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اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺮآة اﻷﻣﻢ
ﻳﻌﻜـــﺲ ﻣﺎﺿـــﻴﻬﺎ ،وﻳﺘـــﺮﺟﻢ ﺣﺎﺿـــﺮﻫﺎ ،وﺗﺴـــﺘﻠﻬﻢ ﻣـــﻦ ﺧﻼﻟـــﻪ ﻣﺴـــﺘﻘﺒﻠﻬﺎ،
ﻟــﺬا ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻷﻫﻤﻴــﺔ ﺑﻤﻜــﺎن اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑــﻪ ،واﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻧﻘﻠــﻪ إﻟــﻰ
اﻷﺟﻴــﺎل ﻧﻘــﻼً ﺻــﺤﻴﺤًﺎ ،ﺑﺤﻴــﺚ ﻳﻜــﻮن ﻧﺒﺮاﺳًــﺎ وﻫﺎدﻳًــﺎ ﻟﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺣﺎﺿــﺮﻫﻢ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ.
اﻟﻮاﻗــــﻊ أن اﻟﺸــــﻌﻮب اﻟﺘــــﻲ ﻻ ﺗــــﺎرﻳﺦ ﻟﻬــــﺎ ﻻ وﺟــــﻮد ﻟﻬــــﺎ ،إذ ﺑــــﻪ ﻗــــﻮام
اﻷﻣـــــﻢ ،ﺗﺤﻴـــــﻰ ﺑﻮﺟـــــﻮده وﺗﻤـــــﻮت ﺑﺎﻧﻌﺪاﻣـــــﻪ .وﻟﻬـــــﺬا ﻛﺎﻧـــــﺖ ﻓﻜـــــﺮة
ﺗﺄﺳـــﻴﺲ دورﻳـــﺔ ﻋﻠﻤﻴـــﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴـــﺔ ﻋﺮﺑﻴـــﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴـــﺔ ﻣﻮﺟﻬـــﺔ
ﻟﻄﻠﺒــــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌــــﺎت اﻟﻌــــﺮب و اﻟﺨــــﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣــــﻨﻬﻢ و اﻟﺒــــﺎﺣﺜﻴﻦ و أﺻــــﺤﺎب
اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻓــﺮع اﻟﺘــﺎرﻳﺦ وﻫــﻮاة اﻟﻘــﺮاءات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﺟﺪ
المشرف العام على دورية كان التاريخية
مدير ٕادارة الخرائط بدار الكـتب المصرية

الراعي الرسمي سلسلة المؤرخ الصغير

اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ

  

@تدعو كل المهتمين بالمحافظة على تاريخ الوطن العربي ٕاثـراء هـذه الدوريـة
بالموضوعات التاريخية.
 ترح ـ ـ ـ ــب هيئ ـ ـ ـ ــة التحري ـ ـ ـ ــر ٕباس ـ ـ ـ ــهامات الط ـ ـ ـ ــالب والب ـ ـ ـ ــاحثين والكـت ـ ـ ـ ــاب
والمتخصصين من مقاالت ودراسات وبحوث تاريخية.
@   

ّ
ال ّ
تتحمل دوريـة كـان التاريخيـة ٔا ّيـة مس ّ
ـؤولية عـن الموضـوعات التـي يـتم نشـرها
ُ
ف ــي الدوري ــة .ويتحم ــل الكـت ــاب بالت ــالي كام ــل المس ــؤولية ع ــن كـتاب ــاتهم الت ــي
ٓ
ٓ
تخالف القوانين ٔاو تنتهك حقوق ّ
الملكية ٔاو حقوق االخرين ٔاو ٔاي طرف اخر.
اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم

ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﺟﺪ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون

د.آﻳﺔ اﻟﻤﻨﺴﻲ د.وﻟﻴﺪ ﺳﺎﻣﻲ
م.أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺨﻀﺮﺟﻲ
ﻫﺸﺎم ﺳﻤﻴﺮ ﺷﺎﻫﻴﻦ
أﻣﻞ أﻣﻴﻦ
أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻃﻲ

@ @
@  

ٔ
@الدوريـة متخصصـة فـي المواضـيع العلميـة و اال كاديميـة البحتـة التـي تخـص
ط ــالب الجامع ــات الع ــرب و الخ ــريجين م ــنهم ٔواص ــحاب الدراس ــات العلي ــا
والباحثين في الدراسات التاريخية والمهتمين بالقراءات التاريخية@ @@.
@الموض ــوعات المنش ــورة بالدوري ــة تعب ــر ع ــن وجه ــة نظ ــر كاتبيه ــا وال تعب ــر
بالضرورة عن جهة نظر دورية كان التاريخية ٔاو هيئة التحرير.

رؤﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ

أﺷﺮف ﺻﺎﻟﺢ

@

أﺣﻤﺪ ﻋﺎدل

توج ـ ـ ـ ـ ـ ــه المراس ـ ـ ـ ـ ـ ــالت واالقتراح ـ ـ ـ ـ ـ ــات والموض ـ ـ ـ ـ ـ ــوعات المطلوب ـ ـ ـ ـ ـ ــة للنش ـ ـ ـ ـ ـ ــر
باس ـ ـ ــم رئ ـ ـ ــيس تحري ـ ـ ــر دوري ـ ـ ــة ك ـ ـ ــان التاريخي ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى البري ـ ـ ــد ا ٕال لكـترون ـ ـ ــي@:

أﻣﻴﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ زﻛﻲ
إﺳﺮاء ﻋﺒﺪ رﺑﻪ
ﻋﻤﺎد اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ
ﻣﺮوه إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ

@mr.ashraf.salih@gmail.com

@

@ @     
@

www.historicalkan.co.nr

@

ﻣﺮوه ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ

@ @

إﻳﻤﺎن ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ

@ @
جميع حقوق الطبع والنشر الورقي وا ٕال لكـتروني محفوظة © دورية كان التاريخية ٢٠٠٨

ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻼم
اﻹﺷﺮاف اﻟﻠﻐﻮي

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ
اﻹﺷﺮاف اﻟﻔﻨﻲ

ﺳﻴﺪ ﺳﻌﺪ
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

رﺑﻴﻊ ﻣﺴﻠﻢ
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ترحــب الدوريــة بنشــر البحــوث الجيــدة والجديــدة المبتكــرة ذات الصــلة بالدراســات
ٔ
التاريخيــة ،مــع مراعــاة عــدم تعــارض االعمــال العلميــة المقدمــة للنشــر مــع العقيــدة
ٔ
ٔ
ا ٕالسـ ــالمية ،وان تتسـ ــم بالجـ ـ ّـدة واالصـ ــالة والموضـ ــوعية ،وتكـتـ ــب بلغـ ــة عربيـ ــة
ٔ
سليمة ،واسلوب واضح ،مع االلتزام بالضوابط التالية:

    

   :








ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
تقبل االعمال العلمية التي سبق نشرها او التي لم يسبق نشرها او تقديمها للنشر في دورية او مطبوعة اخرى.
ٔ
اعتماد االصول العلمية في ٕاعداد وكـتابة البحث من توثيق وهوامش ومصادر ومراجع.
ٔ
ٔ
ٔ
التزام الكاتب باالمانة العلمية فـي نقـل المعلومـات واقتبـاس االفكـار وعزوهـا الصـحابها ،وتوثيقهـا بـالطرق العلميـة
المتعارف عليها.
ٔ
ٔ
ٔ
يجــب ٕادراج الهــوامش فــي شــكل ارقــام متسلســلة فــي نهايــة البحــث ،مــع مراعــاة ان يذكــر اســم المصــدر او المرجــع
ٔ
كـ ً
ـامال عن ــد ا ٕالش ــارة ٕالي ــه الول م ــرة ،ف ـ ٕـاذا تك ــرر يس ــتخدم االسـ ــم المختص ــر .وعل ــى ذل ــك فس ــوف ي ــتم فق ــط ٕادراج
المستخدم ً
فعال من المصادر والمراجع في الهوامش.
ٔ
ٔ
البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون ٕاجراء تعديالت جذرية عليها تعاد ٕالى اصحابها ٕالجرائها ،امـا ٕاذا كانـت
تعديالت طفيفة فتقوم الدورية ٕباجرائها.
 :






ٔ
ٔ
تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكـتب )العربية واالجنبية( حديثة النشر او القديمة.
ٔ
ٔ
ان يعالج الكـتاب ٕاحدى القضايا او المجاالت التاريخية المتعددة ،ويشتمل على ٕاضافة علمية جديدة.
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ان يعرض الكاتب ملخصا وافيا لمحتويات الكـتاب مع بيان اهم اوجه التميز واوجه القصور.
ٔ
اال يزيد عدد صفحات العرض عن ) (١٢صفحة.
   :









ٔ
ٔ
ٔ
يراعى في االطروحات )الرسائل( الجامعية موضوع العرض ان تكون حديثـة وتمثـل ٕاضـافة علميـة جديـدة فـي احـد
الموضوعات التاريخية.
ٔ
ٔ
ان يشتمل العرض على مقدمة لبيان اهمية موضوع البحث.
ملخص لمشكلة )موضوع( البحث وكيفية تحديدها.
ٔ
ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وادواته.
ٔ
خاتمة الهم ما توصل ٕاليه الباحث من نتائج.
ٔ
اال يزيد عدد صفحات العرض عن ) (١٥صفحة.
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   :





    

تنشر الدورية التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات ذات العالقة بالدراسات
ٔ
ٔ
التاريخية التي تعقد داخل جمهورية مصر العربية او خارجها ،ويشترط ان يغطي
ٔ
ٔ
ٔ
التقرير فعاليات الندوة او المؤتمر مركزا على االبحاث العلمية واوراق العمل
ٔ
المقدمة ونتائجها ،واهم التوصيات التي يتوصل ٕاليها اللقاء.
  :









ٔ
ٔ
تعطى االولوية في النشر للبحوث والعـروض والتقـارير حسـب االسـبقية الزمنيـة للـورود ٕالـى هيئـة تحريـر الدوريـة،
ً
تحكيميا ،ووفقا لالعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير.
وذلك بعد ٕاجازتها
ر ٔ
ٔ
تقــوم هيئــة التحريــر بــالقراءة االوليــة للبحــوث العلميــة المقدمــة للنشــر بالدو يــة للتاكــد مــن تــوافر مقومــات البحــث
العلمي ،وتخضع البحوث والدراسات والمقاالت بعد ذلك للتحكيم العلمي.
ٔ
ٔ
ٔ
الحقــوق المتعلقــة باالعمــال العلميــة المنشــورة تعــود ٕالــى الدوريــة ،ويحــق الصــحاب المقــاالت واالبحــاث والعــروض
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
والتقارير ٕاعادة نشر اعمالهم في اي دورية مطبوعة او ٕالكـترونية اخرى.
تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه ً
مناسبا للنشـر مـن الجرائـد والمجـالت المطبوعـة وا ٕال لكـترونيـة مـع عـدم ا ٕالخـالل
بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر المادة المنشورة.
  :






يرفق مع العمل نبذة عن الكاتب تتضمن:
االسم ،الدرجة العلمية ،التخصص الدقيق ،البريد ا ٕال لكـتروني ،الموقع الشخصي ،المدونة.
ٔ
صورة شخصية للكاتب للنشر مع المقال ) ٕان امكن(.
ٔ
ُترسل كافة االعمال على البريد ا ٕال لكـتروني بصيغة برنامج وورد ).(word
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اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﻫﻞ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻓﺎﺋﺪة أم اﻧﻪ ﻣﺠﺮد ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻟﻠﺬاﻛﺮة!

ﺑﻘﻠﻢ
رﻳﻬﺎم ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻤﺴﺘﺎدي

ماجستير تاريخ ٕاسالمي مملوكي
محررة بجريدة المدينة -جدة
المملكة العربية السعودية
riham_almistadi@hotmail.com

ٔ
وماذا يعنينا في التاريخ؟ وما الذي نستفيده من كـالم الماضـي؟ "ذلـك هـو رد اغلـب
الناس".
ٔ
لقــد تعــددت تعــاريف التــاريخ عنــد المــؤرخين القــدامى ،ولــم اجــد لــه تعريــف ثابــت
ٔ
او مح ــدد ،فق ــد َعرف ــه اب ــن خل ــدون بقول ــه" ف ــن الت ــاريخ ف ــن عزي ــز الم ــذهب ،ج ــم
ٔ
ٔ
ٔ
الفوائد ،شريف الغايةٕ ،اذ هو يوقفنا على احوال الماضـين مـن االمـم ،فـي اخالقهـم
ٔ
واالنبيــاء فــي ســيرهم والملــوك فــي دولهــم وسياســتهم ،حتــى تــتم فائــدة ا ٕالقتــداء فــي
ٔ
ذلك لمن يرومه في احوال الدين والدنيا".
نســتطيع القــول ٔان التــاريخ يعــد سـ ً
ـجال لحفــظ حضــارة الشــعوب مــن االنــدثار ،وعبــره
ٔ
لالجيــال ،فلــوال التــاريخ مــا اســتطعنا الحفــاظ علــى الحضــارات الســابقة وتخليــدها،
ٔ ٔ
ٔ
لالستفادة منها وعدم الوقوع فيما اخطا فيه السـابقون ،وهـو وسـيلة لحفـظ االنسـاب
ٔ
وتســجيل البطــوالت ،وقيــام الــدول وســقوطها ،فكيــف يمكننــا ان نقــيم الحضــارات
ٔ
ونسجل االنتصارات دون ان يكون لها ذيل من الماضي ،فالحضارات متتابعـة تقـوم
ٔ
بعضها على انقاض بعض.
ٔ
ٔ
" ٕان س ــماع الت ــاريخ اعظ ــم التج ــارب" مقول ــة الش ــهر س ــالطين الممالي ــك ،الظ ــاهر
بيبرس قاهر المغول ومحطم الصليبيين.
ٕان دراســة تــاريخ الحضــارة ا ٕالســالمية عبــر العصــور وكيــف ازدهــرت وانتشــرت ،وكيــف
ٔ
انتهــى بهــا الحــال ،يقودنــا ٕالــى معرفــة نقــاط ضــعفنا لنتــداركها ،ونقــف علــى اســبابها
ونضــع له ــا الحل ــول ،وال نكررهــا ،وكي ــف نس ــتطيع الثب ــات فــي وج ــه عصــر منف ــتح،
ٔ
ٔ
ال يقيم لنا وزنا ،كيف نستطيع االخذ منه دون ان يسلبنا هويتنا وثقافتنا.
ٔ
يحكــي لنــا التــاريخ كيــف عــاش االنبيــاء والرســل ،العلمــاء ،القــادة والزعمــاء ،عامــة
ٔ
ٔ
النــاس ،يــروي لنــا اوصــافهم ،اخالقهــم ،كيــف كانــت حيــاتهم وكيــف بنــوا حضــارتهم
ومجدهم.
ٔ
ٔ
نس ــتطيع ا ٕالقت ــداء به ــم دون غل ــو او مبالغ ــة ،نع ــيش ب ــاخالقهم ف ــي زمانن ــا ول ــيس
زمانهم ،فتلك النماذج ليست تماثيل وال صور.
ٔ
ٔ
نستطيع ان نربي ابنائنـا ونغـرس فـيهم تلـك المثـل العليـا ،بتعـريفهم بتاريخنـا ،نجـد
لهــم منهجـ ًـا مناسـ ًـبا متطــو ًرا يحــوي ذلــك التــاريخ ويجــاري العصــر ،ولــيس مجــرد حبــر
على ورق.
َ َ
َٔ َّ ُ َ ُ َ َ َ َّ
َ
ٓ
اس") .ال عمران(١٤٠:
قال تعالى" و ِتلك االيام نداولها بين الن ِ
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ك ــان الوجود البشري في سورية يعود بحسب
ٔ
التنقيبات االثرية ٕالى مليون سنة خلتٕ ،فان
الحضارة السورية تعود في بداءتها ٕالى هذا
التاريخ ً
تماما.
فعلى قاعدة ٔان ٔاالداة ٔاالولى التي صنعها ا ٕالنسان القديم ّ
تعبر
عن بدء الحضارة ا ٕالنسانيةٕ ،فان هذا ينسحب على ا ٕالنسان القديم
الذي جاء الى سورية من ٔافريقياً ،
حامال حضارته وثقافته ،التي تنتمي
ٕ
ٔ
ً
ً
ٕالى ا ٕالنسان الصانع اوال .ثم اعتبارا من  ١.٥مليون سنة سوف تنتمي
ٕالى حضارة وثقافة ا ٕالنسان المنتصب ،الذي خلف ا ٕالنسان الصانع
ٔ ٔ
ٔ
وجاء ٕالى بالد الشام من افريقيا ،ليبدا بتاسيس ثقافته وحضارته التي
سوف تنطلق من مليون سنة) ،(١وتتواصل ً
تباعا حتى العصر الحالي.
ٔ
ٔ
وما نعنيه هنا في مجال الثقافة سوف يتبع المساق االنثروبولوجي الن
ٔ
ٓ
ٔ
ا ٕالنسان االول في سورية لم يترك سوى ادواته واثاره العمرانية وما ٕالى
ٔ
هنالك في غياب لغة مدونة او وثيقة مكـتوبة.
ولسوف ننتظر متابعة مسيرة ا ٕالنسان في سورية على مدى
ٓ
مليون عام ٕاال ثالثة االف سنة حتى نصل ٕالى بدايات عصر الكـتابة .مما
انطباعا على ٔان الكـتابة واختراعها جاءت بزمن حديث ً
ً
نسبيا
يعطي
ٔ
حسب تاريخ وجود ا ٕالنسان في المشرق العربي.
ٔ
وعلى هذا سوف نتابع خط التطور الثقافي بالمعنى االنثروبولوجي،
ٔ
عند ا ٕالنسان السوري القديم وفق مناحي حياته كافة ،تبدا من نمط
ٔ
ٔ
ً
وصوال
الحياة والعيش ،مرو ًرا باختراعاته البدئية (٢)،من ادوات وابنية
ٕالى طقوسه وشعائره ونمط حياته وتفكيره ،في نظره ٕالى الحياة
وتفاعله مع البيئة الطبيعية ومجاله الحيوي الطبيعي.
ٔ
ووفق هذا المنحى البد ان نجري مقاربة ،بين تطور بنيته
ٔ
الدماغية وتطور سلوكه ً
تبعا لذلك .فبا ٕالضافة ٕالى وعي مسالة عامل
ٔ
البيئة والمجال الحيوي الطبيعي ،الذي قدم للمجتمعات االولى
ا ٕالمكانات والمحرضات ،التي ساهمت في تطور البنية الدماغية لديه،
ما انعكس بالتالي على تفاعله االيجابي مع البيئة ،فاستطاع ا ٕالنسان
ٓ
ٔ
انذاك استغالل الطبيعة لصالح تطوير حياته وانظمته االقتصاديةـ ـ
ٔ
)( ٣
االجتماعية ،وادى هذا ٕالى تطور في حياته الروحية والذهنية.
ٔ
ٔ
لهذا سوف نجد انفسنا محكومين بان نناقش تطور الثقافة في
ٔ
سورية منذ البدء وفق انساق ثالثة:
♦ نسق الجسم .في بعده الحركي ـ ـ النفسي.
♦ نسق الدماغ ـ ـ العقل .التطور واالستجابة.
♦ نسق البيئة والمحيط الحيوي .المحرض وا ٕالمكانات.

ٔ
ٔ
ولعل التفاعل بين هذه االنساق الثالثة هو الذي ادى في
النهايةٕ ،الى تبلور الشخصية المشرقية العربية ضمن المنظور
االجتماعي التاريخي .زاد عليه ٔا ً
يضا ،نسق التفاعل مع البيئات
ٔ
ٔ
االجتماعية االخرى ،والذي اخصب تلك الشخصية المشرقية ،بما
ٔ
ٔ
ادى ٕالى النظر نحو منطقة المشرق العربي على انها منطقة الثورات
الحضارية ا ٕالنسانية الكبرى.
عنيت بهذا ثورة الزراعة وتدجين الحيوان ـ ـ التجارة ـ ـ ثورة ٕانشاء
ٔ
المدن االولى ـ ـ ثورة اختراع الكـتابة ،والثورة الروحية التي تجلت في
ٔ
ٔ
ٔ
نشوء المعتقدات االولى ،والتي جاءت كارضية لما سياتي بعدها من
ٔ
افكار وفلسفات ورساالت.
    

ً
ً
وتعريفا للثقافة  /الحضارة ،فهي مجمل المعارف
تحديدا
لنعطي
ٔ
ٔ
ٔ
والعقائد والفنون واالخالق واالعراف والقوانين ،وكل مهارة او عادة
اكـتسبها االنسان بوصفه ً
عضوا في مجتمع ما ،نتيجة تفاعله مع البيئة
ٕ
الطبيعية ومجاله الحيوي الطبيعي.
א
ٔ
و ٕاذا شئنا تحديد تعريف للثقافة المجتمعية لقلنا :انها تفاعل
مجتمع ما مع بيئته الطبيعية ومجاله الحيوي الطبيعي ،بما يؤدي ٕالى 9
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نشوء خصوصية ثقافية ـ حضارية لهذا المجتمع ،تميزه عن ثقافات
ٔ
المجتمعات االخرى .ومن هنا تنبع نسبية القيم والمعايير والرموز بين
المجتمعات ا ٕالنسانية.
ٔ
وطالما اننا حددنا ظهور ا ٕالنسان في سورية نحو مليون سنة ٕفاننا
سننطلق اعتبا ًرا من هذا التاريخ في رصد لتطورات الحضارة المشرقية
ٔ
العربية .فمن موقع ست مرخو في الالذقية ،جاء اول كشف عن وجود
ٔ
ٕانساني في سورية حيث عثر على ادوات ذلك ا ٕالنسان الحجرية ،التي
صنعها واستخدمها في تفاعله مع البيئة وصراعه معها ،حيث تم العثور
على فؤوس ومعاول وقواطع وسواطير وشظايا ونوى ،كما قدم موقع
ٔ
ٔ
خطاب في حوض العاصي معطيات اثرية كانت عبارة عن ادوت حجرية
ٔ ًٔ
دواتا اكـثر تطو ًرا
صغيرة ،ثم وفي فلسطين سوف يظهر موقع العبيدية ،ا
ٔ
ٔ
وتقنية من ادوات ست مرخو ،ذلك ان هذا الموقع /العبيدية /يعود ٕالى
حوالي  ٧٠٠.٠٠٠سنة.
ٔ
ٔ
و ٕاذا كان موقع ست مرخو قد قدم الدليل االول على وجود اول
ٕانسان في بالد الشام والمشرق العربي القديمٕ ،فان موقع العبيدية
ٓ
ٔ
قدم اثا ًرا ٕانسانية ل ٕالنسان المنتصب كانت عبارة عن اجزاء من جمجمة
ٔ
ٔ
ٔ
واسنان (٤).وعليه فالبد ان نتتبع الخطوط االساسية لعوامل نشوء
الحضارة في المشرق العربي القديم ،عنيت بذلك الدماغ بوصفه
ٔ
المحرك االول للنشاط الحسي ـ ـ الحركي عند ا ٕالنسان ،والبيئة والوسط
الطبيعي المحيط ،بما تقدمه ل ٕالنسان من ٕامكانات ومحرضات.

