ال شكلت قل ا النابض ،والدوالب املحرك
لبا ي عناصرها ،والوسيلة ال ربط ا بمحيطها القريب والبعيد؛ غ ﺮ
أن أسواق املدن املغربية تعرضت ،بفعل سياسة الانفتاح ي عهد
محمد بن عبد ﷲ باملنتجات ٔالاوربية ،وبحكم الامتيازات املخولة
لألجانب بنصوص املعاهدات ،إ ى غزو البضائع ٔالاجنبية من جهة،
وال افت ع ى است اف املواد ٔالاولية املحلية ال تتوقف عل ا تلك
ٔالانشطة الحرفية من جهة ثانية .تضافرت هذﻩ العوامل مع غ ﺮها،
وسددت ضربة موجعة القتصاديات املدن املغربية ،بل وتسببت ي
كساد العديد من ورشات الحرف والصنائع ي مدينة فاس
وغ ﺮها (١٠٤)،وأسفرت بالتا ي عن خنق الصناعة املحلية لفائدة
املواد املصنعة ٔالاجنبية ،وتضرر السكان جراء نقص الحاجيات
الغذائية املوجهة للتصدير .إن الفالح أو التاجر املغربي الذي كان
ً
قادرا ع ى مواجهة
يحمل السلع والبضائع إ ى املوانئ ،لم يكن
الاكتساح ٔالاوربي لألسواق املغربية وغ ﺮ مؤهل إلدراك مراميه ،ولم
يكن يملك مقومات فرض الشروط ال يرتض ا لالستفادة من
معادلة املبادالت مع التجار ٔالاوربي ن.
ت ـ مؤسسات املدينة:
لقد أفضت السياسة الخارجية ملحمد بن عبد ﷲ؛ أو ع ى
ٔالاصح إلحاح القوى ٔالاوربية ع ى طرق السواحل املغربية ،إ ى تعزيز
الجهاز الحكومي املخزني بوظيفة جديدة تمثلت ي :وزير شؤون

البحر (١٠٥)،وباستثناء استحداث بيت مال خاص ي كـل مـرﺳ مـن
مـراﺳ املغـرب ،تفتح عند تمام كل ثالثة أشهر (١٠٦)،لم تتمكن املدن
املغربية ي هذﻩ الحقبة من بلورة مؤسسات تستجيب ملتغ ﺮات
املرحلة ،إن ع ى مستوى ٔالانشطة أو الحضور البارز للعنصر
ٔالاجن غ ﺮ املسبوق .ولم تتفاعل أجهزة القضاء والحسبة ونقابات
املهن مع هذا املعطى بما يتطلب من اج اد وكياسة وحزمٔ .الامر
الذي سمح لل ود املغاربة باقتناص الفرصة ي القيام بأدوار
الوساطة وال ﺮجمة واملضاربة والرهن وغ ﺮها من املهام ال بقيت
ً
حكرا عل م إ ى جانب قلة من "الوصولي ن" املغاربة ي ظل الفراغ
التنظيم واملؤسساتي .إن سياسة محمد بن عبد ﷲ الخارجية
بقدر ما ساهمت ي انبعاث الحياة الحضرية ي املــدن الساحلية،
بقدر ما كانت ً
أيضا مقدمة لتطورات هددت هذﻩ الحواضر ي صلب
كيا ا ،ورهن مواردها وقرارها بيد جهات تحذوها أطماع غ ﺮ
محدودة.
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 العجـز عــن استصـالح وتجه ـ املـوانئ ال ـ لـم تكــن تصـلح للمالحــة
شـ ـ ــهرين ـ ـ ــي السـ ـ ــنة .والاستعاض ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن ذلـ ـ ــك بتش ـ ـ ــييد مدين ـ ـ ــة
)(١٢٠
الصويرة ذات املرﺳ الصالح للمالحة طيلة شهور السنة.

 عـ ــدم تطـ ــوير وسـ ــائل ٕالانتـ ــاج الفال ـ ــي .وعـ ــدا محـ ــاوالت معـ ــدودة
ذات بعــد استعرا ـ وتمجيــدي ــي بنــاء بعــض الســفن ،نســجل
غيـ ـ ـ ــاب أي التفـ ـ ـ ــات ألهميـ ـ ـ ــة الصـ ـ ـ ــناعات الحديثـ ـ ـ ــة والاكتفـ ـ ـ ــاء
باست ﺮاد واس الك وسداد ما جادت به ٓالاالت ٔالاوربية.

 غياب ضة علمية مصاحبة للتحوالت السـطحية ال ـ الحـت ـي
ٔالاف ـ ــق خ ـ ــالل ف ـ ــﺮة حك ـ ــم محم ـ ــد ب ـ ــن عب ـ ــد ﷲ ،تك ـ ــون ج ـ ــديرة
ً
مضمونا أغ  ،وإمدادها بأسباب املنافسة والاستمرار.
بإعطا ا
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هذﻩ املظاهر تعكس حقيقة النمو الحضري ي عهد محمد بن
عبد ﷲ الذي يبدو أنه كان "مصطنعا"؛ ألنه لم ينبثق عن بواعث
ذاتية ناتجة عن تطور داخ ي طبي ي ،و لم يستند إ ى أسس متينة
يستمد م ا مقومات الاستمرار؛ بقدر ما كان رهينا بعوامل خارجية
يطبعها عدم الاستقرار .كما أن ٔالاوربي ن الذين ساهموا ي تحوالت
هذﻩ الف ﺮة لم تكن مهم سوى مصلح م ي املقام ٔالاول .وهذﻩ
املصلحة لن تل بالضرورة حاجيات الحواضر املغربية؛ إن لم
تتسبب ي ٕالاضرار ا.
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للحضرة فاوضهم ي إنشاء دار صناعة ٔالاساطيل فرسموا خريط ا
وبينوا أشكلها وأسلو ا وما يلزمها من النفقة الباهظة وطول املدة
)(١٠٩
فأعرض ع ا واستخدمهم ي شؤون أخرى ."...
إن الاستثمار ٔالامثل لهذﻩ الفرصة كان بإمكانه وضع "القطار
املغربي" ع ى سكته الصحيحة ،وأن يؤدي إ ى توط ن مهارات
الصناعات الحديثة ي بلد ظلت فيه هذﻩ التقنيات عزيزة املنال.
ً
كما أن ٕالاقدام ع ى تلك الخطوة وأمثالها كان كفيال بمنافسة
القوى العاملية الك ﺮى ي إحدى أسرار تفوقها و ض ا ،و ي السيادة
ع ى البحار (١١٠).ولم تستثمر كذلك شروط املعاهدات التجارية
الضامنة لتأم ن مالحة التجار املغاربة لتكثيف حضورهم ي
ٔالاسواق ٔالاوربية .والغريب أ م ع ى مر قرون من الزمن تجشموا
مشاق التجارة الصحراوية وما كلف م من جهود وتضحيات؛ لك م
لم يفعلوا نفس ال ء تجاﻩ ٔالاوربي ن الذين كانوا أك ﺮ جرأة ي طرق
ٔالاسواق املغربية؛ مما جعلهم دائما أصحاب املبادرة ي البحث عن
أسواق جديدة ،ؤالاقدر ع ى تطوير وسائل وأدوات املالحة البحرية.
إن اهتمام املخزن املغربي ي تلك الحقبة بالصناعات الحديثة
ً
إيجابا،
وتنشيط التجارة البحرية املغربية ،كان بإمكانه أن ينعكس
ال ع ى امتالك أعنة البحر وت ﺊ سبل ازدهار املدن والحواضر
فحسب ،بل ً
أيضا ع ى فتح مجال جديد إلبداع املغاربة تنصرف
إليه جهودهم العقلية والبشرية .وباملقابل ،فضل السلطان صرف
تلك ال ﺮوات الطائلة و ٔالاموال الوافرة ي أمور ثانوية (١١١)،أو
تجميدها مكت ة (١١٢).فهل يع كل هذا أن قصور املغرب ي
املستقبل عن مالحقة ج ﺮانه ٔالاوربي ن قد انطلق منذ هذﻩ الوهلة؟
وهل تشكل هذﻩ الف ﺮة البداية الفعلية للتغلغل الاستعماري باملغرب
ً
تعقيدا ،وأن ال ﺮاكمات ال
ٔالاق ؟ أم أن الوضع كان أشد
صاغت تطور البالد تداخلت ف ا عدة عوامل يصعب حصرها ي
عنصر واحد وتحديد بداي ا ي ف ﺮة معينة؟
 -٢/٣عناصر ضعف التطور الحضري ي عهد محمد بن عبد ﷲ:
إن الطفرة املث ﺮة ال حقق ا املدن /املوانئ املغربية ،فجأة ي
عهد السلطان محمد بن عبد ﷲ ،يو ي بانبعا ا واكتسا ا ،أو
اس ﺮجاع البعض م ا ملفاتيح القوة والنماء؛ غ ﺮ أن إلقاء نظرة
فاحصة تنبؤنا بعكس ذلك ً
تماما .فهذﻩ الحركية الدائبة لم تكن
وليدة تطور داخ ي وال تقدم علم أو تحسن ي تقنيات ووسائل
ٕالانتاج ،بل نجمت عن التسابق ٔالاوروبي املحموم إ ى ٔالاسواق
املغربية ال استعصت ع ى الانفتاح من ذي قبل رغم قر ا
وأهمي ا الاس ﺮاتيجية وثقلها الديمغرا ي .ويتب ن ذلك من نوعية
السلع املتبادلة ،فاملواد املوجهة للتصدير ظلت ي معظمها فالحية
)نباتية أو حيوانية( وعبارة عن مواد خام) :ت ﺮ ـ ريش النعام ـ تمر ـ
)(١١٣
نيلة ـ جلود ـ سبائك النحاس ـ الشمع ـ القصدير ـ الصوف،(...
بينما كان قسم كب ﺮ من السلع ٔالاوربية الواردة عبارة عن مصنعة:
أقمشة وعقاق ﺮ وسكر وسكاك ن ومقصات ومشط وإبر وأقفال
وغ ﺮها (١١٤).كما أن تنامي العالقات التجارية ذا الشكل جعل

استقرار الدولة املغربية ورفاهي ا "تحت رحمة نشاط يتحكم فيه
)(١١٥
ٔالاجانب".
كما يتكشف لنا وجه القصور ي العالقة ب ن التطور الحقيقي
لتلك املدن الساحلية وب ن "الزوبعة" الناجمة عن سقوط ٔالاسواق
املغربية بيد املؤسسات التجارية ٔالاوربية ،من خالل ضعف الخ ﺮة
املحلية ،فباستقراء املصادر ال تحدثت عن ٕالانشاءات املضافة
)(١١٦
لعدة مدن ،يتب ن مدى الاعتماد الكب ﺮ ع ى الخ ﺮة ٔالاجنبية.
ً
فمدينة الصويرة مثال ،صممها وأشرف ع ى بنا ا املهندس الفرنﺴ :
كورنت (١١٧)،كما أن املهندس ٔالاوربي :باول هو َم ْن أشرف ع ى إنشاء
أكدال الرباط (١١٨).وإذا كانت الاستعانة بالخ ﺮة ٔالاجنبية ال تمثل
ً
نقصا ي حد ذا ا؛ فإن غياب مقومات الاستمرار ي ع ن الخلل
ً
الذي يفقد كل تغي ﺮ طارئ محتواﻩ؛ فمثال بناء ٔالاسطول املعتمد ي
تجه ﻩ وتسليحه ع ى الخ ﺮة ٔالاجنبية سرعان ما انق مفعوله بل
شلت حركته ،ويعزز هذﻩ الفرضية كون التململ الذي حدث باملدن
الساحلية املغربية لم يرافقه استحداث البنيات ٔالاساسية الكفيلة
باالستجابة ملقتضيات تحديث هذﻩ املدن وتطويرها ،ويظهر ذلك من
خالل:
)(١١٩
 ضعف وسائل النقل وعدم استصالح الطرق.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون – ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٤

٨١

دراﺳﺎت

ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﻦ | اﻟﻤﻐﺮب

}^ í³
صحيح أن املدن املغربية عرفت بعض التحول ي عهد محمد
بن عبد ﷲ ،وبدت ي معظمها كأ ا تكتﺴ حلة جديدة ،خاصة
م ا الحواضر الساحلية ،كما بدا مفتاح التغي ﺮ ً
نابعا من القرارات
ال اتخذها السلطان العلوي محمد الثالث ي سياسته الخارجية؛
غ ﺮ أن الحقيقة ال ال جدال ف ا ي أن مجمل هذﻩ التحوالت
نجمت عن عوامل لم يتحكم ف ا السلطان نفسه ،وارتبطت بما
كان يتفاعل حول املغرب من تطورات بالضفة ٔالاوربية؛ ٔالامر الذي
جعل تلك التحوالت الحضرية ظرفية سرعان ما عصفت ا الرياح
مع تعاقب السن ن .كما اتضحت حقيقة أخرى مفادها أن نمو
وازدهار التجمعات الحضرية الداخلية ي تاريخ املغرب كانت له
عالقة بقوة الدولة واستنادها إ ى إمكانيا ا الذاتية؛ ي ح ن أن
الاعتماد ع ى الخارج أدى إ ى انقالب هذﻩ املعادلة لصالح املدن
الساحلية.
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) (١ابن زيدان ،عبد الرحمان "إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة
مكناس" مطابع إديال ـ الدار البيضاء ـ الطبعة الثانية ـ  ١٩٩٠ـ الجزء
الثالث .ص .١٤٦ -١٤٥
) (٢الناصري ،أحمد بن خالد "كتاب الاستقصا ألخبار دول املغرب ٔالاق "
تحقيق أحمد الناصري ـ منشورات وزارة الثقافة والاتصال ـ مطبعة النجاح
الجديدة ـ الدار البيضاء ـ  ٢٠٠١ـ الجزء السابع .ص .٩
(3) BRAUDEL Fernand , La méditerranée et le monde
méditerranéen à l’époque de Philippe II, Armand
Colin, Paris, 1966, T I, p 12.
) (٤وصلت إ ى حد املواجهة وإقدام ٔالاتراك العثماني ن ع ى احتالل فاس قبل أن
يس ﺮجعها محمد الشيخ السعدي من أيد م ،كما وقفت فرقة من ٔالاتراك
وراء مقتل هذا السلطان السعدي ي مدينة تارودانت )انظر :مجهول "تاريخ
الدولة السعدية التكمدرتية" تحقيق :عبد الرحيم بنحادة ـ مطبعة دار
تينمل للطباعة و النشر ـ مراكش ـ الطبعة ٔالاو ى  ١٩٩٤ـ من ص  ٢٢إ ى ص
 .(٣٣أما ي العصر العلوي ،فقد نشبت بعض الاشتباكات ع ى الحدود ي
عهد السلطان إسماعيل )انظر :التازي ،عبد الهادي "التاريخ الدبلوماﺳ
للمغرب من أقدم العصور إ ى اليوم" املجلد التاسع :عهد العلوي ن  ١ـ
مطابع فضالة ـ املحمدية ـ ١٩٨٨ـ من ص  ١٧إ ى ص .(٢١
) (٥ربما يكون محمد بن عبد ﷲ قد بعث إ ى السلطان عبد الحميد بمفردﻩ زهاء
 ٢٠سف ﺮا .الزياني ،أبو القاسم أحمد "الخ ﺮ عن أول دولة من دول
ٔالاشراف العلوي ن من أوالد موالنا الشريف بن ع ي ـ منقول من كتاب
ال ﺮجمان املعرب عن دول املشرق واملغرب" مطبعة الجمهورية ـ باريس ـ
١٣٠٣هـ ١٨٨٦ /م ـ ص .٨٥
) (٦انظر :الخ ﺮ عن أول دولة من دول ٔالاشراف العلوي ن .م س .ص  ٧٨و  ٨٥ـ
الضعيف ،محمد بن عبد السالم الرباطي "تاريخ الضعيف )تاريخ الدولة
السعيدة(" تحقيق أحمد العماري ـ نشر دار املأثورات ـ الرباط ـ الطبعة
ٔالاو ى  .١٩٨٦ص  ١٩١ـ  ١٩٣ـ  ١٩٥ـ إتحاف أعالم الناس .ج .٣م س .ص
 ١٨٣-١٦٧-١٦٦-١٦٢ومن ص  ٢٩٧إ ى ص  ٣٠٨ـ التاريخ الدبلوماﺳ
للمغرب .مج  .٩م س .ص  ٢٥ـ  ٢٦ـ  ٢٩ـ  ٣١ـ  ٣٤ـ  ٣٦ـ  ٤٠ـ .٤١
) (٧لزياني ،أبو القاسم "البستان الظريف ي دولة أوالد موالنا الشريف" القسم
ٔالاول :من النشأة إ ى عهد سيدي محمد بن عبد ﷲ ـ دراسة و تحقيق رشيد
الزاوية ـ مطبعة املعارف الجديدة ـ الرباط ـ الطبعة ٔالاو ى ـ  .١٩٩٢ص .٤٨٣
) (٨انظر :إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س.ص .٢٥٩
) (٩تاريخ الضعيف.م س .ص .١٩١
) (١٠م ن .ص .١٨٧
) (١١م ن .ص  ١٩٧ـ الاستقصا.م س .ج  .٧ص  ٥٣ـ بوكبوط ،محمد
"ٕالاصالحات السياسية والاقتصادية للسلطان سيدي محمد بن عبد
ﷲ ونتائجها ١٧٥٧ :ـ ١٧٩٠م" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ي
التاريخ ـ جامعة سيدي محمد بن عبد ﷲ ـ كلية ٓالاداب و العلوم ٕالانسانية
ـ فاس ـ  ١٩٨٦ـ ١٩٨٧م .ص .١١٠-١٠٩
) (١٢الاستقصا .ج .٧م س .ص .٤٧
) (١٣م ن .ص .٧٦
) (١٤انظر :إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س .ص ٢٣٣-٢٢٦ .ـ تاريخ الضعيف.م
س .ص .١٨٦
) (١٥الخ ﺮ عن أول دولة من دول ٔالاشراف العلوي ن .م س .ص  ٧٨ـ الاستقصا .ج
.٧م س .ص  ٤٧ـ حركات ،إبراهيم "املغرب ع ﺮ التاريخ" دار الرشاد
الحديثة ـ الدار البيضاء ـ الطبعة الثانية ـ  ١٩٩٤ـ ج  .٣ص .١٠٩ -١٠٨
) (١٦املغرب ع ﺮ التاريخ .ج  .٣م س .ص .١٠٧

) (١٧انظر مداخيل بيوت أموال املراﺳ ي هذﻩ الحقبة :الزياني ،أبو القاسم
ً
وبحرا" تحقيق عبد الكريم الفال ي
"ال ﺮجمانة الك ﺮى ي أخبار املعمور ًبرا
ـ مطبعة املعارف الجديدة ـ الرباط ـ الطبعة الثانية  .١٩٩١ص .١٣٢
) (١٨انظر نماذج م ا ي:
PEYREIGNE, Charles, Les influences européennes au
Maroc avant la conférence d’Algésiras, Ch. Dirion,
Librairie Editeur, Imprimerie du Rapide, Toulouse,
pp 46-47.
ً
) (١٩من ذلك مثال الال ام بإيواء السفن الفرنسية املطاردة من قبل سفن
الجزائر وتونس وطرابلس ،بل وإبعاد خطرها ع ﺮ التصدي لها ...انظر:
Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 46
) (٢٠جاء ي شهادة أحد ٔالاسرى الفرنسي ن ي عهد السلطان إسماعيل أن هذﻩ
املوانئ املنفتحة ع ى ٔالاجانب تمثلت ي :تطوان والقصر وسال وأزمور
وأسفي وأكادير .انظر" :رحلة ٔالاس ﺮ مويط" ترجمة :محمد ح ي و محمد
ٔالاخضر ـ مركز الدراسات والبحوث العلوية ـ الريصاني ـ إصدار وزارة الثقافة
ـ دار املناهل للطباعة و النشر ـ  ١٩٩٠ـ ص .١٤٤
) (٢١أهم املواد ال كان يحظر تصديرها :الحبوب:
THOMASSY, Raymond, Le Maroc et ses caravanes ou
Relations de La France avec cet empire, Imprimeurs
de L’institut de France, Deuxième édition, 1845, p
ـ 225
والخيول :رحلة ٔالاس ﺮ مويط .م س .ص  .١٤٤وكانت الكنيسة الكاتوليكية بدورها
تحظر ع ى املمالك املسيحية تصدير ٔالاسلحة إ ى املسلم ن .انظر :م ن .ص .١٤٤
) (٢٢أعقبت معاهدة سنة ١٧٥٣م ،ثم مفاوضات سنة ١٧٥٥م.
ـ Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 56
RABIH, Saied, Le regard français sur les envoyés
marocains du XVIIe et XVIIIe siècles, Mémoire de
D.E.A, Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis,
1999-2000, p 88.
) (٢٣إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س .ص  ٢٩٠-٢٨٣ـ املغرب ع ﺮ التاريخ .م س.
ص .١١٣
) (٢٤إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س .ص .٢٨٣ – ٢٧٧
 Leـ Les influences européennes au Maroc, op. cit, p.58
regard français sur les envoyés marocains, op. cit, p
88.
)ٕ (٢٥الاصالحات السياسية والاقتصادية .م س .ص  ١٠١ـ  ١٠٣ـ وحسب
البعض ،سنة١٧٥٧ :م.
Le regard français sur les envoyés marocains, op. cit,
ـ و سنة١٧٦٣ :مpp 87- 88. .
) (٢٦أورد بري معاهدت ن وقع ما إسبانيا مع املغرب ي عهد محمد بن عبد ﷲ،
ٔالاو ى :اتفاقية سلم وتجارة سنة ١٧٦٧م ،والثانية :معاهدة صداقة وتجارة
سنة ١٧٨٠م.
Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 31
) (٢٧إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س .ص  ٣٢٠-٣٠٨ـ املغرب ع ﺮ التاريخ .ج .٣
م س .ص .١١٦ -١١٤
) (٢٨م ن .ص  ٢٦٧-٢٦٥ـ م ن .ص .١١٣-١١٢
 Leـ Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 46
regard français sur les envoyés marocains, op. cit, p
88.
) (٢٩إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س .ص .٢٩٧-٢٩٠
Le regard français sur les envoyés marocains, op. cit,
p 88.
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)ٕ (٣٠الاصالحات السياسية والاقتصادية .م س .ص .٨٢
) (٣١جادة ،محمد "املالحة ي اتفاقيات املغرب الدولية خالل النصف الثاني
من القرن الثامن عشر" ضمن ندوة :البحر ي تاريخ املغرب ـ منشورات
كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية ـ املحمدية ـ سلسلة ندوات رقم ٧:ـ مطبعة
النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ  .١٩٩٩ص .٢٤٦
) (٣٢املغرب ع ﺮ التاريخ .ج  .٣م س .ص  ١١٦ـ و حسب بري سنة ١٧٨٣م.
Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 58.
) (٣٣املغرب ع ﺮ التاريخ .ج  .٣م س .ص .١١٥
) (٣٤املالحة ي اتفاقيات املغرب الدولية .م س .ص .٢٥١
(35) Les influences européennes au Maroc, op. cit, p
58 - Le regard français sur les envoyés marocains, op.
cit, p 88.
(36) Ibid.
) (٣٧إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س .ص  ٣٢٣ـ .٣٣٠
) (٣٨م ن .ص  ٣٢٠ـ .٣٢٣
)ٕ (٣٩الاصالحات السياسية والاقتصادية .م س .ص .١١٢
) (٤٠املغرب ع ﺮ التاريخ .ج  .٣م س .ص .١١٦
) (٤١تاريخ الضعيف.م س .ص  ١٦٩ـ .١٧٠
)ٕ (٤٢الاصالحات السياسية والاقتصادية .م س .ص .٩١
) (٤٣وح ي عهد السلطان إسماعيل الذي تصورﻩ املصادر التقليدية ع ى أنه
عصر "الاستقرار" السياﺳ و"الازدهار" الاقتصادي ،تصف إحدى
الشهادات الحية من قبل أحد السفراء الفرنسي ن ،بعض مدن املغرب ي
تلك الحقبة وقد هيمنت عل ا ظاهرة الخراب وتراجع الساكنة؛ مثل فاس،
انظر:
, Relation de l’empire FRANÇOIS, Pidou De Saint-Olon
de Maroc ou l’on voit la situation du pays, les mœurs,
coutumes, gouvernement, religion & politique des
 habitants, Veuve Mabre Cramoisy, Paris, p 16.ـ والقصر
الكب ﺮ Ibid. p 30 :ـ و سالIbid. p 28 :
) (٤٤مدينة فاس مثال فقدت حوا ي الثلث ن من ساكن ا وأك ﺮ من ذلك من دورها
وحواني ا )القادري ،محمد بن الطيب "نشر املثاني ألخبار أهل القرن
الحادي عشر والثاني" الجزء الثالث ،ضمن موسوعة أعالم املغرب
ملحمد ح ي ـ ج  ٥ـ دار الغرب ٕالاسالمي ـ ب ﺮوت ـ الطبعة ٔالاو ى  . ١٩٩٦ص
.(٢٠٨١
)ٕ (٤٥الاصالحات لسياسية والاقتصادية .م س .ص .١٨٥
) (٤٦ابن زيدان ،عبد الرحمن "امل ع اللطيف ي مفاخر املو ى إسماعيل ابن
الشريف" تحقيق عبد الهادي التازي ـ مطبعة إديال ـ الدار البيضاء ـ
الطبعة ٔالاو ى ـ  ١٩٩٣ـ ص  ١٣٤ـ ويبدو أن هذا الثغر أعيد احتالله ألن
املؤلف عاد وذكر تحريرﻩ مرة أخرى سنة ١٠١٣هـ .انظر :م ن .ص .١٤٣
) (٤٧امل ع اللطيف .م س .ص  ١٣٤ـ  ١٣٧ـ اليفراني ،محمد الصغ ﺮ "روضة
التعريف بمفاخر موالنا إسماعيل بن الشريف" تحقيق عبد الوهاب بن
منصور ـ املطبعة امللكية ـ الرباط ـ الطبعة الثانية ـ  ١٩٩٥ـ ص  ٧١ـ ٧٢
الوفراني ،محمد الصغ ﺮ بن الحاج النجار املراك الوجار "نزهة الحادي
بأخبار ملوك القرن الحادي" صحح عباراته هوداس ـ مطبعة بردين ـ أن ى ـ
 ١٨٨٨ـ ص .٣٠٦
) (٤٨روضة التعريف .م س .ص ٧٣ـ  ٧٦ـ نزهة الحادي .ص  ٣٠٧ـ امل ع
اللطيف .م س .ص  ١٤٠ـ .١٤٢
) (٤٩امل ع اللطيف .م س .ص .١٦٥

) (٥٠روضة التعريف .م س .ص  ٧2ـ نزهة الحادي .م س .ص  ٣٠٦ـ امل ع
اللطيف .م س .ص  ١٣٧ـ .١٣٩
) (٥١املغرب ع ﺮ التاريخ .ج  .٣م س .ص .٥١٨
) (٥٢العروي ،عبد ﷲ "مجمل تاريخ املغرب" ج  ٣ـ املركز الثقا ي العربي ـ ب ﺮوت
 /الدار البيضاء ـ الطبعة ٔالاو ى  .١٩٩٩ص .٩٣
) (٥٣صنفها أحد ٔالاجانب الذي زارها سنة بعد وفاة محمد بن عبد ﷲ ،بأ ا
ٔالاك ﺮ ً
أمنا ونظافة بعد الصويرة من ب ن كل املدن شاهدها ي املغرب.
انظر:
LEMPRIERE, George, Voyage dans l’empire de Maroc
et le royaume de Fèz, Traduit de l’anglais par: M. DE
SAINTE-SUZANNE, Tavernier, Librairie / Côrdier et
Legras Imprimeurs Librairies, Paris, 1801, pp 21-22.
) (٥٤الكنسوﺳ  ،أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد "الجيش العرمرم الخماﺳ ي
دولة أوالد موالنا ع ي السجلماﺳ " تحقيق أحمد بن يوسف الكنسوﺳ ـ
املطبعة والوراقة الوطنية ـ مراكش ـ بدون تاريخ .ص  ٢١٨ـ إتحاف أعالم
الناس .ج  .٣م س .ص ١٥٧ـ الاستقصا .م س .ج  .٧ص  ١٨ـ البستان
الظريف.م س .ص .٣٨٨
ً
) (٥٥الجيش العرمرم الخماﺳ  .م س .ص  ٢٢٦ـ انظر أيضا :البستان
الظريف.م س .ص .٣٩٨
) (٥٦الاستقصا .ج .٧م س .ص .٣٢
) (٥٧تاريخ الضعيف.م س .ص .١٨٧
) (٥٨الجيش العرمرم الخماﺳ  .م س .ص .٢٦٣
) (٥٩تاريخ الضعيف.م س .ص .١٧٠
(60) DEVERDUN, Gaston, Marrakech des origines à
1912 ,TI: textes, Editions Techniques NordAfricaines, Rabat, 1959, p 477.
) (٦١تاريخ الضعيف.م س .ص .١٧٦
) (٦٢م ن .ص  ١٧٧ـ .١٧٨
) (٦٣م ن .ص  ١٧٧ـ الجيش العرمرم الخماﺳ  .م س .ص .٢٣٦
) (٦٤الزياني ،أبو القاسم أحمد "الخ ﺮ عن أول دولة من دول ٔالاشراف
العلوي ن" .م س .ص  ٧٢ـ الجيش العرمرم الخماﺳ  .م س .ص  ٢١٨ـ
البستان الظريف.م س .ص  ٣٨٨ـ إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س.
ص١٥٧ـ  ١٥٨ـ الاستقصا .ج  .٧م س .ص .١٨
) (٦٥الخ ﺮ عن أول دولة من دول ٔالاشراف العلوي ن .م س .ص  ٧١ـ إتحاف
أعالم الناس .ج  .٣م س .ص.١٥٧
) (٦٦الجيش العرمرم الخماﺳ  .م س .ص  ٢١٧ـ الاستقصا .ج  .٧م س .ص
.١٧
) (٦٧إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س .ص.١٥٧
) (٦٨املشر ي ،محمد بن محمد بن مصطفى "الحلل ال ية ي ملوك الدولة
العلوية وعد بعض مفاخرها غ ﺮ املتناهية" تحقيق إدريس بوهليلة ـ
منشورات وزارة ٔالاوقاف والشؤون ٕالاسالمية ـ الطبعة ٔالاو ى ـ  ٢٠٠٥ـ ج  ٢ـ
ص .٣٠
) (٦٩مثلما حصل لسال ،انظر:
CHRISTIAN, Pierre, L’empire de Maroc et les déserts
de Sahara: conquêtes, victoires et découvertes des
français depuis la prise d’Alger jusqu'à nos jours, A.
Barbier, Éditeur, Paris, 1846, p 287.
) (٧٠إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س .ص .٣٣٠
) (٧١تاريخ الضعيف.م س .ص .١٧٢
) (٧٢نفسه.
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) (٧٣الغزال ،أحمد بن املهدي "نتيجة الاج اد ي املهادنة والجهاد" ـ رحلة الغزال
وسفارته إ ى ٔالاندلس ـ تحقيق إسماعيل العربي ـ دار الغرب ٕالاسالمي ـ
ب ﺮوت ـ لبنان ـ الطبعة ٔالاو ى  . ١٩٨٠ص .٣٨
) (٧٤البستان الظريف.م س .ص  ٣٩٩ـ إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س.
ص.٣٣١
) (٧٥الاستقصا .ج .٧م س .ص .٢٩
) (٧٦إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س .ص.٣٣١
)ٕ (٧٧الاصالحات السياسية والاقتصادية .م س .ص .١٨٤
) (٧٨الاستقصا .ج  .٨ص  ٢٠ـ أفا ،عمر "ٔالابعاد التاريخية القتصاد أكادير ي
القرن التاسع عشر" ضمن ندوة :أكادير الك ﺮى ـ املحور التاري ي ـ مجلة
كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية ـ مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ
الطبعة ٔالاو ى  .١٩٩٠ص .٢٣٣
) (٧٩الاستقصا .ج  .٧م س .ص .٢٨
) (٨٠أفا ،عمر "تاريخ املغرب املعاصر :دراسات ي املصادر واملجتمع
والاقتصاد" مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ الطبعة ٔالاو ى  ٢٠٠١ـ
 .٢٠٠٢ص .١٧٤
) (٨١الاستقصا .ج  .٨م س .ص .١٩
) (٨٢م ن .ج .٧م س .ص .١٧
) (٨٣م ن .ص  ٥٤ـ  ٥٥ـ تاريخ الضعيف.م س .ص .١٧٨
) (٨٤ال ﺮجمانة الك ﺮى .م س .ص .١٣١
) (٨٥الاستقصا .ج  .٦ص .٢٢٢
) (٨٦الجيش العرمرم الخماﺳ  .م س .ص .٢٠٢
Marrakech des origines à 1912, op. cit, p 475
) (٨٧الاستقصا .ج .٦م س .ص .٩٢
(88) L’empire de Maroc et les déserts de Sahara, op.
cit, p 281.
) (٨٩الاستقصا .ج .٦م س .ص  ٩٢ـ .٩٣
) (٩٠البستان الظريف.م س .ص .٤٨٢
) (٩١نفسه ـ ابن زيدان ،عبد الرحمن "الدرر الفاخرة بمآثر امللوك العلوي ن
بفاس الزاهرة" املطبعة الاقتصادية ـ الرباط ـ  ١٩٣٧ـ ص  ٥٦إ ى ص .٥٨
) (٩٢الدرر الفاخرة .م س .ص .٥٨
) (٩٣م ن .ص .٥٧
) (٩٤الاستقصا .ج .٦م س .ص .٩٣
) (٩٥البستان الظريف.م س .ص .٤٨٢
) (٩٦الاستقصا .ج .٦م س .ص .٩٣
) (٩٧الحلل ال ية ي ملوك الدولة العلوية .ج  .٢م س .٣٠
) (٩٨تاريخ الضعيف.م س .ص .١٩٨
)ٕ (٩٩الاصالحات السياسية والاقتصادية .ص .١٨٨-١٨٦
) (١٠٠املغرب ع ﺮ التاريخ .ج  .٣م س .ص .١١٢
)ٕ (١٠١الاصالحات السياسية والاقتصادية .م س .ص .١٣٤-١٢٦
) (١٠٢املغرب ع ﺮ التاريخ .ج  .٣م س .ص .١١٣
)ٕ (١٠٣الاصالحات السياسية والاقتصادية .م س .ص .١٣١
) (١٠٤م ن .ص .١٥٧
) (١٠٥مجمل تاريخ املغرب .ج .٣م س .ص .٩١
) (١٠٦الحلل ال ية ي ملوك الدولة العلوية .ج  .٢م س .ص .٢٦
)ٕ (١٠٧الاصالحات السياسية والاقتصادية .م س .ص .١٨٦
) (١٠٨م ن .ص .١٥٩

) (١٠٩إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س .ص  ٢٥٩ـ انظر أيضا :البستان
الظريف.م س .ص  ٤٠٢ـ  ٤٠٣ـ الاستقصا .ج .٧م س .ص  ٤٤ـ .٤٥
) (١١٠بعدما كان ٔالاسطول املغربي يمن ع ى غرب املتوسط ي العصر املوحدي
وبداية العصر املري ؛ صار محمد الشيخ السعدي يع ﺮ نظ ﺮﻩ العثماني بـ:
"سلطانة الحواتة" .نزهة الحادي .م س .ص  .٤٢و"أم ﺮ القوارب" .تاريخ
الدولة السعدية التكمدرتية .م س .ص  .٣١هذا الازدراء يعكس درجة
إهمال شؤون البحر ال انحدر إل ا املغاربة ي هذﻩ الحقبة الدقيقة من
تاريخهم .ولم تكن محاوالت محمد بن عبد ﷲ ي هذا الباب كافية بسبب
محدودي ا وظرفي ا.
ً
) (١١١مثل الهدايا الكث ﺮة ي الداخل والخارج للمسلم ن والنصارى ـ انظر مثال:
إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س .ص  .٢٥٦ - ٢٢٥ويكفي أن هداياﻩ ال
بعث ا ألم ﺮ طرابلس وأم ﺮ مصر والشام وألشراف الحجاز واليمن وللعلماء
والنقباء وأرباب الوظائف بمكة واملدينة ،وصلت من القدر "ما تحدث به
أهل املشرق دهرا" .الحلل ال ية ي ملوك الدولة العلوية .ج  .٢م س.
ص .٣١
)ٕ (١١٢الاصالحات السياسية والاقتصادية .م س .ص .١٦٠
) (١١٣رحلة ٔالاس ﺮ مويط .م س  .ص .١٤٤
Voyage dans l’empire de Maroc, op. cit, p 67
) (١١٤نفسه.
) (١١٥مجمل تاريخ املغرب .ج  .٣م س .ص .٩٠
) (١١٦أبرزهم :الفرنﺴ كورنو والت ﺮييس ب ﺮو ي والجنوي تشياب .انظر :مجمل
تاريخ املغرب .ج .٣م س .ص .٩٣
) (١١٧املغرب ع ﺮ التاريخ .ج  .٣م س .ص .٥٢٢
) (١١٨تاريخ الضعيف.م س .ص .١٧٠
)ٕ (١١٩الاصالحات السياسية والاقتصادية .م س .ص .١٥٩
) (١٢٠نتيجة الاج اد.م س  .ص  ٣٨ـ إتحاف أعالم الناس .ج  .٣م س .ص ٣٣١
ـ الاستقصا .ج .٧م س .ص .٢٩
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ّ
ينصب اهتمامنا ي هذﻩ الدراسة ع ى البحث ي مصطلح
مركز ّي من املصطلحات ال أنتجها التفك ﺮ ي مسالك تمدين "دار
ّ
قد اخ ﺮناﻩ،
ٕالاسالم" ي القرن التاسع عشر .إنه "الاقتباس" .وإذ ِ
ّ
فألننا نراﻩ املصطلح -القاطرة الذي يج ّر ّ
كل مصطلحات ال ضة
نرجح ّ
وراءﻩ .ولهذاّ ،
أن الفهم ّ
الجيد لل ضة مطلبا ومنهجا ّ
يمر حتما
بالو ي الدقيق بما يحتمله من دالالت وما يث ﺮﻩ من قضايا وما ُين ِ ﺊ
َ
مالمح للعقل املنتج له .واخ ﺮنا ،توسيعا آلفاق هذﻩ
عنه من
تدون عدداً
ّ
املقاربة ،أن ننطلق بجملة من النصوص /املعطيات ال
ّ
ّ
ٕالانساني ؤالان ﺮوبولو ي العميق.
من ٔالاقوال ؤالافعال ذات القاع
ّ
ّ
ّ
واملقصد هو أال نعزل الاقتباس عن معقولية الوجود البشري نفسه
)(١
الذي ال تكتمل معامله دون تواصل ب ن البشر وتبادل للمنافع.
فمن نصوص ٔالاقوال قوله تعا ى"َ :و َج َع ْل َن ُاك ْم ُش ُع ًوبا َو َق َبا ِئلَ
ُ
ِل َت َع َارفوا" (٢).ومن نصوص ٔالافعال رحلة ابن بطوطة )ت٧٧٩ .هـ(:
ُ ّ
)(٣
النظار ي غرائب ٔالامصار وعجائب ٔالاسفار".
"تحفة
أّ -أم ــا ٔالاق ــوال فتعب ــﺮ لس ـ ّ
ـاني ع ــن أفك ــار وتص ـ ّـورات ومواق ــف .و ــي
تلتق ـ ــي )املث ـ ــال ّ
ٔالاول ولواحق ـ ــه ـ ــي اله ـ ــامش( مجتمع ـ ــة ع ـ ــى أم ـ ــر
أساﺳـ ـ ّ ه ــو ال ــدعوة إ ــى عم ــارة ٔالارض وبن ــاء الحض ــارة بالتع ــاون
وانفتاح البشر بعضهم ع ى بعض من أجـل تحقيـق هـذا املطلـب.
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ًّ
ً
مفهوما ضويا :مقاربة تحليلية للفكر
ع ي الصالح ُمو ى ،الاقتباس
ٕالاصال ي ي القرن التاسع عشر -.دورية كان التاريخية -.العدد الرابع
والعشرون؛ يونيو  .٢٠١٤ص .٩٦ – ٨٦

شجاعة الخروج من سياج ٔالانا التاري ّي
قدرة ع ى الاج اد وعن
ِ
ْ
أيضا عن أمر نقيض وهو أنّ
ّ
كشفت ً
ّ
الدوغمائي السميك ،فإ ا
ّ
الخاصة والحميمة
اعتبار الحضارات ُب ً تشتغل داخل أنساقها
ّ
ً
ّ
ًّ
للتمدن .وبذلك رأينا
حقيقيا
مشروعا
إمكانية تحويل الاقتباس
يمنع
ّ
ّ
ً
ّ
ً
ومسارا
أن الاقتباس ي ضوء الفهم الذي تبن ْيناﻩ للحضارة تشكال
ّ
ّ
إال مغامرة ّ
عقلية ي الاتجاﻩ الخطأ.
ومص ًﺮا ما هو
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ً
ُي َ
َ
عت َ ﺮ القرن
التاسع عشر ي تاريخ العرب واملسلم ن ُم َت َح ّوال
َ
بأن "دار ٕالاسالم" لم تعد مركز العالم ّ
أساسيا ،ففيه نشأ و ٌي ّ
ّ
وأن
"دار الحرب" لم تعد ّ
شرا ينب ي اجتنابه ،و ي السياق التاري ّي يت ّ ل
بحثناّ ،إنه دف إ ى مراقبة ّ
ّ
ٕالاسالمي لألدوار
كيفية ممارسة العقل
ّ
ال ض ا .وإلنجاز ذلك ،ركزنا عليه وهو يجيب عن أسئلة
التمدن ويبحث عن شرائط ّ
مقصدين ّ
ّ
ْ
قدرنا أ ّ ما
تحققه .ورسمنا
ّ
َ
ّ
أرضية ّ
ّ
ضرورية :أحدهما م ّي وٓالاخر معر ّيّ .أما
علمية
معا يوفران
ّ
امل ّي فمدارﻩ ع ى هذا السؤال :كيف باشر الفكر ٕالاصال ي ي هذﻩ
التاريخية قضايا ال ضةّ .
ّ
وأما املعر ّي فمدارﻩ ع ى هذا
اللحظة
ْ
السؤال :ما ي ٔالاسباب العميقة ال منعت هذا الفكر من الذهاب
ّ
ّ
التمدن .ونعتقد بأننا استطعنا من
بعيدا نحو صياغة مشروع ي
ّ ّ ً
ّ
ّ
ّ
ً
تحليلية تفكيكية أوال ونقدية تأليفية ثانيا أن نمسك
خالل قراءة
ْ
ببنية خطاب ال ضة وأن نقف عند حدود فلسفته من حيث
ّ
مقدما ا وأدوات عملها وأهدافها .وانتﻬ بنا البحث إ ى جملة من
ْ
أهمهاّ :
الخالصات الك ﺮى ّ
إن أطروحة الاقتباس لﺌن
كشفت عن
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َْ
ّ
إن ٕالانسان ع ى هذا النحو إذن ُيخل ُق وفيه فراغ عميق يجعل
بالقوة .ثم ُي ْد َ ى إ ى ْ
ً
وجودا ّ
مجرد مشروع ْ
ٕالانساني ّ
ّ
أن يمأل
أي
كيانه
ً
ذاك الفراغ بما يص ﺮ به املشروع وجودا بالفعل .والطور الذي
ُ
ّ
ٕالانسان َ
ّ
الحيوانية هو
نفسه من مدار الفطرة /امل لة
يفتك فيه هذا
َ
الذي ُيطلق عليه طور الثقافة .والثقافة ي هذا السياق ي ع ى
ّ
ُ
ميالد الو ي ي ٕالانسان بأنه ليس كغ ﺮﻩ من
وجه التحديد
ّ
موجودات الكون .فهو الوحيد املوجود وجودا بالقوة وهو الوحيد
أيضا الذي يخلق نفسه من بعد الخلق ّ
ٔالاول .فالثقافة إذن تعب ﺮ
ّ
ّ
ٕالانسانيت ْ ن.
والهوية
عن الكينونة

ويبدو ّ
أن هذا العرض لم يكن ً
كافيا ليستوعب املسلمون
ّ
ٌ
ّ
فتجند م م طائفة لالطالع بمرأى الع ْ ن ع ى ما
خطورة ما يحدث
ُ ّ
َ
ّ
ّ
ّ
جاء م ٔالانباء تعظمه .أو لعل اليق ن استقر ي العقول بأن ما حدث
ُ َ
ّ َُ َ
رسلت البعثات تبحث ي أسبابه
هناك ينب ي أال يتجاه َل هنا ،فأ ِ
وتق ﺮح ما تراﻩ ّ
شك ي ّ
يخفف من هول املصاب .وال ّ
أن أسئلة كث ﺮة
ّ
تتشكل حول ما يجري ي قلق أو خوف أو ريبةّ .
وربما أجاد
كانت
ّ
شكيب أرسالن ) (١٩٤٩ -١٨٦٩تجميع كل ٔالاسئلة ي سؤال مكت
ّ
تأخر املسلمون وملاذا ّ
)(٥
تقدم غ ﺮهم".
جعله عنوانا لكتابه" :ملاذا
ّ
ولهذا العنوان قدرة ّ
جيدة ع ى بيان الاتجاﻩ الذي رسمه الفكر
ٕالاصال ّي ي القرن التاسع عشر .كان املسلمون قبل عصر ال ضة
ْ
إن تساءلوا عن فساد واقعهم استنجدوا باإلحالة ع ى السلف
ّ
دوما مالذا
وحضوا ع ى الاهتداء د م .كان املا
الصالح
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وهــذا مطلــب مثلمــا ينــادي بــه الــدين يــدفع لتنفيــذﻩ العقــلّ .
وأمــا
مادي ــة ّ
ٔالافع ــال فمنج ـزات ّ
تحقق ــت ب ــانطالق ه ــؤالء ال ــذين ذكرن ــا
وغ ـ ـ ــﺮهم ـ ـ ــي مش ـ ـ ــارق ٔالارض ومغار ـ ـ ــا اس ـ ـ ــتطالعا واستكش ـ ـ ــافا
ّ
مؤش ـ ـ ــر ّأو ـ ـ ـ ّـي ع ـ ـ ــى ّ
أن الجماع ـ ـ ــات البش ـ ـ ـ ّـرية ال
واعتب ـ ـ ــارا .وه ـ ـ ــذا
أن يبقـ ــى بعضـ ــها معـ ــزوال عـ ــن بعـ ــض .وال شـ ـ ّـك ـ ــي أنّ
يسـ ــتطيع ْ
ُ
ّ
جاذبيـ ــة بعـ ــض البلـ ــدان ال ـ ـ تشـ ـ ﱡـد إل ـ ــا الرحـ ــال ُينتجهـ ــا منطـ ــق
ّ
خفـ ّـي أو ظ ــاهر وه ــو منط ــق الضــرورة ح ـ وإن الح بس ــيطا ونب ــيال
كمــا ــي أطروحــة ابــن خلــدون ســالفة الــذكر ،أو ًّ
مبنيــا ع ــى الغلبــة
ّ
ال ـ ـ ال تـ ــدوم إال بـ ــدوام سـ ــلطان الغالـ ــب ع ـ ــى املغلـ ــوب كمـ ــا ـ ــي
أطروحـ ــة إرنسـ ــت رينـ ــان) (Ernest Rénanامللتبسـ ــة والشـ ــه ﺮة:
ّ
ثقافية للغرب".
"الشرق ضرورة
ب -الدعوة إ ى التعارف والسياحة ي ٔالارض كمـا ح ّ
ـض عل ـا الـدين،
عقل ـ ــا ٕالانس ـ ــان وش ـ ـ ّـجع عل ـ ــا .و ـ ــي ه ـ ــذا التال ـ ــي إجم ـ ــاع ع ـ ــى
الفوائــد ال ـ ُت ْج َ ـ مــن الس ــفر .فك ـ ّ
ـأن ٕالانس ــان استش ــعر أبعــادﻩ
َ
ّ
ٕالالهية من الخلق وانخرط ي فلسف ا.
الحكمة
ـنص ّ
جُ -يخف ــي منط ــوق ال ـ ّ
ٔالاول )ٓالاي ــة( ق ــانون ْ ن اثنـ ـ ْ ن تنب ـ ـ عل م ــا
َ ْ
ً
ّ
معقولي ــة الوج ــود ٕالانس ـ ّ
ـاني نش ــأة ومصـ ـ ًﺮا :ق ــانون خل ـ ٍـق ووج ــود:
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ"و َج َعل َنــاك ْم شـ ُـع ًوبا َوق َبا ِئـ َـل" ،وقــانون حيـ ٍـاة واســتمرار"ِ :لتعـ َـارفوا".
فــإذا كــان ّ
ٔالاول ّ
ممــا ال شــأن لإلنســان بــه باعتبــارﻩ ســابقا للوجــود
م ــن جه ــة وباعتب ــار ه ــذا الوج ــود نتيج ــة ل ــه م ــن جه ــة ثاني ــة ،ف ـ ّ
ـإن
ُ
ٌ
معقود تنفيذﻩ ع ى ٕالانسان .والتنفيـذ ،فـوق طـابع
القانون الثاني
ّ
"ٔالا ْج ّلي ـ ــة" /القصـ ـ ـ ّ
ـدية الـ ـ ــذي يـ ـ ــتحكم في ـ ــه ،ن ـ ـ ـراﻩ كالضـ ـ ــرب مـ ـ ــن
التحـ ّـدي أو الاختبــار :هــل يقــدر ٕالانســان ّ
حقــا ع ــى ٕالايفــاء برســالة
َ
الخلق) :التعارف( ال بسبب م ا كان؟ وال ي َـب ـي ّ
أن النجـاح ـي
ر
ٍ
َ
ّ
مهمة "التعارف" يع ي أنبل ما يعنيه من املعاني أنسنة الوجـود
البش ـ ــر ّي .ؤالانس ـ ــنة ،كم ـ ــا نفهمه ـ ــا ،ـ ــي القيم ـ ـ ُـة العلي ـ ــا أو املث ـ ـ ُ
ـال
ّ
الرفيــع الــذي كلمــا اق ﺮبــت منــه املجتمعــات البشـ ّـرية تســامت ع ــى
الفطرة ال كانت عل ا ّأول الخلـق .والفطـرة مـن هـذا املنظـور ـي
مــا يع ّ ــﺮ عنــه علم ــاء الثقافــة بالطبيعــة حي ــث ص ــلة باإلنس ــان بم ــا
حولــه لــم تصــقلها بعـ ُـد عوامــل التطـ ّـور وحيــث بريــق العقــل مــازال
يتوهج ً
لم ّ
مما ّ
ّ
فينق َل صاحبه ّ
الحيوانية.
يسم امل لة

د -نص ــوص ٔالافع ــال ال ـ َع َر ْ
ض ــنا تحقي ـ ٌـق عم ـ ّـي للق ــانون ال ــذي
سـ ّـم ْيناﻩ :قــانو َن حيــاة واســتمرار .و ــي عنـ ُ
ـاوين لــبعض ال ــرحالت
ال ـ ـ قـ ــام ـ ــا أصـ ــحا ا إ ـ ــى أمـ ــاكن لـ ــم تكـ ــن معروفـ ــة عنـ ــدهم.
ـنفا ُ
وقص ـ ْـدنا إ ــى أن تكـ ــون ص ــنف ْ ن :ص ـ ً
َ
زمنـ ــه العص ـ ُـر ٕالاسـ ـ ّ
ـالمي
ـيكي ،وص ـ ً
ـنفا زمن ــه العص ــر العرب ـ ّـي وٕالاس ـ ّ
الكالس ـ ّ
ـالمي الح ــديث.
ً
ّ
والغايــة ْ
َ
ً
أن ّ
مرغوبــا
ننبــه إ ــى أن ارتيــاد ٓالافــاق كــان ومــازال ســلوكا
خاص ــا بمرحل ــة دون أخ ــرى ْ
في ــه .فه ــو ل ــيس ًّ
وإن كان ــت ٔالاس ــباب
َ
ُ
ّ
التاريخي ــة واملوض ـ ّ
ّ
ـوعية تعط ــي للرحل ــة س ــياقها الخ ـ ﱠ
ـاص ــا .ومل ــا
َ
ّ
ّ
ْ
ـبب م ـ ـ ّـي ومعر ـ ـ ّـي
اكتفين ـ ــا بمنتخب ـ ــات إس ـ ــالمية وعربي ـ ــة ف ِلس ـ ـ ٍ
اقتضـ ــاﻩ مقصـ ــد هـ ــذﻩ الدراسـ ــة وهـ ــو بيـ ــان نـ ــوع الصـ ــالت ال ـ ـ
ً
تخصيص ــا م ــع
عق ــدها الرحال ــة الع ــرب ــي الق ــرن التاس ـ َـع عش ــر
ّ ّ )(٤
ٔالاروباوي ن.
ُّ
ّ
آليــة اتصــال :ال خــالف حـول مــا تركتــه حملــة بونــابرت ع ــى
ه ـ -الرحلــة
مصــر ) (١٨٠١-١٧٩٨مــن آثــار ،فﻬـ بجميــع املقــاييس كانــت حــدثا
تجـ ـ ــاوز ُبعـ ـ ـ َـدﻩ العسـ ـ ــكر ّي املباشـ ـ ــر ليكـ ـ ــون بدايـ ـ ــة مقطـ ـ ــع تـ ـ ــاري ّي
لعالق ــات جدي ــدة ب ـ ن ّ
أوروب ــا و"دار ٕالاس ــالم" ــي الت ــاريخ الح ــديث.
فهــذﻩ الحملــة لــم ترســلها ّ
أوروبــا الصـ ّ
ـليبية ال ـ يعرفهــا املســلمون
ّ
ّ
جي ـ ًـدا .وه ــذا القائ ــد ل ــم يك ــن ع ــى ش ــاكلة املح ــارب ن أو املبش ــرين
ال ــذين كان ــت تص ــطنعهم ّ
أوروب ــا القديم ــة لنفس ــها .لق ــد ج ــاء إ ــى
ً
ـوال مـن ّ
أوروبــا الحديثـة ال ـ ترك ْـت كنيسـ ا داخـل أســوار
مصـر رسـ
ّ
ال تتخطاها بعد رحلة كفاح طويلة ـي إطـار حركـة تحري ٍـر لإلنسـان
وتن ــوير متع ـ ّـددة ٔالابع ــاد وان ـ ًـاء إ ــى بن ــاء ّ
مدني ــة عظيم ــة ٔالارك ــان:
ِ
ُ
ّ
عل ــوم واكتش ــافات وص ــناعة ورف ــاﻩ وحري ــة ...وأوع ــزت له ــا عظم ــا
َ
ْ
نفوذه ــا ع ــى غ ﺮه ــا م ــن البل ــدان ــي ن ــزوع إم ﺮاط ـ ّ
أن تبس ــط
ـوري
ّ ّ
ذات العتــاد
واســتعماري قــوي .واصــطحب نــابليون معــه ــي حملتــه ِ
ـض م ــا تفخ ــر ب ــه أو ّ
والتجه ـ ـ املتط ـ ّـو ْرين بع ـ َ
روب ــا الجدي ــدة :علم ــاء
ّ
وأطب ــاء ّ
وفنـ ــان ن وصـ ـ ّ
ّ
ـحفي ن وكأنـ ــه ،بم ــا جلـ ــب معـ ــه واصـ ــطحب،
يـ ـ ّ
ـروج ترغيبـ ــا أو ترهيبـ ــا لهـ ــذا العهـ ــد الجديـ ــد مـ ــن العالقـ ــات ب ـ ـ ن
ّ
أوروبا وٕالاسالم.
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ﱡ
ّ
مما حفلت به النصوص ال ّ
مهدنا ا لهذا البحث ،الحث ع ى
عمن أبدعها ،و ي هذا و ٌي ّ
طلب العلوم واملعارف بقطع النظر ّ
بأن
ّ ّ
إال بانفتاح بعضها ع ى بعضّ ،
ولكننا نضيف ي
الحضارات ال ت ﺮ ى
ً
َ
ّ
ّ
هذا املع مالحظة مؤداها أن طلب ما عند ٓالاخر يكون عادة ي
ُ
ّ ْ
ّ ْ
ْ ّ
ّ
قب َل ّأمة
وضعية حضارية ِمن إحدى الوضعيت ن التاليت ن :إما أن ت ِ
وإما ْ
من ٔالامم ع ى ٔالاخذ من غ ﺮها و ي ي حال ّ
قوة واندفاعّ ،
أن
َتطلب ما عند غ ﺮها و ي ي حال ضعف َ
ّ
الوضعية
وه َوان.
َ
َ
نظرا إ ى ّ
ّ
إشكاالت ك ﺮى ً
أن ما ُي ْنق ُل يدخل
الحضارية ٔالاو ى ال تطرح
ٍ
مقومات هذﻩ الحضارة القادرة ،بحكم عوامل ّ
ي إطار تعزيز ّ
القوة
َ
ْ
ف ا ،ع ى امتصاصه دون أن ُي ْح ِدث ي الجسم الذي ُي َزرع فيه آثارا
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وأما ي القرن التاسع عشر فحدث ّ
للمقارنة والتصحيحّ .
تحول ّ
مهم
ْ
ّ
ً
ّ
ٔالاقل
مرجعا أو ع ى
أوروبا عن ر أو عن إكراﻩ
صارت
ي املرجع:
ّ
ّ
ّ
خفف حضورها من سطوة حضور املا ٕالاسالمي ووحدانيته.
ّ
ُ
تعت َ ﺮ الرحلة إذن من أبرز ٔالانشطة ال مكنت العرب
ّ
التعرف عن قرب ع ى ما يدور
واملسلم ن ي القرن التاسع عشر من
ُ
ّ )(٦
خارج مجالهم الجغرا ّي والحضاري .وأنتج هذا النشاط كتابة ذات
َ
وموضوعا ُعرف بـ "أدب الرحلة"ّ (٧).
ً
ً
ّ
لون
ولكن الرحلة
أسلوبا
خاص
ِ
ّ
ّ
ّ
َ
جنسا أدبيا ليس من أهدافنا ،إن الغرض هنا هو دراسة كيفيات
ّ
أوروبا الجديدة واعتماد الرحلة وسيلة
تفاعل العرب واملسلم ن مع
ّ
متم ّ ة ي هذا الباب ً
نظرا إ ى املادة الكثيفة ال تضعها أمام
الباحث.
ّ
ْ
ّ
ويحسن أن نش ﺮ ي هذا الصدد إ ى أن الرحلة املادية )الانتقال
َ
تحو ْ
ّ
أوروبا( ّ
ّ
لت لحظة تدوي ا
ٕالاسالمية إ ى
الفع ّي من البالد
ً
ّ
وص ﺮور ا ّ
املختص ن حول الفروق كب ﺮة كانت
نصا ،وال خالف ب ن
املرئي من جهة ،والنسخة ّ
أم صغ ًﺮة ب ن الواقع ّ
ّ
الفن ّية
املاد ّي/
وبناء ع ى هذﻩ ٕالاشارةَ ،ن ْذ ُكر ّ
ً
أن
املنقولة عنه من جهة أخرى،
ّ
تدخل ّ
ّ
دونوها
الرحالة ي إعادة صياغة املشاهد ال
مساحات
ِ
ٌ
ُ ّ
ّ
ّ
واسعة ،فقد تتكون من عمليات الفرز والانتقاء ال ترشح ما
ُ
سي َنقل وما س ُ ْ َمل .وقد تنشأ بما ٌيقحمه ّ
الرحالة ي ثنايا التدوين
َ
من مواقف .وقد تظهر هذﻩ املساحات من خالل العبارة ال تنقل
التوسع ف ا أو الاقتضاب .وقناة الوصف ال ُي َ
ّ
عت َمد عل ا
املشهد:
كل ٔالاحوال ْ
ّ
أساسية ي تدوين املشاهد ليست ي ّ
عينا
بدرجة
ّ
ّ
فوتوغرافية محايدة تلتقط كل ما هو ي شعاعها ،لذلك ال نرى
الوصف رغم ّ
أهميته ً
قادرا ع ى استخراج صورة طبق ٔالاصل من
ّ
الواقع ّ
املاد ّي .والحاصل من هذا أننا أمام رحلت ْ ن :رحلة واقع
ورحلة صورة.
رحلة الصورة ّ
أهم ي بحثنا من رحلة الواقع ،فﻬ ال نع ﺮ ف ا
ّ
املرتحل يتفاعل مع مادته ،وهذا التفاعل هو الذي سيصل ع ى
عى
ِ
ّ ُ
َ
الة أوروباّ
نحو من ٔالانحاء إ ى الجمهور املس دف ،فكيف رأى الرح
الجديدة؟ وكيف تفاعلوا معها؟ وما هو املنطق الذي أوعز لهم أنْ
يقتبسوا أمورا وأن ُيسقطوا غ ﺮها؟

ّ
)(٨
ّ
ّ
ولخص أحمد
سلبية .بل إنه يكون ي هذﻩ الحال إغناء للحضارة.
َ
ّ
أم ن ّ
ّ
ٕالاسالمي ي القرون ٔالاربعة
كل هذا وهو يتحدث عن العالم
ٔالاو ى بما ّ
نصه ..." :وعلمه قد استوعب ما عند ٔالامم ٔالاخرى من
ّ
ً
هند وفرس ويونان وروم ،وهضمه كله ومزجه ً
مزجا جميال وب
عليه وابتكر فيه ،وحضارته كانت خ ﺮ الحضارات ،تزدهر مدنه
كبغداد ودمشق والقاهرة والق ﺮوان وقرطبة بش ّ ألوان الحضارة
من علم ّ
ً
جميعا
وفن وعمارة وتجارة وصناعة ،ح ّ كان ُي ْر َحل إل ا
لألخذ ع ا والاقتباس م ا" (٩).فهذﻩ حال ّ
ً
إيجابا ع ى
صح ّية تشهد
ْ
َ
إيقاع عصرها .فاألخذ إذن
ٔالابواب املش َر َعة للحضارات ال تصنع
ّ ٌ
مة للعطاء ً
الحقا.
مقد
ُ
ّ
ّ
ّ
ولكن الوضعية الحضارية الثانية يث ﺮ ٔالاخذ ف ا عن ٓالاخر
ّ
ّ
حقيقية حول
كيفية استقبال املنقول وأوجه ٕالافادة منه،
أسئلة
ً
فكث ًﺮا ما تنتصب املمنوعات شاهقة خوفا ع ى ٔالاصل من التشويه
ً
ً
خموال و ً
ذهابا للعزم
أو تشكيكا ي جدوى ما هو مطروح لألخذ أو
ً
ع ى التجديد ،وتنشط الفتوى ي هذا الباب نشاطا يو ي بنوع من
ّ
َ
ّ
اللعاب .ولألنا الذي لم ّ
يجرب
التمزق الحضار ّي ،فلآلخر ما ُيسيل
ُ ّ ُ َ
ّ ُ
فرغوا
ٔالاخذ عن ضعف محاذير جمة .يقصد إ ى رجال الدين ح ي ِ
ً
ّ
ع ى املصدوم ن والخائف ن واملرتبك ن واملتحفزين ص ًﺮا أو أمال أو
مباركة .فتلك من وظائف الدين ي املطلق .و ي من وظائفه ي
الحضا ات القائمة أصال عليه كحضارة ٕالاسالمّ .
إن استمداد اليق ن
ر
ّ
ّ
م م يدخل ي باب "سد الذرائع" فيتواكل غ ﺮ املتحمس للعلم
ّ ّ
الحديث وينتفع منه الراغب فيه .ولهذا يمكن أن نقول
إن اللجوء
ً
َ
الظفر بجواب
تحديدا ليس املقصد منه
إ ى الفتوى ي هذا الباب
ّ
ً
ّ
شر ّي باملع املباشر .إننا نراﻩ ضربا من الهروب من تحمل
ّ
ً
ّ
املسؤولية أو دليال ع ى غياب الو ي الالزم القادر ع ى اج ﺮاح
ُ
ّ
ُ ْ َ ْ َ
ّ
جل َب نقلها
املسالك الجديدة أمام ٔالامة .ح العلوم كان يخ أن ي ِ
ْ
إث ًما.
ُ
ولنا ي هذا مثال دقيق؛ ملّا ّ
حاكم مصر الخديوي ّ
محمد
هم
توفيق )١٨٩٢-١٨٥٢م( سنة  ١٨٨٧بإدخال إصالحات ع ى التعليم
ّ
ّ
العصرية ي مناهج التدريس جمع
تتضمن إقحام العلوم
ي ٔالازهر
ّ
ّ
طائفة من العلماء فتخ ﺮوا م م الشيخ محمد ب ﺮم الخامس
التونﺴ ) (١٨٨٩-١٨٤٠ليعرض املسألة ع ى شيخ ٔالازهر ّ
محمد
طالبا الفتوى برسالة ّ
ً
نصها" :هل يجوز تعليم املسلم ن
ٕالانبابي
ّ
ّ
العلوم الرياضية كالهندسة والحساب والهيئة والطبيعيات وتركيب
ٔالاجزاء– املع ﱠ ﺮ ع ا بالكيمياء -وغ ﺮها من سائر املعارف" (١٠).ورأينا
أمرﻩ ُويصدر فتواﻩّ :
الشيخ ُيجمع َ
"إن ذلك يجوز ...مع بيان النفع من
ّ
ٌ
تعلمها" (١١).وللفعل "يجوز" عند شيخ ٔالازهر داللة ليست ال
ّ ّ
ّ
عادي .فال ّ
ّ
شك ي أنه قل َب املسألة تقليبا غ ﺮ
يقصد إل ا متكلم
ّ
يس ﺮ .وال ّ
ّ
الدينية ،مر َ
اتب
شك ي أنه استحضر ،بحكم وظيفته
الحالل ومراتب الحرام وما هو من املراتب والدرجات .وال ّ
شك أيضا
ّ
ي أنه فاضل ووازن وعرف مقدار الضرر ومقدار النفع .فجاء الحكم
َ
َ ّ
بـ"الجواز" .والجواز ُ"يطلق ي الشرع ع ى ما ُيش ّك أنه ال يمتنع شرعا
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ّ ّ
ً
شرعا ،و ي العقل ع ى ما
يشك أنه استوى ٔالامران فيه
وع ى ما
ّ
ّ ّ
ّ
يشك أنه ال يمتنع عقال ،وع ى ما يشك أنه استوى ٔالامران فيه
ً
ّ
ولكنه لم ي ئ بـ"الوجوب" .لقد
عقال" (١٢).ولم ي ئ بـ"التحريم".
ٌ ّ
ّ
ّ
والتوسط َم ْح َم َدة إال ي هذا املقام .والتجويز
توسط ي الحكم.
ّ
فقهية أخرى هو ٕالاباحة .و"ٕالاباحة خطاب الشارع بالتخي ﺮ
بعبارة
ّ
ّ
(
١٣
)
َ
ُ
ب ن الفعل وال ﺮك" الذي ي َ
فه ُم م ا أال مانع من تعلم العلوم ،كما
ّ
ّ
من َ
إثم ع ى ْ
أال َ
ُي َ
منع نفسه من تعلمها .وهذا لو كان ي
فهم منه
ََ
ّم ٔالافراد دون ْ
أن يكون لها أثر ي حياة املجموعة ملا
القضايا ال
ّ
َ
يتعلق حكم ٕالاباحة باستواء ّ
ً
ْ
كفة تعلمّ
أثار فينا قلقا .لكن ،ح ن
ّ
العصرية مع ّ
تعلمها ّ
ّ
فإن ذلك يكون بمثابة
كفة الامتناع عن
العلوم
ّ
ّ
الدليل ع ى نوع العقل الذي يتحكم ي مسار ٕالاصالح .إن عقال
ّ
املسوغات بحكم شر ّي ال
تتكافأ عندﻩ املعرفة والجهل ويجد لذلك
ّ
ّ
ُ
منجذبا ّ
ً
ّ
إال أن يكون
بقوة إ ى ّتيار ثقا ي لم يتمثل بعد عمق
يمكن
ّ
ّ
الهوة ب ن أوروبا الحديثة ودار ٕالاسالم .هذا عقل ال يشغل نفسه
بالتطوير ّ
ألن أفقه محدود ّ
مرتد إ ى زمن سابق عليه.
ّ
َ
وليت شيخ ٔالازهر توقف عند حدود الاستواء ب ن ٔالاخذ وال ﺮك.
نص الحكم الشر ّي ّ
فقد جاءت اية ّ
مخيبة لآلمال ح ّ والشيخ
ِ
ّ
ْ
َ
ْ
ٕالانبابي يتب ّ مبدأ التكافؤ بما وضعت من ضوابط ترجح ا كفة
ّ
املنع ع ى ّ
كفة ٕالاباحة ..." :مع بيان النفع من تعلمها" .لقد امتنع
ثم ّ
الشيخ عن الذهاب إ ى مرتبة الوجوب ّ
ضيق ي مرتبة ٕالاباحة.
ُ
َُ
ّ
واملتتبع ﱠ
نص
فما لم تت َب ّ ن املنفعة منه ال يحصل التجويز فيه.
الفتوى ينتبه إ ى ّ
أن التجويز والتحريم يجدان سندهما ي ما عاد
إليه الشيخ ٕالانبابي من أقوال ألبي حامد الغزا ي ) ٥٠٥ -٤٥٠هـ /
١١١١ -١٠٥٨م( وشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتم )٩٧٣ -٩٠٩
هـ١٥٦٦ -١٥٠٤ /م( وٕالامام أحمد امللوي )١١٨١ -١٠٨٨هـ-١٦٧٦ /
١٧٦٨م( وٕالامام النووي ) ٦٧٦ - ٦٣١هـ \ ١٣٠٠ -١٢٥٥م( .وهو إذ
ّ
يوطد أركان فتواﻩ بما قاله هؤالء ٔالاعالم يحشر نفسه ي مساحة
ّ
ّ
زمنية منقضية والحال أنه ُي ْس َت ْف َ ي مسألة حادثة .فزمنه املرج ّي
ي ﺮاوح ب ن القرن الخامس للهجرة والقرن الرابع عشر (١٤).وهذا
الارتداد يكشف عن حالة من الوالء ملدار زم ّ ينقطع به صاحبه
وراهنية أسئلته .ولذلك يمكن أن نقول ّ
ّ
إن ار ان قطاع
عن عصرﻩ
ّ
ّ
ّ
من ٕالاصالحي ن مفكرين وساسة ملؤسسة مازالت مشدودة بوثاق
ّ
لن يساعد ع ى ابتكار حلول
نوعية ملعضلة
قو ّي إ ى املا
ً
ّ
ً َ
ّ
استتباعيا باألزهر نوعا آخر
التخلف .ويب ّ ن ارتباط الخديوي ارتباطا
ّ
من املعوقات .فاملسألة وجوا ا وإن الحا ذاهب ْ ن ي اتجاﻩ البحث
ّ
يستجد من قضايا ،يكشفان ي ٓالان نفسه عن ّ
ّ
تردد أو خوف
عما
ّ
ّ
الاتجاﻩُ ،ويظهران ّ
ّ
أن العالقة ب ن
من التوغل ي هذا
املؤسسة
ّ
ّ
ّ
الدينية ما زالت ع ى حالها القديم .فالحاكم،
واملؤسسة
السياسية
ّ
ْ
وإن بان له وجه صالح ي أمر ما ،ال يستطيع أن يتخذ قرارا
ّ
ً
شرعيا.
باالنتفاع به ما لم يوفر له رجل الدين غطاء
وهذا املثال الذي ْ
عرضنا يش ﺮ إ ى مشكلة عميقة ي التعاطي مع
ّ
موضوعها ،فالشيخ ّ
ثقافيا إ ى ما قبل
محمد ٕالانبابي رجل دين ينتم

آثار ُم َنتجاته تظهر للعيان ي مصرْ .
العصر الحديث الذي بدأت ُ
وأن
ِ
ُ َ
طل ُب إليه ً
فتوى ي شأنه ،فهذا مظهر من مظاهر الفو ال
ي
ّ
ّ
تمنع العقل ٕالاصال ي من تحديد وجهة ال لبس ف ا ملشروع التمدن.
وأقرب التفس ﺮات ال نجدها ملثل هذا النوع من التفك ﺮ هو ّ
أن
املا مازال يمارس سلطانه ع ى الحاضر .هذا ّ
مما ال جدال فيه.
ذاتية ّ
حتما إ ى ّ
قوة ّ
ّ
سيدا ال يعود ً
يتمتع ا أو إ ى
واستمرار املا
ً
ّأنه مازال قادرا ع ى تقديم أجوبة ع ى أسئلة الناس ي القرن
التاسع عشر .قد يكون الخلل ً
كامنا ي العقل ٕالاصال ّي نفسه .وهذا
ّ
ّ
ما ّ
يستمد ما به ينساب ي الحاضر من أناس
نرجحه .فاملا إنما
الحاضر أنفسهم .وال ّ
شك ي أ ّ م وهم ينفخون فيه الحياة يرون
ُ
حبال ُس ّرّيا
يومهم كأ ّ ا الوالدة منه .ويصبح الذي ب ن واملا
ّ
مما ُينع ُم به عليه املا بما ّ
تكدس عندﻩ
يتغذى به الزمن الوليد ّ ِ
من تجارب وخ ﺮاتّ .
لكن الحاضر ي القرن التاسع عشر لم يكن من
ّ
املوضوعية خارجا من رحم املا  .كان مختلفا عنه لسبب
الناحية
ّ
ً
أوروبا الحديثة ي َمنْ
ْ
ّ
بسيط وهو أن صانع الزمن ن ليس واحدا.
ّ
حف ْ
ّ
زت العقل ٕالاصال ّي ي بالد ٕالاسالم ع ى ٕالاقرار بأن الزمن
زمنان :ماض وحاضر .ولذلك نقول ّ
والحاضر ي هذا
إن املا
السياق تحديدا ليسا ّ
مجرد زمن ْ ن فارغ ْ ن ،إ ّ ما ثقافتان ونسقان
ّ
وعقالن وعقيدتان .وإذ تكون السيادة للما من خالل تحكمه ي
ّ
أفق تفك ﺮ شيخ ي حجم شيخ ٔالازهر تتقلص إ ى حدود كب ﺮة القدرة
ع ى تحقيق زمن ثقا ّي جديد .والانتقال من زمن إ ى زمن ال ّ
يتحقق
ّ
إال باستجماع ّ
كل عوامل الانتقال وأدواته ومقتضياته .وذلك ال
ن ّ
إال ي إطار من الو ي والاقتناع ّ
بأن الزمن ّ
ٔالاول ما عاد يفي
يكو
ٍ
ّ
ّ
بالغرض وبأن البحث ي الخروج منه صار ضرورة حضارية.
ّ
وبرهان الانتقال من زمن قديم إ ى زمن جديد أنك تقف وأنت
ّ
تتصفح ّ
يوميات الجديد ف ﺮى الانقطاعات ال يبتعد ا عن سابقه
أك ﺮ من جسور التواصل معهّ .
وأما خالف ذلك ،فال يزيد عن أن
ّ
َ
أشياء من
يكون َو ْه َم انتقال .وعالمة الانتقال الوهم ّ أنك تجد
الجديد هنا أو هناك ّ
ولكنك ال تجد روح هذا الجديد .والقديم
ً
َ
أشياء من الجديد إ ى مجال سلطانه
باعتبارﻩ سلطة يسمح بإدخال
َ
املسوغات .فأشياء الجديد ينب ي ْ
شرط ْ
ّ
أن تكتسب
أن يجد لها
ُ ّ ّ َ
ّ
كل ش ْر َع َنة ) (légitimationي
شرعية التداول ّأوال .والواقع إن
َ
اعتداء ع ى أصالة الجديد وتسخيف له .إ ّ ا ي اية املطاف ت َ ٍ ّن له
ّ
تسل ّ
طي تحتكر ع ﺮﻩ الجهة القائمة
باإلكراﻩ .فالشرعنة إذن ،عمل
ْ ُ
ْ
ُ
ّ
فسح له
عليه كامل الصالحية :ترفض الاع ﺮاف به إن شاءت .وت ِ
مكانا عندها ْ
إن شاءت.
ّ
دوما ّ
ّ
لذلك نرى ً
فيصد ّ
كل جديد ما شكل
أن القديم يسارع
ْ َ
ً
عليه ً
أن ُي ْنظ َر إ ى الفتوى ،أي
تحديدا ينب ي
خطرا .ومن هذﻩ الزاوية
ُ
ّ
ُ
ّ
الزمن
عملية الشرعنة .فﻬ آلة فرز وتقويم واختبار يجندها
إى
القديم لحفظ بقائه .واستتباعا ،تكون أشياء الجديد املبع ﺮة ع ى
ّ
وإذ اخ ﺮنا
هامش النظام الثقا ّي القديم دالة ع ى الانتقال الوهم ّ ِ .
ّ
عشوائية فعل الاقتباس وغياب
عبارة "البع ﺮة" فأل ّ ا تحيل ع ى
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ّ
َ
ّ
النسقية ال تتعامل مع حضارة ٓالاخر باعتبارها بنية تتحكم
الرؤية
ّ
ُ
ّ
الداخلية .إن اقتطاع عنصر تكوي ّ وأصيل ف ا ثمّ
ف ا قواني ا
ّ
ّ
إقحامه ي بنية حضارية أخرى لن تكون له الفاعلية ال كانت وهو
ي نسق بنيته ٔالاو ى .فهو ي ٔالاو ى فاعل ي ض بوظيفة ّ
محددة
ّ
ِبحكم املوقع الذي يشغله .وهو أيضا منفعل ِعل ّيا بحكم العنصر
ّ
ّ
املتقدم عليه ي ال ﺮتيب .وهكذا هو شأن العناصر ِكلها .إ ّ ا تمارس
َ
ّ
مقاصد
الجزئية ي إطار منظومة عمل متكاملة ووفق
وظائفها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ﱠ
محددة ورؤية مضبوطة .فال جزئي إال وهو منتم إ ى ك ٍي يحقق
انسجامه مع غ ﺮﻩ .والتغي ﺮات ال تطرأ عل ا َت ُ
َ
حدث ي
داخله
ّ
ّ
الداخل لعلة ي البنية اقتضت ذلك .و ي بذلك تختص بم ات
ّ
ُ
ّ
ّ
ثالث ال
والتبدل
تنفك الواحدة م ا عن ٔالاخرى :الكل ّية )(totalité
)(١٥
ّ
) (transformationوالضبط ٓالا ي ).(autoréglage
ً
ً
ي هذا السياق من مقاربة الحضارة مفهوما وتاريخا يندرج
ّ
ً
ُ
وغالبا
التاريخية ع ى التمركز حول البنية.
حرص كث ﺮ من ٔالابحاث
ً
ّ
وتطو ًرا واكتماال
ما يكون الدفاع عن وحدة الحضارة نشأة
ً
ً
أعالما .وينصبّ
باستقدام ك ﺮى العالمات التمي ّية لها أحداثا أو
ّ
ً
وجودا
ذلك كله ي الجهود الرامية إ ى تقديم الحضارة باعتبارها
ّ
فمما قاله ي هذا الشأن ّ
مستقال بنفسهّ .
مؤرخ فرنسا
قائم الذات
َ
ُ
ّ
الشه ﺮ جول ميشوليه ) (Jules Micheletوهو يج ِمع أبرز العناصر
ال ساهمت ي بناء أوروبا الحديثة" :ينطلق القرن الرابع عشر ي
وشرعية ّ
ّ
ّ
توسعه من كولومب ) (Colombإ ى كوبرنيك
قوته
) (Copernicومن كوبرنيك إ ى غاليليه ) ،(Galliléeمن اكتشاف
ٔالارض إ ى اكتشاف السماء .لقد أعاد ٕالانسان ع ﺮ ذلك بناء
نفسه" (١٦).الواضح ّ
أن ميشوليه تخ ّ ﺮ عناصرﻩ بعناية يظهر من
ُ
كل إشارة إ ى ّ
إخالء مجموع العناصر ال انتقى من ّ
أي
خاللها
ّ
ّ
ّ
إسهام غ ﺮ أوروب ّي رغم أن وقائع التاريخ تشهد بتسرب كث ﺮ من
ً
ممتلكات حضارات أخرى إل ا .قد يكون الدافع إ ى ذلك نزعة
ّ
ًّ
ّ
وم ُ
ثل هذا
عرقية طاغية خاصة إذا تعلق ٔالامر بحضارة ٕالاسالمِ .
ْ
نشطت فيه
التح ّ لم يكن غريبا عن القرن التاسع عشر .فقد
تزعم ال َ
اقية ﱠ
كبار ّ
ذهنية استشر ّ
ّ
ﺮويج لها ُ
املؤرخ ن والفالسفة ع ى
غرار إرنست رينان ) .(Ernest Renanإ ّ ا ّ
ذهنية تجحد دور املسلم ن
ٔالاوروب ّية بل تذهب إ ى التأكيد ّ
ّ
ّ
أوروبا
أن إرث
ي تطوير املعارف
)(١٧
السحيق كفلسفة اليونان مثال أساء إليه العرب وهم ي ﺮجمونه.
َُ
والحضارة إذ تكون بنية ع ى هذا النحو ،تكتسب فلسفة وتاريخا
خاص ّ ن ا.
ّ
ليحدد
رغم ما قد يخت ﺊ وراء التعريف الذي عرضه موشيليه
به مسار حضارة ّ
ّ
ّ
استعالئية ،فهو
عرقية
أوربا الحديثة من نزعة
ّ
ّ
ّ
يشرح بطريقة اخ ّ
والتبدل
وظيفية مع الكل ّية
الية ولك ّ ا
ّ
َ
والضبط ٓالا ّي .فال حضارة إذن إال ولها ما به تكونّ .
وربما نزعنا إ ى
ّ
َ
أن نطلق ع ى ّ
لنوضح من خالله
مصطلح "عقل الحضارة"
كل هذا
فتأكيد ّ
ُ
أن منجزات الحضارة ّ
ٌ
الحق
املاد ّية ي
مسألت ْ نّ :أما ٔالاو ى
ّ َ
ّ
أن نماء الحضارة
التحضر )العمران( .نقصد
من لواحق فلسفة

