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دراسات الجملة 
 خيةـــــــــــــتاريال

 

 

حمكمة  أكادميية فصلية جملة

 تصدر عن:

 قسم التاريخ
 

 (العدد )
 

 م ديسمرب / هـ صفر

 - اإليداع القانوني:

 - (:ISSN)ردمد 

 الرئيس الشريف للمجلة

 أ.د/ محيدي مخيسي

 اجمللة ةمدير

 فتيحة زرداوي أ.د/

 رئيس التحرير

 احلاج عيفه د/

 مدير النشر

 إبراهيم سعيود د/

 نائب رئيس التحرير

 حممد بلقاسم د/

 أمانة اجمللة

 نوار نسيم أ/

 

 س:الفاك / اف اهل

   ()

 :اإللكرتوني املوقع

 

 :بريد اجمللة اإللكرتوني

 

A
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 اهليئة العلمية

 

  أرزقــــــــــــــي  ــــــــــــــويتام أ.د/

  

 

  بشـــــــارحل يمـــــــد ا  يـــــــب أ.د/

   
ــو   أ.د/ ــايةبـــــــــ  ة بوضرســـــــــ

  

 رمحـــــــــــــاني بلقاســـــــــــــ  أ.د/

   
  فلــــــــــــــة القشــــــــــــــا ي .د/أ

  

ــار   أ.د/ ــادحل  ـــــ ــد اهلـــــ  يمـــــ

   
 أوالد ســــــــــــيدحل الشــــــــــــي  د/

  

 إبـــــــــــــــراهي  ســـــــــــــــ يود د/

   
ــدم  د/ ــن  مقـــــــ ــد الـــــــ  بنـــــــ

  

ــ   د/ ــا   يفــــــــــــــ  ا ــــــــــــــ

   
ــدة د/ ــر بديــــــــــــــ  ل هــــــــــــــ

  

ــومري   د/ ــ  بـــــــــــــ  ليلـــــــــــــ

   
ــ   د/ ــد بلقاســــــــــــ  يمــــــــــــ

  

ــو   /د ــا  بكـــــ ــد الشـــــ  يمـــــ

   
 دالل لـــــــــــــــــــــــــــــــــوافي /أ

  

ــي  /أ ــوار نســــــــــــــــ  نــــــــــــــــ

   
 

 املراسالت

 املواد املنشورة يف اجمللة ال ف رب إال  ن آراء أصحابها

 وجهة نظر جملة الدراسات التارخييةبالضرورة  ن وال ف رب 

  ليهاوال فل م بأحل  ال من األ وال القائمني 

 

mailto:majala.histoire@yahoo.com
mailto:majala.histoire@yahoo.com
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 قواعد النشر

ت املقاال أكادميية حمكمة تعنى بنشر فصلية جملة الدراسات التارخيية
على من  العلمية للمجلةيةة اهل، وتشرتط العلمية يف جمال الدراسات التارخيية

 مبا يلي: التقييديها نشر أحباثـه فبيرغب 
أن يكون املوضوع املطروق متميزا باجلدة واألصالة واملوضوعية واإلثراء  *

املعريف، ومل يسبق نشره من قبل.
تقبل املقاالت باللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية، على أن ال يقل عدد  *

صفحة، وأن ال يزيد عدد  صفحات وال يزيد عن  صفحات املقال عن 
باملائة من حجم املقال. ألشكال والرسوم واملالحق عن ا

 ،مع مراعاة التقيد بنوع اخلط (-) أن تكون الكتابة على ورق  *
 حجم  Traditionnel Arabicفاملقاالت املكتوبة باللغة العربية جيب أن تكتب بـ:

بة باللغة األجنبية بالنسبة للهامش؛ أما املقاالت املكتو بالنسبة للمنت وحجم 
 بالنسبة للمنت وحجم  حجم  Roman New Timesفيجب أن تكتب بـ: 

بالنسبة للهامش.
جيب إدراج هوامش املقال على شكل أرقام متسلسلة يف نهاية املقال بصيغة  *

 أوتوماتيكية.
سم. من كل اجلهات  جيب أن تكون احلواشي *
كون املقال سليما من األخطاء اللغوية والنحوية، مع مراعاة عالمات جيب أن ي *

الوقف املتعارف عليها يف األسلوب العربي، وضبط الكلمات اليت حتتاج إىل 
ضبط.

جيب أن يراعى يف املقال املتضمن للنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة يف  *
لنبوية، باإلضافة إىل شكل الكتابة، مع عزو اآليات القرآنية وختريج األحاديث ا

األبيات الشعرية وبيان حبورها.
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ضرورة اتباع القواعد العلمية املتعارف عليها يف اإلحالة والتوثيق واالعتماد  *
على املصادر واملراجع )لقب واسم املؤلف، عنوان املصدر أو املرجع، دار النشر، 

مكان النشر، سنة النشر، الطبعة، اجلزء، الصفحة(.
وسط السطر ويكون بالبنط  ب عنوان املقال يف أعلى الصفحة األوىليكت *

الكامل لصاحب سم اال عنوان يكتبجهة اليسار من ال على منه ، وأسفلالعريض
املؤسسة اليت ينتمي إليها. درجتـه العلمية وأسفل منهمسبوقا ب املقال

بل للفتح أو يقدم املقال إىل أمانة اجمللة يف نسختني ورقيتني وقرص مضغوط قا *
 كلمة -يف حدود  مبلخص باللغة الفرنسية أو اإلجنليزيةبإرساله مرفقا 

 .على بريد اجمللة اإللكرتوني صاحب املقالوبالسرية الذاتية ل
، للمجلة اهليةة العلميةمن قبل  تحكيم والتقييمع املقاالت املقدمة للنشر للختض *

شر األعمال املقبولة حسب التوقيت الذي يف حني حيتفظ القائمون على اجمللة حبق ن
ائي يرونه مناسبا، وعلى هذا األساس تقوم أمانة اجمللة بإخطار الباحثني بالقرار النه

، على أن اجمللة غري ملزمة بإبداء األسباب حول الرفض املتعلق بالقبول أو التعديل
وعدم النشر.

 وفق (بعد التحكيم) لةيف أعداد اجملاحب املقال برتشيح مقالـه للنشر خيطر ص *
أشهر ابتداء من تاريخ ايداع املقال. ضوابط معينة، يف أجل أقصاه أربعة

تعطى األولوية يف النشر للمقاالت حسب األسبقية الزمنية للورود إىل أمانة اجمللة،  *
ووفقا العتبارات علمية وفنية. اهليةة العلميةوذلك بعد إجازتها من 

ة خيضع لضوابط فنية ومطبعية ال عالقة هلا باملستوى العلمي ترتيب املواد املنشور *
للمقال أو مكانة صاحبه الوظيفية.

 ،ال تتحمل هيةة التحرير أية مسؤولية عن املوضوعات اليت يتم نشرها يف اجمللة *
ويتحمل بالتالي صاحب املقال كامل املسؤولية عن كتاباته اليت تنتهك حقوق امللكية 

 األخرين.الفكرية أو حقوق 
املواد املرسلة إىل اجمللة ال ترد إىل أصحابها سواء نشرت أم مل تنشر.*
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 العدد:  -جملة الدراسات التارخيية 

 م ديسمرب / هـ صفر

 فهرس احملتويات
 رئيس التحرير -د/ ا ا   يف    كلمة ال دد   

 التاري  القدي  يف وأحباث دراسات

ال رباني دراسـة يف   مظاهر الفكر األدبي

 أصول لغة ال ربانيني وخملفافه  األدبيـة 

 من خالل كتب ال هد القدي 

 فاطمة ال هراء   وزد/ 

 أبو القاس  س د اهلل جام ة اجل ائر 

الفن امل مارحل يف إنشاء امل اني السـكنية  

 يف اجل ائر القدمية

 أ/ بند الن  مقدم

 أبو القاس  س د اهلل جام ة اجل ائر 

 د/ ليل  بومري  املوت يف ال راق القدي 

 أبو القاس  س د اهلل جام ة اجل ائر 

-السـيفييو  وبــالد املغـرق القــدي  )  

 م(

 أ/ مواس نورة

 أبو القاس  س د اهلل جام ة اجل ائر 

قــراءة متجــدفدة فيمــا جــاء  ــول نقــ    

 النمارة

 أ/  مر كيحل

 فيارت - جام ة ابن خلدو 

 التاري  الوسيط يفوأحباث  دراسات

املـــنهل التـــارخيي  نـــد أبـــي الر ـــا  

 (م-هـ/-) ال يوني

 أ/ يس د أمحد

 املدية -جام ة الدكتور  ي  فارس 

إىل بـالد الشـام مـا بـني      يـة املغارباهلجرة 

ني التاســـع اهلجـــريوالســـادس  ننيالقـــر

 )الدوافع واألس اق(

 ا ا   يف د/ 

 أبو القاس  س د اهلل جام ة اجل ائر 
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موق ة ال القة وأثرهـا يف رسـ  خري ـة    

سياسية جديدة ب الد األندلس  ل   هد 

 املراب ني

 أ/   د ال  ي   اكي

 جام ة املسيلة

  املناهل الت ليمية يف دمشق خـالل القـر  

 السادس اهلجرحل / الثاني  شر امليالدحل

 د/ فرا  وسيلة

 بوزري ة -  ليا لألسافذةاملدرسة ال

ــاة   مســاهمات القاضــي الفاضــل يف ا ي

ــام )   ــالد الشـ ــر وبـ ــة  شـ -ال لميـ

 م(-هـ/

 مروا  بن  و د/ 

 بوزري ة - املدرسة ال ليا لألسافذة

 وامل اصر التاري  ا ديث يف وأحباث دراسات

فأثيات الوجود ال ثماني يف ب ض منا ي 

 تما ية والثقافية يف اجل ائرا ياة االج

 إبراهي  س يودد/ 

 أبو القاس  س د اهلل جام ة اجل ائر 

ال القات املغربية الفرنسية خالل الفـرتة  

 ا ديثة بني التواصل والق ي ة

 سهيل مجالأ/ 

 املدية -جام ة الدكتور  ي  فارس 

ــة الدينيــة يف املغــرق األقشــ      السياس

 هـد السـل ا    )م هــ/ خالل القر  

 (يمد بن   د اهلل منوذجا

  رف موس  أ/

 املرك  اجلام ي لل يض

املســيحي مــن  /اجلـدل الــديإل اإلسـالمي   

خــالل كتــاق ناصــر الــدين  لــ  القــوم 

 الكافرين

 د/  سام الدين  ا ية

 خمرب اجلهات واملوارد الرتاثية

 جام ة منوبة - بال الد التونسية

ألوقاف بسـجالت ااـاك    أهمية وثائق ا

الشـــر ية يف كتابـــة فـــاري  اجل ائـــر 

 ال ثماني

 أ/ صليحة بوزيد

 الشل  - جام ة  سي ة بن بو لي

دور يهود املغرق يف جتارة فينـدوف خـالل   

م مـن خـالل وثـائق أهـل     و القرنني 

 ال  د

 د/ بريك اهلل   يب

 املرك  اجلام ي فندوف
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رهـا يف املقاومـة   اللة زينـب اهلامليـة ودو  

ــة ــ  الثقافيـ ــرأت يف قشـ ــ رية قـ يدة  ـ

محـــد خم وطــة للشـــي  يمــد بـــن أ  

 القمارحل

 فقي الدين بوك رب/ أ

 جام ة وهرا  

ا ضور اجل ائـرحل يف ا ركـة الوطنيـة    

 املغربية

 يمد الشي  برابحد/ 

 اجللفة -زيا   ا ور  جام ة

 

 

 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
 

ۈئ     ۈئ  ېئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ ائ  ەئ ژ 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

 ژجئ  حئ   مئ     
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 كلمة العدد

 الدكتور الحاج عيفه

 رئيس التحرير

 

مب  ىب  يب  جت   حت   ڇ احلمد هلل العلي القدير القائل يف حمكم التنزيل:

على املبعوث رمحة  والصالة والسالم ڇخت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث يث حج
 ني، أما بعد:للعامل

اإلصدار التاسع عشر من جملة  األوفياء يسعدنا كثريا أن نقدم لقراء جملتنا
معهم بالتاريخ رؤى  واملهتمني ة، وبكل تواضع نضع بني أيديهمالدراسات التارخيي

من  ارتبط بهاوما  يةالتارخي وتطلعات فكرية جادة وجديدة يف خمتلف التخصصات
 .مساعدة علوم

من قبل هيةة  املصروفة الطويلة ة واألوقاتاملبذول الكبرية بفضل اجملهودات
إن هيةة التحرير  ؛شكله ومضمونهجاء هذا العدد الذي حنسبه مميزا يف  التحرير

 املساهمة -املنتمني لقسم التاريخمن خباصة - الباحثني واملؤرخني سادةترجو من ال
 األكادميية لةيف دعم هذه اجمل -مالحظاتهم وانتقاداتهموحتى - ثهم وكتاباتهمببحو

التارخيي، وتقدم جزيل شكرها وتقديرها لكل الذين  املتخصصة يف ميدان البحث
 يف التحرير واإلعداد والنشر. وساعدوا ساهموا
لكل من  واالمتنانزيل الشكر جبقدم تأل الفرصة هذه بدوري مثل حني انتهزيف 

حنو تطوير  رجوةالذي نرجو أن حيقق القفزة امل إخراج هذا العدد يفساعد وأعان 
 -والدوليةالوطنية -هذه اجمللة، لتتبوأ مكانته املستحقة بني خمتلف اجملالت التارخيية 

 مهامي اجمللة أمانةلذي رافق عمله بام األستاذ: نوار نسي أخص بالذكر منهم
ا ا وترتيبتنظيم ،البحوث واملقاالتيف معاجلة  -ونةومعمساعدة - للتحرير كرئيس

 هذا املقام مثل يف ال يفوتين كما ،ئييف شكلها النها النشر مرحلة إىل إىل أن تصل
عميدة كلية ألستاذة الدكتورة: فتيحة زرداوي إىل ا عمل اجمللة طاقم باسم أن أتقدم

للمجلة من خالل متابعة عملية على رعايتها  عرفانبالشكر وال العلوم اإلنسانية
 .الثناء والتقديرفلها منا خالص  لنشرالطباعة وا

لنشر كل البحوث  واستعدادناأجدد ترحيبنا يف جملة الدراسات التارخيية كما 
 والباحثني يف داخل الوطن وخارجه، لكل الزمالء األساتذة العلمية ساتوالدرا
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حّصَل شرائط النشر  نشر واسعا أمام كل صاحب قلم رصنيال الجمل ناوفتح
يف جمال  متميزا باجلدة واألصالة واملوضوعية واإلثراء املعريف، وقدم عمال كادمييةاأل

 الدراسات التارخيية.
تارخيية خبطها العام يف إطار مقاصدها وطبيعتها، تشّجع الدراسات ال جملةإن 

كّل الدراسات العلمية النوعية اليت تروم حتقيق أهدافها، فتفتح اجملال للدراسات 
الدراسات القائمة على مسالك الفحص التارخيية بصفة عامة، فضال عن 

بالنقد البناء املقدم  لةلن يضيق صدر القائمني على اجملوهلذا  والتمحيص العلميني،
رف ملختلف أعدادها يف اإلطار العلمي اهلادئ واهلادف، هروبا من العبثية وص

 .الطاقات وتضييع األوقات
بعد - للوجود وبعثهاإعادة إحيائها  ذتتابع صدور أعداد هذه اجمللة منل عول

 املبذول ة اجلهدإال نتاج ومثر يف احلقيقة ما هو -فرتة انقطاع ليست بالقصرية
تقلبات واملعوقات اليت حتلى بهذا القائمون على اجمللة، فال  املتواصلة واملثابرة
الذي ال اجلاد  وما ألزمنا به أنفسنا من العمل العلمي، مشروعنا عطلت األهواء

فكل ما خالف  ،األكادميية علميةال روح ثبسوى  أغراض نبتغي حتقيقها فيه
 .فهو رد واملنقول املأثور قبولاملاملعقول 
أن تكون يف مستوى التطّلعات، لعّلها  التاسع عشريف عددها  ةلسعت اجمللقد 

تأكيدا  تها طياتهاواألحباث اليت حو تقّدم علما نافعا وحبثا رائدا، فكانت الدراسات
يف األوساط  بحثية األكادمييةال روح ثب هوو لةمن بعث هذه اجمل قصدالعلى أن 

وفق مفاهيم  والتعليم العلم غاياتها وأمسى أهدافهامن أهم  العلمية اليت يعد
 سليمة وقواعد قومية.

واهلل أسأل أن حيقق أهدافنا كاملة من أجل احلفاظ على تراثنا وكتابة تارخينا 
، واهلل ولّي التوفيق بالقلم النزيه وبالروح النبيلة وبالصفة العلمية األكادميية اجلادة.

 وهو اهلادي إىل سواء السبيل.
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مظاهر الفكر األدبي العرباني

يف أصول لغة العربانيني وخملفاتهم األدبيةراسةد

م.ق 11ق  / م.ق 11ق  من خالل كتب العهد القديم

 

 الدكتورة فاطمة الزهراء عزوز

 أبو القاسم سعد اهلل 2جامعة الجزائر 

 

، وفكرهم الّديين، وطقوسهم تقتضي دراسة تاريخ العربانيني ومنط عيشهم مقدمة:
وغريها مّما يتبادر إىل األذهان من أسئلة تعنى بتارخيهم، الرجوع إىل العهد القديم، 
وهو الكتاب املقّدس الذي يستقي منه العربانيون شريعتهم واألحداث التارخيية 

ذلك أّن معظم ما يتعّلق مبا ذكرناه حمفوظ يف أسفارها؛ وليس ، ماليت عرفها أسالفه
ا البحث يف مظاهر الفكر األدبي العرباني، الذي يتجّلى األمر خمتلفا إذا ما حاولن

من أجل ذلك سنحاول التطرق إىل بعض ؛ ح عند قراءة أسفار العهد القديمبوضو
ي العرباني، كما ورد يف األسفار، مع العمل على مقاربة تلك مظاهر الفكر األدب

ها؛ وذلك ، واحتكوا باملظاهر مبثيالتها لدى الشعوب اليت عاصرها العربانيون
فيما  النظر يف املخلفات األدبية اليت تركوها،اني، وبهدف إبراز أصول األدب العرب

 إن كانت خاصة بهم، أم أّنهم اقتبسوها.

ولتكن املقومات اللغوية العربانية، واملخلفات األدبية العربانية منوذجا للفكر 
إشكالية هذه  الذي سنحاول من خالله اإلجابة عّما اعتربناه األدبي العرباني

 نت العربية هي اللغة األوىل اليتهل كا الدراسة، واليت نصوغها على النحو اآلتي:
 حتّدث بها العربانيون؟ وما هي أصول فكرهم األدبي؟

 املقومات اللغوية العربانية:

أصول اللغة العربية: -1

ت اليهود(، بأن اللغة العربانية، أو العربية هي أصل اللغايعتقد العربانيون )
اإلله العرباني( قد خاطب بها النيب آدم، وبذلك ذلك أّن يهوه )كّلها، وأقدمها، 

 .()فهي إىل جانب كونها أم اللغات لغة مقّدسة
ويبدو أن اللغة اليت استخدمها العربانيون وحتّدثوا بها، وهي اللغة العربية، اليت 

ويف هذا تفنيد ملا جاء ، ()، قد ظهرت بعد النفي البابليعرفت أيضا باللغة اليهودية
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أعاله بشأن أقدمية اللغة العربية، واعتبارها أصل اللغات، ألن عودة العربانيني من 
حتديد بتاريخ ظهورهم باملنطقة )يف فرتة زمنية متأخرة، إذا ما قورنت املنفى كانت 

 اإلطار الزماني(.
ها ضمن يؤّدي بنا هذا إىل البحث يف أصول اللغة العربية، اليت ميكن تصنيف

اللغات الساميةـ، أي أن اللغة العربية هي أحد فروع اللغة السامية املنقسمة حسب 
بعض املختّصني إىل جمموعتني هما جمموعة اللغات السامية الشرقية املتضمنة 
الفرعني البابلي واآلشوري، وجمموعة اللغات السامية الغربية املتضمنة بدورها 

ي؛ أما القسم الشمالي فنجد فيه اللغة قسمني أحدهما مشالي واآلخر جنوب
الكنعانية: وتضم اللغات الفينيقيةـ ةالقرطاجية، واألوغاريتية، واملؤابية، 
واألدومية، وكذلك اللغة اآلرامية اليت تفرعت منها اللغات النبطية،  والتدمرية، 

بينما جند يف القسم اجلنوبي هلجات عرب الشمال، وعرب ، والسامرية، والعربية
 .()نوب، وإثيوبيااجل

يتضح مّما ذكرناه بأن اللغة العربية هي قسم من أقسام اللغة اآلرامية، اليت 
للغات السامية الغربية؛ تشرتك والفينيقية، يف كونها من أصول القسم الشمالي 

على أّننا جند يف كتاب الساحل الفينيقي وظهريه حملمد السيد غاّلب، بأن اللغة 
، وليس اآلرامية، وكذلك يذهب الباحث الكنعانيةاللغة  العربية هي من أقسام

، جورج كونتينو إىل اعتبار اللغتني العربية والفينيفية من أقسام اللغة الكنعانية
 .()شابه كبري بني اللغتنيتمعّلال هذا الّرأي بوجود 

ث بها العربانيون تارخييّا من خالل ما جاء يف اليت حتّد اللغةوميكن حتديد 
، ذلك م على وجه اخلصوصديالعموم، ويف أسفار العهد القهم على وجه كتابات

يف تلك األسفار ذكر القتباسهم اللغة الكنعانية مباشرة، وحتّدثوا بها على  ه وردأّن
 .() إثر دخوهلم أرض كنعان، وأمسوها شفة كنعان، أي لغة كنعان

ا يؤّكد بأن مّم ويف ذلك نقرأ ما جاء يف اإلصحاح التاسع عشر من سفر إشعياء،
، إذ يذكر النيب إشعياء وهو من األنبياء العربانيني كانوا يتحّدثون اللغة الكنعانية

الكبار األربعة الواضعني لألسفار التارخيية، يف سياق احلديث عن عظمة 
العربانيني، وانتصارهم على األعداء مستقبال، بأن لغتهم ستكون اللغة السائدة، 

ون على أعدائهم، وهذه اللغة هي اللغة الكنعانية، كما ورد عندما ينتصر العرباني
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َذِلَك اْلَيْوِم َيُكوُن ِفي َأْرِض ِمْصَر َخْمُس ُمُدٍن  ، والذي نصه: "ِفي()يف اإلصحاح
 .()َتَتَكلَُّم ِبُلَغِة َكْنَعاَن َوَتْحِلُف ِلَربِّ اْلُجُنوِد"

شعوب بالد ما بني  كما كان الحتكاك العربانيني بالشعوب األخرى، خاصة
النهرين تأثري واضح يف اللغة اليت حتّدثوا بها، خاصة أثناء فرتة املنفى، وهو ما 
تؤّكده األحباث التارخيية، ونستشهد هنا مبا جاء يف مقالة لألستاذة زكية احلاج 
الّطاهر بعنوان: قراءة يف تطّور كتابات العهد القديم، واليت أبرزت فيها بأن 

استخدموا عدة لغات قبل اعتمادهم اللغة العربانية، أو اليهودية،  العربانيني قد
، فكانت اآلرامية من ضمن  عرفوهايتواليت تعترب حديثة باملقارنة مع اللغات ال

سفر امللوك الثاني تأكيد  اإلصحاح الثامن عشر من ، ويف()اللغات اليت حتّدثوا بها
ْلِقيَّا َوِشْبَنة َوُيَواُخ ِلَرْبَشاِقي َكلِّْم َعِبيَدَك ِباْلَآَراِميِّ إذ نقرأ: "َفَقاَل َأْلَياِقيُم ْبُن ِحلذلك، 

.()ِلَأنََّنا َنْفَهُمُه..."
الكتابة العربية/ القلم العربي: -2

املقومات اللغوية العربية، يتطلب لفت النظر إىل  عن ال شّك يف أّن احلديث
من اللغة  يبدو كانت مستمّدةالكتابة العربية، أو اخلّط العربي، وأصوله اليت كما س

سنة ؛ فقد كشفت األحباث األثرية اليت أجريت يف الفينيقيةالكنعانية، وحتديدا 
م بالقرب من مدينة القدس عن اخلط العربي القديم الذي شاع استخدامه 

، وقد تبني بأنه أقرب يف حروفه اهلجائية إىل اللغة يف القرن الثامن قبل امليالد
 .()الفينيقية

هذا، وقد عثر على خمطوطات عربية مبنطقة اجلليل، يرجع تارخيها إىل حوالي 
ق م، وهي خمطوطات عربية مدونة حبروف كنعانية، ويبدو انها متزامنة سنة 

وتلك اليت عثر عليها قرب مدينة القدس. وقد متيز اخلّط العربي املكتشف جبملة 
 .()ي السكونمن اخلصائص منها عدم االعتماد على احلركات أ

وهي الفرتة اليت متيزت  ىل بابل، تطورت الكتابة العربية،ويف سنوات النفي إ
بتدوين معظم نصوص العهد القديم اليت كتبت باللغة العربية املعروفة بآرامية 
التوراة، والسبب يف ذلك هو استخدام الكتابة املأخوذة عن اخلط اآلرامي القديم 

ا، وهو اخلط اآلشوري املربع، الذي أصبح يعرف املشكل من اثنني وعشرين حرف
علما أّنه يعتمد يف  ،باخلط أو القلم املربع الذي ال يزال متداوال يف أيامنا هذه

، هما: الطريقة اليدوية، والطريقة املطبعية، وبذلك طريقتنيالكتابة العربية على 
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ما احلروف املطبعية، الكتابة العربية على نوعني، ه يفا يهعل تكون احلروف املعتمد
وقد متّيزت الكتابة العربية احلديثة بكلماتها اليت أخذت أشكااًل واحلروف اليدوية 

وحركات مساعدة يف ضبط الّنطق، من خالل إضفاء حروف ناطقة هلا، وهي: 
 .()األلف، واهلاء، والواو، والياء

تيبًا شبيهًا باألجبدّية الفينيقية، على النحو وكانت األحرف العربية مرّتبة تر
-يود -طيت -حيت -زاين -فاف -هي -داليت -كيمل - بيت-آلف - املوالي:
- شني-ريش - كوف- تصادك– فيه-عاين - سامخ-نون -ميم -المد -كاف 
 .()تاف

، أّن العربانيني استعملوا يف بادئ أمرهم الكتابة الفينيقية، ثّم يتضح مّما ذكرنا
ّوروها، وفق املعطيات التارخيية، إىل أن أصبحت يف شكلها األخري، مّما يفّسر ط

 عالقة الرتابط بني الكتابتني الفينيقية، والعربانية.
ضف إىل ذلك أّن اخلصائص املمّيزة لكليهما متشابهة؛ فكلتا الكتابتني تعتمد أ

لتارخيية على احلروف الّصامتة، دون استعمال احلركات، خاّصة يف األطوار ا
األوىل، كما أّن أغلب الكلمات العربانية، والفينيقية، ذات مصدر ثالثي أو ثنائي، 
وأحيانًا تكون الكلمة أحادّية، أي تتشّكل من حرف واحد فقط. والكلمات 
الفينيقية، والعربانية، يف معظم األحيان، هي أفعال، وشأنها يف ذلك شأن جممل 

 .()اللغة الساميةاللغات، والكتابات املتفّرعة عن 
الرتاث األدبي العرباني: -1

األدبي العرباني، فمحفوظ أغلبه يف أسفار العهد القديم،  بالنسبة للرتاث
املنقسمة إىل كتب التاريخ ذات األسلوب اإلخباري القصصي، وكتب الرتاتيل 

، دّونت يف فرتات زمنية ()ذات األساليب اإلنشائية، واملتضّمنة أشعارًا وأناشيد
، مّما جعل نصوصها تتعّدل ()متباينة، وبلغات خمتلفة، وهي الكنعانية، واآلرامّية

من فرتة إىل أخرى؛ وبذلك كانت األساليب األدبية بها تتغّير بسبب تغّير الّتعابري 
 .()املستحدثة

العرباني كان،  قبل االستقرار يف أرض كنعان، شبيهًا بأدب العرب يف  فاألدب
مرتبطًا باألحداث اليت عاشها العربانيون، دون االهتمام بالبحث زمن اجلاهلية، 

والتعّمق يف األساليب اإلنشائية الصعبة، ومعتمدًا على اخليال البدوي، 
والتشبيهات الصحراوية، اليت مّيزت قصائد احلماسة والعواطف املمزوجة 
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ذ بات التأّثر بالسذاجة، والغلظة، ولكن األمر تغّير بعد الّدخول إىل أرض كنعان، إ
باحلياة الزراعية املستقّرة من ميزات العربانيني وأشعارهم اليت أضحت مرتبطة 

 .()بالنمط املعيشي اجلديد
األسلوب األدبي العرباني: -1

استند العربانّيون يف تدوين نظمهم االجتماعّية والدينية، إىل أساليب أدبية 
واية، والقصص...، وهو وردت فيها صيغ األمر، والوصّية، والّنهي، والّر

االسلوب الذي سنحاول إبرازه فيما يلي:
ـِِ،ـ"، كي ُينسب عهد القديم أسفارها حبرف "لفقد افتتحت معظم مزامري ال

املزمور إىل إحدى الشخّصيات العربانية، فنقرأ مثاًل: مزمور ِلآساف، مزمور ِلإمام 
.()زراحي، ...، املغّنني، مزمور ِلداود، مزمور ِلبين قورح، ِلأيثان اال

الذي  اّتصف األدب العرباني يف أسفار املزامري بـأسلوب الزجل الغنائي،
على املوازنة يف األشعار، واحلكم، واألمثال، واألغاني نراه يف الرتاتيل القائمة 

اليت صيغت يف قالب شعري شرقي مألوف، ومعتمد على التوازي بني االجزاء 
، ونضرب بذلك ()ارات الغنائية، وهو الّزجل الغنائياملتتالية، والتكرار يف العب

َيا  ُأَحلُِّفُكنَّ»وهي: مثاًل، صيغة التكرار الواردة يف عبارة من سفر نشيد اإلنشاد، 
َبَناِت ُأوْرَشِليْم ِبالظَِّباِء َوِبَأَياِئِل اْلُحُقوِل َأالَّ ُتَيقِّْظَن َواَل ُتَنبِّْهَن اْلَحِبيَب َحْيُث 

على أساليب مصدرها  قد اعتمدهذا ونالحظ بأن األدب العرباني  ،()."َيَشاُء..
أرض كنعان ومجاهلا، فكان التغين جببال لبنان  اطفة اإلنسانية املتأّثرة بطبيعةالع

؛ ()، استخدمت فيه أساليب التشبيه باجلمالمنوذجًا راِئعًا للّشعر العربانيوأرزه 
 إصحاحات سفر نشيد اإلنشاد: ونذكر من تلك األشعار، ما جاء يف بعض

 ُحْلٌو َوَسِريُرَنا َأْخَضُر. َجَواِئُز َبْيِتَنا َأْرٌز َوَرَواِفُدَنا َسْرٌو".َأْنَت َجِميٌل َيا َحِبيِبي َو "َها *
اِن ِك َيا َعُروُس َتْقُطَرَشَفَتا …ا َعُروُس َمِعي ِمْن ُلْبَناَن*" َهُلمِّي َمِعي ِمْن ُلْبَناَن َي

 ".ِثَياِبِك َكَراِئَحِة ُلْبَناَنَتْحَت ِلَساِنِك َعَسٌل َوَلَبٌن َوَراِئَحُة  َشْهًدا.
َطْلَعُتُه َكُلْبَناَن. َفًتى  *" َساَقاُه َعُموَدا ُرَخاٍم ُمَؤسََّسَتاِن َعَلى َقاِعَدَتْيِن ِمْن ِإْبِريٍز.

 ."…َكاْلَأْرِز
وجند يف سفر إشعياء شعورًا بالتفاؤل،  ؛()ْرِج ُلْبَناَن النَّاِظِر ُتَجاَه ِدَمْشَق"*" َأْنُفِك َكُب

بالرتاتيل، حيث  تتطّلع نفس الشاعر إىل  وهو ما يعرف مصّورًا يف سياق شعري،
ويستعمل يف هذه الرتاتيل، أسلوب اخلري والوئام؛ مستقبل ظافر على الّشر، يسوده 
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فتلتقي احليوانات املفرتسة  هر الّتضاد يف الّطبيعة،اتشبيه تتآلف من خالله مظ
اإلصحاح  احلادي  باحليوانات األليفة من غري عدوان، أو أًذى، وهذا ما ذكره

اْلَجْدِي  ُض النِّْمُر َمَع"...َفَيْسُكُن  الذِّْئُب َمَع اْلَخُروِف َوَيْرُب عشر من السفر:
ا َوَصِبيٌّ َصِغرٌي َيُسوُقَها. َواْلَبَقَرُة َوالدُّبَُّة َتْرَعَياِن. َواْلِعْجُل َوالشِّْبُل َواْلُمَسمَُّن َمًع

 .()َكاْلَبَقِر َيْأُكُل ِتْبنًا." ْواَلُدُهَما َمًعا َواْلَأَسُدَتْرُبُض َأ
َباِل َوَأْبِكي "...ُأْتُرْكِني َشْهَرْيِن َفَأْذَهَب َوَأْنِزَل َعَلى اْلِج :ونقرأ يف القضاة ما نصه

َأَنا َوَصاِحَباِتي، َفَقاَل اْذَهِبي َوَأْرَسَلَها ِإَلى َشْهَرْيِن َفَذَهَبْت ِهَي  اِويَِّتيَعْذَر
. تصف هذه العبارة حالة ())كذا( َوَبَكْت َعْذَراِويََّتَها َعَلى اْلِجَباِل..." َوَصاِحَباُتَها

تاح حزن ترّتبت على استعداد إحدى العربانّيات للموت وفاًء لنذر والدها يف
اجللعادي؛ وما يهّمنا هو الوصف الذي جاء يف أسلوب شعرّي رقيق، متّثل يف 

 البكاء وسكب الّدموع على اجلبال واحلقول
بلغت حّد البكاء الذي  ادس حالة نفسية من احلزن واألسى،جند يف املزمور الس

ي. ُأَعوُِّم "...َتِعْبُت ِفي َتَنهُِّد ذرفت من خالله دموع بّللت الفراش، حيث قيل فيه:
 ، ويف هذا التعبري جماز أدبي مطلق.()ِفي ُكلِّ َلْيَلٍة َسِريِري ِبُدُموِعي ُأَذوُِّب ِفَراِشي"

 ويصف اإلصحاح األّول من سفر ناحوم قوة يهوه وسخطه، وقد استعملت يف
هوه، وترهيب أعدائه الذين شعرية قوّية، هدفها تبجيل قوة ي سبيل ذلك تعابري

يف مطلعه: "...الرَّبُّ ِفي الزَّْوَبَعِة َوِفي ف أمام سخطه، إذ ورد الوقو يريدون
َيْنَتِهُر اْلَبْحَر َفُيَنشُِّفُه َوُيَجفُِّف َجِميَع اْلَأْنَهاِر. السََّحاُب ُغَباُر ِرْجَلْيِه َو اْلَعاِصِف َطِريُقُه

اْلِجَباُل َتْرُجُف ِمْنُه َوالتِّاَلُل َتُذُوُب َيْذُبُل َباَشاُن َواْلَكْرَمُل َوَزْهُر ِلْبَناَن )كذا( َيْذُبُل. 
َواْلأْرُض ُتْرَفُع ِمْن َوْجِهِه َواْلَعاَلُم َوُكلُّ السَّاِكِننَي ِفيِه. َمْن َيِقُف َأَماَم ُسْخِطِه َوَمْن 

؛ يصف سفر ()َيْنَسِكُب َكالنَّاِر َوالصُُّخوُر َتْنَهِدُم ِمْنُه." ِفي ُحُموِّ َغَضِبِه. َغْيُظُه َيُقوُم
"...ِلَذِلَك  :إشعياء اجلحيم حبفرة هاوية، وذلك يف اإلصحاح اخلامس، حيث نقرأ

؛ وجند هذا اجملاز األدبي يف سفر حبقوق ()َوسََّعِت اْلَهاِوَيُة َنْفَسَها، َوَفَغَرْت َفاَها..."
ربعة تشبيه شعري لتمجيد . ورد يف املزمور املائة وأ()سََّع َنْفَسُه َكاهَلاِوَيِة""...الَِّذي َو

الّلَاِبِس النُّوَر َكَثْوٍب اْلَباِسُط " يهوه، حيث ُجعلت السماء رداًء له يف التعبري املوالي:
، أستاذ اللغة العربية والنقد (Gray) . يذكر القس غراي()السََّمَواِت َكُشقَِّة..."

 Thé Kirt text in the) التوراتي، يف مَؤلَِّفه نصوص كرت  يف آداب رأس الّشمرا

littérature of Ras shamra )األسلوب الشعري الوارد يف سفر مالخي، كان  بأن
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 يفأسلوبًا غليظًا به ذّم، واحتقار، وتأّسف، ذلك أّن أحد  العربانيني ارتكب خطًأ 
بزواجه من غري العربانيات، حيث جند يف ثاني  إصحاح من هذا العقيدة العربانية،
"...َفِلَم َيْغُدُر الرَُّجُل ِبَأِخيِه ِلَتْدِنيِس َعْهِد آَباِئَنا.َغَدَر َيُهوَذا  لتالية:السفر العبارة ا

ِفي ُأوْرَشِليَم. ِلَأنَّ َيُهوَذا َقْد َنجََّس ُقْدَس الرَّبِّ ْجُس )كذا( ِفي ِإْسَراِئيَل َوَوَعِمَل الرِّ
 .()الَِّذي َأَحبَُّه، َو َتَزوََّج ِبْنَت إَلٍه َغِريٍب"

خّلص سفر أّيوب فكرة الّشقاء اليت يتعّرض هلا اإلنسان الّصاحل يف احلياة، 
بأسلوب أدبي بليغ ذي مشاهد مؤّثرة، وعّدت مراثي إرميا مثااًل لطراز أدبّي رائع، 

 .()نشيد اإلنشاد ذات اخليال األدبي الراقي قصيدةوكذلك كانت 
يم كثرية للداللة على األشكال وال تزال األمثلة الواردة يف أسفار العهد القد

وهذا األسلوب نراه يف األسفار األخرية األدبية اليت كتب بها العربانيون خملفاتهم، 
 ، أي كتب األنبياء.من كتب العهد القديم، وهي اليت تعرف باسم َنِبِييم

جاءت يف األسفار اليت تعرض  دون أن نستثين األساليب اإلخبارية اليت ،هذا
تشييد املعبد، وخراب أورشاليم، أو  اليت شهدها العربانيون، مثل حداثفيها األ

 وغريها، وهو ما جنده يف األسفار اليت حدثت قبلهم، مثل خلق آدم، والطوفان،
 .التارخيية املعروفة بـ ُكُتِبيْم

 :اخلامتة

تفضي دراسة تاريخ األدب العرباني إىل مجلة من النتائج، لعّل أهمها هو 
كالية املطروحة، إىل جانب بعض االستنتاجات، وهو ما سنوجزه اإلجابة عن اإلش

 فيما يلي:
وال الكتابة العربية إاّل يف مراحل  مل يعرف العربانيون اللغة املتداولة فيما بينهم،

متأخرة من تاريخ استقرارهم يف بالد كنعان، وكذلك بالشعوب األخرى اليت 
خنصص هلا دراسة منفردة الحقا، احتكوا بها حبكم اجلوار، أو ألسباب أخرى قد 

على  أي كتب العهد القديم، ورمبا دليلنا على ذلك هو ما جاء يف كتابهم املقّدس
 .ما ذكرنا آنفا

هذا، وجند يف تصنيف اللغة العربية، وإدراجها ضمن اللغات السامية ما هو 
 كفيل بتوضيح ما يتعلق بأصول هذه اللغة، والكتابة.

بأن العربانيني مل يستخدموا اللغة العربانية، يف بداية  هذا بالقولقد يسمح لنا 
 عهدهم باالستقرار، وتأسيس مملكتهم.
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اّتصف األدب الفكري العرباني من خالل ما عرضناه من أمثلة مأخوذة عن 
االستناد إىل أسلوب الزجل الغنائي الذي يظهر النص يف كثري الكتاب املقّدس، ب

ألحاسيس والعاطفة اإلنسانية، اليت تتمثل يف من األحيان كقصيدة شعر، تفيض با
النفسية املختلفة لإلنسان، كاحلزن والفرح، واليأس والتفاؤل...وغريها احلاالت 

 من احلاالت اليت تعرتض اإلنسان.
وقد مت توظيف املشاهد الطبيعية املوجودة يف األسلوب العرباني، مّما تطّلب 

أمر مألوف لدى شعوب املنطقة اليت  استخدام أدوات التشبيه بكل أنواعها، وهو
، اليت مل استقّر بها العربانيون، مّما يسهل علينا استنتاج أصول الفكر األدبي العرباني

تكن من إبداعهم، إّنما هي وليدة احتكاكهم بتلك الشعوب، ونضرب بذلك مثاًل، 
 الشعوب الكنعانية، والبابلية، وقبلها املصرية.

ميزة بعض نصوص العهد القديم، وهي  كما كان األسلوب اإلخباري
رض أحداث النفي النصوص اليت تتحّدث عن أخبار بين إسرائيل، أو تلك اليت تع

 .إىل بابل، وغريها
يؤّدي بنا هذا إىل إثبات فكرة مفادها أن أصول األدب العرباني، مل تكن عربانية 

ما هو األمر لدى سكنوا إىل جوارها مثل  منا هي نتاج التأثر بالشعوب اليتحمضة، إ
املصريني والكنعانيني، أو خضعوا هلا كما حدث مع البابليني، على إثر النفي 

 البابلي، ومن بعدهم الفرس.
وميكننا اعتبار هذا إجابة  ملا طرحناه من أسئلة يف بداية هذه الدراسة، وخامتة 

ظل  جماله مفتوحا ملن أراد التعرض إليه، خاصة يفهلا، على أن البحث ال يزال 
معطيات تارخيية وأثرية جديدةـ، وقراءات مكملة للموضوع، أو مغايرة له، من 

 شأنها تصويب ما وقعنا فيه من أخطاء، أو تثمني ما أصبناه يف هذا الطرح.
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الفن املعماري وإنشاء املباني السكنية باجلزائر القدمية

 

 الدكتورة بنت النبي مقدم

 أبو القاسم سعد اهلل 1جامعة الجزائر 

 

الكهوف يف ما دمية مثلهم مثل غريهم املغارات وسكان اجلزائر الق قطن مقدمة:
 اهللوسانخالل عهد ات املناخية اليت شهدتها املنطقة ومع التغري ،قبل التاريخ

(Holocène ) اية بد مع سنة األخرية من مرحلة األزمنة اجليولوجية ثم 21111أي
قالته مع تن يتالءمبدأ يف صنع منط املسكن الذي الرعي اإلنسان يف الرتحال و

بدأ يف استخدام اخليام املصنوعة من جلود احليوانات و ، وحياته اجلديدةالدائمة 
فية السادسة لالبقريات )بني األ ع حلقبةرسم صخري يرجكما يظهر من خالل 

تعيش خبيمة مستطيلة الشكل رعوية أسرة يصور منط حياة ، والثالثة قبل امليالد(و
لبًا ما كان دائري وشكل اخليمة غا ،1بعض مستلزمات العيشر وبداخلها سري

إحريان تازاكاروت و يبدو من خالل مشاهد نصب اخليام مبنطقة مثلماو، الشكل
حيث تقوم بوضع هيكل  2ه املهمةن املرأة هي اليت كانت تتكفل بهذفإ بالتاسيلي

ع من بعض األغصان القابلة للطي واالستدارة وكذا من عوارض اخليمة املصنو
وانات من مثة تقوم بتغطيتها بواسطة جلود احليوأغصان مستقيمة وعمودية و

الحقًا أصبحت اخليمة تشد إىل جمموعة من ، وفورحصائر من سعف النخيل املضو
األوتاد املغروسة يف األرض كما يالحظ من خالل رسوم التاسيلي اليت ترجع 

 .حلقبة اجلمل
، حيث استمر مرًا حتى خالل املرحلة التارخييةظل هذا النمط من السكن مستو
اليت تبنى مبواد نباتية و" Mapalliaيسمى باملّباليا " ة يف اعتماد املنازل املتنقلة أو ماالرعا
ظل ومتتاز بسهولة الرتكيب والّفك؛ و الربوق واألسل والقصب واحلشفة،مثل 

كنون األكواخ خاصة الفقراء منهم يسيلة املراحل التارخيية الالحقة واملستقرون ط
، ويضاف إليها قصور 3الطني اجملفف أو من أغصان األشجاراملبنية باحلجارة و

ابنه من بعده ماسيبسا الذي تقام ، كقصر ماسينيسا واألمراء حتىوامللوك و الزعماء
اليت تعج تبسط فيه املوائد واملوسيقيني االغريق، و به احلفالت بتنشيط األدباء

كقصر يوغرطة مبنطقة  املعربة عن رفاهية نوميديا، أو 4الذهبيةباألواني الفضية و
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 أنه كان حيوي كنوز يوغرطة على 5تالة بالقبائل الكربى الذي يذكره سالوستيوس
 األمراء من أبنائه. يقطنهو

سنة  6قد اكتشف بسريتا جممع سكين يف اجلهة اليسرى من وادي الرمالهذا و
، كل جمموعة ور يفصل بني جمموعتني من املساكن، يتضح من خالل بقاياه س2691

ض صغري بوسط املنزل حوة مساكن وبكل منزل ثالث غرف، ومشكلة من مخس
أنه قد عثر على جممع  7يشري حممد الصغري غامنبغطاء حجري مقعر، ومغطى 

( الواقعة بأعالي نهر االبر Cortes de Navaraمشابه له مبنطقة كورت دو نافارا )
(Ibre) عان يضيف أن العثور على تاجني لعمودين دوريني بقسنطينة يرجبإسبانيا، و

عماري ما بني بالد اإلغريق امل التالقح احلضاريللفرتة النوميدية دليل على "
 .نوميديا آنذاك "و

 األكواخو Mapalia"8املبَّاليا " جتدر اإلشارة إىل أنه خالل العهد الروماني ظلتو
األنطونـوني حيث كان يقطن بها التجار الصغار ، و د الفاليفالعهمنتشرة إىل غاية 

ه الطبقة مل ألن هات، لعاملة البسيطة باملزارع والضيعاليد اواحلرفيني واملزارعني و
أقل درجة قانونيًا من املـواطنني  تعرف حياتها أي تقدم عما كانت عليه باعتبارهم

خبالف األغنياء الذين ؛ 9م مبثابة األجانبباألرياف وحتى من نظرائهم باملدينة فه
باملدينة ذو الطراز  "Domus: الدوموس "يتمتع أغلبهم بنوعني من املساكن كان

" Villa Urbana لفيال الريفية "وا، ّون من جمموعة غرف حميطة بالفناءك، املاليوناني
 .يف القديم ، اليت صاحبها تطور الفن املعماري اإلنساني10بالريف

، خاصة وأنه حتديد مفهوم املصطلح غري أن احلديث عن الفن املعماري يتطّلب
توضيح لذلك جيدر بنا فن العمارة ووني مفهوم العمارة ب حيدث اخللط قد

 ٍ ، هندسي معماري واختصاص فين معماري، اختصاص منهمااختصاص كل
جتماعية حمددة كالسكن حيث جند أن العمارة هي طريقة البنيان خلدمة وظيفة ا

، وتتطلب دراسة العمارة حتديد واجلندية وحتى العبادة وطقوس التخليد واملوت
ادة البنيان ومقدرتها ، مع التطرق ملخمتلف الوظائف وعالقتها باإلنسانخصائص 

ات حتضري واستخدام تلك كذا البحث يف تقنيلى تأدية الوظيفة براحة و أمان وع
، وإذا ما كانت عملية إنشاء املباني تتم ضمن أو املواد وكذا عمليات وآليات البناء

جبعل العمارة خلية يف نسيج العمران  املدينة أو اجملّمع السكينمبعزل عن خمطط 
؛ أما فن العمارة فهو إبداع تكويين ه املدنية، العسكرية والدينيةعمائرعامة مبختلف 
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طراٍز  هو إما يكون أصياًل أو ذود يف تشخيص ُهوية املبنى ووظيفته، ووزخريف يزي
ما هو أصيل وما هو ، أو مبتكرًا ناجتًا عن التفاعل بني إغريقي هلينسيت أو روماني

مع تطور احلياة االجتماعية ره املختلفة بعناصولقد تطور فن العمارة ، ُمتأثر به
 ج أثر كبري يف تطور العمارة ككل.وكان لظهور املعدن والزجااالقتصادية و

منطقة ألخرى حبسب ثراء مالكها  ختتلف منيالحظ أن مساحة الدوموس 
ميكننا ذكر و ،مليالدي و بداية الثالث امليالديعرفت تطورا مع نهاية القرن الثاني او

لقدمية النماذج يف جدول توضيحي ملساحة بعض املنازل الكبرية باجلزائر ابعض 
 :على سبيل املثال ال احلصر

تاريخ البناء   مساحته املنزل
  واملكان

 املصدر 

 Février(P.A),op.cit,p58 م بتيبازة1القرن  ²م1211 منزل الفراسك

جبميلة  م1القرن  ²مAsinus" 071منزل احلمار "
(Ciucul) 

Février(P.A),op.cit,p58-59 ;  

Blanchard-Lemée 

(M),op.cit,p16; 

  226  

 ²م Amphitrite" 415منزل أمفرتيت "

 ²م2141 منزل أوربا

 ²م2011 منزل كاستوريوس

  ²م016 منزل املرمر
م جبميلة  4القرن  ²مBacchus" 7111منزل باخوس "

(Ciucul) 
Blanchard-Lemée (M), « La 

maison de Bacchus à 

Djemila » , BCTHS.,fasc.,17 

B , 1984 , pp      131-143 

م  2-1القرن   ²م1511 منزل خليج تيزرين
بشرشال 

(Caesarea) 

 

 

Ferdi(S), Mosaïques 

Romano Africaines ., p 21 ; 

29 ; 105 ; 121 

  منزل تيربيدي بازلياني 

"Thybridi Basiliani" 
254

 ²م1
م 5-2القرن 

بشرشال 
(Caesarea) 
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لعلَّ القارئ و جدول توضيحي ملساحة بعض املنازل الكبرية باجلزائر القدمية
ملذكورة بنيت بني القرن الثاني املتأِمل باجلدول أعاله يالحظ أن أغلب الٌدور ا

الثالث حتى بداية إىل أنه مع أواخر القرن األول و ذلك راجعو ،والثالث امليالدي
كل أرجاء االمرباطورية امليالدي اعترَب عصرًا ذهبيًا للرخاء واالزدهار االقتصادي ب

امُلالَّك يف خمتلف املقاطعات  حتىمما جعل ليس األباطرة فحسب بل و ،الرومانية
تاجه جتهيزها مبا حتكبرية باملدن واألرياف واملعتوقني يتهافتون على بناء املنازل الو

 .سرتاحة بهابغية السفر واال
كانت أشبه الريفية أو الفيالت ذهب أغلب املؤرخني إىل أن تلك املنازل يو

خدماته اليت يستفيد و، لكل قسم خاصيته 11نواحيام وأقسدة م لعبالقصـر املقّس
، هاته األخرية اليت يعرفها ميخائيل إيفانوفيتش الفيالمنها السيد مالك املسكن أو 

خصائص مباٍن أو عقارات ريفية ذات مسات و بأنها M.I.Rostovtzeff"12 "روستفتزف 
، الذي شهـدته االقتصادي السريعالتطور شابهة، أبرزتها مقتضيات النمو وفنية مت
س ذوو مكانة اجتماعية مرموقة، ، أنشأها أنايا منذ القرن الثاني قبل امليالدإيطال
ته تتضمن مثل هاجع أصول إقامتهم إىل املدينة، وعلى قدر من الثراء املادي، ترو

ملالكي  االجتماعيةالرفاهية اليت تعكس املكانة العقارات شتى مقومات الراحة و
 .وما يتنعمون به من حياة ُمرفهَّة ومدى ثرائهمالفيالت 
نى ْبمصطلح آخر هو َم" يقابله Villa عموما فإن املدلول العام ملصطلح فيال "و

"Aedificaحني  13استيعاب ما حتدث عنه فارونستطيع بتحديد مفهوم املصطلح ن" و
 :ا  الفيال ادحمددة بثالثة أنواعكره ألمنِذ

 "Villa Urbanaـ  الفيال أوربانا "
 " Villa Rusticaـ  الفيال روستيكا "
 "  Villa Fructuriaـ  الفيال فروكتوريا "

للسيد املبنى املخصص للسكن سواء بها لفيال أوربانا يقصد ا خنلص إىل أنو
ال روستيكا فهو يتحدث عن خصائص حبديثه عن الفيو، أو لعبيده وخدمه وعائلته

شية والدواجن وغريها من املتضمنة ملبنى حظائر املاومميزات املسكن الريفي و
 بالنسبة للنمط الثالث الفيال فروكتوريا فيتمثل باملبنى الذي حيويالطيور، و

سكنه الريفي يف أغلب بالتالي تصبح فيال السيد أو ماملخازن واملستودعات، و
جتدر و. اليت حددت بهاته األمنا  الثالثةاألحيان متكون من ثالثة أبنية هي 
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إذ اإلشارة إىل أن املنازل الكبرية اخلاصة عرفت تطورًا مع القرن الثالث امليالدي 
يالحظ بالفسيفساء وجود أبراج مراقبة واليت يعتقد أنها ظهرت نتيجة انتشار 

منوذج ملسكن بربجي مراقبة ميكن رؤيته من خالل فسيفساء  لدينا، و14اللصوصية
 .قدميا اليت ترجع للعهد الروماني املنظر العام ملدينة هيبون

، رياف الناجتة عن مؤثرات اقتصاديةلو حبثنا عن أسباب انتشار الفيال باألو
 :15حتى حضارية لوجدنا من أهمها، ثقافية اجتماعية وسياسية

 املالكني للطبيعة ورغبتهم يف االستمتاع حبياتهم ميل كبار -
 نفقاتها الباهضة اهلروب من حياة املدينة و  -
 تضخم امللكية العقارية  -
 االجتماعيةالرغبة يف التملص من األعراف واملراسيم السياسية و -
 التأثريات احلضارية للشرق القديم   -
 االنفتاح االقتصادي الروماني -
 و أنه لكل ثري دوموس باملدينة وفيال بالريفهتقليد العرف السائد و  -

نوع من ، ظهر باملدن زيادة الكثافة السكانيةو القرن الثاني امليالدي نهايةمع و
تتميز عن األوىل ، و" Insolaeالعائلية الصغرية أو تلك املسماة باإلنسوالي " ناملساك

يف املدن اليت عرفت كثافة انتشرت بكثـرة ، والدوموس بكونها أقل مساحة من
؛ يضاف إىل ذلك 16راطيةسكانها من الطبقات غيـر األرستق أغلبكبرية، و سكانية

، تتوسطها ساحة أو فناء مجاعي بعمارات اليوم هي أشبهو 17أنها مكونه من طوابق
حيان للكراء ألنها موجهة لكل ساكين خمتلف الطبقات ، خمصصة يف أغلب األ

، كتلك اليت كانت منتشرة والعوائل من الطبقة الوسطى والعامة لألشخاص
 . 18ادڤبتيم
، بسبب ظهـرت بعد إحراق نريون لروما أن اإلنسوالي 19ر سويتونيـوسوذك 

رغبة املـالك اجلدد يف ية مثلما ذكرنا ببعض املدن، وارتفـاع الكثافة السكان
من املمكن أن تكون الكبرية والسكن بأحياء جديدة و من ملكياتهم االستفادة

 الثالثاجلماعي راجعة النتشار اللصوصية يف القرن الثاني و الرغبة يف السكن
و على املنازل الكبرية من أسهل ما يكون ألن العبيد ، حيث أصبح السطامليالدي

يف مثل ، على عكس اجلريان أسيادهم بقدر ما يهتمون حبياتهم ال يهتمون بثروات
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نجد بهم يف حالة أحدق به ، فهم يهرعون لنجدة جارهم إذا ما استهاته احلاالت
 .وليس خاص 20ألن اخلطر عاماخلطر و
كمخطط مدينة دة ضمن خمططات عمرانية متعام ه املنازل أجنـزتل هذومث
اع كثافة سكانية بالقرن الثاني والثالث ه املدينة اليت شهدت ارتف، هذتيمقاد
بالتالي كانت واحدة من املدن اليت عرفت زيادة املباني العشوائية الغري و ،امليالدي

سلطاتها ؛ حيث نالحظ مبخطط املدينة مربعًا  رجة مبخطط املدينة املنظم من قبلمد
 العمارات أوهو نفسه عدد مربع و 221كبريًا مقسمًا ملربعات صغرية يبلغ عددها 

ظهور أحياء جديدة ببناء ثافة السكانية وع زيادة الكمو، اإلنسوالت اليت مّت بناؤها
يف املزيد من املباني اليت تكون يف أغلب األحيان من قبل اخلواص يالحظ توسعة 

أما املساحة فهي ختتلف من جممع آلخر، و .خمطط املدينة باجتاه الشمال والشرق
ة البعض يرجع ِصَغر مساحو 1م 511ة البعض منها إىل مساح د مثاُل جندبتيمقاف
يضطر بعضهم كان ال تتوفر ِقطع األراضي الكبرية و، حيث ها إىل كونها باملدينةمن

استغالهلا كبيت الكاهن الدائم ويعيدون إصالحها وإىل شراء منازل مبنية 
أما . هءوأعاد بناتيمقاد الذي اشرتى منزال بوسط مدينة  Corfidius"21" كورفيديوس
أحيانًا أخرى و فنجده أحيانًا داخلي، إلنسواليابناء الدرج الستخدام وبالنسبة 
ال يعرف السبب وراء ذلك، إال أننا ال نستبعد رغبة املالك يف كسب و خارجي
إن كانت الدكاكني  22، كما أنه قد يكون لغرض جتارين املساحة الداخليةاملزيد م

 .املخصصة للتجارة بالطبقات العلوية
املخططات النماذج ود الروماني انتشرت بعض نشري إىل أنه خالل العه

قاطعات اإلمرباطورية الرومانية م ة آنذاك واملتعارف عليها مبختلفاملعمارية الشائع
من تلك النماذج و، الراغب يف البناء طراز منزلهمن خالهلا اليت كان خيتار و

: ت ببالد املغرب القديم فقط ومنهاللمخططات املعمارية نذكر تلك اليت انتشر
أو البهو وهي بسيطة البناء والشكل املربع وغرفة مركزية مربعة، منوذج فيال القاعة 

رغم التطورات الكثرية اليت عرفها هذا النمط فقد ظلت الغرفة الرئيسية اليت و
 .كن الِسمة املالزمة هلذا النموذجتتوسط املس

القرن األول قد بدأ يف االنتشار يف ي هو منوذج الشكل املستطيل والنموذج الثان
، مستطيل الشكل يتكون من جمموعة من الغرف الصغرية م71ي حوالي امليالد

ذوقه الفين مع ن واملكانة االجتماعية للمالك واحلجم عددها حبسب مساحة املسك
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ثم يأتي منوذج الرواق،  ؛العمراني اخلاص بكل مرحلة زمنية اتباٍع ملعامل التطور
بدأ  ، ومع القــرن الثالثديط مع القرن الثاني امليالانتشر بالواليات الغربية فق

واملعابد احلمامات وأحيانا الدكاكني مباني يتطور بإضافة عدة أجنحة وأروقة و
 .خر القرن الثاني امليالدي كتخطيطظهر مع أوا منوذج الفناء الذي، وقواحلدائ

غرف ميكننا القول أنه مل بالنسبة ملا يتعلق بأقسام وحمتويات املنازل من أجنحة و
حتى تلك املخصصة للكراء فهي يف ما مييز املنازل الصغرية والعادية وهناك  يكن

ملنازل الكبرية فيبدو أن ي مطبخ وغرف نوم، أما الفيال واأغلب األحيان حتتو
ري كان َيْضبط التوزيع اهلندسي والوظيفي للغرف املوجودة بها، التخطيط املعما

لفيرتوف الذي أشار إىل أن يظهر ذلك جليا بالعودة للكتاب السادس من اهلندسة و
ينبغي ختصيص يع املرافق املعيشية داخل الفيال، وهناك جمموعة ضوابط حتكم توز

ملن م واجلزء املخصص هلب املنزل الذي ال يدخله غريهم واجلزء اخلاص بأصحا
دسي التناسب اهلنلزائرين دون إهمال الذوق الفين وايشرتك معهم من الضيوف و

شكل ميم و، ورغم اختالف البيوت يف التصال اخلاصلتحقيق الكمال باملنز
التخطيط إال أنها تتشابه يف معظمها فيما يتعلق باملرافق املعيشية املوجودة وغالبا ما 

 23دا من املشاهريالسم مالك البيت أو أحجيد الداخل إليها نقيشة عند الباب تشري 
 .الذين سكنوه يف املاضي

، ولكن للضيوف "iànitorحارس "باب بردهة وأكثر من يف أغلب األحيان لديها و
األصدقاء هناك الباب الرئيسي الذي يتم الدخول منه ليجد الداخل نفسه بردهة و

از يوناني كثريا ما يكون بالردهة أعمدة ذات طرصغرية خمصصة لعبد حارس و
 G-CH .Picard"24" لعل هذا ما دفع جبيلبار شارل بيكارلتبني ثراء صاحب البيت، و
، متأثرا بالنمط اهللينسيتكان  نازل يف العهد الرومانيللقول أن النمط املعماري للم

القرن  هو مسة بيوت األغنياء خاصة يف" وPéristylumبعد الردهة يأتي رواق كبري "و
، حييط بفناء أو باحة مركزية تكون تكون الثاني والثالث امليالدي، معّمد ومغطى

يطة بالررواق من اجلانب اآلخر ة باقي الغرف ادحمإضاءهوية وغري مغطاة بغرض ت
للبيت، وقد  التخطيط املعماريهو إما مربع أو مستطيل الشكل حبسب شكل و

، إما حديقة أو محام أو روقة صغرية كل منها يؤدي جلهة ماأيتفرع لعدة ممرات و
 أحواض.و ورشة منزلية أو معبد أو باحة صغرية ذات نافورات
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ساحته بالفيال خاضع ملدى مة إىل أن تواجد احلوض وغي اإلشارهنا تنبو
، مثلما هو األمر جيد الباحث باملسكن أكثر من حوض قد حيدث وو، شساعتها

طالله شيء إال حوضني ، هذا املنزل مل يبق من أ25بالنسبة ملنزل احلوضني بشرشال
 كل واحد منهما يطل على قاعة مننصف دائريني، حيتمل أنهما كانا متقابلني و

ض كما يبدو منظر يالحظ على جدار كل حواالستقبال املوجودة باملنزل، و قاعات
ألمين إىل جانبيه ا" جالس وNéptune؛ أحدهما مزين بنبتون "فسيفسائي تزييين

منهما بطرف وشاح  األيسر حوريتني حتمالن وشاحًا إضافة لدلفينني ميسك كلو
 جانب إىل" بعرائس البحر وUlysse"، أما اآلخر فيصور لقاء أوليس إحدى احلوريتني

 .سفينته يسبح ثالثة دالفني
الطعام يف اجلهة فهي موزعة بني قاعات االستقبال ووبالنسبة لغرف النوم 

مبهما لغاية يومنا هذا فيما الزال األمر  اء مرورا بالرواق الكبري، إال أناملقابلة للفن
يستبعد أن تكون بالطابق  ال املطابخ وغرف نوم العبيد اليتيتعلق مبكان تواجد 

وابق بأغلب ألنه مل يبق أي أثر هلاته الط Y.Thébért"26العلوي حسب تيبار إيفون "
فكانت تضم غرف ، خيص الطوابق التحت أرضية كنموذجفيما املنازل املخّلفة، و

صصة للطعام، وهي ختص السيد وأفراد كذا أخرى خمو نوم وغرف استقبال
 .27تكون باردة احلر الشديد ألنها ، يلجأ إليها يف حالعائلته

أما فيما يتعلق بالنوافذ فيبدو أن النمط الذي كان سائدا أثناء العهد 
االعتماد على الساحة دام النوافذ املطلة على اخلارج واملتميز بانعو 28القرطاجي

الداخلية أو الفناء لتموين الغرف بالضوء اخلارجي ظل مستمرا بأغلب مناطق بالد 
بنية ذات أو على شكل معني إال باأل ، ومل ُتَر النوافذ املستطيلةيمداملغرب الق

من  قد استمر هذا النمطالطوابق بغرض التهوية وإدخال ضوء النهار للمنزل؛ و
كان  بعضه، فيف حني الدرج بالنسبة لإلنسوالي ؛النوافذ خالل العهد الروماني

، إال أنه أو اخلارجي لسبب الختيار الداخليال يعرف اداخليا وبعضه خارجيا و
ميكننا التكهن بكونه قد يكون راجعا لرغبة املالك يف كسب املزيد من املساحة 

 كانت الدكاكني بالطبقات العلوية.الداخلية كما أنه قد يكون لغرض جتاري إن 
الحظ أن أغلب الدراسات اليت اهتمت مبنازل بالد في بالنسبة لتزيني املنازل
ليس عليها كمكان خيص األسرة املزينة هلا والفسيفساء  املغرب القديم ركزت على

لكن إذا ما أردنا احلديث عن طريقتهم يف تزيني املنازل ، و29أو العائلة املقيمة بها
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لكن ينها وُتشيد بأمالك صاحب املسكن، وفليست الفسيفساء وحدها اليت كانت تز
أيونية أو  سواء كانت مناذج 30هناك أيضا اقتناء األعمدة ذات الطراز اليوناني

نحوتة الدعامات املوكذا التيجان و ، وقد تكون ملساء بسيطةدورية أو كورنثية
  تزين اجلزء املائل من األفاريز.اليتبأشكال هندسية أو زهرية و

، غري أن هذا مل يضاف إىل ذلك استخدامهم للطالء والدهان املختلف األلوان
اء من اجلدران ون بسبب ندرة وجود أجزقد يكا ون كثريسويهتم به الدار

مرية يبدو أنه استعمل األمحر القامت كخلفيات لألفاريز املر، واألرضيات املخلفةو
قبل عهد هادريانوس كانـوا ال يزالون يستخدمـون ، و31ذات النقوش البارزة النتوء

 باسترياد الرخام األبيضعهده و اجليـر الصلب لتلبيس اجلـدران لكن مع
انتشرت تقنية تلبيس اجلدران أللوان من بقية املقاطعات ظهرت واملختلف او

إىل جانب القرميد الذي  32بالفسيفساءاملرمر وكذا تزيني األرضية به وبصفائح من 
هنا لمنزل. دون أن ننسى املنحوتات وظل مستعماًل خاصة لألرضيات اخلارجية ل

االهتمام بها  افته مل تلق الكفاية منثقدراسة اجملتمع و نشري إىل أنه رغم أهميتها يف
 قد لوحظ أنه قبل بداية القرن الثاني امليالدي ملمن قبل األثريني واملؤرخني؛ و
 واإلغريقية اهللينستية. التقليد للورشات اإليطاليةيبتعد النحاتني عن املوضوعات و

يشهد النحت باملنطقة تطورا ملحوظا يف تنوع الثاني القرن  لكن مع بداية
األباطرة كتمثال اعتماد متاثيل واملواضيع املنتقاة حيث تطورت من رمسية 

إلله او منريفادينية كتمثال ثال ال احلصر، واالمرباطور هادريانوس على سبيل امل
، وغريهم من اآلهلة إىل شخصيات واقعية عامة إيروس، أبولون، ديونيسيوس، ديانا

، بل استخدم أيضا املرمر والرخام الربونزكما مل تعد املادة املستعملة مقتصرة على 
الذي متيز بكثرة  33يف حني مل يتطور النحت كثريا خالل القرن الثالث امليالدي

 .حوتات النذرية اجلنزية املتواضعةاملن
تعترب الفسيفساء من أهم عناصر الزينة ألي مسكن من مساكن األغنياء ألن و

ولكن أيضا من قبل  ملسكنبها كان بالغا ليس من قبل صاحب ا االهتمام
جذور صاحب املسكن ببالد و؛ ومن خالهلا ميكن التعرف على أصالة الدارسني هلا
: األول الذي استخدم فيه األبيض األسود بنوعيها رفت، حيث ُع34املغرب القديم

ي ع بداية القرن الثانانتشرت موكفسيفساء السباحان املوجودة مبتحف سريتا فقط 
قرن ألنها مل تلق إقباال على عكس إيطاليا،  تستمر سوى حوالي نصف امليالدي ومل
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 األنطونونية د األسرتنيل عهالقد عرفت تطورا كبريا وخاصة خوالثاني باأللوان و
واء بالنسبة للفسيفساء اجلـدارية أو تلك س واضيعها، كما تنوعت موالسفريية

 اول الفسيفسائيني بعضاحلياة الدينية كما تن، حيث ناقشت 35املخصصة لألرضيات
ومية للُماّلك ومظاهر التسلية والرتفيه يف احلياة الياألساطري اإلغريقية الرومانية و

، دون تلفة أخرى كالصيد الربي والبحريما غلى ذلك من مواضيع خماألرياف و
 كما عرفت 36خاصة خالل العهد السفرييرموز الديانة املسيحية، و أن ننسى
ببعض  ظهرت مع القرن الثالث امليالدي  انتشارا واسعايت ال فساء الزهريةالفسي

انتشارها مدى أمناطها وسنرجع الحقًا ملوضوع الفسيفساء وو 37مدن اجلزائر القدمية
 .باجلزائر القدمية

وائد الوالئم ذات الشكل مبال يستبعد تأثيث تلك املنازل ف أما عن األثاث
كانت جمهزة آنذاك بأسرة للجلوس من املعلوم أن قاعات اإلستقبال الدائري، و
الرفوف لرتتيب َصّف جتهيز و، كما حيتمل أيضًا 38كذا قاعات النومواإلتكاء و
بها املالبس  الصناديق اليت توضعوكذا الكتب باملكتبات املنزلية وباملطابخ األواني 

واني ، إال أن األمن املؤسف أنه مل يبق من ذلك شيء لكنوغريها من األغراض، و
اليت كانت غريها من حاجيات املنزل واألمفورات و كالصحون والنياطل واجلرار

تاحف واليت مستخدمة ميكننا التعرف على بعضها من خالل ما هو موجود بامل
ألخرية مقارنه مع ا ، ويالحظ قلة خملفات هذهتتنوع ما بني طينية، خزفية وزجاجية

لعدم  39ذكرت خدجية منصوري ، وقد يكون األمر راجع أصال كمابقايا سابقاتها
مثلما قد يرجع إىل انتشارها آنذاك بسبب عدم إقبال الناس عليها لسهولة كسرها 

خمتلف قاعاتها فقد استخدموا أما إلنارة املنازل و .تكاليفهاارتفاع صعوبة صنعها و
، ومقاطع من انات، آهلةهلا بأشكال حيواليت متيزت بتزيني السطح العلوي  املصابيح
؛ أما تلك املتعلقة بالطائفة ولعبة النرد 40خمتلف األلعاب باملدّرجاتك، والسري

 هو الرمز الوحيد الذي خيص هذهو ظهر بها الشمعدان السباعي الفروعاليهودية ف
 .الصليبحني متيزت مصابيح املسيحيني برمز ، يف الطائفة
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املوت يف العراق القديم

 

 الدكتورة ليلى بومريش

 أبو القاسم سعد اهلل 2جامعة الجزائر 

 

العقل الذي امتاز به عن مجيع باإلنسان منذ ظهوره على وجه األرض  ُكرَم مقدمة:
الكائنات احلية اليت وجدت على األرض، هذا العقل هو الذي جعل اإلنسان ال 

على إشباع رغباته وغرائزه املادية فحسب،  يقتصر يف سعيه، من أجل البقاء حيا،
بل أدى به أيضا إىل التفكري يف الظواهر اليت تواجهه سواء يف كننها أو يف األسباب 
اليت يقف وراءها، وقد كان املوت الظاهرة األبرز، لكنها األكثر واألخطر تأثريا 

به األجل،  حلياته مهما طال اعلى حياة اإلنسان، فاملوت هو الظاهرة اليت تضع حد
تلك احلياة اليت طاملا جاهد للحفاظ عليها ضد عوادي الزمن، ويوصف املوت يف 
عصرنا الراهن، وحسب التقاليد اإلسالمية بأنه "هادم الذات" أي أنه وبالرغم من 
إميان املسلمني العميق بأفضلية احلياة األخرى على احلياة الدنيوية بالنسبة للمؤمنني 

 حيمل وصفا يدل على أنه ظاهرة غري حمبذة.فمازال املوت لديهم 

وقد مر التفكري اإلنساني بشكل عام خالل حبثه يف الظواهر الطبيعية بعدة 
بالتفكري األسطوري البحت الذي يعزو الظواهر الطبيعية إىل قوى  امراحل، بدء

مرورا بالتفكري الفلسفي الذي حياول إتباع املنطق يف تفسري وخارقة غري مرئية، 
ة دون االهتمام بالربهنة عليها علميا، وانتهاء بالتفكري العلمي الذي يتقصى الظاهر

فقبل سبعة آالف عام  1األدلة احملسوسة من أجل الوصول إىل نتائج عن الظاهرة.
اعرتفت مالحم و أساطري بالد الرافدين القدمية بفشل اإلنسان يف قهر املوت بعد 

ياة بقي للآةهة وأنه عاجز عن أن عجز عن حتقيق النصر واعرتف بأن سر احل
 2امتالكه.

لذا جند املادة العلمية اليت تتعلق مبوضوع املوت يف بالد ما بني النهرين غري 
وفرية، وسوف حناول الرتكيز على موضوع املوت اعتمادا على األدلة النصية من 
حم تلك املنطقة، واليت ترتكز يف النصوص األدبية األسطورية والقصائد واملال

مل تذهب بعيدا يف البحث عن ماهية املوت وأسبابه،  لشعرية أكثر من غريها، واليتا
وركزت على البحث عن سر اخللود دفعة واحدة، وعن وسيلة لقهر املوت 
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والتغلب عليه، ولعل خوف الرافديني من املوت ووقوفهم عاجزين أمامه، زاد يف 
إله  ()أياه، فقد أعطت غموضه، لكنها سرعان ما اكتشفت استحالة ما تصبو إلي

حكيم أريدو، و أخفت عنه سر احلياة )أدابا(كمة السومرية كل األسرار لـ احل
األبدية، كما ذهبت جهود جلجامش عبثا يف حماولته االحتفاظ بسر اخللود الذي 

عندما منح له نبتة جتدد الشباب وقامت األفعى  3حصل عليه من أتونابشتم،
 . 4تجدد جلدهابالتهامها ف

 
 5: احلية تلتهم النبتة فيتجدد جلدها1الصورة 

 حتمية املوت: /1

تبني لنا من خالل املالحم اخلاصة خبلق اإلنسان بأن اآلةهة قد قررت منذ 
البداية املوت على اإلنسان، وهذا القرار يف احلقيقة يعترب أمر طبيعي للغاية ألن 

ومل تسمع عن كائن  رها املختلفة مل ترالتجارب اليت مرت بها البشرية عرب عصو
ن وجود عالقة جدلية واحد استطاع بأن يفلت من املوت. رأى سكان واد الرافدي

ليس ن دون موت، وبأن ال حياة م نقصد بهذه العالقة إميانهموت، واملبني احلياة و
هناك موت من دون حياة، وقد رمز األقدمون إىل هذه العالقة باللون األمحر، 

على احلب، أي استمرارية احلياة ي ما نزال نستخدمه حتى اآلن للداللة الذ
6للداللة أيضا على اخلطر، أي املوت.و

إن االعتقاد بكمال البدء حيث ال مرض وال شيخوخة وال خوف، قاد اإلنسان 
القديم إىل التساؤل عن أصل املوت، وكيف وصل إليه مصري اإلنسان، فخسر به 

ن يتمتع بها يف أزمنة البدء، وشعوره مبصريه اآليل إىل املوت، أو ميزة اخللود اليت كا
، والتوصل ارتباط مصريه باملوت، حدا به إىل بذل احملاوالت لالنتصار على املوت

 7.إىل سر احلياة األبدية
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 8وأنكيدو بطال القصة جلجامش :2الصوة 

حتمية املوت على اإلنسان إال أن البديهيات اليت أدركوها فسلموا بها، 
واستحالة نيله اخللود، فكانت هذه البديهية اخللقية موضوعا رئيسيا لطائفة من 

" نص "نرجال وأرشجيكال"، "ملحمة جلجامش أساطريهم و آدابهم و يف مقدمتها
 9.وغريها من النصوص األدبية األسطورية األخرى
حتى بات  اإلنسان يف بالد الرافدين 10لذا شكلت مسألة املوت موضوعا أرهب

ينسج حوله القصص والروايات، وحاول جاهدا الوصول إىل وصف دقيق 
 الذي يقول فيها: ومناسب، عرب عنه من خالل هذه املقاطع من ملحمة جلجامش

 "وأفزعين املوت حتى همت على وجهي يف الرباري
  حلت بصاح ي تق  مضجعيإن النازلة اليت

 آه، لقد صار صاح ي الذي أحببت ترابا
 وأنا سأضطجع مثله فال أقوم أبد اآلبدين

 11ال أرى املوت الذي أخشاه  وأرهبه" أيكون يف وسعي أن
بوسا مقلقا يقّ  مضجع اإلنسان وحيري وةهذا ظلت قصة "احلياة واملوت" متثل كا

نه خمتلف ومميز عن غريه من األشياء اجلامدة واخلاوية احمليطة به، تفكريه، وأدرك أ
"املوت" نقي  "احلياة" اليت طاملا أراد  وأنه كائن يتنفس، يريد ويرف ، وظهر له أن

التشبث بها، وظلت احلياة يف نظره عزاء مؤقتا، وبرز "املوت" يف تصوره وكأنه عزاء 
لقلق الذي دفعه إىل اإلمعان يف الوجود، وساقه طويل ينوي التخلص منه، هذا ا

إىل حوار داخلي طويل عرب عنه بتساؤالت عديدة وردت يف أشهر حوار أجراه 
 اإلنسان يف أول نص ملحمي خلدته البشرية يف اللوح العاشر:

  جللجامش: "قال )أتونابشتم(
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 إن املوت قاس ال يرحم
 هل بنينا بيتا إىل األبد؟
 12قا يدوم إىل األبد؟"وهل عقدنا ميثا

مبعنى هل أجرينا إتفاقا بني اإلنسان واملوت، حندد به الشروط والدوافع اليت 
تؤدي باآلةهة إىل احلكم باملوت على اإلنسان مثلما حدث يف االجتماع املربم بني 

تماع احلكم ؟ وكان نتيجة االجأم أنكيدو اآلةهة حول تقرير من ميوت جلجامش
باملوت على أنكيدو، إذ جند يف اللوح السابع: لقد عقد أنو وإنليل ومشش 

 السماوي جملسا فقال أنو إلنليل:
 "ألنهما قتال ثور السماء وصرعا خوارا

 ميوت واحد منهما جيب أن
 : سيموت إنكيدوفقال إنليل
 .13فلن ميوت" أما جلجامش

 هان إىل اجملهول، الذي ال يعرف عنوقد اعترب املوت اجلسر الذي ينقل اإلنس
شيئا واملقصود به "عامل ما بعد املوت"، لذا بينت األساطري اخلاصة خبلق اإلنسان يف 

اآلةهة قررت  على أن بالد الرافدين
وهذا -منذ البداية املوت على اإلنسان 

ار يف احلقيقة يعترب أمر طبيعي القر
ورأى سكان واد الرافدين  -للغاية

وجود عالقة جدلية بني احلياة واملوت، 
تتضح يف إميانهم  بأن ال حياة من دون 
موت، وال موت من دون حياة، وقد 
رمز القدامى إىل هذه العالقة باللون 
األمحر، الذي ما نزال نستخدمه حتى 

"استمرارية احلياة" وللداللة أيضا على اخلطر، أي  اآلن للداللة على احلب، أي
 .14املوت

إن االعتقاد بكمال اخللق حيث ال مرض وال شيخوخة وال خوف، قاد 
اإلنسان القديم إىل التساؤل عن أصل املوت، وكيف وصل إليه مصريه، وخسر به 

و ارتباط ميزة اخللود اليت متتع بها يف زمن البدء، وشعوره مبصريه اآليل إىل املوت أ
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سر  لالنتصار على املوت، والتوصل إىلمصريه باملوت، حدا به إىل بذل احملاوالت 
" الذي ، وهذا ما نلحظه يف "أسطورة أدابا" وكذا "أسطورة جلجامش15احلياة األبدية

 ه يف النهاية أدرك حتمية املوت.سعى للوصول إىل اخللود، إال أن
القدمية  ت واحلياة األخرى يف حضارة بالد الرافدينتتلخص عقائد ما بعد املو

يف كون املوت مصري حمتوم على البشر، وأن اخللود ميزة استأثرت بها اآلةهة فقط، 
حيظى بها سوى "أتونابشتم" البابلي وزوجته، بعد أن نقلهما  وال ميكن إلنسان أن

ما على دورهما يف إنقاذ حياة البشر والكائنات احلية اآلةهة إىل مصافهم مكافأة ةه
 األخرى من اةهالك يف الطوفان. وهذا ما يِِِِِِِِِؤكده هذا النص من اللوح التاسع:

 "اآلةهة ملا خلقت البشر
 جعلت املوت ةهم نصيبا
 وحبست يف أيديها احلياة

 أما أنت يا جلحامش، فأمأل بطنك
  أفرح ليلك  ونهارك
 داجعل من كل يوم عي

 ومرح يف الليل  والنهارارقص 
 اخطر ثيابك نظيفة  وزاهية
 اسعد زوجتك بني أحضانك

 16هذا نصيب البشر."
، واليت من ملحمة جلجامش 11فمن خالل هذه املقتطفات املأخوذة من اللوح 

أتت على لسان صاحبة احلانة "سيدوري" تنصح فيها جلجامش وحتاول التخفيف 
ن يتمتع بكل ملذات احلياة )من أكل وشرب ولباس...( ما دام على عنه، وذلك بأ

ا بلغ من سلطة وطول قيد احلياة، ألن اإلنسان مهما عاش يف هذه الدنيا، ومهم
جعلت  -حسب ملحمة جلجامش-املوت سيدركه أينما كان، ألن اآلةهة  العمر،

 املوت من نصيب البشرية. 
 املوت:مصطلحات تدل عن  /2

القدمية أطلقوا مصطلحات عدة على املوت أشارت  سكان بالد الرافدين جند
إىل ذلك املصري احملتوم، تلك الكلمات اليت استعملت للموت يف اللغة األكادية 
ماُت" مطابقة تقريبا للكلمات العربية املرادفة ةها، فالفعل "مات" يقابله يف األكادية "
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مبعنى موت، واملصطلح  17(( الذي اشتق منه اسم "موت" ))
(، واليت تفيد الذي يقابل املصطلح األكادي "شيمتو" ) السومري 

 . 18املعاني التالية: "تقرير"، "الغاية"، "تعيني"، "وصية"، "مصري"، "قدر" و"املوت املكتوب"
 مبعنى  " "أوم شيمة  األكادينيوتدخل الكلمة "شيمة" يف املصطلحني

"يوم املوت"، أو"يوم املصري"، ومن املفردات األكادية ذات الصلة باملوت نذكر أيضا 
" مبعنى "قتل، إعدام" يف العربية، وكل هذه املفردات واملصطلحات " 19"داٌك" 

يوم حمدد يالقي فيه  املوت مقدر مسبقا على البشر، وأن لكل إنسان أشارت إىل أن
منيته وال ميكن أن يتعداه، ولكن من املمكن أن ميوت قبل أوانه، أو حبسب التعبري 
األكادي "أوم الشيمة" أي "اليوم غري احملتوم"، ويقصد به اليوم الذي مل يكن اليوم 
املقرر ملالقاة املصري )أي املوت(، مبعنى أن ميوت صغري السن أو يصاب مبرض، 

مل يكن من شأن البشر الذين ال رأي ةهم يف حتديده، إمنا اآلةهة، حبسب  وهذا اليوم
االعتقاد الرافدي القديم، هم الذين قرروا احلياة واملوت وأبقوا "يوم املوت" سرا من 
أسرارهم ال علم لإلنسان به، ونص على هذا االعتقاد خطاب أوتونابشتم املوجه 

 ، إذ يقول:إىل جلجامش
 ، اآلةهة العظامآةهة أنوناكي" 

 )إةهة العامل السفلي( حمددة املصري ماميتو
 تثبت املصائر معهم
 أقاموا املوت  واحلياة

 .20لكنهم مل يكشفوا عن يوم املوت"
هي املسؤولة على حتديد ألن مصري البشر يف هذه الدنيا، اإلةهة )ماميتو(

كيف يعيش وما هي الصعاب اليت تواجهه،  مصري كل إنسان على وجه األرض،
وهي اليت تقرر امليعاد أو اليوم الذي سوف يالقي اإلنسان حتفه، وألن اإلنسان 
جيهل اليوم احملتوم، فإنه يشكل مفاجأة للناس ولألشخاص املقربني له، مفاجأة ال 

-وهذا ما عرب عنه أحد حكماء نيبور "تاي -ألنها غري حمبذة-حيسب ةها حساب 
أنليل" بقوله : "من ذا الذي يدرك إرادة آةهة السماء، إن تصاريف اإلله كلها  - ولأت

غموض، فمن الذي يدركها، إن من كان باألمس حيا أصبح اليوم ميتا، وما هي 
 . 21إال حلظة، وما هي إال طرفة عني حتى يندب حظه كاحملزون"
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تمات على البشر ومثلما يكون املوت حمتوما، فقد ُنظر إليه على أنه أقسى احمل
وال يفلت منه ال صاحل وال مسيء، فاملوت ليس عقوبة ُفرضت على السيئني من 
بين البشر فقط، إمنا هو حقيقة حتمية تشمل كل إنسان مهما كانت منزلته يف احلياة، 
سواء كان ملكا أو عبدا، وهذا ما تضمنه خطاب اللوح العاشر من ملحمة 

 ل أتونابشتم جللجامش:، إذ يقوجلجامش
 حلتفه، لكنك حتملت الفناء، فماذا جنوا "لقد أخذوا أنكيدو
 ال أحد يرى املوت

 ال أحد يرى وجه املوت
 ولكن صورة املوت ال ترسم أبدا
 .22وال حيي امليت يف البالد أبدا"

دفعة واحدة، املوت كالصاعقة اليت تأتي  وعليه وضح أتونبشتم جللجامش أن
ال نرى سوى بريقا خطف أنظارنا وبعده تأتي الكارثة، هكذا هو املوت، فال 
نستطيع إعطاء أو رسم ختيل كيف حيدث املوت وملاذا حيدث فجأة رغم أن هذا 
اإلنسان يتمتع بشبابه وهو يف صحة جيدة، ال ميلك مؤشرات تؤدي به إىل ذلك 

طات األدبية والثقافية والدينية الرافدية املصري. فنالحظ شبح املوت يف خمتلف النشا
يقلق استقرار الناس، ويدفعهم للبحث عن حل للمشكلة، ولذلك ميكن القول إن 
حالة املوت تلك، كانت حالة أبدية، مل يكن معها أمل بالعودة إىل احلياة األوىل وال 

احلال يف عقائد الشرق األقصى اةهندوس  كما هو -التقمص أو-حتى بالتناسخ 
 والبوذيون الذين يِِِؤمنون بتناسخ األرواح. 

 عامل املوتى الرافدي: /5

عاملا سفليا يقوم حتت عاملهم  كان عامل املوتى يف نظر أهل بالد الرافدين
الدنيوي ويشكل منطقة وسطى بني سطح األرض ومياه الغمر األوىل أي "مياه 

ن بالد الرافدين بأداء جمموعة من الطقوس اليت وقد اهتم سكا بداية اخللق" "أبسو"،
 ختفف عنهم رهبة املوت، فاهتموا بدفن موتاهم وتشييد املقابر. 

م يؤمن العراقي القديم إطالقا بإمكانية عودة امليت لروحه، وجسده معا إىل فل
عامل األحياء الذي اعتاد عليه قبل موته،  وحيتوي األدب األسطوري العراقي 

أمثلة غري مباشرة توحي باستحالة عودة امليت إىل احلياة الدنيوية، القديم على 



- 02 - 

 

 وكان يعتقد بوجود عامل خاص باملوتى يذهب إليه مجيع األموات،  وما ميكننا أن
 . 23نطلق عليه تسمية العامل السفلي

ن حبياة العراقي مل يؤمن بعودة امليت للحياة األوىل، وقد آم على الرغم من أن
الذي ظنوا أنه يقع إىل  أخرى يعيشها امليت يف عامل سفلي، هو عامل األموات،

األسفل من عامل األحياء،  وقد أطلق العراقي القديم عليه عدة تسميات  وأوصاف 
يف اللغتني السومرية واألكدية ومن ضمنها "إركّلو" اليت وردت يف عدة مقاطع من 
األدب األسطوري بنفس املعنى،  ومثال على ذلك املقطع الذي ورد يف أسطورة 

"عشتار اليت تقيم يف إركلو، يف مقر إركلو، حيث ال  للعامل السفلي: هبوط عشتار
يعود من يذهب هناك"، مبعنى "طريق الالعودة"، حيث جند يف هده األسطورة : "إىل 
البيت املظلم، حيث مقر إركلو، على طريق الالعودة ". كما  وصف أيضا بـ "البيت 

 . 24املظلم" يف النصوص األسطورية األكادية
 اللغتني السومرية واألكادية للداللة على العامل يف كما استخدمت كلمة "أرض"

"األرض"، ونستشهد مبقطع أسطورة "هبوط  السفلي أيضا، فضال عن معناها األصلي
إنانا للعامل السفلي" كمثال على االستخدام السومري للكلمة لذات الغرض: 

 .25إىل األسفل العظيم""حزمت إنانا أمرها متوجهة من األعلى العظيم 
إضافة إىل مجيع تلك املصطلحات واألوصاف اليت تفرد بها العامل اآلخر يف 
األدب األسطوري الرافدي القديم، فهناك تسميات أخرى وردت يف نصوص 
أخرى غري أسطورية كبع  نصوص التعاويذ السحرية،  ومثال على ذلك التعبري 

لبع  النصوص األكادية: "لقد جلبت  "أرالو"  وهي أيضا كلمة سومرية مستعارة
 .26يهبط إىل أرالو" جثته هو الذي كتب عليه أن

لعامل السفلي يف أكثر من كما مل يغفل األدب العراقي عن إعطاء وصف عام ل
وهذا الوصف يرتبط إىل حد كبري بأحوال األموات يف ذلك العامل،  ومن  مناسبة،

يصف إنكيدو العامل السفلي كما رآه  جلجامشذلك نورد مقطعا آخرا من ملحمة 
يف حلمه، الذي رأى فيه أيضا أنه مات ونزلت روحه إىل هناك، حيث بدأ احلديث 

 عن خملوق أسطوري خميف اقتاده إىل ذلك العامل:
 "كانت ذراعاي مغطاتني بالريش مثل ريش الطري

 ركالاملسكن املظلم، مقام إي وإذا أمسكين قادني حنو
 حنو املسكن الذي ال خيرج من دخله
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 حنو السبيل الذي مسكنه من دون عودة
 يف املسكن الذي سكانه حمرمون من النور
 حنو السبيل الذي سكانه حمرومون من النور

 حيث الشراب يغذي جوعهم،  وخبزهم من الطني
 إنهم مثل الطيور، متومشون بثوب من الريش

 .27يروا النور" وميكتون يف الظلمات دون أن 
الظالم هو أبرز صفة متيز بها ذلك العامل، وليس هناك من  يرى هنا كيف أن

شك يف أن استحالة اخلروج منه ملن دخله ليس سوى كناية عن استحالة عودة 
. وبهذا يوصف العامل السفلي 28امليت للحياة، أو بتعبري آخر عودة الروح جلسدها

و"بيت الرتاب"، و"البيت" الذي ال يرجع من دخله و" الطريق الذي ال  ة""دار الظلم بأنه
رجعة لساكنه"، و"البيت الذي حرم ساكنوه من النور"، أما عن أحوال من دخلوه، 
فالرتاب طعامهم، و"الطني قوتهم"، وهم مكسوون كالطري بأجنحة من ريش،  

 السفلي شاهدها أنكيدوو"يعيشون يف الظالم ال يرون نور"، هذه األوصاف للعامل 
 .29ويف رؤياه قبل موته  واليت وردت يف اللوح السابع

العامل األسفل يقع حتت هذه األرض وأنه يبعد  وبهذا وصف الرافديني أن
ساعة مضاعفة، ويبدو أنهم تصوروا مدخله يف أقصى الغرب عند موضع  5311

أخرى ثانوية ومنها حفرة القرب، وقد خترج مغرب الشمس، وقد يكون له مداخل 
، وجيتازه بع  األرواح من خالل ثقب أو حفرة تؤدي إليه كما فعل شبح أنكيدو

نهر  اإلله مشش عند الغروب لينريه يف الليل، وحيدد بداية ذلك العامل نهر حميط هو
 ( وباألكدية "خرب"i iu-ru-guالعامل األسفل الذي ورد امسه بالسومرية بهيئة 

hubur وبعد أن يوضع  امليت يف القرب تذهب روحه إىل ذلك العامل ويتوىل نقل ،
تبال( ومعنى امسه )خذ -األرواح من ذلك النهر مالحه املسمى باألكدية )مخط

على عجل(، وهو خملوق له أربعة رؤوس، وجهه مثل طري الصاعقة "زو". وأخريا 
بواب كبري مقر األرواح، ويقوم على حراسة األ من خالل بوابة ذلك العامل إىل

، وهو أيضا وزير مملكة العامل األسفل Neduوباألكدية  Neti احلجاب املسمى "نييت"
الذي كان من أمسائه "املدينة العظمى" "أوروكال" وهي مدينة مسورة بسبعة أسوار  

أو طرق  أما مداخل العامل األسفل .30وةها سبع بوابات، حيرسها عفاريت خميفة
 الدخول إليه فهي كما يلي:



- 00 - 

 

 القرب. -1
 احلفرة العميقة يف األرض. -2
 اجلهة الغربية من أرض وادي الرافدين )الصحراء الغربية(. -5
 البوابات اخلاصة مثل بوابة أروك. -0
خمصص للآةهة  وهو  العامل األعلى والعامل األسفلسلم اآلةهة الذي يربط بني -3
 .31فقط

حيدث هذا النزول. إال أنه  أنه مل تتوضح مسألة كيف ميكن أنوعلى الرغم من 
مثة حمرمات ينبغي لكل من يريد اةهبوط إىل العامل السفلي أن حيذر من انتهاكها، 

وأال يدهن نفسه  عليه أال يرتدي الثياب النظيفة، كما يذكر مؤلف القصيدة:
وأال حيدث ضجة  لبس خفا، يوأال يد(، وأال حيمل سالحا أو هراوة،بالزيت )اجل
 ا خالف أي حمرم من تلك احملرمات،وإذ رف بصورة عادية حنو أفراد أسرته،أو يتص

أحاطه القيمون، واكتنفته الظالل اليت تقيم يف املناطق املنخفضة،  ومتسكت به 
"صيحة العامل السفلي العالية"، وإذا استحوذت على امليت هذه "الصيحة العالية" فمن 

أن يصعد إىل األرض من جديد، ما مل يتدخل ملصلحته إله أو آخر من اآلةهة،  احملال
" يفتح "أبالل" وجعل "أوتو الذي جاء إلنقاذه، ، فقد كان إنكي هوفهي حال أنكيدو

"باجلسد" ال  العامل السفلي، فصعد أنكيدو إىل األرض من جديد، وعلى ما يبدو
ت، وتبعا للقصيدة، فقد بلت ذلك مكاملة تقطع القلب حزنا بني بوصفه روح مي

 . 32وصف حالة املوتى، أو باألحرى حالة بضعة أصناف خمتارة من املوتى
العامل السفلي مل يكن مقرا ألرواح البشر فقط، بل جند فيه  كما اعتقدوا أن

وكان م البقاء هناك، م اليت حتتم عليهممن يقيمون فيه حبكم وظائفه 33بع  اآلةهة
 ذلك العامل مبثابة منفى تبتعد إليه اآلةهة املخطئة بصورة مؤقتة، كما حدث لـ إنليل
 .34ودموزي الذين ُأجربوا على البقاء، فكانوا ميوتون يف اخلريف وحييون يف الربيع
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 اهلوامش:

                                                           

، 30-35العددان  ،جملة دراسات تارخييةلد عبد امللك النوري، املوت كما رآه العراقيون، خا -1
 .23، ص 2111حزيران، جامعة دمشق، دمشق،  -آذار

 .10، ص1333حسني العودات، املوت يف الديانات الشرقية، األهالي، دمشق،  -2
 كي" سيد األرض، يتحلى باحلكمة السامية، كان يرأس يسمى أن : كان آيا يف بالد سومرأيا

عزائم السحر ويبدي املشورة للآةهة، كان يدعى أيضا "سيد العني املقدسة" نينيكيكو أي من ال 
يستطيع أحد اةهروب منه، عبد يف مدينة أريدو املقدسة اليت تقع يف الطرف اجلنوبي لبالد سومر 

 كال. ة" نونو، وعرفت لة العديد من الزوجات وهي: دام."السمك على اخلليج، يرمز له النجم الـ
نونا وتعين بالسومرية زوجة األمري الكبري، وفضل البابليون تسميتها "دامكينا" زوجة األرض 

، دمشق: دار املدى للثقافة والسماء. أنظر: ناجح املعموري، أساطري اآلةهة يف بالد الرافدين
 .    23 -23، ص 2113والنشر، 

 ليحكم اجلنس البشري، كان ملك أريدو، ويف بع  السجالت جاء أنه أدابا: رجل خلقه "أيا "
ابن أيان أدابا أغضب ٌاله "أنو" عندما أثار الريح جبناحيه على قاربه فقلبه ورماه يف البحر، نوى 

حرم أنو واالنتصار عليه، اتبع أدابا نصيحة اإلله قتله، لكن أدابا مبساعدة أيا استطاع الدخول إىل 
مضللة قدمها له أيا ففوت على نفسه فرصة اخللود، ألنه خشي من الطعام الذي قدمه له أنو، 

ماكس شابريو ورودا هندريكس، -معتقد أنه طعام املوت، وإذا به هو طعام احلياة األبدية. أنظر: 
 . 23، ص2113، 5الدين، طمعجم األساطري، تر. حنا عبود، دمشق: دار عالء 

3- British Muséum ; Dept of Egyptian and Assyrian ,Story of The Deluge and The Epic 

of Galgamish, Printed by Order of the Trustees ; London, 1920, p 54-55. 
 