دراﺳﺎت

     
  

حين جاء ا ٕالنسان المنتصب ٕالى سورية ،كان يمتلك بواكير
ٔ
حضارية تجلت في مقدرته على صنع االدوات الحجرية ،با ٕالضافة ٕالى
ٔ
امتالكه للغة ابتدائية .ويعتقد ان عوامل بيئية قد دفعته للمجيء ٕالى
ٔ ًٔ
ً ٔ
يضا امام
قادما من افريقيا في حدود المليون سنة .ولعلنا ا
بالد الشام
ميل لالعتقاد بوجود فضول لديه دفعه لالنتقال للبحث عن شروط
مناخية ـ ـ بيئية ٔاكـثر ً
دفعا للتحضر والتطور.
والمعلوم ٔان ا ٕالنسان المنتصب ّ
تحدر عن سلفه ا ٕالنسان
الصانع ،هذا ا ٕالنسان الذي بلغ حجم دماغه  ٥٠٠ـ ـ  ٨٠٠سم ٣ويعتبره
ٓ
ٔ
ٔ
علماء الحياة اول ٕانسان حقيقي صنع ادواته ،ولم يعثر ٕالى االن على
ٔ
ٔ
دالئل اثرية توحي بوجوده في بالد الشام ،غير ان خلفه ا ٕالنسان
ٔ
المنتصب جاء ٕالى بالد الشام ،وكان اكـثر تطو ًرا في بنيته الدماغية عن
سلفه .فقد بلغ حجم دماغه  ٧٥٠ـ ـ  ١٢٥٠سم ٣ويعتقد الدكـتور كارل
ٔ
ساغان ان حجم جمجمة هذا ا ٕالنسان توافق حجم جمجمة ا ٕالنسان
الحديث) .(٥وهذا سوف يؤدي ٕالى تطور في مناحي حياته المختلفة
تبعا لتطور البنية الدماغيةً ،
ً
وتبعا لمحرضات البيئة واستجابة الدماغ
لها ،ما يشكل ً
دفعا للتطور الحضاري ل ٕالنسان .وعلى هذا يقول
ساغان:
» ٕان تطور الثقافة ا ٕالنسانية وتطور تلك السمات الفيزيولوجية
غالبا ً
التي نعتبرها خاصة باالنسان ،سارا ً
جنبا ٕالى جنب ،فكلما
ٕ
تطورت استعداداتنا للسير السريع واالتصال والبراعة في استخدام
ٔ
ٔ
االيدي ،كلما ازداد احتمال تطوير االدوات الفعالة واستراتيجيات
)(٦
الصيد وازداد احتمال استمرارية المواهب الموروثة«.
ولعل ا ٕالضاءة على عالم الدماغ والبنية الدماغية سوف توضح
انعكاس تطوره على مجريات الثقافة ا ٕالنسانية في سورية.
في الدماغ والبنية الدماغية :يتميز الدماغ عبر ثالثة مراكز هي:
المخيخ :الذي يشكل مركز تنسيق الحركات وتوافقها ،ويعتبر
ٔ
الناظم االساسي للحركات ا ٕالرادية.
جذع المخ :وهو مركز الوظائف ال ٕالرادية الضرورية للحياة،
كالتنفس وضربات القلب والدورة الدموية وضغط الدم .ويملك هذا
ً
اتصاال بالجهاز الطرفي )الحوفي( للدماغ الذي يختص
الجذع
باالنفعاالت و ٕاثارة االنتباه .وهذا الجهاز ساهم في تطور الثقافة
البشرية.
المخ الجديد :ويشمل نصفي كرة المخ اللذين يتكونان من مادة

رمادية قريبة من السطح تعرف بالقشرة الدماغية ،التي تستقر فيها
الخاليا العصبية المتحكمة بالملكات العقلية العليا كالذكاء .ويعزى ٕالى
تميزه عن ما دونه من الكائناتً ،
نموها في ا ٕالنسان ّ
فضال على اعتبار
الحضارة ا ٕالنسانية نتاج مباشر لعمل القشرة الدماغية.
ٔ
نصف المخ االيمن :يعنى بوظائف االنفعال والحدس وا ٕالبداع
واستخدام الخيال ،لهذا يطلق عليه اسم )النصف الحدسي( .ويعتبر هذا
ٔ
ً ً ٔ
صامتا في اغلب االوقات ،وزيادة فاعليته تؤدي ٕالى نشاط
النصف نصفا
وفاعلية ذات منحى فني وحس ٕاب ــداعي.
ٔ
نصف المخ االيسر :وهو النصف التحليلي والعقلي بامتياز حيث
ٔ
يتولى ٕادارة وتحريك االعضاء اليمنى في الجسم ،ويضبط مركز الكالم
ٔ
وبعض جوانب التفكير النقدي التحليلي .ويعتبر هذا النصف اكـثر
ٔ
ً
نشاطا من النصف االيمن لدى معظم البشر.
ٔ
وتتحدث الدراسات البيولوجية عن ان وظيفة المخ المثلى،
ً ٓ
ًٔ
ٔ
ً
متوقفا بشكل
صامتا او
نشيطا واالخر
تتحقق حين يكون احد نصفيه
مؤقت عن العمل .با ٕالضافة ٕالى ٔان ٔاغلب النشاطات الخالقة المهمة א
ٔ
ٔ
للحضارة ا ٕالنسانية ،سواء في االنظمة القانونية واالخالقية وفي الفن 10
والموسيقا والعلم والتكنولوجيا ،لم يتم تحقيقها ٕاال بالعمل المشترك
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والمتناسق والمتعاون لنصفي كرة المخ.
القشرة الدماغية:
تشكل حوالي % ٨٥من الدماغ عند ا ٕالنسان ،وتتمحور وظيفتها
ٔ
االساسية في ا ٕالدراك ،وتشمل نصفي كرة المخ ،تتوضع فيها معظم
ٔ
ٔ
الوظائف المعرفية الخاصة با ٕالنسان .وتتالف هذه القشرة من اربعة
فصوص:
الفص الجبهي :الذي يملك وظيفة التفكير بالعمل وتنظيمه
ويساهم في التوقع الحركي ـ ـ الحسي ً
معا .ويؤثر في العالقة بين الرؤية
ٔ
ووضعية وقوف ا ٕالنسان على قدميه .وفي الجزء االيسر منه تتوضع منطقة
/بروكا /المسؤولة عن توليد واستخدام اللغة.
الفص الجداري :له عالقة با ٕالدراك المكاني وتبادل المعلومات
ٔ ٔ
بين الدماغ وبقية الجسم .ويبدو انه اسهم في كل ما يتعلق باللغة
الرمزية البشرية.
الفص الصدغي :له عالقة بمختلف مهام ا ٕالدراك المعقدة.
الفص القذالي :له عالقة بالرؤية التي تشكل الحاسة المسيطرة
عند البشر.
ٔ
والجدير ذكره هنا؛ ان القراءة والكـتابة والرياضيات تقتضي
نشاطات متناسقة لكل من الفص الجبهي والصدغي والجداري وربما
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ٔ
القذالي ،وهذا لم يتحقق في المشرق القديم ٕاال في حوالي نهاية اال لف
ٔ
ٔ
الرابع قبل الميالد ،وبداية اال لف الثالث ق .م .بمعنى ان هذه
ٔ
النشاطات المتناسقة ٔاخذت ً
ً
طويال حتى ادت غايتها في ٕابداع
وقتا
الكـتابة والرياضيات.
ٔ
ٔ
ٔ
اما بالنسبة للقسم الطرفي او الحوفي من الدماغ فله تاثير على
عواطف الفرح والتدين والغيرية .وعلى العواطف ا ٕالنسانية بشكل
)(٧
عام.
ً
بناء على كل هذا يمكننا تتبع تطور الثقافة ا ٕالنسانية في
سورية ،وفق معيار التطور المتبدي في بنية الدماغ ،والذي حصل
تبعا الشراطات ذاتية في المنظومة الدماغيةً ،
ً
وتبعا لقواعد المحرض
واالستجابة ،المحرض البيئي والمحيطي واالستجابة الدماغية ـ ـ
الفيزيولوجية له ،ما سوف يؤدي ٕالى تطور مناحي الحياة والثقافة
ٔ
ا ٕالنسانية مع التذكير بان المنعطف الكبير في تطور الدماغ موجود في
القشرة الدماغية = ا ٕالدراك.
ٔ
ٔ
ويشير ساغان ٕالى ان كال اسلوبي حياة الصيد وااللتقاط ،التي
مارسها ا ٕالنسان ،قبل اختراع الزراعة والحضارة التكنولوجية ،هما من
)(٨
نتاج القشرة الدماغية.
وعلى ذلك ،فصفاتنا الحالية كبشر ،تجمع صفات عديدة من
كل العصور .وان تزايد حجم الدماغ ،وتعقد النظام العصبي المركزي،
وتطور الرؤية المجسمة ،تعود في ٔاصلها ٕالى ماليين السنين في تطور
)(٩
الرئيسيات التي نحن جزء منها.
ٔ
ويطابق كارل غوستاف يونغ ،في رايه ،ما توصل ساغان ٕاليه،
ويشير ٕالى الرابط النفسي العميق ،بين ا ٕالنسان القديم وا ٕالنسان
الحديث بقوله :كل ٕانسان متمدن ،مهما بلغت درجة وعي نموه ،لم
ٔ
نسانا ً
يزل ا ً
قديما في الطبقات السفلى من كيانه النفسي ،وكما ان
ٕ
الجسم البشري يوصلنا بالثدييات ،وكشف لنا عن بقايا كـثيرة من
ٔ
مراحل تطور اولية ترجع ٕالى عصر الزواحف ،فكذلك النفس البشرية
نتاج تطور ٕان تتبعنا ٔاصولهّ ،
تكشف لنا عن عدد ال حصر له من
)(١٠
السمات القديمة.
ٔ
وطالما تحدثنا عن البنية الدماغية ،فال بد ان نعرج على العالقة
التبادلية والتفاعلية ،بين البيئة والدماغ بمعنى العالقة بين المحرض
ٔ
واالستجابة ،والتي دفعت الحياة ا ٕالنسانية ٕالى افاق تطورية مهمةٕ ،ان
ٔ
في بنية الدماغ ،وتطورها وتعقدها ،او لجهة تطور الحياة الثقافية
ٔ
ٔ
ل ٕالنسان بما تشمله من ابعاد اقتصادية ـ ـ اجتماعية ـ ـ روحية .ادت ٕالى
منعطفات كبرى في مساق الحضارة ا ٕالنسانية.

 =    

ٔ
ٔ
اثبتت التجارب العلمية انه بقدر ما تقدم البيئة الطبيعية
والمجال الحيوي الطبيعي من غنى وتنوع ،يقدر ما يؤدي هذا ٕالى
استجابة دماغية تتبدى في زيادة وزن الدماغ وثخانة القشرة الدماغية،
بما يؤدي ً
الحقا ٕالى استثمار هذا التطور في استغالل موارد البيئة
ٔ
واستيعاب حركـتها ،والسيطرة على عمائها ،فقد اجرى الباحث
ٔ
االميركي مارك روزنويغ من جامعة كاليفورنيا ،تجارب على فئران
المختبر ،وكانت غايته تحديد دور البيئة في تطور البنية الدماغية،
ٔ
فجاء بفريقين من الفئران ،االول ،تم وضعه في بيئة نشيطة وحيوية
وغنية ،بينما وضع الفريق الثاني في بيئة محدودة الموارد وفقيرة
ورتيبة ،مملة.
ٔ ٔ
النتيجة ،الى ٔ
ٕ ان الفريق االول ابان عن زيادة مذهلة
وتوصل في
في وزن وثخانة القشرة الدماغية با ٕالضافة ٕالى تغيرات في كيمياء
الدماغ ،وبالتالي في حيوية العمليات الدماغية ،دل على ذلك تطور
)(١١
اتصاالت عصبية جديدة في القشرة الدماغية.
ويشير ٔايان ايلينيك في كـتابه »الفن عند ا ٕالنسان البدائي« ،א
ٔ
ٕالى ان التطور الثقافي والبيولوجي مرتبطان ببعضهما ٓالبعض11 ،
وبشكل وثيق ،وال يمكن النظر ٕاليهما بشكل معزول كل عن االخر.
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فمنذ ظهورها كانت الثقافة واحدة من ٔاهم عوامل التطور
ٔ
البيولوجي ،مبدية ٔتاثي ًرا ً
قويا عليه ،وبنفس الوقت استوعبت تاثيره
)(١٢
عليها.
ٓ ٔ
وعلى هذا يمكننا االن ان نقارب تجربة ا ٕالنسان المنتصب في
ٔ
سورية ،منذ وجوده على ارض سورية ،لجهة ٕانشاء ثقافته وحضارته
والتي سوف تؤدي ً
الحقا وبنهج تراكمي ونوعيٕ ،الى حدوث منعطفات
حضارية كبرى ،سوف تشمل الحضارة البشرية كلها.
:    
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قلنا ٕان ا ٕالنسان المنتصب حين جاء ٕالى سورية  /بالد الشام،
ٔ
كان قد حقق تطو ًرا في بنيته الدماغية حيث استطاع صنع ادواته
ٓ
ٔ
ٔ
بتقنية اكـثر تطو ًرا عن سلفه ا ٕالنسان الصانع في افريقيا .ولكن االن
ٔ
ً
وتبعا لتفاعله مع البيئة في بالد الشام ،فال بد ان تتطور لديه ملكات
ٔ
وتقنيات جديدة سوف نحددها ،والتي تدل على ان ثمة تطو ًرا يحدث
ٔ
في قشرته الدماغية ونصف المخ االيسر على وجه التحديد.
ٔ
فمن ناحية اللغة ،يبدو ان مجتمعات ا ٕالنسان المنتصب كانت
تستخدم لغة في حدود متناسبة مع تطور منطقة بروكا في الفص
الجبهي ،المسؤولة عن توليد واستخدام النطق ،وتطور منطقة ويرنيك
التي تعنى بفهم اللغة المنطوقة.

دراﺳﺎت

يقول د .سلطان محيسن:
» ٕان لغة ا ٕالنسان المنتصب ليست معروفة ولكننا نخمن وجود
ٔ
ٓ
ٔ
تقارب شديد بين لغات او لهجات سكان بالد الشام انذاك النهم لم
يكونوا معزولين عن بعضهم البعض بشكل كامل و ٕانما قامت بينهم
)(١٣
صالت وعالقات حضارية متنوعة«.
ٔ ٔ
ٔ
ومن ناحية تطور اساليب عيشه ،فاال كيد ان تقنيات الصيد
لديه تطورت عما كانت عند سلفه الصانع .وذلك نتيجة تطور تقنيات
صنع ٔاالدوات الحجرية ً
شكال وجدوى ،بما يالئم عالم الصيد والتقاط
ٔ
البذور ،وقد استطاع هذا ا ٕالنسان ان يستخدم النار ويطورها لجهة
االستخدام /وهذا اقترن بما قدمته البيئة من محرض ،عبر الحرائق
)كالصواعق ً
مثال( ،ومن ثم وبعد وعيه لوجود النار ،وعبر ٕايجادها
بواسطة االحتكاك بين قطعتي صوان ،وهذا لم يكن ليتحقق ٕاال عبر
الفص الصدغي ،الذي يعنى بمهام ا ٕالدراك المعقدة .وتبين الدالئل
ٔاالثرية ٔانه بنى ٔاك ً
واخا بسيطة للسكن.
ٔ
ٔ
وال باس من استعراض الهم مواقع مجتمعات ا ٕالنسان
المنتصب في سورية /بالد الشام:/
موقع ست مرخو ،الذي يقع في حوض نهر الكبير الشمالي.
ٔ
حيث قدم هذا الموقع اقدم دليل على وجود ٕانساني في بالد الشام
ٔ
يرقى ٕالى مليون سنة .وكان الدليل عبر االدوات التي خلفها هذا
ا ٕالنسان حيث عثر على فؤوس ومعاول وسواطير وشظايا ونوى
وقواطع ،استخدمها وصنعها هذا ا ٕالنسان لغاية حياة الصيد والتقاط
بذور النبات.
موقع العبيدية :في فلسطين ويؤرخ بحدود  ٧٠٠.٠٠٠سنة
ٔ
ٔ
ٔ
حيث عثر على ادوات حجرية كانت اكـثر تطو ًرا وتقنية من ادوات ست
مرخو ً
تبعا للزمن.
موقع اللطامنة :يؤرخ بحدود نصف مليون سنة ،وقد كشف هذا
ٔ
الموقع عن تطورات هامة في طرق تصنيع االدوات الحجرية .فقد
ٔ
ظهرت طرق جديدة في صنع الحجر وتنوع شكل الفؤوس واصبحت
ٔ
اكـثر تطو ًرا.
ٔ
ٔ
وقد قدم هذا الموقع اول دليل عمراني يعثر عليه خارج افريقيا،
حيث عثر على معسكر سكني كشف عنه ً
سليما رغم مرور نصف مليون
ٔ
ٔ
ٔ
سنة عليه .وقد ابان هذا المعسكر وجود ارضيات سكن اصيلة،
ٓ
ٔ
وحوى على ادوات حجرية باال الف كالفؤوس اليدوية والمعاول
ٔ
والمقاصف والسواطير .وقد قدم هذا الموقع اولى الدالئل على
استخدام النار )اختراعها(.

ٔ ٔ
الجدير ذكره هنا هو ان اال كواخ كانت مصنوعة من جلود
ٔ
ٔ
الحيوانات واالغصان واالعشاب ،وقد سندت بالحجارة.
اصطادت مجتمعات ا ٕالنسان المنتصب في بالد الشام ،الفيلة
ٔ
واالحصنة والغزالن والوعول وفرس النهر والتقطت ثمار الزعرور والبطم
واللوز وغيرهإ (١٤).ان استعراض فاعليات هذه المجتمعات ل ٕالنسان
ٔ
المنتصب في بالد الشام تعطينا حقائق عدة اهمها:
حصول تطور مطرد في البنية الدماغية /القشرة الدماغية،
وتطور االتصاالت العصبية /ساهم في تطور تقنيات الصيد وااللتقاط،
ٔ
ما انعكس على حياة هذه المجتمعات لجهة استثمار اوضح للبيئة
وتحسين ظروف الحياة والعيش.
ٔ ٓ
مع مرور الزمن وبين موقع متاخر واخر متقدم ،نالحظ زيادة
ٔ
ٔ
في عدد سكان الموقع االحدث .ما يشي بعوامل استقرار نسبي احست
ٓ
التالف ٔاال كـثر ً
تبعا للزمن مع الطبيعة .دل على
به تلك المجتمعات.
ذلك ٕانشاء معسكرات سكنية في مواسم الصيد وااللتقاط ،ما يدل
على عدم اتكالهم الكلي على الكهوف والمغاور ،وتصالحهم النسبي א
ٔ
ٔ
مع البيئة لجهة االمان و ٕانشائهم لال كواخ البسيطة.
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شكل اختراع النار ومن ثم استخدامها ،نقطة انعطاف
حضارية ،ساهمت في تطور النظام الغذائي وتنوعه ،وكذلك في
ٔ
ا ٕالسهام با ٕالحساس باالمان عبر طرد الحيوانات المفترسة بالنار
المشتعلة.
ونتيجة لكل هذا ،سوف نالحظ انه وباطراد مع الزمن،
ستحقق هذه المجتمعات »المنتصبة« منجزات تفيدها في طرق عيشها
وفي استثمار ٔاوسع ٔواكـثر ً
تنوعا للطبيعة .ومن ثم سوف يؤدي كل هذا
ٔ
ٔ
ٕالى ٕاحساس بامان واستقرار نسبي ،سنلحظه اكـثر في الفترة الممتدة
بين  ٢٥٠.٠٠٠ـ ـ  ١٠٠.٠٠٠سنة لمجتمعات ا ٕالنسان المنتصب في
بالد الشام .فنتيجة لكل ما سبق ازداد عدد سكان بالد الشام ،ال بل
ٔ
ٔ
وبداوا بسبر اغوار المحيط فانتشروا ٕالى مناطق البادية والفرات ،والى
ٔ
ٔ
الشرق من نهر االردن والبحر الميت في فلسطين /وهذا يعني ان ثمة
تطور حصل في الفص الجداري الذي يعنى با ٕالدراك المكاني.
ٔ
ونتيجة للتنوع والغنى البيئي كعامل تحريضي ٕفان ذلك ادى
ٕالى تطورات في القشرة الدماغية ،وسوف نالحظ في مواقع هذه
ٔ
ٔ
الفترة ،تطور تقنيات تصنيع االدوات الحجرية ،وظهور انواع جديدة
ٔ
ٔ
اكـثر استجابة لدواعي الصيد وااللتقاط ،واكـثر جدوى ،حيث نالحظ
نشوء تصنيع الفؤوس بالطرق .واستطاع ا ٕالنسان استخدام المطارق
ٔ
ً
جماليا على شكل
الخشبية او العظمية في صنعها ،وهذا ما انعكس
الفؤوس وانتظامها ومواءمتها ومالءمتها لالستعمال.

دراﺳﺎت

ٔ
وفي هذه الفترة ظهر تقليد حضاري واحد شمل اغلب مواقع
ٔ
بالد الشام ،تجلى في ظهور نوع من الفؤوس على شكل لوزة او قلب،
ً
انطباعا بالتفاعل االجتماعي بين مواقع بالد الشام المختلفة
ما يعطي
ٓ
ٔ
انذاك .واستخدمت النار بشكل افضل وتطورت تقنية بناء المساكن.
ٔ
ومن اهم مواقع هذه الفترة موقع القرماشي الذي يقع في حوض
ٔ
نهر العاصي االوسط ،والذي يرقى ٕالى حدود  ٢٠٠.٠٠٠سنة .وقد بنى
ًٔ
سكان هذا الموقع ً
سيطا احيط بالحجارة.
كوخا ب
ٔ
ويالحظ ان ا ٕالنسان ّكيف مغاوره مع حاجات السكن الطويل،
ٔ
ٔ
ٔ
وحفرت المواقد من اجل استخدام افضل للنار .وثمة مواقع اخرى،
ٔ
ففي طرطوس هناك موقع ارض حمد وفي فلسطين مغارة الطابون
ٔ
ٔ
وهولون ومعان وباروخ .وفي االردن موقع عين االسد وموقع منطقة
ٔ
ٔ
)(١٥
االزرق وفي لبنان موقع راس بيروت.
وفي ٔاواخر وجود ا ٕالنسان المنتصب /الذي ٓالٕ ،اما ٕالى التطور
ٔ
نحو ٕانسان النياندرتال او نحو ا ٕالنسان العاقلّ ،/مر مجتمع ا ٕالنسان
ٔ
المنتصب بفترة انتقالية ارخت بين  ١٥٠.٠٠٠ـ ـ  ٨٠.٠٠٠سنة .وهذه
الفترة شهدت تغيرات حضارية هامة وربما عرقية شملت بالد الشام
كافة.
ٔ ٔ
ويبدو ان تاثير البيئة توضح من خالل ازدياد اعتماد
ٔ
المجتمعات على الخشب وعظام الحيوانات في صنع االدوات وشاع
استخدام جلود الحيوانات في صنع المالبس وفي فرش البيوت.
ٔوامام العثور على ٔادوات مصنعة وقد امتلكت ً
قيما جمالية،
ٔ
فنيا ً
وحسا ً
ً
عاليا ،ما يدل على نشوء الفن ببواكيره االولىٕ ،فاننا نشير ٕالى
تطور في نصف المخ ٔااليمن /النصف الحدسي ،/با ٕالضافة ٕالى تطور
ٔ
اللغة المستخدمة بسبب تطور منطقة بروكا الخاصة بالنطق .كما ان
ٔ
ظهور ميل لدى سكان هذه الفترة لالرتباط باالرض نتيجة العثور على
ٔ
تراكم المعطيات االثرية في نفس الموقع فوق بعضها البعض بعشرات
ٔ
االمتار ،يدل على تطور حاصل في بنية الفص الجداري في القشرة
الدماغية كما بينا ً
سابقا.
ً ٔ
ً
عدديا ،امر طبيعي .با ٕالضافة
وتبعا لكل هذا ٕفان ازدياد السكان
ٕالى زيادة فاعلية الصيد وجدواه نتيجة لظهور بواكير صناعة الحراب في
هذه الفترة في بالد الشام .وقد اصطادت مجتمعات هذه الفترة
الحصان البري ووحيد القرن والدب والوعل والغزال.
ٔ
ومن اهم مواقع هذه الفترة:
يبرود وبئر الهمل في سورية ـ ـ عدلون في لبنان ـ ـ مغارة الطابون
في فلسطين.