ّ
إال بعقل ك ّ ّي أو أع ى ْ
ّ
إن باملع الذي ي
ٕالايجابي ال يكونان
وحراكها
ْ
ّ
التصوف )النور الفائض( وإن باملع الذي ي فلسفة التاريخ كما
َ
جوهر العقلّ .
َ
وأما الثانية فتأكيد
التاريخ
بلورها هيجل ح ن اعت ﺮ
ّ
ّ
َ
ّ
ُ
أن ّ
عمليات تحويل املنجزات املادية من حضارة من ِتجة إ ى حضارة
ّ
ّ
ّ
التقدم صنيعة عقل ك ي أو
التقدم.
مس لكة ال يجلب معه مفتاح
ُ َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
عقل أع ى .والعقل ذا املع ال يباع وال يش ﺮى وال يستعار.
َ
ّ
والحاصل من هذاّ ،
إن ّ
لكل حضارة عقلها الك ّي أي ما به كانت وما
به تكون وما به ستكون.
َ
وبناء ع ى ما ّ
ّ
ْ
ً
ّ
تقدم؛ يكون املنقول املادي بمثابة النبت ي غ ﺮ
ْ
يندرج اندر ً
ً
عضويا ي صلب الحضارة املنقول إل ا.
اجا
تربته ما لم
غﺮ ّ
محاوالت الاستنبات إن لم تكن مستحيلة فﻬ ي غاية
أن
ِ
الاستعصاء ّ
ألن ّ
املادة املنقولة ليست فقط غريبة وسط عالم هو
ّ
ولكن ّ
ْ
ألن الحضارة ال أنتج ا إنما
بالتأكيد غ ﺮ عاملها الحميم،
ُ
ّ
ّ
أنتج ا ي سلسلة من العمليات املبنية ع ى علل انطلق م ا عقلها
َ
ُ
ومقاصد ّ
إبداعه .فﻬ إذن مظهر من مظاهر ص ﺮورة تلك
وجه إل ا
بعض من ّ
ٌ
هوي ا .قال هيجل" :ال يعرض التاريخ
حضارة .أي إ ّ ا
ّ
علينا ص ﺮورة ٔالاشياء الغريبة ،وإنما يعرض علينا ص ﺮورتنا ،ص ﺮورة
ّ
عملنا" (١٨).و ذا ،يكون ٕالاقبال ع ى الاجتالب كأنما هو إ ى املمارسة
َ
أي ممارسة أخرى .فإذا كانت ّ
ّ
ُ
أقرب منه إ ى ّ
الهوية ص ﺮورة
العبثية
ّ
ّ
خاص ا ويصنعها عقلها الك ي،
حضارة يحكمها منطق داخ ّي
ٍ
فالزعم ّ
ّ
التمدن زعم ال سند له إذن.
بأن الاقتباس م ا طريق إ ى
ّ
ً
وأوروبا .كان
إنكارا إلمكان تبادل املنافع ب ن ٕالاسالم
وليس هذا
التبادل موجوداً
وسيظل كذلك ال ب ن هات ْ ن الحضارت ْ ن فقط ،بلْ
ّ
ّ
الاتصال ّ
ب ن الحضارات جميعا ما ّ
وألحت الضرورة .والشواهد
تيسر
ّ
ّ ّ
تصرح ّ
بأن الحضا ات تتال ى ح ّ ي ّ
ّ
التاريخية توترا.
أشد اللحظات
ر ِ
وهذا ْ
إن لم يكن ع ى املستوى الرسم ّ )السفارات وتبادل الوفود(،
ً
ّ
كان ع ى املستوى
حافزا ع ى
الفردي .لك ّن ٕالاقر َار بحدوثه ليس
الاستنتاج ّ
بأن ضة ّأمة من ٔالامم يمكن أن تكون باست ﺮاد ما عند
غ ﺮها.
ّ
ّ
ّ
ّ
إن الذي نعنيه مما سبق هو أن الاقتباس ي ظل هيمنة عقل
ً َ
ّ
وط َر ً
فيا
قديم أو حضارة مهزومة ال يمكن أن يكون إال جزئيا
ّ
نظرا إ ى تضافر مانع ْ نّ :
)ً (périphérique
لكل حضارة عقل ك ي من
ّ
جهة ،واستمداد الشرعنة من القديم ح يكون للجديد مع من
َ
ّ
جهة ثانيةّ .
التمدن ع ى قاعدة الاقتباس للمانع ْ ن
امتناع
لكن
ّ
ذين ذكرنا ،ال يطمسان حقيقة أخرى و ي ّ
الل ْ
أن القرن التاسع عشر
ّ
َ
ورجال دولة ينتمون ع ى املستوى الشخ ّ إ ى
عرف مفكرين
ّ
الزمن الجديد .وكث ﺮ من ٔالاطروحات وٕالانجازات تؤكد ذلك .والرحلة
ً
دالا ع ى و ي دقيق ّ
ي ّ
بأن ٕالاصالح يقت
حد ذا ا كانت تعب ًﺮا
نوعي ًة ي مستوى ٔالافكار والسلوكّ .
ّ
لكن هؤالء ليسوا
نقالت
ٍ
ّ
ّ
مقطوع ن عن السياق الحضاري العام الذي ينتمون إليه .وهو
كل املقاومة ال ُيبدو ا ،أن يكونوا ً
سياق يفرض عل م ،رغم ّ
جزءا
ّ
التمدن ي بالد ٕالاسالم ً
عاليا
منه .ولذلك يبدو طموحهم إ ى تحقيق
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ّ
ُ
باهت ّ
الر ْج ِع ي الوجدان الجم ّي.
ي وجدا م الشخ ّ  ،غ ﺮ أنه
وم ْن هنا يمكن ْ
أن ّ
نتحدث عن محنة العقل ٕالاصال ّي أو ّ
تمزقه ب ن
ِ
الطموح والواقع .والتفريق الذي َح َ
رص ع ى تبيانه عبد ﷲ العرويّ
ّ
سماﻩ ّ
وزمنية الفرد ّ
ب ن ما ّ
مهم ي ما نحن بصددﻩ:
زمنية التاريخ
ّ
ّ
"زمنية التاريخ غ ﺮ ّ
ّ
يظن املرء ّأنه تجاوز
زمنية الفرد.
إشكالية
ّ
معينة ،ي ح ن ّ
)(١٩
ّ
أن مجتمعه مازال متع ًﺮا وم ّﺮد ًدا ي تناقضا ا".
ّ
َ
ً
ّ
طالئعيا
العروي أنه يمكن أن يكون املصلح
واملع الذي ي كالم
ّ
ّ
يمتد به البصر إ ى مساحات ال يصلها إدراك املجتمع .لكن عجزﻩ
ّ
عن ْ
سح ِب مجتمعه إ ى حيث يرى
التمدن ممكنا من شأنه أن
ُ ْ َ
هوة ب ن الطرف ْ ن قد ّ
دث ّ
تؤدي ي اية املطاف إ ى ّردات فعل
يح
ْ
ّ
ّ
سلبية متبادلة .ويبدو أن أمرا كهذا لم يعرفه القرن التاسع عشر
ع ى نحو ُم ْفزع لسبب مباشر وهو ّ
أن العقل ٕالاصال ّي لم يكن عقال
ِ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
بكيفية ّز سواكن املجتمع
نقديا
مات
التقليدي هزا ُي ْربك املسل ِ
ّ
ّ
القاعدية .كان ي أغلب ما أنتج يجنح كث ًﺮا إ ى
ويستفز الثقافة
ّ
ّ
وٕالاسالمية .وكان التجس ﺮ
ٔالاوروب ّية
تجس ﺮ املعابر ب ن الحضارت ْ ن
ً
جهدا ي لق ع ى سطح الحضارت ْ ن.
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جرى ع ى ألسنة ّرواد الفكر ٕالاصال ّي ي القرن التاسع عشر
عدد من املفردات ُ
ٌ
ذات املعاني املتجاورة مثل النقل والاقتباس
همساّ ،
جهرا أو ً
ؤالاخذ والاستعارة .و ي جمي ًعا ّ
تقرً ،
بأن املسلم ن ي
َ
ّ
ّ
)ٔالاوروباو ّي( ،وبأن تلبية هذﻩ الحاجة أساس
حاجة إ ى ما عند ٓالاخر
ّ
التقدمْ .
ّ
التوسع ي استخدام هذﻩ ّ
ٓالالية فيصبح ﱡ
كل
ولكن ،قد يقع
َ
ً
مطلوبا بقطع النظر عن درجة الفائدة منه .ومن هنا
ما عند ٓالاخر
ّ
ّ
الدنيوية
التقيد بأخذ املنافع
كان إلحاح الفتاوى ع ى ضرورة
ّ
والحفاظ ع ى ّ
كل ما له عالقة بالدين .وهذا توجس معقول ي
ً
ّ
زمانه .فقد كان ٕالاغراء الذي ّ
أوروبا شديدا .وكان
يشع من حضارة
ٕالاحساس بفقدان التوازن النفﺴ ّ والحضار ّي كب ًﺮا .وقد نقل خ ﺮ
الدين التونﺴ ّ )١٨٩٠ -١٨٢٠م( وهو املصلح املندفع ّ
بقوة إ ى
ّ
ٔالاوروبي لتمدين دار ٕالاسالم مشهد الاجتياح ع ى
استلهام ٔالانموذج
ّ ّي ّ
ّ
ّ
ّ
لسان بعض أعيان أوروبا" :إن التمدن ٔالاورباو تدفق سيله ي
ُ َ
ّ
ْ ُّ
قوة ّتيارﻩ املتتابع ،فيخ
ٔالارض ،فال يعارضه ء إال استأصلته
َ
ّ
ّ
حذ ْوﻩ َ
وجر ْوا
ألوربا من ذلك الت ّيار إال إذا
ع ى املمالك املجاورة
)(٢٠
ُ
ّ
مجراﻩ ي التنظيمات الدنيوية ،فيمكن نجا م من الغرق".
ً
ّ
وما كان تمي ما ينفع الدنيا ّ
ّ
يضر بالدين أمرا هينا،
مما
ّ
ً
فالتعالق ي ٕالاسالم ب ن الدين والدنيا حميم ّ
تاريخيا
ومعقد
ّ
ّ
ً
وعمليات الفرز والتصنيف ال تكون إال ي مستوى الذهن
ونفسيا.
ّ
أوروبا "حلوها
الفقﻬ ّ  ،لذلك كان العبور من أسيجة الفقهاء إ ى
ّ
ً
ّ
ومرها" سهال .وكان الاقتباس ّأول ما كان ي ما حذر منه الفقهاء :ي
ّ
أعراض الحضارة .يروي طه حس ن وهو املتأخر ي الزمان عن جيل
ّ
الرواد من القرن التاسع عشر ما يصل من أخبار ّ
أوروبا وما يسقط
ّ
ّ
قابلية السقوط بل
ويشدد ع ى
فيه الذاهبون إل ا من "آثام".
ّ
ّ
كأنه القدر ال ّ
مفر منه" :إني ألعرف من
التسليم به قبل أن يقع

ً
ّ
شيئا كث ًﺮا .وقد قرأت غ ﺮ قليل ّ
مما ترسل إلينا من
أوروبا
ُ
القصص ،وسمعت غ ﺮ قليل من أنباء الذين يرحلون إل ا ويقيمون
ّ
ّ
ف اّ .
ٔالاوروب ّية وآثارها ي
وكل هذا ْين ِبئ بأني لن أقاوم الحياة
)(٢١
ّ
نفﺴ ".
وقابلية الاستسالم ال ّنبه إل ا الفقهاء تجد تفس ﺮها ال
ّ ُ
ً
ْ
َ
غوية ،ولكن أيضا ي حجم الفراغ داخل حضارة
فقط ي أوروبا امل ِ
ّ
ّ
ًّ
حتميا،
ٕالاسالم ي القرن التاسع عشر .لذلك كان الاتجاﻩ إ ى أوروبا
وكانت إمكانات الخلط ي الاقتباس ب ن "النافع" و"الضار" كب ﺮة.
دون ً
الرحالة ْ
ّ
من ّ
شيئا من هذا .فالتشبهّ
وقد وجدنا من
ّ
ُ
ّ
باألوروبي ن ي امللبس واللسان ونحوهما مظهر مه ن مثلما رأى ذلك
محمد السنوﺳ التونﺴ ّ )١٩٠٠-١٨٥٠م( ي رحلتهّ .
ّ
إن الان ار بما
ْ
إن اد عن ّ
َ
الناس إ ى حيث يفقدون ٕالاحساس
حدﻩ ،أخذ
عند ٓالاخر ز
ً
نحب ْ
حادثة ّ
أن نذكرها ملا ف ا
باالنتماء .ينقل السنوﺳ ي رحلته
من داللة ّ
ّ
قوية ع ى معاناة الضم ﺮ الدي وع ى الحرج الذي يحياﻩ
رجل ٕالاصالح ي القرن التاسع عشر .قال وقد خرج من جولة ي
معرض بومباي ٕالايطا ّي" :وعند خروجنا اع ﺮضنا ّ
شاب عليه لباس
ّ
الطلياني ن برنيطة قص ﺮة وعصا طويلة ومسرع الس ﺮ ،فوقف
آحاد
ّ
ً
ُ
ّ
مع رفيقي يخاطبه باللسان الطلياني ...وأخذت أتما قليال ريثما
ّ ّ
تذكر ً
شيئا عند صاحبه فلم
يدرك رفيقي إ ى أن انفصال ...ثم
ّ
إال وهو ينادي :يا أحمد أفندي .فبقيت أنظر من هو املسمّ
نشعر
ّ
ُ
ُ
ّ
ذا الاسم ،فإذا هو صاحبه ٔالاول .فانذهلت من ذلك وتنقلت من
عجائب صناعة تصوير بومباي إ ى عجائب تسمية ذلك الرجل
ّ
ُ
فسألت الرجل فأخ ﺮني بأنه مسلم من ُم ِعي إسماعيل
بأحمد...
)ّ (٢٢
َ
ّ
َ
باشا .وملا رأى ما بي قال :إن إسماعيل باشا وأبناءﻩ ونسوته
ّ
ْ
فقضي ُت من ذلك
وأتباعه كلهم يلبسون ع ى رؤوسهم ال ﺮانيط.
عجبا وقلتّ :
إن ﷲ ال يغ ّ ﺮ ما بقوم ح ّ يغ ّ ﺮوا ما بأنفسهم" كيف
ّ
املختص بأهل الكفر ولبسها ّردة وال حول وال ّ
ّ
و ي من اللباس
قوة
ّ
إال باهللّ .
ثم بلغ عن أفراد كث ﺮين من أعيان املسلم ن إذا ّ
حل
الواحد م م ي بالد الكفر لبس برنيطة ...نعوذ باهلل من هذا
)(٢٣
الضالل املب ن".
محمد السنوﺳ واستغرابه أمران :فهذا التشبهّ
ما أثار تة ّ
ْ
بالطليان ي امللبس سلوك يمارسه ِعلية القوم من املسلم ن .وهو
تشبه بأهل الكفر يقود إ ى حكم شر ّي هو ّ
ّ
الردة .والحاصل من
ّ
ّ
ّ
ّ
القصة فائدتان :واحدة تتعلق بالحاكم .وأخرى تتعلق بـ"املثقف
ّ
بمجرد دخوله ّ
ّ
أوروبا ي ع عنه هيأته
التقليدي" .فأما الحاكم فهو إذ
الشرقية ٔالاو ى يو ي ّ
ّ
بأن انتسابه إ ى ثقافته ينتﻬ بااللتقاء مع
ثقافة أخرى .وقد يقود هذا إ ى استنتاج ّأو ي وهو ّ
ّ
أوروبا
أن
ُ
ْ
استطاعت أن ت
فرغ فؤاد بعض القاصدين إل ا من اع ازهم
ِ
ّ
بالهوية ْ
ّ
وإن
بتقاليدهم .وهو من العالمات ع ى ترا ي نخوة التعلق
وأما ّ
ّ
ي امللبسّ .
ّ
الشرعية
التقليدي فكان يالحق باألحكام
املثقف
ّ
ّ
أوروبا يتعامل
أولئك "الخارج ن عن امللة" من ناحية .وكان وهو ي
تتحرر ُ
ّ
ْ
ّ
وتنغمس ي مسالك التنوير
كنسي ا
بعد من
معها وكأ ّ ا لم
وٕالانسية ) (humanismeمن ناحية ثانية .ما ْ
ّ
ّ
أوروبا ي عقله
الت
ز
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َ
"بالد الكفر" .وهذا ملمح آخر من مالمح عسر الانتقال من زمن إ ى
زمن رغم ّ
ً
أن الانتقال من جغر ّ
ممكنا
افية إ ى أخرى أصبح ال فقط
ً
ْ
ً
ّ
السجل من
أيضا .وإ ى جانب ذاك
مطلوبا وبشغف
ولكن
َ
املصطلحات ،ال ن ْع ِد ُم العثور ع ى مفردات أخرى أشبعها
أن ُيستعاد .وبيانه ّ
الحق الذي ينب ي ْ
ّ
ّ
أوروبا
أن
مستخدموها بمع
ما كان لها ْ
ّ
ّ
أن تب َ
مدني ا الحديثة لو أ ا لم تعتمد تراث املسلم ن
من علوم ونحوها .والواجب يقت  ،وحال املسلم ن ٓالان خط ﺮ،
َ ُ َ
)(٢٤
استعادة ما أ ِخذ م م.
الحق فريقان :فريق ّ
ّ
جاد ي دعواﻩ ،وفريق
ودعاة استعادة
ّ
ّ
مناور ي دعواﻩّ .
فأما الفريق الجاد فضعيف الحجة ،وأفق التفك ﺮ
ّ
ّ
العودة ثنا ّئية
التمدن منغلق أمامه وهو ال يدري .أطروحته ي
ي
ُ
ْ
الحركة :عودة ما أخذت أوروبا إ ى موطنه ،وعودة مسلم اليوم إ ى
َ
ّ
عالم ٕالاسالم "الصحيح" .ويشكل ي هذا ٕالاطار سؤالان :ما هو ع ى
ْ
فتقد ْ
ّ
ً
ّ
تحديدا
مت .وما هو
أوروبا
وجه الحصر ذاك الذي أخذته
ْ
آخرين:
ٕالاسالم الصحيح؟ ونب ع ى هذين السؤال ْ ن سؤال ْ ن
أن املسلم ن استطاعوا ْ
ﺮض جدال ّ
ْلنف َ ْ
أن يضبطوا قائمة ي
"املس ﺮجعات" ،هل ّ
حقا تصلح ح ن استعاد ا سبيال ّ
للتمدن؟ ْ
وهب
ّ
أن ٕالاسالم "الصحيح" مقولة معقولة ،فمن ي الجهة املوكول إل ا
ضبط معالم هذا ٕالاسالم؟
ّأما السؤال ّ
ٔالاول وما انب عليه ،فيدفعان إ ى استنتاج مفادﻩ
أ ّن هذا املنطق هو وليد عقل تشييﺌ ّ ) (esprit réificateur) (٢٥عاجز
ّ
ّ
النظرية.
الفكرية وإ ى أنساقها
عن الارتقاء باألشياء إ ى محاميلها
ّ
ثان مفادﻩ
وأما السؤال الثاني وما انب عليه فيدفعان إ ى استنتاج ٍ
َ
ً
ْ
ْ
ّ
أن مقولة املرجع ما لم ُتخ َﺮق اخ ﺮاقا ً
نقديا لتعي ﺮ املقصد العلم ّ
سلبيا ينسحق فيه الحاضر دون ْ
تظل ً
جاذبا ً
والتاري ّي م ا ّ
أن يكون
َ
ً
حقيقيا ،فإيديولوجيا ٕالاحياء ال يناضل هذا الفريق
َم ْرك ًبا
املا
ً
من أجل إشاع ا ب ن الناس طريقا لل ضة تقوم ع ى منطلقات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التمدن ي لحظة
ثقافية .فسؤال
تاريخية
إيمانية وليست
عقائدية
ْ
ً
افقته
انبثاقه كان
تمهيدا لصياغة مشروع ثقا ّي .وكانت الح ﺮة ال ر
ً
ً
َ
ّ
ّ
قابلة للت ﺮير التاري ي وواجدة مشروعي ا ي صلب البحث املقارن
ب ن الحضاراتّ .
ّ
ّ
وٕالايمانية اختطفت
العقائدية
لكن تلك املنطلقات
ٕالاجابة وجعل ا تعود إ ى أصل واحد وهو ضرورة الرجوع إ ى ﷲ.
جي ًدا فقالّ :
محمد أركون عن هذا تعب ًﺮا ّ
وع ّ ﺮ ّ
"إن هذا السؤال
ّ
ً
جوابا ً
ُيعرب عن قلق ميتاف ّ
دينيا لدى عقول ال
يائي ويتطلب
ِ
َ
ّ
تتصرف من أجل ّ
ّ
حل لغز العالم والتاريخ إال بلغة مثقلة باألصداء
ّ
ُ َْ
ّ
املقدسة" (٢٦).وح ن تخ ل أسباب التخلف ي الابتعاد عن املنهج
َ
ّ
اني ّ
الرب ّ
بكل الغموض أو الالمع ي هذا الاخ ال ،وح ن ُتخ َ ُل
ّ
التقدم ي العودة إ ى ذلك املنهج بما فيه هو ً
أيضا من
أسباب
َ ّ
ّ
غموض أو ال مع  ،فالراجح عندنا أن املسافة الالزم قطعها ب ن
ّ
الضفت ْ ن ال يمكن أن ُت َ
طوى.
ّ
ّ
وللتمدن شروط
ؤالامم إنما تب أمجادها بما يبدعه أبناؤها.
ّ
موضوعية يمكن ْ
ّ
ّ
القابلية لالنتقال الشجاع من
أن نع ّ ﺮ ع ا بتوفر

َ
ّ
ّ
وقانوني إ ى سياق آخر.
وفلسفي ودي ّ وجما ّي
سياق تاري ّي
ّ
ّ
ّ
وقابلية الانتقال من سياق إ ى آخر ال يمكن أن تتحقق ي إال ي إطار
شبكة من ٔالانساق ّ
املعقدة ولك ّ ا املفهومة وامل ﱠﺮ َرة .فالحضارة إذن
ُ
ْ َ
َ
ُ
عملي ُ
ّ
وإن ك َﺮ ْت ،من
استيالء أو سطو ع ى ن َت ٍف،
ال ُيؤ ِّمن ُرق ﱠ ا
ات
ٍ
تراث هذﻩ ّ
ٔالامة أو تلك .ومن هذا املنطلق تفقد دعوة هذا الفريق
كل قيمةّ .
ّ
وأما الفريق الذي وسمناﻩ باملناور ح ن يرفع شعار
أوروبا من املسلم ن ،فهو ذاك الذي يؤمن بأنّ
ّ
استعادة ما أخذته
ّ
أوروبا صنعت حضار ا الراهنة بما نجحت ي تحقيقه من ضة
ولكنه ،ي إطار وعيه ّ
متنوعة املسا اتّ .
ّ
بأن جمهورا عريضا من
ر
ّ
أوروبا ّ
شرا ي ّﺮبص ببالد ٕالاسالم من ناحية،
الناس مازال يرى ي
ّ
أن ٕالاسالم ْ
ويرى ّ
ّ
ّ
إن تم الال ام به وفر أسباب التقدم من ناحية
فزين له ّ
ثانية ،لجأ إ ى ضرب من دغدغة عاطفة هذا الجمهور ّ
أن
ّ
ّ
ٔالاوروبي ن ال يعدو أن يكون إال اس ﺮجاعا
ٕالاقبال ع ى ٔالاخذ من
ل ﺮاث ٔالاجداد.
يمكننا أن نعت ﺮ الفريق الثاني أقرب من غ ﺮﻩ إ ى الو ي بأنّ
َ
ٓالاخر بعد ْ
املسلم ن ي حاجة ّ
أن
ماسة إ ى التفاعل ٕالايجا ّبي مع
ّ
التطرق إ ى
تن ّ وا إ ى أ ّ م فقدوا زمام املبادرة .وهذا يدفعنا إ ى
مسألة ّ
مهمة ي الفكر ال ضو ّي ي القرن التاسع عشر ،و ي مسألة
ٕالاطار املرج ّي .نعتقد ّ
بأن لألمم ي تاريخها نقاطا بارزة يقع تخليدها
َ
َ
دالئل ع ى مهارة أهلها وما أسهموا به ي بناء الحضارة.
ِملا ف ا من
تحب دوما الاحتفاظ ا أل ّ ا ّ
و ي لذلك ّ
تمدها باإلحساس باالنتماء
ّ
والعظمة وتمك ا من أن يفاخر بعضها بعضا .وكث ًﺮا ما ُتخ َ ُل
ُ
ّ
ذهبية (٢٨).هذﻩ
تواريخ ٔالامم ي تلك ٔالامجاد ال ت َس ّم عصورا
َ
ّ
ّ
الحضارية
وقت ٔالازمات
التاريخية يزداد ٕالاقبال عل ا
النقاط
ومعلوم أنّ
ّ
ّ
ٌ
الخانقة حيث تشعر ٔالامة بخطر داهم دد وجودها.
ّ
ٔالامة ال تكون ي مرمى ال ديد وال تقدر ع ى ّردﻩ ،ي تلك ال
فر ْ
ّ
ّ
ّ
وقو ا وأغرت القوى
طت ي أسباب منع ا
العدوانية
ّ
الذاتية
باالنقضاض عل ا .و ي أجواء القلق والخوف وفقدان القدرة
تتم ّ
ع ى الصمود ّ
ً
احتماء ا ي ما
عمليات العودة إ ى تلك النقاط
تاريخية آمنة .وهذا يع ّ
ّ
أن التاريخ
يشبه الهروب النفﺴ ّ إ ى لحظة
مجرد ّ
ي مثل هذﻩ ٔالاحوال يصبح ّ
مطية الستبدال سوء الواقع
ّ
املاد ّي ال ّي بصورة من واقع مجلوب من زمانه الذي نشأ فيه.
أن الفكر ٕالاصال ّي ،رغم ّ
ونش ﺮ ي هذا الصدد إ ى ّ
أن الجسور
َ
ّ
ال أقامها ب ن حضارة ٕالاسالم ي القرن
وأوروبا
التاسع عشر
َ
الحديثة كانت غ ﺮ القابلة للت ﺮير العق ّي ،حاول عن قصد أو دونه
ً
ّ
املوضوعية ْ
ْ
ّ
أن ّ
أن نقول
يتحرر قليال من أثقال املا  .وإنه من باب
ً
عريضا منه استطاع ْ
ّ
ً
ّ
مرجعية جديدة ليست
أن يب َ نقاطا
إن ّتي ًارا
ّ ّ
هذﻩ ّ
أوروبا .إنه وهو ينتبه إ ى
املرة ي ما ٕالاسالم ولك ّ ا ي حاضر
ّ
ّ
ٔالاوروبية الحديثة
ٕالايجابي مع منتجات الحضارة
فضيلة التفاعل
ّ
ويميل إ ى تب ّ ٔالاطروحة ال ترى أن ذلك يمكن أن يكون سبيال
ّ
ّ
ثقافية
للتمدن ،استطاع بموازين عصرﻩ أن ُين َﺊ حالة
ناجعا
ّ
َ
ّ
ّ
فمجرد ٕالاقرار بأن ي أوروبا ما
جديدة ي القرن التاسع عشر.
)(٢٧
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ً
يصلح لو أخذ به املسلمون يع ّ
أن اخ ﺮاقا ما بدأ يحصل ي بنية
ّ ّ
ّ
ّ
الكالسيكي الذي ال يرى
الحل إال ي العودة إ ى
ٕالاسالمي
العقل
"ٕالاسالم الصحيح" .والاخ ﺮاق ،بقطع النظر عن حجم الطبقات
ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسية ال نفذ إل ا ،يش ﺮ إ ى بداية تشكل ما
والدينية
الفكرية
ّ
ّ
أرضية إ ى أخرى.
بقابلية التغ ّ ﺮ والانتقال من
يمكن تسميته
ً
ّ
ً
أساسيا ينب ي طرحه ي هذا املستوى :ما طبيعة
لكن سؤالا
ّ
الاخ ﺮاق الذي ذكرنا؟ وتتأتى قيمة هذا السؤال من جهة عالقته
بطبيعة العقل الذي مارس ذاك الاخ ﺮاق .والاخ ﺮاق ضربان :اخ ﺮاق
َ
ّ
َ
ٓالاخر وال يرى
ٔالاو ُل
التعامل مع
إباحة ،واخ ﺮاق وجوبُ .يج
غضاضة من الاقتباس منه ،ولكن ي حدود .والراجح ّ
أن منتج هذا
ّ
العام الذي تنغلق
الضرب من الاخ ﺮاق مج د من داخل النسق
ّ
ُ
ّ
ّ
الكالسيكي .ونعتقد بأن مثل هذا النوع
ٕالاسالمي
معالم الفكر
داخله
ً
من الاج اد ال يمكنه أن يذهب بصاحبه بعيدا .فاملج د هنا
مشدود دوما إ ى املرجع الثقا ّي ّ
ّ
علم أو لم يعلم،
ٔالام
ومتحركِ ،
داخل أسيجة ذاك النسق .ولذلك ّيتجه الاقتباس إ ى استقدام
ّ
إال املغريات ّ
املاد ّية
ٔالاشياء أك ﺮ من استقدام املعاني .وما ٔالاشياء
ّ
ّ
املتقدمة .وطبي ي أن تبقى ،وقد
ال تفيض ع ى أطراف الحضارة
ّ
َ
املقتبسة.
يء ا من مصدرها كأ ّ ا مجتثة ،ع ى سطح الحضارة
ِ
ّ
وليس الذي ّ
يصدع النسق إال املعاني .وهذﻩ وظيفة النوع الثاني من
ّ
ومقدما ا
الاج اد .فمجال عمله املعاني .واملعاني روح ٔالاشياء
ّ
َ
وعللها وقواني ا .وملا كان الاج اد ي ٔالاشياء امتنع الظفر بمنهج آخر
ّ
وفلسفة أخرى يباشر ما مصلح القرن التاسع قضايا التخلف.
وتكون النتيجة ّأنه قد يقع إغراق سو ِق
حضارة من الحضارات
ٍ
ى ّ
َ
إال أ ّ ا ّ
تظل ي منأى عن التغ ّ ﺮ.
بأشياء من حضارة أخر
لقد ان ر ّ
الرحالة العرب واملسلمون بما ر ْأوا ،ونادى أغل م
ْ
ولكن ،هل كانت رسالة الاقتباس ُم َ
قامة ع ى
باجتالب ما أ رهم.
أوروبا إ ى دائرة ٕالابداع فاإل ار؟ نودّ
ّ
ّ
حقيقي للعلل ال قادت
فهم
أن نعالج هذا السؤال من زاوية املسكوت عنه ) (le non ditي
ْ
ّ
جرت العادة أن نقرأ لطبقة ّ
معينة
أوروبا .فقد
خطاب الرحلة إ ى
ّ
من ّ
كتاب الرحلة وهم أولئك الذين يدعون إ ى الاقتباس .سنتوقف
ْ
ّ
فاستجارت
أوروبا بما ابتكرت من صنائع
عند طبقة أذهل ْ ا
ّ
ْ
أبصرت .ننقل ي هذا ٕالاطار ّ
بالالمعقول ّ
نص ْ ن يخ الن
تفسر به ما
ّ
ّ
املتخصصة ي عصر
رؤية ال ندري ِل َم ال تتوقف عندها الدراسات
ّ
ً )(٢٩
النص ّ
ّ
ّ
ٕالابريزية إ ى
ٔالاول من ننتقيه من "الرحلة
ال ضة إال قليال.
ّ
الديار ٕالانجل ّية" ّ
يتحدث
ملحمد الطاهر الفاﺳ )ت (١٨٨٦ .وفيه
ّ
ّ
أوروبا الجديدة وهو ّ
البخارية .قال:
القوة
عن إنجاز من إنجازات
"وسبب إحدا م له ّ
ً
أن صبيا كانت بيدﻩ ناعورة صغ ﺮة من كاغد
فجعلها ّ
متصلة بجعب ي فم بقرج ع ى نار ،وبعد اشتداد غليان
ْ
ّ
ـ]كذا[جعلت تدور ّ
فتعج َب
بقوة ذلك البخار .فرآﻩ رجل
املاء فيه ،ف
ّ
ّ
واستنبط هذا البابور املعروف بعقله الظلماني ،ألن العقل ع ى
ّ
ّ
ّ
فالظلماني به يدركون هذﻩ ٔالاشياء
ونوراني.
ظلماني
قسم ْ ن:

ّ
ّ
ّ
والنوراني ،به يدرك
الظلمانية ،ويزيدهم ذلك توغال ي كفرهم.
)(٣٠
ّ
املعنوية كاإليمان باهلل".
املؤمن املسائل
ّ
والنص الثاني ننتقيه من "تحفة امللك العزيز بمملكة باريز"
ْ َ
ّ
املغربي ً
ّ
إلدريس العمراوي
إنجازين آخ ْرين
يتحدث عن
أيضا .وفيه
ّ
ّ
ّ
أوروبا :القطار والتلغراف .ومما جاء عن سكة الحديد:
من إنجازات
"و ي من عجائب الدنيا ال أظهرها ﷲ ي هذا الوقت ع ى أيد م،
ّ
تح ﺮ ف ا ٔالاذهان ،ويجزم الناظر إل ا بد ًة ّ
الجان
أن ذلك من فعل
ّ
وأنه ليس ي طوق ٕالانسان" (٣١).وقال عن التلغراف" :وهذﻩ ٓالالة
ّ
ّ ْ
ُ
أمعنت
مما ُيذ ِه ُل ذهن العاقل ويس ﺮيب فيه السامع والناقل .وكلما
النظر ف ا لم أجد عبارة تشتمل ع ى حقيق ا وتستوف ا ،ع ى ّ
أن
مم ْن ينظر إل ا ال يعرف ّ
كث ًﺮا َ
كيفية الداللة عل ا" (٣٢).ويستخلص
ّ
أدل دليل ع ى أن أم َ
فيقول" :وفيه ّ
ورهم بلغت الغاية وتجاوزت
ّ
أشد ّ
وأنه ي الحال يعق ا الانحالل ...يقولونَ ...م ْن ّ
منا ّ
قوة،
ال اية،
ّ
ونسوا مهلك ثمود وعاد وإرم ذات العماد ،ولم يعلموا أن ﷲ لهم
باملرصاد ّ
ّ )(٣٣
وأن أمرﻩ إذا نزل بقوم فما له من دافع وال ضار".
النص ْ ن الشع َ
كاتبا ْ
هذين ّ
يتقاسم ً
ور نفسه وهما ينقالن ما ر َأيا،
ويصدران عن تفك ﺮ واحدّ .
فأما ما يش ﺮكان فيه ،فالذهول البالغ
ّ
حد العجز عن الوصفّ ..
مجرد الوصف ّأوال ،والتفس ُﺮ الذي واجها
فأما الذهول ،فما هو بمستغربّ .
ثانياّ .
به املوقف الذي هما فيه ً
إن
ّ
َ
مسلم القرن
التاسع عشر من ساسة ومصلح ن وطالب الذين
ّ
ّ
ّ
انتقلوا إ ى بعض الديار ٔالاوروباوية ع ﺮوا جميعا عن ان ارهم بما
ر ْأوا ّ
وود كث ﺮ م م لو يحصل ي بالد ٕالاسالم ما حصل ي بالد
ْ
نقلنا هو ذاك التفس ﺮ الذي ّ
الفرنجةّ .
قدماﻩ
لكن الالفت ي ما
"للعجائب" ال شاهدا .أرجعها الطاهر الفاﺳ إ ى ما ّ
سماﻩ "العقل
ّ ََ
الظلماني" .وأرجعها إدريس العمراوي إ ى قانون عمر ّ
ّ
اني ُين ﺊ بأن آفة
ُ
ّ
ّ
ٔالاوروبية .وليست
للمدنية
النقصان .وكال التفس ْﺮين إدانة
الكمال
َ
ً
ّ
ّ
ّ
ٕالادانة ال حكما ا ّ
عقلية،
مبنية ع ى وقائع مادية أو براه ن
ُ
كالقطع ،بعد الاختبارّ ،
بأن ما تلحقه من ضرر باإلنسان أك ﺮ ّ
مما
يناله ُ
نفعها .فلو كان ٔالامر كذلك ،ألمكن ّ
تفه ُمه .لقد عمدا إ ى
ّ
ّ
ٔالاوروب ّية من خالل إخراج
املدنية
شيطنة/أبلسة )(diabolisation
ُ
ّ
ّ
ّ
الحكم من أفق املعقول الثقا ي والاجتما ي والتاري ي إ ى أفق
ّ
ّ
الالمعقولّ .
إن ْ
جع َل الصنائع الدالة ع ى عظمة العقل البشر ّي
ّ
ّ
كأ ّ ا من ْ
الجان دليل صريح ع ى عجز قطاع من املطلع ن ع ى
فعل
ّ
ّ
ّ
التطور املاثل أمامهم استيعابا ّ
عقليا
ٔالاوروب ّي عن استيعاب
التقدم
ّ
وحس ّيا.
ّ
ولذلك كان املخزون الثقا ّي الالعق ّي الرابض ي دهال الحضارة
ّ
ّ
ٕالاسالمية ملجأ ُيسرع إليه هؤالء لتفس ﺮ ما ال يستطيع
العربية
ُ
مما َ
)(٣٤
لغز ّ
تحفل
واقعهم املوضو ّي تفس ﺮﻩ .فالخارق والعجيب وامل ِ
ّ
ّ
الكالسيكية .وهو كالرصيد
ٕالاسالمية
به بعض مسالك الثقافة
ّ
الجاهز لالستخدام .واملدقق ي العبارات ال كان العمراوي ينتق ا
ّ
ينتبه إ ى أنه كان ي ع عن ٕالانسان شرف ٕالابداع والاكتشاف.
ّ
فقوله ّ
إن القطار وسكة الحديد " ي من عجائب الدنيا ال أظهرها
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ّ
) (٥الواقع ّإن شكيب أرسالن لم يؤلف هذا الكتاب من تلقاء نفسه .لقد كان
الدافع سؤالا وصل من من أحد ّ
أئمة جاوة )جزيرة تتبع اليوم اندونيسيا( إ ى
ّ
الشيخ ّ
محمد رشيد رضا )ت (١٩٣٥ .صاحب مجلة املنار يلتمس منه أن
ً
يعرض ع ى "أم ﺮ البيان" شكيب أرسالن "أن يكتب للمنار مقاال بقلمه السيال
ي أسباب ضعف املسلم ن ي هذا العصر وأسباب ّ
قوة ٕالافرنج واليابان
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و ذا نقول؛ ّ
إن دراسة "الاقتباس" ال تكشف فقط عن الاج اد
ّ
ّ
الدينية السميك
الذاتية
وآفاقه وعن شجاعة الخروج من غالف
َ
باآلخر ّ
ً
ومد الجسور إليه ،ولك ّ ا تكشف أيضا عما يمكن
والاع ﺮاف
ّ
أن يكون "طبيعة" ي بنية العقل الاج ادي ،وشأن "الطبيعة"
مقاومة التغ ّ ﺮات العميقة.

) (١ح ّ ال ْنث ِق َل امل ن ّ
بكل النصوص ال جمعنا نكتفي بمثال ْ ن ونسوق ٔالامثلة
ٔالاخرى ي الهامش.
) (٢الحجرات .١٣/٤٩ :ونضيف ي سياق نصوص ٔالاقوال ما ي ي:
تنظر إ ى َمن قال ْ
انظر إ ى ما قال" )قول مأثور ُي َ
ولكن ْ
" ال ْ
نسب إ ى ع ّي بن
أبي طالب(.
َ
ّ
َ
َ
" ينب ي أن يكون سبيلنا ِملن بعدنا كسبيل من كان قبلنا فينا .ع ى أنا قد
مما وجدوا ،كما ّأن َمن بعدنا يجد من الع ﺮة أك ﺮ ّ
وجدنا من الع ﺮة أك ﺮ ّ
مما
ّ
وجدنا") .الجاحظ ،الحيوان ،الجزء ٔالاول ،ص.(٣٦ :
ّ
َ
َ
" يجب علينا أن نستع ن ع ى ما نحن بسبيله بما قاله من تقدمنا ي ذلك،
ّ
َ
امللةّ .
ّ
تصح
فإن ٓالالة ال
وسواء كان ذلك الغ ﺮ مشاركا لنا أو غ ﺮ مشارك ي
ّ
ُ َ
ا التذكية ليس ُي َ
عت َ ﺮ ي ّ
صحة التذكية ا كو ا آلة املشارك لنا ي امللة أو
ّ
َ
غ ِﺮ مشارك إذا كانت ف ا شروط الصحة .وأع بغ ﺮ املشارك من نظر ي
ّ
هذﻩ ٔالاشياء ِمن القدماء قبل ملة ٕالاسالم") .ابن رشد :ت٥٩٥هـ ،فصل
ّ
املقال وتقرير ما ب ن الشريعة والحكمة من الاتصال ،دار املشرق )املطبعة
ّ
الكاثوليكية( ،ب ﺮوت ،ط) ،٢:د.ت( ،ص.(٣١ :
ّ
ّ
" الاجتماع لإلنسان ضروري .ويع ﺮ الحكماء عن هذا بقولهمٕ" :الانسان ّ
مدني
بالطبع" أي ّ
البد له من الاجتماع الذي هو ّ
املدنية ي اصطالحهم ،وهو مع
ّ
ّ
وركبه ع ى صورة ال يصحّ
العمران .وبيانه :إن ﷲ سبحانه خلق ٕالانسان
ّ
ّ
حيا ا وال بقاؤها إال بالغذاء وهداﻩ إ ى التماسه بفطرته ،وبما ركب فيه من
ّ
القدرة ع ى تحصيله .إال ّأن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل
حاجته من ذلك الغذاء ،غ ﺮ موفية له ّ
بمادة حياته منه .ولو فرضنا منه ّ
أقل
ّ
ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثال ،فال يحصل إال بعالج كث ﺮ
من الطحن والعجن والطبخّ .
وكل واحد من هذﻩ ٔالاعمال الثالثة يحتاج إ ى
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تتم إال بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري") .ابن
مواع ن وآالت ال
ّ
ّ
ّ
ّ
واملؤسسة الوطنيةّ
ّ
املقدمة ،املجلد ٔالاول ،الدار التونسية للنشر
خلدون،
للكتاب بالجزائر ،١٩٨٤ ،ص.(٧٧ :
) (٣ونضيف إ ى هذا العناوين التالية - :شمس الدين املقدﺳ )ت٣٣٠هـ( :أحسن
التقاسيم ي معرفة ٔالاقاليمّ - .
محمد بن أحمد الب ﺮوني )ت٤٤٠هـ :(.تحقيق
ما للهند من مقولة مقبولة ي العقل أو مرذولةٕ - .الادريﺴ )ت٥٥٩هـ(:
نزهة املشتاق ي اخ ﺮاق ٓالافاق - .ابن جب ﺮ ٔالاندلﺴ )ت ٦١٤هـ( :رحلة ابن
َ ْ
جب ﺮ - .لسان الدين الخطيب )ت٧٧٦هـ( :خطرة الطيف ي رحلة الشتاء
والصيف - .إدريس العمراوي )ت ( :تحفة امللك العزيز بمملكة باريز
ّ
)ّ - .(١٨٦٠
ٕالابريزية إ ى الديار
محمد الطاهر الفاﺳ )ت١٨٦٨م( :الرحلة
ٕالانجل ّية ) - .(١٨٦٠الطهطاوي )ت١٨٧٣م( :تخليص ٕالابريز ي تلخيص
باريز - .فرنسيس املراش )ت١٨٧٤م( :رحلة إ ى باريس - .أحمد فارس
ّ
املخبا عن
الشدياق )ت١٨٨٧م( :الواسطة إ ى معرفة أخبار مالطة وكشف
ّ
ّ
أوروبا - .أم ن فكري )ت١٨٩٠م( :إرشاد ّ
فنون
ٔالالبا إ ى محاسن أوروبا- .
ّ
ّ
محمد السنوﺳ )ت١٩٠٠م( :الاستطالعات الباريسية ي معرض سنة
.١٨٨٩
ّ
للتوسع يمكن العودة إ ى:
)(٤

ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤﻜَّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

ﷲ ي هذا الوقت ع ى أيد م" يش ﺮ إ ى نوع من التفك ﺮ العجائ ّ
ّ
ْ
أوروبا من ّ
ّ
ّ
تقدم
أدركته
العلمية .فما
املتحكم ي تفس ﺮ الظاهرات
تحر ْ
لم يكن من هذا املنظور ثمرة تاريخ من العمل والكفاح ّ
رت
ﱠَ
بموجبه طاقات ٕالانسان املعطلة فأبدع .لقد شاء ﷲ أن تظهر
ّ
ٔالاوروب ّي ن فكان ما أراد .هذا
عجائبه ي هذا العصر ع ى أيدي
ن ّ
ّ
عدمي ال يرى ٔالامور تكون أو ال تكو إال بقضاء
منطق نسجه عقل
ّ ْ
من ﷲ وقدر .وهذا العقل ٕالاسالمي إذ يعجز عن استيعاب فتوحات
العقل ٔالاورو ّبي ّ
يرتد إ ى مجاله الحضار ّي مهزوما ويبحث عن
ّ
تعويض يمأل به الفراغ السحيق الذي يتقلب فيه .وقرأ إبراهيم
ّ
ّ
ّ
ّ
ثقافية ع ى نحو ممتاز ملا رأى أنه
نفسية
أزروال هذا املشهد قراءة
"ليس غريبا أن يبحث العمراوي ع ى مخارج النجراحه ال ﺮجﺴ  ،ع ﺮ
ٔالافضلية والتفضيل العقدين أو إعمال ّ
ّ
آلية الدنيوة
التأكيد ع ى
ً
ّ
التسفيلية للتحديث والحداثة التقنية طورا ،أو آللية الا يار
عدمية ً
ّ
طورا
الوشيك لالجتماع الغربي ،وفق أوالية متشائمة بله
ّ
التحديثية رغم اندهاشه
آخر .فبعد أن بالغ ي تسفيل املنجزات
ّ
ّ
ّ
ليتقمص دور الرائي ،املبشر باألفول الوشيك
املتح ّ ﺮ ا ،فإنه يعود
ّ
ّ
ّ
الغربي ،وفق ّ
ّ
ٔالادبيات
املؤسس و ي
آلية معهودة ي النص
للتمدن
ً )(٣٥
ال ﺮ ّ
اثية عموما".
ّ
ّ
استبد بحضارة قتلها ،وال ّ
إن ِم َ
شك عندنا ي
ثل هذا العقل إذا
ّأنه ع ى غ ﺮ ما ّ
ّ
املختصة ي أدب الرحلة من تزي ن
تروجه الدراسات
ّ
الانتقائية ع ى أعالم قلي ي العدد،
ملباهج ٕالاصالح وتسليط لألضواء
يمارس سلطانه ع ى مساحات واسعة من ثقافة املسلم ن ي القرن
َ
التاسع عشر .وهو باملنهج السحر ّي /العجائ ّ الذي يعالج به
ّ
ً
واحدا من املآزق الك ﺮى ال يقع ي شباكها
موضوعاته يشكل
ولكنه مع ّ بآلته التفس ّﺮية .وهو إنْ
العقل التحدي ّ  .عقل مصدوم ّ
ّ
ّ
ّ
ٔالاوروب ّي إ ى أصول
عبقرية العقل
عجز لم ي ّﺮدد ي ّرد
إسالمية.
ّ
وحي ا ينفتح باب ع ى الاقتباس .قال العمراوي" :ع ى أني إن أطنبت
ّ
ّ
املحال بوصف حالهم وشقشقت بمحالهم واستحسنت
ي بعض
ّ
بعض أفعالهم ،فمقصودي أن أزين م ا ما وافق الشرع وسلمه
ّ
ّ
َ
العقل والطبع .ولعلهم قلدوا ي بعض ذلك سلفنا الصالح" (٣٦).غ ﺮ
ّ
ّ
التوغل ً
أن الاقتباس ّ
بعيدا ي
املذيل بالتسويغ الدي ّ العاجز عن
والدال ع ى ّ
ّ
ّ
أن مقاربة
ٔالاوروبية الحديثة
تشقيق بنية الحضارة
ّ
التمدن لم تكن ُت َ
مارس ي إطار البحث عن مسالك لإلبداع من
ّ
ّ
العربية
داخل نظام الحضارة
ٕالاسالمية باملع الذي سبق بيانه.
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والقوة وال ﺮوة" ،من ّ
ّ
ّ
املقدمة ال وضعها رشيد رضا
وعز م بامللك والسيادة
للكتاب ،منشورات مكتبة الحياة ،ب ﺮوت) ،د.ت( ،ص .٣٤ :ولشواغل كث ﺮة
ٕالابانّ .
يلب شكيب أرسالن ي ّ
لم ّ
لكن رحلة قام ا إ ى إسبانيا أثارت فيه
ّ
ّ
ُ
شجونا فقد تذكر ٔالاندلس وتاريخ ٔالاجداد الفاتح ن وصناع حضارة املغرب
ّ
ً
ّ
ٕالاسالمي "فكتب الجواب منفعال ذﻩ املؤثرات" ،نفسه ،ص.٣٥ :
ّ
ّ
) (٦توجد رحالت إ ى أوروبا وإ ى غ ﺮها من البلدان غ ﺮ ٕالاسالمية قبل القرن
جزءا من مسار ثقا ّي ّ
يؤسسه ما ّ
التاسع عشر لك ّ ا لم تكن ً
يسم  :الو ي
ّ
ّ
اهتمت ا:
بالتخلف .من الدراسات ال

Henri Pérès, L'Espagne vue par les voyageurs
musulmans de 1610 à 1930, Adrien-Maisonneuve, Paris,
1937.

)ّ (٧
ُ
اض لرحالت قام ا ّ
بعضها استعر ٌ
رحالة
قدمنا لهذا البحث بمعطيات
ّ
مسلمون منذ القرن الخامس للهجرة .وح ن نرى ٓالان أن الرحلة ي القرن
ّ
ّ
خاصة ا أسلوبا وموضوعا ،فهذا ال يع أننا
التاسع عشر أنتجت كتابة
ّ
ّ
الاتصال بأوروباّ
ّ
نصر عليه هو أن نوع
ننقض السابق من املعطيات .ما
ّ
كل ّ
الحديثة أنتج كتابة ي الرحلة جديدة ّ
الجدة كما سندقق الحقا )رغم ّأن
الغرض والت ﺮير وحضور الجغرافيا بقيت طريقة متوارثة ي الكتابة(.
ً ُ
ً
) (٨عن إقبال املسلم ن ي القرون ٔالاو ى ع ى العلوم ترجمة ونقال ،انظر مثال:
M. Jabbar, Traduction et transmission scientifiques aux
France, 95 (1999). VIIIe-Xe siècles, in: revue Ouvert,

) (١٧راجع ي هذﻩ املسـألة محاضرته ال ألقاها ي الصوربون ي  ٢٩مارس سنة
ٕ :١٨٨٣الاسالم والعلم

L’islam et la science, éd. L’Archange Minotaure, 2003.

ّ
تتحرك ي معالم ٔالاطروحة ال
ويمكن العودة إ ى الدراسة الحديثة التالية ال
نحن بصددها:

Roger-Paul Droit, L’Occident expliqué à tout le monde,
éd. Seuil, 2008.
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) (١٨هيجل ،محاضرات ي تاريخ الفلسفة ،ترجمة د .خليل أحمد خليل،
ّ
ّ
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ب ﺮوت ،١٩٨٦ ،ص.٢٨ :
املؤسسة
ّ
ّ
ّ
) (١٩عبد ﷲ العروي ،العرب والفكر التاري ي ،املركز الثقا ي العربي ،الدار
البيضاء ،ط) ،٢ :د.ت( ،ص.١٧ :
) (٢٠خ ﺮ الدين التونﺴ ّ  ،أقوم املسالك ي معرفة أحوال املمالك ،الدار
ّ
ّ
ّ
الوطنية للكتاب بالجزائر ،١٩٨٦ ،ص.١٦٦ :
واملؤسسة
التونسية للنشر
ّ
ّ
) (٢١طه حس ن ،أديب ،دار الكتاب اللبناني ،ب ﺮوت ،١٩٨١ ،ص .١٠٩ :ويساءل
أوروبا" :هو بحر آخر عريض ال ّ
ّ
نفسه وهو ي "بحر"
حد لعرضه ،عميق ال
ّّ
ّ
ّ
آخر لعمقه .هو بحر هذﻩ الحياة ٔالاوروبية ،اململوءة باللذة ؤالالم ،املفعمة
والشرَ .
ُ
ّ
فليت شعري
أأرسب فيه أم أطفو عليه؟" ،ص.١٧٣ :
بالخ ﺮ
َ
) (٢٢هو الخديوي إسماعيل )١٨٩٥ -١٨٣٠م( .حكم مصر من سنة ١٨٦٣إ ى
سنة .١٨٧٩
ّ
ّ
الحجازية ،الجزء ّ
)ّ (٢٣
الشنو ي،
ٔالاول ،تحقيق ع ي
محمد السنوﺳ  ،الرحلة
ّ
التونسية للتوزيع ،١٩٧٦ ،ص.١٢٠ :
الشركة
ّ
) (٢٤ينب ي التفريق ي هذﻩ املسألة ب ن ٕالاقرار بأن الحضارات ال يمكن أن ينعزل
بعضها عن بعض ،واملغاالة ي الحكم ّ
بأن ّ
تقدم هذﻩ الحضارة أو تلك لم
يكن ليحدث لوال ما أخذته من غ ﺮها .راجع ي هذا املوضوع :ينطلق
ّ
الكوني (histoire
بروطون ) (Brottonي أطروحته من فكرة التاريخ
ّ
) .globaleو ي فكرة تجاوز ا إيديولوجيا املركزيةّ
ٔالاوروبيةّ
ّ
) (eurocentrismeال ظهرت ي ق ١٩م ،وأكد من خاللها ّأن ضة
أوروبا كانت حصيلة تفاعل ب ن ّ
ّ
ّ
ضف ّ
املتوسط ي مجاالت مثل التجارة
خاص الفصل ّ
ّ
ّ
كونية (une
ٔالاول :ضة
والثقافة .راجع ع ى نحو
).renaissance mondiale
ّ
ّ
أصر ْت ع ى استخدام هذا
خاص للزميلة الصديقة /ملياء بوسامة ،ال
) (٢٥شكر
املقابل الفرنﺴ ّ .
العربي ،ترجمة عادل ّ
ّ
ّ
العوا ،منشورات عويدات،
محمد أركون ،الفكر
)(٢٦
ب ﺮوت -باريس ،ط ،١٩٨٥ ،٣ :ص.١٤٩ :
) (٢٧وهو الانتقال الذي ّ
تتحقق به القطيعة.
ُ
ْ
ّ
طلقت بعد مرور وقت ع ى املرحلة املناسبة لها .وكان
) (٢٨نعتقد بأن التسمية أ ِ
ّ
ذلك ي إطار إحساس املتأخرين بأ ّ م عاجزون عن ٕالاتيان بمثل ما أتى به
ّ
السابقون .وعادة ما ينمو هذا ٕالاحساس ي ٔالازمات ال يتعطل بسب ا
ٕالابداع ويفشو الظلم والاستبداد ويشعر ف ا الناس بالخطر .فـ"العصر
الذه ّ " إذن مالذ نفﺴ ّ قد ال يع ّ ﺮ ضرورة عن حقيقة ذاك العصر.
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ّ
العربية )٣
ويمكن العودة كذلك إ ى العمل الضخم :موسوعة تاريخ العلوم
ّ
ّ
ّ
ومؤسسة عبد العزيز شومان ،طبعة
العربية
مجلدات( ،مركز دراسات الوحدة
أو ى  .١٩٩٧طبعة ثانية .٢٠٠٥
ّ
) (٩أحمد أم ن ،زعماء ٕالاصالح ي العصر الحديث ،دار الكتاب العربي ،ب ﺮوت،
ً
وقريبا من هذا املع يقول دي بور (T.J.De
لبنان) ،د.ت( ،ص.٥ :
ّ
)" :Boerكان ي ٕالاسالم رجال كث ﺮون لم يستطيعوا أن يردوا أنفسهم عن
التفلسف ،وهم وإن ّاتشحوا برداء اليونانّ ،
فإن رداء اليونان ال يخفي
ّ
ّ
ّ
العربية وعلق عليه
الخاصة" ،تاريخ الفلسفة ي ٕالاسالم ،نقله إ ى
مالمحهم
ّ
ّ
ّ
ّ
محمد الهادي أبو ريدﻩ ،الدار التونسية للنشر واملؤسسة الوطنية للكتاب
بالجزائر ،١٩٨٠ ،ص.٢١٤.:
) (١٠نفسه ،ص.٧ :
ً
ّ
ّ
ّ
ى
) (١١نفسه .ويمكن مراجعة نص الفتو كامال مع توسع ي ذكر سياقها ي :عباس
محمود ّ
ّ
العقادّ ،
عبقري ٕالاصالح والتعليم ،فصل :ي ٔالازهر،
محمد عبدﻩ
ّ
ّ
ّ
العامة للتأليف وال ﺮجمة والطباعة والنشر ،القاهرة،
املصرية
املؤسسة
)د.ت( ،ص.١٩٥ – ١٧٠ :
) (١٢شمس الدين ٔالاصفهاني )ت ٧٤٩ .هـ( ،بيان املختصر :شرح مختصر ابن
محمد مظهر َبقا ،الجزء ّ
الحاجب ،تحقيق ّ
ٔالاول ،دار املدني للطباعة والنشر
والتوزيعّ ،
جدة ،١٩٨٦ ،ص.٣٩٨ :
) (١٣نفسه.
ّ
ّ
) (١٤هذا الزمن املرج ي )القرن الرابع عشر( الذي نعت ﺮﻩ حدا تنحصر داخله
ً
ّ
ّ
منطلقا ملا بعدﻩ ي بناء
ٔالاوروبية
ٕالانبابي هو ي بعض البالد
ثقافة الشيخ
ّ
حضارة عمادها العلم .فمما ينقل أحمد فارس الشدياق ي رحلته إ ى
ُْ
باريس" :و ي القرن الرابع عشر أن َﺊ ف ا مدارس للعلم" .وهو يح عدد
كاف لبيان ما
مكتبا ا ونشاط مطابعها والكتب املتداولة يستخلص" :وهو ٍ
لهذا الجيل من الحرص ع ى العلوم" ،الواسطة ي أحوال مالطة وكشف
املخبا عن فنون ّ
ّ
ّ
قسطنطينية ،ط١٢٩٩ ،٣ .هـ،
أوربا ،مطبعة الجوائب،
ص ٢٢٥ :وص.٢٥٥ :
) (١٥استعرنا هذﻩ الخصائص الثالث من جان بياجيه ).(Jean Piaget
للبنيوية منذ ّ
ونعتقد ّ
بأن التعريف الذي ّ
ّ
الستينات من القرن املا
قدمه
ً
ً
ّ
جامعا .قال:
تعريفا
يظل

«Une structure est un système de transformations qui
comporte des lois en tant que système (par opposition
aux propriétés des éléments) et qui se conserve ou
s'enrichit par le jeu même de ses transformations, sans
que celles-ci aboutissent en dehors de ses frontières ou
fasse appel à des éléments extérieurs. En un mot, une
structure comprend ainsi les trois caractères de totalité,
de
transformations
et
d'autoréglage»,
Le
structuralisme, éd. PUF, Paris, 1968, pp: 6 - 7.
(16) Jules Michelet, Histoire de la France, T9 (Guerres
des religions), éd. Ernest Flammarion, 1895. (copie pdf
sur internet).
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)ّ (٢٩
ّ
ّ
املغربية ي هذا الباب ،فنحن نكاد ال نجد
خاص بالدراسات
ننوﻩ ع ى نحو
ً
ً
ًّ
مثيال لها كما وكيفا.
ّ
ّ
ّ
ّ
)ّ (٣٠
محمد الطاهر الفاﺳ  ،الرحلة ٕالابريزية إ ى الديار الباريزية ،حققه وعلق
ّ
عليه محمد الفاﺳ  ،طبعة جامعة محمد الخامس ،فاس .١٩٦٧ ،ص.٢٨ :
) (٣١إدريس العمراوي ،تحفة امللك العزيز بمملكة باريز ،تقديم ّ
زكي مبارك،
ّ
مؤسسة التغليف والطباعة والنشر والتوزيع للشمال ،طنجة ،املغرب،
 ،١٩٨٩ص.٤٤ :
) (٣٢نفسه ،ص.٨٦ :
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وللتوسع ي كيفية تقبل الرحالة الحضارة ٔالاوروبية يمكن العودة إ ى:
) (٣٣نفسه.
َ
ّ
ّ
الرحالة العرب واملسلمون :اكتشاف ٓالاخر )تأليف جما ي /أشغال ندوة(،
ُ
ّ
خاص :عبد الن ذاكر ،مرآة
وزارة الثقافة ،املغرب .٢٠٠٣ ،انظر ع ى نحو
ّ
ّ
السفارية املغربية من القرن  ١٨إ ى
الغ ّﺮية وأسئلة التحديث ي الرحالت
ّ
مطلع القرن  ،٢٠ص .٤٠٨ -٣٦٩ :وكذلك :قاسم وهب :تجليات الحداثة
ّ
املبكرة ّ
ّ
للرحالة العرب إ ى الغرب ،ص:
ٔالاوروب ّية وتأويلها ي النصوص
.٣٦٧ - ٣٤٣
) (٣٤مصطلحا النوراني والظلماني رائجان ي أصناف من العلوم من ذلك علم
الحروف ؤالاسماء .وننتخب التعريف التا ي" :الحروف قسمان :أحدهما
حروف نورانية تستعمل ي أعمال الخ ﺮ و ي نص حكيم له سر قاطع.
وٓالاخر حروف ظلمانية تستعمل ي الشر و ي ما عدا الحروف النورانية
وأجمعوا ع ى أنه ليس ي سورة الفاتحة وال ي املقطعات ي أوائل السور
القرآنية ء من الحروف الظلمانية ،وتفصيل هذا العلم ي كتاب غاية
ً
للمغنم ي أسرار العلم ٔالاعظم انتﻬ " .نقال عن :صديق بن حسن القنو ي
)ت١٣٠٧.هـ (.من كتابه" :أبجد العلوم :الو املرقوم ي بيان أحوال
ّ
ّ ّ
الجبار زكار ،املجلد الثاني )باب الحاء املهملة( ،دار
العلوم" ،تحقيق عبد
ّ
العلمية ،ب ﺮوت ،١٩٧٨ ،ص.٢٣٨ :
الكتب
ّ
ّ
) (٣٥إبراهيم أزورال ،التمركز العقدي ي الرحالت السفارية -املثاقفة
ّ
ّ
ّ
تنويرية١٤ ،
علمانية
عقالنية
املستحيلة ،موقع ٔالاوان من أجل ثقافة
فيفري www.alawan.org ،٢٠٠٩
) (٣٦العمراوي ،تحفة امللك العزيز ،مرجع سابق ،ص.١٢٦ -١٢٥ :
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أستاذ محاضر التاريخ الحديث واملعاصر
كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية
جامعة سيدي بلعباس – الجمهورية الجزائرية

إن الرحلة ال قادت الشيخ "محمد البش ﺮ ٕالابراهيم " رئيس
جمعية العلماء املسلم ن الجزائري ن إ ى بعض ٔالاقطار العربية
وٕالاسالمية خالل سنوات الخمسينات من القرن العشرين ،بحاجة
إ ى إماطة اللثام عن جوان ا الغامضة أو املنسية ،من ذلك دوا ي
الشيخ مغادرة الجزائر وطول غيابه ،رغم أن الجمعية كانت بأمس
الحاجة إليه للظروف الصعبة ال كانت تمر ا البالد ،صداقة
الشيخ "ٕالابراهيم " الحميمة بالشيخ "الفضيل الورتالني" ،ثم
عالق ما بجماعة ٕالاخوان املسلم ن ي مصر ،موقف الشيخ
"ٕالابراهيم " من الثورة الجزائرية بشكل عام ،ومن قاد ا الوافدين
إ ى القاهرة بشكل خاص.
ي محاولتنا تبديد الغموض الذي حام حول هذﻩ الرحلة ،قمنا
بتقسيم هذﻩ الدراسة إ ى ثالثة عناصر ،نتناول ي العنصر ٔالاول
نبذة عن حياة ونشاط الشيخ "ٕالابراهيم " قبل رحلته الثانية إ ى
الشرق العربي وٕالاسالمي ،ألن الرحلة ٔالاو ى كما س ﺮى ً
الحقا قادته
إ ى الحجاز سنة  ١٩١١ثم إ ى الشام ،ونتطرق ي العنصر الثاني إ ى
رحلة "ٕالابراهيم " إ ى الشرق خالل الف ﺮة املمتدة ب ن )(١٩٥٢
و) ،(١٩٦٢حيث س ﺮكز ع ى نشاطاته الدينية والثقافية والسياسية
ً
ودائما ي موضوع هذﻩ
ي القاهرة وبعض العواصم الاسالمية،
الرحلة ،سنخصص العنصر الثالث للحديث عن موقف
"ٕالابراهيم " من الثورة الجزائرية ومن قاد ا املتواجدين ي
القاهرة ،ثم نختم كل ذلك باستنتاجات ومالحظات.

êÛéâ]†eý]éÖ]½^Þæì^éuàÂì„fÞDME
هو محمد البش ﺮ بن محمد السعدي بن عمر بن محمد
السعدي بن عبد ﷲ عمر ٕالابراهيم  ،نسبة إ ى قبيلة عربية ذات
أفخاذ وبطون عرفت ڊ "أوالد إبراهيم" ،و ي إحدى قبائل سبع
متجاورة ي سفوح ٔالاطلس الكب ﺮ الشمالية املتصلة بقمم جبال
"ٔالاوراس" من الجهة الغربية ،وكل ذلك واقع ي والية قسنطينة من
القطر الجزائري ،وتجتمع القبيلة ال ينحدر م ا "ٕالابراهيم " مع
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خـالد بوهند ،رحلة الشيخ محمد ٕالابراهيم إ ى الشر العربي
وٕالاسالمي ) -.(١٩٦٢ – ١٩٥٢دورية كان التاريخية -.العدد الرابع
والعشرون؛ يونيو  .٢٠١٤ص .١٠٢ – ٩٧
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يكتﺴ البحث ي موضوع رحلة الشيخ محمد البش ﺮ ٕالابراهيم
رئيس جمعية العلماء املسلم ن الجزائري ن ،إ ى الشرق العربي
وٕالاسالمي ،خالل الف ﺮة املمتدة ما ب ن ) ،(١٩٦٢ – ١٩٥٢أهمية
تاريخية بالغة ،ألنه سيجيب ع ى بعض التساؤالت الجوهرية،
كالظروف ؤالاسباب ال دفعت ذا الرجل الفذ إ ى قيامه ذﻩ
الرحلة ،وسر تمديدها طوال هذﻩ املدة .ويسلط الضوء ع ى
ٔالاوضاع السائدة ي ٔالاقطار ال زارها ،كمصر ،وباكستان ،وتركيا،
وإيران ،والعراق ،والحجاز ،وسوريا ،ؤالاردن ؤالارا الفلسطينية
املحتلة .ويكشف لنا عن عالقاته مع العلماء ،ؤالاساتذة ،والطلبة،
والدبلوماسي ن ،والوزراء ،والصحافي ن ،بما ي ذلك عالقته بقادة
الثورة الجزائرية املقيم ن ي القاهرة.
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بتاريخ  ٧مارس  ،١٩٥٢رحل الشيخ "ٕالابراهيم " عن الجزائر،
ً
ً
أسبوعا ،ثم سافر إ ى
متجها إ ى الشرق ،حيث أقام ي القاهرة
باكستان ،فأقام ا حوا ي ثالث أشهر ،زار خاللها كرات وكشم ﺮ
وغ ﺮها ،وألقى ف ا محاضرات ي الدين والاجتماع والتاريخ ،لينتقل
بعدها إ ى العراق ،فزار مد ا من البصرة إ ى حدود تركيا وإيران،
وألقى ف ا محاضرات اجتماعية ودروس دينية ،ثم رحل ع ا بعد
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هذﻩ القبائل السبع ي "ي ي بن مساهل" ذي النسب الشريف
املتواتر بالرواية الشفوية.
ولد الشيخ يوم الخميس الرابع عشر من شوال سنة  ١٣٠٦ھ،
املوافق للثالث عشر جوان ١٨٨٩م ،تلقى تعليمه ع ى يد عمه
الشيخ "محمد املكي ٕالابراهيم " املعروف بمنطقة "ريغة" ،فأجازﻩ
ٕالاجازة املعروفة عامة ،ثم خلفه ي التدريس .رحل "ٕالابراهيم " إ ى
ً
ملتحقا
الحجاز سنة  ،١٩١١وعمرﻩ إذ ذاك إحدى وعشرون سنة،
ً
مستقرا له ،فمر ع ى القاهرة
بوالدﻩ الذي اتخذ املدينة املنورة
وأقام ا ثالثة أشهر ،زار ف ا جامع ٔالازهر ،والتقى ببعض وجوﻩ
الثقافة املصرية وٕالاسالمية كالشاعرين "أحمد شو ي" ،و"حافظ
إبراهيم" ،والشيخ "رشيد رضا" ،وجماعة من علماء ٔالازهر.
وعند وصول "ٕالابراهيم " إ ى املدينة املنورة ،عكف هناك ع ى
ً
متطوعا ،ويتلقى ي نفس
القراءة وٕالاقراء ،إذ كان يلقي دروس
الوقت دروس ي التفس ﺮ والحديث ،وي ﺮدد ع ى املكتبات ،مدة أزيد
من خمس سنوات .وعندما اندلعت الحرب العاملية ٔالاو ى ،وثورة
"الشريف حس ن بن ع ي" ،اضطر "ٕالابراهيم " ووالدﻩ إ ى الانتقال
إ ى الشام ي النصف ٔالاخ ﺮ من سنة  ،١٩١٦فاستقرا ي دمشق،
وهناك ً
درس "ٕالابراهيم " ي العديد من مؤسسا ا التعليمية،
وعندما اضطربت أحوال سوريا ي النصف ٔالاخ ﺮ من سنة ،١٩١٩
عاد "ٕالابراهيم " إ ى الجزائر ي أوائل سنة  ،١٩٢٠فتصدى
للتدريس ،وعندما حلت سنة  ،١٩٣١ساهم "ٕالابراهيم " رفقة
الشيخ ٕالامام "عبد الحميد بن باديس" ،وجماعة آخرين من علماء
الجزائر ي تأسيس جمعية العلماء املسلم ن الجزائري ن ،حيث
رئيسا لها ً
انتخبه زمالؤﻩ ً
خلفا للشيخ "ابن باديس" الذي وافته املنية
ي  ١٦أبريل .١٩٤٠
ً
كان "ٕالابراهيم " خالل الف ﺮة ) (١٩٤٣ – ١٩٤٠منفيا ي قرية
"آفلو" بالجنوب الجزائري ،وعندما أفرج عنه ،أسس خالل ف ﺮة
وج ة نحو سبع ن مدرسة عربية حرة متفرقة ي جهات القطر من
خالل ت ﺮعات الشعب الجزائري ،وقد وصل عدد املدارس الابتدائية
الحرة نحو مائة وخمس ن مدرسة ،ي ﺮدد عل ا نحو خمس ن ألف
تلميذ ،لتلقي العلم ع ى يد أربعمائة معلمُ ،يتوجها معهد "ابن
)(١
باديس" للتعليم الثانوي ي قسنطينة الذي جمع نحو ألف تلميذ،
ل ﺮتفع عدد املدارس الابتدائية إ ى أربعمائة وزيادة ،وبلغ عدد
تالمذ ا إ ى اليوم الذي سافر فيه ٕالابراهيم إ ى الشرق سنة ١٩٥٢
)(٢
مئات ٓالاالف ب ن بن ن وبنات ،وبلغ عدد معلم ا ألفا وبضع مئات.

نحو ثالثة أشهر إ ى الحجاز لتأدية فريضة الحج ي السنة نفسها،
وألقى ا الكث ﺮ من املحاضرات ؤالاحاديث ،ثم أقفل ر ً
اجعا مرة
ثانية إ ى القاهرة يوم  ٢٤أكتوبر من نفس السنة ،وم ا تردد ع ى
العراق والحجاز وسوريا ؤالاردن والقدس ،إللقاء جملة من
املحاضرات (٣).ولكن السؤال املطروح ملاذا قام الشيخ ٕالابراهيم
ذﻩ الرحلة بالذات؟ ثم ما ي نتائجها وانعكاسا ا؟.
السؤال ٔالاول قد أجاب عنه الشيخ ي س ﺮته الذاتية املختصرة
والواردة ي كتاب " :ي قلب املعركة" ،حيث ذكر بأنه لم يقم ذﻩ
الرحلة بمحض إرادته ،وإنما بتكليف من الجمعية ،وهذا لتحقيق
غرض ن :الس ي لدى الحكومات العربية لتقبل بعثات من الطلبة
الجزائري ن ،ومخاطبة حكومات العرب واملسلم ن ي إعانة الجمعية
)(٤
ً
ماليا ح تستطيع مواصلة أعمالها بقوة.
ي حقيقة ٔالامر؛ كان من دوا ي رحلته إ ى الشرق واستقرارﻩ ي
القاهرة ،أنه ملا سافر "ٕالابراهيم " إ ى باريس بمناسبة انعقاد
الجمعية العمومية لألمم املتحدة ف ا حوا ي سنة  ،١٩٥٠اجتمع
بكث ﺮ من أعضاء وفود الدول العربية وٕالاسالمية فشجعوﻩ ع ى زيارة
مصر وٕالاقامة ف ا للتبش ﺮ بال ضة الجزائرية ي ربوعها ،وقد مهدت
لهذا كله الجالية الجزائرية ي باريس ،إذ أقامت مأدبة تكريم ملمث ي
البلدان العربية ي اجتماع الجمعية العمومية هناك ،وخطب ف ا
"ٕالابراهيم " باسم الجزائر خطبة كان لها صداها وأثرها ي
الحاضرين من أعضاء تلك الوفودً ،
وعرف أثناءها ي الجزائر
و ض ا وما يربطها بالشرق من وشائج القربى وروابط ٔالاخوة ،كانت
هذﻩ الحفلة التكريمية ،وخطاب "ٕالابراهيم " ،بداية اتصال جديد
)(٥
ب ن الجزائر والشرق.
والجدير بالذكر؛ أن الشيخ "الفضيل الورتالني" ،قد سبق
"ٕالابراهيم " إ ى القاهرة ،منذ أواخر سنة ً ،١٩٤٠
قادما إل ا من
فرنسا ،و ي سنة  ،١٩٤٩أسس ي القاهرة مكت ًبا حمل اسم "مكتب
جمعية العلماء املسلم ن الجزائري ن" (٦)،بإيعاز من الجمعية ورئيسها
الشيخ "ٕالابراهيم " ،ألن هذا ٔالاخ ﺮ ذكر بأنه هو َم ْن كون هذا
املكتب عند وصوله إ ى القاهرة (٧).وربما بل من املؤكد أن ذلك كان
ً
ً
مساعدا ي رحلة "ٕالابراهيم " إ ى الشرق.
عامال
مهما يكن من أمر؛ فإن "ٕالابراهيم " استأنف نشاطه املعهود
به ،ي البلدان العربية وٕالاسالمية ،حيث أوردت جريدة "الشاب
املسلم" (٨)،أنه ل دعوة جماعة ٕالاخوان املسلم ن املصري ن ،حيث
ألقى خطبته الدينية ي مقرها الاجتما ي ،ل ور بعد ذلك مقر سك
الطلبة الجزائري ن ي القاهرة ،ثم القصر امللكي ،أين التقى بوزير
الخارجية وسفراء كل من اململكة العربية السعودية وباكستان،
وشيوخ ٔالازهر ،واستضيف من ِقبل جامعة الدول العربية ،ال
حجزت له غرفة ي فندق الجزيرة ،وهناك كان "ٕالابراهيم " يستقبل
زوارﻩ من علماء وأساتذة وطلبة ودبلوماسي ن ووزراء وصحافي ن،
ع ى غرار "صالح الدين باشا" وزير خارجية سابق ،والشيخ "حسن ن
مخلوف" مف الديار املصرية ،و"الهضي باي" املرشد العام
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لإلخوان املسلم ن ،و"عزام باشا" ٔالام ن العام لجامعة الدول
ُ
العربية ،ومساعدﻩ "شك ﺮي باي" ،و"منصور فهم باشا" رئيس
أكاديمية مصر ،والشيخ "عبد اللطيف دراز" مدير جامع ٔالازهر،
و"يوسف وه باي" الفنان املصري املشهور ،إضافة إ ى ممثل ن عن
تنظيمات شمال إفريقيا ،وسفراء بعض الدول الاسالمية ي
)(٩
القاهرة ،وصحافي ن.
وحضر الشيخ "ٕالابراهيم " مؤتمر الشعوب الاسالمية الذي
انعقد ي مدينة "خرا " الباكستانية ،أيام ) (١٠و) (١١و) (١٢مايو
 ،١٩٥٢والذي ُد ي إليه "خالق عزام" ،كما حضرته وفود كل من
اندونيسيا وباكستان وإيران وتركيا ولبنان وفلسط ن ومصر ،وقد
مثل الشيخ بمعية "الفضيل الورتالني" مالي ن من مسلم شمال
إفريقيا ،وترأس إحدى جلسات املؤتمر ،ال كان ال ﺮك ف ا ع ى
قضية التدخل الانجل ي ي مصر ،وع ى ٕالاشادة بدور الدكتور
ُ"مصدق" ي تخليص الاقتصاد ٕالايراني من التبعية ٔالاجنبية ،وع ى
املسألة التونسية ،والفلسطينية ،وع ى دعوة السلطات السورية إ ى
إطالق سراح املعتقل ن السياسي ن ،والسماح بعودة نشاط جماعة
ٕالاخوان املسلم ن وبقية التنظيمات ي سوريا ،وع ى قضية
الاستفتاء ي إقليم كشم ﺮ الذي يغلب ع ى شعبه العنصر املسلم
)حوا ي  ،(% ٨٠وع ى قضية ٔالاقلية املسلمة ي الاتحاد السوفيي ،
إذ صدر ي هذا املؤتمر بيان شجب سياسة الحكومة الرامية إ ى
حرما م من حريا م الشخصية وممارسة شعائرهم الدينية ،ود ى
)(١٠
البيان إ ى تقرير مص ﺮهم بأنفسهم.
كما كان املؤتمر مناسبة ،التقى ف ا الشيخ "ٕالابراهيم " مع
"الحاج أم ن الحسي " مف القدس ،و"عبد الوهاب عزام باي"
سف ﺮ مصر ،و"عمر باشا ٔالام ﺮي" سف ﺮ سوريا ،و"عبد الحميد
الخطيب" سف ﺮ اململكة العربية السعودية ،وممثل ن عن مؤتمر
العالم ٕالاسالمي ،ع ى رأسهم "انامالﻩ خان" ،وكذا ممثل ن عن علماء
باكستان ،وممثل واحد عن وزارة الخارجية الباكستانية ،كما التقى
الشيخ ي هذﻩ املناسبة ب "غالم محمد" الحاكم العام لباكستان،
و"الحاج خواجة نازم الدين" الوزير ٔالاول ،وبالسيد "زفر ﷲ خان"
وزير الشؤون الخارجية ،و"فزل الرحمن" وزير ال ﺮبية الوطنية،
وبوزير ٕالاعالم الذي دعاﻩ إ ى تسجيل أحاديثه الدينية ي ٕالاذاعة.
ولم يفوت "ٕالابراهيم " فرصة تواجدﻩ بخرا الباكستانية ،دون
إلقائه لخطب ودروس ي العديد من مساجدها ،أمام حشود كب ﺮة
من املصل ن الباكستاني ن ،حول موضوع الطرق الصوفية
)(١١
ومخاطرها ع ى وحدة ٔالامة الاسالمية.
ذكر الشيخ "ٕالابراهيم " أن وساطته لدى الحكومات العربية
ُ
من أجل قبول بعثات من الطلبة الجزائري ن ،قد كللت بالنجاح،
حيث بلغ عددهم ي العراق خمسة عشر ً
طالبا ،وقد ُسجل نفس
العدد ي الكويت ،وبلغ عددهم ي سوريا ثالثون ً
طالبا ،و ي مصر
ً )(١٢
خمسون طالبا.

ً
لم تكن تحركات الشيخ "ٕالابراهيم " ي الشرقً ،
مخفيا عن
أمرا
السلطات الاستعمارية ي الجزائر ،إذ تطلعنا رسالة وجهها الحاكم
العام ي الجزائر إ ى وا ي وهران ،بأنه خالل اية شهر ديسم ﺮ من
العام  ،١٩٥٣تقدمت ٔالامانة العامة لجامعة الدول العربية ،إ ى وزير
خارجية العراق ،بطلب قبول دفعة من طلبة شمال إفريقيا ي
املدارس العراقية ،وتضيف الرسالة أن مجلس الوزراء صادق ع ى
)(١٣
) (١٤٠منحة لطلبة شمال إفريقيا.
و ي تقرير لشرطة الاستعالمات العامة ،ورد أن الشيخ
"ٕالابراهيم " ،يقوم بجوالت ع ﺮ البلدان ٕالاسالمية ،من أجل مصلحة
طلبة شمال إفريقيا ،حيث تمكن من الحصول من كل حكومة
عربية ،ع ى عشرة منح سنوية مقدمة إ ى الطلبةُ ،وت ّ
عد العراق
ً
استقطابا للطلبة ،بسبب كرم الضيافة واستتباب
والكويت ٔالاك ﺮ
ٔالاوضاع ف ما ،أما جامعات مصر وسوريا تغلق من ح ن آلخر
بسبب مظاهرات الطلبة .لقد استفاد الطلبة الجزائريون من هذﻩ
ً
املساعدات املقدمة من قبل الدول العربية ،وخاصة الطلبة
املقصي ن من جامع الزيتونة ي تونس ،فهذا "تورقان قدور" عضو
لجنة املدرسة ٕالاصالحية ي مدينة "سيق" ،أرسل أبنه "العربي"
الستكمال دراسته بأحد الجامعات العراقية ،بعد أن كان ً
طالبا ي
)(١٤
الزيتونة.
و ي تقرير آخر لشرطة الاستعالمات العامة ،ورد أن "عكاش
مرت " من معسكر و"ٔالازرق أحمد" من سيدي بلعباس ،قد غادرا
الجزائر ،ي اتجاﻩ سوريا لغرض استكمال تعليمهما (١٥)،كما غادر
)(١٦
"ولد عوا ي بن عبد ﷲ" معسكر ي اتجاﻩ العراق لنفس الغرض،
و ي رسالة وجهها رئيس دائرة تلمسان إ ى وا ي وهران ،ورد أن
"شطيطح عمر" تقدم إ ى املصالح املختصة ي دائرته بطلب
الحصول ع ى جواز سفر ،قصد استكمال دراسته ي املشرق
العربي ،لم يحدد الطالب وجهته ،لكن ال ء املؤكد هو أن هذا
)(١٧
السفر سيكون ع ى عاتق جمعية العلماء املسلم ن الجزائري ن.
و ي تقرير آخر لشرطة الاستعالمات العامة ،ورد أن جمعية
العلماء املسلم ن الجزائري ن ،تحضر إلرسال مائة وخمس ن ً
طالبا
جز ً
ائريا ي اتجاﻩ مصر وسوريا وكينيا وباكستان ،قصد استكمال
دراس م ،و ي مدينة ندرومة يستعد خمسة طلبة للسفر إ ى الخارج
وهم" :بوري محمد" ،و"هدام ولد الحاج محمد" ،و"فالح عامر بن
)(١٨
محمد" ،و"ه " و"شواف".
من جانب آخر ،و ي رسالة وجهها الحاكم العام ي الجزائر إ ى
وا ي وهران  ،ورد أن املكتب الدائم للمؤتمر ٕالاسالمي للقدس قد
شكل ثالثة وفود للقيام بمهمة جمع الت ﺮعات من كل الدول
ٕالاسالمية ،ويضم الوفد ٔالاول الشيخ "أمجد زهاوي أزهري" ،والشيخ
"محمد محمود صواف" ،و"ع ي طنطاوي" ،حيث يتوجه إ ى
إندونيسيا والهند وسيام وبرمانيا ومال يا وباكستان .ويضم الوفد
الثاني الشيخ ن "البش ﺮ ٕالابراهيم " ،و"الفضيل الورتالني" ،لزيارة
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السودان وشمال إفريقيا ومصر .أما الوفد الثالث الذي يتم ٕالاعالن
)(١٩
عن ٔالاسماء املشكلة له ،تكون وجهته إ ى القارت ن ٔالامريكيت ن.
لم يرد ي امللف ٔالارشيفي الذي نستقي منه هذﻩ املعلومات ،ما يؤكد
قيام وفد "ٕالابراهيم " ،و"الورتالني" بمهمة جمع الت ﺮعات لفائدة
مكتب املؤتمر ٕالاسالمي ي القدس ،ع ى ٔالاقل ي شمال إفريقيا،
والجزائر بشكل خاص ،اللهم إذا استثنينا من ذلك املعلومة ال
وردت ي تقرير شرطة الاستعالمات العامة لم يتم التأكد من
صح ا ،و ي أن الشيخ "ٕالابراهيم " قد اش ﺮى أسهم من مصانع
مصرية هامة ي القاهرة ،وهو ال ينوي العودة إ ى الجزائر (٢٠).و ي
حقيقة ٔالامر أن "ٕالابراهيم " لم يعد إ ى الجزائر إال بعد الاستقالل
سنة  ،١٩٦٢ولذلك بقيت هذﻩ املبادرات العربية ح ًﺮا ع ى ورق.
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من ٔالاحداث التاريخية املطروحة للنقاش ،موقف الشيخ
"ٕالابراهيم " من الثورة التحريرية ي بداي ا ،وهذا راجع -حسب
ً
أحيانا أخرى.
رأينا -لتضارب املعلومات الواردة ي املصادر وغموضها
ففي رواية للمناضل الشيو ي "عمار أوزقان" ،أن الشيخ
"ٕالابراهيم " ذكر له السر الذي كانت تخفيه جمعية العلماء
املسلم ن الجزائري ن ،وهو التحرير الوط لألمة ،الذي يمر -حسبه-
ع ﺮ ثالث مراحل مدسوسة ي الشعارات الثالثة التالية:
 ٕالاسالم دي  :هذا الشعار ٔالاول يرمز إ ى نشر املذهب ٕالاصال ي)السلفي( الذي تبناﻩ العلماء الاصطالحيون ،ل يئة العقول.
 العربية لغ  :هذا الشعار الثاني يرمز إ ى الدفاع عن اللغةالعربية ،من خالل نشر التعليم الحر ،من أجل القضاء ع ى الجهل
ؤالامية.
 الجزائر بالدي :هذا الشعار الثالث يرمز إ ى املقاومة من أجلالتحرر ،وقد تزامن اختيار موعد تطبيق هذا الشعار ي امليدان مع
فشل "الج ة الجزائرية من أجل الدفاع واح ﺮام الحرية") (٢١ي
تحقيق أهدافها.
يؤكد هذا الرأي ملف احتوى ع ى عشرات الصفحات ،مكتوب
ع ى ٓالالة الراقنة ،يشرح حركة العلماء ٕالاصالحي ن من أجل
الاستقالل ،وقد أيدﻩ الشيخ "العربي التبﺴ " ،لكنه ضاع بعد إلقاء
القبض ع ى "التبﺴ " (٢٢).إذا سلمنا ذﻩ الرواية ،أمكننا القول أن
الشيخ "ٕالابراهيم " ،كان من املؤيدين للمشروع الثوري ،ولكن ع ﺮ
مراحل ،إن ذلك يتطابق مع ٕالاسالم ،فمن غ ﺮ املعقول أن عالم
ُمصلح )سلفي( ،الذي هو "محمد البش ﺮ ٕالابراهيم " رئيس جمعية
العلماء املسلم ن الجزائري ن ،ال يعمل باآلية الكريمة ال تقول"ِ :إ ﱠن
ﱠ
َ
َ
َْ
َ
)(٢٣
الل َه ال ُيغ ِّ ُﺮ َما ِبق ْو ٍم َح ﱠ ُيغ ِّ ُﺮوا َما ِبأن ُف ِس ِهم".
لم يكن الشيخ "ٕالابراهيم " وراء تفج ﺮ ثورة أول نوفم ﺮ ،١٩٥٤
ً
روحيا ع م ،ومع
وال أحد قاد ا البارزين ،كما لم ُينصبه الثوار ًأبا
ذلك يذكر ي مذكراته » ...وأنا أرجو للثورة الجزائرية ال شاركت ي
ً
ً
ختاما جميال تنال به الجزائر حري ا
التمهيد لها و يئة أسبا ا
)(٢٤
واستقاللها«.