 LEGENDE. mythologica.fr موقع األنرتنت :    -5

 1، ج1333، دار اجلليل، بغداد، كتاب حضارة العراقة، فوزي رشيد، املعتقدات الديني -6
 .133ص

 . 133ص ، 1333جورجي كنعان، تاريخ اهلل، بيسان للنشر والتوزيع، بريوت،  - 7
 LEGENDE. mythologica.fr موقع األنرتنت: : -8

 .222، ص 1333طه باقر، مقدمة يف أدب العراق القديم، دار احلرية للطباعة، بغداد، - 9
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ن لغز اخلوف من املوت ليس جمرد خوف عادي، بل هو حتصر وقلق ميتزج فيه الفزع إ -10
واجلزع واخلشية، ألن القلق من املوت ال سبب له سوى الوجود ذاته، فهو مرض ميتافيزيقي ال 

ميوت  عالج له، إنها لعنة التناهي اليت حتل باإلنسان منذ والدته أو ميكننا القول كتب عليه أن
جملرد أنه ولد، ذلك أن اإلنسان ميوت ال ألنه ميرض أو يهرم أو يصاب حبادث بل جملرد أنه يولد 

 .131أو يعيش. للمزيد أنظر: زكريا إبراهيم، مشكلة احلياة، املرجع السابق، ص

 .  53حسني العويدات، املرجع السابق، ص  -11
  وهي القصة اليت سريويها هو أتونابشتم: هو بطل قصة الطوفان يف ملحمة جلجامش ،

نفسه جللجامش يف اللوح احلادي عشر، ويتألف امسه من مقطعني، األول اسم الفاعل من "وتو" 
(watu) ي يعين "احلياة" من املصدر ن ب شالذي يعين باللغة األكدية "وجد"، والثان (napasu) 

ن يف حالة إضافة ليكونا معنى "وجد احلياة". أنظر: املضاهي للفعل "َنَفَس" يف اللغة العربية، واملقطعا
 .133ص ،1، ط2113ملحمة جلجامش، دار اخلريف، دمشق، نائل حنون، 

 .131، ص2113، 3، دار املدى للثقافة والنشر، دمشق، ططه باقر، ملحمة جلجامش -12
،   2، ط2112، دار عالء الدين، دمشق، ملحمة الرافدين اخلالدة فراس السواح، جلجامش -13
 . 133ص
 .133جمموعة من املؤلفني، املرجع السابق، ص  -14
 . 133جورجي كنعان، املرجع السابق، ص  -15

16- Morris Jastrow and Albert Clay, An Old Babylonian version of the Galgamesh Epic, 

Yale University press, London, 1920, p12. 

17-Jean Bottéro, Mésopotamie L’écriture, la raison et les dieux, ed. Gallimard, paris, 

2008, p491.   

كلشكوف، احلياة الروحية يف بابل، تر. عدنان عاكف حممودي، منشورات املدى، دمشق،  -18
 .53، ص1333

19- Jean Bottéro, Op. Cit, p492.  
 .211جع السابق، ص نائل حنون، احلياة واملوت...، املر -20

  كيجال، إةهة العامل السفلي، وهي اإلةهة اليت حتدد مصري -ماميتو: أحد ألقاب ايرش
  .133األطفال احلدثي الوالدة. أنظر: ماكس شابريو ورودا هندريكس، املرجع السابق، ص

 . 53حسني العويدات، املرجع السابق، ص  -21
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 ،2113القدمية، دار اخلريف، دمشق،  بالد الرافدين، احلياة واملوت يف حضارة نائل حنون -22
 .215-211 ص
 .     55خالد عبد امللك النوري، املرجع السابق، ص  -23

 .53-53املرجع نفسه، ص  -24
 . 53خالد عبد امللك النوري، املرجع السابق، ص -25

26 - Le Jugement des morts, Op. Cit, p 84. 

البات وآخرون، سلسلة األساطري السورية، ترمجة مفيد عرنوق، منشورات دار عالء رينيه   -27
 .220، ص 2111الدين، دمشق، 

 .53خالد عبد امللك النوري، املرجع السابق، ص -28
دراسة ملحمة -حممد خليفة حسن أمحد، األسطورة والتاريخ يف الرتاث الشرقي القديم -29

 .113، ص1333ات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، عني للدراس -جلجامش
ض الالعودة، بالسومرية ودعي ذلك العامل املخيف بأمساء وصفات أخرى نذكر منها: أر -30
كال، صدر العامل، أرات -وباألكدية "أرض التاري"، األرض العظمى، بالسومرية كي كي،-نو-كر

ة اليت كانت مركز عبادة نرجال "إله العامل األسفل، هو اسم املدينة الشهري كيجال، أرالو، كوبي
وباألكدية )بيت متوز(. أنظر: طه باقر، مقدمة يف أدب  من بني األمساء السومرية دومازي،و

 .223العراق...، املرجع السابق، ص
 .33-33 ، ص1333مري، دار الشروق، عمان، ، الدين السوخزعل املاجدي -31
توفر املعلومة املفصلة عن العامل السفلي واحلياة اليت جتري ضمن والوثيقة السومرية اليت  -32

وإنكيدو والعامل السفلي" ووفقا ةهذا املؤلف، الذي يصف العامل  حدودها، هي قصيدة "جلجامش
من نوع ما السفلي بأسلوب تلطيف الكالم بأنه "املسكن الكبري"، كانت توجد يف إيريك فتحة 

والـ ميك   pukuتسقط األشياء اخلبيثة مثل الـ بوك و ومن خالةها ميكن أن املوتى، تقضي إىل عامل
املدينة كذلك باب كبري ميكن أن يقعد أمامه  وأن توضع فيها يد وقدم، وكان يوجد يف mikkuو

 العامل السفلي. إىل -على األقل إذا كان بطال مثل أنكيدو-املرء، وأن ينزل من خالله امليت 
أنظر: ثوركليد جاكوبسن، أديان ما بني النهرين )إطاللة عامة(، موسوعة تاريخ األديان، ترمجة 

 ، ص2، ج2، ط2113ء الدين، دمشق، حممود منقذ اةهامشي، حترير فراس السواح، دار عال
213-213 . 
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ل باب للعامل السفلي هناك سبعة حكام خميفني من األنوناكي، ويقابل امليت عند وصوله أو - 33
نيدو )نييت( الذي يعلن وصوله إىل آةهة العامل السفلي اليت تصدر موافقتها على دخوله ملواجهة 
القضاة السبعة الذين يصدرون حكمهم عليه، وهذه االشارة الوحيدة إىل حساب يف النصوص 

العراقيني اعتقدوا يف  نالبابلية، حيكم العامل السفلي نركال وزوجته املخيفة أيريشجيكال، ويظهر أ
عصورهم األخرية بإمكان احلصول على الشفاعة بواسطة اإلله أيشوم مستشار نركال، ونقرأ يف 

الذي صارت  مرثية أن أيتانا قد اصبح بعد موته شفيعا للموتى يف العامل األسفل ومثله جلجامش
من اآلةهة  ألن امليت ال حيمل وزر خطاياه معه إىل عامل تقدم إليه اةهدايا من األموات واألدعية 

املوتى بل تقع على عاتق أفراد أسرته. أنظر: سامي سعيد األمحد، املعتقدات الدينية يف العراق 
 .31-31،ص ص 1333القديم، آفاق عربية، بغداد، 

 .153، املرجع السابق، ص2عامر سليمان، العراق يف التاريخ..، ج - 34
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 م(512-341السيفرييون وبالد املغرب القديم )

 

 األستاذة مواس نورة

 أبو القاسم سعد اهلل 5جامعة الجزائر 

 

باألدق  ن عائلة سيفريوسأمعروف لدى املختصني يف التاريخ القديم  مقدمة:
( Leptis Magnaمن مدينة لبدة ) (، عائلة من أصول مغربية،Severus)سواروس 

ن لوكيوس سبتميوس سواروس مؤسس هذه االسرة قد ، ويكوبإقليم طرابلس
، م وفق رأي غالبية املؤرخني391نة ولد يف هذه املدينة يف احلادي عشر ابريل س

 .(1)انه ولد يف السادس من ذلك الشهر خالفا لتاريخ أغسطس الذي يشري إىل
، عريقة ، تنتمي اىل طبقة الفرسان ينحدر لوكيوس سبتيميوس من عائلة

 قدمتها " بفضل اخلدمات العسكرية اليتحق "املواطنة الرومانية لت علىحتص
 .(2)لإلمرباطورية الرومانية

حيث اشتغل كمحامي  ،ثم احملاماة (3)س اآلداب والفلسفة اليت برع فيهادر
( ، قبل ان يتدرج يف Tribun militaire( ثم قاضي عسكري )Fisc) خلزانة الدولة

 ،يتدرب ويتعرف على دواليب السلطة ته، جعلديدة ومتنوعةمناصب حاكمية ع
( يف جملس الشيوخ Quaestorومن تلك املناصب حصوله على منصب اخلازن )

 م( وهذا يف381-313) اطور ماركوس أوريليوس أنطونينوسبفضل مساعدة االمرب
م وأخريا يف سريدينيا سنة 373جنوب إسبانيا( م ثم يف مقاطعة بيثينا )371سنة 
، قيا لتسوية بعض املسائل العائلية، قبل ان يعود اىل افريؤونهام بهدف تنظيم ش375

 .(4)والده على ما يذكر تاريخ أغسطس إثر وفاة
نقيبا  ، قبل ان يعني( على مقاطعة افريقياLegatم مفوضا )379-371عني سنيت 

 م378سنة  (Praetor) ثم بريتورا، م377( لسنة . Tr.plيف جملس الشيوخ )للعامة
 السيكيثيةم، ثم قائدا للفرقة 383-374 بإسبانيامقاطعة استورياي  ومفوضا على

VI (Scythicas IV)  م، وهنا تزوج سيفريوس 381-385الرابعة املعسكرة يف سوريا
 عرفت اليت وهي محص، مدينة وأمري كاهن مرتا " ابنة باسيانوس،الثالثة من "للمرة
 االسرة، هذه حياة يف واضح تأثري هلا كان واليت ،"دومنا يوليا" باإلمرباطورة بعد فيما

 سنة يف ليون منطقة على مفوضا ذلك بعد عني سيفريوس، كما وفاة بعد خاصة
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 بناء م341-343 العليا بانونيا وحاكم م341-384 صقلية على وبروقنصال م388
 كارنونتوم املقاطعة هذه مدن إحدى ويف ،(5)كاسيوس ديون يذكر ما على

(Carnuntum )(6)م341 أبريل التاسع يف امرباطورا به نودي. 
 داخل منافسيه ضد حروب عدة خاض والشدة، بالصرامة (7)أتروبيوس يصفه

 عدة بتحقيق الشرق يف االمرباطورية حدود توسيع من ومتكن االمرباطورية
 يف جديدة مقاطعة شكل حيث الغرب ، ويف(parthes) الفرثيني على انتصارات
 .(8)هلا اتساع أقصى عهده يف الرومانية مرباطوريةاال بلغت حتى بريطانيا،
 ،(9)أتروبيوس يصفه كما العبارة صحت إن األوحد االفريقي االمرباطور هذا
 إمنا عليه، تكرما االمرباطورية روما يف السلطة هرم أعلى اىل يصل مل أنه نالحظ
 قادة مع وصراع تنافس وبعد فيها، والتحنك الوظائف" تسلق" بعد ذلك وصل

 وأرسى األخري، يف له كانت الغلبة لكن وصرامة، حنكة يقلون ال وسياسيني
للحفاظ على  اليت عمل أفرادها ما يف وسعهم عائلته يف السلطة قواعد

أسسها رغم ما وصلت إليه من  ، وتدعيمورية اليت ساهم والدهم يف بنائهااالمرباط
 .(10)رات الداخلية، والثوهوان، نتيجة املنافسة اخلارجية

 شجرة العائلة السيفريية
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" قد لعبت دورا هاما ومؤثرا يف عصرهم ويف ال شك أن هذه "العائلة االفريقية
، لكن الذي يهمنا هو سواء داخل روما أو يف باقي املقاطعات تلفةجماالت خم

تستمد جذورها وأصوهلا ، " من املقاطعات االفريقية من حيث موقف هذه "العائلة
هذه اجلذور واألصول اليت يفهم من بعض املصادر احتفاظ السيفريين بها وعدم 

ي يتحدث التنازل عنها مادامت تلك املصادر تتحدث عن سيفريوس ذاته الذ
( اليت وجّده الذي ال يتكلم غري الليبية، وأخته )شقيقته، الالتينية بلكنة افريقية

 .(11)جادتها اللغة الالتينية عندما زارت شقيقها يف رومااستغرب الرومان عدم ا
ة  يهمنا اذن معرفة أعمال هذه "العائلة " يف ميادين خمتلفة خاصة يف املنطقة املغاربي

ري سياسة التجنيد اليت كانت تعتمد على ايطاليا يتغ كانت يف ،أول تلك األعمال
لفرق من مقاطعات ، لتصبح غالبية اات القدمية مثل اسبانيا ومقدونياواملقاطع

، فضال عن املقاطعات االفريقية، كما الدانوب اليت ساعدته يف الوصول اىل العرش
 .(12)اد سيفريوس عليهم، وتزايد اعتمنالحظ تصاعد دور الفرسان

فيالق والفرق املساعدة أدى االفراط يف زيادة عدد اجلند يف الفرق وال
 صة فالحو، خايف التجنيد ثر على طبقة الفالحنياىل االعتماد أكبسيفريوس 

بني األهالي  ، وبذلك من وجهة نظرنا أخذ التمايزاملقاطعات األقل تطورا
إلصدار املرسوم الذي منح  ، مما مهد السبيل لكراكال(13)واألجانب يف الزوال

 األحرار، اإلمرباطورية . من سكان(14)ملواطنة الرومانية لغري الرومانمبوجبه حق ا
ا، الذين فقدوا ضربة موجعة جمللس الشيوخ والنبالء عموم والشك هذه السياسة

، بعد اعتماد السيفرييني على طبقة الفالحني الذين بدأوا الكثري من نفوذهم
 .(15)ون سلم املراتب العسكرية بالتدرجيتسلق

خمتلف سكان ، وبعث املساواة بني ولتدعيم سياسة إلغاء الفوارق هذه
جلأ سيفريوس اىل  انوا يتمتعون بكل املزايا،الذين ك املقاطعات وسكان روما

 ،بها كاملساواة أمام القانون إطالق يد الفقهاء للعمل على حتقيق املبادئ اليت نادوا
 تعسف من حتميهم وقوانني وفالحني، فقراء من الضعفاء محاية وجوب ومن

 .(16)االدارة ومسريي احلكام
 انفراد على القضاء هو وسسيفري بها قام اليت اهلامة األعمال بني من جند

 من االيطاليني لغري عضويته فتح الذي الشيوخ جملس يف بالعضوية االيطاليني
 من العديد الحظنا حيث. إفريقيا مقاطعات خاصة الشرقية املقاطعات سكان
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 اليت املكانة اىل -رمبا- ذلك يعود قد روما، يف الشيوخ مبجلس يلتحقون األفارقة
 رأس مسقط" كونها عن فضال الرومانية، االمرباطورية يف افريقيا بها تتمتع

 وصلوا الذين معظم أن ونالحظ األفارقة، مواطنية يف يثق جيعله مما ،"االمرباطور
 طويلة مدة منذ" املرتومنة" احلضرية املراكز اىل ينتمون السيناتورية للمناصب

 امليالد. الثاني القرن عائالت حال وهو ونوميديا، كالربوقنصلية
 نالحظ فإننا كراكاال، وابنه سيفريوس انتهجها اليت السياسة هي تلك كانت اذا
 لكن ،(17)سيفريوس واالسكندر هليوجابالوس عهدي يف السياسة هذه عن تراجعا

 االيطاليني بني مناصفة أصبح الذي ،اجمللس تشكيلية يف خلال ذلك حيدث أن دون
 1 حدود يف كانوا أن فبعد ة،األفارق عدد ارتفاع مالحظة مع املقاطعات وسكان

 ،(18)15 حدود يف السيفرييني عهد يف أصبحوا (م337-48) تراجانوس عهد يف
 اطارات توفري عن ايطاليا عجز اىل البعض أرجعه ،حمسوس ارتفاع وهو

 النفوذ لتكسري ذلك اىل عمد قد سيفريوس يكون أن نستبعد ال لكن لإلمرباطورية،
 32-31 حدود اىل الغربية املقاطعات ممثلي تراجع رأينا يف يفسر ما وهو االيطالي

 اليت االفريقية، فيها مبا الشرقية املقاطعات ممثلي تزايد أمام السيفرييني عهد يف
 كاراكال عهد كان إذا أنه القول اىل يدعونا مما تقريبا، املقاعد ثلث على استحوذت

 خيل قد ما حيدثا مل فريوسسي االسكندرو هليوجابال فإن والده، لسياسة استمرار
 االسكندر تقرب اىل يشري هريوديانوس أن رغم اجمللس هذا داخل بالتوازن

 دور يلغ مل ذلك لكن الوصاية جمللس إنشائه بعد االرستقراطية من سيفريوس
 دون قرارا يتخذ ال الذي االستشاري جملسه يشكلون كانوا الذين الفقهاء هؤالء
 .(19)اليه العودة

 الشيوخ، جملس يف "التوازن" من نوع إحداث حاولوا السيفرييني أن ظنالح هكذا
 لصاحل باخلصوص وايطاليا عموما الغربية املقاطعات ممثلي تقليص مبحاولة

 مقاعد ثلث على تستحوذ أصبحت اليت االفريقية خاصة الشرقية، املقاطعات
 ملواطنيه خاصة مكانة خيصص كان االمرباطور أن يعين مما اجمللس،
 االمرباطورية عرفته الذي لالتساع ونتيجة االداري، التنظيم حيث من أما

 عمد أكثر، فقد إدارتها يف التحكم على وعمال ، السيفرييني عهد يف الرومانية
 سوريا اىل  قسمها  اليت سوريا يف فعل مثلما بعض املقاطعات تقسيم اىل سيفريوس

 م،349 سنة( صور عاصمتها) الفينيقية وسوريا ،(أنطاكيا عاصمتها) الكربى
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 عمد فقد ،(20)والسفلى العليا بريطانيا م،347 سنة قسمني إىل قسمها اليت وبريطانيا
 كمقاطعة وظهرت م،519 سنة الربوقنصلية عن نوميديا فصل اىل املغرب بالد يف

 .ذاك منذ مستقلة
 وكراكال سيفريوس خاصة السيفرييني عهد عرف فقد االستيطان، جمال ويف

 والعديد واألوسط، األدنى (21)جمردة حوض حول املستوطنات من العديد اءإنش
 وهي ،مشاال وجمردة غربا تاسا ووادي شرقا مليانة وادي بني البلديات من

 احلفاظ إىل عمد فقد سيفريوس االسكندر أما للقمح، بإنتاجها املعروفة املناطق
 منها، القديم وترميم قالطر من شبكة بإنشاء والده حققها اليت املكتسبات على

 لتلك األمثل االستغالل لضمان املراقبة ومراكز ،(22)القالع من العديد وإقامة
 املستوطنات

 املدن لبعضItalicus Iusااليطالية احلقوق سيفريوس االمرباطور منح ويبقى
 به قام عمل خري االمرباطور، رأس لبدة، مسقط ثم أوتيكا قرطاجة، منها املغاربية

 األرض، على الضريبة من تتخلص جيعلها" احلق"  هذا باعتبار افريقيا، مقاطعات يف
 االمرباطورية، يف بها املعمول واألعراف سابقيه كل بها خالف جريئة خطوة وهي
 ملرسوم م335 سنة بإصداره جرأة كثر أ خطوة على بعده من كراكال ابنه أقدم وقد

 األحرار جلميع الرومانية املواطنة حق مبوجبه منح ،(كراكال مرسوم) بامسه عرف
 .(23)االمرباطورية يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
لبلديات اليت أنشأها السيفرييوناملستوطنات وا :3خريطة رقم
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 الذين املهتمني، بني" كبري نقاش" حمل الذي كان املرسوم هذا من اهلدف كان
 أحرار مجيع بني السياسية ةاملساوا خلق اىل فعال يهدف كراكال كان إن تساءلوا

 املواطنني عدد بإكثار الدولة، مداخيل من االكثار هو هدفه أن أم االمرباطورية
 مكانة من يرفع مل إن املرسوم هذا يكون، فإن مهما اخلدمات؟ أعباء حبمل امللزمني

 املواطنة" جعل بأن العليا، الطبقات مكانة من حط باملقابل فإنه الدنيا، الطبقات
 لطبقة حتى مبنحها مكانتها فقدت له، قيمة ال وشرفا عاديا شيئا" مانيةالرو

 هذا من حبرمانها الصميم يف "االرستقراطية" كال كرا مّس وبذلك. (24)األتباع
 .(25)االمتياز

 يف" التوازن" إحداث مبدأ اعتمدت السيفرييني، سياسة أن نالحظ وهكذا
 على التنافس كان وقت يف حلكما يف االستمرار من يتمكنوا حتى اإلمرباطورية

 اجلنود اختيار اىل حكمه أوائل يف سيفريوس وجلأ املقاطعات، ويف ايطاليا  يف أشده
 هذه أبناء من كبري عدد أمام االدارية املناصب فتح وكذا املقاطعات سكان من

 " توازن"  احداث اىل رأينا يف ورائها من يهدف كان اليت السياسة وهي املقاطعات،
 ظهرت هنا ومن بعده، من أسرته وسلطان سلطانه دعم سابقا وبالتالي قلنا كما

 محاية على وعمله املقاطعات سكان مع والتسامح بالتعاطف تتسم اليت تشريعاته
 املدن سيفريوس عامل كما ،(26)احلاكمة الطبقات تعسف من والفالحني الضعفاء

 افريقيا مدن سيما وال عنايته من وافرا حظا فنالت خاصة، معاملة ساندته اليت
  اليت الدانوب مدن وكذا "دمنا يوليا" زوجته موطن سوريا ومدن األصلي موطنه
 السلم درجات مواطنوها ارتقى اليت املناطق وهي ،"االمرباطور" إىل منصب رفعته

 واسعة جماالت فتح ما العمومية، واملباني باهلبات االمرباطور وخصها (27)االداري
 .احلرفيني أمام

 تلك االمرباطور سياسة املناطق تلك سكان يقابل أن الطبيعي من كان اذا
 تكن مل يف روما، االرستقراطية الطبقة فإن له، تكرميا النصر وأقواس التماثيل بإقامة
 الفرصة، هلا مسحت كلما معارضتها ختف ومل اجلديدة، السياسة هذه عن راضية

 سياسة عن يرتاجعوا مل ريوسسيف االسكندر اىل كراكال من السيفرييني لكن
 الطبقة حساب على وهذا الرعاع، طبقة دور بروز اىل أدى ما وهو والدهم،

 .االمتيازات بكل سابقا تتمتع كانت اليت االرستقراطية
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 الرومانية افريقيا لتاريخ بالنسبة وحامسة هامة فرتة السيفرييني حكم فرتة تعترب
 كان معتربا، اقتصاديا منوا عرفت كما هلا، اتساع أقصى اىل احلدود وصلت حيث
 اىل الباحثني بعض دفع ما وهو للمنطقة،  السيفرييون أواله الذي ،لالهتمام نتيجة

 باملقارنة والعناية االهتمام هذا وراء للمنطقة السيفرييني انتماء كان إذا ما التساؤل،
 ؟لإلمرباطورية التابعة االخرى املقاطعات مع

 ما بقدر األهالي، السكان منه يستفد مل الظاهري التطور هذا أن املؤكد لكن
 عنيفا فعلهم رد كان الذين احمللني السكان يغر مل ما وهو املستوطنني خدمة يف كان
 طيلة تنقطع مل اليت واالنتفاضات الثورات تعكسه ما وهو السياسة، هذه جتاه

 جلوء رمبا يفسر ام وهو الروماني، االستعمار اجتثاث حتى وبعده السيفريي احلكم
 الرعاة تنقل من احلد هو منه اهلدف كان الذي الليمس خط إقامة إىل السيفرييني

 .(28)ذلك أمكنهم كلما الرومانية لإلمرباطورية الزراعية اخلريطة وتوسيع ناحية من
 إىل السيفرييني عهد يف املغرب بالد يف العسكرية اآللية هذه تقسيم ميكننا

 .غربي وآخر شرقي قسم:قسمني
 رحلة بيان بفضل عرفناه الذي طرابلس اقليم خط هو: الشرقي الليمس -3

 الضفة على تاملني من اخلط هذا امتداد خالهلا من لنا يتضح اليت انطونينوس
 تشري  اليت مركزا عشر الثمانية ومنLeptis Magna لبدة اىل اجلريد لشط الشرقية

 بن حممد سيدي مركز هو واحد مركز على اال نعثر مل اخلط، هذا عرب النقوش اليها
 فإن للسيفريين، سابق وقت يف اقيم قد اخلط هذا كان اذا، Bezéros (29)عيسى

 من متتد القالع من جمموعة عن عبارة وهو "دفاعي خط" إقامة يف يتجلى دورهم
 قلب يف امتدادها نالحظ وهكذا ،وغدامس الغربية غاربة اىل بوجنم قلعة

 هذه وتدعيم ترميم على الكبري سيفريوس خلفاء خلفاء واظب وقد الصحراء،
 تلك بعد الثاني الدفاعي اخلط مبثابة عون وسي غيالن قصر قلعتا وكانت ، القالع
 .(30)الرئيسي اخلط اىل الوصول قبل القالع

 هلذا ونظرا األطلسي، احمليط حتى اجلريد شط غرب ميتد: الغربي الليمس -5
 :للدراسة تسهيال أقسام ثالثة إىل سيمهتق الكبري مت  االمتداد

 ليمس اىل يذكر شيئا يضيفوا مل السيفرييني أن البعض يرى: نوميديا ليمس (أ
 أمر اليت ،(Castellum Dimmidi) (31)دماد قلعة تأسيسهم باستثناء نوميديا

 تقع اذ االسرتاتيجي، نظره بعد على  يدل مما م،348 سنة األسرة مؤسس بتأسيسها
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 والقنطرة، نايل أوالد جبال اىل املؤدية الرحل طرق ملتقى دماد، واد فأطرا على
 وادى وراء ما اىل التوسعية السياسة تفتح أوىل خطوة القلعة هذه إنشاء ويعد

 واحلضنة ملغيغ شطى األول يربط هامني طريقني على الرومان تعرف إذ جدى،
 الرومان، وصلها طةنق أقصى تعد اليت جدى وادى جنوب اىل تهودة من  والثاني

 تكن مل أهدافها أن شك ال توسعية، عملية وهي السيفرييني، عهد يف وهذا
 .(32) نصيب االقتصادي للجانب إمنا ، حبتة عسكرية

 القنطرة تربط طريقا نوميديا، مقاطعة يف سيفريوس أنشأ القلعة، هذه جانب اىل
 قاعدة اعتبارها كنمي اليت ،(الظهرة قلعة) أخرى قلعة أنشأ حيث الظهرة جببال
 .(33)أخرى جهة من الفرسان وإقامة جهة من  ،"دماد قلعة"  لتموين أمامية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
غدامس الغربية، غاربة ،بوجنم مواقع حتديد :5 رقم خريطة

 من معتربا عددا أسسوا قد الرومان كان: القيصرية موريطانيا ليمس (ب
 العمل سيفريوس على فكان االمرباطورية، فجر منذ املقاطعة هذه يف املستوطنات

 الليمس، خط طول على القالع من جمموعة  بإقامة التلية، السهول محاية على
 والصحراء باهلضاب القاطنة القبائل صلة قطع ثم أوال الرحل القبائل حترك ملراقبة
 جمموعة اقامة مع نالغزال وسور سطيف بني طريق شق على عمل كما ثانية، بالتل
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طراي  ومركز م348 سنة تونة وعني قرمييدي وقلعتى بوغار قلعة أهمها القالع من
(Tatilti)، ومحاية ناحية من اجلنوبية املناطق اىل املؤدية املنافذ مراقبة بهدف 

 .(34)أخرى جهة من والشلف جباية سهول مستوطنات
 مل الروماني، الليمس  أن الباحثني بعض يرى: الطنجية موريطانيا ليمس (ج

 اذ مغنية، اللة بعد ما اىل امتداده كاركوبينو، يرى التافنة، ونهر مغنية اللة يتجاوز
 .(35)ساال جنوب اىل الغربي الساحل من نظره وجهة من ميتد

 الرعوية، القبائل وتنقل حترك من احلد هو الليمس إقامة من اهلدف كان
 على باالستحواذ املستوطنات تلك توسيعو الرومان، املستوطنني أراضي ومحاية
 اجليوش تنقل عمليات لتسهيل الطرق من شبكة إقامة مع األراضي من مزيد

 من البضائع ونقل التجارية املبادالت وتسهيل ناحية من ثورة أو مترد كل لوقف
.من ناحية أخرى التصدير موانئ اىل االنتاج مناطق
 حتى والقالع الطرق من العديد يمترم اىل سيفريوس خبليفة دفع األمر هذا
 االسكندر السيفرييني آلخر ، خالفا(36)املنطقة يف الرومانية املكتسبات على حيافظ

 وقلعة السلطان، عني قلعة خربة منها القالع من العديد أسس الذي سيفريوس
 وغريها، عرنات وعني وبوسعيدية معفور وعني ملول عني وقلعة الطري قصر

 كل تصرفهم حتت ووضع جنوده على األراضي وزع اذ استه،سي اتبع قد ويكون
 .(37)االستغالل وسائل

 يف أوىل مرحلة يف سببا كانت قوية، حملية فعل بردود السياسة هذه اصطدمت
 يف الروماني الوجود وانهاء الدفاعية، واخلطوط القالع تلك من الكثري تهديم
 االشارات بعض ماعدا ، ذلك عن املصادر سكوت رغم الحقة، مرحلة يف املنطقة

 بعض اىل يشريان اللذين (39)أوريليوس وفيكتور (38)أغسطس تاريخ صاحب عند
 لألحداث. املعاصران وهيديريانوس كاسيوس ديون سكوت مع املقاومة حركات

 اهلوامش:
                                                           

 .1لعائلة ، صأنظر شجرة ا* 
, Ltrad .Joseph Hellegouarch , (paris  bregé d’histoire romaineAEutrope,(FLAVIUS),-1

Les belles Lettre,2002), VIII , 18 . 
 :ـ حول هذه العائلة انظر2
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.  éd .(London  1988) e, 2Severus  the African emperor SeptimiusAntony R .Birley ,  

( وأعالها Quaestorأدناها اخلازن ) مناصب احلاكمية عند الرومان هي املناصب العليا** 
 القنصلية .

e , L’Empire romain dès l’ avénement des Sevéres au Concile de NicéBesnier (M .) ,- 3

Ed    .P .U. F ,     (paris .1937 ), PP.11 -15. 

,trad  gusteVIII dans L’Histoire Au–Vie de Septime sévère ,VII Sprtianus ( ARlius ),   - 4

. M. Nisard, éd. Firmin Didot , (paris 1855 ) . 
Didot –,(10 vol ),trad .E.Gros ,V.Boissée ,ed .Firmin Histoire romaineDion Cassius ,- 5

, (paris ,1845 -1870 ) ,  T .  LXXIII,14 ,3 . 
6 -Dion Cassius ,LXXIII,17,3 , Herodianus,II, 9 ,2 . 

,18. ,VIIIAbregé d’histoire romaine,(Flauius),Eutrope- 7 
 منذ فجر التاريخ اىل التاريخ الغاربي القديم، السياسي واحلضاري ،ـ حارش )حممد اهلادي(8

 .387-381ص  ،(3442اجلزائرية للكتاب )اجلزائر ، املؤسسة الفتح االسالمي
Eutrope,(FLAVIUS),- 9 ,VIII ,18.Abregé d’histoire romaine 

10 - Dion  Cassi  ,LXXIV,1-2 ; Herodianus,II, pp 594 -595 . 
من يطلع على احلروب اليت خاضها سيفريوس وأبناؤه خاصة كركال واالسكندر سيفريوس،  *

يعتقد انه مل يكن هلم من الوقت ما ينفقونه يف جماالت أخرى، لكننا جند سيفريوس يقوم بأعمال 
على  حق املواطنة الرومانية رج ايطاليا، وكراكال هو من عممترميم وبناءات عظيمة يف روما وخا

  كل أحرار االمرباطورية الرومانية
،" حول التأثريات الفينيقية يف بالد املغرب أنظر حارش )حممد اهلادي( ع انـ حول هذا املوضو11

، ص 5131، 31د ، العد5، جامعة اجلزائر االنسانية واالجتماعية دراسات يف العلومالقديم " 
وبلدان املغرب يف دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر ، ، حارش )حممد اهلادي(173 -192

 .75ـ  91، ص (5131للنشر والتوزيع )اجلزائر  ، دار هومةالعصور القدمية
, Thése es Sevére–Essai Sur la Vie et le régne de Septime De Ceuleneer (Adolphe) , -12

–lettres (   Liége 1874 ) p .146 . 
,Ed .de Boccard , (paris 1938 ) ,pp .384  Les Cohortes prétoriennesDuruy (Marcel) , -13

-385 . 
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ماركوس اوريليوس انطينيوس باسينيانوس" ولقب كركال أو كراكالوس  " كركال: امسه احلقيقي *
امه اىل روما أنظر: كم" الذي أدخل استخد" من اسم املعطف الغالي بغطاء الرأس )بربنس( ودوى

 .LXXIII،3 ،3ديون كاسيوس، 
la crise de l’Empire  « ,(3vol) , Histoire générale de L’Empire romainPetite (paul ) ,  - 14

des derniers Antonins à Diocletien » ( 161-284ap J.C) , ed.du Seuil (paris 1978) , T. 2 , 

pp 56-57. 
, Ed .F .Maspero  La resistance africaine à la romanisation,   Benabou ( Marcel)- 15

,(paris 1976 ) ,P.1 60. 
La Composition du Senat  romain de septimius  severus à Lambrechts (p.),  – 16

85 . -) ,éd . anastatica , ( Rome 1968 ) , PP . 83284 –Diocletien (193  
paris 1973) ,( .N .F Jc éd .p.395 Ap –a Rome ancienne  753 Av . J C LMartin (J .P) , - 17

,p.247 . 
Etudes ;Jordé (Auguste ) , 2-,16 , 1 Vie d’alexandre .SevereLampridius (A), - 18

,Ed .De Boccard ,(paris  sevére Alexandre critiques sur La vie et le régne de

1925),pp.24-25. 
,  The Life and regne Of The Emperor  Lucius septimius  severustnauer(M), Pla - 19

1918 ) ,p192. (oxford Administrative 
20 -Marquardt(Joachim) , « L’organisation Administrative  de L’Empire romain dans 

, Ed .Thorin ,(paris  ,(16vol ), trad . Gustave Humbert romaines Manuel des antiquités

1889 -1892) ,T.9 ,P481-482 . 
 .35أنظر أعاله ص  -21
 . 7: املستوطنات ـ والبلديات اليت أنشأها السيفرييون ص 3أنظر اخلريطة رقم  *

 . 551، ص  3، ج  تاريخ افريقيا الشماليةـ جوليان ) شارل أندري (، 22
 .947، ص  ، املرجع السابقـ روستوفتزف 23
 .ـ نفسه59
 . 4ـ أنظر أعاله ، ص 25

Piganiol- 26 403 .-399  .F , ( Paris 1939 ), PP. .N , éd .PHistoire de Rome(Andre) ,  
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C.R .A .I et Rebuffat (R.) , « Nouvelles recherches dans Le Sud de La tripolitaine  »,- 27

lettres  –belles  394 .-Juin 1972 ),PP.388 –(Avril  
Djarid à la –el  -, Recherches sur le Limes Tripolitanus du chott   usset (P.)tro- 28

, éd C.N.R.S. (paris 1974 ),P.120 .Libyenne  –Frontiere Tuniso  
  .351ـ  351ـ نفسه،ص29
 .33، حتديد مواقع بوجنم ، غاربة الغربية ، غدامس ص 5أنظر اخلريطة رقم  *

- 30 ,éd .Boccard (paris 1947 ) , P. 45 ;  , Castellum Dimmidibert ) Charles Picard (Gil

41 ,(1938 -, T.40  , R.E.AAlbertini (E.),M assiora (P. ), « Le poste remain de Messad» 

-1939 ) , P.241. 
31 - Benabou ( Marcel) ,  Op .Cit,P.171 -172 ; Leschi (Louis ) , «une assignation  de 

112-,t .76 ,(1948),PP.103 R.A .S.Csevére» ,  -re en Afrique Sous  septimeTer. 
- 32 , T . 6  SeryaCarcopino (J .), « Le Limes de Numidie et Sa garde  Syrienne» , 

,(1925 ) , pp. 54 –55 . 
33 - Salama (pierre) , « Nouveaux témoignages de l’œuvre de septime- sevére dans la 

,T.1 (1953 ) ,p.232 Libyca (Arch .Epig .)Mauretanie Césarienne  »,(1ere partie ) . 
,éd .Arts et métier s graphiques ( paris  Les vandales  et l’AfriqueCf. Courtois (chr) ,- 34

1955) ,P.79  . 
35 - Benabou ( Marcel) ,Op.Cit , p.185-186 . 

( مبثابة جهاز دفاعي ، يرتكب من خندق، تتخلله أسوار وأبراج وحصون Limesالليمس ) *
 وشبكة من الطرق تتخللها بدورها مراكز عسكرية، لتسهيل عملية املراقبة وايصال النجدات.

,58 , 3 .Alexandre Severe Lampidius (Aelius ) , - 36 
The life and reign of The ) , ,18 ;Platnauer ( M. Vie de SévèreSprtianus ( Aeius ),   - 37

1918 ), P.191 ., (oxford Administration . Emperor Lucius septimius  severus  
,Les Césars depuis Octavien Auguste jusqu’au concile  de Nicée , Victor ( Aurelius ) - 38

ucke , (paris 1846) ., 20 , Trad .N .A . Dubois ,Ed .Pancko Vie de  Septime Sévère 
 .981ـ  974، ص املرجع السابقـ رستوفتزف، 39
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قراءة متجددة فيما جاء حول نفش النمارة

 

 األستاذ عمر كيحل

 تيارت - جامعة ابن خلدون

 

 ،تاريخ العربي القديم اهمية بالغةيكتسي موضوع البحث يف ال مقدمة:
. ففضاًل ، خاصة املنطقة الشمالية منهفيهالعتبارات تتعّلق اساسًا بصعوبة البحث 

فانه مل يوجد مما  . معممه تاراخًا ففييًاالم كان يفعلى ان تاريخ العرب قبل االس
ال يكاد  ،املادية االخرى اال نزرًا يسريًايدّل عليه ماديًا كالنقوش والبقايا االثرية و

والشمالي  باحث يف الرتاث العربي بصفة عامةاو ال واآلثارييشبع رغبة املؤرخ 
 .بكل مكنوناتهمنه بصفة خاصة ، واالملام 

. مالي املسرح الكبري لذلك التاريخيف التاريخ العربي الشوفّكلت مملكة احلرية 
املتصلة بتاريخ  فالباحث يف تاراخيا يستشّف الكثري من النتائج العلمية التاراخية

اىل التصاق تاراخيا مبختلف االنواع االدبية اليت  فباإلضافة، وتراث العرب ككل
 كأداة ،االنواع: الّشعر وعلى رأس تلك ّثرت فيه.فّكلت الرتاث العربي القديم فأ

اىل جانب ذلك بعض االثار اال اننا جند  .وات التصوير قبل ان يكون ابداعًامن أد
 فإنياوان كانت قليلة  ،َيع اليت دّلت على تاريخ احلرية، هي بقايا القصور والِباملادية

 .ورة تكاد تكون مكتملة لدى الباحثاضافت لذلك التاريخ جتّليًا جيعل الص
النمارة يف منطقة  ، نقشاّدية الّدالة على تاريخ احلريةم تلك االثار املومن أه

ولعّل االهمية اليت يكتسييا هذا النقش مستمّدة مما اضافه هذا . حوران بالشام
 االثر من زخم واثراء ملادة البحث بالنسبة للباحث يف التاريخ العربي الشمالي

لى باعتبار االثار الدالة ع .لعشرينوذلك منذ اكتشافه يف مستيّل القرن ا القديم
البحث فيه وتلك االهمية سبب كاٍف من اسباب  تاريخ احلرية قليلة يف معمميا

قبل ذلك من قراءات جعلتنا ننصب واعادة قراءته من جديد. واخلوض فيما مّت 
من  (James A. Bellamy) :قراءات، واهّميا ما جاء بهاهتمامنا على احدث تلك ال

، وابراز حتت عنوان: قراءة جديدة لنقش النمارة ،(Michigan) يغنجامعة ميتش
ال ومن هذا املنطلق فقد متّثل االفك؛ اربات اليت جاءت بيا تلك القراءةاملق

 الرئيسي هلذا املقال فيما يلي:
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ختضع من ملوك احلرية، يف منطقة  ما تفسري وجود نصب وقرب مللك عربي
لساٍن عربٍي ولكّنيا ، ببة اليت وجدت على نصبههمية الكتاوما أ للنفوذ البيزنطي؟

؟حبروف نبطية
ارة هي ، اعطاء احاطة  تعريفية بنقش النمنا ملناقشة هذه االفكالية بدايًةوجيدر ب

 الولوج اىل آخر ما ثم ، ثم للتعريف بامللك صاحب القرببطاقة فنية تاراخية للنصب
 .على هذين السؤالني اولة االجابة جاءت به الدراسات حول املوضوع ،حمل

طاقة فنية وتارخيية عن نقش النمارة :/ ب6

 مبساعدة: فريدريك ماكلر (René Dussaud) ديسو قام رينيه 6096يف ربيع 
(Frédéric Macler ) كلم699حبفريات يف جلاء وجبل الدروز بسوريا على بعد 

كلم 6عد ، وعلى بانتقل الفريق اىل منطقة النمارة افريل 90 جنوب دمشق، ويف
، الذي (96)جنوب النمارة وبالضبط فيما يسمى وادي السوط مّت اكتشاف االثر امليم

مرت  3.30مرت يف  0.09وجد على حجر كبري من البازلت مربع الشكل مساحته 
، وهو العتبة العليا من ذلك القرب وعليه مخسة اسطٍر اصله من انقاض قرب قديم

مريية او ي الشمالي وليست باللغة احلمنقوفة باحلرف النبطي واللسان العرب
لغة عدنان كما ، بل هي منقوفة باللغة العربية الشمالية او احلرف املسند كما ينتمر

، أي يف اوائل لقرن الرابع للميالد وباحلرف النبطي الذي كان كانت يف ذلك احلني
على  . وهذه اقدم كتابة عربية مشالية ميكن قراءتيا منقوفةكتب به عرب الشمالي

، الذي هو قرب امللك امرؤ القيس بن عمرو، واالثر سنتمر 61اآلثار طوهلا مرت و
مآثر هذا ، وحوى النص على اهم (96)يعترب امللك اللخمي الثاني ململكة احلرية

من التقويم  663( من سنة )ديسمربكسلول 90: يف امللك وكذا تاريخ وفاته
 ف اللوفر مدرجًا حتت رقم:ر يف متح، ويوجد االثم363البصروي املوافق 

(AO4083)(93). 
عن االصول املبكرة للكتابة  تكمن اهمية نقش النمارة يف كونه يكشف لنا

الذي وجد وهو االثر الوحيد  ،ان عربي ولكن بكتابة وحروف نبطيةالعربية بلس
لذا فيو غين من  على هذا النحو وهو يؤرخ مللك ميم من ملوك احلرية اللخميني

يف السنة ( René Dussaud) وقّدم ديسو التاراخية، وميم من الناحية لغويةالناحية ال
 املوالية الكتشافه تقريره ونتيجة حبثه لـ:

(Académie des inscriptions et Belles Lettre) 
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 طبع دوسو 6096. ويف أواخر سنة (clérmont-ganneau) وعلق علييا:
(Dussaud )تقريره النيائي يف: (Revue Archéologique ) وترجم نسختيا اىل

: تقرير حول البعثة ية لتلك االعمال فقد جاءت بعنواناما الطبعة الثان ،العربية
: على بعض املالحمات لـ (Dussaud) ( ورّد فييا6096العلمية )اواخر 

(Halévy .) كانت الطبعة الثالثة حتت عنوان: الرصيد التصويري  6091ويف سنة
 :ةحلرف العربي كل سطر على حدبا ياوهذا نّص؛ (90)السامي

.عمرو ملك العرب كله ذو اسر التجتي نفس مر القيس بن  -6
وملك االسدين ونزرو وملوكيم هرب مدحجو عكدى وجا. -6
.مدينة مشر وملك معدو ونزل بنيه بزجي يف حبج جنرن -3
.وكلين فرسو لروم فلم يبلغ مبلغهالشعوب و -0
. دهيوم بكسلول بلسعد ذو ول 663سنة  عكدى هلك -1

 آرامية وهذا لسان عربي تشوبه صبغة ...": "جرجي زيدان" حملاًل هلذا النص يذكر
 :والنبطية: فلفمة "تي" وتعين ميةاآلرا، ففييا من االلفاظ حيتاج تفّيميا اىل ايضاح

وكان  ...": و"عكدى" أي: اليوم، ويضيف ،وتعين: ابن و"بر" ،عين: قرب"نفس" وتهذا و
الرمسية، واذ  اآلراميةغتيم بدل اللغة النتقال الستخدام لالعرب يومئٍذ من دور ا

، رايتيا يف اول دور االنتقال ايضا من الشكل النبطي اىل نمرت صورة اخلط نفسيا
لذي كان فائعًا يف الشكل العربي الشائع بيننا االن  متحّول عن احلرف النبطي ا

افيامنا وتدوينيا بلغتنا ىل . واذا اردنا تقريب هذه الكتابة ا(91)..."مملكة االنباط
 كتبناها على هذا الشكل: ،ن الكريملغة القرا ،العربية

.و ملك العرب كليم الذي نال التاجهذا قرب امرؤ القيس بن عمر -6
.زم مذحجًا بقّوته وقادواالسدين ونزارًا وملوكيم وه -6
.وملك معدًا واستعمل ابناؤه على -مدينة مشر-المفر اىل اسوار جنران  -3
.لفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغهئل ووكليم لدى االقبا -0
 .بكسلول ليسعد الذي ولده 0يوم  663، هلك سنة يف القوة -1

م البصروي وكان اهل الشام وحوران وما يلييا يؤّرخون يف ذلك العيد بالتقوي
 م691وهو يبدأ بدخوهلا يف حوزة الروم سنة  .نسبة اىل بصرى عاصمة حوران

لسنة اليت توّفى فييا ، وهي اللميالدية 363متوافق اذًا سنة  من هذا التقويم 663و
 .(91)امرؤ القيس
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 :ميالدية( 363-663) تعريف بامللك امرئ القيس )البدء(/ 6

، نا املصادر اإلخبارية ظروف وفاتهالذي مل تذكر ل (ملك بعد )عمرو بن عدي
قيس بن عمرو ال: امرؤ ث اإلخباريون عن نسبه فيقولون هو)امرؤ القيس( ويتحّد

. افتير عند (90)نت عمرو أخت كعب بن عمرو( األزديماوية ببن عدي، وأّمه )
كما لّقب بـ)احملّرق(،  ،امرؤ القيس البدء( أي أمرؤ القيس األولاإلخباريني بـ )

على بين نصر اللخميني وُعرفوا به، و فييم يقول األسود من هذا اللقب أطلق و
 : ، الشاعربن يعفر

 ادبعد آل ُمحّرٍق ** تركوا منازهلم وبعد إي ماذا أوّمل
 (93)القصر ذي الُشرفات من ِسندادِق والسَِّدير وبارٍق ** وأرض اخَلوْرن

)آل حمّرق( يف مواضع كثرية من األخبار ونصادف كلمة )احملّرق( و)حمّرق( و
خون ، فقد اجتيد فييا املؤررية. أما سبب إطالق هذه التسميةاملتعلقة مبلوك احل

مل يم تلك وقفت عند حدود االفرتاض وأن اجتيادات ويبدو يجدوا تعليقًا مبّينًا لهل
فنجد )جواد العلي( يعّلل هذا التلقيب على لسان املؤرخ  تأِت بالدليل املقنع

وهم يرون أنه لقب أحلق بأولئك  "... :( بالقولروتشتاين) (Rothstein) األملاني
هذا ، و..."ء غزوهم هلم حبرق أماكنيم بالنارناامللوك ألنيم عاقبوا أعدائيم يف أث

نه هو تفسري مغلوط و الصحيح يف نمر روتشتاين أتفسري ظاهر الكلمة ووال فك 
هناك اسم علم ألفخاص عرفوا مبحّرٍق، ولذلك قيل )آل حمّرق( و) آل احملّرق(. و

فة وبني ي يدّل يف علم الدالالت بالصالذإيراد االسم معرفًا )احملّرق( وفرٌق بني 
ٍ علٍم،  .ين(روتشاكما يفيم من كالمه ويضيف ) )حمرق( والذي يدل على اسم

( ألصقه بصفة حمرق هو  )احلرب(، فأصبحت الصفة )حمّرق احلرب  أخر امسا
ا يتعلق بـ )امرئ القيس بن فيم عند اإلخباريني العرب، له ذكرا جند وهذا اللقب مل

يف إعطاء تفسري إلطالق هذا ( J. Wellhausen) كما جيتيد )وهلاوزن( (90)عمرو(
حمّرق( هو صنم من أصنام اجلاهلني تعّبدت له ) فيعّلل ذلك بافرتاضه أن ،االسم
ا هلذا التعّبد يطلق عليه يعطى مكانالقبائل مثل: بكر بن وائل وربيعة، وبعض 

قد ورد بني أمساء "... و: يضيف )جواد علي( على ذلك بقوله( وموضع )سليمان
ون للمحرق أفال جيوز أن يك ،اسم له عالقة بيذا الصنم، هو عبد احملّرق اهلنياجل

 (69)... "ن يكون قد اختذ من باب التيّمن والترّبك للملك، كأإذا عالقة بيذا الصنم
، بأن )حمّرق( لقب فسري هذا الّلقب خاصة املستشرقنييرى بعض اإلخباريني يف تو
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 كما .بزعميم بإحراق القرابني وبإسراٍفإىل اهلل أطلق على ملوك كانوا يتقّربون 
كان من الشخصيات  ()حمرقا جند تفسريًا آخر وهو جمرد افرتاٍض، بالقول أن

، وورد )بردي حمّرق ( كما ساطري وقد اقرتن امسه بالدروعالقدمية الواردة يف األ
مما يدل على أن هذا االسم من األمساء  .(66))نسيج داوود( اقرتن امسه بـ

. قدمًيا يف األساطري اجلاهلية، وقد ورد أيًضا صوت حمرق وفرخ حمرق وفةاملعر
وذلك يدّل على أن حمرًقا يف هذا املوضع حيواٌن قد تكون له عالقة بأساطري 

، يف سبب إطالق هذا اللقب على إذا كان االختالف موجودًا فعاًلو اجلاهليني
ين نقلوا تلك أن معمم اإلخباريني الذ امرئ القيس، فإنه والفك يف ذلك

لذا جندهم يطلقونه على آل  ، مل يبحثوا أو يدققوا يف أصل هذا اللقب.التالتعلي
 .نصر كليم

أن امرؤ القيس هو أول  معمم املؤرخني يتفقون علىكما إننا جند اإلخباريني و
، ومن العجب أنيم يتناقلون رواية ذلك ولكنيم ال يتكّبدون عناء ذكر من تنّصر

إنه أول من ال دواعيه ومن ثم فإن أمر تنصره. ور وال كيفيته وتاريخ هذا التنّص
فإننا جند  يبقى جمرد خرب حيتاج إىل دليل. وخالفاًُ لكل هذا -على خطورته-تنصر 

املكتشفة من هذا طائفة من أخبار هذا امللك تنصب حقيقة تدل علييا اآلثار 
على امللوك السابقني من  يهتفّوق ف األخبار املوثقة. أن ملكه كان من االتساع مبكاٍن

كر ذلك وال ، فمعمميم  يذي جنده متواترًا عند اإلخبارينيهو اخلرب الذاحلرية، و
ويبدوا أنه كان ذا نزعة حربية ، ينكره فقد أخضع قبائل: أسد ونزار ومذحج ومعد

 الروايات حول مدة حكم امرؤ القيستضطرب أكثر من سابقيه وأطماع توّسعية و
األصفياني( جيعل حكمه يصل إىل  )محزة: فـ بة مللوك احلرية األوائلدة بالنسكالعا
. وتكاد املصادر التاراخية جتمع على أن أمرئ (63)هو أمر مبالغ فيهو (66)سنة 660

و)سابور ذو األكتاف(،  من ملوك الفرس )بيرام الثالث( و)نرسي( القيس عاصر
 .سنة 09أن مدة حكمه باملقارنة بني املصادر يكون و

، أن لفظ املستشرق الفرنسي (Clermont Ganneau) مون جانوكلري ويرى
هي تابعة بالفرس وان وجد قربه يف حوران و التاج كان لوحده لداللة على عالقته

( . ويذهب )رنيه دوسو(60) للروم ألن لقب ذي التاج من ألقاب ملوك احلرية
القرب الذي "... و: ن بقولهامرئ القيس يف هذا املكا مذهبًا بعيدًا يف سبب وجود قرب

يرئ القيس يف الُنمارة يف إقليم روماني والرثاء الذي ُكتب حبروٍف نبطيٍة يف  أقيم ال
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الذي يرجع تاراخه إىل عيد الوالية الرومانية  يف البالد العربية يكفيان لغة عربية، و
ا إن كان النص ال يقطع بيذؤ القيس(، ولتأيّيد اعرتاف الرومان بسلطان )امر

ل جع أنه كان ألمرؤ القيس من القوة احلربية ما ، وهو يريد يف ذلك(61)متاًما..."
. ولكنه يضيف أن النص ال يقطع الرومان يعرتفون بيذا الواقع ويتعايشون معه

. ويزدري )دوسو( فكرة املؤرخني املعاصرين العرتاف متامًا، ولكنه يشري اليهبيذا ا
حيث يضيف  يقدح فييا بالنقصان واالقتصار،  القديم،وعن العالقات الدولية يف

. إن مركز ملك مجيع .: ".نقش الذي وجده يف النمارة بالقولدائمًا يف حتليله لنص ال
ت حليف لروما العرب الذي يستّمد سلطانه من ملوك فارس ولكنه يف نفس الوق

. (61)فقًا لفكرتنا البسيطة عن العالقات بني الشعوب..." و -ما يبعث عن العجب-
ك ثم جيد هذا املستشرق الفرنسي خمرجًا يف تفسري ذلك بقوله "... لكنه يتفق مع تل

ل يف بادية الشام مع املركز اخلاص للعرب الّرحالسياسة املتأرجحة للشرقّيني و
على  -يقصد العرب-لكنيم عرفوا كيف حيافمون  ...": يضيفو "وعرب احلطرة...

...". ما )يعين الفرس والرومان( (60)أو هؤالءمن أن يعتدي عليه أولئك ، استقالهلم
جناعة السياسة اليت طبقيا احلرية يف ذلك الوقت، و حول قوة مملكة انطباعايعطينا 

ء الفك أن ما جاّوتني اجملاورتني )الفرس والروم( وامرؤ القيس يف التعايش مع الق
خ املمالك العربية لتاري( حيمى بتأييٍد غري يسرٍي من طرف املّتتبع به )نقش النمارة

، من معلومات صّححت الوضع جاء به هذا النقش ، والسبب يف ذلك ماالشمالية
 رى )جواد علي( أن صاحب القرب. حيث ياملؤرخنيبالنسبة ألذهان كثرٍي من 

اربًا وقائدًا كبريًا، أخضع قبيليت أسد ونزار وهزم كان رجاًل حم ويقصد امرؤ القيس
( مدينة اته أسوار )جنرانأخضع معدًا ووّزع بنيه يف القبائل وبلغت فتوحو ،مذحًجا

أيضا أنه بيذه الفتوحات قد متكن من فتح  معمم أحناء  -يذكرو- )مشر( يف اليمن
على  هذا القائد السعيد. ".. :أن (R. Dessaud) . ويؤكد رنيه دوسو(63)اجلزيرة 

ران يف جنوب البالد ( صاحب جنوصفه يبدو أنه قد حارب )مشر يور عيش
( أن هذا النص يناقض الروايات ويف حتليله لذلك يرى )جواد علي .(60)"العربية...

( فتجعله فاتح لفتوحات العميمة إىل )مشر يير عش( )مشر يرعشاليت تنسب ا
تامًا. وروايات فتوحات  تعكس القضية عكسًاراق وما وراء العراق إىل الصني والع

. ويتفق (69)وضعيا أناس متعّصبون لليمن والفك ية)مشر( هي روايات ميان
( لى أن امرؤ القيس يكون قد حارب )مشر يور عشاإلخباريون واملستشرقون ع
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قد  . ويتفقون على أن امرؤ القيس(يف ذلك دائمًا على )نقش النمارة استنادهمو
إنه فرض سلطانه على أغار على جنران فوصل أسوارها، ولكنيا امتنعت منه، و

 بائل اليت كانت جتاورها و اعرتفت بسلطته علييا.الق
: كيف وصل دود فيما يتعلق بالسؤال احملّيروتذهب االفرتاضات إىل أبعد احل

 ؟فيياامرؤ القيس إىل حوران إىل أن دفن 
احلفريات السؤال مل يوجد له إجابة دقيقة ومل تمير لنا النقوش و يبدو أن هذاو 

. ومال الكثري من بار املتواترة من لدن اإلخبارينيخال األو -خال نقش النمارة ما-
أو  ،فرضيات لتقريب الوضع من الواقع اإلخباريني والباحثني يف هذا اجملال لوضع

، أن سلطة امرؤ القيس فبعضيم يعّلل سبب ذلك حماولة اإلجابة على هذا السؤال.
د ونزار لى قبائل العرب يف بادية الشام والعراق وأقواها يومئذ معامتدت ع

 ا، وتويف فييا فبنويئه إىل حوران يف ميّمة أو فأٍن. وآخرون يفرتضون  جمومذحج
 الك الوالية وأّرخو لم ت، قنية وكتبوا علييا باحلرف النبطيله قربًا يف أرض روما

كما -. وهم يستّدلون بذلك على وجود عالقٍة وديٍة كانت بينه وبني الشام بتاراخيا
مييلون إىل قول آخر ويعتقدون أن أمرئ القيس كان ذو وآخرون  -أسلفنا القول
: وحيد القبائل العربية حتت قيادته، فأخضع قبائل. حاول توأطماٍع نزعٍة حربيٍة

وكثرٌي من املستشرقني يستدلون على وجود متييد لتوحيد  أسد ونزار ومذحج ومعد
ليت قام بيا حممد ل وجود الدعوة ا، قبلعربية حتت قيادته يف هذه الفرتةاجملتمعات ا

. ويضيفون أن أمرؤ القيس ملا صلى اهلل عليه وسلم وانتجب جمتمعًا عربيًا واحدًا
 ،ت قيادته، وملا أّمن جبيته الداخلية واطمأن لقوتهأوجد هذا النوع من التوحيد حت

 . (66)كما يؤكد نقش النمارة ،غزا الروم فُقتل وُدفن يف أرضيم
أهل  القول مادام أنال التأريخ كحجة تاراخية، وىل استعمنمرنا إ لكّننا إذ ما

مان حوران يؤّرخون بالتاريخ البصري الذي يبدأ بتاريخ دخوهلا حتت سيطرة الرو
نراها  ذلك على وجود احلكم الروماني بيا، من دواعي التبعية الثقافيةنستدل بو

تابة جاءت ، أن الكمدعمًا على ما نقوله جمتمعات معاصرة. وينيض دلياًل حمّبذة يف
، مما يدل على استعمال كتابته كان ي ولكن اللسان كان لسانًا عربياباخلط النبط

 لإليصال فقط. كأداة
، يف موضع النمارة من بالد الشام دفن امرؤ القيس بينما يرى آخرون أن سبب

أنه   بالد الشام حينما نزل به أجله. ويرى البعض اآلخرأن أمريء القيس كان يف
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، فلّما حزب )بيرام الثالث( ومن مؤيديهإىل بالد الشام ألنه كان من كان قد جاء 
( خرج أمرؤ القيس من ى العرش وانتصر )نرسيوقع اخلالف بني الفرس عل

فأّيدوه وأقّروه على بالد  ، ومال إىل الرومراق وقصد بالد الشام فأقام هناكالع
ذه االستنتاجات اليت أن ه يبدو. و(66). فيكون قد عمل للفرس و للروم معًاالشام

ع فرضيات ضإمنا قصد بيا و (.R. Dessaud) خرج بيا )جواد علي( من كتابات
ا يبقى مطروحا دون ، فإن السؤال املطروح آنفتقرتب من احلقيقة. وميما يكن

اجلديدة حول ذلك.  قوشريات أو الن، إىل أن تمير املزيد من احلفاجابة دقيقة
حدث عن المروف األخبار اليت تتالروايات و تصّفحنالعلنا ال جنتيد إذ ما و

نت متر به . لندرك جيدًا مدى الضعف الذي كااملنطقة متّر بيا الدولية اليت كانت
ا القبائل العربية يف ذلك احلني ، أو مدى القوة اليت حتلت بياإلمرباطورية الفارسية

ن نرسي( هرمز بنقصد بالذكر عيد )سابور الثاني(. حيث أنه وبعد وفاة ) وحنن
تبشر . فلّما ُولد ذكرًا اسبعد أوصى بامُللك ألبنه الذي كان ال يزال مْحاًل و مل يولد

. فلما عرفت )سابور بن نرسي( أو )سابور الثاني(: به الفرس خريًا وكان امُللك لـ
، ى ضعف تدبري الفرس طمعوا يف ملكهاألمم خاّصة جماورييم من العرب مد

ين رسيطرة العرب من عبد القيس والبحا على غلب وايات املتواترة حتدثنوالرو
وهذا األمر يفّسر لنا أيضا مدى  اورين للفرس على سواد العراق.إياد اجملو

. ورمبا ملك )امرؤ القيس( وسطوته اتساعة، والتقارب بني الرومان ومملكة احلري
وجود قرب أمرئ القيس يف  يقف دليال مل يلتفت إليه اإلخباريون حول سبب

، فوجوده يف تلك املنطقة ال مينع أن مملكة احلرية أصبحت من القوة مبكان مارةالن
به  . لكن الِصالت اليت نستليميا مما توحي(63)جيعليا تضايق احلدود الرومانية

عكس ميكن أن ، جتعلنا ال منيل إىل مبدأ التصادم بل الالكتابات املوجودة على القرب
كانت تعيشه مملكة احلرية مع اإلمرباطورية  ، الذينقرن ذلك بالتعايش والتسامح

هجمات القبائل العربية النمر للتطورات املذكورة آنفًا والرومانية. ويف املقابل وب
( ارتأى النأي مبقر رس رمبا تدل على أن ملك احلرية )امرؤ القيسعلى مملكة الف

نمارة. مملكته عن تلك الصراعات إىل حدود آمنة وهو ما يفسر وجود قربه يف ال
ف أنه ملا فّب وبلغ )سابور الثاني( امللّقب بذي األكتا وحتدثنا الروايات على أن

، وهجم اختار من عسكره ألف رجٍل ،ستة عشر سنة، وقوى على محل السالح
غّور مياهيم وقصد يم على العرب اجملاورين من أياد، فأكثر فييم القتل وب
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حتى والعراق وأباد عبد القيس لشام البحرين كما قصد بكر وتغلب فيما بني ا
مات، لذلك وصل إىل اليمامة وكان ينزع أكتاف رؤسائيم ويقتل ويشّرد بيم حتى 

راخي، من . وتروي قصائد الشعراء ذلك احلدث التا(60)ُسمي سابور ذي األكتاف
ا هلم من ما بعثه لقومه حتذيًر ذلك قول )لقيط اإليادي( الذي كان يف ديوان سابور

 إذ يقول: ر.من بطش سابو
 اديف الصحيفة من لقيٍط ** إىل من باجلزيرة من إي سالم

 (61)ادبأن الليث كسرى قد أتاكم ** فال يشغلّنكم سوق النف

. كتشف يف نص النمارة من معلومات وأخباروميما يكن فإنه و بالنمر إىل ما ا
ه ميكننا . فإنس، عن فرتة حكم امللك امرئ القيعّززها ما رواه اإلخباريون العربي

، جعلتيا امللك بفرتٍة من القوة السياسية القول أن مملكة احلرية مّرت يف عيد هذا
متلك زمام املبادرة من العرب مجيعًا سواء أكان ذلك حماولًة من امرئ القيس يف 

الوحدة واألخذ بأسباب  املتفّرقة حتت راية واحدة بيةمجيع فتات القبائل العر
ثر قوًة بني اإلمرباطوريات الفارسية والرومانية حتى أننا للوصول إىل بناء مملكة أك

لوصول إىل بناء حدود أسوار اتلك القوة يف الذهاب بيا بعيدًا، و نستشف مبلغ
 (.جنران. وتيديد مملكة )سبأ وذي ريدان وحضرموت ومينت

:(James A. Bellamy) اجلديد الذي جاءت به قراءة:/ 3

واليت جاءت حتت  ،(James A. Bellamy): ياأهمية الدراسة اليت جاء بتكمن 
 A new reading of the Namara) وأ ،عنوان: قراءة وجديدة لنقش النمارة

Inscription )والصادرة عن (Journal of the American Oriental Society)  اجلزء
اىل  36، والواقعة فيما بني الصفحات:6031، واليت صدرت يف جانفي 6،رقم 691

 . كونيا:16الصفحة 
رّكزت دراسة املقال على اجلانب اللغوي واهتمت به لتوضيح بعض  -أ

، واعتمد فيه ان نشر اول تقرير للنقش املكتشف االختالفات املوجودة منذ
صاحب الدراسة على ثالثة صور أبرز من خالهلا هذه االختالفات اليت وان كانت 

.(61)ة يف هذا املقامطفيفة اال انيا ميّم
اىل نتيجة أّكد من خالهلا مبا ال يدع جمااًل  (James A. Bellamy)توّصل  -ب

عربي تشوبه بعض للشك ان احلروف اليت استعملت فييا واللسان هو لسان 
، وان تلك اللغة هي اللغة العربية املتحّولة واليت ُعرفت يف تلك االلفاظ االرامية
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ضحة التشكيل اصبحت وا، قبل ان تتطّور اىل اللغة العربية اليت النواحي الشمالية
..وهو رأي اّكد من خالله رأي دوسو(60)واللسان قبل االسالم

توّصل الباحث اىل القول ان تلك اللغة املستعملة على النصب هي نفسيا  -ت
.(63)اللغة اليت ُكتب بيا الشعر العربي يف اجلاهلية

اعطاء صورة  (James A. Bellamy) حاول ،للغويةمن خالل مقاربته ا -ث
، وان احد ابنائه قد نّصب فيالرك من قبله ب امللك امرئ القيس مع الرومتقارل
.(60)لى بعض املناطق القريبة من الروم، ويرى ان فيه اعرتاف من الروم بسلطتهع
عالقة امرئ القيس مع الفرس ومل يعطييا  (James A. Bellamy) أهمل -ج

ن نفوذه بلغ جنران واقّر ا، جاء به النص ليله وفرحه حملتوى مااالهمية يف حت
ان من كتب ذلك  رأىكما  .مع القبائل العربية كانت اجليدة ، وان عالقتهباليمن

ثم يذكر ان ذلك تقليد جرى  .يكون من مقّربيه وانه تعاطف معه النص يرّجح ان
عليه االتباع كنوع من التخليد لذكرى امللك ففيه بعض املبالغة خاّصة يف مجلة "فلم 

.(39)يبلغ ملك مبلغه "
 :البحث حول استنتاجات

املختلفة اليت قصدت االجابة على  اآلراءمن خالل ما سبق من مناقشة 
ن نشري اىل بعض ، ميكننا اهلذا البحث كإفكالية املطروحني السؤالني اجلوهريني

ان وجود قرب امرئ القيس وهو امللك العربي احلريي الثاني  :االستنتاجات منيا
 آنذاكنمارة حبوران جنوب فرق دمشق، وهي  منطقة تابعة من ال خلم يف منطقة ال
تتمتع بيا احلرية جمّسدة يف فرتة  تللقوة السياسية اليت كانللنفوذ البيزنطي يعود 

يبلغ  حكم امللك امرئ القيس الذي بلغت حدود مملكته اسوار جنران باليمن ومل
 حتت حكمهرب . وحماولة هذا االخري مّل فتات العملك من العرب قبله مبلغه

. حيث تشري املصادر اىل وجود ارتباط كان يتمتع بيما ياسة واحلكمة اليتبالس
قبل ان يكون هذا حضاري بني احلرية والقبائل العربية يف فبه اجلزيرة العربية 

 .االرتباط عرقيا
ومن خالل الدراسات احلديثة اليت رّكزت على هذين السؤالني وحاولت 

السطر الذي جاءت به اللغة اليت كتبت بيا احرف االبحث يف اجلانب اللغوي 
التأكيد على ان تلك اللغة كانت حبروف نبطية ولكنيا  اخلمسة هلذا النصب فقد مت

، اما احرف بية املتحّولة أي يف طور التّطوربلسان عربي يوافق ذلك كون اللغة العر
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 ايصال سيلة يفوو كأداةتلك الكتابة أي االحرف النبطية ،فلم تستعمل سوى 
وهو ما  .غة اليت عرف بيا العرب الشماليونوهي الل ،فحوى النص املنقوش

اخلط العربي عن  تناقلواينصب دلياًل على حقيقة ان عرب فبه اجلزيرة العربية قد 
وقد وجدت بيا مدارس لتعليم القراءة والكتابة دّلت علييا املصادر  عرب احلرية

العرب عموماً  وخاصة  حتمى بيا احلرية لدى االخبارية مما يدل على املكانة اليت
 .عرب احلجاز
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(96) James A. Bellamy, A new reading of the Namara Inscription,vol105, Journal of the 

American Oriental Society ,jan1985,pp31-51                 
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 املنهج التارخيي عند أبي الرحيان البريوني

م(8441-337هـ/763-444)

 

 األستاذ أحمد يسعد

 المدية -جامعة الدكتور يحيى فارس 

 

يعترب القرن الرابع اهلجري منطلقا للبناء احلضاري يف جمال الفكر والعلوم  مقدمة:
بت املختلفة فسمي عند كثري من املؤرخني بعصر النهضة اإلسالمية حيث لع

الرتمجة املختلفة للعلوم يف دار احلكمة ببغداد وغريها من املناطق األخرى دورا 
وأبرز الذين ظهروا من  .ذا التطور احلاصل يف هذه الفرتةهاما يف تشكيل ه

( الذي أمجع هـ444ـ/ه763الرحيان البريوني ) ياء شخصية أباملفكرين والعلم
سوعة يف جماالت خمتلفة من العلوم، حوله الكثري من الكتاب بأنه أستاذ عصره ومو

فقد يتفق جّلهم على أنه بارع يف الرياضيات ويف علم اهلندسة والتنجيم والصيدلة 
" كما برع يف اللغات فكان يتقن يف هذا عدة مؤلفات أهمها كتاب "الصيدنة وله

العربية والفارسية واليونانية والسنسكريتية، وكتب ديوانا يف الشعر كما كتب عن 
آلثار الباقية يف ا كتبه ال ي من أشهرها كتاب "ار األمم وقد ظهر ذلك واضحا يفآث

 "."حتقيق ما للهند" وكتاب القرون اخلالية

من خالل القراءات املختلفة ملصادره املتنوعة يف علومها خاصة  إشكالية املوضوع:
رخيي الكتابني املذكورين يف مقدمتنا هذه، وحبكم ارتباطنا مبجال التخصص التا

كما هو معروف عند  الرحيان البريوني منهجا تارخييا؟ يأردنا أن نعرف هل ألب
تفصيل يف هذا الومن أجل  عاصروه أو الذين جاءوا من بعده. املؤرخني الذين

: مقدمة تناولت فيها فكرة تأسيس البحث على احملاور التاليةاملوضوع ارتأيت 
 تبع يف بناء البحث:ج املاملوضوع وجدول حبث وخطته التصميمية واملنه

املباحث: الرحيان نتناول فيه جمموعة من  يهو ترمجة لشخصية أب املبحث األول: -
 .ه وشيوخه، وأهم إجنازاته العلميةوبيئته، وأهم أساتذت مولده ونشأته العلمية،

نتناول فيه الواقع والظروف ال ي عاش فيها البريوني السياسية  :املبحث الثاني -
 االجتماعية والثقافية .وية، واالقتصاد
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خالل مؤلفاته نتناول فيه املنهج التارخيي عند البريوني من  :املبحث الثالث -
 وكتاب" مقولة معقولة يف العقل أو مرذولةحتقيق ما للهند من وخنص بالذكر كتاب "

القرون اخلالية" ويف هذا الفصل سنربز الطريقة ال ي كتب بها أبو  عناآلثار الباقية "
 .لرحيان البريوني أحداث عصرها

سنربز فيه ما كتبه املؤرخون واملفكرون يف هذه الشخصية ومدى  ابع:راملبحث ال -
ا املستشرق األملاني إدوارد جتاذب كثري من الدول لتبين هذه العقلية ال ي وصفه

 .بأنها أكرب عقلية عرفها التاريخ(: )سخاو
يده يف سؤالنا السابق لوصول إىل ما نرومن أهم املصادر ال ي اعتمدنا عليها يف ا

للبريوني،  "آلثار الباقية عن القرون اخلاليةاوكتاب " "هو كتاب "حتقيق ما للهند
واعتمدت على مصادر أخرى تطرقت إىل هذه الشخصية مثل ابن األثري وابن 
خلكان وياقوت احلموي معرتفني كلهم بهذه الشخصية مثل إدوارد سخاو، 

عن حقيقة املنهج يف فكر وكلمان وكرادفو، يف البحث وكراتشكوفسكي وبر
كما اعتمدنا على بعض املراجع ال ي تناولت هذه الشخصية بالدراسة  .البريوني

والتحليل مثل أمحد علي الشحات، وفدوى طوقان، وكرد علي وغريهم من 
 .عقلية الفذة يف التاريخ اإلسالمياملؤرخني املهتمني بهذه ال

ه الدراسة املتواضعة هي طبيعية يف جمال الدراسة حيث وأما عن صعوبات هذ
تواجه كل باحث عن حقيقة ما، فالبحث حيتاج إىل كثري من املصادر للربهنة على 
منهجية الكتابة التارخيية عند البريوني ويف هذه السرعة ال ميكن أن نلم جبميع 

موسوعي له مصنف وهو حبق  811املعارف املكتوبة أو ال ي كتبها هو فهي تفوق 
ثر عن خفايا مناهج يف مجيع العلوم وهذا ما جيعلنا كطلبة يف أشد احلاجة للبحث أك

ة ويف األخري الشكر والتقدير للدكتورة احملرتمة بن عمري .هذه الشخصية الكبرية
 .على النصائح واإلرشادات القيمة

يف ضاحية ( م337/هـ763الرحيان حممد بن أمحد البريوني )ولد أبو  مولده ونشأته:
بعد حياة دامت م( يف غزنة من مدن أفغانستان 8441/هـ444وتويف يف عام ) 8بريون

كان من أسرة عادية جدا، ولعله ُحرم من والديه يف فرتة مبكرة  .سبعا وسبعني سنة
كان حمبا للتعلم منذ الصغر ويتمتع بذكاء فطري خارق وموهبة عظيمة من حياته، 

سنه الثامن عشر بدأ بأعمال الرصد يف موطنه ثم يف يف  إذ يف الفهم فنبغ مبكرا،
، ولنبوغه املبكر جذب انتباه أمراء تلك املنطقة فعاش يف كنف إمارة آل 3جرجانية
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مدينة جرجان يف سنة  عراق ثم انتقل إىل إمارة آل مأمون خبوارزم ثم انتقل إىل
ول كتبه أّلف أ حيثبن ومشكري  7هـ بدعوة من األمري مشس املعالي قابوس731

بعدها عاد إىل خوارزم وعينه آل مأمون أبو العباس مستشارا له،  .""اآلثار الباقية
خالل هذه الفرتة ذهب ؛ ـه441وبعد سقوط هذه اإلمارة انتقل إىل غزنة يف 

البنجاب والسند  منها: جال يف كثري من بقاعهاالبريوني عدة مرات إىل اهلند و
للغات واللهجات وعلوم اهلند وجمتمعها، وكشمري، حيث تعلم بها العديد من ا

 ".حتقيق ما للهندالته أّلف كتاب "ومن نتاج رح

يف غزنة يؤلف ويقوم بتجاربه يف الرصد وصنع بعض  ـه438استقر يف سنة 
، ود بن حممود الغزنوي وأخيه مودوداآلالت العلمية وذلك يف عهد السلطان مسع

إنه أحد " :، وقال عنه بوالو"التاريخ ية عرفهاعقلالبريوني أعظم " :قال عنه سخاو
 .4"سلمني وأحد الكبار يف كل العصوركبار علماء امل

إن اهلجو بالعربية أحب إلّي من املدح ب باللغة العربية وكان يقول فيها: "كت
"، وأتقن إىل جانب خبار الكسروية واألامار الليليةبالفارسية ال ي ال تصلح إال لأل

سنكريتية وبعض لغات اهلند نانية والسريانية والعربية والالعربية والفارسية اليو
 .1األخرى
اهلجري والعقود األخرية من القرن الرابع  عاش البريوني العقود الثالث عصره:

األربعة األوىل من القرن اخلامس اهلجري، وهو عصر التفكك السياسي للخالفة 
علمي إذ أن الدويالت لرغم من ذلك كانت فرتة ازدهار العباسية يف بغداد، وبا

ئمة يف أطراف اخلالفة العباسية ظلت حتمل الرسالة احلضارية العلمية ال ي القا
متيزت بها اخلالفة آنذاك، وقد احتك البريوني بأمراء بعض هذه الدول الصغرية 
والكبرية وشاهد التقلبات السياسية، وقد كان أكرب شخصية عاشت يف هذا العصر 

بن اهليثم ولذلك امي بعصر البريوني من قبل مؤرخ غرار ابن سينا وا على
 .6العلوم جورج سارتون

يف هذه املرحلة انتشر بني الناس التصوف  النشاط الفكري يف عصر البريوني:/ 8
نظرا النصراف الناس إليه هروبا من واقعهم الصعب، وانتشر العلم والتنافس فيه 

ان التوحيدي جمالس هذه نظرا لتنافس األمراء على العلماء، وذكر أبو حي
املناظرات واألحباث بني العلماء، وكان من نتائج هذه اجملالس األدبية والفلسفية 

" ألبي الفرج يف هذا القرن مثل كتاب "األغانيصدور جمموعة من الكتب 
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... وما كان وابن خالويه والفارابيوأبو فراس، األصفهاني، ومن الشعراء املتنيب 
 .خصية أبي الرحيان وابن سينايف ش يف هذه اجملالس

عدة مؤلفات أصلية منها كتاب كان للخليفة العزيز باهلل مكتبة حيتفظ فيها ب 
ه، وكتاب "تاريخ نسخة واحدة خبط يد 74" للخليل ابن أمحد وكان له فيها "العني

املقدسي  ويصف. نسخة 844" البن دريد وكان له فيها الطربي" وكتاب "اجلمهرة
وكيل وخازن ومشرف من  إنها حجر على حدة عليها" :لة فيقولخزانة عضد الدو

 .3... وكان خازن املكتبة العامل الغربي ابن مسكويه"عدول البلد
وكان لسيف الدولة خزانة كتب كبرية عليها اخلالديان الشاعران املشهوران، 
وكان للصاحب بن عباد مكتبة ضخمة، فكان مما اعتذر به للسلطان نوح بن 

ساماني عندما استدعاه لتولية الوزارة أن عنده من كتب العلم ما حيمل منصور ال
 .ان فهرسة كتبه يقع يف عشر جملداتمجل أو أكثر، وك 444على 

أن كتبه يف " :ذكر ياقوت احلموي عن كمية كتبه النشاط العلمي يف عصر البريوني:/ 3
عدد مؤلفات  ويزيد .1..."نطق واحلكمة تفوق احلصرعلوم النجوم واهليئة وامل

كتابا  814 نل الصغرية أو األحباث العلمية عالبريوني من الكتب الكبرية والرسائ
ذه الكتب ورسالة، وكان من دقته العلمية أنه ذكر عدد أوراق الكثري من ه

الوساطة بني اخلوارزمي وأبي احلسن األهوازي الفلكي" يف والرسائل، فمنها كتاب "
مجع اجلوامع يف شرح الرياضيات اهلندية " يف ب "صفحة، وكتا 8344ورقة أي  644
 .ورقة وغريها من الكتب 144

مل يعرف عن أساتذته إال القليل، فقد تعلم من عامل يوناني  أهم أساتذته وشيوخه:
جاء إىل بلده اللغة اليونانية، كما تعلم العلوم الكثرية من أبي نصر منصور بن علي 

 :صائدهق وهو ما اعرتف به يف أحد قبن عرا

 3وآل عراق قد غذوني بدرهم   ومنصور منهم قد توىل غراسيا
 .84ته عبد الصمد بن عبد الصمد األولكما ُعرف من أساتذ

 :والظروف اليت عاش فيها البريوني الواقع
كانت الدولة العباسية متتد إىل أفغانستان وجزيرة العرب  :اجلانب السياسي -8

شّيد املعتصم مدينة امراء  مهيبة اجلانبومصر، وكانت قوية والعراق والشام 
إني أختوف من هؤالء احلربية أن " :ردد البعض ما كان يقول املعتصملألجانب و

، ولكن دخل االضطراب إىل الدولة العباسية 88يصيحوا صيحة فيقتلوا غلماني"
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واملغرب عن الدولة  83نتيجة دخول املوالي بقوة، مما أدى إىل انفصال خرسان
فأصبحت فارس والري وأصبهان واجلبل يف أيدي بين  ـه734قبل سنة  العباسية

بويه وكرمان يف يد حممد بن حممد بن هغج اإلخشيدي، واملغرب وإفريقيا يف يد 
الفاطميني، وخراسان يف يد نصر بن أمحد الساماني، واألهواز يف أوسط البصرة يف 

وجرجان يف يد  ستانلبحرين يف يد القرامطة، وطربيد الربيديني واليمامة وا
 .يبق للخالفة العباسية إال بغداد الديلم، ومل

وهذا االستقالل جعل كل حاكم حياول اجتذاب العلماء والفالسفة وتقريبهم 
من أجل اسرتداد اهليبة املاضية للدولة املنكوبة، وقد أدى هذا االستقالل السياسي 

إجيابا وجعل حركة علماء إىل إبقاء املال داخل هذه الدويالت مما انعكس على ال
والبريوني  .لتنافس السياسي بني هذه الدويالتالعلم تنتعش أكثر يف إطار هذا ا

دولة السامانية واحد من الذين كان هلم عالقة بهذه الدويالت ومن أهمها ال
 .والدولة الغزنوية

عتمد عندما توىل نصر بن أمحد الساماني السلطة واحلكم من امل :الدولة السامانية -أ
العباسي أسس الدولة السامانية واختذ امرقند عاصمة له، وبعد وفاته حكم بعده 
ابنه إاماعيل الذي فتح طربستان والري وفزوين وقهر الدولة الصفارية على يد 
ابنه أمحد، ودخلت الدولة يف حروب مع البوهيني حيث انتهت بانهزامهم والصلح 

 وبزواج نوح ابنة عضد الدولة البن بويه.بني منصور بن نوح الساماني وابن بويه، 
لضعف نوح بن منصور حيث استوىل بسمجور قائد اجليش ثم عاد االنقسام 

على خراسان، واستوىل ابن بويه على جرجان، وبعد وفاة نوح بن منصور عام 
توىل احلكم ابنه منصور الذي يف عهده انتهت الدولة السامانية وهذا  ـه713

 .87نوي عليهاباستيالء حممود الغز
سبكتكني الدولة الغزنوية حيث كان عامال للسامانيني أسس  :الدولة الغزنوية -ب

يف خراسان وما وراء النهر، ويف أثناء ضعف الدولة ووهنها انتهز الفرصة واستقل 
وتوىل بعده احلكم ابنه حممود  ـه711عنهم وبسط نفوذه على اهلند حتى وفاته عام 

ان قوي اجلانب والنفوذ وصاحب حروب وغزوات، كوبن سبكتكني الغزنوي، 
استوىل على البنجاب وورث ملك الساسانيني يف فارس، حارب املعتزلة والرافضة 
والقرامطة واإلاماعيلية وكان له الفضل يف نشر مذهب أهل السنة ونشر اإلسالم 

 .ةيزدان بعباقرة العلماء والفالسفيف اهلند من أدناها إىل أقصاها، وكان بالطه 
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يبدأ االنقسام بني الشيعة والسنة حيث يعترب ميمون القداح  اجلانب الديين: -3
لدعوته  ابالشام مركز سلميةاماعيلي الذي اختذ مدينة مؤسس قواعد املذهب اإل

 املغرب ثم جاء بعده ابنه واختذ مدينة األهواز منطلقا لدعوته ال ي انتشرت يف
 .ومصر وبالد فارس وغريها

حيث ناصر املذهب السّني، قال  من أجرأ العلماء سن األشعرييعترب أبو احل
كانت املعتزلة قد " خلكان يف وفيات األعيان على لسان أبي بكر الصرييف:فيه ابن 

رفعوا رؤوسهم حتى أظهر اهلل أبو احلسن األشعري فحجرهم يف أقماع 
قد بلغ واخلالف متمكن بني السنة والشيعة، وكان االضطراب سائدا ؛ 84السمسم"

احلد يف حكم خالفة املأمون واملعتصم والواثق وهم الذين كانوا يعتنقون تعاليم 
املذهب املعتزلي، فكان انطالق أسرى املسلمني مقتصرا على معتنقي هذا املذهب 
ومن كان غري ذلك فهو خارج عن اإلسالم، هلذا سادت مبادئ املعتزلة يف العصر 

ني لعدم اعتناق اخللفاء هلا يف املرحلة الثانية العباسي األول وخبت يف العصر الثا
خاصة بعد قيام أبي احلسن األشعري بثورته عليهم، ويف هذه املرحلة كان 

 .ى مذهب الشيعة بينما اخلليفة سينالبويهيون حيكمون بغداد عل
يف القرن الرابع اهلجري كانت الدولة اإلسالمية منقسمة  اجلانب االجتماعي: -7

ا أدى إىل تنافس بينها حول جلب العلماء واألدباء إليها، ومن أشهر إىل دويالت مم
" لتقاسيم يف معرفة أحوال األقاليمأحسن اب ال ي ألفت يف هذا القرن كتاب "الكت

ملمالك" البن خرداذبة، املسالك وااملسالك واملمالك" لالصطخري، "للمقدسي، "
 " البن رشد.ق النفيسة"البلدان" البن الفقيه، "املمالك" للبكري، "األعال

وقد ذكر املسعودي يف تارخيه رحالة مسلمني كان هلم دور يف احلياة االقتصادية 
كان تاجرا غنيا، وهو من أهل البصرة رحل  ذييف هذا القرن أمثال ابن وهبان ال

وذكر اإلدريسي أنه يف القرن الرابع  اف ثم اهلند والصني وقابل ملكها.إىل سري
اهلجري ركب مجاعة من لشبونة هم وأبناءهم وأنشئوا مركبا وتزودوا واجتهوا حنو 

 .86أمريكا واقتحموه، ويبدو أنهم وصلوا إىل 81حبر الظلمات
كان يلقب البريوني باألستاذ الرئيس وهو لقب أطلقه  :منهجه يف البحث التارخيي

وغه وعبقريته يف عدد من العلوم حيث أمجعوا على نبعليه العلماء القدامى 
(، فقد اعتربه سخاو أعظم عقلية ضية والطبيعية واجلغرافية وغريهاالفلكية والريا)

 .علمية يف احلضارة اإلسالمية عرفها التاريخ وظاهرة
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وقد كان البريوني غزير االنتاج، وظل يؤلف طوال نصف قرن، وكان التاريخ 
وقد اعتمد  آلثار الباقية عن القرون اخلالية".التأليف يف كتاب "ل كتبه من حيث اأو

البريوني يف منهجه التارخيي على االحتكام للعقل بعد االستقصاء واالستيعاب 
أنه يبحث التاريخ واجملتمع ): فقد قال فيه علي الشابي التونسي والتحليل والنقد

قدر ما تسمح به احلقائق بطريقة رياضية حبتة ال تقبل الرفض أو التعديل إال ب
وقد وفق البريوني يف ذلك ملعرفته الشاملة ويقظته العقلية وحسه  83العلمية(
 .يف معاجلة كثري من قضايا التاريخالنقدي 

" منهج معرفة أخبار األمم تبع البريوني كما ذكر يف كتابه "اآلثار الباقيةوقد ا
در األصلية واألخذ باألخبار السابقة وأنباء القرون املاضية بالرجوع إىل املصا

 .تعصب واالفتخار الشخصي أو القوميواآلراء واالبتعاد عن ال
والعلمية وخاصة "اآلثار التارخيية ولقد طبق البريوني منهجه هذا يف مجيع كتبه 

" من الرجوع إىل املصادر األصلية يف معرفة تواريخ خمتلف الباقية" وكتاب "اهلند
" ذكر عشرات واملقارنة، فنجد يف كتاب "اآلثار الباقيةحليلي الشعوب، والنقد الت

الكتب من تراث األمم املختلفة كاجملوس واملانوية واليهود واملسيحيني السريان 
واألقباط واليونان العرب، وكذا يف كتاب اهلند ذكر تواريخ هذه الشعوب 

منها مثل تواريخ األحداث لعملية رياضية للتثبت االجتماعية، واعتمد إىل إخضاع 
ذي القرنني املذكور يف القرآن الكريم وبعد استقصاء جلملة من البحث عن هوية 

قال البريوني أنه أبو كرب مشر ... خني واملفسرين كالطربي واملسعوديأقوال املؤر
، ومن ناحية 81يرعش وأرجع ذلك إىل ظاهر اللقب الذي يكثر يف ملوك اليمن

بعض القضايا الطبيعية فقد أثبت البريوني  أخرى طبق أصول البحث يف الطبيعة يف
صحة عمر نوح الطويل الوارد يف القرآن الكريم بطريقة علمية حبتة دون االعتماد 

 .وايات والتفاسريعلى الر
كما تعلم عددا من اللغات كاليونانية والعربية والسريانية إىل جانب اللغة 

رفة هذه اللغات يف البحث الرتكية والفارسية والعربية ملا أدركه من أهمية مع
العلمي والتارخيي، ويعترب الوحيد من بني علماء العرب واإلسالم يف عصره وقبله 

 .تية واللغات اهلنديةمن تعلم اللغة السنسكري
مل يكن البريوني يف كتاب اهلند جمرد ناقل، بل كان مؤرخا عاملا ناقدا مستقل 

ومن طالع أعماهلم وجدها من البعد " قائال: التفكري، وقد انتقد منهج علماء اهلنود



- 14 - 

وقد فضل البريوني منهج  ال يثق يف أرصادهم بادعاء تدقيق...". عن التحقيق حبيث
فقليل " :البحث العلمي، وذكر السبب قائال علماء اليونان على منهج اهلنود يف

ث عنها وعن منهم من يشتغل بالتحقيق اشتغال الطبيعيني من اليونانيني، بالبح
 .83 ..."اآلثار العلوية ماهية

 :آراء العلماء يف البريوني
من أجالء املهندسني وقد سافر يف بالد " :(ـه161ت.ـ ظهري الدين البيهقي) 48

اهلند أربعني سنة وصنف كتبا كثرية ورأيت أكثرها خبطه وقانون املسعودي الذي 
 نيفهصنفه يف عهد السلطان شهاب الدولة مسعود بنب حممود غرة يف وجوه تصا

 .34..." وله مناظرات مع أبي علي بن سينا
حممد بن أمحد أبو الرحيان البريوني " (:ـه636ت.ـ ياقوت احلموي) 43

( معناها الرباني ألن بريون بالفارسية معناه برا، خلوارزمي وهذه النسبة )البريونيا
وسألت بعض الفضالء عن ذلك فزعم أن مقامه خبوارزم كان قليال وأهل خوارزم 

غربته عنهم صار غريبا وما أظنه يراد كأنه ملا طالت سمون الغريب بهذا االسم، ي
 .38" به إال أنه وأربعمائة وأبو الرحيان يف بعزنة

البريوني بكسر الباء املوحدة وسكون الياء أخر : "(ـه674)ت.ـ ابن األثري 47
ة أبو ضم الراء وبعدها الواو يف آخرها النون واملشهور بهذه النسباحلروف و

يف يف حدود سنة ثالثني الرحيان البريوني مصنف كتاب التفهيم وغريه تو
 .33"وأربعمائة

"هو األستاذ أبو الرحيان حممد بن أمحد  (:ـه674ت.عة)ـ ابن أبي أصيب 44
البريوني املنسوب إىل بريون وهي مدينة السند كان مشتغال بالعلوم احلكيمة فاضال 

ظار جيد يف صناعة الطب وكان معاصرا للشيخ يف علم اهليئة والنجوم وله من
 :الرئيس وبينهما مباحثات ومراسالت... وألبي الرحيان من الكتب

: ويتضمن الكالم يف اجلواهر وأنواعها ألفه للملك ـ كتاب اجلماهري يف اجلواهر
 .الفتح مودود ابن مسعود بن حممود املعظم شهاب الدولة أبي

 .الصيدلة يف الطب ومقاليد اهليئة ـ كتاب ون اخلاليةآلثار الباقية عن القرـ كتاب ا
 .باإلسطرالبـ كتاب العمل  ـ كتاب تسطيح الكرة

بن سكتكني وحذا فيه حذو  ـ كتاب القانون املسعودي ألفه ملسعود بن حممود
 .37..."ـ كتاب التفهيم يف صناعة التنجيم بطليموس
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ويف هذه السنني " (:ـه611ت.وس امللطي املعروف بابن العربي )غريغوريـ  41
حممد بن أمحد البريوني مبحر يف فنون احلكمة اشتهر بعلوم األوائل أبو الرحيان 

اليونانية واهلندية وختصص بأنواع الرياضيات وصنف فيها الكتب اجلليلة ودخل 
إىل بالد اهلند وأقام بها عدة سنني وتعلم من حكمائها فنونهم وعّلمهم طرق 

 .34 "...كثرية متقنة حمكمة غاية اإلحكام هم ومصنفاتهاليونانيني يف فلسفت
سرد يف كتابه كشف الظنون أاماء مخسة " (:ـه8463ـ8483ـ حاجي خليفة) 46

: اآلثار الباقية اطلع بنفسه على اثنني منهما هما عشر كتابا من كتب البريوني، وقد
 .31"ن اخلالية، واجلماهري يف اجلواهرعن القرو

هو أشهر علماء الفلك والرياضيات " م(:8384/ـه8777.تـ جرجي زيدان) 43
من املسلمني يف العصر الثالث، له من أهم الكتب اآلثار الباقية عن القرون اخلالية 

 ي كانت تستعملها األمم يف ألفه لألمري مشس املعالي وهو يبحث يف التواريخ ال
ليزية وقد طبع األصل رتمجته إىل اإلجنب وقد قام املستشرق األملاني سخاو... زمانه

اريخ اهلند وهو من الكتب النادرة بالعربية وله التفهيم م، وله كتاب ت8131يف عام 
ألوائل صناعة التنجيم وهو خمتصر يف اهلندسة والفلك والنجامة، منه نسخ يف 
برلني وأكسفورد واملتحف الربيطاني، ويف كتب زكي باشا يرجع وفاته إىل 

 .36"ـه444
البريوني أمحد أبو الرحيان البريوني " (:ـه8773ت.باشا البغدادي)ـ إاماعيل  41

 ".ـه444خبوارزم وتويف يف  ـه773ولد سنة 
الرحيان نسبة البريوني أبو " م(:8373/ـه8713ت.ـ يوسف اليان سركيس) 43

... وكان جليل املقدار خصيصا عند امللوك مكبا على حتصيل إىل بريون يف السند
قلم يده وعينه النظر وقلبه لتصنيف ال يكاد يفارق الالعلوم منصبا على ا

 .33..."الفكر
والبريوني أعظم رياضي يف اإلسالم م(: "8317/هـ737)ت.ـ حممد كرد علي 84

ان واهلند وغريها، وهو من أصل إيراني مل يطبع له نشأ يف خوارزم وتنقل يف خرس
آلثار الباقية ، وامرذولة مقولة مقبولة يف العقل أوسوى كتابني: حتقيق ما للهند من 

 .31"عن القرون اخلالية
كان أول من أثبت حركة أوج الشمس وعمل على " ـ حممد شفيق غربال: 88

... له حماوالت يف تثليث الزاوية ائط الفلكية بطريقة تشبه ما نشرهتبسيط رسم اخلر
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الكثافة ( كما قام بتعيني أخرى ال حتل باملسطرة والربكان )مسائل البريونيومسائل 
 .33"ةمعدنا وحجرا مثينا بدقة كثري 81النوعية لـ 

البريوني أعظم عقلية عرفها " (:م8333/هـ8733ـ قدري حافظ طوقان)ت. 83
التاريخ، وهو من علماء القرن احلادي عشر ومن ذوي العقول اجلبارة، اشتهر يف 

 .74 "...علماء عصره وعال عليهمكثري من العلوم وفاق 
رجل فكر من الطراز األول يشغل مكانة " (:م8373/هـ8713.تـ كارادفو) 83

خاصة يف التأليف العلمي يف القرون الوسطى، وأعين البريوني على الرغم من 
تقادم الزمن فإن البريوني يبدو يف أيامنا هذه وجها فتيا يف مضمار العلم متيز عن 

ة لغوي عصره وكأمنا انفصل عنه ليقرتب منا... فهو فيلسوف ومؤرخ ورحال
وباحث وشاعر ورياضي، وفلكي وجغرايف، وقد برز يف كل هذه األنواع ولكن 
اجتماع الذوق الفلسفي مع عادة مواجهة املسائل من الناحية الرياضية عنده أعطى 
أعماله طابعها اخلاص، وُعرف هذا العامل الكبري يف الغرب خالل القرون الوسطى 

 .78"لبريوني(يا وُعرف باسم )املعلم اوصار اامه شعب
سبتمرب /ـه763ولد يف ذي احلجة عام " (:م8316/ـه8736ت.ـ بروكلمان) 87
م، ألف أول كتبه اآلثار الباقية عن القرون اخلالية الذي ترمجه سخاو يف 337عام 

م، ذهب إىل اهلند وكانت قد دخلت يف اإلسالم وقتذاك بفضل 8131ليسك عام 
مود الغزنوي ودرس هناك العلوم احلمالت املظفرة ال ي حكمت بها جيوش حم

رجب عام  47اليونانية وأخذ يستقي من مناهل الثقافة اهلندية، تويف البريوني يف 
 .73م"8441ديسمرب  87املوافق لـ  ـه444
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 اهلوامش:
 ،القاهرة، مكتبة املقدس ، ط.8(: اللباب يف تهذيب األنساب، جـه674ـ ابن األثري)ت. 8

 .864، ص. ـه8713
" احتل مكانة ي حبر قزوين كان يعرف قدميا بـ "هريكانياـ جرجان: إقليم يف فارس جنوب شرق 3

م( وأسس فيه مدينة أسرتاباذ وهي 383ـ386الساساني، فتحه يزيد بن املهلب )هامة يف العهد 
 .حاليا، وقد ُعرفت بدار املؤمنني جرجان

بين زيان، خلف أخاه باهيستون يف  م(: رابع أمراء8483ـ قابوس بن ومشكري مشس املعالي) 7
"كمال  ديبا شاعرا، من آثارهأ م( ثار عليه اجليش وعزله، كان336) حكم جرجان وطربستان

 وله شعر بالعربية والفارسية. ة"البالغ
 .863-864، ص ص.8316مكتبة مصر،  ـ قدري حافظ طوقان: العلوم عند العرب، ط. 4
 .83.م، ص8376دباء، ط.دار املأمون ـ القاهرة ـ (: معجم األـه636ـ ياقوت احلموي) ت. 1
 ..333صم، 8314، بغداد ـ العراق ـ 4ـ جملة املؤرخ العربي، العدد 6
 .74.م، ص 8361ـ أمحد علي الشحات: أبو الرحيان البريوني، دار املعارف ـ مصر ـ  3
 .834، ص.83ـ ياقوت احلموي: معجم األدباء، ج. 1
 .787، ص.6دباء، ج.معجم األ ـ ياقوت احلموي: 3

 .788، ص.6ـ املرجع السابق، ج. 84
 .376ـ الكامل يف التاريخ، ص. 88
دمية يف آسيا بني نهر خور" أي الشمس و" سان" أي مشرق باراد القـ خرسان كلمة مركبة " 83

مشاال وشرقا، وجبال هندوكوش جنوبا، ومناطق فارس غربا، امتدت  "Amodariaأمورداربا "
نياسبور" وأفغانستان الشمالية "هراة وبلخ" ومقاطعة د مريان الشرقية الشمالية "أحيانا إل بال
م( وحشد فيها أبو املسلم اخلراساني ودعاة العباسيني 616مرو" غزاها الضحاك )تركمانستان "

 .وش ال ي قضت على اخلالفة األمويةم( اجلي341)
 .83ـ أمحد علي الشحات: املرجع السابق، ص. 87
إحسان عباس، دار صادر ـ ، حتقيق 7خلكان: وفيات األعيان واألنباء والزمان، ج.ـ ابن  84

 .316، ص.8334بريوت ـ 
 .ـ وهو احمليط األطلسي 81
 .34ـ أمحد علي الشحات: املرجع السابق، ص. 86
 .44م،ص.8361تونس،  ـ علي الشابي: األدب الفارسي يف العهد الغزنوي، ط. 83
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ي: اآلثار الباقية عن القرون اخلالية، حتقيق إدوارد سخاو، ط.دار الكتب ـ أبو الرحيان البريون 81
 . 48ـ  44ـ  73ـ  71م، ص ص.3444العلمية ـ بريوت ـ 

ـ أبو الرحيان البريوني: حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة، ط.دار جملس  83
 .143م، ص.8311دائرة املعارف العثمانية ـ اهلند ـ 

الرتقي ـ دمشق ـ  حممد كرد علي، ط. ظهري الدين البيهقي: تاريخ حكماء اإلسالم، ح.ـ  34
 . 34ـ  33م، ص ص.8346ه ـ 8761

ـ 834، ص ص. 8376، ط.دار املأمون ـ القاهرة ـ 83ـ ياقوت احلموي: معجم األدباء، ج. 38
834. 