ٔ
ٔ
الجدير ذكره هنا هو انه في موقع يبرود /الملجا الرابع /عثر على
)(١٦
طبعة قدم ٕانسان هذه الفترة /ما قبل النياندرتال./
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ٔ
اول ميزة تميزت بها مجتمعات النياندرتال في المشرق العربي
ٔ
ٔ
القديم انها امتلكت خصوصية واصالة تميزت بهما عن الثقافات
ٔ
ٔ
النياندرتالية في افريقيا واوروبا.
ٔ
ً ٔ
وتبعا لمبدا التحريض /البيئي ،/واالستجابة/الدماغية ،/اصبحنا
ٔ
ٔ
امام تطور في حجم الدماغ لدى ٕانسان النياندرتال فقد اصبح حجمه
ً
وسطيا  ١٥٠٠سم.٣
ويبدو عند استعراض حياة النياندرتال ،والسيما حياته
ٔ
ٔ
الروحية ،اننا واقعون على تطور جوهري طرا على قشرته الدماغية،
ٔ
ّ
تمثل في تطور الفصوص ما قبل الجبهية ،وتطور القسم الطرفي او
ٔ
الحوفي ،والذي جعل هذا ا ٕالنسان يدرك ظاهرة الموت الول مرة في
التاريخ ا ٕالنساني .فمقابل ا ٕالهمال الذي عاناه موتى ا ٕالنسان א
ٔ
ٔ
المنتصب ،حيث كانوا يتركون في اماكن العراء ،لجا ٕانسان 13
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وهذا ما قدمته مواقع عديدة في المشرق العربي.
ٔ
ٔ
با ٕالضافة ٕالى هذا يبدو ان تطو ًرا طرا على القسم الحوفي
ٔ
/الطرفي /للدماغ ،ادى ٕالى وجود حاالت اعتبارية عاطفية تجاه الدب
والغزال عند ٕانسان النياندرتال.
ٔ
وبشكل عام نحن عند النياندرتال امام تطورات هامة على صعيد
القشرة الدماغية .وقد بقي هذا االنسان ً
ً
وصيادا ،ولكن بمهارة
القطا
ٕ
ٔ
ٔ
ً
ً
ً
لالدوات ٔاكـثر تناسقا وتطورا وجماال ،وجدوى .وتطور
اكـثر وبتصنيع
ٔ
استخدام النار لديه وتنوع ،وكذلك تصنيع واستخدام االسلحة
والمالبس.
ً
وتبعا الحتياجاته المتطورة والتقدم في تقنيات صناعة االدوات،
نجد هنا اختفاء الفؤوس وحلول المقاحف مكانها .وكان التفاعل
ٔ
االجتماعي اوثق بين المجتمعات النياندرتالية في المشرق العربي
ٔ ٔ
القديم .وقد انشات هذه المجتمعات معسكرات سكنية مؤقتة لغايات
مواسم الصيد وااللتقاط.
ٔ
ٔ
ويبدو ان تطو ًرا مستم ًرا كان يجري على بنية نصف المخ االيمن
دل على ذلك احتواء بعض ٔاالدوات على حزوز زخرفية ما يشي بتطور
فني باكر.
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ونتيجة لتمرس النياندرتال في حياة الصيد وااللتقاط،
ٔ
و ٕاحساسه باستيعاب بيئته ،و ٕاحساسه باالمان دفعه ٕالى تنظيم
ً
ً
واجتماعيا ،وفق ظهور بواكير مفهوم السلطة ،عبر
اقتصاديا
مجتمعه
ٔ
ٔ
زعيم او مجموعة تنظم عالقات المجتمع النياندرتالي .ويبدو ان هذا
ٔ
ً
انعكاسا لتطور حاصل في الفص الجبهي الذي يعنى بوظيفة
االمر كان
ٔ
ٔ
التفكير بالعمل وتنظيمه ،كما اسلفنا .ويشير د .محيسن ٕالى ان الحياة
)(١٧
الروحية عند هذا ا ٕالنسان تفوق في مستواها حياته االقتصادية.
ٔ
ومن اهم المواقع النياندرتالية في المشرق العربي:
ٔ
موقع الديدرية قرب حلب :ويعتبر اقدم موقع نياندرتالي في
ٔ
المشرق العربي حيث عثر في مغارته على هيكلين عظميين االول
لطفل في السنتين من العمر ،دفن وفق شعائر وطقوس معينة ويعود
ٓ
هذا الموقع ٕالى حوالي  ١٠٠.٠٠٠سنة .والثاني لطفل اخر ويرقى
لحوالي  ٨٠٠٠٠سنة.
ٔ
ٔ
موقع كهف الدوارة وجرف العجلة وام التالل وام قبية وبئر
الهمل ومغاور جبل سمعان.
ٔ
اما في فلسطين فهناك مغارة الطابون والعامود والسخول
وجبل قفزة .وفي لبنان مغارة العصفورية .وفي العراق كهف شانيدرا،
ٔ
الذي ابان عن طقس رمزي شعائري رقيق ،لرجل مقعد ومريض عمره
ٔ
حوالي ً ٤٠
عاما ،ويؤرخ هذا الموقع بحدود  ٦٠٠٠٠سنة وتبين ان
الورود نثرت حول جثته.
ودرج في عصر النياندرتال تصنيع المغرة الحمراء التي وضعت
في بعض القبور والسيما قبور الحيوانات )الغزال ـ ـ الدب( ،ولعل ذكر
تقنية صنع هذه المادة تجعلنا ندرك مبلغ التطور الذي وصله دماغ
ٔ
ٕانسان النياندرتال والسيما في نصف المخ االيسر )الفص الصدغي(.
ٔ
فقد كانت المغرة الحمراء تصنع من مزيج احجار حديدية
/هيماتيت ـ ـ الليمونيت /وشحم ودم ونباتات وعصير فواكه وماء ..الخ.
ٕان هذه البنية التركيبية تدل على وجود تطور هام في القشرة
الدماغية ،والسيما الفص الصدغي با ٕالضافة ٕالى زيادة في استيعاب
ٓ
امكانات البيئة الطبيعية ،وتسخيرها لخدمة ا ٕالنسان انذاك .وتشير
الدراسات الحديثة ٕالى تعاصر بين النياندرتال المشرقي مع ا ٕالنسان
العاقل )الذي يليه( حيث ٔانه وبحسب الدراسات السابقة كان يشار ٕالى
تطور ا ٕالنسان العاقل عن سلفه النياندرتال في بالد الشام والسيما في
ٓ
فلسطين .ولكن ثمة معطيات اثارية جديدة تشير ٕالى العثور على هياكل
ا ٕالنسان العاقل في موقع جبل قفزة في فلسطين تعود ٕالى حوالي
ٔ
 ١٠٠.٠٠٠سنة كما انه تم العثور على هياكل للنيندرتال تعود ٕالى
)(١٨
 ٦٠.٠٠٠سنة في مغارة الكبارا في فلسطين.

ان هذا يفتح ٓا ً
فاقا جديدة للبحث والتقصي في محاوالت فهم
ٕ
ٔ ٔ
عالقة ا ٕالنسان العاقل بسلفه النياندرتال او ان ثمة عالقة بين ا ٕالنسان
المنتصب وا ٕالنسان العاقل بشكل مباشر.
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ٔ
يقول كارل ساغانٕ :ان البشر كلهم هم اعضاء في نوع واحد هو
ا ٕالنسان العاقل ،فهو جدنا المباشر وهو بما يحمل من تراكم في
المنجز الثقافي ـ ـ الحضاري ،با ٕالضافة ٕالى تطور حجم دماغه ٕالى ١١٠٠
ٔ
ـ ـ  ٢٢٠٠سم ،٣يعتبر الصانع االساسي للحضارة البشرية ،وما زال ٕالى
ٔ
ٓ
االن على االرض.
ٔ
ووفق بنيته الدماغية المتطورة ،يستخدم هذا ا ٕالنسان االدوات
الحجرية والخشبية والعظمية والمعدنية والكيميائية وااللكـترونية
ٔ
والنووية والتكنولوجية .ويقول د .محيسن :لقد احدث ظهور ا ٕالنسان
ً
انعطافا في مسيرة التطور البيولوجي والحضاري للبشرية،
العاقل،
وهو يمتلك كل الصفات الفيزيولوجية واالجتماعية التي نملكها نحن .א
)(١٩

ٔ
ٔ
والذي يبدو ان ثمة ام ًرا جعل ا ٕالنسان العاقل يتجه من بالد
ٔ
ٔ
ٔ
الشام ٕالى اوروبا ،بعضهم يعزوها السباب بيئية /البرد الشديد /او غير
ٔ
ٔ
ذلك .حيث اسس هناك حضارة مزدهرة ونشيطة ،وهذا ال يعني ان
حضارة ا ٕالنسان العاقل قد توقفت في بالد الشام ،ولكن مواقعه في
وتنوعا وا ً
ً
ٔاوروبة جاءت ٔاكـثر ً
بداعا ،ربما بسبب تقديم البيئة
غنى
ٕ
لعوامل التحريض با ٕالضافة ٕالى التطور الذاتي والتحريضي الذي حصل
في البنية الدماغية لديه.
ٔ
ويالحظ في المجتمعات العاقلة في بالد الشام ،انها ابتكرت
القوس لغاية قذف الحراب عبره ،وهذا يدل على انعكاس تطور الدماغ
ٔ
ٔ
لديه على مهارات جديدة ،كما صنع ادواته من قرون الحيوانات .اما
لجهة العمران فنالحظ تطو ًرا في ٕانشاء المساكن الكبيرة البيضوية
ٔ
والدائرية ،حيث رصفت ارضياتها بالحجارة .كما تدل المعطيات
ٔ
ٔ
االثرية على نشوء التقسيم المعماري الداخلي للمساكن حيث بتنا امام
غرف للنومٔ ،وا ً
يضا غرف كمشاغل /ما يشي بتطور في الفص الجداري./
ٔ
وزودت البيوت بالمواقد واتسعت لتشمل اس ًرا عديدة .ما يعني تطو ًرا
في البنى االجتماعية عن سلفه النياندرتال ،ويعبر عن تطور في النظام
ٔ
االجتماعي االقتصادي ومفهوم السلطة .كما اصبح ا ٕالنسان العاقل
ٔ
اكـثر عناية بموتاه ،فبنى لهم المقابر وطلى جثمانهم بالمغرة الحمراء
كرمز للحياة.
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ٔ ٔ
واستعمل النار من اجل ان يضيء بها المغاور والكهوف
العميقة والمعتمة ،وصنع السراج واستخدم في ٕاشعاله الشحوم
ٔ
والدهون الحيوانية وصموغ بعض االشجار .واستمرت المجتمعات
ٔ
ٔ
ٔ
العاقلة على حياة الصيد وااللتقاط ولكن باريحية اكـثر ،واسترخاء اكـثر
ٔ
مما قبله ً
وطبعا بتقنيات متطورة واكـثر حداثة.
وفي مناحي الفنون فقد مارس ا ٕالنسان العاقل الرسم والنحت
والحفر ،وهذا لم يعثر عليه في مواقع بالد الشام بل في مغاور فرنسا
ٔ
وتشيكوسلوفاكيا .ما يدل على عمل نصف المخ االيمن ،في الفاعلية
الفنية وسواها.
ٔ
وتراجع صيد الدببة واالحصنة لصالح اصطياد الماعز الجبلي
ٔ ٔ
ٔ
بكـثرة ،كما يالحظ ان االسماك والطيور اخذت مواقعها على موائد
المجتمعات العاقلة.
وعرفت هذه المجتمعات الرقص والموسيقا /وربما الغناء! /فقد
ٔ
عثر على ادوات موسيقية مصنوعة من عظام الحيوانات السيما المزامير
ٔ
ٔ
العظمية/ .وهذا حصل نتيجة لتعاون كال نصفي المخ االيمن وااليسر./
وفي هذا االتجاه يقول الباحث لورواغوران:
» ٕان فنون ا ٕالنسان العاقل تدل على وجود نظام ميثولوجي
اجتماعي معقدٓ ،امنت بها المجتمعات العاقلة وهي تعكس فك ًرا ً
منظما
وشامال ور ً
ً
اسخا ،يحدد موقفهم من القضايا الكبرى التي تمسهم
)(٢٠
كالحياة والموت والجنس والغذاء والحماية«.
ٔ
ٔ
ٔ
الجدير ذكره هنا ،هو انه تم العثور في اوروبا على تماثيل لالم
الكبرى صنعتها المجتمعات العاقلة هناك من العظم والطين والحجر.
ٔ
ً
ً
واضحا على تطور تبدى في القسم الطرفي
انطباعا
 /ويعطي هذا االمر
ٔ
من الدماغ ،والمسؤول عن العوامل الدينية والعاطفية ../اما لجهة
استخدام اللغة ،فالذي يبدو ٔان ا ٕالنسان العاقل بلغ درجة عالية من
ٔ
الرمزية والغنى ،وعلى حد قول العالم بيتر فارب :من ان الثقافة
مرتبطة ارتب ً
اطا بمقدرة ا ٕالنسان على استخدام الرموز ،وبخاصة تلك
ٔ
المتعلقة بلغة الكالم والكـتابة ) .(٢١ويبدو ان هذا لم يكن ليحصل لوال
التطور الذي حصل في الفص الجداري ومن ثم الصدغي والجبهي.
ٔ
ومن اهم مواقع ا ٕالنسان العاقل في بالد الشام:
ٔ
في سورية موقع يبرود /الملجا الثاني /منطقة الكوم وتدمر.
ٔ
في فلسطين :مغارة الواد ـ ـ مغارة االميرة.
في لبنان :موقع كسار عقيل.
وبا ٕالجمال يعتبر عصر ا ٕالنسان العاقل عصر ا ٕالنجازات ا ٕالنسانية
الكبرى ،والتي سوف تتطور ً
تبعا لتطور البنية الدماغية ،والسيما القشرة

الدماغية .ليعود فجر المشرق العربي القديم لينبعث من جديد في حدود
ٔ
اال لف العاشر قبل الميالد ،ولتخطو المجتمعات العاقلة بدماغها
الجمعي نحو تفجير الثورات الكبرى في تاريخ البشرية ،عنيت الثورة
الزراعية وتدجين الحيوان ،ثورة المدن والعمران ،ثورة اختراع الكـتابة
ٔ
وثورة االبجدية.
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ٔ
لعلنا نوافق العالم الفرنسي جاك كوفان مقولته ،ان التحوالت
العقلية داخل المجتمعات البشرية الزراعية ،هي التي كانت مفتاح
كافة التغيرات االجتماعية واالقتصادية ،والتي تعد حضارتنا الحالية
ٔ
)(٢٢
هي نتيجتها االخيرة.
وقد تبدى ذلك من خالل المدلوالت التي قدمتها بعض
المواقع .فالسعي ٕالى الزراعة واستنبات الحبوب لم يكن سببه حرمان
سعيا ً
غذائي ٔاو حاجة غذائية بقدر ما كان ً
عقليا للكشف والتطوير
ً
ً
وتحسين شروط الحياة ماديا وروحيا .فلم تعد المجتمعات تكـتفي بما א
يقدمه لها الوسط الطبيعي ،بل هاهي تتدخل لتكييف وتعديل
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ومختارة.
ٓ
ٔ
وبمعنى اخر ،ان المجتمعات تحولت من الحالة السلبية
/االستهالكية لموارد الطبيعة ،والمنفعلةٕ /الى الحالة االيجابية
المنتجة والفاعلة.
ٔ
وهذا االمر لم يكن ليتحقق في المستوى الدماغيٕ ،اال عبر
ٔ
ٔ
التعاون والتنسيق والتفاعل بين نصفي المخ االيمن وااليسر من جهة،
وعبر التطور الحاصل في الفص الصدغي لجهة االدراكات المعقدة من
ٔ
جهة اخرى .وهنا تكمن النواة الحقيقية لالنعطاف الحضاري على صعيد
البشرية ،عنيت ابتكار الزراعة.
ٔ
يقول العالم غواليف :من الواضح انه بين  ١٢٠٠٠ـ ـ ١٠٠٠٠
ٔ
ٔ
وحتى نهاية اال لف الرابع قبل الميالد ،جرت في الشرق القديم اهم
ٔ
العمليات والتغيرات التي ادت في نهاية المطاف ٕالى قيام االقتصاد
ٔ
الزراعي القائم على الزراعة وتربية الماشية ،وكل انماط الحياة الحضرية
في المنطقة .وهذه العمليات تشكل في تاريخ هذه المنطقة عصر
نوعيا ً
وفاصال ً
ً
انعطاف
مهما ) .(٢٣وحول البعد ا ٕالنساني لمنجز الزراعة
يقول:
ٓ
ٔ
ٔ
" ٕان الزراعة بظهورها ،حولت بوضوح اكـثر من اي شيء اخر،
ظروف تطور الحضارة البشرية وغيرت بيئة ا ٕالنسان الطبيعية
ٔ
)(٢٤
وبيولوجيته ،وادت ٕالى تغيير في كل كوكبنا على نحو معين".
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وعلى هذا يمكننا مقاربة مراحل تطور الثقافة بمعناها االنثروبولوجي
ٔ
في المشرق العربي لتبيان نقاط االرتكاز التي ادت ٕالى منعطف
ٔ
الزراعة ،ولعل من اهمها ،المعطيات المناخية.
ٔ
ٔ
فكما اسلفنا ،ان ا ٕالنسان العاقل ولظروف بيئية /مناخية /لم
ٔ
يستطع ان ينشئ حضارة فاعلة ومزدهرة في المشرق العربي ،لهذا فقد
ٔ ٔ
ٔ
هاجر ٕالى اوروبا حيث انشا هناك حضارة غنية والفتة.
ٔ
والذي يبدو انه مع حوالي  ١٣٠٠٠ق .م سوف يحصل ارتفاع
حراري في بالد الشام) (٢٥ما يدفع المجتمعات العاقلة فيها ٕالى استالم
ٔ ٔ
مبادرة الحوار مع الطبيعة ،بعد ان ادى المناخ بحرارته المرتفعةٕ ،الى
ظهور غطاء نباتي تجلى في انتشار غابات اللوز والسنديان والفستق
ونباتات القمح والشعير .وفي مجال الثروة الحيوانية ،نالحظ توف ًرا
ٔ
ك ً
ـثيفا للماعز واالغنام والخنزير والرنة والغزال والثور .ولعل هذا
المعطى المناخي االيجابي هو الذي شكل القاعدة الرئيسة في
ٔ
االنعطاف نحو الزراعة .ويشير د .محيسن ٕالى ان ظهور الزراعة
ٔ
وممارسة تدجين الحيوان ،حصل بشكل اساسي وفي مراحله الباكرة
في المنطقة الممتدة من سيناء وحتى سهول عربستان ،ومن سفوح
ٔ
جبال طوروس وزاغروس وسهول الجزيرة السورية حتى وادي االردن.
ٔ
ومن اهم مواقع هذه الفترة :موقع الكبارا ووادي النطوف ومغارة
شقبة في فلسطين .لهذا يطلق على هذه الفترة تسمية الثقافة
ٔ
النطوفية ،نسبة لموقع وادي النطوفية والتي شكلت االساس المادي ـ ـ
ٔ
العقلي لنشوء الزراعة في اال لف الثامن قبل الميالد .وثمة مواقع في
ٔ
ٔ
الرافدين تمثلت في شانيدار وزاوي جيمي .ويبدو انه مع اال لف العاشر
انتشرت هذه الثقافة من سواحل المتوسط الجنوبية وحتى كيليكيا في
شمال سورية ،مرو ًرا بالبادية السورية وحوض الكوم والفرات،
ٔ
ٔ
ً
)(٢٦
وجنوبا نحو منطقة االزرق في االردن.
وبالعودة ٕالى  ١٢٠٠٠ق .م ،نالحظ زيادة في التجمعات
ٔ
السكانية وانتشارها ٕالى اماكن جديدة .ما يعني حصول تطور في الفص
الجداري لجهة ا ٕالدراك المكاني.
وفي مجال العمران ،فقد بنوا القرى نصف المستقرة ،ولم
ٔ
يغادروا المغاور والكهوف ً
نهائيا .ما يعني انهم مازالوا يعيشون على
ٔ
نمط الصيد وااللتقاط ،مع استيعاب اكبر المكانات الطبيعة النباتية
والحيوانية.
ٔ
وفي مجال صناعة االدوات الحجرية ،فقد تطورت في تقنياتها
ٔ
ٔ
وظهرت ٔادوات صغيرة ً
جدا ذات اشكال هندسية .كما لوحظ انهم
ٔ
ٔ
ٔ
صنعوا ادوات مركبة ،حيث المقبض من العظم او الخشب واالداة
العاملة من الصوان .وهذا يدل على تناسق منظم بين نصف المخ

ٔ
ٔ
االيمن /ا ٕالبداعي /ونصف المخ االيسر /التحليلي والعقلي./
كما ٔان استيعاب ممكنات البيئة ،جعلتهم يصطادون الطيور
ٔ
واالسماك حيث ٔاصبحت مصد ًرا ً
غذائيا لهم .وكل ما ذكر يمكن توثيقه
في مواقع يبرود وجيرود والكوم ونهر الحمر وعفرين في سورية ،وفي
ٔ
فلسطين مواقع الخيام ووادي الفالح .وفي لبنان جعيتا وملجا برجي،
ٔ
ومواقع خزانة والبتراء في االردن .وفي العراق ،موقع زرزي وشانيدار
ٔ ٔ
وزاوي جيمي .ويالحظ في مجال الفنون ان اغلب المنحوتات كانت
ٔ
ذات اشكال حيوانية.
وفي الفترة الممتدة بين  ١٠٠٠٠ـ ـ  ٨٠٠٠ق .م:
ٔ
استمرت هذه المجتمعات على نمط الحياة نصف المستقرة او
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
نصف الرعوية ،غير اننا اصبحنا امام ميلها لالرتباط باالرض وبحياة
ٔ
االستقرار .ويبدو ان هذا انعكاس لتطور مستمر في الفص الجداري في
الدماغ.
ٔ
ٔ
ٔ
ويشير برينتس ٕالى انه في هذه الفترة ،اصبحنا امام بوادر
ٔ
االرض والرعاة والصيادين ،والرعاة א
تقسيم للعمل ،بين حراس
ٔ
المزارعين والصيادين .ويبدو ٔ انه نتيجة ٔلعوامل االستقرار /والذي 16
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ٔاعداد سكان المواقع ،ويضرب الباحث ً
مثال حول ذلك ،ففي موقع
ً
شخصا
عينان في فلسطين ،ارتفع عدد سكان الموقع ٕالى حوالي ٢٠٠
ٔ
ً )(٢٧
بعد ان كان في الفترة السابقة حوالي  ٦٠شخصا.
وقد اصطادت مجتمعات هذه الفترة ،البقر والماعز والخنازير
ٔ الطيور ٔ
واالسماك .والتقطوا ثمار البطم واللوز
والغزالن ،كما اكلوا
والزعرور وحبوب القمح والشعير البري.
وبامكاننا تصنيف هذه المجتمعات باعتبارها مجتمعات عبور
وانتقال بين ثقافة الصيد وااللتقاطٕ ،الى ثقافة الزراعة وتدجين
ٔ
الحيوان .وقد و ّثق موقع الجرف االحمر في سورية هذه الفترة،
والذي يؤرخ في حوالي  ٩٢٥٠ق.م.
وهنا نالحظ ٔاننا ٔامام تطور معماري مهم ،تجلى في بداية ظهور
ٔ
ٔ
ٔ
االبنية المستطيلة على انقاض االبنية الدائرية ،وهذا ما سوف يؤثر
وبعمق في زيادة اللحمة االجتماعية .فالبيوت المستطيلة تتميز بقدرة
ٔ
ٔ ٔ
ا ٕالنسان على توسيعها ،في حين ان االبنية الدائرية ال تتسع ال كـثر من
شخصين .ولعل توسيع البيت المستطيل سوف يؤدي ٕالى ضم عدة
عائالت في بيت واحد ،وهنا تكمن ٔاهمية هذا المنجز لجهة التطور
الحاصل في البنى االجتماعية.