ً
واستنادا إ ى بيانات ثالث صدرت عن مكتب جمعية العلماء
املسلم ن الجزائري ن ي القاهرة ،موقعة من قبل الشيخ ن
"ٕالابراهيم " و"الورتالني" ،البيان ٔالاول صدر بتاريخ  ٢نوفم ﺮ ١٩٥٤
ورد فيه التا ي ...» :أما نحن املغ ﺮب ن عن الجزائر فو ﷲ لكأنما
حملت إلينا الرياح الغربية -ح ن سمعنا الخ ﺮ -روائح الدم الزكية،
فشارك الشم الذي نشق -السمع الذي سمع والبصر الذي قرأ،
فبتألق من ذلك إحساس مشبوب يص ﺮنا -ونحن ي القاهرة -وكأننا
)(٢٥
ي مواقع النار والنار من خنشلة وباتنة«.
والبيان الثاني صدر بتاريخ  ١١نوفم ﺮ ،وقد اقتطفنا منه ما ي ي:
ً
ع ى الثورة عشرة أيام ونحن نح ﺮق شوقا إ ى الاطالع
» ...وم
ع ى حقيقة ما يجري هناك ،وكيف ابتدأت الثورة ؟ وما ي
العناصر ال قامت ا ؟ وبأية صبغة تصطبغ ؟ وإ ى أي اتجاﻩ تتجه
؟ وهل انتشرت؟ ح نب ع ى مقدم ا الصحيحة نتائج
صحيحة (٢٦).«...أما البيان الثالث ،فقد صدر ي  ١٥نوفم ﺮ ،ورد
فيه التا ي... » :فس ﺮوا ع ى بركة ﷲ ،وبعونه وتوفيقه إ ى ميدان
الكفاح املسلح ،فهو السبيل الواحد إ ى إحدى الحسن ن ،إما موت
)(٢٧
وراءﻩ الجنة ،وإما حياة وراءها العزة والكرامة«.
وعن عالقة "ٕالابراهيم " بقادة الثورة ي القاهرة ،ورد ي تقييد
أن مكتب املغرب العربي ي القاهرة ،صرح ي تاريخ  ٩نوفم ﺮ ،بأن
وفدا عن ج ة التحرير الوط قد وصل إ ى القاهرة ،للتعريف
بالقضية الجزائرية ،لم يفوت فرصة تواجدﻩ ي القاهرة ،دون
الالتقاء بالشيخ ن "ٕالابراهيم " و"الورتالني" ي مكتب الجمعية ي
)(٢٨
القاهرة ،وذلك ي  ١٠نوفم ﺮ.
ً
و ي رسالة من وا ي قسنطينة إ ى رئيس الدائرة ،أن اتفاقا قد
حصل ي القاهرة ب ن القادة الوطني ن وهم" :محمد خيضر" )عن
اللجنة الثورية للوحدة والعمل( ،و"حس ن لحول" )عن املركزي ن(،
و"أحمد مزغنة" )عن املصالي ن( ،هؤالء زاروا الشيخ ن "ٕالابراهيم "
ً
ً
صحافيا
مؤتمرا
و"الورتالني" (٢٩).و ي  ١٥نوفم ﺮ عقد "خيضر"
حضرﻩ كل من "مزغنة" ،و"لحول" ،و"شاد ي" ،و"آيت أحمد"،
والشيخ ن "ٕالابراهيم " ،و"الورتالني" ،وقد ساهم هذين ٔالاخ ﺮين ي
)(٣٠
عقد الصلح ب ن "مزغنة" و"لحول".
ولقد اتفق املمثلون الجزائريون لتنظيمات وأحزاب ي القاهرة،
ع ى تحرير بيان ي  ٣مارس  ١٩٥٥وقعه كل من الشيخ
"ٕالابراهيم " ،وأحمد مزغنة" ،وأحمد بيوض" ،و"محمد خيضر"،
و"شاد ي مكي" ،والشيخ "الورتالني" ،و"حس ن لحول" ،وأحمد بن
بلة" ،وحس ن آيت أحمد" ،و"محمد يزيد" ،الهدف منه" :خدمة
الجزائر والس ي من أجل تحررها واستقاللها ،باالعتماد ع ى العمل
املسلح ي الجزائر ،وتحقيق كل السبل النتصار الثورة ال هبت
)(٣١
ع ى الجزائر".
ُ
لكن التغ ﺮ املفا ئ ملوقف الشيخ "ٕالابراهيم " من الثورة
الجزائرية وثوارها ي القاهرة ،كما تبينه املعطيات ال ي بحوزتنا،
جعله يقدم ع ى تشكيل "جمعية ي القاهرة" (٣٢)،ترأسها بنفسه،
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رغم أننا وجدنا بعض ٕالاجابات عن ٔالاسئلة ال طرحناها ي
بداية هذﻩ الدراسة ،إال أن موضوع "الرحلة ٕالابراهيمية" ما ب ن
) (١٩٦٢-١٩٥٢لم ُيستنفذ بعد ،السيما ما تعلق م ا بموقف
الشيخ "ٕالابراهيم " من الثورة والثوار الجزائري ن ي القاهرة.
ً
واستنادا إ ى بيان الشيخ "ٕالابراهيم " الصادر بتاريخ  ١١نوفم ﺮ
ً
ع ى الثورة عشرة أيام ونحن
 ،١٩٥٤واملذكور سلفا ...» :وم
ً
نح ﺮق شوقا إ ى الاطالع ع ى حقيقة ما يجري هناك ،وكيف ابتدأت
الثورة ؟ وما ي العناصر ال قامت ا ؟ وبأية صبغة تصطبغ ؟
وإ ى أي اتجاﻩ تتجه ؟ وهل انتشرت؟ ح نب ع ى مقدم ا
الصحيحة نتائج صحيحة ،«...نقول أن هذا البيان حررﻩ رجل دين
قبل كل ءً ،
تريث ولم يستبق ٔالاحكام ،ثم اختار منحاﻩ حسب ما
أمالﻩ عليه اج ادﻩ .فهل كان ع ى حق ؟.
إن ٔالايام املتتالية ،تكون قد سمحت للشيخ "ٕالابراهيم " من
تكوين نظرته الخاصة حول الثورة الدائرة رحاها ي الجزائر من
خالل أبرز قاد ا الوافدين إ ى القاهرة ً
تباعا ،وذلك ع ﺮ الاحتكاك
م والاستماع إل مٔ ،الامر الذي جعله يعزف عن مباركته لهم ،بل
ً
ويعمل ي اتجاﻩ احتواء الثورة أو محاولة توج ها انطالقا من
القاهرة ،كما رأينا من قبل .يجب أن نأخذ بع ن الاعتبار مشارب
قادة الثورة ي القاهرة ،وحداثة سن البعض م م ً
أيضا ،وهو ٔالامر
الذي -ربما -لم يكن ل ﺮوق الشيخ "ٕالابراهيم ".
ومع ذلك وجدنا أن بقية العلماء املسلم ن الجزائري ن أمثال
"العربي التبﺴ " تم إعدامه ي  ٤أبريل  ١٩٥٧بسبب موقفه من
الثورة الجزائرية ،و"أحمد توفيق املدني" انضم إ ى ج ة التحرير
ً
وعضوا
الوط  ،وأصبح مندو ا ي الخارج ورئيس مكت ا بالقاهرة
باملجلس الوط للثورة ثم ً
ل
وزيرا للشؤون الثقافية ي أو حكومة
مؤقتة للجمهورية الجزائرية ،و"محمد خ ﺮ الدين" الذي انضم هو
بدورﻩ إ ى الج ة وأصبح ممثلها الرسم ي اململكة املغربية ثم
ً
عضوا ي املجلس الوط للثورة .باستثناء الشيخ الشهيد "التبﺴ "
الذي أيد الثورة منذ ساعا ا ٔالاو ى ،فإن الشيخ ن "املدني" ،و"خ ﺮ
الدين" تداركا تأخرهما عن ركاب الثورة ،واختارا الاتجاﻩ الذي ال
مجال فيه لالنتظار وال ﺮقب ،أما الشيخ "ٕالابراهيم " فسيبقى مهما
كان ٔالامر ً
رمزا للزمن ال ضوي وٕالاصال ي.
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وقد ضمت عشرات ٔالاعضاء من ضم م الشيخ "الورتالني" ،وذلك
ً
دف تمثيل الجزائر ي مختلف املؤتمرات ،وخاصة ي مؤتمر
"جاكرته" ٕالاندونيسية ،للمطالبة من الدول ٔالاعضاء بمساعد م ي
ً
أيضا إ ى جمع
استقالل الجزائر ،هذﻩ الجمعية كانت دف
الت ﺮعات املالية والعتاد الحربي الضروري للمجاهدين الجزائري ن،
و ي بمثابة لبنة لتشكيل حكومة جزائرية مؤقتة ي القاهرة ع ى
شاكلة حكومة فرنسا الحرة ي لندن بقيادة "ديغول".
وقد وجه "ٕالابراهيم " ي هذا ٕالاطار رسالة إ ى أعضاء جمعية
ً
مطالبا إياهم بالحياد
العلماء املسلم ن الجزائري ن ي الجزائر،
لتفادي مضايقات ٕالادارة الاستعمارية ،ولكي يتس لهم القيام
بمهامهم املنتظرة ي الوقت املناسب (٣٣).فهل كان ي نية الشيخ
ٕالابراهيم احتواء الثورة؟ أو قياد ا من القاهرة ؟ ثم ملاذا غ ﺮ
موقفه اتجاﻩ الثورة الجزائرية بعدما هلل النطالق ا؟.
ً
تقريبا من عمر الثورة أض ى
ي حقيقة ٔالامر ،وبعد سنت ن
"ٕالابراهيم " يس ﺮ عكس اتجاهها ،فشيوخ جمعية العلماء املسلم ن
الجزائري ن ي الجزائر ،ع ى غرار "العربي التبﺴ " ،و"أحمد توفيق
املدني" ،و"محمد خ ﺮ الدين" ،و"العباس بن الشيخ الحس ن"،
و"عبد اللطيف سلطاني" ،و"نعيم النعيم " ،أصدروا ً
بيانا ي  ٧يناير
 ،١٩٥٦يعلنون فيه مباركة الثورة ،وتأييدهم لج ة التحرير
)(٣٤
الوط .
ويطلعنا تقرير ،عن تراجع دور مكتب جمعية العلماء املسلم ن
الجزائري ن ي القاهرة ،بسبب ال ُ م ال وجهت لرئيسه الشيخ
"ٕالابراهيم " ،واضطرﻩ ذلك إ ى مغادرة مصر لالستقرار ي الرياض
ً
سابقا أن
عاصمة اململكة العربية السعودية بال رجعة ،وقد رأينا
باهتمام وتقدير الجميع،
الشيخ ومنذ وصوله إ ى القاهرة ح
ً
استغل هذا الظرف -يضيف التقرير -ليشكل مكتبا لجمعية العلماء
املسلم ن الجزائري ن ،كما استفاد من ٕالاعانات ال قدمت له من
قبل جامعة الدول العربية ،وكذا بعض الدول العربية ٔالاعضاء ي
الجامعة ،وبعض أثرياء املشرق العربي.
من جانب آخر حاول "ٕالابراهيم " افتكاك إدارة مكتب املغرب
)(٣٦
العربي (٣٥)،ولكنه فشل ،ثم حاول تسي ﺮ لجنة تحرير الجزائر،
َ
لكنه فشل ً
أيضا ،بسبب معارضة أعضاء اللجنة له ،وفضح
َ
مناوراته ي الجزائر ،وأمام الحكومة املصرية كما فعل "أحمد بن
بلة" .واقتحم أوساط الطلبة الجزائري ن إلخضاعهم ،ودخل ي
صراع مع الطلبة غ ﺮ املتخرج ن من معهد ابن باديس ي قسنطينة،
ٔالامر الذي دفعهم إ ى تحرير رسائل ي شكل شكاوى ضدﻩ لدى
الحكومة املصرية ،ولدى جامعة الدول العربية  ،واملؤتمر ٕالاسالمي.
إن ميل "ٕالابراهيم " إ ى جماعة ٕالاخوان املسلم ن ،وصداقته
الحميمة مع الشيخ "الورتالني" ،غ ﺮ املرغوب فيه لدى الحكومت ن
املصرية واليمنية ،بحكم انتماء هذا ٔالاخ ﺮ لجماعة ٕالاخوان
املسلم ن ي مصر ،وال -كما هو معلوم -كانت ي مواجهة علنية مع
السلطة املصرية خالل ف ﺮة الخمسينيات من القرن العشرين ،كل

ذلك جلب للشيخ "ٕالابراهيم " متاعب جمة .واضطر الشيخ
"الورتالني" إ ى مغادرة مصر ي اتجاﻩ سوريا لتفادي السجن ،ع ى
غرار ما حصل ل "أحمد مزغنة" ،و"شاد ي مكي".
من جانب آخر حاول "ٕالابراهيم " نقل  ٢٥مليون )؟؟( إ ى
الجزائر بواسطة نجله "لعله أحمد" ،لكن هذا ٔالاخ ﺮ تم توقيفه من
ُ
قبل مصالح الجمارك ي املطار ،ثم أطالق سراحه بعد اعتذار
ً
متحججا بأن هذﻩ ٔالاموال
الشيخ "ٕالابراهيم " ع ى هذا الحادث،
كانت موجهة إ ى جمعية العلماء املسلم ن الجزائري ن ي الجزائر .ثم
ُوضع "ٕالابراهيم " تحت ٕالاقامة الج ﺮيةُ ،ومنع من التنقل ،ليفرج
عنه بوساطة اململكة العربية السعودية ،واختار الرياض مكرها،
)(٣٧
ألنه ترك إدارة مكتبه ي القاهرة ل "عمور دردور".
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) (١محمد البش ﺮ ٕالابراهيم  ،ي قلب املعركة .دار ٔالامة للطباعة والنشر
والتوزيع ،الجزائر ،٢٠٠٧ ،ص .١٠٢ - ٩٥
) (٢املصدر نفسه ،ص .٢٤٢
) (٣املصدر نفسه ،ص.١٠٣
) (٤املصدر نفسه ،ص .٢٤٨
) (٥باعزيز بن عمر ،من ذكرياتي عن ٕالامام ن الرئيس ن عبد الحميد بن باديس
ومحمد البش ﺮ ٕالابراهيمي .منشورات الح ﺮ ،الجزائر ،٢٠٠٧ ،ص - ١٢٦
.١٢٧
) (٦الفضيل الورتالني ،الجزائر الثائرة .دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،ع ن
مليلة ،٢٠٠٧ ،ص.٣١
)ٕ (٧الابراهيم  ،املصدر السابق ،ص.١٠٤
) (٨جريدة "الشاب املسلم" :صدرت بالفرنسية ،جريدة شباب جمعية العلماء
املسلم ن الجزائري ن ،مديرها هو "عطاء ﷲ سوفاري" ،كان يوقع ف ا "أحمد
طالب ٕالابراهيم " نجل الشيخ ،مقاالته باسم مستعار هو "ابن الحكيم".
(9) Le Jeune Musulman, n=2, vendredi 20 juin 1952.
(10) Ibid.
(11) Le Jeune Musulman, n=3, vendredi 11 juillet 1952.

)ٕ (١٢الابراهيم  ،املصدر السابق ،ص.١٠٤

رفض الاحتكار السياﺳ لج ة التحرير الوط  ،وبطلب من هذﻩ ٔالاخ ﺮة،
اعتقلت السلطات املصرية "مزغنة" ،وعزلت "ٕالابراهيم " عن الحياة
السياسية .أنظر ي هذا الصدد:

Manifeste de l’Association des Oulemas, 7 janvier 1956,
in Les Archives de la révolution algérienne,
Rassemblées et commentées par Mohamed Harbi.
Editions Dahleb, Alger, 2010, PP.109 - 110.
(33) A.N.O.M, FR CAOM 93/4415, Service des liaisons
nord-africaines, Constantine, le 11 mars 1955.

) (٣٤أحمد توفيق املدني ،حياة كفاح )مذكرات(.ج .٣املؤسسة الوطنية للكتاب،
الجزائر ،١٩٨٨ ،ص .٣٧-٣٤
) (٣٥مكتب املغرب العربي :تأسس ي القاهرة ي  ٥ف ﺮاير  ،١٩٤٧بعد تفاوض
واتصاالت ب ن ممث ي ٔالاحزاب الاستقاللية ي كل من تونس والجزائر
واملغرب ،أي ب ن ممث ي حزب الدستور التونﺴ الحر ،وحزب الشعب
الجزائري ،وحزب الاستقالل املراك  ،وحزب ٕالاصالح املغربي.
) (٣٦لجنة تحرير الجزائر :لم نتمكن من إيجاد تعريف دقيق لهذا التنظيم،
ولعله اللجنة العليا للدفاع عن الجزائر ال أسسها الشيخ "الورتالني" ي
القاهرة سنة .١٩٤٢

(37) A.N.O.M, FR CAOM 93/4415, Association des
oulémas.

(13) A.N.O.M, FR CAOM Oran 92/568, lettre du
gouverneur général au préfet d’Oran, Alger, le 15
mars 1954.
(14) Ibid, Rapport du PRG, Oran, le 26 mars 1954.
(15) Ibid, Rapport du PRG, Oran, le 28 avril 1954.
(16) Ibid, Rapport de Gendarmerie, Mascara, le 29 avril
1954.
(17) Ibid, Lettre du sous-préfet de l’arrondissement de
Tlemcen au préfet d’Oran, Tlemcen, le 22
septembre 1954.
(18) Ibid, Rapport du PRG, Tlemcen, le 1 octobre 1954.
(19) Ibid, Lettre du gouverneur général de l’Algérie au
préfet d’Oran, Alger, le 15 avril 1954.
(20) Ibid, Rapport du PRG, Oran, le 12 mai 1954.
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) (٢١الج ة الجزائرية من أجل الدفاع واح ﺮام الحرية :أو الج ة الجزائرية
للدفاع عن الحرية واح ﺮامها ،تأسست ي  ٥أوت )أغسطس(  ،١٩٥١ومن
أهم التنظيمات املشكلة لها :حركة الانتصار للحريات الديمقراطية والاتحاد
الديمقراطي للبيان الجزائري والحزب الشيو ي الجزائري وستة من العلماء
وستة من املستقل ن الديمقراطي ن.

(22) Amar Ouzegane, Le meilleur combat. Editions
ANEP, Alger, 2006, PP.32-33.

) (٢٣سورة الرعد ،آية ).(١١
)ٕ (٢٤الابراهيم  ،املصدر السابق ،ص.٢٤٩
) (٢٥املصدر نفسه ،ص.٢٦ - ٢٥
) (٢٦املصدر نفسه ،ص .٢٩
) (٢٧املصدر نفسه ،ص .٢٣

)(28

ISSN: 2090 – 0449

A.N.O.M, FR CAOM 93/4415, Note de
renseignements.
(29) Ibid, Lettre du préfet de Constantine au souspréfet, Constantine, le 22 novembre 1954.
(30) Ibid, Note de renseignements, le 27 novembre
1954.
(31) Ibid, Manifeste des représentants des
organisations et des partis algériens au Caire, le
3 mars 1955.

) (٣٢هذﻩ الجمعية أو الج ة :ضمت تنظيمات موجودة ي القاهرة ،شكلها الشيخ
"البش ﺮ ٕالابراهيم " بمعية "أحمد مزغنة" ممثل "مصا ي الحاج" ،ألنه
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يؤثر الجانب الرو ي ي دفع ٕالانسان نحو بناء الصرح الحضاري
وقد ركز مالك بن ن ع ى دور القيم ٕالاسالمية ي ذلك ،وأول
وظيفة للقيم ٕالاسالمية ي الوظيفة الروحية ال ا تسمو روح
وٓالاثام ،أما الوظيفة
ٕالانسان وترتفع عن ارتكاب املعا
الاجتماعية فتظهر ي اعتناء ٕالاسالم بالعالقات الاجتماعية ب ن
ٔالافراد ،دون أن نغفل عن الوظيفة السياسية ال ا تقوم أمور
الدولة ،وتحفظ ا حقوق الرعية ،أما الجانب الاقتصادي فمهم
ألنه يضمن تكا ئ الفرص ي العيش ،ومن الوظائف ٔالاخرى للقيم
ٕالاسالمية ،الوظيفة الجمالية ال تتج ى ي مظهر وسلوك ٕالانسان
املسلم الذي يعكس جمال هذا الكون الذي سخرﻩ ﷲ ليكون ً
عونا
ي القيام بمهمة التشييد والبناء.

 ₣íÚÿ đ‚Ïş ÚŁ

ُي ّ
عد مالك بن ن ) (١٩٧٣ - ١٩٠٥من أعالم ال ضة الحضارية
ي الجزائر ،فقد كان صاحب نظرة عميقة ي البناء الحضاري،
حيث ركزت أفكارﻩ ع ى القضايا ٔالاساسية ي العالم ٕالاسالمي،
ً
فدرس مشاكل ال ضة والثقافة محاوال معرفة أسباب خروج
املجتمعات ٕالاسالمية من دورة الحضارة املعاصرة .فقد اهتم
بدراسة مقومات الشخصية ٕالانسانية وركز ع ى تأث ﺮ الجانب
الرو ي ي دفع هذﻩ الشخصية نحو بناء الصرح الحضاري ّ
ونوﻩ
بأهم الوظائف الحضارية للقيم ٕالاسالمية .وقبل أن نب ن أهم هذﻩ
الوظائف ،ال بأس من ذكر أهم الضوابط ال تحكم هذﻩ القيم مما
يجعلها ً
قيما تحكم البشرية وتس ى لتنظيم حيا ا الدنيوية ،كما
تنظم حيا ا ٔالاخروية.

_ ¼e]ç–Ö]Vğ÷æ

أستاذة ٔالادب العربي – الطور الثانوي
باحثة دكتوراﻩ ي الدراسات ٔالادبية والحضارة
جامعة أبو بكر بلقايد– الجمهورية الجزائرية
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فاطمة بور ،الوظائف الحضارية للقيم ٕالاسالمية ي فكر مالك بن
ن ّ  -.دورية كان التاريخية -.العدد الرابع والعشرون؛ يونيو .٢٠١٤
ص .١٠٧ – ١٠٣
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 -١الضابط املفهومي
إن ٕالاسالم يحرص ع ى إبالغ ٕالانسان الكمال املقدور له ،وال
ّ
يتأتى ذلك إال بأن يجعل تصرفاته وأقواله وأفعاله وأفكارﻩ وميوله
ّ
ً
أحكاما
فسن لذلك
وفق املناهج والكيفيات ال جاء ا ٕالاسالم،
ّ
ّ
تنظم عالقات ٕالانسان وتب ن له منهجه ي الحياة ،وسن له كذلك
مقاصد تتما وحاجاته الدنيوية لتضمن له العيش ي سعادة
وطمأنينة.
ٔ -١/١الاحكام:
قبل أن نذكر أنواع ٔالاحكام ي ٕالاسالم يجب ٕالاشارة إ ى
مصادرها و ي نوعانٔ" :الاول :مصادر أصلية و ي الكتاب والسنة
النبوية ،والثاني :مصادر تبعية قامت ع ى املصادر ٔالاصلية كاإلجماع
والاج اد بأنواعه املختلفة ،كالقياس والاستحسان
واملصلحة املرسلة ...وهذﻩ املصادر كلها تجعل الشريعة ٕالاسالمية ي
غاية القدرة والاستعداد ؤالاهلية للبقاء والعموم ،بحيث ال يحدث
ّ
ء جديد إال وللشريعة حكم فيه" (١)،وهذا ما يضمن صالح الدين
ٕالاسالمي لكل زمان ومكان .ؤالاحكام الشرعية ي ٕالاسالم نوعان:

www.kanhistorique.org
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ :ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ  ..ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ  ..ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ
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النوع ٔالاول :القواعد واملبادئ العامة
ً
أحكاما
فقد وردت ي الشريعة قواعد ومبادئ عامة تتضمن
عامة يمكن بسهولة ويسر تطبيقها ي كل مكان وزمان ،كما تعت ﺮ
ً
أساسا يقام عليه كل ٔالاحكام الجزئية
املتفرعة ع ا ،ومن هذﻩ ٔالاحكام:
 مبدأ الشورى :وهو"مبدأ أصيل من مبادئ الشريعة ي نظامالحكم ٕالاسالمي ووصف من أوصاف املسلم ن ي تجمعهم
ومباشر م أمور الحكم والسلطان" (٢).ويعت ﺮ هذا املبدأ أسم
وأعدل وأحكم قواعد الحكم الصالح ب ن البشر ،وال يمكن
الاستعاضة عنه بغ ﺮﻩ ً
أبدا.
 مبدأ املساواة :وهو ًأيضا من مبادئ ٕالاسالم العظيمة ،فقد ساوى
ٕالاسالم ب ن الناس ي التكاليف ،وأمام القانون ،فاإلسالم ال يفرق
ب ن أفراد املجتمع ي العقوبات فقد قال رسول ﷲ ) (ي الحديث
النبوي) :وأيم ﷲ لو ّ
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها(.
فال شك ّ
أن املساواة ي ٕالاسالم ُيب عل ا مجتمع خال من التح
والظلم ،فهو سلوك ومبدأ فو إليه الفطرة السليمة.
 مبدأ العدالة :العدالة ي ٕالاسالم مبدأ بارز ،حيث يظهر ي كلعالقات البشر بعضهم ببعض ،فالعدالة تكون للقريب والبعيد،
وللعدو والصديق ،وتكون ي البيت و ي شؤون الدولة .وال شك أن
هذا املبدأ يضمن مصالح الناس فيما بي م باختالف انتما م
وأعراقهم.
 قاعدة ال ضرر وال ضرار :وهذﻩ القاعدة معناها "أن الضرر مرفوعبحكم الشريعة أي ال يجوز ألحد إيقاع الضرر بنفسه أو بغ ﺮﻩ ،كما
)(٣
أن مقابلة الضرر بالضرر ال يجوز ألنه عبث وإفساد ال مع له"،
وهنا تكمن فائدة هذﻩ القاعدة ي استقرار الناس وتأمي م ع ى
أرواحهم وأموالهم وأعراضهم.
النوع الثانئ :الاحكام التفصيلية
ٔالاحكام التفصيلية ي الشريعة ٕالاسالمية كث ﺮة ،يطول شرحها
وبيا ا ،ولهذا نكتفي بذكر عينات ونماذج من هذﻩ ٔالاحكام وم ا:
وجوب ٕالايمان باهلل وبرسوله محمد ) ،(ومن أحكام العبادات
وجوب الصالة والصيام والزكاة ومسائل العبادات ٔالاخرى ،أل ا
تنظم عالقة الفرد بخالقه ،و ي ي الوقت ذاته تزكية للنفس
وطهارة لها ،وأحكام ٔالاخالق "كوجوب الصدق والوفاء ؤالامانة
والال ام بالكلمة والتعاون ع ى ال ﺮ ،وحرمة الكذب والغدر والخيانة
والتعاون ع ى الشر والتحلل من املسؤولية واستغالل النفوذ
والظلم" (٤)،فهذﻩ ٔالاحكام ضرورية ي كل مجتمع يريد الصالح
والتقدم .وهناك ً
أيضا ٔالاحكام املتعلقة باملعامالت "كتنظيم ٔالاسرة
وتحديد أحكام الزواج والطالق والحضانة والنسب وامل ﺮاث
والنفقة ،وتحريم الربا وهو حكم يخص تنظيم املبادالت املالية...
وهناك أحكام العقوبات ال جاءت مفصلة لعدد من الجرائم
كالردة والزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر وقتل

النفس وغ ﺮها" (٥).وكل هذﻩ ٔالاحكام جاءت لصالح ٕالانسان وال
يمكن الاستعاضة ع ا بأحسن م ا.
 -٢/١املقاصد:
تنقسم مقاصد الشريعة ٕالاسالمية إ ى ثالث أقسام رئيسة ي؛
الضروريات :و ي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال.
الحاجيات :فﻬ ال يحتاجها الناس لتحقيق اليسر والسعة ي
عيشهم ،وإذا فات م يصيب الناس ضيق وحرج ،لذلك شرع الطالق
وشرعت الدية ي القتل الخطأ .التحسينيات :فﻬ ال ترجع إ ى
"محاسن العادات ومكارم ٔالاخالق ...فشرعت الطهارة للبدن والثياب
وس ﺮ العورة ،والنﻬ عن بيع ٕالانسان ع ى بيع أخيه ،والنﻬ عن
)(٦
قتل ٔالاطفال والنساء ي الحروب".
 -٢الضابط التعبدي
 -١/٢الفقﻬ )الرو ي(:
شرعت العبادات ي ٕالاسالم لتنظيم عالقة الفرد بربه ،وتظهر
عبوديته هلل تعا ى ع ى وجه واضح ،و ي حق ﷲ الخالص ع ى
عبادﻩ ،و ي مقدم ا الصالة فﻬ عماد الدين أل ا رابطة مباشرة ب ن
ٕالانسان وخالقه ،يظهر ف ا املص ى خالص التذلل ب ن يديه سبحانه
وتعا ى بالدعاء والاستغفار .فالصالة "تنﻬ عن الفحشاء واملنكر،
و ذب النفس وتح الوجدان وتن ﺮ الضم ﺮ وتربي املص ي ع ى
)(٧
الطاعة والنظام والص ﺮ ،والانضباط ،والتخلق بالخلق الحسن".
أما الصوم فهو مدرسة املسلم ،تعلمه ال ﺮبية الاجتماعية وذلك
بمساعدة الفقراء واملساك ن واملحتاج ن ألنه يستشعر حاج م
بصومه ،كما تعودﻩ ع ى ٕالانفاق وتحررﻩ من البخل والشح .والزكاة
ي "معجزة ٕالاسالم ي التكافل الاجتما ي ،بحيث تؤمن للمحتاج
حاجته وللفق ﺮ ما يعينه ع ى الحياة ،وللمشاريع الخ ﺮية استمراري ا،
مما يضمن دوام املصلحة العامة" (٨).والحج مؤتمر إسالمي كب ﺮ،
واجتماع للتعارف ب ن املسلم ن ،ففيه يلتقي املسلمون الوافدين من
كل ٔالاصقاع" و ي الحج تبحث املشكالت ال تع ﺮض سبيل
ً
املسلم ن وكانت معوقا لتقدمهم و وضهم ملزيد من العمل املستمر
والتخطيط الواضح املدروس ع ى ضوء حاجات ٔالامة ومطال ا،
لدفع عجلة الحضارة ٕالاسالمية ً
قدما إ ى ٔالامام.
و ي الحج إعداد للمؤمن ع ى روح التعاون الاجتما ي وتطه ﺮ له
من مفاسد الحياة املادية ،وتخليصه من العزلة ؤالانانية ،باإلضافة
إ ى تدريبه ع ى التقشف وخشونة العيش ،والاعتماد ع ى النفس
وتحمل الشدائد ،و ي الحج تذوب الفروق الفردية فال يتعا ى أحد
ي جماله ع ى الفق ﺮ ألن لباسهم واحد وذلك لتطبيق املساواة
ً
الحقة ب ن املسلم ن" (٩).فالعبادات إجماال تردع املسلم عن ارتكاب
املعا  ،وتجعله يراقب ربه ي السر والعالنية ،وتقوي ي نفسه
خشيته ،والشك أن املجتمع سيكون ً
ً
مستقرا كلما زاد فيه عدد
آمنا
الصالح ن ،وع ى هذا فالعبادات ي ٕالاسالم تصلح الفرد واملجتمع
عى ّ
حد سواء ،هذا الفرد الذي هو اللبنة ٔالاو ى ي إنشاء مجتمع
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 -٢/٣الانتماء:
خلق ﷲ ٕالانسان وفطرﻩ ع ى حب الاجتماع ،وبث فيه غريزة
ً
الانتماء ،وجعل ٕالايمان به شرطا لالنتماء إ ى املجتمع ٕالاسالمي،
ّ
ً
محمدا رسول ﷲ يصبح من
فبمجرد أن يشهد أن ال إله إال ﷲ وأن
الجماعة املسلمة ،له ما لها وعليه ما عل ا ،وقد أشار القرآن الكريم
أن الناس خلقوا من نفس واحدة مما يكفل لهم الوحدة ٕالانسانية
فال فرق ب ن جنس وآخر وال لون وآخر ،ففي حضن الجماعة
املسلمة يعيش ٕالانسان حق الانتماء لألمة ،بل ويتوسع مفهوم
الانتماء إ ى غ ﺮ املسلم ن ،ح ن يضمن لهم حقوق املواطنة ،والذي
هو من الحقوق املشروعة ي ٕالاسالم ،ألن ٕالاسالم منذ الوهلة ٔالاو ى
أذاب الفروق الفردية تحت مظلة الوحدة ٕالانسانية.
 -٣/٣رسالة ٕالانسانية:
أفاد ٕالاسالم العالم كله من الناحية الدينية واملدنية إفادة
يتعذر تقديرها ،فمنحهم حرية الفكر والنظر ،فهو دين ّ
سن للناس
كافة ،وضمن لإلنسان إنسانيته ي حضارة تنظر إليه ع ى أنه
مخلوق كرمه ﷲ بغض النظر عن عرقه ودينه وتوجهه ،فاإلسالم
نشر أفكار الحق والعدالة والحرية واملساواة وٕالاخاء والشورى
والتعاون والخ ﺮ واملحبة والرحمة والسالم ،ليعيش الناس ي ظالل
وحدة مجتمعة من ٔالافكار ؤالاهداف واملبادئ والغايات ،ي ظالل
عالم موحد تسودﻩ الطمأنينة ؤالامن والسالم فالحضارة ٕالاسالمية
حضارة إنسانية ،حضارة تبت ي املوازنة ب ن الروح واملادة وب ن
العقل والجسم وب ن الواجب والحق .فاإلسالم بمبادئه منح البشرية
املنهج القويم لألمن والاستقرار ،أما من الناحية املادية فقد حافظ
ع ى ال ﺮاث العالم العلم واملادي ،وتوالﻩ بالزيادة والتمحيص ألنه
يؤمن أن املوروث الحضاري هو موروث إنساني ،أو ما يسم بـ
ال ﺮاكم الحضاري لألمم ،وهذا ما يجعل ٔالاوربي ن أنفسهم يشهدون
لهذا الدين ،يقول برنارد شو ":إني أرى ٕالاسالم دين أوربا ي أواخر
)(١٦
القرن العشرين".

ISSN: 2090 – 0449

حضاري ،فالعبادات ي أساس من ٔالاسس ال
الحضارة ٕالاسالمية.
 -٢/٢الصو ي )القلوب(:
"التصوف" منهج تربوي وص ي ،يرمي لصقل النفس ٕالانسانية،
و ذيب ميولها ورغبا ا ،فقد قيل ي التصوف أنه "فرار ٔالاحد )أي
الفرد( إ ى ٔالاحد )أي ﷲ(") (١٠أي ما يدل ع ى مجاهدة النفس
للوصول إ ى الذات ٕالالهية ،فتكبح الشهوات ويخف ٕالاقبال ع ى
الدنيا وال افت ع ى ملذا ا ،والتصوف يدعو الفرد إ ى إحالل
التوازن ب ن شواغله وهمومه الحياتية من ناحية ،وب ن حاجياته
الروحية ونوازعه املعنوية من ناحية أخرى .فاملنهج الصو ي يتجاوز
العبادة النظرية الخاضعة لقوان ن الفقه إ ى عبادة القلوب و ي
حالة نفسية معينة ال توجد عند غ ﺮ املريد" ،فاملريد ي مجاهدته
وعبادته ينشأ له عن كل مجاهدة حال ي نتيجة لتلك املجاهدة،
وتلك الحالة إما أن تكون نوع عبادة ف ﺮسخ أو تكون صفة حاصلة
للنفس من حزن أو سرور ...وكلها تنتﻬ إ ى التوحيد واملعرفة ال
ي الغاية املطلوبة للسعادة" (١١).فالتصوف يعت ﺮ ذلك ال ر
الروحاني العميق الذي ينساب خلف الدين ،فقد قال عنه أحد
)(١٢
ً
ً
عموما ولكنه أخالق".
رسوما وال
املتصوف ن" :ليس التصوف
 -٣/٢الاستخالف:
ََ ََ
ﱠ َ ْ َ ﱠ
ْ
ُ
الجن و ِٕالانس ِإال
قال ﷲ عز وجل ي محكم ت يله" :وما خلقت ِ
ِل َي ْع ُب ُدو ِن" (١٣)،فالعبادة تتضمن معرفة ﷲ ومحبته ،والخضوع له
وإتباع منهجه الذي وضعه لإلنسان ليظفر بالسعادة الحقيقية ي
الدنيا وٓالاخرة ،فاإلنسان خلق لعبادة ﷲ بمعناها الواسع ،فكل
حركاته وسكناته ي ي ٔالاصل عبادة إن استحضر النية ي ذلك،
فسعيه لكسب رزق عياله عبادة ،وزواجه ليعف نفسه عن
املحرمات عبادة ،وإماطة ٔالاذى عن الطريق عبادة ،وكل صغ ﺮة
وكب ﺮة يقوم ا ي عبادة إن حضرت النية ،ومن أجل ذلك "كانت
خالفة ٕالانسان لربه ع ى ٔالارض تعب ًﺮا عن تحمله ملسؤولية بناء
مجتمع إنساني ،يشارك عمران ٔالارض ،ويسمو بروحه ي الوقت
نفسه ع ى العالم املادي" (١٤).وخالفة ٕالانسان ي ٔالارض ي فكر
مالك بن ن ي مسؤولية عظيمة ،عدها أمانة يجب الاعتناء ا
والحفاظ عل ا ،ومن هنا انشغل بإصالح هذا ٕالانسان من جانب
إنسانيته ،نيته ي ذلك جعله يحس بذاته وإعدادﻩ لتحمل
املسؤولية مع نفسه ومع غ ﺮﻩ.
 -٣الضابط الاجتما ي
ٔ -١/٣الامة:
تجدر ٕالاشارة إ ى أن مصطلح "ٔالامة" ي اللغة العربية يع
"الدين والطريقة وامللة ،فيقال :فالن ال ملة له أي ال دين له ،كما
تدل ٔالامة ي اللغة ً
أيضا ع ى النعمة والعيش الحسن" (١٥)،أما ٔالامة
ٕالاسالمية فقد اختصت بخصائص م ا عن با ي ٔالامم ومن أهم
هذﻩ الخصائص:
 أ ا أمة مهدية من ﷲ ،فقد أنزلت عل ا آخر الشرائع السماوية.قامت عل ا

 أ ا ٔالامة الخاتمة ،ألن الن محمد ص ى ﷲ عليه وسلم هو خاتمالنبي ن.
 أ ا أمة ذات كتاب محفوظ ،أي أن ﷲ وعد بحفظ كتابه،ليضمن لهذﻩ ٔالامة الخلود ،خلود هذا الدين الذي تستمد منه قو ا
وبقاءها.
 أمة صالح وإصالح ،فاألمة ٕالاسالمية ال تس ى لصالحها فقط ،بلتس ى إلصالح الغ ﺮ باألمر باملعروف والنﻬ عن املنكر ،وبذلك
استحقت أن تكون خ ﺮ
أمة.
 أ ا أمة دين ،فالقرآن الكريم ليس مجرد كتاب فحسب ،بل هودستور شامل لحياة ال انفصال ف ا ب ن الدنيا وٓالاخرة.
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ويقول جوته عندما أدرك حقيقة ٕالاسالم ":إن كان هذا هو
ٕالاسالم أفال نكون مسلم ن" (١٧)،ويقول شو كذلك ":ال بد أن تعتنق
ٕالام ﺮاطورية ال ﺮيطانية النظم ٕالاسالمية قبل اية هذا القرن ،ولو
ً
محمدا ُبعث ي هذا العصر لنجح ً
تماما ي حل جميع املشكالت
أن
)(١٨
العاملية ،ولقاد العالم إ ى السالم والسعادة املنشودة" ،فمالك بن
ن ركز ع ى إنسانية ٕالاسالم ونظر إ ى الدين ع ى أنه "التغي ﺮ
التاري ي والاجتما ي للتجارب املتكررة خالل القرون ،وهو يعد ي
منطق الطبيعة أساس كل التغي ﺮات ٕالانسانية الك ﺮى" (١٩)،وهذا ما
ذهب إليه جوته ح ن يقول" :القرآن سيحافظ ع ى تأث ﺮﻩ إ ى ٔالابد،
)(٢٠
ألن تعاليمه مطابقة للحاجات الفكرية لقوم مع ين بتقاليدهم"،
لذلك استحق هذا الدين أن يكون آخر الرساالت السماوية ألنه
ّ
صالح لكل زمان ومكان ،وال يسعد ٕالانسان إال به.
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 -١/٢الوظيفة الروحية:
إن من الوظائف ٔالاو ى للدين تزكية روح ٕالانسان ،وقد اهتم
ٕالاسالم بذلك فشرع العبادات ال تقرب ٕالانسان من ّربه وتساعد
والرذائل ،كما
العبد ع ى صفاء روحه والبعد عن كل املعا
اعت بتفصيل أمور الدنيا مما يضمن لإلنسان الطمأنينة والعيش
الرغيد ،فالدين عماد الحياة الروحية ومنبع الطمأنينة للنفس
بشرط أن تظهر آثار هذا الدين ي سلوك ٕالانسان وعمله ،ألن
الحياة الروحية ي الدافعة للخ ﺮ ،فم امتأل قلب ٕالانسان
باإليمان قويت إرادته وأقبل ع ى الدنيا بنظرة تفاؤلية ،ف ﺮى مالك
ّ
بن ن أنه "بدون العامل الرو ي أو املركب الرو ي فإن ٕالانسان
ركاما ر ً
وال ﺮاب والوقت لن تعدو أن تكون ً
اكدا ،أو كومة ال تؤدي
ً
دورا ي التاريخ" (٢١)،فتج ي الروح ي غار حراء بالنسبة لإلسالم هو
الذي أنشأ ب ن هذﻩ العناصر الثالثة )ٕالانسان ،ال ﺮاب ،الوقت(
حضارة جديدة .
 -٢/٢الوظيفة الاجتماعية:
من الحقائق الثابتة ال أشار إل ا عبد الرحمان بن خلدون ي
مقدمته أن "ٕالانسان مدني بالطبع" (٢٢)،أي أن الاجتماع ضروري
ّ
لإلنسان ،فهو يولد ويعيش ويموت ي املجتمع ،وٕالاسالم نظم الحياة
الاجتماعية فحسب بن ن فإن تعاليم ٕالاسالم لها غايتان" غاي ا
أن تربط ٔالارض بالسماء وهو ح ن ين ﺊ الشبكة الروحية ال تربط
الفرد واملجتمع باهلل فإ ا ي الوقت ذاته تب شبكة العالقات
الاجتماعية ال تتيح لهذا املجتمع أن يضطلع بمهمته ٔالارضية ،وأن
يؤدي نشاطه املش ﺮك ،وهو بذلك يربط أهداف السماء بضروريات
ٔالارض" (٢٣)،إذن فالدين يربط الصلة باهلل كما يب العالقات
الاجتماعية ال تدخل املجتمع ي دائرة الحضارة ،ومن ٔالانظمة
الاجتماعية ال حرص ٕالاسالم ع ى ٔالاسرة ،فﻬ أساس كيان
ّ
املجتمع ،ألن بمجموعها ّ
يتكون املجتمع .فاإلسالم نظم الزواج وب ّ ن
حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة ،كما أشار إ ى أحكام
ّ
الطالق وما ي ﺮتب عليه بالنسبة للزوج ن ؤالابناء ،ونظم العالقة

ب ن ٓالاباء ؤالابناء بضبط حق وواجب كل واحد م ما نحو ٓالاخر
ّ
ودعم صلة الرحم ،وحفظ حقوق الناس باختالف ديانا م ي
السلم والحرب ،ألن طاقات الفرد ال قيمة لها بمعزل عن طاقات
الجماعة.
 -٣/٢الوظيفة السياسية:
ّ
لقد أثر ٕالاسالم ي حياة العرب السياسية ،حيث توحدت قبائل
العرب تحت لوائه ،فصار لهم حاكم واحد هو الن ) (ثم خلفاؤﻩ
ً
من بعدﻩ ،فجعل للخليفة ً
مهاما وشروطا وب ن حقوقه وواجباته
َ
نحو الرعية فكان "عقد ٕالامامة مل ْن يقوم ا ي ٔالامة واجب
باإلجماع ،كما جعل مبدأ الشورى من أهم مقومات نظام الحكم ي
ٕالاسالم ،به نطق القرآن وجاءت به السنة وأجمع عليه الفقهاء ...
ومن مقومات نظام الحكم ي ٕالاسالم الخضوع لسلطان ٕالاسالم فال
طاعة ملخلوق ي معصية الخالق" (٢٤)،ولم يقف ٕالاسالم عند تنظيم
ّ
ّ
نظم عالقا ا الخارجية ً
أيضا ،فحث ع ى
الدولة من الداخل بل
اح ﺮام املعاهدات والعقود والعهود ح مع غ ﺮ املسلم ن.
 -٤/٢الوظيفة الاقتصادية:
ٕالانسان يبذل كث ًﺮا من الجهد والنشاط ي سبيل الحصول ع ى
وسائل العيش ،وال شك أن هذا النشاط املبذول من كل إنسان هو
ضروري لتوف ﺮ وسائل العيش لآلخرين ،ألن ٕالانسان ال يستطيع
توف ﺮ جميع احتياجاته بمفردﻩ ،وقد جاء ٕالاسالم بقواعد وضوابط
ّ
تنظم النشاط الاقتصادي ،حيث جعل أفضل الكسب ،كسب
ّ
الرجل من يدﻩ ،ونﻬ عن التسول ،ونظم أمور التجارة ب ن البائع
ّ
ّ
وحرم الربا ي املعامالت ،وحث ع ى الزكاة ليضمن
واملش ﺮي،
ّ
التكافل الاجتما ي ،ودعا إ ى ٕالاكثار من الصدقات ،وب ن أمور ٕالارث
وكيفية تقسيمه ح ال يؤدي ذلك إ ى تكديس ال ﺮوات" ،فالنشاط
الاقتصادي الذي يؤتي ثمارﻩ ال بد أن ينبعث من فكر ناضج وخ ﺮة
مسبقة ،وأن يس ﺮ ع ى قواعد مضبوطة وخطوات مدروسة ح
يضمن املجتمع التطور الاقتصادي الالزم ،فكل عشوائي يكون
)(٢٥
مص ﺮﻩ الفشل أو تكون نتائجه آنية سريعة الزوال".
 -٥/٢الوظيفة الجمالية:
ّ
اعت ٕالاسالم بالذوق الجما ي ي املظهر ،فسن طهارة الجسم
ً
والثوب واملكان ،وجعل هذﻩ الطهارة شرطا ي قبول العبادات ،كما
ّ
فسن التحية ب ن املؤمن ن وحث ع ى
حرص ع ى الجمال اللفظي،
ّ
النطق بالكالم الجميل وحذر من الكالم الخبيث ،كما جعل سبحانه
وتعا ى الكون آية من آيات الجمال ،وأمر ٕالانسان أن ّ
يتدبر ي هذﻩ
ٓالاية ،فالتصور ٕالاسالمي للكون تصور جميل ،فالسماء مزينة
باملصابيح ،ؤالارض مكسوة بألوان مختلفة من النباتات" ،فالقرآن
يوجه ٕالانسان نحو جمال الكون كله ،ألن إدراك الحال املوجود
يؤدي إ ى إدراك جمال خالق الوجود" (٢٦)،فاإلسالم يحرص ع ى
الجمال ي كل نوا ي الحياة ألنه دين حياة ،والحياة تستد ي
ّ
الجمال .و ذﻩ الوظائف املختلفة للقيم ٕالاسالمية تنظم حياة
ً
ٕالانسان فوق هذﻩ ٔالارض مما يجعله منوطا باملسؤولية امللقاة ع ى
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عاتقه ي إعمار ٔالارض والاستخالف ف ا فكل ٔالامور مضبوطة
وميسرة له ألن تقوم بمهمة بناء حضارة إنسانية تعيش تحت راية
ٕالاسالم ي سلم وأمان وطمأنينة.

 
}^ í³
ملا كانت القيم الدينية من العوامل ٔالاساسية ي دفع عجلة
التقدم والبناء وٕالاسهام الفاعل ي الحضارة ٕالانسانية ،ملا تحويه
من حوافز ودوافع وحقائق وأهداف تأخذ بيد ٕالانسان إ ى العمل
الصالح ،الذي يعود بالنفع عليه وع ى مجتمعه ي آن واحد ،فقد
ركز مالك بن ن ي دراساته املتعددة ملشاكل الحضارة ع ى الجانب
الرو ي ،وب ن دور القيم ٕالاسالمية ي بناء حضارة إنسانية للناس
ج ً
ميعا ،وعند مالمسة هذا املوضوع بالدراسة خلصنا إ ى نتائج
أهمها:
 يرى مالك بن ن أن ٕالاسالم الذي يأمر ٕالانسان باإليمان باهلل
ً
ً
ً
إيمانا كامال صادقا فهو ي الوقت نفسه يدعوﻩ إ ى الواقع،
ليعمل من أجل خ ﺮ أخيه ال ي النسب واملواطنة وال ي العقيدة
والدم ،وإنما أخوﻩ ي ٕالانسانية.
 إن السبيل إ ى تحقيق حضارة هو تربية ٔالافراد ع ى ٔالاهداف
الروحية والاجتماعية وٕالانسانية ال دعا إل ا ٕالاسالم.
 وإذا كان منطلق الحضارة ٕالانسانية كياننا الدي فال يمكن أن
نغفل الاستفادة من تجارب ٓالاخرين ي ش امليادين ،شرط أن
نعط ا الصبغة ٕالاسالمية.
 إن ي أفكار مالك بن ن مشروع حضاري مكتمل التصميم،
لذلك يجب ع ى ٔالامة ٕالاسالمية ٕالافادة منه إلعادة بناء الصرح
الحضاري لألمة ٕالاسالمية من جديد.
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عبد الرحمن بالغ ،الحرف واملهن املرافقة ملسالك القوافل ي املغرب
ً
أنموذجا -.دورية كان التاريخية-.
ٔالاوسط :مراكز املسالك الصحراوية
العدد الرابع والعشرون؛ يونيو  .٢٠١٤ص .١١٣ – ١٠٨
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إن تفكيك الحرف واملهن املرافقة للقافلة ،يتطلب ً
جهدا ً
علميا
ً
وصناعة تاريخية ،تمكن الباحث من فرز مكونات القافلة ،وصوال
إ ى تشخيص ٔالانشطة املرافقة لها ،أو بعبارة أصح الدوالب املحرك
لعجال ا ،كما أن املراكز أو محطات ال ود الصحراوية ،نشأت
وتطورت بحكم موقعها وفق ثنائية موارد املياﻩ ،ومسارات حركة
القوافل .نستطيع أن نفهم حركية هذﻩ املراكز الاقتصادية واملالية،
بالنظر إ ى محتويات أسواقها ،وتقاليد ساكن ا ،فوظيف ا اقتصادية
ً
وحضارية بالنسبة للقوافل ،ح أننا نجد قرى
ومدنا هجرت ،أو
فقدت مكان ا مثل سجلماسة ،بفعل تحول الطريق التجاري ع ا
إ ى وجهات أخرى ،فاملكاسب واملنافع متبادلة ب ن القافلة املتنقلة
واملراكز الثابتة ،بفضل ما توفرﻩ الحرف واملهن للطرف ن ،فمن
املراكز تتغذى القافلة ،و ا تس ﺮيح الدواب والركبان ،وف ا يلتقي
التجار بالصلحاء والعلماء.
إن اختيار هذا املوضوع و ذا الطرح ،دفع له الحديث
املتواتر عن القوافل التجارية ومسالكها سيما الصحراوية ،سواء ي
كتب الجغرافي ن والرحالة والباحث ن ،وهو ي الغالب توصيف
للركب ومساراته ومزاراته وأسواقه ،والقارئ لها يجد صعوبة ،ي
ً
استيعاب مقدرة القافلة ال تنطلق مثال من تلمسان ،ح تصل
إ ى تمبكتو ع ﺮ الفيا ي والقفار ،أو من قرى واد ج ﺮ ،ح تصل إ ى
فزان وأكدز وغ ﺮها ،ومرد هذا الاستغراب ي تقديري ،يعود إ ى جهل
القارئ بتكوين القافلة من جهة ،وما توفرﻩ املحطات واملراكز من
دعم لوجيس  ،لها من جهة ثانية ،وال بدو ا يفتقد التواصل ب ن
سواحل ودواخل املغرب ٔالاوسط.
وعليه ٕالاشكالية املراد معالج ا ي هذﻩ املداخلة تتمثل ي مدى
مساهمة ٔالانشطة الحرفية واملهنية ي تطور مراكز املسالك
الصحراوية؟ وهل من عالقة تجعل الحرف واملهن املمارسة بقرى
الصحراء مرتبطة بالقوافل التجارية والحجية؟ وسأعالج ٕالاشكالية
املطروحة من ثالث عناصر رئيسةً :
بدء باملقاطع الصحراوية ملسالك
ومفاوز املغرب ٔالاوسط ،ثم النشاطات املمارسة ي املراكز
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إن تموضع قرى واحات الصحراء ،ع ى املسالك التجارية ،ب ن
سواحل املغرب ٔالاوسط والسودان الغربي ،جعل م ا مركز عبور
ً
وتموين بالسلع ،ومجاال يسهر ع ى خدمة الركبان والدواب .هذﻩ
املكانة الجغرافية ،للواحات والقرى الصحراوية ي املغرب ٔالاوسط،
ً
ً
ً
واجتماعيا ،حيث نشطت ا الحرف
اقتصاديا
مضمونا
أعط ا
اليدوية ،وبعض الخدمات املرتبطة بحركة القوافل ،امل ﺮددة ب ن
السواحل والدواخل .فاملكاسب كانت متبادلة ب ن ساكنة تلك
املواضع والقوافل التجاريةً .
تبعا لذلك شهدت املسالك الصحراوية
ي املغرب ٔالاوسط ،نشأة وتطور عدد من القرى واملدن ،ارتبطت
وظيف ا الاقتصادية واملالية بما توفرﻩ للقوافل من خدمات وسلع.
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الصحراوية ،وأخ ًﺮا عالقة الحرف واملهن بتطور املراكز الصحراوية
ي املغرب ٔالاوسط.
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 الطريق من تلمسان إ ى توات ثم إ ى تنبكت وأكدز أو تغازا.
 الطريق من تكرت وورجالن إ ى جاو ويتصل هذا الطريق بموانئ
املغرب ٔالاوسط.
وهناك مفاوز ،تربط شمال املغرب ٔالاوسط بجنوب الصحراء:
 الطريق من توزر وغدامس إ ى صحراء ٔالاهجار ثم إ ى فقاو ،لكن
هذا الطريق حسب الجغرافي ن قليل الفائدة لعدم وجود
محطات تجارية أخرى ،تمكن القوافل من التبادل ،لذلك لم
ً
يكن مطروقا بشكل كب ﺮ من طرف التجار.
 الطريق من غدامس إ ى أودغشت وغانة وغيارو وكومب صالح
وتادمكت ،ع ﺮ ورجالن وتوات.
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إن تموضع قرى وواحات املغرب ٔالاوسط ع ى خط س ﺮ القوافل
ً
ب ن السواحل شماال ،ودواخل الصحراء إ ى مشارف السودان
جنوبا من جهة ،وب ن سجلماسة ودرعة ً
الغربي ً
غربا إ ى فزان وأوجلة
ً
شرقا من جهة ثانية ،جعل م ا فضاء للعبور والتموين ،للقوافل
ً
التجارية والحجية ،مما جعلها مجاال للبناء والنشاط الاقتصادي
والاجتما ي ي صحراء املغرب ٔالاوسط.
الطرق التجارية العابرة لصحراء املغرب الوسط ،عرفت
ً
ً
ابتداء من القرن )٢هـ٧/م( ،بفضل حركية بعض التجمعات
انتعاشا
العمرانية ،ي اتجاﻩ التعامل مع الجوار أك ﺮ من ذي قبل ،وساهم
الامتداد املذه  ،ي إنشاء واحات جديدة أو تنشيط بعضها ع ى يد
ً
قصورا
الجماعات الاباضية ،كغرداية وورجالن ،كما اختطت زناتة
لها مثل بودة وتمنطيط وتسابيت ثم تيكورارين ،إ ى أن استو ى
عل ا عرب املعقل ووضعوا ٕالاتاوات ع ى أهلها (٩).هذﻩ الطرق
شكلت أجراء مهمة من مسارات عاملية ،ربطت أسواق املغرب
ً
ٔالاوسط والسودان الغربي بحوض املتوسط ،خاصة مع حالة
الالستقرار ال عرفها الطريق الغربي ،املمتد من فاس إ ى أودغشت،
قبيل سيطرة السعدي ن ع ى مراكش .وتتمثل هذﻩ ٔالاجزاء من
الشمال إ ى الجنوب ،فيما ي ي:
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ي الغالب تحتل الكتابات التاريخية عن املراكز الشمالية
ً
للمغرب ٔالاوسط مكانة متقدمة ً
ً
جدا ،مقارنة بما دون
علميا عن
ضفاف الصحراء ومراكزها الواحية ،رغم أن الصحراء تمثل ثل
مساحة املنطقةً ،
علما بأن ازدهار املراكز الشمالية قائم نسبة كب ﺮة
ع ى ما قدمته السواحل الرملية من خدمات لتجار الذهب وامللح
والعبيد ،إذ يعت ﺮ السودان الغربي منذ القرن )٢هـ٨/م( ،وح
اكتشاف أمريكا ،املصدر الرئيس لتمويل العالم بالذهب حسب
)(١
"ميوني".
ً
لم تكن صحراء املغرب ٔالاوسط ،خالل التاريخ حاجزا ي وجه
التواصل الحضاري الفعال ب ن الشمال والجنوب أو الشرق
ً
والغرب ،خاصة مع انتشار الاسالم بواحات صحراء املغرب الوسط
وبالد السودان الغربي ،إذ يش ﺮ كل من العروي ولومباردو حسب
الباحث زني ﺮ ،أن الاتصال التجاري ي إفريقيا السوداء لم يتم إال
ي عهد الاسالم وع ى يد املسلم ن ،ويستبعد البعض أن يكون
القدماء عرفوا الصحراء جنوب توات أو فزان ،وأن املعرفة لم تقر
)(٢
إال مع العرب املسلم ن.
ي ح ن هناك دراسات أخرى ،م ا ما جاء ي كتاب "ال ﺮتغاليون
ً
ي غرب إفريقيا" ،من أن جنوب الصحراء الك ﺮى كان مطروقا منذ
الف ﺮة القديمة ،حيث كان ضمن مجال نفوذ الرومان ،إذ تمكن
القائد الروماني سبتيموس فالكوس ) ،(Septimus Flacusمن قيادة
ً
مستخدما ي ذلك
حملة عسكرية وصلت إ ى حدود بالد السودان،
)(٣
الجمل حوا ي القرن التاسع عشر قبل امليالد ،إذ شكل بداية
استخدامه نقلة نوعية ي النقل والتنقل ع ﺮ القفار ،مع ما يمتاز به
من مؤهالت متالئمة مع الطبيعة الصحراوية ،ي تنشيط التجارة
ب ن الشمال والجنوب ،كما ساعد ع ى هجرة ال ﺮبر من الشمال إ ى
ً
الجنوب (٤)،خاصة زناتة.
ً
مناخيا
رغم الصعوبات ال يطرحها املجال الصحراوي،
ً
ً
وأمنيا ،مع ما ي البعد ب ن املراكز من تحمل للجوع
وتضاريسيا
والعطش ،لم يتوقف ارتياد الصحراء وتعم ﺮها ،العتبارات روحية
واقتصادية وحضارية ،لذلك تماهت هذﻩ الصعوبات ي النتائج
ؤالارباح العظيمة امل ﺮتبة ع ى اجتياز الصحراء ،و ي كل الاتجاهات،
وعليه ال يمكن الحديث عن عزلة جغرافية بالنسبة للمناطق
الصحراوية ،كما تحدثت عن ذلك ٔالابحاث الغربية حسب عبد ﷲ
العروي (٥)،وال تعزوها إ ى قلة املاء ،لكن كتابات الجغرافيا
والرحلة ،تؤكد أن املاء موجود ي الصحراء ،والحصول عليه لم
يكن باألمر الشاق ،وأن أبعد مسافة ي الصحراء ،ب ن موردين للماء
قد توجد ع ى مسافة ثمانية أيام حسب البكري (٦)،و ي إما أن
تكون ي شكل آبار ال يتعدى عمقها بضعة أمتار أو ً
عيونا جارية أو
آبار يندفع م ا املاء إ ى سطح ٔالارض (٧)،أو تكون ي شكل فقاق ﺮ

ً
جمع فقارة ،خاصة ي منطقة توات ،حيث اختلف مؤرخو املنطقة
ي ف ﺮة إنشا ا والعناصر السكانية ال ابتدأت بحفراها ،و ي ذلك
ً
اعتمادا
يورد الباحث مقدم م ﺮوك ،إحدى عشرة فرضية إلنشا ا،
ع ى املصادر املخطوطة ي املنطقة (٨).إن ما منا ي السياق هو
مساهمة الفقارة ي انسيابية الحركة القوافلية باتجاﻩ الجنوب
والشرق ،ع ﺮ واحات تمنططيط ،وكورارة ،وتيدكيلت.
يشكل مجال صحراء املغرب ٔالاوسط منطقة عبور رئيسة ب ن
ٔالاطراف املغاربية واملتوسطية والسودانية ،وإن طرح مشكلة ندرة
املاء ي صحراء املغرب ٔالاوسط كعامل معطل لالرتياد ،تفندﻩ
ً
الكتابات التاريخية املصدرية ،فضال عما تح ى به التجار من كفاءة،
تجمع ب ن الجرأة والحذر واملغامرة وال ﺮوي والشجاعة؛ فكانت
الصعوبات نقاط تقوية للتجاوز وبلوغ املقاصد.
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حظي هذا املقطع بتوصيف شامل من لدن جغراف القرن
)١٠هـ١٦/م( ،ورحالة القرن )١١هـ١٧/م( ،مثل العيا  ،الذي
ووصف مسالكه وأسواقه بمعاينة مباشرة
أسهب ي تعداد قراﻩ،
ِ
سنة ١٦٦١م ،فأول قرية ذكرها ع ى هذا املسار من صحراء املغرب
ٔالاوسط ،قرية إيج ي و ي أول قرى وادي الساورة ،ثم نزل الركب
الذي كان يقله ،بقرية مازر ،ثم قرى ب عباس الثالث ،وبش ﺮ إ ى
أن وصلت القافلة إ ى منطقة يقال لها فم املدفع حيث يلتقي هذا
الطريق بطريق صابر ال تقطع الحمادة ،ثم يعدد القرى ال ع ى
طريق الساورة باتجاﻩ توات ،كـب يخلف ،زاوية سيدي أحمد بن
موﺳ  ،إ ى أن نزلت القافلة للمبيت ع ى ماء تمغارن ،وبمقابلها ع ى
الضفة اليسرى لواد الساورة ،توجد قرى أوالد رافع.
تمثل قرى أوالد رافع حسب العيا  ،آخر حدود منطقة
الساورة ،ليبدأ إقليم توات بقرى تسابيت ،حيث تتجمع القوافل
ٓالاتية من بالد السودان ) تنبكت وأكدز ( ،والقادمة من املغرب ،ثم
ً
يسارا إ ى بالد أوكروت من بالد تيكورارين ،ثم إ ى
اتجه الطريق
ورجالن مرو ًرا بوادي إيمكيدن ،ومن ورجالن إ ى قاعدة وادي ريغ
تكرت ،ثم إ ى سوف ،ال تشرف ع ى بالد نفزاوة (١١).يتضح من
كالم العيا عن هذا الطريق الذي يربط جنوب غرب املغرب
ٔالاوسط ،بشمال شرقه ،أن أغلب أجزائه ي بمحاذاة ٔالاودية
ً
الصحراوية كواد الساورة ،ومسعود وواد الحناء ،وصوال إ ى واد ريغ
ً
ع ﺮ وادي مقيدن ،كما أن هذا الطريق كان مطروقا بشكل كب ﺮ
ً
خالل القرن )١١هـ١٧/م( ،خاصة من طرف قوافل الحجيج ،وأغلب
ً
ما يم هذا الطريق ك ﺮة واحاته فضال عن تردد ٔالاعراب ع ى
أسواقه.
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لم تنشط التجارة ع ﺮ الصحراء رغم صعوبا ا ،إال مع ٔالارباح
امل ﺮتبة عن هذﻩ املغامرة ،أو ألداء فريضة الحج ،بسبب أخبار
الركبان عن املسالك ،وما دونه الرحالة والجغرافيون عن الصحراء
ومسالكها؛ فكانت كتابا م خرائط توج ية ،ولوحات ترسم عادات
املجتمعات املتمركزة ي نقاط التوقف ،ح أصبحت اتجاهات
الطرق ومراكزها ؤالابعاد بي ا معلومة .هذﻩ املعطيات الجغرافية
ً
معرفيا أو ما يمكن أسمية
والاقتصادية واملجتمعية ،تمثل ز ًادا
"دعم نفﺴ ومعلوماتي" ،الذي يشجع مرتادي املسالك ع ى خوض
املغامرة والتمتع بصعوبا ا ،إ ى جانب هذا الدعم نجد دعم
لوجس  ،منه ما هو ي ذاتية القافلة وتشكيل ا ،ومنه ما تتقوى به
ي املراكز الصحراوية ،لدعم طاق ا ع ى الحركة ي الفيا ي ،وعليه
فالقوافل بحاجة إ ى مرافقة داعمة و ي تلك الحرف واملهن املتوفرة
ي املراكز ،ومرافقة دائمة ،و ي ال تساير الركب ي حله وترحاله.
 -١/٣املرافقة الداعمة:
تمثل هذﻩ املرافقة عادة ،ما تتغذى به القوافل عندما تحط
رحالها ي املدن والقرى الصحراوية ،لذلك نجد القوافل تتحمل
املشاق وتتقدم ببطء ي اتجاﻩ املراكز ،حيث تتدعم بكل ما تحتاجه

الستكمال مس ﺮها .فالقوافل القادمة من تلمسان وفاس ،باتجاﻩ
ً
تمبكتو ستأخذ الطريق املار بتوات بحثا عن ٔالامن ،الذي افتقدﻩ
الطريق الصحراوي الغربي ،الذي يمتد من ناحية السوس إ ى والتة،
لك ﺮة غارات ٔالاعراب ع ى سابل ا؛) (١٢فلذلك يعت ﺮ ٔالامن العامل
ٔالاول املتحكم ي تحديد مسار القافلة ومكان نزولها.
تعت ﺮ توات أعظم املراكز الصحراوية ع ى الطريق الصحراوي
ٔالاوسط ذات نخيل وأشجار وعيون ،تبعد عن سجلماسة ثالثة عشر
يوما ،وألول السودان عشرون ً
ً
يوما ،ولبالد الزاب عشرة أيام ،تتكون
من مئ قصر خالل القرن )١١هـ١٨/م( ،أوسطهما تمنطيط وبودة
)(١٣
وتيم .
حفل إقليم توات بتوصيف من لدن الرحالة والجغرافي ن
واملؤرخ ن ،ملوقعه الاس ﺮاتي ي ولتمتعه بأنشطة حرفية ومهنية
داعمة للقوافل التجارية؛ فهو حسب ابن خلدون بلد متبحر ي
العمران ،ومنطقة تجمع القوافل امل ﺮددة من املغرب إ ى السودان
ً
الغربي (١٤)،وحسب الفشتا ي "أوسع ً
وطنا وأفسح مجاال وأقرب
ً
ً
وجوارا وإ ى قطر تيكورارين ،وهو أعظم اش ًارا
للسودان اتصاال
ً
وأعرف ً
جانبا وأعظم أقاليم املغرب
نقيبا وأشد شوكة وأحسن
وأك ﺮها ً
أمما وأفسحها خطة ،انتظم عمرانه واتصلت نخيله
)(١٥
وتراصفت قصورﻩ ع ى مسافة ثالث ن مراحلة أو أك ﺮ".
ً
وطبيعيا ممتازاً
ً
مجاال جغر ً
افيا
هذﻩ املؤهالت جعلت من توات
وفق معطيات الصحراء ،وانعكست هذﻩ ٔالاهمية ع ى الساكنة،
الرتباط أنشط م بخدمة القوافل التجارية؛ فسكان توات أغل م
أغنياء ،أل م اعتادوا الذهاب كث ًﺮا بسلعهم إ ى السودان ع ى حد
تعب ﺮ الوزان ،ومن مظاهر هذا الغ أن فرضت عل م مؤنة القا
أبي ي ي بن محمد من طرف السلطان سنة  ٨١٥هـ ،بـ )(٥٠٠
ً )(١٦
مثقال عينا.
كان مركز توات يقدم ً
دعما كب ًﺮا للقوافل ،فأسواقها عامرة
ً
باملنتجات الفالحية من تمر وعنب وشع ﺮ والقمح ،فضال عن بعض
املنتجات الحرفية كال ﺮانس والحياك (١٧)،والقرب والنعال الجلدية
وغ ﺮها ،وأدوات مصنوعة من سعف وجدوع النخل ،زيادة ع ى
املنتجات الرعوية مثل لحم الجمال ،والشحم املالح ،الذي يأتي به
)(١٨
التجار من فاس وتلمسان ويلقى ً
رواجا كب ًﺮا بأسواق املنطقة.
ً
فضال عن التجارة الخارجية إلقليم توات مع الجوار ،فقد
عرفت قرى ٕالاقليم تجارة بينية "داخلية" ،تنشطها القبائل ،مثل
)(١٩
قبيلة عبيد ﷲ من عرب املعقل ،ي تجار ا ب ن توات وتنطيط،
وقبيلة "أدوغ" ال ﺮبرية برقان ،ال كانت تأتي بالرقيق وعروض
التجارة من بالد التكرور ،وتمر ع ى القرى التواتية؛ فتبيع الرقيق
إ ى الدغامشة والزروي وتيكورارين ،وتش ﺮي
والعروض وتم
)(٢٠
الكسوة وترجع بلدها.
كما اش ر سكان املنطقة بإكرام الضيف ومن جمل م ركب
القوافل ،فقد كانوا يجدون كل ال ﺮحاب من التواتي ن وغ ﺮهم من
ساكنة املراكز الصحراوية )وأك ﺮ بربر املغرب الذين من سجلماسة
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إ ى السوس ...إ ى نوا ي ت رت وإ ى ...تنس واملسيلة وبسكرة وطبنة...
يضيفون املارة ويطعمون الطعام( (٢١)،لذلك قلت إن لم أقل
انعدمت ا الفنادق ،فأهل املنطقة كانوا يؤون الغرباء ي منازلهم
)(٢٢
بدون أجر ،وال يمسو م بسوء.
ويذكر صاحب كتاب "نسيم النفحات" ،أن ظاهرة إطعام وإيواء
الغرباء أصيلة ي املجتمع التواتي ،وعاد م ي ذلك ،إذا توفرت
الزاوية ي القصر؛ فإن املسافر يقصدها ،حيث يجد كل ما يحتاج
إليه ،ح علف دابته ،وإن لم تكن بالقصر زاوية؛ فإن أهل القصر
لهم عادة ،أن لكل واحد م م نوبة وال يتخلف عن النظام عندهم
ولو طال مقام الضيف بالزاوية؛ فإن ضيافته َبم ْن معه ستبقى
مستمرة إ ى ح ن ترحاله (٢٣)،وتتمثل موارد الزاوية إما من ٔالاحباس
أو التجارة ،حيث كان لزاوية ع ي بن أحني تسعمائة جمل تتجر مع
)(٢٤
بالد السودان.
توجد شمال توات مراكز للقوافل ع ى طول وادي الساورة
وك ﺮ ،م ا قصور ب قومي ،وواكدة ،ا أسواق داعمة للقوافل،
حيث يبيعو م الخيل ال يسوقوها أهلها من فاس ،ليبيعها التجار
ً
إ ى ملوك السودان الغربي ،وكبار املوظف ن بأثمان مرتفعة (٢٥)،فضال
عن قرى وادي الساورة ال ذكرها العيا م ا الغابة ،و ي
ََ
مجموعة من القرى امل ﺮابطة فيما بي ا بواحات النخيل ح ت َﺮاءى
للناظر من بعيد كأ ا سواد ،لذلك نع ا العيا بالغابة ،ال كانت
)(٢٦
تقصدها العرب والقوافل للم ﺮة.
ً
نظرا
اش رت بعض املراكز مثل توات بحرفة الصرافة،
الرتباطها بأسواق السودان وقر ا م ا ،وشهدت أسواق الذهب
ً
ً
بتوات خالل النصف الثاني من القرن )١١هـ١٧/م( ،هبوطا مقارنة
باألسواق املجاورة ،حيث يذكر العيا أن الحجاج الذين كانوا
بمعيته أخروا الصرف إ ى توات ألنه أرخص من تافياللت حيث بيع
املثقال بـ أربع وعشرين موزونة (٢٧).كما عرفت بعض املراكز مثل
ورجالن بصك العملة ،باستعمال الذهب القادم أل ا من السودان
"ورجالن مدينة ف ا قبائل مشرفون وتجار أغنياء يتجولون ي بالد
السودان إ ى غانة فيخرجون م ا الت ﺮ ويضربون ي بالدهم السكة
باسمهم" (٢٨)،ومنه نؤكد ما جاء به الباروني من أن ورجالن تحتل
املركز الريادي ي قيادة قوافل التجارة إ ى بالد السودان (٢٩).كما
عرفت حواف هذﻩ املراكز حرفة الر ي ،ال أم ا ٔالاعراب ،وهم
يغدون بمنتجا ا ٔالاسواق املجاورة ،بالسمن واللحم والوبر والصوف
الالزم لصناعة الخيم واملالبس ،مثل ورجالن ال كانت كث ﺮة
الصناع وسكا ا أغنياء (٣٠)،حيث نشطت هذﻩ الحرف املرتبطة
باملواد ٔالاولية املحلية من جهة ،واملنتوج املوجه لتجار القوافل من
جهة ثانية.
كث ًﺮا ما نعت الوزان أسواق املراكز الغربية من صحراء املغرب
ٔالاوسط ،بقلة املنتجات الحيوانية من لحوم وسمن ،لكن نجد
العيا يشيد باملراكز الصحراوية الوسطى والشرقية ،مثل ورجالن
وبسكرة ،ي توف ﺮ هذﻩ املنتجات وبأثمان رخيصة (٣١)،وأسواق تكرت

وبسكرة ،توفر لهم تمر من أطيب الثمار ،ح أن كل عشر تمرات
من تمر بسكر بيعت ي أسواق تنبكت بخمس ودعات (٣٢)،ألن بالد
السودان حسب البكري ،خالية من التمر ،إال ما يأت ا من بالد
الزاب ،عن طريق تجار وركالن (٣٣)،ويجد تمر بسكرة كذلك ً
رواجا
بأسواق تونس وبجاية (٣٤)،كما توفر ورجالن للقوافل التجارية
الذاهبة للسودان الحنطة ،إذ يقول الحم ﺮي عندما يتحدث عن
تنبكت" وأك ﺮ ما يزرعون الذرة ،وربما جلبت الحنطة إل م من بالد
)(٣٥
وركالن وغ ﺮها".
لقد كانت الحرف واملهن املنتشرة ي املراكز الصحراوية داعمة
للقوافل ،رغم محدودية تنوعها ،بحكم املوارد املتوفرة؛ فكانت
حرفة الزراعة والر ي أهمها ،بما توفرﻩ للقوافل من احتياجات
ضرورية ،مع عروض مقبولة للمنتجات الحرفية ،تساهم ي تنوع
البضائع املسوقة ي السودان الغربي ،بينما الجوانب الخدماتية
ذﻩ املراكز كالفندقة واملطاعم ،فال تذكر لنا املصادر -ع ى ٔالاقل ما
توفر لدينا -عناها ء ،وهذا العتبارات سبق طرحها.
 -٢/٣املرافقة الدائمة )املسايرة(:
إ ى جانب املرافقة الداعمة ،نجد حرف ومهن لصيقة بالقوافل
ي حلها وترحالها ،وال تكاد تخلو قافلة م ا ،وبالتا ي فﻬ دائمة طاملا
القافلة تس ﺮ ،حيث تحافظ ع ى أمن وخط س ﺮ القافلة ،وتقدم لها
الخدمات .كانت القافلة الواحدة عبارة عن مدينة متحركة ،ف ا
املؤذن وٕالامام والقا والشيخ والرئيس ،كل مجموعة من هؤالء
يتكون مجلس القافلة ،ومن بي م ينتخب شيخ القافلة ،كما كان
بالقافلة الحراس والفنانون واملغنون واملصرفيون والتجار والسياح
والحجاج واملتسكعون واملتجولون ،والكث ﺮ من أخالط الناس واملهن،
وتدل املعطيات أن القافلة لم تكن عربة تحمل البضائع فحسب،
بل تمثل ي ذا ا شبكة اجتماعية متكاملة ووعاء ناقل للحضارة
ً
ً
وخارجيا ،ويمكن أن أصف القافلة أ ا شركة ذات
داخليا
متفاعل
مهمة محددة ووجهة معروفة ،يضبطها قانون يسهر ع ى تنفيذﻩ
مجلس القافلة ،برئاسة "شيخ القافلة".
تتمثل مهمة رئيس الركب ،ي التفاوض مع سلطات املناطق ال
تع ﺮها القافلة ،حيث يذكر الوزان أن شيخ القافلة ال كان ا
فاوض الطوارق ودفع لهم إتاوة املرور ،و ي ال تتجاوز قطعة قماش
تساوي ً
دينارا ع ى كل حمل جمل (٣٦)،كما أنه يؤمن للقافلة سلوك
أيسر املسالك ،و ي ذلك يقول العيا " :كان رحيلنا من ...
تيكورارين ...وأخذنا ع ى طريق واد إيمكيدن ومعنا رجل من
الخنافسة إك ﺮاﻩ أم ﺮ الركب يدلهم ع ى الطريق" (٣٧)،كما قد ي ﺮك
ً
واحدا من أصحابه ،ليدل من تأخر ليلتحق بالركب .وما
أم ﺮ الركب
منا ي هذﻩ الورقة تلك الحرف واملهن ال تسهر ع ى قيادة
القافلة وإصالح أعطا ا.
تش ﺮ كتب الرحالة والجغرافي ن ،أن بالقافلة وكالء أو دالل ن،
وهم وكالء للبائع ن يتعهدون السلع والبضائع من أصحا ا لبيعها
لهم ي أسواق أخرى مقابل أجرة كما كان يفعل سكان واكدة
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و ي ٔالاخ ﺮ نخلص إ ى الاستنتاجات التالية:

 أن صحراء املغرب ٔالاوسط ،رغم قساوة طبيع ا وامتدادا ا
ً
الجغرافية ،شكلت مجاال للتواصل الحضاري ب ن السواحل
والدواخل.
 املقاطع الصحراوية ،ومراكزها مثلث الرئة ال تتنفس م ا
القافلة التجارية والحجية ،كما أن أغلب املقاطع اتخذت
مسارها بجوار نقاط املاء.
 الحرف املهن املتمركزة ي املدن والقرى ،ساهمت ي ثراء
ساكن ا ،ودعمت وأثرت بضاعة القوافل ،السيما املتوجهة إ ى
السودان الغربي.
 القافلة كانت مدينة متحركة ،تحمل كل ما تحتاجه خالل
سفرها ،الذي يمتد ألشهر ،ويسهر ركبا ا كل حسب وظيفية
ع ى إنجاح مهم ا ،والعودة بما قل حمله وغال ثمنه.
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ً
فضال عن الخيول
وتبلبالت ،بإرسال بضاع م ال أغل ا من تمر،
)(٣٨
مع التجار الذاهب ن إ ى أسواق السودان الغربي .إ ى جانب
الوكالء  ،يشكل الدليل أو املرشد أو املخ ﺮ  ،بوصلة القافلة ،إذ
بدونه تتيه القافلة ي الفيا ي ،فقد حصل مع ركب العيا  ،أن
ً
أحدا من أفراد القافلة تاﻩ بنوا ي ٔالاغواط ،فوجدﻩ الدليل ر ً
اجعا
ً
متوجها نحو املغرب ،وقد تتسبب
من حيث جئنا ،وهو تائه يظن أنه
ٔالامطار ي ضياع ٔالاثر وعدم وضوح الرؤية للمخ ﺮ ،فينحرف عن
الطريق إ ى مسالك وعرة وأودية ،حي ا تتوقف القافلة حيث ي،
ويذهب أم ﺮ الركب واملخ ﺮ اللتماس الطريق (٣٩)،وقبله يش ﺮ ابن
خلدون أن املفازة ال ب ن تمنطيط وبلد ما ي ال تدي ف ا السبيل
)(٤٠
إال بالدليل الخب ﺮ من الطوارق.
وكانت بعض القبائل العربية تقوم بمرافقة القوافل بغرض
حماي ا من ٕالاغارة ،والتوجيه ،حيث بعث أم ﺮ الركب الذي كان فيه
ابن مليح )١٠٤٢-١٠٤٠هـ١٦٣٣-١٦٣٠ /م( ،إ ى وفد جراوة ملرافق م
لقطع البيداء "فالتقينا م بخنك وادي الساورة...وسرنا مع وفد
الجراوة لقطع البيداء ...ح قدمنا تبلبالت" (٤١).كما تضمنت
ً
القافلة عماال ،الذين توكل لهم مهام ،كتسوية ٓالابار املعرضة للردم
بسبب الزوابع الرملية ،حيث يقوم العمال ب ﺮميمها من الداخل
بواسطة عظام ٕالابل الهالكة ،ثم يغطو ا بجلودها ،ومن ضمن
ً
هؤالء العمال من يرحل مع القوافل بحثا عن العمل وال ﺮاء خارج
وطنه ،حيث يذكر الدا ي ي كتابه "التاريخ السياﺳ " ،أن بعض من
الذين كانوا يعملون ي استخراج امللح بـ "تغازا" هم من خارج
)(٤١
البلدة ،حيث يأتون مع القوافل كمنجمي ن.
وألن هذﻩ القوافل تجتاز إطارها الحضاري ،إ ى مناطق وحضارة
ومجتمعات أخرى ،تتكلم لغة غ ﺮ لغة سكان صحراء املغرب
ٔالاوسط ،لذلك فﻬ بحاجة إ ى أن يكون ضمن طاقمها م ﺮجم،
ً
يعرف لغة ٔالاقوام الذين سيتعاملون معهم خاصة بأرض السودان،
حيث يؤكد الوزان أن القافلة ال كان ف ا وصلت إ ى أرض
السودان ،وقام أم ﺮها بإكرامهم )رغم أنه ال يفهم لغتنا وال نفهم
لغته( ع ى حد قول الوزان ،وكانت املحادثة مع ٔالام ﺮ السوداني،
)(٤٢
بواسطة ترجمان.
ويشكل الجمالون عنصر مهم ي القافلة ،بحكم إقام م
ً
طبعا الجمال لذلك سموا
واقتيادهم لدواب القافلة وأك ﺮها
بالجمال ن - ،وهم غ ﺮ التجار ،-ذلك ما يفهم من رواية الوزان
عندما تمت دعوة الركب الذي كان فيه من طرف أحد أمراء
السودان ،لكن التجار رفضوا الدعوة بحجة بعد مقر إقامة ٔالام ﺮ
عن الجادة ،لكن حرص ٔالام ﺮ ع ى استضاف م اق ﺮح عل م أن يتابع
الجمالون السفر مع الدواب ،ويصحبه التجار (٤٣).إن التجارة ع ﺮ
الصحراء لم تكن تخضع للفو وحالة الالنظام ،بل املتمعن ي
حيثيا ا يكتشف مدى حرص التجار ع ى تقدير العواقب ،وع ى
عمق التنظيم ،بما يكفل الحفاظ ع ى النفس البشرية والبضاعة
التجارية.