ه، 8713ي ـ القاهرة ـ مكتبة القدس ، ط.8ـ ابن األثري: اللباب يف متييز األنساب، ج. 33
 .864ص.

مصر ـ  الوهبية ـ ، ط.3ـ ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء يف طبقات األطباء، ج. 37
 .74م،ص.8117

م، ص ص. 8134ـ غريغريوس امللطي: خمتصر تاريخ الدول، ط. الكاثوليكية ـ بريوت ـ  34
 . 731ـ  734

 .3، ص 8347ـ  8348كشف الظنون، ط. استنبول ،  ـ حاجي خليفة: 31
 . 731ـ  736ـ جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية، ط. القاهرة،ص ص. 36
م، ص 8311، ط. البهية ـ استنبول ـ 3ج.ـ هداية العارفني يف أاماء املؤلفني وآثار املصنفني،  33

 .66ـ  61ص. 
ه ـ 8766ـ يوسف اليان سركيس: معجم املطبوعات العربية واملعربة، ط. سركيس ـ مصر ـ  31

 . 681م، ص. 8331
م، 8343هـ 8768،ط.الرتقي ـ دمشق ـ 83ـ حممد كرد علي: جملة اجملمع العلمي الغربي، ج. 33

 .867ـ  868ص ص. 
 .464م، ص.8361دار القلم ـ القاهرة ـ  ـ املوسوعة العربية امليسرة، ط. 74
مكتبة ، ط. 4سلة ألف كتاب، ج.قدري حافظ طوقان: العلوم عند العرب، سلـ  78

   . 863ـ  864م، ص ص.8313مصر،
 م.8378بول فونتز ـ باريس ـ  ، ط.3ـ كاردفو: مفكرو اإلسالم، ج. 73
االعتماد ـ  الشناوي خورشيد يونس، ط. ، تر.6ـ بروكلمان: دائرة املعارف اإلسالمية، ج. 77

 .733م، ص.8377القاهرة ـ 
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ì†r�]�e…^Ç¹]éÝ^�Ö]��øe�±c�í��Ä‰^jÖ]æ�Œ�^ŠÖ]�á†ÏÖ]�°e�^Ú
°è†r�]�Dh^f‰ù]æ�ÄÊ]æ‚Ö]E 

 

�א��ج��������א�� �

��א���������א��������2א��א���� �

  توطئة: -
�ïiŠÈÛa�ÖŠ’½aë��Û†ãþa�ñbîy�¿�Šqþa�ñ†îÈi�pa‰ìĐm�oÜ–y�åß�ïãbrÛa�Ñ–äÛa�¿

ð…b§a� O� ðŠv�a� �ßb¨a� æŠÔÛa�ð…ýî½a� Š’Ç� L��Ûa� ÒëŠÄÛa� ÙÜm� bèäß� bäàèí� ðˆÛaë
´èuìn½a�…†Ç�¿�†íaŒm�µa�p…cë�pd’ã�åíŠubè½a�åß��ÖŠ’½a�µa�lŠÌ½aë��Û†ãþa�åß

Nò•b��âb’Ûa�…ýië�òßbÇ� �� �� �� �
��Û†ãþa� p†ÔÏ� ñ�ÐÛa� êˆç�¿�ñ…by�pbiýÔãg��Ç� ïÇbànuüaë�ï�bî�Ûa� bç‰aŠÔn�g

èã�ÑöaìĐÛa�Þë…�ÂìÔ�i�pc†ilŠÌ½a�åß��j×�õŒuë��Û†ãþa�Ý×�¿�bîöb� L�óÜÇ�oßbÓë
�´ĐiaŠ½a�òÛë…�bè™bÔãc448��M�541�O�[ç1056�–�1147�N�â� �

�åí†yì½a�òÛë…�bènÐÜ��áq524M�668��O�[ç1130M�1269â�L�bèníbèäi�oènãg��Ûaë
�lŠÌ½a�¿�bèÜª�Ýyë�ïiŠÌÛa��bä¦a�ñ†yëæìîäíŠ½a�L…aìÛa�†jÇ�ìäië�L–Ð§aëæìî�L�µìn�gë

bèmbØÜn¾�åß��×þa�õŒ¦a�óÜÇ�æbj�üa�LNóĐ�ìÛa�‰ì–ÈÛa�ÙÜm�åß�óÔjm�bß�“îÈnÛ� �
�õbÔjÛa� bßg�åí‰bî�� âbßc� bèÜçc� Éší���Ç�āb«� åÇ� ñ‰bjÇ�ï�bî��lýÔãg�Ý×�æb×

NÝîyŠÛaëc�âì–¨a�áØy�o¤� �
‰�‡g�NŠ�e�ÕíŠ��¿�ÖŠ’½a�æb×�bàäîi�ïßý�üa�ïiŠÌÛa��bä¦a�¿�aˆçpbí†znÛa�óÜÇ…�L

lŠÌÛa� åß� �îÜ–Ûa� âìv�a� ¿� òÜràn½a� L� ÖŠ’Ûa� åß� ð�nÛa� âìv�aë� N� µa�ñìÔÛa� †îyìm
NÙîÛbà½a�áq�´îiìíþaë�´îØãŒÛa�æbĐÜ��o¤�òîßý�üa� �

Z�ïÜíbàîÏ�ÒëŠÄÛa�êˆç‰b–n�g�åØ¹ë� �
1M �Û†ãþa�¿�òíìßþa�òÏý¨a�ÂìÔ� 

2M u�åß�ïÜ�a†Ûa�on’nÛaë�ï�bî�Ûa�laŠĐ™üa�òÛby�pbßb�Ôãüa�õaŠ 

3M în�hi�oènãg��Ûa�…a…��üa�lëŠy�ÝØ’i�òî�Û†ãþa�òîiŠÈÛa�æ†½a�óÜÇ�æbj�üa�õý
�òä��…ë†y�¿�ïöbèã659�O�[ç1261�µa�ñ†ßb•�oÜÃ��Ûa��ò�bãŠË�õbärn�hi�I�â

�òä�1492â 
4M � òÌj•� pa‡� pbãbî×� ‰ìèÃòí†öbÔÇ��Þë…� ÝÜ‘� †Èi� �Û†ãþa� oàØy� òÐÜn«

N�ÑöaìĐÛa 
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5M ë�ó™ìÐÛa�òÛby�Þýç��i�ÝöbjÓ�Þì�†i�òãëŠÔ½a�ïßý�üa�lŠÌ½a�¿�pbiaŠĐ™üa
N�lŠÌ½a�…ýi�µa�áîÜ���ië 

6M N�éÈibäß�åß�õaìm‰üa�óÜÇ�oÏbènÛaë�ïÓŠ’½a�ta�Ûa�µa�ÉÜĐnÛa 

7M �O� ðŠv�a� ÉiaŠÛa� æŠÔÛa� †Èi� ïßý�üa� lŠÌ½a� …ýi� …b–nÓ� g� ÑÈ™
ð…ýî½aŠ‘bÈÛa�LN�´îà�bÐÛa�†èÇ�ò•b� 

8M Ûa� Œ×Šß� ÝÔã� òÛë†�òî�bî�Ûa� ïyaìäÛa� óÜÇ� ÙÛ‡� wöbnãë� Š–ß� µa� òîà�bÐÛa
NòîÔíŠÏg�Þb��òÔĐä½�òîÇbànuüaë�òí…b–nÓüaë 

9M Nòí…b–nÓüa�Þaìyþa�óÜÇ�ÙÛ‡�÷bØÈãgë�òyý½a�¿�bi‰ëc�ÖìÐm�òía†i 

10M N�Õib�Ûa�âbÄäÛa�‰b–ãþ�òÔíbšß�åß�éäÇ�kmŠm�bßë�òí†yì½a�òÛë†Ûa�âbîÓ 

�…ýi�I�ÖŠ’½a�kãbu�åß�bßcâ�b’ÛaH� �
1M �óÜÇ� áç†Çb�� b¾� òub§aë‹ìÈÛaŠ‘� áèîÔm� ò§b•� b™‰c� òi‰bÌ½a� éîÏ� †uë

n�üaë�bèßbØyë�âb’Ûa�Ýçc�áèjycë�L‰aŠÔ�aìä�ycë�áçaìrß�aìßŠ×c�áènÛŒäß�gë�L
NòíbäÇ�ÝØi�áçì–n� 

2M �ð�nÛa�kíŠ‚nÛa�õaŠu�åß�Õ’ß…�µa�…a†Ìi�åß�òîàÜÈÛa�ò×Š§a�ÞbÔnãg�éÛ�æb×�L…a†ÌjÛ
a�ŠqbØm�¿�ŠqþaõbàÜÈÛaë�´�‰†½a�óÜÇ�kÜĐÛa�ñ…bí‹ë�÷‰a†½�L�òi‰bÌ½a�kî–ã�æbØÏ

Nâb’Ûa�…ýi�µa�òi‰bÌ½a�òÜy‰�óÜÇ�êõaŠËg�éÛ�æb×�ïàÜÈÛa�ì¦a�aˆçN�bß†y�µa�a�j× 

3M Çgn�Þýnyüa� õbäqc� ò•b�� âý�üaë� lŠÈÛa� æ†ß� áçc� åß� ´Đ�ÜÏ� æc� òi‰bÌ½a�
N�îÜ–Ûa 

4M þab£� åß� ñ†ànÈ½a� òí…b–nÓüa� ��� pbÇbä•ë� ñ‰�†ÏaìnÛ� bÈÏa…� oÜØ‘� pbÇa‰‹ë
NÕ’ß…�òäí†ß�ò•b��âb’Ûa�æ†ß�µa�òi‰bÌ½a 

�Õj��bß�Þý��åß�ñŒČî¾�pbÓýÇ�´íŠv�a�É�bnÛaë�÷…b�Ûa�æŠÔÛa�´i�ñ�ÐÛa�p†è‘
�åß� LòîÏbÔrÛaë� òîÇbànuüa�pýÇbÐnÛa�¿��qdnÛa� âbÓë� Nâb’Ûa� …ýië� Lïßý�⁄a�lŠÌ½a�´i

ŠÛa�ò×Šy�õaČŠu�¿�o�Ü£�LñČ†Ç�òí‰bšy�ŠçbÄß�‹ŠÏcë�LÖŠ’½a�µg��Û†ãþaë�lŠÌ½a�åß�òÜy
Nñbî§a�ò×Šy�åí…bîß�ČÝ×� �

�Lñ�ÐÛa�êˆç�bènÏŠÇ��Ûa�pa‰ČìĐnÛa�ČÝ×�†•�Û�òîÇbànuüaë�òî±‰bnÛa�pb�a‰†Ûa�p�ãa
Č†Ô½a� åÇ� òj�Ôäßë� Lpbía†jÛaë� ‰ëˆ¦a� ¿� òrybi� LbèîÛg� oènãa� �Ûa� wöbnäÛa� Ý�Ü¤ë�pbß

�¿�szjÛa�bèČàçc�åß�æb×ë�NÙÛ‡�ČÝØÛ�p†Čèß��Ûa�Lpb•bç‰⁄aë��Ûa�lbj�þaë�ÉÏaë†Ûa
oÈÏ…�òi‰bÌ½a�ñŠv�a�óÜÇ�Nâb’Ûa�…ýi�µg 

� �
� �



- 87 - 

  :الدوافع الطبيعية ( التضاريسية )  -أ
�¿ë� Lòíì¦aë� òî�bä½a� ÒëŠÄÛa� ¿� âb’Ûa� …ýië� L�Û†ãþa� òÈîj�� ´i� �j×� éib’m� Úbäç

ñ†öb�Ûa��í‰bšnÛa�òÇŠ�i�áÜÓdnÛa�òîÜàÇ�åíŠubèàÜÛ�Ýè�í�bß�aˆçë�LbàèîÏ[1]�Åyü�†Óë�L
�bçìÛŒã��Ûa�Õ�bä½a�óÜÇ�aìÔÜ�dÏ�éib’nÛa�aˆç�L´îßb’Ûa�åß��Û†ãþa�aìÜ�…�åíˆÛa�æì¤bÐÛa

�Ûa�òîÜ•þa�áèÔ�bäß�õb�c��L�jØÛa�bàèèib’nÛ�[Õ’ß…�Zñ�jÛa�ñ‰ì×�óÜÇ�aìÔÜ�dÏ�Lbèäß�aìmc
�Zòãëˆ‘ë�Læ…‰þa�ZòÔÛbßë�òí‰ë�LåíŠ�äÓ�Zæbîu�ā‰c�óÜÇë�L—»�ZbîÜîj‘g�ñ‰ì×�óÜÇë

´Đ�ÜÏ[2]�òÛbyŠÛa�éib’nÛa�aˆç�†×c�†Óë�L�òi‰bÌ½aïiŠÌ½a�†îÈ��åib×ïiŠÌ½a�†îÈ��åib×ïiŠÌ½a�†îÈ��åib×ïiŠÌ½a�†îÈ��åib×�ë�ju�åia�ju�åia�ju�åia�ju�åia[3]�ÞbÓ�L�åia�åia�åia�åia
ïiŠÌ½a� †îÈ�ïiŠÌ½a� †îÈ�ïiŠÌ½a� †îÈ�ïiŠÌ½a� †îÈ���kyb•� bäÛ� bèÜÔã��Ûa� Lé•ì–ã�†yc�¿kîĐÛa�|ÐãkîĐÛa�|ÐãkîĐÛa�|ÐãkîĐÛa�|Ðã�åß�ouŠ��ˆäß� NNNB� Z

òàîÄÈÛa�bèã†ß�oíc‰ë�Lñë†ÈÛa�Ši�¿�oÐ�ë��Û†ãþa�ñŠíŒu��Lònj�ë�ý�ë�÷bÏë�“×aŠà×
�‰bí†Ûa�oÜ�…�áq�L�ãìmë�òíb��oícŠÏ�Á�ëþa�lŠÌ½a�åß�bç‰ëbu�bßë�òîÔíŠÏg�¿�oÐ��áq

�oícŠÏ�òíŠ–½aòí‰†äØ�⁄a��bßë�kÜyë�Õ’ß…�oícŠÏ�âb’Ûa�oÜ�…�áq�LÂbĐ�ÐÛaë�ñŠçbÔÛaë
Ûbi�Õ’ß…�òäí†ß�üg�Lbç‰bv‘cë�bèçbîß�¿��Û†ãþa�Õãë‰�éj’í�bß�‰c���Lbàèäîi�ñb»�¿ë�âb’

BNNNòî�Û†ãc�òz�ß[4]�òÛbyŠÛa�ÞbÓë�L�ju�åia�ju�åia�ju�åia�ju�åia�I�æŠÔÛa�Š�aëc�¿�âb’Ûa�‰a‹�ðˆÛa6O[ç12�LHâ
èj’m�NNNæbßŒÛa�¿�ñ�è’Ûa�ñ†ÜjÛa� êˆç�åíŠ�äÓë�NNNB� Zòîßb’Ûa�åíŠ�äÓ�òäí†ß�Ñ–í�ìçë�bè

�b�bä÷n�a� bèybnnÏa�†äÇ�æbîu� aìÛŒã�åíŠ�äÓ�Ýçc�ædi�Š×ˆí� bà×�Læbîu�òî�Û†ãþa�…ýjÛa�åß
�ìç� bß�k�y�bç…ýi�Šr×c�¿�ÝÈÏ� bàÜrß�LïÜ•þa�å�ì½a�åíŠ�äÓ�´ië� bèäîi�ðˆÛa�éj’Ûbi

BÒëŠÈß[5]L�òäí†ß� ¿� ÑÓìm� bß†äÇë�ë� bèäîi� Ý•b§a� éib’nÛa� Š×‡� —»�òäí†ß� ´i
�ò÷îçë� bçŠÄäßë� bèĐî�i� ¿� †îÈi� åß� bèîÜÇ� ÙÛý�g� †äÇ� ñ†ÜjÛa� êˆç� NNN—»B� ZòîÜîj‘g

ãþa�åß�bîÜîj‘g�òäí†¶�éj‘�œÈi�LbèÈ™ìßë�LéÛbî��Ù�Ðã�¿�´zÜÛ�ÉÔí�L�Û†�á�üa�aˆèi
�ojuëc��Ûa� òÜÈÛa�ïçë� Láí†ÔÛa�¿�oî��LŠ×ˆí� bàj�y� LbèîÏ�—»�Ýçc�laŠÇc�ÞëŒã

Bémbèu�ô†yg�åß�ò��éÜÏ�Lémaˆi�åØí���ægë�Léîj’nÛa�aˆçë[6]ë�L�òÛbyŠÛa�„‰û½a�bšíc�†×ûí
ðŠØjÛaðŠØjÛaðŠØjÛaðŠØjÛa�pI�478O[ç1094Û†ãþa�´i�áöbÔÛa�éib’nÛa� aˆç�LHâ�òÈîjĐÛa�sîy�åß�âb’Ûaë��

BNNNbèöaìçë�bèjî��¿�òîßb‘��Û†ãþaëB�ZÞìÔîÏ[7]�bèib’m�Úbäç�ædi�|šní�Õj��bß�Þý��åß�L
byìnÐÛa�Éß�µëþa� ñŠv�a�oãbØÏ� Lâb’Ûa� òÈîj�ë��Û†ãþa� òÈîj��´i� a�j×�ÖŠ’½a�åß�p

�ā‰c�Ý•þa�µg�ÊìuŠÛbi� òî�ØÈÛa� ñŠv�a�põbu�áq�´î�bjÈÛa�áq�´íìßþa� âbíc�ïiŠÈÛa
���áèãþ�òi‰bÌ½aë�´î�Û†ãÿÛ�ïÜ•þa�ojä½a�µg�ñ…ìÈÛa�ïÈîjĐÛa�åß�æbØÏ�L…a†uþaë�õbiŁa

�áçc�åß� aˆçë�Lâb’Ûa�´ië��Û†ãþa�´i� bÓŠÏ� aë†¯ÉÏaë†Ûa�¿�ŠÏaë�Á�Ôi�oàçb���Ûa�
ò•b��âb’Ûa�µg�òi‰bÌ½aë�´î�Û†ãþa�ñŠvç�òîÜàÇ�oÜè�ë�´nÔĐä½a�¿�áÜÓdnÛa�òîÜàÇ[8]N� �



- 88 - 

òÏb™übi��åß�kÓbÈnm�oãb×� ò÷iëþaë�pbÇb�aë�ÂìzÔÛa�pa�Ï�æc�óÐ±ü�Õj�bß�µa
jÛbÏ�LŠ�Ł�´yèuaìß�åß�åØàníü�ðˆÛa�œÈ�Êì¦aë�õýÌÛaë�ÒbvÈÛa�´ä�Ûa�ò�dvÜí�æb×

N�éîÏ�ìçb¾�ÝšÏc�Õ�bäß�µa�òíŠ�ÔÛa�ñŠv�a�µa� �
  :الدوافع الدينية  -ب

�ÉÏa†Ûa�Ýr¹½a�òîjÜËþ�Þëþaë�ï�îöŠÛa�kj�Ûa��í†Ûaïßý�üa�ÖŠ’½a�µa�´èuìn�L
ò�†Ô½a�å×bßþaë�‹bv§a�…ýi�oãb×‡g�LëÞaŒmü��ÞbyŠÛa�bèîÛg�†’m�áÜ�ß�ÝØÛ�Þëþa�†–Ô½a

åß�Ý×�áÜ�ë�éîÜÇ��a�óÜ•�Þì�ŠÛa��Ó�ñ‰bí‹ë�w§a�òšíŠÏ�õa…⁄�lì•ë�l†y�L�†Èië
w§a�Ù�bäß�õa…c�L�ó–Óþa�†v�½b×�ôŠ�þa�òîäí†Ûa�pa‰aŒ½a�†–Ôí�éma‰†Óë�émbjË‰�k�y

´ßŠ§a� sÛbqë� ´nÜjÔÛa� µëc� L� ‰ìjÓëëþaë� òibz–Ûaë� õbîjãþa�âb’Ûa� åß� Ý×� ¿� õbîÛ
Nbàç�ËëŠ–ßë� �

Nâb’Ûa�òÔĐäß�ò•b��ïßý�üa�ÖŠ’½a�µa�ñŠvèÜÛ�ï�îö‰�æb×�ÉÏa†Ûa�aˆç�æc�|šníë� �
�L´àÜ�½a�÷ìÐã�¿�òîäí†Ûa�bènãbØß�b�ë�ë�áíŠØÛa�æeŠÔÛa�¿�bçŠ×‡�…‰ë�òÔĐä½a�émbç
�æb×�âb’Ûa�…ýi�ïÐÏ�òzîz–Ûa�sí…byþa�¿|î�½a|î�½a|î�½a|î�½a�ëáîçaŠigáîçaŠigáîçaŠigáîçaŠig�ý�Ûa�bàèîÜÇ�êˆçë�L�a�NNNâ

� oãb×� òîäí†Ûa� òãbØ½a� ÉÏa…òî�Û†ãþaë� òîiŠÌ½a� pbîÛbvÜÛ� lbĐÔn�a[9]��sí…byþa� åßë
ë�bÇ…�bß�òÐíŠ’ÛaI�Þì�ŠÛa�bèîÏ�ó•ëcملسو هيلع هللا ىلص�H´àÜ�½a�†–Ôi�âb’Ûa�a‡g�oÈÓë�á��ëc�áènibu�

½akÇbn�ÕöaìÈÛaë�pbÔöbšÛaë�óÜÇ�ón‘�LbèÇaìãc�æþ�êˆç�òÔĐä½a��nÈm�†èß�æb¹⁄a�
Lê‰†–ßë�åÈÏ�ŠàÇ�åi��a�†jÇŠàÇ�åi��a�†jÇŠàÇ�åi��a�†jÇŠàÇ�åi��a�†jÇI��a��ã� bäÛ�ÞbÓB� ZÞbÓ�Lملسو هيلع هللا ىلص�HLbßìí�oíc‰�òØöý½a�¿�âbä½a�

aëˆ�c�…ìàÇ�LlbnØÛa�aë†àÈÏ�éi�Bâb’Ûbi�æb¹⁄a�æhÏ�òänÐÛa�oÈÓë�a‡hÏ�Lâb’Ûa[10]N� �
� …‰ëcëŠ×b�Ç� åiaŠ×b�Ç� åiaŠ×b�Ç� åiaŠ×b�Ç� åia�� éibn×� ¿Õ’ß…� òäí†ß� ƒí‰bmÕ’ß…� òäí†ß� ƒí‰bmÕ’ß…� òäí†ß� ƒí‰bmÕ’ß…� òäí†ß� ƒí‰bm� åÇ� brí†y� L� ð‰bÐÌÛa� ‰‡� ïic� ð‰bÐÌÛa� ‰‡� ïic� ð‰bÐÌÛa� ‰‡� ïic� ð‰bÐÌÛa� ‰‡� ïic�õbu

I��a�Þì�‰�ïÜÇ�xŠ��†v�½a�¿�áöbã� bãc� bàäîiB� ZéîÏملسو هيلع هللا ىلصHL��Úa‰c�ücB� ZÞbÔÏ�éÜuŠi��iŠ™ë
�njÜË��a�Þì�‰�bíB�ZoÜÓ�LBéîÏ�bàöbã��Õ§aB�ZoÜÓ�ÞbÓ� B_bèäß�ouŠ�c�a‡g�ÑîØÏB�ZÞbÓ�LB�îÇ

BNNNò�†Ô½a�ā‰þaë�Š’�a�ā‰c�bèãhÏ�Lâb’Ûa�ā‰di[11]�´i‰b�a�dvÜß�âb’Ûa�…ýi�oãbØÏ�L
´äßûč½a�‰a…�ôëdßë[12]I��äÛa�ÙÛˆi���c� bà×�Lملسو هيلع هللا ىلص� H¿�éÛìÓNNNB� Züc�æg�ŠÔÇ�‰a…�´äßû½a�

âb’ÛaB[13]Ûa�LÑíŠ’Ûa�÷†ÔÛa�âb’Ûa�Õ�bäß�áçc�åßë�L�å×bßþa�†Èi�òîãbrÛa�òjmŠ½a�Ýn°�ðˆ
‹bv§bi�ò�†Ô½a�I�Þì�ŠÛa�ÞbÓ�LHòäí†½aë�òØßIملسو هيلع هللا ىلصB�ZHü�aë†’m�ÞbyŠÛa�üg�µg�L†ub�ß�òqýq�

ë� LâaŠ§a� †v�½aB÷†ÔÛa� oîi� †v�ßë� Lð†v�ß[14]�a� ā‰c� ïçëë� LxaŠÈ½aë� õaŠ�⁄�¿
Ó�æd’Ûa�aˆçB�ZµbÈm��a�Þb�č†čvž�flà¥Ûa�ó¦Û§g�§âaflŠflz¥Ûa�č†čvž�flà¥Ûa�flåčß�bÜ̈žî¦Û�čêč†žjflÈči�ôflŠž�¦c�ðč̂ ©Ûa�flæbflzžjŽ��č†čvž�flà¥Ûa�ó¦Û§g�§âaflŠflz¥Ûa�č†čvž�flà¥Ûa�flåčß�bÜ̈žî¦Û�čêč†žjflÈči�ôflŠž�¦c�ðč̂ ©Ûa�flæbflzžjŽ��č†čvž�flà¥Ûa�ó¦Û§g�§âaflŠflz¥Ûa�č†čvž�flà¥Ûa�flåčß�bÜ̈žî¦Û�čêč†žjflÈči�ôflŠž�¦c�ðč̂ ©Ûa�flæbflzžjŽ��č†čvž�flà¥Ûa�ó¦Û§g�§âaflŠflz¥Ûa�č†čvž�flà¥Ûa�flåčß�bÜ̈žî¦Û�čêč†žjflÈči�ôflŠž�¦c�ðč̂ ©Ûa�flæbflzžjŽ�

Ž�č–flj¥Ûa� ŽÉîčàŞ�Ûa� flìŽç� ŽéŞã§g� bfläčmbflíe� žåčß� Žéflí§ŠŽäčÛ� Žé¦Ûžìfly� bflä¥×fl‰bfli� ðč̂ ©Ûa� ófl–¥Ó¦d¥ÛaŽ�č–flj¥Ûa� ŽÉîčàŞ�Ûa� flìŽç� ŽéŞã§g� bfläčmbflíe� žåčß� Žéflí§ŠŽäčÛ� Žé¦Ûžìfly� bflä¥×fl‰bfli� ðč̂ ©Ûa� ófl–¥Ó¦d¥ÛaŽ�č–flj¥Ûa� ŽÉîčàŞ�Ûa� flìŽç� ŽéŞã§g� bfläčmbflíe� žåčß� Žéflí§ŠŽäčÛ� Žé¦Ûžìfly� bflä¥×fl‰bfli� ðč̂ ©Ûa� ófl–¥Ó¦d¥ÛaŽ�č–flj¥Ûa� ŽÉîčàŞ�Ûa� flìŽç� ŽéŞã§g� bfläčmbflíe� žåčß� Žéflí§ŠŽäčÛ� Žé¦Ûžìfly� bflä¥×fl‰bfli� ðč̂ ©Ûa� ófl–¥Ó¦d¥ÛaB[15]�� ÷†ÔÛbÏ�oãb×
sîy� ´àÜ�½a� lìÜÓ� ðìèn�m�bèm‰bí‹� µg� ÞbyŠÛa� æë†’í� aìãb×��ò•b�� Lbèi� òßbÓ⁄aë
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�†v�àÜÛ� ñ‰ëb�a� ñ‰b§a�oî��óny� Lòäí†½a� êˆç�óÜÇ� aìÔÏ†m�åíˆÛa�´î�Û†ãþaë� òi‰bÌ½a
�ñ‰by�á�bi�ó–Óþaòi‰bÌ½a[16]ë�L�÷†ÔÛa�òäí†ß�æd‘�åß�ÉÏŠm��Ûa�òÐíŠ’Ûa�sí…byþa�åß

�óÜÇ�õbu�bà×�LÚ‰bj½a�ó–Óþa�†v�½a�¿�ñý–Ûa�ÝöbšÐ×�LòîyëŠÛa�÷†ÔÛa�ÝöbšÏ�‹�í�bß
I��äÛa�æb�Ûملسو هيلع هللا ىلص�H¿�éÛìÓB� Zñý•�ÝuŠÛa�¿�énîi�ñý–i�Lñ†yaë�émý•ë�¿�†v�ß�ÝöbjÔÛa�

o�i�LåíŠ’Çë�émý•ë�¿�†v�½a�ðˆÛa�Éàn¯�éîÏ�òöbà�à¢�Lñý•�émý•ë�¿�†v�½a�
ó–Óþa�´�à¢�ÑÛc�Lñý•�émý•ë�¿�†v�½a�âaŠ§a�ò÷¶�Bñý•�ÑÛc[17]ë� L�sí†y�¿

I��a�Þì�‰� ñüìß�†È��oäi� òãìàîß�åÇ�Š�eملسو هيلع هللا ىلص� Hbèãc�oÛbÓB� Zbí�Þì�‰��a�bänÏc�¿�oîi�
÷†Ô½aBL�ÞbÔÏB� Zā‰c�Š’�a�LŠ’ä½aë�êìnöa�aìÜ–Ï�LéîÏ�æhÏ�Ý×�ñý•�éîÏ�×�LBñý•� ÑÛd

ÉĐn�í���åàÏB�ZÞbÓ�LBéîÛg�Ý–í�æc�ÉĐn�í���åàÏ�L�a�Þì�‰�bíB� ZbäÜÔÏ��éîÛg�†èîÜÏ�éîmdí�æc
Bêbmc�åà×�æb×�Lbní‹�éîÛg�ô†çc�åß�æhÏ�LéÜí…bäÓ�¿�xŠ�í�bní‹[18]N� �

I��äÛa�åÇ�ðë‰�bà×ملسو هيلع هللا ىلصHL�éãc�ÞbÓB�Zæg�æbàîÜ��éîÜÇ�Lâý�Ûa�Þd��éi‰�Lbqýq�êbĐÇc�
L´näqa�å−ë�ãìuŠ�æc�æìØí�†Ó�êbĐÇc�LòrÛbrÛa�éÛd��bàØy�Ò‰b–í�éàØy�êbĐÇdÏ�Lêbíg�
éÛd�ë�bØÜß�ü�ïÌjäí�†yþ�åß�ê†Èi�êbĐÇdÏ�Lêbíg�éÛd�ë�b¹c�Ýu‰�xŠ±�åß�énîi�ü�†íŠí�üg�

ñý–Ûa�¿�aˆç�†v�½a�æc�Š±�†Ó� æìØí� æc� ìuŠã� åzäÏ� Léßc� ém†Ûë� âìî×� én÷îĐ�� åß� x
Bêbíg� êbĐÇc[19]� åÇë� LñŠíŠç� ïicñŠíŠç� ïicñŠíŠç� ïicñŠíŠç� ïic�éäÇ� �a� ï™‰�I� �a� Þì�‰� ÞbÓملسو هيلع هللا ىلصB� ZHåß�óÜ•�¿�oîi�

÷†Ô½a�pŠÐË�éiìã‡�bèÜ×B[20]yþa�êˆç�pŒÐy�†ÔÛ�L�óÜÇ�´àÜ�½a�LòÐíŠ’Ûa�òíìjäÛa�sí…b
�æþ�Lw§a�òšíŠÏ�õa…þ�òßŠØ½a�òØß�µg�bèäß�ÖýĐãüaë�H÷†ÔÛaI�ò�†Ô½a�òäí†½bi�òßbÓ⁄a
�ÞìÔÛ�übrnßa�ÑíŠ’Ûa�÷†ÔÛa�òäí†ß�åß�ò�†Ô½a�ÊbÔjÜÛ�ém‰bí‹�òía†i�æìØm�æc�ÝšÐí�xb§a

I�äÛaملسو هيلع هللا ىلصB�ZHåß�Ýçc�w¡�ëc�ñŠàÇ�åß�†v�½a�ó–Óþa�µg�½a†v��âaŠ§a�ŠÐË��a�éÛ�bß�â†Ôm�
åß�éjã‡�bßë�Š�dm�ojuëë�éÛ�òä¦aB[21]�ôŠ�c� òîäí…�ÝöbšÏ�Úbäç�Õj�� bß�µg� òÏb™⁄bi� L

î�Û†ãþaë�òi‰bÌ½a�ò•b��÷†Ô½a�oîi�òäí†ß�µg�lbĐÔn�a�ÝßbÇ��nÈm�¿�pì½a�ÝšÐ×�L´
I��äÛa�Š×ˆí�sîy�Lbè™‰cملسو هيلع هللا ىلص�Hæc�NNNB�Zåß�pbß�bàîÔß�bj�nª�¿�oîi�L÷†Ô½a�b¸dØÏ�pbß�

¿�Lõbà�Ûa�åßë�pbß�Þìy�oîi�L÷†Ô½a�b¸dØÏ�pbß�¿�oîi�L÷†Ô½a�Þëcë�ā‰c�Ú‰bi�
�aÛa�ā‰þaB�ZÞbÔÏ�LæeŠÔÛa�¿��a�bçŠ×‡��Ûa�ò�†Ô½a�ā‰þa�ïçë�L÷†Ô½a�oîi�bèîÏ���

B´½bÈÜÛ� bèîÏ� bä×‰bi[22]÷†Ô½a�oîi�ā‰c�ïçë� L[23]L�����bšíc� òÔib�Ûa�ÝöbšÐÛa�µg�Òbšíë
ñ‰bí‹� ÝšÏ��÷†ÔÛa� òäí†ß� Ý�a…� ñ…ìuì½a� ‰bqŁaë� †çb’½aë� ´§b–Ûaë� õbîjãþa� òyŠ™c

bèu‰b�ë[24]��òßbÓ⁄aë�Lbèm‰bíŒÛ�Öì’Ûa�´î�Û†ãþaë�òi‰bÌ½a�÷ìÐã�¿��rm�ozj•c��Ûaë
Nbèi� �
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� „‰û½a� ÞìÔí½a� †jÇ½a� †jÇ½a� †jÇ½a� †jÇï’×aŠ½a� ÙÜï’×aŠ½a� ÙÜï’×aŠ½a� ÙÜï’×aŠ½a� ÙÜ�pI�703O[ç1303� éibn×� ¿� Hâ�òÜàØnÛaë� ÝíˆÛa�òÜàØnÛaë� ÝíˆÛa�òÜàØnÛaë� ÝíˆÛa�òÜàØnÛaë� ÝíˆÛa
òÜ–Ûaë�Ý•ìÛa�lbnØÛòÜ–Ûaë�Ý•ìÛa�lbnØÛòÜ–Ûaë�Ý•ìÛa�lbnØÛòÜ–Ûaë�Ý•ìÛa�lbnØÛ�� òÛbyŠÛa� òÜy‰�åß�ï�b�þa� ÉÏa†Ûa�Þìyï�Û†ãþa� �ju�åiaï�Û†ãþa� �ju�åiaï�Û†ãþa� �ju�åiaï�Û†ãþa� �ju�åia��µg

�æbĐÜ�Ûa�†í�óÜÇ�÷†Ô½a�oîi�|nÐi�ˆ÷äîy�´àÜ�àÜÛ�wèj½a��¨a�Êb‘� b½ë� L÷†Ô½a�oîi
ìi�åi�lìíc�åi�Ñ�ìí�ŠÐÄ½a�ïic�åí†Ûa��ý•�Š•bäÛaéznÏ�æb×ë�ð‰�âìí�¿�13��ku‰

I� òä�583O[ç1187�LòîãbrÛa� òÜyŠÛa� óÜÇ� énrÈi� �Ûa� lbj�þa� ôìÓc� åß� ÙÛ‡� æb×ë� LHâ
I� òä�� bšíc� ò�bãŠË� åß�ÚŠznÏ585O[ç1189�´i�Éà¦bi�ïÛ� én»Ši��a�óšÓëB� ZÞbÓ� Hâ

I� óÐĐ–½a� ñ‰bí‹ë� Lâý�Ûa� éîÜÇ� ÝîÜ¨a� ñ‰bí‹ملسو هيلع هللا ىلصHL�ñ‰bí‹ë�ub�½aaë� âbÇ� ¿� òqýrÛa� †�†y
ë� LbèuìnßBbÏŠ–äß�†yaë� Šè‘�¿[25]�„‰û½a� Š×ˆí� bà×� L�ïÔ’ß†Ûa�ï�†Ô½a�ïÔ’ß†Ûa�ï�†Ô½a�ïÔ’ß†Ûa�ï�†Ô½a�ïÔ’ß†Ûa�ï�†Ô½aòßb‘�ìicòßb‘�ìicòßb‘�ìicòßb‘�ìic�pI�

665O[ç1226�éibn×�¿�LHâ´n™ëŠÛa�óÜÇ�ÝíˆÛa´n™ëŠÛa�óÜÇ�ÝíˆÛa´n™ëŠÛa�óÜÇ�ÝíˆÛa´n™ëŠÛa�óÜÇ�ÝíˆÛa�òßýÈÛa�ñ‰bí‹�kj��Lï�Û†ãþaï�Û†ãþaï�Û†ãþaï�Û†ãþa���b’Ûa��b’Ûa��b’Ûa��b’Ûa�
pI590O[ç1193i� HâñŠçbÔÛb[26]�����aŠöa‹�÷†Ô½a�oîi�â†Óë� NNNB� ZéÛìÓ�¿�÷†Ô½a�oîi�µg

�Šè‘�éi�âb–Ï�´ä��týri�émìß�ÝjÓë�æbšß‰�ƒî’Ûa�ïÛ�ÞbÓë�LBÑØnÇa´�§a�ìic´�§a�ìic´�§a�ìic´�§a�ìic�énÈ�B�Z
Ç� ÝuŠÛaë� éÇ…ìí� Ýu‰� êõbu� †Óë� ÞìÔí�ÙÛ‡� bäÇ� �a� Š×‡� Z÷†ÔÛa� µg� ��½a� óÜÇ� â‹b

BNNNòäí†½aë�òØß�†Èi�éäß�õbà�Ûa�µg�lŠÓc�bÈ™ìß�áÜÇc�ü�ZÞbÓë�L�¢�É™ì½a[27]N� �
î�Û†ãþaë� òi‰bÌ½a�ðìèn�m�oãb×��Ûa� òîßb’Ûa�æ†½a�åßë�âbànçbi�óÄ¤ë�ÙÛˆ×�´

ÝîÜ¨a�òäí†ß�áèí†Û�Ší†Ômë[28]��ƒî’Ûa�bèäÇ�ÞbÓ��ÛaðëŠ�a�ŠØi�ïic�åi�ïÜÇ�´�§a�ìicðëŠ�a�ŠØi�ïic�åi�ïÜÇ�´�§a�ìicðëŠ�a�ŠØi�ïic�åi�ïÜÇ�´�§a�ìicðëŠ�a�ŠØi�ïic�åi�ïÜÇ�´�§a�ìic�L
� lbn×� kyb•pa‰bíŒÛa� òÏŠÈß� µg� pa‰b‘⁄apa‰bíŒÛa� òÏŠÈß� µg� pa‰b‘⁄apa‰bíŒÛa� òÏŠÈß� µg� pa‰b‘⁄apa‰bíŒÛa� òÏŠÈß� µg� pa‰b‘⁄a�pI�611O[ç1214¨a� òäí†ß� NNNB� ZHâ�LÝîÜ

��Ó�bèîÏ�ñ‰bÌß�bèi�Lâý�Ûa�éîÜÇáîçaŠigáîçaŠigáîçaŠigáîçaŠig�ëÖbz�gÖbz�gÖbz�gÖbz�g�ëlìÔÈílìÔÈílìÔÈílìÔÈí�ëñ‰b�ñ‰b�ñ‰b�ñ‰b��ZÝîÓë�Lâý�Ûa�áèîÜÇ�L
��Ó�ægâ…eâ…eâ…eâ…e�ë�ìã�ìã�ìã�ìã�ëâb�âb�âb�âb��BæŁa�‰aŒm��Ûa�NNNñ‰bÌ½a�êˆç�¿[29]N� �

rß� bènîàçc� b��ôŠ�c�æ†ß�Úbäçë�åß� bç�Ëë� NNNbí��ë� LbØÇë� LæýÔ�Ç� òäí†ß� ZÝ
� òÛbyŠÛa� bèäÇ� t†¤� �Ûa� æ†½aò�ìĐi� åiaò�ìĐi� åiaò�ìĐi� åiaò�ìĐi� åia�pI�779O[ç1377�åß� pŠÏb�� áq� NNNB� ZHâ

�÷c‰�æb×�sîy��è’Ûa�†è’½a�bèi�LæýÔ�Ç�ŠÌq�ñ‰bí‹�á�Ši�ÑíŠ’Ûa�÷†ÔÛa�åi�´�§a�åi�´�§a�åi�´�§a�åi�´�§a
ïÜÇïÜÇïÜÇïÜÇ�ë� NNNñŠçbÔÛa� µg� ÝÔäí� æc� ÝjÓ� éäÇ� �a� ï™‰� ‰aŒ½a� aˆç� òÜjÓ� ¿�ÒŠÈí� �j×� †v�ß
�¶ë�NNNŠàÇ�†v�ŠçbÄië�NNNHâý�Ûa�éîÜÇI�áîçaŠig�Š÷ji�ÒŠÈí�Š÷i�†v�½a�aˆç�åß�òÜjÔÛa�¿

�‰ìjÓ� åß� æýÔ�Ç� kãb�ë� LáíŠØÛa� æeŠÔÛa� ¿� ‰ì×ˆ½a� éãgB� ZÞbÔíë� LBÝàäÛa� ð…aë� æýÔ�Ç
bß�õbîÛëþaë�õa†è’Ûa��bèäß�pŠÏb��áq�NNN‰aŒ½a�áîÓ�áèîÜÇ�bäÐÓëc�émŠrØÛ�Š–°�ü�òäí†ß�µg

�õbîjãþa� åß� òöb�ýq� énÜjÓ� ¿� ægB� ZÞbÔíë� LBœîiþa� Éßb¦a� bèië� NNN´Đ�ÜÏ� ïçë� LòÜßŠÛa
�Þým�´i�ð…aë�ìçë�L‰ìÌÛbi�p‰ŠàÏ�òîÓ‡ýÛa�†–Ôi�pŠÏb��áq�NNNâý�Ûa�áèîÜÇ�´ãìÏ†ß

��Ó�éi�aŠ¦a�åi�ñ†îjÇ�ïic�aŠ¦a�åi�ñ†îjÇ�ïic�aŠ¦a�åi�ñ†îjÇ�ïic�aŠ¦a�åi�ñ†îjÇ�ïic�Ýîj�Ûa�åiü�âbÈĐÛa�bèîÏ�òíëa‹�éîÏë�êbã‰‹�Lòßþa�êˆç�´ßc�áq�NNN
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��Ó�éië��–ÔÛa�µg�bäÜ•ëÝju�åi�‡bÈßÝju�åi�‡bÈßÝju�åi�‡bÈßÝju�åi�‡bÈß�éäÇ��a�ï™‰�NNNpŠÏb��áq�Lém‰bíŒi�bšíc�o×�m�L
ß�xŠ�c�µbÈm��a�ægB�ZÞbÔí�LBŠÔjÛa�´Èi�ÒŠÈm�´Ç�bèi�NNNbØÇ�òäí†ß�µg�éîÜÇ�â…Ł�ŠÔjÛa�bèä

ë�NNNâý�Ûaãþa�†v�¶�ÒŠÈí�†v�ß�òí�Đië�NNNâý�Ûa�éîÜÇ��b•��Ó�òäí†½a�êˆèi�éîÏ�õbîj
�ïÔÛc�ðˆÛa�k¦a�ñ‰bí‹�bèäß�bã†–Óë�Lâý�Ûa�éîÜÇ�æbàîÜ���Óë�NNNâý�Ûa�éîÜÇ�kîÈ‘��Ó
�lìÔÈí�ïic� ñ‰bí‹� bèäß� bã†–Óë� NNNpë�i� òäí†ß�µg� bãŠ�� áq� NNNâý�Ûa� éîÜÇ�Ñ�ìí� éîÏ

BNNNlŠÌ½a�ÚìÜß�åß�éãc�áÇŒí�ðˆÛa�Ñ�ìí[30]N� �
Úbäçë��òi‰bÌ½a� ÷ìÐã� ¿� Öì’Ûa� �rm� oãb×� �Ûa� ´íìßþa� òà•bÇ� Õ’ß…� òäí†ß

òîàÜÈÛaë�òîäí†Ûa�bènãbØ½�´î�Û†ãþaë[31]ìßþa�Éßbu�bèĐ�ìní��Ûaë�L�òÐîÜ¨a�êbäi�ðˆÛa�´í
ÙÜ½a�†jÇ�åi�†îÛìÛaÙÜ½a�†jÇ�åi�†îÛìÛaÙÜ½a�†jÇ�åi�†îÛìÛaÙÜ½a�†jÇ�åi�†îÛìÛa[32]�pI�96O[ç714ÖI�òíbèã�åß���þa�ÉiŠÛa�¿�Hâ1O[ç7Hâ[33]N� �

�bçˆ¥bÏ�L´§b•ë�õbîjãc�‰ìjÔÛ�†çb’ß�bèi�aë†uë�ā‰c�óÜÇ��i�ðˆÛa�†v�½a�aˆç
� lbn×� ¿� …‰ë� bß� aˆç� La‰aŒß� æìàÜ�½aâb’Ûa� ÝöbšÏâb’Ûa� ÝöbšÏâb’Ûa� ÝöbšÏâb’Ûa� ÝöbšÏ� åÇ� éÛìÓ� ¿� L†Óaë� åia†Óaë� åia†Óaë� åia†Óaë� åia���Ü×ëB� ZÞbÓ

�æe�bàÜÏ�LÙÛˆi�†îÛìÛa�bäÏŠÈÏ�Lñ‰bÌß�éîÏ�bã†uìÏ�LÕ’ß…�Éßbu�õbäi�¿�ÞbàÈÛa�óÜÇ�†îÛìÛa
ë�óÏaë�LÝîÜÛa�a‡gë�LÊ‰‡c�òqýq�¿�Ê‰‡c�òqýq�òÐîĐÛ�ò�îä×�ïç�a‡hÏ�ÞŒäÏ�LÉà’Ûa�éí†í�´i

�÷c‰�ÁÐ�Ûa�¿ë� LÁÐ�� éîÏ� a‡hÏ� LÖë†ä–Ûa�|nÐÏ� LÖë†ä•� bèîÏbíŠ×‹�åi�ï°bíŠ×‹�åi�ï°bíŠ×‹�åi�ï°bíŠ×‹�åi�ï°�éi� ŠßdÏ� L
�éîÜÇ�aìÜÈvÏ�Lñ†àÇþa�åß�a�Ìß�éÓìÏ�ðˆÛa�…ìàÈÛa� aìÜÈua�ZÞbÓë�LæbØ½a�µg�…ŠÏ�L†îÛìÛa

B÷cŠÛa�ÁÔ�ß� a…ìàÇ[34]�lbn×�kyb•�Š×‡� bà×�Lpa‰bíŒÛa�òÏŠÈß�µg�pa‰b‘⁄apa‰bíŒÛa�òÏŠÈß�µg�pa‰b‘⁄apa‰bíŒÛa�òÏŠÈß�µg�pa‰b‘⁄apa‰bíŒÛa�òÏŠÈß�µg�pa‰b‘⁄a�ÝöbšÏ�L
ëB�ZÞbÔÏ�ðìßþa�Éßb¦a�†è’ß�NNNÉßb¦bikÛb��ïic�åi�ïÜÇkÛb��ïic�åi�ïÜÇkÛb��ïic�åi�ïÜÇkÛb��ïic�åi�ïÜÇ�éäÇ��a�ï™‰�†è’ßë�L´�§a´�§a´�§a´�§a�

ëåí†ibÈÛa� åí‹åí†ibÈÛa� åí‹åí†ibÈÛa� åí‹åí†ibÈÛa� åí‹�ë� éäÇ� �a� ï™‰� ÷c‰� Éßb¦bi°°°°bíŠ×‹� åi� ïbíŠ×‹� åi� ïbíŠ×‹� åi� ïbíŠ×‹� åi� ï�Ñz–ßë� Lâý�Ûa� bàèîÜÇ� L
�æbÐÇ�åi�æbàrÇ�æbÐÇ�åi�æbàrÇ�æbÐÇ�åi�æbàrÇ�æbÐÇ�åi�æbàrÇéäÇ��a�ï™‰ê†îi� éĐ��éãc� aëŠ×‡� bà×�L[35]�����óÜÇ�pìnya�Õ’ß…�òäí†ßë

–Ôß� ozj•dÏ� òibz–Ûaë� õbîjãþa� ‰ìjÓ� åß� �rØÛa´î�Û†ãþaë� òi‰bÌ½a� †��Ú�nÜÛ
ëñ‰bíŒÛa[36]N� �

’Ûa�òäí†ß�ÝöbšÏëë�ñ�r×�òíìjã�sí…byc�¿�p…‰ë�âb�åØ�Ûa�óÜÇ�´àÜ�½a�s¤��Ûa
�ôë‰�Lbèi�‰aŠÔn�üaëõa…‰†Ûa�ìicõa…‰†Ûa�ìicõa…‰†Ûa�ìicõa…‰†Ûa�ìic�éäÇ��a�ï™‰�I��äÛa�åÇملسو هيلع هللا ىلص�HÞbÓB�Zâìí�òàzÜ½a�Ûaô�Ø�

ÂbĐ�Ï�´àÜ�½a�ā‰di�ÞbÔí�b��Lò�ìÌÛa�bèîÏ�òäí†ß�ÞbÔí�b�Z LÕ’ß… �´àÜ�½a�Þ‹bäß���
Bˆ÷ßìí[37]N� �

�ôë‰ëñŠíŠç�ìicñŠíŠç�ìicñŠíŠç�ìicñŠíŠç�ìic�� ZÞbÓ�éäÇ��a�ï™‰I��a�Þì�‰�ÞbÓملسو هيلع هللا ىلصZH �åöa†ß�åß�åöa†ß�Éi‰cB
¦aZbîã†Ûa�¿�òä ë�òäí†½aë� LòØßL÷†Ô½a�oîi BÕ’ß…ë[38]�ë�kyb•�ê…‰ëc�Š�e�sí†y�¿
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�lbn×âb’Ûa�ÝöbšÏâb’Ûa�ÝöbšÏâb’Ûa�ÝöbšÏâb’Ûa�ÝöbšÏ�ZÞìÔí �bäq†yBð†�þa�†îÈ��ìicð†�þa�†îÈ��ìicð†�þa�†îÈ��ìicð†�þa�†îÈ��ìic�bäq†y�LŠßbÇ�åi�áîÜ�ŠßbÇ�åi�áîÜ�ŠßbÇ�åi�áîÜ�ŠßbÇ�åi�áîÜ���åÇòßbßc�ïicòßbßc�ïicòßbßc�ïicòßbßc�ïicZ�
I��äÛa�åÇملسو هيلع هللا ىلصm�éãc�Hë�ŒÇ�éÛìÓ�LòíŁa�êˆç�ýZÝu B³́ čÈflßflë�³‰aflŠ¦Ó�čpafl‡�ññflìžifl‰�ó¦Û§g�bflàŽçbfläžíflëeflë³́ čÈflßflë�³‰aflŠ¦Ó�čpafl‡�ññflìžifl‰�ó¦Û§g�bflàŽçbfläžíflëeflë³́ čÈflßflë�³‰aflŠ¦Ó�čpafl‡�ññflìžifl‰�ó¦Û§g�bflàŽçbfläžíflëeflë³́ čÈflßflë�³‰aflŠ¦Ó�čpafl‡�ññflìžifl‰�ó¦Û§g�bflàŽçbfläžíflëeflëB[39]N� �

ïç�åíc�æë‰†m�ÝçB� ZÞbÓ�áqZaìÛbÓ� B_ ZÞbÓ� LBáÜÇc� éÛì�‰�ë��aB �ā‰di� Lâb’Ûbi�ïçB
�b��ÞbÔíBâb’Ûa�åöa†ß����ïç�LÕ’ß…�b��ÞbÔí�òäí†ß�Lò�ìÌÛa[40]N� �

�Lò×�Ûaë� òî�†ÔÛa�åß� òÛbèi� âb’Ûa� …ýi� òÐíŠ’Ûa� òíìjäÛa�sí…byþa� êˆç�o�byc�†ÔÛ
ò•b��Lâý�⁄a�Ýçc�kîËŠm�¿�oàçb�ë �ë�òi‰bÌ½a�òßbÓ⁄aë�bèîÛg�ñŠv�a�óÜÇ�´î�Û†ãþa

bèi[41]N� �
ë�ædi�bäÛ�|šní�Õj��bß�Þý��åßÉÏa†Ûa�a�¿�âbç�‰ë…�éÛ�æb×��í†Ûa�‰bÄãc�lbĐÔn�

´î�Û†ãþaë�òi‰bÌ½a�ë�Š–ß�ì−Nâb’Ûa�…ýi� �
 :السياسية الدوافع  -ج

ü�åÇ� kîÌí� æc� åØ¹�ÞbjÛa��¿� Šqc� åß� òîu‰b¨aë� òîÜ�a†Ûa� òî�bî�Ûa� ÒëŠÄÜÛbß
âb’Ûa�…ýi�ò•b��ïßý�üa�ÖŠ’½a�¿�òîiŠÌß�pbî–‚‘�†uaìm�L�|î™ìmë�Š–y�åØ¹ë

ñŠv�a�µa�òi‰bÌ½bi�oÈÏ…��Ûa�ÉÏaë†Ûaë�lbj�þa�LZïçë� �
1M Z�òîÜ�a…�lbj�c 

c M  ï�bî�Ûa�‰aŠÐÛa 

l M  ��pbîÜÓþa�ñŠvç�òîäí†Ûa 

c M  Z�ï�bî�Ûa�‰aŠÐÛa 

½a� òîÜ�a†Ûa� òî�bî�Ûa� Þaìyþbi� ‰aŠÐÛa� aˆç� Ájm‰gpaŠßaûßë� lëŠyë� �öb�…� åß� òjÜÔn�
�Ý�a…� �

ñ†yaìÛa� ñŠ�þa� LáØ§a�µa� ÉÜĐnm�ôŠ�cë� òà×b§a� ñŠ�þa� ´ië� L�µa� bÈj�� aˆç� ð…ûíë
âì–¨a�ÝînÔmë�…bèĐ™g�µaë�lìÜÌßë�kÛbË�L°�ëc�é�Ðäi�áèäßìväí�åß�ŠÐîÏ�óÜÇ�aìÜà

N…ýjÛa�ñ‰…bÌß� �
����lM��Z�òîäí†Ûa�pbîÜÓþa�ñŠvç� �

�pbĐÜ�Ûa� ëc� òßbÈÛa� kšËë� ÑäÇ� µa� bãbîyc� āŠÈnm� òîiŠÌ½a� òîäí†Ûa� pbîÜÓþa� oãb×
� émbç� …aŠÏc� szjí� æc� ïÈîj�ë� Nlbj�þa� åß� kj�Û� òà×b§aåße� dvÜß� åÇ� pbîÜÓþa�L

N�ôŠ�c�‰bĐÓc�µa�bèmŠvçë�bèuëŠ��µa�ÙÛ‡�ð…ûíë� �
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í†Ûëáua�Ûa�kn×� bèmŠ×‡�òÛby� bä� L�xbv§a�ìic�æìÈ��åig�ïiŠÌ½a�kîjĐÛa� òÛby�ïçë
�j�Ûa�ï°�åi�Ñ�ìí�L�òä�� bèi�óÏìn½aë�kÜy�ÝíŒã623�b½� I�Zéãc�ïĐÐÔÛa�Š×‡�†ÔÏ�[ç

õý¦aëc�âý�übi�…ýjÛa�ÙÜm�¿�ô‰b–äÛaë�…ìèîÛa�âŒÛa�L�åß�éãbØßg�†äÇ�Ýî¤ë�éäí…�án×
µa� ÞbÔnãüaë� ò×Š§a�…ìèîÛa� �îö‰� ��ŠÔÛa� æìàîß� åi� ó�ì¶� Éànugë� ðŠ–½a� áîÜÓüa�

�xŠ��áq�N�Š–¶N�kÜy�ÞŒãë�âb’Ûa�…ýi�µa�Š–ß�åß� �
2M Z�ïiŠÌ½a�xb§a�k×‰�òÔÏaŠßë�pa‰bÐ�Ûa 

�óÜÇ�pbÓýÈÛa�ÁiŠÛ��íŠ½a�†èÈÛa�¿�orÈjãg��Ûa�†îÛbÔnÛa�ñ†îÛë�òîiŠÌ½a�pa‰bÐ�Ûa�oãb×
üa�lŠÌ½a�´i�ïßìØ§a�†îÈ–ÛaNÖŠ’½aë�ïßý�� �

ïiŠÌ½a�xb§a�k×‰�åà™�bèi� aìÐÜ×�âbèß�‰b�g�¿�ÖŠ’½a�µa�òi‰bÌ½a�œÈi�Ýy‰�bà×�L
N�Õ’ß…�Ý�…�áq�wy�ïiŠÌ½a�k×ŠÛa�ï™bÓ�ïËŠ�a†àª�åi��a�†jÇ�aˆèÏ� �

� k×ŠÛa� É™ëén�aŠ§� †ä¦aë� éöb�ú‰� ÙÛˆ×� Lõbj�þaë� LõbàÜÈÛaë� LõbèÔÐÛaë� LõaŠßþaë�L
bîyc� pa�ßþaëbã� L�áçŠ×ˆmü� åíˆÛa� åß� áç�Ëë� ‰bvnÛaë� â†¨aë� õü…þa� éjz–íë

N�˜ì–äÛa� �
ëI�æŠÔÛa� òía†i�¿6O[ç12�‰bîn�a�æb×ë� Lâb’Ûa�óÜÇ�´î�Û†ãþaë�òi‰bÌ½a�†Ïaìm� c†i� Hâ

�o¤�üë�LïÈî’Ûa�ïà�bÐÛa�‡ìÐäÛa�òĐÜ�Û�Éš¥�åØm����Ûa�ā‰þa�óÜÇ�áç†uaìm�Õ�bäß
´îjîÜ–Ûa� ò¬ŠÐÛa� ñŠĐî�[42]����òÔuý�Ûa�áØy�o¤� bnãb×�æbnÜÛa�kÜyë�Õ’ß…� òäí†à×[43]�

òØibmþaë[44]�I�æŠÔÛa� åß�Þëþa�Ñ–äÛa� òíbË�µg�ð‰ìi��i�åß6�O[ç12�¿�kj�Ûaë� Hâ
ÜÛ� ´î�Û†ãþaë� òi‰bÌ½a� ‰bîn�aë� ïÓìvÜ�Ûa� ‡ìÐäÜÛ� òÈ™b¨a� Õ�bäà�…ýi� åß� ïØibmþa

âb’Ûa[45]ë�òÔuý�Ûa�æc�ìç�Lòä�Ûa�Ýçc�kçˆß�óÜÇ�aìãb×�òØibmþa �æìÜr¹�aìãb×ë�òÇbà¦aë
ò•b��´î�Û†ãþaë�òi‰bÌ½aë�òßbÇ�´àÜ�½a�ŠÄã�¿�ïÇŠ’Ûa�áØ§a[46]�aë†uìÏ�L�éj’í�bĐîª

Áî�a�� éîÏ� aìãb×� ðˆÛalŠÌ½bi��Û†ãþaë bí†öbÔÇë� bîÈîj�[47]�ànÛa� åß�â†Çë� òä�Ûbi� Ù�
Nåí†Ûa�¿�Þa†¦a� �

�åí†Ûa�¿�Òýn�üa�åÇ�b•ì–��òî�bî�Ûa�òĐÜ�Ûaë�bßìàÇ�âb’Ûa�Ýçc�‰ìÐãë�Þ†¦aë
�´àÜ�½a�Šßc�oîn’m�ôì��bèäß�óuŠm�ñ†öbÏ�üë�bèöa‰ë�åß�Ýöb��ü��Ûa�Ýöb�½a�¿�áîÔÈÛa

� lbn×� kyb•� ïÔ’ß†Ûa� „‰û½a� êŠ×‡� Šßc� LáènàÜ×� ÕíŠÐmë� áèm†yë� …b�Ïgë�ƒí‰bm� Ýí‡�ƒí‰bm� Ýí‡�ƒí‰bm� Ýí‡�ƒí‰bm� Ýí‡
Õ’ß…Õ’ß…Õ’ß…Õ’ß…I� òä�� t…aìy� é±‰dm� ¿� L543O[ç1148�êˆç� åß� ku‰� ¿ë� NNNB� ZÞbÓ� sîy� LHâ
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a� ó�bÈní� å½� æ‡c� òä�Ûa‰ìàÈ½a� Éßb¦a� ¿� áÜØnÛbi� ÅÇìÛ[48]��ñ…bÈÛa� ð‰bu� óÜÇ� Õ’ß†i
�åß� éîÛg� òuby� ü� bàîÏ� āì¨aë� Láè™aŠËcë� á�aìyc� ¿� áèÏýn�a� åß� a†jÏ� Lá�ŠÛaë

çaˆ½aë�Þb§a�êˆç�åÇ�áèÏŠ•�kuëc�bß�Lka�ÞbĐigåß�éÈß�éuìní�b½�ÅÇìÛ��Éà�ë�…b�ÐÛa
ë�L…bËëþa�õbèÐ�ÛaBbèäß�æbjÈ‘�Š�aëc�¿�ÙÛ‡[49]N� �

�¿�ò•b��âb’Ûa�…ýië�LòßbÇ�ïiŠÈÛa�ÖŠ’½a�ÝÈu�¿�bßbç�ýßbÇ�æb×�ï�bî�Ûa�kãb¦bÏ
ÜÛ� áöa…� lbĐÔn�a�pbiaŠĐ™aë� ÙØÐm� åß� ïãbÈí� æb×� �Û†ãþa� æþ� L´î�Û†ãþaë� òi‰bÌà

…ýi� �ØÇ� aˆçë� Lòîu‰b�� pb‘Š¤ë� pbßìvçë� òîÜ�a…��‰aŠÔn�üa� …b�� sîy� âb’Ûa
� áØy� o¤� åßþa� áÇ� bà×� �çˆ½aë� ï�bî�ÛaïØã‹� …ìàª� åí†Ûa� ‰ìãïØã‹� …ìàª� åí†Ûa� ‰ìãïØã‹� …ìàª� åí†Ûa� ‰ìãïØã‹� …ìàª� åí†Ûa� ‰ìã����pI�

568O[ç1173I� òä�� åß� òîßb’Ûa� …ýjÛa� áØy� ðˆÛa� LHâ541O[ç1146ä�� µg� Hâ�ò
I569O[ç1173Hâ[50]ë�L�†îyìm�óÜÇ�ÝàÇ�bà×�L´îjîÜ–Ûa�òèuaì½�bèÜ×�òÔĐä½a�†yë�ðˆÛa

�…bèĐ™üa�åß�aìãbÇ�åíˆÛa�òä�Ûa�Ýçc�áÇ†Û�Lsí†§a�‰ë…ë�÷‰a†½a�õbäji�bîjçˆß�´àÜ�½a
Þý���çˆ½a�ïÈî’Ûa�kçˆ½a�Š’ã�óÜÇ�ÝàÈí�æb×�ðˆÛa�ïà�bÐÛa�áØ§a[51]�ì¦a�aˆç�¿ë�L

æìî�Û†ãþaë�òi‰bÌ½a�†uë�ë�ÊëŠÐÛa�¿�òîØÛbß�áèÏ� Láènya‰�¿� aì‘bÇ�ñ†îÔÈÛa�¿�ñŠÇb‘c
òîjçˆ½a� ñ†yìÛa� ê…ì�m� ìu[52]�òí†öbÔÈÛa� òîybäÛa� åß� âì–¨a� ´îà�bÐÛa� òi‰bª� æc� bà×� L

� óz™cë� a‰bÈ‘ŠÌ½a� ¿� æìíìßþa� õbÐÜ¨a� áèi‰by� ˆäß� òi‰bÌ½aë� ´î�Û†ãÿÛ� a†îÜÔm�l
I� æŠÔÛa� Þý�� ïßý�üa4O[ç10Hâ[53]��åß� †yaë� �Ë� bçŠ×‡� òîjçˆ½a� ñ†yìÛa� êˆçë

� L´�‰û½aï�†Ô½bÏï�†Ô½bÏï�†Ô½bÏï�†Ô½bÏ�� éibn×� ¿� ÞìÔí� ýrßáîÛbÓþa� òÏŠÈß� ¿� áî�bÔnÛa� å�ycáîÛbÓþa� òÏŠÈß� ¿� áî�bÔnÛa� å�ycáîÛbÓþa� òÏŠÈß� ¿� áî�bÔnÛa� å�ycáîÛbÓþa� òÏŠÈß� ¿� áî�bÔnÛa� å�yc�¿� bßc� NNNB� Z
ŠÈã�ü�æìÛìÔí�áçë�LÉÏbã�ñõaŠÓë�ÙÛbß�kçˆàÏ��Û†ãþa�a�lbn×�üg�Ò��NNNÙÛbß�d�ìßë

ëBNNNêìÜnÓ�b¶‰�êì−ë�ïÈî‘�ëc�ïÛŒnÈß�óÜÇ�aëŠrÇ�æg[54]N� �
ìî�Û†ãþaë� òi‰bÌ½a� õüûç� |j•dÏ� ð†–nÛa� ¿� âb’Ûa� âbØy� ‰b–ãc� åß� æ�´îà�bÐÜÛ

ïÈî’Ûa� áèjçˆßë[55]�oÈ�ìm� aˆØçë�� òèuaìß� ¿� ïØÛb½a� kçˆ½a� ñŠöa…�biŠÌß� ´îà�bÐÛa
�ƒî’Ûa�ñ…bîÔi�òÜßŠÛa�òäí†ß�¿�t†y�bà×�LbÓŠ’ßë�ŠØi�ìic�ŠØi�ìic�ŠØi�ìic�ŠØi�ìicï�ÜibäÛa�ïÜÇ�åi�†àªï�ÜibäÛa�ïÜÇ�åi�†àªï�ÜibäÛa�ïÜÇ�åi�†àªï�ÜibäÛa�ïÜÇ�åi�†àª�éîÔÐÛa�L

Ûa�åß�ŠĐ�c�áç�nÇa�ðˆÛa�LïØÛb½a�k£ë�âëŠni‰bª�ñŠ’Ç�ïÈß�æc�ìÛ�NNNB�ZÞbÓ�sîy�Láè
òi‰bÌ½a�¿�òÈ�m�oîßŠÛ�áè�c[56]�ëBNNNâëŠÛa�¿�a†yaë[57]�éäÇ�ÞìÔíë�LābîÇ�ï™bÔÛaābîÇ�ï™bÔÛaābîÇ�ï™bÔÛaābîÇ�ï™bÔÛa�pI�

544O[ç1149�¿�LHâ�éibn×ÙÛbß�kçˆß�âýÇc�òÏŠÈ½�ÙÛb�½a�kíŠÔmë�Ú‰a†½a�kîmŠmÙÛbß�kçˆß�âýÇc�òÏŠÈ½�ÙÛb�½a�kíŠÔmë�Ú‰a†½a�kîmŠmÙÛbß�kçˆß�âýÇc�òÏŠÈ½�ÙÛb�½a�kíŠÔmë�Ú‰a†½a�kîmŠmÙÛbß�kçˆß�âýÇc�òÏŠÈ½�ÙÛb�½a�kíŠÔmë�Ú‰a†½a�kîmŠm�NNNB�Z
Š–ß�aìØÜß�´y�L†îjÇ��i�óÜÇ�a†í†‘�æb×ë��Þýzn�bi��Ðí�æb×ë�LBNNNâb’Ûaëmc�åß�åß�ó
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ë� LH†îjÇ� �i� Éß� ðcI� lŠÌ½a�í� ÙÜ�� b¸gë� NNNá�bnÔÛ� ÷bäÛa� ŠÐän�„ìî‘� ÙÜ�ß� aˆç� ¿
ÔÛauëŠ�� ¿� æaë�� áç…bÔnÇü� †íŒí� ïic� Éß� LáèîÜÇ� áèbÈĐÓ� †îjÇ� �i� ŠÐ×[58]�õa†Çë� L

åß� òîØÛb½a�� ´îà�bÐÜÛ� ´î�Û†ãþaë� òi‰bÌ½a� lbn×� kyb•� ê†×ûí�lbz•c� ¿� ávÈ½a�lbz•c� ¿� ávÈ½a�lbz•c� ¿� ávÈ½a�lbz•c� ¿� ávÈ½a
¿†–Ûa�ï™bÔÛa¿†–Ûa�ï™bÔÛa¿†–Ûa�ï™bÔÛa¿†–Ûa�ï™bÔÛa�æc�Š×‡�sîy�LjĐ��ÉĐÓë�LŠ–ß�¿�´î�bjÈÜÛ�bÇ…�åß�Þëc�L´îà�bÐÛa�ò

� ƒî’Ûa� Lï�Û†ãþa� ìç� ÅÏb§a�ŠàÇ� åi� É�îÛa� åi� �a� †jÇ� åi� âŒy� åi� ó�îÇ� åi� É�îÛa�ŠàÇ� åi� É�îÛa� åi� �a� †jÇ� åi� âŒy� åi� ó�îÇ� åi� É�îÛa�ŠàÇ� åi� É�îÛa� åi� �a� †jÇ� åi� âŒy� åi� ó�îÇ� åi� É�îÛa�ŠàÇ� åi� É�îÛa� åi� �a� †jÇ� åi� âŒy� åi� ó�îÇ� åi� É�îÛa
ïÔÏbÌÛaïÔÏbÌÛaïÔÏbÌÛaïÔÏbÌÛa� ZðˆÛa� L�áèÏìî�ë� LéÛìy�laŠÇþaë��ä½a� †È•� NNNB�æc� LòÈî’Ûa�åß� bÏì�� ònÜ–ß
�aëŠØäíÙÛˆi�ïÄzÏ�Lêaì��kĐ±�æc�†yc�Š�¯��ë�LaìßìÔîÏB[59]N� �

�æbĐÜ�Ûa�Ú‰…c�†ÔÛ…ìàª�åí†Ûa�‰ìã…ìàª�åí†Ûa�‰ìã…ìàª�åí†Ûa�‰ìã…ìàª�åí†Ûa�‰ìã��ñ†îÔÇ�óÜÇ�õbšÔÛaë�´îjîÜ–Ûa�óÜÇ�‰b–nãüa�æc
�åÇ�õbu�bà×�|îz–Ûa�âý�⁄a�µg�ÊìuŠÛbi�æìØí�b¸g�òÈî’Ûa�†àª�†àª�†àª�†àªáÜ�ë�éîÜÇ��a�óÜ•áÜ�ë�éîÜÇ��a�óÜ•áÜ�ë�éîÜÇ��a�óÜ•áÜ�ë�éîÜÇ��a�óÜ•�

ˆß� ¿� ýrànß�âaŒnÛüaë� Låí†Ûa� ¿� Þ†¦aë� Ê†jÛa� åÇ� …bÈniüaë� LòÇbà¦aë� òä�Ûa� Ýçc� kç
�„‰û½a�ÞìÔí�‰b�⁄a� aˆç�¿ë�L|îz•�ÝØ’i�éàîÛbÈmë�éö…bj¶òßb‘�ìicòßb‘�ìicòßb‘�ìicòßb‘�ìic�bãb�ãg�æc�ïØyëB�Z

�ÒŠÈí�LÕ’ß†iâ…e�åi�Ñ�ìîiâ…e�åi�Ñ�ìîiâ…e�åi�Ñ�ìîiâ…e�åi�Ñ�ìîi�åß�b÷î‘�ŠèÃc�LéÇbjmc�Šr×�†Óë�Ù�äÛaë�†çŒÛa�ŠèÄí�æb×�L
éîj’nÛa[60]��ê���ÍÜjÏåí†Ûa�‰ìãåí†Ûa�‰ìãåí†Ûa�‰ìãåí†Ûa�‰ìãë�êŠšybÏ�L�…ýjÛa�¿�éi�ÑîĐÏ�LéÈÐ–i�Šßcë�La‰b»�éj×‰c

BNNNÕ’ß…�åß�êbÐã�áq�LÊ†jÛa�åí†Ûa�¿�ŠèÃc�åß�õaŒu�aˆç�ZéîÜÇ�ð…ìãë�LéÈîº[61]N� �
�òi‰bÌ½a�†äÇ�æb×�Lköaì’Ûa�åß�ñ†îÔÈÛa�õbÐ•ë�åí†Ûa�óÜÇ�˜Š§a�¿�ÑÓì½a�aˆç�Ýrßë

èãþ�LbîÈîj�� aŠßc�´î�Û†ãþaëë�LÙÛbß�âbß⁄a�kçˆß�óÜÇ� aìãb×�á�æb×ÙÛbß�âbß⁄aÙÛbß�âbß⁄aÙÛbß�âbß⁄aÙÛbß�âbß⁄a��êŠØí
éäÇ�óèäíë�åí†Ûa�¿�Þ†¦a[62]�Bõï‘�¿�åí†Ûa�åß�Þ†¦a�aˆç��îÛB�ZÞìÔí�sîy[63]��ÞìÔíë

I� †àª� óÜÇ� Ýí�u� éi� ÞŒã� bß� bä×Šm� LÝu‰� åß� Þ†uc� Ýu‰� bãõbu� bàÜ×cB� ZÙÛˆ×ملسو هيلع هللا ىلص�H
¦éÛa†B[64]�ëBòä�Ûa� Ýçc� õa†Çc� áèãhÏ� õaìçþa� lbz•cë� á×bígB� Zbšíc� ÞbÓ[65]�ÉÓë� aˆØç� L

�´i�âbv�ãüa�Lð†öbÔÈÛa�ëc��çˆ½a�êb£üa�¿�õaì��´î�Û†ãþaë�òi‰bÌ½aë�òîßb’Ûa�òĐÜ�Ûa
�áí†Ôm� µg� ô…c� b¾� Lbîäí…ë� bî�bî�� ò×�’ß� pbyìà�� µg� ô…c� k×aìnÛaë� ÕÏaìnÛa� aˆç
�æbà™ë� LáènßbÓg�Ýîè�më� á�bjÔn�a� å�yë� L´î�Û†ãþaë� òi‰bÌ½a� åíŠubèàÜÛ�pa†Çb�½a

a�Ñ•ë�¿�aˆç�|šníë�Láèn’îÈß�òÛbyŠÛ�ju�åia�ju�åia�ju�åia�ju�åia��æbĐÜ�Ûa�kÓbä½ïØã‹�…ìàª�åí†Ûa�‰ìãïØã‹�…ìàª�åí†Ûa�‰ìãïØã‹�…ìàª�åí†Ûa�‰ìãïØã‹�…ìàª�åí†Ûa�‰ìã�
�õbiŠÌÛa� òi‰bÌàÜÛ� ´Ç� æb×� éãc� LµbÈm� �a� é»‰� Låí†Ûa� ‰ìã� kÓbäß� åßë� NNNB� ZÞbÓ� sîy

òíëa‹�´ßŒnÜ½a �NBñ�r×�bÏbÓëc�LÚ‰bj½a�Éßb¦a�†v�½bi�òîØÛb½a� �
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bĐÈÛbi�æbãb×…ë�âb»ë�õbšîi�ā‰cë�´mb�i�òÈj�ë�æbnãìyb��bèäß�†yc�ïã��cë�Låí‰
� ìçë� LéîÏ� æëŠÄäí� aìãb×� åíˆÛa� òi‰bÌ½aïãbî¦a� Þa…Š�� åi� ïÜÇ� å�§a� ìicïãbî¦a� Þa…Š�� åi� ïÜÇ� å�§a� ìicïãbî¦a� Þa…Š�� åi� ïÜÇ� å�§a� ìicïãbî¦a� Þa…Š�� åi� ïÜÇ� å�§a� ìic��ÒëŠÈ½a

…ì�þbi…ì�þbi…ì�þbi…ì�þbi�LâbÈÛa�¿�‰bäí…�òöbß��¼�La†îu�éîÏ�ŠÄäÛa�æb×� a‡g�LÝÌí�ïiŠÌ½a�ÑÓìÛa� aˆç�æcB�Z
L�a� éÈÐã� L�j×�ÝšÏ�áèjãb�� L�a� é»‰�éÛ�æb×ë�bí…� dîçë� L�¨a�åß�ÑÜ�c� b¶� a‰�òÏìÓìß

ë�ŒÇ�L�a�lbn×�õaŠÔÛBbèãìäØ�í�LÝu[66]N� �
� Œîî·� æbØÏïØã‹� …ìàª� åí†Ûa� ‰ìãïØã‹� …ìàª� åí†Ûa� ‰ìãïØã‹� …ìàª� åí†Ûa� ‰ìãïØã‹� …ìàª� åí†Ûa� ‰ìã��åß� áç�Ë� óÜÇ� ´î�Û†ãþaë� òi‰bÌàÜÛ� bz™aë

nîÇ‰�óÜÇ�áèÜšÏ�ÙÛ‡�åß�Šr×þa�Ýi� LôŠ�þa� òàÜ�½a�pbîÛb¦a�bß� aˆçë�´îßb’Ûa�åß� é
�ÞìÓ�¿�ê†¬�ju�åia�ju�åia�ju�åia�ju�åia�óäqa�ÕíŠÐm�énib•c�ò™Šß�¿�‰ˆã�L�a�é»‰�Låí†Ûa�‰ìã�æb×�†Óë�NNNB�Z

�Õî�Ï�Láèöa†Ï�¿�Ý�‰c�é™Šß�åß�Ýjn�a�bàÜÏ�Lòi‰bÌ½a�åß�ôŠ�c�õa†Ï�¿�‰bäí…�ÑÛc�Š’Ç
Š–i�ŠßdÏ�LénÛbàÇ�òÜº�åß�ñb»�åß�aìãb×ë�Lòi‰bÌ½a�åß�aì�îÛ�ŠÐã�áèîÏ�āìÇ�xaŠ�gë�áèÏ

�Lá��Ýçc�ü� õbiŠË� òi‰bÌ½aë� Láèãa�uë� áçìÜçc�áèØnÐí� õüûç� ZÞbÓë� Lòi‰bÌ½a�åß�áèäÇ
BïiŠÌ½a�Ñä–Ûa�aˆèi�µbÈm��a�Éä•�ÑîĐÛ�µg�ŠÄãbÏ[67]N� �

�pa†Çb�ß�Š–nÔm��ëa�‰ìãa�‰ìãa�‰ìãa�‰ìãïØã‹�åí†ÛïØã‹�åí†ÛïØã‹�åí†ÛïØã‹�åí†Û��LòîÇbà¦a�pa†Çb�½a�óÜÇ�´î�Û†ãþaë�òi‰bÌàÜÛ
�ñŠ�þ�ém†Çb�ß�ÙÛ‡�åß�L˜b‚‘þaë�Š�ÿÛ�òí…ŠÐÛa�pa†Çb�½a�µg�bèm†Èm�Ýi�åi��a�†jÇ�åi��a�†jÇ�åi��a�†jÇ�åi��a�†jÇ

ð�‘þa�†àªð�‘þa�†àªð�‘þa�†àªð�‘þa�†àªI�æŠÔÛa�åß�ïãbrÛa�Ñ–äÛa�òía†i�¿�Lâb’Ûa�µg�Šubç�ðˆÛa�L6O[ç12�áq�LHâ
ë�Lw§a�òšíŠÏ�õa…þ�Ýy‰ŠÔÐÛë�LéÜçc�kzĐ•a�µg�…ìÈí�æc�ŠĐ™a�Lñ‰ìç†n½a�éÏëŠÃë�ê

�æbĐÜ�Ûa�ÝibÔí�æc�ÊbĐn�aë�Lñ‰ìä½a�òäí†½a�¿�émŠ�c�b×‰bm�Lâb’ÛaïØã‹�åí†Ûa�‰ìãïØã‹�åí†Ûa�‰ìãïØã‹�åí†Ûa�‰ìãïØã‹�åí†Ûa�‰ìã�kÜ�ë�L
I� òä�� ñdvÏ�¿ìm� éäØÛë� Lñ†Çb�½a� éäß561O[ç1166�ñ†Çb�ß�Þb�‰hi�æbĐÜ�Ûa� ‰…bjÏ� LHâ

ë� ‹bv§a� òÔĐäß� ´i� åØ�Ûa� ¿� áç��ë� L‹bv§a� ¿� éÜçþ� òîÛbß�Lâb’Ûa� aë‰bn�bÏ� Lâb’Ûa
kÜy�òäí†ß�aìÛŒãë[68]N� �

� âbànça� †�£� bà×ïiìíþa� åí†Ûa��ý•ïiìíþa� åí†Ûa��ý•ïiìíþa� åí†Ûa��ý•ïiìíþa� åí†Ûa��ý•��åß� b•b�� bjîj�� ê‡b¥bi�´î�Û†ãþaë� òi‰bÌ½bi
�æb×�sîy�Lâb’Ûa�µg�aìÜÔnãa�åíˆÛa�´i�åß�´î�Û†ãþa�kîjĐÛa�aˆçë�LÝ¤‰a�bàäíc�éÛ�bß‹ýß

�ìçïãbîÜ¦a�áÈä½a� †jÇïãbîÜ¦a�áÈä½a� †jÇïãbîÜ¦a�áÈä½a� †jÇïãbîÜ¦a�áÈä½a� †jÇ�pI�603O[ç1206�bà×� L…ýjÛa�¿�´îßb‘� õbj�c� …ìuë�áË‰� LHâ
�òîØÛb½a�÷‰a†ß�…†u�†ÔÏ�Lòi‰bÌàÜÛ�ò––‚½a�Ý×bî�aë�paõbäjÛa�†í†£�åí†Ûa��ý•�…bÇc

�ÝjÓ�åß�bèßbÓc��Ûa�Õ’ß†i…ìàª�åí†Ûa�‰ìã…ìàª�åí†Ûa�‰ìã…ìàª�åí†Ûa�‰ìã…ìàª�åí†Ûa�‰ìã[69]N� �
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�òîØãŒÛa� òí‰ìäÛa� ´nÛë†Ûa� ÝÃ� ¿� òä�§a� òÜßbÈ½a� æìî�Û†ãþaë� òi‰bÌ½a� óÔÜm� †ÔÛ
�ìèÏ� ïÐ¨a� ïÜ�a†Ûa� bçŠçìu� ¿� bßc� Lïu‰b¨a� bèÜØ‘� ¿� ŠèÄm� bà×� òîiìíþa� òîyý–Ûaë

ÕîÔznÛ� òi‰bÌ½aë� ´î�Û†ãþa� åß� lŠÔnÛa��òÛë†Ûa� †™� òîjçˆ½aë� òî�bî�Ûa� áè™aŠËc
òîà�bÐÛa[70]�b½� LòîöbÇ…� òÜî�ì×� õbàÜÈÛaë� õbèÔÐÛa� áèäß� æìiŠÔí� ÙîÛbà½a� ´�ý�� æbØÏ� L

¿� ðìÓ� Šqcë� òãbØß� åß� éÛbu‰ë� åí†ÜÛÉàn�aë� òîÇŠÛa� ÷ìÐã���óÜÇ� bÃbÐy� LòßbÇ� òÐ–i
áØ§a�¿�áèöbÔi[71]ë�L�òäí†½�énÜy‰�õbäqc�ò�ìĐi�åia�òÛbyŠÛa�êŠ×‡�bß�ïmdí�Öbî�Ûa��Ðã�¿

I� æŠÔÛa� Þý�� LÕ’ß…8O[ç14½a� lbn×� åß� Ý™bÏ� Õ’ß†i� æb×ë� NNNB� ZÞbÓ� sîy� Hâ�ÙÜ
�Õ’ß…�µg�Ý•ë�bîiŠÌß�æc�É��ónß�éãc�ém…bÇ�åß�ïãaŠ–îÔÛa�åí†Ûa�…bàÇ�óà�í�LŠ•bäÛa
�éß‹ýí�æb×ë�Lénß‹ý¶�êŠßc�ÝšÐÛaë�åí†Ûa�éäß�ÒŠÇ�æhÏ�LéîÛg�å�ycë�éÏb™cë�LéäÇ�s¡
�ê�Ë� òÇbºë� �bË� åi� åí†Ûa� õýÇ� Ý™bÐÛa� æb×� bšíc� òÔíŠĐÛa� êˆç� óÜÇë� LòÇbº� áèäß

BNNN[72]�åß�ñŒîà½a�ò÷ÐÛa�üg�áèäß�aìiŠÔí���ÙîÛbà½a�æc�ò�ìĐi�åia�âý×�åß�…bÐn�í�†Ó�åØÛ�L
n�a�¿�òîàÜÈÛa�ëc�òîäí†Ûa�òãbØ½a�á��å¾�´î�Û†ãþaë�òi‰bÌ½a�òÏì–n½aë�ñbšÔÛaë�õbèÔÐÛb×�Éà

ëÜÈÛa� Ýçc�Òa�Çüaë� áèàØ¡� áîÜ�nÛbi� òßbÈÛa� ÊbäÓg� ¿� á�ýÌn�ü� LbßìàÇ� á
áç…ìuìi[73]N� �

�ÙÜm�ÙîÛbà½a�´�ý��ÒŠ��åß�æìî�Û†ãþaë�òi‰bÌ½a�bçbÔÜm��Ûa�ò•b¨a�òíbÇŠÛa�åßë
aë� òí‰bvnÛa� pýîè�nÛa�†ÔÏ� LÉÜ�Ûaë� ÉöbšjÛa� óÜÇ� òjíŠšÛa� œîÐ¥� ¿� òÜràn½a� òí…b–nÓü

�lbn×�¿�…‰ëñŠçbÔÛaë�Š–ß�ÚìÜß�‰bj�c�¿�ñŠçaŒÛa�âìväÛañŠçbÔÛaë�Š–ß�ÚìÜß�‰bj�c�¿�ñŠçaŒÛa�âìväÛañŠçbÔÛaë�Š–ß�ÚìÜß�‰bj�c�¿�ñŠçaŒÛa�âìväÛañŠçbÔÛaë�Š–ß�ÚìÜß�‰bj�c�¿�ñŠçaŒÛa�âìväÛa��ðŠÌm�åi�åí†Ûa�Þbº�„‰ûàÜÛ
pI� ð…Ši�874O[ç1469pI� ÖìÓŠi� åi� xŠÏ� Š•bäÛa� pa…bÈ�Ûa� bic� æbĐÜ�Ûa� æc� LHâ�

815O[ç1412Hâ[74]  I� òä�� á�‰814O[ç1412�òi‰bÌ½a� ‰bvnÛa� åß� ˆ�ûí� æc� ‰ŠÓë� LHâ
sÜrÛa� åß� ü†i� Š’ÈÛa[75]�� ¿� a‰ŠÔß� æb×� ðˆÛab’Ûa� ‰bvnÛa� òîÔi� æë…� Õib�Ûa´îß�ÙÐÛ� L

�Ñ–äÛa�Þý��òíìibjÛa�åß�áÇ†i�´îjîÜ–Ûa�ÒŠ��åß�áèîÜÇ�lŠ™�ðˆÛa�†í†’Ûa�‰b–§a
I�æŠÔÛa�åß�ïãbrÛa7O[ç13bîöbèã� âb’Ûa� òÔĐäß�åß�´îjîÜ–Ûa� …Š��†Èi� LHâ[76]�aˆç�†×ûí� L

†Ûa� âýØÛa� éibn×� ¿� ‰ì‘bÇ� �bnÐÛa� †jÇ� †îÈ�� ‰ìn×Lâb’Ûaë� Š–ß� ¿� ïØîÛbà½a� Š–ÈÛaLâb’Ûaë� Š–ß� ¿� ïØîÛbà½a� Š–ÈÛaLâb’Ûaë� Š–ß� ¿� ïØîÛbà½a� Š–ÈÛaLâb’Ûaë� Š–ß� ¿� ïØîÛbà½a� Š–ÈÛa�
�âbßc� aëŠèÄí�æc�óÜÇ�âb’Ûa�¿�Êb™ëþa�á��pŠÔn�a�æc�ˆäß�ÙîÛbà½a�˜Šy�NNNB� ZéÛìÔi
�sjÜí� �ë� ´îjîÜ–Ûa� †™� …bè¦a� ò×Šy� ¿� áèöbàÇ‹ë� ´àÜ�½a� ñb»� ñ‰ì•� ¿� âb’Ûa� Ýçc

�bî�� aìÐãdn�a� æc� ÙîÛbà½a� ´�ý��òÛë…� âbîÓ� óÜÇ� ïš¹� †Øí� �� éãg� sî¡� L´îiìíþa� ò
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�ozj•c�ÙÛˆië�Lâb’Ûa�…ýi�åß�bîöbèã�´îjîÜ–Ûa�aë…Š��óny�òä��´Èi‰c�åß�aì−�ÙîÛbà½a
ÙîÛbà½a�ñìÓ��Ë�âb’Ûa�…ýi�óÜÇ�åàîèm�ñìÓ�†uìm�ü[77]N� �

�Lò¬ŠÐÛa�åß�ÑîäÇ�ÝÈÏ� …‰� éäÇ�wnã� LbèÜ×�âb’Ûa� …ýi�åß�´îjÜ–ÜÛ�ÙîÛbà½a� …Š��æg
�bèmìÓ�†àn�m��Ûa�ÙîÛbà½a�òÛë…�ÒbÈ™hi�üg�æìØí�ü�aˆçë�Lâb’Ûa�ñ…bÈn�a�óÜÇ�aìàà•ë
�áè½a� ÝßbÈÛa� aˆç� ÒbÈ™g� óÜÇ� aìÜàÈÏ� LlŠÌÛaë� ÖŠ’Ûa� ¿� òîÛë†Ûa� ñ‰bvnÛa� ‰bØnya� åß

��nÈí�ðˆÛaÙîÛbà½a�ñìÓ�‰†–ß[78]N 
  :الدوافع االقتصادية  -د

ò•b�� w§a� ñ�Ði� òî�ì½a� ñ‰bvnÛa� oĐjm‰g� L�xbv§a� kÛbËë� ‰bvnÛa� æb×� sîy
Ì½a�Öì�Ûa�¿�†uìm��Ûa�ëc�òîiŠÌ½a�ÉÜ�Ûaë�ÉöbšjÛa�æìÜà°òîiŠ�L�¿�ÞbjÓg�bèîÜÇ�æìØí��Ûa

bèi�æëŠ¹��Ûa�…ýjÛa�LNÖŠ’½a�Öaì�c�bèi�Š�Œm��Ûa�òÇìän½a�ÉÜ�Ûa�áèibíg�¿�æìjÜ¯ë� �
�åß� kj�ÛŠÏb�½aë� wzÜÛ� bí‰ëŠ™ë� bîÈîj�� b÷î‘� w§a� á�ìß� ¿� ñ‰bvnÛa� oãb×ë

lbj�þa�LßbÓüaë�òÜyŠÛa�pbÔÐã�òîĐÌnÛ�òîÛbß�…‰aìß�óÜÇ�Þì–§a�åß�†iü�‡gò�L�áÜÈÛa�Éß
Nñ…†�a�ñ�ÐÛa�‹ëbvnm�†Ó�òÜyŠÛa�ñ†ß�æc� �

�éîÜÇë���a‡g�bèiŠ¹��Ûa�…ýjÛa�…ìÔã�óÜÇ�Ý–°�ædi�ŠÏb�àÜÛ�|à�m�oãb×�ÉöbšjÛbÏ
kçˆÛa�åß�ñ��‡�éÛ�åØm�L�ÑÜÇë�…a‹�åß�éîÏ�kËŠí�bß�óÜÇ�Þì–§bi�ÙÛˆ×�éÛ�|à�më

N�òšíbÔ½a�ÕíŠ��åÇ� �
b�‰�¿�ÞìÔí�ï‘bîÈÛa��b��ìic�aˆèÏ�ðˆÛa�†îÈ��åi�†»c�÷bjÈÛa�ïic�éÔí†•�µa�énÛ

wzÜÛ�òÜyŠÛa�óÜÇ�âŒÇ��ÕÏbã�éãhÏ�Š»þa�†Ü¦a�åß�b÷î‘�‘bÏ�ÚŠßc�Œîè£�¿�pˆ�c�a‡hÏ�I�Z
Ùßbßc� LæìÏŠÈíüë� kçˆÛbi� aì÷jÈíü� ôŠÓ� µa� Ý–n�ë��åß� æb�ãüa� xŠ‚n�íüë� a‰†Ó� éÛ

¶�üg�kĐyë�²më�laë…�ÑÜÇë�…a‹�åß�éîÛg�xbn°� bß�áç†äÇòíŠĐÈÛa�xbv§a� éîà�í� b�L
�ÝÐãŠÔÛa�ÙÛ‡�ÉÐãcë��åß�øî‘ë�Á’½aë�ðëb¦aë�æaŠÐÇŒÛaë�Úaì�Ûaë�ÝzØÛa�åß�øî‘�Éß

�aìÛþaë�‰bÌ–Ûa�ðëbä¦aë�ÁËbØÛaëŠiþa�L�åß�kÜĐí� bß�¿�ÙÛ‡�Ý×�åß�Ù�Ðã�Ý¥�ýÏ
NNNê�Ë�¿�kÜĐíü�…ýi� �

Đ½a�åß�ÙÛ�µëc�ìèÏ�†î¦a��nÛa�p†uë�æhÏ� � òÇbšjÛa� bßcë�åß�ïÔibß�ÉiëNNN�Êìj
†Ü¦a���†uë�bàrîyë�NNN�Š–ß�µa�Ùßbßc�bç†£�æc�ÝÔÏ�ŠÔjÛa�…ìÜu�åß�xbn¤bß�‘aë�Š»þa

NN�áØiaë…�åß�énàîÓ��†uë�bßaìÈîjÏNNN�êë�‘dÏNNN�b–î�‰�åà�Ûa� �
��Ûa� ÉîjnÏ� Š–ß� ÍÜjm� óny� NNN� bçë�‘bÏ� NNN� ò–î�ŠÛa� Ýiüa� åß� �†uë� bß� Ý×ë

v§a�Ý�†më�bèîÜÇ�oß†ÓNôŠ�þbi�‹bI79H� �
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� æëŠÄnäí� ‰bvnÛa� æb×ë�aìuŠ±ë� áçŠßcaëŠi†îÛ� ïiŠÌ½a� xb§a� k×‰� xëŠ�� …bÈîß
áèm‰b£� L�bèi� æëŠ¹� �Ûa� ôŠÔÛaë� æ†½a� æbØ�� Éßëc� k×ŠÛa� Éß� ÕíŠĐÛa� Þý�� bçì�‰bàîÛ

òÇbši�åß�ÝšÏbß�Úbäç�aìÈîjîÛ�ò�†Ô½a�å×bßþbi�a��cë�L�¿�xaëŠÛa�óÔÜm�ôŠ�caë�’îÛë
a�‰bĐÓþaN�òîi‰bÌ½� �

ÖŠ’½a� Éß� òàÄnäß� ñ‰b£� …ìuë� ô…cë� L�ñ‰bvnÛbi� oÜÌn‘g� òîiŠÌß� Š�c� ‰ìèÃ� µa
ÖŠ’½bi�bç…aŠÏc�œÈi�ŠÔn�gë�LìÜ•ëëN�†ä�a�óny�áèm‰bvni�a� �

�ý�ë�÷bÏ�æ†ß�µa�ïànäm�Š�þa�åß�…†Ç�Úbäç�æhÏ�òîÓŠ’½a�‰…b–½a�†yc�k�yë
�÷ì��òÔĐäßë�“×aŠßëNNNN� �

ÑÜn«�¿�òi‰bÌ½a�áçb�� bà×��…ýië� òßbÇ�ïßý�üa�ÖŠ’½a�¿�òí…b–nÓüa� òĐ’ãþa
ò•b�� âb’ÛaN��˜ŠÏ� æhÏ� b�b�c� òyýÐÛa� óÜÇ� ñ�ÐÛa� ÙÜm� ¿� âb’Ûa� …ýi� …bànÇü� aŠÄãë

�òi‰bÌàÜÛ� òj�äÛbi�ÊbĐÔÛa� aˆç�¿�ÝàÈÛaa†u�ñŠÏìnß�oãb×�ò÷îi� õbäic�áèãc�ÙÛ‡�†×ûí� b¾ë� N
N�ñŠç…Œß�òîÇa‰‹� �

�b�c�òÄyýß�µa�ñ‰b‘üa�‰†£ë�¿�ÝàÈÛa�ÂëŠ‘�æìØÜ¹ü�åíˆÛa�Ù÷Ûëc�¿�åàØm�òî
ÑöbÃìÛaë�åè½a�åß�ÙÛ‡��Ëëc�ñ‰bvnÛaë�òÇbä–Ûaë�áîÜÈnÛb×�ôŠ�c�åí…bîß�L�åíˆÛa�Ù÷Ûëc

�æa†îß�¿�aë†uë�bß�a�r×�òÐÜn«�lbj�þ�ÒëŠÄÛa�áç†Çb�m��ë�a†îu�¿ŠÈ½a�áçaìn�ß�æb×
åß�bjj��á��åàší�b�Ðänß�´mb�jÛa�ò�aŠyë�òÇa‰ŒÛa�“îÈÛa�lbj�cN� �

�ï™a‰þa�pa‡�âb’Ûa�…ýi�óÜÇ�bèîÏ�áç�qdmë�òÇa‰ŒÛa�æa†îß�¿�òi‰bÌ½a‰ë…�Š–nÔí��ë
��Ûaë�bèîÛg�aìÜÔnãg��Ûa�ôŠ�þa�Õ�bä½a�¿�a�r×�b÷î‘�aë�Ë�áèãc�‰…b–½a�Š×ˆm�Ýi�òj–¨a

ßë� ´mb�i� bèîÏ� aìq†yc� áèãc� �ju� åia� Š×ˆí� �Ûa� òßŠØ½a� òØà×� òiì–�� ÝÓc� oãb×Ê‰aŒ�L
N�bèjî–¥ë�bèî™a‰c��ý–n�g�¿�ÙÛˆi�aìàçb�Ï� �

�òÇbä–Ûa�æa†îß�¿�bßcÏ�bèibz•c�åÇ�ÒŠÇ�ñŠ‘bjßë�òîy�x‡b¸�ÝØ’m�¿�ñ‰†äÛa�áËŠ
�b�b©�¿�ÞbÌn‘üaë�pbÇbä–Ûa�œÈji�áèÈÜšm�åÇ�†Ènjãüë�N�áèÓ‹‰�‰†–½�òî�îö‰�òÏŠz×

‰bnÛa� ÉÓaìÛa� åÇ�Èmü� ñ‰†äÛa� êˆç� æg� bäÜÓ� a‡g� òÔîÔ§a�âbànçg� â†Èi� ÁjmŠm� bß� ‰†Ôi� ï±
�´�‰û½a�bènÓaŠÈi� òîÈîjĐÛa� bèniì–��kãbu�µa�Šèn’m�âb’Ûa� …ýjÏ� N�pb÷îÐÛa� êˆç�ƒí‰bni

�òÇbä–Ûa�æa†îß�¿�bç‰bç…‹ëN� �
ŠèÃ��éäíìÜmëŠíŠ§a� òÇbä•� ÝÔy� ˜ì–¨a� óÜÇë� pbÇbä–Ûa� ÑÜn«� ¿� òi‰bÌ½aŠqc

�òî�Û†ãþa�æ†½a�bèi�pŠèn‘g��ÛaëNNNN� �
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b‘ìic�Š×ˆíëèîÏ�ÝàÇ��Ûa�òÇbä–Ûa�ÊëŠÏ�åß�übrß�òßñ‰bväÛa�Þb©�ìçë�üc�òi‰bÌ½a�b�N
åÐ�Ûa�òÇbä•�¿�áç‰ë…ë�LN�òzÜ�þa�òÇbä•ë� �

�òîÔíŠÏg�åß�òi‰bÌ½a�‰bvnÛa�åß�éi�÷diü�a…†Ç�æc�H�ñŠçbÔÛa�ñŒîäu�I�Õöbqë�bäm†ßc�bà×
’Ç�ïãbrÛa�æŠÔÛa�åß�Þëþa�Ñ–äÛa�¿�bí‰ì�ë�´Đ�ÜÐi�åíŠÔn�ß�aìãb×�÷…b�Ûa��ð…ýî½a�Š

N�ðŠv�a� �
Õj�bß� µa� òÏb™g� L�ju� åig� bçŠ×‡� ôŠ�c� ÞbàÇdi� òi‰bÌ½a� âbÓ� Læbîj–Ûa� òÛbÐØ×�L

ƒjĐÛaë�Lîè£ëŒ�“îvÜÛ�âbÈĐÛa��…†Ç�æc�óÜÇ�Þ†í�b¾�aˆç�N�ïiìíþa�åí†Ûa��ý•�†èÇ�óÜÇ
¿�òi‰bÌ½a��Nbàèß�æb×�âb’Ûa�…ýi� �

� êˆçlbj�þa�� Ý×� ¿� ñŠ’näß� òí…b–nÓüa�pbîÛb¦a� bèîÏ� pŠÔn�a� �Ûa� òîßb’Ûa� æ†½a
òî�Û†ãþaë� òîiŠÌ½a[80]�ð…b–nÓüa�ÊìänÛaë�ãŠ×‡� bà×b�bÐÛb���æb×�Õ�bä½a� êˆç�¿bjj���åß

lbj�c�oÓb™� åíˆÛa� ´î�Û†ãþaë� òi‰bÌàÜÛ� bàî�ü� lˆ¦a��“îÈÛaë� ñbî§a� Ýj�� áèi
�Láç…ýi�¿�êë†ÔnÏa�bßë�éîÛg�æìubn°�bß�Ý×�á��ŠÏë�ðˆÛa�âb’Ûa�ì−�ñŠv�a�µg�aëŠĐ™bÏ
�pbè¦a�êˆèi��a�éÔÏë�åß�Ý×ë�NNNB�ZéÛìÓ�¿��ju�åia�ï�Û†ãþa�òÛbyŠÛa�aˆç�óÜÇ�†è’íë

ìØîÏ�LÊbîšÛa�åß�òÈî™�kyc�æg�âŒnÜí�…aŠÐãýÛ�õbiŠÌÛa�åßÛa�kî��bèîÏ�æ�LÞbjÛa�áÇbã�L“îÈ
ë�âŒnÜíë�LòÈîšÛa�Ýçc�åß�éîÜÇ��¨a�Þbèäíë�Lõb‘�bß�ëc�áîÜÈnÛa�ëc�òßbß⁄a�âbÔ½a�á÷��ónß

�µg�´ÈĐÔä½a�bèi�óÔÜîÏ�ð…ì¦a�Ýju�µg�ëc�æbäjÛ�Ýju�µg�†È–í�ëc�ôŠ�c�òÈî™�µg�xŠ�
�aë�Lõb‘�bß�áèÈß�áîÔîÏ�LÝuë�ŒÇ�LBõb‘�´y�ÒŠ–äí[81]N� �

ò¹ŠØÛa�ñbî§a�pa���åß�âb’Ûaë�Š–ß�óÜÇ��a�éi�áÈãc�b¾�ÙÛ‡�Ý×[82]��ÉÏ…�bß�aˆçë
� ñìÇ…� éuìí� æþ� �ju� åia� òÛbyŠÛbi�óÜÇ� bèîÏ� áèÈv’í� ´î�Û†ãþaë� òi‰bÌ½a� µg� ò°Š•

�LÚbäç�á��bèi�“îÈÛaë�Ö‹ŠÛa�…‰aìß�…ìuë�é�Ðäi��ànÛaë�Åyü�éãþ�LÖŠ’½a�µg�éuìnÛa
��a�lbn×�ÃbÐ§�bàî�üë�Lõb–y⁄a�bçˆ�dí�æc�åß�Šr×c�…ýjÛa�êˆèi�õbiŠÌÛa�ÕÏaŠßëB�ZÞbÔÏ

Š’½a� …ýjÛa� êˆçë� NNNkÜĐÜÛ� ´ànä½aë� LÝuë� ŒÇ�õb‘� åàÏ� NNNá�ŠÛa� aˆç� óÜÇ� bèÜ×� òîÓ
�‰ìßþa� †vîÏ� LáÜÈÛa� kÜ�� ¿� lŠÌníë� …ýjÛa� êˆç� µg� Ýy�ÜÏ� LbäiŠÌß� ñd’ã� åß� �ýÐÛa
�ÖŠ’½a�aˆèÏ�NNNbèàçcë�æaìÇþa��×c�ìçë�Lò’îÈ½a�Šßc�åß�ÞbjÛa�ÎaŠÏ�b�ëdÏ�Lñ�r×�pbäîÈ½a

ÎaŠÐÛa� áäÌmë� Lâý�i� †èn�a� bèíc� Ý�…bÏ� LÙÛˆÛ� �ìnÐß� éibi�…aŠÐãüaë��Ýçþa� ÕÜÇ� ÝjÓ
�oz–ã�†Ó�Lêaì��éÛg�ü�L†‘Šíë�ÕÏìí��aë�LÉîîšnÛa�åß‹�óÜÇ�â†äÛa�å��ÊŠÔmë�L…üëþaë

gë� LbÈßb�� oîÐÛc� æ�üg� bèÜ×� òîÓŠ’½a� pbè¦a� êˆèi� åØí� �ë� NNNbjî©� oÈ�c� æg� oí…bã
£�ÙãhÏ�Lbèní…bi�Ýçc�bàî�üë�LõaŠÔÐÛa�‰brígë�õbiŠÌÛa�âaŠ×⁄�bèÜçc�ñ‰…bjß�Ši�µg�‰…bjí�åß�†
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�åÇ�ÑÓìnîÏ�L�ÔÏ�óÜÇ�émŠ�×�áç†yc�āŠÈí�b¶‰ë�Nb��bÏŠ‘�ÙÛˆi�óÐ×�LbjvÇ�ÑîšÛa
�Š��ÙÛ‡�¿�á�� LïßbÈ���ÔÐÛa�Ý×þ� a��� Č¿��a� áÜÇ�ìÛ� ZÞìÔíë� ÝuŠÛa� ïØjîÏ� Lb�ìjÓ

BÑíŠ‘[83]N 
  :الدوافع الثقافية  -هـ

�í†Ûa�ÉÏa†Ûbi�ÁjmŠß�¿bÔrÛa�ÉÏa†Ûa�æg�L�á�ìß�ø‘�Ý×�ÝjÓë�üëcìç�w§a�á�ìàÏ
�òîßý�g� òîÏbÔq� òÈßbu� ìèÏ� õbàÜÈÛa� åß� òj®� Éà¯� bîÏbÔq� bÔnÜß� ÙÛˆ×� �nÈí� éãc� üg� �í…

òî�ìß� Lsí†§aë� …b‘‰üaë� ÅÇìÛa� pbÔÜy� æc� ‡g� LáÜÈÛa� pb�Üuë� Lþaël…� L�oãb×
âaŠ§a†v�½a� lby‰� ¿� †ÔÈm� LÞaŒmüë� LðìjäÛa� †v�½aë� L�µa� æìÜÔnäí� w§a� á�ìß� †Èië

ôŠ�þa�æ†½a�LŠ–ß�Ýrß�Lâb’Ûaë�LNNN�ÖaŠÈÛaë� �
� �í‰†nÛa� ÖŠ�� æþáÜÈÛa� lý�� óÜÇ� oàny� L�÷ë‰†Ûa� pbÔÜy� ‰ìš§� òÜyŠÛa

¿�ónyë�ÁiŠÛaë� bíaëŒÛaë�÷‰a†½aë�†ub�½a�¿� N� bèäîÔÜmë��êb¦a� Ýçcë�áÜÈÛa� „ìî‘�‰ë…
N�æbĐÜ�Ûaë� �

ÏI� æŠÔÛa� òía†i� ˆäß� âb’Ûb6O[ç12� Hâ�� oÏŠÇ�âbànça� òvînã� òíŠØÏë� òîàÜÇ� òšèã
�òÛë…� ´�ý�ë� Lòîiìíþa� òÛë†Ûa� ´�ý�� áq� LïØã‹� åí†Ûa� ‰ìã� bèãbĐÜ�ë� òí‰ìäÛa� òÛë†Ûa

� LòîàîÜÈnÛa� ÕÏaŠ½a� òßbÓg� µg� aë†àÇ� åíˆÛa� LòîÏbÔrÛa� ñbî§bi� ÙîÛbà½a�‰ë…ë� L÷‰a†½a� õbäj×
bç�Ëë�Õãaì¨aë� LbíaëŒÛaë� L†ub�½aë� Lsí†§aë� æeŠÔÛa[84]kãb¦a� aˆèi� âbànçüaë� L��æb×
ë�áÜÈÛa�Ýçc�åß�´î�Û†ãþaë�òi‰bÌ½a�kÜ¦�bßbç�ýßbÇý��aìãb×�õaì��òÏŠÈ½al��ëc�áÜÇ

ë�òÏì–n½a�åß�ëc�LõbàÜÇõbèÔÐÛa[85]N� �
†Û�´î�Û†ãþaë�òi‰bÌ½a�kÜu�¿�bßbç�ä‰ë…�kÈÛ�ý̈rß�ïØã‹�åí†Ûa�‰ìã�æbĐÜ�ÛbÏ�áÇ

ë�âb’Ûa�…ýi�¿���Ûa�kçˆ½any�éäîØ·�ë�ê‡ìÐã�õbîyg�ïÈî’Ûa�ŠØÐÛa�…ìuìÛa�åß�ìz¹�ó
éÜjÓ� a†öb��æb×�ðˆÛa[86]�õb’ãg�óÜÇ�…ìàª�æbĐÜ�Ûa�ÝàÇ�āŠÌÛa� aˆç�ÕîÔ¤�Ýuc�åßë�L

‰a†½a�êˆç�åß�xŠ¥�†Óë�Lòä�Ûa�Ýçc�âìÜÇë�Lsí†§aë�æeŠÔÛa�áîÜÈnÛ�÷‰a†ß�lbz•c�÷
�L��Ûa�kçˆ½a�‰bØÏdi�´Èj’nß�LòîöbšÓë�òíŠØ�Çë�òîã†ß�åß�òîßìØ§a�ÑöbÃìÛaë�k•bä½a

� L…ýjÛa� õb−c�òÏb×�µg�áèi�sÈjí�æb×�åíˆÛa� LÃbÇìÛaë� LñbÇ†Ûa� bèäß�xŠ¥� bà×�ñbÇ…�òèib�
ë�Lòîà�bÐÛa�òÛë†ÛaïÈî’Ûa�ŠØÐÜÛ�ð†–nÛa[87]NNNN� �

�åÇ�szjÜÛ�òà×b§a�pbĐÜ�Ûa�pŠĐ™a�LòîàîÜÈnÛa�pf’ä½aë�÷‰a†½a�pŠr×�bß†äÇë
�LÂŠ’Ûa�aˆç�áèîÏ�ŠÏìm�å¾�æìî�Û†ãþaë�òi‰bÌ½a�æb×ë�Lòä�Ûa�Ýçc�kçˆß�óÜÇ�õbÐ×c�õbàÜÇ

´îà�bÐÜÛ� æìí†îÜÔm� õa†Çc� áèãc� óÜÇ� ñ…bí‹[88]��¿ë� �í‰†nÛa� ¿� áèîÜÇ� …bànÇüa� ánÏ
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âb’Ûa�¿�òîßìØ§a�ÑöbÃìÛa[89]äÛa�òÛë†Ûa�†èÇ�¿�âb’Ûbi�÷‰a†½a�…†Ç�ÍÜi�†Óë�L�æb��òí‰ì
Ûa�‰ìã�æbĐÜ�Ûa�†èÇ�¿�bèäß�Œ¬c�Lò�‰†ß�´�¼ëbèÐ–ã�Lò�‰†ß�æìÈi‰cë�æbnäqa�åí†�êbäi�

�òîÐäzÜÛ� ò�¼� Lò�‰†ß� ñŠ’Ç� ô†yg� �î�dni� âbÓ� LÕ’ß…� òäí†ß� ïÐÏ� Lò•b¨a� éÛaìßc� åß
�LòîÐä§aë�òîÈÏb’ÜÛ�òĐÜn«�ò�‰†ßë�LòîÈÏb’ÜÛ�Éi‰cë�L�jØÛa�†v�½a�¿�òí†�þa�òíëa‹�óÜÇ

‰†ßëNòîØÛbàÜÛ�ò�� �
�L´níëa‹�µg�òÏb™g�LòîÈÏb’ÜÛ�b̈Èi‰cë�LòîÐäzÜÛ�÷‰a†ß�týq�óäjÏ�kÜy�òäí†ß�¿�bßc
�L—»ë� ñb»� òäí†ß� ¿� ´n�‰†ß� õb’ãhi� âbÓ� ÙÛˆ×� LòîØÛbàÜÛ� ôŠ�cë� òÜibäzÜÛ� ñ†yaë

ÙjÜÈi� òäí†¶� ñ†yaëë[90]��ÒŠÈm� �Ûa� ïç� Lòí‰ìäÛa� òÛë†Ûa� æbĐÜ�� bçŒ¬c� ò�‰†ß� Þëcë
pI�æëŠ–Ç�åia�ï™bÔÜÛ�òj�ã�LòîãëŠ–ÈÛbi�585O[ç1189Hâ[91]��ïÈÏb’Ûa�kçˆ½a�Š’äÛ

��Ûa[92]�I�òä��kÜy�òäí†¶548O[ç1153Hâ[93]ë�L�ïØã‹�åí†Ûa�‰ìã�æbĐÜ�Ûa�ÝÐØm�†Ó
kmaë‰� ÉÏ†×� Lbèi� âbànçüaë� ÷‰a†½a� êˆç� óÜÇ� ÖbÐã⁄bi��áèßbÈ�gë� L´àÜÈn½aë� ´àÜÈ½a

èãbØ�gëë� LÁÔÏ� áÜÈÛa� kÜĐÛ� aìÏŠ–äí� óny� áòîàÜÈÛa� pf’ä½a� óÜÇ� ÒbÓëþa� ÑÓëc[94]�L
� ðìjäÛa� sí†§a� �í‰†nÛ� ‰a…� õb’ãhi� âbÓ� åß� Þëc� åí†Ûa� ‰ìã� æbĐÜ�Ûa� �nÈíë�¿� ÑíŠ’Ûa

�åß�ê†Èi�õbu�åß�évèã�óÜÇ�‰b�ë�Lòí‰ìäÛa�á�a�bèîÜÇ�ÕÜ�cë�LÕ’ß…�òäí†¶�âý�⁄a�ƒí‰bm
Þb�a� aˆç� ¿� òî×ìÜà½aë� òîiìíþa� òÛë†Ûa� âbØy[95]�æbãŠÔÛaŒî·‡g�I6M7O[ç12M13�Hâ

ànçbi�L÷‰a†½b×� òîàîÜÈnÛa� pf’ä½aë� ÕÏaŠ½a� pŠèÄÏ� òîàÜÈÛaë� òíŠØÐÛa� òšèäÛbi� �j×� âb
Õãaì¨aëë� LbíaëŒÛaë� L�¿� ò•b�� Lpbãbn�‰bàîjÛaë� L†ub�½aë� LæeŠÔÛa� ‰ë…ë� Lsí†§a� ‰ë…

�´àÜ�½a� Éîº� åß� áÜÈÛa� kÜĐÛ� ´’ĐÈn½a� †–Ôß� Õ�bä½a� êˆç� ozj•cë� LŠ–ßë� âb’Ûa
´î�Û†ãþaë�òi‰bÌ½a�ò•b�[96]N� �

�Õ’ß†i�æb×�òîiìíþa�òÛë†Ûa�áØy�ïÐÏ� LÕ’ß…�òäí†¶�oãb×�òîàÜÈÛa�ÕÏaŠ½a�áÄÈßë
ä†v�ß�æìÈi‰cë� æbäqaë� æbnöbß[97]�ëbèi�æb×� ÙîÛbà½a� òÛë…�áØy�¿�I84bèäß� Lò�‰†ß� H�

I35Ië� LòîÈÏb’Ûbi� ò•b��H34Ië�ïÐä§a�kçˆ½a�Êbjmþ�H08�ïÜjä§a�kçˆ½a�lbz•þ�H
Ië07Šr×c� ëc�´jçˆß�´i� ò×�’ß� òîÓbjÛa� H[98]�òĐi‰þaë�pbÔãb¨aë� bíaëŒÛa�µg� òÏb™⁄bi� L

pbãbn�‰bàîjÛaë[99]��¿� æì�Ïbäní� Õ’ß…� ÝçcëB� Zò�ìĐi� åia� òÛbyŠÛa� ÞìÔí� Þb�a� aˆç� ¿ë
…a‰c�åßë�NNN†çb’½aë�÷‰a†½aë�†ub�½a�ñ‰bàÇ��òãbÇ⁄a�†uë�ñ…bjÈÜÛ�ÎŠÐnÛa�ëc�áÜÈÛa�kÜ�

BÙÛ‡�óÜÇ�òßbnÛa[100]�lbn×�õaŠÔÛ�òÏìÓìß�‰bí…�Úbäçë�NNNB�Zð�à§a�ÞìÔí�Öbî�Ûa��Ðã�¿ë�L
ÜjÛa�¿�Šr×c�õbiŠÌÛa�ÕÏaŠßë�LbèãìäØ�í�µbÈm��a�Ló–¤�æc�åß�†��a�lbn×�ÃbÐ§�bàî��ü

ë� µbÈmBNNNÕÏaŠ½a� ñŠrØÛ� kíŠÌÜÛ� …ýjÛa� å�yc� ïçë� NNNáÜÈÛa� kÜĐÛ� ´ànä½a[101]ë� L�aˆØç
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�ÖŠ’½a�¿�ïàÜÇ�ÊbÈ‘g�Œ×Šß�Õ’ß…�ozj•cI�æŠÔÛa�Þý��éÜ×�ïiŠÈÛa6O[ç12Hâ[102]�
òî�Û†ãþaë� òîiŠÌ½a� pbîÛbvÜÛ� lbĐÔn�a� òÔĐäß� bèÜÈu� b¾[103]��Ûa�ÒëŠÄÛa� b�� pŠÏìm�

�´¤bÐÛa�…bÐyc�áç�æìî�Û†ãþa�õüûçë�LòîàÜÈÛaë�òîäí†Ûaë�òîã†½a�bèmb�b’ã�ò�‰bà½�òj�bä½a
…a†uþa�ā‰c�áçŠÄã�¿�Õ’ß…�òäí†ß��nÈmë�L´íìßþa�åß[104]��pŠ�í�bà×�pbĐÜ�Ûa�á�

b’Ûa� ¿� òà×b§a� ´ãŠÔÛa� Þý�� Š–ßë� âI6M7� O[ç12M13�´îØãŒÛa� áØy� Þý�� Hâ
�áèjçˆ¶ë�áèi�ò•b��÷‰a†ß�á��aì��cë�LòíbÇŠÛaë�òßbÓ⁄a�ÒëŠÃ�LÙîÛbà½aë�´îiìíþaë

ïØÛb½a[105]����’ß†i� òîØÛbàÜÛëB� Zò�ìĐi� åia� ÞbÓë� LòîÓbà–Ûa� bça†yg� ÷‰a†ß� týq� Õ�bèi
�åí†Ûa�‰ìã�æbĐÜ�Ûa�bçŠàÇ�òí‰ìäÛa�ò�‰†½aë�LâbØyÿÛ�ê…ìÈÓë�òîØÛb½a�ñbšÓ�ï™bÓ�åØ�

BŠubnÛa�ï’iaŠ’Ûa�åí†Ûa�lbè‘�bçŠàÇ�òî’iaŠ’Ûa�ò�‰†½aë�LïØã‹�…ìàª[106]N� �
�bíbĐÇ�åß�âbÈ�⁄aë�õaìí⁄aë�òîÛb½a�òãbÇ⁄a�´àÜÈn½aë�´àÜÈàÜÛ�pbĐÜ�Ûa�oäà™ë

÷‰a†½a� ÒbÓëcë� ´Ç�n½a[107]����ë¿� âbànçüa� aˆç� ŠèÄíÞìÓ��� ð‰†jÛa� ƒî’ÛapI�
847O[ç1443�éibn×�¿�LHââb’Ûa�å�bª�¿�âbãþa�òçŒãâb’Ûa�å�bª�¿�âbãþa�òçŒãâb’Ûa�å�bª�¿�âbãþa�òçŒãâb’Ûa�å�bª�¿�âbãþa�òçŒã��bèÜçc�µbÈm��a�µg�lŠÔmë�NNNB� Z

�LâbÈĐÛaë� ázÜÛaë� Œj¨a� åß� éÛ� aìjm‰ë� ÷bjÜÛa� �ÔÐÛa� …Š�a� ‰aìu� ¿� òjË‰� L÷‰a†½a� õbäji
Ûa��ÜvîÏ�Lâaë†Ûa�óÜÇ�Šè‘�Ý×�¿�ÒëŠ–½aë�æìib–Ûaë�ìÜ§aëí�bè×bj‘�¿�kÛbĐ�µg�ŠÄä

ë� ñŠš¨aë� õb½aÚŠzníë� áÜÈÛa� kÜ�� µg� sÈjäí� ü� ÑîØÏ� å�§a� éuìÛa ��bß� éàèÏ� åß
BåØ�[108]pI�kîĐ¨a�åia�„‰û½a�òî�Ðã�¿�p‰bqc�ÝöbšÐÛa�êˆç�Ý×�L�776O[ç1374�Hâ

vÇ⁄aní� éÜÈ��Öì’Ûaë�lbë� bèm‰bí‹�óäà�åß� bç‰bj�c�åÇ�É��bß†Èi� LémbÏë�ÝjÓ� bèníú‰
I� æŠÔÛa� Þý�� bçë‰a‹� åíˆÛa7O[ç13�LÕ’ß…� óÜÇ� käĐí� bß� a�r×ë� NNNB� ZÞbÓ� sîy� Hâ

�bèä�aìß�Ýya�æc�óä·dÏ�LbèÜØ‘�åß�ðŠ�b��ÿnßa�†Óë�üg��Ç�Ý–Ðãa�bàÏ�Lbèä�bª�Ñ–íë
Bæìä½a�ÝjÓ�Ýßþa�ÍÜia�æc�µg[109]��bèä�bª�Ñ–í�Lï�í‰…⁄a�ÑíŠ’Ûa�ïiŠÌ½a�òÛbyŠÛa�aˆçë

�ŠíŠ§a�lbîrÛa�Êaìãcë�pbÇbä–Ûa�lëŠ™ë�å�b�a�åß�Òìä–Û�òÈßbu�Õ’ß…�òäí†ßëB�ZéÛìÔi
áí†ÈÛa� òÈä–Ûa� kîvÈÛa� ´àrÛa� �îÐäÛaë� xbjí†Ûaë� Œ¨b×�� Þbr½a�†Üi� Ý×� µg� Ýà°� ðˆÛa

ëòÇbjn½aë� b�� òjÓb–½a� ‰b–ßþaë� ÖbÏþa� Ý×� µg� éi� bèäß� Œèvní��ÙÛ‡� ¿� bèÈãb–ßë� Lbèäß
BNNNòjîvÇ[110]N� �

bÈm��a� bè�Šy�LÕ’ß…�òäí†ß�NNNB� Z�ju�åia�òÛbyŠÛa� bèäÇ�ÞìÔíë�NNNÖŠ’½a�òäu�Lµ
��ë�NNN´mb�jÛa�åß�òî�†ä��ÝÜy�¿�oÜ£ë�L´ybíŠÛa�ïça‹di�oÜy�†Ó�NNNæ†½a�÷ëŠÇë

Õ’ß†Ï� ā‰þa� ¿� òä¦a� oãb×� ægB� ZbèäÇ� ´ÜöbÔÛa� Ö†•[111]�b×� æaë� LbèîÏ� Ù‘ü�¿� oã
ë�bènßb�m�sî¡�ïèÏ�õbà�ÛapI�ðìà§a�pìÓbí�òÛbyŠÛa�„‰û½a�ÙÛˆ×�bèäÇ�ÞìÔíë�LBbèí…b¤�
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626O[ç1228�Šßþa�òÜºë�NNNñ‰bÄãë�ñ‰bàÇ�å�§�Òý��ýi�ā‰þa�òäu�ïçë�NNNB�ZHâ
� òä¦a�Ñ•ìm��� éãcë� LéÜrß�Õ’ß…�¿ë�üg� õï’ikÜĐí�æc�Þb�a�åß��ÝîÜu�åß� õï‘� bèi

ë� bîã†Ûa�āaŠËcg�bèÔîÓ…BNNN…ýjÛa�Éîº�åß�†uëc�bèîÏ�ìçë�ü[112]������Ûa�pa�‚ÜÛ�òj�äÛbië
� æb×¿� ð�à§a� áèÐ–í� bèãbØ�� bèi� Énàní� éibn×�‰bĐÈ½a� āëŠÛa‰bĐÈ½a� āëŠÛa‰bĐÈ½a� āëŠÛa‰bĐÈ½a� āëŠÛa�NNNÕ’ß…� NNNB� ZýöbÓ� L

Ûa� …ýjÛa� ŒÇc� ïçë� Lk–�� ¿� bèÜçcëBbä�y� bèÜà×cë� òîßb’[113]��´îßb’Ûa� òÜßbÈß� �nÈmë
�óÄ¤� oãb×� �Ûa� á�bjÔn�a� òÔíŠ�ë� ´î�Û†ãþaë� òi‰bÌàÜÛ� ò•b�� áèîÜÇ� åí†ÏaìÛa� õbiŠÌÜÛ

�j×�Ší†Ômë�âa�ybi[114]�I�æŠÔÛa�Þý��bç‰a‹�bß†äÇ�ò�ìĐi�åia�ñ…bè‘ë8O[ç14�bàîÏ�Hâ
�êbÔÜmë�òÏbî™�å�yë�ò¹Š×�òÜßbÈß�åß�ìç�åí†Ûa�‰ìã�LòîØÛb½a�÷‰†ß�ÝjÓ�åß�L‰by�ÞbjÔn�a

ä¶� Lðëb‚�ÛaëB� ZÞìÔîÏ� Lâbíc� òÈi‰c� ñ†½ë�éÛŒ�Õ’ß…�p…‰ë� b½�åí†Ûa� ‰ìã�´ië��îi�oÈÓë
�pŠšzÏ� Læbšß‰�ïÛbîÛ�¿� ê†äÇ� ŠĐÏc�æc��ß�kËŠÏ� Lòjz•�òîØÛb½a�÷‰†ß�ðëb‚�Ûa
�áÜÏ� LāŠ½bi� p‰ˆnÇbÏ� �Ü�� ¿� sÈjÏ� éäÇ� ojÌÏ� Lóà§a� �nib•c� áq� ïÛbîÛ� Éi‰c� ê†äÇ

�†ÌÛbi�ÒaŠ–ãüa�p…‰c�bàÜÏ�Lê†äÇ�oië�éîÛg�oÈuŠÏ�La‰ˆÇ��È�í�ÈäàÏ��ÞbÓë�ÙÛ‡�åß
ya�ZïÛ�ïÛ�Éä–í�æaë�Lkîj��‰bšyhi�Šßcë�LÙî�c�ëc�Ùîic�‰a…�ëc�Ú‰a…�bèãd×�ð‰a…�k�

�L†îÈÛa� âìí� µg� ê†äÇ� ÙÛˆ×� oàÓcë� LõaˆË� ëc� õaë…� åß� kîjĐÛa� éîèn’í� bß� Ý×� ê‰a†i
�áÜÈÏ� L†Ðã� òÔÐäÛa�åß�ð†äÇ� bß�æb×�†Óë� L�ib•c� b¾�µbÈm��a�ïãbÐ‘ë�óÜ–½a�pŠšyë

…aŒÛa�ïãbĐÇcë�ýº�ïÛ�ô�×bÏ�ÙÛˆi��æc�ó�Ç�b½�æìØmB�ZïÛ�ÞbÓë�áça‰…�ïã…a‹ë�êaì�ë
Láèß�Šßc�åß�Ùí�Èí�Ba����a�êaŒu[115]N� �

�¿� Õ’ß…� òäí†ß� óÜÇ� æìÜ°� åíˆÛa� õbiŠÌÛa� ‰aìy� ïiŠÌ½a� òÛbyŠÛa� aˆç� Ñ•ë� †Óë
ß�Ý×ë�NNNB�ZéÛìÓ�òßbÓg�åß�”bÈ½a�åß�éuë�éÛ�ïmdí�æc�†iü�Õ’ß…�pbèu�åß�òè��ÉĐÔãa�å

�òß†��ëc�LæeŠÔÛa�ñõaŠÓ�ëc�LéÓ‹‰�éîÏ�éîÛg�ï°�†v�ß�òß‹ýß�ëc�Lò�‰†¶�ñõaŠÓ�ëc�L†v�ß
�Lñì�ØÛaë� òÔÐäÛa� éÛ� ôŠ£� Õãaì¨bi� òîÏì–Ûa� òÜàv×� æìØí� ëc� Lò×‰bj½a� †çb’Ûa� åß� †è’í

������óÜÇ�bjíŠË�bèi�æb×�åàÏ�åßë�LñõëŠ½bi�ð‰Œí�bàÇ�bÃìÐª�éèuë�Þˆi�åÇ�bãì–ß�ÞŒí
�òÛbÐ×�ëc�Lòãìyb��òãbßc�ëc�Læbn�i�ò�aŠy�åß�ôŠ�c�lbj�c�éÜÏ�òß†¨aë�òäè½a�Ýçc�åß�æb×
�òãbÇ⁄a�†uë�ñ…bjÈÜÛ�ÎŠÐnÛa�ëc�áÜÈÛa�kÜ��…a‰c�åßë�L�ëŠíë�áÜÈnÛa�µg�áèÈß�ë†Ìí�æbîj•

BÙÛ‡�óÜÇ�òßbnÛa[116]N� �
ë� ÞìÔÛa� ò•ý�� ÞìÔÛa� ò•ý�� ÞìÔÛa� ò•ý�� ÞìÔÛa� ò•ý�� æhÏÝßaìÈÛa� Ýu��òi‰bÌ½a� ‰bÄãc� lbĐÔn�a� óÜÇ� ñ†Çb�½a� òîib¯üa

�…ýië�Š–ß�ò•b��ïiŠÈÛa�ÖŠ’½a�µg� ñŠv�a�µg�áènÈÏ…ë�áènî�Ðã�¿�pŠqc�´î�Û†ãþaë
Nâb’Ûa� �
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Ðã�b��åØm���ÝßaìÈÛa�êˆç�åØÛ�ÝßbÈÛbÏ�Láèäîi�Òý�ë�pëbÐm�ÚbäèÏ��qdnÛa�òu‰…��
�õaì��òi‰bÌ½aë�´î�Û†ãþa�åíŠubè½a�óÜÇ�ôŠ�þa�ÝßaìÈÛa� åß� a�qdm�ôìÓc�ìç�ï�bî�Ûa
�L�Ïbäß�æë†ië��qdnÛa�òÈîÜ��¿�ï�bî�Ûa�ÝßbÈÛbÏ�LbîÈîj��ëc�Lbîäí…�ëc�Lbí…b–nÓa�ÝßbÈÛa�æb×

�üa�âa†Èãa�üìÛ�éãþ�LéÛ�Þëþa�ÚŠ�aë�LlŠÌ½aë��Û†ãþa�òÔĐäß�énÏŠÇ�ðˆÛa�åßþaë�‰aŠÔn
bßë�ë� ÙØÐm� åß� bàèi� Ýy�¿� Lðìßþa� áØ§a� âbÄã� Þaë‹� kÔÇ� Lòà×b§a� òĐÜ�ÜÛ� ‰bîèãa

bßë�ÙÛˆ×��Û†ãþaë�lŠÌ½a�¿�ð†yì½a�ê†Èië�LïĐiaŠ½a�áq�L�Û†ãþa��´î�Û†ãÿÛ�t†y
ë�pb‘ŠznÛa�ÝÈÐi�⁄a�…a…��a�òÛëbª�¿�LòíŠØ�ÈÛa�pbàv�a�Û†ãÿÛ�æbj[117]��p‰…bË�b½

�Lêë†ÔÏ� bß� á�� ÕÔ°� LÝí†i� å�ë� åÇ� szjm� Lbèî™a‰c� �Û†ãþa� åß� ñ�j×� ò÷Ï� o×Šmë
‹ŠÛa� Ýj�� á�� ŠÏìíë� ‰aŠÔn�üaë� åßþa� éîÏ� æë†¯ë� Lâþa� áèä�ë� åÇ� a��� áè™ìÈíë�Ö

�òi‰bÌ½a� bèäØí� æb×� �Ûa� òî�bî�Ûa� òÐ�bÈÛa� Úbäç� Õj�� bß� µg� òÏb™⁄bi� LáíŠØÛa� “îÈÛaë
�åß� bèî¤bÏ� …bÐyc�áè�Ðãc�æë�nÈí� aìãb×�æìî�Û†ãþaë� òi‰bÌ½bÏ� Lâb’Ûa� …ýjÛ�æìî�Û†ãþaë

âb’Ûa�Ýçc�Láèäîäy�æb×ë�ë�òÛb•ÿÛ�å�ìà×�…ýjÛa�êˆç�µguþa�ā‰c�ZÝr½a�ÞìÔí�bà×�L…a†
DuŠÛa�Êìþa�µaòÜîšÏ�Ý•NC� �

�òi‰bÌ½a� ŠÔn�a� b½� êüìÛ� éãþ� LïãbrÛa� ÚŠ�a� �nÈîÏ� ð…b–nÓüa� ÝßbÈÜÛ� òj�äÛbi� bßc
a�j×�a‰bç…‹a�†è’m�szjÛa�Êì™ìß�ñ�Ï�¿�ozj•c��Ûa�Lâb’Ûa�…ýi�¿�æìî�Û†ãþaë[118]�

ë��í†Ûa�ÝßbÈÛa�Þbàçg�k¯�üëßbÈÛa� aˆç�åØÛ�LðŠØÐÛa�ï�bî�Ûa�ÝßbÈÛa�òu‰…�ÍÜjí���Ý
ëLð…b–nÓüa��´î�Û†ãþaë�òi‰bÌ½a�…Š�ë�lˆu�òîÜàÇ�¿�éi�æbèn�í�ü�a‰ë…�bjÈÛ�bàèãc�üg

�åß� aëŠubç� åíˆÛa� ´î�Û†ãþaë� òi‰bÌàÜÛ� ŠÏìí� �í†Ûa� ÝßbÈÛa� æb×� sîy� Lâb’Ûa� …ýi� µg
ýiáèjçˆß�ŠöbÈ‘�õbîyg�¿�òíŠ§a�Láç… �a�ïØÛb½aë���Û�åß�pa†Çb�½a�ïÔÜm�Éß�Léi�ÝàÈÛa

NõbèÔÐÛaë�õbàÜÈÛb×�Låí†Ûa�Þbu‰�ò÷Ï�åß�ëc�Lòà×b§a�pbĐÜ�Ûa�ÒŠ�� �
Úbäçë��Õ�bä½a� bènÏŠÇ� �Ûa� LòĐî’äÛa� òíŠØÐÛa� ò×Š§a� ÙÜm� ¿� Ýràn½a� ðŠØÐÛa� ÝßbÈÛa

�LòßbÇ�ïiŠÈÛa�ÖŠ’½a�åß�òjĐÔn�½a�óÜÇ�L´î�Û†ãþaë�òi‰bÌ½a�oÈv‘��Ûa�Lò•b��âb’Ûaë
Náç‰bĐÓc�bèi�Š·�oãb×��Ûa�òjÈ–Ûa�ÒëŠÄÛa�ÝÃ�¿�LbèîÛg�ñŠv�a� �

î�Û†ãþaë�òi‰bÌ½a� éîÏ�†uë�ðˆÛa� LïÈîjĐÛa�ÝßbÈÛa�Úbäç���þa�¿ë��jØÛa� éib’nÛa�æì
ë��Û†ãþa�´iNâb’Ûa�…ýi� �

� êˆçÉÏaë†Ûa�Èv’ßë� òÈÏa…�oãb×� òÈàn©� bèÜ×�¿�ÞbyŠÛa� †’Û� òi‰bÌ½aë�´î�Û†ãÿÛ� ò
…ýi� êb£a�ë� ‰aŠÔn�ýÛ� âb’Ûa�´íìßþa� ´i� ÉÓë� ðˆÛa� õa†ÈÛa� áË‰� aˆçë� Lbèi� æbĐîn�üa

�ò•b�ë�L´î�bjÈÛaëë�Lòíìßþa�òÏý¨bi�òyb�⁄a�†ÈiN�Û†ãþbi�†í†u�åß�bèmd’ã� �
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Ûa�òÏý¨a�L´nĐÜ�Ûa�´i�pbÓýÈÛa�òÈîj��¿�†öb�Ûa�ìç�õa†ÈÛa�æbØÏ�LÖŠ’½a�¿�òî�bjÈ
lŠÌ½a� ¿� òî�Û†ãþa� òíìßþa� ñ‰bß⁄aë[119]����âb’Ûa� Ýçþ� ´î�bjÈÛa� òÜßbÈß� ¿� b̈šícë[120]�L

�éibn×�¿�Þb�äÏëŠi�ïÐîÛ�Lï�ãŠÐÛa�ÖŠ’n�½a�lbn×�¿�é�àÜã� bß� aˆçë�lŠÌ½a�¿�âý�⁄a�lŠÌ½a�¿�âý�⁄a�lŠÌ½a�¿�âý�⁄a�lŠÌ½a�¿�âý�⁄a
�Û†ãþaë�Û†ãþaë�Û†ãþaë�Û†ãþaë� ZéÛìÓ� ¿� LBa� õa†ÈÛa� ñ…bí‹� óÜÇ� æbØ½a� †Èië� æbßŒÛa� †Çb�� †Óë� NNN�´i� …ìèÈ½

ë� Lbîãbj�hi� ´íìßþa�÷ë…ŠÐÛa� òÐ•� áçŠÄã� ¿� †ÔÐí� âb’Ûa� c†i� sî¡� L…a†Ìi� õbÐÜ�� ´i
Ð½a�ü��Ûa�òÈîjĐÛaë�òiì–¨aë�õaŠrÛaë�paŒîà½a��Ðã�b��b™‰c�æìàØ°�aë‰b•�æc�†Èi�L…ìÔ

b̈ßbv�ãaë�bÇìäm�âb’Ûa�åÇ�ÝÔmB[121]N� �
òîÐ�bÈÛa� òÜ–Ûaë� ÕîqìÛa� Áia�Ûa� ÙÛ‡� …ìuë� ‹�m� ñ�r×� pa‰b‘g� Úbäçë��´i� òàöbÔÛa

åß� bèäß� aìÔÜĐãa� �Ûa� æ†½a� õb�c� Öý�g� ÝîÛ†i� L´nÔĐä½a ��Ûa� å×bßþa� óÜÇ� âb’Ûa� …ýi
�Û†ãþa�ā‰c�åß� bèîÏ� aìÛŒã[122]�� éibn×�¿� Lòî�ìÓ�åia�ï�Û†ãþa�„‰û½a� Š×‡�†ÔÏbmbmbmbm�ƒí‰�ƒí‰�ƒí‰�ƒí‰

�Û†ãþa� �bnnÏa�Û†ãþa� �bnnÏa�Û†ãþa� �bnnÏa�Û†ãþa� �bnnÏa� âb’ç� ðìßþa� òÐîÜ¨a� †èÇ� ˆäß� éãc� LæaëŠß� åi� ÙÜ½a� †jÇ� åi��pI
125O[ç742Hâ[123]�ã‰ì×�¿�æìîßb’Ûa�ÞŒ��L�Û†ãþaB�ü�æb×�‡g�Lòj�ŠÓ�åÇ�áèÔíŠÐmë�NNN

Ýçc�ÞŒãdÏ� LáèÜà¤��Š–ß�Ýçcë� Læbî��åíŠ�äÓ�Ýçcë� LòíŠi�æ…‰þa� Ýçcë� Lñ�jÛbi�Õ’ß…
NNN�ß†ni�áèäß�bÈîĐÓë�LòubjiB[124]N� �

�¿�òíìßþa�ñ‰bß⁄a���ûß�ÉĐn�í���bß†äÇ�|™aë�ÝØ’i�ïÐ�bÈÛa�Áia�Ûa�aˆç�óÜvníë
�Û†ãþapI�LÝ�a†Ûa�æb»ŠÛa�†jÇ��ßþa�L�172O[ç788Hâ[125]�oãb×��Ûa�êŠÇb’ß�õbÐ�g�L

âb’Ûa� òÔĐäß� µg� ñ…ìÈÛa� ¿� éÜßcë� Lê…a†ucë� éöbie� áØy� å�ìß� Lé�c‰� ÁÔ�ß� µg� å¤[126]�
�òäí†ß� ¿� ñŠß� Þëþ� éß†Ó� Áy� bß†äÇ� ò•b�� ñ‰ì–i� ŠèÄíë� ÷b�y⁄a� aˆç� ë†jíë

òÏb•ŠÛa[127]��ý��åß�Š×ˆnÏ�LòÜ®�óÜÇ�êŠ–i�ÉÓìÏ�bèîÏ�ÞbÓë�ÝÈÐãbÏ�Lå�ìÛaë�ā‰þa�b
äŠÈ‘[128]�LïÐ�bÈÛa�Ý•aìnÛa� aˆç��ì™ìi�ŠèÄíë��å»ŠÛa�†jÇ�ðìßþa��ßþa�Þì�…�†äÇ

ñ�jÛa�ā‰c�¿�ÞëŒäÛa�‰bn�a�sîy�L�Û†ãþa�µg�Ý�a†Ûa[129]�Õ’ß…�†ä¦�äŠÔß�bçˆ¥aë[130]�
a�¿��¨a�Š’nãa�bß†äÇëë�LæbØß�Ý×�åß�…ìä¦a�â†Ó��Û†ãþöaìÛ�o¤�aìàšãa�¿�aë‰b�ë�é

éj×‰[131]N� �
�L�Û†ãþa�Ýçcë�âb’Ûa�¿�´íìßþa�´i�´n½a�Ñ�bÈnÛa�óÜÇ�òî±‰bnÛa�òÈÓaìÛa�êˆç�Þ†më

níë�Lâb’Ûa�Ýçþ�´î�Û†ãþa�Ýîßë�‹bî−a�´jm�ôŠ�c�òî±‰bm�pa‰b‘g�†uìmë�¿�ÙÛ‡�óÜv
´íìßÿÛ� ´Ûaìß� aìãb×� ñ�ÐÛa� êˆç� ¿� ´î�Û†ãþa� õbàÜÈÛa� Šè‘c� æc[132]��âŒy� åia� Ýrß

pI�ï�Û†ãþa�456O[ç1063Hâ[133]��í�ä’Ûa�âb�i�åia�éäÇ�ÞbÓ�pI�542O[ç1147�Hâ
�éibn×�¿ñŠíŒ¦a�Ýçc�å�bª�¿�ñ��ˆÛañŠíŒ¦a�Ýçc�å�bª�¿�ñ��ˆÛañŠíŒ¦a�Ýçc�å�bª�¿�ñ��ˆÛañŠíŒ¦a�Ýçc�å�bª�¿�ñ��ˆÛa�ZBë�NNN�éãd‘�¿�†íŒí�b¾�æb×�Lòîßc��i�õaŠßþ�éÈî’m
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ë� áèî™bßáènßbßg� òz–Û� ê…bÔnÇaë� �Û†ãþaë� ÖŠ’½bi� áèîÓbi��åß� áçaì�� åàÇ� éÏaŠ−aë
NNN“íŠÓB[134]ë�LpI�ïiŠÈÛa�åi�ŠØi�ìic�ÅÏb§a�ƒî’Ûa�543O[ç1148Hâ[135]��‰a‹�ðˆÛa

Ûa�Ñ–nä½a�¿� Hâb’Ûa� ò•b�I�ïiŠÈÛa� ÖŠ’½aI� æŠÔÛa�åß�ïãbr5O[ç11�¿�†èn¯�æb×ë� Hâ
áèîÜÇ�õbärÛaë�áèÏb–ãgë�´íìßþa�òö�m[136]�ïÜîÇb�⁄a�kçˆ½a�‰b–ãc�Éß�ê‰aìy�¿[137]�L

ë�åi� ñ…bjÇ� Þbrßc� LáèäÇ� �a� ï™‰� òibz–Ûbi� aìçìã� L´îßb’Ûa� aëŠ×‡� a‡g�æìî�Û†ãþa�æb×
�ïic�åi�òíëbÈßë�LÝju�åi�‡bÈßë�L�aŠ¦a�åi�ñ†îjÇ�ïicë�Lõa…‰†Ûa�ïicë� Loßb–ÛaæbîÐ��

áç�Ëë[138]�Ýçc�´i�LïÐ�bÈÛa�Áia�Ûaë�òîàîà§a�òÓýÈÛa�ædi�wnän�ã�Õj��bß�Þý��åß�L
�†Óë� L´nÔĐä½a� ´i� ¿aŠÌ¦a� †ÈjÛa� áË‰� òàöbÓ� oÜÃ� LlŠÌ½aë� �Û†ãþa� Ýçc� ´ië� âb’Ûa

Ûaë�ïiŠÈÛa�ÖŠ’½a�´i�ð‰bš§a�ÑÛfnÛa�ò×Šy�Éîv’m�¿�bîib¯gë�bî�îö‰�bÈÏa…�oãb×�lŠÌ
åí…bî½a�Éîº�¿�ïßý�üa[139]N 
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 موقعة الزالقة وأثرها يف رسم خريطة سياسية جديدة

ببالد األندلس على عهد املرابطني

 

 األستاذ عبد العزيز شاكي

 جامعة المسيلة

 

منفصلة عن السلطة  باسي بظهور عدة دول مشرقا ومغربامتيز العهد الع
 ، وقد كانت دولةاإلسالم، منها من شكل طاقة نافعة للدفاع عن املركزية يف بغداد

اليت عانت  األندلسسيما يف بالد  اإلسالماملرابطني منوذجا حيا للدفاع عن راية 
 األندلساليت كانت هلا اليد الطوىل على تلك املمالك ، املمالك النصرانيةبطش من 

يليب نداء  جعل ملك املرابطني يوسف بن تاشفني الذي األمر، جغرافية وشعبا
 .هناك اإلسالمالذود عن محى  يفويستميت  ،األندلس أهلاملستغيثني من 

 (1)عزم املعتمد بن عباد االستنجاد باملرابطني اتصل باملتوكل بن األفطسملا 

، وطلب منهما الصنهاجي صاحب غرناطة (2)وعبد اهلل بن بلقني ،صاحب بطليوس
، وبهذا تشكلت  أمري املرابطني يوسف بن تاشفنيأن يشكال وفدا لريسلوه إىل

 رسالة مؤرخة يفإليه ومحلت معها  ،املوفدة إىل أمري املرابطني (3)البعثة الرمسية
ن الرحيم وصلى اهلل بسم اهلل الرمح»وهذا بعض ما جاء فيها:  ،م1801/هـ974

إلمام أمري املسلمني إىل حضرة ا .حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماعلى سيدنا 
أبي يعقوب يوسف بن وناصر الدين، حميي دعوة اخلليفة، اإلمام أمري املسلمني، 

، وتفرق مجعنا وتغريت ه األندلس، قد تلفت قبائلنا... إنا حنن العرب يف هذتاشفني
سابنا بقطع املادة عنا من معيننا، فصرنا شعوبا ال قبائل، وأشتاتا ال قرابة وال أن

علينا العدو اجملرم اللعني اذفنش... وأخذ ، وتواىل عشائر، فقل ناصرنا وكثر شامتنا
ليس ألحد منا طاقة على ، وحنن أهل هذه األندلس والقالع واحلصون البالد

وقد ، نصرة جاره، وال أخيه، ولو شاءوا لفعلوا، إال أن اهلوان منعهم من ذلك
، ساءت األحوال وانقطعت اآلمال، وأنت أيدك اهلل، ملك املغرب أبيضه وأسوده

بهميت إليك ، ونزعت (1)وزعيمها ها، وأمريوملكها األكرب (9)وسيد محري
لتجوزوا جلهاد هذا العدو الكافر،  ،ك، واستغثت حبرمكمواستنصرت باهلل ثم ب
لكم بذلك ، وعن دين حممد عليه الصالة والسالم، وتذبوا وحتيوا شريعة اإلسالم
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، وال قوة إال باهلل العلي العظيم ، وال حولعند اهلل الثواب الكريم، واألجر اجلسيم
 .(1)«تعاىل وبركاته ، ورمحة اهللم الساميةلسالم الكريم على حضرتكوا

، إضافة إىل استنجاد أمراء األندلس بن تاشفني ومما زاد يف عزمية يوسف
 ،إىل أمري املرابطني يوسف بن تاشفني (7)الرسالة اليت بعث بها أبو بكر بن اجلد

ين، وناصر الد ،املؤيد بفضل اهلل أمري املسلمنيإىل امللك » :وهذا بعض ما ورد فيها
، ومجع به ر اهلل به اآلفاقيعقوب يوسف بن تاشفني نّو ي، أبوزعيم املرابطني
رم مسالك ... فإن اهلل سبحانه أيد دينه باالتفاق واالئتالف، وحاجليوش والرفاق

كر اهلل عليه جهادك، ... وقد وطد اهلل لك ملكا شالشتات ودواعي االختالف
جنود اهلل ... وعندك من ري باعثوقيامك حبقه واجتهادك، ولك من نصر اهلل خ

، وحيضر احلرب بآالته فإن شئت الدنيا فقطوف دانية من يشرتي اجلنة حبياته
، وإمجال اجلنة ادخرها اهلل لظالل سيوفكم ... هذه(4)وعني آنية (0)وجنات عالية

، كما قال اهلل تعاىل: (18)«هلل ومالئكته وبكم على الكافرينمعروفكم نستعني با
ِف ُصُدوَر َقْوٍم ُهْم ُيَعذِّْبُهُم الّلُه ِبَأْيِديُكْم َوُيْخِزِهْم َوَينُصْرُكْم َعَلْيِهْم َوَيْشَقاِتُلو»

، جيمعنا على كلمة التوحيد ننصرها، ونعمة اإلسالم نشكرها واهلل ،(11)«مُّْؤِمِننَي
املوصل اجلزيل على أمري املسلمني، ، والسالم محة اهلل نتحدث بها وننشرهاور

 .(12)«ر الدين، ورمحة اهلل وبركاتهوناص
ه يف األندلس ومبا وصل أعلم يوسف حاشيته وأهل شورته مبا وصل أليه األمر

له: إن األمر هلل فقال  ،(19)من أهل املرية( 13)، وبعدها انفرد بأحد كتابهمن رسائل
: واجب على كل تعاىل ولكم، فقال له: ومع هذا فقل ما عندك، فقال عبد الرمحان

وتعلمون أن األندلس جزيرة مقطوعة يف  ،االنتصار لهو ،م إغاثة أخيه املسلممسل
سجن ملن دخلها إن  وهي ،وسبعة أمثان نصارى ،البحر، مثن سكانها مسلمون

ثم طلب عبد  .صداقة متصلة( 11)، وليس بينك وبني صاحبهاأنت جزت إليها
يطلب منه أن مينحه الرمحان من يوسف بن تاشفني أن يكتب إىل املعتمد بن عباد و

فرد عليه  ،ركزا للجند والزادوم ،، ليتخذها قاعدة عسكرية(11)اجلزيرة اخلضراء
ثم كتب  .صدقت يا عبد الرمحان لقد نبهتين على شيء مل خيطر على بالي :يوسف

، وهذا بعض ما جاء يف الرسالة: (17)يوسف بن تاشفني كتابا إىل املعتمد بن عباد
، أدام تمد على اهلل أبي القاسم بن عباد... املعؤيد بنصر اهللاألمري األكرم امل إىل»

: فإنه  كرامته بتقواه ووفقه ملا يرضاه، سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أما بعداهلل
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لى ما تضمنه من استدعائنا لنصرتك، وما ذكرته ، فوقفنا عخطابكم املكرم وصل
ني لشمالك، ومبادرون من كربتك، وما كان من قلة محاية جريانك، فنحن مي

، وإنا ال ميكننا لنصرتك ومحايتك، وواجب علينا ذلك من الشرع، وكتاب اهلل تعاىل
زنا إليك على ، لكي يكون جواتكون لنا ،إال أن تسلم لنا اجلزيرة اخلضراءاجلواز 

فإن رأيت ذلك فاشهد به على نفسك، وابعث لنا  ،أيدينا متى ما شئنا، إن شاء اهلل
 .(10)«السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهحنن يف أثر خطابك إن شاء اهلل و، وبعقودها

ووافق على  ،شورتهبعد أن وصل هذا اخلطاب إىل ابن عباد مجع فقهاءه وأهل م
، (14) وعسكر يف سبتة ،فأخذ جيمع جنوده ،وصل اخلرب ليوسف ذلك، وبعدها

، وقد كان (28)سلمني هناكاستعدادا للجواز إىل بالد األندلس ملساعدة املعتمد وامل
ذلك أول جواز ليوسف بن تاشفني وكان يف شهر مجادي األوىل من سنة 

 .(21)م1801/هـ974

و اجلزيرة حن (22)توجه كل من األمري يوسف بن تاشفني واملعتمد بن عباد
 ،ورمم أبراجها ،، وملا وصل األمري يوسف بنا بها سورا منيعااخلضراء والتقيا هناك

، ورتب فيها جنوده ووزعهم (23)وزودها باألطعمة واألسلحة وحفر اخلندق
، وكان ألفونسو (21)جبيوشه ناويا جهاد العدو( 21)، ثم توجه حنو اشبيلية(29)فيها

فلما مسع جبواز يوسف بن تاشفني  ،حماصرا ألحد احلصون يعرف حبصن الليط
 .جيشه رجع إىل بالده مستنفرا قواهو

ريقه التقى بامللوك ، ويف ط(27)ك احلصن احملاصرتوجه يوسف بن تاشفني إىل ذل
صاحب ( 20)، واملعتصم بن صمادحوهم عبد اهلل بن بلكني الصنهاجي ؛األندلسيني

، وبعد أن استعرض يوسف بن تاشفني (24)وابن عبد العزيز صاحب بلنسية ،املرية
ن وكا .: هلم بنا إىل اجلهادقال للمعتمد بن عباد ،نهم ما يسرهعسكره ورأى م

 .(38)املعتمد قد مجع جيشا ضخما من أقطار األندلس

، ومل يدع يف أقاصي مملكته من يقدر على ن ألفونسو السادس قد استنفر قواهكا
، وكان قد رأى رؤيا فسرها له أحد الفقهاء املسلمني (31)النهوض إال استنهضه

ه أعرض إال أن ،ودلته هذه الرؤيا على أنه سيهزم ،امسه حممد بن عيسى املغامي
واحتفل يف  ،وأخذ حيشد قواه ويتأهب للقاء املسلمني ،(32)عنها وكأنه مل يرها

البسني الدروع حتى انتهى به الطريق إىل موقع ( 33)وخرج ومعه جيشه ،االستعداد
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قرب ( 31)بينما متوقعت جيوش املسلمني ،(39)يسمى الزالقة حيث عسكر هناك
 .(31)بطليوس

يقول فيه: ، سلمني يوسف بن تاشفنيإىل أمري امل أرسل ألفونسو السادس كتابا
مقاتلتكم فيه ألنه عيدكم، وبعده السبت عيد  غدا يوم اجلمعة وال حنب إن»

، (37)«ألعياد ويكون اللقاء يوم االثنني، فنحرتم هذه االيهود... وبعده األحد عيدنا
ى والتقى اجلمعان قرب موضع يسم، (30)فقال يوسف اتركوا اللعني وما أحب

، وملا كان يوم اجلمعة تأهب املسلمون للصالة فخرج يوسف وأصحابه (34)الزالقة
نسو أن املسلمني قد وملا رأى ألفو ،أما املعتمد فبقي مستعدا للقتال ،يف زينة الصالة
وسارع املرابطون إىل أخذ ، إال أن املعتمد كان له باملرصاد ،ركعوا هامجهم

ن الصرب وحسن الثبات ما مل يكن حيسبه ، وقد أظهر يوسف وأصحابه مأسلحتهم
، هم املسلمون يقتلونهم يف كل وجهة، وأتبعاهلل العدووهزم  ،(98)املعتمد بن عباد

، وجعل املسلمون من رؤوس القتلى الكفار أكواما (91)وجنا ألفونسو السادس
، وقد أصيب املعتمد بن (92)عليها إىل أن جيفت فأحرقوهافكانوا يؤذنون  ،كثرية

 .(93)د جبروح يف وجههعبا

يوسف بن تاشفني فقد رجع ومعه أصحابه  أما، (99)رجع املعتمد إىل اشبيلية
، وأظهروا التيمن بأمري املسلمني والتربك به ، فسر بهم أهل األندلس(91)منصورين
، (91)، وانتشر له من الثناء جبزيرة األندلسدعاء له يف املساجد وعلى املنابروكثرة ال

 .(97)، من مال وسالح ودواب وغري ذلكون كثرياوغنم املسلم

لقد كانت وقعة الزالقة نصرا مبينا للمسلمني يف األندلس وانعكست عليهم 
ومحايتها من الوقوع يف أيدي ( 90)نتائجها الطيبة حترير سرقسطة أهمومن  ،باخلري

 إحداث تغيري مفاجئ يف جمرى حركة االسرتداد اليت بدأت بالفتورو ،القشتاليني
ظهور املرابطني يف  إىلهذا االنتصار  أدىكما  ،ة املرابطنيلقوة املسلمني بقياد نظرا

هذه  أنزد على ذلك  ،(94)رفعوا راية اجلهاد ضد النصارى صورة اجملاهدين الذين
لسبيل إىل وبذلك مهدوا ا ،ن ملوك الطوائف يف نظر رعيتهمأاملعركة قللت من ش

 .إسقاط دويالت الطوائف
توىل  حيث( 18)ضم األندلس إىل دولة املرابطني نه متأاألهمية بالغة ئج النتاومن 

، وقد أغار املتوكل على قيادة جيش املرابطني يف األندلس األمري سري بن أبي بكر
، كما زحف املعتمد بن سط الربتغال احلاليةاطليوس على أوباهلل بن األفطس أمري 
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، ثم اجته ابن عباد أقليش ووبدة :امنه ،ىل على عدة مدنعباد على طليطلة واستو
وبعد مدة بدأت قوى النصارى يف التعايف  ،ىل مرسية حيث اشتبك مع الكنبيطورإ

 .(11)من أثر اهلزمية النكراء اليت تلقوها يف الزالقة

 ،(13)إىل األندلس ثانية (12)م عرب األمري يوسف بن تاشفني1800/هـ901ويف عام 

حيث وجد به قوة نصرانية مؤلفة من  ،الليطوشكل جيشا إسالميا وهاجم حصن 
لمون هذا احلصن حوالي حوالي ألف فارس واثنا عشر ألف راجل، وحاصر املس

، وبعدها قرر ألفونسو تدمري هذا احلصن ألنه مل يكن باملكانة أربعة أشهر
، واسرتجع ابن عباد احلصن بعد أن تستدعي تكبد العناء ألجلهاإلسرتاتيجية اليت 

 .(19)ارى أطالالتركه النص

، وبدأ م1804/ه902رجع يوسف بن تاشفني إىل املغرب )مراكش( سنة بعدها 
، (11)، نظرا لالنشقاقات اليت بدأت تظهر بني ملوك الطوائفيفكر يف ضم األندلس

عرب يوسف بن تاشفني إىل األندلس للمرة الثالثة برسم  ،م1848/هـ903ويف عام 
 غاثة من ملوك الطوائف.اجلهاد ولكن هذه املرة دومنا است

وكان ذلك  ،(11)ضم يوسف بن تاشفني مملكة املعتمد بن عباد إىل دولة املرابطني
، وكان املرابطون قد ضموا (17)م1841سبتمرب  13/هـ909رجب  22يوم األحد 

كر ، ونذ(10)م1841 مارس 21/هـ909صفر  83األربعاء  يوم قرطبة إىل مملكتهم يف
ونقلوه إىل  ،وأسروه ،، وكبله املرابطون باحلديدهؤاأن ابن عباد قد قتل أبن

 .(14)املغرب

شاطبة حلكم املرابطني ثم بلنسية، ويف سنة  م دانت1842/هـ901ويف سنة 
األندلس املدينة تلوى  م، ثم دانت هل(18)م فتح املرابطون مدينة أفراغ1843/هـ901

م جاز األمري 1182/هـ941، ويف سنة (11)األخرى واليت كانت بيد ملوك الطوائف
، وكان معه ولداه أبو (12)يوسف بن تاشفني إىل األندلس للمرة الرابعة واألخرية

م مرض 1188/هـ940، ويف سنة مثان وتسعني (13)، وأبو احلسن عليطاهر متيم
وكانت بالد األندلس قد  ،(19)م1181/هـ188ف بن تاشفني إىل أن تويف سنة يوس

 .(11)صارت حتت مظلة دولته
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 :اهلوامش

، مثال يف الفضل، ومشهور حال إىل مدينته، كان عالي القدركان حاكما شهريا شدت الر (1) 
 ،املغربي: املغرب يف حلى املغرب . ابن سعيداجلالبة والسرور، وهو من أهل الرأي والبالغة

: املقتضب ؛ ابن األبار319، ص 1ج ،1441، دار املعارف، القاهرة، 9حتقيق: شوقي ضيف، ط
، 114، ص1417، ، املطبعة األمريية، القاهرةهيم األبياري: إبراحتفة القادم، حتقيقن كتاب م

قبل االحتالم من ملوك اإلسالم، حتقيق:  فيمن بويع أعمال األعالم: (؛ ابن اخلطيب3هامش )
 .101، ص1411، دار املكشوف، بريوت، 2ليفي بروفنسال، ط

صنهاجي أمري بوس بن ماكسن بن زيري بن مناد ال( هو عبد اهلل بن بلكني بن باديس بن ح2)
جب املظفر باهلل يف ، توىل احلكم بعد جده احلاظفر باهلل وكذا الناصر لدين اهلل، لقبه املغرناطة

 م، حاز على حظ وافر من البالغة واملعرفة والشعر حسن اخلط. ابن1872/هـ911شوال سنة 
التبيان، حتقيق: ليفي بروفنسال، دار املعارف، بلكني: مذكرات األمري عبد اهلل املسماة كتاب 

 . 284، 280، ص.القاهرة، د.ت

تشكلت البعثة من القضاة: ابن أدهم قاضي قرطبة، وابن مقانا قاضي بطليوس، وابن  (3)
 .ا بكر بن زيدون، وأضاف املعتمد إليهم وزيره أبالقليعي قاضي غرناطة

الذين أصلهم من محري أي من اليمن، ة ملوك احلرية ويعتقد املعتمد أن نسبه يرجع إىل املناذر (9)
 ، ومن املعروف أن الكثري من املؤرخني أرجع نسب امللثمني إىل محري منوهي بالد العرب األوىل

 ، لذلك خاطب ابن عباد يوسف بهذه الصيغة .اليمن كما ورد يف نسب املرابطني

حتقيق: سهيل زكار وعبد القادر زمامة، ، احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية: جمهول (1)
 .91-91، ص1474البيضاء،  را، الداحلديثة ، دار الرشاد1ط

 .91املصدر نفسه، ص (1)

، أما أبو بكر فهو شخصية أخرى بن عباد يبدو أن املراد هو أبو القاسم بن اجلد وزير املعتمد (7)
، وهو الذي ملك اجلزيرة اخلضراء واستحوذ عليها وفاتها بعد وفاة يوسف بن تاشفني تأخرت

(؛ ابن 2، هامش )91من أمري املؤمنني يوسف بن تاشفني. جمهول: احللل املوشية، صبأمر 
، 3: إحسان عباس، ط، حتقيقسم املرابطني(ق) البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب: عذاري

 .وما بعدها 121ص ،9ج ،1403، دار الثقافة، بريوت

 .23-22سورة احلاقة، اآليتان: « ة ُقُطوُفَها َداِنَيٌةِفي َجنٍَّة َعاِلَي: »تتوافق مع قوله تعاىل (0)
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، اآلية سورة الغاشية« ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن آِنَيٍة» :ألمر أن ما يتوافق مع قوله تعاىلالغريب يف ا (4)
 فلرمبا أراد كاتب مقام ذم، قام هنا هو مقام مدح الوامل ،هو وعيد من اهلل ألهل النار ،(1)

 واهلل اعلم . .(12)، اآلية سورة الغاشية« ِفيَها َعْيٌن َجاِرَيٌة»الرسالة االقتباس من قوله تعاىل: 

-ب واألندلس : دولة املرابطني يف املغر؛ سعدون نصر اهلل90، ص: احللل املوشيةجمهول (10)
 .71، ص1401، دار النهضة العربية، بريوت، -عهد يوسف بن تاشفني

 .(19)، اآلية سورة التوبة (11)

 . 71؛ سعدون نصر اهلل: املرجع السابق، ص90، ص: احللل املوشيةجمهول (12)

، احللل املوشية: م بسبتة. جمهول1849/ه907الرمحان بن أسباط، املتوفى سنة هو عبد  (13)
 .(1، هامش )94ص

اها عبد ، بني أشهر مدن األندلسوه (،ALMIRIA) وجتدها يف املصادر األجنبية باسم (14)
أهميتها ، وتها، اشتهرت حبصانم، وتقع جنوب شرق األندلس411/ه399 الرمحان الناصر سنة
: صفة جزيرة (؛ احلمريي2، هامش )94ص ،. جمهول: احللل املوشيةالتجارية والصناعية

، دار 2سال، ط: ليفي بروفن، حتقيق-ه روض املعطار يف خرب األقطارمنتخبة من كتاب-األندلس 
 .109-103، ص1400بريوت، ، اجليل

 .املقصود به املعتمد بن عباد (15)

، ، تقع على ربوة مشرفة على البحروتعرف أيضا جبزيرة أم حكيم )جارية طارق بن زياد( (16)
، حييط بها سور من لفائدة الرب والبحر جامعة ،، طيبة ورفيقة بأهلهاوهي مدينة حصينة ومنيعة

، وجنات وبساتني، خيرتقها نهر ، وبها دار صناعة داخل املدينة، وهلا ثالثة أبوابعاحلجارة مني
، مكتبة 1، ط: إحسان عباسرب األقطار، حتقيقالروض املعطار يف خ: يدعى نهر العسل. احلمريي

 .229-223، ص 1417لبنان، بريوت، 

 .وما بعدها 90، ص: احللل املوشيةجمهول (17)

 .18، صاملصدر نفسه (18)

بأن مرساها أجود مرسى على  ، وصفها احلمويلدة مشهورة من قواعد بالد املغربهي ب (19)
وتعترب يق الزقاق )مضيق جبل طارق(، ، على طرلى بر الرببر تقابل بالد األندلس، وهي عالبحر

 18صانتها مدينة املهدية بأفريقية )تونس(، بينها وبني فاس تشبه يف ح ،سبتة من املدن احملصنة
معجم : ؛ ياقوت احلموي383ام، وهي تقابل اجلزيرة اخلضراء. احلمريي: الروض املعطار، صأي

 .103، ص3، ج1477وت، ، بري، دار صادرالبلدان
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، املغرب املعجب يف تلخيص أخبار :؛ عبد الواحد املراكشي18، ص: احللل املوشيةجمهول (20)
 . 42، ص1440، دار الكتب العلمية، بريوت، : عمران املنصورحتقيق

 .43، صاملصدر نفسه (21)

، ملعتمد بن عباد أحضر معه اهلدايايذكر صاحب احللل املوشية وكذا احلمريي أن ا (22)
قدومه لنصرة املسلمني يف األندلس. احتفاء ب ،واصطنع مظاهر الضيافة لألمري يوسف بن تاشفني

 . 204، ص: الروض املعطار؛ احلمريي11، ص: احللل املوشيةجمهول

: ؛ بطرس البستاني74؛ سعدون نصر اهلل: املرجع السابق، ص11ص: احللل املوشية، جمهول (23)
 .21، ص1407بريوت، ، ، دار مارون عبودمعارك العرب يف األندلس

بنحو سبعة آالف فارس. عبد الواحد املراكشي: ر عبد الواحد املراكشي هذه القوة قّد (24)
 . 43املصدر السابق، ص

؛ 43؛ عبد الواحد املراكشي: املصدر السابق، ص204، صالروض املعطار: احلمريي (25)
، ، دار الكتب العلمية، بريوت1، حتقيق: علي بوملحم، طنهاية األرب يف فنون األدب: النويري
 .  217، ص23، ج2889

يذكر عبد الواحد املراكشي صاحب املعجب أن املعتمد طلب من يوسف أن يتوجه إىل دار  (26)
، وقال إمنا جئت ناويا لكن األمري يوسف رفض ،عباد )القصر امللكي( ليسرتيح أياماملك ابن 

 . 43الواحد املراكشي: املصدر السابق، ص عبد وحيث ما كان العدو توجهت. ،جهاد العدو

 .نفسه (27)

عن  ، أن األمري ابن صمادح قد اعتذراهلل بن بلكني يف كتابه التبيان يذكر األمري عبد (28)
 ،، واحلقيقة أنه أراد أن يراقب األوضاع وهو خارج دائرة الصراعج للجهاد نظرا لكرب سنهاخلرو

ر خمتلفا عند ؛ بينما كان التربي189ذلك اعتذر وأرسل ابنه. ابن بلكني: املصدر السابق، صل
عدو ، فقد أكد أن عدم خروج ابن صمادح إمنا هو بسبب مواجهة الصاحب احللل املوشية

 .12، ص: احللل املوشيةحصن الليط. جمهولاملالحق له يف 

 .12؛ جمهول: احللل املوشية، ص43عبد الواحد املراكشي: املصدر السابق، ص (29)

 .49عبد الواحد املراكشي: املصدر السابق، ص (30)

 .نفسه (31)

رأى يف منامه كأنه راكب  يذكر صاحب احللل املوشية وابن األثري أن ألفونسو السادس (32)
، فلما أصبح بعث إىل ل، وإىل جانبه طبل معلق وهو يضربه، فاستيقظ فزعا مذعوراعلى في

واهلم، وتغنم أم ،فقالوا له تهزم املسلمني ،أساقفة النصارى وأحبار اليهود ليستفتيهم يف الرؤيا
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فإنه  ،وأما الفيل الذي رأيت ،، وترجع إىل وطنك عزيزا ظافراوتسيب نساءهم، وتأخذ بالدهم
فقال هلم إن نفسي حتدثين بأن تفسريكم باطل،  حملاربتك وستهزمه برغم أنفه.القادم ذلك امللك 

وقال هلم  ،وكانوا من املسلمني املقيمني يف مملكتهبعض املسلمني الذين حضروا جملسه، فنظر إىل 
رسل يف طلبه يسى املغامي، فأ، فدلوه على حممد بن عتدلوني على عامل مسلم يفسر الرؤىهل 

 ،وقال واهلل ال آتي كافرا أبدا ،ملسلمني فأبى هذا الفقيه احلضور إىل جملس ألفونسومع بعض ا
، وقالوا له وأحسنوا له األلفاظ حتى ال يؤذيه ،فرجع أولئك املسلمون واعتذروا للملك ألفونسو

، فذهبوا إىل الفقيه ونأتيك بتفسريها، فأخربهم ،إنه زاهد ومشغول بالعبادة فأخربنا بالرؤيا
ودليل ذلك من  ،، فقال هلم قولوا له إنك ستهزم من قبل املسلمني هزمية قبيحةوه بهاوأخرب

َأَلْم َيْجَعْل  {1}َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل: »، وتال عليهم قوله تعاىلالقرآن الكريم
سورة « {9}م ِبِحَجاَرٍة مِّن ِسجِّيٍلَتْرِميِه {3}يَلَوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيرًا َأَباِب {2}َكْيَدُهْم ِفي َتْضِليٍل

َفِإَذا ُنِقَر ِفي »ل الذي كان يضربه فمن قوله تعاىل: . ثم قال هلم أما الطب(9-1)الفيل اآليات 
ات ، اآليسورة املدثر« {18}ْلَكاِفِريَن َغْيُر َيِسرٍيَعَلى ا {4}َفَذِلَك َيْوَمِئٍذ َيْوٌم َعِسرٌي {0}النَّاُقوِر

ل ودين املسيح ألن ، وقا، فقطب وجههواعلموه بتأويل الرؤيا ،. فرجعوا إىل ألفونسو(0-18)
در على ذرة إال بإذن اهلل وقضائه. ، فقال واهلل ما يقكذب ألمثلن به، فبلغ اخلرب الفقيه املغامي

لدقاق، : حممد يوسف االكامل يف التاريخ، حتقيق :؛ ابن األثري11-19، صجمهول: احللل املوشية
 .991، ص0، ج1407، ، دار الكتب العلمية، بريوت1ط

 .11، ص: احللل املوشيةاحللل املوشية بثمانني ألف فارس. جمهول رهم صاحبقّد (33)

 .نفسه (34)

، منها أربعة ش املسلمني خبمسني ألف فارسر صاحب احللل املوشية عدد جيوقّد (35)
اكشي ؛ بينما قدرهم املرمن املرابطني. نفسه ، ومثلهاشرين ألفا من الفرسان األندلسينيوع

؛ وقدرهم 49ص ،صاحب املعجب بعشرين ألف فقط. عبد الواحد املراكشي: املصدر السابق
مهما ف. وعلى كل حال 997، ص0ق، ج: املصدر السابابن األثري خبمسني ألفا. ابن األثري

: شباخرى. يوسف أعدد جيوش النصا اختلفت الروايات فإن عدد جيوش املسلمني أقل من
، مؤسسة اخلاجني، 2، ترمجة: حممد عبد اهلل عنان، طتاريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين

 . (1، هامش )01، ص1، ج1441القاهرة، 

 .131، ص9؛ ابن عذاري: املصدر السابق، ج17، ص: احللل املوشيةهولجم (36)

 .17، ص: احللل املوشيةجمهول (37)
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ر . ويذكر صاحب احللل املوشية أن املعتمد بن عباد حّذ17املوشية، ص جمهول: احللل (38)
، ال أمان له ، لذلك أخذ املسلمون كل احتياطاتهم :وقال له ،يوسف من غدر ألفونسو السادس

 ن احلرب ستكون االثنني.ومل يطمئنوا ملا قاله الفونسو بأ

وقعة الشهرية بني املسلمني ، فيها كانت المن إقليم بطليوس من غرب األندلس بطحاء (39)
العشرين من رجب ، وكان ذلك يف فني وطاغية الروم ألفونسو السادسبقيادة يوسف بن تاش

ني املعتمد بن عباد وألفونسو السادس. والسبب يف ذلك فساد الصلح ب ،م1801/ه974سنة 
بتدأ املسمى ديوان امل؛ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 200، ص: الروض املعطاراحلمريي

من عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، حتقيق: خليل شحادة واخلرب يف تاريخ العرب والرببر و
 . 290، ص1، ج2888، وسهيل زكار، دار الفكر، بريوت

؛ عصمت 14، ص: احللل املوشية؛ جمهول41عبد الواحد املراكشي: املصدر السابق، ص (40)
 ،)الرباط( ، جملة دعوة احلق"لزالقةعودة ابن تاشفني للمغرب بعد ا": عبد اللطيف دندش

 .188ص، 212/1407ع

معه تسعة من أصحابه. عبد الواحد ذكر املراكشي صاحب املعجب أن ألفونسو جنا و (41)
فارس اليت جنت مع ؛ بينما ذهب ابن األثري إىل حنو ثالمثائة 41املراكشي: املصدر السابق، ص

 ؛ 997، ص0جألفونسو السادس. ابن األثري: املصدر السابق، 
Robert et Marianne CORNEVIN: Histoire de l'Afrique -des origines à la deuxième 

guerre mondiale-, petite bibliothèque, Payot, Paris, s.d, p. 145; Don Rafael 

ALTAMIRA: Histoire d'Espagne, librairie armand colin, Paris, 1931, p. 66; Abd Allah 

LAROUI: L'histoire du Maghreb un essai de synthèse, librairie François maspero, 

Paris, 1970, p. 160.  

 .997، ص0ابن األثري: املصدر السابق، ج  (42)

: الذخرية يف انظر ابن بسام دة طويلة حول انتصارات املرابطني.أورد ابن بسام  قصي (43)
 .499، ص2، مج1447اس، دار الثقافة، بريوت، ، حتقيق: إحسان عبحماسن أهل اجلزيرة

 . 997، ص0املصدر السابق، ج :ابن األثري (44)

ء احلرب ويزيدهم عزمية أن يوسف بن تاشفني كان يشجع أصحابه أثنايذكر يوسف أشباخ  (45)
، ولقد نقص اهلل عدد ربوا دائما يف هذا اجلهاد املقدسواص ،يا معشر املسلمني اصربوا: »بقوله
أعظم ضروب ، وإن إخوانكم الذين استشهدوا لينعمون بركني، وإن اجلنة مثوى الشهداءاملش

 . 04، ص1يوسف أشباخ: املرجع السابق، ج«. السعادة يف جنات اخللد
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؛ وقد ذكر ليفي بروفنسال أن هذا االنتصار 41عبد الواحد املراكشي: املصدر السابق، ص (46)
 ،صل إىل حد جعل ملوك الطوائف يتبادلون التهانيالساحق للمسلمني على نصارى األندلس و

ضت قرحية الشعر لدى شعراء املديح. ليفي بروفنسال: حضارة العرب يف األندلس، ترمجة: وفا
 .21.، ص، د.تذوقان قرقوط، دار مكتبة احلياة، بريوت

 .997، ص0ابن األثري: املصدر السابق، ج (47)

، آهلة واسعة الشوارع ،، كبرية املساحةالشرققواعد األندلس الواقعة يف  هي إحدى (90)
وهي  .، متصلة باجلنات والبساتني، هلا سور حصني من احلجارة، حسنة الديار واملساكنبالسكان

، : الروض املعطار، وتسمى باملدينة البيضاء. احلمرييعلى ضفة نهر كبري يأتي من بالد الروم
 .317ص

-721، ص2، ج1401، دار النهضة العربية، بريوت، بري: املغرب الكعبد العزيز ساملالسيد  (49)
 :وعن حركة االسرتداد املسيحي انظر؛ 727

Philippe CONRAD: histoire de la roconquista, 2 édition, presses universitaires de 

France, Paris, 1999. 