دراﺳﺎت

ٔ
وينبغي ا ٕالشارة ٕالى ان هذه الفترة شهدت حصول تجانس حضاري،
امتد من وادي النيل وحتى حوض الفرات .ويشير هورس وكوبيالند
ٔ
واورانش ـ ٕ ١٩٧٣الى سيادة نوع عرقي واحد يعرف بالعرق المتوسطي
)(٢٨
القديم.
ٔ
ٔ
والجدير ذكره هنا ،هو ان هذه الفترة تشكل المرحلة االخيرة من
ثقافة الصيد وااللتقاط في المشرق العربي .وما يميزها هو نشوء بوادر
ٔ
ٔ
اعتقاد باالجداد /عبادة االجداد ـ االرواحية /والتي تميز المجتمع
دليال ً
العشائري ـ القبلي بامتياز .وهذا يمنحنا ً
قويا على حصول تطور في
القسم الحوفي من الدماغ.
ٔ
ويوصف طقس هذا االعتقاد ،عبر فصل راس المتوفى عن جسده
ٔ
ومن ثم دفن الجمجمة منفردة داخل البيت السكني ،على ان هذا ال
يجري ٕاال لكبير القوم كـتعبير عن سلطة رمزية توحد المجتمع حول قيم
وتقاليد قبلية تقوم على رابطة الدم.
من مواقع هذه الفترة :وادي النطوف في فلسطين ،عين
ٔ
ٔ
المالحة ،وفي سورية ،المريبط وابو هريرة والجرف االحمر وبادية
الشام.
ٔ
ابتكار الزراعة  /اال لف التاسع قبل الميالد:
يقول جاك كوفانٕ :ان البيئة الطبيعية تمتلك مبادرة الحوار
ٔ
ٔ
مع ا ٕالنسان ،وهذا يعني ان التحوالت االجتماعية والثقافية يجب ان
ٔ
ً
انغماسا في الطبيعة
تنطلق على مستوى ما هو فينا ،اال كـثر
)(٢٩
وحساسية لتحوالتهأ ،اي ً
ابتداء من كائننا البيولوجي.
وعلى هذا ٕفاننا تجاه ابتكار هذا المنجز واقعون على معطيين،
ٔ
ٔ
اديا الدور الهام واالساسي في ظهوره ،عنيت :معطى الدماغ والتطورات
ٔ
الحاصلة فيه ،نتيجة جملة من االشراطات ،املتها محرضات البيئة
والوسط الطبيعي المحيط ،با ٕالضافة ٕالى اشراطات تطورية ذاتية في
الديناميكية التطورية للدماغ.
ٔ
ٔ
اما المعطى الثاني فيتحدد في ان منجز الزراعة ،هو نتاج عملية
تراكمية معقدة ،امتدت مساحتها الزمنية ً
عميقا في الزمن ،والسيما
منذ وجود ا ٕالنسان العاقل .با ٕالضافة ٕالى الدور الذي لعبته المعطيات
المناخية بما قدمته من امكانات بيئية جديدة ،شملت العالم النباتي
الطبيعي والعالم الحيواني.
ولعل ما قدمه منجز الزراعة يعبر وبقوة ،عن بدء انفصال
ٔ
المجتمعات عن الطبيعة لصالح السيطرة عليها ،بعد ان تم فهم
حركـتها و ٕايقاعها ،كذلك سوف يؤدي ذلك ٕالى تطور مهم في ٕادراك
ٔ
اهمية المكان ،ما يشي ببوادر نشوء لمفهوم الملكية بمعناه الحقيقي.
ٔ
ثم في انبثاق اقوى لمفهوم السلطة الناظمة لفاعليات المجتمع

وحركـته ،والسيما مع نشوء الزراعات المروية التي تتطلب جر الماء عبر
ٔ ٔ
السواقي او االقنية ،وما يتطلب ذلك من ضرورة وجود سلطة
اجتماعية قادرة.
ٔ
ٔ
ٔ
وتذكر االبحاث ان النواة الحضارية االولى لنشوء الزراعة ،كانت
ً
وتحديدا في المنطقة الممتدة من منطقة الفرات
في المشرق العربي،
ٔ
ٔ
االوسط ،مرو ًرا بحوضة دمشق وحتى وادي االردن .وقد تم ذلك في
ٔ
ٔ
ٔ
)(٣٠
اال لف التاسع قبل الميالد ،وقبل اي منطقة اخرى في العالم.
ٔ
ٔ
وقد اشار كوفان ٕالى المعنى التقليدي لنشوء الزراعة ،في انه
ٔ
ٔ
يرتكز في معياره الحاسم على ٕانتاج المعيشة وانه بهذا ا ٕالنتاجٕ ،انما بدا
في الواقع صعود المقدرة البشرية التي ليست حداثتنا سوى ثمرة لها.
)(٣١

ٔ
ٔ
ويوضح غواليف اهمية هذا المنجز ،حيث انه ّغير طابع التفاعل
بين ا ٕالنسان والطبيعة ،وزاد كـثي ًرا من امكانات التكيف البشري ،وهذا ما
ً ٔ
ٔ
ٔ
ً
مردودا
تماما ،اكـثر
ادى ٕالى نشوء انماط ثقافية واقتصادية جديدة
ً )(٣٢
א
واستقرارا.
وطالما تحدثنا عما قدمته الزراعة من تحريض لجهة وعي ٔاهمية 17
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المكان ،وذلك عبر تطور متبد في منطقة الفص الجداري من الدماغ،
ٔ
فان هذا توثقه المعطيات العلمية .فقد توصل العالم االميركي برايدوود
ٔ
ٕالى ان الكـثافة السكانية في المشرق العربي في ثقافة الصيد وااللتقاط
في الفترة الممتدة بين  ٢٥٠٠٠ـ ـ  ١٠٠٠٠ق .م ،لم تكن لتتجاوز ٣
ٔ
اشخاص في  ١٦٠كم ،٢وفي الفترة بين  ١٠٠٠٠ـ ـ  ٨٥٠٠ق .م،
ٔ
ً
اصبحت ١٢.٥
شخصا في كل  ١٦٠كم .٢ومع نشوء المجتمعات
ٔ
ٔ
ٔ
الزراعية االولى ،نالحظ ان في كل  ١٦٠كم ٢اصبحت الكـثافة
ً )(٣٣
السكانية  ٢٥٠٠شخصا.
ٔ
ولعلنا ندرك ان الزيادة السكانية ،وهي دليل االستقرار والتوازن،
ً
ونظما اجتماعية واقتصادية وروحية متطورة عما
سوف تفرز معايير
سبق .فقد تجذرت الحالة الحاضرة للنوع البشري منذ ذلك الحين ،وهذا
ليس فقط في مجال استثمار الوسط/ ،على حد قول كوفان ،/بل في
)(٣٤
ثقافته نفسها وفي بناه العقلية.
ٔ
ٔ
ٔ
وقد امدتنا المعطيات االثرية على ان موقع المريبط في سورية،
ٔ
ٔ
وفي النصف االول من اال لف الثامن قبل الميالد شهد زراعة القمح
ٔ
والشعير ،بما يشكل نقطة انعطاف حاسمة في ظهور الزراعة .اما لجهة
تدجين الحيوان ،فقد تم عبر سلسلة امتدت من تدجين الكلب في
ٔ
اال لف التاسع ق .م ،وتبعه تدجين الغنم والماعز والخنزير والبقر
ً
)(٣٥
وصوال ٕالى الجمل والحمار.
والحصان،

دراﺳﺎت

ولعل انعكاس ممارسة الزراعة ،سوف يتبدى على بنية المجتمع
ٓ
ٔ
ٔ
و ٕايقاعه ،فثمة االن انتظام للجماعات في اوقات معينة ،من اجل
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
البذار او الحصاد ..او الخزن والتجارة بالفائض .ما يعني اننا اصبحنا
ٔ
امام معايير جديدة ،اجتماعية واقتصادية وثقافية وفنية .ستؤدي ٕالى
نشوء معالم الثقافة الزراعية والتي سوف تتبلور على مدى العصور
الالحقة.
ٔ
والجدير ذكره في هذا المجال ،ان بنية المجتمع الزراعي في
مراحله البدئية لم تكن ً
وقفا على المزارعين ال بل كان ثمة مزارعون
ٔ
ٔ
وانصاف رعاة وصيادون ورعاة ومربو حيوانات .وقبل ان نمضي في
ٔ
مناقشة نشوء ثقافة الزراعة ،ينبغي ان نشير ٕالى مقولة برينتس ،من
ٔ
ٔ
ٔ
ان التطور الذي ادى ٕالى الثورة العمرانية ونشوء المدن االولى /في
نهاية ٔاال لف الرابع قبل الميالد ،/لم يكن ليحصل ٕاال نتيجة لظهور
الزراعة وتطورها وتقسيم العمل في الحرفة والزراعة وظهور التجارة .وان
ٔ
النمو الكبير لمردود العمل /حيث انه في الزراعة ،ازداد ا ٕالنتاج
ٔ
ٔ
خمسة اضعاف مما كان عليه في مرحلة الصيد /ادى ٕالى زيادة سريعة
ٔ
ٔ
في عدد السكان ،ما ادى ٕالى ظهور المدن الكبيرة وبروز اشكال
)(٣٦
جديدة في حياة المجتمع.
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ما يميز هذه الفترة ،هجر االنسان ً
نهائيا الكهوف والمغاور،
ٕ
ٔ
كذلك فان التجمعات السكانية الصغيرة اندمجت فيما بينها لتنشا
تجمعات كبيرة ،ذات كـثافة سكانية مهمة.
ٔ
ً
وانعكاسا للضرورة االجتماعية وقوانينها فقد بدا مخطط البيت
السكني يتحول من البيت الدائري /وهو صفة معمارية مالزمة لبيوت
ثقافة الصيد وااللتقاطٕ /الى البيت المستطيل .وقد مارس سكان مواقع
ٔ
هذه الفترة صيد االسماك والثيران وحمار الوحش .كل حسب امكانات
البيئة لجهة الثروة الحيوانية.
وفي مجال الفنون ،عثر على تماثيل حجرية وطينية في موقع
ً
شخوصا نسائية ما يدل على وجود حالة اعتقادية ما تجاه
المريبط ،تمثل
ٔ
ٔ
المراة .كما عثر على رسوم جدارية الشكال هندسية ،على جدران المنازل
ٔ
بما يذكر بمقولة يوليوس ليبس من انه كلما كانت الشعوب
ً ٔ
ٔ
ٔ
وقتا اطول
والمجتمعات اكـثر استقرا ًرا ،كلما استطاعت ان تكرس
)(٣٧
لتزيين مساكنها من الداخل والخارج بزخارف منقوشة ومرسومة.
ٔ
اما في مجال االعتقادات لهذه الفترة ،فان التطور المتبدي في القسم
ٔ
الحوفي من الدماغ والمسوؤل عن االهتمامات المعتقدية وتطورها ،ادى ٕالى
ٔ ٔ
ٔ
نشوء جملة معتقدية ،تبدا من وجود حالة اعتبارية للمراة االم رمز التجدد

ٔ
ً
وصوال ٕالى عبادة االسالف
والديمومة ،مرو ًرا بحالة اعتبارية مهمة للثور،
ٔ
/االرواحية./
ٔ ٔ
ففي مجال االعتقاد بالمراة االم ،عثر في مختلف مواقع هذه
ٔ
الفترة على تماثيل نسائية ،تدل على اهتمام واضح برمز االنوثة كما في
المريبط.
ٔ
اما في مجال الحالة االعتبارية للثور /نحن ال نميل ٕالى ما
ٔ
يسميها الباحثون »عبادة الثور« ونعتقد ان االهتمام بالثور كان من
منطلق ما يرمز ٕاليه الثور من قدرة خصبية وقوة ،ما يشي بالحماية
والتماهي ا ٕالنساني بمقدرته الحيوية والجسمانية /فقد دلت عليها
مواقع هذه الفترة عبر طقوس دفن رؤوس الثيران في جدران المنازل،
ومن ثم تطور هذا التقليد ٕالى دفن القرون فقط.
ٔ
ٔ
يشير البروفسور كوفان ٕالى ان وضع قرون الثور او جمجمته في
جدران المنازل ،تدل على حماية مطلوبة في وجه عوامل الخراب ).(٣٨
يضا الى وجود حالة اجتماعية تستوجب الحماية ٔا ً
ٔ ً
يضا
ونحن نميل ا ٕ
ٔ
א
وليس البناء او المنزل فقط.
ولعل المعطيات الحديثة تعطينا دالئل على استمرارية ما لهذه
الحالة االعتبارية ،تتجلى في وضع سكان دمشق في القرون السابقة،
حدوة حصان على باب المنزل ،ما يعطي تصو ًرا حول رمزية الحصان
ٔ
الفال الطيب ،ولو عدنا الى الوراء ٔا ً
في عودة الغائب وفي
يضا
ٕ
ٔ
الستطعنا تتبع الحالة االعتبارية لالضحية والدم عند ٕانشاء وسكن
البيوت.
ٔ
اما الحالة االعتقادية الثالثة لدى مجتمعات هذه الفترة فتتجلى
في »عبادة االسالف« ،حيث ٔاننا هنا ٔامام مجتمع قبلي ـ ـ عشائري
ٔ
ٔ
توحده رابطة الدم ،عبر روح الجد اال كبر الحامي للمجتمع ،طالما ان
ٔ
المجتمع يسير على هدي االجداد وتقاليدهم ونواميسهم .فقد عثر في
ٔ
موقع المريبط على معالم فصل راس الميت عن جسده ومن ثم دفن
الجمجمة منفصلة.
ٔ
وفي مجال صناعة االدوات ،نالحظ في هذه الفترة اختفاء
ٔ
ٔ
االدوات الحجرية الصغيرة والهندسية ،في مقابل كـثرة في االدوات
ٔ
الالزمة العمال الزراعة كالنصال والمناجل المهمة في قطع القمح
والشعير .كما عثر في هذا الموقع على دالئل مبكرة لصناعة الفخار،
وذلك عبر صناعة ٔاوان صغيرة هي ٔاالولى حتى ٓاالن في المشرق
ٔ
ٔ
العربي .ويشير بعض الباحثين ٕالى ان لهذه االواني صفة اعتقادية،
ٔ ًٔ
يضا ابانت هذه الفترة
ولم تكن تستخدم لشوؤن حياتية ومعيشية .ا
ٔ
عن ظهور معالم اولى في صقل الحجر.
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ٔ
ٔ
شكل موقع اريحا العائد لهذه الفترة ،اول موقع مشرقي وعالمي
ٔ
يدل على وجود اول مدينة في التاريخ.
ٔ
وتنبع اهمية هذا الموقع من عمرانه الضخم والمتقدم نسبة
لعصره والذي يدل بعمق على وجود سلطة اجتماعية قادرة ومنظمة
ٔ
ٔ
ومتمكنة .فقد شمل هذا الموقع على قلعة احيطت بسور طوله  ٨امتار
ٔ
ٔ
وعرضه  ٣امتار وارتفاعه  ٨.٥مت ًرا .وقد انشئ السور من الحجر،
ٔ
واستند ٕاليه برج حجري ضخم عرضه من قاعدته  ١٠امتار وارتفاعه
 ٨.٥مت ًرا ،ويقود درج نحو قمة البرج عبر  ٢٢درجة.
ٔ
وثمة خندق محيط بالقلعة عرضه  ٨امتار وعمقه  ٢.٦٠مت ًرا،
ٔ
والجدير ذكره هنا هو عدم العثور على ادوات تدل على طريقة حفر هذا
ًٔ
انطباعا ان حفر الخندق والذي شق
الخندق في ذلك العصر ،مما يعطي
ٔ
في ارض من الحجر الكلسي تم ،عبر استخدام نار قوية ثم تم تبريد
ٔ
المكان بصورة فورية بالماء ،وبذا اصبح الصخر الكلسي الهش ،سهل
الكشط.
ٔ
ٔ
وقد دلت المعطيات االثرية ،على ان سكان هذا الموقع مارسوا
الزراعة ،وقاموا بتجارة الملح الذي استخرجوه من البحر الميت ،كما
ٔ
ٔ
ٔ
انهم استخرجوا الكبريت من وادي االردن .وقد لوحظ في بعض اماكن
هذا الموقع وجود استيطان بشري مستمر على مدى  ٢٢سنة
)(٣٩
متتالية.
ٔ
وفي الرافدينّ ،عبر موقع زاوي جيمي الذي استمر حتى اال لف
الثامن قبل الميالد ،عن وجود صفات عرقية لسكانه هي على تشابه
واضح مع سكان بالد الشام ما يشكل قرابة عرقية باكرة.
وهذا ما يؤكده الروسيان رؤوف منشايف ونيقوالي ميربرت
بالقول:
ٔ
» ٕان التواصل المعروف للمجتمعات الزراعية االولى في المنطقة
السورية ،يتالئم مع الدالئل العراقية في شمالي بالد الرافدين ،وهذا
يدل على وجود نظم لالتصاالت والعالقات الحضارية في مراحل
)(٤٠
موغلة في القدم«.
الجدير ذكره هنا ،هو العثور على خرزة مصنوعة من النحاس ،ما
ً ٔ
انطباعا على اول دليل لظهور النحاس واستخدامه قبل عصره
يعطي
ٓ
)(٤١
بعدة االف من السنين.
ٔ
وثمة مواقع اخرى في الرافدين مثل :كريم شاهير ،نمريك .وفي
ٔ
ٔ
سورية :الشيخ حسان وتل اسود والجرف االحمر ،وفي فلسطين
ٔ
ٔ
ٔ
واالردن :جلجال ،ابو سالم ،اريحا ،ووادي فالح.

الفترة بين  ٧٦٠٠ـ ـ  ٦٠٠٠ق .م:
ٔ
سوف نالحظ انه وباطراد مع الزمن ،سوف تتراكم المعطيات
الحضارية والمنجزات ،طالما ٔان ثمة تطو ًرا ً
مهما مازال يحصل في
البنية الدماغية ا ٕالنسانية ،وكذلك في حدة التفاعل المجتمعي
ٔ
ا ٕالنساني ـ ـ البيئي المتبادل .مع مالحظة انه وضمن حركة التاريخ
ٓ
انذاك وحركة المجتمعات سوف تتباين الحركة تلك بين مواقع
ٔ
ٔ
ٔ
تنشا مواقع جديدة ً
تبعا لغياب مواقع اخرى ،وقد
واخرى ،فقد
ٔ
يستمر استيطان لمواقع ولعدة عصور ،ونحن في اتجاه بحثنا ناخذ
ٔ
بالخطوط االساسية والعريضة ،لمجمل حركة المجتمعات وتطورها
ٔ
ٔ
دون ان نعير التفاصيل سوى االهمية التي تستحقها ،وال سيما في
ٔ
ً
طبيعيا ٔان نعرف ان هذه
حال حصول تطور لمنجز ما .لهذا فقد صار
ٔ
ً
ً
وطبيعيا في مجمل اوجه النشاط
الفترة شهدت تطو ًرا در
اماتيكيا
والفعالية البشرية على صعيد مجتمع المشرق العربي القديم.
فقد شملت الزراعة ٓاالن معظم مجتمعات المشرق وتطور
ٔ
التدجين وكاد المخطط المستطيل للبيوت ان يسود بالكامل.
א
ٔ
ٔ
وعلى صعيد االدوات ها نحن امام تطور في تقنيات الصناعة
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ٔ
ً
التصاقا بين
وطبيعي مع زيادة اللحمة االجتماعية ،ان نالحظ
ٔ
البيوت السكنية التي اخذت طابع االستقرار الدائم ،وترسخ تقاليد
ومعايير مجتمعية تشمل كامل المجتمع الزراعي مع ظهور التنظيم
الجماعي الدقيق والتعاون كذلك.
والشيء الالفت في هذه الفترة وال سيما في حدود  ٦٥٠٠ق .م
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
اننا اصبحنا امام تطور في استخدام وسائل الري الصناعي ،عبر االقنية
والسواقي ..ما سوف يؤدي ٕالى نشوء زراعات مروية /غير بعلية/
كالكـتان ً
مثال.
ٔ
وكما اسلفنا فان تطور تقنيات الري والسيما الصناعي ،يحتم
وجود سلطة قادرة ومنظمة.
ٔ ٔ
ٔ
والجدير ذكره هنا ،هو انه في عمارة الفترة هذه نشات اقنية
تصريف داخل المنازل ما يشكل تطو ًرا ً
مهما في هذا المجال.
ٔ
ٔ
ومن مواقع هذه الفترة ،المريبط وابو هريرة وتل اسود وتل
ٔ
ٔ
غريفة واوغاريت وبقرص في سورية .وفي االردن وفلسطين ،مواقع
ٔ
البسطة وعين غزال وبانحا واريحا .وفي الرافدين موقع جرمو وتل
ٔ
المغزلية وقد ابان موقع بقرص في سورية ) ٦٥٠٠ـ ـ  (٦٠٠٠ق .م ،عن
ٔ ٔ
ٔ
دليل نشوء اول قرية منتظمة في ذلك الحين حيث يبدو انها انشئت
وفق مخطط معماري مسبق .ما يدل على تطور مهم في الفص الجبهي
والصدغي.
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ٔ
ويمكننا رصد اهم خصائص هذه الفترة والتطور المتبدي في
ذهنية مجتمعاتها بما يلي:
ٔ
ٔ
ـ ـ نشوء المعابد ،حيث ابان موقع اريحا العائدة لهذه الفترة عن
ٔ
ٔ
ٕانشاء اول مبان ذات وظيفة اعتقادية والجدير ذكره هنا هو ان السلطة
ً
تاريخيا.
المعتقدية سبقت السلطة السياسية في النشوء
ـ ـ استمرارية اعتقاد »عبادة االجداد« القبلي الطابع .وهذاما دلت
عليه مواقع المريبط والشيخ حسن.
وقد تطورت تقنية طقوس هذه العبادة عبر عدم اال كـتفاء بدفن
ٔ
الجمجمة في جدران البيوت او وضعها على تماثيل ٕانسانية .بل
ٓ
ٔ
اصبحنا االن مع نشوء لظاهرة »الجماجم المقولبة« ،حيث تكسى
الجمجمة /بعد تنظيفها /بالجص وتصبغ باللون البني الفاتح بما يماهي
بشرة ا ٕالنسان ،ثم تنزل العيون بالصدف ٔاو القواقع وترسم خطوط
بنية بالمغرة الحمراء داللة على الشعر.
ٔ
ٔ
وقد امدتنا مواقع اريحا وبيسامون وتل الرماد ،بنماذج من هذه
الجماجم المقولبة.
ٔ
ٔ
اما موقع تل المغزلية في الرافدين ،فقد كشفت التنقيبات االثرية
ٔ
عن سور حجري كبير ،يعطي داللة على اقدم بناء عسكري في تلك
)(٤٢
المنطقة.
التطور الثقافي في الفترة بين  ٦٠٠٠ـ ـ  ٤٠٠٠ق .م:
لعل ما يميز هذه الفترة ،هو االستمرار التصاعدي للتطور
ٔ
ٔ
المتبدي في كافة اوجه الحياة .فالى جانب اتساع صناعة االواني
ٔ
الفخارية ،استمرت ظاهرة عبادة االجداد.
ودل موقع الكوم في البادية السورية ،على ممارسة الزراعة
المروية عبر جر المياه من الينابيع ٔاو ٔاالنهار /الفرات ً
مثال./
ويالحظ ٔانه مع  ٥٠٠٠ق .م ،دخل الجناح الشرقي للمشرق
العربي/الرافدين /في العصر الحجري النحاسي ً
سابقا الجناح الغربي
/بالد الشام /الذي استمر على ثقافته الزراعية.

)(٤٣

وبشكل عام ،سادت في هذه الفترة الثقافة الزراعية عبر قرى
دائمة ومستقرة ،مارست الزراعة والتدجينٕ ،الى جانب وجود ثقافة
رعوية ذات قرى صغيرة ومؤقتة مارست التنقل والرعي.
ٔ
ٔ
والشيء الالفت في هذه الفترة والسيما في بدايتها ،ان موقع ام
ٔ
ٔ
الدباغية الرافدي ابان عن منجز معماري مهم سوف يكون له اهمية
ٔ
كبيرة مع العصور الالحقة ،وذلك عبر الكشف عن اقدم نموذج
)(٤٤
معروف للقوس في المشرق العربي القديم.