}^ í³
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) (١زني ﺮ ،محمد .تجارة القوافل ي املغرب .املنظمة العربية لل ﺮبية والثقافة
والعلوم ،معهد البحوث والدراسات العربية :١٩٨٤ ،ص .١٦١
) (٢زني ﺮ ،محمد .املرجع السابق :ص .١٩٠ – ١٦١
) (٣طرخان ،إ ع .ال ﺮتغاليون ي غرب إفريقيا .القاهرة ،مطبعة جامعة القاهرة،
 ،١٩٦٧ص .٢٧
) (٤دونالد ،و .تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء .نيويورك .١٩٦٢ .بدون دار
النشر .ص ٢٥
) (٥العروي ،عبد ﷲ .تاريخ إفريقيا العام .اليونسكو .ج :١ص.٣٣١
) (٦البكري ،أبو عبيد) .بدون تاريخ الطبع( .املغرب ي ذكر بالد إفريقية واملغرب.
طبعة حجرية ،ص .١٦٤-١٦٣
) (٧ابن خلدون ،عبد الرحمن .تاريخ ابن خلدون ،ضبط امل ن ووضع الحوا
والفهارس :خليل شحادة .مراجعة :سهيل زكار .دار الفكر :ب ﺮوت:٢٠٠٠ ،
ص .٧٨
) (٨مقدم ،م .تغ ﺮ البنيات الزراعية ي املجتمع التواتي ،ط ،١الجزائر  ،دار
هومة :٢٠٠٨ .ص ص .٤٧ ٣٣
) (٩السالوي ،الناصري .الاستقصا ألخبار املغرب ٔالاق  .الدار البيضاء :دار
الكتاب :١٩٥٥ .ص .١٥٩
) (١٠الوزان ،الحسن .وصف إفريقيا .ترجمة محمد ح ي ومحمد ٔالاخضر،
منشورات الجمعية املغربية للتأليف وال ﺮجمة والنشر ،دار الغرب ٕالاسالم.
 :١٩٨٣ص  /١٣٣كعت ،محمود) .ب .ت( ،تاريخ الفتاش ،ب .مكان الطبع:
ص .١٨
) (١١العيا  ،أبو سالم ،الرحلة العياشية )١٦٦٣-١٦٦١م( ،حققها وقدم لها:
سعيد الفاض ي ،سليمان القر  .دار السويدي للنشر والتوزيعٕ ،الامارات
العربية املتحدة :٢٠٠٦ .ص ص .١٢٣ - ٧٦
) (١٢ابن خلدون ،املصدر السابق ،ج :٧ص .٧٧
) (١٣ابن عبد الكريم ،محمد ،كتاب درة أقالم ي أخبار املغرب بعد ٕالاسالم،
مخطوط خزانة كوسام والية أدرار ،الجزائر :الورقة.١ ،
) (١٤ابن خلدون ،املصدر السابق ،ج :٧ص.٧٧
) (١٥الفشتا ي ،عبد العزيز .مناهل الصفا ي مآثر موالينا الشرفا) .ب ت(.
دراسة وتحقيق عبد الكريم كريم ،مطبوعات وزارة ٔالاوقاف والشؤون
الاسالمية والثقافية .املغرب :ص .٧٣
) (١٦ابن عبد الكريم ،م .مخطوط :الورقة.١٨ ،
) (١٧باي بالعالم ،محمد .الرحلة العلية إ ى منطقة توات ،٢٠٠٥ ،مطبعة دار
هومة :ص.٦٤
) (١٨الوزان ،مصدر سابق ،ج :٢ص.١٣٤
) (١٩ابن خلدون ،مصدر سابق ،ج :٧ص.٧٧
) (٢٠ابن عبد الكريم ،م ،مخطوط :الورقة .٤٩
) (٢١ابن حوقل .أبو القاسم ،كتاب املسالك واملمالك ،١٨٧٢ ،مطبعة بريل،
مدينة ليدن :ص .٩٢
) (٢٢الوزان ،مصدر سابق ،ج :٢ص.١٣٤
) (٢٣الطاهري ،أحمد ،نسيم النفحات من أخبار توات ومن ا من الصالح ن
والعلماء والثقات.٢٠٠٠ .حققه وعلق عليه :عبد ﷲ الطاهري ،بدون
مكان الطبع  :ص.٦٠
) (٢٤ابن عبد الكريم ،م ،مخطوط :الورقة .٤٩
) (٢٥الوزان ،مصدر سابق .ج :٢ص .١٣٠
) (٢٦العيا  ،مصدر سابق .ج :١ص.٧٨
) (٢٧العيا  ،املصدر نفسه .ج :١ص.٨٠
)ٕ (٢٨الادريﺴ  ،ش .نزهة املشتاق ي اخ ﺮاق ٓالافاق .١٨٦٣ .مطابع بريل :مدينة
ليدن :ص.٧٣
) (٢٩الباروني ،سليمانٔ .الازهار الرياضية ي ملوك ٕالاباضية ،ب .ت ،ص .٩ – ٨

) (٣٠الوزان ،مصدر سابق ج :٢ص.١٣٦
) (٣١العيا  ،مصدر سابق.ج :١ص .١١٤ج ،٢ص .٥٤٠
) (٣٢كعت ،محمود .مصدر سابق :ص.٢١٩
) (٣٣البكري ،مصدر سابق :ص .٥٢
) (٣٤أبو الفداء ،عماد الدين إسماعيل .تقويم البلدان.١٨٣٠ .اعت بتصحيحه
وطبعه :البارون ماك كوك ن ديسالن ،طبع الطباعة السلطانية :باريس :ص
.١٣٩
ي
) (٣٥الحم ﺮ  ،محمد بن عبد املنعم ،الروض املعطار ي خ ﺮ ٔالاقطار.١٩٨٤ ،
حققه :إحسان عباس .مكتبة لبنان :ص.٥١٤
) (٣٦الوزان ،مصدر سابق ج :١ص.٦٠
) (٣٧العيا  ،مصدر سابق ،ج :١ص.١٠٧
) (٣٨الوزان ،مصدر سابق ،ج :٢ص .١٣٢
) (٣٩العيا  ،مصدر سابق ،ج :٢ص .٥٤٨ - ٥٤٧
) (٤٠ابن خلدون ،مصدر سابق ،ج :٧ص.٧٧
) (٤١الدا ي ،الهادي امل ﺮوك .التاريخ السياﺳ والاقتصادي إلفريقيا فيما وراء
الصحراء من اية القرن  ١٥إ ى بداية القرن  ،١٩٩٩ ،١٨الدار املصرية
اللبنانية ،القاهرة :ص.٢٩٧
) (٤٢الوزان ،مصدر سابق .ج :١ص.٦١
) (٤٣الوزان ،مصدر سابق .ج :١ص.٦٤
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أستاذ تاريخ ٕالاسالم والحضارة
املركز ال ﺮبوي الجهوي
وجدة – اململكة املغربية

"قــال الفقيــه الســيد ع ــي مصــباح :وملــا امتنــع شــيخنا ٔالاوحــد العــارف
ب ــاهلل س ــيدي عب ــد الس ــالم ب ــن حم ــدون جس ــوس م ــن املوافق ــة ع ــى
دي ــوان الحـ ـراط ن ال ــذي اخ ﺮع ــه ع ــدو ﷲ محم ــد ب ــن قاس ــم عل ــيلش
املراك للسلطان الجليل موالنا إسماعيل ابن الشـريف حسـبما هـو
مش ـ ــهور ،حق ـ ــد الس ـ ــلطان ع ـ ــى الش ـ ــيخ امل ـ ــذكور ،فاستق ـ ـ عام ـ ــة
أموال ــه ،وأج ــرى علي ــه أن ــواع الع ــذاب ،فلم ــا ف ــرغ جمي ــع م ــا يمل ــك ه ــو
وأوالدﻩ ونســاؤﻩ وبيعــت دورﻩ ورباعــه وأصــوله وكتبــه ،وكــان يطــاف بــه
ــي ٔالاســواق وينــادى عليــه مــن يفــدي هــذا ٔالاسـ ﺮ ،والنــاس ترمــي عليــه
بالصــدقات مــن دراهــم وح ــي وحــوائج أيامــا كث ــﺮة فيــذهبون بمــا يرمــى
عليــه حيــث ذهبــوا بأموالــه ،فبقــي كــذلك مــا يقــرب مــن الســنة ،فكــان
ي ذلك محنة عظيمة له ولعامة املسلم ن وخاص م .ثم ي آخر ذلـك
أمــر بقتلــه فقتــل خنقــا بعــد أن توضــأ وص ـ ى م ـا شــاء ﷲ ودعــا ق ــرب
الســجن مــن ليلــة الخم ــيس لخمــس ليــال بق ـ ن مــن ربي ــع الثــاني س ــنة
ً
 ،١١٢١ودفن ليال ع ى يد القائد أبي ع ي الروﺳ .
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عبد العزيز غوردو ،إدماج الحراط ن ضمن عبيد البخاري :من
املجا ة الجدلية إ ى التصفية الجسدية )من خالل الضعيف( -.دورية
كان التاريخية -.العدد الرابع والعشرون؛ يونيو  .٢٠١٤ص – ١١٤
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يندرج العمل املق ﺮح هنا ضمن مشروع يعيد النظر ،باملراجعة،
ي التقنيات املعتمدة ي تحليل النص التاري ي ،ع ى املستوى
ٔالاكاديم  .إن الكتابة التاريخية العاملة تقوم بالضرورة ع ى الوثيقة
 ومن ضم ا النص التاري ي  -لكن ورود هذﻩ الوثيقة /النص يهذﻩ الكتابة يرد بطريقة مدمجة مع تصور أك ﺮ هو تصور املؤرخ
الذي يبت ي تقديمه لتحقيق مشروع عام )كتاب؛ دراسة؛ مقال(...
تتداخل ف ا النصوص والوثائق دونما حاجة إ ى تحليلها بالطريقة
التقليدية املعروفة .ولﺌن كانت طريقة تحليل النصوص التاريخية،
ال يعلمها كل من ام ن الدرس التاري ي ،ي مستويات تعليمية
دنيا )قد تمتد ح الثانوي التأهي ي ،أو السلك ٔالاول من ٕالاجازة
الجامعية ي التاريخ( ،تجد ت ﺮيرها ي ضعف مستوى الطلبة  -وهو
ضعف طبي ي أل م لم يتمرسوا بعد ع ى الكتابة التاريخية العاملة -
وبالتا ي تقدم طريقة تحليل النص التاري ي نفسها ع ى أساس
التمفصالت الكالسيكية املعلومة :تقديم النص؛ صاحب النص؛
إطارﻩ الزماني واملكاني؛ فكرته ٔالاساس؛ أفكارﻩ/وحداته الك ﺮى؛
النقد الباط ثم الخار ي ..فإن اعتماد هذﻩ املسطرة عند كتابة
عمل تاري ي أكاديم تصبح غ ﺮ ذي مع  ،بالنظر إ ى أن ٔالاعمال ي
هذا املستوى تكون مطالبة بامتالك قدرات كب ﺮة ع ى مستوى
ال ﺮكيب والنقد؛ ومن ثم التحكم ي كفايات تستوجب املمارسة
الطويلة ،أكيد ،لك ا تستوجب الو ي ذﻩ املمارسة كمدخل أساس
لت يلها .العمل املق ﺮح هنا إذن يقدم نفسه ضمن هذا املشروع،
وككل خطوات أو ى عرجاء ،فإنه قابل للقراءة ،والقراءة الناقدة
بالذات ،إن لم يكن ّ
بنية الانخراط فيه ،فع ى ٔالاقل مللء بعض
ثغراته.

www.kanhistorique.org
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ :ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ  ..ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ  ..ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ
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ال يصعب ع ى الباحث ي تاريخ املغرب ٕالاسماعي ي أال يالحظ
التناقض امل ي العميق ي مواقف فقهاء الوقت من قضية مث ﺮة
للجدل إذاك تتعلق بتجنيد الحراط ن ضمن عبيد البخاري .كان
بإمكان السلطان تجاوز املشكلة منذ البداية لو أنه تعامل معها
بسياسة أك ﺮ "سياسية" ،لكنه أراد أن يخرس ٔالالسنة باستصدار
فتوى فقهية توقع م ا مسبقا اشتقاق موقف يزكيه وبالتا ي يزيل
أسباب املجا ة الجدلية الدائرة إذاك ،خاصة ي أزقة فاس
ومساجدها ،باستئصال املشكل من جذورﻩ .أي بوضعه ي إطار
مناقشة فقهية ال تزيد ع ى النقاش ،قد تختلف ي قراءة القضية
شكال لك ا لن تختلف ي الحكم ال ائي بجواز القرار الذي أقدم
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وكان ر ﷲ عنه قبـل موتـه بأيـام وقـد أيـس مـن نفسـه كتـب بخـط
يدﻩ رقعة وأذاعها ي الناس وف ا ما نصه" :الحمـد هلل يشـهد الواضـع
اسمه عقبه ع ـى نفسـه ويشـهد ﷲ تعـا ى ومالئكتـه وجميـع خلقـه أنـي
م ــا امتنع ــت ع ــن املوافق ــة ع ــى تملي ــك م ــن مل ــك ،إال أن ــي ل ــم أج ــد ــي
الشرع وجها لـه وال مسـلكا وال رخصـة ،وأنـي إن وافقـت عليـه طوعـا أو
كرهــا فقــد خنــت ﷲ ورســوله والشــرع ،وخفــت مــن الخلــود ــي جهــنم
بس ــببه ،وأيض ــا فــإني نظ ــرت ــي أخب ــار ٔالائمــة املتق ــدم ن ح ـ ن أكره ــوا
ع ى ما لم يظهر لهم وجها ي الشرع مـا آثـروا أمـوالهم وال أبـدا م عـن
دي ـ م خوفــا م ـ م ع ــى تغي ــﺮ الشــرع واغ ـﺮار الخلــق ــم ،ومــن ظــن ــي
غ ــﺮ ذلــك أو اف ــﺮى ع ــي مــا لــم أقل ـه ومــا لــم أفعلــه فــاهلل املوعــد بي ـ
وبين ــه ،وحس ــبنا ﷲ ونع ــم الوكي ــل ،والس ــالم .وكتب ــه عب ــد الس ــالم ب ــن
حمــدون جســوس غفــر ﷲ ذنبــه وس ـ ﺮ ــي الــدارين عيبــه صــبيحة يــوم
الثالث ـ ــاء الثال ـ ــث والعش ـ ــرين م ـ ــن ربي ـ ــع الث ـ ــاني ع ـ ــام إح ـ ــدى وعش ـ ــرين
وألف".
 ...وقيــل إن ســبب حقــد الســلطان عليــه مــن أجــل حـراط ن فــاس ،ألن
محمــد بــن القاســم علــيلش ملــا فــرغ مــن جمــع الح ـراط ن بــاملغرب ولــم
يب ــق ل ــه إال ح ـراط ن ف ــاس أراد أن ي ــدخلهم ــي ال ــديوان ،ف ــأبى بع ــض
العلم ــاء والج ــل م ــن أه ــل ف ــاس ،فق ــال له ــم الس ــلطان :ه ــذﻩ منافس ــة
مــنكم ع ــى ح ـراطينكم .وأمــر بإحضــار أبــي ع ــي اليوﺳ ـ وأبــي عبــد ﷲ
محمد املسناوي وأبي عبد ﷲ محمـد التـاد ي وسـيدي محمـد بـن عبـد
الرحمان بـن زكـري وسـيدي محمـد بـن محمـد املشـاط وسـيدي محمـد
بــن العافيــة الــزواق وســيدي الحســن بــن رح ــال وغ ــﺮهم ،والجــل مــن
أهــل فــاس ،وكانــت بينــه وبيـ م محــاورة ،و ــي آخــر املجلــس قــام موالنــا
إســماعيا مغتاظــا ،فقبضــه الفقيــه الســيد عبــد الســالم جســوس مــن
طرف ثوبه وقال له :اجلس تسمع مـا قـال جـدك رسـول ﷲ صـ ى ﷲ
عليه وسلم ،فن ﺮ ثوبه وخرج ،فقال له محمد بن القاسم عليلش :ما
فعــل بــك ذلــك إال أنــه حــديث عهــد باإلســالم وذلــك منــه كراهــة فيــك
و ي جدك ،فقبضه وأمر بتعذيبه كما تقدم".
محمد الضعيف الرباطي ،تاريخ الضعيف ،تحقيق أحمد العماري،
دار املأثورات ،الرباط ،١٩٨٦ ،ص.٨٦-٨٥.

عليه السلطان ،لوال أن توقعه خانه هذﻩ املرة فجاءت النتائج
العملية امل ﺮتبة عن ذلك خط ﺮة ً
جدا.
سوف نرص حلقات نقاشنا ،من الناحية املنهجية الصرف،
ً
ً
مبدئيا استحضار معطيات
انطالقا من ممارسة نصية تستد ي
أولية بسيطة تكاد تشكل مسلمات مألوفة منذ مدة طويلة .أوالها،
ً
جيشا ً
قويا ع ى غرار جيش
فيما نعتقد ،أن السلطان أراد أن يب
ً
املنصور السعدي ) ي الواقع ع ى غرار انكشارية ٔالاتراك(؛ ثانيا،
اختار عناصر هذا الجيش من العبيد ،فلما أعوزﻩ العدد امتدت يدﻩ
ً
ً
جدال ً
حادا ب ن العامة
للحراط ن؛ ثالثا ،أثار تجنيد الحراط ن
والخاصة دفع السلطان الستصدار فتوى )ولو أن اق ﺮاح التجنيد
ً
أصال كان من فقيه(؛ ر ً
ابعا ،اختلفت قراءة الفقهاء للمشكلة
فاختلفت بالتا ي النتائج ال توصلوا إل ا ما ب ن مؤيد للفعل
ومناوئ له مما دفع املخزن لنهج سياسة مزدوجة الحتواء الشرارة
ال اندلعت جراء احتكاك املوقف ن الفقهي ن املتضادين.
يبدو أن معظم املصادر) (٢متفقة ع ى ترتيب نسق ٔالاحداث
ذﻩ الطريقة ،لكن ماذا نعرف بالضبط عن ميك مات هذا النسق؟
ماذا نعرف عن كنه مدخالته ومخرجاته وتفاعالته الداخلية؟ و ي
أي إطار تحركت "محاور السلطة" املعنية بالصراع؟ وما ي "الرموز"
ال دفع ا للفعل أو الانضواء تحت هذا املحور أو ذاك؟ هذﻩ
ً
مبدئيا للمعالجة ٕالاشكالية ال سنعتمدها ،قد تتولد
أسئلة مؤطرة
ع ا ً
الحقا أسئلة تساعد ع ى توجيه مشروع هذﻩ القراءة النصية
وترسم أهدافها .لكن قبل ذلك لنذكر باملفهوم الدال ي الصطالح
"الحراط ن" ي ذهنية املعاصرين للحدث ،أي ذهنية "السائل"
و"املجيب" ي نص الفتوى.
تف ء مجتمعات "القصور" )الوحدة القروية القرابية
وٕالانتاجية والدفاعية املحكمة التنظيم أو "تاقبيلت"( تضع
"الحرطاني" ي م لة ب ن امل لت ن .ولعل الداللة ٕالايتيمولوجية ال
ترجع أصل اللفظة إ ى "الحر الثاني" ال تحورت مع الزمن ي لسان
العامة إ ى "الحرطاني" تعطينا تصورا تقريبيا أك ﺮ دقة عن حالة
هذا الشخص من الناحية الاجتماعية/القانونية .فﻬ تضع املع
باألمرٔ ،الاسود البشرة ،ي مرتبة فوق العبد وأدنى من الحر )الحر
ً
ٔالاول نظريا ولو من العوام( (٣).مجتمعات الواحات )خاصة بالجنوب
ً
صارما ،ب ن
الشر ي للمغرب( كانت تم طوائفها املغلقة تمي ً ا
"إيكورامن" )الشرفاء واملرابط ن( ثم "العوام" )ٔالاحرار من
البيضان( ،ثم "الحراط ن" )ٔالاحرار السود البشرة( ،وأخ ﺮا "العبيد".
فالحرطانئ ،الاسود الحر قانونيا واملتمتع باستقالل نس  ،هو قوة
ٕالانتاج الضاربة ي هذﻩ املجتمعات ،حاله أقرب ما تكون إ ى وضعية
ً
أقنان النظام الفيودا ي بأوربا الغربية ،مرتبط باألرض ارتباطا يكاد
ً
يكون
عضويا (٤).يقول الفصل ) (٢٨١من "تقعيدت" قصر الكارة:
"وأما من قتل الحرطاني نصافه عشرة مثاقيل للقبيلة ...وإن جرحه
فنصافه مدين شع ﺮ ".ويقول الفصل )" :(٢٩٠وأما إذا لزم
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هذﻩ املالحظات السريعة الجانبية حول مجال وزمان النص،
وبالتا ي ٔالاحداث ،ليست هامشية ب ً
تاتا ،أل ا ع ى ٔالاقل تعيدنا إ ى
الواقع الفع ي ال ي .ونقصد هنا املعيش اليومي برتابته املعتادة،
الذي شكل مجال املناقشات ،العنيفة ،ال دارت ب ن محور
السلطة املخزني ومحور فقهاء املعارضة ،لكن خلفها ي ﺮاءى نقاش
ً
اتساعا ب ن الشرائح الاجتماعية )امللتفة حول هذا
أعم أو أك ﺮ
املحور أو ذاك( ،ألن املجا ة القائمة ب ن املحورين املذكورين لم
تكن لتغيب عن أذهان العامة وسجاال م اليومية ،إن لم يكن
لرمزية الاقتصاد )الحراط ن قوة إنتاج تحاول السلطة الرسمية
سل ا من املنتج ن أو الاجتماع )هم أقارب لبعض ٔالاسر الفاسية(...
مباشرة ،فع ى ٔالاقل من حيث املتابعة ٕالاعالمية حول ما يدور ي
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الحرطاني الرحيل من البلد فإن الذي أسكنه هو الذي يرحله برباط
)(٥
الشيخ ،وإن عكس له وضربه فال نصاف عليه".
الجمل ع ى بساط ا تحيل ،كما هو واضح ،ع ى مستويات
قانونية واجتماعية شديدة العمق ،حادة الداللة (٦)،ي ذهنية
صناع القرار ،غ ﺮ امل ﺮددين ي وضع الحرطاني ي خانة ٔالاحرار لكن
ً
ً
ً
واضحا ي كيان
مظهريا
تناقضا
بمواصفات العبيد ،جامع ن بذلك
واحد ،استقر ي الذاكرة الجماعية ،ي الالشعور العام ،وأض ى
لفرط تكرارﻩ جزء من املألوف ،لكنه عندما استقر ي الذاكرة
الجماعية ،استقر بتناقض أعمق كامن متوثب ،وهذا ما ستفجرﻩ
ظرفية التجنيد والفتوى .نسجل ،بعد هذا التذك ﺮ الاصطال ي،
مصدر الضعيف ٔالاساس) (٧ي هذا النص" :قال الفقيه سيدي ع ي
مصباح "...واسمه الكامل ع ي بن أحمد بن قاسم مصباح ،املعروف
ي مجال الفقه ؤالادب ،لكنه معروف أيضا بكونه تلميذ الشيخ
جسوس ،وهو الذي تنطع للدفاع عن شيخه ملا هجاﻩ بعض
الشعراء بسبب امتناعه عن الشهادة ع ى ديوان الحراط ن بعد أن
)(٨
احتدمت املجا ة الجدلية ب ن املحورين املتعارض ن.
ع ى أن هذا التنبيه ال يجب أن يجرفنا ً
بعيدا ي أحكامنا ع ى
صاحب النص ،إذ املعروف أن أسلوب الضعيف )ت.
ً
أحيانا ،بعيد عن التملق وال لف،
١٢٣٣هـ١٨١٨/م( ،رغم ركاكته
واملتتبع لظروف حياته يعرف بأنه كان أقرب إ ى الفقر منه إ ى
اليسر ،بل كث ًﺮا ما كان يضطر لالشتغال بالزراعة عند آخرين من
أجل كسب قوته ،كما أنه كان مع الطلبة الذين ثاروا ضد عامل
فاس عندما هدم جزء من املدرسة املصباحية )الخميس  ٩صفر
١٢١٢هـ( فاس ﺮضاهم السلطان بألف ريال ،أخذ م ا الضعيف
نصيبه وهو ثالث رياالت .ؤالاهم من كل هذا أن الرجل ،وإن اعتمد
هنا ع ى تلميذ لجسوس ،ينوع مصادرﻩ عندما يعرض لظرفية
التجنيد ال نحن بصدد تحليلها .وهذا يجعلنا نشدد ع ى
املالحظات ٔالاساسية التالية ،حول مجال الزمن التاري ي الذي
تبلورت فيه ٔالاحداث:
ً
أوال :يالحظ بالنسبة للف ﺮة املمهدة لألحداث أن عالقة فاس
بمكناس كانت متوترة منذ اعتالء السلطان إسماعيل عرش املغرب
)١٦٧٢م() .يذكر أكنسوس أن السلطان ا م فاس بالتقاعس عن
إمدادﻩ بالجيش ،بل كان ذلك واحدا من م ﺮراته لتكوين جيش
البواخر( :هل كان ذلك ً
عقابا للسلطان الجديد الذي أشاح بوجهه
ً
سياسيا
عن مدينة ألفت أن تكون عاصمة للمغرب – تنافسها
مراكش – واستعاض ع ا بمدينة ليست من "مستواها" كمكناس؟
ً
ً
تاريخيا للعاصمة التقليدية
منافسا
صحيح أن مراكش كانت
للمغرب ،لكن املنافسة لم تتجاوز أبدا املستوى السياﺳ  ،ومراكش
نفسها ما كان لها أن تد ي أك ﺮ من ذلك ي يوم من ٔالايام .إذ
معروف أن فاس بمحتواها الثقا ي وإر ا التاري ي الثقيل ،كانت
تلعب ً
دائما الدور الحاسم ي بيعة ملوك املغرب ،ح أولئك الذين
يقومون ي الجنوب متخذين من مراكش عاصمة بديلة.

ً
ثانيا :نش ﺮ إ ى أن السالط ن هذﻩ املرة لم يتخذوا مراكش ،وال
ح مكناس ،عاصمة منذ البداية ،بل كانت مركزة القرار السياﺳ
نابعة من فاس مع العلوي ن ٔالاوائل ،وبالذات املو ى الرشيد ،فلما
جاء إسماعيل حول هذﻩ املركزة إ ى مكناس ،فهل يغفر له "أهل"
فاس هذا ٕالاجراء؟
ً
ً
تأسيسا ع ى هات ن املالحظت ن ،دشنت فاس ثورا ا بعد
ثالثا:
أقل من سنة ع ى اعتالء السلطان عرش املغرب ،مما يو ي بأن
بيع ا كانت رمزية ،فرفضت املساهمة ي "الحركة" املوجهة ضد
الثائر "ابن محرز" ،ثم عمقت القطيعة مع السلطان "الشر ي"
باملبادرة إ ى بيعة الثائر نفسه مما قوى ال عة لالنفصال ،أو ع ى
ُ
ٔالاقل اس ﺮجاع "امللك" املنفلت.
ً
رابعا :اتسم رد الفعل السلطاني تجاﻩ شرود فاس عن السلطة
الرسمية بالعنف ،فحوصرت املدينة ً
أياما ،وقمعت الثورة ،وفر
الثائر  -الذي كان ي تازة  -إ ى الصحراء )ليلتحق بثائر آخر هو املو ى
ُ
الحران( (٩)،وغ ّرمت املدينة بذعائر زجرية ثقيلة ،ع ى يد والة
السلطان )أحمد التلمساني وعبد الرحمن امل اري(.
ً
خامسا :تنسحب الظرفية التاريخية املؤطرة لألحداثً ،
زمنيا،
ع ى ما يربو عن الثالث ن سنة ،أي من سنة ) ١٦٧٦تاريخ انبجاس
فكرة تجنيد العبيد ( إ ى سنة ) ١٧٠٨تاريخ محنة الفقهاء للمرة
الثانية( .يقول الناصري" (١٠):وملا كانت سنة عشرين ومائة وألف
) (١٧٠٨تجددت املحنة "...وللفظة "تجددت" داللة حادة ي السياق
التاري ي لألحداث ،أي أن هناك إصرارا منهجيا من الطرف ن ع ى
موقفه )محور السلطة املخزني بفقهه املما ئ  #ومحور سلطة فقهاء
"املعارضة"(.
ً
سادسا :يالحظ املدقق للنظر ي ظرفية التجنيد أن موقف
املحور املخزني كان يتسم بالعنف والتشدد تجاﻩ فاس كلما كانت
الظرفية العامة للمغرب يغلب عل ا طابع الاستقرار النس  ،بينما
يكون املوقف أميل إ ى العتاب والتوبيخ  -غالبا  -عندما تكون
الوضعية مشتعلة ي منطقة ،أو مجموعة من املناطق املغربية،
اشتعاال دد بشكل خط ﺮ السلطة املركزية.
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مساجد املدينة بل وأسواقها ً
أيضا (١١)،كما تشهد بذلك الوثائق
)حيث كانت تعرض ممتلكات فقهاء املعارضة للبيع مما يغذي
بالضرورة نقاشا داخل فئات املجتمع( ،و ذا ينتقل مضمون
الفتوى – أو التساؤل حولها – من ذهن املؤسسة املخزنية لذهن
معنيا بالجواب ً
الشارع الذي يصبح ،ولو بدافع الفضولً ،
أيضا.
ً
بداية املجا ة ،ع ى ذمة أكنسوس ،بدأت عندما نبه الفقيه
محمد عليلش )ت (١٧١١.السلطان ،إسماعيل ،إ ى الديوان الذي
كان املنصور السعدي قد أحدثه وسجل فيه أسماء العبيد برسم
العسكرة (١٢).ومن ثم كلفه السلطان بإعادة جمعهم من البوادي
واملدن ،وإعداد سجالت بذلك وإرسالها إ ى علماء فاس إلكسا ا
املصداقية ،فيكون جسم املؤسسة الفقهية هو الذي مزق بعضه
ً
منذ البداية عندما نبه عضو منه إ ى "التجنيد" ،أوال ،ثم عندما
أرسلت إ ى الحضرة ٕالاسماعيلية فقط السجالت املصادق عل ا،
ُ
وحجب ماسواهاً ،
ثانيا.
أكد السلطان ع ى أنه أطلع علماء فاس ع ى عملية التجنيد،
وأن العملية لن تشمل إال من ثبتت رقيته "بشهادة القطع ع ى
املوجود م م مع إقرارﻩ ،وشهادة السماع الفا ع ى غ ﺮ املوجود
مع التحري ي تلقي الشهادات" (١٣).وع ى هذا ٔالاساس سيب
ً
الحقا ،دفاعه املستميت عن املخزن ٕالاسماعي ي،
أكنسوس،
بالتأكيد ع ى أن الاس ﺮقاق شمل السود والحراط ن )العبيد دون
ٔالاحرار( ،وهو لهذا لن يتوانى عن فتح ج ة سجالية للطعن ي
معالجة جسوس ملسألة التجنيد ،بل سيحاول سحبنا خارج
املوضوع من خالل التفصيل ي ذكر صراع الفقيه )جسوس( مع
"أولياء ﷲ والعارف ن" من املتصوفة) .ج ،١.ص(...١٤٩.
جاء الرد ع ى املوقف السلطاني ع ى لسان محمد بن عبد
القادر الفاﺳ ) (١٤عندما أكد ،بصورة لبقة ،بأن "ٔالاصل ي الناس
هو الحرية" .هذا املوقف املتم بنوع من الرفض املبطن ،اتخذ
ً
تشددا ،بل أميل إ ى العصيان ،مع قا فاس الشيخ
من ى أك ﺮ
العربي بردلة )ت (١٧٢١.الذي ا م املؤسسة الحاكمة "باس ﺮقاق
املسلم ن ٔالاحرار" فما كان من السلطان إال أن عزله من منصبه
وانتقص من كفاءته ،ثم ا م علماء فاس بالتقص ﺮ وقلة العلم
وال اون ي التحصيل .وهذا موقف الضعيف الذي أشار ي أك ﺮ من
مناسبة إ ى أن مسألة التجنيد شملت ٔالاسود ؤالاحمر ،الحر والعبد
سواء بسواء) (١٥وهو بذلك يقف موقف النقيض من موقف
أكنسوس كما هو واضح .مع التنبيه إ ى أن أكنسوس لم يفصل ي
ا امات السلطان املتكررة لعلماء فاس )رغم أنه فصل ي نقمة
ً
معتمدا
املو ى إسماعيل ع ى قضاة البوادي ي قضايا أقل أهمية(
ع ى صاحب البستان (١٦).غ ﺮ أننا نعلم أن رأي أكنسوس ي الزياني
واضح ال غبار عليه ،يقول" :وهذا شأن الزياني ي عدم التثبت وأخذ
)(١٧
الكالم جزافا وأدائه جزافا ،غفر ﷲ لنا أجمع ن بمنه".
وع ى هذا يالحظ املتتبع لألحداث ،واملصادر؛ أن املجا ة
الجدلية )ومن ورا ا ت ﺮاءى التصفية الجسدية( انتقلت من مجال

الفقه /الفقه ،والفقه /املخزن ،إ ى مجال التاريخ /التاريخ ،من
خالل رواية أكنسوس ثم الناصري )الذي أورد دفاع أكنسوس عن
السلطان دون أن ينتصر إليه صراحة( من جهة ،ورواية الزياني ثم
الضعيف اللذان يربطان مباشرة حادثة التصفية الجسدية باملو ى
ُ
دار
إسماعيل ،من جهة ثانية .وب ن املوقف ن ينتصب موقف ثالث )م ٍ
رغم طول الرواية(  -يمثله نشر املثاني) - (١٨حاول صاحبه تال ي ربط
مقتل الفقيه املذكور )جسوس( بالسلطان العلوي .علما بأن
املصادر كلها متفقة ع ى توريط عمال فاس ي العمليات املمهدة
للتصفية الجسدية )ما سيعرف ي املصادر بمحنة الفقهاء( ،بل
وعملية الاغتيال ً
أيضا.
ي هذا ٕالاطار ،و ي صباح  ١٨يوليوز  ،١٦٩٨وفد شرفاء فاس
وأعيا ا ع ى عامل املدينة عبد ﷲ الروﺳ بجامع القروي ن حيث
تدارسوا ٔالاوامر السلطانية ،ثم "وضعوا خطوطهم" )توقيعا م( ع ى
ملتمس رفعوﻩ إ ى السلطان مع أحد أشياخهم للتشفع ألهل فاس
ح يل ي قرار التجنيد .وبعد أربعة أيام جاء جواب السلطان
باملوافقة قبل أن يقنعه عليلش بخطورة ما أقدم عليه ،ف ﺮاجع
السلطان عن موافقته .ثم بعد أزيد من أربعة أشهر جاءت ٔالاوامر
السلطانية صارمة إ ى عبد ﷲ الروﺳ بتسجيل كل حراط ن فاس
والفقهاء والعدول ع ى السجالت .فعمت
وضرورة توقيع القا
املدينة ،وهجرها العشرات من الحراط ن ،كما هجرها
الفو
ً )(١٩
ْ
َ
العلماء الذين رفضوا التوقيع ومن بقي ف ا وقع مكرها.
تعطلت العملية مدة بسبب ما شهدﻩ املغرب من أحداث ،مثل
انشغال املو ى إسماعيل ب دئة جبال فازاز وثورة ابنه محمد العالم
ً
بالسوس )(١٧٠٤-١٧٠٢؛ وأحداثا أخرى ،امتدت إ ى غاية ،١٧٠٨
وكانت انعكاسا ا متمفصلة مع ما كان يتم من تجنيد العبيد ،من
جهة ،ومحنة العلماء ،من جهة ثانية؛ وقد فصلت ف ا املصادر
املؤرخة للف ﺮة )الزياني؛ وأكنسوس؛ والناصري؛ والضعيف (...و ي
مطلع صيف  ١٧٠٨استد ى السلطان علماء فاس للمثول ب ن يديه
ي العاصمة) ،كان سكان فاس قد استقبلوا بعداء مبعوثيه عليلش
وعبد ﷲ الروﺳ مما أفشل من جديد عملية تجميع الحراط ن(
ملناقشة ٔالامر .وبالفعل توجه وفد من كبار علماء املدينة وفقها ا
)ثمانية علماء( يتقدمهم الحاج عبد السالم جسوس إ ى مكناس.
و ي حضرة السلطان احتد النقاش ،لتصل املجا ة الجدلية ذرو ا،
ب ن عليلش وجسوس دون أن يفحم أحدهما صاحبه )ولو أن حجج
جسوس كانت ي الواقع أقوى( أما السلطان فقد "ن ﺮ ثوبه" وغادر
ً
ً
غاضبا (٢٠).مباشرة بعد عودة الوفد إ ى فاس هرب البعض
املجلس
م م خارج املدينة )مثل محمد املشاط الذي لجأ إ ى وزان( ،أما
ً
ً
شديدا ،استمر حوا ي سنة ،قبل أن
امتحانا
جسوس فقد امتحن
ُ
ً
يصدر السلطان أوامرﻩ باغتياله حيث قتل خنقا صباح
.١٧٠٩/٠٧/٠٥
هذﻩ أهم محطات املجا ة الجدلية إ ى غاية التصفية
الجسدية كما حاولنا ترتي ا من خالل املصادر ،أما إذا ركزنا ع ى
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املتابعة املجهرية من خالل مصدرنا الذي نحن بصدد تحليله ،أي
الضعيف ،فإنه يعد علينا أك ﺮ من  ١٢مواجهة ،ب ن مجا ة جدلية
ورسالة توبيخ وبراءة سلطانية ونحو ذلك...
فف ــي  ٩ذي الحج ــة )ي ــوم عرف ــة( ١١٠٨ه "ورد ع ــى ف ــاس كت ــاب م ــن
عنــد الســلطان بتــوبيخ العلمــاء والقا ـ وألــزمهم ع ــى تمليــك العبيــد
الذين ي الديوان...
و ــي  ١٢مــن ذي القعــدة العــام جــاءت بـراءة وقرئــت ع ــى املن ــﺮ بتمليــك
حراط ن فاس...
و ــي  ١٨منــه اجتمــع املرابطــون والفقهــاء مــع القائــد عبــد ﷲ الروﺳ ـ
بالقروي ن وأجمعوا رأ م أن يكتبوا للسلطان متشفع ن له ي ذلك...
و ــي  ١٤ربيــع ٔالاول العــام جــاء العفــو ع ــى الحـراط ن ،و ــي  ١٦جمــادى
ٔالاو ــى مــن العــام بعــث الســلطان إ ــى فــاس بكتــاب يــوبخ فيــه الفقهــاء
عل مسألة الحراط ن،
و ي  ٢٤منـه قـدم الروﺳـ ب ـﺮاءة مـن عنـد السـلطان بتـوبيخ الفقهـاء...
وقرئت عل م ي زاوية القادري ن ،و ي  ٢جمادى الثانية وصلت لفـاس
)(٢١
براءة من عند السلطان أيضا بمدح العامة وذم الفقهاء ."...
و ي  ١٤جمادى الثانية )١١١٤هـ( وفـد )علـيلش( مـن فـاس ولـم يكتـب
)(٢٢
له أحد من الفقهاء ع ى ما أراد من شأن الحراط ن...
و ــي أوائ ــل س ــنة " ١١٢٠ش ــرع الســلطان ــي تملي ــك ح ـراط ن مكناســة
الزيتون ثم عفا ع م.

و ي أواخر رجب العام أرسل السلطان إ ى الفقهاء والشهود مـن فـاس
)(٢٣
وخرجوا ملكناسة وأنزلوا أيد م ع ى تزكية عليلش."...
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ً
تتويجا لهذﻩ املجا ة الجدلية العنيفة ،بدأت ٔالامور تجنح نحو
العنف والعنف املضاد ،فالسلطان بدأ بتثقيف بعض الفقهاء ي
مكناس ،واستصفى أموال أوالد جسوس ،ثم سجن الفقيه وابن
أخيه مرات قبل أن يطلق سراحهما (٢٤)،و ي املقابل رفع الفقهاء
ً
أصوا م باالحتجاج والتحريض ع ى الثورة ،ي فاس أوال ثم ي
العاصمة ٕالاسماعيلية نفسها بعد ذلك ،حيث طالبوا "بأمر

الشريعة" (٢٥)،ثم رجعوا لفاس "وأزعجوا الحراط ن بالخروج،"...
مما جعل املخزن ٕالاسماعي ي يقتنع ،ع ى ما يبدو ،بضرورة تصفية
رمز املعارضة ح ال ت لق ٔالامور إ ى ما هو أسوأ ،فجاءت ٔالاوامر
صارمة باغتيال عبد السالم بن حمدون جسوس .لكن قبيل وفاته،
وربما ليلة وفاته ،أمعن ي إحراج املخزن ،والفقه املتواطئ معه،
مرة أخرى من خالل نص الفتوى ال تركها تحت وسادته )أو كت ا
بخطه وأذاعها ي الناس( ،وال نحن بصدد تحليلها ٓالان.
ً
سواء أكان سالح الفتوى
موجها عن قصد أم غ ﺮ قصد إ ى
املؤسسة الحاكمة ،فإنه قد صادف ،أو أعقب بقليل ،ظرفية الثورة
ضد السلطان و"خلع" بيعته .والذي ال شك فيه أن هذﻩ الثورة ،وما
ارتبط ا من مكاتبة ابن محرز ثم الخضر غيالن )وما استتبع ذلك
من انقسام داخل املدينة لصالح هذا الد ي أو ذاك( ،كانت بتأط ﺮ
وتوجيه من فقهاء املدينة وأعيا ا .فإذا أضفنا هذا إ ى ذاك
ارتسمت أمامنا مواقف "املؤسسة الفقهية" تجاﻩ مشروعية املو ى
إسماعيل ،خاصة إذا علمنا أن املدينة )فاس( ستثور ي أك ﺮ من
مناسبة زمن السلطان املذكور ،وألسباب مختلفة) ،كما حدث سنة
 ،(١٧٢٠وكان إخضاعها كل مرة يستد ي تدخل ٓالالة العسكرية،
فهل بيع ا ٔالاو ى ،أو باألصح ،بيعة فقها ا كانت بيعة مكرﻩ منذ
البداية؟
ثم أال يشكل التشويش الفقﻬ الذي رافق النازلة وملدة طويلة،
كما أملعنا لذلك من قبل ،ترسبات ي الشعور الوجداني للحراط ن،
الذين عوملوا معاملة العبيد أثناء التجنيد وبعدﻩ ،مع الفتاوى
املنصوص عل ا والقاضية بحرمة النازلة ،أي عدم حلية املوقف
الذي أقدم عليه املخزن ،مما جعلهم يحسون بالضيم من موقف
سلطاني "مطعون ي شرعيته"؟ أال يمكن أن يفسر هذا الشعور
العام بالضيم ،ولو جزئيا ،فو الثالث ن سنة ال أعقبت وفاة
املو ى إسماعيل ،وكان البواخرة أهم أدوا ا؟
وعليه ،أال يمكن أن تكون الفتوى إذن قد جاوزت مستواها
الزماني/املجا ي إ ى أزمنة/مجاالت مفارقة ،للنسق املنتج لها ،رغم
أ ا محايثة له من حيث املبدأ ،خاصة إذا علمنا بأن السلطان
يموت والجيش ينحل ويتفسخ ،بينما الفقه حقل ثقا ي ي ،عادة ما
يستند فيه الالحق ع ى السابق؟ أفال يكون هذا من ب ن العوامل
الحاضرة الغائبة ال أفشلت تجربة سلطان الحق  -املو ى سليمان -
عندما أراد بعث البواخرة من جديد؟
عندما يتعلق ٔالامر بالفتوى ،أي فتوى ،ال يكفي تحليل مضمو ا
وتفكيك وحدا ا اللغوية وبنيا ا الاجتماعية ،املؤسساتيةً ...
أيضا ال
يفيد ،بعد الاستفتاء وٕالافتاء ،التساؤل هل اقتنع املستف بحجي ا
أم ال .ذلك أن الفتوى بمجرد صدورها تصبح ً
ً
تشريعيا
نصا
ً
"قانونيا" قد ال يل م املستف بتطبيقه دائما ،لكنه ي هذﻩ الحالة
يتصرف خارجا عن املنظومة التشريعية ،أي بما هو "خارج
القانون" ،ألنه قد خرق الشرع.
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و ـ ـ ــي  ٨ربي ـ ـ ــع ٔالاول ...ح ـ ـ ــاز )عب ـ ـ ــد ﷲ الروﺳ ـ ـ ـ ( الفقه ـ ـ ــاء ـ ـ ــي تملي ـ ـ ــك
الحراط ن ،ودون الدواوين وأنـزل عليـه أك ـﺮ الفقهـاء وامتنـع الـبعض...
فلـم يــزل يضـيق ع ــى مــن امتنـع مــن ال ـ ول فلــم ينفــع ذلـك فـ م ...ثــم
أظه ــر الس ــلطان أن ــه عف ــا ع ـ م ورجع ــوا إ ــى ف ــاس ،فب ــنفس رج ــوعهم
بعث وراءهم وعاتب الفقهاء وغضب عل م...

)(٢٦
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"الفتوى" ال تسقطها ٓالالة العسكرية ،وال يطيح ا الجهاز
القم ي – كما اعتقد املو ى إسماعيل – بل يلغ ا نص قانوني
مماثل" :فتوى" صادرة عن نفس املؤسسة التشريعية ،أو مؤسسة
أخرى تفوقها حجية ،أو ع ى ٔالاقل تعدلها .وما دام هذا النص
ً
ً
ً
)الذي يفتح ً
مدفوعا
خيارا بديال( غ ﺮ مقنع ،فضال عن كونه جاء
برمز سلطة مادي يقودﻩ عليلش" ،فقيه السوء" ،ع ى حد قول
الشيخ ابن عجيبة؛)" (٢٧عدو ﷲ" ،ع ى حد قول الفقيه ع ي
مصباح (٢٨)،فمع ذلك أن كل تصرف خارج فتوى املعارضة هو
تصرف غ ﺮ شر ي ،ليس ي نظر املؤسسة الفقهية ال أصدرته
وحسب ،بل و ي نظر الرأي العام ،املثقف والشع  ،وهنا مكمن
الخطورة .لهذا نفهم ٓالان ملاذا "تجددت" املحنة؛ ملاذا ألزم الرئيس
أبو محمد عبد ﷲ الروﺳ الفقهاء "أن يكتبوا ع ى الديوان
املذكورَ ،
فم ْن كتب نجا َوم ْن أبى قبض عليه" (٢٩):فهل توفق املخزن
ٕالاسماعي ي ي إجراءاته  -بإدخال رمز سلطة جديد )الخوف( لتمزيق
محور املعارضة  -إلخراس الفتوى؟
واضح ،من خالل الظرفية املؤطرة للنص ،أن محور السلطة
املخزني قد انتبه – ولو بعد ح ن – إ ى أن الفتوى ال تسقط إال
"بالفتوى" ،لكن واضح ً
أيضا أن "من كتب ع ى الديوان" كتب تحت
ال ديد والوعيد ،أي أن "كتابته" هنا )أو فتواﻩ( ي شب ة بما أملحنا
إليه آنفا عن بيعة املكرﻩ .هذﻩ واحدة ،أما الثانية ،فإن تمسك
َ
ً
عموما( برفضهم
فقهاء )أمثال جسوس وبردلة أو محور املعارضة
"الكتابة" )مدفوع ن برمز سلطة دي () (٣٠قد زكى مصداقية الفتوى
القاضية بالتحريم وقوى حجي ا ،وبالتا ي أمعنوا ليس ي إحراج
املخزن أمام الرأي العام فقط )و ي هذا ما يدل ع ى أ م يملكون
من الجرأة ما يكفي التخاذ مواقف شجاعة بعيدة عن مناورة
ومداراة الحاكم( ،بل وإحراج "الفقهاء" الذين أفتوا بجواز سلوك
املخزن ،ولو بدافع الخوف ،هذا املخزن الذي أصبح مع مؤسسته
الفقهية "املوالية" املتواطئةً ،
غريبا عن الشرع الذي يزعم أنه يمثله.
وألن التجاوب الوا ي "لجمهور" الفقهاء مع هذا النص )فتوى
ً
ً
ً
تلقائيا لجمهور العامة ،أو
تجاوبا
املعارضة( ،عادة ما يخفي وراءﻩ
ع ى ٔالاقل نسبة تطمﺌن إليه وإ ى أحكامه )خاصة إذا وافق هواها(،
فإن موقف التحريم ← رفض ٔالاوامر السلطانية ،سرعان ما يت ل
من قمته الفقهية ليستقر عند قاعدة العامة ،فتصبح هذﻩ ٔالاوامر
مرفوضة لد ا ً
أيضا ،ألن الاستجابة للسلطان تع املساهمة ي
املحظور ،أي "ما يحرمه الشرع".
لقد برهن العامة ع ى استعدادهم للدفاع عن قيادة محورهم
)الفقيه جسوس( من خالل ما أنفقوﻩ من أجل افتدا ا (٣١)،أل م
يدركون أن استمرار القيادة  -بفعل السلطة الكارزماتية ال تتمتع
ا  -كفيل بإعادة ترميم املحور كله .صحيح أن الواقع أكد ،من
خالل املواجهات العسكرية ب ن املحورين ،تفوق املحور املخزني ي
عدة محطات .لكن ترميم محور املعارضة قد ينتج عنه تقويته
ً
ً
مستقبال ،خاصة وأن كفة املجا ة الجدلية كانت تميل لصالحه،

وبالتا ي إمكانية تجدد املواجهات العسكرية ،لهذا لم يبق أمام محور
السلطة املخزني إال سد الطريق أمام كل طموح ي هذا الاتجاﻩ
بإجهاض سياسة املجادلة واستبدالها بسياسة قهرية تعتمد
التصفية الجسدية ال مثل جسوس أهم ضحاياها.
ال يمكننا أثناء تحليل الفتوى إذن أن نجردها من رمزي ا
التشريعية املقدسة (٣٢)،ألن هذﻩ الرمزية ي ال تكس ا وتشح ا
بمضمو ا القانوني "الثابت"  -بغض النظر عن الاج ادات الفقهية
الالحقة  -بينما السلطان ،املخزن ،وٕالانسان عامة ...هو املتجدد
املتبدل أو "املتحول" .هذا الشكل "الثابت" هو ما يجعلنا نحن
"املتحول" اليوم نص ي ملوطأ مالك ومدونة سحنون ،ملعيار
الونشريﺴ ونوازل العلم  ...وهو ما يجعل الفتوى ً
ً
متعاليا
"نصا"
)(٣٣
) (Transcendantباملع الذي يعطيه م ﺮلوبون للكلمة.
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 V 
Ł ŽÚ]ç
]ş
) (١مقاربة جديدة لتحليل النص التاري ي؛ أنجزنا م ا عمل ن لحد ٓالان :العمل
املعروض أمامنا وقد نشر ألول مرة ضمن مجلة أمل )التاريخ – الثقافة –
املجتمع( عدد مزدوج  ،٣٢/٣١السنة  ،١٤الدار البيضاء ،٢٠٠٦ ،ص١٩٩ .
وما بعدها ،ونعيد نشرﻩ هنا تعميما للفائدة؛ والثاني :مسألة البدعة ي تاريخ
املغرب الحديث :نموذج شراكة من خالل الاستقصا ،دورية كان
التاريخية ،العدد الثالث؛ مارس  .٢٠٠٩ص .٧١ – ٦٦
) (٢وع ى رأسها :أكنسوس والناصري وابن الحاج والضعيف.
ً
يونانيا ولم تجعل غ ﺮ
) (٣قارن مع ما قاله سقراط" :أشكر ٓالالهة ال جعلت
ً
ً
حرا ولم تجعل عبدا،
ذلك ،وجعلت أثينيا ولم تجعل غ ﺮ ذلك ،وجعلت
ً
ذكرا ولم تجعل أن " /ثم جدلية السيد والعبد مع هيغل.
وجعلت
)ً (٤
علما بأن الحراط ن اشتغلوا ي أعمال مختلفة بعد أن تشتتوا ي بوادي
املغرب ومدنه.
(5) Larbi Mezzine, Le Tafilalt, Contribution à l'histoire
du Maroc aux xviie et xviiie siècles, Publications de
la FLSH, Rabat, 1987, p. 169.

(33) Maurice Merleau-Ponty: Phénoménologie de la
perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 74.
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) (٦ع ى حجر بركاني ) ي متحف اللوفر ً
حاليا( كان حمو رابي ،امللك الباب ي
الشه ﺮ ،كتب ً
ً
ً
شيئا مشا ً ا لهذا" :إذا قتل شخص حر شخصا حرا يقتل ،أما
ً
إذا قتل شخص حر عبدا فيعطي منا من الفضة" .غ ﺮ أن املشرع الباب ي نص
هنا ع ى التمي ب ن العبد والحر وليس ب ن حرين كما هو الشأن ي حالتنا
هنا.
)ً (٧
علما بأن الضعيف يذكر ي اية النص عبارة" :وقيل إن سبب "...وال نجد
ً
تأصيلها مفصال ي مصدر آخر هو :ابن الحاج ،الدور املنتخب املستح ن،
رقم  ،١٨٧٥الخزانة العامة ،الرباط ،ج ،٤.وج.٦.
) (٨انظر نص القصيدة عند الضعيف ،ص.٨٤-٨٣.
) (٩انظر التفاصيل ضمن أحداث ١٠٩٦هـ عند أكنسوس )محمد الكنسوﺳ (
الجيش العرمرم الخماﺳ  ،تحقيق أحمد الكنسوﺳ  ،املطبعة الوراقة
الوطنية ،مراكش ،١٩٩٤ ،ج ،١.ص.١٣٢.
) (١٠الناصري ،ج ،٧ .ص.٩٤ .
)" (١١وبيعت دورﻩ )جسوس( وأصوله وكتبه وجميع ما يملك هو وأوالدﻩ ونساؤﻩ،
ثم صار يطاف به ي ٔالاسواق وينادى عليه :من يفدي هذا ٔالاس ﺮ؟"
الناصري ،ج ،٧.ص .٩٤.والضعيف ،النص الذي ب ن أيدينا.
) (١٢أكنسوس ،ج ،١.ص .١٢٦-١٢٥.وتؤكد رسالة بعث ا املو ى إسماعيل إ ى
كب ﺮ علماء فاس محمد بن عبد القادر الفاﺳ )ت ،(١٧٠٥.أن السلطان
ً
أراد أن يؤسس جيشا يحم "بيضة ٔالامة" ويكون والؤﻩ الكامل للسلطان.
انظر :رسائل محمد الفاﺳ  ،ضمن هس ﺮيس ،عدد خاص،١٩٦٢ ،
ص .٤٨.كما يراجع للتوسع ي املسألة :مجلة أبحاث ،ع ، ٢٦ .سنة ،١٩٩١
ص ٧١.وما بعدها.
) (١٣الفاﺳ  ،مصدر سابق ،ص.٥٤.
) (١٤هس ﺮيس ،ص ٢٩.وص.٤٢.
) (١٥الضعيف ،مصدر سابق ،ص.٧٩.
) (١٦أبو القاسم الزياني ،ال ﺮجمان املعرب عن دول املشرق واملغرب ،طبع
بباريس منذ ١٨٨٦م ،ثم أعيد تصويرﻩ ي عدة مناسبات ،إ ى أن حققه
محمد غسان عبيد ،دبلوم الدراسات العليا ،كلية ٓالاداب ،الرباط-١٩٩٣ ،
.١٩٩٤
) (١٧أكنسوس ،مصدر سابق ،ج ،١.ص.١٤٤ .
) (١٨محمد بن الطيب القادري ،نشر املثاني ألهل القرن الحادي عشر والثاني،
تحيق محمد ح ي وأحمد التوفيق ،دار املغرب للتأليف وال ﺮجمة والنشر،
الرباط ،١٩٨٦ ،ج ،٣.ص. ٢٠٨-٢٠٧ .

) (١٩ابن الحاج ،ج ،٦ .ص.٣٩٤-٣٨٩ .
) (٢٠الضعيف ،ص.٨٦.
) (٢١املصدر نفسه ،ص.٧٩.
) (٢٢نفسه ،ص.٨٠.
) (٢٣نفسه ،ص.٨٢.
) (٢٤نفسه ،ص.٨٠.
) (٢٥نفسه ،ص.٨٢.
) (٢٦املصدر نفسه والصفحة.
) (٢٧أبحاث ،ص.٨٢.
) (٢٨الضعيف ،ص.٨٥.
) (٢٩الناصري ،ج ،٧ .ص.٩٤.
ً
ً
) (٣٠وهو ما ع ﺮ عنه جسوس بقوله ..." :أني إن وافقت عليه طوعا أو كرها فقد
خنت ﷲ ورسوله والشرع ٔالاعز ،وأني خفت من الخلود ي جهنم بسببه،
ً
وأيضا فإني نظرت ي أخبار ٔالائمة املتقدم ن ح ن أكرهوا ع ى ما لم يظهر
لهم وجهه ي الشرع ما آثروا أموالهم وال أبدا م عن دي م ".النص.
)" (٣١ثم صار يطاف به )جسوس( ي ٔالاسواق وينادى عليهَ :م ْن يفدي هذا
ٔالاس ﺮ؟ والناس ترمي عليه بالدراهم والح ي وغ ﺮ ذلك من النفائس ...وبقي
ع ى ذلك قريبا من سنة "...الناصري ،ج ،٧ .ص٩٤ .؛ والضعيف من خالل
النص الذي نحن بصدد تحليله.
) (٣٢ال قد تحولها إ ى سالح فتاك.
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أستاذ التاريخ والحضارة
الكلية متعددة التخصصات
تازة – اململكة املغربية

www.kanhistorique.org
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ :ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ  ..ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ  ..ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ

ISSN: 2090 – 0449


محمد ال ﺮكة ،الطوبونيميا والبحث التاري ي :محاولة ي تجديد آليات
البحث -.دورية كان التاريخية -.العدد الرابع والعشرون؛ يونيو .٢٠١٤
ص .١٢٥ – ١٢١

الطوبونيميا أداة منهجية ،وآلية علمية ،قد تكون لسانية تن ﺮ
بعض الجوانب املعتمة من مضام ن وداللة النصوص املصدرية ال
ي أساس البحث التاري ي ،وقد تكون تاريخية تفيد البحث اللساني
ي تحديد مضام ن أسماء ٔالاماكن ،ورسم مبيان التطور الذي لحق
اللسان املسم به ،وتحديد صيغ كتاب ا ونقلها ،كما قد تكون
أركيولوجيا تفيد البحث ٔالاثري ي التعرف ع ى املواقع املندثرة،
والتعريف ا ،وتيس ﺮ التنقيب ع ا ،وقد تكون غ ﺮ ذلك ،لك ا ي
ً
تواصال ً
قائما ب ن العلوم ،تواصل يعلن إمكانية
كل ذلك وغ ﺮﻩ تعلن
اعتماد آلية واحدة ي أك ﺮ من حقل معر يً ،
نظرا للتكامل الواقع
إ ى تنازع ،بل يفيد ي أن آلية
ب ن العلوم ،تكامل ال يف
الطوبونيميا ال يمك ا أن تضطلع بمعرفة الخصوصية الثقافية
ملنطقة ما ،أو أن تحدد مدى قدرة املنطقة ع ى التعب ﺮ ع ى
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إن دوا ي البحث ي العالقة ب ن الطوبونيميا والتاريخ ومنه
البحث التاري ي ،ي ع ى ٕالاجمال محاولة تريد أن تعرض ألهمية
أداة تبحث ي قيمة أسماء ٔالاماكن وعالق ا بالبحث التاري ي ،ع ﺮ
ٕالاجابة عن أسئلة لها قيم ا ي البحث ،أسئلة تساعد ع ى إبداء
ً
ً
اعتمادا ع ى اسمه أوال ،فهل يمكن
مالحظات عن تاريخ املجال
اعتبار الطوبونيميا آلية من آليات البحث التاري ي ،بمقدورها أن
تسهم ي تجديدﻩ؟ أم أن ٔالامر ال يعدو أن يكون عبارة عن محاولة
يائسة؟ إن محاولة ٕالاملام بطبيعة العالقة القائمة ب ن البحث
التاري ي والطوبونيميا ،ي محاولة تبحث ي الصلة القائمة
ً
والجسور املمتدة ب ن الطوبونيميا والبحث ي التاريخ ،انطالقا من
البحث ي الكيفية ال يمكن للبحث التاري ي ،وهو يعتمد ٔالاداة
الطوبونيميا ،أن يؤسس ا وعل ا تلك العالقة ،وأن يكشف عن
بعض الجوانب من ذاكرة املكان انطالقا من اسمه ،إ ا خطوة نحو
إعادة بناء ذاكرة املكان بإضاءة مكتسحة رامية للتعريف بأسماء
ٔالاماكن ،خطوة لن تتحقق إال باالستناد ع ى منهج علم صارم يقوم
ع ى الدقة ي توثيق املعلومة والرواية ،والحفر ي عمق النص
املصدري ع ﺮ خطوات علمية واضحة ،والتحليل املركز السا ي إ ى
البناء النظري ع ﺮ نماذج تمثل مظهرا من مظاهر الو ي باملكان
وذاكرته .لقد تأكد من خالل بعض ٔالابحاث املنجزة ي الطوبونيميا،
أن هذﻩ ٓالالية لها حضور وصلة بل ونتائج مش ﺮكة مع أغلب
الحقول املعرفية ال م ا التاريخ ،ذلك بأن البحث ي التاريخ أثناء
اس ﺮشادﻩ بنتائج التحري الطوبونيم  ،يكون قد أعلن عن عدم
استثنائية العالقة ب ن الطوبونيميا والبحث التاري ي من جهة ،كما
يكون قد جدد املناقشة ي بعض املسلمات ال يلزم أن يكون ف ا
ً
مستمرا ،إذ ليس ثمة موضوعية كاملة ي كتابة التاريخ،
النقاش
ً
نظرا لكون البحث التاري ي الجيد البد أن يحمل ذاتية كاتبه ،لذلك
كان البحث التاري ي بحث ي الفاعلية املنتجة للمعرفة القابلة
للتداول.
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ملا كان التاريخ هو آثار حركة ٕالانسان ي الزمان ع ى املجال
ً
تفاعال مع الفكرة ،وكان املجال هو وعاء حركة هذا ٕالانسان ،صار ال
بد من التعرف عن أسماء ٔالاماكن ،ألن قيمة املجال ال تتم بغ ﺮ
ضبط اسمه والتعريف بآثار حركة ٕالانسان عليه ،تيس ﺮا ملقارن ا
ً
بآثار حركة ٕالانسان ي مجال آخر ،بحثا ليس عن التفاضل ،بل عن
تبدل الطبائع ي عالق ا بالبقاع ،إذ املؤرخ حسب ابن خلدون
محتاج إ ى )العلم بقواعد السياسة وطبائع املوجودات واختالف
ٔالامم والبقاع ؤالاعصار ي الس ّ ﺮ ؤالاخالق والعوائد والنحل
واملذاهب وسائر ٔالاحوال( (٨).وبما أن أسماء ٔالاماكن ي مفتاح
التعرف ع ى تاريخ املجال وطبيعته وثقافته وتطورﻩ ،...كان ال بد أن
ً
ينصب الاهتمام ع ى الطوبونيميا ،انطالقا من أن اختيار أسماء
ً
ً
ً
اعتباطيا ،بل هو فعل
فجائيا أو
ٔالاماكن ال يمكنه أن يكون فعال
قصدي يستمد أصله من طبيعة امللمح الثقا ي املهيمن )أصالة أو
ً
استثناء( ع ى ثقافة ساكنة ذلك املجال خالل حقبة محددة،
واختيار قصدي إرادي أو قسري يعرف بطبيعة السلطة املهيمنة ع ى
)(٩
املجال خالل تلك الحقبة.
والاهتمام بإضافة آليات أخرى للبحث التاري ي هو اهتمام
بأداة موصلة لصناعة املعرفة العلمية باملا ٕالانساني مبنية ع ى
بكل أبعادﻩ،
طرائق منطقية ومناهج علمية قصدها فهم املا
وهذا يع إضافة قراءة أخرى للنص املصدري ،مما يدل ع ى أن
البحث ي "عالقة الطوبونيميا بالبحث التاري ي" ضرورة هامة
لإلفصاح عن عمق أهمية املقاربة الطوبونيمية وآثارها ع ى البحث
التاري ي من جهة ،وضرورة عامة للتعريف بقدرة النص املصدري
ع ى التعب ﺮ عن مضام ن جديدة من جهة أخرى ،إذ املعرفة
التاريخية ال يمك ا أن تنطلق ي البدء دون تأط ﺮ أو تحديد للمكان،
وأول معرفة باملكان ضبط اسمه وتطورﻩ .ع ى أنه وبالرجوع إ ى
الاسطوغرافيا ،سواء للبحث عن قيمة املكان واسمه وتطورﻩ ي
مضام ن بعضها ،أو بالبحث عن الجانب املعر ي الدافع إ ى التفاعل
مع املجال ي أغلب أبعادﻩ ،يمكننا أن نقول ،إن الاسطوغرافيا لم
تكن لتتجاهل املجال ،بل لم تكن لتبتعد عن البحث ي بعض
جوانبه ولو ع ى سبيل الاستئناس والتمهيد ،وهذا يع أن الاعتناء
ً
حاضرا ي أغل ا ،وهو دليل ع ى وع ا
باملكان أو باملجال ظل
ً
ً
بأهميته ي املعرفة التاريخية أصال ووصال ،و ي البحث التاري ي
ً
ً
تفاعال ً
وحسا.
تأط ًﺮا وضبطا ،و ي و ي املؤرخ
إضافة إ ى ذلك ،فإن الاسطوغرافيا التقليدية لم تكن لتتجاهل
ً
املكان أو املجال ،إذ جعلته ً
أحيانا ،وهو ما يع
جزءا من عنوا ا
أ ا كانت شاهدة ع ى زما ا ،من خالل التعب ﺮ عن تفاعل مؤلف ا
ً
معرفيا ،ويظهر ذلك من خالل ترك ها ع ى أسماء
مع املجال واملكان
وحدود بعض ٔالاماكن ،واختالف أسما ا ،وتشابه بعضها ،وكل هذا
وغ ﺮﻩ من القضايا املنهجية ال م الطوبونيميا والبحث التاري ي.
وبما أن تحديث الكتابة التاريخية وإعادة الاعتبار للمعرفة التاريخية
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خصوصي ا من خالل أسماء ٔالاماكن ،أو أن ّ
تعرف بحجم التأث ﺮ
الخار ي الذي لحقها فأثر ع ى أسماء أماك ا ،أو أن تج ي أسباب
التسمية ي عالق ا باملحيط ،...دون أن تنفتح ع ى علوم مختلفة
وتخصصات متنوعة ي بحاجة إل ا (١)،حاجة ي شب ة بحاجة
التاريخ )إ ى مآخذ متعددة ،ومعارف متنوعة( حسب تعب ﺮ ابن
)(٢
خلدون.
إن دوا ي البحث ي العالقة ب ن الطوبونيميا والتاريخ ومنه
البحث التاري ي ،ي ع ى ٕالاجمال محاولة تريد أن تعرض ألهمية
أداة تبحث ي قيمة أسماء ٔالاماكن وعالق ا بالبحث التاري ي ،ع ﺮ
ٕالاجابة عن أسئلة لها قيم ا ي البحث ،أسئلة تساعد ع ى إبداء
ً
مالحظات عن تاريخ املجال اعتما ًدا ع ى اسمه أوال ،فهل يمكن
اعتبار الطوبونيميا آلية من آليات البحث التاري ي ،بمقدورها أن
تسهم ي تجديدﻩ؟ أم أن ٔالامر ال يعدو أن يكون عبارة عن محاولة
يائسة؟ إن محاولة ٕالاملام بطبيعة العالقة القائمة ب ن البحث
التاري ي والطوبونيميا ،ي محاولة تبحث ي الصلة القائمة
والجسور املمتدة ب ن الطوبونيميا والبحث ي التاريخ ،انطالقا من
البحث ي الكيفية ال يمكن للبحث التاري ي ،وهو يعتمد ٔالاداة
الطوبونيميا ،أن يؤسس ا وعل ا تلك العالقة ،وأن يكشف عن
بعض الجوانب من ذاكرة املكان انطالقا من اسمه ،إ ا خطوة نحو
إعادة بناء ذاكرة املكان بإضاءة مكتسحة رامية للتعريف بأسماء
ٔالاماكن (٣)،خطوة لن تتحقق إال باالستناد ع ى منهج علم صارم
يقوم ع ى الدقة ي توثيق املعلومة والرواية ،والحفر ي عمق النص
املصدري ع ﺮ خطوات علمية واضحة ،والتحليل املركز السا ي إ ى
ً
مظهرا من مظاهر الو ي باملكان
البناء النظري ع ﺮ نماذج تمثل
)(٤
وذاكرته.
لقد تأكد من خالل بعض ٔالابحاث املنجزة ي الطوبونيميا ،أن
هذﻩ ٓالالية لها حضور وصلة بل ونتائج مش ﺮكة مع أغلب الحقول
املعرفية ال م ا التاريخ ،ذلك بأن البحث ي التاريخ أثناء
اس ﺮشادﻩ بنتائج التحري الطوبونيم  ،يكون قد أعلن عن عدم
استثنائية العالقة ب ن الطوبونيميا والبحث التاري ي من جهة ،كما
يكون قد جدد املناقشة ي بعض املسلمات ال يلزم أن يكون ف ا
ً
مستمرا ،إذ ليس ثم موضوعية كاملة ي كتابة التاريخ،
النقاش
)(٥
ً
نظرا لكون البحث التاري ي الجيد البد أن يحمل ذاتية كاتبه،
لذلك كان البحث التاري ي بحث ي الفاعلية املنتجة للمعرفة
القابلة للتداول (٦).وإذا كان البحث التاري ي بطبيعته ال يستعجل
ٕالاعالن عن نتائجه ،ألنه بحث ي املعرفة بالخ ﺮ عن الواقع (٧)،فإن
املقاربة الطوبونيميا بدورها لن تستعجل ي إبراز ثمارهاً ،
نظرا
لعلمها املسبق بكون الطوبونيميا آلية محفوف بالصعوبات املنهجية
ال قد يصطدم ا الباحث أثناء قيامه بعملية ضبط أسماء
ٔالاماكن ،وفك لغز معان ا.
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بكل مكوناته ،ال يتوقف عند الاشتغال ع ى مسار واحد ،سواء كان
ً
ً
ً
ً
ً
اقتصاديا ،...بل يستلزم
اجتماعيا أو
عسكريا أو
سياسيا أو
مسارا
الاشتغال بكل املسارات املمكنة دون نسيان مسار أو تغليب واحد
م ا ،والبحث عن مسارات جديدة تكشف عن املفقود من التاريخ
ً
تحقيقا لل ﺮاكم املف
لتلمس الواقع التاري ي كما كان ،فإن
ً
الاهتمام بالطوبونيميا ال يعدو أن يكون
مظهرا من مظاهر تتبع
ً
قاصرا إذا ما بخس أو
مستجدات املعرفة التاريخية (١٠)،تتبع يبقى
قلل من القيمة املنهجية لألبحاث التاريخية املنجزة ،ألن أي كتابة
تاريخية يف ﺮض عدم خلوها من أفكار واق ﺮاحات منهجية ،أل ا
َ
تعرض ملستجدات املعرفة التاريخية ،ومن ث ﱠم فالدعوة قائمة فقط
لتلمس الجانب امل ي م ا ،وتقييمه وتعزيزﻩ وتوج ه.
كما أن عدم اهتمام البحث التاري ي بالطوبونيميا ي لحظة
زمنية معينة ال يمكنه أن يكون ً
دافعا لنعث البحث التاري ي بالفقر
امل ي ،فذلك حكم أحادي ،إذ البحث التاري ي املنتج للمعرفة
التاريخية ع ﺮ الكتابة التاريخية بكل شروطها هو سلسلة متواصلة،
من خصائصها ال ﺮاكم .وبسط سؤال الطوبونيميا ال يمكنه أن يكون
إال نتيجة لحالة تراكم هذﻩ ٔالابحاث املنجزة ،وما تحويه من جانب
م ي .إضافة إ ى أن منطق التكامل ب ن العلوم ودورﻩ ي الكشف
عن خبايا حقل معر ي مع ن ،يمنح للباحث ً
ضمنا قوة القول بوجود
منطق التكامل ب ن كل املوروث الاسطوغرا ي ي الكتابة التاريخية،
وبوجود منطق التكامل ب ن كل ٔالابحاث التاريخية ،ح تلك ال
ُ
اكتفت بالجمع ولم ت ْقدم ع ى جهد التأويل وال ﺮكيب ،وهذا يع أن
الطوبونيميا ليست مفصولة الوالدة عن با ي العلوم ٔالاخرى،
وليست آلية ضيقة العالئق يقتصر دورها ي إبراز معاني ودالالت
أسماء ٔالاماكن ،بل إن الطوبونيميا بحث ي التاريخ الاجتما ي،
لكو ا تبحث ي الدوافع املعلنة أو املضمرة وراء تسمية ٔالاماكن؛
وهذا بحث ي الذهنيات ،و ي بحث ي التاريخ السياﺳ  ،لكو ا
تبحث ي رمزية السلطة السياسية وقو ا ي فرض رموزها ع ﺮ
أسماء ٔالاماكن ،و ي بحث ي التاريخ العسكري ،لكو ا تبحث ي
رمزية أسماء املواقع واملعارك ،وقدرة الغالب ع ى رسم تاريخ
املغلوب وغ ﺮ ذلك ،مما يجعل الطوبونيميا وسيلة وليست غاية ،أي
أ ا آلية من آليات البحث التاري ي ،وليست غاية من غاياته ،فﻬ
)(١١
رهينة بالتعرف والانفتاح ع ى بقية ٔالاطرف املتفاعلة.
لذلك قلنا ،إن من مكتسبات البحث التاري ي أنه ينفتح ع ى
العديد من ٓالاليات ال م ا الطوبونيميا ،ويس ى إ ى تجديد أدواته،
ً
ً
غالبا ما تكون دافعه للبحث عن آليات أخرى ،انطالقا من
ال
أسئلة متكررة يرصدها الباحث عند كل كتابة أو تأليف أو قراءة،...
ومن ثم فإن الكد الاستقصائي والجهد التجمي ي ألسماء ٔالاماكن
خطوة تدعو إ ى جرأة ال ﺮكيب ،من أجل إغناء املقاربة الطوبونيميا
ع ﺮ تجديد ٔالاسئلة والحوار ب ن مختلف زوايا املالحظة
ومستويا ا (١٢).لقد أبانت العديد من ٔالابحاث ،أ ا ال تخلو من
أسئلة ترتبط بأسماء ٔالاعالم الجغرافيا ،إذ ورغم إجاب ا عن هذا

ََ
العل ٍم أو ذاك ،إال أ ا ال تنتظم ي تصور صارم يتجاوز عملية
الرصد الجزئي إ ى الرصد والتحليل وال ﺮكيب الك ي ،هذا ال ﺮكيب
الذي يقوي البعد امل ي للبحث التاري ي ،ويمنحه صفة التطور
واملواكبة للكتابة التاريخية ع ى قاعدة تراكم املكتسبات املنهجية.
ً
فاهتمام البحث التاري ي مثال بالتحقيق ،مكنه من عرض أسئلة
كث ﺮة تتعلق بضبط ٔالاعالم الجغرافيا ،سواء الختالف رسمها من
مصدر إ ى آخر أو ي املصدر نفسه ،أو الختالف معناها ب ن مصدر
وآخر ،أو الختالف مطابقة اسم الدال واملدلول ب ن املصادر ،وهذا
من الاهتمام بالطوبونيميا .كما أن اهتمام البحث التاري ي
باملونوغرافيا أسهم من جانبه ي إبراز أهمية ضبط ٔالاعالم
الجغرافيا وتحديدها ،وهذا كذلك من الاهتمام بأسماء ٔالاماكن،
مما يع أن حضور املقاربة الطوبونيميا ي البحث التاري ي أمر
وارد ،وأنه ال تعارض ب ن ضبط ٔالاعالم الجغرافيا ،وب ن الجمع ب ن
أجزاء عملية الضبط ع ﺮ عمل تركي وإن كان تنظ ﺮي ،مادام
العمل التنظ ﺮي قائم ع ى نتائج التحري الطوبونيميا من جهة أو ى،
وع ى تركيب نتائجه من جهة ثانية ،وهذا من الو ي الابستمولو ي
بقيمة الطوبونيميا ،وتم ها ٕالاضا ي عن غ ﺮها من ٓالاليات ٔالاخرى
املساعدة للبحث التاري ي ي محاورة عمل املؤرخ ،كما هو الشأن
بالنسبة لبا ي العلوم ٕالانسانية مثل ٔالان ﺮوبولوجيا والسوسيولوجيا،
)(١٣
وغ ﺮهما من العلوم ال تتيح إمكانية إعمال "املقاربة املركبة"
ب ن نتائجها.
إن التاريخ بما هو حقل معر ي شاسع ،سيظل ً
دائما ي طور
التشكل ،بل متجدد التشكل ،ألن بنيته بطبيع ا تراكمية ،ال تقف
عند العملية التوثيقية ،بل تتجاوزها إ ى صياغة ٕالاشكاليات (١٤)،أي
أ ا تتجاوز املجهود الوصفي التحلي ي إ ى املجهود ال ﺮكي  ،الذي ال
يكون الدا ي إليه ي غالب ٔالاحيان هو غ الرصيد الوثائقي أو ح
التمكن من الاستيعاب النقدي للمناهج الحديثة ،بل الدا ي إليه
هو الارتباط بمشروع علم ّ ،
وهم م ي يؤطر ويحفز جل ٔالابحاث
ٍ
التاريخية ،وينظمها ي نسق واحد ،وهذا ما يجعل عرضنا
للطوبونيميا ضمن هذا السياق ،عرض ألداة من أدوات البحث
التاري ي ،أداة ي بالنتيجة إسهام ي إغناء البحث التاري ي ،لك ا ي
املبتدأ نتاج نقاش م ي ال يمكن للمؤرخ أن يغفل عنه أو أن
يتجاوزﻩ .فأسئلة البحث التاري ي رغم كو ا قد تحيلنا ي جانب م ا
ع ى طبيعة القضايا ال يمكن معالجها ،لك ا ي نفس الوقت
تحيلنا ع ى قضايا جديدة وآليات فريدة ،أثناء مناقشة أجوبة تلك
ٔالاسئلة ،إ ا ظروف إنتاج وتداول املعرفة التاريخية ،ع ﺮ الكتابة
ي صناعة متجددة لعالقة املجتمع بذاكرته
التاريخية ال
)(١٥
الجماعية،
وع ﺮ ٓالاليات املتعددة ال م ا آلية ضبط
املصطلحات التاريخية ،إذ املصطلحات مفاتيح املعرفة التاريخية
وأساس وجودها ،كما ٔالاسماء ال ي مفاتيح الكتابة التاريخية
وجزء م ا.
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إن البحث التاري ي ال يمكنه أن يواكب أسئلة الحاضر ويساعد
ع ى فهمها والجواب ع ا ع ى ضوء فهم املا  ،دون حركية
منهجية أساسها الحوار العلم  ،ودون جرأة للمؤرخ ي معالجة
قضايا تنبع من املشروع العلم ع ﺮ الصياغة التاريخية ملشاغل
ُ
املجتمع والعصر (١٦)،صياغة تعمل الجهد ي تق املعطيات من
ً
ً
وانفتاحا ع ى حقل
اعتمادا ع ى أساليب التعامل النقدي،
مصادرها
العلوم ٕالانسانية ،الذي يعت ﺮ الاهتمام بالطوبونيميا أحد ثمارﻩ.
ُ
املمكن من
ذلك بأن التاريخ بما هو معرفة منضبطة يحدد مالمحها
الشواهد ،واملتوفرة من شروط التأليف ،واملتخيل من التصورات
حول ٕالانسان واملجتمع ،واملتخ ﺮ من الاختيارات املنهجية الصريحة
أو الضمنية ،هو بحث يرافق الباحث فيه كتابة ع ﺮ محطات املا
فيوجهه ،ويوشم واقعه الفكري بمالح ومظاهر مع ﺮة عنه (١٧)،مما
يدل ع ى أن العالقة متبادلة ب ن الواقع الفكري والبحث التاري ي،
إذ كالهما يؤثر ي ٓالاخر ،فينتج عن ذلك تراكم يع ﺮ ي بعض
جوانبه عن الرغبة ي التجديد ،وتدقيق املفهوم وتوسيع العالئق،
ع ﺮ تجديد آليات الاستنطاق ملضمون النص املصدري.
وانفتاح البحث التاري ي ع ى كل ما يجدد أسئلته ،ويعيد
صياغة مسلمات نتائجه ،ويفكك مسارات التأويل لديه ،ويكسر
هيمنة العامل الواحد عندﻩ ،ويثبت خطوات التوثيق لديه ،ويسهم
ي جمع الشذرات املنثورة من أعماله ،كل ذلك وغ ﺮﻩ من شأنه أن
يسهم ي الحفاظ ع ى الحد ٔالادنى من الجودة واملصداقية العلمية
ي الكتابة التاريخية ،ألن الرغبة ي تجديد البحث التاري ي خطوة ال
ً
سابقا ،وال تنطلق من فراغ لبناء
تتنكر ملجموع ال ﺮاكم الحاصل
جدته ،وال تعلن كمالها وتمامها ي هذا التجديد ،كما أ ا ليس
خطوة وليدة تفاعالت فكرية عند الباحث الواحد ،بل ي وليدة
شروط البحث وآفاقه ،شروط تنقل البحث من العموميات،
وتساعدﻩ ي التدقيق وٕالاجابة عن العديد من ٔالاسئلة ذات العالقة
بأغلب العلوم ٕالانسانية ؤالادوات املنهجية ،أسئلة تبحث ي
الكيفية ال ينظر ا ٕالانسان إ ى أسماء ٔالاماكن ،وطبيعة التصور
الذي يحمله عن املكان ولواحقه ،وسمة املنهج الذي يساعدﻩ ع ى
ضبط الاسم وتأويالته ،وهذا وغ ﺮﻩ يعطي للباحث مشروعية
التنقيب عن أسماء ٔالاعالم الجغرافيا ،وي ﺮر له مسار اختبار تجديد
البحث التاري ي ع ﺮ أدوات جديدة.
إن إعادة النظر ي أدوات البحث التاري ي باالنفتاح ع ى أدوات
جديدة ،بإمكانه أن يتمم أو يعيد النظر ي العديد من القضايا
التاريخية ،وع ﺮها الكتابة والتأليف التاريخي ن ،وهذا يع أن
انفتاح الكتابة التاريخية ع ى الطوبونيميا من شأنه أن يعرض
لقضايا ظلت تحت الظل ،وألسئلة كانت غ ﺮ معروضة من قبل ،من
قبيل ملاذا اهتمت الاسطوغرافيا التقليدية باملعاجم الجغرافيا؟
وملاذا اهتمت بأسماء بعض ٔالاماكن دون أخرى؟ وملاذا رسمت بعض
املصادر التاريخية أسماء ٔالاماكن مقرونة بشرحها؟ ،وملاذا جاءت

أسماء أخرى جامعة ب ن اللسان ٔالامازي ي أو غ ﺮﻩ والخط العربي؟..
لذلك فالتصور امل ي الذي نستمدﻩ من دعوة أحد الباحث ن،
هو كون مهمة املؤرخ لم تعد تقتصر ع ى الرغبة ي تجاوز النقص
الحاصل ي املصادر من خالل انفتاح املؤرخ ع ى وثائق أخرى تحت
مسم الوثيقة الشاملة ،بل يتعداﻩ إ ى الرغبة ي تجاوز القراءة
السطحية للوثيقة إ ى قراءة أعمق تعتمد ع ى علوم ومناهج وآليات
أخرىً ،
نظرا ألن مشكلة البحث التاري ي ال تنحصر ي طبيعة
الوثيقة أو مضمو ا ،بقدر ما تمتد إ ى طبيعة قراءة مضمون
الوثيقة ،أي ال ﺮابط املوجود ب ن املضمون والقراءة من جهة أو ى،
وب ن مجموع القراءات للمضمون الواحد من جهة ثانية ،وهذا
الانفتاح لن يتحقق إال باتساع مساحة الاستمارة والاستنطاق
ً
تجاوبا مع مضمو ا
للوثيقة ،وذلك ببسط أك ﺮ عدد من ٔالاسئلة
وطبيع ا (١٩)،وإثر ًاء إلشكاال ا ال يقصدها املؤرخ ويبحث ع ا.
وال ﺮابط املقصود ب ن مجموع القراءات املقدمة ملضمون
الوثيقة الواحدة ،يع أن تنوع زوايا القراءة للوثيقة باستطاعته أن
يقدم نتائج لن تكتمل قو ا ولن تصمد رجاح ا إال بالربط بي ا،
بغرض الوصول إ ى القراءة واملضمون الراجح) ،ألن النصوص
ليست أدوات شفافة( (٢٠)،بل ي نصوص لها مستويات عديدة ي
ٕالافصاح ،تمتد من الظاهر إ ى الباطن ع ﺮ ما يسم بمستويات
قراءة الوثيقة ،إذ كلما نفذت القراءة إ ى مستوى أول ،أمك ا
الوصول إ ى مستوى أعمق ،وهذا لن يتأتى إال بامتالك أدوات
وم اج الغوص ي النص ع ى اختالف أنواعه .ع ى أن انفتاح
البحث التاري ي ع ى الطوبونيميا ال يمكنه أن يش ﺮط نوع املصادر
ال يلزمه الرجوع إل ا ،ألن كل املصادر ع ى اختالف أنواعها ي
مصادر للطوبونيميا ،والرجوع إل ا جميعها يكسر بد يات لحقت
ذﻩ املقاربة ،بد يات مفادها أن الطوبونيميا ال تعتمد إال ع ى
كتب الجغرافيا والرحالت ،أو أن الطوبونيميا ي بحث ال فائدة
منه ،مادامت أسماء ٔالاماكن مسلمات يتم تداولها تيس ﺮا
للتواصل ،...وتلك من املسلمات ال وجب هدمهاً ،
نظرا لكو ا قيود
ال تفتح النص ع ى الصريح من أسماء ٔالاعالم الجغرافيا ،رغم
اختالف رسمها ،إذ الاختالف ي رسم اسم املكان من مصدر آلخر هو
ً
بعضا من التصور املتحكم عند املؤلف ي كتابته
مع ي ﺮز
ً
وعرضه ،بل يعكس تصورا عند املؤلف ع ى أسماء ٔالاماكن ،وهذا
عمق ما قد تصل إليه الطوبونيميا أثناء انفتاحها ع ى القراءات
)(٢١
املتعددة.
إن جاذبية الاهتمام بالطوبونيميا ال تقف عند البحث عن
أصول أسماء ٔالاماكن ومعان ا ،بل تتجاوز ذلك إ ى محاولة البحث
عن املضام ن الذهنية الكائنة وراء اختيار ٔالاسماء ،وكذا املضام ن
الذهنية الكائنة وراء تقبل وتداول أسماء ٔالاماكن ،وهذا من
التجديد الذي قد يحمله الاهتمام بالطوبونيميا ،إذ الجدة ليست
ي الاهتمام ذﻩ ٓالالية فحسب ،بل ي ص ﺮ أغوارها وجعلها تنفتح
ع ى قدر كب ﺮ من مجاالت وقضايا البحث التاري ي ،إ ا الاستفادة
)(١٨
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الكائنة واملمكنة من الطوبونيميا الناتجة عن املعرفة املواكبة
ألساليب البحث التاري ي املعاصر ،مما يجعل الطوبونيميا ي
عالق ا بالبحث التاري ي أداة تركيبية ي آخر املطاف ،تزداد صرام ا
ويتأسس بناؤها كلما تكاثر الاهتمام بأسماء ٔالاماكن من داخل أغلب
الدراسات ؤالابحاث ،أل ا كلها فعل تراكم لجزيئات متناثرة ،فعل
ً
يعط ا ً
نظريا تتحسس مصداقيته كلما ارتفع حجم املعرفة
بناء
املوثقة بأسماء ٔالاماكن ،فكل مجهود توثيقي ال بد له من آفاق
التأويل وال ﺮكيب ،ع ﺮ الخلخلة والحوار ،أي أن العالقة ب ن التوثيق
والتأويل ي ي ٔالاصل عالقة إنصات مبدع ،وحوار منتج ،دافعه
الهاجس امل ي.