ندلس يف عصر التاريخ السياسي واحلضاري للمغرب واأل: حممد حسنيمحدي عبد املنعم  (50)
، : املغرب الكبري؛ عبد العزيز سامل18، ص1447اإلسكندرية، ر املعرفة اجلامعية، املرابطني، دا

 .727، ص2ج

 .18: املرجع السابق، صمحدي عبد املنعم حممد حسني (51)

: ها؛ ابن أبي زرعوما بعد 11ستزادة عن هذا العبور، انظر جمهول: احللل املوشية، صلال (52)
، دار املنصور طرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاساألنيس امل

 .112، ص1472للطباعة والوراقة، الرباط، 

؛ 724، ص2، ج: املغرب الكبريعبد العزيز ساملالسيد ؛ 11احللل املوشية، ص: جمهول (53)
 .181سعدون نصر اهلل: املرجع السابق، ص

 .184بق، صسعدون نصر اهلل: املرجع السا (54)

 .وما بعدها 41عبد الواحد املراكشي: املصدر السابق، ص (55)

، حتقيق: صاحل األشرت، : أعتاب الكتاب؛ ابن األبار114ابن بلكني: املصدر السابق، ص (56)
 . 223، ص1411، منشورات جممع اللغة العربية، دمشق، 1ط

 .114املصدر السابق، ص: ابن بلكني (57)

 .119ملصدر السابق، صابن أبي زرع: ا (58)
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 .40عبد الواحد املراكشي: املصدر السابق، ص (59)

 .111ابن أبي زرع: املصدر السابق، ص (60)

ومل يزل »بقوله:  111س هذا الفتح يف الصفحة يصف ابن أبي زرع صاحب روض القرطا (61)
، وخلع للرومتاشفني يبعث جيوشه وقواه إليه )األندلس( برسم اجلهاد  أمري املسلمني يوسف بن

، املصدر نفسه. «، واستوثق له أمرهاحتى ملك مجيع بالد األندلس ،أمرائها املتغلبني عليها
 . 111ص

 .وما بعدها 77، صاحللل املوشية: جمهول (62)

 .77، صاملصدر نفسه (63)

االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى، حتقيق: جعفر الناصري وحممد : السالوي (64)
؛ ابن أبي زرع: املصدر السابق، 12، ص2ج ،1449الكتاب، الدار البيضاء، الناصري، دار 

 .114، ص1؛ يوسف أشباخ: املرجع السابق، ج44، ص4ن األثري: املصدر السابق، ج؛ اب111ص

 .111ابن أبي زرع: املصدر السابق، ص (65)
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 املناهج التعليمية يف دمشق

خالل القرن السادس اهلجري/الثاني عشر امليالدي

 

 الدكتورة وسيلة فراج

 المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

 

  شن 72/هـ6 الام  امةة دشا   يف الرر  تعددت املراكز العلمية يف مقدمة:
وكمنت اجلواشع يف دشا  عمشرة املدارس جواشع وشنمزل العلممء واألربطة و

بنمء دشا  والوافدو  عليهم ينهلو  شن العلو  املختلفة أحبلرمت العلم حيضرهم 
ملدارس اربطة واأليف كل علم وكمنت شنمزل العلممء وويررؤو  الكتب املتنوعة 
بهم فمم هي أهم املراكز تعددت املنمهج التعليمية د قو أيضم تعج بملعلم والعلممء

 التدريس بهم؟اليت ناطت يف هذه الفرتة يف دشا  وشم هي طرق العلمية 

 :ـه6: أهم املراكز العلمية بدمشق القرن أوال

  انتامرا كبريا للعلم وللمراكز العلمية وذلك 72هـ/6شهدت دشا  يف الرر  
 ، شن جواشع وشدارس  بملعلم وببنمء املراكز العلميةالهتمم  األشراء واحلكم

شثل السلطم  نور الدين حممود املتويف سنة  وأربطة واوان  وشنمزل العلممء
 . 7751هـ/985  والسلطم  ةالح الدين األيوبي املتوفى سنة 7711هـ/965

ويسمى جمشع اجلمشع املظفري اجلواشع يف دشا  اجلمشع األشوي ووشن أناط 
كم   عمشرا حبلرمت التدريس اليت اجلبل وجمشع احلنمبلة أشم اجلمشع األشوي كم 

ظفري فكم  يزدمم برجمل احلدي  والرراء كبمر الايوخ يعردونهم أشم اجلمشع امل
ظلت ملرمته تتدبر تفسري آيمت الذكر احلكيم وأاذ اتسمع وأةحمب الفتوى و

  7711هـ/985احللرمت يتضمعف وذكر الرمملة ابن جبري عندشم زار دشا  سنة 
زاوية للتدريس يف اجلمنب أنه امتوى على ملرمت لتدريس الطلبة وللمملكية 
قدشت دشا  وجلست  الغربي جيتمع فيه طلبة شغمربة قمل سبط ابن اجلوزي

العلم شنهم جملسي مضره الرضمة واألشراف  بمجلمشع األشوي فكمنت جمملس
األعيم  وكم  جملسه يزدمم بملطالب رجمال ونسمء يف اجلمشع األشوي وجمشع و

 .للررآ  املظفري وكم  كل سبت ملرماجلبل أو 
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وأشم املدارس اليت ناطت يف هذه الفرتة املدرسة اخلمتونية اليت بنتهم زشرد 
طمئفة احلنبلية درس بهم ل  وكمنت ل7762هـ/991متو  بنت جمولي توفيت سنة ا

 . 7252هـ/ 657خلجندي املتويف سنة بو حممد عمر اأالفريه جالل الدين 
هـ/ 985يوبي املتويف سنة األ واملدرسة الصالمية اليت أنامهم ةالح الدين

  واملدرسة احلنبلية الاريفية أنامهم شرف االسال  عبد الوهمب الاريازي 7751
  درس فيهم جنم الدين بن عبد الوهمب الدشاري 7717/ـه916احلنبلي املتويف سنة 
 . 7755/ـه986احلنبلي املتويف سنة 

دشا  بنمهم نور الدين حممود  املدرسة العمدلية الكربى داال ناطت أيضمو
ف الدين بن شمدي املتوفى سنة   وأكملهم امللك العمدل سي7712هـ/968 سنة
 .  وهي شدرسة للامفعية7278هـ/679
الست   7781هـ/985مفعية واحلنفية سنة املدرسة العذراوية أوقفتهم للاو

 . 7756هـ/951نت السلطم  ةالح الدين توفيت سنة عذراء ب
أشر ةالح   7759هـ/952 العزيزية قرب اجلمشع األشوي بنيت سنة املدرسة و

هـ/ 959 املتوفى سنة م أبو الفتح عثمم  بن ةالح الدينأوقفهالدين ببنمئهم و
7758 . 
بن نور الدين وأوقف  املدرسة العممدية بنمهم عممد الدين إمسمعيل أيضمو

نور الدين حممود سنة شدرسة الكالسة قرب اجلمشع األشوي بنمهم و عليهم أوقمف
 . 7787هـ/911  وجددهم ةالح الدين سنة  7765هـ/ 999

لعلممء أبرز املدارس اليت ناطت يف هذه الفرتة مي  كثر الايوخ وا هذه
تخرج شنهم الكثري شن الطالب سمهموا بدورهم يف ف وتعددت التخصصمت العلمية

 .يمة العلميةتنايط احل
أناطهم اخلمنرمه األسدية اليت أسسهم أسد الدين أشم األربطة واخلوان  شن و

واجملمهدية نسبة جملمهد الدين ابراهيم املتويف   7768هـ/961شريكوه املتويف سنة 
  والنجمية نسبة لنجم الدين أيوب والد ةالح الدين املتويف 7298/ـه696سنة 
شمذي  ن أيوب بنامنرمه النجمية أوقفهم األشري جنم الديو  7712/ـه968سنة 

أناأهم امللك ةالح الدين اخلمنرمه النمةرية و  7712هـ/968املتويف سنة 
 .األيوبي



- 725 - 

  شنهم بيت ابي الفضل حيي بن 72هـ/6أشم بيوت العلممء اليت ناطت يف الرر  
لحدي     نظم ملرمت ل7715هـ/911علي الررشي قمضي دشا  املتوفى سنة 

ن البخمري أمحد بن عبد الوامد وبيت مشس الدي مضر عنده الكثري شن الطلبة
بن امحد بن عبد الرمحن امسمعيل بن شنصور السعدي املردسي ثم الدشاري 

بيت أسعد بن و   كم  ينظم ملرمت احلدي  أيضم7226هـ/621املتوفى سنة 
املنجم بن أبي الربكمت وجيه الدين أبو املعملي التنواي الفريه احلنبلي بدشا  

بيت شن أشهر بيوتمت احلدي  بدشا  مسعت و ( 7255هـ/656 املتوفى سنة)
/ هـ171توفيت سنة  لوزراء بنت عمر بن شنجم الدشاريةعليه مفيدته ست ا

7171 . 
وبيت بركمت بن ابراهيم بن طمهر بن بركمت بن ابراهيم الدشاري اخلاوعي 

ور بمحلدي  ومدث و شن بيٍت كبري شاهه  1202هـ/958املتوفى سنة األمنمطي 
وأبو   7218هـ/616 بد الوامد بن بركمت املتوفى سنةأبو حممد ع أوالده شنهمعنه 

ستهم بنت بركمت توفيت   و7211هـ/ 615 املتوفى سنة احلسن علي بن بركمت
 . 7212هـ/615سنة 

وهنمك شراكز أارى للتعلم هي الرتب و هي شرربة أو شوضع قرب يبنى إىل 
غري وهذه الرتب كمنت تسمى األعزية جمنبه شدرسة أو شكتبة  أيتم  أو شسجد ة

عنده الطلبة للتعلم امةة  وهو شكم  يرم  به العزاء قريب شن الربور جيتمع
 .النسمء

تسهيل ايصمل لتنظيم و  وبراشج هذه املراكز العلمية اعتمدت على نظم تعليمية
 العلم  للطالب وقد تعددت هذه النظم نوجزهم يف شم يأتي:

 :املناهج التعليمية :ثانيا

كمنت الدراسة بداية تبدأ بملكتمتيب اليت تعترب شن أقد  شؤسسمت التعليم عند 
عليم الصغمر الكتمبة والرراءة ترو  بتسبرهم وجودا يف العممل اإلسالشي املسلمني وأ

واحلسمب وقصص األنبيمء ومجيع العلممء تتلمذوا يف هذه الكتمتيب ذكورا  واللغة
وبعد أ   ،تمتيب لتعليم الرراءة والكتمبة وأارى لتعليم الررآ وإنمثم هنمك ك

  الكتمبة واحلسمب حيفظ الررآ  وغملبم يف سن العمشرة ثميتعلم الطفل الرراءة و
 .مزة الُكتَّمب وتنتهي دراسته بهمينح  إج
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كمنت الدراسة يف الكتمب عمدة متتد شن يو  السبت إىل اخلميس بمستثنمء يو  و
والنصف الثمني شن يو  اخلميس. وكم  الصبيم  يبدءو  يوشهم املدرسي اجلمعة 

حبفظ الررآ  عندشم يكونو  شكتملي النامط، ويستمر ذلك إىل الضحى ثم ينرلو  
بعد ذلك إىل تعلم الكتمب متى الظهر. ثم ينصرف التالشيذ إىل بيوتهم. وكم  يف 

حو واحلسمب وأيم  العرب بعض الكتمتيب فرتة يف املسمء يدرس فيهم الصبيم  الن
وتمرخيهم. وكم  يو  اخلميس خيصص عمدة للمراجعة و التالشيذ يذهبو  إىل 
الكتمب يف الصبمح البمكر فيجدو  شعلمهم جملسم يف املكم  املخصص له 
فيجلسو  شن موله على اليمني واليسمر قعودا على احلصري املصنوعة شن السممر 

 .األثمث املتواضع الامئع للكتمب أو نبمت احللفمء، وقد كم  ذلك هو
واملتوسطة يف  االبتدائيةوبعد أ  تنتهي الدراسة يف الكتَّمب اليت تعمدل الدراسة 

دارس عصرنم احلمضر يتم االنترمل إىل شرملة أارى هي الدراسة يف اجلواشع أو امل
يف وغلب  .راسة الثمنوية والعملية يف عصرنموهي تعمدل الد أو اخلوان  واألربطة

 .الكتمتيب طري  التعليم عن طري  التلرني
 التلقني: -7

يعترب التلرني شن أقد  الطرق التعليمية الزال إىل يوشنم وهو يعين التفهيم وهي 
الطريرة اليت يكو  فيهم للمعلم الدور األكرب يف العملية التعليمية فهو الذي يرو  

مي  يارح املعلم بإعداد الدرس وحتضريه ثم يرو  بعرضه وشرمه وتوضيحه 
مه ثم مفظه وفه استيعمبهالدرس يوضحه ويبسطه متى يستطيع الطملب 
، لكن قد كثرت امةة يف واعتمدت هذه الطريرة يف شعظم املراكز العلمية

الكتمتيب أل  شعلم الكتمب مل يكن خمصوةم بتعليم املهن أو الدروس الطبيعية 
والنحو والعربية والاعر وأيم  العرب  وإمنم كمنت وظيفة املعلم الريم  بتعليم الررآ 

جيب مفظه بألفمظه دو  تبديل  جه إىل تعليم لفظي فتعليم الررآ فمملنهج بطبيعته يت
 .او حتريف

وتعليم الصبيم  للررآ  بهذه البالد املارقية ويرول يف ذلك الرمملة ابن جبري: 
تمب اهلل عز وجل كلهم إمنم هو تلرني يعلمو  اخلط يف األشعمر وغريهم تنزيهم لك

عن ابتذال الصبيم  له بمإلثبمت واحملو وقد يكو  يف أكثر البالد امللرن على مده 
إىل التكتيب هلم يف ذلك سرية مسنة  التلرني واملكتب على مده فينفصل شن

ولذلك شم يتأتى هلم مسن اخلط أل  املعلم له ال ياتغل بغريه فهو يستفرغ جهده 
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وشن  .التعلم كذلك ويسهل عليه ألنه بتصوير حيذو مذوهيف التعليم والصيب يف 
   التلرني طريرة اعتمدت بكثرة يف الكتمتيب.أاالل قوله يتبني 

مي  كم  التلميذ يضع يف مجره لومه املصنوع شن اخلاب املصرول أو 
الصريع وعلى اللوح شم كتبه بمألشس فيارع كل شنهم يف احلفظ وتتصمعد 

ة الاتالف شم يررأ كل شنهم بعد اآلار لتفموت أةواتهم شتامبكة خمتلف
شستويمتهم. ويرو  شعلم الكتمب بمالستممع إىل كل وامد شنهم بعد اآلار للتأكد 
شن مفظهم ملم كتبوه على األلواح يرو  بعدهم الصيب مبسح اللوح بوضعه يف إنمء 

بإشالء آية أو به شمء طمهر ثم جيففه. ويف بداية تعلم الصيب للكتمبة كم  املعلم يرو  
آيمت شن الررآ  على كل وامد يطملبه بكتمبتهم ثم ينترل إىل ةيب ثم  ثم ثمل  
وهكذا. ثم يعود إىل الصيب األول لرياجع له كتمبه. أشم كبمر التالشيذ فكمنوا 
يروشو  بنسخ كتمبتهم على األلواح شن املصحف شبمشرة وكم  املعلم يستعني 

 .نه يف تعليم املبتدئنيبهؤالء التالشيذ الكبمر يسمعدو
وشن أشثلة ذلك  جمملس التلرني جملس احلمفظ مجمل الدين أبو شوسى اجلممعيلي 

قمرئم وعرد جملس العلم انتفع شنه    كم 7217هـ/626لصمحلي تويف سنة املردسي ا
 .الررآ  والفرهمعتمد على تلرني وتعليم احلدي  والطلبة ف

العالشة احلمفظ املفيد املذكر مجمل الدين وأبو شوسى بن احلمفظ الايخ االشم  
  آابو شوسى عبد اهلل بن عبد الغين املردسي الصمحلي احلنبلي كم  شترنم للرر

الررآ  وانتفع النمس مبجملسه تويف سنة بتلرني احلدي  و وناطواحلدي  والفره 
 . 7217هـ/625

لعلممء فرد اختذ األربطة واخلوان  وشنمزل اأشم التعليم يف املسمجد واملدارس و
طريرة التلرني  طرق عدة مسب نوع املمدة املدروسة لكن عموشم  مت االعتممد على 

وقد تعتمد كلهم يف درس اإللرمء واحلفظ والتسميع واملنمقاة واإلشالء والرصة و
 .وامد

 :اإلمالء والشرح واملناقشة -2

يعترب شن أعلى ليت تريد العلم ويعترب اإلشالء شن أهم الطرق التعليمية ا 
واإلشالء يسهل مفظ  ،يظبط احلروف والكلممت يف الكتب درجمت الرواية ألنه

ة حلفظ العلم شن الضيمع املمدة العلمية والرجوع إليهم وقت احلمجة وهو وسيل
ِإنََّمم يذِهب العلم النسيم  »: قمل اإلشم  الزهري ويسمعد على املذاكرة والفردا 
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على أكمل هيئة  اإلشالء ِفي ممل ياململِّيستحب أ  يكو  و  وترك املذاكرة
حلمضرين وأفضل زينة ويتعمهد نفسه قبل ذلك بإةالح أشوره اليت ُتَجمُِّله عند ا

 .شن املوافرني واملخملفني
وغلب اإلشالء امةة يف ملرمت احلدي  والررآ  مي  يرو  الايخ بإشالء 

شذكرات كتبهم ليررأ شنهم وميلي فررة فررة أو احلدي  شثال إشم شن حمفوظمته أو شن 
مديثم مديثم شع اتصمل السند ويكتب الطلبة شم ميليه وبعد االنتهمء يعرب بملارح 
والتفسري وتوضيح شم هو غمشض يف احلدي ، والطالب يدونو  هذه الاروح على 
ء همشش أوراقهم اليت كتبوا فيهم اخلصوص وقد يعرد املعلم جملسم امةم بمإلشال

وقد ميلي شبمشرة بعد اإللرمء الافوي وقد ميلي املعلم درسه شن ذاكرته ومفظه 
 .وقد ميلي شن كتمب بني يديه

وأشم طريرة  املنمقاة تعين احلوار اي السؤال واجلواب الذي يظهر التفمعل بني 
أو طريرة احملمدثة وهي وسيلة  االستجوابيةوتسمى الطريرة  املعلم والطالب

فعملة لتوجيه الطملب وارشمده بملتدرج وف  شستواه العرلي والتحصيلي إىل 
التوةل إىل مرمئ  األشيمء بنفسه وتوضيحهم له يف مملة عجزه وهي وسيلة نمجعة 
جللب انتبمه الطالب وإثمرتهم حنو املوضوع املراد تعليمه ممم ياحذ هممهم 

اإلجمبمت الصحيحة واملامركة يف شرح الدرس وحتديده  وحيمسهم إىل اكتامف
 .االهلم يتفمعل الطالب شع شعلمهموفهمه فمن 

التلميذ يف التعرف على وهي وسيلة شهمة شن وسمئل الارح واإليضمح تسمعد 
املعمرف، وتعمل طريرة املنمقاة واحلوار على تثبيت املعلوشمت يف ذهن احلرمئ  و

الطالب وشراجعتهم فبأسئلة املعلم يراجع الطالب املمدة اليت سب  وأ  درسهم هلم 
ومحلهم على تكرار شم هو شهم هلم شن الدرس وشن االهلم يستطيع أ  يريم شدى 

 .وفهم الطالب للممدة العلمية استيعمب
هذه املراكز اليت ذكرنمهم التدريس عن طري  تنظيم ملرة وهي وغلبت يف 
دروس شتتمبعة وكمنت هنمك ل ُشدرس وبملتملي برنمشج دراسي واجتممع طلبة مو

 .مت شتعددة شثل ملرة أهل احلدي  وملرة النحوينيملر
علم الرراءات ثم  الررآ  وأةول اللغة والاعر ووأيضم ملرمت لتفسري

يه أو على شكم  شرتفع وسط وكم  الايخ جيلس على كرساحلصول على إجمزات 
قد يكو  رسه شفمهم أو شن كتمب بني يديه والطالب يلتفو  موله فيلري دملرة و
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ويرف عندشم  ه وينمقش الايخ طلبته يف شواضيعالكتمب شن تأليفه هو،أو لغري
تكو  شسألة غري واضحة فيارمهم أو قد يعرض الايخ شسألة شن املسمئل يف 

و ، أم ويأتي عليهم باواهد شن حمفوظهاألدب فيارمهأو اللغة ولفره أو احلدي  ا
بمإلشالء مي  جيلس يف أسمليب احللرة قد تكو  ممم يعرفه أو يأتي به شن الكتب، و

 .شوضع شرتفع شن كرسي وغريه وأميمنم بملارح واملنمقاة
يرضي يف يريده وي خيتمر الايخ الذم ينظم إىل احللرة اليت يريدهم ووكم  املتعل

م وجد يف نفسه املردرة الكمفية إذا شالدراسة والتحصيل سنوات طويلة و تلك
مقاه العلممء فإذا ثبتت جدارته الكفمءة العلمية الالزشة جلس جملس املعلم لينو
 .طمع أ  يرأس أمد احللرمت العلميةتأكد تفوقه استح  لرب املعلم واستو

أو حمددا فمملدرس هو الذي يررر شم يريد  والدراسة مل تنتهج شنهجم شرررا
وهو الذي خيتمر املنهج املالئم والدرس يعرد يوشيم شن قبل الايخ تدريسه لطلبته 

تضم احللرة اجلميع بال تفرقة ومل تكن ملرمت العلم ترتصر على الدروس فرط و
بل كم  فيهم شنمظرة العلممء الوافدين عليهم شن أقطمر العممل اإلسالشي مي  

العرلية مي  ظلت البيوت فة تتنمول مجيع العلو  النرلية ومنت ُتعرد ملرمت خمتلك
املتخصصة بملعلم يف دشا  تنار العلم بني طالبه سواء يف احللرمت العمشة 

 .املسمجد أو يف بيوتهم اخلمةة
 الصالة على النيب ةلى اهلل عليهيلرى بعد املردشة والبسملة ووكم  احلدي 

ضبط أمسمئهم وإ  كم  يف احلدي  بعض وسلم يبدأ ببيم  رواة احلدي  و
املصطلحمت يف علو  احلدي  أوضحهم و بينهم ثم ينترل إىل نص احلدي  فيوضح 
غمشض كلممته ثم شم دل عليه احلدي  شن أمكم  شرعية وقد يتطرق إىل ذكر شن 

وجه الداللة فيه اهب األربعة وامتج شن الفرهمء بهذا احلدي  شن أةحمب املذ
يصلي على النيب ةلى اهلل عليه  علمه أمت ثمتم الدرس بعبمرة واهلل أعلم وخيو
 .الطلبة يؤشنو  على دعمئهيدعوا لنفسه وملن مضر اجمللس و سلم ثمو

جملس علي بن شسلم بن وشن أشثلة جمملس اإلشالء اليت اشتهرت يف هذه الفرتة 
السلمي الدشاري الفريه املتويف سنة أبو احلسن حممد بن علي مجمل اإلسال  

  لز  الغزالي ودرس يف ملرته بمجلمشع األشوي ومسع الكثري وأشلى 7718هـ/911
أيضم ملرة أبي بكر بن زين الدين أمحد ة جمملس وكم  له شصنفمت يف الفره. وعد

 . 7227/ـه678 سنة ي الصمحلي تويفبن عبد الدائم بن نعمة املردس
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 هـ/917 عسمكر علي بن احلسن أبو قمسم الدشاريوملرمت احلمفظ ابن 
، مي  أترن علم احلدي  وسمفر إىل   وهو شن أسرة علمية عنيت بمحلدي 7719

احلفظ واإلترم   بلدا  عديدة لطلبه وقد اشتهر بملتسميع وانتهت إليه رئمسة
 .بمحلدي  شتونم وأسمنيد وأةبح إشم  احلدي  يف عهده واملعرفة التمشة

املنمقاة جند يف اللغة والنحو الدروس اليت مجعت بيت التلرني واإلشالء ووأشم 
 الاعر الايخ عبد الرمهر أبو الفرج الايبمني املعروف بملوأواء الامعر املتويف سنةو

 . يارح شعر املتنيبكم  ينزل دشا  ويررأ فيهم النحو و ، 7796هـ/997
ري ثم اني املصذماهلوملرمت الايخ علم الدين أبو احلسن السخموي  

كم  قد قرأ على  بدشا ، شيخ الررآء   يعترب7219/ـه611الدشاري املتوفى سنة 
الامطيب وشرح قصيدته، وله تفمسري وتصمنيف كثرية، وشدائح ِفي َرُسوُل اللَِّه 

 .جبمشع دشا ، وولي شايخة الرراءاتَةلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، وكمنت له ملرة 
 :القصة -

الرمص هو شن يأتي بملرصة وهي طريرة تعليمية ترو  على العرض احلسي 
املعرب الذي يتبعه املعلم شع الطالب لتعليمهم مرمئ  وشعلوشمت عن شخصية أو 
شوقف أو ظمهرة أو ممدثة شعينة برملب لفظي أو متثيلي أو تستخد  لتجسيد قيم 

شن االهلم توةيل أو شبمدئ أو اجتمهمت أو أاالق شرغوبة ويستطيع املعلم 
املعلوشة إىل الطملب بطريرة شاوقة فملرصة نوع شن األدب له مجمل وشتعة وياغف 

والرصة تغرس لدى الطملب بعض الريم الدينية ، ه الصغري والكبري إذا أجيد تلريهب
واخللرة والسيمسية واالجتممعية والعلمية لدورهم وقدرتهم على اإلقنمع عن طري  

، والرصة أسلوب تعليمي غري شبمشر تعتمد على اإلحيمء فكل ةاملامركة الوجداني
قصة تنتهي متمم بعربة هي مبثمبة شوعظة تستنتج استنتمجم وقد استخد  الررآ  
الكريم كثري شن الرصص واليت حتمل الكثري شن العرب قمل تعمىل "لرد كم  يف 

 .777آلية اسورة يوسف  قصصهم عربة ألولي األلبمب" 
وكم  التعليم يف املسمجد يرو  على تعليم أشور الدين وتذكري النمس بمآلارة. 

ممتزجم بملعلو  وكم  التعليم يف هذه األشور يعتمد على األسلوب الرصصي 
وللرصة أثر بمرز يف ترريب املعلوشمت إىل األذهم  بطريرة  .واحلكمة واملوعظة
 .شاوقة وغري شبمشرة
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الدين أبو املنمقب احمللي املصري، ثم الدشاري شن أشثلة ذلك جمملس عممد 
كم  شيخم عمملم  فريهم شمفعيم مسن احملمضرة وله ،  7212/هـ625املتوفى سنة 

وكم  يعتمد  بمألابمر والتواريخ وأيم  النمسأشعمر مسنة وكمنت له شعرفة مسنة 
وكم  ابي الرمسم عبد الصمد بن حممد  يف ملرمته على األسلوب الرصصي
حيدث اهتم بعلم احلدي  كم    7276/ـه671االنصمري الدشاري املتويف سنة 

 .كميمت شن شنمقبه وعدله يف قضميمهكم  يرص مبدالئل النبوة وىل الرضمء و
 طرق تلقي علم احلديث: :ثالثا

ة لكن تعددت التخصصمت العلمية يف دشا  وغريهم شن األقطمر اإلسالشي
   والذي كم  يتلرى بملطرق اآلتية:غلب على ملرمت العلم علو  احلدي

 :السممع -7
وهو السممع شن لفظ الايخ  وهو ينرسم إىل  إشالء وحتدي  شن غري إشالء 
وهو أ  يررأ الايخ شن مفظه أو شن كتمب واحلضور يسمعو  لفظه سواء كم  

ع التحمل عند مجمهري أهل العلم أنوااجمللس لإلشالء أ  لغريه وهذه املرتبة أرفع 
فرط أل   الكتمبة عنه أرفع شن السممعورأى بعضهم أ  السممع شن الايخ و

وأقرب إىل  ملكتمبة عنه فهمم أبعد عن الغفلةالراوي بالايخ شاتغل بملتحدي  و
 .مرية على املرمبلة شع اإلشالءالتحري  أل  العمدة ج

السممع حتدي  الايخ والسممع هو طريرة الرعيل األول شن الرواة و يدال يف 
التمبعني العلممء شستدلني بسممع الصحمبة و، وقد أجمز ذلك مجهور شن وراء ستمر

عليه وسلم وغريهن شن وراء مجمب احلدي  شن زوجمت الرسول ةلى اهلل 
 .عنهروايتهم ذلك و

احلسن بن حممد بن شنمء أبو الربكمت ابن أ  زين االوشن أشثلة جمملس السممع 
الامفعي املتوفى سنة  احلسن بن هبة اهلل بن زين األشنمء بن عسمكر الدشاري

، وتفرد بملرواية احلمفظ ابن عسمكر والصمئن ه، مسع على عم 7215/ـه621
وجموز الثممنني واقعد يف آار عمره فكم  حيمل يف حمفة إىل اجلمشع وإىل دار 

وميدرة بن أمحد بن احلسني بن تراب  النورية إلمسمع احلدي احلدي  
مسع احلدي  شن كبمر الايوخ بملام  شنهم   7772/ـه956األنصمري املتويف سنة 
الرمسم السميمطي قمل ابن عسمكر مسعت شنه جزء وكم   وأبيعبد العزيز الكتمني 
تويف املي الدشاري بو يعلى محزة بن علي بن هبة اهلل احلبوبأو شكثرا شن السممع
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ابراهيم بم الفتح نصر بن أبي العالء وأبم الرمسم بن أمسع   7765/ـه999سنة 
 سفرايين وقد مدث عنه ابن عسمكراملردسي وسهل ابن بار اإل

 : اإلجمزة -2
، سوغ له، واستجمز طلب اإلجمزة، أي أذ  ويف أجمز له اإلجمزة لغة

له رواية هذا احلدي  كمم نرول:  زتعلى هذا نرول أجاالةطالح إذ  تسويغ و
مدة العلمية الصمدرة شن أجلهم اإلجمزة راصة تتضمن املأذنت له سوغت له و

ل أشمشه لينمل مره هي شهمدة مينحهم الايخ أو األستمذ لطملب العلم لتفتح اجملمو
 .ية شم درسه عليه وأترنه على يدهروايف التدريس و
: أجزتكم رواية كتمب البيوع شن طالبهجمزة أ  يرول احملدث لبعض وشثمل اإل

، وقد ال  وأجزتكم رواية ةحيح شسلم عينةحيح البخمري وقد مسعت شن ف
، أو يرول أو أ  يررأ بعضه و جييزهم البمقيمسعته شن فال  غري أ  يررأ شيئم شنه 

أجزت لك الكتمب الفالني أو شم اشتملت عليه فهرسيت هذه ومل ُيجز العلممء 
جمزة هكذا شن غري قيد وال شرط بل اشرتطوا أ  يعرف احملدث شم املتردشو  اإل

 .متى ال يوضع العلم إال عند أهله جييز به وأ  يكو  املستجيز شن أهل العلم
سنة  محد بن األشع  السمرقندي املتويفأ  عبد اهلل بن أ وشن أشثلة ذلك

مسع احلدي  شن شيوخ دشا  قمل عنه ابن عسمكر أجمز لي مجيع   7722/ـه976
  على 7216هـ/616وحتصلت  احملدثة كرمية بنت مبرب  توفيت سنة  شسموعمته

 هـ/961سنة   توفىاجمزة شن مجمعة شن احملدثني شنهم شسعود الثرفي االةفهمني امل
7761 . 

 :املنمولة واملكمتبة -1
فأشم املنمولة وهي أ  يعطي احملدث تلميذه مديثم أو أممدي  أو كتمبم لريويه عنه 
كأ  ينمول الايخ تلميذه كتمبم شن شرويمته ويرول هذا شن مديثي أو هذا شن 
مسمعي شن غري أ  يرول له أروه عين وهذه الطريرة يسميهم احملدثو  املنمولة اجملردة 

اإلجمزة ومينهم تسمى املنمولة املررونة  عن اإلجمزة وقد جتتمع املنمولة شع
التلميذ بمإلجمزة، وهي على أنواع اإلجمزة على اإلطالق وشنهم أ  يعطي الايخ 

: هذا مسعته شن فال  فخذه واروه عنه أو اذه وأنسخه كتمبم أو حنوه ويرول له
، أشم أدنمهم أ  يأتي الطملب رمبلته واروه عين وهي أعلى الصورورده إلي بعد ش

يتصفحهم ويعرضهم عليه فيأاذهم الايخ شنه ونسخة ةحيحة عن أةل الايخ ب



- 711 - 

أشم املكمتبة هو أ  يكتب  ه له: أرويهم عين وهذا شم يسمى "عرض املنمولة"ثم يرول
العممل خبطه أو يكلف غريه بأ  يكتب عنه بعض مديثه لطملب ممضر عنده أو 

 مم :هي قسيرسل الكتمب إليه شع شن يث  به ولاخص غمئب و 
يابه املنمولة املررونة أ  ترر  الكتمبة بمإلجمزة ثم يذكر له إجمزته بهم وهذا  -7

 .بمإلجمزة

الصحيح شنع الرواية بهم بعض أهل العلم وأ  يكتب إليه شن غري إجمزة وقد  -2
 جوازهم مسب شم ذهب إليه الكثري شن العلممء.

ملكتمبة اجملردة عن ذوا بوقد ال تارتط اإلجمزة يف الكتمبة أل  أكرب الرواة أا
إشعمر بإذ  الايخ يف ، ثم إ  كتمبة الايخ إىل شيخ آار أو إىل طملب فيهم اإلجمزة

، وقد رجَّح اإلجمزة أقوى شن املكمتبة ومدهم إ  كمنت الكتمبة شعالرواية عنه، و
 ع اإلجمزة واملنمولة واإلجمزةبعضهم الكتمبة ش

  كمنت 7211/ـه617برب  توفيت سنة شن أشثلة ذلك أ  احملدثة كرمية بنت م
 . 7761/ـه961سنة  توفىتروي الكثري شن احلدي  كتمبة عن شسعود الثرفي امل

 :إعال  الايخ -1

واملراد عند احملدثني أ  يعلم الايخ تلميذه بأ  هذا احلدي  أو الكتمب شن 
 ه عين أو، شن غري أ  يرول اروقد مسعه شن فال  أو أاذه عن فال شرويمته و

، فرد سوغ الرواية مبجرد ذلك أكثر أهل العلم واعتربوا هذا أذنت لك يف روايته
نعه شن أ  رأوا أ  ثرة الايخ و أشمنته مت  شتضمن إجمزة الايخ بملرواية واإلعال

إعالشه تلميذه بسممعه يدل على رضمه عن حتمل هذا يدعي مسمع شم مل يسمع، و
، إجمزة الايخ متى تصح الرواية عنهن السممع وأدائه و قمل بعض العلممء البد ش

وملم كم  هذا النوع يتضمن اإلجمزة بملرواية داللة ال تصرحيم ذهب بعض العلممء 
 :التلميذ شن الرواية عنه كأ  يرولإىل عد  جواز الرواية إذا شنع الايخ 

ن هنمك شب مسمعي شن فال  لكن ال أجيزه لك، أو ال ترويه عين وهذا كتم
اية عن الايخ إذا بني له علة ذلك، وله أ  قمل العلممء ال جيوز الرو، و أجمز ذلك

 .العلة اليت قمهلم الايخ لتلميذهشع بيم  تلك  يرويه
وشن أشثلة ذلك ا  آشنة بنت حممد بن احلسن الررياية ابنة املة ابن عسمكر 

  مسعت احلدي  شن جدهم ألشهم الرمضي أبو الفضل 7758/ـه959توفيت سنة 
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علي الررياي مي  استنسخ هلم والدهم كتمب السنن ألبي داوود مسعت حيي بن 
 . 72ـ/ه6يف الرر   توفىبعضه شن عبد الكريم بن محزة امل

 الرراءة على الايخ: -9
" أل  الطملب يعرض ويسميهم أكثر احملدثني "العرض" وبعضهم "عرض الرراءة

  يررأ وامد على الايخ هو أيعرض الررآ  على املررئ وعلى العممل شم يررأه كمم 
الايخ يصغي له شعتمدا على مفظه م شن مفظه أو شن كتمب شرمبل شصحح، وإش

أنم قرأت على فال  أو قرئ على فال  وأو على نسخة شرمبلة شصححة  كأ  يرول 
ال تزال هذه و عليه ، أو أاربنم قراءةأو يرول مدثنم فال  قراءة عليه أمسع فأقر به

هي الطريرة الغملبة يف التعليم وهذه شتبعة يف كثري شن ملرمت العلم و الطريرة
 .الطريرة تكو  كذلك عند تعلم الررآ  ومفظه

ي يف دشا  : قرأت على فمطمة بنت علي الكربشن أشثلة ذلك قول ابن عسمكر
الدقمق أيضم زشود بنت جمولي أات امللك و  7712/ـه926أجزاء مديثية سنة 
  مسعت احلدي  شن مجمعة شن احملدثني 7795ـ/ه919ت سنة ةممب دشا  توفي

  7221هـ/625 بن حممد بن طموس املتوفى سنةوقرأت الررآ  ومفظته على علي 
 . 7711ه/912وابن الررطيب املتويف سنة 

 الوةية: -6
وهي أ  يوةي العممل قبل سفره أو قبل شوته بكتمب شن شرويمته لاخص 

علل بعض شن جوز ةور التحمل نمدرة جدا، وذه ةورة شن بروايته عنه وه
ب على املوةي له نوعم شن اإلذ  وشبهم شن الرواية بملوةية بأ  دفع الكت

ل أضعف شن هذا النوع شن التحمالعرض واملنمولة وهو قريب شن اإلعال  و
قيد شن روايته عن املوةي عند اجلمهور و ال جتوز للموةي لهالصور السمبرة و
دل على البد له شن بيم  شم يا  املوةي له عبمرة عند األداء وتزأجمز الرواية بمل

. ل مدثين فال  بكذا ألنه مل حيدثهال جيوز أ  يروذلك مني يروي عن املوةي و
بن بركمت بن ابراهيم الدشاري  ابراهيم بن طمهرشثلة ذلك بركمت بن أوشن 
بن علي احلريري  انفرد بملرواية عن ابي  حممد الرمسم  7257/ه958سنة  املتوفى

يضم كتب برسملة وةية جييز أهو   7775/ـه971اجمزة كتبهم اليه شن البصرة سنة 
 .فيهم شن دشا  للحمفظ املنذري
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 الوجمدة: -1
اذ العلم شن ةحيفة شن شصدر وجد جيد اةطلح احملدثو  إطالقه على شن أ

عرف عمةره وجيد الاخص كتمبم خبطه شن ، كأ  غري مسمع وال إجمزة وال شنمولة
لكنه استوث  شن أ  الكتمب مل يلره أو خبطه شن مل يعمةره و اطه سواء لريه أ 

ةحيح النسبة إليه باهمدة أهل اخلربة أو باهرة الكتمب إىل ةممبه أو ممم يؤكد 
نسبة الكتمب إىل ةممبه فإذا ثبت عنده هذا فله أ  يروي شنه شم شمء على سبيل 

يفضلو  الرواية شامفهة كم  مجهور العلممء احلكمية ال على سبيل السممع و
العرض وهنمك شن عمتب شن يروي بملوجمدة و هنمك شن كم  يضعف بملسممع و

شم يروي شن الكتب وشم روي شن عهد التمبعني وجمدة مل يروه أمد إال بعد أ  
 مل يرو عن أمد يعتد به أنه قمل يفت له ةحة نسبة املكتوب إىل ةممبه، وثبت

 .وشن أشثلة ذلكإمنم يرمل وجدت يف كتمب فال  نم أو أاربنم فال  والوجمدة مدث
  7251/ـه655أ  الرمسم بن علي بن احلسن بن هبة اهلل بن عسمكر املتوفى سنة 

بي الفضل حيي بن علي الررشي وابنه أقد أاذ العلم وجمدة شن قمضي الرضمة 
احلمفظ ابن عسمكر عبد قمضي الرضمة ابي املعملي حممد بن حيي بن علي وابن اخ 

مي  نار علم احلدي  الذي   7759/ـه957اهلل بن حممد بن احلسن املتوفى سنة 
 .تعلمه ووجده عن والده حممد بن احلسن بن هبة اهلل بن عسمكر 

ة كمنت شن أهم املراكز ممم ترد  أ  دشا  يف الرر  السمدس للهجر نستنتج
قطمر اإلسالشية مي  ملرمت العلم يف أقبل عليهم الطالب شن خمتلف األالعلمية و

بيوت العلممء واجلواشع واألربطة واملدارس وقد غلب على جمملس العلم العلو  
عليم السمئدة تتمثل يف الارعية كعلو  الررآ  واحلدي  والفره وكمنت طرق الت

السممع الارح اإلشالء واملنمقاة والعرض ثم احلصول على إجمزة وهي التلرني و
ممم أدى إىل ازدهمر احليمة العلمية  ت وةول الطالب إىل درجة التدريسشهمدة تثب

يف تطور  اكبري اوبروز الكثري شن الفرهمء والعلممء واحملدثني واحلفمظ كم  هلم دور
ويستنتج أ  هذه شنمهج الزال شعموال بهم بمألقطمر اإلسالشية  وانتامره العلم
 .ممليم
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 :اهلوامش

جمل العزلة للرعنى فملربمط شكم  خمصص للعبمدة وروميم حتمال  نفس امل األربطة واخلوان : 1
كلمة فمرسية تعين  واخلمنرمه، والنسمء وشأوى للمعتكفني وشرم  لألراشل والالتي ال شأوى هلن

ضريح وكم  الربمط سمبرم شكم  نرمه شدرسة وتلح  بمخلمبيت الصوفية وشكم  للعزلة والعبمدة و
شا  التمرخيي لألشمكن ، شعجم دقتيبة الاهمبي. أنظر: عن الثغور ثم أةبح شكم  للتعبد للدفمع

 171، 219ص 7ج ، 7555 قعهم وتمرخيهم، وزارة الثرمفة، دشا ،شواواألميمء واملايدات و

، نبليوابن العممد احل 289-285ص 72جشكتبة املعمرف، بريوت  ،ابن كثري، البداية والنهمية 22
وطرفة عبد  .258ص 2ج ،، دار الكتب العلميةت الذهب يف أابمر شن ذهب، بريوتشذرا

شكتبة فهد  هـ، شطبوعمت 8-1، احليمة العلمية واالجتممعية مبكة يف الررنني العزيز العبيكم 
، املدينة املنورة يف العصر وعبد الرمحن شريس املريس؛ 61 ، ص7556الوطنية، الريمض، 

ث والدراسمت اإلسالشية،  الريمض،   ،  شركز امللك فيصل للبحو7هـ، ط561هـ/618ملوكي، امل
 .211، ص 2557

الرتكي : هو العالشة املؤرخ مشس الدين ابو املظفر يوسف بن فرغي سبط بن اجلوزي 3
البغدادي احلنفي سبط الايخ أبو الفرج بن اجلوزي قد  دشا  ووعظ بهم له كتمب شرآة الزشم  

 .266ص 1ج ،العممد احلنبلي، املصدر السمب   / ابن7296هـ/691وشرح اجلمشع الكبري تويف 

، تراجم رجمل وأبو شمشة 225 ، ص7561ابن جبري، رملة ابن جبري، بريوت، دار ةمدر،  4
 .18 ، ص7518 ،دار اجليل ،، بريوت2املعروف بملذيل على الروضتني، طهـ 1-6 الررنني

 7ج  7555، دار الكتب العلمية، بريوت، 7، الدارس يف تمريخ املدارس، طعبد الرمدر النعيمي 5
 188ص

 .95-8، ص 2ج نفس املصدر، 6

شنمدشة االطالل وشسمشرة  ،وعبد الرمدر بدرا  55ص 7عبد الرمدر النعيمي، املصدر السمب ، ج 7
 .725، صدشا    ،النار، املكتب اإلسالشي للطبمعة و7ط ،اخليمل

وعبد الرمدر بدرا ، املصدر السمب ،  281ص 7ج ،عبد الرمدر النعيمي، املصدر السمب  8
 .728ص

 .725صدر السمب ، ص، املوعبد الرمدر بدرا  55ص 7عبد الرمدر النعيمي، املصدر السمب ، ج 9

 .711الرمدر بدرا ، املصدر السمب ، ص عبد 10
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 7وعبد الرمدر النعيمي، املصدر السمب ، ج 711الرمدر بدرا ، املصدر السمب ، صعبد  11
 .115ص

 .772-755ص 7ج ،الدارس ،عبد الرمدر النعيمي 12

 .716ص 2ج ،نفس املصدر 13

جمليد عدنم  يونس عبد ا رب حت ،اخلليلاألنس اجلليل بتمريخ الردس و، عبد الرمحن جمري الدين 14
 .17ص 2، جعمم  ،شكتبة دنديس ،نبمتة

 .959ص 65، ج 7559، دار الفكر، بريوت، علي شريي ري ابن عسمكر، تمريخ دشا ، حت 15

بريوت دار الكتب العلمية  ،7ط كممل يوسف احلوت، ري حت ،ذيل الترييد ،ابو الطيب املكي 16
 .111ص 2ج ـ،ه7175

 ، 7557 ،دار الكتمب العربي ،2، طعمر عبد السال  التدشري ري حت ،الذهيب، تمريخ اإلسال  17
، شطبعة جملس اإلدارة الكمشنة يف أعيم  املمئة الثمشنة، الدرر وابن مجر العسرالني 725ص 71ج
 .298ص 1ج ،عمرف العثممنية، ميدر أبمد اهلندامل

ي  بدشا ، دار احلدبيوتمت  وحممد بن عزوز، 7719ص 72، ج ، املصدر السمب الذهيب 18
 وشم يعدهم. 51ص ، 2551، 7الفكر، دشا ، ط

ةالح الدين  ري ، حتيف ارب شن غرب العربو 29، ص7ج ،دار الفكر ،الذهيب، شعجم الايوخ 19
 .158ص 9 ، ج7518 ،شطبعة احلكوشة ،، الكويت2ط ،شنجد

اإلسالشية واملرمرنة ، شمجستري يف الرتبية التعليم يف الام  يف العصر األشويمسية الوايف،  20
 .65-95ص ،هـ7128 ،جمشعة أ  الررى ،إشراف ةمحل العمرو

، دار األوائل للنار، 7ط ينة دشا  االل احلكم الفمطمي،حممد مسني حممسنة ، تمريخ شد 21
 ،دينة املنورة يف العصر اململوكي، املوعبد الرمحن شريس املريس 291 ، ص2557دشا ، 

 .217ص

 .288حممد شنري شرسي  22

وعبد الرمحن شريس املريس، املرجع  61ص، املرجع السمب ، طرفة عبد العزيز العبيكم  23
 .211السمب ، ص

 .757-755املرجع السمب ، ص ،مسية الوايف 24

 .219ص ،املصدر السمب ابن جبري،  25
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 ، 2559 عممل الكتب، ،ةوهلم وتطورهم يف البالد العربيةحممد شنري شرسي، الرتبية اإلسالشية أ 26
 .288ص

، بريوت،  5شعيب االرنمؤوط وحممد نعيم العرقسوسي، ط ري ، حتسري اعال  النبالء الذهيب، 27
 .175ص 22ج  ـ،ه7197شؤسسة الرسملة، 

 .26ص 21ج ،سري اعال  النبالء، الذهيب 28

 .75ص ،الرتبية االسالشية ،حممد شرسي 29

 .755-758ص ،يف الام  مسية الوايف، التعليم 30

 .111ص 7، جلعلم وفضلهجمشع بيم  ا 31

دار الكتب ، 7ط شمكس فميسفميلرا، ري حت ،واالستمالءعبد الكريم السمعمني، أدب اإلشالء  32
 .26ص ، 7587بريوت،  ،العلمية

 .758-751املرجع السمب ، ص مسية الوايف، 33

 .58، صالرتبية االسالشية، شرسي حممد شنري 34

 .721-721، صاملرجع السمب  ،مسية الوايف 35

 .نفسه 36

والغرب، ترمجة حممود سيد ، ناأة الكليمت شعمهد العلم عند املسلمني جورج املردسي 37
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 مساهمات القاضي الفاضل يف احلياة العلمية مبصر وبالد الشام

م(5211-5511هـ/125-155)

 

 الدكتور مروان بن شوش

 المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

 

احلادي  السادس اهلجري نخالل القر اإلسالميشرق شهدت بالد امل املقدمة:
 ،بيت املقدس على لالستيالء الصليبيةالغربية  القوى عشر امليالدي فرتة تداعي

لبالد  السياسي الوضع مقدرات املنطقة يف وقت كان فيه و ،اإلسالمية واألراضي
ل عملية وهذا ما سّه ،والصراعات الداخلية ،بالتوتر متميزااملشرق اإلسالمي 

هذه الظروف عمل  وأمامسيطرتهم.  وإحكام ،وبسط نفوذهم ،الصليبينيتوغل 
متكنهم من  إسالميةوتكوين جبهة  ،اخلطر اذدي هلصعلى الت واألمراء السالطني
اجلهود أولوا اهتماما بتنشيط احلياة  هذه إىل باإلضافة. واخلطر احملدقمواجهة 

 إىلجهودهم  أضفتبشكل عام حتى  اإلسالميالعلمية يف مدن وأقاليم املشرق 
يف احلياة  هدورشخصية القاضي الفاضل و ناولتسنويف هذا املقال  ،نهضة علمية

 .صر وببالد الشاممب العلمية

املعروف  ألشرفاعلي عبد الرحيم بن القاضي  أبو هو نشأته وتعلمه: -5
ء خالفة كان أبوه قاضي عسقالن أثنا (م5211/ـه155 ت.) بالقاضي الفاضل

بدأ حياته العلمية يف عسقالن و ،(5)(م5555/ـه155 ت.) باهلل الفاطمي لعاضدا
 مصر أخذ العلم عن موفق بن اخلالل إىلملا سافر و ،ولأستاذه األحيث كان أبوه 

نه استهل اليت ترمجت لشخصيته أ املصادر التارخييةوتشري  .(2)(م5551/ـه155 ت.)
 أن بلق (م541/ـه215 ت.)ديوان احلماسة ألبي متام و ،تعلمه حبفظ القران الكريم

القاسم بن  أبيمسع احلديث النبوي من احلافظ و ،(1)عمره اخلامسة منيتجاوز 
وأبي  ،(م5512/ـه125 ت.) وأبي حممد العثماني ،(م5555/ـه155 ت.) عساكر

 )ت. ويذكر السبكي، موغريه (4)(م5551/ـه155ت. ) طاهر بن عوف
وملا كان  .(1)آخرشيئا  إليهخيتم القران يف كل يوم ويضيف  أنه كان م(5155/ـه555

 ت.) الفتح بن قادوس والشاعر ابنبالكاتب  اتصل الفاضل مبصر
عاه دم استث ،اإلسكندريةكاتبا لقاضي  أصبحو ،منه كثريا واستفاد (م5515/ـه111
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افظا حموبقي  ،اجليش ديوانالقاهرة للعمل يف  إىل (م52/ـه5 ق.) يكالعادل رز
 (،م5551/ـه155 .ت) األيوبيه السلطان صالح الدين أن واّل إىلعلى وظيفته 

 إدارة هكما واّل واجليش،لي االنظام امل إصالح إليهعهد  إذ ،مينساعده األوأصبح 
بعد  إاليأتي أمرا  ال حبيث (5)مستشاره يف السلم واحلرب فكان ،مصر شؤون

ساعد صالح  وجمري الدين ذلك أنه ،ي الدينحملقب هلذا عرف  بو (5)استشارته
ري جماملذهب السين يف مصر، و وإحياء ،يف القضاء على الدولة الفاطمية  الدين

 إىل وإعادتها املقدسةجانب صالح الدين يف حترير األراضي  إىلالدين لكونه وقف 
  إىلالقاضي الذي  غلب عله  فهو راجع وأما لقب  .اإلسالميةالدولة  ةحضري

من  أخالق محيدةوة، خلقيوالفاضل لقب له داللة  املصرية. اإلدارةعمله يف 
 .(5)اإلدارةعمله يف  أداء أثناءا مووفاء حتلى به إخالص
من مواقف حرجة صالح الدين  ينقذاستطاع أن  أن الفاضل املؤرخون كرذو
املعونة املصرية  إىلعكا احتاج صرا يف اكان حم الدين عندماصالح  ذلك أنومن 

نائبه يف مصر  يومئذ (م5255/ـه551 ت.) لعادلا امللك وصوهلا وكاناليت تأخر 
من مالنا أو  مل لناليسري احل» حيث كتب له قائال: ةنعوبامل اإلسراع همن فطلب
 فكتب للقاضي أن شدة هلجة الرسالة أزعجت امللك العادل ويبدو .(5)«ماله

 ك القاضي الفاضل األمر،عندئذ تدار ن،و من السلطان صالح الديكيش الفاضل
حماوال يف الوقت نفسه و األيوبيلك العادل  مدافعا عن صالح الدين امل إىلوكتب 

 ايسري لن» ذكره املوىل صالح الدين من قوله أما ما العادل قائال:ختفيف غضب 
 وإمنا (51)جعةظة ليس املقصود فيها من امللك الّناحلمل من مالنا أو ماله فتلك لف

نكته وذكائه أن وبذلك استطاع الفاضل حب .(55)«جعةاملقصود من الكاتب الّس
 صالح الدين وامللك العادل. يصلح بني السلطان

 مظاهر تنشيط القاضي الفاضل للحياة العلمية يف مصر وبالد الشام: -2
 :تأسيس املدرسة الفاضلية -أ

ي عشر امليالدي خالل القرن اخلامس اهلجري احلاد اإلسالميشهد املشرق 
 ت.) نظام امللك الطوسي الوزير السلجوقي عصر يف السيمااملدارس  انتشار

الزنكيني يف تشييد وقة السالج وقد سلك بنو أيوب منهج .(52)(م5152/ـه451
ق النهضة وحتق ،توطد النفوذ السياسي للدولة من الوسائل اليت باعتبارها املدارس

فتذكر  ،اجلانبا بهذ اين أولوا اهتماموكان القاضي الفاضل من الذ لعلمية.ا
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سنة  درب ملوخيا بالقاهرة جبوار دارهب رسةمدبتأسيس  نه قاماملصادر التارخيية أ
بتداء وكان ا، الشافعي واملالكي لتدريس الفقهوخصصها  ،(51)(م5554/ـه151)

 أبوالتدريس بها الشيخ  تولوا ومن الذين .(54)م5554/ـه151ا يف سنة الدرس به
 (51)(م5215/ـه511 ت.) القضاعيسالمة بن يوسف القاسم  عبد الرمحان بن 

أما الذين و .(55)(م5221/ـه521 )ت. القطاعيحممد بن سالمة  الربكاتأبو و
الشيخ أبو منصور القاسم بن علي بن : فمنهم يف هذه املدرسة اإلعادةتولوا 

املعروف باجلمال  إبراهيماسحاق  وأبو ،(55)(م5225/ـه525 ت.) شريف الشافعي
 الفاضل يفذلك جعل القاضي  إىل وباإلضافة .(55)(م5244ـ/ه542 ت.) الشافعي

املقرئني وحفاظ احلديث النبوي حممد الشاطيب من  نيوّع قراء،إلاقاعة هذه املدرسة 
جامع  عمرو بن العاص، ثم يف  لإلقراء م( الذي كان قد تصدر5554/ـه151 )ت.

 أخرىدارا  ألهلهكما جعل  حجرة مرمخة، وأفرد له مدرسته، إىلنقله الفاضل 
املقرئ  أيضاودّرس بها  ،(55)وفاته إىلفيها مدرسا  الشاطيب وبقي ،املدرسةخارج 

 .(21)م(5255/ـه551 )ت. بن موسى الدهان أبو احلسن
التارخيية ميكن القول أن القاضي الفاضل كان قد  ومن خالل هذه املعطيات

 )ت. اإلمام الشاطيبذلك العصر مثل  مدرسته أشهر علماء إىلجلب 
القرن  فقهاء رمن كبا وهو اع صيته يف علم القراءاتم( الذي ذ5554/ـه151

خيتار من املدرسني  يؤكد أن القاضي الفاضل كان وهذا ما السادس اهلجري،
علميا تلك املدرسة مركزا  رسوخهم يف العلم حتى تكونُو ،رفوا بتضلعهمالذين ُع
ولكي يضمن القاضي  .اإلسالميطلبة العلم من خمتلف أحناء العامل  يستقطب
لإلمام الشاطيب حجرة يقيم العلمي هلذه املدرسة خصص  استمرار الدور الفاضل

املتوافدين  ةطلبلوأغلب الظن أنه وفر ل .ألسرته جبوار املدرسة أنشأ داراكما  ،بها
 .فرغوا للتحصيل العلمياملساكن وخمتلف املستلزمات ليت إليها

واملالكي دون  الشافعني اختصت بتدريس املذهبهذه املدرسة ومن املعلوم أن 
اختصاص وأما  تأجيج التعصب املذهيب. سببا يفعد ما سواهما وهذا املنحى ُي

 العقائدمن  اجملتمع اإلسالمي أجل حتصنياملدرسة للعلوم الشرعية فكان من 
ومن جهة أخرى  .السين، وترسيخ املذهب الصحيحة اإلسالميةاملخالفة للعقيدة 

وتبادل اخلربات بني مدن  ،توثيق الصالت العلمية عامال يفاملدرسة  هذهكانت 
 )ت. شامة املقدسي أبو يذكر ويف هذا السياق .العامل اإلسالميوأقاليم 
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 بعد املغرب جالساسن قال كنت سمى أبا احلُي م( أن أحد الشيوخ5215/ـه515
الشاطيب وحدثين حبجرته اليت كان يقرأ فيها القرآن  عند الشيخ أبي القاسم

تبلغنا  يف املدرسة وأصواتهم (25)باملدرسة الفاضلية والناس يصلون صالة الرغائب
ومن هذه  فرغت البدعة مرتني. :وا منها مسعت الشيخ الشاطيب يقولفلما فرغ
نهي وال باملعروف مرلألساحنة وجود الشيخ الشاطيب كان فرصة  أن ستنتجنالرواية 
املدرسة  اليت كانت تقام يف البدعةتلك  ذلك أنه أنكر عليهم ،كرنعن امل
 .(22)الفاضلية

 سيس دار احلديث الفاضلية:تأ -ب
سالم منذ القرون اهلجرية علماء اإل النبوي بعناية كبرية منحظي علم احلديث 

. ويف القرن السادس اإلسالميمصدرا من مصادر التشريع  لكونهوهذا،  األوىل
ورجال السياسة  ،سالطنيمن الوجد بلُ  ،ي مل يكن حمل اهتمام العلماء فقطاهلجر
القاضي الفاضل الذي قام  إىلونشري يف هذا املقال  بهذا العلم، اهتم  من عموما

السلطان صالح  دار احلديث الفاضلية بالكالسة )دمشق( جبوار تربةبتأسيس 
: مدرسيها نوم .(24)نوهي اآلن مساك (21)وأوقف عليها مزرعة األيوبي الدين

 م(5215/ـه511 .)ت الفهم اليلداني أبيبن  نلرمحا تقي الدين عبد الشيخ احملدث
ثم وليها من بعده ، (21)خبزانة الفاضلية بالكالسة موقوفة خبطهالذي كانت له كتب 

 أبيمن احملدث  إجازةم( وكانت له 5215ـ/ه515 )ت. خو البدرأالشيخ النجم 
احملدث مشس  الشيخ أيضا درس فيهاو ،(25)(م5551ـ/ه155 طاهر السلفي)ت.

 .(25)وغريه م(5145/ـه545 )ت. الدين الذهيب
 هذه الدار إىللب كان قد جالقاضي الفاضل  أنيتبني سبق ذكره  مامن خالل و

العلماء  إىلموئال  وبقيت بعده ،الدار حتى اشتهرت تلكذلك العصر  أشهر حمدثي
 وطلبة العلم.

 مكتبة املدرسة الفاضلية: -ج
لقاضي الفاضل ا إنشاءفهي من  ،يوبيتعد من أشهر املكتبات يف العصر األ

 لبها من كل جهة.وجي ،شغوفا باقتناء الكتبالذي كان  ،رب ملوخيا مبصربد
حبيث حصل  جملد، ألفزادت عن مائة وعشرين فحوت مكتبته على كتب كثرية 

متكن صالح الدين كان نتيجة  اآلخرواجلزء  من املكتبة الفاطمية،رب اجلزء األك



- 545 - 

خزانة كتب  اأبرزهومن  (م5551/ـه155)سنة ممتلكاته  إىليوبي من ضم آمد األ
 .(25)كتابا وهبها للقاضي الفاضلوأربعني  مشلت ألف

يف هذا السياق أن القاضي الفاضل  م(5445/ـه541 )ت. يشري املقريزيو
عثمان بن  مصحف اخلليفةقال أنه ُي مكتوبا باخلط الكويفاشرتى مصحفا كبريا 

املقريزي يف هذا املقام  أن باملكتبة  ناكما أفاد .ألف دينار عنه مببلغرضي اهلل  عفان
من هنا ميكن و .جتليدهاالكتب القدمية وكانوا يقومون بنسخ  .وجملدين ،نساخا
تدم مل  هاأن غري ،لكتب واملخطوطات القدميةثرية باكانت  املكتبة هذه أنالقول 

مما  .(م5254/ـه554)سنة االقتصادية اليت تعرضت هلا مصر  األزمةطويال بسبب 
حتى تالشى ذلك  جعل الطلبة الذين كانوا بها يبيعون كل جملد برغيف خبز

املقدمة لطلبة  اخلدماتنسبة  يوضح تراجعما  وهذا( 25)الثقايفاملخزون العلمي و
 .الكتب تلك بيع إىلالعلم حتى دفعتهم احلاجة 

 والعلماء: عنايته بالعلم -د
 ،(11)إليهميكرمهم وحيسن كان  ضل حببه للعلماء حبيثارف القاضي الفُع

أن العماد  ومن ذلك يف مصنفاتهم، يبدي رأيهُو ويشجعهم على التصنيف
حروب صالح الدين  م( ملا صنف كتابه5211ـ/ه155 )ت. الكاتب األصفهاني
 وعرضه على القاضي الفاضل، ،الفتح القدسي ذكر يف مقدمته أنه ّسماه األيوبي
بفصاحة ألن اهلل  قد فتح عليك فيه  "؛القسي يف الفتح القدسي الفتح"يه مّس له فقال

 ،ملطالعة الكتبكما اتصف القاضي الفاضل حببه  .(15)وبالغته ساعدةقس بن 
أوصى بعض اليت تقوم دليال ذلك أنه  رخييةالتا الشواهدومن  ،والبحث عنها

م( فلم يظفر 5141/ـه415 )ت. الوزير والكاتب املنازي يل ديوانلتحص األدباء
عند ذكره حلوادث  الكاتب  األصفهانييف هذا الصدد العماد  يفدناو .(12)به
 ألبي السعادًةكيمياء  كتابل قد أمره بتعريب أن القاضي الفاض (م5551/ـه155)

 .(11)م(5555ـ/ه111 الغزالي )ت. حامد
الكتب أخذوا يصنفون  الفاضل بالعلمالقاضي  اهتمامالعلماء مدى  أدركوملا 
ذلك أن األمري  عليهم وتشجيعه هلم ومثالاعرتافا بفضله  إليهويهدونها  بامسه

سوم وامل إليه كتابهم( أهدى 5221/ـه522 )ت. اخلالفةمشس الدين  والشاعر
 حد فقهاء العصرأيضا أليه إ ، وأهدى"املختارة اجلامعة باأللفاظ باآلداب النافعة"

م( أرجوزة يف 5255/ـه551 )ت. موياملكي احل اهلل بنيوبي وهو حممد بن هبة األ
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ً  الفرائض ومن مجلة املؤلفات اليت  .(14)لقراض"روضة املرتاض ونزهة األواملسماة
م( 5215/ـه515 بن مّماتي )ت. ألسعد "قوانني الدواوين" وجهها الفاضل كتاب

 .(11)يوبيالسلطان صالح الدين األ يش يف عهدرئيس ديوان اجل
للطيف عبد ا إليهأشار  وهذا ما ،نه كان يوقرهمأ بالعلماءمظاهر عنايته  منو

القاضي عند والرعاية  ،باالحرتام أنه حظي م(5215/ـه525 )ت. البغدادي
فاختار  اجلرايات،جرى عليه وُت ،دمشق إىل واقرتح عليه الرجوع ،الفاضل

يوقر بأن  ابن سيناء امللك وكيله الشاعروأوصى القاضي الفاضل  ،غدادي مصرالب
 .(15)وعّرف به رجال الدولة ،ومنح له  العطايا واهلدايا ،ارهد البغدادي فانزله

وعالقته  علمهم يف املساجد واملدارس،يبني تشجيعه للعلماء على نشر  ماوهذا 
 ،الوثيقة بهم وفضال عن ذلك انه كان يشارك ويناقش يف بعض القضايا العلمية

 حد معاصريه )ت.ه عبد اللطيف البغدادي وهو أأورد ماومن ذلك 
نا عليه فدخل :حيث قال م( واصفا القاضي الفاضل ملا زار مصر5215/ـه525
ثنني ووجهه وشفتاه وهو يكتب وميلي على ا ،لبرأس وقشيخا ضئيال كله  فرأينا

 ،أعضائهنه يكتب جبملة وأ إخراج الكالم،حرصه يف  تلعب ألوان احلركات لقوة
وفتحت  هاوجاؤ إذاحتى » عن قوله سبحانه وتعاىل: (وسألين )القاضي الفاضل

ولو » وأين جواب لو يف قوله  تعاىل: ذا؟إأين جواب  .(15)«وقال هلم خزنتها أبوبها
كثرية ومع هذا فال يقطع الكتابة وعن مسائل  .(15)«سريت به اجلبال قرآناأن 

 الفاضل كانومن خالل هذا النص يتضح لنا جليا أن القاضي  .(15)واإلمالء
 معهم.تباحث يبني علماء عصره و املناقشات العلمية يشارك يف
ينب  إذعصره  شعراء وينقد ،الشعروق ذذلك كان الفاضل يت إىلضافة وباإل
ذلك  ثقافته، ومنعلى سعة  بأسلوب يدلة يف أشعارهم وداإلبداع واجل مواطن

مدح فيها صالح  اليت قصائدهم( يف 5255/ـه515انتقاده للشاعر ابن سيناء امللك )
 يف قوله: األيوبيالدين 

 وخيضر منها نضرة فهو سندس      يزخرف منه وجهها فهو جنة
 (41)فرمبا      يعزل  بيت احلسن منه  يكنسصليين وهذا احلس باق  

السني ذلت  ، وقدقصيدة فائقة يف حسنهاوال :الفاضل قائالرد القاضي ف
أردت أن أكنسه من  وبيت )يعزل يكنس( .فلو أنها الراء ملا زادت وانقادت
يناء امللك قد دافع وكان ابن س. (45)فان لفظة الكنس غري الئقة يف مكانها القصيدة،
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م( 512/ـه251 ابن املعتز )ت.ه اللفظة حمتجا بالشاعر واألديب هلذ استعمالهعن 
 وال يقلد ن ابن املعتز غري معصومأل أن حجته مل تكن مقنعة القلقشنديثم يعلق 

 .(42)فقط يف الصواب إال
تنشيط احلياة  اضل عند هذا احلد بل انه شارك يفمل تتوقف جهود القاضي الفو
يف  وهذا ما جتلى ،القرن السادس اهلجري احلادي عشر امليالدي خالل األدبية

هذه و والنواب. واألمراء ،امللوك القضايا إىلشتى  الرسائل يفمن  حتريره لعدد كبري
م( عددا منها يف 5215/ـه515 أبو شامة )ت. حفظوقد  تارخيية. قيمةلرسائل ا

واالعتبار املواعظ "م( يف كتابه 5545ـ/ه541 )ت. املقريزيأورد ، والروضتنًيً كتابه
وهي تعد من  ،وفة باملياوماتراملع مذكرات الفاضلا من عدد "واآلثاربذكر اخلطط 

ملصر  والعسكرية ،للحياة االجتماعية واالقتصادية واإلداريةاملصادر التارخيية 
 األيوبيني السالطنيحلث  ه.كما وجه الفاضل رسائل(41)األيوبي خالل العصر

وهلذا كان له دور يف  (44)اإلسالميةالدولة  ومحاية أراضي ،ملواجهة الصليبيني 
 اليت وقعت سنة بعد معركة حطني األيوبيحققها صالح الدين  اليت االنتصارات

صالح الدين األيوبي نفسه  سلطانال عرب عن ذلكأوقد  (41)(م5555/ـه151)
 .(45)ملكت البالد بسيوفكم بل بقلم القاضي الفاضل أني اتظنو القائال: 
 الدر النظيم من ترسل"مثل  للفاضل رسائل أخرى مجعت وحققتو
 .وغريها (45)"احلجازية والرسالة" ،(45)والسالم ورسائل عن احلرب ،(45)"الرحيم
 .(11)"من ترسل القاضي الفاضل مكاتبات" عت رسائله أيضا يف خمطو  بعنوانومج

حيث  (15)م(5455/ـه525 )ت. القلقشنديهذه الرسائل باهتمام  وقد حظيت
ويف  .(12)األيوبيللرسائل يف العصر  مناذجاباعتبارها  "األعشىصبح  "ذكرها يف كتابه

سرية امللك املنصور " بــ املوسومسب للفاضل ُنالكتاب الذي  إىلهذا الصدد نشري 
 ؛صحيحغري م( فهو نسب 5515/ـه5155 .ذكره حاجي خليفة )ت الذي "قالوون

وذلك  املنصور مولد امللكقبل  (م5211/ـه155)سنة يف ألن القاضي الفاضل تو
 )ت. العسقالنيشافع ابن علي  تأليفمن  والكتاب هو ،(م5221/ـه521)يف سنة 

ديوان قام بتحقيقه  أشعاره يفمعت ُج الشعر فقد يفوأما و .(11)م(5125/ـه511
 .(14)م5555الدكتور أمحد بدوي سنة 
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 الشخصياتكان من  القاضي الفاضل نستنتج أن سبق ذكره ما بناء على :اخلامتة
 ،ري دولة بين أيوبيالوسيط وهذا ملا له من دور يف تس اإلسالمي التاريخ يفالبارزة 

 يف انشغاالته ورغم اليت كانت تواجهها. لألخطاروالتصدي  ،وتوطيد نفوذها
هذا مل مينعه من تنشيط احلياة العلمية يف مصر كما ذكرنا آنفا فإن جهاز الدولة 
تلف مدن وأقاليم العامل يف جلبه للعلماء من خم وهذا ما تبني ،وبالد الشام
نشر العلوم الشرعية  على تصنيف الكتب ومنحهم اهلدايا وتشجيعهم ،اإلسالمي

 وهذا ما ،األدبية من خالل رسائلهيف احلياة  أيضا ساهمو يف املساجد واملدارس.
 يف احلياة العلمية. يؤكد دوره البارز
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- 514 - 
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 .51ية:اآل، سورة الزمر -15
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علي بن أمحد ؛ 124ص 52ج ،ـه5451 ،أبو ظيب ،الثقايف اجملمع ،5 . ،األمصارممالك 
-251ص 2ج، د.ت ،بريوت ،الكتب العلمية دار ،اإلنشاءيف صناعة  األعشىصبح  ،القلقشندي
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 ،241ص.ص، 2ج. ،املصدر السابق ،ابن شاكر ؛255ص 2ج ،ابن خلكان، املصدر السابق -42

245. 
 .51ص ،املرجع السابق عاصي، -41
 .115 ،111ص.ص اني، املرجع السابق،دج -44

وقعت فيها معركة بني اجليش اإلسالمي بقيادة صالح الدين  قرية بني طربية وعكا، حطني: -41
 ،ياقوت احلموي» م5555/ـه151 وذلك سنة ،األيوبي والقوات الصليبية فانتصر فيها املسلمون

 املرجع السابق، ،؛ احلريري«554ص 5ج ،م5551 ،بريوت ،صادر دار ،1 . ،معجم البلدان
 .221ص5ج ،املرجع السابق؛ الزركلي، 55ص

ابن  ،عبد احلي بن أمحد بن حممد ؛114ص 5ج، د.ت مرآة الزمان، سبط ابن ا جلوزي، -45
عبد القادر وخرج أحاديثه  حممد  االرناؤو ، حتقيق شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، العماد،

 . 111ص 5ج م،5555 ،دمشق ،دار ابن كثري ،5 . األرناؤو ،
 .«55ص ،املرجع السابق احلريري،» م5555 ، القاهرة،قام بتحقيقه: الدكتور أمحد بدوي -45
 .«55ص ،نفسه ،احلريري» م5554 ،حممد نعش، القاهرةقام بتحقيقه الدكتور  -45
نقله إىل العربية  تاريخ األدب العربي، ،بروكلمانل كار»وجد هذا املخطو  بالفاتيكان ي -45

 .«55ص. 5ج القاهرة، ،1 . عبد احلليم النجار،
 القاضي الفاضل،» ،421 الرمز العربي: ،، يربنالوطنية بأملانيا ملكتبةاملخطو  يف ايوجد هذا  -11

 .«الورقة األوىل ،القاضي الفاضل مكاتبات من ترسل

الدكتور  ودراسة وحتقيقا أذكر منهم: الفاضل مجعا ن الذين اهتموا برسائلومن املعاصري -15
الرسائل احلربية نشر يف جملة اجلامعة  والباحث حممد نعش، الفن ومذاهبه، شوقي ضيف يف كتابه

رسائل الفاضل السياسية  والباحثة معالي عبد السالم احلليب، ،15عددال ،اإلسالمية باملدينة املنورة
ودراسة وهو حبث مقدم  م( حتقيق5551-5555/ـه155-154) يف عهد صالح الدين األيوبي
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م، 2151، قسم التاريخ .غزة متطلبات املاجستري يف التاريخ، اجلامعة اإلسالمية،الستكمال 
رسالة دكتورة يف األدب  أدب الرسائل يف العصر األيوبي، احلريري، الرؤوفوالباحث عبد 

بريوت  ،والياس خملوق يف رسالة مقدمة يف اجلامعة األمريكية ؛د.ت ،جامعة دمشق العربي،
 .وغريه م5555 للحصول على درجة أستاذ علوم

 .151ص دجاني، املرجع السابق، -12

 ةوكال املصنفني، ثاروآ هدية العارفني أمساء املؤلفني ،البغدادي ابانيالبإمساعيل بن حممد  -11
 ،512ص.ص 1ج املرجع السابق، ،كليالزر؛ 454ص 5ج ،م5515 ،إسطنبول املعارف اجلليلة،

 .5155ص 2ج املرجع السابق، حاجي خليفة،؛ 511

 .124ص 52ج املصدر السابق، العمري، -14
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 تأثريات الوجود العثماني

يف بعض مناحي احلياة االجتماعية والثقافية يف اجلزائر

 

 الدكتور سعيود إبراهيم

 أبو القاسم سعد اهلل 2جامعة الجزائر 

 

منذ سقوط غرناطة أخر يتزايد على املغرب االسالمي األوروبي  اخلطر بدأ: ةتوطئ
م، ومنذ ذلك التاريخ ازداد 5412معاقل املسلمني يف األندلس يف يد اإلسبان سنة 

وقويت أطماعهم على مالحقة األندلسيني الذين فضلوا اهلجرة  محاس اإلسبان
 على الرّدة.

غاراتهم وحتّرشاتهم على سواحل املغرب االسالمي يف بداية  بدأ اإلسبان
القرن السادس عشر، وأخذ ملك إسبانيا بنصائح الكاردينال "مخينس" فاحتّل املرسى 

وطرابلس بعد ذلك ، ثّم جباية م5151، تاله احتالل وهران سنة م5151نة الكبري س
، ومل يقف اخلطر االسباني عند هذا احلد، فقد مشل مناطق ساحلية م5155يف سنة 

أخرى منها: تنس وشرشال ودّلس ومستغامن، ووصل اإلسبان حتى صخرة 
املغرب كّلها يف  البينيون الواقعة يف مدخل ميناء مدينة اجلزائر، مما جعل منطقة

 خطر، حينئذ كيف تنجو اجلزائر؟
وتصطدم املسيحية  )عروج وخري الدين( تنجو اجلزائر بقدوم اإلخوة بربروس

يف جزيرة جربة، ومنها  م5154باإلسالم من جديد، بعد أن استقر األخوان سنة 
، انطلقا يف الغزو البحري يف البحر املتوسط بشّن محالت على السواحل اإلسبانية

 ومنذ ذلك احلني ذاع صيتهما.
استنجد أهالي جباية باألخوين بربروس، فاستجاب عروج للنداء وحاول 

ولكنه مل يفلح، فانسحب إىل م 5151و م5154و م5152ختليص املدينة يف سنوات 
جيجل اليت اختذها هو وأخوه خري الدين قاعدة بعد أن طردا منها احلامية اجلنوية 

زائر مهددة باالحتالل اإلسباني استجاب األخوان لطلب ومّلا أصبحت مدينة اجل
، وهي السنة اليت نّصب فيها م5151أهالي مدينة اجلزائر واجتها إىل اجلزائر سنة 

 .عروج نفسه حاكما على مدينة اجلزائر
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، أضحى تعيني م5151ارتبطت اجلزائر بعاصمة اخلالفة العثمانية رمسيا سنة 
العثمانيني وحدهم وكان خري الدين بربروس أول الوالة من صالحيات السالطني 

حاكم أقّر السلطان سليم األول تعيينه، وليدعم مركزه وسلطته باجلزائر أرسل 
السلطان العثماني للوالي اجلديد يف اجلزائر ألفني من اجلند االنكشاري، كما مسح 
 للمتطوعني بااللتحاق هناك وبذلك تشكلت النواة األوىل للجيش االنكشاري

 باجلزائر
ومنذ التحاق اجلزائر بالدولة العثمانية، شكل الرصيد الثقايف هلذه األّمة، اجلسر 
الذي ربط قّيم املاضي مبعطيات احلاضر، فكان مبثابة السياج الذي أكسبها املناعة 
ومّكنها من التطور بل وحّفزها على االسهام احلضاري، الذي مجع بني عمق 

 األصالة وجديد احلداثة.
ما يالحظ أن العالقات الثقافية بني العاصمتني )اجلزائر واسطانبول( يف الفرتة و

العثمانية مل تكن معدومة. فمنذ نهاية القرن السادس عشر أصبح بعض الكتاب 
يتحدثون عن اجلزائر باعتبارها )اسطانبول الصغرى( ملا توفر فيها من البضائع 

لمكانة املرموقة اليت أصبحت عليها واحلرف واملؤسسات الدينية والعلمية وكذلك ل
 . يف البحر األبيض

نتج عن استقرار األتراك العثمانيني يف اجلزائر رصيدا ثقافيا، والسبب يف 
، إذ البد اعتقادنا يعود إىل الرتكيبة السكانية، ويف مقدمتها تركيبة العنصر الرتكي

والعسكرية والثقافية.  من اإلشارة إىل أهميته من الناحية االجتماعية واالقتصادية
ومن هنا جيدر بنا احلديث عن اللسان اللغوي العثماني وأثره يف التواصل يف 

 اجلزائر.
 :اللسان اللغوي العثماني وأثره يف التواصل يف اجلزائر

تطور يشمل  -كالكائنات احلية-واملفردات أصول وجذور، لكن هلا للكلمات 
ها عرب مسارات وانعطافات إىل استخدامات معانيها ودالالتها وإحياءاتها، ويؤدي ب

 . جتعل منها مصطلحا يغطي بدالالته قطاعا أو حقال معينا من املعرفة اإلنسانية
يف دراسته حول الكلمات الرتكية،  وأشار الشيخ "حمّمد بن أبي شنب"

كلمة من رتب عسكرية،  134والفارسية الباقية يف العامية اجلزائرية عدد ما يقارب 
ئف ادارية، وحرف وأمساء ختص األكل، واللباس، باإلضافة إىل متنوعات ووظا

 .    أخرى. ونشري هنا إىل ضرورة زيادة األمثال الرتكية اليت استعملت يف اجلزائر
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وملعرفة الكلمات اليت كانت تستعمل من طرف عامةة النةاس أو املقةربني مةن     
اعي، أو بفضةل عالقةات   األتراك العثمانيني حبكم وظةائفهم أو مركةزهم االجتمة   

الطرفني مع بعضهما البعض، وذلك من أجل الوقوف على مدى تةثثر اجلزائةريني   
"محةدان  ة بهذه اللغة، عدنا إىل بعض املصادر والوثةائق نةذكر منهةا كتةاب املةر ة لة      

خوجة"، ورحلة "ابن محدوش"، ومذكرات "احلاج أمحد الشريف الزهةار" هةذا األخةري    
ف وميثل هذا املنصةب نقطةة احتكةاك كةبرية بينةه وبةني       توىل منصب نقابة األشرا

احلكام، وتضمن كتابه مذكرات الكثري من الكلمات اليت جاءت يف صياغتها توحي 
 بثنها جزء من رصيده اللغوي.

 جماالت التأثري العثمانية:

جلبت مدينة اجلزائر، باعتبارها القطب الغربي للدولة العثمانية بعد اسةطنبول،  
ني يف اجلاه واملال والوظائف. وهكذا توافةد عليهةا الفقهةاء والعلمةاء     أنظار الراغب

 .والدراويش كما أّمها املغامرون من كل صنف
صاحب الوجود العثماني يف اجلزائر من الناحية السياسةية، تقسةيمات إداريةة،    

مساء لوظائف ختص السلطة احلاكمةة،  أنتج عنها ادخال ألقاب، ورتب عسكرية و
 . حرف واحلرفينيوحتى أمساء لل

 االداري: اجملال -
امتاز النظام اإلداري للجزائر العثمانية باحرتامه للتسلسل التدرجيي للمناصب 
اإلدارية، الذي تؤخذ فيه بعني االعتبار صالحيات املوظفني ونوعية املهام اإلدارية 

مل املنوطة بهم، وبالتالي أصبح من النادر أن جند موظفا مياثل عمله اإلداري ع
موظف  خر أو يتعارض معه، ومما يالحظ على هذا التوزيع احملكم للمهام 
اإلدارية أن أصبح اجلهاز اإلداري للجزائر العثمانية ذا تركيب هرمي يتبّوء قمته 
الداي )احلاكم األعلى( وحيتل أعلى املراتب اإلدارية به املوظفون السامون ويشكل 

والقادة العسكريون "األغوات" وحكام  الكّتاب الرمسيون للدولة "اخلوجاباشي"
األقاليم "البايات" بنيته األساسية، بينما يؤلف قاعدته مجاعة الشواش وصغار 

 .املوظفني "اخلوجات"
ومن املصطلحات العثمانية املتداولة يف اجلزائر إداريا، واليت تقوم عليها العالقة 

 بني السلطة و عامة الشعب نذكر: 
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ة، أكرب التقسيمات اإلدارية يف الدولة العثمانية فقد كانت اإليالة: وتعين والي
، وعرف الدولة مقسمة إداريا إىل إياالت، وكان يشرف على اإليالة أمري األمراء

واجلزائر من الواليات  عندنا يف اجلزائر بيلرباي أي باي البايات أو أمري األمراء
ت أيضا أوجاق جزائر غرب العثمانية اليت لّقب بعض والتها بهذا اللقب، ومّسي

 أو دار اجلهاد.
إىل سنة  م5151ومّسي عهد الوالة األوائل بعهد "البايلربايات" وامتد من سنة 

 وعلج علي، ومن هؤالء نذكر خري الدين، وحسن باشا، وصاحل رايسم5117
وطيلة فرتة البايلربايات، عمل الوالة على إرساء دعائم احلكم العثماني يف 

وتعزيزه ملواجهة األخطار اخلارجية وال سيما  شكيل أسطول حبرياجلزائر، وت
 .اخلطر اإلسباني الذي مافتئ يهدد السواحل اجلزائرية

البايليك: أي املقاطعة أو الناحية اليت يرتأسها الباي. وهذه الكلمة ال تزال 
مستعملة حتى يومنا هذا ، كثن نقول مثال رزق البايلك من أرض أو عقار تابعة 

 لطة الدولة أو طريق البايلك وهو الطريق العام.لس
إىل م 5111وقد قسمت اجلزائر من الناحية اإلدارية يف العهد العثماني ابتداء من 

 أربعة بيالك أو أقاليم وهي:
دار السلطان: وتضم اجلزائر العاصمة وضواحيها، وهي خاضعة مباشرة  

 لسلطة احلاكم.

 بايلك التيطري: عاصمته املدية. 

 ك الشرق: عاصمته قسنطينة.بايل 

بايلك الغرب: عاصمته مازونة ثم معسكر وانتقلت إىل وهران بعد  
 م5712حتريرها من اإلسبان سنة 

وكان احلاكم يعني على رأس كل بايلك "بايا" وتتمثل مهام البايات يف تسيري    
 شؤون أقاليمهم واالشراف على القوات العسكرية النظامية وغري النظامية، ومجع

الضرائب، كما كانوا مطالبني بالتوجه إىل اجلزائر مّرة كل ثالث سنوات ليسّلموا 
عائدات بيالكهم إىل اخلزينة، ويقدمون تقاريرهم عن األوضاع العامة يف املناطق 
اخلاضعة هلم. وكان يتّم يف نفس الوقت تعيينهم أو عزهلم، وذلك وفقا ملا يقدمونه 

 .وانهمن العائدات واهلدايا للداي وأع
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الوجاق: أصلها أوتشاك أي املوقد وتطلق على الواليات أيضا، وقد وردت يف 
 .مذكرات الزهار: "...ومما أنعم به على الوجاق..."

سنجق: معناه اللغوي العلم أو اللواء اخلاص بالدولة، وسنجقدار نعين به 
 .حامل اللواء

اني لكبار احلكام القفطان: اخللعة ويصنع بإسطنبول، يرسله السلطان العثم
باجلزائر كشعار لتسلم احلكم، وهو نوع من املالبس اخلارجية أو ما يسمى بالبشت 
أو العباءة أو الرداء الذي كان السلطان يكسيه ملوظفيه أو واّلته يف اإلياالت أو 
وزرائه معربا عن رضائه عنهم، وهلذه اخللعة درجات، ويسمى الذي يكلف 

 .سي"بإلباس اخللعة "قفطان اغا
تشريفاتي: وظيفة استحدثت يف عهد سليمان القانوني، ويطلق على القائم 
بهذه الوظيفة املسمى تشريفاتي أفندي ويقوم مبتابعة تنفيذ املراسيم احلكومية، 
وهذه املراسيم يطلق عليها الفرمان وهو األمر السلطاني املكتوب وخيص قضية من 

 .القضايا
سلطان العثماني املقدمة من طرف الداي البشكاش: اهلدية التقليدية لل

بعث البشكاش إىل  م5151اجلزائري، يقول الزهار يف هذا الشثن "...ويف هذه السنة 
 .الدولة العلية "

وورد يف إحدى الرسائل اليت وجهها حسن، باي وهران إىل الداي حسني يف 
بشكاش  م، جاء فيها: "أننا قد وجهنا حلضرة سيدنا العالية5127هة/5242عام 

عاشوراء مثل العادة. كما وجهنا لكم البشكاش املعلوم لكم، ولداركم السعيدة، 
ر موألوالدكم مثلما جرت به العادة القدية... أدامها اهلل عادة مستمرة الدوام على 

 .الليالي واأليام"
ومعروف أن السلطان العثماني كان يتمتع بسلطة منح كل ألوان التكريم 

صب الرفيعة وينزعها حني يشاء. ومن هذه األلقاب نذكر ألقاب والقيادة و املنا
 .الوالة، وألقاب كبار رجال الدولة، واأللقاب العسكرية، والدينية

، الباشا: استخدمت كلقب حلكام بعض الواليات العثمانية ومنها اجلزائر
، حيث عمدت الدولة العثمانية إىل نظام الباشوات املعينني ملدة ثالث سنوات

هو نظام طبقته ايضا يف  سيا الصغرى ويف بعض املناطق األوروبية. واستند حكم و
الباشوات على قوتني، األوىل املؤسسة العسكرية الربية أي اجليش االنكشاري، 
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والثانية املؤسسة العسكرية البحرية أي  وهو ما اصطلح على تسميته باألوجاق
 طائفة رياس البحر.

( فّكر يف التحالف مع م5111-5112كم يف اجلزائر )مّلا توىل الباشا خضر احل
وعزم على حتقيق مشروعه لكن اجلند  ومع "مجاعة الكراغلة" "طائفة الرياس"

 .عارضوه معارضة شديدة
الداي: تعين اخلال، وتعين السيد، وكان هذا اللقب ميثل قمة هرم السلطة يف 

ل مراحل احلكم العثماني اجلزائر، و تعّد مرحلة حكم الديات يف اجلزائر من أطو
 م.5135م إىل 5175يف اجلزائر ، وامتدت من 

أصبح الداي املسؤول عن جهاز احلكم باإليالة اجلزائرية واملمثل الشرعي 
احلاكم املستبد والسيد ئر فهو حسب تعبري بعض املصادر: "للسلطان العثماني باجلزا

رية مرادفا لكلمة سيدنا أو املطلق الصالحية بإيالته" يرد امسه يف الوثائق اإلدا
أفندينا، كما أن وثائق احملاكم الشرعية تورده بهذه العبارة "األمني اهلمام فخر امللوك 

 .العظام موالنا الداالتلي السيد..."
ولعل هذه األلقاب اليت اكتسبها داي اجلزائر تعود إىل املكانة اليت أصبح حيتلها 

الداي العملي، وكان قبل ذلك يكتفي بعد أن مجع منصب الباشا الشريف وظيف 
بلقب الداي، بينما لقب الباشا كان من اختصاص مبعوث السلطان العثماني إىل 

 .اجلزائر. الذي له أحقية متثيل الباب العالي لدى ديوان اجلزائر
وهو أعلى منصب يف  متّتع الدايات باأللقاب الشرفية مثل لقب مري مريان

ول لصاحبه احلصول على نيشان ذو الطفرين ونزول الدولة العثمانية الذي خي
منزلة بايالر باي الروميلي وهو أعلى منصب يف الدولة العثمانية  نذاك، وهذا ما 
دفع بعض املؤرخني إىل القول بثن الدايات كانوا جيمعون ألقاب السلطة كلها رغم 

 ومن املوظفني نذكر: بقائهم ضمن النفوذ واهليمنة العثمانية
املختص باإلشراف على اخلزينة فقد أوكل إليه أمر حراستها وإيداع  جي:اخلزنا

مصادر دخل الدولة بها يف شكل نقود ومقتنيات مثينة مع االشراف على وجوه 
االنفاق املختلفة كدفع أجور الوجاق )فرق اجلند( وهذ ما أصبغ عليه لقب 

البايليك من صاحب اخلزينة وجعله يتميز عن الكاتب البسيط املكلف مبالية 
نفقات ومصاريف واملدعو هو األخر باخلزناجي أو الباش خزناجي املقيم بإحدى 

 .مراكز البايليك الثالث )قسنطينة واملدية ووهران(
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بيت املاجلي: وهو املوظف املشرف على مصلحة األمالك والثروات اليت تؤول 
إذا انعدم ورثة إىل الدولة بعد موت أصحابها أو استعبادهم أو فقدانهم، فيما 

شرعيون هلم من إخوة أو أبناء أو أقارب، وهلذا ينحصر العمل األساسي لبيت 
املاجلي يف تصفية األمالك اليت ليس هلا ورثة، مع االشراف على مراسيم الدفن 
وأمور املقابر، وبيع الرتكات واألمالك اليت ليس هلا ورثة أو املصادرة من طرف 

 السلطة احلاكمة.
: وهو موظف سام يراقب النشاط البحري وأعمال الرتسانة وكيل احلرج

البحرية حيث تصنع السفن، وكذلك االشراف على تهيئة عتاد احلرب وتوزيع 
غنائم البحر، وتتوسع صالحياته يف بعض األحيان إىل الشؤون اخلارجية 

 .والعالقات الدولية
هذه الكلمة خوجة: كاتب أو رئيس الكتاب والدواوين، وتعين املعلم، وأصل 

فارسي تعين: السيد، أو رب البيت، وجند هذه الكلمة يف اجلزائر تستعمل يف 
 مقدمة الكلمات اخلاصة ببعض الوظائف مثل:

خوجة اخليل: املعروف باللغة الرتكية  ت خوجاسي وهو موظف سام يدير 
أمالك البايليك ويشرف على مواشي الدولة اليت يتكفل األهالي بتقدميها يف شكل 

وكذلك خوجة القصر ويدعى يف بعض األحيان "خوجة الباب"  .رائب عينيةض
وهو املكّلف بفتح أبواب القصر وغلقها عند استقبال ضيوف القصر أو الوافدين 

، وخوجة الزرع، وخوجة العيون، وخوجة على احلاكم، وخوجة الرحبة
 ، وخوجة امللح، وخوجة اجللد، وخوجة الفحم، وخوجة الوزناجلمارك

ورد ذكر . ولّقب أيضا صاحب كتاب "املر ة" محدان بن عثمان أيضا باسم خوجة
خوجة عند الزهار يف قوله: "وعندما كملت أيام الضيافة كما هي العادة، وودع 

 ."ه األمري عمامة مربجة مثل اخلوجةاألمري، ألبس
 العسكري: اجملال -

طابعه العسكري، فالعمل امتاز النظام اإلداري للجزائر يف العهد العثماني، ب
العسكري كان أفضل وسيلة وأقصر طريق لنيل أعلى املناصب وأرقى املهام يف 
السلك االداري، وهذا ما جعل صالحيات املوظفني تكتسي صبغة عسكرية 
واضحة، مما قلل من الطابع املدني إلجراءات اإلدارة اجلزائرية  نذاك. ولعّل هذا 
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الذي كان مييل إىل احلياة العسكرية ويفضل ناتج عن طبيعة العنصر الرتكي 
 .اسلوبها يف معاجلة األمور

وقد ترتب عن هذا النظام، وجود ألقاب وأمساء ظلت متداولة على ألسنة 
 اجلزائريني منها:

اآلغا: أصل الكلمة فارسي وتعين السيد، وقد استعملها األتراك لدالالت 
تطلق على الضباط األمنيني مثل منها: كانت  عديدة وخاصة يف اجملال العسكري

االنكشارية، استعمل هذا اللقب يف اجلزائر للداللة على القائد لدى بعض القبائل 
ويسمى  غا العرب، و غا العرب هذا وهو قائد فرسان من القبائل املوالية للسلطة 

 .حملالت، وإرضاخ القبائل املتمردةالعثمانية واليت تشارك يف ا
ي تعين االسطول احلربي، وردت هذه التسمية عند الزهار الدونامنة: لفظ ترك

وكذلك الدونامنة الثالثة وأعماهلا "...تويف السلطان  سفر الدونامنة يف قوله:
فثرسل الباشا الدونامنة  5517مصطفى، وتوىل بعده أخوه السلطان عبد احلميد سنة 

 .الثالثة..."
جلمع الضرائب على  يت خترجاحمللة: مجعها احملال، وهي الفرقة العسكرية ال

مستوى البايليك، وتدوم احمللة ثالثة أشهر أو أكثر. وتثخذ يف بعض األحيان شكل 
احلملة التثديبية، ولعّل من أبرز احلمالت التثديبية، تلك اليت اعتاد حكام اجلزائر 
العثمانية جتريدها على منطقة ورقلة على فرتات متوالية، إثر ضم حسن  غا 

 .( مناطق احلضنة والزاب وإبقاء حامية تركية )نوبة( مبدينة بسكرةم5145)
النوباجنية: مفردها نوباجني، وتعين رجال احلرس الذين يتناوبون على احلراسة، 

، وجند كلمة قشلة: التكنة، وكلمة "وقعد عند باب دار امللك يف مكان كبري النوباجنية"
 رجوا الشنضاض...وأخ" ر"يف مذكراته:املتارز: األماكن احملصنة، إذ يقول "الزها

 ."...من املتارز )اجلنود املسلمون(
البينباشي: وهو القائد العسكري الذي يقود حتت إمرته حنو ألف من العساكر، 

 .ويسمى أيضا رأس األلف
 :االستنتاجات حول التفاعل اللغوي بعض

أثر اللغة  إذا كان لكل حبث تارخيي استنتاجاته، فخالصة حبثي هذا عن موضوع
العثمانية يف اللسان اجلزائري منذ التحاق اجلزائر بالدولة العثمانية وإىل اليوم ال 
ميكن توضيحه خمتزال يف جدول حسابي لعدد من الكلمات والعبارات يف سياق 
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دي إىل ؤأن هذه األحباث جيب أن ِت، ال بل متداولةمدلوالت موحدة ومتطابقة و
ها املتعلق بالتاريخ بني املؤسسات مية وخاصة يف شّقتطابق يف واقع العالقات العل

  ابر البحث يف كل من اجلزائر وتركيا.خمالعلمية ومراكز و
اليت حتول دون  أن هذا التفاعل اللغوي سيؤدي حتما إىل إزالة العوائق واملوانع

إقامة عالقات علمية ثقافية، يتّم مبوجبها التنقيب عن الوثائق بغية الوصول إىل 
إىل التحقق العملي املتطابق مع  من االحتماالت النظرية لالنتقالج علمية، نتائ

الوقائع التارخيية يف كال البلدين، عندها ستدعم اآلراء حبقائق وشواهد للعبور من 
 املقدمات إىل النتائج.

ضيق  وهإن ما يعرتي أحباثنا يف العالقات اجلزائرية العثمانية بصفة عامة، 
اآلراء، بل ومن املواقف يف املواضيع املختلفة ومنها موضوع  بدائرة منإحاطتها 

 التفاعل اللغوي وأثره على االجتاهات الفكرية يف اجلزائر وتركيا.
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 اهلوامش:

                                                           

اليونانية التابعة ورد يف كتاب غزوات عّروج وخري الدين، أنهما حبارين من جزيرة مدلي  1
 للدولة العثمانية. ينظر: 

مؤلف جمهول: غزوات عروج وخري الدين، تصحيح وتعليق عبد القادر نور الدين . مطبعة  -
 .7، ص5134الثعالبية، اجلزائر 

، 5712-5412ينظر أيضا أمحد توفيق املدني: حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر وإسبانيا  -
 .5114اجلزائر  املؤسسة الوطنية للكتاب،

 وأيضا املقال الوارد يف اجمللة اإلفريقية ألرنست وتبالد. -

- Watbled (Ernest), « Etablissement de la domination Turque en Algérie. » in. R.A, 

n°17, 1873, pp 297-298. 
الكتاب  . دار5135-5155شويتام أرزقي: نهاية احلكم العثماني يف اجلزائر وعوامل انهياره  2

 .55-55، ص2555العربي، اجلزائر 
 حول مسثلة التحاق اجلزائر بالدولة العثمانية ينظر:  3
عبد اجلليل التميمي: " أول رسالة من أهالي مدينة اجلزائر إىل السلطان سليم األول " اجمللة  -

 .525-551، ص ص 5171التارخيية املغربية، تونس

- Henri de Grammont, Histoire d’Alger sous la domination turque (1518-1830), 

présentation de Lemnouar Merouche, éds Bouchène, Paris 2002. 
 ،2551، دار الرائد، عامل املعرفة اجلزائر3القاسم سعد اهلل: أحباث و راء يف تاريخ اجلزائر، ج أبو 4

 .511ص
لكن األصول مل تكن تركية بل أصبحوا  إن السواد األعظم يف "املؤسسة العسكرية" كان تركيا، 5

أتراكا أو "تعثمنوا". ويف العهد األول كانت بالد األناضول أهم منطقة يتوافد منها "األتراك" وال 
سيما من أزمري وبورصة، ودنيزلي، وديار بكر، وقازداغ. أما "األتراك" غري األناضوليني فكانت 

سطنبول، ومن حبر إجية، ومدلي وكريت وقربص أصوهلم من ألبانيا، ومن البوسنة، وأدرنة، وا
مقاربة اجتماعية  5135-5755 احلرف واحلرفيون مبدينة اجلزائر غطاس عائشة: ورودس. ينظر:

 .2557اجلزائر  ANEPاقتصادية. منشورات   -
مناهج. املركز العربي لألحباث ودراسة  -مدارس  -وجيه كوثراني: تاريخ التثريخ، اجتاهات  6

 .27ص 2552، بريوت 5ط السياسات.
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أديب وباحث يف جمال الدراسات اللغوية و األدبية، اهتم بالرتمجة وحتقيق املخطوطات  7
م بنواحي املدية ثم انتقل إىل دار املعلمني باجلزائر، وخترج منها سنة 5111النفيسة، ولد سنة 

مبجمع اللغة  5125م، مارس مهنة التعليم، ثم تابع دراسته اجلامعية. انتخب عضوًا سنة 5111
م إىل 5124، التحق جبامعة اجلزائر سنة 5122العربية يف دمشق، وحصل على دكتوراه دولة سنة 

". ينظر: "الكلمات الرتكية والفارسية الباقية يف العامية اجلزائريةم. من مؤلفاته:  5121أن تويف سنة 
 .357م، ص5111ة، اجلزائر معجم مشاهري املغاربة، جامعة اجلزائر، املؤسسة الوطنية للطباع

8- Mohamed Ben Cheneb : Mots Turks et Persans Conservés dans le Parler Algérien, 

préface    Hédi Bencheneb, Flites Edition, 2009, p13. 
من العلماء أمثلة عديدة على ورود هذا النوع من املثقفني الذينى كانت مهمتهم بالدرجة  9

ونشر العلم، ومن هؤالء حممد بن علي اخلروبي املعروف بالطرابلسي والذي  األوىل التدريس
قدم من السلطنة العثمانية إىل اجلزائر ثم قام منها مبهّمات دبلوماسية يف املغرب األقصى قبل أن 
يستقّر به املقام باجلزائر وقد ساعد أيضا على نشر الطريقة الزروقية بني طلبة اجلزائر. ومنهم 

ح اهلل الذي استقر به املقام يف قسنطينة بعد أن انتقل بني سورية واسطنبول ومدينة الشيخ فت
اجلزائر، وقد أصبح يف قسنطينة شيخ العلم والتصوف وعّدة معارف أخرى، ووصل به األمر أن 
أصبح خطيبا ومفتيا، وهناك أخرون غري ِهؤالء فقد ذكر عبد الكريم بن الفكون شخصية املوىل 

ن اسطنبول ووصفه بثوصاف العلم والتجلة، وقال عنه أنه نزل عنده بقسنطينة علي القادم م
وكانت معه مكتبة عظيمة، وبعد ذلك توجه إىل مدينة اجلزائر فعظمه قادتها واستقبلوه استقباال 
فخما، ثم دارت عليه الدوائر يف ظروف غامضة، مل يذكرها ابن الفكون، حتى خرج إىل تونس 

 . 517-511سعد اهلل، املرجع السابق. ص ناجيا بنفسه. ينظر: 
 حول احلرف واحلرفيني ينظر: غطاس عائشة: املرجع السابق. 10
ورقات جزائرية دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر يف العهد سعيدوني ناصر الدين:  11

 .212. ص.2555، 5العثماني. دار الغرب اإلسالمي بريوت، ط
حات العثمانية التارخيية، مطبوعات مكتبة امللك سهيل صبان: املعجم املوسوعي للمصطل 12

 .41،ص2555فهد الوطنية، الرياض، 
لقب وظيفي. عرف هذا اللقب منذ العصر العباسي وكان أول من تلقب به األمري يونس  13

املظفر قائد حرس اخلليفة العباسي املقتدر وكان اللقب  نذاك لقبا فخريا حتول إىل لقب وظيفي 
م حممد بن واثق يف وظيفة أمري األمراء واليت صارت 154ه/324الراضي يف حني ولي اخلليفة 
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منذ ذلك الوقت أعلى وظائف الدولة وتالشت يف ظلها الوزارة إذ مل يعد للوزير من الوزارة 
سوى امسها بل وفقدت اخلالفة أهميتها السياسية حلساب أمري األمراء الذي كان يذكر امسه إىل 

خلطبة. غري أن اللقب مل يلبث أن فقد أهميته كاسم وظيفة وصار جمرد جانب اسم اخلليفة يف ا
م، واملرادف الفارسي هلذا اللقب لقب "مريمريان" واملرادف 112ه/452لقب فخري منذ سنة 

الرتكي بكلربكي والكاف تنطق ياء أي بيلر باي. ويف العصر العثماني استعملت األلقاب 
اي كمرتادفات. وأهم اختصاصات صاحب هذا اللقب كما بيلرب-مريمريان-الثالث أمري األمراء

حددها قانون نامه الذي أصدره السلطان سليمان القانوني أن يسعى حلفظ اململكة وحراستها 
وتثمني الرعايا ورعايتهم ويتجنب إهمال أحواهلم أو إهمال األحوال السلطانية. ينظر: مصطفى 

 تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح العثماني بركات، األلقاب والوظائف العثمانية. دراسة يف
م. دار 5124 -5157ملصر حتى إلغاء اخلالفة العثمانية )من خالل اآلثار والوثائق واملخطوطات( 

 .  11-11. ص2555غريب للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة 
عيدوني حول هذه الشخصية راجع الدراسة املستفيضة اليت نشرها الدكتور ناصر الدين س 14

واملوسومة: رسالة من أعيان قسنطينة إىل السلطان سليمان القانوني يف شثن صاحل رايس. وقد 
 . 525-555نشرها يف كتابه: ورقات ...مرجع سابق. ص ص

حول هذه الشخصية ينظر: حممد سي يوسف: علج علي باشا بايلرباي اجلزائر، أطروحة  15
 . 5111اجلزائر دكتوراه حلقة ثالثة، معهد التاريخ، جامعة 

 حول البحرية اجلزائرية وتطورها، وكذلك األسطول اجلزائري ورجاالته. ينظر: 16
- Moulay BELHAMISSI, Marine et Marins d’Alger 1518 – 1830. 3T, B.N.A, Alger 

1996. 
حول الصراع اجلزائري اإلسباني ينظر: أمحد توفبق املدني: حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر  17

 . 2551،  اجلزائر 3. دار البصائر،ط5712-5412وإسبانيا 
-5151هة/5251-155ينظر أيضا فكاير عبد القادر: الغزو اإلسباني للسواحل اجلزائرية و ثاره )

 .2552م( دار هومة، اجلزائر5712
- Fernand BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de 

Philippe II,  

2vols  .Paris, Armand Colin, 2eédition, 1966,3e éd, A. Colin, Paris1976. 
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. دار الكتاب 5135-5155شويتام أرزقي: نهاية احلكم العثماني يف اجلزائر وعوامل انهياره  18
 .51. ص2555،  اجلزائر 5العربي،ط

.  2فيق املدني. طالزهار أمحد الشريف: مذكرات نقيب أشراف اجلزائر. حتقيق ونشر أمحد تو 19
 .5115ش.و.ن. ت، اجلزائر. 