ٔ
كذلك تشير المعطيات االثرية ٕالى تشابه كبير بين معطيات هذا
الموقع وموقعي بقرص والكوم في سورية .وكشف موقع حسونة
ٔ
ٔ
الرافدي عن اول عملية لشي الفخار في افران.
ٔ
ٔ
وفي موقع سامراء /حوالي  ٥٣٠٠ق .م ،/ادت الكشوف االثرية
ٕالى الكشف عن استخدام سكان الموقع القوالب الخشبية للمرة
ٔ
االولى ،لتكييف اللبن وذلك في تشييد جدران المنازل .وهذا يعطي
ً
انطباعا عن مدى التطور الذي حققته البنية الدماغية لجهة ا ٕالدراك
العميق المركب.
ومن مواقع هذه الفترة ،العمق والكوم في سورية ،وادي
ٔ
اليرموك ،عسقالن ،اريحا في فلسطين .وموقع يريم تبة ،الثالثات،
ٔ
كول تبة ،نينوى ،ام الدباغية.
وفي حوالي  ٥٥٠٠ق .م ،سوف نشهد قيام ثقافة تل حلف في
شمال شرق سورية ،حيث امتدت من دجلة والموصل مرو ًرا بنهر البليخ
ٔ
ٔ
والخابور ،وحتى سواحل المتوسط وقد شملت تاثيراتها ايضا منطقة
א
الخليج العربي.
وبشكل عام ،يالحظ في هذه الفترة رسوخ التقاليد الزراعية،
ٔ
ٕالى جانب التمكن من تقنيات زراعية جديدة تجلت في استنبات انواع
ٔ
جديدة مثل العدس والحمص والفول واشجار الكرمة والتين والزيتون
والنخيل.
ٔ
وفي مجال العمارة ،يالحظ ظهور القرميد المشوي الول مرة
ٔ
في مجال البناء ،كما قامت االبنية العامة ذات الوظيفة الشعائرية
)(٤٥
واالعتقادية /المعابد./
ويمكننا في هذه الفترة التمييز بين المجتمعات الزراعية
المستقرة والتجمعات الرعوية .وفي مجال الحياة الروحية ،نالحظ
تطو ًرا في اعتقادات ٔاالم  /الرمز ،باالضافة ٕالى االهتمام االعتباري
بالثور.
ٔ
اما في مجال صناعة الفخار ،فقد اتسعت صناعته وتطورت،
ٔ
ٔ
حيث نشات مراكز حرفية كبيرة ،ادت ٕالى ٕانتاجه بكميات وفيرة
)(٤٦
ساهمت في جعله مادة تجارية رابحة ورائجة.
ٔ
ٔ
وتنبغي ا ٕالشارة ٕالى ظهور ابنية دائرية في هذه الفترة ،يعتقد انها
ٔ
لغاية تعبدية /معابد ./ومن اهم مواقع هذه الفترة :تل كشكشوك ،تل
ٔ
عقاب ،شاغار بازار ،شمس الدين طنيرة ،راس الشمرة ،تل صبي
ٔ
ابيض ،شمشارا ،يريم تبه ،العربجية.
وقد انتهت الفاعلية الحضارية لثقافة حلف في حوالي ٤٥٠٠
ق .م ،لينتقل الفعل الحضاري ٕالى الجنوب الرافدي عبر ثقافة العبيد.
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ٔ
والعبيديون ذوو اصول مشرقية محلية ،ظهروا حوالي ٥٠٠٠
ٔ
ق .م ،وبدات فاعليتهم الحضارية حوالي  ٤٥٠٠ق .م ،واستمروا حتى
ٔ
ٔ
ٔ
 ٣٥٠٠ق .م .ويبدو ان لهذه الثقافة شان كبير وتاثير مهم في وضع
ٔ
حجر االساس للبنى الحضارية الالحقة.
ولعل البيئة الطميية والمستنقعية للجنوب الرافدي ،حيث
ٔ
ٔ
نشات الثقافة العبيدية ،حتمت التفاعل مع البيئة باسلوب مغاير عن
ٔ
اساليب الثقافات الشمالية .لهذا نجد سكان مواقع العبيد قد عمدوا
ٔ
ٕالى السيطرة على الطبيعة عبر قيامهم بمكافحة ملوحة االرض،
وتجفيف المستنقعات ،ومارسوا الزراعة المروية باقتدار.
ٔ ٔ
وفي مجال العمارة ،انشاوا بيوتهم من الطين والقصب
/بحسب امكانات البيئة عندهم ./ونظ ًرا الستخدامهم تقنيات الري
ٔ
الصناعي /بحسب اشراطات البيئة ،/فقد ادى هذا ٕالى ضرورة نشوء
ٔ
ٔ
سلطة اجتماعية منظمة وبنى اجتماعية متطورة .االمر الذي ادى ٕالى
ٔ
تشكل القاعدة المادية ـ ـ االجتماعية النبثاق المدن االولى في نهايات
ٔ
اال لف الرابع قبل الميالد.
وقد شملت ثقافة العبيد مدى امتد من طوروس حتى الخليج
ٔ
ٔ
العربي ،ومن زاغروس ٕالى البحر المتوسط ومن اهم مواقعها :اريدو
ٔ
ٔ
وحجي محمد .بحيث اصبحنا مع  ٤٥٠٠ق .م ،اما حضارة متجانسة
شملت من عربستان ٕالى سواحل المتوسط ،ومن زاغروس حتى
)(٤٧
سواحل الخليج العربي والبحرين والجزيرة العربية.
ٔ
اشادت الثقافة العبيدية معابدها الضخمة ذات الطوابق ،كما
ٔ
وبنت معابد على مرتفعات طبيعية او اصطناعية ،وهذا ماسوف
يشكل بداءة ابتكار الزقورات في العصر الالحق.
ٔ
ٔ
وتنبغي االشارة ٕالى ان ٕاشادة المعابد على اماكن مرتفعة ،تدل
ٔ
على حصول تطور عميق في القسم الحوفي او الطرفي من الدماغ ،عبر
ٔ
بداءة وعي السماء  /اال لوهة ،كبعد ماورائي عال .وان بناء المعابد بهذه
الطريقة غايته محاولة التقرب من التجلي ا ٕال لهي ،ما يعني هنا بداية
ٔ
ٔ
ٕادراك البعد السماوي لال لوهة ،وهذا براينا يشكل نقطة انعطاف مهمة
ٔ
في نشوء فكرة اال لوهة على صعيد الفكر ا ٕالنساني.
ٔ
ٔ
وهذا يستتبع التاكيد على ان السلطة الدينية ،سبقت السلطة
ً
تاريخيا.
السياسية في النشوء
وفي مجال الحرف ،تم في هذه الفترة ابتكار الدوالب البطيء
في صناعة الفخار .ومن مواقع هذه الفترة :العربجية ،تبة غورا،
حمرين ،وذلك في شمال الرافدين ،حيث مارس السكان الزراعة
ٔ
ٔ
البعلية واشادوا بيوتهم وادواتهم من الحجر ،بحسب امكانات البيئة.

ٔاما المواقع الجنوبية الرافدية فقد مارس سكانها ،الزراعة المروية
ٔ
ٔ
ٔ
وشيدوا ابنيتهم وادواتهم من الطين والقصب ،وصنعوا ادواتهم من
)(٤٨
الطين.
ومع  ٤٠٠٠ق .م ،ابتكر الدوالب السريع في صناعة الفخار ،ما
ٔ
ٔ
ادى ٕالى انعكاس ايجابي على ٕانتاجيته وتقنياته .ويبدو انه في هذه
الفترة عرف السكان المالحة ،بدليل العثور على مواقع هذه الثقافة في
ٔ
قطر والبحرين والجزيرة العربية .وباستطاعتنا القول انه حتى نهاية
ٔ
هذه الفترة ،لم يعثر على اي دليل لوجود سلطة سياسية عبر وجود
ّ ٔ
ٔ
المسيرة المور المجتمع ،السلطة
قصر او ما شابه ،وبقيت السلطة
الدينية.
       

ٔ
ٔ
يميل الباحثون ٕالى اعتبار ان ثمة اسبقية لالستقرار على
الزراعة ،ولكن االستقرار بمعناه الحقيقي بما يشمل الديمومة
ٔ
واالستمرارية ،نعتقد انه رافق الفاعليات الزراعية وترسخ باطراد مع
ممارسة الزراعة.
א
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فائض المنتج الزراعي سوف يحتم التفكير بالتبادل التجاري ،ولو في
نسق المقايضة ،وهذا ما يحتم ٕايجاد ٓالية للتفاعل والتواصل التجاري
بين المجتمعات ،وقد قدمت مواقع عديدة في المشرق العربي دالئل
باكرة حول نشوء طور ابتدائي من ٔانماط التواصل هذه تجلى في العثور
ٔ
على بدايات استعمال ادوات خاصة مرفقة برموز و ٕاشارات تحدد ماهية
السلع الواردة في التبادل التجاري.
ولعل هذا يشير ٕالى التوازي ٕالى حد ما بين ظهور الزراعة ونشوء
البدايات الممهدة لظهور الكـتابة .وهذا ٔاالمر يشير بوضوح ٕالى التطور
ٔ
الحاصل في الفصوص الدماغية االربعة ،با ٕالضافة ٕالى التنسيق العالي
ٔ
ٔ
المستوى فيما بينها والذي ادى ٕالى ٕايجاد اشكال معينة ذات وظيفة
حسابية ـ ـ تجارية.
ٔ
و ٕان العثور في موقع الجرف االحمر  ٩٢٥٠/ق .م /على قطع
من البازلت محفور عليها وجوه حيوانية وخطوط مبهمة ،ربما يشي
ٔ
بمخاض اولي حول بدايات نشوء بواكير التفكير الذهني بالتعبير عن
ٔ
ٔ
منتج ما» .فالكـتابة السومرية االولى على الواح من الصلصال ،كانت
تذكر بشكل كبير بالصور الرمزية وبالرسوم الواقعية التي تشير ٕالى
ٔ
ٔ
)(٤٩
االشياء والتي تمثل بكـثرة في منحوتات الجرف االحمر«.
ٔ ٔ
ويشير ميشيل بروز وفيليب تالونٕ ،الى ان الواح هذا الموقع
ٔ
تشكل اولى المحاوالت لترجمة الفكر بالكـتابة ،با ٕالضافة ٕالى
)(٥٠
تعاصرها مع بداية عصر الزراعة.

دراﺳﺎت

ٔ
وحول ارتباط الزراعة باوليات الكـتابة يشير الدكـتور عدنان البني
الى ٔانه سبق الكـتابة طور ممهد لها ،استخدم فيه االنسان ٔا ً
شكاال من
ٕ
ٕ
الطين لتوصيف منتجات الزراعة من حبوب وفاكهة وزيوت وغير ذلك
من الماشية المدجنة ،وذلك في عمليات التجارة وتبادل
)(٥١
المنتوجات.
وكان ٔاوبنهايم قد تحدث عن نظام للجرد في مدينة نوزي
ٔ
ٔ
الرافدية وذلك في منتصف اال لف الثاني قبل الميالد ،حيث اشار ٕالى
ٔ
انه ٕالى جانب الكـتابة المسمارية كان ك ّـتاب القصر يلجؤون ٕالى طريقة
قديمة في ٕاجراء الحسابات وذلك بواسطة »فيش« حسابية خاصة،
ٔ
حيث كان يرمز لكل حيوان بفيشة معينة ،ولوحظ انه في حال سوق
ٔ
قطيع ٕالى مدينة اخرى ،كان يتم تحويل الكمية الالزمة من الفيش ٕالى
ٔ
ٔ
ٔ
المدينة االخرى .وقد ابان الكشف االثري عن وجود  ٤٨فيشة وضعت
ضمن لوحة طينية مجوفة شبيهة بالمغلف ،كـتب على جدرانها
با ٕالشارات المسمارية ٢١ :نعجة ٦ ،حمالن ٨ ،خرفان٦ ،
)(٥٢
عنزات...الخ.
ٔ
والحقيقة ان هذا النوع من الجرد الحسابي يعود /حسب
ٔ
الدالئل االثريةٕ /الى حوالي  ٨٠٠٠ق .م .فقد عثر على هذه الفيش في
ٔ
ٔ
المشرق العربي القديم في مواقع عدة اهمها :المريبط ،ابوهريرة ،تل
ٔ
ٔ
ٔ
اسود ،تل غريفة ،راس الشمرة ،تل براك ،تل حلف ،اوروك.
ٔ
وقد درست الباحثة االميركية دينيزا شمندت بيسيرا ،هذه
ٔ
الفيش وتوصلت ٕالى انها كانت تستخدم في عملية جرد المؤن الواردة
)(٥٣
والصادرة.
صنعت هذه الفيش من الطين وشويت على النار ويبلغ
جحمها  ١ـ ـ  ٣سم ٔواخذت ٔا ً
شكاال مختلفة ،كروية ،مخروطية،
استوانية ،قرصية ،هرمية ثالثية السطوح.
ٔ
وتظهر على بعضها حفيرات وتجاويف واخاديد منجزة بالعصا
ٔ
قبل الشي .ولوحظ ان ثمة فيش تحوي علىثقوب معينة .وتعتقد
ٔ
ٔ
الباحثة ان لكل شكل محزوز اومرسوم معناه ولكل ٕاشارة ٕاضافية
ٔ
مدلولها الخاص .وال تقتصر مهمتها على العدد والتعداد بل ان لها
ٓ
ٔ
عالقة بتبادل السلع على انواعها في عمليات تجارية انذاك.
ٔ
وتشير بيسيرإ ،الى ان هذه التسجيالت سابقة للكـتابة ،وقد
ٔ
انتشرت هذا الفيش في كامل المشرق العربي القديم وذلك في اال لف
ٔ
الرابع قبل الميالد .ولوحظ ان انتشار هذه الفيش يتطابق مع مناطق
ٔ
تشكل االقتصاد الزراعي والمناطق التي اخذ سكانها في مرحلة التحول
ٔ
ٔ
من حياة الصيد وااللتقاط ٕالى حياة الزراعة والتدجين اي من اسلوب
ٔ
الحياة المتنقل ٕالى اسلوب الحياة الحضري.

واستمر نظام الفيش من  ٨٠٠٠وحتى  ٤٠٠٠ق .م على حاله.
ٔ
ً
جديدا ،عبر ظهور
وبالتدريج اخذ التطور في تقنيات الفيش منحى
ٔ
فيش ذات اشكال مثلثية وشبه معين ،مزودة ٕباشارات وعالمات
ٔ
ٕاضافية كالحفر والتظليل ،واصبحت قادرة على ٕاعطاء معلومات
ٔ
مفصلة عن نوعية المواد المرموز ٕاليها بالنماذج االساسية من الفيش.
ٔ
ومع حوالي  ٣٥٠٠ق .م ،اصبحت هذه الفيش توضع داخل
ٔ
مغلفات طينية على شكل كرات مجوفة ،وقد عثر على هذا النوع في اوروك
وحبوبة كبيرة.
ثم بين  ٣٥٠٠ـ ـ  ٣٢٠٠ق .م ،تطورت التقنية ٕالى وضع
بصمات خاصة على الجدار الطيني للمغلف الكروي ،لتمييز محتويات
ٔ
ً
مستخدما حتى  ١٥٠٠ق .م.
االغلفة .وبقي هذا النمط
ٔ
وتشير الباحثة ٕالى ٔان المغلفات ذات البصمات كانت االساس
الذي قام عليه ،مجمل نظام الكـتابة المسمارية .وعثر على نماذج هذا
ٔ
النمط في اوروك وخفاجي وحبوبة كبيرة وجبل عارودة وماري.
وقد لخصت الباحثة نظريتها ،في الوصول ٕالى الكـتابة
ً
انطالقا من الفيش عبر المراحل التالية:
التصويرية
ٔ
في  ٨٠٠٠قبل الميالد ،ظهرت الفيش ثالثية االبعاد.
في  ٣٣٠٠ق .م ،ظهرت المغلفات الحاوية على الفيش ذات
البصمات.
ٔ
في  ٣٣٠٠ـ ـ  ٣٢٠٠ق .م ،ظهور اللوحات االولى ذات
البصمات.
في  ٣١٠٠ق .م ،ظهور الكـتابة التصويرية ومن ثم تطورها ٕالى
الكـتابة المسمارية.
ائدا ٔوا ً
لقد لعب ابتكار الزراعة ،دو ًرا ر ً
ساسيا في تطور الحياة
البشرية ،ولعل معظم المنجزات التي ّ
ستميز العصور التاريخية،
تستند في بواكيرها على الثقافة الزراعية التي خرج من رحمها ،التجارة
واالقتصاد والكـتابة والمعتقدات الكبرى في الحياة ا ٕالنسانية.
يقول جاك كوفان :يعد المنعطف الذي سمي بالثورة النيوليتية
/الزراعةٔ ،/احد ٔاكـثر المنعطفات ً
حسما من بين منعطفات التاريخ البشري
ٔ
الكبرى ،فهو بداية اولى معالجات نوعنا لوسطه الطبيعي ،والتي تشكل
ٔ
مباشرة اصل قدرته الحالية .وبالتالي فان تحليل هذا التحول ،في شروطه
ٔ
)(٥٤
واسبابه ،غاية ضرورية لمن يهتم بمستقبل الحضارة.

א
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)(٢٤

ٔ
ٔ
) (١سلطان محيسن .الصيادون االوائل .دار االبجدية .دمشق١٩٨٩ .
) (٢نعتقد ٔان استخدام مصطلح البدئيةٔ ،افضل من البدائية في الشارة ٕالى
ٔ
الشعوب التي وجدت في مطالع الوجود ا ٕالنساني على االرض .والحقيقة ٔانه لوال
ٔ
منجزات هذه الشعوب والتجمعات والرصيد التراكمي الحضاري الذي انجزته،
لما ٔامكن للحضارة البشرية ٔان تصل ٕالى ما وصلت ٕاليه في عصرنا الحديث.
ٔ
) (٣يقول الفرنسي جاك كوفان في كـتابه »االلوهية والزراعة«ٕ :ان البيئة الطبيعية
ٔ
تمتلك مبادرة الحوار مع ا ٕالنسان ،وهذا يعني ان التحوالت االجتماعية
ٔ
ٔ
ً
انغماسا في الطبيعة،
والثقافية ،يجب ان تنطلق على مستوى ماهو فينا اال كـثر
وحساسية لتحوالتها ٔاي ً
ابتداء من كائننا البيولوجي.
) (٤محيسن .مرجع سابق.
) (٥كارل ساغان .تنانين عدن .ت :نافع لبس .اتحاد الكـتاب العرب .دمشق.
١٩٩٦
) (٦المرجع السابق.

)(٢٥
)(٢٦
)(٢٧

المرجع السابق.
ٔ
الحوليات االثرية السورية .عدد ١٩٩٤ .٤٣
ٔ
ٔ
محيسن .المزارعون االوائل .دار االبجدية .دمشق١٩٩٤ .
ٔ
بورهارد برينتس .نشوء الحضارات القديمة .دار االبجدية .دمشق١٩٨٩ .

(28) Hors, cope land, aurenche, les industir Paliolitique du
proche - orient 1973.
) (٢٩كوفان .مرجع سابق.
) (٣٠المرجع السابق.
) (٣١المرجع السابق.
) (٣٢غواليف .مرجع سابق.
) (٣٣الجديد حول الشرق القديم .مجموعة باحثين .دار التقدم .موسكو١٩٨٨ .
) (٣٤كوفان .مرجع سابق.
ٔ
) (٣٥محيسن .المزارعون االوائل .مرجع سابق.

) (٧د .عبد الستار ابراهيم .ا ٕالنسان وعلم النفس .عالم المعرفة .الكويت.١٩٨٥ .
عدد ٨٦

) (٣٦برينتس .مرجع سابق.

) (٨ساغان .مرجع سابق.

) (٣٧يوليوس ليبس .بدايات الثقافة ا ٕالنسانية .وزارة الثقافة .دمشق١٩٨٨ .

) (٩المرجع السابق.

) (٣٨كوفان مرجع سابق.

) (١٠كارل غوستاف يونغ .علم النفس التحليلي .دار الحوار .سورية١٩٨٥ .

) (٣٩برينتس .مرجع سابق.
ٔ
) (٤٠الحوليات االثرية السورية.٢٠٠١ .٤٤ .
ٔ
) (٤١محيسن .المزارعون االوائل .مرجع سابق.

) (١٣محيسن .مرجع سابق.

) (٤٢المرجع السابق.

) (١١ابراهيم .مرجع سابق.
) (١٢يان ايلينيك .الفن عند ا ٕالنسان البدائي .دار الحصاد .دمشق١٩٨٥ .
) (١٤المرجع سابق.

) (٤٣المرجع السابق.

) (١٥المرجع سابق

) (٤٤المرجع السابق.

) (١٦المرجع سابق.

) (٤٥المرجع السابق.

) (١٧المرجع سابق.

) (٤٦برينتس .مرجع سابق.

) (١٨المرجع سابق.

) (٤٧محيسن .مرجع سابق.

) (١٩المرجع سابق.

) (٤٨المرجع السابق.

(20) leroi - gourhran. l’evolution de vegetion au moyen
orient. lorsderniers 10000 ans. palermo 1983.
) (٢١بيتر فارب .بنو ا ٕالنسان .ت :زهير الكرمي .عالم المعرفة .١٩٨٣ .٦٧
الكويت.
ٔ
) (٢٢جاك كوفان .اال لوهية والزراعة .ت :موسى الخوري .وزارة الثقافة .دمشق
١٩٩٩
ٔ
) (٢٣غواليف .المدن االولى .دار التقدم .موسكو١٩٨٩ .

(49) le poins, hebdomadaire, 1996/12/7 Lemonde.
(50) en syrie aux origines de l’écriture - brepols.
) (٥١د .عدنان البني .المدخل ٕالى قصة الكـتابة في الشرق العربي القديم.
دمشق٢٠٠١ .
) (٥٢الجديد حول الشرق القديم .مرجع سابق.
) (٥٣المرجع السابق.
) (٥٤كوفان .مرجع سابق.

   





دراسات في حضارة المشرق العربي القديم .مركز ا ٕالنماء الحضاري .حلب .سوريا ٢٠٠٣ .
العبرانيون في تاريخ المشرق العربي القديم  .دار الرائي  .دمشق ٢٠٠٤.
ٔ
ٔ
مملكة ماري وفق احدث الكشوفات االثرية  .دار الرائي .دمشق ٢٠٠٥.
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ٔ
حرص الخاصة من المجتمع المصري القديم على اقامة حفالت
ٓ
السمر والمادب بجانب االحتفاالت القومية والدينية وحفالت الزواج،
ٔ
فلم يقتنع سراة المصريين بما كان يقام في االعياد من حفالت ولكنهم
ٓ
كانوا يخلقون الفرص التي تهيئ لهم ٕاقامة المادب والوالئم ومجالس
السمر والحفالت الخاصة.
وكان االستعداد للوليمة يصاحبه نشاط كبير في المخازن
ٔ
ٔ
والمطابخ وكافة ارجاء البيت ،ويذبح ثور ويسلخ ويقطع ٕالى اجزاء وفقا
ٔ
الصنافها المختلفة ،فمنها العكاوى )يوف ن بح( والفخذة )سوت(
والركبة )يوع( ،وتجهز قطع الشواء والتوابل والصلصة ،ويشوى ا ٕالوز
على النار ويتم ٕاعداد جرار الجعة والنبيذ والمشروبات الروحية ،وتوضع
ٔ
الفاكهة في االطباق والسالل على شكل الهرم ،وتحفظ جميع تلك
ٔ
االطعمة بعيد عن الذباب.
ٔ
وتستخرج الكؤوس الذهبية والفضية واالطباق المصنوعة من
المرمر والفخار المطلي ويبرد الماء في االزيار ،ويتم غسل وتنظيف
ٔ
جميع ارجاء المنزل والممرات التي بالحديقة ،كما يستدعى الموسيقيون
والمغنون والراقصون من الجنسين ويستعد البوابون الستقبال
الضيوف فال يبقى بعد ذلك ٕاال حضور المدعوين.
وكان الستقبال المدعوين طقوس خاصة ،حيث يجلس رب
البيت في حجرة االستقبال الستقبال المدعوين كما كان يفعل
ٔ
الفرعون ،وكان االوالد والخدم هم الذين يستقبلون القادمين من
المدعوين .و ٕاذا كان من المتوقع حضور شخصيات عظيمة كان يقف
رب البيت على مقربة من مدخل البيت الستقباله.
وكان المصري القديم يتبادل دائما عبارات التحية والمديح و ٕان
استنفذ كل عبارات المديح تحدث عن الفضائل ،ومن تلك العبارات
ٓ
التي ترجع ٕالى عهد الرعامسة " فلتحل نعمة امون في قلبك ولتمنحك
ٔ
ٔ
شيخوخة سعيدة" ويوجد عبارات اخرى مثل " مرحبا  ،مرحبا " او
ٓ
ٔ
"خبز وجعة" او يستنزلوا بركة اال لهة على القادمين مثل " حياة وصحة
ٓ
ٓ
ٓ
وقوة بحق امون رع ٕ " "..الى جميع اال لهة واال لهات في البالد الطيبية
ٔ
ان تمنحك الصحة والحياة "

ٔ
بعد ان يتبادل المدعوين عبارات التمنيات والتحيات ويتم
ٔ
العناق الطويل ،وبذلك لم يبق ٕاال الجلوس واالحتفال فيجلس اصحاب
المنزل على مقاعد ذات ظهور عالية وكلها زخارف زينت بالذهب والفضة
والفيروز والعقيق والالزورد ،وتخصص بعض المقاعد الفاخرة لكبار
ٔ
ٔ
المدعوين ،اما الباقون فيجلسون على مقاعد على شكل حرف )  (xاو
ٔ
على مقاعد ذات قواعد راسية.
ٔاما الخدم والخادمات فكانوا يطوفون بالمدعوين ،وظهرت صور
الخادمات دائما صغيرات السن وجميالت ،وغالبا يرتدين مالبس
ٔ
شفافة ٕالبراز مفاتن اجسامهن ،وكن يضعنا غالبا عقد وحزام.