}^ í³

) (١ال ﺮكة محمد وآخرون ،الطوبونيميا بالغرب ٕالاسالمي أو ضبط ٔالاعالم
الجغرافيا )مقدمات ي الفهم واملنهج والعالئق( ،إفريقيا الشرق ،البيضاء،
ط.٥ :٢٠١٢ ،١
) (٢ابن خلدون ،املقدمة ،تحقيق ع ي عبد الواحد وا ى ،ضة مصر القاهرة،
)د.ت(.٢٩١ /١ :
) (٣القب ي محمد ،جذور وامتدادات :الهوية واللغة وٕالاصالح باملغرب
الوسيط ،دار توبقال للنشر ،البيضاء ،ط٢٠٠٦ ،١م.٥ :
) (٤ال ﺮكة محمد وآخرون ،الطوبونيميا بالغرب ٕالاسالمي.٨ :
) (٥سركيس إحسان ،التأويل التاري ي ودور الفرد ،دار دمشق ،ب ﺮوت )د.ت(.٩ :
) (٦العظمة عزيز ،الكتاب التاريخية واملعرفة التاريخية :مقدمة ي أصول
صناعة التأريخ العربي ،دار الطليعة ،ب ﺮوت ،ط١٩٩٥ ،٢م.١٤ :
) (٧العظمة عزيز ،الكتاب التاريخية واملعرفة التاريخية.١٢ :
) (٨ابن خلدون ،املقدمة.٣٢٠ /١ :
) (٩ال ﺮكة محمد وآخرون ،الطوبونيميا بالغرب ٕالاسالمي.٥ :
) (١٠السب عبد ٔالاحد ،التاريخ والذاكرة :أوراش ي تاريخ املغرب ،املركز الثقا ي
العربي ،البيضاء ،ط٢٠١٢ ،١م .١٠ :
) (١١القب ي محمد ،الدولة والوالية واملجتمع ي املغرب الوسيط ،دار توبقال
للنشر ،البيضاء ،ط١٩٩٧ ،١م.٧ :
) (١٢السب عبد ٔالاحد ،التاريخ والذاكرة.٥٨ :
) (١٣السب عبد ٔالاحد ،التاريخ والذاكرة.٥٩ :
) (١٤السب عبد ٔالاحد ،التاريخ والذاكرة.١٧ :
) (١٥السب عبد ٔالاحد ،التاريخ والذاكرة.١٥ :
) (١٦السب عبد ٔالاحد ،التاريخ والذاكرة.١٨ :
) (١٧السب عبد ٔالاحد ،التاريخ والذاكرة.١٠٩ :
) (١٨السب عبد ٔالاحد ،التاريخ والذاكرة.١١٥ :
) (١٩السب عبد ٔالاحد ،التاريخ والذاكرة.١٢٠ :
) (٢٠السب عبد ٔالاحد ،التاريخ والذاكرة.١٢١ :
) (٢١السب عبد ٔالاحد ،التاريخ والذاكرة.١٢٤ .١٢٢ :
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وهكذا؛ يكون البحث التاري ي عند رجوعه إ ى الطوبونيميا
بغرض ضبط أسماء ٔالاماكن واستيفاء مضامي ا من أغلب
املصادر ،قد وثق لشواهد لم تؤرخ عن قصد ،فﻬ شواهد غ ﺮ
مقصودة لك ا غ ﺮ ناذرة ،أل ا شواهد منثورة ي كل املصادر ،وهذا
ما يجعل الطوبونيميا بالنسبة للبحث التاري ي شواهد تاريخية غ ﺮ
مقصودة التأريخ ،لكن لها مصداقي ا ع ى مستوى التوثيق ،وإن
اختلف ي معان ا عند مستوى التأويل ،ألن الطوبونيميا بما سلف
تبيانه ي عالق ا بالبحث التاري ي ،ليست قضية معرفية أو منهجية
إال ي مستوى من مستويات الاستمرار وال ﺮاكم ،والبحث ف ا عمل
قاعدي توثيقي تجمي ي باملستوى ألول ،ورغم ذلك ال ُيكتفى ف ا
بتكثيف أو جمع املعطيات من الوثائق ،وال يتم الوقوف ف ا عند
تعميق الفرضيات وٕالاشكاالت ،بل يتجاوز ذلك إ ى استحضار
هاجس الفهم وإعمال العقل لضبط أسماء ٔالاعالم الجغرافيا ،وهذا
ما يفرض إقامة الحوار املعر ي امل ي ي مسالك استفادة البحث
التاري ي من الطوبونيميا ،وتعزيز املقاربة التاريخية ذﻩ ٓالالية،
ً
استنادا ع ى معطيات التحري املصدري .ع ى أن يظل الهاجس
امل ي املعلن عنه ي هذا املقال ً
سببا ي ال ﺮك ع ى عرض هذﻩ
ٓالالية وتقديمها ،ألن املؤرخ مطالب بتوسل كل ٔالادوات املساعدة
ي فهم املا  ،والانفتاح ع ى كل املفاتيح املمكنة ،والبحث ي
ي املصادر ع ى تنوعها.
أغلب مظاهر وصور التعب ﺮ عن املا
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أستاذ مساعد التاريخ الوسيط
قسم التاريخ وعلم ٓالاثار
جامعة  ٨ماي  ٤٥قاملة– الجمهورية الجزائرية

www.kanhistorique.org
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ :ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ  ..ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ  ..ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ

منذ أن خلق ﷲ تعا ى ٕالانسان وعلمه البيان كان طلب العلم
ضالته املنشودة ،وإحدى حاجاته ٔالاساسية ،من أجل أن يعرف
نفسه ويعرف عامله ،ولقد تعلم الكث ﺮ وحفظ الكث ﺮ ح ضاقت
حافظته فاخ ﺮع الكتابة ً
معينا لذاكرته ،تحفظ خ ﺮاته ومعارفه ع ﺮ
الزمن وتنقلها إ ى ٔالاجيال ٓالاتية من ب جنسه ،فكتب ع ى ٔالاحجار
وع ى جدران الكهوف وع ى الط ن وع ى ال ﺮدي وع ى جلود
الحيوانات ،وع ى كل ء يصلح أن يكون ً
وعاء للمعلومات .وعندما
تكاثرت هذﻩ ٔالاوعية تفرغ نفر َ
مم ْن يمتلكون حب العلم والكفاءة
ل ﺮتيب وتنظيم تلك ٔالاوعية بطريقة تمكن وتسهل ٕالافادة م ا ،وكان
"املوثقون" هؤالء يجرون عمليات البحث والتنقيب والتنظيم لهذﻩ
ٔالاوعية ،فيستفيدون م ا أو يستفيد م ا غ ﺮهم .و ذا الجهد
الوثائقي العم ي بدأت البوادر ٔالاو ى ملهنة التوثيق ي أبسط صورها،
واستمرت تتطور مع تطوير ٕالانسان وازدهار حضارته ،وال م امللوك
ؤالامراء وذوو ٔالامر بتشجيع هذﻩ املهنة العلمية وإقامة مؤسسا ا
املختلفة من دواوين ودور وثائق وغ ﺮها ،وأغدقوا العطايا ع ى
القائم ن عل ا.
حيث مارس املسلمون التدوين منذ صدر ٕالاسالم وسجلوا
تصرفا م ي وثائق وذلك راجع إ ى تزايد أعداد املتعلم ن الذين
يجيدون القراءة الكتابة ،نتيجة للجهود ال بذل ا الدولة ٕالاسالمية
لحاج ا إ ى املثقف ن الذين يقومون بنشر تعاليم الدين ٕالاسالمي
وشرح مبادئه .وقد اختلفت ٓالاراء ي تحديد مفهوم "علم الوثيقة"
وتعددت ،من حيث املع والشكل واملضمون ،وتحاول هذﻩ
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فؤاد طوهارة ،ماهية علم الوثائق ومرجعيته ي تراث املغرب
ٕالاسالمي -.دورية كان التاريخية -.العدد الرابع والعشرون؛ يونيو
 .٢٠١٤ص .١٣٢ – ١٢٦
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برز الاهتمام والعمل بعلم الشروط والوثائق ي املغرب ٕالاسالمي
)التوثيق( مع بداية الدعوة املحمدية وبزوغ فجر ٕالاسالم بغرض
صيانة أموال الناس وأعراضهم ،والنظر ي العالقات ٔالاسرية
وتنظيمهاً ،
وفقا ألحكام الشريعة ٕالاسالمية وما أقرﻩ الصحابة
والتابع ن من ضبط لألنساب والفرائض وامل ﺮاث .وازدادت أهمية
ً
عمليا بعد ما اتسعت رقعة الدولة ٕالاسالمية ،حينما
علم الوثائق
ّ
إال أنّ
دعت الحاجة إ ى كتابة املعامالت وتوثيقها وٕالاشهاد عل ا،
ال ّ ضة الحقيقية انطلقت من ٔالاندلس مع بداية القرن الثالث
الهجري /التاسع امليالدي ،لتشمل بعد ذلك بالد املغرب وما جاورها
من املناطق ؤالاقاليم ،ليكون القرن الخامس الهجري /الحادي عشر
امليالدي من َ
أج ﱠل عصور التأليف ي علم التوثيق ،أين ظهرت
أشكال جديدة من الوثائق والعقود والرسوم ،لم تكن معروفة لدى
ّ
املوثق ن ٔالاوائل ،مما ّ
عزز مكانة الوثيقة وأصبحت ّ
حجة للقا
والحاكم ي مجال الاستدالل وٕالاثبات ،كما نبغ ف ا فقهاء وقضاة
ّ
خدموا هذا العلم وأدخلوا عليه تغي ﺮات جوهرية وألفوا فيه
ّ
مطول
مؤلفات متعددة ٔالاشكال ،مختلفة ٔالاحجام ما ب ن
ومختصر ،وشارح أو مختصر له ،وقد اش ر املالكية ذا العلم
ً
وتم وا فيه ح أنه ال يذكر إال
منسوبا إل م بشهادة املشارقة.
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ّ
الدراسة أن تحدد مفهوم "علم الوثيقة" والتأريخ لها ،كما تحاول
تحديد مرجعي ا حسب ما ورد ي بعض ّ
الدراسات الفقهية
والقانونية ،الرتباطها بعلم القضاء واملعامالت املدنية م ا والتجارية.
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ّ
برز الاهتمام بعلم الشروط والوثائق منذ نزول الو ّي ع ى
ّ
سيدنا ّ
محمد ) (أين شرع كتبة الو ي ي توثيق القرآن الكريم
بعناية خاصة ،وحرص شديد ع ى ضبط ّ
كل ما يكتب ،فقد جاء ي
ّ
رواية عن زيد بن ثابت أنه قال» :كنت أكتب الو ّي عند رسول ﷲ
) (وهو يم ي ع ّي فإذا فرغت قال :اقرأﻩ ،فأقرأﻩ فإن كان فيه
سقط أقامه ،ثم أخرج به إ ى الناس« (٢٢).كما عكف السلف
ّ
ّ
النبوية
السنة
الصالح من صحابة رسول ﷲ ) (ع ى تدوين
مناهج مختلفة ،ولم ينته القرن
وجمعها ي دواوين ومصنفات ع ى ّ ٍ
الرابع الهجري /العاشر امليالدي إال وقد ظهرت معظم تلك
ّ
)(٢٣
املصنفات وأصبح الاعتماد ع ى ما ف ا من أحاديث.
وازدادت أهمية علم الوثائق ً
عمليا بعد ما اتسعت رقعة الدولة
ٕالاسالمية ،حينما دعت الحاجة إ ى كتابة املعامالت وتوثيقها
ّ
إال ّ
أن ال ّ ضة الحقيقية انطلقت من ٔالاندلس مع
وٕالاشهاد عل ا،
بداية القرن الثالث الهجري /التاسع امليالدي ،أين برز علم الشروط
ي ميدان املعامالت وظهرت أشكال جديدة من الوثائق والعقود
ّ
املوثق ن ٔالاوائل ،مما ّ
والرسوم ،لم تكن معروفة لدى
عزز مكانة
الوثيقة وجعلها ّ
حجة يستن ﺮ ا القا والحاكم ي مجال التوثيق
وٕالاثبات (٢٤)،حيث نبغ ف ا فقهاء وقضاة خدموا هذا العلم
وأدخلوا عليه تغي ﺮات جوهرية ،اقتض ا عوامل ك ﺮة املعامالت
ّ
ّ
ّ
والتجارية ،فألفوا ف ا مؤلفات متعددة ٔالاشكال ،مختلفة
املدنية
)(٢٥
ٔالاحجام ما ب ن ّ
مطول ومختصر ،وشارح أو مختصر له.
ّ
وقد ردت ي القرآن الكريم ّ
عدة نصوص تحث ع ى ٕالاشهاد ي
َ
التعاقد وتوثيق املعامالت م ا قوله تعا ى﴿ :يا أ ﱡ َ ا الذ َ
ين َآم ُنوا ِإذا
ِ
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اشتقت كلمة الوثيقة من الثقة و ي الائتمان ع ى ال ء،
والوثاقة ي مصدر ال ء الوثيق ،وأوثقه ي الوثاق ،أي ّ
شد ُﻩ،
ﱠ
فالوثيق هو ال ء املحكم ،وجمعه وثاق أو وثائق ،ويقال :وثق
ّ
ً
توثيقا ،فهو موثق ،أي :أحكمه ،والوثيقة ي ٔالامر إحكامه
ال ء
ّ
)(١
ؤالاخذ بالثقة .وثبت أن كلمة وثيقة أو وثائق لم ترد بشكل صريح
ي القرآن الكريم ،بل وردت اثنتا عشر كلمة من مشتقا ا ،ذكرت
ّ
)(٥
ً
سبعا وثالث ن ّ
مرة و ي :واثقكم (٢)،يوثق (٣)،الوثاق (٤)،وثاقه،
ّ
ً
)(١١
الوثقى (٦)،موث ًقا (٧)،موثقهم (٨)،ميثاق (٩)،ميثاقا (١٠)،ميثاقكم،
)ّ (١٣
وكلها تفيد مع العهد ،وبما ّ
أن كلمة
ميثاقه (١٢)،ميثاقهم،
ّ
املؤنث ،ولك ّ ا ليست ً
اسما لعلم ،لذلك يمكن
وثيقة ي ي صيغة
جمعها جمع تكس ﺮ ،فيقال وثيقة ووثائق مثل كب ﺮة وكبائر،
)(١٤
وطريدة وطرائد.
ويعرف "علم الوثائق" لدى الفقهاء ورجال القضاء بعلم
الشروط ،والشرط ي اللغة :هو العالمة ومنه أشراط ّ
الساعة ،وهو
ّ
عبارة عن كل ال ء ّيدل ع ى غ ﺮﻩ ويعلم من قبله ،وملا كانت
ً
ً
عقودا أل ّ ا
العقود يعرف ا ما جرى سميت شروطا ،وسميت
ً
ربطت كتبه كما ربطت قوال (١٥).أما عن املفهوم الاصطال ي فقد
تعددت املفاهيم الاصطالحية لعلم الوثائق ب ن القدماء واملحدث ن،
ٌ
كل حسب اختصاصه وكيفية تفس ﺮﻩ ودرجة استفادته من فقه
الوثيقة:
فابن مغيث الطليط ي )ت ٤٥٩ .هـ١٠٦٧ /م( ّ
يعرفه بقوله:
»علم الوثائق علم شريف يلجأ إليه ي ذلك امللوك ،والفقهاء ،وأهل
الشرف ،والسوقةّ ،
والسواد كلهم يمشون إليه ،ويتحاكمون ب ن
يديه ،ويرضون بقوله ،ويرجعون إ ى فعله… فليتن ّـزل ّ
كل طبقة ع ى
مرتب ا ... ،ويجتنب ي رسمها الكذب ّ
والزور«ّ (١٦).أما املتيطي )ت.
 ٥٤٣هـ١١٤٨ /م( فيقرن فقه الوثائق بعلم القضاء ،ؤالاحكام
ً
ً
أساسيا من شروط ممارسة مهنة القضاء ّ
ويعرفه
ويجعله شرطا
ً
بقوله» :علم الوثائق من ّ
أجل العلوم ً
ً
وخطرا ،إذ
قدرا وأشرفها إنابة
َ َ َُ
ّ
به تس ﺮد حقوق ٓالانام ،وبه يستن ﺮ القضاة والحكام ،ومن جهله
)(١٧
م م فهو ي حجب الجهل وٓالاثام«.
ّ
ّ
ويعرفه طاش ك ﺮى زادة )ت ٩٦٨ .هـ١٥٦٠ /م( بأنه» :علم
ّ
ّ
ُيبحث فيه عن إنشاء الكلمات املتعلقة باألحكام الشرعية،
وموضوعه ومنفعته ظاهران ،ومبادئه علم ٕالانشاء وعلم الفقه ،وله
استمداد من العرف« (١٨).وال يختلف عنه حا ي خليفة )ت١٠٦٧ .
هـ١٦٥٦ /م( فيما أوردﻩ ي كتاب "كشف الظنون" بقوله» :علم
ي الكتب
يبحث عن كيفية ثبت ٔالاحكام الثابتة عند القا
والسجالت ع ى وجه ّ
ّ
يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال،
وموضوعه تلك ٔالاحكام من حيث الكتابة ،وبعض مبادئه مأخوذ من

الفقه ،وبعضها من علم ٕالانشاء ،وبعضها من الرسوم والعادات
ؤالامور الاستحسانية ،وهو من فروع الفقه من حيث كون ترتيب
ّ
ً
موافقا لقوان ن الشرع ،وقد يجعل من فروع ٔالادب باعتبار
معانيه
ّ
)(١٩
تحس ن اللفظ«.
ّأما املحدثون وأصحاب الاختصاص من حفظة الوثائق
ّ
فيعرفون الوثائق :بأ ّ ا ّ
كل املخطوطات القديمة
ؤالارشيف
والحديثة وسندات امللكية ،والعقود التوثيقية ،واملراسالت،
ّ
ّ
وعاء لحفظ
واملحررات الرسمية ،واملستندات ،وكل
والسجالت
ٍ
املعلومات ال يتم تثبي ا بالحرف أو الرقم أو الصورة أو
التخطيط (٢٠).وهناك من الباحث ن املعاصرين َم ْن حاول ّ
التمي ب ن
ّ
الوثائق حسب مبدأ ٔالافضلية ي الاستفادة ،والدقة ي التعب ﺮ
ً
فأطلق ع ى الوثائق ٔالاك ﺮ أهمية اسم الوثائق الديبلوماتية ،نسبة
إ ى علم الديبلوماتيك ) (DIPLOMATICاملشتق من الكلمة
اليونانية ديبلوماتيكوس ) ،(DIPLOMATICUSوال تع ي
ّ
ّ
رسمية ،ثم توسع
املطوية ،ال ّ تصدر عن جهة
مفهومها الوثيقة
املفهوم ليشمل ّ
كل ما له عالقة أو صلة بالوثائق والقوان ن والعهود
واملخطوطات ،و دف هذا العلم إ ى تحقيق الوثائق ونقدها ،وفكّ
)(٢١
رموزها ،ومعرفة تاريخ كتابا ا.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
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دين إ َ ى َأ َجل ُم َس ﱠم َف ْاك ُت ُب ُ
َ َ َُْ ْ ْ
وﻩ﴾ (٢٦)،و ي أطول آية ي القرآن
ٍ
تداينتم ِب ٍ
الكريم ي أطول سورة قال ع ا ابن العربي ي تفس ﺮﻩ » :ي آية
ً
عظم ي ٔالاحكام ّ
مبينة جمال من الحالل والحرام ،و ي أصل ي
مسائل البيوع ،وكث ﺮ من الفروع« (٢٧).و ي هذا دليل ع ى ّ
أن الكتابة
ّ
والتوثيق من ٔالادلة ال تعت ﺮ عند استيفاء شروطها ،وع ى أ ّ ا
واجبة ي القليل والكث ﺮّ (٢٨).
وأقر الغرناطي ي وثائقه عند هذﻩ ٓالاية
بجواز التداين ي البيع وٕالاجارة ،وع ى جواز ّ
السلم ي الحيوان
يخص دينا دون آخر ،بل ّ
ّ
عم جميع
والع ن ،ألن ﷲ  -تعا ى -لم
ّ
الديون من حيوان وع ن وغ ﺮ ذلك مما يجوز تعلقه بالذمة ،وع ى
جواز ّ
السلم ي الطعام والعروض وجميع ما ينضبط بصفة ،وقوله
تعا ى﴿ :إ ى أجل ّ
مسم ﴾ ّيدل ع ى امتناع البيع نسيئة إ ى أجل غ ﺮ
معلوم ،وقوله﴿ :فاكتبوﻩ﴾ ّيدل ع ى وجوب كتابة الوثائق لدفع
الدعاوي وحفظ ٔالاموال ؤالانساب وتحس ن الفروج ،ع ى ّ
أن كتابة
ّ
)(٢٩
الوثائق واجب ،والنسخ ع ى عدد املشهودين.
النبوية ّ
ّ
أن الصحابة كانوا يكتبون الوثائق
وقد ثبت ي السنة
ّ
ع ى عهد الن ّ ) (ففي صحيح مسلم وغ ﺮﻩ ﴿ أن ع ّي بن أبي
يدي ّ
طالب -ر ﷲ عنه  -كتب الصلح يوم الحديبيه ب ن ّ
الن ّ
السنة ّ
) (٣٠)﴾ (وليس ي ّ
النبوية ما ّ
يدل ع ى وجوب التوثيق
إن ّ
يدل ع ى وجوب ٕالاشهاد ،بل ّ
بالكتابة ،وال ما ّ
السنة العملية تدل
ع ى عدم وجو ا ،فلم يثبت أن ّ
الن ) (كان يكتب جميع
مدايناته ،وال كان يشهد ع ى جميع مبايعاته (٣١)،فقد روت عائشة -
﴿أن ّ
ﷲع اّ -
ً
ّ
الن ) (اش ﺮى
ودي إ ى أجل
طعاما من
ر
ً
ورهنه درعا من حديد ،فلم يكتب هذﻩ املداينة ولم يشهد
واجباّ ،
رجح ابن العربيّ :
عل ا﴾ (٣٢).وقد ّ
أن ٕالاشهاد ليس ً
وأن ٔالامر
ّ
الهواري"ّ :
للتوثق واملصلحة (٣٣).و ي "شرح ّ
إن التوثيق
به أمر إرشاد
ّ
باإلشهاد فرض كفاية كالجهاد ،والصالة ع ى الجنائز ،ودف ا ،وطلب
ّ
وتحمل الشهادة …،وعزا هذا
العلم ،وحفظ القرآن سوى الفاتحة،
ّ )(٣٤
الرأي ملالك والشاف ي.
ّ
وملا كان "علم التوثيق" ع ى هذﻩ الدرجة من ٔالاهمية ،فقد
ّ
استند ي مشروعيته إ ى مجموعة من القواعد الفقهية واللغوية،
يتعلق ٔالامر بإتقان صنعة الوثيقة والتفقه ي الفرائض والحساب،
ّ
وكذلك ي
ٔالاقضية ؤالاحكامّ .أما صنعة الوثائق فأو ّل ما ينب ي
ّ
ٕالاشارة إليه ي هذا املقام هو الضلوع ي علم التوثيق نفسه ،وإتقان
علم الشروط كما كان ّ
يسم  (٣٥)،ولهذا كان القا محمد بن يح
بن بكر ٔالاشعري يقولَ » :م ْن لم ّ
يتمرن ي عقد الشروط ،وال أخذ
ً
نفسه بالتفقه ي كتب التوثيق ،فال ينب ي له أن يكون
قاضيا وإن
قويا ً
كان ّ
فائقا ي سائر العلوم …« (٣٦).وقد سبقه ٕالامام مالك حينما
ّ
ً
ّنبه إ ى أهمية علم الفرائض والتمكن فيه قائال» :ال يكتب الوثيقة
ّ
ً
ب ن الناس إال عارفا ا عدل ي نفسه مأمون عليه« (٣٧)،لقوله
ّ
مسم
تعا ى ﴿ :يا أ ّ ا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إ ى أجل
)(٣٨
فاكتبوﻩ وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾.

وقد ذكر ابن مغيثّ :
أن من ضوابط فقه الوثيقة أن يكون َم ْن
ّ
ً
وثقها عاملا بأصول الحالل والحرام وبأقوال الفقهاء املتقدم ن ،وبما
ّ
ً
جرى به العمل ب ن املفت ن ،ليكون ذلك أصال يعتمد عليه ويطلع
ع ى أجوبة املتأخرين ،ما يرجع ي ّ
النازلة إليه تشتمل عليه حالوة
ً ّ
ّ
الشمائل وحفظ املسائل (٣٩)،وزاد غ ﺮﻩ أن يكون عاملا بال ﺮسيل،
أل ّ ا صناعة إنشاء وأل ّنه كما جاء ي "شرح ّ
البناني" قد يرد عليه ما
لم يسبق بمثاله والحدا ع ى مقاله (٤٠)،وال يجب أن يكتب الوثائق
ّ
ّ
إال َم ْن شهد له ي ذلك ُ
بحسن الخط ،وترتيب اللفظ واتساع ي
والحاكم عند
العلم ،من رجل خ ّ ﺮ ،عالم ،ورع ،ليكفي للقا
رؤية خطه ولفظه البحث والتعقب ف ا من براءة التدليس
والتبليس ،وقطع وثائق العدم واجب أل ّ ا داعية إ ى أبواب من
)(٤١
الغرر كث ﺮة.
ّأما علما الفرائض والحساب فهما من العلوم ال تتوقف
عل ما ّ
صياغة الوثيقة ،وكتاب ا وتحريرها ،فعلم الحساب شرط
ً
خصوصا ي باب قسم ال ﺮكات ،وتصحيح
رئيس لعلم املواريث
الفرائض بعد حصر عدد ورثة املالك وإحصاء ممتلكاته ،وإعطاء
ذوي الفروض وأصحاب التعصيب ما يستحقونه من تركة ّ
مورثه،
و ي باب الحساب كتب آخر :كتابة عقدها كاتب فالن عبدﻩ فالناً
ً
مثقاال نجمها ع ى ستة أنجم معتدلة ّ
يؤدي إليه عند
بتسع ن
ً
اقتضاء كل نجم ثالثة عشر مثقاال غ ﺮ ثلث ،فليت شعري كيف
ّ
التسع ن ثالثة عشر غ ﺮ ثلث...؟) (٤٢وبالجملة ّ
فإن
يكون سدس
ً
ّ
خصوصا ي
صياغة الوثيقة تتوقف ع ى علم ّ الفرائض والحساب
باب تصحيح الفريضة ،وقسمة ال ﺮكة وتوحيد املقامات ،وإزالة
)(٤٣
الانكسار وتقويم املمتلكات وإحصا ا.
ويش ﺮط املوثقون لكي تكون الوثيقة صحيحة أن تصاغ بلغة
صحيحة وواضحةّ ،
لكن ذلك يتوقف عندهم ع ى سالمة العبارة
ال تكتب ا الوثيقة من ّ
أي إ ام أو غموض أو احتمال ،ولذلك
يقول علماء ٔالاصولّ :
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال القو ّي املعت ﺮ
بطل به الاستدالل ،أي :إذا تردد ّ
الدليل ب ن ٕالامكان وعدمه ،بطل
ّ
به الاستدالل ع ى ٕالامكان أو ٕالابطال (٤٤).وهذا الضبط اللغوي
ّ
ن ً
عاملا بفقه الوثائق وبنصوصهاً ،
بارعا ي
يستلزم من املوثق أن يكو
ّ
ً
ّ
ٕالانشاء ،ألنه يحتاج إ ى ذلك ،وأن يكون ساملا من اللحن الذي يغ ﺮ
املع ّ (٤٥)،
ألن صناعة الوثيقة كما قال ابن فرحون املالكي ي"
تبصرته"» :صناعة جليلة شريفة ،وبضاعة ّ
عالية منيفة ،تحتوي
ّ
ضبط أمور ّ
الناس ع ى القوان ن الشرعية ،وحفظ دماء املسلم ن
ّ
وأموالهم ،والاطالع ع ى أسرارهم وأحوالهم ،ومجالسة امللوك،
ّ
والاطالع ع ى أمورهم وعيالهم ،وبغ ﺮ هذﻩ ّ
الصناعة ال ينال أحد
ذلك ،وال يسلك هذﻩ املسالك« (٥٠).ونستنتج بعد هذا؛ أن الجانب
ّ
اللغوي من الجوانب ٔالاساسية ال يقوم عل ا علم التوثيقّ ،
ألن
ّ
ّ
العربية من الشروط العشر الواجبة ي مجال التوثيق،
معرفة اللغة
ّ
)(٥١
ويعت ﺮ الجهل ا من ٔالاخطاء ال يقع ف ا كث ﺮ من املوثق ن.

א
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ّ
ّأما ي أواخر القرن الرابع الهجري /العاشر امليالدي فقد ألفت
ّ
ثالث كتب ّ
عدت ّ
قمة ما ألف ي هذا الفن ،وقد تو ي أصحا ا
ّ
الثالثة ي عام واحد ) ٣٩٩هـ ١٠٠٨ /م( :أولها كتاب "الوثائق
ّ ّ
والسجالت") (٥٩ألبي عبد ﷲ محمد بن أحمد بن عبيد ﷲ املعروف
ّ
ً
ً
ً
بابن العطار ،قال ابن بشكوال» :كان فق ً ا ،عاملا ،حافظا ،متيقظا،
ً
ً
متفننا ي العلوم ،ر ً
متقنا لها،
أسا ي معرفة الشروط وعللها،
ً
ً
مدققا ملعان ا ،ال يجاريه ي ذلك أحد من أهل
مستنبطا لغرائ ا،
يعول ّ
ً
ً
مفيداّ ،
عصرﻩ ،وجمع ف ا ً
الناس ي عقد
حسنا
كتابا
الشروط عليه ،ويلجؤون إليه« (٦٠).ولم ينج هذا الكتاب من نقد أبي
ّ
عبد ﷲ محمد بن عمربن يوسف ابن الفخار القرط املالكي )ت.
كتابا ي ّ
 ٤١٩هـ١٠٢٨ /م( ،إذ ّألف هو ٓالاخر ً
"الرد ع ى أبي عبد ﷲ
ّ
ابن العطار ي وثائقه" (٦١).والثاني مصنف :ألبي عبد ﷲ محمد بن
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ّ
ارتبط علم الوثائق والشروط ي بالد املغرب ٕالاسالمي بانتشار
ً
ّ
ّ
والتجارية خاصة مع بداية
املدنية
املذهب املالكي ،وك ﺮة املعامالت
القرن الثالث الهجري /التاسع امليالدي ،أين كانت الانطالقة
الحقيقية لهذا العلم من ٔالاندلس لينتشر ويتوسع بعد ذلك إ ى بقية
أقطار املغرب ٕالاسالمي (٥٢)،إذ برز فيه فقهاء وعلماء خدموا هذا
ّ
ً
تصانيفا متعددة
العلم وأدخلوا عليه تغي ﺮات جوهرّية ،وألفوا فيه
ٔالاشكال ،مختلفة ٔالاحجام ما ب ن مطول ومختصر ،وشارح أو
)(٥٣
عدد من هؤالء
مختصر له .وسنحاول فيما ي ي الوقوف ع ى ٍ
العلماء ،وما أوردته كتب ال ّ ﺮاجم ّ
ّ
وصفية ذات
والس ﺮ من قراءات
ّ
أهمية ت ﺮز مؤلفا م وتصانيفهم ،ال ذاع صي ا وك ﺮ تداولها ب ن
العلماء والفقهاء ي حيا م وبعد مما م.
ّ
ّ
تذكر املصادر أن ّأول َم ْن ألف ي علم الوثائق ي املذهب
املالكي مع بداية القرن الثالث الهجري وطيلة القرن الرابع:
 أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ بن عبد الحكم املصري )ت.
 ٢٦٨هـ ٨٨١ /م( من فقهاء املذهب املالكي ،ان ت إليه الرئاسة
ي مصر ،له تآليف كث ﺮة ي فنون مختلفة م ا كتاب" :الوثائق
)(٥٤
والشروط".
 أبو عبد ﷲ محمد بن سعيد املوثق )ت ٢٨٠ .هـ ٨٩٣ /م(
ً
املعروف بابن امللون :من أهل قرطبة ،كان حافظا لرأي مالك
وأصحابه ،عاملًا بالشروط وعقد الوثائق ،من أبصر ّ
الناس ا،
له ف ا كتاب شريف متداول ب ن ّ
الناس (٥٥)،وصفه الخش
)(٥٦
بقوله» :وله كتاب ي الوثائق مستحسن«.
ّ
 فضل بن سلمة الج ) ٣١٩هـ ٩٣١ /م( :من أعلم الناس
)(٥٧
بمذهب مالك وعلما ا له» :جزء ي الوثائق مفيد وحسن«.
 أبو جعفر أحمد بن أحمد بن ّزياد ) ٣١٩هـ ٩٣١ /م( :من فقهاء
ً
عاملا بالوثائق والعقود ،وضع ف ا ً
ّ
كتابا
إفريقية وثقا ا،
أهل
)(٥٨
من عشرة أجز ٍاء وقد أجاد ف ا.

عبد ﷲ بن عيﺴ املر ّي الشه ﺮ بابن أبي زمن نّ ،
يسم "املنتخب ي
ّ
ٔالاحكام" (٦٢)،قال ابن فرحون» :وكان حسن التأليف ،مليح
التصنيف ،مفيد الكتب ،ككتابه املنتخب ي ٔالاحكام الذي ظهرت
ً
شرقا ً
وغربا ذكرﻩ« (٦٣).وله كذلك كتاب آخر بعنوان
بركته ،وطار
)(٦٤
"املشتمل ي أصول الوثائق" .والثالث كتاب :ألبي عمر أحمد بن
سعيد بن إبراهيم ٔالاموي الشه ﺮ بابن الهندي »الفقيه العالم
أقر له بذلك فقهاء ٔالاندلسّ ،ألف ً
بالشروط ؤالاحكام ،كما ّ
كتابا ي
الشروط ً
ً
جامعا يحتوي ع ى علم كث ﺮ ،عليه اعتماد املوثق ن
مفيدا
والحكام« (٦٥)،قال ابن مفرج» :قرأت ع ى أبي عمر "ديوانه ي
ّ ّ
ُ
الوثائق" ثالث ّ
مرات ،وأخذته عنه ع ى نحو تأليفه له ،فإنه ألف
ّأو ًال ً
ً
مختصرا من ستة أجزاء ،فقرأ ا عليه ،ثم ضاعفه ،وزاد
ديوانا
ّ
ً
ً
وفصوال وتنب ات ،فقرأت ذلك عليه ً
فيه شروطا
أيضا ،ثم ألفه
ثالثة ،واحتفل فيه وشحنه بالخ ﺮ ،والحكم ،ؤالامثال ،والنوادر،
والشعر ،والفوائد ،والحجج ،فأتى الديوان كب ًﺮا ،واخ ﺮع ي علم
ً
ً
ً
الوثائق ً
وع ً
وأصوالُ ،
قدا عجيبة ،فكتبت
فنونا ،وألفاظا ،وفصوال
)(٦٦
ذلك كله وقرأته عليه«.
وبرز من علماء الوثائق والشروط ي القرن ن الخامس والسادس
الهجري ن /الحادي عشر والثاني عشر امليالدي ن عدد ال يح من
ّ
ّ
ّ
دفعا ً
املوثق ن ،أعطوا ً
قويا لهذا العلم ،بما ألفوﻩ من مؤلفات
وتصانيف جديدة نذكر م م ع ى سبيل املثال:
 أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد بن عبد ﷲ بن ع ي املعروف بابن
ّ
اللخم ٕالاشبي ي )ت ٤٣٣ .هـ ١٠٤١ /م(» ،كان من َ
أج ّل
البا ي
ّ
ً
ً
الفقهاء دراية ورواية ،بص ﺮا بالعقود ،متقدما ي علم الوثائق
ّ
ً
ً
ً
مستوعبا« (٦٧)،قال
وكتابا
حسنا،
وعللها ،ألف ف ا كتابا
ّ
البغدادي» :وله من الكتب كتاب "السجالت للقضاة" ،و"كتاب
)(٦٨
الوثائق"«.
ّ
 ابن مغيث أحمد بن محمد أبو جعفر الصد ي )ت ٤٥٩ .هـ/
 ١٠٦٦م( قال ابن مطاهر» :أخ ﺮني َم ْن سمع محمد بن عمر بن
ّ
الفخار مرات يقول :ليس باألندلس أبصر من محمد بن محمد
بن مغيث باألحكام« (٦٩)،له كتاب مشهور ،اعتمدﻩ الفقهاء
ً
وعلماء الوثائق ،ذكرﻩ عدد َم ْن ترجم له بقولهم » :كان حافظا،
ً ّ
ّ
ً
بص ًﺮا بالفتيا ؤالاحكامً ،
أديبا ،ألف
فصيحا،
فهما ،نظ ًارا،
)(٧٠
"املقنع ي الوثائق"«.
ّ
ّ
ّ
املصنفات ٔالامهات ي علم الشروط والوثائق ،أبو
 وقد جمع
ّ
محمد عبد ﷲ بن فتوح بن موﺳ بن عبد الواحد السب
ّ
البن ٔالاندلﺴ )ت ٤٦٠ .هـ ١٠٦٧ /م( ،قال ّ
عياض» :ألف
"الوثائق املجموعة" ،وهو تأليف مشهور مفيد جمع فيه ّأمهات
)(٧١
كتب الوثائق وفقهها ،وهو مستعمل«.
 عيﺴ بن سهل ٔالاسدي أبو ٔالاصبغ القرط )ت ٤٨٦ .هـ/
ّ
ً
 ١٠٩٣م( » كان من جلة الفقهاء ،وكبار العلماء ،عارفا
ّ
بالنوازل ،بص ًﺮا باألحكامّ ،
مقد ًما ي معرف ا ،وجمع ف ا ً
كتابا
)ّ (٧٢
ّ
ً
مفيدا ّ
حسنا
يعول الحكام عليه« .ألف كتاب "ٕالاعالم
ّ )(٧٣
ّ
ل
ل
بنواز ٔالاحكام" عو عليه شيوخ الفتيا والحكام.
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 أبو الحسن ع ي بن عبد ﷲ بن إبراهيم بن محمد ٔالانصاري
ّ
املالكي الشه ﺮ باملتيطي ) ٥٧٠هـ١١٧٤ /م(» ،الفقيه ،العالم،
ّ
ّ
بالشروط وتحرير ّ
النوازل ،الزم بفاس أبا
املطلع ،العارف
ّ
ّ
الحجاج املتيطي ،وبه ّ
)(٧٤
ّ
تفقه وب ن يديه تعلم عقد الشروط«،
ح ّ أجاد ي هذا العلم ،ولم ّ
يعد ي وقته أقدر منه عل ا،(٧٥)،
ّ
سماﻩ" :ال ّ اية ّ
مؤلفاته كتاب كب ﺮ ي الوثائق ّ
والتمام ي
من
ّ
معرفة الوثائق ؤالاحكام" ،اعتمدﻩ املفتون والحكام ،اختصرﻩ
ّ
أعالم م م :أبو محمد هارون بن أحمد بن عات الشاط
وسماﻩ "اختصار ال ّ اية ّ
)(٧٦
ّ
والتمام ي معرفة الوثائق ؤالاحكام".
)(٧٧

 أبو إسحاق إبراهيم بن الحاج أحمد بن عبد الرحمن ٔالانصاري
ّ
الغرناطي ) ٥٧٩هـ ١١٨٣ /م( من أهل املعرفة الكاملة والتف ن
ّ
ي ٔالاحكام ومسائل الفقه وعقد الشروط ،وله ي ذلك كتاب
ّ
وصف بأنه مختصر مفيد (٧٨)،يقول ابن فرحون» :كان فق ً ا،
ً
ً
ً
ً
ً
أديبا ،نبيال ،عارفا بالفقه ،حافظا له ،عارفا بالوثائقّ ،نق ًادا
لها ،وله تآليف ،قال أبو جعفر ّ
الزب ﺮي :هو صاحب "الوثائق
ّ
ّ
وألف ي الفقه ً
املسم بـ" :كتاب
كتبا م ا كتابه
املختصرة"
ّ
ّ
)(٧٩
ّ
الشروط والتمويه مما ال غ عنه لكل فقيه"«.
الص ا ي ّ
 أبو الحسن ع ي بن يح بن القاسم ّ
الجزيري )٥٨٥
هـ ١١٨٩ /م( أصله من بالد ّ
الريف ونزل الجزيرة الخضراء
ّ
متمك ًنا اشتغل ّ
بالتدريس وعقد
فنسب إل ا ،كان فق ً ا
ّ
ّ
الشروط (٨٠)،قال ي شجرة ّ
النور» :وله ي الشروط مختصر
مفيد ًّ
جدا ّ
سماﻩ "املقصد املحمود ي تلخيص العقود" (٨١)،ك ﺮ
استعمال ّ
)(٨٢
الناس له فجودته ّ
تدل ع ى معرفته«.







 
}^ í³

ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤﻜَّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

يتضح مما سبق ماهية علم الوثائق ومرجعي ا املتأصلة ي
تاريخ وحضارة املغرب ٕالاسالمي ودورها ي تحصيل الجوانب
التاريخية والفقهية ،ع ى الرغم من ضياع أك ﺮ تلك الوثائق السيما
املخطوطة م ا نتيجة عوامل متعددة م ا ما هو تاري ي استعماري،
وم ا ماله عالقة بالطبيعة وفعل البشر ،لهذا فإن التذك ﺮ
والتوعية بحماية الوثائق وال ﺮاث املخطوط ي الدول املغاربية
والاسالمية بصورة عامة ّ
تعد خطوة إيجابية نحو احياء ال ﺮاث
الثقا ي الحضاري لألمة العربية ٕالاسالمية.
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إذا كانت حركة التأليف خالل القرون ّ
السابقة قد اقتصرت
الغالبية العظم من فقهاء وعلماء ٔالاندلسّ ،
ّ
فإن ال ّ ضة
عى
الحقيقية للمغاربة ي هذا العلم برزت بوضوح مع بداية القرن
ّ
الرابـع عشر امليالدي ،حيث ظهرت كتب ّ
الثامن الهجريّ /
قيمة
ّ
ساهم ي تأليفها عدد من القضاة ورجال الفقه والتوثيق نذكر م م
ع ى سبيل املثال ال الحصر:
ّ
 أبو الحسن ع ي بن محمد بن ع ي بن محمد بن الحسن التازي
ّ
الشه ﺮ بابن ّبري ) ٧٣١هـ ١٣٣٠ /م( عالم وفقيه فر له إملام
ّ
بالحديث وتبصرة ي صناعة الوثائق ،و ي رئاسة ديوان ٕالانشاء
ّ
للسلطان املري أبوسعيد ،وأصبح ً
كاتبا لولدﻩ أبي الحسن
ً
وأستاذا له؛ من كتبه" :شرح وثائق الغرناطي"" ،تأليف ي
)(٨٣
الوثائق".
 أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد بن عبد امللك الفشتا ي الفاﺳ
) ٧٧٩هـ ١٣٧٧ /م( من كبار الفقهاء املشارك ن ي العلوم ،لكن
غلبت عليه الفروع واقتصر ع ى حفظ املسائلّ ،
وتقدم ي علم
ّ
الوثائق واش ر بعقد الشروط (٨٤)،وصفه ابن الخطيب بقوله:
»صدر ّ
الصدور ي الوثيقة ؤالادب« (٨٥)،قال التنبك وغ ﺮﻩ:



»وله تأليف ي الوثائق مشهور ومفيد«)ُ (٨٦يعرف بـ "وثائق
الفشتا ي" (٨٧)،وألحمد بن ي ي الونشريﺴ تعليق عليه ّ
سماﻩ
"غنية املعاصر ّ
)(٨٨
والتا ي ي شرح وثائق أبي عبد ﷲ الفشتا ي".
أبو القاسم سلمون بن ع ي بن سلمون الكناني الغرناطي )٧٦٧
هـ ١٣٦٨ /م( :قال فيه صاحب "شجرة ّ
النور ّ
الزكية"» :وحيد
ً
عصرﻩ ،وفريد دهرﻩ ً
علما وفضال وخ ًلقا ،إمام ي كث ﺮ من
الفنون«) (٨٩وزاد عليه ّ
الزرك ي بقوله :قا مالكي بغرناطة،
ّ
عاملًا بالعقود والوثائقّ ،
صنف "العقد املنظم للحكام فيما
)(٩١) (٩٠
يجري ع ى أيد م من العقود ؤالاحكام" «.
أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ بن سعيد بن ع ي بن أحمد
لسان ّ
الدين ابن الخطيب ) ٧٧٦هـ  ١٣٧٤ /م(ٕ :الامام ٔالاوحد
ّ
ّ
الفذ ،صاحب الفنون
املنوعة والتآليف العجيبة (٩٢)،من
ّ
)(٩٣
الطريقة ي ّ
ذم الوثيقة".
مؤلفاته ي علم الوثائق" :مث ى
ّ
ّ
أبو زكرياء موﺳ بن ي ي بن عيﺴ املازوني املغي ي التلمساني
ّ
واملدرس والقا بمدينة مازونة
) ٧٩١هـ ١٣٨٨ /م( :الفقيه
ّ
له تأليف ي الوثائق ّ
سماﻩّ :
"الرائق ي تدريب النا ﺊ من
)(٩٥
القضاة وأهل الوثائق") (٩٤ي مجلد.
أبو العباس أحمد بن الحسن بن يوسف ابن عرضون
ّ
ّ
الشفشاوني ) ٩٩٢هـ  ١٥٨٤ /م( :فقيه وعالم ،و ي القضاء
ّ
ببلدﻩ شفشاون ،عرف بكتابه" :الالئق ي الوثائق")،(٩٧) (٩٦
وصفه ّ
)(٩٨
الكتاني بقوله :وهو كتاب حسن ي بابه.
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) (١ابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم )ت ٧١١ .هـ ١٣١١ /م(،
لسان العرب ،تحقيق عبد ﷲ ع ي الكب ﺮ ،ومحمد أحمد حسب ﷲ،
وهاشم محمد الشاذ ي ،دار املعارف ،د.ت ،املجلد السادس٢٢٨٣ / ٥١ ،
ﱠ
)مادة وثق(.
) (٢سورة املائدةٓ ،الاية ).(٧
) (٣سورة الفجرٓ ،الاية ).(٢٦
) (٤سورة محمدٓ ،الاية ).(٤
) (٥سورة الفجرٓ ،الاية ).(٢٦
) (٦سورة البقرةٓ ،الاية ) ،(٢٠٦لقمانٓ ،الاية ).(٢٢
) (٧سورة يوسفٓ ،الاية ).(٨٠ – ٦٦
) (٨سورة يوسفٓ ،الاية ).(٦٦
) (٩سورة البقرةٓ ،الاية ) ،(٨٣آل عمرانٓ ،الاية ) ،(١٨٧ – ٨١النساءٓ ،الاية
) ،(٩٢املائدةٓ ،الاية )ٔ ،(٨٣الاعرافٓ ،الاية )ٔ ،(١٦٩الانفالٓ ،الاية )،(٧٢
الرعدٓ ،الاية ).(٢٠
) (١٠سورة النساءٓ ،الاية )ٔ ،(١٥٤ – ٢١الاحزابٓ ،الاية ).(٧
) (١١سورة البقرةٓ ،الاية ) ،(٩٣ – ٨٨ – ٦٣الحديدٓ ،الاية ).(٨
) (١٢سورة البقرةٓ ،الاية ) ،(٢٧املائدةٓ ،الاية ) ،(٧الرعدٓ ،الاية ).(٢٥
) (١٣سورة النساءٓ ،الاية ) ،(١٥٥ – ١٥٤املائدةٓ ،الاية )ٔ ،(١٤ – ١٣الاحزاب،
ٓالاية ).(٧
) (١٤الحسناوي محمد صكر ،الوثيقة مفهومها وأهمي ا ي الدراسات
التاريخية ،مجلة آفاق الثقافة وال ﺮاث ،ع ،٥٣السنة الرابعة عشر ،مركز
جمعة املاجد ـ ٕالامارات العربية ،أبريل .٧ / ٢٠٠٦
) (١٥ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد ﷲ ٕالاشبي ي املالكي )ت ٥٤٣ .هـ١١٤٨ /
م( ،عارضة ٔالاحوذي بشرح صحيح ال ﺮميذي ،دار الكتب العلمية ،ب ﺮوت،
د .ت.٢٢٠ / ٥ ،
) (١٦أحمد بن مغيث الطليط ي ) ٤٥٩هـ١٠٦٧ /م( ،املقنع ي علم الشروط،
تقديم وتحقيق فرانشيسكو خابي ﺮ أغ ﺮي شادابا ،املجلس ٔالاع ى لألبحاث
العلمية ،مدريد.١٤ / ١٩٩٤ ،
ي
) (١٧أبو الحسن ع ي بن عبد ﷲ بن إبراهيم ٔالانصار املتيطي ) ٥٧٠هـ ،
١٢٨٥م( ،ال اية والتمام ي معرفة الوثائق ؤالاحكام ،مخ ،رقم ،٣٨٦١
املكتبة الوطنية الجزائر /ورقة  ٠١ض.
) (١٨طاش ك ﺮى زادة أحمد بن مصطفى ) ٩٦٨هـ١٠٦٧ /م( ،مفتاح السعادة
ومصباح السيادة ي موضوعات العلوم ،دار الكتب العلمية ،ط،١
ب ﺮوت.٢٤٩ / ١ ،١٩٨٥ ،
) (١٩حا ي خليفة مصطفى بن عبد ﷲ )ت ١٠٦٧ .هـ١٦٥٦ /م( ،كشف الظنون
عن أسامي الكتب والفنون ،دار إحياء ال ﺮاث العربي ،ب ﺮوت ،لبنان ،د.ت،
.١٠٤٦ / ٢
) (٢٠الحسناوي محمد ،م.س .١٣ – ١٠ /
) (٢١الحسناوي محمد ،م.ن .٢٠ – ١٩ /
) (٢٢املشو ي عابد سليمان ،أنماط التوثيق ي املخطوط العربي ي القرن
التاسع الهجري ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،ط ،١الرياض ،اململكة العربية
السعودية.٣٥ / ١٩٩٤ ،
) (٢٣املشو ي ،م.ن  ،٣٧ – ٣٦ /مصطفى أبو شعيشع ،دراسات ي الوثائق
ومراكز املعلومات الوثائقية ،دار العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ،د.ت /
.٢٤
) (٢٤عمر الجيدي ،محاضرات ي تاريخ املذهب املالكي ي الغرب ٕالاسالمي،
منشورات عياض ،الرباط ،د.ت .١١٨ /
) (٢٥عبد الطيف أحمد الشيخ ،التوثيق لدى فقهاء املذهب املالكي ،املجمع
الثقا يٕ ،الامارات العربية املتحدة ،ط .٣٣٥ / ٢٠٠٤ ،١
) (٢٦سورة البقرةٓ ،الاية ).(٢٧

) (٢٧ابن العربي أبو بكر ّ
محمد بن عبد ﷲ ،أحكام القرآن ،تحقيق ع ي بن
ّ
محمد البجاوي ،دار املعرفة ،لبنان ١٣٩٢ ،هـ. ٢٤٧ / ١ ،
) (٢٨املرا ي أحمد مصطفى ،تفس ﺮ املرا ي ،مطبعة مصطفى الحل وأوالدﻩ ،ط
.٧١ / ٣ ،١٩٦٤ ،١
) (٢٩الغرناطي أبو إسحاق إبراهيم بن الحاج بن عبادة ٔالانصاري ) ٥٧٦هـ،
١١٨٣م( ،الوثائق املختصرة ،أعدها مصطفى نا ي ،مركز إحياء ال ﺮاث
املغربي ،الرباط ،ط.٠٨ / ١٩٨٨ ،١
ّ
الحجاج بن مسلم ) ٢٦١هـ ٨٧٤ /م( ،صحيح مسلم،
) (٣٠أبو الحسن مسلم بن
املطبعة املصرية باألزهر ،مصر ،ط .١٣٥ -١٣٤ /١٩٣٠ ،١
) (٣١محمد جميل بن مبارك ،التوثيق وٕالاثبات بالكتابة ي الفقه ٕالاسالمي
والقانون الوض ي ،مطبعة النجاح الجديدة.٠٩ / ١ ،٢٠٠٠ ،
) (٣٢ال ﺮميذي أبو عيﺴ محمد بن عيﺴ ) ٢٧٩هـ ٨٩٢ /م( ،الجامع الكب ﺮ،
تحقيق وإخراج بشار عواد معروف ،دار الغرب ٕالاسالمي ،ط ،١ب ﺮوت،
) ٥٠٣ / ٢ ،١٩٩٦رواﻩ معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس ،وهو
حديث حسن صحيح ،باب ما جاء ي الرخصة ي الشراء إ ى أجل ،حديث
رقم .(١٢١٣ :
) (٣٤ابن العربي أبو بكر ،أحكام القرآن ،م.س.٢٥٨ / ١ ،
ّ
) (٣٥الهواري أبو ّ
محمد عبد السالم بن
محمد ،شرح الهواري ع ى وثائق
ّ
البناني ،دار الكتب العلمية بتونس.٦ / ١٩٤٩ ،
)ّ (٣٦
محمد جميل بن مبارك ،م.س .١١ /
) (٣٧عبد العزيز بن عبد ﷲ ،الوقف ي الفكر ٕالاسالمي ،منشورات وزارة
ٔالاوقاف والشؤون ٕالاسالمية ،املغرب.٣٣٣/ ١٩٩٦ ،
ّ
) (٣٨أحمد ابن مغيث الطليط ي ) ٤٥٩هـ١٠٦٧ /م( ،املقنع ي علم الشروط،
تقديم وتحقيق فرانشيسكو خابي ﺮ أغ ﺮي شادابا ،املجلس ٔالاع ى لألبحاث
العلمية ،مدريد.١٤ / ١٩٩٤ ،
) (٣٩سورة البقرةٓ ،الاية ).(٢٨٢
) (٤٠ابن مغيث ،م.ن .١٣ /
) (٤١ابن العربي ،أحكام القرآن ،م.س.٢٥٨ / ١ ،
) (٤٢ثالث رسائل أندلسية ي آداب الحسبة واملحتسب ،اعت بتحقيقه
ودراسته ليفي بروفنسال ،مطبعة املعهد العلم لألثار الشرقية ،القاهرة،
.١٣/١٩٥٥
) (٤٣الهواري أبو محمد عبد السالم ،م.س .٠٦ /
)ّ (٤٤
محمد جميل بن مبارك ،م.س .١١ /
) (٤٥قطب سانو ،معجم مصطلحات أصول الفقه ،دار الفكر املعاصر،
دمشق ،ط .٤٣ / ٢٠٠٠ ،١
)ّ (٤٦
محمد بن معجوز ،وسائل ٕالاثبات ي الفقه ٕالاسالمي ،ط / ١٩٨٤ ،١
.٣٢٨
) (٤٧ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن ع ي )ت ٧٩٩ .هـ ١٣٩٦ /م( ،تبصرة
الحكام ي أصول ٔالاقضية ومناهج ٔالاحكام ،خرج أحاديثه وعلق عليه
وكتب حواشيه جمال مرعش ى ،دار الكتب العلمية ،ط ،١ب ﺮوت،١٩٩٥ ،
.٢٠٠ / ١
) (٤٨ابن جزي أبو القاسم محمد الكل الغرناطي )ت٧٤١ .هـ١٣٤٠ /م(،
القوان ن الفقهية ،دار القلم ،ب ﺮوت ،د.ت.٣٥.١٩٥ /
) (٤٩عمر الجيدي ،م.س .١١٨ /
) (٥٠عبد الطيف أحمد ،م.س .٣٣٥
) (٥١ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن ع ي )ت ٧٩٩ .هـ١٣٩٦ /م( ،الديباج
املذهب ي معرفة أعيان علماء املذهب ،دراسة وتحقيق مأمون بن م ي
الدين الجنان ،دار الكتب العلمية ،ط ،١ب ﺮوت.٣٣١ / ١٩٩٦ ،
) (٥٢ابن الفر أبو الوليد عبد ﷲ محمد بن يوسف )ت ٤٠٣ .هـ ١٠١٢م(،
تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس ،مكتبة الخان ي ،ط ،٢القاهرة،
.١٤ / ٢ ،١٩٨٨
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ّ
محمد بن حارث ) ٣٦١هـ٩٧١ /م( ،أخبار الفقهاء واملحدث ن،
) (٥٣الخش
دراسة وتحقيق ماريا لويس أبيال ولويس مولينا ،املجلس ٔالاع ى لألبحاث
العلمية ومعهد التعاون مع العالم العربي ،مدريد.١٥٥ – ١٥٤ /١٩٩١ ،
ّ
) (٥٤الحجوي
محمد بن الحسن الثعال  ،الفكر السامي ي تاريخ الفقه
ٕالاسالمي ،مطبعة ال ضة ،تونس ،د.ت.١٠٧ / ٣ ،
) (٥٥ابن فرحون ،الديباج ،م.س.٩٧ /
) (٥٦ابن خ ﺮ ٕالاشبي ي )ت ٥٧٥ .هـ١١٧٩ /م( ،فهرسة ابن خ ﺮ ٕالاشبي ي ،وضع
حواشيه محمد فؤاد منصور ،دار الكتب العلمية ،ط ،١ب ﺮوت/ ١٩٩٩ ،
.٢١٧
) (٥٧أبو القاسم خلف بن عبد امللك ابن بشكوال ) ٤٩٤هـ١١٨٣ /م( ،الصلة،
تحقيق إبراهيم ٔالابياري ،دار الكتاب املصري ،دار الكتاب اللبناني ،ط،١
.٧١٠/ ٢ ،١٩٨٩
) (٥٨خ ﺮ الدين الزرك ئ ،الاعالم :تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب
واملستعرب ن واملستشرق ن ،دار العلم للمالي ن ،ط ،١٥ب ﺮوت/ ٦ ،٢٠٠٢ ،
.٣١٢
النور
الزكية ي طبقات املالكية ،املطبعة
) (٥٩مخلوف محمد بن محمد ،شجرة
السلفية ومكتب ا ،القاهرة ) ،١٠١ / ١ ،(١٩٣١ -١٩٣٠الحجوي ،م.س٣ ،
.١٢٤ – ١٢٣ /
) (٦٠ابن فرحون ،الديباج ،م.س.٣٦٥ /
) (٦١ابن فرحون ،الديباج ،م.ن ،٣٦٥ /ابن خ ﺮ ٕالاشبي ي ،م.س ،٢١٦ /
الحجوي ،م.س.١٢٤ – ١٢٣ / ٣ ،
ي
) (٦٢مخلوف ،م.س ،١٠١ / ١ ،الحجو  ،م.س.١٢٤ – ١٢٣ / ٣ ،
) (٦٣ابن بشكوال ،م.س.٤٢/ ١ ،
) (٦٤مخلوف ،م.س.١١٤ / ١ ،
) (٦٥البغدادي إسماعيل باشا بن محمد أم ن ،هدية العارف ن ،تحقيق محمد
شرف الدين ورفعت بيلكله الكليﺴ  ،دار إحياء ال ﺮاث العربي ،ب ﺮوت،
لبنان ،د.ت ،١٣٨ /١ ،مخلوف ،م.س ،١٠١ /١ ،ابن خ ﺮ ٕالاشبي ي ،م.س/
.٢١٨
) (٦٦ابن بشكوال ،م.س.٧٨٣/ ٣ ،
عياض أبو الفضل عياض بن موﺳ اليحص )ت ٥٤٤ .هـ/
) (٦٧القا
١١٤٩م( ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك،
ضبطه وصححه محمد سالم هاشم ،دار الكتب العلمية ،ط ،١ب ﺮوت،
 ،٣٥٩ / ٢ ،١٩٩٨مخلوف ،م.س.١١٩ – ١١٨ / ١ ،
) (٦٨القا عياض ،ترتيب املدارك ،م.س ،٣٦٧ / ٢ ،مخلوف ،م.س/ ١ ،
.١١٩
) (٦٩ابن بشكوال ،م.س.٦٣٥/ ٢ ،
) (٧٠مخلوف ،م.س.١٢٢ / ١ ،
) (٧١مخلوف ،م.س.١٦٣ / ١ ،
) (٧٢التنبك أحمد بابا )ت ١٠٣٦ .هـ١٦٢٦ /م( ،نيل الاب اج بتطريز الديباج،
إشراف وتقديم الهرامة عبد الحميد عبد ﷲ ،منشورات كلية الدعوة
ٕالاسالمية ،ط ،١طرابلس – ليبيا.٣١٤ /١٩٨٩ ،
) (٧٣للكتاب نسخة مخطوطة بمكتبة أحمد عروة )جامعة ٔالام ﺮ عبد القادر
للعلوم ٕالاسالمية – قسنطينة – الجزائر( ،تحت رقم(٢١٦. ٩ .٥ /٦) :
وردت بعنوان" :مختصر كتاب ال اية والتمام ي معرفة الوثائق
ؤالاحكام".
) (٧٤البغدادي إسماعيل باشا بن محمد أم ن ،إيضاح املكنون ي الذيل ع ى
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،تحقيق محمد شرف الدين
ورفعت بيلكله الكليﺴ  ،دار إحياء ال ﺮاث العربي ،ب ﺮوت ،لبنان ،د.ت٢ ،
 ،٦٩٣/مخلوف ،م.س.١٦٣ / ١ ،
) (٧٥مخلوف ،م.س.١١٤ / ١ ،
) (٧٦ابن فرحون ،الديباج ،م.س.١٤٦ -١٤٥ /

) (٧٧عبد ﷲ كنون ،النبوغ املغربي ي ٔالادب العربي ،ط ،٢ب ﺮوت/ ١ ،١٩٦١ ،
.١٤٦
) (٧٨للكتاب نسخة مخطوطة بمكتبة أحمد عروة )جامعة ٔالام ﺮ عبد القادر
للعلوم ٕالاسالمية – قسنطينة – الجزائر( ،تحت رقم (٢١٦. ٣ / ١) :وردت
بعنوان" :تلخيص أصول العقود".
) (٧٩مخلوف ،م.س.١٥٨ / ١ ،
) (٨٠ابن بري أبو الحسن ع ي بن محمد ) ٧٣١هـ١٣٣٠ /م( ،القصد النافع
لبغية النا ﺊ والبارع ع ى الدرر اللوامع ي مقرئ نافع ،تحقيق التلميدي
محمد محمود ،ط ،١دار الفنون للطباعة والنشرّ ،
جدة  -اململكة
السعودية.١٥-١٤ /١٩٩٣ ،
) (٨١التنبك  ،م.س  ،٤٤٧ /مخلوف ،م.س.٢٣٥ / ١ ،
) (٨٢ابن الخطيب لسان الدين :أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ )ت ٧٧٦ .هـ/
١٣٧٤م(ٕ ،الاحاطة ي أخبار غرناطة ،تحقيق وتقديم محمد عبد ﷲ
عنان ،مكتبة الخان ي ،ط ،٢القاهرة.١٨٧ / ٢ ،١٩٧٣ ،
) (٨٣التنبك  ،م.س ،٤٤٧ /مخلوف ،م.س.٢٣٦ / ١ ،
) (٨٤للكتاب نسخة مخطوطة بمكتبة أحمد عروة )جامعة ٔالام ﺮ عبد القادر
للعلوم ٕالاسالمية – قسنطينة – الجزائر( ،تحت رقم(٢١٦. ٩ .٥ / ٣) :
وردت بعنوان" :وثائق ٕالامام القشتا ي".
) (٨٥الزرك ي ،م.س.٣٢٨ / ٥ ،
) (٨٦مخلوف ،م.س.٢١٤ / ١ ،
) (٨٧للكتاب نسخة مخطوطة بمكتبة زاوية الشيخ محمد الحفناوي بوالديار من
دون رقم )بلدية الناظور – قاملة – الجزائر(.
) (٨٨التنبك  ،م.س .٤٤٥ /
) (٨٩الزرك ي ،م.س.١١٤ / ٣ ،
) (٩٠املقري شهاب الدين أحمد بن محمد )ت ١٠٤١ .هـ١٦٣١ /م( ،أزهار
الرياض ي أخبار عياض ،ضبطه وحققه وعلق عليه مصطفى السقى،
إبراهيم ٔالابياري ،عبد الحفيظ شل  ،مطبعة لجنة التأليف وال ﺮجمة
والنشر ،ط ،١القاهرة.١٨٩ / ١٩٣٩،١ ،
) (٩١للكتاب نسخة مخطوطة بمتحف س ﺮتا )قسنطينة – الجزائر( ،تحت رقم:
ّ
 ١٤وردت بعنوان" :املهذب ّ
الرائق ي تدريب النا ﺊ من القضاة وأهل
الوثائق".
) (٩٢التنبك  ،م.س .٦٠٦ /
) (٩٣عمر رضا كحالة ،معجم املؤلف ن تراجم مصنفي الكتب العربية ،مؤسسة
الرسالة ،ط ،١ب ﺮوت ) ،١٢٥ / ١ ،(١٩٩٣ / ٢ ،١٩٥٧ /١الزرك ي ،م.س،
.١٢١ / ١
ً
) (٩٤يظهر ّأن ابن عرضون قد تأثر فعال بما ورد ي كتاب" :املنهج الفائق وامل ل
الرائق واملع الالئق بآداب املوثق وأحكام الوثائق" ملؤلفه أبي العباس
أحمد الونشريﺴ  ،ويتضح ذلك ي نقله الحر ي ألبواب بأكملها ي كتابه
الالئق ي الوثائق ،حيث يوضح ذلك بقوله" :قال ي املنهج الفائق :ثم يشرع
ي نقله الحر ي ،ويكررها ي أك ﺮ من باب .أنظر :ابن عرضون أبو العباس
أحمد بن الحسن بن يوسف الشفشاوني ) ٩٩٢هـ ١٥٨٤ /م( ،الكتاب
الالئق ملعلم الوثائق ،املطبعة املهدية ،تطوان ،اململكة املغربية/ ١٩٣٦ ،
.٧٠ – ٥٠ – ٠١
) (٩٥الكتاني أبو عبد ﷲ محمد بن جعفر بن إدريس )ت١٣٥٤ .هـ١٩٣٥ ،م(،
سلوة ٔالانفاس ومحادثة ٔالاكياس بمن أق ﺮ من العلماء والصلحاء بفاس،
تحقيق عبد ﷲ الكامل وحمزة بن محمد ومحمد بن حمزة بن ع ي ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،الدار البيضاء.٢٦٨ – ٢٦٧ / ٢ ،٢٠٠٤ ،
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بدأت أول الجلسات العلمية ي الندوة ،وال أدارها الدكتور
خالد السليطي ،مدير عام املؤسسة العامة لل ي الثقا ي كتارا،
بورقة بحثية بعنوان "دور أدب الرحالت ي توثيق الهوية وال ﺮاث"
للدكتور املفضل الكنوني أستاذ التعليم العا ي ؤالادب بجامعة
سيدي محمد بن عبدﷲ بمدينة فاس باملغرب ،الذي أكد ع ى أن
ال ﺮاث والهوية هما من القضايا ٕالاس ﺮاتيجية املؤسسة لفلسفة ٔالامن
القومي وما يرتبط ا من تنظ ﺮات وتخطيطات وممارسات تتجاوز
تحص ن الهويات القومية وترا ا .وتحدث عن أدب الرحالت باعتبارﻩ
ً
جنسا ً
أدبيا ونمطا من التأليفُ ،مش ًﺮا إ ى تنوع الرحالت ما ب ن
الرحلة الحجازية ألداء مناسك الحج ،والرحلة السفارية و ي تكون
لدوافع سياسية ً
طبقا لطبيعة الصراع مع ٔالاطماع الاستعمارية بما
ً
أحيانا ،والرحلة العلمية ،والرحلة
أنتجته من انتصارات وانتكاسات
السياحية وغ ﺮها ألغراض عديدة أخرى.
ً
وتناول عناصر ال ﺮاث والهوية ي الرحالت معت ﺮا أن أهم
العناصر ال تناولها الرحالة بالوصف والتحليل ي وصف عجائب
البلدان ،وطرائف العمران ،والدروب واملسالك ،ووصف البحار
وهوامها وما يوجد ا من جزر  ،ووصف الحفائر واملقابر ،ووصف
املآثر العجيبة ،والخصوصيات املناخية والنباتية والحيوانية
والحرفية ،وذكر الوقائع الطبيعية والثقافية ،مش ًﺮا إ ى أن ما تقدمه
الرحالت وتوثقه من عناصر ال ﺮاث يدخل ي صميم الهويةُ ،م ً
وضحا
أن أدب الرحالت قام بدور كب ﺮ ي استقراء واقع الشعوب
واملجتمعات ،ووصف مكونا ا وبنيا ا ومنظوما ا الحضارية.
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تحت رعاية الشيخة املياسة بنت حمد آل ثاني ،رئيس مجلس
أمناء هيئة متاحف قطر ،نظم مركز قطر لل ﺮاث والهوية ندوة بحثية
بعنوان "صورة قطر ي كتابات الرحالة ٔالاجانب" ،خالل يومي
) (٢٠١٤بفندق "شرق" بمدينة الدوحة،
 ٢٤و ٢٥ف ﺮاير املا
بمشاركة خ ﺮاء ومؤرخ ن وأكاديمي ن من دول عربية وأجنبية ،ونخبة
من املهتم ن والباحث ن.
أكد الدكتور خالد يوسف املال ،مدير مركز قطر لل ﺮاث
والهوية ،ي كلمة افتتاحية ألعمال الندوة ،أن الهدف ٔالاساس من
انعقاد الندوة هو توثيق ما كتبه الرحالة والبحارة واملقيم ن
مصدرا ً
ً
مهما للمؤرخ ن
السياسي ن ٔالاجانب عن قطر ُليصبح
والكتاب وعلماء ٓالاثار والاجتماع ،ولكي ّ
يتم من خاللها تسليط
الضوء ع ى الهوية القطرية وتاريخها ،والاستفادة من ذلك ي كتاب
والحاضر ُوي ﺮز صورة قطر والهوية
توثيقي يمزج ب ن املا
القطريةُ ،ويساهم ي توثيق ما كتب عن دولة قطر طوال مس ﺮة
التطور الثقا ي والحضاري خالل القرن ن املاضي ن دف تنمية الو ي
لدى الناشئة بأهمية تاريخ قطر .وأشار إ ى أن املتتبع لكتابات
الرحالة واملستشرق ن والبحارة ٔالاجانب واملبعوث ن السياس ن
الخاصة بأدبيات الخليج العربي خالل القرن ن املاضي ن سيجد أن
هناك اهتمامات واسعة أول ا معظم الدول الك ﺮى لهذا املع ﺮ املائي
الهام الذي يربط قارات العالم القديم الثالث .كما أن مضام ن تلك
الكتابات ال تخلو من الحديث عن أبعاد ال ﺮاث والهوية القطرية،
ال دف الندوة إ ى العمل ع ى صو ا وحفظها وربطها بالحاضر
لتكون ً
منارا لألجيال الالحقة.
وأكد ع ى أهمية جمع وتوثيق ما دونه الرحالة واملبعوث ن عن
قطر ُمش ًﺮا إ ى أن جلسات الندوة ستستعرض العديد من الجوانب،
م ا دور أدب الرحالت ي توثيق الهوية وال ﺮاث ،وشر ي الجزيرة
العربية ي كتابات الرحالة الغربي ن ،وقطر ي كتابات الرحالة
والبحارة الفرنسي ن ،وصورة قطر ي الكتابات التاريخية الفرنسية،
ومصادر تاريخ قطر ي ٔالارشيف الهندي ،و ي ٔالارشيفات ٔالاوروبية،

وقطر ي كتابات املقيم ن السياسي ن ال ﺮيطاني ن .و ى الختام تناقش
الندوة الرحلة وإعادة إبداع املكان ،لتوضح الدور الذي لعبته
شخصية الرحالة ي خصوصيات تشكيل الصورة عن املكان الذي
زارﻩ من خالل كتابات بعض الرحالة عن قطر.
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قدم الدكتور عبد ٕالاله بنمليح عميد كلية ٓالاداب والعلوم
ٕالانسانية ظهر املهراز ،فاس ،باملغرب قراءة ي دراسة الباحثة
الفرنسية أني مونتي حول "التاريخ والتحوالت الاجتماعية ي
ً
موضحا أن اختيارﻩ لهذﻩ الدراسة بالذات ،يرجع إ ى كو ا
قطر"،
باللغة الفرنسية ،مما يتيح الانفتاح ع ى مدرسة غ ﺮ املدرسة
الانجل ية ،الواسعة الانتشار ي الخليج والشرق ٔالاوسط ،كما يرجع
إ ى كون الباحثة خ ﺮت قطر ،وقضت ب ن أهلها عدة سنوات ،ي
حلهم وارتحالهم ،مما ُيضفي ع ى دراس ا ُب ً
ً
خاصا يستجيب
عدا
ملتطلبات البحث العلم الجاد .وأبرز أن دراسة أني مونتي تتكون
من مقدمة ذات طابع تعريفي باملصادر املتاحة عن قطر الحديثة،
سواء ٔالادبية أو الوثائقية ،وتشمل ٔالارشيف العسكري ال ﺮيطاني ،ثم
الوثائق الرسمية لدولة قطر ،ثم دراسات املنظمات الدولية .كما
تتكون الدراسة من ستة محاور تشمل الجانب التاري ي ،والتحول
الاقتصادي ،والبنيات الجديدة للدولة ومداخيلها ،والتوزيع
السكاني ،والسلطة الحضرية ،وتجريب الالمركزية .وخلص الباحث
املغربي إ ى أن دراسة أني مونتي وثيقة تاريخية بامتياز ،تؤرخ
للتحوالت ال عرف ا قطر ،ع ى املستوي ن السياﺳ والاقتصادي
خاصة وانعكاسا ا ع ى املشهد الاجتما ي والعمراني .وأضاف أن
الفرنسية أني مونتي ارتقت بدراس ا إ ى أن تكون تحوال كما ع ﺮ
عنه العنوان الذي اختارته "التاريخ والتحوالت الاجتماعية ي قطر"،
مما يؤهل هذﻩ الدراسة لتصبح وثيقة تؤرخ ملا قطر ،وتستشرف
مستقبلها.

] ë‚ß]Ìé…ù
شهد اليوم الثاني من الندوة ثالث جلسات علمية قاربت لثالثة
محاور مهمة ،ناقشت صورة قطر ي ٔالارشيف ال ﺮيطاني والهندي،
وخصوصية تشكيل هذﻩ الصورة ي كتابات الرحالة ٔالاجانب؛
بحضور نخبة من الباحث ن واملؤرخ ن العرب ؤالاجانب ،واملهتم ن
باآلثار والتاريخ ي قطر .قدم ٔالاستاذ الدكتور كمال باشا ،مدير
مركز دراسات الخليج بالهند ،ي الجلسة ٔالاو ى ال ترأسها السف ﺮ
بدر الدفع ورقة عن صورة قطر ي ٔالارشيف الهندي ،تطرق خاللها
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تمحورت الجلسة الثانية ال ترأسها الدكتور يونس لوليدي
من املغرب حول صورة قطر ي الكتابات التاريخية الفرنسية ،حيث
قدم الدكتور خافي ﺮ بوكوين ورقة عن "قطر ي كتابات الرحالة
والبحارة الفرنسي ن"؛ تطرق ف ا إ ى العالقات الفرنسية القطرية
قبل أك ﺮ من مائة عام من خالل بعض الوثائق ال تدون هذﻩ
ً
منوها بأنه استقى مادته البحثية من مكاتب ٔالارشيف
العالقة،
بمدين مارساي وباريس ،ومن خالل ٔالارشيف الدبلوماﺳ الذي
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قدم الدكتور عبد العزيز عبد الغ إبراهيم أستاذ التاريخ
ً
الحديث واملعاصر ي جامعة أفريقيا  -الجمهورية السودانية ،بحثا
بعنوان "شر ي الجزيرة العربية ي كتابات الرحالة الغربي ن" ،تناول
فيه اهتمام الرحالة الغربي ن بمنطقة شبه الجزيرة العربية ع ى
اختالف توجهات الرحالت من سياسية أو علمية أو ح تنص ﺮية،
ُمش ًﺮا إ ى أن أوروبا كانت قد تلقت أخبار ال ﺮاء ي شبه الجزيرة
العربية منذ زمن ه ﺮودوت ي القرن الخامس قبل امليالد ،وقد كتب
ثيوفراست تلميذ أرسطو عن طيوب بالد العرب .وأوضح أن من
الكتب املهمة كتاب ماركو بولو البند ي ،وهو الكتاب ٔالاوروبي ٔالاول ي
مطلع الحقب الحديثة الذي نادى ي ٔالاوروبي ن كي ينصرف
اهتمامهم إ ى أقاليم الشرق الواسعة ،ولكن حركة الرحلة الغربية إ ى
ً
ً
وغربا لم تنشط إال بعد سقوط
سواحل الجزيرة العربية شرقا
ٔالاندلس واستيالء ال ﺮتغالي ن ع ى سبته من أرض املغرب العربي
سنة  ،١٤١٥ومن ثم بدأ التوغل ي الساحل ٔالافريقي ،وٕالابحار
ً
شرقا لتطويق العالم العربي ٕالاسالمي.
وتحدث عن أشهر الرحالة الغربي ن ي القرن ن السادس عشر
والسابع عشر مثل التاجر الانجل ي سالبانكي ،وكتب أن الطريق
ال ﺮي ب ن مسقط وقطر الذي يحمل تجارة مسقط وعمان إ ى
ٔالاحساء ًبرا وإ ى البحرين ً
بحرا قديم ومشهور حيث اش رت قطر منذ
بداية تاريخها بموقعها الوسطي الذي تبوأته ي الخليج بأ ا ملتقى
طرق التجارة ال ﺮية وواسطة عقد التجارة البحرية ،كما ذكر أن
هناك كث ﺮين من الرحالة ي هذﻩ الف ﺮة مثل "فنست لوبالنك" الذي
تحدث عن اللؤلؤ ي املنطقة ،و"جسبارو بال " الذي أح قرى
الساحل العربي للخليج ،و "بدرو تاكس ﺮا" و"تافرنييه" و"جان
تشاردان" .كما تناول رحالة القرن الثامن عشر وم م ٔالاملاني
"كرست ن نيبور" وال ﺮيطاني "رينو" .ورحالة القرن التاسع عشر مثل
"فنس و موريزي" وجورج فوس ﺮ سادل ﺮ وجيمس بكنجهامُ ،مش ًﺮا
إ ى دور املساح ن واملوفدين ال ﺮيطاني ن ليصل الباحث إ ى الرحالة
ً
مؤكدا أن
ٔالاوروبي ن ي شرق الجزيرة العربية ي القرن العشرين،
كتابات الرحالة الغربي ن م ا ما خضع لألهواء والزيف والتدليس
ً
ً
حقيقيا لواقع هذﻩ املنطقة،
وصفا
لرغبات معينة ،وم ا ما قدم
ً
داعيا ي اية بحثه إ ى ضرورة تو ي الحذر ي ٔالاخذ من هذﻩ املصادر
وعرضها بمنهج علم تاري ي.

تركه الرهبان ،الذين كانوا مبعوث ن من طرف الفاتيكان .وأشار إ ى
ً
عددا من أحفاد الفرنسي نٔ ،الامر الذي سهل عليه
أنه التقى
ُ
ً
استنباط املعلومات بدقة ،مذكرا بالرواية ال رواها أحد أحفاد
ً
أرشيفا
الفرنﺴ أنطوان الذي أقام ي قطر منذ عام  ،١٨٩٠وترك
ً
مهما ،يحتفظ الباحث بصور ونسخ منه .وخلص الباحث الفرنﺴ
إ ى صعوبة العثور ع ى وثائق ومخطوطات الرحالة والبحارة
ﱠ
السيما وأن ً
جزءا كب ًﺮا م ا
الفرنسي ن الذين تحدثوا عن قطر،
تحتفظ ا مكتبة الفاتيكان بأرقام ورموز معينة؛ تتطلب من
الباحث أن يكون ً
ً
وصبورا ي عملية البحث والتنقيب العلم ،
دقيقا
ح يحوز مبتغاﻩ من هذﻩ املخطوطات الشب ة بالتقارير
الدبلوماسية.
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إ ى بعض جوانب العالقات ب ن الهند وقطر خالل القرن ن السابق ن،
ً
واصفا إياها بأوثق عالقة ّ
تم تسجيلها ي تلك الف ﺮة ،حيث كانت
حوا ي  ٢٠مدينة ساحلية تشهد تبادل العالقات من الساحل الغربي
للهند إ ى ساحل كليكوت بك ﺮال .ومش ًﺮا إ ى وجود بعض وثائق
ٔالارشيف ال ﺮيطاني ال تتاح للباحث ن بلغات متعددة ،م ا الفارسية
واملاليام ؤالاوردو ،وتوفر مصادر مهمة عن  ٢٥٠سنة من تاريخ قطر
من خالل رحالت البحارة .وأضاف الباحث الهندي "إن أغلب هذﻩ
املصادر متوفر ي بومباي وأحمد آباد وتنتظر ال ﺮجمة؛ لكو ا تشمل
معلومات مهمة عن قطر دو ا التجار الهنود املعروفون بلقب
البانيان ،والذين كانوا يتجسسون لصالح الحكام الهنود" ،مش ًﺮا إ ى
أن كث ًﺮا من السفن كانت ُتصنع بشواطئ قطر من طرف ّ
نجارين
استقدموا من الهند لهذا الغرض.
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قدم الدكتور أحمد زكي كنون أستاذ التعليم العا ي بشعبة
اللغة العربية جامعة سيدي محمد بن عبد ﷲ بمدينة فاس
املغربية ،ي الجلسة الثالثة ؤالاخ ﺮة ال أدار ا الدكتورة فاطمة
السويدي ،ورقة بحثية بعنوان "الرحلة وإعادة إبداع املكان :ذات
الرحالة وخصوصيات تشكيل الصورة وتم ٔالالوان من خالل
كتابات بعض الرحالة عن قطر" تطرق ف ا إ ى أهمية عالقة
الرحالة باملكان ،وكيف يؤثر التوجه والغاية ي تلوين هذا املكان
بألوان قد ال تكون ذات عالقة به؟.
وأوضح الباحث املغربي أن ترك هذﻩ الدراسة ع ى املكان يرجع
لكونه هو "املؤطر لحركة ٕالانسان املقيم داخله ،واملجسد للطبيعة
بكل تنوعها به ولل ﺮوات املتوفرة فيه واملغرية باقتحام مجاهله
واملحفزة ع ى املغامرة للهيمنة عليه واستغالل خ ﺮاته" .وأبرز أن
هناك ً
كما هائال من الوثائق واملراسالت والكتابات ال ركزت ع ى
الخليج العربي عامة قبل اكتشاف النفط وبعدﻩ ،منوها بكتاب
"دليل الخليج" ملؤلفه لوريمر ،وبعض الدراسات ؤالابحاث ٔالاكاديمية
والعلمية ال وظفت هذﻩ الوثائق واملراسالت والكتابات كأطاريح
وأعمال علمية دقيقة ،مش ًﺮا إ ى أن هناك وثائق مختلفة تقدم مادة
ً
غنية عن الحياة ي الخليج العربي ي تلك الف ﺮاتُ ،مستدركا أن
الوثائق ٔالاجنبية ال يمكن أن تكون عمدة الباحث العربي املسلم ،بل
ال بد من وثائق ومصادر عربية تصحح معلوما ا أو تكملها أو ع ى
ٔالاقل تمكن من مراقبة مدى صح ا ودق ا وموضوعي ا.
وشدد الباحث ع ى أن واجب ٔالاكاديمي ن العرب ع ى اختالف
وتنوع مشار م الفكرية والعلمية والثقافية واملهتم ن بالعلوم
ٕالانسانية وباآلداب وباالقتصاد وبالسياسة إعادة قراءة هذﻩ الوثائق
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أدار الدكتور ربيعة الكواري الجلسة الثانية بعنوان "قطر
واملقيمون السياسيون ال ﺮيطانيون ب ن  ١٨٠١و  "١٩١٦واستعرض
ف ا ال ﺮوفيسور حبيب رحمان ،من الهند ،مالمح من كتابات
الوكالء واملقيم ن السياسي ن ال ﺮيطاني ن حول قطر وقاد ا
السياسي ن ومد ا وعالقا ا ي املنطقةُ ،مش ًﺮا إ ى دور هؤالء
املقيم ن ي التعب ﺮ عن حماية مصالح دولهم ي املنطقة .وأشار
ً
مزيجا من الخ ﺮات واملعارف
الباحث الهندي إ ى أن كتابات هؤالء
عن قطر والدوافع السياسية ،لكن من املنطقي أن بعض املعلومات
لم تكن دقيقة ،ومن هذﻩ الكتابات ما وصف الجغرافيا واملصادر
الطبيعية والسكان ومدن الجزيرة خالل القرن التاسع عشر مثل
البدع والزبارة وموقعهما ي املرحلة العثمانية وال ﺮيطانية .وسلط
ً
موضحا أهمي ا التاريخية
الباحث الضوء ع ى كتابات هؤالء
والجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ،ومن الذين
استعرض كتابا م ،صمويل مانس ﺮ ،والكاب ن ديفيد سيتيون،
واملالزم صمويل هينل ،والكولونيل أدل ﺮت سيسيل ،وتاليوت.
وذكر الباحث الهندي أن مدينة قطر الرئيسة سنة  ١٥٥٥كانت
مدينة الحويلة ،ال كتب ع ا وعن شيخها محمد بن سلطان آل
مسلم الرحالة الدنماركي كارس ن نيبور ،وكانت املدينة الثانية
املأهولة ي الزبارة ،إ ى أن خبأ نجمها وظهرت البدع منذ سنة
 .١٨١١وكانت أول زيارة ملسؤول بريطاني لقطر عام  ١٨٠٣لديفيد
سيتون ،حيث كان أول مسؤول بريطاني يقدم وصف جيد للبدع،
وحالول والزبارة .وكان سبب زيارته معرفة ملاذا لم توقع قطر اتفاقية
السالم البحري؟ .و ي سنة  ١٨٤٠زار املقيم السياﺳ ال ﺮيطاني ي
الخليج املقدم هينل قطر ،وقدم ً
وصفا ملدينة البدع ال أصبحت
املدينة الثانية ي قطر بعد ظهور عرب الهولة ،والتقى بسامل ن بن
ً
وصفا كذلك ملدينة
ناصر السويدي ،وعيﺴ بن طريف ،وقدم
الوكرة .و ي سنة  ١٨٥١اتصل هينل بالشيخ محمد بن ثاني شيخ
البدع ،واستشعر تأث ﺮات فيصل بن تركي آل سعود ي قطر .و ي
ً
تقريرا لحكومة بومباي .ثم جاءت الزيارة التالية
اية لقائه قدم

ملسؤول بريطاني إ ى قطر سنة  ١٨٨٦من الكولونيل لويس بي ي
املقيم السياﺳ ال ﺮيطاني ي الخليج العربي ،حيث جاء لدراسة
أسباب الصراع ب ن قطر والبحرين ،وزار الوكرة والدوحة ،والتقى
بالشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ،وقدم ً
ً
شخصيا له ولصفاته
وصفا
وجودﻩ وكرمه .وأشار إ ى أن القطري ن ال يحبون التجار الهنود
املعروفون باسم البانيان ،وال يرحبون م ي الدوحة والبدع
المتالكهم مفاتيح التجارة ي قطر .و ي سنة  ١٨٧٢زار قطر املسؤول
ال ﺮيطاني فيجيلن ،الذي التقى الشيخ عيﺴ آل خليفة ي الزبارة،
وذكر أنه يحكم البحرين من الزبارة ،وقدم وصف لقلعة الوجبة،
واستمع من الشيخ جاسم عن صف ملعركة الوجبة وأحدا ا
وأسبا ا .كما قدم وصف ملدينة الوكرة ،وأشار ملوقف الشيخ جاسم
من العثماني ن ومن ال ﺮيطاني ن ،وسعيه الستغالل الخالف فيما
بي ما ألجل إيجاد كيان قطر السياﺳ كدولة حديثة مستقلة لها
كيا ا الخاص ،وشخصي ا وهوي ا .و ي سنة  ١٩٦٣زار قطر املقيم
السياﺳ ال ﺮيطاني س ﺮ برﺳ كوكس ،والتقى بالشيخ عبد ﷲ بن
جاسم آل ثاني ،واستشعر مدى التأث ﺮ الوهابي الدي ي كل من
البحرين والبدع وخور حسان والزبارة.
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شهدت الندوة تقديم أوراق بحثية حول تاريخ قطر ي كتابات
الرحالة والبحارة واملقيم ن السياسي ن ،الذين زاروا قطر خالل
القرن ن املاضي ن ،ودونوا مشاهدا م ويوميا م لتشكل وثائق مهمة،
سيعمل مركز قطر لل ﺮاث والهوية ع ى جمعها وتوثيقها ي كتاب
ً
ومرجعا للطلبة والباحث ن
خاص ،ليكون أحد مصادر تاريخ قطر
بالجامعات واملكتبات .من خالل إحياء ال ﺮاث وإيصاله إ ى الناشئة
بوسائل متقدمة ومواكبة للعصر الحديث .ويتطلع مركز قطر لل ﺮاث
والهوية نحو توثيق أعمال الندوة ي كتاب يحفظ ما جاء ي هذﻩ
ٔالاوراق العلمية ليكون بمثابة مرجع وثائقي.
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واملذكرات والرحالت قراءة ناقدة واعية مستحضرة الخصوصية من
أجل تحقيق تصحيح املشوﻩ ورد املﺴ ء وإعادة إبداع املكان من
جديد ي ظل التحوالت الاقتصادية والعلمية الكب ﺮة والتطورات
التكنولوجية .وخلص الباحث إ ى أن القراءة املتفحصة لهذﻩ
الرحالت تش ﺮ بأن تراثنا حافل باملناهج ال إن أحسن استلهامها
حققنا الطفرة الك ﺮى وأن ثروات أرضينا ي خدمة ٕالانسان ،وأن
رحبة الفكر ي عوالم املعرفة ي الهدف ،وال تعارض ي ذلك ب ن
الذي يعد الرحلة رحلة للذهن وعمال إلعادة تشكيل الخيال الجما ي
والفردي.
ودارت إشكالية الورقة البحثية حول عالقة الرحالة باملكان
قبله وبعدﻩ ،وكيف يؤثر التوجه ي تلوين هذا املكان بألوان قد تكون
غ ﺮ ذات عالقة به ،ليس من حيث اختالف زوايا النظر ال تعرض
منطق ال ﺮك  ،فهناك من الرحالة العسكري واملستكشف والعالم
والحاج .وبالتا ي اختلفت الرسائل املوجهة للمتلقي باختالف
الغايات ،ويفرض منهج البحث التاري ي ضرورة التأمل والتمحيص
للغايات قبل الخروج بالنظريات عن كتابات الرحالة ،دف تحليل
ً
مفعما
هذﻩ الكتابات وفق التوجهات ؤالايديولوجيا ال جاء الرحالة
ا من وطنه ،ولكن ٔالالوان ال يسبغ ا الرحالة كتاباته تحاول
إعادة إبداع املكان وفق تصورات خاصة ال تستطيع الع ن أن تراﻩ،
ً
وأحيانا يمثل وجودﻩ ً
دربا من الخيال بعيد عن
وقد ال يكون موجود،
الاحتمال .ومن دوافع الرحالة ذوي التوجهات السياسية التجسس
ً
ً
والحقا بحثا عن النفط ،وهنا يثور سؤال هل يمكن
وتجارة السالح
ً
وصفهم بالرحالة اعتمادا ع ى ما سجله هؤالء من مالحظات وما
قدموﻩ من وثائق للجهات الرسمية السياسية أو العلمية أو الشركات
ال بعث م؟ ويرى الباحث إمكانية ذلك ،لكنه ال يمكن اعتبار
الوثائق ٔالاجنبية عمدة الباحث العربي املسلم وحدها ،والبد من
توافر مصادر عربية محلية للتحقق مما نقلته تلك الوثائق ،فقد نظر
معظم الرحالة الغربيون إ ى العرب ع ى أ م قبيلة من البدو.
وأشار الباحث املغربي إ ى أن شبه جزيرة قطر لقيت اهتماماً
ً
ً
نظرا ملوقعها الجغرا ي
خاصا من الرحالة والبحارة الغربي ن
الاس ﺮاتي ي وثرو ا النفطية ،وأسطولها الجيد الصالح للصيد
والغوص ع ى اللؤلؤ ،والذي ذكر بعض الرحالة أنه  ٢٠٠سفينة
مجهزة ،وذكر الرحالة أن القطري ن الذين اح ﺮفوا الزراعة والري
كانت قلو م تفهو للبحر ،وصناعة السفن ،وكان البحر مكان اللؤلؤ
واملحفز لصناعة السفن والطريق للتجارة والبحارة العرب الذين
ً
كانوا أك ﺮ نشاطا ،وال يزال يواصل الرحالة اليوم تسجيل ما يرونه
ً
تسامحا وأقل تح ً ا ،وأخ ًﺮا أو الباحث بضرورة
بصورة أك ﺮ
إعادة قراءة الوثائق واملذكرات والرحالت ٔالاجنبية قراءة متأنية ،بع ن
ناقدة واعية بص ﺮة ،ابتغاء هدف ن ٔالاول تصليح املشوﻩ ورد املﺴ ء،
والثاني إعادة إبداع املكان من جديد ي ظل التحوالت الاقتصادية
والعلمية والتطورات التكنولوجية خاصة أن تر ً
اثنا حامال بال ﺮوات
ال تلمس أسم الغايات ،وال تعمق الهوية الوطنية العربية

ٕالاسالمية ،فكتابات الرحالة ً
أدبيا ر ً
جنسا ً
اقيا يعكس وضع العالقات
ب ن ٔالافراد ي ف ﺮة الرحلة ،وإحياؤﻩ ي الوصف من خالل التسجيل
الذي التحم بمشاعر الرحالة وتفاعله مع ما يكتب عنه ً
سلبا أو
ً
إيجابا.
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املؤلف :محمد اليوسفي
الناشر :املؤسسة العربية للدراسات والنشر
ب ﺮوت٢٠١٣ ،
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انقسم الكتاب إ ى ثالث مجلدات تحدث املؤلف ي الجزء ٔالاول
)الكويت من النشأة إ ى الاستقالل( عن قدوم العتوب وهم
مجموعة أسر من قبيلة ع ة قدمت من نجد وكان أبرز هذﻩ ٔالاسر
الصباح والخليفة والجالهمة ،وشرح الكاتب الخالفات التاريخية
حول هجرة العتوب وأماكن استقرارهم قبل وصولهم للكويت .استقر
العتوب ي الكويت بحدود سنة  ١٧١٦بإذن من شيخ ب خالد
سعدون بن محمد حيث كانت الكويت تحت سلطته (١).ثم انتقل
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صدر كتاب الكويت )من النشأة إ ى الاستقالل( )ومن الدستور إ ى
الاحتالل( )من التحرير إ ى الاختالل( للكاتب محمد اليوسفي عن
املؤسسة العربية للدراسات والنشر  ٢٠١٣الكتاب يعت ﺮ أول كتاب
يتحدث عن تاريخ الكويت السياﺳ منذ النشأة ح يوم صدورﻩ.
الكتاب يعت ﺮ إضافة ملا كتب عن تاريخ الكويت إال أنه تحول من
كتاب تاري ي إ ى كتاب أرشيفي جمع فيه ووثق من خالله املؤلف
محمد اليوسفي ما نشر وكتب ي الصحافة املحلية والعربية وما نشر
من كتب عن تاريخ الكويت بمراحله املختلفة ،جهد الكاتب كب ﺮ بال
شك إال أنه جهد غ ﺮ أكاديم أغفل بقصد أو من غ ﺮ قصد مراحل
تاريخية ضرورية لم يناقشها أو تطرق لها بشكل سط ي .مثل هذﻩ
ٔالاعمال تحتاج لوقت طويل وجلد وص ﺮ ولعل الكاتب ي الطبعات
املقبلة يصحح ما فاته ويحسن من الدرجة العلمية للكتاب فيحوله
من كتاب أرشيفي سردي إ ى مصدر مهم من مصادر تاريخ الكويت
املعاصر.