السنجق أو الصنجق من الرتكية سنجاق وهو العلم، كما مسي به أيضا القسم من والية  20
كبرية، إذ أن بعض الواليات العثمانية العربية يف الشرق العربي واليت كان حيكمها أمري األمراء 

 لقب حاكمها أمري اللواء. ينظر: كانت تقسم إىل أقسام إدارية أصغر تعرف بالسنجق ي
، السنة 4الصفصايف أمحد مرسي: " الدولة العثمانية والواليات العربية " جملة الدارة، الرياض.ع

 .15. ص 5113الثامنة، أفريل 
 .554سهل صبان: مرجع سابق، ص 21
 .25، ورقة 3515اجملموعة حمفوظات املكتبة الوطنية اجلزائر:  22
 الزهار: مصدر سابق. 23
م. 5135-5151/ةه5241-121أرزقي شويتام: اجملتمع اجلزائري وفعالياته يف العهد العثماني  24
 .225. ص2551، دار الكتاب العربي، اجلزائر 5ط
، كما كان يعرف بعهد 5111إىل غاية  5117مسي هذا العهد بعهد الباشوات وامتد من  25

 -5117باشوات بالباشا دالي أمحد استهّل عهد ال « Pachas triennaux »الباشوات الثالثني 
الذي شّجع الغزو البحري، ويف عهده عرف الغزو البحري ازدهارا مميزا حيث كّثف  5111

 األسطول اجلزائري هجوماته على السواحل اإليطالية واالسبانية. ينظر:
- Henri DE GRAMMONT, Histoire d’Alger sous la domination turque (1515-1830) 

présentation de Lemnaouar Merouche, éd, Bouchène Paris 2002, p1296130. 
26 Pierre BOYER, « Introduction à une histoire intérieure de la régence d’Alger. » in, 

Revue Historique, 1966, p301. 
 وحدات األوجاق كلمة تركية وتعين املوقد، وكان اجليش االنكشاري يف اجلزائر مقسما إىل 27

 صغرية تدعى األوجاق، ثم أطلقت التسمية على مؤسسة اجليش االنكشاري بصفة عامة. ينظر:

- Pierre BOYER,  ibid. 

- Jean DENY, « Les registres de soldes des Janissaires conservés à la bibliothèque 

d’Alger » in, Revue Africaine, 1920, p37. 



- 575 - 

                                                                                                                                        

"كول أغلو" مبعنى ابن العبد، وأطلقت هذه التسمية على أبناء اجليش عثماني  -لفظ تركي  28
االنكشاري من أمهات جزائريات وتعود أول إشارة إىل الكراغلة كجماعة مستقّلة ومتميزة إىل 

 . ينظر:5111سنة 
- Pierre BOYER, « Le problème Kouloughli dans la régence d’Alger. » Revue de 

l’Occident musulman et de la méditerranée, 1970, p80. 
 .251سعيدوني ناصر الدين: ورقات ... مرجع سابق. ص 29
، 5755يعود تاريخ إلغاء منصب الباشا الذي له صالحيات حمددة وال مهام معينة إىل سنة  30

عندما منع الداي علي شاوش نزول الباشا إبراهيم مبعوث السلطان مبرسى اجلزائر حبجة تسببه 
إثارة الفنت وإحداث القالقل، وهذا ما مسح للداي شعبان وخلفائه من بعده أن حيصلوا على يف 

لقب الباشا من السلطان مقابل تقديم اهلدايا وإعالن فروض الطاعة واالحرتام، وبذلك أقر 
الباب العالي األمر الواقع ومل حياول فرض مبعوثه اخلاص إبراهيم باشا على حاكم اجلزائر، مما 

للداي عبدي ومن سيثتي بعده أن جيمع لقب الباشا ومنصب الداي، وبذلك مل يعد دايات مسح 
اجلزائر ملزمني إزاء الدولة العثمانية إال باخلطبة وضرب السكة باسم السلطان. ينظر: سعيدوني، 

 .257-251وقات...ص
ويعين أمري  لقب مري مريان فارسي، واملرادف الرتكي "بكلر بكي" والكاف األوىل تنطق ياء، 31

بكلر  –مري مريان  –األمراء، ويف العصر العثماني استخدمت األلقاب الثالث: أمري األمراء 
 .11ينظر: مصطفى بركات، األلقاب والوظائف العثمانية... مرجع سابق، صبكي كمرتادفات. 

 .257، ص ناصر الدين: ورقات ... مرجع سابقسعيدوني:  32
 .251نفسه. ص 33
 .221جع السابق، صسعيدوني، املر 34
يعرف أيضا باملّكاس ويتسّلم الرسوم على احلبوب املعروضة يف األسواق. ينظر: سعيدوني،  35

 233املرجع السابق ص
حول األسعار والرسوم اجلمركية وقانون السوق واملكس وبعض الرسوم املستخلصة. ينظر:  36

، دار هومة اجلزائر 2ط ،5135-5155مجال قنان، نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر احلديث 
 .554-17. ص ص 2557

 .234-233سعيدوني، نفس املرجع ص 37
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وهو الكتاب الذي قام بتقدميه وتعريبه وحتقيقه األستاذ حممد العربي الزبريي، أعتقد أن أول  38
، أما النسخة املوجودة حبوزتي فصادرة عن الشركة الوطنية 5171ترمجة هلذا الكتاب نشرت سنة 

 .5112زيع باجلزائر سنة للنشر والتو
 حول بعض هذه األمساء واأللقاب ينظر أيضا:

- Thomas SHAW, Voyage dans la Régence d’Alger au XIIIe siècle, traduit de l’Anglais 

par J.Mac Carthy, ed, Bouslama, Tunis 1980. 

- Venture DE PARADIS, Tunis et Alger au XVIIIe siècle. Mémoires et Observations 

rassemblés et présentés par Joseph Cuoq, ed, Sindbad, Paris 1983. 
ورد هذا عند الزهار يف حديثه عن قضية صاحل باي قسنطينة ملا قدم إىل مدينة اجلزائر يف  39

الزيارة املقررة كل ثالث سنوات واليت يقوم بها البايات كما جرت العادة. حول املوضوع ينظر: 
 .14ار ، مصدر سابق ص الزه

 .214سعيدوني ناصر الدين: ورقات ... مرجع سابق. ص 40
-557حممود عامر: "املصطلحات املتداولة يف الدولة العثمانية" جملة دراسات تارخيية، العددان  41
 . ولقب  غا ذكر فيما يلي:315. ص2552حزيران، دمشق  –، كانون الثاني 551

 ني ممن يعمل يف قسم احلرملك )قسم النساء(. غا احلرم: ويطلق على املخصي -

  غا السراي: شيخ احلرم يف املدينة املنورة الذي تعينه الدولة مدى احلياة. -

 سابقًا. االنكشارية غا باشا: يطلق على من كان من كبار ضباط  -

  غا بلوكي: مصطلح يطلق على من يسند إليه رئاسة املكتب يف استانبول، وهو لقب متميز يف -
 .االنكشاريةالفرق 

 غا حقي: الضريبة اليت تؤخذ من أصحاب األراضي املوزعة مبوجب نظام إقطاع األراضي.  -
 .315ينظر، حممود عامر: نفس املرجع ص

ورد ذكر  غا العرب عند الزهار، يف دنوش باي الغرب حممد باي عند خروجه من إمارته يف  42
ديم اهلدايا وواجب الطاعة والوالء. ينظر الزهار معسكر وقدومه لدار السلطان مقر الداي لتق

 .31-37ص 
 .21، صالزهار 43
 . ذكر من هذه احلمالت التثديبية.121سعيدوني ناصر الدين: ورقات ... مرجع سابق. ص 44
 ..5112محلة صاحل رايس باي الر باي اجلزائر على ورقلة يف شهر أكتوبر من سنة  -
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 . 5141ة وتوغرت اليت قام بها يوسف باشا عام احلملة الثانية على مدينيت ورقل -
احلملة الثالثة اليت قام بها صاحل باي ضد توغرت يف وقت كانت نواحي األغواط وعني  -

 .5711ماضي تتعرض هي األخرى حلملة انتقامية على يد حممد الكبري باي الغرب عام 
لباي حسن  خر بايات وهران احلملة الرابعة اكتفت مبدينة توقرت، وحدثت يف وقت كان فيه ا -

يقوم حبملة تثديبية بنواحي عني ماضي واألغواط انتقاما من نشاط الطريقة التيجانية املعادي 
 .321-321لسلطة البايليك. ينظر: سعيدوني، نفس املرجع، ص ص 

 .11سهيل صبان، املرجع السابق، ص  45
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 العالقات املغربية الفرنسية خالل الفرتة احلديثة

بني التواصل والقطيعة

 

 األستاذ جمال سهيل

 المدية -جامعة الدكتور يحيى فارس 

 

فرضت احلركة البحرية يف املتوسط شروطا تارخيية على ضفتيه، وألزمت 
الطرفني بعالقات حتكمت فيها املعادالت اجليوسياسية، اليت أفرزت حركة اجلهاد 
البحري، والقرصنة، ونتج عنها ظاهرة األسرى اليت أصبحت مسة القرون 

 احلديثة يف سواحله.
حتركت آلة احلرب بني الطرفني ليؤكد كل واحد وجوده يف  اءوعلى جغرافية امل

األديم، الذي تصارعت عليه اإلمرباطوريات. وعلى ضفتيه حتركت آلة  هذا
القات بآلية األسر الدبلوماسية ليتوىل كل طرف حضوره يف القرارات احلامسة للع

 ظمت يف كثري من األحيان شروط العالقات وتطوراتها.والفداء اليت ن

. ويركز فرنساوجانبا مهما من العالقات بني املغرب األقصى  املقاليعاجل هذا 
والتجارة من اجلانبني. ويربز من خالل ذلك  واألسرى، باخلصوص على القرصنة،

جزء من السياسة األوروبية يف احلوض الغربي للمتوسط، خالل القرن احلادي 
عشر اهلجري، املوافق للسابع عشر امليالدي الذي كان العصر الذهيب لدول 

 الضفتني يف النشاط البحري عموما.
إجياد أجوبة عن تلك املواضيع، اليت أّثرت يف  العرضمن خالل هذا حاولت 

العالقات األوروبية املغربية عموما، والعالقات املغربية الفرنسية منها على 
 اجلهاد البحري أوحركة : اخلصوص. فكان مما حيرك العالقات بني البلدين

 التبادل التجاري.ومسألة األسرى،  وقضيةالقرصنة، 
الدراسات األوربية القراصنة املغاربة ضمن نطاق النشاط لقد وضعت 

القرصاني املتمركز يف سواحل إفريقيا الشمالية على البحر األبيض املتوسط، بيد 
أن نشاط القرصنة األوروبية، بدأ يف تاريخ مبكر، عندما أغارت اسبانيا على مدينة 

 .(3)م3691/ـه956سال سنة 
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لسادس عشر، بأنها اسرتاتيجية تسمح بشن ووصفت القرصنة يف بداية القرن ا
احلمالت، ولذلك ارتبطت القرصنة بتلك احلروب اليت قامت يف أوروبا، ثّم اتسع 
نطاقها مع ظهور الدولة العثمانية على السواحل اجلنوبية للبحر األبيض املتوسط، 
وبذلك اختذت القرصنة منحى آخر، منفصال عن احلروب، مما أدى إىل اتساع هذه 

خالل القرن السابع عشر،  ياتها، وتعدد اجتاهاتها، وباألخصظاهرة، وتطور عملال
من صراع  م37؛ وهذا ملا امتازت به فرتة القرن (6) الذي أطلق عليه "قرن القرصنة"

بني ضفيت البحر األبيض املتوسط، الشمالية منه، واجلنوبية، وما اجنر عنه من 
 تداعيات.

اإلسالمي، كان مسرحه البحر األبيض ومنه نقول إن الصراع املسيحي 
الذي شجع قيام  ،املتوسط، وبالرغم من ذلك فإنه على عكس الطرف املسيحي

مؤسسات قرصانية خاصة، ال ختضع يف الظاهر ألي نفوذ، وال ألية دولة كانت، 
فإن دول املغرب البحرية قد أشرفت على هذا النشاط عن كثب، وضبطته ضمن 

 كانت ساددة، وراما يرد على هذا بكون البحريات املغربية القوانني واألعراف، اليت
كان يقوم على شؤونها، ويشرف عليها اخلواص، وليس الدول، وبالتالي فإنه من 
الصعب إن مل يكن مستحيال، ضبط نشاط البحارة اخلواص يف إطار القوانني، 

 .(1)واألعراف اجلارية
عندما لقد مت تشويه عملية اجلهاد البحري للمغاربة من طرف األوروبيني، 

وضعوا البحارة املغاربة يف إطار القراصنة املتطوعني؛ ملهامجة السفن التجارية يف 
، "ولكن القرصنة أو اجلهاد البحري عند املغاربة كانت (1)عرض البحر املتوسط

 .(5)تعترب حربا مقدسة"
 ي )القرصنة( يف حتريك العالقات املغربية الفرنسية:دور اجلهاد البحر -3

مدينة الرباط، اليت بها نشأت غارات القراصنة املغاربة الواسعة والكثيفة من 
، توجهت فرنسا (6)الرباط املدينة، وميناء سال، الواقعني على احمليط األطلسي ميناء

إىل تكثيف العالقات التجارية مع اإلياالت العثمانية، ومع املغرب األقصى، 
ولذلك حرصت على حرية املالحة يف البحر األبيض املتوسط وعلى سالمة سفنها 
التجارية، اليت كثريا ما كانت تتعرض للقرصنة املغربية، فاستغلت فرنسا عالقاتها 

العثمانية، فكتب امللك الفرنسي "هنري الرابع" رسالة إىل التارخيية احلسنة مع الدولة 
السلطان العثماني "حممد الثالث" يشكو فيها أمر القرصنة املغربية، ويدعوه ملراسلة 
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ما أراد امللك  السلطان املغربي أمحد املنصور لينظر يف األمر، وقد كان بالفعل
 61لطان املغربي بتاريخ حيث وّجه السلطان العثماني الرسالة إىل الس ؛الفرنسي

 .(7)م3911أوت 
ويّتضح من كل هذا، أّن عالقات فرنسا باملغرب يف أواخر القرن العاشر 
اهلجري السادس عشر امليالدي، كانت عالقات يف جمملها تدور حول األسرى 
الفرنسيني يف املغرب األقصى، وحماولة حتريرهم، أو طلبات السماح للسفن 

وحتى مطلع القرن السابع عشر  تعمال املوانئ املغربية،التجارية الفرنسية باس
امليالدي، مل تكن البحرية الفرنسية ذات اعتبار يذكر، حيث قام امللك هنري الرابع 
بالرفع من شأنها برغم من وصول الكاردينال ريشيليو إىل السلطة، فعمل جاهدا 

التطور، فلم  إىل تطوير البحرية وتقوية قطعها، ومع ذلك ظلت غري قادرة على
. لقد مّثل موضوع القرصنة حمورا (8)يتجاوز عدد سفنها الواحد والعشرون سفينة

 أساسيا يف عالقات املغرب األقصى مع مملكة آل بربون.

وهكذا كان الوضع السياسي الداخلي فيما يسمى "جبمهوريات أبى رقراق 
القراصنة يف الثالث"؛ هو الظرف احلاسم الذي حتكم يف اتساع وشدة غارات 

الرباط وسال، فكانت غارات القراصنة أحيانا تشتد يف الفرتات اليت كانت تنجو 
. وكانت غارات القراصنة (9)فيها الرباط من الفنت اليت تعم بقية أرجاء املغرب

تتقلص وأحيانا ختتفي فعال يف األوقات اليت كانت األحوال السياسية يف مدينيت 
الساددة يف عموم املغرب، أي عندما كان النزاع األهلي امليناء متثل صورة األحوال 

والتنافس بني املستوطنات يف الرباط وسال متثل صورة املنازعات القبلية واإلقليمية 
اليت دمرت القطر بكامله، ويف الفرتات اليت كانت الرباط وسال خارج سيطرة 

لقراصنة حاكم إقليمي كبري أو سيطرة أسرة حاكمة كربى كانت شدة غارات ا
 .(10)ترتفع أو تنخفض حسب الظروف احمللية الراهنة

لقد كانت القرصنة خالل القرن السابع عشر امليالدي هي مسة النشاط 
البحري يف البحر املتوسط، ميارسها املسلمون وغري املسلمني، فساهمت هذه 
 األعمال البحرية يف سقوط العديد من األسرى من كال اجلانبني يف أيدي اجلانب
اآلخر، وبسببها توترت األجواء السياسية بني بلدان البحر املتوسط اليت تعرض 
مواطنوها للوقوع يف األسر، كما تبادلت بسببها العديد من السفارات وجرت 
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الكثري من املفاوضات واحلروب، بعضها أفضى إىل نتادج اجيابية والبعض اآلخر مل 
 .(11)حيقق نتادج مرضية

رصانية بني املغرب وفرنسا واحدة من أشهر ما عانت ولعل قضية احلرب الق
منها شعوب البلدين، وخاصة من وقع منهم يف أسر اآلخر، حيث أن مشكلة 
األسرى بني املغرب وفرنسا قد ظلت واحدة من أعقد املشاكل اليت مل يتم التوصل 

 .(12)إىل حل مناسب هلا يف عهد كل من لويس الرابع عشر وموالي إمساعيل

 قضية حترير األسرى: -6

شكلت حماولة حترير األسرى األجانب باملغرب إحدى أهم انشغاالت القناصل 
األوروبيني، فقد كانت أغلب املراسالت الدبلوماسية بني ملوك فرنسا، وسالطني 

 .(13)املغرب تدور حول مسألة حترير وتبادل األسرى من اجلانبني
السابع عشر امليالدي، بانتشار لقد متيزت فرتة القرن احلادي عشر اهلجري 

ظاهرة القرصنة يف احلوض الغربي للبحر املتوسط، بني العاملني املسيحي 
، حيث أصبحت ظاهرة األسر آفة عاملية، واألسرى بضاعة (14)واإلسالمي

للتفاوض والّتناور، واالّتجار، واالستغالل الالإنساني، خاصة يف العامل املسيحي؛ 
 نيشرتى وباع يف ظروف جد قاسية، مخسقرون أسر واقل من أربعة أالذي يف 

مليونا من البشر، إىل درجة أنها اعتربت أكرب جرمية مل ترتكب مثلها من قبل ضد 
 .(15)اإلنسانية

وصف ابن جبري األسرى املسلمني بقوله: "...ومن الفجادع اليت يعانيها من حّل 
 اخلدمة الشاقة تصريف ببالدهم أسرى املسلمني، يرسفون يف القيود، ويصرفون يف

العبيد، واألسريات املسلمات كذلك، يف أسواقهم خالخيل احلديد، فتنفطر هلم 
 .(16)األفئدة وال يغين اإلشفاق عنهم شيئا..."

كانوا  وبيوننذاك كان أمرا طبيعيا، فاألورإّن قتل األسرى املسلمني يف أوروبا آ
يعمدون إىل قطع أنوف، وآذان املسلمني الذين يقعون أسرى لديهم، ويقتلونهم 

 .(17)بعد تعريضهم لعذاب شديد إىل حّد ال ميكن للعقل تصوره وإدراكه
 اهتمام ملوك املغرب بالفداء: -أ

اهتم سالطني املغرب بهذا اجلانب اإلنساني، وكان هلم دور قيادي يف افتداء 
بدون متييز، وخلف لنا السفراء املغاربة كتابات عديدة يف هذا أسرى املسلمني 

 .(18)املضمار
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كانت مسألة األسرى دادما ضمن مكاتبات ومراسالت سالطني املغرب مع 
الدول املسيحية مثال: "اجلنويني انتهزوا فرصة استمرار إسبانيا يف خمططها التوسعي، 
وذلك بتقديم كل العون واملساعدة كي يضمنوا ألنفسهم االستمرار يف حتقيق 

 .(20)"(36)املكاسب من جراء ممارسة القرصنة

يون بالفداء، وخاصة منهم أمحد املنصور الذهيب، الذي حكى عنه اهتم السعد
ابن القاضي يف املنتقى املقصور، على مآثر اخلليفة املنصور: "...ومن صدقاته أيضا 
إخراجه الكثري من األسرى يف كل وقت من أقطار الكفرة وجزيرة األندلس 

ه قط يطلب أسريا وغريها وما جاءه معتق من املسلمني أو اليهود الذين حتت ذمت
نصرانيا عوضا عن املسلم األسري، إّلا ويبذله قصدا به الدار اآلخرة والقربات 

 فليأتنايقول يف جمالسه من تعذرت عليه حاجة يف أسري أو غريه  الفاخرة، وكثريا ما
لنقضيها له حدثين بهذا غري واحد ممن أثق به ولقد أخرج يهوديا من األسر من 

 علىالسعديني  ملوك . ولكن مل جير أحد من(21)ا طلب منه..."جزيرة مالطة امال إذ
ملوك أوربا، بإرسال السفارات كما سيقع ذلك يف عهد الدولة العلوية،  مراسلة

 .(22)وخاصة يف عهد املوىل إمساعيل
تدل املراسالت العديدة حول موضوع افتداء األسرى، وحتريرهم، وإصرار، 
واهتمام القناصل للقيام بذلك؛ على أهمية القضية بالنسبة للقنصل يف كسب رضا 

لك عليه، والبقاء يف املنصب. وبل للملك نفسه نتيجة الضغوط اليت كانت امل
الكنيسة، ومنظمات افتداء األسرى األوروبية متارسها على الرأي العام، والبالط، 
إذ اعتربت من أهم األولويات لضمان مواصلة قتال املسلمني حتت راية 

 .(23)الصليب
لقد تعمد األوربيون تضخيم قضية األسرى املسيحيني يف بالد املغرب وذلك 
بتشويه حالتهم، كما عزز رجال الكنيسة تيار التعصب الديين جتاه هذه القضية، 
باملقابل فقد قللوا من شأن قضية األسرى املسلمني الذين حتولوا من أسرى إىل 

 .(24)عبيد
اربة يعانون من ويالت األسر كان األسرى املسلمون، ومن بينهم املغ

والتجديف الشاق املميت، ويقضون حنبهم يف هذا اجلحيم دون أن يعرف مكانهم 
أحد، أو يستطيع االّطالع على وضعهم الالإنساني. فغطرسة لويس الرابع عشر 
حّولت عصر األنوار إىل الظلمات، باملعاملة السيئة واالحتكارية للشعوب 
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دشة إىل فرنسا مل يتمكن السفري من رؤية، أو الوصول األخرى. ففي سفارة ابن عا
إىل األسرى املغاربة، بالرغم من إحلاحه على ضرورة االّطالع على وضع بين 

 .(25)جلدته املغاربة، لكن إحلاحه قوبل باملراوغة، والتماطل وإنكار مكان تواجدهم
 دور قضية األسرى يف حتريك العالقات املغربية الفرنسية: -ب

يعترب موضوع األسرى من بني أهم القضايا، اليت طبعت العالقات املغربية 
الفرنسية، وازدادت خطورة هذه القضية حبكم طبيعة الصراع، والظرفية التارخيية 
اليت هيمنت على منطقة غرب املتوسط، حيث رافق ذلك وقوع أسرى مغاربة يف 

ضية األسرى شكلت يد النصارى، ووقوع أسرى مسيحيني يف يد املغاربة، فق
عنصرا أساسيا يف تنشيط العالقات الدبلوماسية، وإبرام املعاهدات، وتبادل 

 .(26)الرسادل، والسفارات بني ملوك فرنسا وسالطني املغرب
وللتوصل حلل مرض ملشكلة األسرى بني املغرب وفرنسا، كانت هناك 

القات حماوالت عديدة تهدف ملشروع عقد سالم، يتم من خالله تقارب الع
 .(27)واستئناف املفاوضات

املغربية بشكل كبري فقد  - طغت قضية افتداء األسرى على العالقات الفرنسية
قد سيطرت عليه أوىل هلا البالط الفرنسي اهتماما بالغا. ويبدو أن امللك نفسه، 

تلك القضية بالنظر إىل تلك الرسادل اليت كانت تصله من القناصل، والسفراء 
واملخربين. ويبدو أن املغرب مل يكن ميانع يف حترير األسرى األوروبيني؛ ألنهم 
كانوا بالنسبة للملك أحد موارد اخلزينة العامة، خاصة األسرى املثقفني، 

دية. ومع رواج عملية افتداء األسرى، ازدادت والقديسني منهم، كانوا األغلى ف
عمليات أسر املزيد منهم لضمان استمرار املداخيل، خاصة مع تراجع جتارة 
املغرب، بسبب احلظر الذي فرضه اإلسبان، وحتول حماور التجارة العاملية ناحية 
احمليط األطلسي، وما نتج عن ذلك من تأثري على جمموع سياسة املغرب 

 .(28)اخلارجية
 التجارية:مسألة املبادالت  -1

تفتقر إىل ميناء يتناسب  كانت اململكة السعدية بالرغم من تزايد شأنها،
واألهمية اليت أصبحت عليه هذه الدولة بهدف التفتح على العامل اخلارجي جللب 

وتصريف فوادضها من  موارد إضافية تسمح بتعزيز موقف السلطة اقتصاديا،
حترير ميناء أغادير يف فعمل السلطان حممد الشيخ على  والقمح، واجللود. السكر،
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م، فأصبح هذا امليناء قبلة للتجار األوروبيني لشراء 3513/ـه617شهر ذي القعدة 
...وقد كان حممد الشيخ يتبادل السكر باألسلحة " .(29) السكر، واجللود، والشمع

 .(30) "األوروبية، والعتاد احلربي...

كانت أوروبا تعتمد على أقاليم املغرب للحصول على ما يلزمها من منتجات 
إفريقيا السوداء. وكان جتارها يتعاملون مع سكان املغرب باعتبارهم وسطاء؛ إذ 
 كان املغرب يشتمل على طرق قوافل تسمح له باسترياد املواد األولية االستوادية.

دة سفن البندقية أن تأتي إىل بادس مرة، ...ومن عا" وكانت املبادالت تقع يف املوانئ
أو مرتني يف السنة حاملة بضادعها، فتنجز فيها باملبادلة، والبيع نقدا باإلضافة إىل 
أنها تنقل البضادع، وحتى الركاب املسلمني أنفسهم من هذا امليناء، إىل تونس، 

التجار ومل يكن . (31)"حتى اإلسكندرية، وبريوت... وأحيانا إىل البندقية، أو
األوروبيني يغامرون بأنفسهم يف املدن الواقعة داخل البالد إال بصفة استثنادية، إذ 
كانت املبادالت تقع يف املوانئ اليت توجد فيها احلماية، وفنادق النصارى. وقد كان 
امللوك الكاثوليك يبعثون امسافرين، وجواسيس هلم ملراقبة، ودراسة سواحل 

ن فرنسا يف أوروبا، إّلا أن دورها يف املغرب كان . بالرغم من وز(32)املغرب
ومل يتعامل السلطان أمحد املنصور،  معها إال يف نطاق ضيق، واقتصر على "باهتا 

 .(33)"استقبال بعض قناصلها
واكتفت بفدية األسرى يف املغرب. وكان ميثلها قناصل من مرسيليا، وأطباء، 

بنقل البضادع عرب  (34)ستلون"ومغامرون. وقد كلف موالي زيدان "فليب دوكا
النيجر، فآثر أن يتقاضى أجره بنفسه باالستحواذ على مكتبة موالي زيدان 

، وعجز السلطان عن اإلسبان، ومن سوء حظه أن مركبه وقع يف يد (35)وأمتعته
املغربية، امتد  - العالقات الفرنسية اسرتداده. فكان هلذا احلادث أثره السيئ يف

متكن من إصالح األمور؛ عندما متكن  (36)ا أن "إسحاق رازيلي"لسنوات طويلة. إّل
 م، ثم مع املوريسكيني سنة3913 من إبرام صلح مع السلطان "عبد امللك" سنة

 .(37)م3915

 دور التبادل التجاري يف حتريك العالقات املغربية الفرنسية: -أ
تأثرت املبادالت التجارية كثريا باالضطرابات اليت شهدها املغرب، نتيجة 

، والربتغالية على اإلسبانيةالصراعات الداخلية على السلطة، والتحرشات 
سواحله، وموانئه. إذ كان لغياب األمن يف الطرق، والسواحل، واألسواق أثره 
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ىل غارات العصابات، على املبادالت؛ إذ كثريا ما تعرضت القوافل التجارية إ
كما تأثرت التجارة البحرية  وبعض القبادل اليت مل تعرتف بسلطة السعديني عليهم.

...كما تأثرت "بالغزو، واالحتالل اإلسباني، والربتغالي، وبأعمال القرصنة، 
، والربتغاليون على غريهم من األوروبيني الذين اإلسبانباحلظر الذي فرضه 

رب، خوفا من أن يهّربوا له األسلحة النارية اليت كان يريدون التجارة مع املغ
 .(38) "املغاربة يف حاجة إليها، حبيث بات املغرب يف اختناق شديد

ظهرت رغبة الربتغال، واسبانيا يف افتكاك املناطق الساحلية للمغرب، بهدف 
استغالل خرياته، وإقامة قواعد عليها لألشراف على الطرق التجارية، والقضاء 

قواعد التجارة املغربية. ولقد وصل احلد بهم إىل التفكري باحتالل مراكش  على
م. إذ من خالل هذه السواحل يستطيعون شراء القمح، واجللود، 3535 نفسها سنة

 .(39)واجلياد، ومالحف الصوف يبادلونها يف إفريقيا السوداء بالذهب، والعبيد
ع غالبا يف هذه املوانئ، كانت املبادالت التجارية مع الدول األوروبية تقحني يف 

أو بالقرب منها. وكان لألوروبيني عدد من الوكالء الذين يقومون مقام القناصل، 
واألعوان التجاريني. وكانت األسواق تشهد قدوم العديد من التجار، واملغامرين 
خاصة بعد شيوع خرب تدفق الذهب من السودان إثر جناح محلة املنصور على 

 .(40)م3561م، وعلى السودان سنة 3511نة واحات قرارة وتوات س
العالقات املغربية مع الدول األوروبية خارج إطار التبادل التجاري  أنعلى 

حذرة، ومل تستقر على حال واحد، وذلك لتعدد املصاحل وتفرعها، إّلا أن ملوك 
املغرب أرادوا التأسيس لعالقات جتارية، واقتصادية على أساس املصلحة املشرتكة 

أقدم السلطان حممد الشيخ، خاصة مع اإلجنليز أعداء اإلسبان ومنافسيهم، "...ف
نصور كما قام أمحد امل وابنه عبد اهلل الغالب على تشجيع التجارة مع اإلجنليز،

وبادر لتأسيس جتارة العبيد ذكورا،  واملسيحيني. بكراء طواحني السكر لليهود
 .(41)وإناثا..."

مّثل موضوع املبادالت التجارية بني موانئ املغرب وفرنسا، خاصة ميناء 
حيزا هاما  (42)( من جهة الغربBrest) مرسيليا من جهة اجلنوب، وميناء بريست

 يف عالقات البلدين.
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وجممل القول: إّن مسألة األسرى، والقرصنة، والتجارة؛ شكلت أهم القضايا 
بني املغرب األقصى  اليت حتكمت وحركت العالقات السياسية، والدبلوماسية ما

وفرنسا، وكانت أهم عامل نّشط عجلة الدبلوماسية املغربية، يف وقت كانت فيه 
ماسية الدادمة كأداة حلماية مصاحلها. فهل سعى أوروبا قد تسلحت بالدبلو

سالطني املغرب الستخدام البعثات الدبلوماسية كأداة فاعلة يف حل املشاكل 
 املبادرة كانت من بالط ملوك فرنسا؟ العالقة مع مملكة آل بوربون، أم أّن

 

 اهلوامش:

                                                 

: املغرب وقراصنته املغاربة يف القرن السابع عشر، تعريب طارق العسكري ( جريوم. ب. وايز3)
، جامعة حممد اخلامس، السنة السادسة عشرة، ع جملة البحث العلميوعبد اهلادي التازي، يف: 

 .37-31م، ص ص، 3676هـ/3166، الرباط، املغرب 66-11

(2) Lemnouar Merouche: Recherches sur l’Algérie à l’époque Ottomane, v2. La course 

mythe et réalité, édition Bouchene, France2007, p106. 

 .65( زكي مبارك: املقال السابق، ص3)

 ( نفسه4)

( سعيود إبراهيم: األسرى املغاربة يف إيطاليا خالل العهد العثماني، رسالة مقدمة لنيل شهادة 5)
 16ة عادشة غطاس، قسم التاريخ، جامعة اجلزادرالدكتوراه يف التاريخ احلديث، إشراف الدكتور

 .336م، ص6116/6131بوزريعة، اجلزادر

 .395( حممد بن عبد السالم الرباطي: املرجع السابق، ص6)

 (7) Lemnouar Merouche, Op.Cit, p324.                                                                                                                         

(1) Paul Masson:  les galeres De France guerre (1481-1781), edition Hachette, 

paris1938, p104.  
، 3696، املغرب5، اململكة املغربية، عيف جملة البّينة( حممد الفاسي: الرحالت السفارية املغربية، 6)

 .39ص

 .36السابق، ص( جريوم. ب. وايز: املقال 31)



- 316 - 

                                                                                                                   

 ( فهد بن حممد السويكت: سفارة عبد اهلل بن عادشة إىل بالط لويس الرابع عشر33)
، جامعة امللك سعود، كلية اآلداب، جملة حبوث تارخييةم أسبابها ونتادجها، يف 3961/ـه3331

 .35م، ص 6119ه/مارس3165، الرياض، السعودية حمرم 39ع

 نفسه.  (36)
 .61املقال السابق، ص  ( حممد الفاسي:31)

(31)  Charles Penz : les Captifs Français du Maroc au XVII siècle, Paris 1944, p970. 

، 3611، الرباط، املغرب31، عجملة املغرب( أمحد بلفريج: اهتمام ملوك املغرب بالفداء، يف: 35)
 .1ص

 .611، ص6113لقصبة، اجلزادر، ابن جبري: أبو احلسن حممد بن أمحد، رحلة ابن جبري، دار ا( 39)

، دار 3عزيز سامح ألرت: األتراك العثمانيون يف أفريقيا الشمالية، ترمجة حممود علي عامر، ط (37)
 .                       313م، ص3616هـ/3116النهضة العربية، بريوت، لبنان

( من بني هذه الكتابات نذكر: رحلة الوزير يف افتكاك األسري حملمد بن عبد الوهاب 31)
الغساني؛ وهي رحلة إىل اسبانيا من طرف املوىل إمساعيل إىل كارلوس الثاني سنة 

م، ونتيجة اجلهاد يف املهادنة واجلهاد، ألمحد بن املهدي الغزال، واإلكسري يف فكاك 3961هـ/3316
د بن عثمان املكناسي، والبدر السافر يف فكاك األسارى من العدو الكافر؛ حيث األسري، حملم

 باجلهاد البحري، وافتداء األسرى.ترتبط هذه الكتابات 
انظر: حسن الصادقي: اجلهاد البحري يف التاريخ اإلسالمي، بعض املصادر العربية يف ( 36)

-11لدراسات اإلفريقية، سال، املغرب ، معهد ااجمللة املغربية للتاريخ البحرياجلهاد البحري، يف 
 .191، ص3667جويلية 6-3ماي،  13

يف جملة ( إبراهيم سعيود: حملة عن الصراع اجلزادري اإليطالي خالل العهد العثماني، 61)
 .619، ص6117، جامعة اجلزادر،7، عالدراسات يف العلوم اإلنسانية

 .3لسابق، ص( بلفريج أمحد: املقال ا63)

، املكتب اجلامعي 3( جالل حيي: املرجع السابق، املوىل إمساعيل وحترير ثغور املغرب، ط66)
 .3611احلديث، اإلسكندرية، مصر

 .67ص

( عبد العزيز نوار وحممد مجال الدين: التاريخ األوربي احلديث من عصر النهضة إىل احلرب 61)
 .56، ص3، ج3666العاملية األوىل، دار الفكر، دمشق 
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م، رسالة 31-37( إبراهيم سعيود: عالقات اجلزادر بالدويالت االيطالية خالل القرنني 61)
 .           16، ص6111ماجستري يف التاريخ احلديث، قسم التاريخ، جامعة اجلزادر، 

 .61فهد بن حممد السويكت: املقال السابق، ص (65)

اجمللة املغربية للتاريخ ملغربية األوروبية، يف ( رشيد السالمي: قضية األسرى يف العالقات ا69)
 .613، ص3667جويلية 6-3ماي،  13-11، معهد الدراسات اإلفريقية، سال، املغرب البحري

 .35( فهد بن حممد السويكت: املقال السابق، ص67)

جملة دعوة ( عثمان بن خضراء: السلطان موالي إمساعيل وعالقاته بالدول األوروبية، يف 61)
هـ/ 3169، الرباط، املغرب شوال111، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ع قاحل

 .           53م، ص6115ديسمرب

 .1، ص1، ج3613ج، دار النهضة، بريوت، لبنان1( جالل حيي: تاريخ املغرب الكبري، 66)

( عمار بن خروف: العالقات السياسية بني اجلزادر واملغرب يف القرن السادس عشر 11)
 .       91، ص3، ج6119يالدي، دار األمل، اجلزادرامل

، دار 6( احلسن بن حممد الوزان: وصف إفريقيا، ترمجة، حممد حجي وحممد األخضر، ط13)
 .167، ص3611الغرب اإلسالمية، بريوت، لبنان

 .655 -617( شارل أندري جوليان: املرجع السابق، ص ص 16)

 .676-671( نفسه، ص ص 11)

كاستلون: قنصل فرنسي من منطقة بروفانس الفرنسية يف ضواحي مرسيليا،   ( فليب دو11)
، ص 3511/3991للمزيد من املعلومات: انظر هنري دوكاسرتي: الوكالء والرحالة الفرنسيني 

        .15-11ص 

 ( تعود هذه املكتبة إىل السلطان "أمحد املنصور" إذ بعد موته آلت إىل ابنه "موالي زيدان". وبعد15)
أن عرف املغرب اضطرابات سياسية يف عهده، حاول أن ينجو بها امعاونة الفرنسيني سنة 

"فليب  فقام القنصل الفرنسي القبطان م، بعد أن فقد مراكش لصاحل" أبي احمللى".3936
، ومل يسرتدها املغرب إىل اإلسباندوكاستلون" بنقلها على منت سفينة فرنسية، فوقعت يف أيدي 

    .بإسبانيا"األسكوريال"  روضة يف متحفاليوم. فهي مع

م( كان عضوا يف البحرية امللكية الفرنسية، عني حاكما 3517/3915( إسحاق دو رازيلي: )19)
انظر: شارل أندري جوليان:  م.3915م إىل غاية وفاته سنة 3916إلقليم أكاديا الكندي سنة 

           . 615املرجع السابق، ص
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 ( نفسه.17)

 .11بن خروف: املرجع السابق، ص ( عمار11)

 .655( شارل أندري جوليان: املرجع السابق، ص16)

 .311-316( عمار بن خروف: املرجع السابق، ص ص11)

 .676-691( شارل أندري جوليان: املرجع السابق، 13)

يعترب هاذان امليناءان من أهم مراكز التبادل التجاري بني دول جنوب البحر املتوسط  (16)
 نظر: أللمزيد من املعلومات   سا،وفرن

- Brizen la maitiere : le grand dictionnaire géographique et Critique , T6 ,P157 



- 581 - 

 (م58هـ/51السياسة الدينية يف املغرب األقصى خالل القرن )

)عهد السلطان حممد بن عبد اهلل منوذجا(

 

 األستاذ شرف موسى

 المركز الجامعي للبيض

 

عرف املغرب األقصى بعد وفاة السلطان العلوي املوىل إمساعيل وضعا  مقدمة:
حني أصبحت والية  متأزما ومتدهورا يف شتى امليادين ال سيما اجلانب السياسي

العرش يف املغرب األقصى يتجاذبها اإلخوة األعداء أبناء املوىل إمساعيل 
ويتصارعون عليها بتحريض من جيش العبيد الذي خرج عن طاعة املخزن بعد 
وفاة مؤسسه املوىل إمساعيل، وهذا ما فتح الباب على مصراعيه ألطراف أخرى 

مة لتحقيق مطامع سياسية أو اجتماعية حاولت تغذية الصراع واالستفادة من األز
 وأصحاب الزوايا والطر  وذذا نيمكاسب مادية، ونقصد هنا املرابط أو حتقيق

القبائل اليت تنحدر منها زوجات املوىل إمساعيل أمهات األمراء املتصارعني على 
احلكم، ونظرا لتداخل أسباب األزمة اليت عرفت بأزمة جيش العبيد فإنها دامت 

إىل املوىل حممد بن عبد اهلل  هلثالثني سنة، مل ينجو املغرب منها حتى صار أمرقرابة ا
 حفيد املوىل إمساعيل.

جيمع املؤرخون يف تاريخ املغرب على أن السلطان حممد بن عبد اهلل هو منقذ 
دولة الشرفاء العلويني، بعد أن تالشت هياذلها منذ وفاة السلطان إمساعيل، 

ألنه عمل على إعادة إحياء مؤسسات  ()ن احلديث.واملؤسس احلقيقي للمخز
الدولة اجلديدة ومتكن من حتديد معاملها األساسية عندما ذان ينوب عن والده يف 

 ()مراذش.
لقد اشتهر املوىل حممد بن عبد اهلل بسياسة دينية مزجت بني األفكار السلفية 

ة جزء من خطته تارة وبني امليوالت الصوفية تارة أخرى.  فكانت هذه السياس
 اإلصالحية للقضاء على بؤر التوتر يف املغرب. فما هي أهم مظاهر هذه السياسة؟

 أ ـ عالقة السلطان باألشراف:
شهد عهد املوىل إمساعيل اهتماما ذبريا مبسألة األشراف، فقد ذان األخري 
حريصا على إحصاء الشرفاء وتدوين أمسائهم وأنسابهم، ومت اختاذ مواقف صارمة 
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إدارة األنساب، ذما ساعد ذلك على إضعاف وتطويع قوى اجتماعية، ذانت  يف
  ()تستخدم النسب الشريف ذمطية لدعم خمتلف أشكال النفوذ احمللي.

وقد ذان الشرفاء الذين يدعون االلتحا  بالساللة النبوية ويعرتف هلم 
ط بهم هالة من بانتسابهم إىل العرتة احملمدية، متمتعني بنوع من التفو  اخلاص، حتي

 ()التقدير والتوقري، راجعة إىل ذريم نسبهم، وإشعاع زاويتهم.
وبعد نهاية احلقبة اإلمساعيلية وبداية أزمة جيش العبيد، ظهرت معها جمددا 
مسألة إدعاء الشرف لدى الكثري من القبائل. ولكن هذه املرة بصورة فظيعة، 

ولد عن والد ويتواله عامة الناس منصبا دنيويا يتوارثه  ()فصارت نقابة األشراف
وجهلتهم، وجدد املتشرفون ما ضاع هلم وزادوا عليه وتسابقت بعض األسر يف 

ذما هو احلال مع أوالد البشري وأوالد  ()القبائل إىل االنتساب لألشراف،
، الذين ذانوا يغتنمون فرصة وجود ()من أهل سلجماسة املنزاري وأوالد ابن عاقلة

رة العربية الستمالة أحد األشراف من حفدة النيب صلى اهلل عليه حجاجهم باجلزي
  ()وسلم ليسكن أرضهم اليت ذانت خالية من وجود األشراف.

وهلذا السبب وغريه مما سيأتي يف سيا  البحث، استعان السلطان حممد بن عبد 
هم يف حتديد نسب ؤوالوة واألشراف الذين ثبت نسبهم اهلل بالعلماء والقضا

تكاد جتد ذتابا من ذتب أهل الدعاوى الكاذبة إال . فال فاء، أو املدعني للشرفالشر
   ()الشهود والثبوت. وعليه خطوط العلماء أو إمضاء النقباء وأشكال

واملتشرفة أو املدعني للشرف حمكوم عليهم ببطالن شرفهم يف القديم، منبه على 
مفتعلة، فبسبب ذلك  ()ما بأيديهم من نسخ مزورة وأنساب مستعملة وظهائر

 (  ).فسدت األنساب
وإلعادة النظر يف صحة نسب الشرفاء، استفاد املوىل حممد بن عبد اهلل من    

دفاتر جده إمساعيل اليت دون فيها هذا األخري، أهل الشرف من املتشرفة، بعد 
جهد وثبوت، وأصبحت هذه الدفاتر املرجع األساسي الذي اعتمده السلطان 

د اهلل يف وقت الحق، وحتى يتوقف السلطان على صحة أنساب حممد بن عب
الشرفاء، عهد إىل عماله بقبض الزذاة والعشور من القبائل، ولكن األشراف ذانوا 

ويوم خروج عمال السلطان ملهامهم، استغاث  ()ال يدفعون الزذاة مع العامة،
ا رجعت أشرافا، بنو الرعايا من أهل الدعاوى وقالوا: " مل يبق معنا من يعطيها، ذله

 ()عمنا يرثوننا ونرثهم تشرفوا علينا."
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فلما بلغ السلطان ذلك انتبه من غفلته، وقام لذلك برمته، ووجه ذّتابه وخدامه 
وأمرهم جبمع العلماء والقضاة وأعيان القبائل، وطلب منهم االستعانة بدفرت 

ملتشرفة يف األشراف جلده إمساعيل، مع تسابقهم إىل العمل يف البحث عن ا
القبائل، فيطوفون عليهم، إىل أن يقفوا على حقيقة أمرهم، وينزعوا ما يف أيديهم 
ويدفعوهم ألشياخهم )رؤساء القبائل( وجيددوا ذناش األشراف وحدهم، 

 ما وأزيل أمرهم افتضح وهكذا ،وخيرجوهم من العامة، ولو ذانوا عشرة يف القبيلة
 ()الغفلة. أيام وهاجدد اليت والظهائر الكتب من بأيديهم

وملا انتهى العمال من ذتابة الدفرت، توجهوا به وبالكناش اإلمساعيلي إىل 
السلطان حممد بن عبد اهلل، فطلب منهم أن يكتبوا له نسخا ويوجهوها إىل عماله 
يف القبائل، وجعل للشرفاء أشياخهم، وال يتصرف فيهم شيخ العامة، وذلفهم 

شياخهم، وأسقط عنهم ما سواها، ذاهلدية واملؤونة بدفع زذاتهم وأعشارهم ليد أ
 ()وغريها من الضرائب، فال يعطون إال ما أمرهم اهلل به.

م( وجه السلطان حممد بن عبد اهلل ذتابا إىل 5111/هـ5581ويف شوال من عام )
بعد أن رفضوا املثول ألوامره اليت وجهها هلم مع خادمه، ما  ()أشراف تافياللت،

د اهلل وحده وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله، ذافة شرفاء تافياللت، نصه:  "احلم
شّتت اهلل مشلكم ال سالم عليكم وال رمحة وال برذة يف أموالكم، وال يف أوالدذم 
وال يف عمرذم...تاهلل لوال سادتنا القدماء املعتربون هناك، لرأيتموني ذالرعد يف 

رفتهم أن بيت املال عمره اهلل، حمتاج ملا ... هل عأو املطر يف آخر الليل لة مظلمةلي
يرد عليه من تافياللت؟ بل املراد إصالح بالدذم، وبيت املال واحلمد هلل يف ذفاية 

           ()عن بلدذم برا وحبرا )ذذا(."
وإن ذانت هذه السياسة الصارمة من السلطان جتاه أهل الدعاوى من املتشرفة 

لطان مل خيف اهتمامه وعطفه على األشراف، أو حتى األشراف أنفسهم، فإن الس
فإنه ذان يف ذل سنة يرتب هلم مائة ألف مثقال من املال زيادة على ما يقبضونه يف 

  ()أيام السنة متفرقا.
وهكذا استقامت أحوال الرعايا طوال أيام السلطان حممد بن عبد اهلل ومخد 

فشكا أهل الدعاوى أهل الدعاوى ومل يبق هلم ذذر، إال بعد موت السلطان، 
 ()أمرهم إىل اليزيد ابن املوىل حممد وهم وقت ذاك أنصاره.
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 السلطان بالزوايا والطر  الصوفية وباحلرذة الوهابية: عالقة  ب ـ
إن أصحاب الزوايا والطر  وإن مل يكونوا من الشرفاء واقتصروا على جمرد 

ء املقام األول يف الدولة مكنهم االعتبار الذي أوىل هلم من تبو ()ذونهم مرابطني،
العلوية. والسيما خالل األزمة، فكان شيوخ الزوايا ورجال الطريقة أشخاصا 

يقومون بدور احلكام بني القبائل  ()موفقني بني اجلماعات ومسددين بني األفراد،
والعشائر، ويوفرون املكان والضمانة األخالقية اليت متكن القبائل املتنازعة من حل 

عند ضريح اجلد املؤسس، فهذا الضريح وما  الزاويةباالجتماع قرب مشكالتها 
               ()جاوره حرم ال جيوز التنازع فيه.

وبعبارة أخرى فإنهم يشكلون حجر الزاوية لنظام األعراف احمللية ولنظام 
ومكنهم ذلك من احتالل مكانة هامة يف اجملتمع  ()التحكيم لدى قبائل العوام.

مما جعل أمراء الدولة العلوية يلجئون إليهم مررا فاختذوا منهم وسطاء املغربي، 
ذلما أرادوا أن يفكوا نزاعاتهم سلميا مع خصومهم، وأحيانا ذان األمراء يتخذون 

فيجدون فيها التعزية املعنوية والتغذية املادية،  ()من الزوايا مالذا يعتصمون به،
    ()وغالبا ما حيدث ذلك خالل األزمات.

وألن شيخ الزاوية أو الطريقة رجل فصيح اللسان يف الغالب، يتسم بالذذاء 
القوي والفطنة الكبرية، إىل جانب الكرامة اليت تؤهله لتحقيق فعل خار ، ذأن 
يردع ويتحدى وينتقد ويعاقب ويعفو، مستعمال سلطته الروحية املبنية على عامل 

ح نفسي لردع اخلصوم، فإن اخلوف للسيطرة على الوعي اجلماعي للعامة وسال
من املؤرخني من عرب عن هذه السلطة على سبيل االستعارة بصورة الشوذة، اليت 
زاد حجمها وخطرها إبان األزمة، حتى أضحت قوة األمراء تقاس بقوة الزوايا 

  ()وأتباعها.
طرحه يف هذا املوضوع هو: هل حافظت الزوايا والطر   والسؤال الذي ينبغي

 ومكاسبها اليت حققتها أيام األزمة، يف عهد السلطان حممد بن عبد اهلل؟على قوتها 
تفيد النصوص والكتابات التارخيية أن السلطان حممد بن عبد اهلل اتبع منذ بداية 
حكمه سياسة معادية ألصحاب الزوايا والطر  الصوفية ومنعها من أن تستعيد 

لطان السعدي املنصور نفوذها الواسع، تأسيا يف ذلك جبده إمساعيل وبالس
بل ذهب أبعد من ذلك على مستوى العقيدة، فقد عارض حبزم ما ذان  ()الذهيب

يدعيه املرابطون من اتصال مباشر بعامل الغيب، ووجد سندا قويا يف الدعوة 
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فالسلطان منذ احتكاذه بأرض احلجاز  ()الوهابية اليت ظهرت آنذاك يف احلجاز.
شر  العربي من أحداث، فهو من جهة مهتم بالتوتر وهو مهتم بكل ما جيري يف امل

احلاصل بني الدولة العثمانية وخصومها، ومن جهة أخرى ذان يوطد صالته 
ومما شغله ذثريا تلك األفكار اإلصالحية اليت محلت  ()بأمراء البقاع املقدسة.
نقلها ومما زاد تعلق السلطان بها األخبار اليت ذان ي ()لواءها احلرذة الوهابية،

الذين  ()احلجاج إىل املغرب، فكانت معظم قوافل احلج، تعج بالعلماء والفقهاء،
وهكذا دخلت الوهابية حياة  ()ال شك يف صحة أخبارهم وصد  أقواهلم.

السلطان حممد بن عبد اهلل، فاختذها وسيلة لدعوته اإلصالحية وطريقا ملشروعه 
                     ()النهضوي التحديثي باملغرب.

فمنذ مطلع النصف الثاني من القرن الثامن عشر ظهرت تعاليم الوهابية يف 
  ()التيار الديين "السلفي" الذي عرف به السلطان حممد بن عبد اهلل.

ويرى بعض املؤرخني أن تبنى املغرب للوهابية يف هذه الفرتة ال يقتصر على 
ياسي ذذلك ذونها دعوة ذات طابع إصالحي فحسب، ولكن من جانب س

باعتبارها ثورة ضد اخلالفة العثمانية، الشيء الذي جعل منها سالحا إيديولوجيا 
مالئما يف نظر املخزن، يقاوم بها خصومه يف الداخل الذين ذانوا أساسا من شيوخ 

 ()الطر  والزوايا، وأحد خصومه يف اخلارج وهم األتراك العثمانيون يف اجلزائر.
 أن السلطان حممد بن عبد اهلل مل يكن وهابيا، بقدر ويرى صنف آخر من املؤرخني

ما ذان عاملا جمتهدا، مهتما بعلم احلديث ودراساته وشروحه، وأسانيده، إىل جانب 
إصالحاته القضائية والعلمية ومناهجه التعليمية ثم االقتصادية واالجتماعية 

اهلل( إىل األفكار  املستمدة من املذهب احلنبلي. وقد قادته أفكاره )أي حممد بن عبد
 ()نفسها اليت ظهرت يف مذهب حممد بن عبد الوهاب السلفي.

ومهما يكن من أمر فإن الدعوة السلفية وجدت جذورها باملغرب خالل القرن              
م( على يد السلطان حممد بن عبد اهلل العلوي، بعد أن أصبحت الزوايا 58/هـ51)

 () الكثري من األتباع.ذات قوة سياسية ومادية واستقطبت 
وبالنظر لتوسع الزوايا ونفوذها على اجملتمع املغربي، فهي ال تكاد تفصل 

جتاه املخزن، الذي  االعمل الديين عن السياسي، ذما أن موقفها مل يكن واحد
 ()استغل التضارب يف مواقف بعض الزوايا ليوظفه لصاحله يف الكثري من املرات.
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حرتام الذي ذان يكنه السلطان حممد بن عبد اهلل لعدد وال ميكن أن نتغافل اال
من الزوايا، ويف الوقت نفسه الصرامة وعدم التساهل مع املرابطني املنحرفني أو 

ولطاملا حذرهم السلطان  ()املشعوذين الذين ذانوا يستغلون سذاجة القبائل.
صالحي. وخريهم بني ما هم عليه من احنراف وما جاء به من الفكر السلفي اإل

ويف بعض الكتب  ()وذان خياطبهم بالقول: "إني مالكي املذهب حنبلي العقيدة"،
ويظهر هذا جليا ذذلك من خالل مناهج التعليم والقضاء اليت  )وهابي العقيدة،

      ()الصوفية. غالةأحدثها السلطان وأمر اجلميع بإتباعها مبا فيهم 
ط السلطان حممد بن عبد اهلل بالطر  وحتى ندرك حقيقة العالقة اليت ذانت ترب

الصوفية والزوايا، نقف عند بعض مواقف السلطان منها أو مواقفها من املخزن 
  بصفة عامة، من ذلك:

هدم السلطان لزاوية "أبي جعد" اليت تنسب إىل الزاوية الشرقاوية ملؤسسها حممد 
فقد  ()ن،م(، واليت حظيت لفرتة معينة بعطف املخز5115/هـ5151الشرقي )ت 

بلغت زاوية أبي جعد خالل عهد السلطان حممد بن عبد اهلل أوج قوتها، بفضل 
وتادال، ومتيزت ذذلك بأنها ذانت حرما ومأوى  ()أتباعها الكثريين بالشاوية

لالجئني الذين ذانت تتعقبهم الدولة لسبب أو آلخر. وقد وقفت هذه الزاوية 
يت تولت تسويق املنتجات الزراعية إىل ال ()بصالبة جتاه االحتكارات األوربية

باإلعفاءات  حتظىاخلارج انطالقا من الدار البيضاء، وذانت الزاوية ذغريها 
وذان السلطان يأمر شيوخها  ()الضريبية، فآوى إليها الالجئون من الضرائب،

 ويوم قرر املرور جبوارها ()بإخراج أهل الفساد منها فال يلتفتون ملقاله وال ملراده.
أمر جنوده بهدم الزاوية وإخراج أهلها منها، مبا فيهم شيخها حممد العربي بن 

/ هـ5511الذي نقله السلطان إىل مراذش حوالي ) ()معطي الشرقاوي،
  ()م(.5111

أما الزياني يف ترمجانته فيذذر خالف ذلك، باعتباره شاهدا على املوقف، فريى 
إهانة أهل أبي جعد، وإمنا ذان نقله أن السلطان مل يكن يقصد بتحطيم الزاوية 

 ()لشيخها إذراما له حبيث الزمه وعاش معه زمنا.
وهناك من الزوايا من ذان معاديا للسلطان حبكم ماضيها التارخيي، مثل الزاوية 

م(، 5111/هـ5511من احلج سنة ) ()الشرادية، بعد عودة مؤسسها حممد الشرادي
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ية من فروع املعقل، الذين سبق هلم وأن حكموا وذانت تابعة لقبيلة الشراردة العرب
  ()مراذش، ثم أقصوا منها عند ظهور العلويني، فهم معارضون منذ ذلك الوقت.

بقيادة شيخها موالي العربي الدرقاوي،  ()وقد شكلت الزاوية الدرقاوية
  ()م( خطرا ال يستهان به على املخزن.5111/هـ5511بداية من سنة )

ن بالقضاء على الكثري من املرابطني الذين ذانوا بالنسبة له ذما قام السلطا
 ()واألطلس املتوسط ذزعماء تازروالت. ()أعوانا لألتراك يف منطقة درعة

والسيما بعد موجة اهلجرة اليت ذان املوىل إمساعيل أوقفها جراء هروب عدد ذبري 
لفوضى يف من املغاربة إىل إقليم تلمسان، وبقي من هؤالء من يتسبب يف ا

  ()املغرب.
وهكذا جند السلطان يتخلص من أبي عبد اهلل حممد العربي اخلميسي املعروف 
بأبي الصخور، الذي ذان له صيت وشهرة بني القبائل اجلبلية، وذان يظهر التنسك 
والعبادة، ويزعم أنه يستخدم اجلن، فكان للعامة فيه اعتقاد ذبري، حتى أنه ذان 

ن حممد بن عبد اهلل ال تطول مدته، فأخذه السلطان عن يقول للناس أن السلطا
 ()حني غفلة وقتله، وبعث برأسه إىل فاس.

وعلى العكس من ذلك تبدو سياسة السلطان حممد بن عبد اهلل جتاه زوايا 
بدرعة، بالرغم من نفوذها الروحي  ()أخرى مغايرة متاما. فالزاوية الناصرية

زموا احلياد أو مساندة السلطان حممد بن عبد اهلل، وثرواتها الكبرية فإن شيوخها الت
وذان شغلهم منصبا على نشر طريقتهم وبث املعرفة، ذما ذان شيخها إىل جانب 

م(، ذما أن السلطان نفسه 5111/هـ5581سنة ) ()السلطان على والية مزغان
يا فلقد ذان يف ذل سنة يرتب ألهلها مبلغا من املال واهلدا ()شجع هذه الزاوية،

م( أهدى السلطان هلا عشرة قناطري 5111/هـ5581على سبيل اإلعانة، ويف سنة)
 ()من معدن احلديد حتى تستعمله فيما يناسبها.

كن من املؤرخني من قال أن هذه الزاوية ذادت أن تلقى نفس مصري زاوية ل
أبي جعد، بالرغم من الدور الكبري الذي لعبته يف جمال التوعية ونشر املعارف 

تقليدية والرتبية االجتماعية، ال لسبب إال ألن السلطان أراد أن يستحوذ على ال
أن السلطان مل يكن  أمالذها لشخصه. وألن املصادر املغربية واألجنبية أذدت

طائشا وال مبذرا يف حياته اخلاصة، فإن هدفه من وراء هذا التصرف جتاه الزاوية 
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رد الشهوة إىل املال. وعلى ذل الناصرية، ذان سياسيا على األرجح وليس جمل
 ()فاملوضوع حيتاج إىل تقص أذثر.

فكان نشاطها موجها بشكل ذبري حنو الريف املغربي  ()أما الزاوية الوزانية،
هذه الزاوية  حظيتولقد  ()وذذلك حنو فاس وواحات اجلزائر بإقليم توات،

ة من طرف السلطان على غرار العديد من الزوايا املغربية األخرى بامتيازات ذبري
حممد بن عبد اهلل، من ذلك أنه وجه ذتابا لشيخ الزاوية علي بن أمحد بن طالب 

م( يثين عليهم وميدحهم فيه، ومما ورد يف هذا الكتاب بعد  5181/هـ5111سنة)
احلمدلة ما نصه: "سادتنا األشراف أوالد موالي عبد اهلل الشريف حنب من سيدي 

شريف، أن تكون حاجزا بيين وبينهم يف مجيع أمورهم علي حبق موالي عبد اهلل ال
ألني ما أحب أن أمسع على أحد منهم أمرا قبيحا، فمن فعل منهم شيئا منكرا، 
فلتأدبه مبا ظهر لك من السجن أو غريه... حتى إذا مسعت عنهم القبيح ال جيمل 

وام بي أن نرتك حق اهلل فيهم... ذما ال جيمل تأديبهم بالسجن والتكبيل والع
ينظرون إليهم، فإن ذلك يعز علي ألنهم من حلمي ودمي... واألحباس ينظرون 

؟ حباس ذان للتوظيف واللوازم أم الفيها ويف وظائفها ويف أمورها، وهل األ
وتعلميين بذلك، فإن ذان غري ذاف اجعل له الكفاية بأمالك أخرى من مرسى 

)الطلبة( وذسوة...  تطوان ويكون ذلك مفصال على الرواتب من إمام وحزاب
وانظر رجال خريا دينا عاملا قائما باحلق، ال خياف يف اهلل لومة الئم، فأوليه القضاء 

... وهو احلاذم يف مجيع قضاة اجلبل ألننا نعلم اك وأقلده النظر يف قضاة النواحيهن
أنك ال تدل إال على رجل ثقة فاضل... ويعمل مبعوثنا إليكم حتت أمرذم 

داه وال خيالفه، وقد أمرناه بذلك، فإذا رأيته أو علمته تعدى على ونهيكم وال يتع
أحد أو ظلمه، فأرسل إليه وأنهه على ذلك، وإال فاعلمنا به نعاقبه عقوبة تأتي 

، وتكون لنا عونا على نفسه، وذذلك مجيع عمال الغرب، نريد منك أن تنظر فيهم
                                                                                     ()... انتهى والسالم."على تنفيذ احلق

إذا ذان احلال مع الزاوية الوزانية بهذا الشكل من التعامل، فإن الزاوية 
اليت ذانت يف سابق عهدها معادية للعلويني والسيما على عهد املوىل  ()الدالئية

درجها وعرف ذيف يكسب صداقة إمساعيل، فإن السلطان حممد بن عبد اهلل است
مشاخيها، فاحتلوا الصدارة من االرستقراطية الدينية والفكرية يف فاس، فتكونت 

( م5181/هـ5511طبقة جديدة من العلماء الدالئيني من أمثال "أمحد البكري" )ت 
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يف  ()والذي استدعاه السلطان حممد بن عبد اهلل  ليعلم ولده "عبد السالم"
اه قاضيا يف هذه املدينة، ذما اشتغل بالتدريس واخلطابة ومس ()تارودانت

وهناك من شيوخ الزوايا من أوذلت  ()واستفاد منه الكثري من طلبة إقليم سوس.
وعني السلطان حممد بن عبد اهلل  ()إليهم مهام قضائية مثل شيوخ الزاوية الفاسية،
 ()( مستشارا له.م5181/هـ5511مثال الشيخ أمحد بن عمر بن عبد اهلل الفاسي )

وفيما ذان السلطان مينع شيوخ الزوايا والطر  من استثمار نفوذهم املعنوي يف 
أوساط العامة إىل غاية سياسية، فإنه فتح هلم عن غري قصد باب االستغالل 
االقتصادي باستخدام قوى الفالحني والكّسابني من أتباعهم. فإن صح هذا الرأي 

 العروي تكون احلرذة املرابطية قد حتولت جزئيا حسب املؤرخ املغربي عبد اهلل
  ()على األقل إىل تأطري شبه إقطاعي، باملعنى االقتصادي ال اجلبائي.

جيرنا موضوع عالقة السلطان حممد بن عبد اهلل مع الزوايا إىل تسليط الضوء 
على جانب هام من سياسة هذا األخري يف استمالته للرعية، وذسبه للمؤيدين 

ار املتأثرين ذثريا بالربذة اليت متنحها الزوايا عن طريق شيوخها األحياء واألنص
منهم واألموات، ونظرا ملا هلؤالء األواخر من سلطة روحية مهيمنة على عقول 
الناس وقلوبهم، جند أن السلطان حممد بن عبد اهلل استغل تبجيل العامة لألولياء، 

لرغم من إنكار الدين اإلسالمي الغلو ليوظفه لصاحله يف الكثري من املناسبات، با
يف تقديس قبور الصاحلني والتربك بهم، استنادا حلديثه صلى اهلل عليه وسلم الذي 

" إني أبرأ إىل اهلل أن يكون لي منكم خليل فإن اهلل قد اختذني خليال ()رواه مسلم:
ليال أال ذما اختذ إبراهيم خليال ولو ذنت متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر خ

وإن من ذان قبلكم ذانوا يتخذون قبور أوليائهم مساجد أال فال تتخذوا القبور 
 ()مساجد فإني أنهاذم عن ذلك."

ووقوفا  ()وذذلك ما حتمله تعاليم السلفية الصحيحة من معنى يف هذا الباب،
تدة على ما أجنزته الوهابية وما اختذته من إجراءات عملية ميدانية خالل الفرتة املم

فبالرغم من متسك السلطان حممد بن  ()من النصف الثاني من القرن الثامن عشر،
عبد اهلل بنهج السلف، إال أنه اعتنى ذثريا ببناء األضرحة وجتديد أخرى، وخباصة 

 .صيت واسع وشهرة ذبرية يف املغرب منها تلك اليت هلا
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 ()فمن غري تردد أسس ضريح الولي الصاحل حممد بن عيسى مبكناس،
وغريها  ()واجلازولي، ()وأضرحة أبي العباس السبيت، ()وضريح اإلدريسي

  ()املقام. مما ال يتسع ذذره يف هذا
إن تبجيل مشاهري األموات ما هي إال سياسة ذانت السلطة املخزنية تستعملها 
يف املاضي ملراقبة األحياء واحتوائهم وظلت السلطة تعني هلذه األضرحة من يسهر 

وهو األمر  ()تسيري عوائدها، وذلك من أجل التحكم يف مواردها املالية،على 
الذي دفع السلطان حممد بن عبد اهلل إىل تعيني جمموعة من أعوانه وأتباعه 

وإن ذان  ()لإلشراف على تسيري ورعاية أوقاف الزاوية القادرية ومجيع فروعها،
ذما  ().اها سياسيا معيناذل فرع بدوره أنشأ أوراده وطقوسه واختط لنفسه اجت

وجدت السلطة املخزنية يف ذلك وسيلة مالئمة لتحويل حرذة تبجيل ارتبطت فيما 
مضى بقوى قبلية حتدت احلكم املرذزي بالسالح، وبالتالي قدرة السلطة املخزنية 

 ()على التحكم يف اجملال القبلي ومراقبته.
تبجلهم من األموات ذانوا األمر الثاني: أن أغلب من ذانت السلطة املخزنية 

من ذوي النسب الشريف، وقد يصل عدد األحياء اجملاورين لضريح الولي 
الشريف العشرات أو املئات، ممن يسود االعتقاد لديهم أنهم أحفاد الولي 
الشريف، أي أنهم من الصلحاء وغالبا ما حيضون بتزذية العامة، وبالتالي تلجأ 

ومن هذا  ()تحكم يف العامة اليت تبجلهم،السلطة املخزنية إلذرامهم حتى ت
املنطلق نفهم سبب اهتمام السلطان حممد بن عبد اهلل بتبجيل األضرحة 

 ()والصلحاء.
على ما سبق أصدر السلطان حممد بن عبد اهلل مراسيم وظهائر بإسناد أمر  وبناء

  بعض الزوايا وأضرحتها إىل أتباعه مثل الظهري املوجه ألبي مدين الفاسي يف شأن

والظهائر املوجهة إىل قبيلة بين زروال اليت ينوه فيها ويشيد  ()الزاوية الفاسية،
إثبات ملكية بعض الزوايا وأوقافها مثل وظهائر أخرى يف  ()بزاويتهم ومشاخيهم.

 ()الناصرية. الزاوية 
ذما مل يفوت السلطان حممد بن عبد اهلل فرصة زيارة أضرحة صلحاء 

 () على أهلها. والتصد  ()أغمات.
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 اهلوامش:

                                                 

املستعملة يف هذا املعنى منذ عصر  املخزن يف االصطالح املغربي احلكومة، والكلمة( 1)
، املطبعة امللكية، 5املرابطني. أنظر: عبد الرمحن بن زيدان، العز والصولة يف معامل نظم الدولة، ج

 .5هامش رقم:  11م، ص: 5115-هـ5185 الرباط،
 ، املرذز الثقايف5، مسألة التجاوز، ط58و 51عبد اجمليد قدوري، املغرب وأوربا بني القرنني  (2)

 .111-151، ص: 1111العربي، الدار البيضاء، 
، 5م، ط11م إىل القرن 51( عبد األحد السبيت، النفوذ والصراعات يف جمتمع فاس من القرن 3)

 .11، ص: 1111املصلحة الثقافية  للسفارة الفرنسية باملغرب، 
ار الغرب ، د5( حييى بن سليمان، حنن املغاربة، مشاذل النمو بني التقليد والتجديد، ط4)

 .581، ص: 5181اإلسالمي، الدار البيضاء، املغرب، 
( النقيب هو رئيس الشرفاء، ذانت مهمته يف السابق مثل القاضي واحملتسب، فكان له تأديب 5)

ابن  عبد الرمحنالناس والفصل بينهم، ثم احنصرت مع العلويني يف حتقيق األنساب. أنظر: 
 م. 5115-هـ 5185 ، املطبعة امللكية، الرباط،1وج 5دولة، جوالصولة يف معامل نظم الالعز زيدان، 
 .511-11ص: 

إىل  51، حليمة فرحات، اجملتمع احلضري والسلطة باملغرب من القرن عبد األحد السبيت (6)
 .11-11، ص: 1111، دار توبقال، املغرب،5م، ط58القرن 

ت قاعدة لبالد املغرب، قال م، ذان111-هـ511( أسسها اخلوارج الصفرية من بين مدرار سنة 7)
عنها ابن بطوطة: "أنه ليست يف الدنيا أفضل منها، ملا أعطيت من برذة يف الزرع والثمار"، احتلها 
املرابطون ثم املوحدون، ثم املرينيون، نزل بها الشريف اجلليل احلسن بن القاسم، جد امللوك 

األندلس نفسها تتعامل بدنانري العلويني وبلغت من املكانة العلمية واالقتصادية ما جعل 
ابن عبد العزيز، املوسوعة املغربية لألعالم سلجماسة املعروفة )بالعشرية(. أنظر: عبد اهلل 

 .511-551، ص: 5111، مطبعة فضالة، املغرب، 1البشرية واحلضارية، معلمة الصحراء، ج
، ص: 5111، د.م.ط،  5عبد السالم حيمر، املغرب، اإلسالم واحلداثة، الكتاب املخزني، ط(8)

15. 
 .11السبيت، اجملتمع احلضري والسلطة باملغرب، ص: ( 9)
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( والظهري هو الصحيفة املطبوعة بطابع السلطان، وال يطلق غالبا إال على الصحف اليت هلا 10)
قوة شرعية، ذالتولية والعزل، والنص القانوني، فإن مل تكن ذذلك، مسيت رسالة أو )برا(، 

 .118، ص: 5ابن زيدان، العز والصولة، جسلطانية. أنظر: 
 .511، ص: 1( نفس املصدر، ج11)
 .11-11( السبيت، اجملتمع احلضري والسلطة باملغرب، ص: 12)
 .511، ص: 1( ابن زيدان، العز والصولة، ج13)
( عدد املؤرخ أبو القاسم الزياني عندما ذان وزيرا لدى السلطان حممد بن عبد اهلل، أهم 14)

مرت بها سياسة إحصاء أنساب الشرفاء يف املغرب األقصى يف ذتابه "احلادي املطرب"  املراحل اليت
وذذر املؤلف قضية فضيحة املتشرفة بلهجة  نقدية الذعة، واعترب أن تكاثر املتشرفة راجع إىل 

/ هـ5151ضعف السلطة املرذزية وهو ما حدث بعد وفاة السلطان السعدي أمحد املنصور)
فاة املوىل إمساعيل، أي خالل ثالثة عقود من أزمة جيش العبيد، ولكنه م( وذذا بعد و5111

يؤذد أن عهد املوىل حممد بن عبد اهلل شهد حتوال حقيقيا يف سياسة األنساب، إذ وقع االنتقال من 
مرحلة التساهل إىل مرحلة التشدد واملراقبة. أنظر: السبيت، النفوذ والصراعات يف جمتمع فاس، 

 .11-11ص: 
 .511، ص: 1ابن زيدان، العز والصولة، ج( 15)
( يطلق هذا االسم على جمموعة من الواحات، الواقعة على ضفيت وادي زيز ووادي غريس 16)

، 1الصديق ابن العربي، ذتاب املغرب، طألف هكتار. أنظر:  51والنيف، تبلغ مساحتها حوالي 
 .18، ص: 5181مي، اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة والنشر، دار الغرب اإلسال

 .11( السبيت، اجملتمع احلضري والسلطة باملغرب، ص: 17)
(العباس بن إبراهيم املراذشي، اإلعالم مبن حل مبراذش وأغمات من األعالم، حتقيق عبد 18)

 .511، ص: 5111، املطبعة امللكية، الرباط، 1الوهاب بن منصور، ج
 .11: ( السبيت، اجملتمع احلضري والسلطة باملغرب، ص19)
( الكلمة مشتقة من ذلمة املرابطة أي مالزمة املكان، أو املعهد أو احلصن، وملا ذانت الزاوية 20)

هي املكان املخصص، لقب أصحابها باملرابطني. أنظر: مصطفى شاذر، موسوعة العامل اإلسالمي 
 .585، ص: 5111، دار العلم للماليني، بريوت، 5، ط1ورجاهلا، ج

، دار الغرب 5، حنن املغاربة، مشاذل النمو بني التقليد والتجديد، طسليمانابن  حييى( 21)
 .581، ص: 5181اإلسالمي، الدار البيضاء، 
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ـ جاك بريك، عبد اهلل العروي وآخرون، األتربولوجيا والتاريخ حالة املغرب العربي، ترمجة (22)
 .11ص: ،1111، دار توبقال للنشر، املغرب، 1عبد األحد السبيت، ط

 .11س املرجع، ص: ( نف23)
( من ذلك زاوية عبد السالم بن مشيش، اليت الذ إليها املوىل يزيد بعد فراره من والده 24)

السلطان حممد بن عبد اهلل، والزاوية العياشية املعروفة بزاوية سيدي محزة جببل العياشي واليت 
يب، التقاط الدرر القادري حممد بن الط -ذانت ملجأ للسلطان عبد اهلل إبان األزمة. أنظر: 

هـ، حتقيق 5511-5511ومستفاد املواعظ والعرب، من أخبار وأعيان املائة احلادية والثانية عشر، 
، 181-118ص:  ،5181، منشورات دار اآلفا  اجلديدة، بريوت، 5هاشم العلوي الفاسي، ط

 )اهلامش(.
 .581( ابن سليمان، ص: 25)
 .11-11س، ص: ( السبيت، النفوذ والصراعات يف جمتمع فا26)
( أبو العباس أمحد املنصور الذهيب، تقلد حكم الدولة السعدية، بعد وفاة أخيه عبد امللك يف 27)

م، وذان حمل إعجاب السلطان حممد بن عبد اهلل، فكان يتحلى 5118معرذة وادي املخازن، سنة 
فكان يصرح  بسريته، ويستحسنها ويتبعها، أذال وشربا ولباسا وترتيب الدولة وضبط األوقات،

زيدان، عبد الرمحن ابن  --، وذذلك: 555-551، ص: 1بأنه أستاذه وقدوته. أنظر: املراذشي، ج
م، 5115-هـ5111، املطبعة الوطنية املغربية، 5، ط1إحتاف أعالم الناس جبمال حاضرة مكناس، ج

 .511ص: 
، 1111بيضاء، املغرب، ، املرذز الثقايف، الدار ال5( عبد اهلل العروي، جممل تاريخ املغرب، ط28)

 .111ص: 
( يف هذا اإلطار قامت مصاهرة بني السلطان حممد بن عبد اهلل والشريف سرور أمري مكة، إذ 29)

زف السلطان ابنته إىل احلجاز يف موذب حج مهيب يرافقه ولديه املوىل علي واملوىل عبد السالم، 
 . أنظر: 5118وذلك سنة 

، دار الكتب، الدار 1قصاء ألخبار دول املغرب األقصى، ج، االستأبو العباس أمحد الناصري -
 . 511البيضاء، د. ت. ط.، ص: 

( إبراهيم حرذات، التيارات السياسية والفكرية باملغرب، خالل قرنيني ونصف قبل احلماية، 30)
 .85، ص: 5181، الدار البيضاء، 5ط
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زفاف ابنته ببضع سنني  ( أوردت بعض الدراسات أن السلطان حممد بن عبد اهلل، قام بعد31)
بزيارة احلجاز مع أوالده، وإن ذانوا مل حيددوا سنة السفر بالضبط. فإن صح ذلك فمعناه أن 
السلطان ترك العرش شاغرا، وفتح باب التمرد والعصيان من جديد أمام خصومه، والسيما 

وبعض علماء ولده اليزيد، وهذا ال يصح إن ذانت معظم املصادر تؤذد على أن سفراء السلطان 
املغرب، هم من ذانوا يزودون السلطان باألخبار عن أحوال املشر  اإلسالمي، ومنها ما خيص 
الدعوة الوهابية من أمثال الزياني وعبد الكريم رغوان وغريهم. أنظر: عزيز سامح، األتراك 

بريوت، ، دار النهضة العربية، 5العثمانيون يف إفريقيا الشمالية، ترمجة حممود علي عامر، ط
 .111، ص: 5188

( شارل أندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية، تونس، اجلزائر، املغرب األقصى، من البدء 32)
إىل الفتح اإلسالمي، تعريب حممد مزالي، البشري بن سالمة، النشرة الثالثة، الدار التونسية 

 .155، ص: 5118للنشر، الشرذة الوطنية اجلزائرية، اجلزائر، 
،  51، السنة 11عابد اجلابري، "األصالة والتحديث باملغرب"، جملة الثقافة، العدد:  حممد(33)

 .11ص:  ،5181وزارة الثقافة باجلزائر، سبتمرب 
 .11، ص: 11( نفس املرجع، ع34)
( اعترب السلطان حممد بن عبد اهلل نفسه مساويا للسلطان العثماني، ومسألة اخلالفة ذانت ال 35)

الرئيسية واألساسية يف اخلالف الدائر بني سالطني املغرب وبين عثمان،  تزال تعترب النقطة
فسالطني املغرب يستمدون شرعيتهم من تأييد األشراف هلم، وجاءت مصاهرة شريف مكة 
تعزيزا هلذا النسب. أما العثمانيون فيستمدون شرعية خالفتهم من قوتهم وبالتالي جاءت احلرذة 

 .111-118العثمانيني. أنظر: سامح، ص:  الوهابية وطعنت يف صحة خالفة
هـ املوافق لـ 5111-5511أبو القاسم الزياني، الرتمجانة الكربى يف أخبار املعمورة برا وحبرا ( 36)

 .51، ص: م، مطبعة فضالة، احملمدية، املغرب، د.ت.ط5111-5111
 .18-11( حرذات، التيارات السياسية والفكرية، ص: 37)

38- Jean Brignon, Abdelaziz Amine, Brahim Boutaleb,  Histoire du Maroc, édition  

librairie Nationale, Casablanca, 1967, p : 265.  

حممد خري فارس، علي عامر حممود، تاريخ املغرب العربي احلديث" املغرب األقصىـ ليبيا"، ( 39)
 .511، ص: 1111-5111منشورات جامعة دمشق، 
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40-Georges Drague, Esquisse d’histoire religieuse du Maroc, confréries et zaouias 
,Paris, 1951, p : 85 

 .155( جوليان، ص: 41)
( ازدهر التصوف باملغرب، وعرفت مدينة فاس على اخلصوص واملغرب على العموم عددا 42)

أحاديث ذبريا من الطر  والزوايا وظهرت طائفة من املنقطعني املتبتلني ممن ذان هلم تاريخ و
ومذاهب تذذر وذان من املنحرفني من يأتي بأعمال تثري مالمة الناس عليهم وهم )املالمتية( من 

هـ الذي ذان يصطلي بالنار إذا اشتد احلر ويستحم باملاء البارد  5115أمثال سيدي عزوز )ت 
ازي، يف تاريخ عبد اهلادي الت -عند الشتاء، مبالغة يف موافقة القدر وجريا على مراد اجلو. أنظر: 

، دار الكتاب اللبناني، بريوت، 5، ط1املغرب، جامع القرويني، املسجد واجلامعة مبدينة فاس، م
 .111، ص: 5111

 .11( حرذات، التيارات السياسية والفكرية، ص: 43)
( جمموعة من القبائل استقرت بساحل احمليط األطلسي بني الدار البيضاء ووادي أم الربيع 44)

، وهي من أغنى سهول املغرب، ذانت تدعى قدميا 1ألف ذلم 51و، تبلغ مساحتها ومشرع بن عب
 بالد تامنسا، أصل سكانها من بين هالل الذين امتزجوا بالقبائل الرببرية. أنظر:

 .118ابن العربي، ص:  -
( إن رهان السلطان يف إثراء البالد بالتجارة اخلارجية، دفعه لعقد العديد من االمتيازات 45)
جارية لصاحل بعض الدول األوربية، وعمد جتار هذه الدول الحتكار املنتجات الزراعية الت

واإلشراف على عملية مراقبة السلع يف املوانئ، يف الوقت الذي ذانت فيه القبائل تتدفق على 
السهول الساحلية الشمالية الغربية، مما أدى إىل حدوث تغريات اقتصادية واجتماعية على 

 دن. أنظر:حساب سكان امل
- Charle André Julien, le Maroc, face à l’impérialisme, 1415-1956, éditions, J. Q, Paris, 

1978, p : 27. 
 .11( حرذات، التيارات السياسية والفكرية، ص: 46)
 .11( السبيت، اجملتمع احلضري والسلطة يف املغرب، ص: 47)
عد بعد وفاة والده املعطي بن صاحل سنة ( توىل حممد العربي بن املعطي رئاسة أبي ج48)
 ( وهي نفس السنة اليت هدمت فيها زاوية أبي جعد. أنظر:5111 -5111هـ/ 5511)
 .11نفس املرجع، ص:  -
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ابراهيم حرذات، املغرب عرب التاريخ من نشأة الدولة العلوية إىل إقرار احلماية، اجلزء ( 49)
 .511، ص: 5181يضاء، ، دار الرشاد احلديثة، الدار الب5الثالث، ط

 .11( الزياني، ص: 50)
هـ( ذان فقيها وليا صاحلا، أديب ومؤرخ، دفن 5151( الشرادي حممد بن أبي العباس )ت 51)

 مبقر زاويته. أنظر:
هـ، دار الغرب اإلسالمي، الدار 5511 -هـ5515، 1حممد حجي، موسوعة أعالم املغرب، ج -

 .1111، ص: البيضاء، املغرب، د. ت. ط
 .18حرذات، التيارات السياسية والفكرية، ص:  (52)
على يد العربي الدرقاوي املتويف سنة  58( تأسست الدرقاوية يف الربع األخري من القرن 53)

م يف بوبريح عند بين زروال مبقر زاويته يف  ورغة مشال فاس، تنتمي الدرقاوية  للطريقة 5811
         الشاذلية اجلازولية. أنظر:

Institut des Hautes études marocaines, Introduction à la connaissance du Maroc,  -    
regards sur l’islam au Maroc, Imprimerie Reunie, Casablanca, 1942, p : 240.            

(54)Op.cite , P : 240  .- 
لسفح األطلس ( يطلق هذا االسم على نهر الدرعة أطول أنهار املغرب األقصى ميتد من ا55)

 الكبري إىل األطلس الصغري، تأسست بها الزاوية الناصرية يف القرن العاشر هجري. أنظر:
 .511ابن العربي، ص:  -
( تازروالت: إقليم ذبري جنوب أغادير على شاطئ احمليط األطلسي تقع وسطها مدينة إيليغ 56)

 أنظر:هـ. 115التارخيية وزاوية حممد بن موسى اجلازولي املتويف سنة 
 .11نفس املرجع، ص:  -
( إبراهيم شحاتة حسن، أطوار العالقات املغربية العثمانية، قراءة يف تاريخ املغرب عرب مخسة 57)

 .118، ص: 5185م(، دار املعارف، اإلسكندرية، 5151/5111قرون )
 .11، ص: 1( الناصري، ج58)

لدرعي، شيخ زاوية م من طرف حممد بن ناصر ا5111( تأسست الزاوية الناصرية سنة 59)
م 5111-5111م، وهي على الطريقة الشاذلية اجلازولية، ما بني 5111تامغروت، تويف سنة 

             شكلت الناصرية أذرب طريقة دينية يف املغرب. أنظر:                                             

                                                   . Institut des Hautes études marocaines, P : 239 -   
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( مزغان: تعرف باجلديدة عند أهل املغرب، ولقد أطلق عليها الربتغال اسم مزغان، وذانت 60)
 . أنظر:5118تعرف قدميا بالربجية، اسرتجعها حممد بن عبد اهلل من الربتغال سنة 

 .551ابن العربي، ص:  -
(61) Brignon, P : 265.- 
 .111، ص: 1ابن زيدان، إحتاف أعالم الناس، ج( 62)
 .511، 1( حرذات، املغرب عرب التاريخ، ج63)
( اختار مؤسس هذه الزاوية موقعا يتوسط جمموعة من القبائل اجلبلية هي بين مشارة، 64)

ومصمودة وغزاوة وقد لعبت دور الوسيط بني القبائل، وبذلك أقامت عالقة تبادل خدمات مع 
هذه الزاوية إىل الشريف اإلدريسي ولقد ربطت أصوهلا مع الشيخ عبد السالم املخزن. وتنسب 

 م( الذي ينتسب إليه األشراف العلميون. أنظر:5118-هـ111بن مشيش )
 .11-11السبيت، اجملتمع احلضري والسلطة باملغرب، ص:   -
ور، رقان واحة، أهمها: أدرار، توريرت، املنص 11( إقليم توات: إقليم واسع يشتمل على65)

 فيها الكثري من األشراف العلويني. أنظر: 
 ، )اهلامش(.511، ص: 5ابن زيدان، العز والصولة، ج -

 .18 -11( السبيت، اجملتمع احلضري والسلطة باملغرب، ص: 66)
( ينتسب الدالئيون إىل قبيلة جماط، أحد فروع صنهاجة، أسس الشيخ أبي بكر بن حممد 67)

هـ، يف أرض دالء قريبا من تادال، 51والي الثلث األخري من   السعيد الدالئي الزاوية ح
ذلم، أنشأها حفيده حممد الدالئي سنة  51تفرعت عنها مدينة أخرى تقع جنوبها على بعد 

م فورثت عن الدالئية القدمية اسم الزاوية الدالئية البكرية، دخلت الزاوية يف 5111-هـ5118
 ياشي واملوىل إمساعيل العلوي. أنظر:صراع مرير مع السعديني وقائد سال الع

حممد حجي، الزاوية الدالئية دورها الديين والعلمي والسياسي، املطبعة الوطنية، الرباط،  -
 .11-11، ص:  5111املغرب، 

هـ، ذان عاملا ورعا، له تأليف يف ترمجة والده مساه "اقتطاف األزهار من  5118( تويف سنة 68)
السلوك ورحيانة العلماء وامللوك، ومناهل الصفا يف مناقب سيدي حدائق األفكار"، وله ذتاب 

 مصطفى الرباطي"، رحل إىل احلج زمن والده، مات ودفن بفاس. أنظر: 
 .1111، ص: 1حجي، موسوعة أعالم املغرب، ج -
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( من املدن املغربية القدمية جدا، احتلها املرابطون وحاصرها املوحدون وذانت شبه مستقلة 69)
نيني، اختذها حممد الشيخ السعدي، عاصمة له، ومساها احملمدية، تقع على مقربة من عن املري

 وادي سوس. أنظر:
 .11ابن العربي، ص:  -
 .111( حجي، الزاوية الدالئية، ص: 70)
( مؤسس الزاوية الفاسية هو الشيخ عبد الرمحن بن حممد الفاسي ذانت وقفا للفقراء على 71)

 .1115-1111، ص: 1حجي، موسوعة أعالم املغرب، ج -أنظر:  عهد املوىل إمساعيل العلوي.
 .18السبيت، النفوذ والصرعات يف جمتمع فاس، ص: ( 72)
 .111( العروي، ص: 73)
هـ، أحد أرذان احلديث 115( مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، تويف عام 74)

ا  واحلجاز والشام، دارس الشريف، وصاحب الصحيح وغريه من ذتب احلديث، رحل إىل العر
 ابن حنبل وإسحا  بن راهوية. أنظر:

أبو حممد عبد اهلل بن أسعد بن علي اليافعي، مرآة اجلنان وعربة اليقظان حبوادث الزمان، د .م.  -
 ، )املكتبة الشاملة، إص.ث(.181ط، د. ت. ط، ص:

، دار ابن اجلوزي، 5، ط5( حممد بن صاحل العثيمني، القول املفيد على ذتاب التوحيد، م75)
 .115هـ، ص: 5115احلجاز، 

(هذا الباب له صلة حبديث الغلو يف قبور الصاحلني، حيث أن الغلو، يصريها أوثانا تعبد من 76)
دون اهلل، والغلو جماوزة احلد مدحا أو ذما، واملراد هنا مدحا، وإن ذان السلف الصاحل ومن 

أال نفرط فيما جيب هلا من  -س من وجهتني: أ ذان على نهجهم يرى أن القبور هلا حق على النا
أال نغلو فيها فنجاوز احلد،  -االحرتام، فال جتوز إهانتها وال اجللوس عليها وما أشبه ذلك، ب 

وجاء يف صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه قوله ألبي اهلياج األسدي: " أال 
والسالم؟ أن ال تدع متثاال إال طمسته وال قربا أبعثك على ما بعثين به رسول اهلل عليه الصالة 

 مشرفا إال سويته". ويف رواية وال صورة إال طمستها. أنظر: 
 .151، ص: 5نفس املرجع، م  -
( قام الوهابيون وعلى رأسهم شيخ الدعوة حممد بن عبد الوهاب بهدم القبة املقامة على قرب 77)

ري من قباب الصحابة والتابعني ووصلوا إىل زيد بن اخلطاب بالعرا ، ثم تلى ذلك هدم الكث
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غاية قرب الرسول عليه الصالة والسالم وإىل الكعبة، فحالوا بني الناس وبني التمسح بها 
 والتماس الربذة منها. أنظر:

، معهد التاريخ، 5811 -5111حممد بن شوش، احلرذة الوهابية وأثرها يف العامل اإلسالمي  - 
 .     51، ص: 5181ـ5181جامعة اجلزائر، 

(. 5111 -5111( معروف بالشيخ الكامل مؤسس الزاوية العيساوية، تويف مبكناس حوالي )78)
 أنظر:  

 - Institut des hautes Etudes Marocaines, p : 238 

م( بايعته قبائل املغرب ملكا لدولة األدارسة 818 -111هو إدريس بن عبد اهلل بن احلسن )( 79)
عشر من عمره، مؤسس مدينة فاس عاصمة للدولة وفيها تويف وقربه مزار  وهو يف سن احلادية

يف فاس. اعترب إدريس الثاني حلقة وصل بني الرببر  والعرب يف املغرب األقصى واملغرب 
                 األوسط فأمه بربرية األصل، ذما أنه تربى يف أحضان الرببر.  أنظر: 

ملوك تلمسان وفاس وقرطبة، دار الغرب اإلسالمي، إمساعيل العربي، دولة األدارسة  -
 .   1-1، ص:  5181بريوت، 

هـ(، ذان على قدر ذبري من 5511 –هـ 5511( معروف باسم سيدي بلعباس، ولد حوالي )80)
التقوى والورع، عاش يف عهد املوحدين على عهد عبد املؤمن بن علي، عرفت زاويته إشعاعا 

الصقلي، مذذرات الرتاث املغربي من تثمني العربي  -أنظر:  ذبريا خالل القرن الرابع عشر.
 .111، ص: 5181، منظمة الشمال،  د. م. ط، 1الدولة إىل املخاطر، ج

( هو عبد اهلل اجلازولي من جازولة إحدى قبائل السوس الكبرية اليت أجنبت شخصية دينية 81)
واملشر ، أخذ املذهب الشاذلي،  وفكرية مثل: عبد اهلل بن ياسني، تلقى اجلازولي دراسته بفاس

 م( بآفوغال بإقليم آسفي اليت أسس زاويته الرئيسية بها. أنظر:5111 -هـ  811تويف حوالي )
إبراهيم حرذات، السياسة واجملتمع يف العصر السعدي، دار الرشاد احلديثة الدار البيضاء،  -

 .111، ص: 5181املغرب، 
، دار الكتاب العربية، د.م.ط، 5احلضارة املغربية، ج( عبد اهلل بن عبد العزيز، معطيات 82)

 .511، ص: 5111
 .88( السبيت، النفوذ والصراعات يف جمتمع فاس، ص: 83)
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م، 5511-م5111( أصل الزاوية القادرية من املشر ، أسسها الشيخ عبد القادر اجليالني، 84)
امتداد هلا، وهلا فروع مستقلة  دفني بغداد وأذرب شيوخ الزوايا شهرة، أما القادرية املغربية فهي
 عن بعضها يف ذافة أحناء املغرب مثل الزاوية الدرقاوية. أنظر: 

        - Institut des Hautes études marocaines, P : 239. 
 . 115-111، ص: 1( ابن زيدان، إحتاف أعالم الناس، ج85)
 .88( السبيت، النفوذ والصراعات يف جمتمع فاس، ص: 86)
 .11ك، ص: ( بري87)
ذان للوهابيني يف احلجاز اتصاالت مع حكام املغرب ونعين هنا السلطان سليمان، بعد أن ( 88)

م 5818هـ/5111أبطل اإلمام سعود وولده عبد اهلل الدعاء للخليفة العثماني يف خطبة اجلمعة سنة
ب بوفادة توجهت ومت حترير معظم اجلزيرة العربية من التواجد العثماني. واختيار الوهابيني املغر

إليه ألن املغرب مل خيضع أبدا للهيمنة العثمانية، وعلى أن املغرب صاهر أمراء مكة الشرفاء يف 
عهد والده حممد بن عبد اهلل، ولو أن الوفادة مرت بتونس أمال يف احلصول على املساندة ذذلك 

اصة حول زيارة القبور. ولقد جرت مناظرة بني الوهابيني وبني املغاربة حول الدعوة اجلديدة وخب
عبد اهلادي التازي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إىل اليوم، عهد أنظر: 

 .11، ص: 5188-هـ 5118، د. م. ط، 1العلويني األول، ج
 .511، ص: 5( ابن عبد العزيز، معطيات احلضارة املغربية، ج89)
ين زروال )الزغاريون( والذين هلم عدة ( من العائالت الشهرية اليت ذانت تسكن قبيلة ب90)

زوايا باملنطقة، وهم ينتسبون إىل اخلليفة الثاني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ومن أشهر الزوايا 
مبنطقة بين زروال زاوية بوبريح، زاوية أجموط، زاوية سيدي أمحد احلومي )الزاوية الفوقية(، 

ابن عبد اهلل الفاسي، قبيلة بين زروال مظاهر  حممد البشريوزاوية سيدي أحسن الزغاري. أنظر: 
 ، 11حياتها الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، ج

 . 11-51، ص : 5111مطبوعات املرذز اجلامعي للبحث العلمي، ذلية اآلداب، الرباط، 
، ص: 5118( اخلزانة امللكية، منتخبات من نوادر املخطوطات، القصر امللكي، الرباط، 91)

511-511. 
( تقع جنوب مراذش، فيها أضرحة أولياء املسلمني، ذانت قدميا قاعدة جتارية للبالد قبل بناء 92)

                                                  .18مراذش. أنظر: ابن العربي، ص: 
 . 511، ص: 1( ابن زيدان، إحتاف أعالم الناس، ج93)
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 اجلدل الديين اإلسالمي / املسيحي

 من خالل كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين

ألمحد بن قاسم احلجري )ديغو خبارنو(

 

 الدكتور حسام الدين شاشية

 جامعة منوبة -مخبر الجهات والموارد التراثية بالبالد التونسية 

 

من خالل  حياملسي/اإلسالمي اجلدل الديين، ه الدراسةيف هذ بحثنتناول بال
بن الفقيه قاسم بن الشيخ احلجري  محدألناصر الدين على القوم الكافرين، كتاب 

، أين تعلم اإلسبانية (Hornachos)أورناشوس جبهة م6219 املولود سنة، األندلسي
قرأ على الشيخ الفقيه ف، م6211توجه إىل غرناطة تقريًبا منذ سنة ثم ، العربيةو

س أساقفة غرناطة يلرئرتةمًجا ةمجة باإلجاة""، وأصب  م األكيحل األندلسي "شيخ الرت
اليت متتع بها احلجري  تاالمتياةارغم كل . (Pedro de Castro) بدرو دي كاسرتو

 مدينة إىل حتديًداو ،م6291خري اهلروب إىل املغرب تقريًبا سنة  قدف يف غرناطة،
، 6162 حدود سنة إىل ، ومن بعده أبنائِهوالي ةيدا مل أصب  م رتةمًجاحيث مراكش 

، فتوجه إىل تونس ثم القاهر"، فمكة ومنها إىل "ركب البحر بنية احلج" عندما ركب
املدينة ماًرا يف طريق عودته مبصر مر" أخرى، اليت يبدو أنه  استقر بها لفرت" 

، حيث تويف 6161تقريًبا منذ أواخر سنة  ،، م نتقاًل بعد ذلك إىل تونسوجيز"
، تاريخ إمتامه لتعديل كتابه "ناصر الدين على القوم 6166سنة  على ما يبدو بعد

الكافرين" بتونس، وهو الكتاب الذي تطرح علينا الزاوية اليت ندرسه  منها أي 
 اجلدل الديين، ةمجلة من األسئلة اليت لعل أهمها:

 ما هي دوافع الكاتب للتأليف يف موضوع اجلدل الديين؟ -
 ملن ُكتب هذا الكتاب؟ -
 هناك جتديد يف غرض اجلدل الديين؟ هل -
عرب هذا الكتاب عن وجود "فضاء عمومي" يف تونس النصف األول من هل ي  -

 القر  السابع عشر؟
-I لكتاب "رحلة كتاب "ناصر الدين على القوم الكافرين" هو خمتصر : ابالكت

، أما 6161، انتهى من تأليفه احلجري مبصر سنة الشهاب إىل لقاء األحباب"
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، فهي نسخة م عدلة لنسخة اليت بأيدينا واليت ميكن أ  ن سميها "بالنسخة التونسية"ا
فيها إضافات خمتلفة يقول: "وأةيد يف هذه النسخة ما ال هو يف النسخ اليت ُكتبت 

 مبدينة تونس. 6166، فقد كا  االنتهاء منها سنة قبلها"

خمتلفًة من حيث الطول قّسم احلجري مؤلفه  هذا إىل مقدمة وثالثة عشر باًبا 
 واملواضيع، حيث ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام:

حتدث يف هذا اجلزء عن ما وقع له  يف ن الباب األول إىل الباب الثالث: م -
 غرناطة وقصة هروبه إىل مراكش.