א

ٔ
وكانت اول مراحل االستقبال هي توزيع زهور اللوتس على
ٔ
الرجال والنساء ،حيث يمسك بها كل فرد في يده ثم ال نلبث ان نجد
ٔ
كال من النساء والرجال يضعون فوق رؤوسهم اقماع بيضاء اللون ،كما
ٔ
ٔ
ٔ
نجد ان الخادمات تضع تلك االقماع ،ويوجد بتلك االقماع دهان
ٔ
ٔ
معطر ،كما يوضع ٔا ً
يضا الدهان المعطر فوق راس ًكل من اصحاب
المنزل والفتيات الصغيرات ،فلقد كان العطر دائما عادة ضرورية من
اجل جعل اليوم سعيد ،حيث كان الغرض منه ٕاخفاء روائح الجعة
والنبيذ واللحوم المشوية.
وبعد ذلك يحين موعد تقديم ما تم ٕاعداده من طعام وحلوى
لهذه الحفلة ،وتتكون المائدة من الخبز والبيرة ،وشرائح سميكة من
اللحم المشفي وقطع كبيرة من اللحم المشوى ،والخضروات المتبلة
ولحم الدجاج ،والكيك والحلويات ،والفواكة وقشطة اللبن.
ٔ
الواقع ان؛ المصري القديم من الخاصة كان لديه الكـثير من
ٔ
اوقات الفراغ ،فكان يشغلها بالصيد في الصحراء ٕالى جانب التنزه
والزيارات المقدسة للمعابد ،با ٕالضافة ٕالى ٕاقامة الحفالت والوالئم التي
كان يصاحبها ً
دائما الموسيقى والغناء.
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أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ

فرط ما تطارحنـا وتسـاءلنا حـول ابـن خلـدون ،حتـى
لتمنيناه لو كان حاضرا معنا ليجيبنا مباشرة عمـا بـدا
ٔ
ٔ
ٔ
لنــا غامضــا مــن مالمــح شخصــيته او مالمــح فكــره ،او همــا معــا .ذلــك ان
ٔ
الباحــث ال يقــول كلمتــه وينصــرف ،كمــا اعتقــد فيلســوف اثينــا القــديمٕ ،اال
ٔ
ٕاذا ك ــف ع ــن التفكي ــر ،اي الوج ــود ،ول ــو دع ــي لق ــول نف ــس الكلم ــة ف ــي
ٔ
ٔ
ٔ
مناسبة اخرى ،لقالها بشكل مختلف ،على االقـل معدلـة او مضـافا ٕاليهـا.
ٔ
ٔ
لهذا السبب بالضبط كان افالطون يحتقر الكـتابـة ،ويفكـر فيهـا علـى انهـا
تكنولوجي ـ ـ ــا خارجي ـ ـ ــة ،دخيل ـ ـ ــة ،عل ـ ـ ــى الفك ـ ـ ــرٕ :انه ـ ـ ــا الك ـ ـ ــالم المي ـ ـ ــت
البارد،الشــبيه بالشــيء ،عكــس الشــفاهية الدافئــة النابضــة بالحيــاةٕ :ان ـك
ٔ
لــو ســالت الشــفاهي حــول مــا يبــدو لــك غامضــا مــن قــول ،فسيفســر لــك
ٔ
بعــض الغم ــوض ،فيم ــا يظــل ال ــنص المكـتــوب يــردد نف ــس االش ــياء ٕال ــى
ٔ
االبد ،حتى لو كانت خاطئة بليدة.
ٔ
لمناول ــة فك ــر الرج ــل نج ــدنا ام ــام م ــداخل متع ــددة ،ولق ــد فك ــرت
ٔ
طويال في المدخل المناسب لـورقتي هـذه ،فلـم اجـد ٕاال ذكـرى ،جمعتنـي
ٔ
ب ــه يوم ــا ،ف ــي لق ــاء ج ــدي س ــنة  ،١٩٩١ذل ــك ان لق ــاءاتي الس ــابقة ب ــه،
ٔ
كانت في اغلبها لقاءات تعارفٕ ،ان للتعرف علـى سـيرته الشخصـية ،مـن
ٔ
خال ل ــه او م ــن خ ــالل غي ــره ،و ٕان للتع ــرف عل ــى كـتاب ــه الكبي ــر "العب ــر"،
ٔ
ٔ
بمقدمتــه التــي ضــمنت لــه الشــهرة ،ايضــا مــن خال لــه مباشــرة او عبــر مــا
ٔ
كـت ــب عن ــه .لك ــن لق ــائي ب ــه م ــن خ ــالل موض ــوع اعددت ــه س ــنة ١٩٩١
بعنــوان :مــن الدولــة العصــبوية ٕالــى الدولــة الشــرفاوية ،اعتبرتــه ،بالنســبة
لــي ،لقــائي الجــدي والحاســم فــي اكـتشــاف الفكــر الخلــدوني الــذي ال يـزال
يبهر ،رغم كل ما كـتب عنه.
فــي الموضــوع المــذكور ،انتهيــت ٕالــى مســاءلة ابــن خلــدون ،بعــد
ٔ
وفاتــه :تــرى ه ـل كــان لــه ان يخلــص ٕالــى نظريتــه ،بالشــكل الــذي صــاغها
ٔ
ٔ
به ،لو انه قدر له ان يعيش تجارب الدول الشرفاوية بالمغرب؟
ٔ
ٔ
ورغم ان سؤال الممكن والمحتمل ،عادة مـا تـانف منـه الدراسـات
ٔ
التاريخيةٕ ،اال ان الباحث في التاريخ ،كـثيـرا مـا يجـد نفسـه ،وهـو يبحـث
ٔ
فيمـ ــا حصـ ــل فعـ ــال ،يوجـ ــه نظـ ــره للسـ ــؤال عمـ ــا كـ ــان مـ ــن الممكـ ــن ان
ٔ
يحصل ،عبر فرضيات او سيناريوهات الممكن والمحتمل.
ٔ
ٔ ٔ
هــذا الســؤال ســاجد نفســي فــي مواجهتــه مــرة ثانيــة ،وانــا ابحــث،
بعــد ســت ســنوات مــن ذلــك ،فــي نظريــة ابــن خلــدون ،لكــن هــذه المــرة
ٔ
بتصور وعدة منهجية مختلفة عن سابقتهإ :الى اي حد توفـق ابـن خلـدون
ٓ
في تحليل اليات قيام ،وانهيار ،الدولة المركزية المغربية الوسيطية؟
ٔ
ٔ
ثـم السـؤال نفســه ،اجـدني اطرحــه ،بعـد عشـر ســنوات مـن ذلــك،
ٔ
في جلسة حميمة مع المؤرخ الفرنسي بيير غيشار ،الذي زارنـا قبـل اشـهر
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
قليلــة ،لكــن هــذه المــرة ايضــا بصــورة اخــرى مغــايرة ،هــي التــي ارتايــت ان
تكـ ــون مـ ــدخال لـ ــورقتي هـ ــذه ،وحيـ ــث اختـ ــرت لهـ ــا منهجـ ــا توليـ ــديا فـ ــي
ٔ
المناولةٕ ،باثارة غابة من االسئلة المتشابكة ،التـي تنتهـي فـي النهايـة ٕالـى
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
سؤالنا ا ٕالشكالي المحوري ،اعاله ،فارجو ان اوفق في هذا الطرح.
ٔ
قـال بييـر غيشــار فـي حــديثنا الثنـائي ،ثــم اعـاد ذلــك علـى مســامعنا
ٔ
ٔ
جميعا في المحاضرة التي القاها على العمـوم ،وبصـيغة اسـتنكارية ،بـان
ٔ
ٔ
ابــن خلــدون لــم يخصــص اكـثــر مــن اربعــين صــفحة ،مــن كـتابــه الضــخم،
ٔ
للحــديث عــن االنــدلس ،وهــي فــي الواقــع صــفحات قليلــة ٕاذا مــا قورنــت
بحجم الكـتاب كله؟

ٔ ٔ
قلت السؤال الذي اراه انسب ٕالى الطرح ،ليس كم خصص ابن خلـدون
ٔ
من كـتابه لالندلسٕ ،انما لماذا لم يخصص ٕاال هذا العدد بالذات؟
ٔ ٔ
ٔ
اكـثــر مــن ذلــك ،نعــرف مــن خــالل مقدمتــه ان امثلتــه المفضــلة
للبرهنة على نظريته ،هي الدولة المركزية المغربيـة الوسـيطية ،وبالـذات
الـ ــدولتان المرابطيـ ــة والموحديـ ــة :فكـ ــم خصـ ــص ابـ ــن خلـ ــدون لهـ ــاتين
الدولتين ،على التوالي ،من صفحة في عبره؟
نتبــع ســؤالنا هــذا بســؤال مــتمم لــه ،هــل عجــز ابــن خلــدون عــن
ٔ ٔ
ٔ
ان يكـتب مجلدا ،او اكـثر ،عن تاريخ المرابطين ،ومثل ذلك عن تـاريخ
الموحــدين؟ و ٕاذا كــان عــاجزا عــن هــذا النــوع مــن الكـتابــة ،فكيــف نبــرر
عجــزه عــن كـتابــة مجلــد)ات( عــن الدولــة المرينيــة ،مــثال ،التــي عــاش فــي
ٔ
ٔ
كنفهــا ،وتفاعــل م ــع احــداثها ،ب ــل وشــارك فــي صــناعة هــذه االحــداث،
وتوفرت له فيها مادة وثائقية غنية من دون شك؟
ٔ
ٔ
ثم الم تكن امام ابن خلدون ،وتحت يده مباشرة ،نمـاذج مـن
الكـتابــة التاريخيــة ،التــي تراكمــت ٕالــى حــدود عصــره ،والتــي مــا كــان عليــه
ٔ
ٕاال ان يقلــدها ،وينســج علــى منوالهــا ،فيكـتــب مجلــدات كاملــة عــن تــاريخ
ٔ
االندلس ومثلها عن الـدول التـي تعاقبـت علـى حكـم المغـرب حتـى الـزمن
الذي عاصره؟ هل كان ابن خلدون عاجزا عن كل هذا و ٕالى هذا الحد؟
ٔ
اكيــد ،فــي اعتقــادي ،واعتقــاد كــل مــن خبــر ابــن خلــدون عــن
ٔ
ٔ
قرب ،ان عقال ابدع المقدمة لم يكن عاجزا عن تسـويد الصـفحات بالبنـاء
الحــدثي الــذي كــان معروفــا فــي الكـتابــة التاريخيــة ٕالــى حــدود عصــره ،بــل
ٔ
ومــا بعــده ايضــإ ،اذ اســتمر نفــس النــوع مــن الكـتابــة حتــى زمــن قريــب א
منا ،وهي الكـتابة التي توجها الناصري بامتياز.
ٔ
لمـ ــاذا ٕاذن يريـ ــد ابـ ــن خلـ ــدون لتاريخـ ــه ان يكـ ــون مختلفـ ــا27 ،
متفردا ،استثناء؟
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الجــواب علــى هــذا الســؤال يضــعنا فــي مواجهــة معضــلة قديمــة
متجــددة دومــا ،عنــدما يطــرح الفكــر الخلــدوني للنقــاش ،هــي القــول ببعــد
نظر التنظير الخلدوني ،في المقدمة ،وقصور نظره التطبيقي ،في العبر.
ٔ
ٔ
وفــي اعتقادنــا هــذا القــول نفســه فيــه قصــور نظــر ،النــه اتكــا علــى ســؤال
ٔ
مفخ ــخ من ــذ البداي ــة :ه ــل كـتب ــت المقدم ــة قب ــل العب ــر ام بع ــده؟ س ــؤال
ينطوي بناؤه على حكم قيمة مسبق يضمر السوء "للعبر" بقـدر مـا يمجـد
"المقدمة".
ٔ
ٔ
ٔ
فــي راينــا ،مــا كــان ينبغــي لســؤال كهــذا ان يطــرح ،علــى االقــل
ٔ
بالص ــيغة المفخخ ــة الت ــي ط ــرح به ــا ،وينبغ ــي ب ــاالحرى االستعاض ــة عن ــه
بسؤال مركزي يستحضـر وعـي ابـن خلـدون بكـتابتـه ،لنقـول :لمـاذا كـتـب
ٔ
ابــن خلــدون "مقدمتــه" و"عبــره" بالطريقــة التــي كـتبهمــا به ــا ،ودون ان
ٔ
يغيب عنا انهما "واحد" في النهاية؟
تنص ــحنا منهجي ــة تحلي ــل النص ــوص باالرت ــداد دائم ــا ٕال ــى زم ــن
كـتابة النص ،ومحاولة التماهي ،جهد ا ٕالمكان ،مع المؤلف من الـداخل
ٔ
ٔ
وتامل ذهنيته واستقصاء بنية تفكيره ،لفهم االسباب التـي جعلتـه يتبنـى
الطرح الذي تبناه ،ويفكـر بالطريقـة التـي فكـر بهـا ،والتعامـل مـع كـتابتـه
انطالقا من وعيه بهذه الكـتابة.
ٔ
ل ــذلك ،ورغ ــم اعتق ــادي ان س ــؤال :ه ــل كـتب ــت المقدم ــة قب ــل
ٔ ٔ ٔ ٔ
ٔ
العبر ام بعده؟ ١ما زال عصيا على ا ٕالجابةٕ ،اال انني اعتقد ايضا بـان هـذا
ٔ
ٔ
ٔ
لــيس جــوهر ا ٕالشــكال ،النــه ســواء اكـتبــت المقدمـة قبــل العبــر ام بعــده،
ٔ
ٔ
فالمهم ان التصور النظري كـان كامـل البنـاء فـي ذهـن ابـن خلـدون ،وان
كـتابتــه كانــت عمليــة واعيــة تحكــم فيهــا ولــم يتركهــا لعوامــل خارجيــة مثــل
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الصــدفة او الحــظ ...بــل اكـثــر مــن ذلــك فقــد وجههــا لقــارئ متامــل ،اي
ٔ
كــائن الــف طقــوس الكـتابــة والق ـراءة ،هــذا هــو الجــواب المنطقــي الوحيــد
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ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الــذي يمكــن ان نــرد بــه علــى جميــع اســئلتنا اعــاله ،دون ان نضــع انفســنا
ٔ
ٔ
موضع تعارض او تضاد .وبمـا ان التصـور النظـري للعبـر ،بمقدمتـه ،كـان
ٔ
ٔ
ن ــاجزا ف ــي الذهني ــة الخلدوني ــة ،ف ـ ٕـان ذل ــك امل ــى علي ــه ان يكـت ــب كـتاب ــه
بالطريقـ ـ ــة التـ ـ ــي ارتض ـ ـ ــاها ل ـ ـ ــه ،بشـ ـ ــقها النظ ـ ـ ــري/التنظيـ ـ ــري ،وش ـ ـ ــقها
ٔ
العملي/التطبيقي ،فالعبر لم يكـن خروجـا عـن الموضـوع ،اي المقدمـة،
ولم يكن موازيا لها ،بل كانت كـتابتـه كـتابـة مقاربـة واعيـة ،ولـذلك جـاء
تاريخ الـدول التـي استعرضـها بعـدد الصـفحات ،وبالطريقـة التـي ارتضـاها
ٔ
لهــا ٕاطــاره التنظيــري ،ال بحجــم االحــداث التــي عرفتهــا كــل دولــة ،ولكــل
ٓ
ٔ
ذلك ايضا نجد جوابا اخر لسؤال كـثيـرا مـا طـرح فـي مناسـبات عـدة ،هـل
كـ ــان ابـ ــن خلـ ــدون متطابقـ ــا بـ ــين ٕاطـ ــاره النظـ ــري /المقدمـ ــة ،وتاريخـ ــه
الفعلي/العبر؟
ٓ
ٔ
االن ،وبعــد ان وضــحنا تصــورنا المبــدئي مــن منهجيــة ابــن خلــدون
ٔ
ٔ
ف ــي الكـتاب ــة ،نس ــتطيع ان نق ـراه ونحلل ــه لك ــن باستحض ــار ه ــذا التص ــور
ٔ
ٔ
ٔ
مبــدئيا ،امــا الســؤال الكبيــر الــذي نعيــده ٕاليــه ،رغــم انــه اعتقــد بانــه قــد
ٔ
اجاب عنه ،فهو :هل سار التاريخ فعال كما تصوره ،وصاغه ،فـي مدونتـه
التاريخية ،بمقدمتها طبعا؟
اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻻرﺗﺰاق ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون:
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
 -١ﻋﺮض اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ٔ
عن ــد قراءتن ــا مقدم ــة اب ــن خل ــدون ،يج ــب ان نتس ــلح بكـثي ــر م ــن
ٔ
الحيط ــة والح ــذر ،ذل ــك ان الجه ــاز المف ــاهيمي الخل ــدوني منتق ــى بعناي ــة
ٔ
ٔ
ٔ
شــديدة ،ومرصــوص ٕالــى بعضــه الــبعض بعنايــة اشــد ،واي غفلــة منــا او
ٔ
ٔ
تهــاون ،قــد توقعنــا فــي خط ـا نعتقــد ان الكـثيــرين رغــم حــذرهم  -وقعــوا
ٔ
فيه ،ونقصد بذلك الباحثين ٢الـذين جعلـوا مـن "العصـبية" اسـاس قيـام
ٔ
الدولـ ــة ،و"التـ ــرف" سـ ــبب انهيارهـ ــا .والهميـ ــة هـ ــذا الطـ ــرح عنـ ــد هـ ــؤالء
الباحثين ،نقدمه مختصرا كالتالي:
ٔ
العصبية »رابطة اجتماعيـة سـيكولوجية  -شـعورية او ال شـعورية -
ٔ
ٔ
تــربط اف ـراد جماعــة معينــة قائمــة علــى القرابــة الماديــة او المعنويــة ربطــا
ٔ
ٔ
ٔ
مستمرا يبـرز ويشـتد عنـدما يكـون هنـاك خطـر يهـدد اولئـك االفـراد كـافراد
ٔ
ٔ
ٔ
او كجماع ــةٕ .٣«.اال ان العص ــبية "الطبيعي ــة" )او الوحش ــية( ال توج ــد ٕاال
في البوادي حيث تقتضي ظروف الحياة الخشنة القاسية تماسكا مسـتمرا
ٔ
بـ ــين اف ـ ـراد القبيلـ ــة ٤.والقبيلـ ــة بـ ــالمعنى الخلـ ــدوني نموذجـ ــان :نمـ ــوذج
ٔ
تنافسـ ــي م ـ ـن اج ـ ــل الرياس ـ ــة داخـ ــل القبيل ـ ــة  ،ونم ـ ــوذج تح ـ ــالفي ب ـ ــين
ٔ
ٔ
عصــبيات متعــددة ،وهــو الــذي ينشــا عنــه الملــك او الدولــة .٥فالمجموعــة
القبليــة ذات الشــكل التنظيم ـي العســكري تعمــل علــى تحقيــق »دفاعهــا
ٔ
ٔ
الذاتي ،اعضاؤها مسلحون ،ويتقنون القتال بقيادة الرؤساء ،اما القبيلـة
ٔ
ذات الشــكل التنظيمــي السياســي ،فهــي تتضــمن جنــين دولــة«ٕ .٦اال ان
العصــبية وحــدها ليســت كافيــة لتحقيــق الدولــةٕ ،اذ يجــب لهــذا الغــرض
ٔ
وجــود دعــوة دينيــة تزيــد مــن االلتحــام والتماســك .٧لكــن بعــد ان يصــل
االتحــاد القبلــي للملــك ،تتســرب ٕاليــه الحضــارة ورغــد العــيش والرفاهي ــة
ٔ
ٔ
المصــحوبة بــاالنحالل »اي انحــالل وتالشــي تلــك العصــبية االولــى التــي
كانت سببا للقوة السياسية وقيام الدولة ،وفي هـذه الحالـة تتحـرك قبيلـة
بدوي ـ ـ ــة جدي ـ ـ ــدة ،ال زال ـ ـ ــت محافظ ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى عص ـ ـ ــبيتها ،نح ـ ـ ــو الحك ـ ـ ــم
والسلطة.٨«.