املؤلف لنقاش وصول الشيخ مبارك بن صباح )(١٩١٥ - ١٨٩٦
للحكم من خالل قتلة ألخوية ومر ع ى حكم أبنائه جابر )- ١٩١٥
 (١٩١٧ثم سالم ) (١٩٢١ - ١٩١٧وخالل عهد سالم بن صباح
تطرق ملعركة الجهراء  ١٩٢٠ال كانت ذروة الصراع ب ن سالم وعبد
العزيز بن سعود .عهد أحمد الجابر ) (١٩٥٠ - ١٩٢١كان له النصيب
ٔالاك ﺮ ي هذا الجزء حيث عرض الكاتب الظروف ال أوصلت أحمد
الجابر للسلطة ووثيقة  ،١٩٢١ثم مؤتمر العق ﺮ  ١٩٢٢الذي رسم
الحدود ب ن العراق والكويت واململكة العربية السعودية ،وخصص
املؤلف الجزء ٔالاك ﺮ من حديثه عن عهد أحمد الجابر من خالل
حديثه عن املجلس التشري ي ) (١٩٣٩- ١٩٣٨وختم املؤلف الجزء
ٔالاول من خالل استعراض العشر سنوات ٔالاو ى من حكم عبد ﷲ
السالم ).(١٩٦٥ - ١٩٥٠
الجزء الثاني من الكاتب عنونه اليوسفي )الكويت من الدستور
إ ى الاحتالل( بدأ ي أوله بالحديث عن املجلس التأسيﺴ ونقاشات
ٔالاعضاء حول الدستور ،واختتم ذلك بوفاة عبد ﷲ السالم وتو ي
صباح السالم الحكم ي الكويت ) (١٩٧٧ - ١٩٦٥تحدث فيه عن
تزوير انتخابات مجلس ٔالامة  ١٩٦٧وكتب بشكل مفصل عن نكسة
فلسط ن  ١٩٦٧ثم لجنة تنقيح الدستور  ،١٩٧٥بعدها انتقل ي
حديثه إ ى عهد جديد ي تاريخ الكويت الحديث إذ بدأ الحديث عن
مرحلة حكم جابر ٔالاحمد ) (٢٠٠٦ - ١٩٧٨ي هذا الجزء يركز
الكتاب ع ى الثورة ٕالايرانية وأثرها ع ى الكويت ،سوق املناخ ٔالازمة
الاقتصادية ال عصفت باملواطن ن ،مجلس  ١٩٨١وحركة املعارضة
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أو ما ُيعرف بدواوين الاثن ن ثم يختم هذا الجزء بالغزو العرا ي
للكويت .١٩٩٠
)الكويت من التحرير إ ى الاختالل( هو الجزء ٔالاخ ﺮ من كتاب
محمد اليوسفي يبدأ حديثه ي هذا الجزء عن التحرير وعودة الحياة
ال ﺮملانية الكويتية ومالبسات فصل والية العهد عن رئاسة مجلس
الوزراء  ،٢٠٠٣عهد صباح ٔالاحمد ) ( -٢٠٠٦هو الجزء ٔالاخ ﺮ من
هذا الكتاب إذ يتحدث عن أزمة الحكم وعزل سعد العبد ﷲ ٔالام ﺮ
الرابع عشر للكويت ،ثم ينتقل للحديث عن أزمة رئيس الوزراء ناصر
املحمد وعزله من خالل نزول الكويتي ن للشارع ويختتم هذا الجزء
بما يسم بأحداث الربيع الكوي ؤالازمة الدستورية.
سوف يتناول هذا املقال ٔالاخطاء املنهجية ال وجدت ي الكتاب،
والحديث عن اختيار املصادر واخ الها ،باإلضافة إ ى بعض
ٔالاخطاء التاريخية ال وردت ي ثنايا الكتاب.
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استخدام الكاتب لألرشيف ال ﺮيطاني ء يحسب له ،إال أن
ً
قصورا ي البحث ،إذ أنه ي
استخدام السجل املنشور فقط يعت ﺮ
الغالب الوثائق املنشورة تكون منتقاة ،ولم أع ﺮ ع ى ما يؤكد أن كتاب
) (Records of Kuwait ,A de L'Rushوهو الكتاب الذي اعتمد عليه
ً
خصوصا ي الجزء ٔالاول قد حوى كل ما ي
اليوسفي كث ًﺮا ي كتابه
ٔالارشيف ال ﺮيطاني الهندي وأرشيف وزارة الخار ي ،ولهذا الاعتماد
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الكتاب سردي ،وهو ينتهج نهج املؤرخ ن التقليدي ن والهم
ٔالاعظم لهذﻩ الكتابات هو ال ﺮك ع ى تطور البلدان من خالل تعاقب
الحكام وتطور حكمهم ،وتكتفي هذﻩ الكتابات بالسرد وهذﻩ املدرسة
التاريخية قد تكون مقبولة ي املا  ،أما علم التاريخ اليوم فهو
يعتمد ع ى التحليل ومحاولة كشف الغطاء عن الحقائق التاريخية.
فالنظريات العلمية صارت جزء ال يتجزأ من تحليل ٔالاحداث
ً
موجودا ي كتاب املؤلف
التاريخية وتفس ﺮها ،وهذا ٔالامر لم يكن
اليوسفي رغم توفر العديد من النظريات ال يمكنه من خاللها
تحليل كم املعلومات الهائل الذي احتواﻩ الكتاب بأجزائه الثالثة.
لم يعتمد الكاتب ع ى املقابالت الشفهية للمعاصرين واكتفى
باملقابالت الشفهية للمشارك ن ي الحدث كما ذكر "امليل قدر
ٕالامكان نحو نقل الحدث بلسان شهودﻩ ومعاصريه ي وقت
وقوعه" ،ومع ذلك لم يل م هو باملنهجية ال أخطها لنفسه
ً
خصوصا ي الجزء الثاني والثالث ،فمعاصرو ٔالاحداث ال يزال كث ﺮ
م م ع ى قد الحياة ،ثم إن املقابالت الشفهية تعت ﺮ جزء مهما ي
منهجية البحث إذا تستخدم هذﻩ ٔالادوات لس ﺮ التاريخ والوصول
ملعلومات قد ال تكون مذكورة ي املصادر السابقة .كذلك صانعوا
هذﻩ ٔالاحداث بعضهم ال يزال ع ى قيد الحياة وسؤالهم بال شك سي ﺮي
املوضوع بشكل كب ﺮ.
ثم أن الكاتب ذكر اعتمادﻩ ع ى املصادر املكتوبة وكأنه أعطاها
قدسية وغفل عن أن الكث ﺮ من املصادر ال اعتمد عل ا ي باألساس
اعتمدت ً
كليا ع ى املقابالت والنقل الشفﻬ ككتاب تاريخ الكويت لعبد
العزيز الرشيد إذ يقول ي مقدمته" :فأقدمت عليه – أي كتابة
تاريخ الكويت -غ ﺮ معتمد إال ع ى أخبار النقلة وأخبار الرواة وع ى
نبذ من الرسميات ال غ ﺮ ،وال أذكر ي الغالب من الحوادث إال ما
هو شائع عند الكث ﺮين وقد أعتمد ع ى رواية فرد إذا كانت

ُ
معقولة وليس ثمة ما يخالفها ...لكن إذا وجدت رواية أختلف ي
تفاصل ا فإما أن أذكر الروايات كلها أو أختار م ا ما أراﻩ ي نظري
أصح" (٢).أو كتاب الشيخ يوسف بن عيﺴ  (٣)،فاليوسفي نقل عن
كتب فعلت ما ال يريد هو فعله ،وقد ذكر سبب عدم اعتمادﻩ ع ى
املقابالت" :امتنا ي عن ذكر الكث ﺮ من الروايات املتداولة بشكل
ً
شفﻬ دون توثيق
حرصا ع ى مصداقية املعلومة" (٤).ثم يقوم هو
بمخالفة ما يقوله ،إذ إن بعض املصادر املكتوبة ال نقل ع ا ليست
حيادية ،أو ربما تكون موجهه كالصحف اليومية أو سجل الكويت
املطبوع من ٔالارشيف ال ﺮيطاني ،أو ح كتاب حس ن الشيخ خزعل
والخالف مشهور بينه وب ن أحمد الجابر والصباح بشكل عام حول
ً
أمالك الشيخ خزعل ي الكويت ،وهذا ربما يكون خلال ي منهجية
املؤلف.
)(٥
الكاتب يذكر صراحة بأن كتابه هو "امللف الط للكويت"،
ولم يعط لنفسه فرصة املراجعة إذ أن كل كتاب فيه من العيوب ما
فيه ،وإال ملا كتب أحد النقد ،و ي ذات السياق لم يوضح الكاتب ي
مقدمته عن الصعوبات ال تعرض لها فهناك العديد من مراكز
البحث واملكتبات الخاصة ال لم يذكرها رغم أهمي ا وارتباطها ببحثه
ً
كدارة امللك عبد العزيز مثال ،أو أرشيف الديوان ٔالام ﺮي وغ ﺮها من
املراكز ال ف ا الكث ﺮ من الوثائق غ ﺮ املنشورة.
اعتذر الكاتب ي مقدمته عن عدم دقة تحويل التواريخ الهجرية
إ ى امليالدية أو العكس وهذا غ ﺮ م ﺮر وال مفهوم ،فاليوم تحويل
التاريخ من ميالدي إ ى هجري والعكس متاح ً
يدويا أو ح عن طريق
بعض املواقع الالك ﺮونية ،وأكد ع ى استخدام التواريخ امليالدية
بشكل أساﺳ ي البحث مع استخدام التاريخ الهجري "عند
الحاجة" .التاريخ الهجري هو التاريخ املعتمد ي ف ﺮة الجزء ٔالاول من
ً
تحديدا ،ولذلك الاعتماد ع ى التاريخ امليالدي م ﺮر من ناحية
كتابه
استخدام الوثائق ال ﺮيطانية ،إذ أن مراسالت ال ﺮيطاني ن كانت
بالتاريخ امليالدي ،أما ٔالاحداث الداخلية فغالب املراسالت تستخدم
التاريخ الهجري ،وهذا واضح وج ي من خالل الوثائق ال نشرها ي
.
الجزء ٔالاول
كما أن الكاتب اعتذر عن عدم ذكر بعض الحوليات القديمة
لليوم أو الشهر ال وقعت فيه الحادثة ،وهذا صحيح ،لكن ً
غالبا ي
الحوادث تكون هناك دالالت ع ى وقت وقوعها فإذا وقعت ي الشتاء
ً
ً
ممكنا أو وقعت
كان وق ا معروفا ،وإن وقت الغوص كان التقريب
م امنة مع وقوع حادثة أخرى كان الجزم ً
متاحا.
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فقط عليه ال يكفي ملحاولة الوصول للحقائق التاريخية ،باإلضافة ملا
سبق هناك العديد من الكتب ال نشرت وثائق بريطانية تتعلق
بتاريخ منطقة الخليج بشكل عام وتاريخ الكويت بشكل خاص لم
يتطرق لها املؤلف وأحسب أنه لم يطلع عل ا مثل:

 Arabian Gulf Oil Concessions, 1911-1953 (12
Volumes), Archive Edition, 1989.
 Neglected Arabia, Arabia Calling 1892 - 1962 (8
Volumes) Archive Edition, 1988.
 The Persian Gulf Administration Report 18731957 (11 Volumes) Archive Edition, 1986.
 Political Diaries of the Persian Gulf, 1904-1958,
(20 Volumes) 1990.
 Records of the Persian Gulf Pearl Fisheries,
1857-1962(4 Volumes), Archive Edition, 1995.

وغ ﺮها من الوثائق ال نشرت باللغة العربية.

‡ p]‚uù]ìð]†Î^è]æ

ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤﻜَّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

مر الكاتب بشكل غ ﺮ عميق ع ى مرحلة الشيخ مبارك ،وجابر
وسالم ،نعم ذكر غالب ٔالاحداث املهمة ال حدثت ي عهدﻩ لكن لم
يتعمق وربما لم يأتي ب ء جديد سوى بعض الوثائق ال ﺮيطانية ال
ً
ضم ا ي كتابه ،وكم كنت أتم أن يضيف ً
شيئا لدور الشيعة مثال ي
معركة الجهراء ،فهو اعتمد ع ى كتاب حس ن الشيخ خزعل وذكر
أغلب ما كتبه خزعل ،لكنه لم يأتي بوثيقة جديدة أو ح بمعلومات
ً
جديدة كما فعل الباحث محمد الحبيب مثال ي مقالته "الشيعة ي
)(١١
معركة الجهراء" ال نشر ا دورية كان التاريخة ،ي مارس٢٠١٣
)عندما ذكر اسم أحد أبناء عائلة دش وسمته الوثيقة شهيد( ،كما
لم يكن هناك تحليل ملجريات ٔالاحداث أو محاولة لربط املعلومات أو
ح ت ﺮير ما حدث .و ي صفحة  ٣٦ذكر الكاتب معركة الرقة وضع ي
الهامش اسم شخص ن سماهم من شهداء معركة الرقة ،ولم يذكر
املصدر الذي نقل عنه ،كما أنه لم يذكر لنا كقراء هل خسر أهل
الكويت هذين القتيل ن فقط أم كان هناك قت ى آخرون؟
من مم ات الكتاب هو تخصيص أك ﺮ من  ٥٠ورقة حول املجلس
التشري ي ،لكن ً
أيضا لم يكن هناك تحليل إنما نقل مع الوثوق بما هو
وصفيا ال يضيف ً
ً
شيئا
مكتوب وهذا يقلل من أهمية العمل إذا يجعله
ع ى ما سبق ،لم أجد ع ى سبيل املثال التعارضات ب ن مذكرات خالد
العدساني وما ذكرته الوثائق ال ﺮيطانية ،وهذا بالطبع ي ﺮي الكتاب
ً
ً
خصوصا وأن هناك معلومات ب ن السطور ي هذا املوضوع ع ى
جدا
وجه الخصوص لم يتطرق لها أحد من قبل بسبب حساسية ما حدث،
وكان ٔالاجدر بالكاتب التعمق ي تفاصيل ما حدث وتحليلها كونه بذل
واضحا ً
ً
ً
جدا ي القراءة وجمع املصادر ،وقد كنت ح ن قراءتي
جهدا
لفصل املجلس التشري ي اكتب ب ن ح ن وآخر هذﻩ الكلمات" ملاذا ،هل
له عالقة بكذا وكذا ،ما أهمية ذكر هذﻩ املعلومة"! وهذا يعزوا ربما
لعدم وجود إطار نظري للتحليل من خالله.
يذكر الكاتب الكث ﺮ من الشخصيات ي الكتاب لكنه ال يعرف ا،
فهو يف ﺮض أن القارئ يعرفها وهذا من القصور ي العمل ،فهناك
أعالم ال تحتاج للتعريف ،وهناك أشخاص هم أعالم ي بلدا م لك م
لغ ﺮ أهل البلد مجهول ن مثل الشيخ سعدون شيخ املنتفق (١٢)،أو
شمالن بن ع ي (١٣)،وغ ﺮهم الكث ﺮ .كما أنه سم الكاتب الشيخ
عثمان بن سند بعثمان البصري ولم يعرف به ،ونسب الشيخ هو
عثمان بن محمد بن أحمد بن ابراهيم بن أحمد بن سند بن راشد بن
ع ي بن سليمان بن عبد ﷲ بن محمد بن حمد بن يعقوب بن حمد
الربا ي الع ي الوائ ي (١٤).وال أعلم إن كان اطلع ع ى كتاب سبائك
العسجد ،واع ﺮا هنا أن الشيخ يسم نفسه البصري كنية ال
ً
ً
مشهورا ي السابق.
نسبا ،ومثل هذا الفعل كان
يحسب للكاتب ً
أيضا حديثه عن طلب جزء من الشيعة العجم
ً
خصوصا
للجنسية ال ﺮيطانية خالل أحداث املجلس التشري ي ١٩٣٨
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وقد اعتمد بشكل مبالغ فيه ع ى كتاب الدكتور /سلطان
القاسم  ،بيان الكويت (٦)،من )ص  ١١١إ ى ص  (١٢٠من خالل
حديثة عن معركة الصريف وهدية ،فقد أشار له كمرجع أك ﺮ من
ً
خصوصا أن معركة الصريف بحثت بشكل
) (٢٠مرة ،وهذا خلل
ً
ً
كب ﺮ من قبل الباحث ن قديما وحديثا واملؤلف ذاته استعان ببعض
هذﻩ املصادر لكن ال يفهم إصرارﻩ ع ى استخدام كتاب القاسم ي
بعض الصفحات كمرجع وحيد لألحداث ،هذا الاستخدام يضعف
من حيادية املؤلف فقد كتب ي تفاصيل هذﻩ املعركة من أك ﺮ من
)(٧
وجهة نظر ع ى سبيل املثال )كتاب كون الصريف لخالد الخويطر
 ، ٢٠١٢وكتاب املستودع واملستحضر لخليف الشمري)،٢٠٠٦ (٨
وغ ﺮها(.
يالحظ من خالل القراءة تكرار الكاتب نقل معلومات ي موضوع
)(٩
ً
خصوصا ي الجزء ٔالاول وهذا يدعونا
مع ن من ذات املصدر
للتساؤل هل النقل إلجبار القارئ ع ى الاقتناع بوجهة نظر الكاتب،
أم أن عدم وجود مصادر أخرى عند الكاتب جعلته يستخدم ذات
املصدر ملرات عديدة.
تحدث الكاتب عن الوهابي ن املوحدين كما أسماهم أو الدولة
السعودية ٔالاو ى ونقل ٔالاحداث عن املصادر الكويتية وال ﺮيطانية،
لكنه أغفل ما كتبته مصادر الدولة السعودية كتاريخ بن غنام أو تاريخ
بن بشرً ،
علما بأن الكتاب ن وغ ﺮهما مطبوعان وتم تحقيقهما عدة
مرات ،ولألمانة العلمية اكتفى الكاتب بالنقل عن موقع مقاتل من
الصحراء رسالة من ٕالامام سعود بن عبد العزيز ،والسؤال هل موقع
مقاتل من الصحراء هو املكان ٔالانسب لتوجيه القارئ الذي يرغب ي
الاس ادة عن عقائد الدولة السعودية ٔالاو ى؟ املشهور عن هذا املوقع
ً
تاريخيا ،ثم إن صاحب املوقع
أنه موقع سياﺳ عسكري أك ﺮ من كونه
هو أم ﺮ سعودي وهذا يجعلنا نخت ﺮ الكث ﺮ من املعلومات ال فيه ألننا
ال نعرف مدى صح ا أو دق ا ،وكان ٔالاحرى للباحث أن يتجه لكتب
الوهابي ن أو املوحدين أو الدولة السعودية ٔالاو ى وكلها متوفرة ومتاحة

مثل كتاب عنوان املجد ي تاريخ نجد لعثمان بن عبد ﷲ بن بشر أو
)(١٠
كتاب تاريخ ابن غنام لحس ن بن غنام.
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وأن الكاتب محسوب ع ى شيعة الكويت ،لكنه ي الوقت ذاته يعتمد
ع ى مقولة الدكتور فالح مديريس ي أنه ي مجلس  ١٩٢١نصت
الوثيقة ع ى وجود اثن ن من العجم كأعضاء ي املجلس ،وهذا منا ي
لكالم معاصرين وأعضاء ي املجلس كالشيخ عبد العزيز الرشيد،
والشيخ يوسف بن عيﺴ  ،ثم أن املديرس ال يضع الوثيقة ال اعتمد
عل ا ي كتابه وهذا يضعف كث ًﺮا رأيه.
ينقص الكتاب التحليل ي جزئيه الثاني والثالث كمعاصر للكث ﺮ
من ٔالاحداث ال ذكرت ي هذين الجزئي ن كنت أتساءل ما الذي
أضافه الكتاب ي؟ نعم هو حفظ ووثق ٔالاحداث ،لكنه لم يعطي
للجيل الذي سيأتي بعد  ١٠٠عام ماذا حدث وسي ﺮكهم يعانون كما
نعاني نحن اليوم ي تفس ﺮ أحداث وقعت ي زما م ،ؤالاصل هو
ً
خصوصا ي كوارث كب ﺮة كاملناخ ،والغزو،
التحليل والربط والتنبؤ
ً
وإسقاط ناصر املحمد ،خصوصا أن الكاتب أحد املشارك ن ي
ٔالاحداث ،كما يتضح من بعض الصور والوثائق ال نشرها و ي من
تصويرﻩ.
ف ﺮة الغزو العرا ي للكويت ي ف ﺮة مهمة ي تاريخ الكويت
الحديث واملشاركون ف ا ال يزال معظمهم ع ى قيد الحياة ،وقد
أغفل الكاتب الدور الشع ي مقاومة الاحتالل العرا ي وأبرز الدور
السياﺳ  ،فهو لم يخصص ي كتابة ً
مكانا ليناقش فيه دور املقاومة
الكويتية ي الدفاع عن أرضها خالل شهور الاحتالل السبعة ،كذلك
لم يتطرق للدور الشع ي إدارة شؤون املواطن ن اليومية ،وما
ُيعرف بـ "لجان التكافل" ال ساهمت ي الحياة اليومية للمواطن
الكوي خالل ف ﺮة الاحتالل.
ي الحقيقة؛ لقد اهتم هذا املقال بنقد كتاب محمد اليوسفي
بأجزائه الثالثة )الكويت من النشأة إ ى الاستقالل() ،من الدستور إ ى
وختاما )من التحرير إ ى الاختالل( ً
ً
نقدا ركز ع ى منهجية
الاحتالل(
الباحث ،واملصادر ال استخدمها ،ثم قراءة نقدية لبعض ٔالاحداث
التاريخية ال عرضها ي كتابه.
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) (١الرشيد ،عبد العزيز ،تاريخ الكويت ،املطبعة العصرية ،١٩٢٦ ،الجزء ٔالاول
ص . ١٦ -١٠
) (٢الرشيد ،عبد العزيز ،تاريخ الكويت ،املطبعة العصرية ،١٩٢٦ ،الجزء ٔالاول،
ص .٦
) (٣القنا ي ،يوسف ،صفحات من تاريخ الكويت ،الكويت ،ذات السالسل ،ط ،٥
.١٩٨٧
) (٤اليوسفي ،محمد ،الكويت من النشأة إ ى الاستقالل ،ب ﺮوت ،املؤسسة
العربية للدراسات والنشر ،٢٠١٣ ،ص .١٦
) (٥املصدر السابق ،ص .١٤
) (٦القاسم  ،سلطان ،بيان الكويت :س ﺮة حياة الشيخ مبارك بن صباح،
ب ﺮوت ،املؤسسة العربية للدارسات والنشر ،ط .٢٠٠٦ ،٢
) (٧الخويطر ،خالد ،كون الصريف :دارسة تاريخية شاملة لوقائع معركة
الصريف ،ب ﺮوت ،دار جداول.٢٠١٣ ،
) (٨الشمري ،خليف ،املستودع واملستحضر ي أسباب ال اع ب ن مبارك آل
صباح ويوسف أل إبراهيم ،دمشق ،دار نينوى.٢٠٠٨ ،
) (٩اعتمادﻩ ع ى كتاب تاريخ الكويت الحديث ألحمد أبو حاكمه ي الصفحات -٤٠
.٤٩
) (١٠البشر ،عثمان ،عنوان املجد ي تاريخ نجد ،تحقيق عبد الرحمن الشيخ،
الرياض ،دارة امللك عبد العزيز.١٩٨٢ ،
) (١١الحبيب ،محمد إبراهيم ،الشيعة ي معركة الجهراء :قراءة وثائقية جديدة،
دورية كان التاريخية ،العدد  ،١٩مارس  ،٢٠١٣ص .٢٣ -٩
) (١٢سعدون باشا :هو سعدون باشا بن منصور باشا بن راشد بن ثامر
السعدون ،شيخ املنتفق ،ولد ي سنة  ،١٨٥٣وسيطر ع ى بادية املنتفق بعد
عودة آل سعدون إ ى ديارهم سنة ّ ،١٨٨٢
وكون قوة استعان ا ٔالاتراك
وحدثت بينه وب ن جابر بن مبارك وقعه هدية ،وثارت عليه بعض عشائر
املنتفق ي سنة  ١٩١١وحاصرته ي قلعه املائعة بالناصرية ،ثم خرج إ ى
البصرة ،وألقى ٔالاتراك القبض عليه ،ونقل إ ى بغداد ،وم ا إ ى حلب
ملحاكمته ،لكنه تو ي قبل املحاكمة ي سنة ) .١٩١١الخالدي ،إبراهيم،
املصور البدوي ،الكويت ،ط ،١د.ن ،٢٠٠٤ ،ص.(١٠٨ -١٠٧
) (١٣شمالن بن ع ي :من أك ﺮ تجار اللؤلؤ ي عصر مبارك ،عمل بالتجارة ،ساهم
ي الت ﺮع إلنشاء املدرسة املباركية بخمسة آالف روبية )القنا ي ،صفحات
من تاريخ الكويت ،ص.(٤٤
) (١٤املوقع ٕالالك ﺮونيhttp://www.saaid.net/Doat/almubark/35.htm :
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١٤٠

ﻋﺮض أﻃﺮوﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
١٩٥٦ – ١٩١٤
أطروحة دكتوراﻩ ي التاريخ املعاصر
إعداد :جالل زين العابدين
إشراف :أ .د .سم ﺮ بوزويتة
كلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية
جامعة سيدي محمد بن عبد ﷲ
املغرب ٢٠١٣

تعت ﺮ مرحلة الحماية الفرنسية محطة مهمة ي تاريخ املغرب
املعاصر ،ملا تركته من تأث ﺮ ي مسار املغرب املستقل ي مختلف
املجاالت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .وقد
حظيت القضايا التاريخية الك ﺮى لهذﻩ املرحلة كالتاريخ السياﺳ
والعسكري بنصي ا من البحث والدراسة ،بينما لم يحظ التاريخ
الاقتصادي والاجتما ي إال بال ر اليس ﺮ من البحث ٔالاكاديم .
ً
واعتبارا ملا ي ﺮكه املا ع ى الحاضر ،والحاضر ع ى املستقبل من
بصمات ،فإن معرفة املا الاقتصادي والاجتما ي ألي مجتمع،
تشكل اللبنة ٔالاساسية لبناء الصرح املعر ي بخبايا الحاضر بمختلف
ً
استنادا إ ى هذﻩ
جزيئاته ،وامتالك أدوات تحليل معالم الغد.
ُ
الاعتبارات التاريخية واملستقبلية ارتأينا أن ن ْسهم ي تسليط الضوء
ع ى تاريخ إحدى املدن املغربية ال أول ا إدارة الحماية أهمية
خاصة ً
نظرا ملكان ا الاس ﺮاتيجية.

(1)ROCHER (Guy), Le changement social, Introduction à
la sociologie générale, tome 3, Edition Points, Paris,
1978, p.78.

) (٢ابن منظور )جمال الدين( ،لسان العرب ،ج  ،11دار صادر ،ب ﺮوت ،د.ت،
ص.١٨٩.

(3) Le petit Robert, Dictionnaire de la langue française,
Paris, 1993, p.1641.

) (٤الزمخشري )جار ﷲ أبي القاسم محمود بن عمر( ،أساس البالغة ،دار
الفكر ،١٩٧٩ ،ص.١٤٨ .
) (٥الف ﺮوز أبادي )مجيد الدين( ،القاموس املحيط ،تحقيق مكتب تحقيق ال ﺮاث
ي مؤسسة الرسالة بإشراف محمد سليم العرقوﺳ  ،طبعة فنية منقحة
مفهرسة ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثامنة ،ب ﺮوت ،٢٠٠٥ ،ص.٩٨٩.
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يشكل التحول والعمليات الانتقالية من مستوى إ ى مستوى آخر
السمة البارزة للمجتمعات ٕالانسانية منذ وجودها ،إ ى درجة
أصبحت معها هذﻩ العمليات تتخذ شكل مبدأ أساﺳ يحكم حياة
املجتمعات ي مختلف املجاالت وع ى مختلف ٔالاصعدة .وتجد
كليا أو ً
املجتمعات ٕالانسانية نفسها -طبقا لذلك  -مندرجة ً
جزئيا ي
عمليات انتقال وحركات مستمرة و"منخرطة ي الحركة التاريخية،
وذلك دف تغي ﺮ ذا ا وأفرادها ومحيطها واملجتمعات املرتبطة ا"،
وخاضعة بشكل مستمر لقوى داخلية وخارجية تقوم بتغي ﺮ توجهها
ً
وقبل ا ،وتتخذ هذﻩ العمليات الانتقالية أشكاال ونماذج مختلفة
)(١
ومتباينة ي حد ا ومد ا.

إن موضوع التحوالت الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة ع ى
عهد الحماية ،يأخذ أهميته من ارتباطه باإلشكالية املركزية ال
نس ى إ ى تفكيكها وتركي ا خالل فصول هذﻩ الدراسة .ويقت منا
ً
الحديث عن "التحول" أوال التأصيل لهذا املصطلح من الناحية
الداللية؛ هكذا فإننا نجد أن الحقل الدال ي للفظ التحول ﱠ
يقدم ي
اللغت ن العربية والفرنسية أشمل من مفهوم التغ ﺮ ،بحيث جاء ي
)(٢
لسان العرب "بأنه" تنقل من موضع إ ى موضع" ،و ي معجم Le
ً
ً
عميقا
 petit Robertنجد مصطلح ) (Mutationيع "تبدال
ً
ومستمرا" (٣).يبدو لنا أن مصطلح "التحول" حسب املعجم ن يأخذ
ً
ً
عاما وشامال ،أي التبدل من حال إ ى حال وفق سياق ينضبط
مع
ي قوانينه الداخلية لسيولة زمانية ذات أبعاد ال تنفصل إحداها عن
ٔالاخرى؛ بمع أنه تفاعل واستمرارية ي البنية املعنية بزمن هذا
التحول ،مع مالحظة أن هذا التحول قد يع القفز والسقوط كما
جاء عند الزمخشري (٤).وقد يع الانتقال من الاستواء إ ى العوج
كما جاء ي القاموس املحيط؛) (٥أي أن التحول أو التبدل ال يكون
ً
ً
إيجابيا ووفق ما نرغب فيه.
دائما
ولذلك فإنه حينما اعتمدنا مصطلح التحوالت فقد جاء ذلك
تلبية للضرورة املنهجية ال تتطل ا ٕالاشكالية املطروحة ،أي دراسة
الظاهرة الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة ع ى عهد الحماية،
ومحاولة رصد ما لحق ا خالل ف ﺮة زمنية معينة ،وما انضاف إل ا
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أستاذ التعليم الثانوي
دكتوراﻩ ي التاريخ املعاصر
تاونات – اململكة املغربية
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١٤١

ﻋﺮض أﻃﺮوﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

كذلك ،وذلك من خالل مستوي ن زمني ن هما املحددان لهذﻩ
التحوالت ال لحقت باملدينة ،واملتجلية فيما قبل إعالن الحماية
وما بعدها ،وبالتا ي فإن التحول كمفهوم يحمل معاي ﺮ التبدل
املستمر ي ٔالاشياء ،و ي التعامل مع هذﻩ ٔالاشياء ،وبمع أدق إن
التحوالت الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة ،يجب تناولها خارج
أي سياق زم يجر إ ى القطيعة ،أو إ ى أي تعامل ميكانيكي مع
ً
وخصوصا ي جان ا الزم .
املؤشرات الدالة ع ى هذﻩ التحوالت،
لقد حاولت ٔالاطروحة أن تب ن مؤشرات الاتصال والانفصال ب ن
ما قبل إعالن الحماية وما بعدها ،تطلعا وخدمة للداللة املركزية
ال يأخذها مفهوم التحوالت كبنية مختلفة من حيث نوعي ا،
وحجمها ،وتداخل ف ﺮا ا التاريخية ،ع ى اعتبار بطء التاريخ
الاجتما ي الذي يؤثر بوث ﺮة حركته ي تشكيل نسق مع ن خالل
لحظات تطورﻩ ،للناس ولعالق م بفضا م الخاص والعام.
ً
وكان اختيارنا للحدين الزمني ن ) (١٩٥٦ -١٩١٤نابعا من
ضرورات كرونولوجية ومنهجية ،فمثلما كانت سنة ١٩١٤م سنة
حاسمة ي تاريخ املدينة ،أل ا شكلت اية حقبة من الصمود ي
وجه ٔالاطماع الاستعمارية ،فإ ا مثلت كذلك بالنسبة للفرنسي ن
سنة تحقيق حلم الربط ب ن الغرب والشرق ،أي تونس باملغرب ع ﺮ
الجزائر ،وذلك ي إطار ما يسم بـ "إم ﺮاطورية شمال افريقيا" .أما
الحد الثاني ف ﺮمز كما هو معلوم إ ى اية مرحلة الحماية ال
تعرضت ف ا املدينة -واملغرب بشكل عام -الختالالت بنيوية غ ﺮت
من وظائف وأولويات اقتصادها ،وتأثرت ف ا عناصر املجتمع
ً
ً
عنوانا بارزا لتحوالت
ومكوناته .فكانت مرحلة )،(١٩٥٦ -١٩١٤
اقتصادية واجتماعية كان لها الوقع البالغ ليس خالل هذﻩ الحقبة
فحسب ،بل ح بعد استقالل املغرب.

 í‰]…‚Ö]íéÖ^Óc
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اعتمد هذا البحث ع ى مصادر متنوعة ،توزعت ب ن الوثائق
والجرائد واملجالت والكتب وبعض الرسائل الجامعية.
ً
ونظرا للحالة املزرية ال أصبح عل ا
ففيما يتعلق بالوثائق،
أرشيف بلدية تازة ،ملا تعرض له من تلف و ب وضياع ،فإن
استفادتنا ركزت بنسبة كب ﺮة ع ى الوثائق املحفوظة بقسم ٔالارشيف
باملكتبة الوطنية بالرباط ،و ي وثائق متنوعة ومتعددة املصادر،
ت ﺮاوح ب ن التقارير الشهرية للمصالح البلدية ،وتقارير ملوظفي مصالح
إدارة الحماية املتبادلة فيما بي م ،ومحاضر اجتماعات اللجن
البلدية ،وب ن نشرات شهرية تحررها مصالح وأقسام إدارات
الحماية .وتصف هذﻩ الوثائق الوضعية الاقتصادية ألنشطة
فالحية ،وصناعية ،وتجارية داخل مدينة تازة ،كما تعطي معلومات
عن الحالة الاجتماعية لسكا ا كالنمو الديمغرا ي ،والتعم ﺮ،
والتعليم ،والصحة ...إلخ ،وكذلك العديد من النصوص التشريعية
ال تضم القرارات البلدية ال كانت تنظم الحياة الاقتصادية
والاجتماعية باملدينة .كما اطلعنا ع ى بعض الحقائب ال لم يتم
ترتي ا بعد ،وتتعلق بالتعليم والصحة.
وع ى الرغم من ذلك فإن كث ًﺮا مما يحفل به املوضوع من أخبار
ومعلومات لم يكن ليتأتى إال باالعتماد ع ى مجموعة من الجرائد
واملجالت ،فاطلعنا ي هذا ٕالاطار ع ى ما كانت تحمله بعض الجرائد
املحلية والجهوية ،و ي :جريدة تازة) ،(Taza-Journalومستقبل
تازة ) ،(L’avenir de tazaواملغرب الشر ي (Le Maroc
) .Orientalوالتصقنا بالجريدة الرسمية بنسخت ا العربية
والفرنسية ال أفدتنا كث ﺮا ملا عرض ف ا من ظهائر وقرارات تمس
املدينة والساهرين ع ى تسي ﺮها ،كما اعتمدنا ع ى جرائد أخرى
بالعربية والفرنسية مما ت ﺮدد عليه ٕالاحالة ي هذا العمل.
وك ـ ــان اعتمادن ـ ــا ش ـ ــبه دائ ـ ــب ع ـ ــى م ـ ــا ك ـ ــان يص ـ ــدر ب ـ ــبعض املجـ ـ ـالت
املتخصصــة مثــل نشــرة التعلــيم العمــومي املغربــي (Bulletin de
) ،l'enseignement public du Marocونشـرة املعهـد الصـ ي
املغربـي )،(Bulletin de l'Institut d'Hygiène du Maroc
والنشرة الاقتصادية والاجتماعية ( Bulletin Economique et
) ،Social du Marocومجـالت أخـرى .وقـد مكننـا الاطـالع ع ـى هـذﻩ
املجالت من رصـد كث ـﺮ مـن مظـاهر التحـول ال ـ عرفهـا املجتمـع املح ـي
كجزء من املجتمع املغربي خالل ف ﺮة الحماية.
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تتمحور هذﻩ الدراسة حول تحديد ٕالاشكالية املتمثلة ي دراسة
التأث ﺮ الذي أحدثه التدخل الاستعماري باملدينة ع ى املستوي ن
الاقتصادي والاجتما ي ،ومحاولة رصد ما لحق ذلك خالل هذﻩ
الف ﺮة من تحوالت .وبما أن مدينة تازة شكلت محور اهتمام إدارة
الحماية ً
نظرا ألهمي ا الاس ﺮاتيجية ،كان استقرار املستوطن ن ا
كب ًﺮا ،لذلك كانت حدة تأث ﺮهم وتدخلهم ي الحياة الاقتصادية
والاجتماعية تزداد بارتفاع عددهم وعدد نشاطا م .وهكذا فدراسة
التحوالت ال تعرضت لها املنطقة يشكل خطوة مهمة لفهم
واستيعاب حجم التحديات ال واجهت املجتمع املغربي ي املا
القريب الذي التزال امتداداته تؤثر ي حاضرنا .وقد تفرعت عن
ٕالاشكالية املركزية مجموعة من ٔالاسئلة ،وذلك من قبيل:
 ما الوضعية والصورة ال كان عل ا املشهد الاقتصـادي بتـازة قبيـلالحمايـ ـ ــة؟ ومـ ـ ــا أوجـ ـ ــه التحـ ـ ــوالت ال ـ ـ ـ ط ـ ـ ـرأت ع ـ ـ ــى قطاعاتـ ـ ــه؟ ومـ ـ ــا
ٔالاساليب ال اعتمد ا إدارة الحماية لتحقيق أهدافها؟

 كي ــف نجح ــت إدارة الحماي ــة ــي اخ ـﺮاق بني ــات املجتم ــع التقلي ــدي؟وم ــا بع ــض مع ــالم الانعكاس ــات الاجتماعي ــة ال ـ ـ عرف ــا ت ــازة ــي ظ ــل
التواجد الفرنﺴ ؟
إن تعدد وتنوع القضايا ال يطرحها موضوع الدراسة تستلزم
بالضرورة وفرة املادة الوثائقية واملرجعية ،وذلك قصد تكوين صورة
شمولية عن الواقع التاري ي ملغرب الحماية.
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ً
وتعزيزا لهذا الرصيد من الوثائق واملصادر ،وبغية استنباط
وتتبع ما يمت للموضوع بصلة أو يفسر الجزء ضمن الكل ،ارتكزنا
ي ما كتبناﻩ ي هذا املوضوع ع ى بعض الكتب املطبوعة باللغت ن
العربية والفرنسية ،وقد استقينا م ا معلومات جمة تتعلق بالتحول
الذي عرفه املغرب ع ى عهد الحماية الفرنسية اقتصاديا
واجتماعيا ،كما اطلعنا ع ى بعض ٔالاطروحات ،م ا ثالث دراسات
حديثة حول املدينة وتاريخها ،و ي أطروحات كل من أحمد توفيق
)(٨
أكومي (٦)،والصغ ﺮ م ﺮوك (٧)،ومصطفى العر ي.

] ‚ÛjÃ¹]sãß¹

تتوقف طبيعة املنهج املعتمد ي دراسة التاريخ ع ى طبيعة
املوضوع املق ﺮح للدراسة ،ومادامت إشكالية هذﻩ الدراسة تتمحور
حول التحوالت الاقتصادية والاجتماعية .فقد توخينا اعتماد منهج
شمو ي ي تحليل الوقائع والقضايا ،ألن الظاهرة الاستعمارية ظاهرة
كلية مست كل مجاالت وهياكل املجتمع ،وكانت هذﻩ الهياكل مرتبطة
ً
َ
ً
عضويا ،ويؤثر أحدها ع ى ٓالاخر ومن ث ﱠم كان من
فيما بي ا ارتباطا
الالزم الربط ب ن هذﻩ العناصر .وبما أن طبيعة الوثيقة ال اعتمدنا
عل ا تتضمن معلومات اقتصادية واجتماعية :إحصاءات ،أرقام...
ً
أيضا ع ى الوصف
إلخ ،فقد كان منهجنا ي التحليل يعتمد
والتحليل ،واعتماد ٔالارقام ي شرح ٔالاحداث الاقتصادية
والاجتماعية ،والتسلح بأدوات كاملالحظة ،والاستقراء ي تفس ﺮ
ٔالاحداث .وحاولنا جهد ٕالامكان قراءة واستغالل هذﻩ الوثائق فيما
ً
بعيدا عن أي تعصب معر ي ،والتعامل مع الوثيقة
يخدم بحثنا
الاستعمارية بكامل املوضوعية.
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ً
انطالقا مما وفرﻩ لنا الرصيد املرج ي والوثائقي ،تم وضع تصور
للموضوع ارتكز ي تصميمه ع ى فصل تمهيدي ،وفصل ن رئيسي ن
يضم كل م ما ثالثة مباحث أساسية بشكل متوازن .وقد حاولنا ي
الفصل التمهيدي إبراز أهمية موقع املدينة الاس ﺮاتي ي ،ومساهمة
املدينة ي بلورة جزء من تاريخ املغرب السياﺳ والعسكري ،ثم
مكانة تازة ي مخطط الاحتالل الفرنﺴ للمغرب والاس ﺮاتيجية
العسكرية للغزو ،حيث اعت ﺮت السيطرة عل ا مفتاحا اس ﺮاتيجيا
يمكن من ربط املغرب الغربي باملغرب الشر ي ،وبالتا ي ربط تونس
باملغرب ع ﺮ الجزائر ،وتشييد ٕالام ﺮاطورية الاستعمارية ي شمال
إفريقيا.

وخصصنا الفصل ٔالاول لدراسة التحوالت الاقتصادية ال
عرف ا املدينة طيلة ف ﺮة الحماية الفرنسية ،وعنوناﻩ ب"التحوالت
الاقتصادية بمدينة تازة ع ى عهد الحماية الفرنسية" ،وحاولنا
تفكيك ٕالاشكالية ال يطرحها هذا الفصل من خالل ثالث مباحث.
كشفنا ي املبحث ٔالاول عن "الفالحة بمحيط تازة ع ى عهد
الحماية ومؤشرات التحول" .وأبرزنا فيه الوضعية ال أصبحت
عل ا الفالحة "ٔالاهلية" بعد تمركز املستوطن ن املزارع ن بمحيط
املدينة ،وسيطر م ع ى أجود وأخصب ٔالارا الفالحية املغربية،
وكذا سياسة ٕالاهمال والثقل الضري ال نهج ا ٕالادارة الفرنسية،
وال كان من نتائجها تجميد وتفتيت الفالحة املغربية ،رغم أهمي ا
الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للسكان الحضري ن والقروي ن،
ومحاصر ا ي وضع متخلف ع ى مستوى التقنيات وطرق الاستغالل.
و ي مقابل الفالحة "ٔالاهلية" تطرقنا ي هذا املبحث إ ى مم ات
الفالحة الكولونيالية ،ع ﺮ رصد تطور التوسع الزرا ي ٔالاوربي ،وأنواع
الاستيطان الزرا ي ي عالقته مع حاجيات الاس ﺮاتيجية الفرنسية
ل ﺮسيخ نفوذها ،وكذا مختلف أشكال الدعم الذي حظيت به
الفالحة الكولونيالية من إقامة بنيات تحتية ومساعدات تقنية،
ونظام املكافآت املتعددة واملتنوعة للمستوطن ن املزارع ن ،وكذلك
مختلف أنواع التسهيالت املالية والقروض من القطاع الخاص ومن
املالية العمومية ،ثم مم ات ٕالانتاج الفال ي ٔالاوربي.
وتناولنا ي املبحث الثاني من هذا الفصل "تــطور ٔالانشــطة
الصناعية بمدينة تازة ع ى عهد الحماية" ،وانصب اهتمامنا ع ى
دراسة بعض ٔالانشطة الحرفية ال كان يمارسها "ٔالاها ي" املغاربة،
وٓالاثار السلبية ،والتحوالت ال لحقت بالحرف التقليدية بعد
اصطدامها باالقتصاد الرأسما ي ،وبعض املجهودات ال بذل ا إدارة
الحماية إلنقاد الحرف .كما قمنا بدراسة أهم ٔالانشطة الصناعية
الحديثة ال تركزت ي املدينة ي ظل الحماية ،وال احتكر ا
ً
ً
خصوصا ،واستفادت من دعم
عموما ،والفرنسية
الرساميل ٔالاوربية
وتشجيع إدارة الحماية ال كانت ترغب ي تقليص عبء نفقات
الاست ﺮاد ،وبناء قاعدة صناعية صلبة لخدمة مصالح امل ﺮبول.
وأخ ًﺮا خصصنا املبحث الثالث من هذا الفصل لدراسة
"التجارة والنقل والسياحة بمدينة تازة ع ى عهد الحماية" .كشفنا
فيه عن التحوالت ال عرف ا التجارة باملدينة ،وال تغ ﺮت صور ا
عما كانت عليه من قبل ،حيث ستتقوض التجارة املغربية مقابل نمو
وتعملق التجارة ٔالاوربية ،ال أصبحت يمن ع ى املبادالت التجارية
ي املدينة ،وتغ ﺮت ٔالاطراف املتحكمة ف ا من حيث تجار ا كما
تبدلت السلع املتاجر ف ا ،إضافة إ ى تغي ﺮ وظيف ا بتغي ﺮ مس لك ا
وأسواقها التجارية .وأصبحت هذﻩ التجارة أك ﺮ انفتاحا ع ى التجارة
الدولية ،مما جعلها تتأثر بشكل مباشر بالتغ ﺮات ال تعرفها هذﻩ
ً
خصوصا ٔالازمات ال تعرضت لها .وتطرقنا ي هذا املبحث
ٔالاخ ﺮة،
ً
أيضا إ ى التحوالت ال شهدها قطاع النقل واملواصالت باملدينة،
واستعرضنا تطور الشبكة الطرقية ووسائل النقل ال ﺮي ،وحاولنا
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الدراسة أن نالمس التحوالت ال شهد ا املدينة من خالل قراءة
وثائق ٔالارشيف الفرنﺴ وتحليلها ،ومحاولة مقارنة ما جاء ف ا بما
يوجد ي مدن أخرى كلما أمكنت املقارنة للتعرف ع ى خصوصية
املدينة أو شمولية ظاهرة معينة لكل املجتمع املغربي ،مما سهل
عملية املساءلة ال يمكن أن تتطل ا دراسة ف ﺮة ومرحلة تاريخية
يلفها الغموض أك ﺮ فأك ﺮ كلما ازداد اتساع الهوة الزمنية ال
تفصلنا ع ا ،مع الو ي بأن هذﻩ املساءلة تظل من خالل املادة
املرجعية مل مة باإلطار الذي ساير إنتاج وخلق التحوالت
الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة.
وأخذت دراسة التحوالت الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة
قيم ا العلمية وراهني ا ،من خالل النظر إل ا من داخل إطار زم
مقارن ب ن الحالة ال كانت عل ا ٔالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية
باملدينة قبل مج ﺊ الاستعمار الفرنﺴ  ،وب ن مرحلة الحماية ،فذلك
أتاح للدراسة التمحيص ي تمفصالت الظواهر الاقتصادية
والاجتماعية ،وضبط مواطن الاتصال والانفصال ف ا .فعندما
تناولنا خالل فصول هذﻩ الدراسة مظاهر التحوالت ال عرف ا
مدينة تازة إبان ف ﺮة الحماية ) ،(١٩٥٦-١٩١٤تب ن لنا بامللموس
إيقاع تحول ٔالاشياء والناس باملجال املدروس سواء ي عالقا م
السوسيو -اقتصادية باملعطيات ال فرض ا طبيعة املرحلة ،أو من
خالل تعاملهم مع متطلبات هذﻩ الف ﺮة.
لقد انطلقت السلطات الفرنسية بمدينة تازة -كما هو الشأن ي
با ي املدن املغربية -من اس ﺮاتيجية تنب ع ى إلغاء كل ما يعرقل
أهدافها ،أو ع ى ٔالاقل خلخلته دف احتوائه وتوج ه مرحليا خدمة
ملصالحها ،و ي الوقت نفسه تطوير وتكييف كل ما يضمن لها تحقيق
املزيد من ٕالانجازات واملكاسب ،ويقلل من قيمة أي احتجاج أو
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الوقوف عند هذﻩ املنجزات ال كانت تواكب التوسع الحضري
للمدينة ،إضافة إ ى مسألة النقل السككي وأهميته ي نقل
املسافرين والبضائع بطريقة منتظمة وسهلة ،ثم تطرقنا إ ى قطاع
السياحة الذي أضيف ي مرحلة الحماية الفرنسية إ ى اقتصاد
املدينة كمورد آخر للمعمرين الذين كانوا يدركون أهمية الاستثمار ي
هذا املجال املتم بكونه قطاع تجارة وصناعة وخدمات ي آن واحد،
مستغل ن املؤهالت الطبيعية والتاريخية ال تزخر ا املدينة
ومحيطها لضمان موارد مكملة القتصاد املدينة.
أما الفصل الثاني فقد تناول "التحوالت الاجتماعية ال عرف ا
تازة طيلة ف ﺮة الحماية الفرنسية" ،وفككنا قضاياﻩ من خالل ثالثة
مباحث .أفردنا املبحث ٔالاول لدراسة "ساكنة مدينة تازة ع ى عهد
الحماية" ،تناولنا فيه العناصر املكونة لساكنة تازة .وتمكننا ع ﺮ
دراسة ٔالارقام الواردة ي ٕالاحصاءات السكانية ال نظم ا إدارة
الحماية باملغرب من تتبع الارتفاع الذي شهدته ساكنة املدينة،
وحاولنا إبراز أسباب التطور الديموغرا ي ،وركزنا أساسا ع ى دور
الهجرة القروية ال حاولنا تبيان أسبا ا وانعكاسا ا ع ى املدينة.
وعالج املبحث الثاني "التعم ﺮ بمدينة تازة ع ى عهد الحماية"،
وحاولنا أن نوضح فيه مم ات املدينة القديمة ،ثم مختلف
التحوالت ال شهد ا عقب التدخل الاستعماري ،أبرزها تكريس
الوظيفة العسكرية للمدينة القديمة بتشييد مجموعة من الثكنات
استحوذت ع ى الكث ﺮ من العقار ومنعت أي توسع للمدينة ،وسن
إدارة الحماية إلجراءات عدة دف املحافظة ع ى املعالم التاريخية
للمدينة العتيقة .كما تطرقنا ي هذا املبحث إ ى التوسع املعماري
ملدينة تازة ع ى عهد الحماية ،بدراسة مراحل تطور املدينة الجديدة،
ال جسدت ميدانا لتطبيق أحدث املبادئ املعمارية وأك ﺮها دقة،
حيث أشرفت املصالح البلدية ع ى تأثيث الهيكل العمراني للمدينة
الجديدة بخلق مجموعة من التجه ات والخدمات الضرورية شملت
بناء مختلف شبكات الصرف الص ي ،والكهرباء ،واملاء الشروب،
والطرق الحضرية ،وتقديم خدمات إدارية وتربوية وصحية وترف ية
جديدة ،كما أبرزنا نشأة ٔالاحياء الصفيحية الناتجة باألساس عن
تخلخل البنية التحتية املعمارية القديمة ،أضف إ ى ذلك مخلفات
حركية الاستقطاب الذي شكلته مدينة تازة كمركز حضري وسط
محيطها.
وتناول املبحث الثالث الذي عنوناﻩ بـ" السياسة ٔالاهلية بمدينة
تازة وبعض محددات التحول الاجتما ي ع ى عهد الحماية "،
دراسة بعض مظاهر السياسة ٔالاهلية ال نهج ا إدارة الحماية
الفرنسية ،ونخص بالذكر السياسة التعليمية ال وظف ا ٕالاقامة
العامة الخ ﺮاق املجتمع املغربي ،وصناعة شرائح اجتماعية مهجنة
تسهل عملية التوغل ،ولها قابلية الاندماج أك ﺮ ي املجتمع
ً
الاستعماري .وقد نجحت هذﻩ السياسة فعال ي اخ ﺮاق ٔالاسر
املغربية ،وأج ﺮ ا ع ى الانخراط ي مسلسل التغي ﺮ ،وال أدل ع ى
ً
ذلك تعليم البنات الذي شكل تحوال مهما ي حياة املجتمع .ثم

السياسة الصحية ال اعت ﺮت ع ى غرار التعليم ،نوعا آخر من
أنواع التسرب السلم داخل املجتمع املغربي ،وذلك بتوظيف
الطبيب والخدمات الطبية ي التغلغل عوض العمل العسكري.
وبصرف النظر عن التوظيف الاستعماري لهذﻩ الخدمات ،فقد أدت
السياسة ال نهج ا إدارة الحماية ي املجال الص ي إ ى تحسن
ملموس لألوضاع الصحية بعد الانحسار النس لألوبئة ؤالامراض
الفتاكة ،وظهور خدمات عالجية ووقائية مثل التلقيح واملراقبة
الطبية للمومسات .و ي ٔالاخ ﺮ تطرقنا إ ى بعض محددات التحول
الاجتما ي ركزنا فيه ع ى التحوالت ال طرأت ع ى النسيج الاجتما ي
التقليدي الذي تأثر جراء املتغ ﺮات ال رافقت نظام الحماية ،بحيث
شكل التحرر التدري ي للمرأة بفعل بداية انتشار التعليم ،وخروجها
إ ى العمل بسبب فرص الشغل ال خلقها املعمرون ،وا يار أوضاع
شرائح اجتماعية عريضة وخاصة فئة العمال ،وانتشار البطالة ي
صفوف الساكنة ،وتغ ﺮ الذوق الاس الكي للمجتمع ،إحدى أبرز
التحوالت ال طرأت ع ى هياكل املجتمع املح ي إبان ف ﺮة الحماية.
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معارضة .وتطلب تحقيق هذﻩ ٔالاهداف الاستناد ع ى سياسة زاوجت
ب ن املمارسة التقليدية ي السلوك واملعامالت والتسي ﺮ إلضفاء نوع
من املشروعية ع ى تواجدها كاملحافظة ع ى معالم وخصوصيات
املدينة العتيقة للظهور بمظهر املح ﺮم لثقافة وهوية ٔالاه ي،
واملمارسة العصرية ال اقتض ا ضرورة تكييف الواقع الاقتصادي
والاجتما ي خدمة ملصالحها الكولونيالية.
إن دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتما ي للمدينة قد سمحت
بتتبع مظاهر التعايش أو التصادم ب ن الثابت واملتحول ي ٔالاحوال
والظواهر الاقتصادية الاجتماعية ع ى ضوء السياسة الاستعمارية
وحصيل ا .فالتحوالت لم تكن مقتصرة ع ى مجال دون ٓالاخر ،بل
شملت كل امليادين دون استثناء ،مع احتفاظ بعض املجاالت
بخصوصي ا ً
نظرا لحساسي ا ي النسق العام الذي يؤطر الشبكة
الاجتماعية ي تازة .فاألرقام ال تحتفظ ا وثائق ٔالارشيف الفرنﺴ
ي دليلنا ي هذﻩ الخالصات ،حيث أصبح من الصعب الحديث عن
سلبيات عناصر هذﻩ التحوالت ال أحدث ا إدارة الحماية أو عن
ً
ً
مدخال اخ ﺮ ً
اقيا بالنسبة للفرنسي ن،
إيجابيا ا .فالتعليم مثال أصبح
ي ح ن شكل بالنسبة لألها ي ً
ممرا نحو بناء نخبة جديدة ع ى
حساب نخبة قديمة مرتبطة بالتعليم التقليدي .كما أن السياسة
ٔالاهلية لإلقامة العامة ،ظلت تؤمن بأن قطاع الصحة هو ٓالاخر
ً
حضورا باملجال ،ويؤمن عالق ا مع السكان ويغ ﺮ من
يضمن لها
اعتقادا م اتجاهها ،لكن هذا الوجه السل يقابله جانبه ٕالايجابي،
ح ن يق
ع ى مجموعة من ٔالاوبئة ؤالامراض ،وبذلك أصبح
التعليم والصحة قنات ن ضروريت ن بالنسبة للفرنسي ن إلحداث أي
تغي ﺮ أو تحوير ي تدب ﺮ امللف الاجتما ي.
وإذا كان الشق الاجتما ي قد خضع ملجموعة من املقاييس
النظرية والتطبيقية ال يؤطرها الفكر الكولونيا ي الفرنﺴ  ،فإن
تعاطي ٕالاقامة العامة مع الوضع الاقتصادي ،لم يسلم هو ٓالاخر من
رؤي ا ال ﺮغماتية ،حيث ظل الفرنسيون بمدينة تازة متحفظ ن ع ى
إشراك ٔالاها ي ي برامج التنمية ال يستفيد م ا املعمرون
ٔالاوربيون ،بل أصبح هؤالء ٔالاها ي خاضع ن ملنطق جديد ي التعامل
مع وسائل ٕالانتاج ،وكيفية استغاللها من خالل ال ﺮويج لتقنيات
وآالت جديدة تجاوزت آليات اشتغالهم ،وشمل ٔالامر ً
أيضا الجانب
الاس الكي لدى سكان تازة ،من خالل إدخال منتوجات جديدة
مستفيدة من الطرق والسكك الحديدية ،ومن التدخل ي تسي ﺮ
ٔالاسواق واملعارض.
وقد أدت السياسة الاقتصادية لإلقامة العامة ي تازة ،إ ى خلق
أشكال اقتصادية جديدة داخل املدينة من قبيل الاهتمام باملجال
السيا ي ،وإنشاء بعض املصانع والشركات التجارية ال جاء
ً
اتباعا ع ى حساب الحرف التقليدية التازية ال بدأت
ازدهارها
ت وي ي أركان املدينة العتيقة ،بناء ع ى افتقارها لألسس الذاتية
ال تمنحها القوة ع ى املنافسة والحفاظ ع ى مكان ا .وع ى هذا
ٔالاساس شكل املعطى الاقتصادي ،القناة ٔالاوضح ي إحداث عناصر

التحول ي البنيات التقليدية باملدينة دون القضاء عل ا ،والاكتفاء
ب ميشها ليكون مآلها املوت البطيء .ولم يقتصر ٔالامر ع ى هذﻩ
الجوانب ،بل ستمس قطاعات أخرى ،ومن أهمها الفالحة بمحيط
املدينة ال تعرضت بفعل الوجود الفرنﺴ إ ى تحوالت عميقة،
أعادت هيكلة بناها ٕالانتاجية وفق مقتضيات السوق الفرنسية ،مما
أعاق أي إمكانية تطورها لصالح ٔالاها ي .ونتج عن هذﻩ ٔالاشكال
الجديدة من الاستغالل ظهور تناقضات اجتماعية عميقة مست
ٔالاسر املغربية ،وأعادت تصنيف املجتمع املح ي حسب املهن والدخل
ومستوى املعيشة .كما أسهمت ي ظهور عادات وظواهر اجتماعية
لم تكن معروفة ي املا أو كانت قليلة الانتشار.
وع ى الرغم من أن هذﻩ التحوالت بشكل ا الاقتصادي
والاجتما ي ،تجعل الدراسات تميل إ ى إظهار الجوانب السلبية أو
ٕالايجابية ،فقد حرصنا من خالل هذا البحث ع ى الهروب إ ى موقع
يجعل عملية املناولة تنفلت من مجال ٔالاحكام القيمية ،إيمانا منا
بأن الدراسة تتطلب القفز عن هذﻩ الطروحات ،أل ا تشوش ع ى أي
عملية مراقبة لص ﺮورة هذﻩ التحوالت ي صعودها ونزولها ،و ي
وث ﺮ ا وإيقاعها خالل الف ﺮة املدروسةٔ ،الامر الذي دفعنا إ ى محاولة
الال ام بدراسة هذﻩ التحوالت ،باعتبارها تحدد الانتقال من بنية إ ى
أخرى ع ﺮ عملية موجهة نحو تغي ﺮ ٔالانساق الاقتصادية
والاجتماعية ،وخلق أوضاع جديدة من حيث شكلها التنظيم
وس ﺮها العامً ،
طبقا ملعاي ﺮ ودرجة عوامل هذﻩ التحوالت املسؤولة
عن خلق حالة الالتطابق ب ن مرحل ما قبل وما بعد.
يتضح إذن ،أن هذا العمل يعن الانتصار أك ﺮ لتعميق الدراسة
حول التحوالت ال شهد ا املدينة ع ى املستوي ن الاقتصادي
والاجتما ي خالل ف ﺮة الحماية الفرنسية ،كما يمكن أن يشكل
ً
منطلقا لدراسات أخرى مثل دراسة املنظومات ال وضع ا سلطات
الحماية للتسي ﺮ وال يئة والاستغالل ونخص بالذكر التنظيم ٕالاداري
وتفعيل السياسة ٔالاهلية ،ع ى أساس أن دراسة مثل هذﻩ املواضيع
ستساهم ي إثارة إشكاليات جديدة تتناسل ع ﺮها أسئلة تجعل من
ما املنطقة وحاضرها موضوعها ٔالاساﺳ .
وعليه فإن اقتحام ف ﺮة الاستقالل وما تحمله من إشكاليات
التاريخ الراهن يكمل الصورة العامة ،ملظاهر الاستمرارية والتحول
من خالل ٕالاجابة ع ى بعض ٔالاسئلة ،من قبيل -:هل تمكنت ف ﺮة
الحماية من تجذير عناصر التحول باملدينة والحفاظ عل ا ح بعد
الاستقالل؟  -ما ي مواطن الاتصال والانفصال ما ب ن الف ﺮة
الزمنية ذات ٔالابعاد الثالثة :ما قبل الحماية ،إبان الحماية ،ف ﺮة
الاستقالل؟
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إن صناعة التاريخ ال تقوم أو تتألق إال باألمم الحية ،ال تفكر
وتبدع وتبتكر ،لتطرز أمجادها بلونه ٔالابلج املشرق ،و ذا الوصف
أو أرفع كانت ٔالامة العربية ٕالاسالمية لها قصب السبق ي نشر قيم
النبل والحق والعدل ،املستمدة من السماء ،إذ اصطفاها الخالق
جل وعال ،لحمل خاتمة رساالته السماوية ،فأصا ا النجاح ما
بقيت ع ى املنهج القويم ،ونالها الفشل بعد أن حادت عن الطريق،
وب ن الفوز وٕالاخفاق جاءت قصة التسامح العربي ٕالاسالمي مع كل
ٔالاقليات الذين شاركوا ٔالامة حيا ا ،وأسهموا تحت ظاللها ي رق ا
وازدهارها القيم والعلم والحضاري .وتتناول هذﻩ الدراسة
التسامح العربي ٕالاسالمي مع ال ود ي عموم بالد العرب ،مع ذكر
أهم مراكز استيطا م ي ٔالاندلس ،وأحوال ال ود ي ٔالاندلس قبل
ً
مشفوعا بمجمل نشاطهم املعر ي والعلم  .وقد توصل
الفتح وبعدﻩ
البحث إ ى عدة نتائج واستنتاجات أهمها؛ أن ال ود عاشوا عهوداً
من الظلم والتعسف وٕالاقصاء مع عموم امللل ؤالامم ال حكمت
ٔالاندلس قبل العرب املسلم ن ،وقد أستبشر ال ود خ ًﺮا بمقدم
الفاتح ن الجدد وتعاونوا معهم مع وصول طالئع جيشهم ،وأسهموا
ي حراسة وحماية املدن املفتوحة بإشراف وعناية املسلم ن.
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 -١/١املع اللغوي:
للتسامح ي اللغة العربية معان ش لعل أبلغها إ ى موضوعة
بحثنا أن الفعل سمح :أي السماح والسماحة بمع الجود سمح
وسماحاً :
ً
جادا ،ورجل سمح وامرأة سمحة من
سماحة ،وسموحة
ً
ً
رجال ونساء (١).وسمح ككرم ،سماحا وسماحة وسموحا وسموحة
وسماحا ...كاسمح وهو سمح وتصغ ﺮﻩَ :س َ
ً
ً
مح ُ
وسميح
وسمحا
وسمحاء ككرماء كأنه جمع سميح (٢).واملعروف عن هذا الفعل أن
سمح كمنع ،وعليه أقتصر جماعة ،وسمح ككرم معناﻩ :صار من
أهل السماحة (٣).و ي الحديث القدﺳ يقول ﷲ )عز وجل(:
)أسمحوا لعبدي كإسماحه لعبادي (...وٕالاسماح لغة ي السماح
يقال :سمح وأسمح إذ أجاد وأعطى عن كرم وسخاء ،وإنما يقال ي
السخاء سمح ،وأما أسمح فتقال ي املتابعة والانقياد( (٤).وسمح
وتسمح فعل ً
شيئا َ
فتس ّهل فيه ،و ي الحديث املشهور) :السماح
رياح( ،أي أن املساهلة ي ٔالاشياء تريح صاح ا) ...(٥ومن هنا كان
ً
مفتاحا ملغاليق ما
التسامح العربي ٕالاسالمي أثناء الفتوحات وبعدها
ع ى ٓالاخرين ولوجه ،بل وال ح الاق ﺮاب من معانيه
استع
املهذبة.
ً
 -٢/١التسامح اصطالحا:
ً
كان القرآن الكريم دستورا للتسامح والحرية واملساواة ،وجاء ي
ْ ُ
ََ ُ
َ َ ُْ َ
الذكر الحكيمَ " :يا َأ ﱡ َ ا ﱠ
الن ُ
اس ِإ ﱠنا خل ْق َناك ْم ِم ْن ذك ٍر َوأن ٰ َو َج َعل َناك ْم
َ
ﱠ َ ْ ََ ُ ْ ْ َ ﱠ َْ َ ُ ْ ﱠ ﱠ
ُ
ُ
الل َه َع ِل ٌ
يم
ش ُع ًوبا َوق َبا ِئ َل ِل َت َع َارفوا ۚ ِإن أكرمكم ِعند الل ِه أتقاكم ۚ ِإن
ً
َ
ً
واقعا صادقا فرض نفسه ع ى أولئك
خ ِب ٌﺮ") (٦إذ كان التسامح
ً
الفاتح ن ،ح صارت الحرية والعدل واملساواة أخالقا ميسرة
ومتوافرة دون تكلفة أو عناء ي جزء من تعاليم سماوية حفظها
املؤمنون أمانة ي أعناقهم كانت لهم ز ًادا أينما ارتحلوا وحيثما حلوا.
و ي رحاب هذﻩ املعطيات عاشت الاقليات ي ٔالاندلس حقبة
متم ة من الابداع والابتكار والازدهار ،زادها ذلك الفضاء املهذب
من حرية الفكر والعقيدة والاطمئنان ناهلة من لغة التسامح،
قص متفرد كان مثار أعجاب
عذوبة الحياة وصفاءها لتستحيل إ ى ٍ
الاعداء والاصدقاء ي عصرﻩ وبعد عصرﻩ إ ى وقتنا هذا ،وع ى
ً
)اصطالحا( كان ً
نابعا من تعاليم ٕالاسالم
أساس ذلك فان التسامح
السماوية ح صار ً
خلقا ب ن املسلم ن من النخب القيادية ومن
ً
ً
إسهاما فاعال ي
عامة الناس ي الدين وعموم الحياة ،مما أسهم
الازدهار العلم والثقا ي والحضاري لجميع مكونات املجتمع العربي
ٕالاسالمي ؤالاقليات ً
معا.
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إن صناعة التاريخ ال تقوم أو تتألق إال باألمم الحية ،ال تفكر
وتبدع وتبتكر ،لتطرز أمجادها بلونه ٔالابلج املشرق ،و ذا الوصف
أو أرفع كانت ٔالامة العربية ٕالاسالمية لها قصب السبق ي نشر قيم
النبل والحق والعدل ،املستمدة من السماء ،إذ اصطفاها الخالق
جل وعال ،لحمل خاتمة رساالته السماوية ،فأصا ا النجاح ما
بقيت ع ى املنهج القويم ،ونالها الفشل بعد أن حادت عن الطريق،
وب ن الفوز وٕالاخفاق جاءت قصة التسامح العربي ٕالاسالمي مع كل
ٔالاقليات الذين شاركوا ٔالامة حيا ا ،وأسهموا تحت ظاللها ي رق ا
وازدهارها القيم والعلم والحضاري.
ومما لفت أنظارنا ،وكرس اهتمامنا ي ولوج موضوعة التسامح،
تلك املنظومة املريحة ال تجسدت ي العالقة الوطيدة ب ن
املسلم ن وال ود ي ٔالاندلس ،ع ى الرغم من ٕالارث املتعب الذي
ً
مقرونا بنشاط سل كان
خلفه ال ود ع ى مجمل التاريخ ٕالانساني،
عنوان ثقاف م املوروثة ،فلم تستوع م ثقافة كما استوعب م ثقافة
العرب املسلم ن ،ولم تحتض م حضارة كما فعلت الحضارة العربية
ٕالاسالمية ي ٔالاندلس ،و ذﻩ املفاهيم أو بغ ﺮها اصطفينا عنوان
بحثنا لنسلط ٔالاضواء ع ى التسامح العربي ٕالاسالمي مع معتنقي
ً
استثناء غ ﺮ مرغوب ف م ع ى مدار التاريخ.
ديانة سماوية كانوا
قسمت الدراسة ع ى مقدمة وثالث مباحث وخاتمة ،قدمنا ي
ً
واصطالحا وأتبعناﻩ ي إيجاز
املبحث ٔالاول :مع التسامح لغة
ألحوال ٔالاندلس قبل الفتح الغربي ٕالاسالمي وبعدﻩ .وجاء املبحث
الثاني ليغوص ي التسامح العربي ٕالاسالمي مع ال ود ي عموم بالد
العرب ،مع ذكر أهم مراكز استيطا م ي ٔالاندلس .وتناول املبحث

ً
مشفوعا بمجمل
الثالث :أحوال ال ود ي ٔالاندلس قبل الفتح وبعدﻩ
نشاطهم املعر ي والعلم  .وجاءت الخاتمة مفعمة بنتائج البحث
واستنتاجاته ي ضوء هذﻩ الدراسة.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
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ع ى الرغم من قلة أعداد املسلم ن ي حملة فتح ٔالاندلس،
ً
تتويجا
وك ﺮة أعداد عدوهم وقوة عد م ،إال أن مسك ختامها كان
للقلة املتسلحة بإيما ا وقوة عقيد ا وسمو رسال ا ،وبصموا
باإليجاب ع ى قول الصحابي الجليل عبد ﷲ بن رواحة) (٢٢وهو
يشاهد حشود الروم الب نطي ن ي موقعة مؤتة ٨هـ ...) :وما نقاتل
الناس بعدد وقوة وال ك ﺮة ،ما نقاتلهم إال ذا الدين الذي أكرمنا
ﷲ به (٢٣)،(...وتلك أهم أثار عملية التحول القويم وٕالاحياء
ٕالانساني املن ﺮ الذي أحدثه ٕالاسالم ي أتباعه ،فكانوا ً
ً
إنسانيا
لونا
ً
ً
متفردا ر العالم ،ح كانوا مثار اح ﺮام أعدا م) ...(٢٤إذ
جديدا
)(٢٥
كانوا) :بالليل رهبان وبال ار فرسان.(...
أتخذ موﺳ بن نص ﺮ أشبيلية عاصمة له ،ملوقعها الجغرا ي
ً
واليا ع ى ٔالاندلس وقفل ر ً
اجعا عن
املتم وع ّ ن أبنه عبد العزيز
ٔالاندلس بعد أن وضعت الحرب أوزارها وأستتب الفتح للفاتح ن،
إذ استعمل ابنه لسدها وجهاد أعدا ا) (٢٦وبعودة القائد موﺳ بن
نص ﺮ بمعية القائد طارق بن زياد إ ى دمشق عاصمة الخالفة
العربية ٕالاسالمية بعد استدعاء الخليفة الوليد بن عبد امللك لهما،
تكون ٔالاندلس قد دخلت ما يعرف بعهد الوالة الذي أمتد من ٩٥هـ
إ ى سنة ١٣٨هـ) (٢٧وهو العام الذي شهد وصول عبد الرحمن بن
معاوية )الداخل( إ ى ٔالاندلس إذ ابتدأ عصر ٕالامارة ١٣٨هـ-
٣١٦هـ) ...(٢٨ثم عصر الخالفة ال أعل ا عبد الرحمن الناصر سنة
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خضعت شبه الجزيرة ٔالايب ﺮية )ٔالاندلس( تحت سيطرة
موجات استعمارية متعددة فقد غزاها الفينيقيون والرومان
والوندال (٨)،وأخ ًﺮا القوط الغربيون) (٩قبل الفتح العربي ٕالاسالمي.
عرفت أسبانيا ب ﺮوا ا الطبيعية ووفرة إنتاجها الزرا ي ،والازدهار
الكب ﺮ ي تجار ا ح غدت هذﻩ العوامل من أهم ٔالاسباب املوجبة
ال دفعت مختلف ٔالاقوام ع ى الهجرة إل ا السيما ٔالايب ﺮيون
) (Iberiansالذين جاؤوها من قارة أفريقيا (١٠).وال نريد التوسع ي
هذا املوضوع التساعه وعدم أهميته ي بحثنا ،لكن س ﺮكز ع ى
الوضع السياﺳ قبل الفتح العربي ٕالاسالمي لألندلس ،كونه يعنينا
بشكل مباشر.
لقد كانت اسبانيا قبل الفتح تشكو الاضطراب والفساد
ً
الاجتما ي ،والتخلف الاقتصادي فضال عن عدم الاستقرار نتيجة
الاستبداد السياﺳ ونظام املجتمع الطبقي ،ع ى الرغم من أن
القوط أقاموا دولة ي اسبانيا تعد أقوى املمالك الجرمانية ح
أوائل القرن السادس امليالدي ،واستمرت تتمتع بقوة عسكرية قوية
ومتمرسة تقف بصالبة ي وجه التحديات (١١)،لكن هذا لم يمنع
عوامل الضعف أن تدب ي جسد الدولة بسبب استبداد امللوك
عن طريق إصدار قوان ن تكرس هيمن م إذ ينفذو ا ويقضون ي
)(١٢
ٔالامور كما يش ون.
كانت اسبانيا ي ظل الحكم القوطي مثل عموم قارة أوربا ،إذ
ً
أن الجهل والفو والتناحر السياﺳ فضال عن التمايز الطبقي
ب ن القلة من النبالء املتحكمة ي أمور البالد والطبقة العامة ذات
النسبة السكانية العالية ال ترزح تحت ن ﺮ العبودية والتخلف
والجهل ،فطبقة النبالء ورجال الدين كانت تتمتع بامتيازات كب ﺮة
بل قل بجميع الامتيازات إذ كانت تمتلك ٔالارا الشاسعة وتعيش
ي أماكن مرفهة منعزلة عن بقية املجتمع (١٣).وكانت الطبقة الدنيا
من الفالح ن وأقنان ٔالارض وال تشكل غالبية املجتمع القوطي ي
من تقع ع ى كاهلها مختلف الال امات املكلفة من ضرائب عالية
وفوات ﺮ باهظة وحياة عبودية مما أسهم ي جعل الهوة ب ن طبقات
املجتمع شاسعة ،وهو ما يولد البغض والعداء والكراهية ويضعف
)(١٤
املجتمع إ ى حد مخيف.
ﱠ
أما الناحية الدينية ،فقد كانت ٔالاندلس منوعة الديانات
كالوثنية وال ودية واملسيحية حسب السياق التاري ي ،لكن
املسيحية انتشرت بشكل واسع ي شبه الجزيرة إذ كانت ي بادئ
أمرها ع ى املذهب ٔالاريوﺳ الذي كان يؤمن بطبعة السيد املسيح
)عليه السالم( البشرية ثم تحول الناس إ ى املذهب الكاثوليكي ي
إ ى ارتباط البالط امللكي بالكنيسة مع
سنة ٥٨٧م مما أف
تكريس الظلم والاضطهاد الاجتما ي والتعسف وعدت اللغة
الالتينية لغة البالد الرسمية واتخذت طليطلة عاصمة ململكة
)(١٥
القوط.

إن الا يار الاجتما ي الذي كان يسود املجتمع القوطي،
والظروف الصعبة واملزرية ال كان يحياها العبيد وأفراد الطبقة
العامة ،والتضييق ع ى أصحاب الديانات ٔالاخرى غ ﺮ املسيحية
ً
والسيما ال ود ،جلها عوامل اجتمعت وفككت املجتمع فضال عن
حالة العصيان والدسائس واملؤامرات غ ﺮ املنقطعة ال كان يقوم
ا النبالء من أجل تحقيق غايا م ي الوصول إ ى أع ى الهرم
وتسنم العرش (١٦)،أو إعالن الانفصال عن جسد اململكة والس ي
خلف الاستقالل ،مما أ ك البالد وأوصلها إ ى مهاوي ال ﺮدي
والا يار ي ظل تنافس محموم ع ى السلطة كانت تداعياته واضحة
)(١٧
ي أواخر مملكة القوط الغربي ن.
ً
أما ي الضفة ٔالاخرى من البحر ٔالابيض املتوسط وتحديدا ي
الشمال ٔالافريقي السيما بالد املغرب العربي ،فكانت اللمسات
ٔالاخ ﺮة تجري بثقة واندفاع عالي ن بعد النجاح الباهر الذي حققته
حملة طريف بن مالك املعاف ﺮي) (١٨ال حفزت القائد طارق بن زياد
ع ى اتخاذ قرار العبور التاري ي باتجاﻩ ٔالاندلس ،بعد دراسة
وتخطيط مثالي ن من قبل الوا ي موﺳ بن نص ﺮ) (١٩الذي تلقى
)(٢٠
بدورﻩ أوامر وتعليمات الخليفة الوليد بن عبد امللك )٩٦ -٨٦هـ(،
ح أصبح الفتح املمنهج ً
واقعا حمله الرجال ع ى أكتافهم لرفع
راية ال أله إال ﷲ محمد رسول ﷲ .عندها أشرق عهد جديد ي
ً
مفتاحا ملغاليق أبواب أوربا أمام
ٔالاندلس تجاوز الثمانية قرون كان
)(٢١
العلم والثقافة والحضارة.

א
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
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٣١٦هـ ح تالشت سنة ٤٢٢هـ) ،(٢٩بعدها كان عصر الطوائف
)٤٢٢هـ٤٨٣ -هـ( الذي انتﻬ بعد أن ق عل م يوسف بن تاشف ن
وضم ٔالاندلس إ ى العدوة املغربية سنة ٤٨٣هـ (٣٠)،وأصبحت ً
جزء
من دولة املرابط ن ،وبعد أن أختلت هذﻩ الدولة ضعف أمرها
وسقطت ٔالاندلس بيد املوحدين سنة ٥٣٨هـ (٣١)،وصارت والية
موحدية ،إال ان الحال لم يدم كذلك فانتﻬ وجود املوحدين ي
ٔالاندلس سنة ٦٤٦هـ (٣٢).ليبدأ عهد من التفكك والا زام أمام
ممالك النصارى من ٔالاسبان وٕالافرنج ،مع ثبات دويلة غرناطة
وقاد ا من ب ٔالاحمر املنحدر نس م إ ى الصحابي الجليل سعد بن
عبادة ٔالانصاري )ر ﷲ عنه() (٣٣ونتيجة للمشاكل الداخلية ال
ً
كانت تعان ا هذﻩ الدويلة ي أواخر عهدها فضال عن ضغوط ممالك
النصارى سقطت القلعة ٔالاخ ﺮة للعرب املسلم ن ي ٔالاندلس سنة
٨٩٧هـ وانتﻬ الوجود العربي ٕالاسالمي هناك بالجالء الكامل أو
التنص ﺮ ع ى أيدي النصارى أو القتل والحرق بأوامر جالوزة محاكم
التفتيش (٣٤)،ليسجل التاريخ اية مأساوية لتلك ٔالامجاد مع تال
ذلك الفردوس الذي أذهل العالم بتمدنه وتسامحه وثقافته
ً
ً
محايدا ع ى سمو أهلها وعظمة
شاهدا
وحضارته ،ال ال زالت
صنيعهم لإلنسانية جمعاء.