 اظرات مع النصارى واليهود.رابع إىل الباب الثاني عشر: املن من الباب ال -
 األخري: ذكريات الطفولة يف األندلس.الباب الثالث عشر و -

ليختم بعد ذلك كتابه  مبا ميكن أ  نسميه: "م لحًقا"، حتت عنوا  "مواهب الثواب"، 
وقد ِاتبع يف هذا التبويب مساًرا كرونولوجًيا، يبدُأ باهلروب من غرناطة إىل 
 مراكش، ومنها الرحلة إىل فرنسا فهولند"، ثم العود" إىل مراكش، فاخلروج حنو

سال، وركوب البحر بنية احلج، فاملرور يف طريق العود" مبصر، ثم االستقرار 
 النهائي بتونس.

فيما خُيص لغة الكتابة فتبدو يف الغالب لغة سهلة، تتسم بغياب االستطرادات 
واملفخمات البالغية اليت ت وصف بها كتابات تلك الفرت"، وهو ما ميكن أ  نفسره 

لكاتب وطبيعة الكتاب، أي أنه  "خمتصر"، يرمي إىل بضيق الوقت الذي ضغط على ا
خبلفية احلجري الثقافية، املراوحة بني   االختصار ال التفخيم واالستطراد، وكذلك

دار اإلسالم والعامل املسيحي، الذي عاش فيه ردًحا هاًما من حياته، أي تقريًبا 
رتك أثرها يف اثنا  وثالثو  سنة، فكل هذه السنوات ال ميكن أ  متر دو  أ  ت

 طريقة كتابته ومنهجية تفكريه.
بالنسبة لألسباب اليت دفعت احلجري لتأليف كتابه "ناصر الدين على القوم 

يذكر يف عديد املواقع أنه  عندما رجع إىل مراكش من رحلته إىل بالد فالكافرين"، 
)فرنسا( وبالد الفالمنك )هوالند"(،"حدث الكثري من اإلخوا " عن  اإلفرنج

، كايات واملناظرات اليت وقعت له  يف تلك الرحلة، فحض وه  على التأليف فيهااحل
إال أنه  مل ي جب هذا األمر إال بعد ما يقارب األربع وعشرين سنة، عندما طلبه  منه 

، وهو ماٌر يف طريق عودته من احلج مبصر. هذه الشيخ األجهوري املالكي
سنحاول اإلجابة عنها يف هذا العمل،  االستجابة تطرح العديد من األسئلة اليت
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اذا دونها يف ذلك فلماذا انتظر احلجري كل هذه السنوات لتدوين رحلته؟ ومل
 الزمن بالذات؟

ي جيبنا احلجري عن السؤال األول "بأنه مل يتفق العمل"، أي ي رجع األمر للقدر أو 
ف اليت للظروف، وهي إجابة ال تبدو م قنعة كثرًيا، فنحن نتساءل عن الظرو

مسحت له  بالتأليف يف مواضيع خمتلفة كما ي شري، يف حني مل تسم  له  بالتأليف يف 
رغم الطلبات املتعدد" من األصدقاء من داخل املغرب  ،موضوع الرحلة

. كما نستغرب كذلك أ  موالي ةيدا  وهو الذي ع رف بولعه وخارجها
 موضوع الرحلة، وهو الذي بالكتب واجلغرافيا، مل يطلب من م رتةمجِه أ  ي ؤلف يف

كلفه  بها، فلعل هذا من األسباب اليت جعلت احلجري يرتاخى يف تدوين رحلته أو 
حتى يعدل عنها، إىل أ  جاء طلب التدوين من شيخ "جليل"، هو األجهوري، يقول 

 .احلجري: "هو العالمة الشهري علمه  وثناؤه يف األقطار والبلدا "
أحد األسباب اليت دفعت احلجري لتدوين  ر مبا يكو  طلب األجهوري 

موضوع الرحلة  ومن رحلته، إال أننا نعتقد، وكما يؤكد الكاتب، أ  التأليف يف 
ختصر م رتبط بالزمن، مبعنى أ  احلجري الذي كا  يبلغ من العمر من ورائها امل

له  حينها أربع وسبعني سنة، والذي أمت فرًضا أركا  اإلسالم بقيامه باحلج مل يبقى 
إال اجلهاد، وهو الذي يعتربه  أحد أركا  اإلميا ، يقول يف خامتة ترةمجته لكتاب "العز 
واملنافع للمجاهدين يف سبيل اهلل باملدافع": "واعلم أ  اجلهاد ركٌن عظيٌم يف 

، فإذا كا  الرد على النصارى من أشكال اجلهاد، كما أكد لكاتبنا قاضي اإلسالم"
بن عبد الرمحا  السكين، الذي قال له : "أ  اجلهاد يكو   املسلمني يف مراكش عيسى

، فإ  مبحاربة الكفار وبالرد عليهم فيما يقولو  من الكذب يف ديننا ودينهم.."
تأليف الرحلة، اليت هي أساس املختصر يُكو  تتمة إلسالم احلجري، املشكوك 

 فيه، باعتباره موريسكًيا.
اتب لتربير أخذه للكلمة يف "الساحة هذه هي األسباب اليت يسوقها لنا الك

رغم أ  هذه ولكن العامة"، مبعنى األسباب اليت دفعته  لتأليف كتاب ناصر الدين، 
األسباب تبدو مقبولة نسبًيا، إال أنها ال تكشف بصور" كاملة عن الدوافع احلقيقية 

سنحاول التوصل إليها من خالل  اليت لسياق تأليف هذا الكتاب. هذه الدوافع
، الذي وجد لنفسه مكانًة هامة املسيحي/اإلسالمي عاجلتنا ملوضوع اجلدل الديينم
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يف العامل الفكري للقر  السابع عشر: فماذا مييز اجلدل الديين يف الفرت" احلديثة؟ 
 بة أم أنه تكرار ملا قيل من قبل؟وهل ظهر جتديد يف هذا النوع من الكتا

-II املسيحي/ اإلسالمياجلدل الديين 

أ  اجُلزء األكرب من كتاب ناصر الدين خمصص للجدل الديين، فإ  عدًدا رغم 
هاًما من صفحاته مل تطرح هذا املوضوع، وذلك نظًرا لطبيعة الكتاب أي أنه  

، وهو ما يعود م1613و 6166م ختصر للرحلة اليت قام بها احلجري بني سنيت 
و جدل مناظراتي كذلك إىل طبيعة اجلدل الديين املطروح يف هذا الكتاب، فه

شفوي. فبما أ  احلجري اتبع يف خمتصره مساًرا كرونولوجًيا، هو نفس املسار الذي 
، لتنطلق اتبعه  يف رحلته فإ  "القدوم إىل بالد الفرنج" لن يكو  إال يف الباب الرابع

من هناك املناظرات، اليت ي قارب عددها السبعة وعشرو  مناظر"، سنعتمد يف 
 ية الغرض اجلدلي.تقسيمها على أهم

 التثليث -6
ي عترب التثليث من األغراض املهمة يف اجلدل الديين، فهو من نقاط االختالف 

، وبني من يقول يف اإلجنيل: األساسية، بني من يقول: "قل هو اهلل أحد اهلل الصمد"
"باسم األب واالبن وروح القدس إله واحد"، فحول هذين املفهومني للتوحيد 

 .ت ااجمادالت العنيفة بني املسلمني  واملسيحينياإلهلي ُأثري
يف هذا اإلطار نفهم حضور التثليث كغرض أساسي يف املناظرات اليت خاضها  

وراهب مبدينة  (Etienne Hubert)احلجري، واليت كا  أوهلا مع عامل امسه "أبرت"
جًجا باريس، وكا  املبادر لطرح هذا املوضوع احلجري الذي استعمل يف جدله ح 

. كذلك على عقلية قائمة على املنطق والقياس، يقول: "وعلى هذا القياس..."
يف مناظرته حول نفس املوضوع مع  سار نفس هذا األساس أي احلجاج العقلي

العامل اهلولندي "توماس أبيناس" مبدينة اليد  والراهب يف مصر، ما يؤكد تأثر 
واليت كثرًيا ما حضر فيها توظيف اآللة احلجري بالكتابات اجلدلية اليت ُكتبت قبله، 

 املنطقية كالقياس وبرها  اخللف.
واسًعا  اطالعاعلى غرار ااجمادلني إىل حدود القر  العاشر، الذين كانوا مطلعني 

، فإ  احلجري ابل يف التثليثمن األحيا  على نظرية الطرف املُقودقيًقا، يف كثري 
 هوسنة من حياته يف العامل املسيحي، ف ينتسع وعشروباعتباره قد عاش ما ي قارب  

على نظريات النصارى ممن سبقوه، وهو ما يظهر يف استعماله اإلجنيل  اطالعاأكثر 
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اليت وإ   ةاالسرتاتيجييف الرد على مقوالت الراهب املصري يف التثليث. هذه 
 استعملها ااجمادلو  من قبل، فإنهم ال يبدو  متمكنني منها متكن احلجري، الذي

دقيقة، على غرار: "أيًضا يف اإلجنيل ما ينسب ملا قلت قتباسات يستعمل ا
 . قال يف الفصل السابع والستني مليت" للراهب...

لئن استعمل احلجري اإلجنيل يف حجاجه حول التثليث، فقد ختم إحدى 
، أمر يبدو جديًدا، على اعتبار كما يؤكد مناظراته حول هذا املوضوع بآية قرآنية

ااجميد الشريف، الغياب املطلق يف ةمجيع الردود اإلسالمية على النصارى إىل عبد 
نهاية القر  العاشر لالستشهاد بالقرآ  لدحض عقيد" التثليث املسيحية، "فالفن 
اجلدلي يقتضي ختري أمضى األسلحة لتبكيت اخلصم وإفحامه، فلم يرى امُلجادلو  

رى ال يولو  القرآ  املنزلة اإلهلية فائد" من شهر سالح غري م الئم ما دام النصا
. بهذا املعنى ال ميكننا أ  نفهم استعمال احلجري للقرآ  يف حجاجه إال الرفيعة"

 على أ  كتابه موجه باألساس إىل اجلبهة الداخلية.
 ى )عليه السالم(تأليه عيس -5

إذا كا  غرض التثليث من املواضيع األساسية يف م جادالت احلجري مع 
، باعتباره يشكل أساس اختالف جوهري بني اإلسالم واملسيحية، فإ  النصارى

تأليه عيسى ال يقل أهمية جدلية، ال بل اعتربه ااجُمادلو  "الكالسيكيو " من "أشنع" 
"املسي  ابن اهلل " وقال  االعتقادات، يقول اجلاحظ: "حكي عن النصارى أنهم قالوا:

ر من السماء أحب  إلي من لكنت أل  أِخ ،تعاىل: "قالت النصارى املسي  ابن اهلل"
  .أ  ألفظ حبرف مما يقولو "

هذه احلساسية اليت أبداها اجلاحظ يف التعامل مع هذا املوضوع ال تظهر عند 
احلجري بأي شكل من األشكال، ففي رده على قول تاجر فرنسي مبدينة رو  أ  

، وهو أمر جديد عيسى ابن اهلل، يستعمل أبياًتا شعرية نسبها للقاضي عياض
ونادر، فتقريًبا هذه هي املر" الوحيد" اليت يستعمل فيها "حجة شعرية" يف رده على 
النصارى، ولعل هذا ما ميكن أ  نفسره باملعرفة اجليد" للطرف املقابل باللغة 

 ."ولطول مكثه ببالد املسلمني كا  يعرف العربية غايًة" العربية، فهو يقول عنه :
كننا القول أ  احلجري كا  ينوع  من أسلحته احلجاجية حبسب بهذا املعنى مي 

الطرف املقابل، فإذا كا  قد استعمل الشعر يف رده على مسيحي عارف بالعربية، 
فإنه  يعود الستعمال حجة عقلية يف مناظرته مع أحد الرجال مبدينة بوردو، ففي 
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ي كما يقول أسلوب حواري أرسطي، قائم على السؤال واجلواب، استطاع احلجر
"للحاضرين من النصارى أ  يشهدوا عليه، أنه  نصراني  أ  جيعل حماوره  يقول:

يؤمن بكل ما يف دينهم يف رومة،  ومع ذلك أقول أ  هذا الكالم الذي قاله املسلم 
. كالٌم عظيم رمبا بالنسبة هلذا ااجُمادل الذي مسعه أول مرً"، يف فيه كالم عظيم"

عيسى والقائمة على أ  من  ألوهيةعملها احلجري يف نفي حني أ  احلجة اليت است
خلق آدم وحواء بغري أٍب وأٍم قادٌر كذلك على خلق عيسى من غري أٍب، هي 
حجة "م ستهلكة"، استعملها أغلب ااجمادلني السابقني، على غرار الطربي الذي 

من كو  يقول: "فإ  قلت م إهًلا لعجيب مولده وشأنه، فليس مولده   وكونه  أعجب 
آدم، فال أم له  وال أب"، كما يقول اجلاحظ: "إ  كا  املسي   إمنا صار ابن اهلل أل  

 .اهلل خلقه  من غري ذكٍر فآدم  وحواء إذا كانا من غري ذكٍر وأنثى أحق  بذلك"
رغم أ  احلجري يف هذه احلجة كا  م قلًدا، فإ  طريقة عرضه هلا، أي 

الذي فرضته ضرورً" طبيعة - ال واجلواباألسلوب األرسطي القائم على السؤ
على الكتابات الفلسفية  اطالعهيعكس رمبا  -اجلدل الذي خاضه أي املن اظرات

املع تزلية  ةالكالسيكياليونانية بشكل مباشر أو عن طريق الكتابات العربية 
 خصوًصا.

" سالحه احلجاجي حبسب الطرف كما ذكرنا سابًقا يتخري احلجري يف كل مر
ل، ففي حني أنه  استعمل نفس األسلوب احلجاِجي العقلي حول نفس اباملق

املوضوع يف جداله مع راهب يف مصر، فقد أضاف إليه حجًة نقلية م ستمد" من 
يف إطار م عارضة اخلصم بسالحه، وهو أسلوب مل يبتدعه  كاتبنا بل سبقه   ،اإلجنيل

عيسى من  ألوهيةدهم يف نفي إليه غالبية ااجُمادلني، الذين كانوا حياولو  بناء ردو
، إال أ  ما حيسب للحجري هنا هو "قولبته " حلجة نقلية يف بناء اإلجنيل نفسه

عقلي، يتجاوة االستشهاد إىل التفسري فالتأويل أي بناء نتائج على املُقدمات، فقد 
يف كل ما كا   انطلق من خالل االتفاق مع الراهب على أ  "اإلله" يتصف بالعلم...

كو "، فإذا ثبت يف اإلجنيل أ  عيسى جاهل لقيام الساعة فذلك ينفي عنه وما ي
 صفة اإلله.

نفس هذه احلجة تقريًبا، ولكن بتفصيل أكرب استعملها احلجري يف جداله مع 
أحد الرهبا  املسجونني يف مدينة مراكش، فلعل هذا التفصيل يعود أواًل: إىل 

 ،اسلة وليس شفوًياتوًبا قائًما على املره جداًل مكطبيعة اجلدل هذه املر"، باعتبار
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كما هو احلال يف املناظرات السابقة؛ وثانًيا: إىل اإلطار املكاني هلذا اجلدل، فإذا كا  
اجلدل يف املرات السابقة ويف أغلب األحيا  قد حصل يف دار النصارى، عامل 

ذا الراهب جعل احلجري م قتضًبا يف إجاباته، م حطاًت يف ردوده، فإ  رده  على ه
كا  يف دار اإلسالم، ما جيعله  م تجرًدا من كل االحتياطات، م ستفيًضا يف كالمه، ال 

تأثٍر مبحاكم التفتيش، يقول: خيشى ثور" "مسيحٍي م تعصٍب"، أو ح كم راهب م 
 .مهما قصرت من اخلوف أو اجلزع فكا  ينزل علي الذ ل عندهم""و
 الفداء  -6

بأ  تعرض عيسى للصلب، كا  رغبًة منه يف فداء يقوم الفداء على االعتقاد 
اجلنس البشري من اخلطيئة اليت ارتكبها آدم يف حق اهلل بأكله من الشجر" اليت ن هي 
عنها. على الرغم من أنه  من املكونات األساسية للمنظومة الالهوتية املسيحية، إال 

دى املفكرين املسلمني ، مل حيظى باهتمام كبري لأنه  وكما يؤكد عبد ااجميد الشريف
حتى القر  العاشر، أمر وجدناه يتكرر من حيث الكم يف القر  السابع عشر يف 
كتاب "ناصر الدين"، فلم يتحدث احلجري عن هذا الغرض سوى مرتني، املر" 
األوىل كا  ناقاًل ملناظر" حدثت بني رجٍل "من علماء النصارى" يف مدينة مراكش 

يف رده على هذا الرجل حجة عقلية قائمة على وموالي أمحد، الذي استعمل 
القياس، رأى م جادلنا أنه  ليس له  ما يزيد عليها، م عترًبا قول الراهب "كالًما ليس 

، موهًما بذلك الباحث أنه سيواصل على نفس درب فيه ما ي قال وال ما ي كتب"
ها للغرضني من سبقه  من ااجُمادلني يف عدم إيالء هذا الغرض األهمية اليت أوال

السابقني. إال أنه  يفاجئنا يف املن اظر" الثانية مع قاضي ع مره مثانو  سنة، عاش 
مخس سنوات يف القسطنطينية، بتفسري م نايف متاًما لُكل من سبقوه، ففي حني اعترب 

دم تاب إىل اهلل آأل   يد" الفداء هذه فاسد" من األساس،ُكل ااجمادلني تقريًبا عق
التصور اإلسالمي هلل يقوم على أنه  "تواٌب غفور حيث أ  -ه ، الذي قبل توبت

، كما أ  عقيد" الفداء قائمة على وضعية اخلاطئ اليت هي الوضعية العادية رحيم"
، فإ  احلجري -للمسيحي، بينما ينكر  اإلسالم هذا الشعور باإلثم إنكاًرا م طلًقا

عقيد" الفداء، اليت كما أشرنا سابًقا  ي قدم تصوًرا م خالًفا وجذرًيا، فهو بدايًة ي قر
نفاها كل ااجُمادلني من األساس، ولكنه  ي دخل عليها حتويًرا جوهرًيا يقوم على أ  
كل شخص ي كفر  عن الذنب الذي ارتكبه آدم بنفسه. وذلك من خالل الوضوء 
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  والغ سل للصال"، باعتبار أ  الفضالت اليت خترج من البد  "هي اليت ورثها اإلنسا
 .بسبب الشجر" )شجر" التفاح("

حول عقيد" الفداء وإ  كا  احلجري كما ذا الرد اجلديد والطريف يف اجلدل ه
يقول ناقاًل له  من كتاب قرأه قبل خروجه من األندلس يسمى "خُمتصر جربيل"، فهو 
يؤكد  تبنيه هلذه النظرية يف الفداء، ويعكس التطور احلاصل يف هذا الغرض اجلدلي 

قر  السابع عشر، من رفض م طلق إىل إقرار وتعديل مبا يناسب التصور يف ال
اإلسالمي، مع املالحظة أ  احلجري كا  يبدو واعًيا "خلطور"" ما يقول، ففي م ناور" 
ذكية انطلق فيها من تقديم هذا التفسري على أنه  التصور اإلسالمي البديل لعقيد" 

يف الرد  ا من الفاكهة خرٌي من خالصكم""حنن عندنا خالٌص ملا ورثن الفداء بقوله:
خر أنه  م جرد تفسري لعملية الوضوء قرأه  يف آعلى القاضي، إىل القول يف موضع 

كتاب قبل خروجه من األندُلس يقول: "والسر  يف الوضوء على هذا الوجه"، تارًكا 
 بذلك القارئ حائًرا حول احلدود اليت تفصل احلجري عن الرأي الذي ساقه .

ه املناور" تعكس احلذر الشديد للُكتاب عموًما يف ذلك العصر عند تقدميهم هذ
آراًء جديد" م خالفة ملا هو سائد، واحلجري خصوًصا يف م جتمع ال يتوانى عن 
االتهام بالزندقة والُكفر، ما جعله  رمبا حياول أ  حيجز لكتابه "صكوك األما "، من 

جهوري، شيخ املالكية يف عصره مبصر خالل تأكيده أنه  قد عرضه على الشيخ األ
، كما قام بعرضه بعد و"طلب منه  أ  كل ما يظهر له  غري الئق أ  يأمر بإسقاطه"

 أ  ةاد فيه على مفيت احلنفية بتونس إمام جامع الرتك أمحد الشريف احلنفي.
بهذا املعنى يكو  احلجري قد رد على كل من انتقد بعض األطروحات يف  

ين، والذين كانوا يقولو : "لو كتمت ما ذكرت يف األبواب األخرى كتاب ناصر الد
، أي أ  الكتاب "مبارك" ومقبول من قبل شيخ املالكية يف لكا  خرًيا من ذكره"

عصره ومفيت احلنفية يف تونس، وهما شخصيتني ال ميكن نقض أحكامهما، أو 
الذين  ،الكي واحلنفيعلى األقل آلرائهم احرتام واسع يف أوساط أتباع املذهبني امل

 هما املذهبني الرمسيني يف تونس حينها.
 حتريف الكتب امُلقدسة -6 

إذا كا  التثليث وتأليه عيسى والفداء من أهم املسائل اليت خاض فيها ااجُمادلو  
، ال يقل أهمية عن األوائل ضد النصارى، فإ  تأكيدهم على حتريف األناجيل

  هذا الغرض يدخل يف إطار نقض ُأسس الطرف املسائل الثالث السابقة، مبا أ
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مباشًرا على هذه  اطالعاهؤالء ااجمادلني  باطالعاملُقابل. وإذا كا  الشك حييط 
، فإ  احلجري وكما الكتب، مبا فيها التورا"، سواًء يف لغتها األصلية أو م رتةمجة

سيجعل ، وهو ما يؤكد لنا فقد اطلع على هذه الكت ب م رتةمجة إىل اإلسبانية
 منطلقاته يف هذا الغرض أكثر قو" ومتانة ممن سبقوه.

لئن مل يكن هذا الغرض يف غالب األحيا  غرًضا م ستقاًل بذاته بل يدخل يف  
احلجاج حول األغراض األخرى، فإننا وجدنا احلجري جُييب "قاضي األندلس" يف 

ة للزياد" الذي دعاه للعود" إىل النصرانية، بأ  هذه األخري" مفت وح ،فرنسا
والنقصا ، م دعًما رده  بذكر أمثلة من األحكام اليت أدخلها الباباوات على 

 .املسيحية، واليت بلغ عدد ها مخسة عشر تعدياًل
إذا كا  ما ذكره احلجري سابًقا، يؤكد  تعرض اإلجنيل إىل حتريف تأويلي، فإنه  

يل قد تعرض ، وانطالقًا من جتربته الشخصية يؤ كد أ  اإلجنآَخريف موضع 
قبل خروجه من  ، وهو ما استنتجه  من خالل ترةمجته للرقلفظيلتحريف 

"هذه الكلمة م ختلفة ملا عندنا اليوم"  ، عندما قال له  القس:م6291غرناطة سنة 
 .ليستنتج من ذلك "أنهم يزيدو  وينقصو  يف إجنيلهم وكت ب دينهم"

كت ب املُقدسة، م قلًدا ملن اجلدلي، أي حتريف ال ضيظهر احلجري يف هذا الغر
سبقوه من أصحاب الردود، م تبًعا لنفس خطتهم القائمة على إبراة التحريف 

، يف م حاولة إلبراة تهافت التأويلي  والتحريف اللفظي احلاصل يف هذه الكتب
على عكس من سبقه  يقوم مب قارنة بني التحريف ية ااجُمادل أي اإلجنيل، ولكنه  مرجع

ِإنَّا َنْحن  َنزَّْلَنا الذِّْكَر قرآ  احملفوظ بضما  سور" احلجر:)ذه الكت ب والاحلاصل يف ه
، وضما  الواقع التارخيي الذي عايشه ، القائم على بقاء َوِإنَّا َله  َلَحاِفُظوَ (

القرآ  يف األندلس رغم مرور أكثر من مائة سنة على منعِه، يقول: "...رغم 
من يظهر  عنده  )يقصد القرآ ( يقتلونه ويأخذو  احلرص الشديد من الكفار على 

 .ماله  وحيرقونه "
من هنا وإذا اعتربنا اخلطاب موجًها باألساس إىل "األتباع الضالني"، وكثري منهم 
موريسكيو ، يصب  اختيار اإلسالم هو اختيار للصحي ، الثابت والدائم، يف حني 

غري، أمر رفضه  احلجري كما الحظنا أ  العود" للمسيحية هي عود" إىل احمُلرف، املت
 سابًقا، ويدع و بقية املوريسكيني لرفضه.
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 على أحكامهم املسبقة حول اإلسالمنقد عبادات النصارى والرد  -2
إذا كا  إثبات التحريف احلاصل يف الكت ب املقدسة عند النصارى ضربة قوية 

الضرور" إىل وضع ألس س االعتقاد املسيحي، فإ  إثبات هذا التحريف، سيؤدي ب
، عبادات النصارى موضع م سائلة وتشكيك، أمر مل يغب عن أصحاب الردود

كما مل يغب عن صاحب كتابنا هذا، ال بل أطنب فيه م عترًبا أ  عرض عبادات 
النصارى  وبيا  فسادها أمر ضروري كي "يرى )املسلم( الُكفر فيشكر اهلل تعاىل 

ذلك م حتدًما حول وجود األكل والشراب يف  . لنجد اجلدل بعدالذي جناه  منه "
، ففي حني أنكر النصارى، وتعجبوا من وجود نعيم مادي يف اجلنة، انربى اجلنة

احلجري م دافًعا عن اعتقاد املسلمني يف وجود هذا النعيم، م ستشهًدا على غرار ابن 
 مبا جاء يف اإلجنيل. ربن الطربي

وُكل من سبقوه من أصحاب الردود هذا االستشهاد باإلجنيل يضع احلجري 
موضع م سائلة، ففي حني أنهم يؤكدو  على أ  اإلجنيل والتورا" تعرضتا إىل 

ادل، أمر وإ  ي عرب  التحريف، فإنهم يعودو  الستعماهلما كسالح يف وجه ااجم
ظاهرًيا عن التناقض، فإنه  يكشف ُأسس نظر" هؤالء للُكت ب املقدسة ألهل 

لى أ  ُكل ما يتوافق مع القرآ  فهو صحي ، أما ما ي خالفه  فهو الكتاب، والقائمة ع
 منحول وم حرف، يستدعي الرد عليه.
يت تتضخم فيها صور" األنا فيغيب املرآتية"، ال هذا املوقف يعكس نظر" ااجمادلني "

، وال يبقى إال األنا ناظًرا إىل نفسه يف املرآ"، م خلًصا صورته  من ُكل ما يرى اْلآَخر
شائبة، صور" األنا املت ضخمة هذه هي نفس ها اليت وجدناها عند احلجري يف  أنه 

جدله حول الصيام مع قاضي األندُلس وضيوفه، فما دام ليس صياًما على الطريقة 
اإلسالمية فهو ليس صياًما صحيًحا مقبواًل، وما دام حلم  اخلنزير م حرًما يف القرآ  

بأسلحته احلجاجية املختلفة من   وي ثبته فليس على احلجري إال أ  يؤيد ذلك  
 حجاج عقلي إىل استشهاد نقلي.

وجدناها تتكرر تقريًبا يف أغلب م ناظرات احلجري، مهما  ةاالسرتاتيجيهذه 
، سواًء كانوا ااألطراف املت جادل معه تتباعدت مواضيع اجلدال، ومهما اختلف

وجدنا احلجري جالًسا  " طريفةر هباًنا أو قضاً"، ع لماًء أو حتى نساًء، ففي صور
وسط جمموعة من النساء يف منزل "صاحب الطابع"، م جاداًل إحداهن حول الصور 
واألصنام، م حاواًل أ  يثبت هلا من خالل اإلجنيل أ  الرسم  واألصنام م حرما . 
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من خالل إيراده  ،م تجاوًةا بعد ذلك م خاطبة هذه املرأ" إىل م خاطبة القارئ م باشرً"
تنهي عن التصوير  صلى اهلل عليه وسلم للرسول اجًجا من التورا"، ث م أحاديًثح 

، قصة ، خامًتا هذا املوضوع مبا ميكن تسميته  "قصة أمحد  والصنم"وص نع األصنام
 يقول أنه  رواها يف باب ذكر األصنام يف كتاب الرحلة.

كل هذا يقدم لنا احلجري صور" اجتماعية دقيقة لتحرر املرأ"  يف خضم
األوروبية عموًما والفرنسية خصوًصا، صور" كا  قد رمسها لنا بصور" أدق عند 
إيراده لقصة ح به إلحدى "بنات اإلفرنج"، وابتالئه بغرامها، يف صور" ال ختتلف 

 .ندلسيكثرًيا عن قصص العشق يف كتاب "طوق احلمامة" البن حزم األ
صور" املرأ" املت حرر"، ستظهر كذلك يف اجلدل حول شرب اخلمر مع الضيوف 
الساهرين يف منزل قاضي األندلس بباريس، فبينما كا  احلجري ي جيب هؤالء عن 

ن املسكرات اليت على أساس أنه  م ،السبب الداعي ملنع شرب اخلمر يف اإلسالم
( على بين أدم"، بادرت امرأ" من احلضور هو أفضل ما تكرم به )اهللت ذهب  العقل "و

إىل أخذ كأس و"وضعت فيه نقطة مخر وةادت عليه ماًء كثرًيا وقالت لصهرها قل 
 .له : أي قوٍ" يف هذا املاء؟"

هنا ال يعنينا إجابة احلجري بقدر ما يعنينا الصور" اليت قدمها لنا عن املرأ"  
ر"، الساهر"، العاشقة، ااجُمادلة، صور" األوروبية يف ذلك العصر، تلك املرأ" املت حر
حايد"، نستشف منها بعض التعاطف وإ  قدمها لنا احلجري يف البداية بطريقة م 

واإلعجاب، فإنه  ينتهي إىل إدانتها بدعو" املسلم إىل أ  يشُكر اهلل على دين اإلسالم 
نف يف نفس ونعمته وصفائه، كما أ  وقوعه  يف احُلب ليس إال ابتالًء من اهلل، ي ص

 .خانة "خصام النصارى" و"اجلهاد على الدين"
ا سبق، ومن خالل هذه الصور الطريفة اليت قدمها لنا احلجري واليت ال ممإذ  

نكاد نعثر هلا على مثيل يف ُكتب من سبقوه من ااجمادلني، ي مكن نا التأكيد على تفر د 
ء باجليئة والذهاب كتاب "ناصر الدين على القوم الكافرين"، ككتاب جدلي ملي

الفكرية والفعلية بني العاملني اإلسالمي واملسيحي، ي عرب يف الغالب عن ر ؤيِة م سلٍم 
لكنه  م نكٌر لعقيدته، ومن جهة ُأخرى عن رؤية اآلخر الغري عارف  ،عارٍف باآلخر

يف بعض األحيا  بدار اإلسالم ولكنه  م نكٌر هلا، وهو ما يظهر يف ردود احلجري 
امل الفرنسي إتيا  هوبرت، الذي كا  يعتقد أ  اللواط م باٌح يف اإلسالم، على الع
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كا  يظن أ  املسلمني حيجو  لرؤية نبيهم  ،أو يف رده على قاضي يسميه "فريض"
 .م علًقا يف اهلواء وسط قبة حجر املغناطيس

هذا الباب القائم على الرد على تصورات املسيحيني املسبقة جتاه املسلمني 
قداتهم، ميكن تسميته  "باجلدل التصحيحي"، املبين ال على اجلدل التحليلي وم عت

واالستشهاد النقلي والربها  العقلي، بقدر ما هو قائم على تصحي  املعلومات 
واألخبار. هذا اجلدل مل نُكن لنجده  عند أصحاب الردود األوائل، نظًرا ألنه  وكما 

أغلب جدهلم مبين على اجلدل الفكري الحظنا يف العديد من املرات السابقة أ  
 .يف حني أ  اجلدل يف هذا الكتاب هو جدل م ناظراتي شفوي م باشر ،املكتوب

 األغراض التمجيدية -1
حاول احلجري يف األغراض السابقة كغريه من أصحاب الردود نقض عقيد" 

ض النصارى وبيا  تهاُفتها، كما عمد هذا األخري يف أحيا  أخرى إىل تصحي  بع
املعلومات اخلاطئة عن اإلسالم وهو ما مسيناه "باجلدل التصحيحي"، فإذا اعتربنا أ  
هذا الكتاب موجه إىل املسلمني عموًما واملوريسكيني على وجه اخلصوص، فإنه 

باب  بإقفالميكننا القول أنه  بنجاح احلجري يف مهمته هذه، يكو  قد أقنع هؤالء 
ة، لكن ذلك ال يعين أنه  سلمهم مفتاح اإلميا  العود" إىل النصرانية بصفة نهائي

، حيث يبدو أنه  تفطن إىل حاجته إىل تقديم مشروع بديل البديهي باإلسالم
هلؤالء، والذي سيكو  بديهًيا املشروع اإلسالمي األصيل والثابت، الذي جيب  أ  

 يكو  اإلميا   به قوًيا ومتيًنا متانة رفض العود" إىل املسيحية.
وجدنا احلجري حياول يف الكثري من األحيا  أ  ي قدم املسلم يف أحسن من هنا 

قى م حافظًا على قوانني اإلسالم صور"، فهو ورغم وجوده يف العامل املسيحي يب
فلعله  يف هذا اإلطار أي متجيد اإلسالم وتقدميه يف  .وحدوده، م غالًبا لشهواته

 قاضي األندلس بفرنسا أحسن صور"، ميكن أ  يدخل اجلدل الذي وجدناه  بني
واحلجري حول أحسن دين، فقد قال له  هذا القاضي: "أنظر هذه العافية اليت عندنا 

، لتكو  إجابته  بأ  يف بالدنا خبالف بالدكم أل  األحكام تدل على صحة ديننا"
هذا التطور احلاصل يف أوروبا، ناتج عن كو  األحكام املعمول بها م ستمد" من 

ومانية، ال من اإلجنيل، يف إقرار ضمين فريد ونادر بتفوق النصارى، ما القوانني الر 
يعكس وعي بعض ن خب ذلك العصر بالتطور اهلائل الذي بدأت تعرفه  أوروبا 
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على حساب العامل اإلسالمي، إقرار ما ُكنا لنجده  عند أصحاب الردود األوائل، 
 .ة عقيدتهمالذين كثرًيا ما تباهوا بتفوق املسلمني، وربطوه  بصح

من جهة أخرى وجدنا احلجري يف تقليد صري  للمجادلني األوائل حياول  
من خالل التأكيد على ُأميته يقول: "وملا  صلى اهلل عليه وسلم إثبات م عجزات النيب

رأى الناس  فضله  وبركاته وصدقه يف القول والفعل وتوحيده مع أنه  مل يعرف يقرأ، 
ذه املعجزات اليت يقول أنه  فصلها إىل أحد احُلكماء يف ، هفدخلت الناس  يف دينه"

، م شرًيا إىل تطور هذا الغرض يف القر  هولندا، م ستشهًدا بكتاب القاضي عياض
 السابع عشر وحتوله إىل مبحث أو علم م ستقل.

إذا كا  االستشهاد مب عجزات النيب من احُلجج اليت استعملها ااجمادلو  إلثبات 
يف الكت ب  د صلى اهلل عليه وسلمسالم، فإ  إثبات التبشري مبحمصدق رسالة اإل

السماوية يدخل يف نفس هذا اإلطار، فرغم أ  هذا املوضوع مل يلقى عناية كبري" 
لدى أصحاب الردود األوائل، فإنه  قد شاع خصوًصا عند الذين أسلموا من أهل 

  مسيحًيا ولو ظاهرًيا ، والذين ي مكن  أ  ن لحق بهم احلجري باعتباره كاالكتاب
يف إسبانيا. من ه نا وجدناه  خيطوا على نفس خطى ابن ربن الطربي يف جدله مع 
راهب مصري، بالتأكيد على أ  "البارقليط" املذكور يف اإلجنيل هو تبشري برسول 

 اإلسالم.
 :االستنتاجات

ا من كل ما سبق ميكننا اإلجابة عن اإلشكاليات اليت طرحناها يف م قدمة هذ
العمل، والوقوف على بعض السياقات اليت ي عرب عنها هذا الكتاب، فلئن جاء 
طلب التأليف يف موضوع الرحلة من الشيخ األجهوري فإ  االختصار كذلك جاء 
بطلب من هذا األخري، الذي أمر احلجري بالرتكيز يف هذا املختصر "على الكالم يف 

يين أو الرد على "الكفار"، فكأ  ، أي على موضوع اجلدل الدالدين مع النصارى"
املواضيع األخرى املذكور" يف الرحلة، واليت قدم لنا احلجري نبذ" عنها يف مقدمة 
هذا املختصر  واليت هي: جغرافية األندلس وتارخيها منذ القدم إىل خروجه منها، 
ال تعين شيخ املالكية يف عصره، بقدر ما يعنيه الرد على النصارى، كفن كالمي 

رج ضمن باب التوحيد يف املؤلفات الكالمية، الغرض منه  دحض العقائد يند
النصرانية، يف خطاب موجه للمسلمني بالدرجة األوىل، لتثبيتهم على عقيدتهم، 

 .وحتذيرهم من ضالل النصارى
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من هنا ميكننا القول أ  األسباب الرئيسية لتأليف كتاب ناصر الدين، مرتبطة 
الذي متيز بطرد املوريسكيني من إسبانيا ما بني سنيت بالسياق الذي جاء فيه، و

، حيث  انتشروا يف أغلب بلدا  الضفة اجلنوبية للمتوسط، فتوجه وا م6109-6166
إىل اجلزائر، املغرب وتونس. هؤالء املهجرو  مل يكونوا كما ت صورهم العديد من 

كا  عدٌد الكتابات العربية خصوًصا، هاربني بإسالمهم من ظلم النصارى، بل 
، أو منهم مسيحًيا، حيث أكد بعضهم أنهم ال يرغبو  إال يف املوت كمسيحيني

 بصفة جيد" بالعقيد" والعبادات اإلسالمية. نيغري عارف
يف هذه الظروف عاد موضوع اجلدل الديين للظهور بقو" يف بالد املغرب، مع 

ال يكاد خيلو قر  يف املالحظة أ  هذا الفن كا  دائم احلضور يف كتابات املغاربة، ف
الفرت" احلديثة من كتاب اشتهر يف هذا املوضوع، لكن انتشار اجلدل الديين يف 
صفوف املوريسكيني، والذي ظهر يف شكل جمادالت ضد النصارى واليهود كا  

، فإىل جانب احلجري فقد كتب يف تونس م لفًتا لالنتباه لشد" تواتره يف كتاباتهم
يف نفس الفرت" تقريًبا أي النصف األول من القر  حول نفس هذا املوضوع، و

السابع عشر، حممد بن عبد الكريم برييث، الذي ترك خمطوطًا باإلسبانية موضوعه 
، أيًضا خوا  التفتيشالدفاع عن اإلسالم ضد الديانات األخرى ويذم حماكم 

 برييث املعروف كذلك بإبراهيم التيبلي، صاحب القصيد" اجلدلية الشهري" ضد
 ."م جادلة مع اليهود" ، أو الريكلي صاحب كتاباملسيحيني

دفع الباحثني للنظر  ،هذا الرواج ملوضوع اجلدل الديين يف أوساط املوريسكيني
يف أسبابه فذهب لويس هاريف وخوا  بينال إىل أ  هؤالء قد تأثروا ولو بشكل 

 الربوتيستانت نسيب بالنزعة الفلسفية اليت ظهرت يف أوروبا واجلدل الدائر بني
؛ يف حني ذهب آخر و  إىل القول أ  التأليف يف موضوع "ذم الكفار" والكاثوليك

وجمادلتهم ال يستغرب من قبل املوريسكيني الذين أذاقهم اإلسبا  املسيحيني أقسى 
أنواع العذاب، ال بل أخرجوهم من بالدهم، فأمام عدم إمكانية الرد عليهم مادًيا، 

اجمال األدبي يصب  املالذ وساحة املعركة اليت وإ  مل تغري شيًئا أي عسكرًيا، فإ  ا
عرب عن "الزفر"" األخري" اليت ت على أرض الواقع، فإنها كانت املتنفس الوحيد أو

 جرين.الغنب الشديد هلؤالء امله
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إذا كا  السبب الثاني ميكن أ  يقبل نسبًيا، فإ  أصحاب التفسري األول رمبا 
اجلدل الديين هو من املواضيع القدمية يف الثقافة اإلسالمية، غاب عنهم أ  موضوع 

 اجلدل الكاثوليكي الربوتستانيت. سابق الحتدام
يف نفس هذا اإلطار ميكننا القول أ  الكت ب اجلدلية اليت ألفها املوريسكيو  
سواًء كانت باللغة اإلسبانية أو األخلاميدية وبالتأكيد العربية، هي موجهة 

وًما وللطائفة املوريسكية خصوًصا، هذه الطائفة اليت ورغم انتقاهلا للمسلمني عم
يف النصف األول من القر  السابع عشر تقف على كانت  قدإىل دار اإلسالم، ف

احلدود بني العاملني املسيحي واإلسالمي، غري واثقة من هويتها ودينها، فهؤالء يف 
ر ميكن أ  نكتشفه  بصفة الغالب يتكلمو  اإلسبانية يف جمتمع عربي، وهو أم

واضحة من خالل دعوات احلجري املتكرر" هلؤالء إىل التكلم بالعربية مبا أنها 
"والكالم بالعربية ملن يعرُفها خرٌي من الكالم بغريها من  أحسن اللغات يقول:

بعد أ  امتدح العربية  آخر، كما يقول يف موضع اللغات، كما ذكر النيب أنه  حيب ها"
لغات أخرى: "و ال يكره العربية والكالم بها إال من ال يعرف  فضلها وقارنها ب

؛ وخيلطو  يف عباداتهم وعاداتهم بني املسيحية  واإلسالم؛ فإذا علمنا أ  وبركتها"
عدًدا هاًما من املهجرين عادوا بعد التهجري بطرق م ختلفة إىل إسبانيا أي العامل 

عموًما وطلب شيخ املالكية يف عصره  ، فإ  انتشار املؤلفات اجلدليةاملسيحي
األجهوري خصوًصا من احلجري تأليف كتابه هذا غري مستغرب، ويدخل 
باألساس حتت مظلة مساعد" املوريسكيني على جتديد دينهم أو حتى ِاعتناق 
اإلسالم، يف إطار حرب استقطاب األتباع الضالني، يف ظرف ةماني ومكاني متيز 

 د النتمائه الديين. نسبًيا بسهولة تغيري الفر
باإلضافة إىل كل هذه األدلة على أ  كتاب "ناصر الدين على القوم الكافرين" 
موجه عموًما إىل املسلمني، واملوريسكيني خصوًصا، فإ  إعاد" احلجري تأليف 

أي بعد أربعة سنوات من تأليفه  م6166كتابه هذا يف صياغة جديد" يف تونس سنة 
على أهمية موضوع اجلدل الديين، كخطاب ضروري خر آأول مر" مبصر، دليل 

وعاجل لتثبيت املوريسكيني يف الدين اإلسالمي، وإيقاف نزيف عودتهم إىل العامل 
املسيحي. أيًضا ومن جهة أخرى فإ  عملية إعاد" التأليف هذه، كشفت لنا عن 
 الوجود النسيب لساحة عامة يف العامل اإلسالمي عموًما ويف تونس النصف األول
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من القر  السابع عشر خصوًصا، أمر الحظناه  من خالل رد احلجري على من 
 ِانتقدوا بعض اجلوانب يف كتابه "ناصر الدين".

يف نفس اإلطار، وباعتبار أ  فعل الكتابة هو فعل غري جماني، بل هو أخذ 
للكلمة يف "الساحة العامة"، بهدف إثبات رأي أو موقف، ميكننا القول أ  احلجري 

إىل  تل  إثبات إسالمه  ومن وراء ذلك إسالم اجلماعة املوريسكية، اليت بقيحياو
حدود النصف األول من القر  السابع عشر مشكوًكا يف صدق إميانها، وتعيش 
وضعية هشة، حيث كانت حتاول  أ  جتد لنفسها مكانًة يف ااجُمتمع احمللي، أمر 

د متكنت هذه الطائفة من جنحت فيه نسبًيا خصوًصا على الصعيد االقتصادي، فق
، كما تونس، أي صناعة الشاشيةيف السيطر" على أهم صناعات ذلك العصر 

أنها وعلى عكس ما يشري إليه بعض الباحثني، لعبت دوًرا هاًما على الصعيد 
السياسي يف تونس الفرت" احلديثة، ومل تكن من الطوائف "الصامته"، أو طائفة "سلبية" 

، بل كانت طائفة نشيطة، حيث لعبت العديد من ياسةانصرفت متاًما عن الس
هامة على الصعيد السياسي، فلعلنا ميكن أ  نذكر  االشخصيات األندلسية أدواًر

من هؤالء خصوًصا: لويس ثباتا الذي ي رج  أنه  أول من توىل منصب شيخ 
أو مصطفى كرديناس الذي دخل  ؛األندلس، وكا  له  عالقات وثيقة بيوسف داي

دام مع محود" باشا الذي "استصفى ةمجيع ما كا  له  ومات طريًدا يف غري يف ص
 .وطنه"

من كل هذا يظهر انغماس الطائفة املوريسكية يف احليا" العامة، ما جعلها يف 
بعض األحيا  تدخل يف صدام مع بقية األطراف املكونة للمجتمع، سواًء على 

زيد عن قر ، من تاريخ قدومها إذ بقيت هذه الطائفة ملا ي ،الصعيد االجتماعي
لتونس م حافظة على وحدتها، ترفض الذوبا  يف ااجمتمع احمللي، سواًء مبواصلتها 

، أو برفض بعض العائالت املوريسكية تزويج بناتهن استعمال اللغة اإلسبانية
لغري املوريسكيني، أو على الصعيد السياسي، حيث  وباإلضافة إىل تعرض بعض 

يسكية حملن سياسية، فإ  املوريسكيني وبعد سنوات قليلة من الشخصيات املور
قدومهم، دخلوا يف أةمة حاد" مع السلطة احلاكمة يف اإليالة التونسية يف شخص 

 .يوسف داي، الذي خريهم  بني دفع ضرائب إضافية أو م غادر" البالد

ل بمل تكن طائفة صامته،  وريسكيةُكل هذا يكشف مرً" أخرى أ  الطائفة امل
كانت حتاول أ  تأخ ذ نصيبها من السلطة،  "التونسي"مع كغريها من مكونات ااجُم
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 ،اقتصادية، اجتماعيةحتاول أ  تفرض وجودها، يف كل ااجماالت سواًء كانت 
 .فكرية وأ سياسية

من خالل نظرنا يف ُكل هذه اجلوانب، نعتقد أننا أحطنا ببعض اإلشكاليات 
 "ناصر الدين على القوم الكافرين" يف كتاب اليت يطرحها موضوع اجلدل الديين

ألمحد بن قاسم احلجري، لكن اإلجابة عن ما يطرحه  هذا املوضوع يف أوساط 
املوريسكيني يف تونس خصوًصا، وبلدا  االستقبال عموًما من إشكاليات عديد" 

لدراسة أكثر من مؤلف موريسكي اليت ي حيل عليها، حتتاج ومتنوعة واخللفيات 
 واإلسبانية. ، األخلاميدية باللغة العربيةسواًء 

 اهلوامش:
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 أهمية وثائق األوقاف بسجالت احملاكم الشرعية

 يف كتابة تاريخ اجلزائر العثماني

 )مدينة اجلزائر منوذجا(
 

 األستاذة صليحة بوزيد

 الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي 

 
رتبا  عمررةة انإساان القدمية مرتبط أشد اال إن ظهور الوثائق األرشيفية

املوتى هو أقدم املدوسات الربدية، أن كتاب  أدواتها، ةفي مصر القدمية جندللكتابة و
بدايات للوثائق  ترترب ه من الربدياتغريويرى برض الرلماء أن هذا الكتاب و

 األرشيفية.
حياته جلمع شتات  لتدوين سري دةره حياة انإساانالكتابة و عليه ةتطورو

ه رتربًا عن حياتدًا ميورة للمجتمع الذي عاش ةيه، ةجمع رصاملاضي ليكون ص
 الفكرية و حتى اليومية منها.االقتصادية واالجـتماعية و

م الشرعية يترلق األمر يف هذه املداخلة لرصد عينة أرشيفية ختص وثائق احملاك
قصد حتليلها  - بئر خادم - احملفوظة عمركز األرشيف الوطينيف الفرتة الرثماسية و

 تارخيية.استنطاقها للخروج جبملة من االستنتاجات و احلقائق الو
احملاكم الشرعية  سلالة وثائق يف األرشيف الوطين من أهم الوثائق املاجلةو

ذات األهمية البالغة سظرا ملا حتويه من مرلومات ذات قيمة مررةية هامة، حيث 
الاياسية للفرتة صادية واالجتماعية ومكنتنا من استقاء مرلومات عن احلياة االقت

استخدام هذه املرلومات ملقاصد  طاعتنا اليومتالي باستالاليت ترود إليها، وب
مطالب ختدم البحث الرلمي ألسها جتيب على الرديد من األسئلة املطروحة و

اليوم، خاصًة أسها تغطي ةرتة زمنية مرتربة متتد من النصف األول من القرن 
 ا ما يرود إىلمنهو الاادس عشر إىل النصف الثاسي من القرن التاسع عشر

 م.1591/هـ1222برضها ينتهي م و1952/هـ1001
لقد كاست هذه املرلومات تاجل كوثيقة إدارية من طرف القاضي الذي كان 

اجلنايات بانإضاةة إىل كون فة، منها قاضي األحوال الشخصية ويقوم عمهام خمتل
هلذا تنوعت طبيرة الوثائق املدوسة يف الاجالت، ابة ديوان للمظامل، وحمكمته عمث



- 225 - 

-وع الكبري للقضايا املطروحة كي يفصل ةيها، )مرامالت عقارية ةإضاةة إىل التن
 - تريينات يف وظائف رمسية - أوقاف - دعاوى - إقرارات بالدين - إجيارات
اخل( و بتربري أخر ةان مجيع خيو  اجملتمع  حماسبات...ات وـخملف - سفقاتو مهور

اع خمتلفة من ، تدون يف هذه الاجالت ساخ من أسواملدسي كاست مرتبطة بيده
. حيث جرل الرثماسيون منها أساس كل مرامالتهم انإدارية ةحددوا الوثائق

املواصفات الشكلية اخلاصة بكل منها، ةنجد بذلك مادة غزيرة تترلق أسواعـها و
لزواج والطالق والنفقة والبيع االقتصادية من عقود او بالقضايا االجتماعية

 الشراء...و

اليت هي عمثابة تراث وطين ري من تلك الوثائق وجلزائحيتفظ األرشيف الوطين ا
من عنه من طرف الباحث، و مصدر تارخيي ال ميكن االستغناءمن وال يقدر بث
 .وثائق األوقاف عقود احملاكم الشرعية اليت حتتل الصدارة يفالوثائق  ضمن أهم

ا ضها حيمل ترقيممائة علبة برالث و مخاني وعلى ث احملاكم الشرعية تتوزع
يقة، بل إن برضها يضم ضرف حيتوي مرظمها على أزيد من مئة وث. ومزدوجا
برض املدن جلزائر واملناطق اجملاورة هلا وهي ختص يف مرظمها مدينة اذلك، و
هي وثائق مودعة خبزائن ى كالبليدة والقليرة و شرشال واملدية وغريها. واألخر

لاجالت الرربية الرتكية، ا  باأرشيف احلكومة الرامة للجزائر مع القام اخل
يف آخر ( Gabriel Esquer) «غربيال اسكري»قد كان ترتيبها من طرف املوثق و

 ةصنفت يف حرف زاد. القائمة 
مجيع الترامالت  كاست احملاكم الشرعية تاجل مرلومات بدقة متناهية يفو

األزقة، حبيث خارطة برسم البيوت واحلارات وباحث أن يرد لدرجة ياتطيع ال
حظ يف تلك الاجالت ذكر جلريان البيت من اجلواسب األربرة ةرلى سبيل سال
حتبيس أمحد بن املرحوم املبارك مفيت املالكية مجيع الدار الكاينة  حلصرا ال املثال

من ورة من برض جهاتها الدار شيخ البلد وحبومة كوشة علي سند اجلبل اجملا
 أخرى لدار اخلوجة باالبتياع الصحيح.

سجالت هما الشرعية توجد جمموعتان هامتان و إىل سجالت احملاكم بانإضاةة
قيمة حول الوقف اليت حتوي هي األخرى مرلومات و «ايلكالب»بيت املال ودةاتر 

 ـ:عليه ياتطيع الباحث اليوم أن يقف على هذه الاجالت الذي قدر عدده بو
هي اللغة ةعية وثيقة وقف، أما اللغة املتداولة يف سجالت احملاكم الشر 11951
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املصغرات  (Microfiche) يف بطاقات خاصة تدعى امليكروةيش الرربية حمفوظة
 .الفلمية(
رعية ذات أهمية بالغة تج مما ذكر أن اجملموعة األوىل وهي الوثائق الشساتنو
تطور التارخيي لألمة السها تركس لنا الطابع االجتماعي والنشا  االقتصادي وأل

هي مادة ما تزال خام لكوسها مل حتظ و القرن الثامن عشر.خباصة يف اجلزائرية و
 باالهتمام إال يف الانوات األخرية.

  األوقاف عقود أهمية 

الصدارة من حيث عدد الوثائق يف احملاكم  حتتل عقود الوقف أو التحبيس
وعقود النزاعات واخلصومات  الشراءالشرعية ثم تليها عقود امللكية والبيع و

 غريها.ج والطالق واهلبة ووعقود الزوا
ستخراج الرديد من املرطيات يف مجيع اجلواسب تفيدسا وثائق الوقف يف ا

 يلي: الراكرية سذكر منها مااالجتماعية واالقتصادية وحتى الثقاةية و
 رائح االجتماعية الواقفة:الشذكر 

 وةر ةيهراد إيقـاةه، برد أن تتوالواقف هو صاحب املال أو مالك الرقار امل
لوغ والرقل وحرية التصرف، ويلزم د الوقف من أهلية التربع والبشرو  عق

يطالب عمقتضى هذا االلتزام أن ينشئ مع بربارات صرحية ةيكون مؤاخذا بها و
قد الب بها بناء على هذا التراقد، وعقد الوقف الذي يكتاب بها حقوقًا يط

تصرف بربارة ال أهليته ألداءالوثائق صيغة الترريف بالواقف و تضمنت هذه
  «.اشهد على سفاه»

بهذا ساتطيع التررف من خالل هذه الرقود على الشرائح االجتماعية و
غريهم، إذ سقرأ يف أحد قامت بتحبيس أمالكها من حكام وجيش و املختلفة اليت

تاريخ مجيع اجلنة الكائنة بتالوملي ب الرقود على سبيل املثال حتبيس علي باشا
ساتطيع مررةة أن ح لنا املكاسة االجتماعية للواقف وتضي ومن هنا .هـ1122

أي داي اجلزائر وأيضا حتبيس حممد  «الباشا»الواقف كان ينتمي إىل الفئة احلاكمة 
 أنواملالحظ  هـ،1112بتاريخ « لوادي بابا»احلصار مجيع اجلنة الكاينة باجنان 

 ة احلصري.عة حرةية مهنتها صناعمجا إلي صاحب الرقد أن الواقف ينتمي
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 :ذكر طبيعة العقار

يف ميادين عقود األوقاف أهمية كبرية يف الكشف عن جواسب هامة وتكتاي 
كيفية استقال بالتررف على امللكية الرقارية و خمتلفة إذ تامح لنا هذه الرـقود

دكاكـني راضي وألسرة الواحدة، ةقد ترددت امللكيات املوقوةة من أامللكية يف ا
مامات احلوت وغريها من جهة، كما متدسا عمرلومات عن األسواق التجارية ووبي

املقاهي يف مدينة اجلزائر من جهة واملخابز ودور االسكشارية والفنادق واألةران و
ةرلى سبيل  رثإغالبًا ما يذكر مصدر ملك ذلك من بيع أو شراء أو و أخرى.

بن حاني مجيع الرلوي الكاين حبومة بري اجلباح املثال حتبيس حممد االسشجاري ا
يقصد بذلك أن املالك حتصل على الرلوي عن . وسند اجلبل باالبتياع الصحيح

 طريق عملية الشراء.
 :معرفة مكان متركز العقار

مررةة تواجد ى مررةة كثاةة األحياء الاكنية وكما تااعدسا هذه الرقود عل
حارات عديدة يف حتتوي على أبواب وأسواق و زائرالرقارات، خاصة أن مدينة اجل

رثماسية، إذ ظل اسردام اخلرائط املفصلة اليت ختص مدينة اجلزائر خالل الفرتة ال
ترطي لنا صورة األسواق عمثابة الوسيلة املادية اليت أصبحت هذه األبواب و

واضحة على مدينة اجلزائر وسايجها الرمراسي وسشاطها االقتصادي واالجتماعي، 
ل: ثاألسواق م موقفية صورة جغراةية حية على أه قد أعطت لنا عدة وثائقو

كوشة  -األزقة مثل: حومة اخلضارين سوق الامن، سوق الشبارلية والطرقات و
القصبة...، إسا هذه املرلومات تااعدسا اليوم على وضع  -زسقت املليس -علي 
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وغراةية صحيحة ميكن أسنا ال منلك طبتقرييب لطبوغراةية املدينة، خاصة ورسم 
 زائر خالل احلقبة احلديثة.االعتماد عليها ملدينة اجل

 األحياء السكنية يف وثائق الوقف:معرفة 

ميكن اعتبار األحياء الاكنية الصورة النموذجية الاكاسية للمدينة، ةقد كاست 
 هذا ما أشار إليه أسدري رميون يفمنوذجا للنظام الطائفي الاائد و ترترب يف الغالب

ن الطوائف اعتبارها إدارة مصغرة تتم بواسطة أعياالكربى و دراسته للمدن الرربية
الالطة ارسون دور الوساطة بني الاكان وهم ميالذين يدعون بالشيوخ و

 .املركزية
لقد أثار الرديد من الرحالة و املؤرخني عن أحياء خمتلفة يف مدينة اجلزائر كان 

كما ( De tassy Laughier) ، لوجي دي تاسي(Haedo) أوهلا حان الوزان، هايدو
كم الشرعية أو سجالت بيت املال والبايلك، تذكرها أيضا الوثائق سوى كاست احملا

لو أسها ت اليت تااعدسا على تركيب صوره واليت هلا قيمة جوهرية من املرلوماو
يبلغ نة. وياء الاكنية يف أرجاء املديأسها ترطينا ةكرة عن توزيع األح إالغري كاملة 

لقد صدرسا اغلبها و   عدد أحياء يف مدينة اجلزائر ثالثة و عشرين حيا أو حومة
 ن خالل وثائق التحبيس سذكر منها:م

 سبا  احلوت قاع الصور سباياك الربع

 كهف الناور تبري غوتني حومة الكبابطية

 البطحا كجاوة املرستان

 زسقت ابن ةارس حارة الاالوي كوشة علي

 عبد اهلل الرلج القدميةالقصبة اجلديد و لرزارةحومة ا

 حواسيت سيدي بد اهلل سيدي االكحل حومة القايد موسى

 عني الزسبوجة بري الزسق محام املاحل
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عيون... ألسها كاست تكتفي محامات ومسيت بأةراد ون احلارات أسنوه أيضا ب
 بانإشارة إىل برض املرامل املوجودة بها ةرلى سبيل املثال:

 الريون: عني الاماء. عني األزرق -
 كوشة وريدة.- كوشة علي - كوشت املليار - األةران "الكوشة": كوشت إبليس -
زاوية أبي  -سيدي هالل -الزوايا: ضريح سيدي علي الفاسياألضرحة و -

 شريب.
 : سبا  القايد قاسم.*الابا  -

مرامل احلي الواحد نا يف حتديد قد ساعدت األوقافمن اجلدير بالذكر أن وثائق و
جرلنا ستررف على سطاق األحياء هو ما هات األربرة ملوقع الرقار وهذا بذكر اجلو

التوزيع الرقاري لكن غياب خريطة مفصلة عن املوقع و .وحدودها بالتقريب
 للملكيات حصر جهدسا يف التررف النظري ملوقع األحياء.
ارتبط لرغبة كل طائفة يف  كما الحظنا أن الرتكيب االجتماعي لألحياء عادة ما

نرزلة عن باقي اجملتمع يف تشكيل خلية اجتماعية متجاساة و لكن يف سفس الوقت م
عن هذه القاعدة عند دراسته ( Raymand) قد أكد رميونالطوائف األخرى، و

مدينة اجلزائر الشيء الذي و -القاهرة -حلب - للمدن الرربية مثل حالة دمشق
حيث ملانا هذه الظاهرة ةرل سبيل املثال كاست ةئة  الحظناه يف وثائق الوقف
جنان. أما الفئة احارة القصبة مثل حومة عقبة الشرشالي واجليش تتمركز يف أسفل 

لقد أدى هذا االسرزال إىل وهكذا. و *الريفية ةقد استقرت يف حومة بن ةارس
 اسشطار املدينة إىل وحدات متمايزة.

 معرفة املدينة وأسوارها:

حلماية املدينة من االعتداءات  مدينة اجلزائر خاصة بالتواجد الرثماسي لقد منت
عند  إالمن هنا يرتقد أن املدينة مل يكن هلا أسوار منيرة حتميها واهلجوم اخلارجي، و

 بذلك من الدةاع عن سفاها متكنتسي الذي عمد إىل حتصني املدينة والوجود الرثما
حان وزان يف القرن اسطالقا من لقد وصف مدينة اجلزائر كل من زارها و

قال عنها "شوارع املدينة  يدو للمدينة حيثاسكتفي بوصف هالاادس عشر، و
منازهلا متالصقة برضها ببرض، منازهلا أقيمت على شكل مدرجات ضيقة و

 ." أعطتها منظرا مجيال
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أسوارها وصلنا ليت متكنا من وضع تصور للمدينة ومن خالل وثائق الوقف او
 هي:مناطق هامة و ثالثإىل رصد 

 :*منطقة القصبة -1
األوىل مقارسة باملناطق تأتي ترتيب هذه املنطقة يف وثائق الوقف يف املرتبة 

سي اهلامة ةيها يوجد املباملمتاز باعتبارها مركز املدينة وهذا راجع ملوقرها ااألخرى و
سلمح سية وهلذا ةهي أكثر املناطق من حيث الكثاةة الاكامثل تكنة اوسطا موسى و

ةئة اجليش، املنطقة ةئات من الرنصر الرتكي وهذا الشيء يف الوثائق حيث ضمت 
هي زاوية األسدلايني اليت ثقاةيا خا  باجلالية األسدلاية وكما تضم املنطقة مركزا 

هلذا قطن املنطقة الرديد من الفئة األسدلاية بانإضاةة إىل و م1115تأسات يف 
دينية الشريف القرماسلي البايلك وعائالت غنية و طفىالفئات احلاكمة مثل: مص

 مثل: مصطفى جنل الشيخ الربكة سي سليمان ابن راضي.
 :سويقة باب الوادي

التجاري، حيث سكنيا سشيطا من اجلاسب البشري و ترترب هذه األخرية حيا 
احلي كان ابرز ةئة سكنت هذا ثاسية من حيث الكثاةة الاكاسية وتأتي يف املرتبة ال

رعما هو شيء بديهي حيث ترترب املنطقة منطقة جتارية وجدت ةيها ةئة احلرةية و هي
 اخلياطة.و -احلرير -حرف متميزة مثل: الرطارة 

 حومة كوشة علي:
ا كاست حومة عرةت تبدو أسهثالثة من حيث الكثاةة الاكاسية وتأتي يف املرتبة ال

دها مفيت املالكية أمحد بن مبارك الفئة الدينية ةمن أبرز اليت قمنا برصةئة األغنياء و
 .عدد مرترب من ةئة اجليش الفقيه

 :أبواب مدينة اجلزائر
سشاطها االقتصادي إىل ة اجلزائر حاب موقرها اجلغرايف وتنقام مناطق مدين

استنادا وذلك اعتمادا على وثائق الوقف و ثالثة مناطق رئياية تامى "الفحو 
 اليت تضم النواحي التالية:و *أبواب املدينةإىل الطرق الرئياية املؤدية إليها 

 ةحص باب الوادي:
محام  - هي تضم األحياء التالية حاب ما هو وارد يف الوثائق )عني احلمراءو 
سويقة باب  -سكة الشهويد  -بوزريرة  -عيون الاخاخنة  -اجنان  - املاحل
 .بري الزسق( -الواد 
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كاست منطقة اتصال املدينة مع طقة الشمالية ويقع ةحص باب الوادي يف املن
أين يتم إقصاء هذا بها مقربة اليهود واملايحيني و كان يوجد اجلهة الغربية

 .الرنصر من الرناصر عند ارتكابهم ألي جرمية

سية الواقرة يف املنطقة الوسطى واليت تررف بفحص الباب اجلديد أما املنطقة الثا
 -االبار -ةحص عني القديم -  ماوسبين - ضم املناطق التالية: )عني الزسبوجةو

حيدرة( اشتهرت املنطقة بوجود بها حصن انإمرباطور، كما متيزت عن املناطق 
 -يهود -أتراك - أسدلاينيمبولية اثنية متنوعة من: األخرى بأسها كاست تضم كاو

 . حتى عبيدأسرى و
مدينة اجلزائر  ترترب أهم أبواباليت و املنطقة الثالثة الواقرة يف اجلهة الشرقيةو

سقصد بها ةحص باب عزون. حيث متثل هذه األخرية مركزا لكل وةحصها و
ق سقصد بذلك الاوالرمليات التجارية، يف املدينة وبها تقع أهم أسواق املدينة و

يضم الكبرية اليت تذكرها الوثائق والواقرة بني باب عزون وباب الوادي، و
بري  - محام محزة خوجة -بئر مراد رايس - الفحص املناطق التالية )عني الالطان

 اجلرادين(. - حومة اخلضارين - تلوملي - خنيس - اجلباح
ط مركز للرمليات التجارية ةحاب املالحظ أيضا أن هذا الفحص مل يكن ةقو
إمنا كان مركزا بشريا سشيطا يف كل األوقات حيث كان يقصده الناس من خمتلف و

لرباسية اليت كاست تقطن يف اجلهة الغربية لباب مجاعة االبالد من الرببر و مناطق
 .سدري رميونأعزون يف منازل ةقرية حاب ما ذكره 

لكن تذكرها الكتب مل جند هلا اثر يف وثائق الوقف وبانإضاةة إىل أبواب أخرى 
ن يطل على امليناء حيث كااب اجلزيرة الذي يقع يف اجلنوب واملراصرة مثل ب

 لرب والبحر.ياهل عملية االتصال بني ا
 األسواق:

قة أشاد بها الرديد من لقد متيزت األسواق يف املدن انإسالمية بتقاليد عري
ان أوهلم حان الوزان الذي قال: "بان املدينة متلك مااكن كالرحالة واملؤرخني و

 . أسواق منظمة، حيث يوجد لكل حرةة موضرها اخلا  بها"مجيلة: و
دينة سالحظ متركزا واضحا للحرف الراقية يف ةرند النظر بالتفصيل يف أسواق امل
: الرطارون وغريها أما احلرف البايطة مثل - وسط املدينة أهمها: سوق الصاغة

الدباغني ةهي تقع سواء عند البوابات أو خارج األسوار  - احلدادين - اخلضار ين
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ملدينة وبشكل هلذا ةان اغلب األسواق يف الرهد الرثماسي كاست تقع أسفل او
منا باب الوادي وهذا اجلدول ألهم األسواق اليت قخا  يف باب عزون و

 برصدها من خالل وثائق الوقف:

سوق 

 الاراجني

سوق 

 الكبرية

سوق 

 اخلراطني

سوق 

 احلاشية

سوق 

 القزازين

سوق 

 الشماعني

سوق 

 الكتان

سوق 

 الرطارين
 

وصف عادة ب الشيء املالحظ يف أسواق املدينة من خالل عقود الوقف تبدأو 
بشكل من الدقة ةرلى ي يرشدسا إىل حمل لصناعة مرينة والذموقع الرقار احملبس و

حتبيس حممد االجنشاري مجيع الدار يف  1/15الرلبة  20سبيل املثال الوثيقة رقم 
حتبيس املكرم حممد الصمار صناعة ابن علي الشريف مجيع الدار يف سوق الكتان و
 . حارت الاالوي

ذكر برض املتخصصة احتكار عدة حرف من طائفة اجتماعية واحدة كما ت
كما احتكر اليهود  حلامني ميزاب الذين اشتغلوا: جزارين ومثلما هو احلال لبين
 صناعة  الصاغة.

 :الاويقات
هي تصغري لكلمة الاوق يف املدينة مثل ما ذكرت الوثائق كلمة الاويقات و
من خالل طبيرتها يبدو سويقة عمور و - ورد يف الوثائق سويقة باب الوادي

اللحم حاب ما ذكره شبيهة باحلواسيت تباع ةيها يف الغالب اخلضر والفواكه و
قد تاتبدل كلمة الاويقة أحياسا يف الرقود باسم "حواسيت" كما هو احلال و رميون

 بالنابة حلواسيت سيدي عبد اهلل.
رقود أيضا مررةة كيفية ساتطيع من خالل هذه ال: وذكر األشخا  املنتفرني -
الن أحكام الوقف الذري خاصة يقر لصاحب  تقال امللكية يف األسرة الواحدة،اس
 أهله حاب ما أورده يف الرقد.بس االستفاع ومن برده أوالده واحل

حال دون اقتاام األمالك ألسر على احملاةظة على متاسكها وهذا ما ساعد ا
قد الحظنا أن أغلب عقود األوقاف ورثة، وبيرها أو رهنها من طرف الاملوقوةة أو 

سجلنا عية كاست أوقاف خاصة أو أهلية، واليت مت تاجيلها يف سلالة احملاكم الشر
ساًسا حنو التحبيس على األوالد أيضا أن مرظم هذه األوقاف كاست موجهة أ
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على انإرث  ةإمنا يدل على حر  الواقفني على احملاةظة ءشيإن دل على وهذا و
قد جاء يف هذا انإطار يف الرقد التالي: حتبيس قاسم بن ط األسري، ووالرتاب

م على ذريتهسفاه ثم على ولده املوجود اآلن وهو حممد وموسى املداحي على 
 .امتدت ةروعهم يف انإسالموذرية ذريتهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا و

اعتبار عقود ب: ومررةة القضاة الذين تولوا منصب القضاء يف مدينة اجلزائر -
ملوكل له األوقاف هي عقود إدارية يشرف عليها القاضي، ةرادًة ما يذكر القاضي ا

التزامه برةع يد التزام الواقف بشرو  الوقف و مدىمراقبة عقود األوقـاف و
ر حتبيس حلصا ال احليازة على امللك، ةنجد يف أحدى الرقود على سبيل املثال

، رةرت احملباة املذكورة يد امللك ة بكوشة عليرة الكاينالولية حانى مجيع الدوي
ذلك الشيخ طوبع يف ووضرت يد احلـيازة هلا وملن عداها وللمرجع املذكور و

 .هـ1125بتاريخ  هو الطاهر ابن حممد بن عليالقاضي حفظه اهلل و
وبربارات صرحية يف أخر  هذا بذكره يف الوثيقةكما يقر القاضي صحة الوقف و

بانإضاةة إىل ورود  [.عمنه وسص خطاب القاضي صح ما ةيه وةقه اهللالرقد ]
 رات الترظيم يف برض األحيان.عبااء الشهود مابوقة بألقابهم وأمس
ة حفاظا على كتابتها ترترب من األمور املشروعإن توثيق الرقود و :صيغة الرقود -

حدوث نع احليلولة دون أكل أموال الناس بغري حق، كما متاألموال من الضياع و
 .اخلصومات والنزاعات بني األةراد

متكاملة األركان  هي وثائقعقود األوقاف بالدقة املتناهية ومتيزت كتابة 
متشابهة األجزاء والصياغة يغلب عليها أسلوب الرامية وااللتزام بالاجع وتكرار 

 على النحو التالي: جتزئتهاتنقام إىل عدة أقاام ميكن الربارات للتأكيد، و
حملكمة هذا بذكر الب اجلهة الصادرة منها الوثائق وتشمل يف الغاو تاحية:االةت -

 «.باحملكمة الشرعية باجلزائر احملمية»مابوقا بربارات الترظيم والتفخيم 
برد ذكر احملكمة يذكر اسم القاضي مشار إليه يف برض األحيان  ذكر القضاة: -

أو بربارة قاضي « موالسالدى سيدسا و»ـ: أعلى الوثيقة، حيث تورده الوثائق ب
قاموس  -شيخ مشايخ انإسالم » القضاة مابوقًا ببرض األلقاب الدالة عليه

« زيد يف عاله أمنيدام ةضله و»ذكر الدعاء للقاضي  ثم« سرباس انإةهامالبالغة و
 مالكي أو حنفي(.كما يذكر مذهبه )« دام جمده وعاله» أو
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قضاة مع رد الصيغ اخلاصة بذكر الوردت أمساء الشهود ب ذكر أمساء الشهود: -
ثم ذكر أمساء الشهود مابوقة بألقابهم « عمحضر كل من»الترريف بهم برد عبارة 

مثل عمحضر املهدي االسشجاري، ثم ذكر الوظيفة أو احلرةة مثل املهدي 
 االسشجاري اخليا .

من أهل التربعات حيث يشرت  و هو صاحب الرقارو املؤسس(:) ذكر الواقف -
يراد بهذه الكلمة بان يكون صاحلًا قاًل حرًا بالغًا كامل األهلية وبان يكون عاةيه 
 ثبوت أهلية األداء.يلتزم بربارته ةيكون مؤاخذ بها والن 
بالواقف  قد وردت يف عقود التحبيس عدة صيغ متشابهة يف املرنى للترريفو
ل املاضي بان يرد مره الفرل الدال على التصرف بالفرو «أشهد على سفاه»بربارة 

بهذا تصدق هلل تراىل، و - خلد - أكد - أبد - سبل - حبات - يقول وقفت
 بصريح الربارة.الواقف قد أدى الرمل القاسوسي و يكون
يذكر أيضا يف الرقد املال املتقوم القابل للوقف و هلذا جيب أن يكون األصل و

املوقوةة صاحلة للبقاء يف الوقف عقارًا أو تابرًا للرقار، كما جيب أن تكون الرني 
مما يثري االستباه يف عقود األوقاف الدقـة املتناهية ليمكن تنفيذ حكم التأبيد ةيها، و

 .احلدود األربرة لهث ترد يف برض الرقود املشتمالت ويف حتدد مكان الرقار حي
اليت جترل له حق  يصرح يف عقود الوقف أيضا بإثبات ملكية الواقف للرنيو

 على ملك»ردة يف الوثائق على ذلك ومنها تدل الصيغ الواومنفرًة و التصرف عينًا
 «.أمحد الرطار

وقفًا »صحة التصرف بالربارة التالية:  برد إثبات ملكية الواقف ترد إثباتو
اع وال صدقة جارية ةال يبصحيحًا شرعيًا وحباًا صرحيًا وتأبيدا وختليدًا دائمًا و

 «.هو خري الوارثنيرض ومن عليها ويرهن وال يورث إال أن يرث اهلل األ

 :إنشاء الوقف

 اشتملت على ثالثة طبقات:

 االستفاعالواقف و -
صاحب الوقف  أشخا  آخرون من غري األسرة إذا أرادأسرته وذريته و -

 إدراجهم يف الوثيقة
 الوجهة النهائية -
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 :الفقرات اخلتامية

انإجراءات  ةبرد إمتاملتنفيذية والتوثيق، تشمل الفقرات اخلتامية الفقرات ا
فيذه لدى القاضي احلنفي تنة الدالة على إثبات صحة التصرف والوقف ترد الفقر

 ثم ذكر التاريخ الرقد.«. هو باحلالة اجلايزة شرعًاشهد عليه بذلك و» بربارة:
يرد يف الوثائق بالصيغة تاريخ الذي إسشاء ةيه الرقد، ويف األخري يدون الو

يتم توقيع  ألف،ربيع األول عـام ثالثة ومخاني ومائة و شهر التالية عرةهما بتاريخ
يصبح بذلك عقدا صحيحا واجب تطبيقه من الناحيتني الرقد من طرف الشهود و

 القاسوسية.هية والفق
  11 رقم: 10هذا منوذج من عقود األوقاف: الرلبة و -

حضر  حلمد هللاحلمد هلل هذه ساخة رسم حتبيس ينقل هنا للحاجة هلا سصها ا»
باحملكمة احلنفية من ملك اجلزائر احملروسة باهلل تراىل أمام الن عمحضر شهيديه و

القاضي يف التاريخ الواضع طابره الرةيع عمنه املالك املرظم األجل الزكي األةضل 
وقف هلل تراىل لايد امحد واشهد على سفاه اسه حبس والتقي الايد يوسف بن ا

الكاينة باوق اخلراطني ابتداء على سفاه ينتفع به مجيع الادسي االثنيني من الدار 
اته على أوالده املوجودين اآلن وهم الشاب الرربي والشاب مدة حياته ثم برد وة

رد إن قدر اهلل بذلك الذكر على ما يتزايد له بسيا وحانى وسفياة واحممد وعمر و
اآلباء يف  بناء مع وجودال يدخل األسواء بل للذكر مثل حظ األسثيني واألسثى و

أما انإساث مدة حياتهن ةان اسقرض بنات الصلب ةال مدخل لالوالدهن الذكور و
امتدت ةروعهم م وأوالد أوالدهم ما تناسلوا وبل ينقل منابهن للذكور ثم أوالده

ىل ةقراء احلرمني الشريفني يف انإسالم ةان اسقرضوا عن أخرهم ةريجع احلبس إ
رةع احملبس املذكور تداع به منفرة احلبس املذكور وتااملدينة برد التبدية عما مكة و
ن عداه وللمرجع املذكور وشهد عليه بذلك وهو ملك ووضع يد احليازة له ويد املل

ة ومخاني وماية ـعرف بتاريخ أواسط مجادى األوىل عام ثالثباحلالة اجلايزة شرعًا و
بصحة ذلك لته وشاكلته وبأصلها املنقولة منه عما ث ةقه اهلل عمنه استهت قابلهاوألف و

 لفظا ةري شهادته هنا بتاريخ أعاله.
 اسم الشهود                                      اسم الشهود
 التوقيع                                              التوقيع
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 جدول يربز أهمية وثائق الوقف

طبيرة  الواقف التاريخ الرلبة
 الوقف

مصدر 
 الوقف

مكان 
 الوقف

املكاسة 
 االجتماعية

 اجلهة النهائية

 قائمة 

 بنت احلاج

 سصف

 الدار 

حارة  
 اجنان

 ةقراء احلرمني النااء

مصطفى 
 أودباشي

ابن حممد  
 الرتكي

 سصف

 اجلنة 

 ةقراء احلرمني اجليش بوزريرة ملك
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 عائشة 

 بنت علي

 اجلنة+

 اجلنينة

 ةقراء احلرمني النااء رةبوزري ملك

 احلاج امحد

 بن هنية 

 ةقراء احلرمني  بوزريرة ملك اجلنة

 حممود 

 بلودباشي

 ةقراء احلرمني اجليش بوزريرة ملك اجلنة

 املرظم مصطفى

 رايس قبطان

 ةقراء احلرمني اجليش بوزريرة ملك اجلنان

رباس ابي ال
 الايد

 امحد الرتمجان

 بدار احلارة

 ةقراء احلرمني االدارة بوزريرة  اجلنة

احلاج حممد 
 الفخار

ابن قاسم  
 املتيجي

 ةقراء احلرمني احلرةة بوزريرة  اجلنة

 ةاطمة بنت امحد

 الدار

الدار 
 ملك

 ةقراء احلرمني النااء 
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 ي سريد البجاو

 ابن موسى

حومة  ملك الدار
 بابا امحد

 ةقراء احلرمني 

 حممد االجنشاري

 ابن حاني 

 ةقراء احلرمني اجليش   الرلوي

 عالل االجنشاري

 ابن حممود 

 ةقراء احلرمني اجليش   الغرةة

 

 اهلوامش:

                                                 

لق يف األصل على كاست تط  ARCHEIONمة أرشيف من انإغريقية أرخيوناشتقت كل 1
استرمال كلمة أرشيف باعتبارها من سجالت احلكومة ووثائقها أي األرشيف الرمومي و

الكلمات احلديثة شاسها يف ذلك املئات من األلفاظ اليت ةرضتها احلضارة املراصرة ةأخذت 
األرشيف هو املكان الذي جلغراةيا والتلفزيون وغريها. واإىل اللغة الرربية مثل الفلافة وطريقها 

 اهلامة. حتفظ  ةيه الوثائق الرامة أو غريها من الوثائق التارخيية
 ،»االجتماعيكمصدر ةريد للتاريخ االقتصادي و سجالت احملاكم الشرعية« خليل الااحلي،  2

 .22    .1521، ، توسس، جاسفي 1، عدداجمللة التارخيية املغربية
يناير سنة  21هـ املواةق يف 1105مجادى الثاسية عام  2املؤرخ يف  55/05لقد عرف القاسون   3

أن الوثائق األرشيفية عمقتضى القاسون هي عبارة عن  2 م يترلق باألرشيف الوطين يف املادة1555
ص وثائق تتضمن أخبارا مهما يكن تارخيها أو شكلها أو سندها املادي، أستجها أو سلمها شخ

طبيريا كان أو مرنويا أو أي مصلحة أو هيئة عمومية كاست أو خاصة أثناء ممارسة سشاطها. أسظر: 
 21هـ املواةق يف 1105مجادى الثاسية عام  2املؤرخ يف  55/05، القاسون 1اجلريدة الرمسية، الردد 

 .115،   1555يناير سنة 
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أعمال  اجمللة التارخيية املغربية، ،«الشرعية ة من خالل وثائق احملكمةالالطة املدسي«خالد زيادة ،  4
، 10-15املؤمتر احلياة االقتصادية للواليات الرربية و مصادر وثائقها يف الرهد الرثماسي، عدد 

1559   ،910. 

املرهد الفرساي  دليل سجالت احملاكم الشرعية الرثماسية،توموكي أوكاوارا،  - برجييت مارينو 5
، 1555مركز الوثائق التارخيية بدمشق، إشراف دعد احلكيم، دمشق ، لدراسات الرربية بدمشق،

  11. 
، الفهرس التحليلي للوثائق اجلزائرية للرصيد الرثماسي - شهاب الدين يلس الوثائق الوطنية  6

 .1-1     1552اجلزائر، 
 بأسهعرةه الفقهاء الوقف والتحبيـس والتابيل عمرنى واحد، وهو لغة: احلبس عن التصرف، و 7

االستفاع بها أو االستفاع ةقط على وجه التأبيد أو على وجه إعطاء عني ملن ياتويف مناةرها و
ار د ،دي، القاموس احمليط ،جملد الثالثأسظر: جمد الدين حممد بن يرقوب الفريوز أبا التوقيت.

 .209،   1551الفكر، بريوت، 
االجتماعي اسة التاريخ االقتصادي وها يف درأهميتسجالت احملاكم الشرعية و» عائشة غطاس، 8

 .20،   1552شتاء ، 1، عدد جملة إسااسيات، «جملتمع مدينة اجلزائر الرهد الرثماسي
 .11، رقم 1سلالة احملاكم الشرعية، الرلبة   9

النصف سجال ختص القرن الثامن عشر و 11 علبة و 11حتتوي سجالت بيت املال على  10
تناول مواضيع مترلقة بالرتكات والوةيـات وعائدات األوقاف ر وتاألول من القرن التاسع عش

 11سجال موزعة على  151أما دةاتر البايلك حتوي على  الفقراء والغرباء واملفقودين.سفقات و
ىل الثلث األخري من القرن التاسع علبة تغطي الفرتة من منتصف القرن الاابع عشر ميالدي إ

 انإدارية. أسظر:ايا االقتصادية واالجتماعية وعشر ميالدي وتترلق يف جمملها بالقض
ا يف التاريخ إمكاسية استغالهلائق األوقاف باألرشيف اجلزائري ووث»، الدين سريدوسيساصر  

 .295-292،     51/51رددال ،اجمللة التارخيية املغربية، «االجتماعي للجزائر
، دار الغرب انإسالمي، ائرأحباث يف تاريخ اجلزورقات جزائرية وساصر الدين سريدوسي،  11
 .21،   2000بريوت،  ،1 
 وثيقة، إسشاء وقف من الرصر الرثماسي الصادرة من حمكمة الباب الراليحممود عباس حممد،  12
 .5م،   1551بدار الوثائق القومية، مكتبة سهضة الشرق، القاهرة،  هـ1201شوال  12
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جملة دراسات ، « وقاف باألرشيف الوطينرصيد الفرتة الرثماسية من وثائق األ» ةضيلة تكور، 13
 .21-21،   2001ماي  25/10، أعمال الندوة إسااسية

أهم أعماله من  {1211-1291}: يدعى برلي باشا سقايس حكم بني الفرتة املمتدة علي باشا 14
 م دامت شهرين،1299يف عهده وقرت عمدينة اجلزائر زالزل متوالية عام حماولة إخضاع توسس، و

حكمها. أسظر كتاب لبجاوي الذي ثار ةيها واعدم القائد رجم ااد احتالل تلماان عنوًة وكما أع
، 1551 اجلزائر، للكتاب، الوطنية املؤساة اجلزائر، داي حممد عثمان باشاأمحد توةيق املدسي، 

 91. 
 ، بدون رقم15/2سلالة احملاكم الشرعية، الرلبة  15
 .11رقم ،12/1سلالة احملاكم الشرعية، الرلبة  16
 .2/1، رقم 12سلالة احملاكم الشرعية، الرلبة  17
 .19رقم  11/1م.ش الرلبة  18
قد أسندت مواقيتها ملوظف يدعى "قائد الريف احمليط باملدينة مباشرة و هي الفحو : 19

 الفحص
أن أبواب مدينة  Haedoتضم مدينة اجلزائر عدة أبواب اختلف يف عددها ةقد ذكر هايدو  20

ن عدد أبواب أغريهم بودوكاسي و  Morganت تارة أبواب، بينما يرى مورقاناجلزائر كاس
ةتح هذه األبواب عند مطلع النهار ويتم إغالقها عند  مدينة اجلزائر هي مخاة أبواب ةقط، يتم

 برض يقول برد صالة الرشاء.غروب الشمس و
21- Raymond : Grandes villes arabes , op-cit, p 133. 
22- Mustapha ben hamouche , « Les quartiers résidentiels et les organisation population 

à Alger a l’époque ottomane», R.H.M année 23.83/84 juillet – août 1996.p 518. 
من أجل محاية  الكنه بقي ساقصينات القدمية يف مدينة اجلزائر و: يرترب من التحصمحام املاحل 23

 .املدينة
ني الزسبوجة: يقول األسدلايون هم من قاموا بإسشائها عند وصوهلم املدينة بطريقة جديدة ع 24

 .هي أكرب عيون مدينة اجلزائر( وolivier sauvageيف بناء الريون )

 هو األسري املايحي إىل دخل انإسالم.عني عبد اهلل الرلج: و 25
 عقبة الشرشالي: تقع يف القصبة القدمية. 26
 عوضت عماجد. 1291-1290يف و 1115: سابة إىل زاوية بنيت يف حلسيدي األك 27
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 اسظر: بربرية ترين الربغوت تبريغوتني: كلمة 28
25. Albert Devoulx Topographie, Manuscrit BN, pp ,176-177. 

مسيت سابة  1125-1125بدا استرمال هذا االسم يف  zenket Ben farésزسقت بن ةارس:  26
 .الك نإحدى املنازل يف هذه احلومةحلاج علي بن ةارس كان ماألسدلاي ا  إىل

p 37.cit , -Op, Alger27 .Albert Devoulx,  
لرعما يرود هذا التمركز لقرب كل ةئة من مقر سشاطه ةرقبة شرشالي اليت تقع يف أسفل  28

ارة اجنان كان القريبة إىل ةئة اجليش، أما حمن الاكنات الواقرة يف املنطقة والقصبة منطقة قريبة 
 بها ديوان الراكر.

, Edition Bouchene, Topographie et histoire générale d’Alger29. Diégo de Haedo, 

Paris ,1998, p52.53. 
هي ليت سرتقد بأسها القصبة الافلى والقصبة اجلديدة واتذكر الوثائق القصبة القدمية و القصبة: 30

 القصبة الرليا أو "سند اجلبل".
 .19رقم  11/1م.ش الرلبة  31

-: E , traduit parHistoire d’Alger et de la régence année 176532. AVE MARIE, 

ESCAMILLA (microfilm(B.N) HAMMA, n° MRM 20-p32-33. 
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 م52و 91دور يهود املغرب يف جتارة تيندوف خالل القرنني 

 من خالل وثائق أهل العبد

 
 الدكتور بريك اهلل حبيب

 المركز الجامعي تندوف

 
ليس من قبيل املبالغة القول بأن مدينة تيندوف قد شهدت طفرة نوعية يف 

ا التاسع عشر نتجت عنه ملبادالت االقتصادية خالل القرنالنشاط التجاري وا
أثرت بشكل كبري على واليت حركية جتارية واجتماعية وثقافية ال مثيل هلا باملدينة 

اخلارجية من الناحية التجارية واالجتماعية والثقافية وحتى السياسية  هاعالقات
 واليت أمثرت بدورها عن جمموعة من النتائج السلبية واإلجيابية على املدينة.