ٔ
تحليـ ــل منسـ ــجم ،متماسـ ــك ،مـ ــدعوم م ـ ــع كـ ــل جمل ـ ــة او عبـ ــارة
ٔ
بنص ــوص م ــن مقدم ــة اب ــن خل ــدون ...اي باختص ــار اجتمع ــت في ــه ك ــل
العناصر التي تغري الباحثين لالقتناع به ومن ثم اعتناقه .لكنه ارتكب،
ٔ
ف ـ ــي اعتقادن ـ ــا ،خط ـ ــا منهجي ـ ــا فادح ـ ــا عن ـ ــدما وض ـ ــع "الت ـ ــرف" نقيض ـ ــا
"للعصبية" ونافيها.
ٔ
فالــذي ينفــي المفهــوم ،يجــب ان يكــون مــن جنســه فــي التعريــف
العــام ،حتــى ولــو كــان نقيضــه فــي المعنــى .وهــذا مــا يمكــن طرحــه عبــر
الصياغة الرياضية التالية:
الحضر←الترف  #البداوة ← الخشونة) :مفاهيم ثقافية اجتماعية(.
٩
العصبية ← قيام الدولة  #االرتزاق ← سقوطها) :مفاهيم سياسية عسكرية(.
ٔ
فال ــذي ينف ــي "العص ــبية"  -ف ــي راين ــا  -ل ــيس "الت ــرف" )المفه ــوم
الثقــافي االجتمــاعي الــذي يشــير ٕالــى نمــط فــي العــيش زمــن الدعــة ورغــد
العـ ــيش ،(...بـ ــل مفهـ ــوم مـ ــن جنسـ ــه  -العصـ ــبية ) -المفهـ ــوم السياسـ ــي
ٔ
العس ـ ــكري ال ـ ــذي يحي ـ ــل عل ـ ــى تج ـ ــانس ب ـ ــين افـ ـ ـراد القبيل ـ ــة الواح ـ ــدة،
ٔ
ٓ
ٔ
المتوح ــدين ض ــد االخ ــرين م ــن اج ــل تاس ــيس الدول ــة ،(.وه ــذا المفه ــوم
ٔ
ٔ
النقــيض هــو "االرتـزاق" ،اي اســتغناء الدولــة عــن العصــبية التــي اقامتهــا،
ولجوؤهــا ٕالــى الغربــاء للــدفاع عنهــا وحمايتهــا .وهــذا مــا يتضــح فعــال عنــد
متابعــة ا ٕالشــكالية فــي "المقدمــة" .فقــد كـتــب ابــن خلــدون فصــال عــن هــذا
ٔ
التضاد بعنوان» :فصل فـي انـه ٕاذا اسـتقرت الدولـة وتمهـدت قـد تسـتغني
ع ـ ـ ـ ــن العص ـ ـ ـ ــبية ،١٠«.فيك ـ ـ ـ ــون اس ـ ـ ـ ــتظهارها حينئ ـ ـ ـ ــذ » ٕام ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــالموالي
والمصطنعين الذين نشـؤوا فـي ظـل العصـبية وغيرهـا ،و ٕامـا بالع
صـائب א
ٔ
الخـارجين عــن نسـبها الــداخلين فــي واليتهـا ،١١«.ويقــدم عـن ذلــك امثلــة
مــن المشــرق والمغــرب ا ٕالســالميين» :فمثــل ذلــك وقــع لبنــي العبــاس28 ،
ïãbrÛa@…†ÈÛa
فـ ٕـان عصــبية العــرب كانــت فســدت لعهــد دولــة المعتصــم وابنــه الواثــق،
واســتظهارهم بعــد ذلــك ٕانمــا كــان بــالموالي مــن العجــم والتــرك والــديلم
والســلجوقية وغيــرهم» ، ١٢«.وكــذا صــنهاجة بــالمغرب فســدت عصــبيتهم
ٔ
ٔ
ٔ
منــذ المائــة الخامســة او مــا قبلهــا» ، ١٣«...وكــذا دولــة بنــي اميــة باالنــدلس
ٔ
لمــا فســدت عصــبيتها مــن العــرب ،اســتولى ملــوك الطوائــف علــى امرهــا...
ٔ
ٔ
فاســتظهروا علــى امــرهم بــالموالي والمصــطنعين والطـراء ١٤علــى االنــدلس
ٓ
ٔ
من اهل العدوة من قبائل البربر وزناتة وغيرهم ،اقتداء بالدولة فـي اخـر
ٔ
ٔ
امرها في االستظهار بهم ،حين ضعفت عصبية العرب ،واستبد ابـن ابـي
ٔ
عــامر علــى الدولــة .١٥«.وممــا يؤكــد طرحنــا ان ابــن خلــدون ينتقــد بش ـدة
ٔ
وبصراحة من يعتقد غير ذلك ،فيقول» :وقـد ظـن الطرطوشـي ان حاميـة
ٔ
ٔ
الدول ٕباطالق هم الجند اهل العطاء المفروض مع االهلة ،ذكر ذلك فـي
ٔ
كـتاب ــه ال ــذي س ــماه "س ـراج المل ــوك" .وكالم ــه ال يتن ــاول تاس ــيس ال ــدول
ٔ
ٔ
العام ــة ف ــي اوله ــا ،و ٕانم ــا ه ــو مخص ــوص بال ــدول االخي ــرة بع ــد التمهي ــد
ٔ
واس ــتقرار المل ــك ف ــي النص ــاب واس ــتحكام الص ــبغة الهل ــه .فالرج ــل ٕانم ــا
ٔ
ادرك الدولــة عنــد هرمهــا وخلــق جــدتها ورجوعهــا ٕالــى االســتظهار بــالموالي
ٔ
والصنائع ،ثم ٕالى المستخدمين من ورائهم باالجر على المدافعة ...وكان
ٔ
)الطرطوشي( في ٕايالة المستعين بن هود وابنه المظفـر اهـل سرقسـطة،
ٔ
ولم يكن بقي لهم من امر العصبية شيء الستيالء الترف على العرب منـذ
ثالثمائــة مــن الســنين وهالكهــم ،ولــم يــر ٕاال ســلطانا مســتبدا بالملــك عــن
عش ــائره ،ق ــد اس ــتحكمت ل ــه ص ــبغة االس ــتبداد من ــذ عه ــد الدول ــة وبقي ــة
ٔ
ٔ
العصــبية ،فهــو لــذلك ال ينــازع فيــه ،ويســتعين علــى امــره بــاالجراء م ــن
ٔ
ٔ
المرتزقة ،فاطلق الطرطوشي القـول فـي ذلـك ،ولـم يـتفطن لكيفيـة االمـر
ٔ
منذ اول الدولة.١٦«...

دراﺳﺎت

ٔ
ٕان الملك ال يتم ٕاال بالعصـبية ،١٧والعصـبية »متالفـة مـن عصـبات
ٔ
ٔ
كـثيرة تكون واحدة منها اقوى مـن االخـرى فتغلبهـا وتسـتولي عليهـا،١٨«.
ٔ
ٔ
ٔ
وهكذا تتشكل عصبية كبرى تسند زمام امرها »لقوم اهـل بيـت او رياسـة
ٔ
فــيهم ،وال بــد ان يكــون واحــد مــنهم رئيســا لهــم غالبــا علــيهم ،فيتعــين
رئيسا للعصبيات كلها لغلب منبته لجميعها. ١٩«.
ٔ
ٔ
ممارســة الحكــم بهــذا المعنــى تعتمــد منطقــا عشــائريا باالســاس اول
ٔ
ٔ
االمــر» ،ومعــروف ان المنطــق العشــائري يعتمــد بــدوره التوزيــع وا ٕالشـراك
ٔ
والتقيــد بمبــدا الحفــاظ علــى التــوازن بــين مختلــف الفصــائل والمكونــات
العصبية ،٢٠«.ويتحقق هذا التوازن اعتمادا على التفاهم والتراضي .لكن
بعـ ــد قيـ ــام الدولـ ــة »والـ ــدخول فـ ــي مرحلـ ــة التنظـ ــيم والتـ ــدبير المتعـ ــدد
ٔ
الواجهات ،فالمالحظ ان الحاكم سرعان ما يتخلـى عـن منهجيـة التراضـي
ٔ
ليج ــنح لالنف ـراد بالب ــث ف ــي المهم ــات واالس ــتئثار ب ــالحكم .٢١«.ذل ــك ان
ٔ
السلطان ،بعد ان يصبح رئيسا للعصبيات كلهـا ،تفـرض عليـه »الطبيعـة
ٔ
ٔ
الحيوانية خلـق الكبـر واالنفـة ...فتجـذع حينئـذ انـوف العصـبيات ،وتفلـج
ٔ
شكائمهم على ان يسموا ٕالى مشاركـته في التحكم ،وتقـرع عصـبيتهم عـن
ٔ
ٔ
ذلــك ،وينفــرد بــه مــا اســتطاع ،حتــى ال يتــرك الحــد مــنهم فــي االمــر ال ناقــة
ٔ
وال جمــال ،٢٢«.لهــذا يلجــا صــاحب الدولــة ٕالــى المرتزقــة .وقــد كـتــب ابــن
ٔ
خلــدون فصــال فــي اســتظهار صــاحب الدولــة علــى قومــه واهــل عصــبيته
ٔ
بالموالي والمصطنعين ،قال فيهٕ » :ان صاحب الدولة ٕانمـا يـتم امـره كمـا
قلنـاه بقومـه ،فهــم عصـابته وظهـراؤه علـى ش ٔـانه ،٢٣«.هــذا »مـا دام الطــور
ٔ
االول للدولةٕ ...فاذا جاء الطور الثاني وظهر االستبداد عـنهم ...صـاروا فـي
ٔ
ٔ
ٔ
حقيقة االمر من بعض اعدائه ،واحتاج فـي مـدافعتهم عـن االمـر وصـدهم
ٔ ٓ
عــن المشــاركة ٕالــى اوليــاء اخــرين مــن غيــر جلــدتهم يســتظهر بهــم علــيهم،
ويتوالهم دونهم ...فيستخلصهم صاحب الدولة حينئذ ،ويخصهم بمزيد
ٔ
ٔ
ٔ
مــن التكرمــة وا ٕاليثــار ...ويقلــدهم جليــل االعمــال ...النهــم حينئــذ اوليــاؤه
ٔ
االقربــون ونصــحاؤه المخلصــون .وذلــك حينئــذ مــؤذن باهتضــام الدولــة،
وعالمة على المرض المزمن فيها ...وال يطمع في برئها من هذا الداء.٢٤«.
 -٢ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻠﺪوﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺮ:

ٔ
الح ـ ـ ـ ــظ "ف ـ ـ ـ ــون س ـ ـ ـ ــيفرز" ٢٥ان اب ـ ـ ـ ــن خل ـ ـ ـ ــدون ،وه ـ ـ ـ ــو يحل ـ ـ ـ ــل
ٔ
ٔ
ٔ
ا ٕالمبراطوريــات الغازيــة فــي تــاريخ ا ٕالســالم وشــمال افريقيــا ،اشــار ٕالــى ان
ٔ
تقنيــة الســالح كانــت دائمــا اكـثــر تقــدما مــن تقنيــة ا ٕالنتــاج والنقــل .كمــا
ٔ
ٔ
الحظ بانه فـي الوقـت الـذي كـان فيـه ابـن خلـدون يضـع الكـتابـات االولـى
ٔ
ٔ
ٔ
لمقدمتــه ،كانــت الضــفة االخــرى للمتوســط )اورب ـا( قــد بــدات فــي وضــع
ٔ
ٔ
التجــارب االولــى للســالح الجديــد المرتكــز علــى البــارود ٢٦.فهــل اثــر ذلــك
ٔ
ٔ
على الذهنية الخلدونية اثناء صياغة العصبية واالرتزاق ،خاصة وان ابـن
خلــدون عاصــر دوال مغاربيــة اســتعانت  -كلهــا وبــدون اســتثناء  -بعناصــر
ٔ
ٔ
مرتزقــة )بمــا فيهــا المســيحية( ،كمــا انــه مــن اقــدم المصــادر التــي تحــدثت
ٔ
عــن اســتخدام المغاربــة للســالح النــاري ٢٧الــذي بــدا يــرجح ميـزان القــوى -
ٔ
الول مرة ومنذ عدة قرون  -لصالح القوى المسيحية غرب المتوسط؟
ٔ
ٔ
فـ ــي ظـ ــل هـ ــذه الظرفيـ ــة ،وال نريـ ــد ان نفصـ ــل فـ ــي ظـ ــروف نشـ ــاة
وتكوين ابن خلدون ٢٨،نضـجت النظريـة فـي ذهـن الرجـل ،فصـاغها فـي
ٔ
ٔ
المقدمــة .تنقســم المقدمــة ٕالــى اربعــة مح ــاور كبــرى ،يتعلــق االول منهــا
ٔ
بحرفة المـؤرخ او الصـناعة التاريخيـة ،٢٩ويـرتبط الثـاني بتنظـيم المجتمـع
ٔ
ٔ
داخ ــل وس ــطه البيئ ــي )االق ــاليم الجغرافي ــة ،واجي ــال الب ــدو والحض ــر،
ٔ
ٔ
وطبيع ــة المل ــك وانواع ــه ٣٠(...ام ــا المح ــور الثال ــث في ــدور ح ــول الحي ــاة
ٔ
االقتص ـ ـ ـ ــادية ،اي المع ـ ـ ـ ــاش ووج ـ ـ ـ ــوه اكـتس ـ ـ ـ ــابه )الفالح ـ ـ ـ ــة والح ـ ـ ـ ــرف

ٔ
والتجــارة( ،٣١بينمــا يــتكلم ابــن خلــدون فــي المحــور الرابــع واالخيــر عــن
٣٢
المعــارف والعلــوم ا ٕالنســانية العامــة التــي انتشــرت ٕالــى حــدود عصــره.
ومن مجموع هذا النتاج يتكون العمران البشري.
ٔ
لكــن ابــن خلــدون لــم يطــرح المســالة بهــذه البســاطة ،بــل ربطهــا
بطريقــة جدليــة مــع المضــمون االجتمــاعئ ،اي محتــوى المجتمــع البشــري
ٔ ٔ
ٔ
او االنســاق االجتماعيــة مــن جهــة ،وتطــور الجهــاز الحــاكم او الدولــة مــن
ٔ
جهــة ثانيــة .لــذلك فهــو فــي "العبــر" ال يتــابع القبيلــة فــي عالقــات افرادهــا
ٔ
اليوميـ ـ ــة :كي ـ ـ ــف يتعايش ـ ـ ــون؟ كي ـ ـ ــف يتزوج ـ ـ ــون؟ او كي ـ ـ ــف يش ـ ـ ــتغلون
وينتجون؟ ...وذلك ليس عن جهل منه بهذه القضـايا والمواضـيع ،و ٕانمـا
ٔ
النــه ركــز كــل اهتمامــه علــى القبيلــة فــي مشــروعها السياســي .وبهــذا يكــون
ابن خلدون مـن المـؤرخين السياسـيين المتطـورين ،وعظمتـه تكمـن فـي
ٔ
انه انتبه ٕالى الفعل االجتماعي داخل الحدث السياسي.
هذه خطة ابن خلـدون فـي العبـر :متابعـة المشـروع السياسـي لـدى
ٓ
القبيلة ،كما تصوره وصاغه في المقدمة ،ومن يبحث عن شـيء اخـر غيـر
ٔ
ذلــك فــي ا ٕالنتــاج الخلــدوني يكــون واهمــا ٣٣.لــذلك نعتقــد بــان تــاريخ ابــن
خلدون ٣٤فريد من نوعه في منهجه.
ففـ ــي حـ ــين قـ ــدمت ا ٕالسـ ــطوغرافيا الكالسـ ــيكية المغربيـ ــة ،التـ ــي
ٔ
توجه ــا الناص ــري ،ت ــاريخ المغ ــرب عل ــى ان ــه ت ــاريخ اتص ــال ا ٕالس ــالم ب ــه:
ٔ
فتاريخ المغرب يبدا في الشرق مع فترة النبـوة ،ويتواصـل مـع الفتوحـات
ٔ
ا ٕالس ـ ــالمية لشـ ـ ــمال افريقيـ ـ ــا وهك ـ ــذا ...وقـ ـ ــدمت المـ ـ ــدونات التاريخيـ ـ ــة
٣٥
ا ٕالس ـ ــالمية الكب ـ ــرى ،الت ـ ــي وض ـ ــع منهجه ـ ـ ٓـا الطب ـ ــري ،تاريخه ـ ـ ٔـا ب ـ ــدء א
بالحــديث عــن الــزمن وبــدء الخليقــة وقصــة ادم ،نــزوال مــع تــاريخ االنبيــاء
ٔ
واالمــم التــي عاص ـرتهم ،ووصــوال ٕالــى الــدعوة النبويــة وتــاريخ ا ٕالســالم29 ،
حيــث يتحلــل التــاريخ فــي حوليــات تنتهــي بعصــر المؤلــف ...نجــد ابــن
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خلدون يعرض علينا تصورا مختلفا خاصا يتفرد به.
ٓ
ٔ
ٔ
فهــو ال يبــدا تاريخــه ببــدء الخليقــة وقصــة ادم ،كمــا فعــل اصــحاب
ٔ
التاريخ العام من المشـارقة ،وال يبـدا تـاريخ المغـرب ببـدء الـدعوة النبويـة
ٔ
ٔ
ٔ
ونزول الوحي كما فعل المغاربة ،بل بدا بتحديد اجيال العـرب وانسـاب
ٔ
ٔ
االمم ،٣٦ومنهجية حصر ذلـك .٣٧وهكـذا قسـم االمـم  -بمـا فيهـا العـرب -
ٔ
ٕالى طبقات ،وتتبعها طبقة طبقة ،٣٨فقسم طبقات العـرب اوال ٕالـى ثـالث
طبق ــات :الع ــرب العارب ــة ٣٩والع ــرب المس ــتعربة ٤٠والع ــرب التابع ــة،٤١
ٔ
ٔ
ٔ
وتتبــع اصــول كــل واحــدة منهــا واخبارهــا ٕالــى ان وصــل ٕالــى الــدول التــي
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اسســتها .وفــي اثنــاء ذلــك عــرض لطبقــات االمــم االخــرى واجناســها متتبعــا
نفس المـنهج كمـا فعـل مـع الفـرس ٤٢والـروم ٤٣وغيـرهم ...فـي ذهنـه خطـة
واضحة يتبعهـا وال يحيـد عنهـا حتـى يفـرغ تـاريخ العـالم ،كمـا وعـاه ،فيهـا.
ٔ
طبقها على العرب والعجم ،وطبقها على جميـع الشـعوب واالمـم ،فكيـف
ٔ ٔ
ٔ
ك ــان تطبيقه ــا عل ــى ام ــم البرب ــر؟ او ب ــاالحرى كي ــف طبقه ــا عل ــى الدول ــة
المركزية المغربية الوسيطية؟
ٔ
خصــص لــذلك الجـزاين الســادس والســابع مــن تاريخــه ،٤٤وافتــتح
ٔ
حديثه هنا ايضـا بالحـديث عـن الطبقـة الرابعـة مـن طبقـات العـرب ،وهـم
ٔ
العــرب المســتعجمة ٤٥،فتتبــع اصــول بنــي هــالل وبنــي ســليم )مــن االثــبج
وريــاح وجشــم وغيرهــا ،٤٦(...ثــم انتقــل ٕالــى وصــف البربــر ،٤٧ففصــل فــي
ذكــر البتــر ٤٨والب ـرانس ٤٩وذكــر مــنهم القبيلــة الكبيــرة صــنهاجة ،٥٠فمهــد
ب ــذلك الطري ــق لي ــدخل للفع ــل السياس ــي ،حي ــث قس ــم ص ــنهاجة ٕال ــى
ٔ
طبقات متحدثا عن الـدول التـي اقامتهـا كـل طبقـة ،وجعـل الملثمـين فـي
٥١
الطبقة الثانية من صنهاجة.
)أ( ﺻﻨﻬﺎﺟﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻴﺔ:

دراﺳﺎت

يب ــدو لن ــا التنظي ــر ال ــذي وض ــعه اب ــن خل ــدون ف ــي "المقدم ــة" هن ــا
واضــحا جليــا ،حيــث نلمــس وجــود "العصــبية الوحشــية" عنــدما يقــول:
ٔ
ٔ
»واعتاضوا )الملثمون( منها بالبان االنعام ولحومها ،انتباذا عن العمـران
واستئناس ــا ب ــاالنفراد وتوحش ــا ب ــالعز ع ــن الغلب ــة ...وك ــان دي ــنهم جميع ــا
ٔ
ٔ
المجوسية شان برابرة المغرب ...حتى كـان ٕاسـالمهم بعـد فـتح االنـدلس،
ٔ
وكانــت الرياســة فــيهم للمتونــةٕ .٥٢«.اال ان ٕاســالمهم  -علــى مــا يبــدو  -لــم
يكــن عميقــا ،لهــذا ســوف يبــرز دور "الــدعوة الدينيــة" التــي قادهــا عبــد ﷲ
ٓ
ب ــن ياس ــين ببي ــنهم ليج ــدد ٕاس ــالمهم بتعل ــيمهم الق ـ ـران و ٕاقام ــة ش ــعائر
ٔ
ال ــدين ،٥٣لك ــنهم استص ــعبوا علم ــه ،ف ــاعرض ع ــنهم وتره ــب .ث ــم قل ــب
ٔ
الحركــة مــن "الــدعوة" ٕالــى "الدولــة" عنــدما تســايل عليــه االتبــاع فاكـتمــل
ٔ
٥٤
عددهم الفا  -سماهم بالمرابطين  -وخرج بهم للقتال.
ال يــذكر ابــن خلــدون فــي "العبــر" ص ـراحة متــى انقلــب الحكــم مــن
ٔ
ٔ
اسلوبه التشاركي ٕالى االسلوب االنفرادي زمن المـرابطين .لكننـا سـنحاول
االستفادة من عدة ٕاشارات قوية وردت عنده بهذا الصدد:
ٔ ٔ
• كـ ــان الحكـ ــم تشـ ــاركيا اول االمـ ــر بـ ــين الفصـ ــائل الصـ ــنهاجية،
فالزعامــة السياســية انتقلــت مــن يحــي بــن ٕاب ـراهيم الكــدالي )الــذي جلــب
ٔ ٔ
ابن ياسين للصحراء( ٕالى يحي بن عمر اللمتوني ثم ٕالى اخيه ابي بكـر ثـم
ٕالــى ابــن عمــه يوســف بــن تاشــفين ،بينمــا انتقلــت الزعامــة الدينيــة بعــد
مقتل ابن ياسين ٕالى شخص غريب عنه هو سليمان بن عدو.٥٥
ٔ
ٔ
• يوسف بن تاشفين هو الـذي مهـد المغـربين االقصـى واالوسـط،
وباشـارة مـن
وبنى العاصمة مـراكش )سـنة ٤٥٤ه ـ حسـب ابـن خل
ـدون(ٕ ،
ٔ
ٔ
زوجته زينب اسـتبد بـاحوال المغـرب ،ورفـض التنـازل البـي بكـر بـن عمـر
٥٦
بعد عودته من الصحراء.
ٔ
• اول ٕاشارة صـريحة بخصـوص االستجاشـة بغيـر صـنهاجة نجـدها
عنــد فــتح المـرابطين مدينــة فــاس» :واســتدعى يوســف بــن تاشــفين مهــدي
بـ ــن يوسـ ــف صـ ــاحب مكناسـ ــة )وهـ ــو مـ ــن كزنايـ ــة( يسـ ــتجيش بـ ــه علـ ــى
٥٧
فاس«.
• فــي ســنة ٤٦٧ه ـ ـ »قســم )يوس ــف( المغ ــرب عمــاالت عل ــى بني ــه
ٔ
ٔ
ٔ
وامـ ـراء قوم ــه وذوي ــه ،٥٨«.وبع ــد ان دان ــت ل ــه االن ــدلس )س ــنة ٤٩٣ه ـ ـ(
ٔ
و»انق ــرض مل ــك الطوائ ــف منه ــا ...تس ــمى ب ــامير المس ــلمين ،وخاط ــب
ٔ
ٔ
المستنصر العباسي فعقد له )على المغرب واالندلس( ،٥٩«.ومعروف ان
الملك سيصبح متوارثا في عقبه بعد وفاته.
• ا ٕالش ــارات المباش ــرة الوحي ــدة ٕال ــى اب ــن الربرتي ــر وجن ــد ال ــروم،
ٔ
اوردها ابن خلدون عندما تحدث عـن صـراع عبـد المـؤمن مـع تاشـفين بـن
علـي بجهــات تلمسـان ،والــذي انتهــى بمقتـل الربرتيــر وصـلبه ،٦٠وكــذا فــي
ٔ ٔ
الصـ ـراع الموح ــدي م ــع بن ــي غاني ــة ف ــي ج ــزر البلي ــار ،٦١اي اورده ــا عن ــد
ٓ
ٔ
الحــديث عــن ضــعف الدولــة المرابطيــة واحتضــارها ،او بمعنــى اخــر زمــن
ٔ
صعود عصبية اخرى هي عصبية مصمودة.
لم يكن ابن خلدون واضحا بما فيه الكـفاية فـي "العبـر" ،والقـارئ
ٔ
ٔ
المتعجــل او الــذي يبحــث عــن احــداث وتــواريخ معينــة ،قــد يلــتقط فقــط
ٔ
ٔ
هذه االحداث والتـواريخ ،ويتيـه ،خاصـة ،بـين اسـماء القبائـل والعشـائر
الت ــي يل ــح اب ــن خل ــدون عل ــى ذكره ــا ف ــي ك ــل مناس ــبة .لك ــن م ــن يحم ــل
ٔ
ٔ
ٔ
العدســة المكبــرة ويتتبــع اثــر "المقدمــة" فــي "العبــر" يتاكــد لــه ان المــنهج
ٔ
الخلــدوني هــو تتبــع المشــروع السياســي للقبيلــة ،وان الص ـراع الحقيقــي -
عنــده  -هــو ص ـراع القبائــل حــول الملــك والســلطان ،٦٢وهــذا مــا حاولنــا
ٔ
تلمســه مــع اطــوار الدولــة المرابطيــة ٕاليجــاد الخ ـيط الرفيــع بــين النظريــة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
والتطبي ـ ــق ،داخ ـ ــل اك ـ ــوام م ـ ــن االح ـ ــداث والت ـ ــواريخ واس ـ ــماء االع ـ ــالم