] êÞ^nÖ]ovf¹
] è…^jÖ]ÂçãéÖ]ÄÚêe†ÃÖ]xÚ^ŠjÖ
_ h†ÃÖ]øe»çãéÖ]Vğ÷æ

 ‹Ö‚Þù]»çãéÖ]á^Şéj‰]ˆÒ]†ÚÜâ_V^é⁄ Þ^m
أجمعت عموم مصادر التاريخ العربي ٕالاسالمي ع ى عمق وقدم
الوجود ال ودي ي شبه الجزيرة ٔالايب ﺮية )ٔالاندلس( ،إال أ ا
اختلفت ي تاريخ وجودهم وكيفية وصولهم إل ا .كما واتفقت
املصادر ال ودية والاسبانية ع ى قدم الوجود ال ودي ي أسبانيا ،إذ
تذكر أن ال ود قدموا إ ى ٔالاندلس ع ى شكل أسرى ي زمن أشبان،
وأكدت أن بعض العوائل) (٥٤ال ودية تنسب نفسها إ ى الن داود
)عليه السالم( .وهناك إشارات مؤكدة وردت ي عموم املصادر
التاريخية ع ى الوجود ال ودي ي مدن أسبانيا الرئيسة السيما
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ﷲ محمد )) :(فأبواﻩ ودانه أو ينصرانه أو(٣٩) ،(...وعرف ال ود
ب وذا وهم من أسباط ب إسرائيل ،ولكن كلمة ال ود سادت ع ى
سواها من التسميات ،و وذا هو السبط الرابع من أوالد يعقوب
)عليه السالم( إذ أنه أسم لقبيلة وذا إ ى أن عرب ليصبح )ال ود(
بعد إدخال ٔالالف والالم عليه (٤٠)،وجاء ي قوله تعا ىَ " :و َع َ ى ﱠالذ َ
ين
ِ
َه ُادوا َح ﱠر ْم َنا ُك ﱠل ذي ُظ ُفر َوم َن ْال َب َقر َو ْال َغ َنم َح ﱠر ْم َنا َع َل ْ ْم ُش ُح َ
وم ُهماَ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ َ َ ََ ْ ُُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ ََ َ
ط ب َع ْظم َٰذ ِل َك َج َزْي َن ُاهمْ
ِإال ما حملت ظهورهما أ ِو الحوايا أو ما اختل ِ ٍ
َْ ْ َ ﱠ َ َ ُ َ
ص ِادقون") (٤١هذا وقد ورد ذكر ال ود ي القرآن
ِببغ ِ ِ م وِإنا ل
)(٤٢
الكريم تسع مرات.
وع ى أساس هذﻩ املعطيات فإن تسمية ال ود أو ود ،عربية
الاشتقاق واملع  ،والقصد م ا التوبة والعمل الصالح (٤٣)،فال ود
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عرف املجتمع العربي قبل ٕالاسالم ال ود ،ووردت إشارات كث ﺮة
ع م فيما أصطلح عليه )الشعر الجاه ي( إذ كان ال ود يشكلون
ً
مجتمعات مغلقة تماما مع تكتلها ي أماكن معينة من شبه جزيرة
العرب والسيما )ي ﺮب( املدينة املنورة فيما بعد إذ كانوا جوار العرب
هناك (٣٥).و ي مع ال ود اللغوي هو اشتقاق من هاد وهود ،أي
ْ
التوبة والعمل الصالح (٣٦)،وجاء ي محكم الت يل العزيزَ " :واك ُت ْب
َل َنا ي َٰهذﻩ ﱡ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ي ْٓالا ِخ َر ِة إ ﱠنا ُه ْد َنا إ َل ْي َك َق َ
ال َع َذابي ُأص ُ
يب
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ﱠ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ﱠ َ َ ﱠ ُ نَ
ٍء فسأكت ا ِلل ِذين يتقو
ِب ِه من أشاء ورحم ِ و ِسعت كل
)(٣٨
َ َ ُ ْ ُ َ )(٣٧
الز َك َاة َو ﱠالذ َ
َو ُي ْؤ ُتو َن ﱠ
ين ُه ْم ِبآيا ِتنا يؤ ِمنون" بمع تبنا إليك،
ِ
ً
وديا ،ففي الحديث الشريف عن رسول
وال ويد أن يكون ٕالانسان

ال يلفظون حرف الذال و ي ليست لها عالقة من أ ا نسبت إ ى
أحد أبناء الن يعقوب )عليه السالم(ُ (٤٤).وي ّ
عد بعض املؤرخ ن أن
التسمية هذﻩ خاطئة ألن ال ود لم يكن معروف ن قبل العصر
الباب ي وسقوط مملكة وذا سنة  ٥٨٧ق .م (٤٥).وقد أطلقا ع ى
الشعب الذي كان مع ن ﷲ يعقوب )عليه السالم( ب إسرائيل إذ
تم إطالق التسمية بعد أن أنجب أوالدﻩ الاث عشرة بعد أن غلب
أنسانا) (٤٦مصارعة ،وس ى ال ود أن يسموا أنفسهم )بب
إسرائيل( ،وأن ينادوا بأبناء إسرائيل ح يضفوا ع ى أنفسهم القوة
والقدرة واكتساب صفة الفوز ليتس لهم العيش كما يش ون
وأتباع عواطفهم ي السطو وان اك حرمات ٓالاخرين ،وتصعيد
املواقف والصيد باملاء العكر ،واختالق أساليب الوشاية والنكاية...
وأمام هذا الوصف اق ﺮنت لفظة إسرائيل ي أول ظهورها التاري ي
)(٤٧
ذﻩ الصفة ال خلعها ٔالابناء ع ى أب م.
فإسرائيل الشعب الوحيد الذي كتب تاريخه بنفسه ،وبذلك
أدخلوا أنفسهم ي عهود لم يكن لهم ف ا وجود (٤٨).ولسنا بحاجة
إ ى الدخول ي تفاصيل أخرى تتشعب من تاريخ ال ود الضبابي أو
ً
الغامض ،إال إنا نؤكد أن مصطلح ود لم يكن معروفا ي زمن
وعهد ن ﷲ موﺳ )عليه السالم( أو ي زمن َم ْن جاء بعدﻩ من
ٔالانبياء (٤٩).ودليلنا ي ذلك ما جاء ي القرآن الكريم ي قوله تبارك
َ َْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ ً َ ْ َ َ َﱠ َ ُ
يل أال ت ﱠت ِخذوا
وتعا ى" :وآتينا موﺳ ال ِكتاب وجعلناﻩ هدى ِلب ِ ِإسرا ِئ
َ
ّ
َ
َ
َ
م ْن ُدوني َوك ًيال") ،(٥٠وقوله تعا ىَ " :و َل َق ْد َآت ْي َنا ُم َ
ات
ات ب ِين ٍ
وﺳ ٰ ِت ْسع آي ٍ
ِ ِ
ِ
َ َْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َُ ْ ََ
ال َل ُه ف ْر َع ْو ُن إ ّني َ َأل ُظ ﱡن َك َيا ُم َ
َ
وﺳ ٰ
فاسأل ب ِ ِإسرا ِئيل ِإذ جاءهم فق
ِِ
ِ
َم ْس ُح ً
ورا") .(٥١وقد كانت تسمي م باإلسرائيلي ن كما ي قوله تبارك
َ
ً
ْ َ َ َّ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َّ ُ ْ َّ
وتعا ىَ " :و َر ُسوال ِإ ٰى َب ِ ِإسرا ِئيل أ ِني قد ِجئتكم ِبآي ٍة ِمن رِبكم أ ِني
َ ُ ُ َ
ْ ﱠ
َ ُْ ُ َُ ْ َ ّ َ َ
ﱠ ََْ
الط ِن ك َه ْيئ ِة الط ْ ِﺮ فأن ُف ُخ ِف ِيه ف َيكون ط ْ ًﺮا ِب ِإذ ِن الل ِه
أخلق لكم ِمن ِ
َ ُ ْ ُئ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ٰ ْ ﱠ ۖ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ نَ
وأب ِر ٔالاكمه ؤالابرص وأح ِ املوتى ِب ِإذ ِن الل ِه ◌ وأن ِبئكم ِبما تأكلو
ُ
َٰ َ ً َ ُ
ُ
ْ
َو َما َت ﱠدخ ُر َ
َ )(٥٢
ون ِ ي ُب ُيو ِتك ْم ِإ ﱠن ِ ي ذ ِل َك آل َية لك ْم ِإ ْن ك ْن ُت ْم ُمؤ ِم ِن ن" .
ِ
وقسم بعض املؤرخ ن تاريخ ب إسرائيل ي بالد العرب إ ى طورين،
يضم ٔالاول حوادث لبطون ب إسرائيل البائدة ي بالد العرب،
ويشتمل الثاني أخبار لجموع من ال ود كان لهم دور ي تاريخ شبه
جزيرة العرب فالطور ٔالاول ينتﻬ عند اية القرن الخامس قبل
امليالد ي ح ن ينتﻬ الثاني مع أجالء الخليفة عمر بن الخطاب
)(٥٣
)ر ﷲ عنه( ال ود من شبه الجزيرة العربية.

א
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)(٥٥

هاتان ثنتان ،والزهراء ثالثة
والعلم أعظم ء ،وهو رابعها
وعن ــد جنو ــا الغرب ــي يق ــع ال ــي ال ــوديً ،
قريب ــا م ــن قص ــر الخالف ــة
والجــامع الكب ــﺮ (٧٠)،واملوقــع كنايــة عــن التســامح العربــي ٕالاســالمي مــع
ال ــود مــن قمــة ه ــرم الدولــة إ ــى أبســط مواطن ــا وســكا ا .ومــا ي ـزال
الجــزء الجنــوبي الغربــي مــن املدينــة إ ــى ٓالان يعــرف بــال ي ال ــودي إذ
يتم بضيق شوارعه (٧١).ونتيجـة الزدهـار قرطبـة الحضـاري والعمرانـي
والعلمـ والســيما ــي عهــد الخالفــة الــذي أعلنــه الخليفــة عبــد الــرحمن
الناصـر سـنة ٣١٦هــ (٧٢)،وكعـادة ال ــود ـي التمركـز باملـدن املهمـة فقــد
ازدحــم ال ــي ال ــودي بشــكل الفــت ممــا أدى إ ــى الســماح لهــم بإقامــة
)(٧٣
ي آخر ي شمال املدينة.
و ي قرطبة باب سم )باب ال ود( ...يقول فيه أبو عامر بن
)(٧٤
شهيد:
قد أطلعوا عند باب ال ود
ً
بدرا أبى الحسن أن يكسفا
تراﻩ ال ود ع ى با ا
ً
أم ًﺮا فتحسبه يوسفا
ﻋﻠﻤﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻣُﺤﻜَّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

وبلغت ذروة التسامح ح انتقلت لل ود أنفسهم ،إذ أن الفقيه
طالوت بن عبد الجبار املعافري ،وهو أحد من روى عن مالك
ونظرائه من أهل العلم ،فر من أمام وجه ٔالام ﺮ الحكم بن هشام
بعد هيجة الربض (٧٥)،فأست ﺮ عند رجل من ال ود لسنة كاملة ح
عفا عنه ٔالام ﺮ) (٧٦ووصفت قرطبة بأ ا أعظم مدينة ي عموم
املغرب وليس لها شبيه بالجزيرة والشام ومصر ،وما يدان ا ي ك ﺮة
أهل وسعة رقعة وفسحة أسواق ونظافة محال وعمارة مساجد
)(٧٧
وك ﺮة حمامات وفنادق ،كأ ا أحد جوانب بغداد.
 -٣/٢غرناطة:
تقع غرناطة ي جنوب ٔالاندلس ،وتم ت بموقع إس ﺮاتي ي ع ى
غاية من ٔالاهمية تمثل بقر ا من العاصمة قرطبة .وسميت غرناطة:
بفتح الغ ن املعجمة وسكون الراء املهملة ،وفتح النون ،وطاء مهملة
وهاء) (٧٨وتلفظ )أغرناطة( (٧٩)،والاسمان أعجميان (٨٠)،ومعناهما
)(٨١
)رمانة( ي اللغة ٔالاعجمية ٔالاسبانية.
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العاصمة طليطلة ال أفتتحها القائد طارق بن زياد سنة ٩٣هـ
بعدها وصل إ ى مدينة تسم املائدة ويحتمل أ ا قلعة هنارس
)(٥٦
) (Alcala de Hanaresال تقع شمال شر ي مدريد الحالية،
والاسم مشتق من )مائدة( ثمينة من الذهب والفضة ومن معادن
نفيسة أخرى ع ﺮ عل ا الفاتحون العرب ،ويعتقد أ ا تعود إ ى الن
)(٥٧
سليمان بن داود )عليه السالم(.
والرواية إن صحت تدل ع ى قدم الوجود ال ودي ي املدن
ً
واملراكز الاسبانية الرئيسة فضال عن وجودﻩ ي قصبات أخرى مع
اختالف ي الاستيطان ال ودي ب ن هذﻩ املدن تراوح ب ن ال ﺮك
املكثف لهم والوجود البسيط لبعضهم .ومراكز استيطان ال ود
وتمركزهم ي عموم مدن ٔالاندلس تحت راية ٕالاسالم واملسلم ن
تمثل أحدى أشكال التسامح العربي ٕالاسالمي للجالية ال ودية ،إذ
سمح لهم العيش ي املدن الرئيسة والكب ﺮة ع ى ممارسة أنشط م
التجارية والاجتماعية والدينية والعلمية والثقافية بحرية لم يألفوها
طيلة عهود ٔالاندلس السابقة مما أسهم ي تفاعل هؤالء وإبداعهم
ي ظل ذلك التسامح الفريد .كان ال ود يمثلون ً
ركنا ً
مهما من أركان
املجتمع القوطي ،وبالتا ي ُي ّ
عدون من عناصر سكان مملكة القوط
الغربي ن الذين يعود تاريخهم الاستيطاني ي ٔالاندلس إ ى زمن
بعيد (٥٨)،ومن أهم مراكز استيطا م:
)(٥٩
 -١/٢طليطلة:
عاصمة القوط ومن أهم مدن ٔالاندلس ال سك ا ال ود ،إذ
أطلق ع ى أحد أحيا ا أسم )ال ي ال ودي( ،الذي يقع ي القسم
الغربي من املدينة ،ويؤكد بعض املؤرخ ن املحدث ن أن بعض شوارع
وساحات هذا ال ي ال تزال تحمل إ ى ٓالان أسماء ودية مثل شارع
صاموئيل هاليفي وشارع دي الجوديرا ،أي -شارع ال ي ال ودي)-(٦٠
ً
تجاريا ولذا فقد أستأجر عدد من تجار ال ود
ولم يكن ال ي ال ودي
محال لهم ي مركز املدينة شمال املسجد الكب ﺮ الذي كان املركز
التجاري يقع بينه وب ن سور املدينة الشما ي (٦١).واش ر ي طليطلة
بعض العائالت ال ودية وال تزعم انتما ا إ ى ذرية الن داود
)عليه السالم( ،وم ا عائالت شوشان ،والفخار وهاليفي ،وأبو
)(٦٢
العافية والزادوك وغ ﺮها.
ومدينة طليطلة عاش ف ا أو انتم إل ا الكث ﺮ من املفكرين
ؤالادباء والعلماء ،أمثال بنيام ن الطوطاي املتو ي سنة ٥٨٦هـ ع ى
عهد املوحدين (٦٣)،وهو صاحب كتاب )همساعوث( ومعناﻩ
الرحالت ،وإبراهيم بن داود الطليط ي مؤلف كتاب )سفر هقبالة(
أي كتاب التصوف (٦٤).وكانت طليطلة قد أفتتحها طارق بن زياد
وغنم ف ا مائدة سليمان بن داود )عل ما السالم( (٦٥)،وغنم ا
ً
أيضا غنائم كث ﺮة غ ﺮها ،ولم يجد طارق وجيشه أحد من أهلها غ ﺮ
ً
ال ود الذين ضمهم إل ا وترك معهم رجاال من أصحابه (٦٦).ونعتقد
أن الوجود ال ودي ي طليطلة كان ً
مركزا كو ا عاصمة القوط ودار
ً
مملك م ،فضال عن وجود املراكز التجارية الرئيسة وال تشتمل
عل ا عموم عواصم املعمورة ع ى مر التأريخ ،إذ أن التجارة وأعمال

السوق واملضاربة والربا ً
غالبا ما تشغل أذهان ال ود ل عة اعتادوها
ووسيلة ألفوها ح وقتنا الراهن.
 -٢/٢قرطبة:
من أهم مدن ٔالاندلس ال تقع ي وسطه ،وأك ﺮها ازدهاراً
وحضارة ،أفتتحها العرب املسلمون ي سنة ٩٢هـ (٦٧)،و ي من املدن
البارزة ال أنجبت ٔالافذاذ ،وينسب إل ا أفراد وجماعات من أهل
)(٦٩
العلم (٦٨).وف ا يقول بعض علماء ٔالاندلس:
بأربع فاقت الامصار قرطبة
م ﱠن قنطرة الوادي وجامعها

א
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وسميت املدينة )سنام ٔالاندلس( ي العهد الروماني بسبب
مكا ا املرتفع (٨٢).ويحدها من الشرق املرية وجبل شل ﺮ ومن الغرب
ُ
لوشة و ر شنيل ،ومن الشمال جيان ومن الجنوب جبل شل ﺮ،
واد عميق يمتد من
وموقعها ي غاية الحسن والجمال إذ تقع ع ى ٍ
املنحدر الشما ي لجبل شل ﺮ ،وتظللها ٓالاكام العالية من الشمال
ً
والجنوب (٨٣)،وطول هذا الوادي حوا ي ثالثة عشر ميال وفيه ُمنية
)(٨٥
بستان من أجمل م ٔالاندلس (٨٤)،وتبعد غرناطة عن الب ﺮة
حوا ي فرسخ وثلث الفرسخ (٨٦)،وقيل أن املسافة ب ن غرناطة وجبل
العقاب املجاور ملدينة )الب ﺮة( الخربة ثمانية أميال (٨٧)،وغرناطة
مكشوفة للهواء من جهة الشمال مع قلة هبوب الرياح ،إذ ال تجري
ا الريح إال ما ندر إلحاط ا بالجبال (٨٨).وسميت دمشق ٔالاندلس
)(٨٩
وتوصف بأ ا أحسن من دمشق ألن مدين ا مطلة ع ى بسيطها.
وموقعها املتم أضفى عل ا الحسن والجمال وجعلها إ ى الاعتدال
أقرب ،فﻬ شامية ي عموم أحوالها وحباها ﷲ تعا ى بطيب الهواء
)(٩٠
وغزارة املاء.
وسميت غرناطة ال ود ألن أهلها كانوا من ال ود ،وتعرف ي
ً )(٩١
املصادر العربية ٕالاسالمية بأغرناطة ال ود ألن نازل ا كانوا ودا،
ويؤكد ذلك بعض املؤرخ ن املحدث ن ي أن غرناطة كانت تزخر بعدد
هائل من ال ود والنصارى ،وأن ال ود كانوا غالبية سكا ا) ...(٩٢و ي
غرناطة وحوال ا سبع وعشرون مدينة) (٩٣تابعة لها مثل :إستجة
و ي من مشاه ﺮ مدن ٔالاندلس (٩٤)،والب ﺮة ،وباغة ال تلفظها
العامة بيغة (٩٥)،وال ﺮاجلة ال ُت ّ
عد من أعمال غرناطة (٩٦)،وبسطة،
وبياسة ال أستقل ا وبجيان ٔالام ﺮ عبد ﷲ بن بلق ن (٩٧)،وجيان
ال تسم قنسرين لش ها ا (٩٨)،وقلعة يحصب و ي من أعمال
ً )(٩٩
غرناطة وبي ا وب ن الب ﺮة ثالثون ميال.
ّ
ومن مد ا املهمة أليسانة أو اللسانة وتسم مدينة ال ود ،وتعد
ً
مثاال للتسامح العربي ٕالاسالمي إذ أ ا ال تضم إال ال ود وال يداخلهم
مسلم ،ع ى الرغم من أن السلطة ي ٔالاندلس للمسلم ن ،وقد ثار
ف ا ال ود ع ى ٔالام ﺮ عبد ﷲ بن بلق ن بقيادة ابن ميمون ال ودي
الذي حرض ال ود ع ى عدم دفع الجزية املفروضة عل م سنة
٤٨٣هـ وأحدث ابن ميمون بعمله هذا فتنة عظيمة مع أن ٔالام ﺮ ابن
ً
متسامحا مع ال ود إذ أستطاع بعد جهد كب ﺮ من
بلق ن كان
)(١٠٠
القضاء ع ى هذﻩ الفتنة.
و"لوشة" بفتح الالم وسكون الواو وفتح الش ن وال تسم بنت
غرناطة (١٠١).وهناك مدن مالقة وم ﺮيل أو مطريل ،و ي اليوم ضمن
مديرية غرناطة (١٠٢)،واملنكب ولها حصن منيع ع ى ساحل البحر
الرومي ويضرب البحر ي سورها (١٠٣)،والنوالش ووادي أش وغ ﺮها
من القصبات واملدن الصغ ﺮة التالية لغرناطة .وهناك الكث ﺮ من
ّ
وطرش
القرى ال تنوف ع ى ثالثمائة قرية (١٠٤)،مثل ألفنت
واملالحة والعطشاء (١٠٥)،وهمدان نسبة إ ى قبيلة همدان ،وقيل دار
)(١٠٦
ً
عموما فإن غرناطة بموقعها املتم  ،وحس ا
همدان بالب ﺮة.

ً
ٔالاخاذ ،وحضار ا املزدهرة ،كانت مثاال للتعايش والتسامح الجليل ن
ع ى طول عهودها ي ظل الدولة أو الدويالت العربية ٕالاسالمية.
 -٤/٢أشبيلية:
مدينة قديمة أزلية ،من أهم مدن ٔالاندلس تقع غرب قرطبة إ ى
الشرق من لبلةُ (١٠٧).وت ّ
عد من أعظم املدن وأك ﺮها ،بل ي قاعدة
بالد ٔالاندلس وحاضر ا ،ومدينة ٔالادب واللهو والطرب و ي ع ى
ضفة ال ر الكب ﺮ ،طيبة املكان ،لها ال ﺮ املديد والبحر الساكن
والوادي العظيم و ي قريبة من البحر املحيط (١٠٨)،وقد أختصها
امللوك ٔالاول ،عالية القدر سامية الذكر وخصت بكل خصوصية
جميلة ،خ ﺮها عظيم ،ورزقها عميم ولها ع ى كل ذات فضل
معلوم (١٠٩).وتفس ﺮ أشبيلية بلسان القوط) :أشبا ي( ومع ذلك
املدينة املنبسطة (١١٠).وألهمي ا وموقعها املتم ان أفتتحها القائد
موﺳ بن نص ﺮ بعد مقاومة هجوم الجيش العربي ٕالاسالمي عدة
ُ
شهور ،ولك ا أخ ًﺮا فتحت عنوة مع هروب حامي ا إ ى مدينة باجة،
بعدها توجه من أشبيلية إ ى لقنت ي املوضع املعروف بفج
)(١١١
موﺳ .
وعاش ي أشبيلية خالل حقبة الحكم العربي ٕالاسالمي لألندلس
أعداد من ال ود ،ومارسوا حيا م وطقوسهم بكل حرية وبواقع لم
يألفوﻩ ي العهود السابقة إذ أقاموا ي الجانب الغربي من
املدينة (١١٢)،وهو موقع ال ي الحا ي الذي توجد فيه كنيسة سانتا
مجدولينا ،كما سكنوا ي القسم الشما ي الغربي للمدينة ي مكان
ال ي الحا ي والذي يحوي كنيسة :سان لوري و (١١٣)،وعاشت ي
أشبيلية طائفة ودية كب ﺮة تحت حكم العرب املسلم ن تضم عدد
من العائالت املهمة مثل عائلة :تيبون وأبرابانيل وأبو درهم ،وابن
الباطوم وابن كامنيل وابن املهاجر ،إذ يزعم ال ود بأن بعض هذﻩ
العائالت تنتسب إ ى ن ﷲ داود )عليه السالم( وأ م جاءوا إل ا
بعد التدم ﺮ ٔالاول املزعوم للهيكل سنة ٧٠م (١١٤).و ي املدينة جامع
)(١١٥
عظيم بناﻩ سلطان املوحدين يوسف بن عبد املؤمن بن ع ي،
وألشبيلية مدن كث ﺮة وأعمال واسعة وقرى متصلة ،فمن مد ا
قرمونة وبوسانة وقيطانة وجزيرة قبطيل (١١٦)،وغ ﺮها.
وهنالك مدن أخرى تمركز ف ا ال ود مثل ماردة ي غرب
ٔالاندلس ،وسرقسطة ي الشمال ،وبرشلونة وطركونة وطرطوشة
ً
وقلعة أيوب وروطة وجميعها ي شمال ٔالاندلس (١١٧)،فضال عن
)(١١٨
وجودهم ي بلنسية وبياسة ورندة وشوذر ومرتش وبرغش
وغ ﺮها .ومما تقدم نرى؛ أن النظام العربي ٕالاسالمي ي ٔالاندلس
أعطى مساحة واسعة من الحرية لل ود ي مراكز استيطا م ولم
يج ﺮهم ع ى السكن ي أماكن بعي ا قصد التعسف وٕالاذالل ،كما
كان يفعل الكث ﺮ من السالط ن وامللوك ؤالاباطرة ليس ي ٔالاندلس
حسب بل ي عموم تاريخ ٕالانسانية.
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بعد أن ذاق ال ود صنوف التعسف والاضطهاد من قبل ملوك
القوط ومن سبقوهم ،جاء الدور العربي ٕالاسالمي ليكشف عن
تسامح عاشه ال ود ألول مرة ع ى امتداد تاريخهم الطويل ي
ٔالاندلس ،بانت مالمحه مع بدأ الفتح لتلك البالد ،إذ أظهر ال ود
التعاون وقدموا العون واملساعدة للمسلم ن ي حراسة بعض املدن
ال تم فتحها ،ومن تلك الروايات أن مغيث الرومي بعد أن فتح
قرطبة ،جمع كل ود املدينة وعهد إل م باالش ﺮاك مع املسلم ن ي
مهمة الحراسة والدفاع ع ا (١٢٧).وتعليل ذلك التعاون ال ودي مع
املسلم ن ،الاضطهاد والتعسف والحرمان الذي فرضه القوط
وإرغامهم ع ى ترك دي م واعتناق النصرانية بعد تعميدهم (١٢٨)،ي
ح ن أ م عرفوا عن املسلم ن تسامحهم وعدلهم واح ﺮام أهل
الذمة من أصحاب الديانات السماوية ،بعد أن زودهم ود املغرب
العربي ذﻩ املعلومات نتيجة اتصاال م املباشرة م ،ويش ﺮ البعض
أن ود ٔالاندلس سألوا أقرا م من ود املغرب أغراء العرب بفتح
ٔالاندلس (١٢٩)،غ ﺮ أنه ال توجد أدلة واضحة أو روايات صريحة تؤيد
ذلك.
وقد عامل العرب املسلم ن ود ٔالاندلس معاملة حسنة مع
منحهم الثقة الالزمة ،وعهدوا إل م بحراسة بعض املدن ال تم
فتحها ،وتمتع ال ود بتسامح الفت من جانب الفاتح ن (١٣٠).وعندما
أفتتح طارق بن زياد مدينة طليطلة عاصمة القوط وجدها خالية
ً
ضم إل ا ال ود وترك معهم رجاال من أصحابه) (١٣١وفعل ال ء
نفسه موﺳ بن نص ﺮ بعد فتحه ألشبيلية أعظم مدائن ٔالاندلس
ً
بنيانا واعزها ً
ً
أشهرا وفتحها إذ هرب من ا فأنزلها
آثارا ،فحصرها
موﺳ ال ود (١٣٢)،وكان تسامح العرب املسلم ن مع ال ود ً
جليا ،إذ
أطلقوا لهم حري م الدينية ي ممارسة طقوسهم الخاصة وأعادوا

ISSN: 2090 – 0449

تكاد تجمع عموم املصادر التاريخية عربية أم أعجمية ع ى
اضطهاد ال ود من قبل السالالت الحاكمة ي شبه الجزيرة ٔالايب ﺮية
)ٔالاندلس( قبل الفتح العربي ٕالاسالمي لها سنة ٩٢هـ .ع ى الرغم من
قدم ال ود وعمق وجودهم هناك ،إذ قيل أن الن سليمان )عليه
بالد املغرب مدينة من نحاس ي مفاوز
السالم( ب ي أقا
)(١١٩
و ي إشارة ع ى قدم
ٔالاندلس وأودعها خزائن من خزائنه،
الوجود ال ودي هناك.
كانت ٔالاندلس قبل الفتح تحت حكم القوط الغربي ن الذين
احتلوها ي أوائل القرن الخامس امليالدي بعد طردهم للوندال
) (Vandalsإحدى القبائل الجرمانية املت ﺮبرة ،الذين اتجهوا بعدها
إ ى احتالل الشمال ٔالافريقي ،لك م طردوا م ا ي العام ٥٣٤م وقد
)(١٢٠
أحتل هؤالء إبارية منذ القرن الثالث امليالدي وح الخامس.
وأستبد القوط بالحكم وبسوء سياس م ساءت أحوال الناس
واضطربت حياة سكا ا ،السيما ال ود الذين ضيق عل م وتم
ً
معامل م معاملة ي غاية السوء من قبل مختلف ملوك القوط بدأ
بامللك سسبت )٦٢١ -٦١٢) (Sise butم( الذي وضع القيود ع ى
ال ود (١٢١)،ولم تكن هذﻩ القيود مفاجئة بل سبق ا تشريعات
معادية لل ود منذ عهد امللك الريك الثاني )-٤٨٤) (Alaric II
٥٠٧م( .كما نصت قرارات مجلس طليطلة الثالث ي سنة ٥٨٧م
ع ى إكراﻩ ال ود اعتناق املسيحية ،وحرمت ع ى أي ودي شراء
ً
ً
ً
ساريا إ ى اية عهد
مسيحيا ،وطبق هذا التشريع وبقي
عبدا
القوط (١٢٢)،مما أدى إ ى صعوبة زراعة أراض م ،وعدم امتالكهم
للمزارع الكب ﺮة ،بل أن حال ال ود كان أك ﺮ ً
سوءا ي عهد امللك
إيروج )٦٨٧ -٦٨٠) (Erwigم( بعد أبعاد ال ود عن كل وظائف
الدولة وحرم عل م وع ى عبيدهم العمل ي حقولهم أيام ٓالاحاد
)(١٢٣
والعطل الدينية املسيحية.
و ي سنة ٦٩٥م أ م امللك أخيكا ) (Agicaال ود بتدب ﺮ مؤامرة
ضد بالطه ،عندها بلغ العداء لل ود أقصاﻩ ،فأصدر قرارﻩ بمصادرة
وتوزيع ممتلكات ال ود إ ى أبنا م أل م تعلموا وتربوا ي مدارس
ً
ال ود مما جعل ال ود ي يأس بسبب وضعهم املزري (١٢٤)،فضال
عن شل قدر م الاقتصادية ،والحد من قابلي م ي الحصول ع ى
املعيشة ،ونتيجة لهذا الخناق أج ﺮوا ع ى بيع عبيدهم وبسعر
ً
سابقا من
محدد إ ى خزينة الدولة مع أية ممتلكات أش ﺮوها
املسيحي ن ،كما ومنعوا من مزاولة التجارة ع ى مختلف
أشكالها (١٢٥)،والسبب ي تلك ٕالاجراءات املشددة ربما بسبب طرائق
ال ود ي التعامل الاقتصادي والسيما التجارة ومضاربات السوق
وتعاط م الربا وهو خلق ﺳ ء اعتادوا عليه منذ ٔالازل ،مع تعا ي
وتك ﺮ ع ى ٓالاخرين وديانا م ،وانغالقهم ع ى أنفسهم ،واستغالل
الهفوات والسقطات الحتكارهم الاقتصادي.

أما موقفهم السياﺳ من السلطة ي عهود الرومان والوندال
والقوط ،فتش ﺮ الروايات التاريخية إ ى عدم بروز أية شخصية
قيادية ب ن ال ود ع ى الرغم من تواجدهم ي شبه الجزيرة ٔالايب ﺮية
قبل هذﻩ ٔالامم ال حكمت البالد ،وقد يعود السبب ي ذلك إ ى
أ م جاءوا أو جلبوا إ ى شبه الجزيرة أسارى أو سبايا ،ح أن هذا
الحال جعلهم ال يثورون ع ى السلطة ي أشد حاالت الاضطهاد
والبؤس الحرمان وما ا ام امللك القوطي أخيكا لل ود بالتآمر إال
محض خيال أو اخ ﺮاع من قبل امللك املذكور ح يسوغ إجراءاته
)(١٢٦
ضد ال ود.
إن تلك الظروف السيئة ؤالاحوال الاجتماعية املضطربة ال
كان يحياها ال ود دفع م غ ى التطلع إ ى من ينقذهم من ذلك
الجحيم ،فتوجهت أبصارهم باتجاﻩ الضفة ٔالاخرى من ٔالاندلس
ليجدوا أن املسلم ن هم خ ﺮ من ينقذهم من ذلك الواقع ،فلم يطل
انتظارهم ح جاء الفاتحون العرب ليغ ﺮوا من بؤسهم وشقا م
بمنحهم حرية لم يألفوها من قبل ،حدث هذا ي سنة ٩٢هـ وما
بعدها.
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إل م أمالكهم املصادرة أو املغتصبة ،فنشطوا كث ًﺮا ي املجتمع
والدولة وأقبلوا ع ى تعلم العربية ،لغة الفاتح ن (١٣٣).بعد أن حرموا
ً
عهودا طوال.
من طقوسهم وأمالكهم
لقد كرس العرب املسلم ن مبادئ الحرية والعدل واملساواة
عكست أخالقهم وأصال م وعقيد م السمحاء ي فتوح البلدان
ً
طريقا من طرق نشر تلك املبادئ
وم ا ٔالاندلس ،فكان هذا الفتح
ألصحاب خاتمة الرساالت السماوية ،فتمثلت ي تسامحهم وحسن
أدار م ،وأخذت العدالة ب ن الجميع ،مسلم ن وغ ﺮ مسلم ن مما
ً
وتأكيدا ع ى حرص
عرف بأهل الذمة من ال ود والنصارى.
املسلم ن ع ى إشاعة العدل فقد قاموا باستحداث منصب قا
أهل الذمة ،وهو منصب يصدر ٔالاحكام ب ن أهل الذمة ي مختلف
املسائل الدينية والاجتماعية والجنائية (١٣٤)،واح ﺮمت السلطة
العربية ٕالاسالمية خالل حقب الحكم ي ٔالاندلس أهل الذمة من
ود ونصارى ،ومنحهم الحرية الكاملة ي اختيار قضا م وفض
املنازعات ال تقع بي م بموجب تشريعا م الخاصة دون تدخل
الدولة ي شؤو م .وسم قا الذمة بقا العجم أو القومس،
و ي حاالت الخصام ب ن مسلم وذمي يقوم القا املسلم بفض
املنازعات ،إذ يجلس القا املع ي رحبة املسجد ح يتمكن
)(١٣٥
أهل الذمة الوصول إليه بسهولة.
سليمان بن
ومن روايات ذلك التسامح ما قام به القا
ٔالاسود الغافقي) (١٣٦من حكم عادل وموقف صلب بوجه ٔالام ﺮ
محمد بن عبد الرحمن ٔالاوسط (١٣٧)،ي قضية الجارية ال تعود
لرجل ودي من تجار جليقية مملوكة له ،فاحتبسها ٔالام ﺮ محمد،
بعد أن أشتط ال ودي ي سومها ،فدس غلمانه الختالسها من
ال ودي ،وفزع ال ودي إ ى القا سليمان بمظلمة ،واستشهد بمن
حول دار ٕالامارة ممن عرف خ ﺮها فأوصل سليمان )القا ( إ ى
محمد )ٔالام ﺮ( يعرفه بما ذكرﻩ ال ودي وما شهد به لديه ،ويقبح
عندﻩ سوء ٔالاحدوثة عنه ،ويسأله دفع مملوكته إليه ،فأنكر ٔالام ﺮ ما
زعمه ال ودي ،ولواﻩ بحقه ،فأعاد القا إليه الرسالة ،يقول له:
)إن هذا ال ودي الضعيف ال يقدر أن يد ي ع ى ٔالام ﺮ بباطل أو قد
شهد عندي قوم من التجار فليأمر ٔالام ﺮ بإنصافه( (١٣٨)،فلج ٔالام ﺮ
ولج القا  ،وأرسل إليه ثانية يقسم باهلل العظيم لﺌن لم يصرف
ع ى ال ودي جاريته ،ل ﺮك ن دابته من فورﻩ ليخ ﺮ والدﻩ عبد
الرحمن أم ﺮ ٔالاندلس ،ويرجوﻩ الاستعفاء من القضاء ،فلم يلتفت
ٔالام ﺮ محمد إ ى وصيته ،فنفذ القا سليمان ما عزم عليه ،وسار
إ ى قرطبة ،وكان طريقه إ ى باب ٕالامارة ،فأخ ﺮ الفتيان ٔالام ﺮ محمد،
ما كان من القا  ،فأشفق من ذلك وأرسل خلفه من يثق به
ليخ ﺮﻩ أن الجارية قد وجد خ ﺮها عند بعض فتيانه الذي أخفاها
بغ ﺮ علم ٔالام ﺮ أو أمرﻩ وها ي حاضرة ترد إ ى ال ودي ،فلحق به
رسول ٔالام ﺮ محمد ع ى بعد ميل أو نحوﻩ من مدينة ماردة وأعلمه
سليمان قال) :ال أنصرف من موض ي
بالخ ﺮ ،غ ﺮ أن القا
ر ً
اجعا ،أو أوتي بالجارية إ ى هذا املكان ويقبضها ال ودي هاهنا! وإال

مضيت لوجﻬ ( (١٣٩)،فأرسلت الجارية من قبل محمد بن عبد
الرحمن إ ى القا  ،الذي أمر باس ﺮجاعها لل ودي بحضور ثقات
أهل البلد ،ثم دفعها ملوالها بمحضرهم (١٤٠).وقد أعجب ٔالام ﺮ
محمد ،بما كان من القا  ،وأس ﺮجحه واعتقد تفضيله ،فلما و ي
ً )(١٤١
ٔالامارة والﻩ قاضيا.
ؤالامم إذا صلحت نظمها والسيما نظامها القضائي صلح شأ ا،
فالعدالة روح الحرية وصميمها ،لذا كان ٔالاقليات من غ ﺮ املسلم ن
ي ٔالاندلس ،ينعمون بحرية لم يألفوها فيما سبق ،لسماحة
ٕالاسالم واملسلم ن ،وعدالة رجاله ،الذين وهبوا أهل الذمة مساحة
واسعة من الحرية ،ومنحهم حق القضاء والفتاوى فيما شجر بي م
َ َْ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ ُ َ ً َ
ً
ص ِّدقا ِملا
استنادا لقول تبارك وتعا ى" :وأنزلنا ِإليك ال ِكتاب ِبالح ِق م
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تخ َت ِل ُفون ").(١٤٢
ً
استنادا
فالحقوق ال منحها العرب املسلم ن ألهل الذمة كانت
ً
إ ى دستورهم القويم )القرآن الكريم( فضال عن سمات وصفات
ومزايا كان عل ا الفاتحون لم يحملها أحد سبقهم ،أو حملها أحد
بعدهم قط .وقد كفلت الدولة حق التقا لل ود وعموم أهل
الذمة شأ م شأن املسلم ن مع ثقة أهل الذمة بعدالة القضاء
العربي ٕالاسالمي ،إذ يحصل الذمي ع ى حقوقه كاملة ح وإن كان
ً
خصمه من املسلم ن ،كما سبق وأشرنا لذلك ،فضال عن تمتعهم
بحرية كاملة ي عقيد م) (١٤٣ونتيجة الختالط ال ود باملسلم ن نتج
عنه اقتباس ال ود للكث ﺮ من العادات العربية ٕالاسالمية وأطلقت
)(١٤٤
عل م تسمية املستعرب ن.
ولم يتوقف التسامح العربي ٕالاسالمي عند هذا الحد بل وصل
إ ى إسناد املناصب املهمة ي الدولة ،فع ى سبيل املثال ال الحصر،
أعطى املعتمد بن عباد وهو أحد ملوك الطوائف ي ٔالاندلس
ً
وحاكما ملدينة أشبيلية منصب مسؤول أموال الجزية من ال ود
ً
فضال عن منصبه رئيس الطائفة ال ودية ،كما أتخذ ٔالام ﺮ عمر بن
ع ي بن يوسف ً
كاتبا له من ال ود (١٤٥)،وغ ﺮها كث ﺮ من الروايات
ً
والشواهد ال تدلل أن التسامح كان ً
متفردا للعرب املسلم ن،
نهجا
وهو ما يؤيد بأن الذمي ن كانوا )يتمتعون بحرية الشعائر ويحتفظون
)(١٤٦
ببعض القوان ن ...ولهم قضا م(.
لقد بلغ تسامح املسلم ن مع املسيحي ن وال ود الذين يحيون ي
ظالل الحكومة ٔالاندلسية درجة تحمل ع ى ٕالاعجاب ،إذ كان
الاكفاء موضع إجالل الحاكم من أمراء وخلفاء كما كانت لهم ً
غالبا
مناص م الكب ﺮة ي الدولة (١٤٧).ويمكننا القول؛ أن ال ود لم
يضطهدوا ي ٔالاندلس من النخب الحاكمة أو عموم الناس ولم
يعسف حقهم أحد ،ع ى الرغم من صعوبة مراسهم ل عة ي
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نفوسهم اعتادوها ح كانت أهم أسباب التضييق عل م من قبل
سالالت وأمم أخرى حكمت ٔالاندلس قبل العرب املسلم ن.
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أمام فسحة التسامح والعدالة واملساواة ال منحها العرب
املسلم ن ل ود ٔالاندلس ،كانت هناك مساحة واسعة إلبداع هؤالء
والكشف عن مكنون أنشط م املكبلة قبل الفتح العربي ٕالاسالمي
لألندلس ،وسنب ن أهم أنشطة ال ود وإسهاما م ي ظل الدولة
العربية ٕالاسالمية:
 -١/٣النشاط السياﺳ :
ع ى الرغم من دين ال ود املخالف لدين الدولة العربية
ٕالاسالمية ،إال أ م نشطوا ي املجال السياﺳ ي بعض ٔالاحيان،
وكانت لهم وجوﻩ بارزة ي إدارة الدولة ،مردﻩ ذلك التسامح الذي
كان عليه املسلم ن ومقابل ذلك لم يقم ال ود بأية ثورة أو تمرد
طيلة القرون الثالثة ٔالاو ى ي ٔالاندلس ،نتيجة املعاملة الحسنة ال
كان عل ا العرب املسلم ن ،مع اح ﺮام لعقيد م وطقوسهم الدينية
والحياتية .لكن هذا ال يمنع من بروز شخصيات ودية كانت
ناشطة ي املجال السياﺳ لخدمة الدولة ،وبالتا ي لخدمة أقرا م
ال ود ،إذ اعتمدت الدولة العربية ٕالاسالمية ع ى رجال من ال ود
لجمع الجزية من ب قومهم (١٤٨)،وتلك داللة الثقة ال كان يحظى
ا هؤالء من قبل السلطة.
)(١٤٩
و ي عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر )٣٥٠ -٣٠٠هـ( كان
ً
رجال ً
مقربا من ال ود هو :حسداي بن ش ﺮوط الذي كان
ي بالطه
ً
طبيبا للناصر ي حدود سنة ٣٢٩هـ ،بعدها عينه الناصر ع ى رأس
إدارة مالية تشبه الجمارك ،بموقع املسؤول عن التجارة ٔالاجنبية
الوافدة ،وتكمن أهمية هذا املنصب ي جباية ٔالاموال من السفن
مصدرا ً
ً
رئيسا من مصادر
القادمة واملغادرة من ٔالاندلس ،فكانت
بيت املال (١٥٠)،ونتيجة للعالقات الودية ب ن الدولة العربية
ٕالاسالمية ي ٔالاندلس وٕالام ﺮاطورية الب نطية ي القسطنطينية،
أرسل ٕالام ﺮاطور الب نطي قسطنط ن السابع املعروف ببورو
ف ﺮوجينيت ،أي  -البس الارجوان - (١٥١)-سفارة إ ى عبد الرحمن
الناصر ،وكان من ب ن ما حملته الرسل من الهدايا نسخة مكتوبة
باإلغريقية من كتاب ديوسقوريديس ي الطب -مصور الحشائش
ً
مكتوبا باإلغريقي الذي هو
بالتصوير الرومي العجيب ،وكان الكتاب
)(١٥٢
اليوناني القديم.
ْ
َ
ولم يكن ي قرطبة من يتقن ٕالاغريقية ،وسأل الناصر
ً
واحدا من العارف ن ا وبالالتينية،
ٕالام ﺮاطور ي أن يبعث إليه
فأرسل إليه الراهب نيقوال سنة ٣٤٠هـ لكي يقوم بتحديد أنواع
النبات ال ذكرت ي الكتاب ،فنشط الراهب ي إنجاز ذلك بمعاونة
ً
عثمان الخراز امللقب -باليابسة -ومحمد بن سعيد فضال عن عبد
ً
ﷲ الصق ي وكان عارفا باليونانية (١٥٣).وصار الخليفة الناصر يعتمد
عليه ي بعض سفاراته إ ى املمالك الفرنجية ،إذ بعثه ي جمادى
ٓالاخرة سنة ٣٢٨هـ إ ى جليقية لعقد الصلح مع رذم ﺮ الثاني ،وإطالق

سراح بعض أسرى املسلم ن وعقد الصلح مع هذﻩ اململكة ،وتو ى
إبرام ذلك وإقامة حدود ،فتم ع ى أصلح الوجوﻩ ،وارتفعت به
الحرب ب ن أهل امللت ن (١٥٤).والسر ي اعتماد الخليفة الناصر ع ى
ً
هذا ال ودي نبل التسامح الذي كان عليه الناصر فضال عن
مقومات كان يمتلكها ذلك ال ودي تمثلت ي إجادته للعديد من
اللغات كاإلسبانية والالتينية والع ﺮية واللغة العربية لغة الدولة
ً
الرسمية ،فكان مبعوثا من الخليفة إ ى مختلف البلدان
ٔالاجنبية (١٥٥).و ي عهد الخليفة هشام املؤيد )٣٦٦هـ٣٩٩ -هـ( قام
الحاجب املنصور بن أبي عامر بتعي ن يعقوب بن جاو -صانع
ً
الحرير -رئيسا لطوائف ال ود ي ٔالاندلس ،ومنح سلطات مناظرة
لسلطات سلفه حسداي بن اسحق ع ى عهد الخليفة عبد الرحمن
)(١٥٦
الناصر.
ولعل الدور السياﺳ ٔالابرز لل ود كان ع ى عهد دويالت
الطوائف الذي قام بعد اية الخالفة سنة ٤٢٢هـ بل ح ي دور
ضعفها وتفككها ،وكان أبرز هؤالء ال ود إسماعيل بن يوسف بن
نغرالة ال ودي وزير وكاتب دولة ب مناد أو ب زيري ي
غرناطة (١٥٧)،استعمله حبوس بن ماكسن أم ﺮ دويلة ب زيري ي
غرناطة .وجاءت تسمية ابن النغرالة ي بعض املصادر بأشموال بن
)(١٥٩
يوسف الالوي املعروف باسم النغرال (١٥٨)،أو بابن النغريلة،
وذكرت مصادر أخرى أنه أبو ابراهيم بن إسماعيل بن يوسف
املعروف بابن النغرال (١٦٠).وجاء باسم النغري ي (١٦١)،دون اختالف
كب ﺮ ي املضمون ،الذي استطاع بمكرﻩ ودهاءﻩ وربما بخبثه كما هو
املتعارف عن ال ود ي الان ازية عند سنوح الفرص ،من أن يفرض
نفسه ع ى حبوس وبالتا ي ع ى دويلة غرناطة ،ولقب بالناغيد أو
النغيد أو الناجد ،وتلك ألقاب خاصة باألمراء ،لقبه ا ود
غرناطة ي سنة ٤١٨هـ ويع بالعربية ٔالام ﺮ أو زعيم القبيلة عميد
ً
القوم فضال عن قائد الجيش (١٦٢).درس ابن نغرلة اللغة العربية
وأتق ا وألم ببالغ ا وآدا ا مع ثقافة واسعة ي عموم العلوم
السائدة آنذاك (١٦٣)،وبفضل إخالصه ألم ﺮ ب زيري حبوس ،صار
هذا ال ودي بمنصب الوزير ٔالاول ي الدولة ،وتلك صورة جلية
عكست ذروة التسامح ٕالاسالمي ي ٔالاندلس ،و ي املرة ٔالاو ى ال
يتو ى ف ا رجل ودي هذا املنصب العا ي ،بعد أن نال رضا العلماء
ً
وزيرا
العرب املسلم ن وع ﺮوا عن ارتياحهم الختيار حبوس له
)(١٦٤
أول.
وع ى الرغم من هذا املنصب والجاﻩ الواسع والتسامح والل ن،
إال أن هذا الرجل ال ودي ،لم يح ﺮم النعمة ،فاس زأ باملسلم ن
وأقسم أن ينظم القرآن الكريم ي أشعار وموشحات ُيغ ا فآل
أمرﻩ إ ى أن قتله ص اجة أصحاب دويلة غرناطة بغ ﺮ أمر
أم ﺮهم (١٦٥)،ويعتقد الباحث أن الخطأ الذي أق ﺮفه حبوس بأن
منح ثقته العمياء ألبن نغرلة ،وصم آذانه عن جميع ٔالاصوات
والنداءات ال أنكرت ع ى الوزير أفعاله املشينة بحق ٕالاسالم
ً
واملسلم ن ،ولم يراع مشاعر الناس ي أحوالهم فضال عن أن هذا
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ً
شخصا ً
ذميا ي مملكة أو دولة
املنصب ال ينب ي أن يتسنمه
إسالمية مهما يكون .لك ا اللغة ال تعدت التسامح والحرية،
ً
ً
لتعطينا مثاال صارخا عن أخالق ال ود عندما تعلوا م املراتب ع ى
مر التاريخ ٕالانساني ،ويؤكد حق من أبعدوهم عن التسلط برقاب
ٓالاخرين .وهذا ما دفع أبي إسحق إبراهيم بن مسعود ٕالالب ﺮي،
الفقيه الفاضل الزاهد ،كث ﺮ الشعر ي ذم الدنيا (١٦٦)،وأش ر وذاع
صيته ي غرناطة ،وكان ينكر ع ى حبوس أستوزارﻩ البن النغرلة
)(١٦٧
ال ودي ،فنفي إ ى إلب ﺮة ،وقال شعرﻩ املشهور:
َ
ُ
ْ
بدور الزمان وأسد العـرين
أال قـ ـ ــل لص ـ ـ ـ اجة أ ْج َمع ـ ـ ـ ن
َن
ن
ُ ّ ً
لق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﱠ
زل س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيدك ْم زل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أقـ ـ ـ ﱠـر ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ن الشـ ـ ــامت ن
ن
ن
ولو َ
تخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ كاتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـافرا
شاء كان من املسـلم ن
ن
ن
وك ــانوا م ــن ُ
الع ـ ِـﺮة الارذل ـ ن
فعـ ـ ـ ـ ـ ــز ال وديـ ـ ـ ـ ـ ــة وأنتخـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ن
ن
)(١٦٨
فأش ر هذا الشعر ،وثارت ص اجة ع ى ال ودي فقتلوﻩ.
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وع ى الرغم من موقف ذلك ال ودي واس تارﻩ بكل القيم
ؤالاعراف ،إال أن روح التسامح ظلت سائدة ي عموم ٔالاندلس ع ى
عهد دويالت الطوائف ،مما وفر الجو املناسب لل ود من أماكن
متفرقة ع ى الهجرة إ ى ٔالاندلس ي ظل التسامح والعدل والحرية
ً
ً
سائدا ي تلك
فضال عن الازدهار الاقتصادي والثقا ي الذي كان
ً
سياسيا ،ح جاء
الدويالت املتفرقة واملتنابذة واملتصارعة
املرابطون وأعادوا رسم الخريطة العربية ٕالاسالمية إ ى سابق مجدها
وعزها ووحد ا ي سنة ٤٨٣هـ وما بعدها وكان املرابطون
متسامح ن مع ال ود ،وعاملوهم معاملة حسنة بعيدة عن
التعسف ،وكان أبو أيوب سليمان بن املعلم ً
طبيبا ي بالط ع ي بن
يوسف بن تاشف ن (١٦٩)،ويحمل لقب وزير ي ذات الوقت ،وعمل
عدد من ال ود وكالء عن الدولة ي جمع الجزية ،وبعد موقعة
الزالقة) (١٧٠سنة ٤٧٩هـ أعاد املرابطون أمالك ال ود املصادرة بعد
ٕالاطاحة بالوزير ابن نغرلة كما كان لعمر بن ع ي بن يوسف ً
كاتبا
)(١٧١
من ال ود.
و ي عهد املوحدين سارت ٔالامور ي بادئ ٔالامر بشكل طبي ي ولم
تسجل حادثة قام ا ال ود تستحق الذكر ،غ ﺮ أن الوضع تغ ﺮ ع ى
عهد أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن )٥٩٥ -٥٨٠هـ(
الذي أمر ي آخر أيامه أن يم ال ود بلباس يختصون به دون
غ ﺮهم ،و ي ثياب كحلية ،وأكمام مفرطة السعة تصل إ ى قريب من
ً
أقدامهم ،ولبسوا كلوتات بدال من العمائم) (١٧٢وتوصف بأ ا أشنع
صورة ،وبقي ٔالامر هكذا إ ى وفاة أبي يوسف وصدر من أيام أبنه أبي
عبد ﷲ محمد بن أبي يوسف الناصر )٦١٠ -٥٩٥هـ( إذ أمرهم
بلبس ثياب صفراء وعمائم صفر ،بعد أن توسلوﻩ أن يغ ﺮ لهم ز م
السابق) (١٧٣ويرى الباحث أن أوامر الزي الخاص بال ود ي عصر

املوحدين تعود إ ى تصرفا م غ ﺮ املنضبطة ،وربما الح م م ء
أغضب الخليفة املوحدي )أبو يوسف( ،وهذا التشدد لم يسجل ي
طيلة عهود ال ود ي ٔالاندلس.
 -٢/٣النشاط العلمي والفكري:
لم تذكر الروايات التاريخية املتوافرة أي نشاط علم لل ود ي
ٔالاندلس قبل العصر العربي ٕالاسالمي ،بل كان الضطهاد والتعسف
والتنص ﺮ طيلة العهود السابقة ي ٔالاندلس ي السمات الغالبة
ً
دائما .و ي ظل الدولة العربية ٕالاسالمية ،كان للتسامح والحرية
واملرونة ال كان عل ا العرب املسلم ن تجاﻩ أهل الذمة والسيما
ال ود ،أثرها الواضح ي إسهامات ال ود ي مجمل ٔالانشطة العلمية
والفكرية ،بعد أن انتشرت اللغة العربية وسادت ٔالاندلس لتكون
ً
لغة العلم واملعرفة ،فضال عن كو ا لغة التخاطب والحوار ب ن
طبقات املجتمع ألندلﺴ ع ى مختلف اتجاهاته ومشاربه.
ولعل عصر الخالفة كان أبﻬ عصور ٔالاندلس ي كافة مجاالت
الحياة ،والسيما ازدهار العلوم الصرفة و ي مقدم ا الطب ،الذي
ً
ً
طبيبا
إبداعا لبعض أطباء ال ود ،إذ كان يح بن إسحق:
شهد
ً
ً
ً
ً
ذكيا عاملا بص ﺮا بالعالج ،صانعا بيدﻩ ،وأش ر ي صدر دولة الخليفة
عبد الرحمن الناصر )٣٥٠ -٣٠٠هـ( الذي أستوزرﻩ ،وو ي الواليات
والعماالت ،وكان له من الناصر محل كب ﺮ) ...(١٧٤وألف ي الطب
ً
كتابا يشتمل ع ى خمسة أسفار ذهب ف ا مذهب الروم (١٧٥)،وله
مع الناصر نادر محفوظ ي عالج الخليفة (١٧٦)،وهو دليل التسامح
والثقة ال كان يول ا هذا الخليفة لذلك الطبيب ال ودي .وكان
ً
متقدما ي
م م منجم )منحم( بن الفوال من سكان سرقسطة وكان
الطب (١٧٧).وكان معه ي سرقسطة مروان بن جناح له تأليف حسن
ي صناعة ٔالادوية وترجم ا ،وتحديد املقادير املستعملة ي صناعة
الطب من الاوزان واملكاييل (١٧٨)،وم م إسحق بن قسطار البص ﺮ
بأصول الطب ،وخدم املوفق مجاهد العامري) (١٧٩وكان وافر العقل
جميل ٔالاخالق وتو ي بطليطلة سنة ٤٤٨هـ وعمرﻩ خمس وسبعون
ً
عاما) ...(١٨٠وم م أبو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي،
ساكن مدينة سرقسطة ،ونسب إ ى بيت شرف ال ود باألندلس من
ولد ن ﷲ موﺳ )عليه السالم() (١٨١ع بالعلوم ع ى مرات ا
ً
وتناول املعارف من طرقها ،فأحكم لسان العرب ،ونال حظا من
صناعة الشعر والبالغة ،وتحقق بعلم املنطق وبرز ي الفلسفة
وفنون الحكمة منذ صغر سنه) ...(١٨٢وتمرن بطرق البحث والنظر،
وكان له نظر ي الطب ،و ي سنة ٤٥٨هـ كان ي الحياة و ي سن
الشبيبة (١٨٣).ومن أطباء ال ود :أبو جعفر يوسف بن أحمد بن
حسداي ،من الفضالء ي صناعة الطب ،وله عناية بالغة ي الاطالع
)(١٨٤
ع ى كتب ابي قراط وجالينوس وفهمها.
كما برز ي ظل هذا التسامح الرائع ،أشهر علماء ال ود ي
الطب موﺳ بن ميمون الذي تعلم الطب ودرسه ع ى علماء
املسلم ن ي املغرب ؤالاندلس ،ومن ب ن شيوخه أحد تالمذة
الطبيب الفيلسوف ابن باجة (١٨٥).ولم يظهر بعد ابن ميمون أحد
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من أش ر بالطب أو العلوم ٔالاخرى سواﻩ ،و ي ظل تلك ٔالاجواء
املثالية كان للفكر نصيبه ،وأسهم ال ود ي بناءﻩ ،وطرحوا أفكارهم
بملء أراد م دون مضايقة بل كان ٔالامن والطمأنينة هو ما يشعرون
به ي ظل ذلك التسامح .وم م سليمان بن ي ي املعرف )بأبن
ً
مولعا بصناعة املنطق لطيف
ج ﺮوال( من سكان سرقسطة وكان
)(١٨٦
ً
تقريبا سنة ٤٥٠هـ ،
الذهن ،اعت ببعض علوم الفلسفة ،تو ي
وإلبن جي ﺮول )ج ﺮوال( كتاب بالفلسفة سماﻩ )ينبوع الحياة(
بالعربية ،ويقتبس مادته من أصل عربي) .(١٨٧ويش ﺮ بالنثيا إ ى ظهور
ً
ً
أحيانا أخرى ب ن )فلسفة(
أحيانا وغ ﺮ صريح
تعارض صريح
املشائ ن وب ن الو ي ،مثله الفالسفة ٕالاسالميون الحقيقيون ذا
الوصف ،ومثله ي الجانب ال ودي ابن جي ﺮول) (١٨٨وتأثر هذا
الفيلسوف ال ودي بمذهب ابن مسرة القائم ع ى مذهب
)(١٨٩
ٔالافالطونية.
ً
ومن فالسفة ال ود أيضا ي ي بن فاقوذا مؤلف كتاب )الهداية
إ ى فرائض القلوب( والذي تأثر به بآراء ٕالامام الغزا ي )ت ٥٠٥هـ( ي
ٔالاخالق والتصوف) (١٩٠وهناك الكث ﺮ من املفكرين والفالسفة ال ود
الذين احتضن م السلطة العربية ٕالاسالمية ي ٔالاندلس ع ى مدار
ً
متقدما
عهودها وعصورها ،فحسداي بن إسحق )بن ش ﺮوط( كان
ي علم شريعة ال ود وبرعاية من الخليفة عبد الرحمن الناصر،
وعندما أتصل بابنه الحكم املستنصر ،نال عندﻩ اية الحظوة
بفضل دربته و اية براعته وأدبه ،وتوصل ما شاء له من تواليف
ال ود (١٩١)،ومنجم بن الفوال الذي ظهر ي الفتنة من سكان
ً
سرقسطة ،كان متصرفا ي صناعة املنطق وسائر علوم
الفلسفة) ...(١٩٢وله من الكتب كتاب )ك املقل( ع ى طريقة املسألة
)(١٩٣
والجواب .وضمنه جملة من قوان ن املنطق وأصول الطبيعة.
ومروان بن جناح الذي كانت له عناية بصناعة املنطق والتوسع ي
ً
علم لسان العرب وال ود ،فضال عن إسحق بن قسطار الذي كان
ً
ً
)(١٩٤
مشاركا ي علم املنطق ،مشرفا ع ى آراء الفلسفة.
ونختم هذا النشاط بموﺳ بن ميمون )٦٠١ -٥٣٠هـ( الذي مر
ذكرﻩ كطبيب ،ولكن شهرته كفيلسوف كانت طاغية ،إذ كان كتابه
)داللة الحائرين( مثل ذروة الفلسفة ال ودية الناهلة أصولها
)(١٩٥
ومفردا ا من الفكر ٕالاسالمي املزدهر ،وكتبه باللغة العربية،
وترجم إ ى الع ﺮية وبعض اللغات ٔالاوربية ،وقد حاول ابن ميمون أن
)(١٩٦
يوفق فيه العقل والدين كما فعل ابن حزم وابن رشد.
ونقول ما كان ألهل الذمة والسيما ال ود م م أن يبلغوا هذا
الشأو ،وٕالاسهام ي رفد العلم والفكر ،وٕالابداع ف ما لوال تلك
النظرة ٕالانسانية ال حملها العرب املسلم ن ع ى عاتقهم ،منذ أن
أمتشق لهم أول سيف ي ٕالاسالم لرفع راية ﷲ الواحد ٔالاحد ،وح
جال م القسري عن الفردوس املفقود عند اية القرن التاسع
الهجري ،ي صور مأساوية أسهم ال ود ي بشاعة مشهدها ،كما هو
ً
جحودا م م لنعمة التسامح
ديد م ي إنكار من أعا م وأنصفهم،
الخالق الذي كان عليه عموم مسلمو ٔالاندلس قادة وقاعدة،

خواص وعوام ،ويستمر موقف ال ود هذا ح يرث ﷲ ٔالارض َوم ْن
عل ا .لقد عم الكفر جميع القرى والبلدان وانطفأ من ٔالاندلس نور
ٕالاسالم وٕالايمان) (١٩٧بعد عهود طويلة من التعايش السلم
والتسامح املتواصل الذي عاشه الجميع ي عهود الدولة العربية
ٕالاسالمية.
 -٣/٣أنشطة أخرى:
ي ظل تلك ٔالاجواء املثالية من التسامح والتعايش ٓالامن الذي
ً
ً
ً
وشاهدا ً
حيا ع ى نبل
ملموسا،
واقعا
فرضه العرب املسلم ن
رسال م وسمو أخالقهم ،أستغل ال ود هذﻩ املعاني فأشركوا
أنفسهم ي مجاالت الحياة املختلفة ،إذ أ م لم ُيضطهدوا ع ى
ً
أيدي العرب وال كانوا يأخذون م م أموالا بغ ﺮ حق كما كان يفعل
القوط (١٩٨)،فأنبلج إبداعهم عن أنشطة كث ﺮة ،فائدة ألنفسهم
وخدمة ألقرا م وبالتا ي عموم بلد ٔالاندلس .فقد كانت اللغة الع ﺮية
لغة مهملة قبل الفتح العربي ٕالاسالمي وكان كث ﺮ من ال ود ال
يفهمون ال ﺮانيم والطقوس ال يؤدو ا ا ،وهكذا هو شأن اللغة
الع ﺮية ي جميع البلدان ال عاش ف ا ال ود ،ارتقى إل ا ٕالاهمال
والنسيان ،إ ى أن أختلط ال ود باملسلم ن ،وتعلموا اللغة العربية
وقواعدها وآدا ا ،ورأوا كيف يخدم املسلمون لغ م أل ا لغة
القرآن الكريم ،فقرروا خدمة لغ م ،بوضع قواعد لها ع ى طريقة
اللغة العربية (١٩٩).وكان سعديا ابن يوسف الفيومي )ت٢٧٩ .هـ(
أول من أنشأ النحو الع ﺮي ي العراق ،إال أن الدراسات النحوية
الحقيقية ازدهرت و ضت ي ٔالاندلس ،بظهور أول عالم ودي ي
النحو واللغة الع ﺮية هو مناحيم بن ساروق الطرطو )-٢٩٨
٣٤٩هـ( والذي أتصل بحسداي بن ش ﺮوط وزير الخليفة عبد
)(٢٠٠
الرحمن الناصر ،وصار منظم أعماله.
و ي العلوم الدينية كان إسحق بن غياث )ت٤٨٢ .هـ( وهو الح ﺮ
ٔالاعظم ألليسانة ،متبحر ي التفس ﺮ والفقه ال ودي ،إذ كانت
أليسانة املركز الرو ي لل ود ي ٔالاندلس (٢٠١).ثم تأتي مدينة أشبيلية
بعدها ي ٔالاهمية الدينية ،وال انطلقت م ا دراسة التلمود ،وكان
ً
ً
بحوثا عدة عن قانون
الح ﺮ الباليا فاعال ًجدا ف ا ،وكتب
التلمود (٢٠٢).وي ﺮز دور موﺳ بن ميمون كأشهر عالم ودي ي
ٔالاندلس مثل ما أداﻩ ابن رشد لإلسالم (٢٠٣)،إذ تأثر الفكر الدي
ال ودي ،بالفكر الدي ٕالاسالمي ،ويقول نفثا ي فيدر ،وهو من
ً
ال ود :أن الديانة ال ودية تأثرت ً
عظيما بالبيئة ٕالاسالمية،
تأثرا
)(٢٠٤
فكان الوضوء من العادات ال قلدوا ف ا املسلم ن.
و ي علم الفلك والرياضيات نبغ عدد من ال ود ف ما ،بعد أن
تتلمذوا ع ى كبار ٔالاساتذة املسلم ن ،أمثال :مسلمة بن أحمد
ً
املجربطي ،ويعرف ً
ً
مشهورا
أيضا باملرجيطي وكان عاملا بالفرائض،
بمعرف ا تو ي سنة ٣٩٥هـ (٢٠٥)،وكان إمام الرياضي ن ي ٔالاندلس،
ً
وأعلم َم ْن كان قبله بعلم ٔالافالك وحركات النجوم متصرفا بالعلوم،
ً
متفننا ي ضروب املعارف (٢٠٦)،وله تالميذ ك ﺮ من املسلم ن،
وال ود ،لعل ال ودي )حنان( م م والذي له كتاب مطول ي الفلك،
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ً
موضوعا ً
ً
ً
وتاريخيا
أخالقيا
فكريا
قدمنا ي الصفحات السابقة
عن التسامح العربي ٕالاسالمي مع ود ٔالاندلس منذ الفتح العربي
ٕالاسالمي لبالد ٔالاندلس وح جالء العرب املسلم ن القسري عن
ً
آخر معاقلهم -غرناطة -مسبوقا بأحوال ال ود ي تلك البالد قبل
الفتح ،مارين بأهم مناهل تلك الثقافة املتسامحة ،وصلت ي الكث ﺮ
من محطا ا إ ى ٕالايجاز ،دون املرور بالتفاصيل ال قد تخلق امللل
والضجر أو الخروج عن منهجية البحث العلم الذي سرنا عليه،
متوخ ن التحليل العلم واملوضوعية والحيادية ي عرض الروايات
التاريخية وقد تب ن خالل البحث والاستقصاء جملة من النتائج
والاستنتاجات:
 ع ــاش ال ــود عه ـ ً
ـودا م ــن الظل ــم والتعس ــف وٕالاقص ــاء م ــع عم ــوم
امللل ؤالامم ال حكمت ٔالاندلس قبل العرب املسلم ن.

 وبعـ ــد الفـ ــتح العربـ ــي ٕالاسـ ــالمي نعـ ــم ال ـ ــود بحريـ ــة لـ ــم يألفوهـ ــا،
وبعــدل مــا خ ــﺮوﻩ ،وبمســاواة ال نظ ــﺮ لهــا .دفعـ م تلــك الخصــال
واملزاي ــا التسـ ــامحية إ ـ ــى املشـ ــاركة الفعالـ ــة ـ ــي عجلـ ــة الحضـ ــارة
العربيـ ـ ــة ٕالاسـ ـ ــالمية فأش ـ ـ ـ ر م ـ ـ ـ م العلمـ ـ ــاء ؤالاطبـ ـ ــاء ؤالادبـ ـ ــاء
واملهندسـ ـ ـ ـ ن والفلكيـ ـ ـ ـ ن وولج ـ ـ ــوا مختل ـ ـ ــف ٔالاعم ـ ـ ــال والح ـ ـ ــرف
كالتج ــارة ؤالاس ــواق والزراع ــة والص ــناعة دون تحف ــظ أو ت ــردد،
سـوى الال ـ ام بتعــاليم املسـلم ن ال ـ حظـرت الربــا الـذي وصــف
بــه ال ــود والتعامــل باملحرمــات ال ـ حرمهــا ﷲ تعــا ى و ــي ذروة
التس ــامح العرب ــي ٕالاس ــالمي عم ــل بع ــض ال ــود ــي ب ــالط ٔالام ـراء
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 تلق ـ ــى ال ـ ــود ض ـ ــربات موجع ـ ــة وربم ـ ــا قاص ـ ــمة ـ ــي تل ـ ــك العه ـ ــود
والس ـ ــيما حقب ـ ــة الق ـ ــوط الغ ـ ــربي ن ال ـ ــذين ص ـ ــادروا ممتلك ـ ــا م
ونصروا أبنا م ً
قسرا ،وضيقوا عل م سبل الحياة.
 كــان نظــر ال ــود يرنــو صــوب الضــفة ٔالاخــرى مــن البحــر املتوســط
ليتخلصـ ــوا مـ ــن ذل التسـ ــلط والجـ ــور واملهانـ ــة ،إذ كـ ــان العـ ــرب
املسلم ن يعدون العدة لفتح ٔالاندلس. ...
 أستبشــر ال ــود خ ـ ًـﺮا بمقــدم الفــاتح ن الجــدد وتعــاونوا معهــم مــع
وصـ ــول طالئـ ــع جيشـ ــهم ،وأس ـ ــهموا ـ ــي حراسـ ــة وحمايـ ــة امل ـ ــدن
املفتوحة بأشراف وعناية املسلم ن.
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ومن علماء الفلك ال ود إبراهام بن ي ي )ت٥٣١ .هـ( وإسحق بن
)(٢٠٧
باروخ.
و ي علم الرياضيات اقتصرت معارفهم ع ى بعض املحاوالت
خدمة لقضاياهم الدينية ،وكان م م أبرهام بن ي ي الذي ألف
ً
كتابا ي املساحات واملقاييس ،وإبرهام بن عزرا) (٢٠٨الذي له كتاب
ً
ي خواص ٔالاعداد العشرة ،فضال عن السمؤل املغربي ٔالاندلﺴ
صاحب كتاب القوا ي ي الحساب الهندي ،وله ً
أيضا كتاب )إعجاز
)(٢٠٩
املهندس ن( وغ ﺮها.
و ي النشاط الاقتصادي كانت هنالك مساحة واسعة للعمل
التجاري والزرا ي والصنا ي ،وفروع أخرى غ ﺮ هذﻩ ،وهذا النشاط
أتاحه لهم املسلمون منذ فجر ٔالاندلس وح انكفاء الشمس
العربية ٕالاسالمية عن تلك البالد ولكن العرب املسلم ن منعوا
النشاطات املحرمة لتجار ال ود كالربا الذي عرفوا به ،وبعض
البيوع املحرمة من خمر وخ ير وغ ﺮهما ،إذ عمل ال ود ي التجارة
ع ى الصعيدين الداخ ي والخار ي ،وقد وصلت شبكة التجارة
ال ودية ي ٔالاندلس إ ى جميع أسواق عالم البحر ٔالابيض املتوسط
ي نجاح لل ود) (٢١٠ي ظل العرب املسلم ن ،ألسباب منطقية تمثل
ي الحضور الشامل لل ود ي معظم شواطئ البحر املتوسط
واتصاال م املتيسرة من خالل الروابط العائلية ،ووضعهم غ ﺮ
الحربي ،وموقفهم الل ّ ن تجاﻩ املؤسسات املصرفية) (٢١١و ي شواهد
ثرة ،وصور حية من الل ن والتسامح والعدالة العربية ٕالاسالمية ،ي
مختلف عهود وعصور ٔالاندلس ،فتمتع التجار ال ود بحرية وليونة
)(٢١٢
ي السفر لم تتوافر لدى الجماعات ٔالاخرى ي تلك البالد.
وع ى الرغم من كل هذﻩ الامتيازات ال حظي ا ال ود ع ى
مختلف مجاالت الحياة ي ٔالاندلس ،إال أ م كانوا يناصبون العداء
ملن رعاهم وأحتض م ،فمعاداة ٔالامم ٔالاخرى غ ﺮ ال ودية وع ى
)(٢١٣
رأسها املسلمون ي جزء من املعتقد ال ودي.
لقد أقر حقيقة التسامح العربي ٕالاسالمي الكث ﺮ من مفكري
ومؤر ي وكتاب العرب وذكروا أن ٕالاسالم يقر لألديان غ ﺮ ٕالاسالمية
والسيما -ال ودية واملسيحية -بحق الحماية ال ال تقوم فقط ع ى
استحالة اضطهاد طوائف أخرى (٢١٤)،وأكدوا أن الثقافة ال ودية
قد تطورت وصار العالم ٕالاسالمي بمثابة الفردوس بالنسبة لل ود
ع ى الصعد الثقافية والاقتصادية وغ ﺮهما (٢١٥)،فموقف ٕالاسالم
املتسامح مع أهل الكتاب قد مهد الطريق لتقوية أواصر الثقة
والتعاون ب ن املسلم ن ...وال ود ع ى مستوى الحياة
الاجتماعية (٢١٦)،بل ع ى كافة الصعد وجميع املستويات ،فكانت
الحصيلة ثقافة متمدنة ،وحضارة زاهرة راقية ،أذهلت من حولها،
ح أفاقوا من سبا م الطويل ،وظالم جهلهم الكالح ،الذي فرض
عل م باسم التعاليم الدينية املحرفة ،وغطرسة امللوك ؤالاباطرة
الذين كانوا يأخذون بلدا م وشعو م ملهاوي الردى ،تحت ذريعة
الحكم ٕالالﻬ املقدس ،دون إقامة أي وزن ملن خالفهم ي الدين أو
املعتقد والسيما ٔالاقليات الدينية املغلوبة ع ى أمرها ،فكان ٕالاسالم

وأهله صحوة أفاقت الجميع ع ى تعاليم السماحة والعدالة
واملساواة واملروءة لبناء حضارة منهجها الصدق وقوامها اح ﺮام
ٕالانسان مهما كان جنسه أو لونه أو معتقدة ،فأع ﺮف القليل بما
أسداﻩ املسلمون من خدمات جليلة شملت ٕالانسانية جمعاء،
ً
جاحدا الكث ﺮ َ
مم ْن بنوا مدني م من هدي تلك القيم
وأنكرﻩ
السماوية السمحاء ،ليكرسوا فيما بعد ثقافة الكراهية والعنصرية
والبغضاء ،إ ى أن تستفيق هذﻩ ٔالامة من سبا ا العميق ،وواقعها
املأساوي الذي فرضه عل ا ٓالاخر بسادية مفرطة وبأخالق فجة نأت
ً
بعيدا عن أدنى درجات القيم النبيلة.
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والخلفاء وملوك الطوائف ووصـلوا إ ـى أع ـى املراتـب فكـان مـ م
ً
الوزراء واملستشارون فضال عن ٔالاطباء والفالسفة والفلكي ن.
وع ى الرغم من هذﻩ املعطيات السمحاء إال أن ال ود ال يمكن
لهم أن يغ ﺮوا جلودهم ،أو تصفو مشار م ونواياهم ،فكانوا ال
ً
يدخرون جهدا ي التآمر ع ى من أحسن إل م كجزء من ثقاف م
ال اعتادوا عل ا ،وعقولهم املريضة ال تآمرت ع ى ٔالانبياء من
قبل ،فكيف ال يتآمرون ع ى َم ْن هم دون ذلك؟! هل يتعظ َم ْن
يتعظ بع ﺮ التاريخ ال ال تخطأ؟ !!.

 V 
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) (١اب ــن منظــور ،أبــو الفص ــل جم ــال ال ــدين محمــد ب ــن مك ــرم )ت٧١١ .ه ــ( ،لس ــان
العرب) ،ب ﺮوت ،دار صادر١٩٩٧ ،م( ،ج ،٣ص ،٣٣١مادة )سمح(.
) (٢الف ــﺮوز آبــادي ،محمــد بــن يعقــوب )ت٨١٧ .ه ــ( ،الق ــاموس املحــيط ،تحقيــق:
الشـ ــيخ أبـ ــو الوفـ ــا نصـ ــر الهـ ــوري ) ،ب ـ ــﺮوت ،دار الكتـ ــب العلميـ ــة١٤٢٨ ،ه ـ ــ(،
ص.٢٥٠
) (٣الف ﺮوز آبادي ،القاموس املحيط ،ص.٢٥٠
) (٤ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،٣ص.٣٣١
) (٥ابن منظور ،لسان ،ج ،٣ص.٣٣١
) (٦سورة الحجراتٓ ،الاية ).(١٣
) (٧أي اســبانيا وال ﺮتغــال ً
حاليــا ،و ــي شــبه جزيــرة محاطــة بميــاﻩ املحــيط ٔالاطلﺴ ـ
والبحر املتوسط من الشرق والغرب والجنوب وتقع ي جنوب القارة ٔالاوربية؛
ينظــر :البكــري أبــو عبــد ﷲ بــن عبــد العزيــز )ت٤٨٧ .ه ــ( ،جغرافيــة ٔالانــدلس
وأوربــا مــن كتــاب املســالك واملمالــك ،تحقيــق :عبــد الــرحمن الح ــي )ب ــﺮوت،
دار ٕالارشاد١٩٦٨ ،م( ،ص.١٥٨ -٥٧
) (٨الوندال :أقوام سميت م ٔالاندلس وقد سيطروا ع ى أجزاء واسعة من شـبه
الجزي ــرة ٔالايب ﺮي ــة ــي امل ــدة م ــن )٤٢٩ -٤٠٨م( .البك ــري ،جغرافي ــة ٔالان ــدلس،
ص٥٩؛ اب ــن ٔالاث ــﺮ ،أبــو الحس ــن ع ــى ب ــن أبــي الكــرم )ت٦٣٠ .ه ــ( ،الكام ــل ــي
التاريخ) ،ب ﺮوت ،دار صادر١٣٨٥ ،هـ( ،ج ،٤ص.٥٥٧ -٥٥٦
) (٩الق ــوط الغربي ــون :ه ــم أح ــدى القبائ ــل أو الش ــعوب ال ﺮبري ــة ال ـ هبط ــت م ــن
ش ـ ــمال أورب ـ ــا وقوض ـ ــت ص ـ ــروح ٕالام ﺮاطوري ـ ــة الروماني ـ ــة ،إذ ك ـ ــان يس ـ ــكنون
شـ ــواطئ البلطيـ ــق الجنوبيـ ــة ،وهـ ــم يش ـ ـ ون الونـ ــدال ـ ــي العـ ــادات والتقاليـ ــد
حكموا إي ﺮيا )ٔالاندلس( قبل الفتح العربي ٕالاسالمي .ينظر :عنان ،محمـد عبـد
ﷲ ،دولة ٕالاسالم ي ٔالانـدلس مـن الفـتح إ ـى بدايـة عهـد الناصـر) ،القـاهرة،
مكتبة ٔالاسرة٢٠٠٣ ،م( ،ج ،١ص.٢٨
) (١٠الحم ــﺮي ،أب ــو عب ــد ﷲ محم ــد ب ــن عب ــد امل ــنعم )ت٧١٠ .هـ ــ( ،ص ــفة جزي ــرة
ٔالانـ ــدلس منتخبـ ــة مـ ــن الـ ــروض املعطـ ــار ـ ــي خ ـ ــﺮ ٔالاقطـ ــار ،تحقيـ ــق :ليقـ ــي
بروفنسال) ،القاهرة ،مطبعة حجازي١٩٣٧ ،م( ،ص ١٧٠وما بعدها.
) (١١عاشــور ،ســعيد عبــد الفتــاح ،أوربــا العصــور الوســطى) ،القــاهرة ،املعــارف،
١٩٦٦م( ،ج ،١ص.٨٨
) (١٢مؤنس ،حس ن ،فجر ٔالاندلس) ،القاهرة ،دار املعارف١٩٥٩ ،م( ،ص.٢٣
) (١٣مؤنس ،فجر ٔالاندلس ،ص.٢٦
) (١٤طرخ ــان ،إبـ ـراهيم ع ــي ،دول ــة الق ــوط الغ ــربي ن) ،الق ــاهرة مكتب ــة ال ض ــة،
١٩٥٨م( ،ص.١١٢
(15) Ibid, PP. 101- 111; H. Y. Live more, The origins of
spain and Portugal, London 1971, P.P 86- 88.
) (١٦ابــن القوطيــة ،أبــو بكــر محمــد بــن عمــر )ت٣٦٧ .ه ــ( تــاريخ افتتــاح ٔالانــدلس،
تحقيـق :إبـراهيم الابيـاري) ،القــاهرة ،دار الكتـاب املصـري١٤١٠ ،هــ( ،ص٢٩؛
مجهول املؤلف ،أخبار مجموعة ،نشرﻩ :الفون القنطرة )مدريد١٨٦٧ ،م(،
ص.٥
) (١٧املقــري ،أحمــد بــن محمــد التلمســاني )ت١٠٤١ .هــ( ،نفــح الطيــب مــن غصــن
ٔالانــدلس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الــدين بــن الخطيــب ،تحقيــق :محمــد
م ي الدين عبد الحميد) ،القاهرة ،املكتبة التجارية الك ﺮى١٣٦٧ ،هـ( ،ج،١
ص ٢٣٥وما بعدها.
) (١٨أبــو زرعــة طريــف بــن مالــك ،بربــري مــن مــوا ي موﺳ ـ بــن نص ـ ﺮ ،وقــد بعثــه
بســرية اســتطالعية م ــن أربعمائــة راجــل ومائــة فــارس ونــزل ــي جزيــرة الت ـزال
تحم ــل اس ــمه )جزي ــرة طري ــف(ُ .ينظ ــر :املق ــري ،نف ــح الطي ــب ،ج ،١ص،١٥٢
ك ــذا ــي :اب ــن الكردب ــوس ،أب ــو م ــروان عبي ــد املل ــك )ت٥٧٣ .ه ــ( ،الاكتف ــاء ــي
أخبــار الخلفــاء نشــر تحــت عنــوان -تــاريخ ٔالانــدلس البــن الكردبــوس ووصــفه
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الب ــن الش ــباط -تحقي ــق :أحم ــد مخت ــار العب ــادي) ،مدري ــد ،معه ــد الدراس ــات
الاسالمية١٩٧١ ،م( ،ص٤٥
) (١٩هــو أب ــو عب ــد ال ــرحمن موﺳ ـ ب ــن نص ـ ﺮ ول ــد ســنة ١٩ه ــي خالفــة الف ــاروق
عمــر بــن الخطــاب )ر ـ ﷲ عنــه( )٢٣ -١٣ه ــ( كــان مــن التــابع ن وروى عــن
ً
شجاعا ً
ً
ورعـا ً
عامال ً
تقيـا هلل تعـا ى ،تـو ى عـدة مهـام
كريما
تميم الداري ،وكان
ً
ً
لعل أبرزهـا واليـة الشـمال ٔالافريقـي ،وكـان مـن رجـال العلـم حزمـا ورأيـا وهمـة
ً
ـبال وشــجاعة وإقـ ً
ـداما .تــو ي وهــو يتجــه للحــج برفقــة الخليفــة ســليمان بــن
ونـ
عبــد امللــك أواخــر ســنة ٩٧ه ــ ،وعم ــرﻩ ثمــان وســبعون ســنة :الــذه  ،شــمس
الــدين بــن محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان )ت٧٤٨ .هــ( ،الع ــﺮ ــي خ ــﺮ َمـ ْـن غ ــﺮ،
)الكويت ،املعرفة١٩٦٠ ،م( ،ج ،١ص ،١١٦و ُينظر :ابن الفر  ،أبو الوليـد
عب ـ ــد ﷲ ب ـ ــن محم ـ ــد ب ـ ــن يوس ـ ــف )ت٤٠٣ .هـ ـ ــ( ،تـ ـ ــاريخ علمـ ـ ــاء ٔالانـ ـ ــدلس،
)القاهرة ،املعارف١٩٦٦ ،هم(ج ،٢ص ،١٤٦ابن خلكان ،أبو العبـاس شـمس
ال ــدين أحم ــد )ت٦٨١.هـ ــ( ،وفيـ ــات ٔالاعيـ ــان وأنبـ ــاء أبنـ ــاء الزمـ ــان ،تحقيـ ــق:
إحسان عباس) ،ب ﺮوت ،الطليعة١٩٦٨ ،م( ،ج ،٥ص.٣٢٩
) (٢٠الط ـ ــﺮي ،أبـ ــو جعفـ ــر محمـ ــد بـ ــن جريـ ــر )ت٣١٠ه ـ ــ( ،تـ ــاريخ الرسـ ــل وامللـ ــوك،
تحقي ـ ــق :محم ـ ــد أب ـ ــو الفضـ ــل اب ـ ـراهيم) ،القـ ــاهرة ،املع ـ ــارف١٩٦٦ ،م( ،ج،٦
ص.٤٩٥
) (٢١الح ــي ،عب ــد ال ــرحمن ع ــي ،الت ــاريخ ٔالاندلﺴـ ـ م ــن الفـ ــتح ٕالاس ــالمي ح ـ ـ
ســقوط غرناطــة) ،دمشــق -ب ــﺮوت ،الكويــت -الريــاض ،دار القلــم١٣٩٦ ،هــ(،
ص ١٩وما بعدها.
) (٢٢هو عبد ﷲ بن َر َو َ
احة بن ثعلبة بن أمرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس
ٔالاك ـﺮ بـن مالـك ٔالاغـر ...الخزر ـي ٔالانصـاري يك ـ أبـا محمـد وأمـه كبشـة بنــت
واقد مـن ب ـ الحـارث بـن الخـزرج ،كـان مـن شـهد العقبـة ،كـان أول خـارج إ ـى
أمرة الجيش بعد استشـهاد زيـد بـن حارثـة وجعفـر بـن أبـي طالـب ،ابـن ٔالاث ـﺮ،
أسـ ــد الغابـ ــة ـ ــي معرفـ ــة الصـ ــحابة) ،ب ـ ــﺮوت ،دار الفكـ ــر١٤٠٩ ،ه ـ ــ( ،ج،٣
ص.١٣٢-١٣٠
) (٢٣اب ــن هش ــام ،أب ــو محم ــد عب ــد املل ــك )ت٢١٨ .هـ ــ( ،السـ ـ ﺮة النبوي ــة ،تحقي ــق:
مصـ ـ ــطفى السـ ـ ــقا وإب ـ ـ ـراهيم الابيـ ـ ــاري) ،القـ ـ ــاهرة ،ال ضـ ـ ــة١٣٧٥ ،ه( ،ج،٢
صُ .٣٧٥وينظـر :الح ــي ،عبــدالرحمن ،نظــرات ــي دراســة التــاريخ ٕالاســالمي،
)دمشق ،دار القلم١٣٩٥ ،هـ( ،ص.٦٢-٦١
) (٢٤الح ي ،التاريخ ٔالاندلﺴ  ،ص.١٢١
) (٢٥الكانــدهلوي ،محمــد يوســف )ت١٣٤٨ .ه ــ( ،حيــاة الصــحابة ،تحقيــق :نــايف
العباس ومحمد ع ي دولة) ،دمشق١٣٨٩ ،هـ( ،ج ،٤ص.٦٤٦
) (٢٦اب ــن خل ــدون ،عب ــد الـ ــرحمن ب ــن محم ــد )ت٨٠٨ .هـ ــ( الع ـ ــﺮ وديـ ــوان املبتـ ــدأ
والخ ــﺮ ــي أيــام العــرب والعجــم وال ﺮبــر َ
ومـ ْـن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان
الاك ــﺮ) ،ب ــﺮوت ،دار العــودة ،د .ت( ،ج ،٤ص٢٥٥؛ أرســالن ،شــكيب ،تــاريخ
غـ ــزوات العـ ــرب ـ ــي فرنسـ ــا وسويسـ ــرا وإيطاليـ ــا وجزائـ ــر البحـ ــر املتوسـ ــط،
)ب ﺮوت ،مكتبة الحياة١٩٨٣ ،م( ،ص.٦٠
) (٢٧ابــن القوطيــة ،تــاريخ افتتــاح ٔالانــدلس ،ص ٣٧ومــا بعــدها؛ مجهــول ،املؤلــف،
ت ــاريخ ٔالان ــدلس ،تحقيــق :عبــد القــادر بوبايــة) ،ب ــﺮوت ،دار الكت ــب العلمي ــة،
١٤٢٨هـ( ،ص.١٥٣
) (٢٨اب ــن الخطيـ ــب ،لس ــان الـ ــدين أب ــي عبـ ــد ﷲ محم ــد بـ ــن عب ــد ﷲ بـ ــن سـ ــعيد
)ت٧٧٦هـ( ،أعمال ٔالاعالم فيمن بويع قبل الاحتالم من ملوك ٕالاسالم ومـا
يتعلق بذلك من الكالم ،تحقيق :سيد كسروي حسـن) ،ب ـﺮوت ،دار الكتـب
العلمية١٤٢٤ ،هـ( ،ج ،٢ص.٨
) (٢٩ابن الخطيب ،أعمال ٔالاعالم ،ج ،٢ص.١١٢ -٣٠
) (٣٠املراك ـ ـ  ،عب ــد الواح ــد ب ــن ع ــي )ت٦٤٧ .هـ ــ( ،املعج ــب ــي تلخ ــيص أخب ــار
املغرب) ،ب ﺮوت ،دار الكتب العلمية١٤٢٦ ،هـ( ،ص.١٥٩
) (٣١املراك  ،املعجب ،ص.١٥٩