لدراسة املتواضعة وما استطعنا الوصول إليه إن ما ميكن قوله من خالله هاته ا
من استنتاجات واستنباطات من خالل تصفح ما أمكن تصفحه من املصادر 

واملبادالت  النشاط التجاريواملراجع اليت اعتنت بهذه اجلزئية اليت تتمحور حول 
م 52و 91 نيدور يهود املغرب يف جتارة تيندوف خالل القرنمن خالل  االقتصادية
قبيلة جتكانت مبدينة تيندوف مع اليت كانت متارسها ل وثائق أهل العبد من خال

وبالد  األقصىمنذ قرون خلت من خالل جتارة القوافل اليت كانت تربطها باملغرب 
السودان الغربي عرب املسالك الرابطة بني تيندوف والصويرة وتيندوف وتينبكتو، 

 املدينةانت هلو أكرب دليل على أن من خالل قبيلة جتك لتجار املينةوالدور الفعال 
 ة بفضل جتارة القوافل الصحراوية.عاشت فرتة من الزمن يف حببوحة اقتصادي

 91 نيالذي عرفته املدينة خالل القرن واملبادالت التجاريةازدهار النشاط  ولعل
الثقايف والعلمي ومصدرا مهما من مصادر التطور االقتصادي والسلوك  م كان52و

ذ مل تكن القوافل حتمل سلعا جتارية فحسب، بل كانت إىل جانب ذلك للمدينة، إ
تنشر أفكارا ومعتقدات وتغري أمناط وتأتي بأخرى، وجتلب معها وسائل وإمكانات 
جديدة على اجملتمع بشكل أو بآخر، وتصحح أفكارا وتنشر أخرى، وتؤثر سلبا أو 

شبكة من مدن  إجيابا على احلضارات، ونتيجة الزدهار هذه التجارة ظهرت
وغريها من البالد  املغربالقوافل على امتداد املسالك الصحراوية املؤدية إىل بالد 

 الصحراوية األخرى.
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لقد كانت هاته القوافل باإلضافة إىل ممارستها للنشاط التجاري وتوسيعها 
عليمة بأحوال فئة بشرية  يف أمس احلاجة إىلللحركة التجارية باملدينة وضواحيها، 

امل طريق بها تقوم مبهام أخرى إىل جانب التجارة، كرسم مع وف الصحراء، إذوظر
قوافل القادمة لقوافل، واستطالع أحوال املسالك التجارية، واستخبار طالئع الا

وإرشاد القوافل التجارية يف الطرق واملسالك الصحراوية  من السودان الغربي
ومعرفتهم كذلك بأقرب املمرات الصعبة ملعرفتهم التامة مبواطن املاء والكأل، 

وإرشادها بني الطريق الرابط بني سوس والصويرة ومدن  واملنعرجات املختصرة
السودان الغربي املتثلة يف تغازة، تودني، أروان وتينبكتو مرورا باحملطة التجارية 
الكربى أال وهي مدينة بتيندوف، أو على املسلك اآلخر الرابط بني مدينة تيندوف 

و مرورا بتبلبالة، توات، تانزروت، مربوك، ثم قاو فتينبكتو، أو على وتينبكت
املسلك اآلخر الرابط كذلك بني مدينة تيندوف وتينبكتو مرورا مبوريتانيا على 
احملطات التالية : وادي الذهب، إدجيل، تيشيت، ثم والته وصوال إىل تينبكتو 

لطرق واملسالك، وأخريا على حوايف ا ()، وذلك بوضعهم أمنريبالسودان الغربي
وهو املهم محاية القوافل التجارية الصحراوية وإبعادها عن أماكن اخلطر، وقد 

 .()كانت هذه العادة معروفة بني سكان الصحراء منذ القدم
وما حوته من خمزون  ()وتدل كل هاته القرائن التارخيية على أن قبيلة جتكانت

ونوازل يف فن التجارة ووثائق تتمثل يف  أرشيفي من وثائق حملية وخمطوطات نفيسة
عقود البيع والشراء واملقايضة واستطالع أحوال السوق والسلع وغريها من 
املصادر األرشيفية األخرى خبزانة أهل العبد بتيندوف يعد أرض خصبة حنو كتابة 
التاريخ االقتصادي والثقايف واالجتماعي والسياسي للمدينة وملا ال مناطق 

 لكربى األخرى اليت كانت هلا عالقة مباشرة مع املدينة.الصحراء ا
وقد وقع اختياري على هذا املوضوع والبحث يف هذه اجلزئية املعينة واليت 

م 52 -91هـ/91 -95تصب حول دور يهود املغرب يف جتارة تيندوف خالل القرن 
يف نقاط من خالل االعتماد على وثائق أسرة أهل العبد احمللية لعدة أسباب جنملها 

 كالتالي:
  الوقوف على احدى الظواهر األساسية اليت مل يعرفها تاريخ مدينة

تيندوف يف القرون السابقةإال من خالل القرنني التاسع عشر والعشرين واليت 
 تتجسد يف التبادل التجاري مع يهود املغرب.
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  قلة وانعدام البحوث حول تاريخ التجارة باملدينة واليت مل يقع التطرق
يها ودراستها من قبل الباحثني على املستوى اجلامعي مبا يستحق العناية إل

 واإلهتمام السيما فيما يتعلق أو له صلة بالقرنني التاسع عشر والعشرين.

  توفر املادة العلمية حول هذه اجلزئية من خالل الوثائق احمللية مبدينة
 تيندوف. 

 ت إال ما وجدناه مكتوب انعدام األحباث والدراسات يف هذه اجلزئية بالذا
من خالل بعض الدراسات اليت قام بها الرحالة األروبيون وضباط االستدمار 
الفرنسي وغريهم يف وصف اجلوء العام لبعض األحداث والوقائع التجارية، 

 والكل يعي الدسائس واملغالطات اليت تندس يف كتاباتهم وتأرخيهم.

 التارخيي والعلمي. إعطاء املدينة وأهلها القليل من االهتمام 

  العمل على إبراز أهمية البحث يف الوثيقة األرشيفية التارخيية وإعطائها
احليز العلمي الذي يليق بها كونها تعترب مصدرا تارخييا وعلميا مهما من مصادر 

 الكتابات التارخيية املتنوعة.

  متيزت العمل على إظهار القيمة التارخيية والثقافية واحلركية التجارية اليت
 م.52و 91بها مدينة تيندوف خالل القرنني 

  رد نوع من اجلميل ملن أفنوا أعمارهم من أجل أن يصلنا هذا الكم الوفري
 واإلرث التارخيي الضخم وذلك يف التأريخ هلم وذكر أجمادهم.

لقد كان اعتمادنا يف حبثنا هذا على أهم وأفيد الوثائق احمللية ألسرة أهل العبد 
دوف واحملفوظة باحدى أهم وأضخم اخلزائن املتواجدة باملدينة واليت اجلكنية بتين

تعترب حمطة التقاء التجار والعلماء وغريهم لكونها كانت دارا كبرية ألهل العبد 
يقصدها اجلميع من جتار وعلماء وطلبة للعلم وعابري السبيل وأصحاب احلاجة 

 والفقراء والرحالة وغريهم من أصناف الناس.
ه الدار الكثري والعديد من الوثائق واملخطوطات اليت تفوق وتناهز وحتوي هذ

وثيقة وخمطوط متعددة املواضيع، وإن كانت كلها  222املئات وبالتقريب تصل إىل 
أو أغلبها يصب يف العالقات التجارية بني مدينة تيندوف واملغرب حمل البحث 

التجاري بني مدينة  والدراسة، كما جند بعضها يتحدث ويصف العالقات والنشاط
 تيندوف وبالد السودان الغربي.
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هذه الوثائق السالفة الذكر تتمثل يف عقود البيع، واملقايضة والشراء وعقود 
الدين وإبراء الدمم، واملراسالت االخوانية، ووثائق التوكيل، ومراسالت استطالع 

ع التجارة أحوال األسواق، واستخبار أحوال السلع، والنوازل الفقهية يف مواضي
وغريها، وطلب إفاد معلمي القرآن، وعقود جتارية منوعة مربومة مع اليهود 

.. وغريها من املواضيع والدالئل التارخيية األخرى اليت ترسم اإلطار .خاصة
 التارخيي والعلمي واملنهجي للبحث.

ليس باألمر السهل أو إن التعامل مع هذه الوثائق والدالئل التارخيية احمللية 
حيتاج من الباحث إىل دراية واسعة بتاريخ املنطقة االجتماعي والثقايف،  ني، كونهاهل

ومعرفة لسان حال املدينة، حيث جند أن معظم الوثائق أو لنقل جلها واليت سوف 
يعتمد عليها الباحث يف دراسته واليت حتتاج منه إىل حتليل معلوماتها، والكشف 

كتبت ونسخت باللهجة احلسانية احمللية،  عن مضموناتها، واستخراج خباياها، قد
واليت حتوي وتضم الكثري من املصطلحات واأللفاظ الغريبة عن اللغة الفصحى، 
وكوني ابن هذه املدينة وسليل ثقافتها سهل علي الكثري من الصعاب، وذلل عين 
ق العديد من العقبات وهلل احلمد حنو استخراج املادة العلمية الوفرية من هذه الوثائ

الدمسة باملعلومات النفيسة، واليت تعد أرضا خصبة حنو كتابة تاريخ املدينة 
االقتصادي واالجتماعي والثقايف حيث أن اخلزانة مل تضم فقط الوثائق اخلاصة 
بالنشاط التجاري واجلانب االقتصادي بل تعداه لعدة مواضيع خمتلفة يف شتى 

إمكانية كتابة تاريخ املنطقة فنون املعرفة األخرى ومن هذا املنطلق أوضحنا 
 االجتماعي والثقايف.

إن التعامل مع الوثائق احمللية كشفت لنا العديد من املعلومات املهمة عن تاريخ 
املدينة وحركيتها التجارية والعلمية والثقافية، وأنها كانت مركزا حضاريا وجتاريا 

ها واحرتافيتهم ال يستهان به يف مناطق الصحراء الكربى وذلك بفضل فطنة أهل
العالية يف جمال النشاط التجاري واحلركية العلمية ونبوغهم يف جمال التعامالت 
االقتصادية مع غريهم من األمم والشعوب األخرى وهذا إن دل على شيء فإمنا 

 يدل على أن تاريخ املدينة ميتد إىل فرتة موغلة من التاريخ القديم.
لدراسة والبحث جيرنا بالضرورة إىل إن احلديث عن الوثائق احمللية حمل ا

احلديث عن مكان تواجدها وحفظها، حيث جند أنها حمفوظة يف خزانة أهل العبد 
يف دويريتهم حبي الرماضني يف ظروف أقل ما يقال عنها أنها ال تليق بهذا اإلرث 
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العلمي والثقايف الضخم، كونها حتتاج إىل يد متخصصة تعي كيفية التعامل مع 
أي دراسة الوثيقة  - ن الناحية العلمية ومن الناحية الكوديكولوجيةالوثيقة م

 .-كمادة حمضة
غري أننا وجدناها مصنفة حسب نوع الوثيقة كونها وثيقة جتارية متعلقة بتجارة 
أسرة أهل العبد اجلكنية أو متعلقة بتجارة الكنيت بن املختار بن الصاحل الشانعي 

هلل الشانعية اجلكنية، أو وثائق جتارة أسرة آل اجلكين، أو بوثائق أسرة آل بريك ا
بريوك التكين بالسودان الغربي، أوثائق أسرة آل بلعمش املرابطية اجلكنية، أو 
وثائق جتارية متنوعة تتحدث عن النشاط التجاري مبناطق أخرى تواجدت يف 
خزانة أهل العبد من خالل األمانات أو مراسالت االستعالم أو رحالت الوثائق 

 ما هو الشأن يف رحالت املخطوط.ك
وقد لعبت التجارة دورا بارزا ومهما يف ربط العالقات والصالت وحتديد 
طابعها بني هذه املراكز الصحراوية، واملراكز التجارية، واملدن العتيقة، طوال 
العصرين احلديث واملعاصر، حتى قضى عليها األوروبيني مجيعا أوائل القرن 

ألخرى، وقد جاب الرحالة، واجلوالون املسلمون، العشرين واحدة تلو ا
واملستكشفون األوربيون، والتجار، وغريهم الصحراء الكربى طوال وعرضا خالل 
العصر احلديث، وتعرفوا حينها على أوضاع هذه الدول، وظروفها السياسية 
واحلضارية وسجلوا ذلك يف كتبهم، ورحالتهم، ووثائقهم ومساجالتهم فكيف 

 م وانطباعاتهم حول ذلك؟كانت آراءه
وإشكاليتنا يف هذا البحث تصب يف جزئية مهمة مل تنل قسطا من األهمية 
والبحث من ذي قبل وتتمثل يف النشاط التجاري واملبادالت االقتصادية بني يهود 
املغرب وجتار املدينة من خالل وثائق تتمثل يف عقود بيع بالدين أو عقود توكيل أو 

م من خالل وثائق أهل العبد 52و 91يندوف خالل القرنني مقايضات يف جتارة ت
وأهمية التجارة يف ربط العالقات ما بني مدينة تيندوف واملغرب من خالل النهضة 

ني اجلهتني، التجارية والنشاط االقتصادي الذي كان يغلب على الطابع العام هلات
زول الغموض ومن خالل جمموعة من النقاط كان ال بد من التطرق إليها لكي ي

والريب حول تاريخ هذه العالقات والدور اجللي الذي لعبته يف وقت من 
األوقات، ولكي يتعرف الباحث اجلزائري وغريه على تنوع وثراء تاريخ جزء ال 

 يتجزء من بالد جزائرنا الغالية، وعليه فسوف تتمحور نقاط الدراسة فيما يلي:
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اتهم التجارية بتجار املدينة من السؤال عن دور يهود املغرب من خالل عالق 
بن حممد العبد  ()أمثال التاجرين الكنيت بن املختار بن الصاحل الشانعي عبد اهلل

 املسعودي اجلكين، ماهية السلع والبضائع اليت شهدت هذه املبادالت التجارية؟
 : دور يهود املغرب يف النشاط التجاري بأسواق تيندوف 

يط احلركة التجارية بتيندوف عرب جتارة القوافل، كان لليهود دور كبري يف تنش
م من خالل سيطرتهم على حركة 52و 91وقد تصاعد هذا النشاط خالل القرنني 

املوانئ املغربية نتيجة اخنراطهم لالستفادة من املخطط األوروبي التوسعي الذي 
يت سعى للسيطرة على التجارة املغربية الداخلية بأسواق املغرب واخلارجية وال

 تتمثل يف املبادالت التجارية مع مدينة تيندوف.
ولقد عرفت أسواق مدينة تيندوف وجتارتها تواجد العنصر اليهودي يف 
التعامالت التجارية واالقتصادية من خالل املراسالت االستطالعية ألحوال 
التجارة، ووثائق استخبار أحوال السلع والبضائع، ومن خالل عقود الوكاالت 

يع بالدين، وألن اليهود مغرمون بالكسب وحتقيق مزيد من األرباح، فقد وعقود الب
 لعبوا دورا فعاال يف العالقات التجارية ما بني تيندوف واملغرب.

وقد خالط يهود املغرب كبار جتار تيندوف واكتسبوا ثقتهم، ثم اشتهروا برتويج 
دير، وخاصة املواد بعض البضائع اخلاصة هلم سواء منها املستوردة أو القابلة للتص

الغدائية وال سيما املستوردة منها من أوروبا عن طريق موانئ الصويرة وطرفاية 
اخلنط"، والشمع " اب من الكتان، وووادي درعة مثل السكر والشاي، وكذلك األثو
فريقية عن طريق تيندوف مثل والفضة، أو اجمللوبة من الصحراء والبلدان اإل

 ، أو املواد احمللية الصنع()اج، والعنرب، والعلكوريش النعام، والع ،الذهب
 .())باملغرب( مثل الزيت، مشع النحل، واحلبوب، واللوز

وكانت هلم جتارة كبرية بالقياس مع التجار املسلمني، إذ كانوا ميتلكون اإلبل 
إرفاكن"، فكانوا يقومون بدور الوسيط سواء مع الذين يدعون " يكرتون سواقها
ين من املغرب حنو تيندوف أو مع جتار القوافل الواردين من التجار الوافد

 املغرب عرب تيندوف. ()الصحراء وبلدان افريقيا حنو أسواق
يوجد عدد البأس به من الوثائق احمللية اليت عثرنا عليها تتحدث عن العالقة 
التجارية بني جتار تيندوف وجتار يهود الصويرة نظرا ألن الصويرة كانت من أكرب 

ملوانئ املعروفة بالنشاط التجاري املتفوق يف املغرب حيث كانوا يوجهون سائر ا
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وصوال إىل كليميم  ()السلع األجنبية املستوردة إىل أكادير ثم سوس فتارودانت
 ومنها إىل تيندوف.

مل تكن الصويرة وحدها مركزا للتجار اليهود الذين هلم تعامالت جتارية مع 
حاضرين يف  ()وتارودانت وواد نون ()تزونني تيندوف بل جند كذلك كل من

 التجارة احمللية ملدينة تيندوف. وثائق
وسوف نستعرض بعض نصوص الوثائق اليت تثبت العالقة التجارية بني يهود 
املغرب وجتار تيندوف ودورهم يف تفعيل النشاط التجاري واجلانب االقتصادي 

 باملدينة.
لفنا من ذي قبل بتواجد اليهود الذين كما أسس ()لقد اشتهرت الصويرة 

كانت هلم شهرة واسعة يف ميدان صناعة النقود، ونظرا ألنهم مغرمون بالكسب 
وحتقيق مزيد من األرباح فقد لعبوا دورا فعاال يف جتارة املغرب الداخلية 

 واخلارجية.
 ()وقد وجدنا بعض الوثائق خبزانة أسرة أهل العبد تشري إىل التواجد اليهودي

وسوف نستعرض أهم بعض  التجاري بني مدينة تيندوف واملغرب وافريقيا الغربية
 مينها بنوع من التحليل والتفصيل:الوثائق احمللية املتنوعة يف مضا

 :وثيقة التوكيل من يهودي للتاجر الكنيت 

لقد تداولت يف الوثائق احمللية لتجارة أهل العبد وثائق التوكيل فمنها وثيقة 
يل اليهودي إلياء للكنيت بن املختار بن الصاحل الشانعي ليجمع له تنص على توك

 ما ترك محاد أوعل يف أزواد من ماله املرتوك بها.
 :()نص الوثيقة 

هذا وليعلم من نظره أني أيها  احلمد هلل وحده صلى اهلل على من ال نيب بعده
 ()مناب نفسه أنه وكل واستناب ()الكاتب املنتمي بعد أشهدني اليهودي إلياء

يف  ()الكنت بن املختار بن الصاحل على أخذ ماله من مرتوك محاد واعل
وكالة تامة عامة جامعة ّلإنواع التوكيل ال تدع فرع أصل من  ()الساحل
 ()9124وال أصل فصل من فصوله يف عشرين من رمضان من عام   ()وصوله

خلليل كان اهلل لنا ولوالدينا بن حممد ا ()عبيد ربه الغين به حممد الرحم
 وللمسلمني آمني آمني آمني.

 .املوكل: وهو اليهودي إلياء 
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 .املوكل إليه : الكنيت بن املختار بن الصاحل الشانعي 
 .نوع الوكالة: وهي مجع مال مرتوك وحتصيله 

  :السودان الغربي(.الساحل، )أزواد(، )مكان تنفيد الوكالة 
  :م.9222/ـه9124تاريخ نسخ الوكالة 

 .مكان كتابة الوكالة: تيندوف 
 .اسم ناسخ الوكالة: حممد الرحم بن حممد اخلليل  

تدل الوثيقة على الثقة الزائدة اليت تعامل بها اليهودي املغربي إلياء مع التاجر 
الكنيت بن املختار بن الصاحل الشانعي وفيه داللة على أن العالقة القوية اليت كانت 

 التجارة واملال. جتمع الشريكني يف جمال
 :وثيقة بيع بالدين 
م، وتربز عقد بيع بالدين بذمة اليهودي 9212/هـ9122بتاريخ : مؤرخة وثيقةوال

رياال للتاجر  52مفاده:  ()أبراه بن إلياء بن احلزاي يعقوب من يهود تزروالت
 أطراف من اخلنط. 2الكنيت بن املختار بن الصاحل الشانعي رأس ماهلا: 

 :()نص الوثيقة 
أبراه بن إلياء بن احلزاي يعقوب من يهود تزروالت  )ثبت بذمة ومال الذمي

ملاسكه الكنيت بن املختار بن الصاحل رأس ماهلا مخسة  ()مخسة وعشرين رياال
أطراف من اخلنط، واألجل بينهما ستة أشهر، ووقع الرسم يف أواخر مجادى األول 

 سيد أمحد بن ويس أمنه اهلل. ، عبيد ربه املختار بن)ـه9122عام 
 البائع: الكنيت بن املختار بن الصاحل الشانعي. -

 : اليهودي أبراه بن إلياء بن احلزاي يعقوب.الشاري -

 السلعة: مخسة أطراف من اخلنط. -

 ال.ري 52الثمن:  -

 أشهر 2مدة القضاء:  -
 ـه9122أواخر مجادى األول عام تاريخ عقد البيع:  -

 لدين: غري وارد.مكان قضاء ا -

 اسم ناسخ العقد: املختار بن سيد أمحد بن ويس. -

 وثيقة بيع ووساطة : 
 م.9129/ـه9191الوثيقة بتاريخ: 
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تربز طلب اعالم مبجموع احلساب ووضعية السلعة اليت بعثها أحد جتار املغرب 
للتاجر عبد اهلل ولد العبد اجلكين على يد أحد يهود الصويرة حيث أن اليهودة 

ة ما يلعبون دور الوسيط يف التجارة ملعرفتهم التامة بأساليب الوساطة عاد
 وشؤونها.

 :()نص الوثيقة 
صاحبنا وحبيبنا سيد عبد  احلمد هلل وحده وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد

اهلل بن العبد بن احلرطاني سالم عليك ورمحة اهلل وبركاته بوجود موالنا نصره 
على أخيك حممد البشري وسلم على احلبيب وكذلك أمحد ، وبعد سلم مين ()اهلل

 حممود وعلى إخوانك مجيعا وأبنائك بارك اهلل يف اجلميع.
وبعد كتبنا لك كتابنا على يد صاحبنا عال بن العريب وقال أنك بوادي 

الذي  ()، واآلن يا سيد نريد من اهلل ثم منك أن تعرف لي احلساب()درعة
، وأن تصرف لي حساب التاجر ()احبنا مشان الذميعندك مع حامل الكتاب ص

، وأنت ()وال بد وال بد ال حل أنه قلل عرضي بالرقاسيس كل سبع ،()ربن
تعرف أني مل أكل ومل أشرب يف هذه اجلرة إمنا ألجل خاطرك وخاطر القائد 

 .()دمحان
 ، وأحضرت(14)وكلفت نفسي بهذه احلاجة وتعرف أني صرت إليك إىل تزنني

،  الذين صاروا معي (12)ومسونن (12)مائة وأربعني رياال يف املصروف والكروات
 (11)...، وهذا(12)، وأنت قلت لي موسم أسرير(12)ألجل اخلوف يف طرقات

تفاصلين يف هذا احلساب، وكتبت ذلك لرب املال ربن، فإذا بهم مل يظهر شيئا، 
فإني مل أره ومل أقبضه، بن بريك  (42)والعلك الذي قلت لي تصرف مع ادحيمني

واآلن حنب من اهلل ثم منك أن تصرف لي حساب مع مال التاجر ربن، ألني غلت 
، ومل يعلم بالسلطان من باب أحرى (45)، وأعطيته خط يد هو قونس(49)به نفسي
 الغري.

واليوم ال أقبل منك عذرا سواء أيا كان ألن صار لي هلذا سنة ماضية، ومل 
 مل أتيه حبسابه خوفا منه. أن أصلها إن (41)أقد

واليوم ضيف اهلل مل أبع معك ومل أشرت معك، قيمة الشعري سلفته لك ثالث 
سنني مل أقبض رأس مالي فيه من باب حرى بالفضل ألنا قلنا حنن أن خاطرك 
أفضل عندنا من املال، والفضل وغري ذلك والدراهم الذين أعطيت حماج حمماد إذ 
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حبضور عبد الوهاب وامسه األفراني،  (44)اخلنشآيت ا سعيد غري احلسين   -254- 
 وحبضور الناس كلهم.

درهما واحدا أكتب لي ملن أعطيه،  (42)مل يسو (42)أما الريش وقع فيه فساد كبري
 فلم يسو لي شيئا. (42)ألني دللته يف الصويرة

وأربعني من الكحال صرفتها  (42)وقنطارا اجليد الذي فيه ستني رطال من العبار
 مأتني وأربعني رياال حسين. (41)النصراى أسواتلبين 

مع الكحال الذي بقى يف الدار مل يسوى فلسا كله  ()وأما حتكجاكت
فاعلمين  ()، وربنا خيلف عليك يا سيد إن أردت يأتيك لواد نون()موكول

يأتيك، وإن قلت لي أن أصرفه ألخيك بالصويرة فاعلمين، ألن ال بيع فيه ألجل 
 ن فإن حسابي يصلك يف طي كتاب القائد دمحان، حتى بقى عندك يففساده، واآل

 ()، ومكنها()ال وأربع وثالثني رايال زابيلحسابي أنا ثالثة عشر مائة ري
حسابه يف الكتاب ألني  ()مشان، والعلك ها ()بوصول الكتاب مع صاحبنا

تى عشر رياالت، ها ، واآلن مل يسو ح()بعته لك بأربعة عشر رياال حسين للقنطار
 مل يسو إال عشرة رياالت للقنطار. ()مخسة عشر محال لدحيمني يف أصويرة

 ()ال ومثان وستني رياال حسينلتاجر ربن ثالث وعشرين مائة ريوحساب ا
وخطى بيدك دفعناه للقائد  ()أصرفها حتى هي مع مشان مع ابن اعلي معيوف
لتاجر ربن، وكل بضت يف أمانة ادمحان كما كتب لك خبط يده واصرف لي ما ق

..، يف األمانة وغريها واخلري وأمجيل صاحيب ال يتماطل ألجل .هذا خبط يدك وأنت
 ()عيدنا قرب وال بد وإياك وأنا كنت قادما بنفسي والقائد هو الذي قال لي تهنى

إن شاء اهلل ونريد منك أن تقف  ()أصرف غري صاحبك فإنه يقضي لك الغرض
رفه معي كمثل نفسك من جهة سيد حممد البشري أخيك إن قدم وتص ()...مع

 بن احلاج عبد العزيز أم ال. ()واعلمين هل قبض ما يف رسم
 ()الذهب الذي كتب لك عليهم مع احلروز ()وما جعل يف ذلك وأنبائل

من الذهب  ()أصرفهم بارك اهلل فيك ال بد منهم، واصرف لي عشرة كركيان
وإال ما وجد، واآلن كل ما كتبنا لك مل نقبل فيه عذر ألن  أربع كبار وستة صغار

، ()واليوم ال تعذبت حتى هلناك ()أماهلم ()علينا وبغوا ()الناس حزموا
، مسعود بن هدان بن سان ()هـ9191من شوال عام   95وعلى احملبة والسالم يف 
 العديري عيشه اهلل ءآمني.
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 ن العديري.مسعود بن هدان بن ساصاحب الوثيقة:  -

 املرسل إليه: عبد اهلل بن حممد العبد بن احلرطاني. -

طلب اعالم مبجموع احلساب ووضعية السلعة اليت بعثها أحد جتار املوضوع:  -
 املغرب للتاجر عبد اهلل ولد العبد اجلكين على يد أحد يهود الصويرة.

 السلع: العلك، ريش النعام، الذهب، الشعري. -

 ال احلسين.ريال زابيل، رييف الوثيقة:  النقود املذكورة -

 .ـه9191من شوال عام   95تاريخ عقد البيع:  -

 اإلطار املكاني: وادي درعة، واد نون، الصويرة، تزونني. -

 اخلالصة:

جتارة رائدة بني أسواقها  م52و 91لقد عرفت مدينة تيندوف خالل القرنني 
سه، مما أنتج حركية جتارية وأسواق السودان الغربي على اختالف شعوبه وأجنا

واجتماعية وثقافية واسعة مست خمتلف أنواع مناحي احلياة االقتصادية والتجارية 
والثقافية والعلمية بشكل واضح وجلي، ووصلت هذه احلركية للجهة الشمالية 
من القارة االفريقية حنو املغرب على اختالف ملله وحنله كذلك، فكانت بذلك 

طات واملراكز التجارية يف تلك اجلهة اليت لعبت دورا هاما يف تيندوف من أكرب احمل
 ربط  هذه العالقات التجارية بني مشال وغرب القارة االفريقية.

إن مدينة تيندوف اليت مل تكن خالل العصور الوسطى سوى احدى احملطات 
التجارية اليت تتوقف بها القوافل من أجل التزود باملاء الشروب خالل رحالتها 

و بالد املغرب األقصى وحتى السودان الغربي، أصبحت يف القرنني التاسع عشر حن
والعشرين من أكرب املراكز التجارية اليت تشرف على جتارة العبور بني اإلقليمني 
الشمالي والغربي بل حتى بني القارتني اإلفريقية واألروبية بفضل موقعها 

م يف زمام التجارة وأحواهلا االسرتاتيجي وبفضل حكمة ودور أهلها يف التحك
والذين استطاعوا أن يكونوا شركات جتارية هلا وكالؤها وعمالئها يف بلدان غرب 
افريقيا والدول اجملاورة هلا ومدن املغرب األقصى وأحوازها وهذا كله جاء نتيجة 

 اخلربة الكبرية والدبلوماسية التجارية العالية اليت كان يتمتع بها أهلها.
ستطعنا الوصول إليه من استنتاجات واستنباطات ونتائج من خالل إن كل ما ا

فيه أي جهد، رغم قلة وشح املصادر  اته الدراسة والبحث الذي مل نبخله
واملراجع اليت تتحدث عن اجلزئيات الكاملة املتعقلة باملوضوع هو أن مدينة 
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 تشهد خالل تيندوف املوغلة يف أعماق الصحراء اجلنوبية الغربية اجلزائرية كانت
نهضة اقتصادية وجتارية وثقافية ال مثيل هلا، أولنقل يف مجيع  م52و 91القرنني 

جماالت احلياة املتكاملة وذلك بفضل عالقاتها التجارية مع مدن وحواضر مشال 
 القارة اإلفريقية واملتمثلة يف املغرب األقصى.

اضعة اليت إن ما ميكن استخالصه واستنتاجه من خالل هذه الدراسة املتو
م من 52و 91تطرقنا فيها إىل دور يهود املغرب يف جتارة تيندوف خالل القرنني 

خالل عالقتهم بكبار جتار املدينة عن طريق جتارة القوافل التجارية اليت ربطت 
الصحراء اجلزائرية باملغرب األقصى هلو أكرب دليل على أن املدينة قد شهدت يف 

حركية جتارية واقتصادية ال مثل هلا استطاع بفضلها  فرتة ماضية من القرون السابقة
طاقم من التجار احملليني أن يكونوا مصدرا ملداخيل هامة للمدينة وأن ينشؤا مركزا 
هاما من مراكز التجارة الصحراوية وأن تنسج من خالهلا الكثري من العالقات يف 

 مشتى مناحي احلياة.
ظالهلا على مجيع مناحي احلياة يف هذه النهضة االقتصادية والتجارية أطلت ب

تيندوف آنذاك مما ساعد على اجتناب الكثري من املظاهر اإلجتماعية واالنسانية 
السيئة كاألوبئة واألمراض واجملاعات، والفقر وغريها بفضل املواد والسلعة اليت 
كانت جتلب من كلتا اجلهتني اجلهة الغربية كمدن السودان الغربي واجلهة الشمالية 
كمدن املغرب األقصى، وقد ساعدت أيضا هذه النهضة االقتصادية والعالقات 
التجارية يف تبادل العلوم واملعرفة وتوعية الناس ورفع مستوى التعلم بني أفراد 
اجملتمع بفضل الكتب واملخطوطات ومجوع العلماء وطلبة العلم ومريدي الطرق 

ينة طلبا للعلم أو رغبة يف ملدالصوفية الذين كان هلم نصيبا وافر من املكوث با
 نشره.

إن كل هذه املعطيات تدلنا يف األخري إىل اليقني بأن مدن اجلنوب الغربي 
اجلزائري مل تكن مبنئ عن الظروف اليت كانت سائدة يف اجلزائر عامة وإمنا كانت 
تشهد ما يشهده القطر اجلزائري من حركية جتارية وعلمية وعالقات خارجية، 

نت تشهده من مآسي وحروب وخالفات ونزاعات بل كانت تساير وكذلك ما كا
 مجيع األحداث والوقائع السلبية واالجيابية منها.

ورغم قلة املصادر واملراجع اليت واجهتنا كما أسلفنا من قبل إلجناز هذا البحث 
إال أننا ندعوا من خالل هذه الدراسة املتواضعة إىل تكثيف اجلهود وتوجيه 
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كتابة تاريخ الصحراء اجلزائرية وإعطائها نوع من االهتمام العلمي الباحثني حنو 
واملعريف من أجل حصر شساعة مساحتها يف شساعة تارخيها العريق، وهذا ال 
يتأتى إال بالبحث والتنقيب يف وثائقها األرشيفية وخمطوطاتها النفيسة وشهداتها 

بة تاريخ جزء ال أهلها األشاوس وكل هذه املعطيات تعد أرضا خصبة حنو كتا
 يتجزأ من أرض اجلزائر الغالية.

هذا ويف األخري البد من اإلشارة إىل أن البحث يف هذه اجلزئية ال زال حيتاج 
منا إىل الكثري من العمل والتنقيب واإلضافة واجلهد من أجل إثراءه وتثمينه، فإن 

لينا واحلمد هلل رب وجد اخلطأ فذلك ذأبنا، وإن وفقنا فمن ِمَنِن اهلل العلي الكبري ع
 العاملني.

95وثيقة:ك/

 
 م9222/ـه9124: وثيقة بتاريخ

تربز عقد وكالة من اليهودي إلياء للتاجر الكنيت بن املختار بن الصاحل الشانعي 
 أزواد (مما ترك محادواعل يف الساحل أي )ليجلب له ماله 
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 م9225/ـه9191وثيقة بتاريخ: 
 احلساب ووضعية السلعة اليت بعثها أحد جتار املغرب تربز طلب اعالم مبجموع

 اجلكين على يد أحد يهود الصويرة للتاجر عبد اهلل ولد العبد
 95وثيقة ك/

 م9212/هـ9122 :وثيقة بتاريخ
تربز عقد بيع بالدين بذمة اليهودي أبراه بن إلياء بن احلزان يعقوب من يهود 

نعي رأس بن املختار بن الصاحل الشارياال للتاجر الكنيت  52مفاده:  تزروالت
 أطراف من اخلنط 2ماهلا: 

 (نسوخة كذلك بالعربية كما هو واضحالوثيقة م)
 



- 521 - 

 اهلوامش:

وهي عالمات مادية توضع على الطريق ليسهل على القوافل معرفة املسلك واالجتاه الذي ( 1)
 يريدونه.

 هـ/221-222ان يف العصر املريين ( أنظر: ماجدة كرميي، العالقات التجارية باملغرب والسود5)
م، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف التاريخ، الرباط، جامعة حممد اخلامس، 9551-9122
 . 21-22، ص: 9122-9122

 .924، ص: 2خري الدين الزركلي، األعالم ج :انظرللمزيد من التفصيل عن قبلة جتكانت ( 1)
 .525، ص: 5تارخيا وبظوالت ومناقب،ج:يف: تيندوف وجتكانت  ماأنظر ترمجته( 4)

عرب  انظر: رياض زاهر ، املمالك اإلسالمية يف غرب افريقيا وأثرها يف جتارة الذهب (2)
 .942الصحراء الكربى، ص: 

 952ميكنك االستفادة من الئحة كاملة لذه املواد من سجل الديوانة مبرسى الصويرة رقم  (2)
 باخلزانة احلسنية بالرباط.

مزيد من التفصيل انظر:  حييى بوعزيز، تاريخ إفريقيا الغربية اإلسالمية من مطلع القرن لل (2)
 .42السادس عشر إىل مطلع القرن العشرين، ص:

 (، راجعVALAتارودانت: مدينة أزلية قدمية عرفت من خالل الكتابات القدمية باسم ) ( 2)
JACQUES-MEUNIE ). D ( , le maroc saharien, op.cit,I.p.276 

 .من مدن اجلنوب املغربي عرفت بعالقاتها التجارية مبدينة تيندوف( 1)

انظر: أمحد بومزكو، واد نون من خالل وثـائق دار إيليـ ، الصـحراء وسـوس مـن خـالل       ( 92)
 .42، ص: 12الوثائق واملخطوطات ) ندوة ( منشورات كلية اآلداب والعلوم االنسانية، رقم:

عالم اجلغرافية واهلوية، األعالم األمازيغية بالصحراء وموريطانيا، أنظر: رشيد احلسني، األ( 91)
 11ص: 

 .251، ص: 2املعسول، ج:للمزيد من التفصيل أنظر: حممد املختار السوسي، كتاب ( 51)

 .95انظر الوثيقة رقم: ك/( 11)

 ( دليل على تواجد اليهود من خالل التجارة يف تلك املناطق يف الفرتة حمل الدراسة.41)

 ( وكالة جلمع املال الباقي.21)

 ( أصلها : أعلي أو علي.21)

 ( أي : بالد أزواد ومالي، هكذا يرمز هلا يف اللهجة احلسانية بتيندوف.21)

 ( أصلها : أصوله.21)
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 م.9222( الوثيقة مؤرخة بامليالدي عام: 11)

 ( هكذا ثبتت يف النص.52)

 .احدى مدن الصحراء املغربية( 59)

 .91وثيقة رقم: ك/انظر ال( 55)

 ( أي: من أهل الذمة اليهود.51)

للمزيد من التفصيل حول العمالت اليت كانت رائجة آنذاك باملغرب وبأسواق تيندوف، ( 54)
دانيال أوسطاش، تاريخ النقود اإلسالمية وموازينها يف املشرق وبالد املغارب من البدايات أنظر: 

 .22ورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ص: األوىل إىل اآلن، ترمجة حممد معتصم، منش

 م.9212الوثيقة مؤرخة بامليالدي عام:  (52)

 .22انظر الوثيقة رقم:ع/( 52)

 يقصد السلطان موالي عبد العزيز إبان فرتة حكمه للمغرب. (52)

 من أقاليم املغرب. (52)

 أي: أن تعلمين بقيمة احلساب الذي بيننا. (51)

 اليهودي: مشان. (12)

 أي: أن تبعث لي بقيمة حساب التاجر اليهودي ربن. (19)

 مجلة مل أستطع فهمها ولعل بالعربية باللفظ العربي. (15)

عبد العزيز وقد ورد ذكره يف نوازل  يقائد إقاليم اجلنوب املغربي وقت السلطان موال (11)
د حييى بن حممد املختار تار الوالتي الشنقيطي بتيندوف، أنظر حممالفقيه حممد حييى بن حممد املخ

الوالتي الشنقيطي، رحلة الوالتي من تيندوف إىل والتة جزءا خاصا من الرحلة احلجازية، 
 .25حتقيق األستاذ: بريك اهلل حبيب، ص:

 والصحيح: تزونني وهي احدى مدن املغرب. (14)

 مل استطع حتديد معناها. (12)

 مل استطع حتديد معناها. (12)

 ود بعض مظاهر احلرابة وقطع الطريق.داللة على وج (12)

وهي احدى املواسم السنوية اليت تقام بها التجارة باملغرب، انظر: عمر آفا، التجارة املغربية  (12)
 م(.9195-9212يف القرن التاسع عشر. البنيات والتحوالت ) 

 كلمة مبهمة. (11)

 اسم علم مبعنى دمحان أو عبد الرمحن. (42)
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 ول العنق من كثرة الدين.أي: أصبحت مغل (49)

 مل استطع حتديد معناها. (45)

 والصحيح: مل أقدر. (41)

 مل استطع حتديد معناها. (44)

 أي: أن مادة الريش فسدت ومل تعد تصلح للتجارة. (42)

 أي: أن سعره زهيد. (42)

يفها بالصويرة وهي احدى مدن املغرب املعروفة بالتجارة انظر تعر أي: قمت بعرضه للبيع (42)
 يف حملها.

 أي من ريش النعام. (42)

 أي: وصل سعرها. (41)

 لفظة مل نستطع حتديد معناها. (22)

 أي مل يبقى منه شيئا نافع (29)

 احدى أقاليم املغرب. (25)

يخ املغرب يف القرن عمر آفا، مسألة النقود يف تار :أنظرللمزيد من التفصيل عن العملة ( 21)
 .152، ص: م(9122-9255سوس التاسع عشر )

 أي: سلمها. (24)

 كذلك يهودي األصل. أي: أن صاحب العقد هو (22)

 هو. والصحيح: ها (22)

 94إىل  92 الواضح أن سعر قنطار العلك يف املغرب كان يساوي يف هذه الفرتة حوالي من (22)
 ال حسين.ري

 أي: الصويرة. (22)

يخ املغرب يف القرن مسألة النقود يف تارعمر آفا،  للمزيد من التفصيل عن العملة أنظر :( 21)
 .121، ص: م(9122-9255سوس التاسع عشر )

 من األمساء اليهودية املشهورة. (22)

 أي: اطمئن.(29)

 أي: يقضي لك حاجتك. (25)

 كلمة مبهمة. (21)

 أي: عقد. (24)
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 : سبائك.ولعل املقصود بها (22)

 وهو مصطلح مغربي يعين: نوع من احللي. (22)

 كلمة مل استطع حتديد معناها (22)

 : عزموا.أي (22)

 أي: أرادوا وطلبوا ماهلم. (21)

 والصحيح: أمواهلم. (22)

  معنى اللفظة. أتبني( مل 29)

 م.9122الوثيقة مؤرخة بامليالدي عام:  (25)
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 اللة زينب اهلاملية ودورها يف املقاومة الثقافية

قراءة يف قصيدة شعرية خمطوطة للشيخ حممد بن أمحد القماري

 

 األستاذ تقي الدين بوكعبر

 1 جامعة وهران

 

يف البالد حداث فوضى عارمة إىل إلقد أدى االحتالل الفرنسي للجزائر  :توطئة
املشايخ مدارسهم املفكرين و لعلمية حبيث ترك أغلباخاصة احلياة الفكرية و

خري دى يف األأ، ما دافعني عن البالداملاهدين وزواياهم لكي يلتحقوا بصفوف اجملو
وقاف فكر اجلزائريني من خالل االستحواذ على األحتطيم معامل ثقافة و ولةىل حماإ
كانت  تغري والتدخل يف املناهج الدراسية اليتء مدارس لتعليم اللغة الفرنسية وبناو

 .تقدم للطلبة يف الزوايا

ولقد قاومت بعض هذه الزوايا االحتالل الفرنسي سلميا من خالالل مواصاللة   
مالن بينهالا الزاويالة  الامالل      ،سالميمبادئ الديين اإلو هالي اللغة العربيةتعليم األ
يمنالة  اسالتطاعت الصالمود يف و الل ال    هم الزوايا اليتأتعترب من بني  اليتالرمحانية 

نباهالة ياليوخها خاصالة الساليدة     هذا را ع حلنكالة و  ،ار الفرنسيالفكرية لالستعم
والالدها الشاليخ   تولت يؤون الزاوية بعالد وفالا     هي املرأة اليتزينب القامسية. و
حتالافظ علالى الزاويالة    بيهالا و أرث إاستطاعت أن حتافظ على  ،حممد بن أبي القاسم
 .عماريةستأمام الضربا  اال

علالى  ائرية على أنها كائن أمي  اهل وزلقد حاول الفرنسيون تصوير املرأة اجل
ومن هنا  ،بسط حقوقهاائري ذكوري إقصائي يلغي األنثى وحيرمها أأن اجملتمع اجلز

املالرأة   تضالع نصاليب عينهالا هالدف إنقالاذ      واالستشالرا   اء  حركالا  التبشالري   
هل كان اجملتمع اجلزائري ر اليا يقصى فهل كانت املرأة فعال  اهلة؟ و .اجلزائرية
رية للحياة الفكمن هي السيدة اللة زينب؟ وماذا قدمت للزاوية وو ث؟ناعنصر اإل

 ؟دارة الفرنسيةن توا ل اإلأكيف استطاعت يف اجلزائر؟ و
عبد اهلل حممد بن أبي القاسم بن ربيح بن  يبأهي زينب بنت  نسب السيدة زينب:

حممد بن عبد الرحيم بن سائب بن منصور بن عبد الرحيم بن ايوب بن عبد 
بد الرحيم بن عبد الكريم بن موسى بن يم بن علي بن رباح بن امحد بن عالرح
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سليمان بن يسار بن سليمان بن موسى بن عيسى بن حممد بن عيسى بن ادريس 
كرب بن عبد اهلل الكامل بن احلسن املثنى بن احلسن السبط األاالصغر بن ادريس 
 .سلمت رسول اهلل صل اهلل عليل والل وبن السيدة فاطمة بن

ىل إينتهي نسبها  سر الشريفة اليتسرة السيدة الزينب من األأتعترب  :ترمجة والدها
بوها أف كما تعترب من األسر العلمية العريقة ،وسلم للوارسول اهلل صل اهلل عليل 

قرب احلامديةاديةهال، بب1321رمضان  يفحممدالشيخولد مؤسس زاوية الامل
 والديلكنفيفنشأ ،حاليااجللفةواليةبحببحوحامسيالشيوخداربلدتي

 .مكرمازاعزيالكرميني

ر" القادعبدحممدسي"يسمىالشرفةعلماءأحديدعلىالاملقرية يفتعلم
 األولومعلملييخلرضيبذلكفنال ،سنة13وعمرهالكريمرآنالقحفظ
 تعلمل، واصلةملالطيارعليسيديويةازىلإذلكبعدانتقل، القريةأهلعجابإو

 تولتكماالصاد ،سيالشيخيدعلىالتجويدوفنالسبعاءا رالقفأتقن
 انتقلم 1422 سنةيف، الواحدعبديسمىاألخيارمنر لبلوالعنايةأكللمؤونة
 علوم مؤسسها عن أخذ حيث أقبو قرب داود أبي بن السعيد سيدي ويةاز إىل

 وأ ازه العلوم هذه يف فربز فنونهاو العربية ودرس واحلديث والتفسري الفقل
.فيها ييوخل
السالنة ويفاملبتالدئني بتالدريس ياليخل كلفالل اويةزبالإقامتلمنالثانيةالسنةيف

ابالن زاويالة يفبالتدريسأمرهاخلامسةالسنةويفالدرسيفللمناوباعينلبعةلراا
أعيالان بعالض  ا تمالع السالنة اخلامسالة  نهايةويفبوعريريج،برجقربالتقىأبي
بالن  حممالد للطالالب السماحمنلوطلبواداود،أبيبنأمحدبالشيخالاملفاأير
أردوامالمفكان هناكالعلمونشرقريتهمإىلمعهمبالر وعالقاسمأبي

 ،سنوا 9مدةقريتليفالتعليمفتوىلالاملإىلم1848/اله1265عامر ع
 دروسلعرفتوقد،ي"الفوقانامعباجل"املعروفالشرفاء مبسجدالتدريسيفيرع
إىل اجلامعيفار ومل طالبا،مثاننيتعدالفقلحلقة وكانتاجملاورةاملناطقيفيهرة
 .م1411 أو يهرغاية

 املختالار الشاليخ ويالة اوزقريتلبنيسنوا 3ملدةيتنقلوالشيخالعامذلكمنذ
 الشاليخ رغبالة لاسالتجابة ةكاملال سالنة معلمافيهاأقامثم فيهاللتعليم اللبأوالد
 للنائباعينلكما، وفاتليومعليليصليحتىعندهيبقىأنمنلطلبالذياملختار
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 أحدهم إىلويةاالزأموروتسليمأبنائلبرتبيةإليلوعهداألمور،تصريفسلملثم
 قضالاها الاليت الفالرتة هالذه خالالل ، هتالميذأحسنمنيعتربهكانفالشيخ هبعدمن
 وقالد الرمحانيةالطريقةداأوراملختار،الشيخعنالقاسمأبيبن حممدذأخويةابالز
 وأسندويةازالأموررتبالشيخ وفاةوبعد منلاإل ازةالقاسمأبيبنحممدأخذ
 يسالتأنف  الامل،إىلوعاداملختارالشيخبنمصطفىولدهإىلالروحيةاملقامإدارة
.والديينالعلمينشاطل
 من واب اءهأينبوسعادةإىلئرزااجلمنعودتلريقطيفالشيخكان
 منزواالالثانيةالساعةعلىعندهمذلكبعدوتويفللقدوم،يستدعونلتالمذتل
 سنة73 يناهزعمرعن، م1411  وان2ال لاملوافقاله1211 حمرمأولاألربعاءيوم
 بنحممدالشيخ عليلالصالةوتوىل العايرةالساعةعلىاخلميسصباحدفن
 .4بالاملمبسجدهودفنحممداحلاج

تعود ملقابلة مجعت الشيخ باألمري  ويةاالزتأسيسفكرةإن تأسيس زاوية اهلامل:
 األمريالقاسمأبي بنحممدالشيخقابلم،1844/اله1260عامففيعبد القادر 

 ادرغ املقاومةبصفوفااللتحا حممدالشيخراد أحينهاالامل،منطقةعنبعيدا
 فيلرأى األمريلكنفكرتل، عليلوعرضتقابالوهناكاألمريمعسكرباجتاهقريتل
 العلمينشاطلملواصلةفشجعلوقتالحربر لالودعوةعلمر ل

م1461ال/ه1277 رمضانيهرمطلعويف،اإلصالحودعوةبالتعليم واال تماعي
ويتلازتأسيسيف وبايرالتعليماستأنفحيث الاملموطنلإىلحممدالشيخعاد

.م1862ال/ه1279عامخالل
 يفالعلالم ولتالل زامعالرب للشاليخ العلمالي التكوينيفعواملعدةساهمتلقد

 علمالل ةزارغ انبإىلالفقل،سةابدرتهتموهيزواوةمبنطقةداودأبيابنويةزا
 نمال حممالد الشاليخ اكتسالبها اليتاخلربةإىلإضافة، ومعارفلمداركلواتساعوعملل
 ويالة االزتأساليس يفساعدتلكبريةثقة منحتلقد اللأوالدويةابزاملشيخةتولي
.ختهايمشوتوىلبالامل
 قريةمنالغرب هةعلىويةزاالبناءيفالشيخيرعم1463/اله1311 سنة
  دا،و يزظرفيفاإلجنازومتناعمرلليقال بلسفح يفالامل،فااألير
 ويتلازالشيخودخلانطالقها،منفقطواحدةسنةبعدالبناءأيغالمتتإذ

هال 1280 حمرمأولواإلخواناألهلرفقةباملنطقةاملو ودةالوحيدةهيوكانت
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 مسجدبناءيفيرعم1462 املوافقاله1281سنةويفم،1462  ويلية18لالاملوافق
 فكانتلمنازلعنخار ةللطلبةمساكنأنشاكماوغريه،الفقلولدرسللطلبة
الامل وحتولتاجلها ،مجيعمنواألساتذةالعلماءعليلتوافد ،مسكن املائةحنو

الشيوخ منبعددحممدالشيخاستعان مشهور،ديينومعلمأصيل ثقايفمركز 
اخلنقي، عايورالديسي، الرمحانعبدبنحممداحلاج،بنحممدأخيلابنأيهرهم

 .قويأدبيرصيدةيوازلاكسبتوقد
 تثقيفهاعلىأيرفم،1411 عامالاملبلدةيفولد : ترمجة اللة زينب اهلاملية

 وتفقهتالكريمنآالقرحفظتحتى القاسمأبيبنحممدالشيخبنفسلوتهذيبها
 تولت. قويةويخصيةحرةروحعلىوالدهاوفاةبعدبرهنتلقديده،على
 منالكثريإجنازخالللمنطاعتاستزمنااإلدارةيفبقيتبعده،ويةاالزإدارة

.الامةاألعمال
 الصوفيةكتبأمها علىاطالعهاواصلتثموالفقل،التوحيددرست
 يفطيبةلدر ةوصلتحتىالعطائيةاحلكمالدين،علوم إحياءالقشرييةكالرسالة
 ويةزابالاملقيما ملرااأل برعاية اهتمتكما ويةزاالأوقاف ردتولت ،العلم
 فهي أعمالمنوغريهااملعهدمسجدبناءإمتاميفا تهد كمااحلا ة،وذوي
 اال تماعية،للمساعدا استخدمتهاطائلةغابيةوثروةأمواالأبيهاعنورثت
 م1111 سنة نوفمرب09ليلةزينباللةتوفيتسنوا 7اإلدارةتوليهامدةدامت
حياتها للفقراء بل سخر  مل تتزوج السيدة زينب ، والدهاجبوارودفنت

بكر مر وة اخلري  امرأة"  ني ويف هذا الصدد تقول عن نفسها:احملتاوالضعفاء و
ا يف صيانة تنفق مالصالح تالية لكتاب اهلل ذا  عفة وموسومة عند العامة بال

 ."اليتامىسبيل اهلل على ذوي القربى و
ثار ا آثار اجلدري وآكانت السيدة حنيفة اجلسم وعلى و هه :أوصاف السيدة زينب

ذه يامها مرض  علها ذابلة وهذا سبب ورود ه، وقد أصابها يف آخر أالويم
 فيها عن األحوال الصحية للسيدة حني يقول: يسألالقصيدة اليت يتفقد القماري و

 ."حصل لسيدتي بعض احنراف مزاج بلغ من اجلسد الشريف غاية اجلسد"

دة الشعرية يف لوحتني مكتوبة خبط صيتقع هذه الق مضمونها:وصف املخطوطة و
قدمة يرح فيها ، بدأ ناظمها مبزودني بها األستاذ فؤاد القامسي مغربي واضح

 :من حبر الوافر أولابيتا  31أسباب نظم هذه األبيا  واليت عددها  
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 َحَياِتي ثَُّم َيوَم الِقَياَمِة***  َفَلا َأنَساُكُم َمهَما ِعشُت َيوًما
 َما َأسَديُتم ِلي ِمن َكَراَمْلَو***  َ ِميَلَتًكم َعَليَناَلا َأنَسى َو

 :فيها قولل أبيا خر وآ
 ُتضيُئ ِفيِك َو الِترُب اأَلمَحُر***  َفَأنِت َيمُس اِلإقِليِم َهَذا
 ِبُكُم ِباَلُد اَلمَحِل َتخَضُر***  َيا َرمَحَة اهلل ِللِعَباِد
 َلى َربِعُكم َو ُيمِطُريِمُن َعُيَه***  َعَليِك السََّلاُم ِمِني

د بن صاحل القماري مل اهتدي إىل صاحب املنظومة هو حممد الصاحل بن امح
الامل املخلصني ومن حميب السيدة ترمجتل إال أنل يظهر أنل كان من مريدي زاوية 

دح فيها السيدة وينوه خبصالل زينب األوفياء حيث وقفت لل على قصيدة ثانية مي
 ومزاياه.

ا فاحلامل على تسطري هذ" :وافع نظم فقد صرح الناظم بذلك يف قوللأما عن د
ازال امسع عنكم كل وارد ثانيا ملا زلت وال الكتاب أوال جتديد العهد بكم و

بلغ من اجلسد الشريف  ... وهذا انل حصل لسيدتي بعض احنراف مزاجوصادر
أن مسع ال عن أحوالا الصحية بعد ، فيظهر  ليا انل كان يس"غاية اجلهد

 .هال1231ذي احلجة  31ا النظم فهو . أما عن تاريخ هذمبرضها
دل على متكالن صالاحبها مالن أجبالديا      لغة هذه املخطوطة فصيحة سليمة ما ي

يدة زينالب واهتمامالل   مالدى تعلالق الكاتالب بالسال     ، تعكالس العربيةمفردا  اللغة و
تباعهالا  أوكس مكانة الساليدة يف قلالوب مريالدها    أحوالا، األمر الذي يعبأخبارها و

 :ويف هذا يقول القماري
 َوَما َأسَديُتم ِلي ِمن َكَراَملا َأنَسى َ ِميَلَتُكم َعَليَنا *** َوَل

 ِبِرِ  ُدوَن ِعتٍق َأو َعَلاَمة ***ِلَأِني َعبُدِك َاملوُسوُم َحًقا 
 ِمَن الَّرمَحِن َتلَقاِك الَسَلاَمة ***َلَقد َأحَييِتِني ِمن َبعِد َموِتي 

ب كثريا يف لقد أثنى الناظم على السيدة زين :ة زينب من خالل النظمأوصاف السيد
تى تعيش مدة أطول ولو أنل يفديها عطيها من عمره حمتنى لو أنل يهذه األبيا  و

 :يظهر هذا من خالل قوللبأهلل و

 َيا َنسَمَة الَعنَبِر ُاملَكَرِر *** اأَلَهاِليَأفِديِك ِبالُروِح َو
 :كقوللو

 *** َقاَسمُتِك ُعمِري وِزدُتِك اأَلكَثَر ي ُفسَحٍة ِمن ِاخِتَياِريَلو ُكنُت ِف
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ملطهرة السنة النبوية ا ت تتبعن السيدة زينب كانظهر من خالل هذا النظم أوي
 ذ يقول الناظم:إ

 ابِن َأِبي الَقاِسِم ُاملَذِكِر***  َأعِني ِبَها ِبضَعُة اإِلَماِم
 حَمٍد اَلهاِيِمي اُلمَنَوِر*** ُم ِباهلل َمَع ُسنِة الَّنِبِي

قة الرمحانية تلقنها وتذكرها متصفة الزهد الطري أورادكما أنها حافظت على 
 التقشف حيث يقول الناظمو

 ِلِصَياِم اأَلَياِم َتصِبُرو***  الِسَت ِبالِقَياِمَزيَنًبا 
 *** َوِبَكِثرِي اأَلوَراِد ُتفِطُر َتُصوُم َعن َغيَبٍة و َذنٍب

يف التعليم والتدريس ن السيدة الزينب كانت جتتهد من خالل النظم أ كما يظهر
 :ذ يقول الناظمالتلقني إو

 ي ُدُروِس الُعُلوِم َتنُظُرِفَو***  َسَهُرَها ِذكُر ِذي الَّجَلاِل
من ادوار  قليم اجلزائر ملا كانت تقوم بلويعترب الناظم السيدة زينب فخر إ

 :علمية وفكرية إذ يقول
 الِترُب اأَلمَحُر*** ُتِضيُئ ِفيِك َو َيمُس اِلإقِليِم َهَذاَفَأنِت 

 َتخَضُرِبُكُم ِباَلُد اَلمَحِل ***  َيا َرمَحَة اهلل ِللِعَباِد
 :دور اللة زينب يف املقاومة الثقافية

 :أ/ظروف تولي السيدة لشؤون الزاوية
تها الفرنسية وضد بعض أفراد عائل ب ضد السلطا لقد ناضلت السيدة زين

ن الشيخ إ ل الوصول إىل مشيخة الزاوية فحسب الرواية الفرنسية فمن أ
ري خوكان هذا األاستخلف قبيل وفاتل ابن أخيل احلاج حممد على رأس الزاوية    

اعرتضت السيدة هذه الوصية  لكن  يدة مع السلطة الفرنسيةتربطل عالقا  
و فاقد لقواه العقلية والدها وهن السلطا  الفرنسية استصدرتها من حبجة أ

قدم صرح فيها استشهد  بوثيقة أخرى أو، وبالتالي فوصيتل هذه غري صحيحة
كل توضع حتت تصرف ابنتل زينب على بتوثيق من القاضي بأن كل أمالوالدها و

دخلت يف صراع مع دها وفاستدلت بها على خالفتها لوال ،يكل حبس عائلي
رنسي أن بعد اعرتاف القضاء الفة ومع ابن عمها لتنتصر يف األخري السلطة الفرنسي

يشري سعد اهلل أن هذا القرار كان تفاديا لتشعب احلق كان مع السيدة زينب، و
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دة لن تعيشا طويال نتيجة مرضها ن السيإدراكا من السلطة الفرنسية بأاخلالف و
 .ضعفهاو

 :دارة الزاويةإب/
نوية تدرس عد وفاة أبيها حيث أصبحت يبل ثاتولت السيدة أمور الزاوية ب

 :الشيوخ أمثالفيها العلوم الشرعية ويؤطرها خرية األساتذة و
 عطاه الشيخم الذي أ1131-1441هال/1221-1311الشيخ عبد الرمحن الديسي  -

ألفا  يف ا ، عدة ملل بالزاوية واكتسبت دروسل يهرة األستاذالقامسي منصب 
.نطقاملاألدب والنحو والنسب و

عينل الشيخ ابن أبي م 1131-1421هال/1224-1362الشيخ عايور اخلنقي  -
 . لشرعية ولل عدة مؤلفا القاسم مدرسا للعلوم ا

صبح يستقطب التالميذ من كل أنتيجة لشهرة هذا املعهد ويهرة بعض ييوخل 
ن السيدة أالنظام، وقيل ان لل نظام قوي للتموين وحناء القطر اجلزائري حيث كأ
ومل يكن هؤالء الطلبة  ،سجالتهاكانت تشرف على مداخيل الزاوية و نبزي

حسان إإمنا متول الزاوية من الزيارا  والتربعا  ويدفعون ييئا للدراسة بها و
مداخيل الزاوية  ، وقد بلغتن عدد الطلبة بلغ ألف طالبأقد قيل ، واحملسنني

ضي يف بوسعادة هكتار من األرا 111حوالي مليونني ونصف فرنك فرنسي و
 .دارة يؤون الزاوية بشكل  يد وبنجاحاعرتف الفرنسيون أن السيدة أ .فقط
 :يدة يف احلفاظ على مكتبة الزاويةدوار السج/

يف أنفس الكنب و احلفاظ علىسيدة زينب سياسة والدها يف مجع وواصلت ال
 :ذلك قال القماري مادحا لا

 ي ُدُروِس الُعُلوِم َتنُظُرِفَو***  َسَهُرَها ِذكُر ِذي الَّجَلاِل
 ذي دام سبع سنوا  ، ومنعهالوال االستقرار الذي عرفتل الزاوية يف عهدها الو

 حرصها على احلفاظ على تركةالشؤون الداخلي للزاوية و نسي يفالتدخل الفر
من مكتبا   ضاعت الكثريكما والدها لضاعت خمطوطا  مكتبة زاوية الامل 

 كتبة يتأكد لل األهمية الثقافيةاملالحظ لفهرس هذه املو، الزوايابعض الشيوخ و
 طو  يف خمتلفخم 411لذا املعلم حيث تضم املكتبة القامسية أكثر من والتارخيية 

 التصوفواحلديث والتاريخ والطب والفلك و الفقلو التخصصا  كالتفسري
ا من خمطوطا  مكتبة ، وقد استفادة السيدة كثريغريها من التخصصا و
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واملالحظ أن   تكف عن املطالعة يف هذه الكتبفقد كانت متعلمة وال لدهاوا
السيدة مل ترتك مؤلفا ومل تعمل على زيادة وإمناء املكتبة وإمنا اكتفت باحلفاظ 

.عليها
 :/عالقتها ببعض العلماءد

وطدها والدها مع  يتالسيدة زينب أن حتافظ على العالقا  الطيبة ال حاولت
ومن ذلك توسطها  ،أولئك الذين تولوا مهام التدريس بالزاويةالعلماء خاصة 

الذي نفي ستعمارية من أ ل إطال  صراح عايور اخلنقي لدى السلطا  اال
العمور حيث بقي ملدة أربع سنوا  وأفرج عنل  مبنطقة تعظميت بأقصى  بال

 األيراف منار" بسبب ما أحدثل كتاب هذا األخري كفالة السيدة زينببضمانة و
 .على فضل عصاة األيراف ومواليهم من األطراف" من فوضى باملنطقة

 قالوا عنها:

م السيدة زينب وهي على رأس الزاوية زيارة العديد من األوربيني منه التقت
الرسام ايربهارد والرحالة بامرب وديبة ايزابيل املغامرة األالفنان الفرنسي قيومي و
فة متفتحة على على يهرتها كامرأة مثق دليل وهذا املعروف ناصر الدين ديين

، كان خمصص لم بيت الضيافة حيتوي الثقافا  األخرى وعلى تساحمها الديين
قد ترك لنا هؤالء الزوار ، وق الضرورية اليت حتقق لم الراحةعلى مجيع املراف

املغربيفالفريدة هي" :إبرهاردبيلزاإيعنهاتقولانطباعاتهم على السيدة حيث  
 ."البنت العصامية" :وصفتها كلنسي مسيث بأنهاو"سالمياإل

 اخلامتة:

زائرية الواعية بتطورا  العصر استطاعت هذه املرأة أن تكون منوذ ا للمرأة اجل
فية صية الثقاكد على اخلصو، وما هي إال مثال يؤوالقادرة على موا هة التحديا 
ألمثلة عمها فهناك العديد من ايديقر بسلطة املرأة وللمجتمع اجلزائري والذي كان 

دة وخنص بالذكر اللة فاطمة نسومر غري مثال السيدة زينب اليت تأكد هذه القاع
 .الزهرة والدة األمري عبد القادر السيدةو

عنوان استمرارية اجلزائرية للثقافة الفرنسية و للمقاومةتعترب اللة زينب رمزا 
هذا  ،مد بن أبي القاسم الامليالشيخ حم ااملشروع احلضاري الذي بدأه والده

الفكري الذي كانت تعرفل يعترب امتداد للمشروع احلضاري و املشروع الذي
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 االستقالليةكد على ن يؤتالل الفرنسي والذي كان من يأنل أاجلزائر قبل االح
 .احلضارية للجزائرالثقافية و

ية العربية زينب كغريه من املشاريع الثقاف لآللةلقد ارتطم املشروع الثقايف 
كل العراقيل يف و هل اجلزائر مبشروع اليمنة الفرنسية، ولذا وضعت اإلسالمية يف 
ة ، لكن يخصية السيدة القويبعاد السيدة زينب عن رأس الزاويةومنها حماولة إ

. وال يف و ل املشروع الفرنسي التغرييبمر عيتها التارخيية مكنتها من الصمود و
ياهدا على تضحيا  صرحا ثقافيا يوم منربا علميا والامل إىل ال تزال زاوية

 .الشعب اجلزائري
 :نص املخطوطة

 اللل وتعاىل سلم بعد محد اهلل  ل احلمد هلل وصل اهلل على سيدنا حممد وآلل و
يدة زينب احلرة اجلليلة والدتنا السصل كتابنا إىل الشريفة األصيلة و، يكماللعزة و

دس األستاذ الشيخ الكني أبي الربكا  املنعم املققدوة السسليلة خامتة احملققني و
طر اهلل على ضرحيل يأيب الرمحة والرضوان و عل مسيدي حممد ابن أبي القاسم أ

 .رواحل يف فراديس اجلنان أمنيغدوه و
، كيف سيدتي األيامقام يعم مجعكم مادامت الليالي والسالم التام الالئق بامل

أمولكم على نهج السنة احملمدية ها موالنا طبق ماملرضية باهلل أحوالك الزكية أ را
 .م اخلري الدائم مبنل وكرمل أمنيمسعنا عنكو

ب أوال جتديد العهد بكم، وثانيا أني بعد فاحلامل لي على تسطري هذا الكتاو
بعض اخلطار خرب بلغين من  حتىالزلت وال أزال أسأل عنكم كل وارد وصادر، 

هذا أنل حصل لسيدتي بعض  تشويش وتكدر منل العيش وصار العقل منل يف
احنراف مزاج بلغ من اجلسد الشريف غاية اجلسد فقد ساءني ما مسعت من هذا 

هذا األمل تضرعت إليل زوال وأنزلت خطبل بالقوي املتني و اخلرب املريع املهني
عناية الربانية حفت اليب، حتى حطت األلطاف اإلالهية واجملاملفا ئ فإنل املالك و

فلو و د  سبيال لقامستكم  ،على ذلك وزد  يف الشكر على ما هنالكفحمدتل 
ألنك يف احلقيقة سيدتي كما قال الشاعر عمري وزدتكم يطر النصف الثاني 

 .بعض أعز علي من نفسي
لبالد وقد أمنا لأن يبقي لنا و ودك رمحة للعباد ولكن أسأل ملهم الرياد و

م الشافعي رمحل اهلل تعاىل أن من االماوراد نقال عن نظر  يف بعض دواوين األ
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مساءا و لطف فيما  ر  بل املقادير صباحا سالك الداوم على دعاء اللهم إني أ
حروف اسم اللطيف تسعا وعشرين كان ملطوفا بل وحمفوظا يف حركاتل عدد 

 .سكناتلو
: ولنا يف مقتضى احلال ومناسب هذا املقال
 ِتي ثَُّم ِفي َيوِم الِقَياَملَحيا ***َفَلا أنساِك َمهَما ِعشُت يومًا 
 َوَما َأسَديُتم ِلي ِمن َكَراَمل ***َوَلا َأنَسى َ ِميَلَتُكم َعَليَنا 
 ِبِرٍ  ُدوَن ِعتِق َأو َعَلاَمل ***ِلَأِني َعبُدِك اَلموُسوُم َحًقا 
 من الرمحن تلقاِك السالمة ***لقد أحييتين من بعد موتي 

 َوَغرُيِك ِعنِدي َأصَغُر ِمن ُقَلاَمل *** َفَأنِت َأَ ُل............
 ِبَما َيزَداُد َمدًحا َألُف َقَامل ***َوَلسُت َأَزاُل ُطوَل الَدهِر ُأثِني 

 ُيِريُد َتَفُقَد ِبالَسقِي َعاَمل ***ِإِني َغرُس ِإحَساٍن ِإَليُكم و
 ِلَيبَقى الوُُّد َمرُفوَع َعاَلَمل ***َذاَمِني َلُكم َتجِديُد َعهٍد و

 َيا َنسَمَة الَعنَبِر اُلمكََِر ***أَلَهاِلي افِديِك ِبالُروِح َوَأ
 ِمسٍك َأذَفرو ِمن ُكِل ِطيٍب ***الَغَواِلي ى وَنسَمَة الَنَدو

 ِزدُ  اأَلكَثَري وَقاَسمُت ُعمِر ***َلو ُكنُت ِفي ُفسَحِة ِاخِتَياِري 
 َأيَهرَفضٍل و ِبُكِل َخرٍي ***َأبَقاِك رَُّب الِعَباِد ِفيَنا 

 َترَتا َعَلى ِ سٍمٍك ُاملَوَقر ***الَعَواِفي و ِصَحَة الَبَدِنو
 ابن َأبي القاسم اُلمَذكر ***َأعِني ِبَها ِبضَعَة اإلَماِم 
 حممد الامشي اُلمَنَور ***باهلِل َمَع ُسنَة الَنِبي 
 ِلِصَياِم اأَليَّاِم َتصِبر*** و َزيَنًبا السُِّت ِبالِقَياِم

 ِبَكِثرِي اأَلوَراِد ُتفطر*** و َذنٍبو َغيَبٍة َتُصوُم َعن
 وِفي ُدُروِس الُعُلوِم َتنُظر ***َسَهَرَها ِذكُر ِذي اجَلَلاِل 

 الِعيِد اأَلكَبرى وَموِسِم اأَلضَح ***ِباَلموِسِم الَكِريِم  ُهِنئِت
 الَباِرُئ اُلمَصِور ِإَلُهَنا ***مِلثِل َأمَثاِلِل َأحَياُكُم 

 ِل َأيُهروُك ِفي ُكِل َعاٍم ***َيلَقاُكم ِبَسَلاِم َما َزاَل 
 َليَس َيظَهرم وَيذَهُب َعنُك ***ِبُيمِنل َنخُر ُكِل َسِقيٍم 
 الِترُب اأَلمَحرو ُتِضيٌئ ِفيٍك *** َفَأنِت َيمُس اإِلقِليِم َهذا
 ِبُكُم ِباَلُد اَلمَحِل َتخَضر ***يَّا َرمَحَة اهلل ِلِلِعَباِد 
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 ُيمِطرم وُيَهيِمُن َعَلى َربِعُك ***َكى الَسَلاٍم ِمِني َعَليِك َأز
... كم انتهى السالم من ابنكم مقبلعلي. وسينا من صاحل دعواتكم..ال تنو

 القماري  رعاكم اهلل صاحلامحد حممد الصاحل بن امحد بن 
 هال1231ذي احلجة  31حرر يف 
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 احلضور اجلزائري يف احلركة الوطنية املغربية

 
 محمد الشيخ برابحالدكتور 

 الجلفة -زيان عاشور  جامعة

 
لقد كان احلضور اجلزائري مميزا يف املغرب األقصى مطلع القرن العشرين، 
حيث ساهم أبناء اجلزائر يف يقظة املغرب األقصى و تفعيل الوعي القومي والوطين 

على استنهاض اهلمم جملابهة االستعمار الفرنسي واالسباني وسط أبنائه، فعملوا 
هناك، ومل يتأخر اجلزائريون يف الذود عن القضية الوطنية املغربية، وتبين مطالب 

عضا من اجلماهري املغربية الداعية إىل التحرر واإلنعتاق، ويكفي أن نستعرض ب
ة املغربية ومن بني نشاطاتهم الداعمة للحركة الوطنيمواقف اجلزائريني هناك، و

  الدفا  عن قضايا املخزن نذكر الشخصيات اجلزائرية اليت كان هلا شأنا يف
 نشاط أبو بكر بن عبد الوهاب العلوي الطنجي اجلزائري: -1

لعبت هذه الشخصية دورا كبريا يف جمابهة ومواجهة سياسة احلماية اليت تريد 
د املناوئني لتلك املشاريع، فرنسا فرضها على املغرب األقصى، بل إنه كان من أش

 )(وكان يكتب بعض الرسائل ويبعث بها إىل اجلزائريني واملغاربة على حد سواء
 م1111ويشجعهم على مقاومة فرنسا خاصة أثناء احلرب العاملية األوىل، ففي عام 

بينما كان برفقة زوجته األملانية وأبنائه مت توقيفهم من طرف الفرنسيني وزج به يف 
أشهر وصودرت كل ممتلكاته، بسبب أفكاره ومواقفه الوطنية  11وبقي السجن 

اليت كان يصرح بها يف كل مرة، أفرج عنه بعدما قضى تلك املدة، غري أن اإلدارة 
الفرنسية أبقته حتت رقابتها وظل حتت اإلقامة اجلربية يف مدينة سالل املغربية مدة 

ملناهضة لالحتالل والوجود ثالث سنوات ونصف، وهذا نتيجة جرأته ودعواته ا
 )(األجنيب.

 ن عبد القادر الغريسي املعسكري:نشاط حممد بن حممد ب -7

يلقب حممد بن حممد الغريسي املعسكري بابن األعرج فبعض الكتابات ختتصر 
امسه بالكنية فقط دون ذكر امسه الكامل وهو معروف يف كتابات الباحثني 

 )(املغاربة بابن األعرج.
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ه لسياسة الفرنسية باملغرب ومعارضته لكل املشاريع االستعمارية عرف مبعادات
سواء الفرنسية أو االسبانية، نقف على هذا املعارض الشرس من خالل ما جادته 

بعدما  م1111به قرحيته الشعرية يف قصيدته اليت نظمها وهو مقيم مبدينة وجدة سنة 
ومدح حضرة فاس  فرض احلصار على مدينة السالطني فاس ففي قصيدته أشاد

وعمل على استنهاض اهلمم ملقاومة االحتالل االسباني والفرنسي على حد سواء، 
 )( ة للدفا  عن حاضرتهم والذود عنهاوهذه األبيات حتاكي استنهاض املغارب

 رببهم تسعد األوطان يف زمن احل***  هل من بقايا الفاحتني ذوي السناو
 باضل باألقالم طورا وبالغضتن***  قيةوهل من بين األنصار فضل ب
 ربمن العنصر الشامي السراة بين الع***  ةفهل من ذوي الرأي السديد عصاب
 بوقهر وعبس مرجح وبين كل***  ةوهل من بين غسان واالزد فتي
 باستقاللكم غاية احلفحفظ ذرا ***  ةو هل لبين بر بن قيس محاس
 م يف زمن اخلطـبم أساة الضيفأنت***  وابين اخللفاء الراشدين تهيئ

 ربمصامدة األبطال شعلة احل***  ة وبرانسبين الفخر من صنهاج
 ربأمريكم احملبوب من وهدة الك***  ذوانصرمت بين املختار قدما فأنق
 بتطهرها مما عراهــا من النك***  ةة صفقومدو إىل فاس األصيل

 بوإال فحد السيف اصدق من كت***  ةوفكوا حصارا هاهلا بسياس
 ربفان شعوب )الغال( منكم على ق***  ما بين االجماد شاو بالدكأقيمو

 كما صانهم أسالفكم من بين العري***  موصونوا محاة الدين آل نبيك
 بإذا ما رماها الشامتون إىل جن***  رىخالفتكم فيكم موثقة الع
 تذود عن احلوض الطهور من الصخب***  ةوانتم بين األقالم خصوا مجاع

 بففأسكم البيضاء آضت بال حج***  فضال زفت مطاليبإليكم بين األ
 )(با أنس من لني نيلكم الرطمل***  وكموحتى بنو األسبان تركض حن

إن هذا الزخم من الكبري من النشاط السياسي والتحرري الذي أظهره ابن 
األعرج من خالل كتاباته وقصائده قد جلب له املضايقات واخلناق على حتركاته 

تابعته سلطات احلماية يف الكثري من املرات، كل ذلك نتيجة كتاباته هو وأسرته و
وأشعاره املفعمة باحلرية والداعية إىل مقاومة احملتل، وقد لقيت قصائده السياسية 
رواجا كبريا وشهرة، يف كل املدن املغربية فأصبح يرددها الناس يف املقاهي 

واملتعلقة بإسهامات هذه الشخصية ومن األشياء اليت جيب التنويه بها )(واألسواق،
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هو مشاركته يف تأسيس وإنشاء مدرسة حرة لتعليم وتدريس القرآن واللغة العربية 
 )(مفتوحة ألبناء اجلالية اجلزائرية وكذا الطلبة املغاربة.

استمرت سلطات االحتالل يف مالحقة ومضايقة ابن األعرج خاصة بعد 
ة يف مساندتها وتشجيعها وكان يشجع اندال  حرب الريف حيث أبدى محاسة كبري

الناس لاللتفاف حوهلا ودعمها ومتويليها باملال واملؤونة وكان حريصا على تتبع 
 )(كل أخبار احلرب وأوال جماهديها.

كما كان حممد ابن األعرج شديد التعاطف مع كل قضايا العامل العربي 
ومن ذلك فرحته وغبطته  واإلسالمي، وشديد املتابعة ألخبار األقطار اإلسالمية،

بانتصار األتراك على اليونان يف موقعة أزمري حيث جادت قرحيته الشعرية بقصيدة 
 )(موسومة برتكيا اجلديدة.

ومل يتوقف نشاط ابن األعرج عند هذا احلد فأطلق لقلمه العنان مدونا العديد 
ر له من املقاالت والكتابات تضمنتها صفحات جريدة السعادة اليت كانت تنش

 )(باستمرار وكانت مقاالته خمتلفة ومتعددة املشارب والقضايا.
كما أن نشاطه انتقل إىل خارج احلدود املغربية، حيث نشرت له بعض الصحف 
التونسية قصائد مقاالت منها قصيدته حول نهضة األمة العربية وأخرى حول 

اح ثورة الريف احلرب الكويتية األوىل فضال عن إشادته وامتنانه باستمرار وجن
إن شخصية ابن األعرج بهذه األعمال أضافت قطعة  )(وتغنى بانتصارات أبطاهلا.

 .ينة لبناء أصوار القضية املغربيةمث
 نشاطات علي أبو طالب ضد فرنسا: -3

إن شخصية احلاج عي أبو طالب لفها الكثري من الشبهة والظلم أحيانا، ذلك 
أن طردته السلطات الفرنسية من اجلزائر أنه اختذ من املغرب األقصى مستقرا بعد 

وحجزت كل أمالكه وأراضيه ومل يبق له أمل يف العيش يف اجلزائر بعد هذه 
 )(م.1222رحيل إىل املغرب األقصى سنة الظروف السيئة اليت عاشها قبل قرار ال

لقد شجعت اإلدارة الفرنسية اهلجرات أحيانا خمافة من اندال  الثورات لذلك 
ل االجتاهات لرتحيل اجلزائريني وفق مجلة من املراسيم والقوانني عملت يف ك

 )(أصدرتها لتمنح حرية تنقل األهالي.
اجته أبو طالب صوب طنجة واختذ منها مستقرا له باملغرب والسبب يف اختياره 
لطنجة هو أن هناك أبناء عمومة يقطنون هناك، وأثناء تواجده مبدينة طنجة ذهب 
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نسية )املفوضية( واستقبل هناك بطريقة غري الئقة األمر الذي إىل القنصلية الفر
جعله يلجا إىل املفوضية القريبة منها يف طنجة وكانت صدفة مفوضية أملاني وكان 

الذي أحسن استقباله وتطورت العالقة بني  « weber »على رأسها الوزير ويرب 
ملفوضية الفرنسية الرجلني الحقا، ألنه وجد لديه احللم وحسن االستقبال عكس ا
 )(الذي طردته بعد أن طلب معونة منها فوقع خالف بني الطرفني.

إن العالقة املتوترة بني علي أبو طالب واملفوضية الفرنسية قبل هذا احلادث هلا 
ما يربرها فالرجل طردته فرنسا من وطنه وصادرت ممتلكاته وأراضيه فضال عن 

ربط عالقات مع ة الن يتخذها ذريعة لسوء املعاملة يف طنجة كلها أسباب كافي
فالفرنسيون أعداء تقليديون بالنسبة له، هذا مع أن املغرب  أطراف مناوئة أخرى...

انيا وايطاليا كان يشهد حركا وتنافسا كبريا الدول األوروبية مثل بريطانيا وأمل
ائه ومنه فأبو طالب رمبا يكون قد استعان خبصوم أعد )(إخل، ...وفرنسا واسبانيا

األملان من باب عدو العدو صديق، ومن جهة أخرى فاملغرب كان أرضا ومكنا 
 خصبا للدعاية األملانية والعثمانية أيضا.

فتقاربه مع الوزير األملاني وربطه عالقات معه كان يرى فيه انتصارا للدولة 
كما أن األفكار اليت راجت يف املغرب األقصى يف إطار  )(العثمانية اإلسالمية،

الوحدة اإلسالمية كان هلا مفعوهلا وأثرها على أبو طالب، ففكرة إنشاء اجلامعة 
وحممد عبده قد وصلت إىل عمق  )(اإلسالمية اليت دعا إليها مجال الدين األفغاني

 )( املغرب.
م، واتصاله شخصيا أو باملراسلة مع 1223فزيارة حممد عبده إىل تونس سنة 

شوه يف قضايا دينية كان هلا أثر يف األوساط العلمية بعض علماء القرويني الذين ناق
كما كان لتدفق األعداد األوىل من جملة املنار على املغرب  )(يف املغرب األقصى،

والفضل أيضا يعود إىل املصلح عبد اهلل السنوسي الذي كان له  )(صدى واسع،
 )(ليدية.أثر يف بلورة هذا االجتاه ودعمه يف أوساط النخبة املغربية التق

إن احلاج على أبو طالب كان سياسيا مدركا للظروف الدولية والتحوالت اليت 
حتدث يف املنطقة لذلك جنح يف نسج عالقات مع كل الشخصيات باختالف 

الذي اشتغل  weberجنسياتها فكانت له صلة كبرية كما أشرنا بـ تيودور فيرب 
د القادر وحبكم أن احلاج على قنصال ألملانيا يف دمشق حيث تعرف على األمري عب

أبو طالب من أقارب األمري، كانت الصدفة ساحنة يف طنجة لتوطيد العالقة أكثر 
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بعد أن اصبح فيها فيرب وزيرا مفوضا، ويف رواية أخرى فإن احلاج علي أبو طالب 
 )(كان يعرف فيرب يف بريوت واستمرت عالقتهما بعد ذلك.

سياسية والدعائية اليت قام بها أبو طالب يف وتوقف عند أهم وأبرز النشاطات ال
 لنا هذا املغرب واليت تصب يف إطار عم

لقد ساهم احلاج أبو طالب مساهمة كبرية يف دفع حركة الصحافة والكتابات 
السياسية يف املغرب األقصى وهي كتابات تدعم املخزن املغربي وتشيد بدور 

تغل بها مراسال برفقة مراسلني اليت اش )(السلطان حيث كتب يف جريدة املغرب،
مغاربة يف بعض املدن مثل عبد السالم برادة بتيطوان، والطييب بن عبد اهلل باجلديدة 

 )(ويوسف أفندي منريي بالرباط.
وظهر نشاطه يف اجلريد مثال حينما كتب قصيدة مدح فيها السلطان املغربي 

  ول يف إحدى أبياتها اجلريدة، يقوهي قصيدة دائية طويلة نشرها يف عددين يف
 )(داهلمام الفاتك األسز العدل العزي***  مهو املليك العزيز السيد احلك

وكتب أيضا احلاج أبو طالب مقاالت يدعوا فيها املسلمني للتوحد وااللتفاف 
حول رمز اخلالفة السلطان املغربي وعدم اخلروج عن طاعته وجمابهة األوروبيني 

عقيدتنا، فكان دائما خيرب السلطان باملخططات ألنهم كفرة حمتلون ويكرهون 
والدسائس الفرنسية اليت كانت حتاك ضد املغرب يظهر ذلك من خالل رسائله 
العديدة اليت كان يبعث بها من فرتة ألخرى وكان جيمع أخبار الصحف األوروبية 
وما تكتبه من أخبار حول املغرب ويبعث بها إىل البالط السلطاني وصدقت 

 عد أن تأكد السلطان بان فرنسا تسعى جاهدة للهجوم على إحدى واحاتأخباره ب
 )(ج .املغرب وهي واحة فجي

ويف نفس اإلطار كان املخزن يتعامل مع احلاج أبو طالب باحرتام وتبجيل ملاله 
من عالقات وسعة اطال  باألحداث فقد رفض التعامل مع مفوضية فرنسا يف 

الشيخ بوعمامة الذي كان ثائرا يقود مقومته طنجة بعدما طلبت منه التوسط لدى 
يف الغرب اجلزائري لوقف القتال رغم علم اإلدارة الفرنسية لعالقته اجليدة مع 
األملان إال أن احلاج أبو طالب ابلغ املخزن بهذه األخبار وامتنع عن التعامل مع 
 الفرنسيني بل بعث برسالة عرب أحد الوسطاء يشجع فيها ثوار بوعمامة على

 )(مواصلة اجلهاد.
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بعدما رفض احلاج على أبو طالب التوسط بني فرنسا وبوعمامة بدأت 
املفوضية الفرنسية يف طنجة حتيك ضده املؤامرات والتلفيقات إىل أن أبعدته عن 
املغرب، وأعيد إىل اجلزائر لكنه مل ميكث طويال حتى قفل راجعا إىل املغرب جمددا، 

 إيقافه وبقى هكذا دائم التنقل بني املغرب واستمرت فرنسا يف مالحقته ومت
 )(واجلزائر لذلك قرر التخلي عن اجلنسية الفرنسية نهائيا.

بعد أن ختلى عن اجلنسية الفرنسية غادر املغرب ودخل الرتاب اجلزائري وعمل 
على التحريض ضد اإلدارة االستعمارية وقام جبمع املال وعمل على حشد التأييد 

مبساعي حثيثة لربط وتثمني عالقة الدولة العثمانية باملغرب  كما قام )(حوله،
بعدما علم انه مرشح لنيل منصب دبلوماسي للدولة العثمانية لطنجة لذلك سافر 

 )(شهر أفريل باجتاه اسطنبول لتحقيق هذا اهلدف.
إثر ذلك بعث السلطان عبد احلميد الثاني، مبعوثا عنه إىل املغرب ليتباحث مع 

الي احلسن، فتوصل إىل أن السلطان املغرب ال يريد ربط عالقات مع السلطان مو
 )(العثمانيني هذا بعد معارضة فرنسا الشديدة هلذه العالقة.

ويف السنة املوالية عاود أبو طالب االتصال بالعثمانيني قصد حماولة القيام 
ا الفشل مبحاولة ثانية لربط عالقات مع املغرب غري أن هذه احملاولة أيضا كتب هل

ورغم فشل هذه الوساطات بني الدولة العثمانية واملغرب إلقامة متثيليات 
دبلوماسية بينهما إال أنه جنح يف وضع حجر األساس لعالقات عثمانية مغربية 

 ستكون جاهزة التنفيذ كلما أحس احد الطرفني حاجتهم إليها.
ه مع األملان كان ومهما تكن املساعي اليت قام بها علي أبو طالب إال أن تعامل

لصاحل العامل اإلسالمي ولصاحل بلده األصلي اجلزائري ضد فرنسا اليت شردته 
الية اجلزائرية يف وطردته من أرضه ووطنه، كما أن احلاج علي أبو طالب وأفراد اجل

زائر يف إطار إسالمي واسع أكثر مما كانوا يناضلون خارج اجل املغرب األقصى
إن بعض الكتابات املغربية صوبت  )(كانت تناضل من أجل وطنية ضيقة،

سهامها ضد احلاج علي أبو طالب واتهمته بالعمالة للدول األجنبية، وهذا حتامل 
كبري ضد هذه الشخصية املرموقة اليت ناضلت لنصرة القضية املغربية ودعمها 

بل وأكثر من ذلك كان كله  )(ا رأينا القصائد واملقاالت،بالقلم من خالل كم
والء وإخالصا للمخزن والسلطان ألنه وأفراد جاليته عانوا الظلم والقهر 
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واحلصار من فرنسا يف اجلزائر فال يريدونها أن تضع أقدامها أيضا يف املغرب 
 .قط املغرب الشقيق يف نفس الوضعيةويس

شخصية اجلزائرية الوحيدة اليت تنكر هلا ولدورها ورمبا مل يكن علي أبو طالب ال
املغاربة فهناك الكثري من اجلزائريني الذي ساهموا مساهمة كبرية يف القضية 

 املغربية.
 نشاطات علي احلمامي: -4

دورا كبريا يف احلركة الوطنية املغربية رغم الظروف  )(لعب علي احلمامي،
ته باملغرب وميكن أن نربز مكانة الرجل السيئة وغري املالئمة اليت تزامنت مع إقام
 .بعد استعراضنا إلسهاماته الكبريةوجهده املبذول يف نصرة القضية املغربية 

يف  )(حيث شارك علي احلمامي إىل جانب األمري عبد املالك اجلزائري،
مقاومته لالستعمار الفرنسي باملغرب األقصى وبقي أحد رجال هذه املقاومة 

، وهو ما سبب له متاعب 1174 غاية استشهاد عبد املالك سنة مساندا وداعما إىل
عديدة مع سلطات االحتالل الفرنسي باملغرب اليت عملت على مالحقته وتتبع 

 )(أخباره وحتركاته بل وفرض اإلقامة عليه.
نتيجة غزارة النشاطات اليت كان يقوم بها علي احلمامي خدمة ملصاحل املغرب و

ائله اإلخوانية الوافدة إليه من فرنسا واجلزائر وأصبح الوطنية فقد صودرت رس
شخصا غري مرغوب فيه من طرف اإلدارة الفرنسية، هذا مع أن علي احلمامي 
ربطته عالقات صداقة مع النخب املغربية السياسية والعلمية بفاس وطنجة 

رنة ومكناس إال أنها مل تكن على نفس درجة احلماسة يف تبين املسألة املغربية مقا
  )(حبماسته شخصيا.

كما شارك علي احلمامي إىل جانب األمري عبد الكريم اخلطابي يف ثورة الريف 
وقد إلتحق بهذه الثورة بعد أن استشهد رفيقه حفيد األمري  )(باملغرب األقصى،

ثم رحل بعدها إىل فرنسا أين ساهم مع عبد العزيز املنور  )(عبد القادر مباشرة،
بد القادر بن احلاج علي جلنة الشمال اإلفريقي اليت ترأس ومصالي احلاج وع

 )(.1174إدارتها األمري خالد سنة 
و مل يتوقف نشاطه على العمل السياسي والعسكري الذي أظهره علي احلمامي 
فقد جتاوزه إىل نضاله بالقلم فقد كتب العديد من املقاالت اليت نشرها يف بعض 

ته الشهرية اليت ألفها واملوسومة )إدريس( يف وتدخل رواي )(اجملالت والصحف.
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إطار هذا العمل، ألنها قد استوحاها من ثورة الريف والبطوالت اليت كان من 
إن الدارس هلذا الكتاب "إدريس" يتوقف على  )(صناعها مع إخوانه املغاربة،

 حقيقة األباطيل الفرنسية يف املغرب ومدى ذكاء وفطنة علي احلمامي الذي نبه إىل
خطورة املشاريع الفرنسية على املغرب واملنطقة منبها إىل عدم االستهانة مبا يقوم به 
القنصل الفرنسي من حتركات وربط والءات وكسب حلفاء خيدمون املصاحل 

 االستعمارية.
هذا الكتاب الذي ألفه احلمامي، هو موسوعة تارخيية وشاهد عيان على 

ليت عاشها املغرب وأعطانا صورة صادقة أحداث ثورة الريف والظروف السياسية ا
 )(عن اجملتمع املغربي وفئاته وعالقاتها باملخزن.

لقد كان قلم علي احلمامي سيفا حادا ضد املشاريع االستعمارية يف املغرب، 
فقد هاجم السياسة الفرنسية املتمثلة يف نهب األراضي وجتري األسر املساملة وحماربة 

عوب واألمم ومصادرة الصحافة احلرة وحماربة اللغة معامل اهلوية الوطنية للش
العربية وإحالل مكانها اللغة الفرنسية، وتطبيق سياسة فرق تسد بني السكان 

  )(واإلثنيات العرقية.
كما كان حريصا على إعطاء العلم مكانته بني الشعوب من خالل إقامة 

اد بكبار املصلحني املدارس واملعاهد وتشجيع طباعة الكتاب وكان كثري االستشه
يف طريقة دعوتهم ونظرتهم إىل بناء اجملتمعات اإلسالمية أمثال عبد احلميد بن 
باديس وحممد عبده ومجال الدين األفغاني، فعلي احلمامي مل يكن بعيدا أبدا عن 
حركات اإلصالح، اليت بدأت تنبعث يف الوطن العربي، إن مل نقل بأن فكر الرجل 

ته بأن يكون يف مصاف الطبقة الرائدة إلدارة تلك احلركة وكتاباته وشجاعته رشح
 اإلصالحية.

فعظمة هذا الرجل وحضوره املميز وسفره بني العواصم العربية واإلسالمية 
واألوروبية مل يكن بهدف جتارة أو مال أو حبث عن جمد سياسي أو طلب ملنصب، 

طار إسالمي ملواجهة وإمنا كان يهدف خلدمة قضية أمته ويسعى لربطها ببعضها يف إ
 االستعمار واالندماج.

 األعداء واألخذ بأسباب على نادى علي احلمامي بضرورة حتقيق النصر

االزدهار واحلضارة والرقي واستشهد يف ذلك باحلركة الثقافية اليت انطلقت 
 )( بوادرها يف مصر.
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ه مع واليت أودت حبيات 1141إن حادثة سقوط الطائرة املقلة هلذا الرجل سنة 
مجلة من رفاقه هي اليت جعلت اجلزائر واملغرب بل والعامل العربي واإلسالمي 
تعرتف مبكانة وقيمة هذا الرجل وبفضله على القضايا العربية العادلة وعلى رأسها 

  )(القضية املغربية واجلزائرية.
لقد تهاطلت رسائل التعازي والتأبينات من طرف العديد من زعماء العامل 

واإلسالمي أمثال عالل الفاسي وفرحات عباس والبشري اإلبراهيمي وحمي العربي 
 )(الدين القلييب وكلها مؤشر يوحي القيمة الكبرية واملكانة املتميزة هلذا الفقيد.

كما أن علي احلمامي كان يعمل جاهدا لرتسيخ فكرة الوحدة بني أقطار 
بها ، ونوه إىل املغرب العربي وطرد االستعمار الذي جذم على صدور شعو

ضرورة توسيع األعمال املسلحة والنشاط السياسي بالتوازي لتحقيق استقالل 
 )(املغرب األقصى.

األقطار العربية أمر علي احلمامي، فبعد لقد اختلط على الناس يف خمتلف 
، احتار الناس يف تقديم التعازي والتأبينيات هل استشهاده وسقوط الطائرة

وقو  هذا االلتباس والغموض يدحض كل شك مقدم من للمغرب أم للجزائر؟ ف
. الذين شككوا يف والء هذه الشخصيةطرف بعض الباحثني املغاربة واملؤرخني 

الغا فهو بصدق أحد أعمدة ثورة الريف وومنظريها وشخصيته ساهمت إسهاما ب
 ونأمل أن يأتي يوما ينصف فيه أشقاؤنا املغاربة )(.يف احلركة الوطنية املغربية

أمثال علي احلمامي وإخراج وثائقه وارشيفه املوجود يف دور األرشيف وبعض 
اخلزائن املغربية من باب إظهار احلقيقة العلمية ال غريو االعرتاف جبميل اجلالية 
اجلزائرية يف دعمها ووقوفها إىل جانب القضايا الوطنية املغربية وما علي احلمامي 

 إال واحد من تلك اجلالية.
 :وام اهل

                                                 

ة والنشر، ، اجلمعية املغربية للتأليف والرتمج1بوطالب إبراهيم، معلمة املغرب األقصى، ج  -1
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