ُ
) (٣٢اب ــن ع ــذاري ،أب ــو عبــد ﷲ محم ــد املراك ـ )ت٧١٢ .ه ــ( ،البي ــان املغ ــرب ــي
أخبار ٔالاندلس واملغربُ ،ع بنشرﻩ :أم ﺮوﺳ هويﺴ مراندة) ،تطوان ،دار
كريماديس١٩٦٠ ،م( ،ج ،٣ص.٣٨٥
) (٣٣اب ـ ــن عبـ ـ ــد ال ـ ـ ــﺮ ،أب ـ ــو عمـ ـ ــر يوسـ ـ ــف )ت٤٦٣ .هـ ـ ــ( ،الاسـ ـ ــتيعاب ـ ـ ــي معرفـ ـ ــة
ٔالاصـ ـ ــحاب ،تحقيـ ـ ــق :ع ـ ـ ــي محمـ ـ ــد البجـ ـ ــاوي) ،القـ ـ ــاهرة ،مكتبـ ـ ــة ال ضـ ـ ــة،
١٣٨٠هـ( ،ج ،٤ص.٥٩٤
) (٣٤عنان ،محمد عبد ﷲ ،ايـة ٔالانـدلس وتـاريخ العـرب املتنصـرين) ،القـاهرة،
مكتبة ٔالاسرة٢٠٠٣ ،م( ،ص -٣٠٨ص.٣٤٩
ّ
) (٣٥الشهرســتاني ،أبــو الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم )ت٥٤٨ .هــ( ،امللــل والنحــل،
صححه وعلـق عليـه :الشـيخ أحمـد فهمـ محمـد) ،القـاهرة ،مطبعـة حجـازي،
١٣٦٧ه ــ( ،ج ،٢ص ٩ومــا بعــدها؛ شــريف أحمــد إب ـراهيم ،مكــة واملدين ــة ــي
الجاهليـ ــة وٕالاسـ ــالم وعهـ ــد الرسـ ــول) ،الق ــاهرة ،دار الفك ــر العرب ــي ،د .ت(،
ص.٢٩٥
) (٣٦ابــن دريــد ،أب ـو بكــر محمــد بــن الحســن )ت٣٢١.ه ــ( ،الاشــتقاق ،تحقيــق :عبــد
السالم هارون) ،بغداد ،مكتبة املث ١٩٧٩ ،م( ،ص.٥٤٩
) (٣٧سورة ٔالاعراف ،من ٓالاية ).(١٥٦
) (٣٨القرط ـ ـ  ،أبـ ــو عبـ ــد ﷲ محم ـ ــد بـ ــن أحمـ ــد ٔالانص ـ ــاري )ت٦٧١.ه ـ ــ( ،الج ـ ــامع
ألحكام القرآن) ،ب ﺮوت ،دار الكتب العلمية١٩٨٨ ،م( ،ج ،٢ص.٢١٨
) (٣٩مســلم ،أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج )ت٢٦١.هــ( ،صــحيح مســلم ،تحقيــق:
محم ـ ـ ــد ف ـ ـ ــؤاد عب ـ ـ ــد الب ـ ـ ــا ي) ،الق ـ ـ ــاهرة ،دار أحي ـ ـ ــاء الكت ـ ـ ــب١٩٥٥ ،م( ،ج،٤
ص.٢٠٤٧
) (٤٠ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،٥ص.٣٦٤
) (٤١سورة ٔالانعام ،من ٓالاية ).(١٤٦
) (٤٢طعيمة ،صابر عبد الرحمن ،بنو إسرائيل ي م ان القرآن الكريم) ،ب ﺮوت،
املكتبة العصرية١٩٧٥ ،م( ،ص.١٢٩
) (٤٣العبيــد ،ســليم محم ــد ،ال ــود والنص ــارى ــي ال ــيمن قب ــل ٕالاس ــالم - ،رســالة
ماجس ـ ــت ﺮ غ ـ ــﺮ منش ـ ــورة) -بغ ـ ــداد ،كلي ـ ــة ٓالاداب ،جامع ـ ــة بغ ـ ــداد١٩٩٧ ،م(،
ص.٤٠
) (٤٤ح ـ ــداد ،مهن ـ ــا يوس ـ ــف ،الرؤي ـ ــة العربي ـ ــة ال ودي ـ ــة) ،الكوي ـ ــت ،مكتب ـ ــة ذات
السالسل١٩٨٩ ،م( ،ص.٣٥
) (٤٥سوسة ،أحمد ،مفصل العرب وال ود ي التـاريخ) ،بغـداد ،منشـورات وزارة
الثقافة وٕالاعالم١٩٨١ ،م( ،ص.٤٢٢
) (٤٦س ــفر التك ــوين ،ف ،٣٢آي ــة ٢٥؛ طعيم ــة ،ص ــابر عب ــد ال ــرحمن ،ال ــود بـ ـ ن
الدين والتاريخ) ،القاهرة ،مكتبة ال ضة١٩٧٢ ،م( ،ص.٧٠
) (٤٧طعيمة ،ال ود ب ن الدين والتاريخ.٧٢ ،
) (٤٨العبيد ،ال ود والنصارى ي اليمن قبل ٕالاسالم ،ص.٤٠
) (٤٩العبيد ،املرجع السابق ،ص.٤١
) (٥٠سورة ٕالاسراءٓ ،الاية ).(٢
) (٥١سورة ٕالاسراءٓ ،الاية ).(١٠١
) (٥٢سورة آل عمرانٓ ،الاية ).(٤٩
) (٥٣ولفنسون ،إسرائيل ،تاريخ ال ود ي بالد العرب ي الجاهلية وصدر ٕالاسالم
)القاهرة ،مطبعة الاعتماد١٩٢٧ ،م( ،ص.١
(54) Fernandez, Luis Suarez, Judios de Edad
Media, (Edici On, Madrid, 1980), P.35.
) (٥٥ابن ٔالاث ﺮ ،الكامل ي التاريخ ،ج ،٤ص.٥٦٤
) (٥٦الســامرائي ،خليــل إب ـراهيم وآخــرون ،تــاريخ العــرب وحضــار م ــي ٔالانــدلس،
)ب ﺮوت ،دار املدار ٕالاسالمي٢٠٠٤ ،م( ،ص.٣٧
) (٥٧اب ـ ــن عب ـ ــد الحك ـ ــم ،عب ـ ــد ال ـ ــرحمن ب ـ ــن عب ـ ــد ﷲ )ت٢٥٧ .ه ـ ــ( ،فت ـ ــوح مص ـ ــر
واملغرب) ،القاهرة ،دار ال ضة ،(١٩٦١ ،ص.٢٠٧
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(58) Katz, The Jews in the visigothic and Frankish king
dons of spair and Gaut, New (28) york, 1970, P.
P3- 5.
) (٥٩طليطل ــة :ــي قص ــبة ب ــالد ٔالان ــدلس وقاع ــد ا العظم ـ وعاص ــمة ودار مملك ــة
القــوط الغــربي ن ،ومــن أقــدم مــدن ٔالانــدلس ،وامنعهــا ،وأعــذ ا مـ ًـاء ،وأطي ــا
هواء وأك ﺮها ً
أرضا وأعظمها بركة ،وقد أحدق ا ال ر املسم )تاجة( ،وقيل
أ ــا م ــن بن ــاء الاش ــبان وقي ــل ب ــل م ــن بن ــاء الق ــوط أل ــا دار ملكه ــم؛ ينظ ــر:
مجهــول ،املؤلــف ،تــاريخ ٔالانــدلس ،تحقيــق :عبــد القــادر بوبايــة) ،ب ــﺮوت ،دار
الكت ــب العلمي ــة١٤٢٨ ،ه ــ( ،ص٩٢؛ ولالط ــالع أك ــﺮ ُينظ ــر :البك ــري ،املس ــالك
واملمالـك ،تحقيـق :أدريـان فــان ليـوفن وانـدري ف ــﺮي) ،قرطـاج ،الـدار العربيــة
للكتـ ـ ــاب١٩٩٢ ،م( ،ج ،٢ص٩٠٧؛ ٕالادريﺴ ـ ـ ـ  ،أبـ ـ ــو عبـ ـ ــد ﷲ الشـ ـ ــريف )ت.
٥٦٠ه ـ ــ( ،نزه ـ ــة املش ـ ــتاق ـ ــي اخ ـ ــﺮاق ٓالاف ـ ــاق) ،الق ـ ــاهرة ،مكتب ـ ــة الثقاف ـ ــة
الدينية١٤١٤ ،هـ( ،ج ،٢ص -٥٥١ص.٥٥٢
) (٦٠الخال ــدي ،خال ــد ي ــونس ،ال ــود تح ــت حك ــم املس ــلم ن ــي ٔالان ــدلس) ،غ ــزة،
الجامعة ٕالاسالمية ،د .ت( ،ص.٢١
) (٦١الخالدي ،ال ود تحت حكم املسلم ن ،ص.٢٢
) (٦٢املرجع نفسه ،ص.٢٢
) (٦٣ابن عذارى ،البيان املغرب ،ج ،٣ص ١٢وما بعدها.
) (٦٤الخالدي ،املرجع السابق ،ص.٤١
) (٦٥الط ﺮي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،٦ص.٤٨١
) (٦٦ابن ٔالاث ﺮ ،الكامل ي التاريخ ،ج.٥٦٤ ،٤
) (٦٧الحم ـ ــﺮي ،صـ ـ ــفة جزيـ ـ ــرة ٔالانـ ـ ــدلس ،ص٧١؛ املق ـ ــري ،نفـ ـ ــح الطي ـ ـ ـب ،ج،١
ص -١٤٥ص.١٤٦
) (٦٨ياقوت ،شهاب الدين أبي عبد ﷲ ياقوت بن عبـد ﷲ الحمـوي )ت٦٢٦ .هــ(،
معجم البلدان) ،ب ﺮوت ،دار صادر ،د .ت( ،ج ،٤ص.٣٢٤
) (٦٩املقري ،املصدر نفسه ،ج ،١ص.١٤٦
) (٧٠ابــن الــدالئي ،أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر العــذري )ت٤٧٨ .هــ( ،نصــوص عــن
ٔالان ـ ــدلس م ـ ــن كت ـ ــاب ترص ـ ــيع ٔالاخب ـ ــار وتنوي ـ ــع ٓالاث ـ ــار ـ ــي غرائ ـ ــب البل ـ ــدان
واملسالك إ ى جميع املمالك ،تحقيق :عبد العزيز ٔالاهواني) ،مدريد ،مطبعـة
معهد الدراسات ٕالاسالمية١٩٦٥ ،م( ،ص ١٢٣وما بعدها.
) (٧١الخالدي ،ال ود ،ص.٨٠
ُ
) (٧٢اب ــن الاب ــار ،أب ــو عب ــد ﷲ محم ــد ب ــن عب ــد ﷲ القض ــا ي )ت٦٥٨ .ه ــ( ،الحل ــة
السـ ﺮاء ،تحقيــق :حسـ ن مـؤنس) ،القــاهرة ،مطبعــة لجنـة التــأليف وال ﺮجمــة
والنشر١٩٦٣ ،م( ،ج ،١ص.٢٦٩
) (٧٣ابن الدالئي ،نصوص عن ٔالاندلس ،ص.١٤٠
) (٧٤املقري ،مصدر سابق ،ج ،١ص.١٤٨
) (٧٥هيج ــة ال ــربض :ث ــورة أو م ــؤامرة كم ــا توص ــف ق ــام ــا الفقه ــاء املالكي ــة ع ــى
ٔالام ـ ــﺮ الحك ـ ــم ب ـ ــن هش ـ ــام ـ ــي قرطب ـ ــة ،أدت إ ـ ــى مقت ـ ــل الكث ـ ــﺮ م ـ ــن الفقه ـ ــاء
وأبع ــادهم ً
ائي ــا ع ــن أم ــور الس ــلطة ــي ذل ــك العه ــد؛ ينظ ــر :اب ــن الخطي ــب،
أعمال ٔالاعالم ،ج ،١ص.١٥
) (٧٦ابن القوطية ،تاريخ ،ص -٧٠ص.٧١
) (٧٧ابـ ــن حوقـ ــل ،أبـ ــو القاسـ ــم محمـ ــد بـ ــن ع ـ ــي املوص ـ ـ ي البغـ ــدادي )ت .ق٤ه ـ ــ(،
صورة ٔالارض) ،ليدن ،مطبعة بريل١٩٢٨ ،م( ،ص.١١١
) (٧٨ياقوت ،معجـم البلـدان ،ج ،٤ص١٩٥؛ ابـن خلكـان ،وفيـات ،ج ،٣ص٤٨٥؛
أب ــو الف ــدا ،عم ــاد ال ــدين إس ــماعيل ب ــن ع ــي )ت٧٣٢ .هـ ــ( ،تق ــويم البل ــدان،
تحقيــق :رينــود ومــاك كــوك ن) ،بــاريس١٨٥٠ ،م( ،ص١٧٦؛ ابــن عبــد الحــق،
صــفي الــدين عبــد املــؤمن )ت٧٣٩ .هــ( ،مراصــد الاطــالع ع ــى أســماء ٔالامكنــة
والبقاع ،تحقيق :ع ي محمد البجاوي) ،القـاهرة ،دار احيـاء الكتـب العربيـة،
١٩٥٥م( ،ج ،٣ص٩٩٠؛ القلقشــندي؛ شــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن

ع ــي )ت٨٢٦ .ه ــ( ،ص ــبح ٔالاع ـ ــي ص ــناعة الانش ــا ،تحقيــق :يوســف ع ــي
طويل) ،ب ﺮوت ،دار الكتب العلمية١٩٨٧ ،م( ،ج ،٥ص.٢٠٧
) (٧٩املقري ،نفح ،ج ،١ص.١٤٧
) (٨٠اب ــن الخطي ــب ،اللمح ــة البدري ــة ــي الدول ــة النص ــرية) ،ب ــﺮوت ،دار ٓالاف ــاق،
١٩٨٠م( ،ص.٢١
) (٨١ي ـ ــاقوت ،معج ـ ــم البل ـ ــدان ،ج ،٤ص١٩٥؛ القزوي ـ ـ  ،زكري ـ ــا ب ـ ــن محم ـ ــد )ت.
٦٨٢هـ( ،آثار البالد وأخبار العباد) ،ب ﺮوت ،دار صادر ،د .ت( ،ص.٥٤٧
) (٨٢ابــن الخطيــبٕ ،الاحاطــة ــي أخبــار غرناطــة ،تحقيــق :محمــد عبــد ﷲ عنــان،
)القاهرة ،مكتبة الخان ي ،(١٩٧٣ ،ج ،١ص.٩١
) (٨٣ابــن الخطيــب ،كناســة الــدكان بعــد انتقــال الســكان ،تحقيــق :محمــد كمــال
شبانة) ،القاهرة ،دار الكتاب العربي١٩٦٦ ،م( ،ص.٥٩
) (٨٤املقدﺳ ـ  ،شــمس الــدين أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن أحم ـد )ت٣٨٠ .ه ــ( ،أحســن
التقاسيم ي معرفة ٔالاقاليم) ،ليدن ،مطبعة بريل١٩٠٦ ،م( ،ص.٢٣٥
) (٨٥الب ـﺮة :ــي كـورة الب ــﺮة ،و ـي مدينــة أزليـة خر ــا بـاديس بــن حبـوس الصـ ا ي
أح ــد مل ــوك الطوائ ــف ال ــذي ت ــو ى حك ــم غرناط ــة س ــنة ٤٢٨هـ ــ ،وب ـ ـ قر ــا
قصــبة غرناطــة وأس ــوارها ،وقــد يكــون زاوي ب ــن زيــري هــو ال ــذي خــرب الب ــﺮة
وب غرناطة؛ ُينظر :مجهول املؤلف ،تاريخ ٔالاندلس ،ص.١٢٥
) (٨٦ابـن الخطيــب ،اللمحــة البدريــة ،ص٢١؛ والفرســخ يقــدر بثالثــة أميــالُ .ينظــر:
ياقوت ،معجم البلدان ،ج ،١ص.٣٦
) (٨٧اب ــن بطوط ــة ،ش ــرف ال ــدين أب ــو عب ــد ﷲ محم ــد ب ــن عب ــد ﷲ الطن ـ ــي )ت.
٧٧٩هـ ــ( ،رحل ــة ابـ ــن بطوط ــة ،املس ــماة :تحفـ ــة النظ ــار ـ ــي غرائ ــب ٔالامصـ ــار
وعجائب ٔالاسفار) ،ب ﺮوت ،دار ب ﺮوت١٩٨٠ ،م( ،ص.٦٧٢
ُ
) (٨٨ابــن ســعيد ،نــور الــدين أبــي الحســن ع ــي بــن موﺳ ـ )ت٦٨٥ .هــ(؛ املغــرب ــي
ح ــى املغــرب ،تحقيــق :شــو ي ضــيف) ،القــاهرة ،دار املعــارف١٩٦٤ ،م( ،ج،٢
ص.١٠٢
ُ
) (٨٩ابن سعيد ،املغرب ي ح ى املغرب ،ج ،٢ص.١٠٢
) (٩٠ابن الخطيبٕ ،الاحاطة ،ج ،١ص -٩٣ص.٩٤
) (٩١الحم ﺮي ،الروض املعطار ،ص.٤٥
) (٩٢ســالم ،الســيد عبــد العزيــز ،تــاريخ املســلم ن وآثــارهم ــي ٔالانــدلس مــن الفــتح
العرب ـ ــي ح ـ ـ ـ س ـ ــقوط الخالف ـ ــة بقرطب ـ ــة) ،ب ـ ــﺮوت ،دار ال ض ـ ــة العربي ـ ــة،
١٤٠٨هـ( ،ص.٢٦٥
) (٩٣طويــل ،مـريم قاســم ،مملكــة غرناطــة ــي عهــد ب ـ زيــري ال ﺮبــر) ،ب ــﺮوت ،دار
الكتب العلمية١٤١٤ ،م( ،ص.٥٣
)ٕ (٩٤الاص ــطخري ،إبـ ـراهيم ب ــن محم ــد الكر ــي )ت٣٤٦.هـ ــ( ،املسـ ــالك واملمالـ ــك،
تحقيــق :محمــد جــابر عبــد العــال) ،القــاهرة ،وزارة الثقافــة وٕالارشــاد القــومي،
١٩٦١م( ،ص.٣٥
) (٩٥املقري ،نفح الطيب ،ج.١٤٩ ،١
) (٩٦ابن ّ
الابـار ،التكملة لكتاب الصـلة ،تحقيـق :السـيد عـزت العطـار) ،القـاهرة،
مكتبة الخان ي ومكتبة املث  -بغداد١٩٥٦ ، -م( ،ص.٢٥٤
) (٩٧أش ــباخ ،يوس ــف ،تـ ــاريخ ٔالانـ ــدلس ـ ــي عهـ ــد املـ ــرابط ن واملوحـ ــدين ،ترجم ــة:
محمد عبد ﷲ عنان) ،القاهرة ،مكتبة الخان ي١٩٥٨ ،م( ،ص.٣٣
) (٩٨شـيخ الربـوة ،شــمس الـدين ابـي عبــد ﷲ محمـد بـن أبــي طالـب الدمشــقي )ت.
٧٢٧ه ـ ــ( ،نخب ـ ــة ال ـ ــدهر ـ ــي عجائ ـ ــب ال ـ ــﺮ والبح ـ ــر) ،بطرس ـ ــبورغ ،مطبع ـ ــة
ٔالاكاديمية ٕالام ﺮاطورية١٨٦٥ ،م( ،ص.٢٤٣
) (٩٩ابن الدالئي ،نصوص عن ٔالاندلس ،ص.٨٩
) (١٠٠ابــن بلق ـ نٔ ،الام ــﺮ عبــد ﷲ آخــر ملــوك ب ـ زيــري بغرناطــة )ت بعــد ٤٨٣ه ــ(،
م ـ ـ ــذكرات ٔالام ـ ـ ــﺮ عب ـ ـ ــد ﷲ املس ـ ـ ــماة بكت ـ ـ ــاب التبي ـ ـ ــان ،تحقي ـ ـ ــق :ليـ ـ ـ ـڤ ـ ـ ــي
بروفنسال) ،القاهرة ،دار املعارف١٩٥٥ ،م( ،ص.١٣٠
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) (١٠١ابن الدالئي ،نصوص عن ٔالاندلس ،ص٨٩؛ ابن الخطيـبٕ ،الاحاطة ،ج،١
ص.٤١٩
) (١٠٢عبـ ــاس ،إحسـ ــان ،تـ ــاريخ ٔالادب ٔالاندلﺴ ـ ـ  -عصـ ــر الطوائـ ــف وامل ـ ـرابط ن،
)ب ﺮوت ،دار الشرق٢٠٠٨ ،م( ،ص.١١
) (١٠٣املراك ـ ـ  ،املعج ـ ــب ،ص٢٧١؛ اب ـ ــن س ـ ــعيد ،كت ـ ــاب الجغرافي ـ ــا ،تحقي ـ ــق:
إسماعيل العربي) ،ب ﺮوت ،املكتب التجاري١٩٧٠ ،م( ،ص.١٤٠
) (١٠٤طويل ،مملكة غرناطة ،ص.٦٩
) (١٠٥ابن الخطيب ،اللمحة البدرية ،ص.٨٢
) (١٠٦اب ــن ح ــزم ،أب ــو محم ــد ع ــي ب ــن أحم ــد بـ ـن س ــعيد ب ــن ح ــزم ٔالاندلﺴـ ـ )ت.
٤٥٦ه ــ( ،جمهــرة أنســاب العــرب) ،ب ــﺮوت ،دار الكتــب العلميــة١٤١٨ ،ه ــ(،
ص.٣٩٧
) (١٠٧مجهول ،تاريخ ٔالاندلس ،ص.١١١
) (١٠٨املقري ،نفح الطيب ،ج ،١ص.١٩٣
) (١٠٩مجهول ،املصدر السابق.١١٢ ،
) (١١٠ابن الدالئي ،مصدر سابق ،ص.٩٥
) (١١١ابن القوطية ،املصدر السابق ،ص.٣٥
) (١١٢ابن الدالئي ،مصدر سابق ،ص.٩٥
) (١١٣الخالدي ،ال ود تحت حكم املسلم ن ،ص.٣١
) (١١٤املرجع نفسه ،ص.٣٢
ُ
) (١١٥أبو يعقوب يوسف بن عبد املؤمن بن ع ي أمه وأم أخيه أبي حفص )عمر(
أسـمها زينـب ابنــة موﺳـ الضـرير تــو ى خالفـة املوحـدين بعــد وفـاة أبيـه ســنة
٥٥٨هـ؛ ُينظر :املراك  ،املعجب ،ص -١٦٦ص.١٦٧
) (١١٦مجهول ،تاريخ ٔالاندلس ،ص.١١٢
) (١١٧املصدر نفسه ،ص ١٠٤وص.١٢٧
) (١١٨ابن الدالئي ،املصدر السابق ،ص ١٧وما بعدها.
) (١١٩اب ـ ــو حنيف ـ ــة ال ـ ــدينوري ،أحم ـ ــد ب ـ ــن داود ال ـ ــدينوري )ت٢٨٢ .هـ ـ ــ(ٔ ،الاخب ـ ــار
الطــوال ،تحقيـق :عصــام محمــد الحــاج ع ــي) ،ب ــﺮوت ،دار الكتــب العلميــة،
١٤٢١هــ( ،ص٦١؛ وقــارن :اليعقــوبي ،أحمــد بــن إســحق بــن جعفــر بــن وهــب
بــن واضــح )ت٢٩٢هــ( ،تــاريخ اليعقــوبي ،تحقيــق :خليــل املنصــور) ،ب ــﺮوت،
دار الكتب العلمية١٤٢٣ ،هـ( ،ج ،٢ص.١٩٩
) (١٢٠مـ ــؤنس ،حس ـ ـ ن ،فجـ ــر ٔالانـ ــدلس -دراسـ ــة ـ ــي تـ ــاريخ ٔالانـ ــدلس مـ ــن الفـ ــتح
ٕالاس ــالمي إ ــى قي ــام الدول ــة ٔالاموي ــة) ،الق ــاهرة ،الش ــركة العربي ــة للطباع ــة
والنشر١٩٥٩ ،م( ،ص ٢وما بعدها.
(121) Isidoro of serille, op, Cit P. 28.
) (١٢٢السامرائي ،تاريخ العرب ،ص.١٨
) (١٢٣املرجع نفسه ،ص.١٩
) (١٢٤عبــاس ،رضــا هــادي ،اللقــاء الحضــاري ــي ٔالانــدلس) ،بغــداد ،دار الحــوراء،
٢٠٠٩م( ،ص.١٥٨
) (١٢٥السامرائي ،تاريخ العرب ،ص.١٩
) (١٢٦املرجع نفسه ،ص -١٩ص.٢٠
) (١٢٧مجهول ،أخبار مجموعة ،ص -١٣ص١٤؛ ابن عذارى ،ج ،٢ص.٩
) (١٢٨سالم ،تاريخ املسلم ن ،ص.١٣٣
) (١٢٩املرجع نفسه ،ص.١٣٣
) (١٣٠ابن الخطيب ،اللمحة البدرية ،ص.١٦
) (١٣١ابن ٔالاث ﺮ ،الكامل ،ج ،٤ص.٥٦٤
) (١٣٢املصدر نفسه ،ج ،٤ص.٥٦٤
) (١٣٣املعاضــيدي خاشــع ،تــاريخ الحضــارة العربيــة ــي ٔالانــدلس) ،بغــداد ،مطبعــة
جامعة بغداد١٩٨٨ ،م( ،ص.٢٢٢

) (١٣٤النب ــا ي ،أب ــو الحس ــن ب ــن عب ــد ﷲ ب ــن الحس ــن )ت٧٩٣ .ه ــ( ،ت ــاريخ قض ــاة
ٔالان ــدلس املس ــمى كت ــاب املرقب ــة العلي ــا فيم ــا يس ــتحق القض ــاء والفتي ــا،
)ب ﺮوت ،املكتب التجاري للطباعة والنشر ،د .ت( ،ص ٤١وما بعدها.
) (١٣٥مؤنس ،فجر ٔالاندلس ،ص٤٤٧؛ السامرائي ،تاريخ العرب ،ص.٤٤٠
) (١٣٦سليمان بن أسود )بن يعيش( بن سليمان بن جشبيد بن املع ـى بـن إدريـس
بــن محمــد بــن يوســف الغــافقي مــن أهــل قرطبــة ويك ـ أبــا أيــوب .استقضــاﻩ
ً
ٔالام ﺮ محمد بن عبد الرحمن )٢٧٣ -٢٣٨هـ( بقرطبة مرت ن ولـم يـزل قاضـيا
إ ــى أن تــو ي ٔالام ــﺮ محمــد ،وتــو ي القا ـ ســليمان وهــو ابــن خمــس وتســع ن
سنة؛ ُينظر :ابن الفر  ،تاريخ علماء ٔالاندلس ،ص -١٥٥ص.١٥٦
) (١٣٧محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن الحكــم بــن هشــام بــن عبــد الــرحمن بــن معاويــة
)الــداخل( بويــع لــه بأمــارة ٔالانــدلس بعــد وفــاة أبي ـه ســنة ٢٣٨ه ـ وتــو ي ســنة
٢٧٣هـ ـ ع ــن خم ــس وس ــت ن س ــنة .ك ــان أوح ــد قوم ــه ــي البالغ ــة والرجاح ــة،
م ًهــا عــن الخنــا والقبــيح مــن القــولُ .ينظــر :ابــن الخطيــب ،أعــالم ٔالاعــالم،
ج ،٢ص -٢١ص.٢٤
) (١٣٨النبا ي ،تاريخ قضاة ٔالاندلس ،ص -٧٨ص.٧٩
) (١٣٩املصدر نفسه ،ص.٧٩
ُ
) (١٤٠الخش ـ  ،أب ــو عب ــد ﷲ محم ــد ب ــن ح ــارث ب ــن أس ــد الق ﺮوان ــي )ت٣٦١ .ه ــ(،
قضاة قرطبة) ،القاهرة ،دار املعارف١٩٦٦ ،م( ،ص ١٥وما بعدها.
) (١٤١النبا ي ،تاريخ ،ص.٧٩
) (١٤٢سورة املائدة ،من ٓالاية ).(٤٨
) (١٤٣السـ ــامرائي ،عبـ ــد الحميـ ــد حس ـ ـ ن ،تـ ــاريخ حضـ ــارة املغـ ــرب ؤالانـ ــدلس ـ ــي
عهدي املرابط ن واملوحدين) ،طرابلس ،دار شموع ،د .ت( ،ص.٢٥٢
) (١٤٤الح ي ،التاريخ ٔالاندلﺴ .٣٠٢ ،
) (١٤٥ابن عذارى ،البيان املغرب ،ج ،٤ص.٤١
) (١٤٦أش ــباخ ،يوس ــف ،ت ــاريخ ٔالان ــدلس ــي عه ــد امل ــرابط ن واملوح ــدين ،ترجم ــة
محمـد عبــد ﷲ عنـان) ،القــاهرة ،مطبعـة لجنــة التـأليف وال ﺮجمــة والنشــر،
١٣٥٩هـ( ،ص.٨٢
) (١٤٧هيكل ،أحمدٔ ،الادب ٔالاندلﺴـ مـن الفـتح إ ـى سـقوط الخالفـة) ،القـاهرة،
دار املعارف ،د .ت( ،ص.٣٩
) (١٤٨اب ـ ــن خاق ـ ــان ،أب ـ ــو نص ـ ــر الف ـ ــتح ب ـ ــن محم ـ ــد ٔالاش ـ ــبي ي )ت٥٢٨ .ه ـ ــ( ،قالئ ـ ــد
العقيـ ـ ــان ـ ـ ــي محاسـ ـ ــن الزمـ ـ ــان) ،القـ ـ ــاهرة ،مكتبـ ـ ــة ال ضـ ـ ــة١٢٨٤ ،ه ـ ـ ــ(،
ص.١٨٣
) (١٤٩الس ـ ــيوطي ،ج ـ ــالل ال ـ ــدين عب ـ ــد ال ـ ــرحمن ب ـ ــن أب ـ ــي بك ـ ــر )ت٩١١.ه ـ ــ( ،ت ـ ــاريخ
الخلف ــاء ،تحقي ــق :محم ــد م ــي ال ــدين عب ــد الحمي ــد) ،ب ــﺮوت ،دار الجي ــل،
١٤٠٨هـ( ،ص.٥٩٢
) (١٥٠ابن خاقان ،قالئد العقيان ،ص.١٨٥
) (١٥١اب ــن أب ــي أص ــيبعة ،موف ــق ال ــدين أب ــي العب ــاس أحم ــد ب ــن القاس ــم الس ــعدي
الخزر ــي )ت٦٦٨ .ه ــ( ،عي ــون ٔالانب ــاء ــي طبق ــات ٔالاطب ــاء ،تحقيــق :محمــد
باسل عيون السود) ،ب ﺮوت ،دار الكتب العلمية١٤١٩ ،هـ( ،ص.٤٥٨
) (١٥٢بالنثي ــا ،أنخ ــل جنتال ــث ،ت ــاريخ الفك ــر ٔالاندلﺴـ ـ  ،ترجم ــة :حسـ ـ ن م ــؤنس،
)القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية١٤٢٩ ،هـ( ،ص.٥١٩
) (١٥٣بالنثيا ،تاريخ الفكر ٔالاندلﺴ  ،ص.٥١٩
) (١٥٤اب ــن حي ــان ،أب ــو م ــروان حي ــان ب ــن خلــف )٤٦٩ه ــ( ،املقت ــبس ــي أخب ــار بل ــد
ٔالان ــدلس ،تحقي ــق :ب .ش ــاليتا وآخ ــرون) ،مدري ــد ،امله ــد الاس ــباني الغرب ــي،
١٩٧٩م( ،ص -٤٥٤ص.٤٥٥
) (١٥٥بالنثيا ،تاريخ ،ص ٥١٩و ص.٥٤٧
) (١٥٦ابن الدالئي ،ترصع ٔالاخبار ،ص ٧وما بعدها؛ البكري ،املسالك واملمالـك،
ص -١٧٨ص.١٧٩
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) (١٥٧دويلـة أو مملكــة غرناطـة ال ـ قامـت ع ــى يـد قبائــل ب ـ زيــري مـن ال ﺮبــر ســنة
٤٨٣ -٤٠٣ه ـ مؤسســها زاوي بــن زيــري بــن منــاد إذ ســميت هــذﻩ اململكــة بب ـ
منــاد ً
أيضــا .أســقطها املرابطــون ســنة ٤٨٣ه ـ ضــمن سياســة توحيــد الكلمــة
ورص الصـ ــفوف ضـ ــد ممالـ ــك النصـ ــارى تلـ ــك السياسـ ــة ال ـ ـ أتبعهـ ــا أم ـ ــﺮ
املســلم ن يوســف بــن تاشــف ن وتــم ضــم ٔالانــدلس إ ــى عــدوة املغــربُ .ينظــر:
ابن الخطيبٕ ،الاحاطة ،ج ،١ص ١٤٠وما بعدها.
) (١٥٨ابــن حــزم ،الفصــل ــي امللــل ؤالاهــواء والنحــل) ،القــاهرة ،املطبعــة ٔالادبيــة،
١٣١٧هـ( ،ج ،١ص.١٥٢
) (١٥٩ابــن حــزم ،رســائل ابــن حــزم ،تحقيــق :إحســان عبــاس) ،ب ــﺮوت ،املؤسســة
العربية للدراسات والنشر١٩٨٠ ،م( ،ج ،٣ص.٤١
) (١٦٠صاعد ٔالاندلﺴ  ،أبو القاسم صاعد بن أحمد )ت٤٦٢ .هـ( ،طبقات ٔالامم،
تحقيـ ـ ــقٔ :الاب لـ ـ ــويس شـ ـ ــيخو اليسـ ـ ــو ي) ،ب ـ ـ ــﺮوت ،املطبعـ ـ ــة الكاثوليكيـ ـ ــة،
١٩١٢م( ،ص.٩٠
) (١٦١ابــن بســام ،أبــو الحســن ع ــي الشــن ﺮي )ت٥٤٢ .ه ــ( ،الــذخ ﺮة ــي محاســن
أهـ ــل الخ ـ ــﺮة ،تحقيـ ــق :إحسـ ــان عبـ ــاس) ،ب ـ ــﺮوت ،دار الثقافـ ــة١٩٧٩ ،م(،
ق ،١ص.٧٦١
) (١٦٢بروكلم ــان ،ك ــارل ،تـ ــاريخ الشـ ــعوب ٕالاسـ ــالمية ،ترجم ــة :نبي ــه ف ــارس ومن ــﺮ
بلعبكي) ،ب ﺮوت ،دار العلم للمالي ن١٩٦٥ ،م( ،ص.٣١٥
) (١٦٣دوزي ،ر ،.ملـ ــوك الطوائـ ــف ونظـ ــرات ـ ــي تـ ــاريخ ٕالاسـ ــالم ،ترجمـ ــة :كامـ ــل
كيالني) ،القاهرة ،دار ال ضة١٩٦٣ ،م( ،ص.٣٩
) (١٦٤ابن حزم ،رسائل ابن حزم ،ج ،٣ص ٩وما بعدها.
ُ
) (١٦٥ابن سعيد ،املغرب ي ح ى املغرب ،ج ،٢ص.١١٤
) (١٦٦الضـ  ،أبــو جعفـر أحمــد بــن ي ـي بــن عم ــﺮة )ت٥٩٩ .هــ( ،بغيــة امللــتمس ــي
تاريخ رجال أهل ٔالاندلس ،تحقيق :صالح الدين الهـواري) ،ب ـﺮوت ،املكتبـة
العصرية١٤٢٦ ،هـ( ،ص.٢٠٥
) (١٦٧ابن سعيد ،املغرب ي ح ى املغرب ،ج ،٢ص -١٣٢ص.١٣٣
) (١٦٨املصدر نفسه ،ج ،٢ص.١٣٣
) (١٦٩أم ــﺮ املسـ ــلم ن ع ـ ــي بـ ــن يوسـ ــف بـ ــن تاشـ ــف ن الابـ ــن الثالـ ــث ليوسـ ــف بـ ــن
تاشــف ن وتقلــد أمــرة املســلم ن بعــد وفــاة أبيــه ســنة ٥٠٠ه ـ كــان ع ــى جانــب
كب ــﺮ م ــن النب ــل والجـ ـرأة والش ــجاعة ،ق ــارع ممال ــك النص ــارى ودح ــرهم ــي
مواقع كث ﺮة تجسدت به كل صفات النبل واملروءة ورعاية العلم والعلماء،
تــو ي ســنة ٥٣٧ه ـ وخلفــه أبنــه تاشــف نُ .ينظــر :ابــن أبــي زرع ،ع ــي بــن عبــد
ﷲ )ت٧٤١.هـ(ٔ ،الانيس املطرب بروض القرطاس ـي أخبـار ملـوك املغـرب
وت ـ ــاريخ مدين ـ ــة ف ـ ــاس) ،الرب ـ ــاط ،املطبع ـ ــة الوطني ـ ــة ،د .ت( ،ص ١٥٧وم ـ ــا
بعدها.
) (١٧٠موقع ــة الزالق ــة الش ــه ﺮة ال ـ ـ ح ــدثت ــي رج ــب س ــنة ٤٧٩ه ـ ـ بـ ـ ن جي ــوش
املسـ ــلم ن بقي ـ ــادة أم ـ ــﺮ املس ـ ــلم ن يوسـ ــف بـ ــن تاش ـ ــف ن وممال ـ ــك النصـ ــارى
ً
بزعامــة مملكــة قشــتالة ال ـ رد جيشــها ع ــى أعقابــه مـ ً
ـدحورا ممزقــا ،وكــان
نصـ ًـرا مــؤز ًرا أعــاد أمجــاد وبطــوالت الصــدر ٔالاول مــن ٕالاســالم ،وأخــر ســقوط
ٔالانــدلس ألك ــﺮ مــن أربعــة قــرونُ .ينظــر :ابــن بلق ـ ن ،التبيــان ،ص ،١٠٦ابــن
الخطيب ،أعمال ٔالاعالم ،ج ،٢ص ٣٨٨وما بعدها.
) (١٧١ابن عذارى ،ج ،٤ص.٤١
) (١٧٢املراك  ،املعجب ،ص.٢١٧
) (١٧٣املصدر نفسه ،ص.٢١٧
) (١٧٤ابن أبي اصيبعة ،عيون الانباء ،ص.٤٤٨
) (١٧٥املصدر نفسه ،ص.٤٤٨
) (١٧٦ابــن جلجــل ،ســليمان بــن حســان )ت٣٧٧.ه ــ( ،طبقــات ٔالاطبــاء والحكمــاء،
تحقيق :فؤاد سيد) ،القاهرة ،مطبعة املعهد الفرنﺴ ١٩٥٥ ،م( ،ص.٣٣
) (١٧٧صاعد ،طبقات ٔالامم ،ص.٨٩

) (١٧٨ابن أبي أصيبعة ،عيون ٔالانباء ،ص.٤٥٧
) (١٧٩مجاه ــد ب ــن عب ــد ﷲ الع ــامري أب ــو الج ــيش املوف ــق ،م ــو ى عب ــد ال ــرحمن
الناصــر ابــن املنصــور محمــد بــن أبــي عــامر ،كــان مــن أهــل ٔالادب والشــجاعة
واملحبة للعلوم وأهلهـا ،نشـأ بقرطبـة وكـان لـه همـة وجـالدة وجـرأة ،و ـي أيـام
الفتنة قصد هو ي من تبعه الجزائر الشرقية ،فغلب عل ا وحماها .للمزيـد
ُينظـ ــرُ :
الحميـ ــدي ،أبـ ــو عبـ ــد ﷲ محمـ ــد بـ ــن أبـ ــي نصـ ــر فتـ ــوح )ت٤٨٨ .ه ـ ــ(،
جــذوة املقتــبس ــي ذكــر والة ٔالانــدلس وأســماء رواة الحــديث وأهــل الفقــه
ؤالادب وذوي النباه ــة والش ــعر ،تحقيــق :صــالح ال ــدين الهــواري) ،ب ــﺮوت،
املكتبة العصرية١٤٢٥ ،هـ( ،ص٣٤٤؛ ياقوت ،معجم ٔالادباء ،تحقيق :عمر
فاروق الطباع) ،ب ﺮوت ،مؤسسة املعارف١٩٩٩ ،م( ،ج ،٦ص.٢٩٨
) (١٨٠ابن أبي أصيبعة ،عيون ٔالانباء ،ص.٤٥٧
) (١٨١صاعد ،طبقات ،ص٩٠؛ ابن أبي اصيبعة ،عيون ،ص.٤٥٨
) (١٨٢املصدر نفسه ،ص.٩٠
) (١٨٣ابن أبي اصيبعة ،ص.٤٥٨
) (١٨٤املصدر نفسه ،ص.٤٥٨
) (١٨٥بالنثيا ،تاريخ الفكر ٔالاندلﺴ  ،ص.٥٦٢
) (١٨٦صاعد ،طبقات ،ص.٨٩
) (١٨٧بالنثيا ،تاريخ الفكر ،ص.٤٢
) (١٨٨املرجع نفسه ،ص.٤٠٨
) (١٨٩املرجع نفسه ،ص.٥٥٢
) (١٩٠املرجع نفسه ،ص.٥٥٣
) (١٩١صاعد ،طبقات ،ص -٨٨ص.٨٩
) (١٩٢املصدر نفسه ،ص.٨٩
) (١٩٣ابن أبي أصيبعة ،ص.٤٥٧
) (١٩٤املصدر نفسه ،ص.٤٥٧
) (١٩٥صاعد ،طبقات ،ص.٨٩
) (١٩٦بالنثيا ،تاريخ ،ص.٥٦٢
) (١٩٧مجه ــول ،مجاه ــد ،آخ ــر أي ــام غرناط ــة -نب ــذة العص ــر ــي أخب ــار مل ــوك ب ـ ـ
نصـ ــر ،تحقي ـ ــق :محمـ ــد رضـ ــوان الدايـ ــة) ،دمشـ ــق ،دار الفكـ ــر١٤٢٣ ،ه ـ ــ(،
ص.١١١
) (١٩٨ف ــروخ ،عم ــر ،الع ــرب وٕالاس ــالم ــي الح ــوض الغرب ــي م ــن البح ــر ٔالاب ــيض
املتوسط) ،ب ﺮوت ،دار الكتاب العربي١٤٠١ ،هـ( ،ص.١٨٣
) (١٩٩ابـ ــن صـ ــاحب الصـ ــالة ،أبـ ــو مـ ــروان عبـ ــد امللـ ــك بـ ــن محمـ ــد بـ ــن أحمـ ــد )ت.
٥٩٤ه ــ( ،املــن باإلمامــة ع ــى املستضــعف ن بــأن جعلهــم ﷲ أئمــة وجعلهــم
الـ ــوارث ن ،تحقي ــق :عب ــد اله ــادي الت ــازي) ،ب ــﺮوت ،دار الثقاف ــة١٩٨٣ ،م(،
ص.٤٠٠
) (٢٠٠ابن صاحب الصالة ،املن باإلمالة ،ص.٤٠٠
) (٢٠١الخالدي ،ال ود ،ص.٨٣
) (٢٠٢املرجع نفسه ،ص ٩٢وما بعدها.
) (٢٠٣بالنثيا ،تاريخ الفكر ،ص.٤٠
) (٢٠٤ابن أبي أصيبعة ،عيون ،ص.٤٥٩
) (٢٠٥ابن بشكوال ،أبو القاسم خلف بن عبد امللك )ت٥٧٨.هـ( ،الصلة ي تـاريخ
علماء ٔالاندلس ،تحقيق :صالح الدين الهواري) ،ب ﺮوت ،املكتبة العصرية،
١٤٢٣هـ( ،ج ،٢ص.٤٨٣
) (٢٠٦ابن أبي أصيبعة ،عيون ،ص.٤٤٤
) (٢٠٧املصدر نفسه ،ص.٤٤٤
) (٢٠٨القفط ــي ،جمـ ــال ال ــدين أبـ ــو الحسـ ــن ع ــي بـ ــن يوس ــف )ت٦٤٦.هـ ــ( ،تـ ــاريخ
الحكمـاء -وهــو مختصــر الزوزنـي املســم ب ـ املنتخبــات امللتقطــات مــن كتــاب
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أخبــار لعلمــاء بأخبــار الحكمــاء) ،لي ـ ك ،مطبعــة ل ــﺮت١٩٠٣ ،م( ،ص١٤٣؛
بالنثيا ،تاريخ ،ص.٥٦٠
) (٢٠٩هنداوي ،إبراهيم موﺳ ٔ ،الاثر العربي ـي الفكـر ال ـودي) ،القـاهرة ،مكتبـة
ٔالانجلو املصرية١٩٦٣ ،م( ،ص ١٧١وما بعدها.
) (٢١٠كونستبل ،اوليفياريم  ،التجـارة والتجـار ـي ٔالانـدلس ،تعريـب ،فيصـل عبـد
ﷲ) ،الرياض ،مكتبة العبيكان١٤٢٣ ،هـ( ،ص.١١٣
) (٢١١كونستبل ،التجارة والتجار ،ص.١١٣
) (٢١٢املرجع نفسه ،ص.١١٤
) (٢١٣النملة ،ع ي بن إبراهيم ،صناعة الكراهية ب ن الثقافات واثـر الاستشـراق
ي افتعالها) ،دمشق ،دار الفكر١٤٣٠ ،هـ( ،ص.٤٨
) (٢١٤كاهن ،كلودٕ ،الاسـالم منـذ نشـؤﻩ ح ـ ظهـور السـلطنة العثمانيـة ،ترجمـة:
حس ـ ـ ـ ن جـ ـ ــواد قبيﺴ ـ ـ ـ ) ،ب ـ ـ ــﺮوت ،املنظمـ ـ ــة العربيـ ـ ــة ال ﺮجمـ ـ ــة٢٠١٠ ،م(،
ص٢٠٥؛ وللمزيـ ـ ــد ُينظ ـ ـ ــر :هي ـ ـ ــك ،ج ـ ـ ـ ن ،الج ـ ـ ــذور العربي ـ ـ ــة للرأس ـ ـ ــمالية
ٔالاوربيــة ،ترجمــة :محمــود حــداد) ،ب ــﺮوت ،الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون،
١٤٢٩هـ( ،ص ٦٧وما بعدها.
) (٢١٥ك ــاهن ،الش ــرق والغ ــرب زم ــن الح ــرب الص ــليبية ،ترجم ــة :أحم ــد الش ــيخ،
)القاهرة ،سينا للنشر١٩٩٥ ،م( ،ص.٣٥
) (٢١٦امل ــالح ،هاش ــم ي ــي ،الحض ــارة ٕالاس ــالمية وآف ــاق املس ــتقبل) ،ب ــﺮوت ،دار
الكتب العلمية٢٠١٠ ،م( ،ص.٥٥
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This paper is devoted to highlight the theme
of the Modern Movement and to demonstrate
the architectural situation in the sixties,
through the views of its founders and opposers.
This paper explores the theme of Modern
Movement as a beginning that has a formative
stage and an endeavor (established thought).
In so doing an attempt will be made to highlight
the contribution of two founders, namely, the
French architect Le Corbusier and the German
architect Bruno Taut. Another attempt will be
made to demonstrate the role of two schools of
thought of Modern Movement, those are the
Bauhaus and Di Stjil. This paper explore the
attitude of Modern Movement towards history
and demonstrate the role of CIAM (Congres
Internationaux d`Architecture Modern), in
forming its theme. It argues that the collapse of
CIAM on the hands of young architects led to
the chaos of the architectural situation in the
sixties of the twentieth century and paved the
ground for the advancement of alternative
trends, like Post-Modern and Deconstruction.
One more attempt will be made to
demonstrate the views of opposers of Modern
Movement through trends like: New Brutalism
and Archigram; groups like Procrustes Club and
CASE (Conference of Architects for the Study of
the Environment); and personal approaches.
This paper will display the role of architectural
critics and historians in their attempts to dress
the practice of personal approaches a
theoretical mold that contain theory and
practice.
This paper will focus upon the personal
interest and ambitions of opposers of Modern
Movement and concluded that this reason was
behind the chaos that took place in the sixties of
the past century and continued until now.

Introduction

This paper is endeavoring to highlight the
theme of Modern Movement and to
demonstrate the architectural situation in the
sixties of the twentieth century, through the
views of its founders and opposers. It explores
the theme of Modern Movement as a beginning
that has a formative stage and an endeavor
(established thought). In so doing an attempt
will be made to highlight the contribution of
two of its founders namely, the French architect
Le Corbusier and the German architect Bruno
Taut. And the role of two schools of thought
that constituted its theme, those are the
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Le Corbusier
The contribution of Le Corbusier extended
over two stages: firstly, his individual
contribution, which extended from his early
practice until 1928 or the beginning of CIAM;
secondly, his contribution in CIAM, as will be
displayed later, as part of the collective
contribution in the Modern Movement. The
following discussions will be devoted to his
individual contribution.
The outcome of the first stage consisted of
the five points and the three reminders to
architects. In 1926 Le Corbusier and his
partner P. Jeaneret published a document5
which emphasized their views, for the new
architecture. They indicated five points as
major principles in design process, these are:
1- Pilots
2- The free plan
3- The free facade
4- The length way windows
5- The roof garden
Giedion (1978:524) considered these points
as a liaison between contemporary architecture
and contemporary construction. Benevolo
(197:470) argued that the five points were
standard elements of the new architecture, and
they gave rise to endless debate between
modernists and traditionalists. He also argued
that the five points, on one hand, presented a
method of design, and on the other hand, they
were the only means that the new architecture
could find its right place in culture. More to the
point, Hatje (1975) indicated that the five
points constituted a theory of aesthetic and a
radical functional renovation. Where in the
first case, buildings reduced to their pure
geometrical shapes of rectangle, plane, surface,
cube and cylinder. In the second case, the five
points enhanced and emphasized the famous
notions of Le Corbusier: “the house is a
machine for living in”, 6 “style is a lie” and
“architecture is the masterly, correct and
magnificent play of masses brought together in
light”. The point at issue in Le Corbusier's
views is the interaction between aesthetic and
function (beauty and utility). Le Corbusier

Historical Kan Periodical

Modern Movement
After general acceptance of Modern
Architecture in the Western world1 and,
perhaps, into other regions of the world,
particularly in the early years of the post-war2
period. The situation seems to have changed, a
setback occurred, and severe criticism3 of
Modern Movement took place. However in
order to understand these situation it seems
necessary to understand the theme of Modern
Movement.
The theme of Modern Movement goes back
to the early years of its beginning, to the
individual and collective contributions of its
founders, to the Bauhaus school De Stijl and to
CIAM (Congres Internationaux d'Architecture
Moderne). In this paper I shall be focusing on
the views of two individuals and their collective
contributions.
For instance, Benevolo
(1971:471) indicated the unity of Modern
Movement via the collective experience of
individuals like Mendelsohn,4 Le Corbusier,
Oud, and Dudok, despite their different cultural,
environmental, educational, and perhaps
political backgrounds. I shall also highlight the
ideas and achievements of CIAM.
As a case in point, an attempt will be made
to highlight the individual contribution of Le
Corbusier and the German architect Bruno
Taut. For although both had different cultural,

environmental and educational backgrounds,
they both arrived at almost the same views in
their attempts to theorize the Modern
Movement.
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Bauhaus and Di Stjil. Another attempt will be
made to explore the attitude of Modern
Movement towards history and to demonstrate
the role of CIAM (Congres Internationaux
d`Architecture Modern).
This paper will explore the architectural
situation in the sixties. It will display the views
of opposers of Modern Movement through
trends like New Brutalism and Archigram;
groups like Procrustes Club and CASE
(Conference of Architects for the Study of the
Environment);
and
indicate
personal
approaches of architects and the role of
architectural critics and historians. This paper
will focus upon the personal interest and
ambitions of opposers that motivated their
attack on Modern Movement. And argues that
the collapse of CIAM, so much so the collapse of
Modern Movement, on the hands of young
architects led to the chaos of the architectural
situation in the sixties and paved the ground for
the advancement of alternative trends, like
Post-Modern and Deconstruction.

Researches

א
Seventh Year

Issue (24) – June 2014

165

DR. BADI` AL-ABED | Jordan

Bruno Taut
Interesting enough, another five points were
put forward by the German architect Bruno
Taut7 in 1929, these are:
1-The essential requirement in every building
is the fulfillment of the utmost possible utility.
2-The construction material and system must
be totally related to its primary need.
3-The “beauty consists in the direct
relationship between building and its
purpose” (function).
4-The plan is the generator of
the facade,
consequently the generator of aesthetic. He
also argued that anything which works well
must look good.
5-The house is no longer an isolated entity, but
it has a relationship with the Surrounding
buildings. As a result of this relationship, the
house is the outcome of a collective and social
way of thinking.
From the previous points one may argue the
similarity of the contributions of Le Corbusier

The Bauhaus
For instance, the Bauhaus was representing
both: an educational institution and a school of
thought. The endeavors of the first as indicated
by Gropius (1976) The New Architecture and
the Bauhaus, were:
1-To unite art and craft by using architecture as
"intermediary";
2-To establish a type of team-work and to
encourage the collaborative
spirit among
the faculty and student body of the school;
3-To create “type-forms” that fulfills the
technical, aesthetic and commercial demands.
As a school of thought, the Bauhaus
embraced the belief that architecture is the
outcome of the intellectual, social and technical
conditions of our age, Gropius (1976). The
Bauhaus, also, initiated the notion that
“architecture cannot be limited to the
fulfillment of its structural function”.

Historical Kan Periodical

He argued that mass is the element by which
our senses perceive, measure and effect. The
surface is the envelope of the mass, it is the
means of diminishing or enlarging the
sensation given by the mass. And the plan is the
generator of both mass and surface, in which,
the whole is determined and fixed. Le Corbusier
highlighted the role of the plan in the design
process and emphasized the inseparable
relation (unity) between aesthetic and function,
when he argued that when a thing responds to
a need, it is beautiful.
Finally one may argue that the five points
and the three reminders demonstrated the first
stage of the contribution of Le Corbusier, which
in my view constituted essential part of the
theme of Modern Movement. However one may
argue that this contribution influenced and
partly is still influencing the practice of
architecture. Nevertheless the second stage of
the contribution of Le Courbiser will be
interpreted later in the discussions of CIAM in
this paper. But for now I shall take the time to
highlight the contribution of the German
architect Bruno Taut.

and Bruno Taut. Both were emphasizing the
role of the plan as the generator of design along
with the unity between aesthetic and function.
This unity, in its turn, created two phenomena:
one of a technical tendency, and the other of a
cultural one, in which both were interrelated.
The first one initiated a new process or method
of design, in which, Bruno Taut8 argued: there is
no “separation between facade and plan,
between street and courtyard, between front
and back …and no detail is valid on its own, but
it is a necessary part of the whole”. The
technical tendency, in its turn, stopped and
perhaps attempted to suppress the traditional
process of design. As a result of this, the
cultural tendency took place. Furthermore, this
situation had been termed culturally by
historians; like Giedion (1978); Scully (1976)
and Tafuri (1980b), and critics like Jencks
(1977a) and Brolin (1976), and architects such
as Gropius (1976), Venturi (1977), Eisenman
(1963) and Stern (1980a); as a break with
history.
Nevertheless, these tendencies were
indicated by other architects in their
contribution to Modern Movement, like the
German architect Gropius, the Dutch architects
Oud and Dudok. But our concern will center
upon their contribution as members of groups
or a body of persons, who joined a school of
thought or other intellectual disciplines like the
Bauhaus school or De Stijl “movement”, which
will be highlighted in the following discussion.
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(1960) Towards A New Architecture,
emphasized this interaction via his three
reminders to architects:
1- Mass
2- Surface
3- Plan
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De Stijl
The break with tradition was a main point in
the “ideology” of De Stijl, Hatje (1975). De Stijl,
according to Hatje, was a group of artists and
architects formed in Leiden in 1917. Mondrian,
Van Doesburg, and Oud were remarkable
members of this group. The architecture of this
group was influenced by cubism, where right
angles, smooth walls and open space were in
order. De Stijl introduced a new relationship
between material and form, Hatje (1975). For
instance, colors were used to define space and
no longer for decorative purposes. Bricks were
excluded as a finish building material because it
gave a color effect that contradicted the smooth
surfaces of walls. Nevertheless, Hatje (1975)
indicated that De Stijl was an aesthetic theory
that differed from “functionalism and the
international style” because it had fixed notions
of aesthetic, while Modern Movement aesthetic
was based upon the unity of form and function.
However, Benevolo (1971:410) indicated a
retreat in the theme of De Stijl, particularly in
the main points: right angle forms, smooth
walls and colors were no longer demarking the
end product of De Stijl. Instead, they emerged
in a new way. Oud, after his break, accepted the
traditional building types and used bricks in his
buildings. This retreat in the theme of De Stijl
was displayed by Oud18:

Historical Kan Periodical

beginning15, Modern Movement needs to
establish
relationships
with
existing
architecture
of
either
continuity
or
discontinuity or an amalgamation of both. In
our case, it was discontinuity. As a result of
this, the founders of Modern Movement
accepted the rupture with traditional
architecture (past or history). But when they
found that they could not continue as they
were, because “it is very difficult to begin with a
wholly new start”. Particularly when they
measure the old commitments16, “loyalties”,
and pressures inhibit the substitution of
traditional architecture, add to this that the
beginning made the focus of attention17 and
started to occupy the foreground, so it has the
status of actuality. The founders, then, found
that it was easier for them to inflect and
perhaps retreat from the rupture with history.
However, the retreat of the founders did not
escape the accusation of the Modern Movement
of being anti-traditional, as will be displayed in
the contribution of De Stijl.

ISSN: 2090 – 0449

Consequently, the Bauhaus endeavored to
purify the new architecture from the ad-hoc9
interpretation of its theme and the “true
motives” of its founders, like: “functionalism
and fitness for purpose equal beauty”,
“rationalism” and “standardization” were anti
craft. The Bauhaus adopted standardization as
an exemplary principle that artistic design10 is
an integral part of the stuff of life. It also
adopted rationalism11 to purify the new
architecture from the dominance of ornament
and to create a new aesthetic conception12 via
the natural relation of the parts of buildings.
Gropius (1976:111) negated the claim that
the “New Architecture is based on an antitraditional
obsession
for
mechanistic
technique”, despite the fact that Gropius
(1976:19) argued that “a breach has been made
with the past, which allows us to envisage a
new aspect of architecture corresponding to the
technical civilization of the age we live in”. This
negation also contradicts the contribution of Le
Corbusier13, which was based on an interest
with industry. What matters, in my view, is
more than this contradiction. This negation
may affect the whole process of establishing the
New Architecture: as a beginning, a formative
stage, and an established thought with an
endeavor, and more importantly, as a
revolution against an established thought (style
or movement).
But, as far as the New
Architecture went over this entire process14,
one may argue that the negation of Gropius had
no grounds and did not change the fact that the
New Architecture is anti-traditional and
obsessed with the technology of the ages.
Here one has to clear a contradictory point
concerning the relationship of the New
Architecture with history. For although both Le
Corbusier and Gropius initiated a break with
history, both were influenced by it to some
extent. For instance Le Corbusier (1960:31)
recorded his admiration of the pure forms of
the historical architecture of the Egyptian,
Greek and Roman, such as the Pyramids, the
Parthenon and the Coliseum. While he did not
admire the Gothic architecture because of its
“complex” geometry. Gropius (1976:112) also
recorded his relationship with the tradition of
the German architect Schinkel. Consequently
both were influenced with history.
One may explain this paradoxical attitude of
the Modern Movement to history by displaying
the process of its establishment.
As a
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It seems clear from the previous discussion
that the views of Gropius (Bauhaus) and Oud
(De Stjil) did not consider rupture with history
as a major issue in the ideology of Modern
Movement; in fact, they emphasized their
retreat from this issue. However in the
following discussion I shall be highlighting the
relation of Modern Movement and history.
Modern Movement and History
This retreat emphasizes the view I have
indicated earlier, that it is difficult to have a
wholly new start. It also emphasizes that a new
beginning needs to reconsider its advancement
after getting the focus of attention. What I am
trying to show is that such modification in the
ideas of a beginning seems to be natural; as
ideas need more time to be tested before
already reached the status of established ideas.
As a result of this, some ideas proceeded, others
were modified and others were left behind.
The first (proceeded ideas) represented the
revolutionary aspect of a beginning. Those are
the distinguished ideas of any new beginning.
They mark its differences and constitute its

change from established beginnings (thought).
In the case of Modern Movement those were
the ideas that claim rupture with history, such
as the five points of Le Corbuiser and Bruno
Taut, modern technology and standardization
of the Bauhaus.
The second (modified ideas) represented
the constant aspects of society and culture, in
other words, the presence of history. Those,
Said (1978:34), Beginnings Intentions and
Method, called them: “old habits and loyalties”;
and Gropius (1975) called them tradition.
Those were the ideas that either continued or
neutralized, they could not be alienated in any
new beginning because they were the ideas that
prevented beginnings from having a wholly
new start.
In the case of the Modern
Movement, these ideas partly continued as in
the pure forms of Le Corbusier and partly
neutralized as technical and constructional
ideas. Ornaments in Modern Movement were
replaced, as aesthetic ideas, by structure and
alienated as architectural elements. Here one
should be aware of this contrast and that some
principles of architecture remained untouched
and continued, but in different techniques and
may be in new values and concepts. This in turn
proof that history cannot be alienated from any
new beginning.
Finally, the third type of ideas (left ideas),
that they neither supported the cause of a
beginning nor prevented its advancement, such
as, whether windows should be horizontal or
vertical, or whether roofs should be flat or
pitch, Benevolo (1971).
In the previous discussion I highlighted the
relation of Modern Movement with history. I
traced three types or phases of this relation via
analysis of the theme of Modern Movement as a
new beginning. The first represented the
claimed rupture with history. The second
emphasized the presence of history in the
theme and production of Modern Movement;
consequently it disputed the first one. The third
one neutralized the relation between Modern
Movement and history. In conclusion one may
argue that history was not alienated from the
theme of Modern Movement.
Having indicated the contribution of
individuals, schools of thought (institutions)
and the role of history, I found that the Bauhaus
and De Stijl despite their different
environmental and cultural background, seem
both to share the same principles. For instance,

Historical Kan Periodical

“...through this process of
decomposition I gained a new
sense of proportion, of space,
atmosphere, line and mass, color
and construction, but I realized
that the building that later
derived from it was developing
the most superficial aspect of my
early works. Such a development
seemed to me superficial for
architecture: it had really more
to do with painting and as far as
form was concerned it was too
hard and static. I abandoned it
and began to move in another
direction: a healthy, broad,
universal social architecture
could never come from this, from
so abstract and aesthetic. There
is no doubt, though, that neoplasticism
has
given
us
architectural values which I
would not like to see lost; but as
far as I am concerned it has done
this indirectly. My position is
similar to that of the alchemists
of the past, who did not find gold
in their search for gold, but some
other precious metal.”
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1-“Building” is an elementary human activity
tied to the development of life. Architecture
should express the spirit of the age, which
required a new concept of architecture that will
satisfy the material, spiritual and emotional
needs of contemporary life.
2-Architecture should meet the transformation
of social and economic structure of modern life.
3-Architecture should escape from the
influence of the academies.
4-The production of architecture should not be
treated as merchandise that required high
“profit”, instead it should meet the human
requirement with less profit.
5-Rationalization,
standardization
and
industrial production should applied in
design and employed in the production of
architecture.
6-Town planning is a functional discipline. It
should concern itself with: living, (housing),
working, recreation, landuse, organization of
transport, and legislation.
7-Architects should have a role in forming
public opinion in order to make the means and
resources of Modern Architecture known
particularly the problems of housing.
The outcome of discussions of the first CIAM
emphasized the theme of the new architecture
as interpreted via individual architects and
groups or institutions, not just as an aesthetic
or formalistic appeal but rather as an
established body of thought (movement) that
has an endeavor (end). Its endeavor spread
over a social concern and a technological
interest. This endeavor in its turn created a
kind of interrelation between society and
technology.28 It was demonstrated not only by
the use of new products of technology in
architecture, but in facilitating accommodation
for the new production in terms of architecture
and planning. This interrelation was oriented
to enhance the living, working and recreation
facilities of the public.
It is from this endeavor that perhaps Tafuri
(1976:101) argued that Modern architectural
ideology was defined technically. For although,
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CIAM
The similarity of the contributions of
different architects from different European
countries in founding and forming the theme of
Modern Movement seems to have its fruits in
the competition of the League of Nations where
similar design methods22 were used. This
presumable unity aroused the need to be
translated into association.
Interestingly
enough, the opportunity was offered by
Madame Helene de Mandrot23 - a “sincere and
intelligent lady”24 and a “patroness of art” - who
suggested a reunion of “creative spirits” at her
Chateau at La Sarraz, Switzerland. But her
project was turned to a more purposeful one
after consultation with Siegfried Giedion and Le
Corbusier.25 The first CIAM26 took place at La
Sarraz in 1928. Hatje (1975) indicated that the
aim of the first CIAM was “establishing a
program of action to drag architecture from the
academic impasse (it was, in fact, to drag it into
another) and to place it in its proper social and
economic milieu.” An agenda of six points was
prepared by Le Corbusier and put forward
before the participants; these points were
indicated by Benevolo (1971:498):
1-Modern technical knowledge and its
consequences
2-Standardization
3-Economy
4-Town planning
5-Education of the young
6-Realization: architecture and the
State

The discussions of these points were ended
with agreement and a statement27 was issued
emphasizing the views of the participants and
widening the theme of Modern Movement.
However the statement could be summarized in
the following points:
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Benevolo (1971:406-435), indicated that both
intellectual disciplines had the same beginning,
both were seeking pure figurative expression.19
And both consisted of artists and architects,
even Van Doesburg of De Stijl attempted
unsuccessfully to join the Bauhaus,20 and both
adopted the same attitude to history and the
“ideology of the plan.” 21
However, one may argue that the
contribution of the two intellectual disciplines
coincided with the individual contribution of Le
Corbusier and Taut. This emphasized the unity
of contribution among participants of Modern
Movement: individuals and institutions
(groups). In the following discussion I shall
have the time to display the role of CIAM
(Congres
Internationaux
d'Architecture
Moderne) in interpreting and unifying the
principles of the Modern Movement.
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The discussions in this congress were a
continuation of those of the first, so much so,
the case of CIAM 3 and in some since CIAM 4,
where the first was held in Brussels in 1930
and discussions were devoted to town
planning. In this congress, Hatje (1975) argued
that CIAM “was neither intellectually nor
organizationally prepared”. Here, Hatje alert to
the beginning of the impasse. In CIAM 4, which
was held in Athens in 1933, Hatje (1975)
indicated that discussion was devoted to the

1- Dwellings
2- Recreation
3- Work
4- Transportation
5- Historic buildings
Although these subjects were discussed in
the two previous congresses, discussion in this
congress was general, and less specifically
related to immediate practical problems than
were in the Frankfurt “Charter”, or Brussels
Report, Hatje (1975). However, discussions in
this congress had resulted in what has been
known as the Athens Charter. For Hatje (1975),
the Athens Charter initiated the beginning of
the “destruction” of CIAM, because he argued,
that the Athens Charter became more central
than the Charter of 1928 and the Brussels
“Statutes” of 1929.
Nevertheless, the
congresses that followed were continued in
much the same way. The delegates of CIAM8
were described by Hatje (1975) as unprepared
intellectually as those of CIAM4 of Athens, and
the result of discussions was “fashionable
cliches” which caused the “failure” of CIAM8.
This failure paved the way for CIAM9 to claim a
“clean break with both the mood and the
content of the Athens Charter”. 33 Team x
(CIAM10) took the chance and “set up the
personal, the particular and the precise”. 34
“Habitat” was the agenda of Team x, and
each delegate architect was asked to
present a project of his design and ready to
commit himself.35 A new spirit existed in
Team x, which constituted a direct
challenge to the established members of
CIAM, as a result of this, a split occurred at
the end of the congress.36 CIAM was in
ruins, and Team x proposed itself to be the
alternative to CIAM. But in 1959, another
CIAM took place, which was similar in
content to Team x, where particular
projects were discussed and individual
responsibility was accepted, Newman
(1961). At the end of this congress a
dispute occurred among the young
delegates and the founders, the young ones
voted to dissociate their activities from the
word CIAM. Hatje (1975) described this
event as neither a productive nor a
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1-To state the contemporary architectural
problems,
2-To restate the idea of modern architecture,
3-To disseminate this idea throughout the
technical, economical and social strata of
contemporary life,
4-To remain alert to the problems of
architecture.

conditions of towns and five subjects were put
forward before delegates, those were:
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one cannot escape the social concern of this
ideology, but one has to agree that the “wind”
was in favor of technology. For instance,
housing projects (habitat) were more
technically approached rather than socially,
and standardization29 was the ideal solution30
for these projects. In fact, the forms and
schemes of industrial production became part
of the architectural design and thinking.31 As a
result of this ideology, aesthetic experience was
revolutionized, and considered as a process to
be lived.
Finally, one may argue that the role of the
first CIAM helped in forming an ideology, which
in my view ended the formative stage of the
modern movement, and brought it to an
established one. It possessed a body of thought
and a conceptual world that governs the
practice of the new architecture and explains
its production. This ideology gained its
existence and acceptance, in place and time,
from the semi-international recognition
demonstrated in La Sarraz.
Nevertheless, the role of CIAM continued
over 11 meetings, partly advancing the ideology
of the Modern Movement, gaining new grounds
and acceptance and partly bringing it to an
impasse. For instance, the purpose of the CIAM
2 that took place in Frankfurt in 1929, was
directed at the advancement of the ideology of
the Modern Movement.32 Hatje (1975) traced
the aims of CIAM 2 as follows:
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New Brutalism
New Brutalism represents the irony of the
architectural situation in the sixties. The term
according to Banham (1966:10) had two
versions: the first was Swedish and called “Neo
Brutalist”; and the second was English called
“New Brutalism”. The latter was derived from
“Brutus”, the neck name of the English architect
Peter Smithson. Banham (1975:10) dissociated
between the two versions of the term. He
argued that Neo Brutalist is a stylistic label like
Neo-Classic and Neo Gothic, whereas the
second New Brutalism is in the “Brutalist
phrase an ethic not aesthetic”. It describes a
program or an attitude to architecture. Banham
indicated that the term New Brutalism was
spread and been adopted by young architect in
England.

Nevertheless the two terms were coined
to describe the design of Hunstanton school
made by the English architects Alison and
Peter Smithson. Since the school was built
in 1954 the term New Brutalism refers to
the austere quality of architecture
demonstrated in the honest presentation of
structure, building material and exposing
hidden material of the mechanical and
electrical installation. In spite of the fact
that the austerity of design went beyond
the ruthlessness design of Mies van der
Rohe and beton brut of Le Corbusier, but
these elements constituted part of the
theme of Modern Movement and not
invented by the Smithsons or New
Brutalism.
Furthermore, according to Hatje (1975),
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The Architectural Situation in the Sixties
Most of cultural phenomena if not all, in the
Western World, like: music, movies, paintings,
literature…etc. were experiencing, in the sixties,
radical changes or a kind of revolt against their
established structure. Architecture was not an
exception. In the following discussion I shall be
highlighting the architectural situation.
The architectural situation was a mixture of
presence and absence of a will established
Movement, namely Modern Architecture. It was
experiencing a retreat of recognition, after the
collapse of CIAM as I indicated earlier, and
ignorance of its conceptual world. Architects
and theoreticians attacked it and emphasized
the need for change. For instance the American
architect Venturi devoted his book Complexity
and Contradiction in Architecture, (first
published 1966) to attack the theme and
practice of Modern Movement and to manifests
his personal approach to architecture. The
American architect Stern also recorded in his
book New Direction In American Architecture,
(first published 1969), the rebel of the
architects of the “third generation modernist
(white architects)” against the formal
manifestation of Modern Movement. The
American historian Vincent Scully, in his
introduction to Venturi’s book, praised the

views and practice of Venturi and described
him as he was “ able to free himself from the
fixed patterns of thought and fashions of his
contemporaries [Modern Movement]”. The
English historian Reyner Banham attempted to
invent a body of thought to the architectural
practice known as New Brutalism.
However this situation resulted in forming
trends like New Brutalism and Archigram;
groups like Procrustes Club and CASE
(Conference of Architects for the Study of the
Environment); and personal approaches as
alternatives of Modern Movement. In the
following discussion I shall be highlighting
these alternatives starting with New Brutalism.

ISSN: 2090 – 0449

dignified outcome to thirty years of
international activity. This psychological
event ended the role of CIAM as “the major
instrument through which the ideas of
Modern Architecture and town planning
were made known to the world”, Hatje
(1975).
The collapse of CIAM marks the beginning of
the retreat of the ideology of Modern
Movement and led to the unstable architectural
situation of the late sixties. It eases the way for
young architects to claim new trends, to form
groups and to claim individual approaches. It
also paved the grounds for some critics and
historians, who find this event, perhaps invest
it, as opportunity to claim a body of ideas and to
formulate a conceptual world for each
approach. Needless to mention the role of the
architectural journalism in increasing the
unstable architectural situation of the sixties
via publishing the views of architects, critics
and historians. However in the following
discussion I shall be highlighting the
architectural situation of the sixties.
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On these grounds the Smithsons
themselves did not consider New Brutalism
as an alternative to Modern Movement in
spite of the fact that its austerity exceeded
the ideal of Modern Movement, namely,
honest presentation of building material.
But it did challenge the aesthetic ideals of

Modern Movement, via its ethical claim and
dominant presence during the late fifties
and early sixties.

Archigram:
Archigram was a British contribution to
architecture. It was a group of six architects39
came together in 1960. They publish a
magazine under the title Archigram. The first
issue appeared in 1961 and the group where
known by the same name of the magazine soon
after its distribution, Lampugnan (1986:16).
Banham (1976:89) considered the first issue
as information sheet intended to record the
forgotten projects of students and failed
competition entries. He ascribed the reasons
for this publication to the fact that the group
wants to take revenge of the “Establishment”, to
by pass the decaying Bauhaus image and the
dissemination of information. The magazine
was a means of telling students and young
architects about the extraordinary goings on
which were concealed by official professional
press and faculties.
However the theme or rather the technique
of Archigram as recorded by Banham (1976:85104) was: architecture by drawing, fantasy,
science fiction, kits of parts, bits and pieces and
do it yourself. The group went on, according to
Jencks (1980c: 280-298) to oppose every
modern “ideal” and to liberate man from all the
constraints and categories of the past and
sensed the idea of absolute freedom.
Finally Archigram trend as a practical
beginning made the focus of attention. It’s
clearly mark the opposers' views of Modern
Movement and demonstrated part of the
architectural situation in the sixties. However
in the following discussion I shall be
highlighting the role of the groups, Procrustes
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Finally one may argue that New Brutalism
was not an intellectual beginning. It did not
prove to be a project underway. It had no
formative stage, nor had an endeavor or
established thought. But as a practical
beginning it made the focus of attention and
acquired a quiet good presence. Furthermore
the Smithsons gained a good deal of publicity
and perhaps satisfied their ambition.
In the previous discussion I highlighted the
contribution of New Brutalism and emphasized
its role in the architectural situation in the
sixties. In the following discussion I shall
demonstrating the role of Archigram.
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Brutalism was a mood of frustration because of
the difficulties of building in Britain after the
Second World War. And because of the
domination of the stylistic preferences of the
New Humanism of the Political Left and the
New Empiricism of the Political Right. Hatje
indicated that New Brutalism as a phrase was
intended as “a mockery” of both styles,
although the phrase drew attentions to certain
physical qualities in the architecture designed
by the Smithson’s and their generation.
Thus the beginning of the term New
Brutalism was initiated to describe the physical
quality of buildings. It has no body of thought
or a conceptual world that govern the
production of architecture that might be
labeled or described as New Brutalism.
The irony of this term, then, is that it
remained as a label referring to the physical
qualities of architecture since it was coined in
the mid-fifties until 1963, where the term
gained rapid currency during this period of
time. In this year Banham was asked to make a
study37 about New Brutalism by the “editor of
Documents of Modern Architecture Jurgen
Joedicke, who surprised Banham with a
proposal that the New Brutalism was a suitable
subject for a serious study.” The point at issue
here is that the practice known, as New
Brutalism required a theoretical frame in order
to elevate it to the statues of intellectual
architectural discipline that possess theory and
govern practice.
The attempt of Banham to produce a
theoretical frame from the practice and writing
of the Smithsons and other concerned seems
not to be succeeded. For although he indicated
that New Brutalism during its rapid currency
acquired some depth of meaning through
things said and done, but he was unable to
drew a structure for New Brutalism. In fact his
contribution was limited to a stylistic 38
interpretation; even the Smithsons themselves
were unable to structure a body of thought to
New Brutalism. They interpreted it as “the only
possible development for this moment from the
Modern Movement”, Banham (1966:45).
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CASE:
Similar
to
Procrustes
Club,
CASE
(Conference of Architects for the Study of the
Environment) was another group of American
architects, critics and historians. The first
meeting of this group was held at Princeton
University in 1964. The number of CASE
members41 was reduced in the meeting of 1969,
which took place at the Museum of Modern Art,
to five architects and known as the New York 5.
This group, like Procrustes Club, had no chance
of establishing architectural trend, because its
beginning had no ideological grounds or social
concern, but motivated against Modern
Movement by personal interest.42
This group ended without being able to
make the focus of attention and failed to
establish a body of thought. Even the New York
5 with their claimed spatial approach and
notable publicity accompanied their meeting

The Role of Critics and Historians
After the failure of groups, personal
approaches took place. Some of these
approaches were interpreted by architects who
initiated them like Venturi and Eisenman.
Critics and historians interpreted other
approaches.
Venturi and Eisenman attacked the theory
and practice of Modern Movement in favor of
their own interest, and belief system, to obtain
commissions and to satisfy their ambitions. The
first indicated his approach earlier in this paper
which paved the way for Post-Modern to
dominate the theory and practice of
architecture in the seventies. The latter kept
jumping from one trend to another. In the
sixties he claimed the spatial approach to
counter the social approach of Modern
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Procrustes Club:
Procrustes
Club
and
CASE
were
representing the role of American architects in
the architectural situation in the sixties.
Procrustes Club as defined and interpreted
by the Greek historian Tzonis and his wife
Lefaivre (1980), was a group of American
architects40 mainly of Yale University. They
were interested in the “pleasure of form”,
“elitist” and “anti-functionalist”, searching for
identity as well as clients, Tzonis and Lefaivre
(1984 b). The authors argued that the club was
not even a club but a causerie among friends.
They indicated that the causerie discussions
were published in several issues of the Yale
architectural Magazine Perspecta.
This group failed to form architectural trend.
The failure perhaps ascribed to the fact that
attacking Modern Movement and being non
functionalist were not enough to form a trend
and because their contribution was being too
much based on personal interest. In spite of the
fact that some of its members were
distinguished Americans architects like, Philip
Johnson and Paul Rudolph, but it did not make
the focus of attention. It ended from where it
was begun. However in the following
discussion I shall be highlighting the group of
CASE.

had failed to establish a body of thought and to
continue as a group.
Nevertheless Venturi and Eisenman were
among many other members of CASE group.
Both were played a remarkable role in
attacking Modern Movement and both
retreated from CASE in different times and
showed a high egoism and egotism in
demonstrating their views. For instance
Venturi, as indicated earlier, conducted his
attack on Modern Movement from a personal
point of view. He started his book Complexity
And Contradiction In Architecture (1977:16),
with phrases such as: “I like”, “I welcome”, “I
am for” and “I prefer”…etc. This egotism
emphasized the personal ambition and
psychological role of architects in the sixties
and paved the ground for Post-Modern
Movement to take place as alternative to
Modern Movement, Jencks (1977a).
Eisenman and the rest of Jews architects of
CASE and New York 5 were preoccupied by
their belief system (religion). They adopted
those trends, particularly: ruins aesthetic and
Deconstruction, to serve the Talmuding role of
the, so-called, remembrance of the destruction
of Jerusalem.43 However I shall discuss their
role in forming those trends in a forthcoming
research.
In the previous discussion I demonstrated
the role of trends, groups and personal
approaches that manipulated the architectural
situation in the sixties. In the following
discussion I shall be highlighting the role of
critics and historians.

ISSN: 2090 – 0449

Club and CASE, in the architectural situation in
the sixties.
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Summary
The argument in this paper has been
devoted to displaying the theme of Modern
Movement and the architectural situation in the
sixties.
For the first purpose discussions extended
over three stages. The first stage focused upon
the contribution of two of its founders: Le
Corbusier and Bruno Taut. Discussions
emphasized the similarity of their contribution.
The second stage centered upon the
contribution of two schools of Modern
Movement: the Bauhaus and De Stjil.
Discussions emphasized that the contribution
of both schools coincided with the individual
contribution of Le Corbusier and Taut.
Discussions also emphasized that both schools
shared the same view to history.
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with everything.” He argued that trends and
playboy attitude of the sixties will vanish as
other trends before them vanished.
Furthermore Stern (1969:119) described
the situation in the sixties as a battle of styles
between white architects who opposed Modern
Movement and gray architects who defended it.
The two historians Cook and Klotz (1973:9)
emphasized this view. They indicated that
“American architecture was represented in a
pluralism styles” by many voices of architects
who exemplify the variety of established
directions.
Finally one may argue that the views of
historians clearly demonstrated the chaos of
architecture in the sixties that diminished the
presence of Modern Movement in favor of PostModern architecture and Deconstruction.
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Movement. Eisenman continued his jumping in
the seventies and eighties, motivating by his
belief system, as a Jew, he preached for deep
structure, ruins aesthetic and lately he
embarked on deconstruction.
Critics and historians introduced the other
personal approaches. I already demonstrated
the role of Banham in the interpretation of New
Brutalism and Archigram. And the role of Scully
in his introduction to the book of Venturi
Complexity and Contradiction in Architecture.
However I shall take the time here to
demonstrate the role of the German historians
Cook, W.J. and Klotz, H. in introducing the
personal approaches of architects.
The two historians published a book under
the rubric Conversation With Architects. They
interviewed nine American architects. The
authors concentrated upon certain features for
each architect and dressed him an individual
approach or direction.
For instance the approach of Philip Johnson
was eclecticism because he freed himself from
the influence of Mies Van de Rohe and made a
break with Modern Movement. The approach
of Louis Kahn was the Beaux-Arts tradition.
And that of Bertrand Goldberger was
technological approach. The approach of Paul
Rudolf was form creator and so on for the
others.
In much the same way, the American
architect Robert Stern published another book
under the rubric (1977a) New Directions in
American Architecture. He selected six
architects out of the former nine architects
mentioned in the book of Cook and Koltz, in
which he also adopted, more or less, the same
technique.
It seems that personal interest and
ambitions of opposers of Modern Movement
motivated the personal approaches. These
approaches together with the trends and
groups
demonstrated
the
architectural
situation in the sixties.
The role of historians partly increased the
chaos via coining, inventing and publicizing
bodies of thought and conceptual world for
trends and personal approaches to architects.
And partly alert the fear from the chaos of the
sixties. For instance Geidion (1963:24)
described the architectural situation as playboy
architecture. He indicated that architecture was
treated as “playboy treated life, jumping from
one sensation to another and quickly bored
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For the second purpose discussions
displayed the architectural situation in the
sixties. It displayed the views of Venturi, Scully,
Stern and Banham and their role in opposing
Modern Movement. The discussions turned to
highlight the role of New Brutalism and
Archigram. It turned again to highlight the role
of groups: the Procrustes Club and CASE.
Finally discussions displayed the role of
historians in initiating bodies of thought for
new trends and individual approaches for
architects. Discussions emphasized the chaos of
architecture in the sixties. It concluded that this
chaos diminished the presence of Modern
Movement and paved the grounds for new
trends,
namely,
Post-Modern
and
Deconstruction architecture to take place.
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The discussion that follows interpreted the
contribution of CIAM and its role in unifying
individual contribution and thought of Modern
Movement. Discussion turned to delineate its
collapse.

NOTES
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Discussions turned to display the relation
between Modern Movement and history. It
interpreted Modern Movement as a new
Beginning that contained ideas. Some of these
ideas proceeded, others modified and others
left behind. Discussions emphasized that the
proceeded ideas represented the revolutionary
aspects of a beginning and the modified ideas
represented the constant aspect of society and
culture or the presence of history. And those
left behind they neither supports nor prevents
the advancement of a beginning. Discussions
concluded that history was not alienated from
the theme of Modern Movement.
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العمارة الحديثة ؤالاوضاع املعمارية ي ستينيات القرن العشرين
:ملخص
،هذا البحث مكرس لدراسة ٔالاوضاع املعمارية ي ستينيات القرن العشرين
وذلك ي محاولة للتعرف ع ى الظروف ال مهدت الطريق لظهور عمارة ما
 وسيع البحث بتوضيح فكر العمارة الحديثة من.بعد الحداثة ثم التفكيك
، وذلك من خالل بيان إسهام اثن ن من روادهما،بدايته وح اكتمال بنيته
( واملعماري ٔالاملانيLe Corbusier) وهما املعماري الفرنﺴ لوكوربوزييه
( وكذلك من خالل بيان دور مدرست نBruno Taut) برونو توت
.(Di Stjil) ( ودي ستيلBauhaus)  البوهاوس:معماريت ن حديث ن هما
 وس ﺮكز ع ى دور،كما سيب ن البحث موقف العمارة الحديثة من التاريخ
CIAM (Congres
املؤتمرات العاملية للعمارة الحديثة
 وال عقدت يInternationaux d`Architecture Modern)
 ي تشكيل فكرها وإرساء أسس وقواعد،(م1959 -1928) الف ﺮة من
- ي حينه- ثم يب ن البحث كيف استغل املعماريون الشباب.ومعاي ﺮ ممارس ا
 وكيف تسبب هذا التقويض ي إحداث.هذا املؤتمر لتقويض العمارة الحديثة
الفو املعمارية ال عمت ستينيات القرن املا وال ما زلنا نعاني م ا
 وسيعرض البحث للممارسات املعمارية ال ظهرت ي الستينيات.ح ٓالان
ويب ن دور النقاد واملؤرخ ن املعماري ن ي ترويج هذﻩ الحركات ومحاولة إلباسها
 كما هو، وتصنيفها كحركات معمارية تتضمن نظرية وممارسة،ثوبا نظريا
( وآرشيغرامNew Brutalism) الحال ي الوحشية الجديدة
 وسيخلص البحث إ ى أن محاوالت تقويض العمارة.(Archigram)
الحديثة كانت ملصالح شخصية قادها املعماريون الشباب ضد مؤسﺴ
.العمارة الحديثة
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