ٔ
ٔ
ٔ
واالمــاكن والقبائــل وغيرهــا ...ليتاكــد لنــا فــي النهايــة ان الخلــلٕ ،ان كــان
هنــاك مــن خلــل ،بخصــوص العالقــة بــين "المقدمــة" و"العبــر" هــو خلــل
ٔ
٦٣
في اذهاننا وليس في ذهن ابن خلدون.
)ب( ﻣﺼﻤﻮدة ودوﻟﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ:

يفت ـ ـ ــتح اب ـ ـ ــن خل ـ ـ ــدون حديث ـ ـ ــه ع ـ ـ ــن الدول ـ ـ ــة المركزي ـ ـ ــة الثاني ـ ـ ــة
ٔ
)الموحدية( ،بالحديث عن مجالها الجغرافي ،وكانه بصدد البـدء بكـتابـة
بحــث مــونغرافي .وهــذه االفتتاحيــة "المونغرافيــة" ال يخــتص بهــا الدولــة
الموحدي ـ ــة دون غيره ـ ــا ،ب ـ ــل ه ـ ــي ج ـ ــزء م ـ ــن منهج ـ ــه الع ـ ــام ،المعق ـ ــد
ٔ
والمرك ـ ــب ،كم ـ ــا اشـ ـ ـرنا ل ـ ــذلك س ـ ــابقا .فق ـ ــد جرب ـ ــه عنـ ــد الح ـ ــديث ع ـ ــن
الم ـرابطين» :هــذه الطبقــة مــن صــنهاجة هــم الملثمــون الموطنــون بــالقفر
وراء الرمــال الصــحراوية بــالجنوب ،٦٤«...وطبقــه قبــل ذلــك علــى الدولــة
ٔ
الزيريــة» :كــان اهــل هــذه الطبقــة بنــو ملكــان بــن كــرت ،وكانــت مــواطنهم
ٔ
بالمسيلة ٕالى حمرة ٕالى الجزائر ،٦٥«...وطبقه في مناسـبات اخـرى عديـدة
ٔ
على قبائل العرب ،٦٦كما سيطبقه الحقا في مناسبات اخرى ،تهمنا منها
التجربة المرينية كما سنرى.
سكنت مصمودة جبال درن ،وهي جبال »بقاصـية المغـرب ،مـن
ٔ
ٔ
ٔ
اعظــم جبــال المعمــور بنــا .اعــرق فــي الثــرى اصــلها ،وذهبــت فــي الســماء
ٓ
فروعها ...تبتدئ من ساحل البحر المحيط عند اسفي ومـا ٕاليهـا ،وتـذهب
في الشرق ٕالى غيـر نهايـة ...يسـير الراكـب فيهـا معترضـا مـن تامسـنإ ...الـى
ٔ
ٔ
بــالد الســوس ...ثمــاني مراحــل وازيــد .تفجــرت فيهــا االنهــار ...وتكاثفــت
א
ٔ
بينه ــا ظ ــالل االدواح ،وزك ــت فيه ــا م ــواد ال ــزرع والض ــرع ،وانفس ــحت
٦٧
مس ــارح الحي ــوان والص ــيد . «.ومص ــمودة هات ــه ،كص ــنهاجة ،قبائ ــل 30
كـثيــرة ،منهــا :هرغــة وهنتاتــة تينمــل وكــدميوة وكنفيســة ووريكــة وركراكــة
ïãbrÛa@…†ÈÛa
ٔ
وهزميــرة ٦٨...عاشــت فــي جبالهــا حيــاة بريــة مســتغنية بقطرهــا عــن اقطــار
ٔ
ٔ
العــالم ،٦٩اســلمت مــع صــدر ا ٕالســالم وحســن ٕاســالمهإ ،اال انهــا ظلــت
ٔ
٧٠
مجزاة حتى اجتمعت على المهدي وقامت بدعوته.
هك ــذا تكـتم ــل عناص ــر الم ــنهج الخل ــدوني الخاص ــة بقي ــام الدول ــة:
ٔ
ٔ
عصــبية وحشــيةٕ ،فاســالم مهــزوز او مشــتت ،فــدعوة دينيــة تصــحيحية او
ٔ
تعميقية .اما االنتقال من "الدعوة" ٕالى "الدولة" في التجربـة الموحديـة،
ٔ
ٔ
فه ــو اوض ــح من ــه ل ــدى تجرب ــة الم ـ ـرابطين ،الن المه ــدي  -حس ــب اب ــن
ٔ
ٔ
خلــدون » -كــان يحــدث نفســه بالدولــة « ٧١منــذ البدايــة ،اي منــذ ان كــان
في رحلته ٕالى المشرق.
ٔ
ٔ
ٔ
يبدو منطق الحكم خالل نشاة الدولة تشاركيا بشكل اوضح ايضا
من التجربة المرابطية ،رغم طبيعة ابن تومرت االستبدادية والميالة ٕالـى
ٓ
ٔ
ســفك الــدماء ،فهنــاك مجلــس اهــل العشــرة وايــت خمســين ...لالستشــارة
واقتسام المسؤوليات ،٧٢وفوق ذلك فانتقال السـلطة لـم يكـن فـي عقـب
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
المهــدي النــه »كــان حصــورا ال يــاتي النســاء« ،٧٣وال حتــى فــي احــد اقربائــه
ٔ
او عشيرته ،بل انتقل  -وعبر وصيته ٕ -الى صـاحبه عبـد المـؤمن .٧٤فمتـى
ٔ
حــدث االنقــالب مــن الخالفــة ٕالــى الملــك؟ اي متــى انتقلــت الدولــة مــن
ٔ
مرحلتها االولى "العصبوية" ٕالى مرحلتها الثانية "االرتزاقية"؟
ٔ
ٔ
ه ــا هن ــا ايض ــا ال يجيبن ــا اب ــن خل ــدون ص ـراحة ،وكان ــه يتعم ــد ه ــذا
ٔ
ٔ
الهامش من الغموض والقابلية للتاويل ،لهذا علينا ان نـتلمس موضـوعنا
بين ثنايا "العبر" من جديد.
دخل عبد المؤمن ،بعد بيعته ،في مغامرة طويلة لتمهيد المغرب
ٔ
االقصــى انتهــت بفــتح م ـراكش )ســنة ٥٤١ه ـ حســب ابــن خلــدون(  -رغــم
الثورات التي ستندلع عليه بعد ذلك  ،-خاللها دخلت عناصـر كـثيـرة مـن
ٔ
زناتــة وصــنهاجة فــي طاعتــه ،واصــبحت مــن بعــض جنــده .٧٥ثــم خــرج فــي

دراﺳﺎت

ٔ
ٔ
ٔ
رحلتــه الطويلــة ٕالخضــاع ٕافريقيــة »بعــد ان شــاور الشــيخ ابــا حفــص وابــا
ٔ
ٕابراهيم وغيرهما من المشيخة فوافقوه ،٧٦«.فمهد بعض اجزائهـا وانتصـر
ٔ
عل ــى الع ــرب الث ــائرين به ــا وع ــاد ٕال ــى م ـراكش س ــنة ٥٤٧ه ـ ـ .٧٧وهن ــا تب ــدا
التفاصــيل المهمــة فــي انقــالب الحكــم زمــن عبــد المــؤمنٕ ،اذ مباشــرة بعــد
ٔ
عودتــه ٕالــى م ـراكش »وفــد عليــه كب ـراء العــرب مــن اهــل ٕافريقيــة طــائعين
ٔ
فوصــلهم ورجعهــم ٕالــى قــومهم .وعقــد علــى فــاس البنــه الســيد ابــي الحســن
ٔ
واســتوزر لــه يوســف بــن ســليمان .وعقــد علــى تلمســان البنــه الســيد ابــي
ٔ
ٔ
حفــص ،واســتوزر لــه ابــا محمــد بــن وانــودين ،وعلــى ســبتة للســيد ابــي
ســعيد ،واســتوزر لــه يخلــف بــن الحســين ،واخــتص ابنــه عبــد ﷲ بواليــة
ٔ
عهده .وتقلب بذلك كله ضمائر عبد العزيز ويحي اخـوي المهـدي ،فلحقـا
بمراكش مضمرين الغدر.٧٨«.
ٔ ٔ
كــان عبــد المــؤمن ٕاذن ،بعــد ان ادخــل فــي طاعتــه عناصــر زناتيــة
وصــنهاجية وعربي ــة ،يمه ــد لتقل ــيص نفــوذ مص ــمودة وقل ــب الحك ــم م ــن
منطقــه التشــاركي ٕالــى منطقــه االنفـرادي ،فقتــل الثــائرين عليــه بــالمغرب،
ٔ
ونك ــب الخ ــارجين علي ــه باالن ــدلس ،واس ــتغل ق ــدوم وف ــد ٕاش ــبيلية علي ــه
ٔ
)سـنة ٥٥١ه ـ( الــذين »رغبــوا )منــه( واليـة بعــض ابنائــه علــيهم« ٧٩ففعــل.
ٔ
ٔ
ثــم اتــم بعــد ذلــك فــتح ٕافريقيــة و ٕاجــالء النصــارى عنهــا ،وجهــز اســطوال
ٔ
٨٠
برسم الجهاد في االندلس ،لكنه توفي في سال قبل ٕانجاز مشروعه.
ٔ
ٔ
بعــد ذلــك ،ومنــذ بيعــة ابــي يعقــوب يوســف ،اصــبح الحــديث عــن
ٔ
العناصــر العربيــة ٨١واالندلســية )ابــن همشــك وابــن م ـردنيش ( ٨٢ضــمن
ٔ
ٔ
الجند الموحدي مسالة عادية عند ابـن خلـدون ،بينمـا اخـر الحـديث عـن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اصحاب قراقوش )االغزاز( ٕالى زمن يعقوب المنصـور الـذي امـنهم بعـد ان
ٔ
افتــتح قفصــة ســنة ٥٨٢ه ـ ،٨٣كمــا اخــر الحــديث عــن النصــارى ٕالــى زمــن
ٔ
ٔ
الناصــر ،وبالــذات وقعــة العقــاب )اواخــر صــفر ٦٠٩هـ ـ( عنــدما ذكــر بــان
ٔ
ٔ
»ابن اذفـونش قـد بـاطن ابـن عمـه الببـوج ،صـاحب ليـون ،فـي ان يـوالي
ٔ
للناصــر ويجــري الهزيمــة علــى المســلمين ،ففعــل ذلــك ٨٤«.ومعــروف ان
"العقاب" سـجلت المنعطـف الحاسـم المـؤذن باهتضـام دولـة الموحـدين
وزوال ملكهــمٕ ،اذ خــالل الســنوات المواليــة ،ثــارت جزولــة بزعامــة رجــل
ٓ
ي ــدعى اب ــن الف ــرس ادع ــى ا ٕالمام ــة ،٨٥كم ــا ث ــار اخ ــر بمنطق ــة ف ــاس ادع ــى
ٔ
ٔ
المهدوية وانتسب للعبيـديين ،٨٦لكـن اخطـر االحـداث كـان ظهـور »بنـي
مــرين بجهــات فــاس ســنة ثــالث عشــرة )٦١٣هـ ـ() ،حيــث( خــرج ٕالــيهم
ٔ
ٔ
٨٧
واليها السيد ابو ٕابراهيم في جموع الموحدين فهزموه واسروه«.
)ج( زﻧﺎﺗﺔ ودوﻟﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﺮﻳﻦ:

ٔ
ظه ــور الم ــرينيين عل ــى مس ــرح االح ــداث ٕاع ــالن ع ــن م ــيالد
ٔ
"عصبية وحشية" جديدة ،وتهالك اخرى "فاسدة"  -باصطالح القـاموس
ٔ
الخلــدوني  ،-اســتمر احتضــارها زهــاء نصــف قــرن ،٨٨قبــل ان تمــوت علــى
ٔ
ٔ
ضفاف وادي اغفو مع مقتل ابي دبوس ٨٩ودخول يعقوب بـن عبـد الحـق
»م ـراكش فــي المحــرم ســنة ثمــان وســتين« .٩٠لكــن بــين معركــة العقــاب،
ٔ ٔ
ٔ
ومقت ــل اب ــي دب ــوس ،او ب ــاالحرى ب ــين دخ ــول بن ــي م ــرين عملي ــا مس ــرح
ٔ
االحداث سنة ٦١٣هـ ،ودخـولهم مـراكش سـنة ٦٦٨هــ ،حـدثت تطـورات
كـثيرة علـى ظهـور وبنـاء دولـتهم الفتيـة ،فكيـف ينطبـق المـنهج الخلـدوني
على هذه التطورات؟
ٔ
ٔ
ٔ
٩١
بعد ان تتبع ابن خلـدون  -علـى عادتـه  -انسـاب زناتـة واصـولها ،
ٔ ٔ
ٔ
قســمها ٕالــى طبقــات ودخــل فــي الحــديث عــن الــدول االولــى التــي انشــاتها
بعد ا ٕالسالم ،كبني يفرن ،٩٢ومغـراوة ،٩٣وبنـي خـزرون ،٩٤وجعـل دولـة
بني عبد الواد في الطبقة الثانيـة مـن زناتـة ،٩٥بينمـا جعـل بنـي مـرين فـي
الطبقة الثالثة.٩٦

»بقــي هــذا الحــي مــن بنــي مــرين بمجــاالت القفــر مــن فيكيــك ٕالــى
٩٧
سجلماس ــة ٕال ــى ملوي ــة ،وربم ــا يخط ــون ف ــي ظع ــنهم ٕال ــى ب ــالد ال ـزاب«
متجولين »بمجاالت القفار ،مـن فيكيـك ٕالـى صـا وملويـة كمـا قـدمناه مـن
ٔ
ٔ
ٔ
شانهم .وكانوا يطرقون في صعودهم ٕالى التلـول واالريـاف منـذ اول دولـة
ٔ
الموحــدين ومــا قبلهــا جهــات كرســيف ٕالــى وطــاط ،ويانســون بمــن هنالــك
ٔ
من بقايا زناتـة االولـى ...فيتقلبـون بتلـك الجهـات عـام المربـع والمصـيف،
ٔ
وينحــدرون ٕالــى مشــاتيهم بمــا امتــاروه مــن الحبــوب القــواتهم .٩٨«.رفضــوا
ٔ
ٔ
ال ــدخول ف ــي ال ــدعوة الموحدي ــة اوال ،ث ــم اعتنقوه ــا واخلص ــوا له ــا بع ــد
ٔ
ٔ
ٔ
ذل ــك ،٩٩وحض ــروا غ ـ ـزاة االرك »وابل ــوا ال ــبالء الحس ــن ...فلم ــا راوا م ــن
ٔ
اختالل بالد المغرب ما راوا انتهزوا الفرصة وتخطوا ٕاليهـا القفـر ،ودخلـوا
ٔ
ثنايـ ــاه وتفرق ـ ــوا فـ ــي جهاتـ ــه ،وارجفـ ــوا بخ ـ ــيلهم ورك ـ ــابهم عل ـ ــى سـ ــاكنه،
واكـتس ــحوا بالغ ــارة والنه ــب عام ــة بس ــائطه ١٠٠«.ث ــم انتص ــروا عل ــى وال ــي
الموح ــدين عل ــى ف ــاس ووس ــعوا نف ــوذهم بجه ــات الري ــف وب ــالد بطوي ــة
١٠١
وغيرها.
تنجح عصبية زناتة في الوصول ٕالى الحكم ،وينجح عبد الحق فـي
تحويله ٕالى ملك في عقبه ،فا ٕالشارة هنا عنـد ابـن خلـدون واضـحة قويـة،
ٕاذ يق ــول» :وك ــان يوس ــف ب ــن يعق ــوب ب ــن عب ــد الح ــق ثال ــث مل ــوك بن ــي
ٔ
ٔ ٔ
مــرين ١٠٢«.اي ان عبــد الحــق هــو االول ويعقــوب هــو الثــاني ويوســف هــو
الثال ــث ،وربم ــا له ــذا الس ــبب انش ــق بن ــو عس ــكر ع ــن بن ــي حمام ــة من ــذ
ٔ
ٔ
ٔ
الفتـرات االولــى للدولــة ،اي منــذ ان توضــح اســتبداد عبــد الحــق بــالحكم.
يقــول ابــن خلــدون» :اختلفــت بنــو محمــد ورؤســاؤهم وانتبٔــذ عــنهم مــن א
عشــائرهم بن ــو عس ــكر ب ــن محم ــد ،لمنافســة وج ــدوها ف ــي انفس ــهم م ــن
١٠٣
استقالل بني عمهم حمامة بالرياسة دونهم«.
31
ٔ
لكن ٕاذا كـان امـر العصـبية الوحشـية الناهـدة ٕالنشـاء الحكـم ،ثـم
ïãbrÛa@…†ÈÛa
انقــالب هــذا الحكــم مــن التشــاركي ٕالــى االنف ـرادي ،بالتجربــة المرينيــة،
ٔ
واضحا في "العبر"ٕ ،فان امر الدعوة الدينية يظل غير ذلك تماما.
ٔ
ليس هناك ،في الدولة المرينية ،داعية بحجم ابن ياسين او ابـن
تــومرت فــي التجــربتين الســابقتين :هــل يرجــع ذل ـك ٕالــى مــدى التشــتت
ٔ
الـذي عرفتـه منطقـة شـمال افريقيـا ،والــذي نلمسـه فـي الجـزء السـابع مــن
العب ــر ،عل ــى عك ــس الج ــزء الس ــادس ال ــذي ع ــالج التج ــربتين المرابطي ــة
والموحديــة ،وهــو تشــتت عكســته كـثــرة ا ٕالمــارات ممــا يعنــي عجــز ٕاحــدى
ٔ
ٔ
العصبيات عن استيعاب العصـبيات االخـرى واحتوائهـا  -رغـم تجربـة ابـي
ٔ
١٠٤
الحسن الفاشلة  -ام سبب له؟
ٔ
ٔ
علــى اي فـ ٕـان بنــي مــرين ســيحاولون تــدارك هــذا االمــر عبــر العنايــة
بالشرفاء و ٕاحياء ذكرى المولد النبـوي ،١٠٥وترسـيخ المـذهب المـالكي فـي
المغــرب بطريقــة مكينــة ال رجعــة فيهــا ،وبنــاء المــدارس ورفــع رايــة الجهــاد
ٔ
ٔ
باالندلس ...١٠٦و ٕان كان كل هـذا فـي راينـا ال يسـد ثلمـة "الـدعوة الدينيـة"
ٔ
ٔ
ٔ
التــي الــح عليهــا ابــن خلــدون فــي مقدمتــه .امــا مســالة المرتزقــة فــال تشــكل
ٔ
حرج ــا ف ــي التجرب ــة المريني ــةٕ ،اذ تظه ــر اخب ــار الع ــرب وال ــروم ف ــي ع ــدة
ٔ
ٔ
مناس ــبات م ــن "العب ــر" ،١٠٧م ــن اهمه ــا عن ــدما عب ــر اب ــو يوس ــف للجه ــاد
ٔ
ٔ
باالنــدلس ســنة ٦٧٤ه ـ حيــث »خاطــب فــي ذلــك كافــة اهــل المغــرب مـن
ٔ
زناتـ ـ ــة والعـ ـ ــرب والموحـ ـ ــدين والمصـ ـ ــامدة وصـ ـ ــنهاجة وغمـ ـ ــارة واوربـ ـ ــة
ٔ
ومكناس ـ ــة ،وجميـ ـ ــع قبائ ـ ــل البرابـ ـ ــرة ،واهـ ـ ــل المغ ـ ــرب مـ ـ ــن المرتزقـ ـ ــة
١٠٨
والمطوعة«.
عـ ــرض علينـ ــا ابـ ــن خلـ ــدون فـ ــي "المقدمـ ــة" نظريتـ ــه فـ ــي الدولـ ــة
والملك ،وعرض علينا في "العبر" عدة تجارب تطبيقية اخترنا منها ثالثـة
نمــاذج تمثــل الدول ـة المركزيــة الوســيطية بــالمغرب ،ثــم رحــل ٕالــى بــالد
ٔ
ٔ
المش ــرق ١٠٩وت ــوفي هن ــاك دون ان يش ــهد انهي ــار دول ش ــمال افريقي ــا،

دراﺳﺎت

ٔ
وبالــذات الدولــة المرينيــة :١١٠تــرى هــل كــان لــه ان يحــافظ علــى نظريتــه،
ٔ
ف ــي قي ــام الدول ــة وانهياره ــا ،ل ــو كـت ــب ل ــه ان يش ــهد التجرب ــة الس ــعدية
المرتكزة على الشرفاوية؟
 -٢ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺨﻠﺪوﻧﻴﺔ:
)(١أﺛﺮ اﻟﺨﻠﺪوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
)أ( ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون:

ٔ
مـ ــن يجـ ــرؤ علـ ــى االدعـ ــاء بانـ ــه يسـ ــتطيع ا ٕالحاطـ ــة بالبيبليوغرافيـ ــا
الضــخمة التــي كـتبــت حــول ابــن خلــدون ،والتــي ربمــا فاقــت مجمــوع مــا
كـتب حول التاريخ المغربي الوسيط؟
ٔ
ٕان ابـ ــن خلـ ــدون مـ ــن المفكـ ــرين ا ٕالنسـ ــانيين القال ئـ ــل )كارسـ ــطو
ٔ
ٔ
ومكي ــافيلي وم ــاركس (...ال ــذين ال ــف ح ــولهم م ــا يمك ــن ان يبن ــي مكـتب ــة
ٔ
ٔ
خاصــة بهــم ،١١١ومكـتبــة رحبــة بهــذا الشــكل ،ال شــك انهــا تضــم افكــارا
ٔ
مختلفة حول هذا المفكر الكبير .افكـارا تصـل حـد التضـاد والتنـاقض فـي
ٔ
ٔ
مناســبات عديــدة ،وتؤكــد ان نظريــة ابــن خلــدون تظــل قابلــة للتاويــل مــع
ٔ
ٔ
ٔ
كل قراءة او مراجعة جديدة .غيـر ان مـا يميـز قراءتنـا هاتـه هـو انهـا تـدخل
ٔ
ٔ
النظرية  -وبالتالي من تاثر بها ٕ -الى "مختبـر" التـاريخ قصـد التجربـة ،اي
ٔ
ٔ
اننــا لــم نكـتــف بقراءتهــا مــن خــالل المقدمــة كمــا فعــل كـثيــرون غيرنــا ،او
ٔ
ٔ
استدلوا بين الفينة واالخرى بنصوص من كـتـاب العبـر ،لهـذا حاولنـا اوال
عرضــها "صــافية" كمــا جــاءت فــي المقدمــة ،ثــم طابقناهــا ثانيــا مــع مدونــة
ابـن خلــدون التاريخيــة فــي متابعـة للدولــة المركزيــة المغربيــة الوســيطية،
ٓ ٔ
واالن نامـ ـ ــل انتقادهـ ـ ــا عبـ ـ ــر متابعـ ـ ــة تاريخيـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ــارج ا ٕالنتاجـ ـ ــات
ٔ
الخلدوني ــة ،اي تتب ــع الوق ــائع التاريخي ــة مجهري ــا كم ــا ص ــاغتها مختل ــف
ٔ
ٔ
المصــادر .لكــن ال بــاس قبــل تفصــيل هــذا العمــل ان نقــوم بجولــة قصــيرة
ٔ
لالطـ ــالع علـ ــى بعـ ــض االفكـ ــار التـ ــي تناولـ ــت الفكـ ــر الخلـ ــدوني ،فتبنتـ ــه
ٔ
ٔ
ٔ
ودافعت عنه احيانا ورفضته وانتبذته احيانا اخرى.
ٔ
ٔ
ذهــب المستشــرق اال لمــاني فــون فســندونك ٕالــى ان ابــن خلــدون
اس ــتطاع التح ــرر م ــن قي ــود التقالي ــد ا ٕالس ــالمية ف ــي درس ش ــؤون الدول ــة
ٔ
وا ٕالدارة وغيرهمــا ،وانــه حــرر ذهنــه مــن القيــود الفكريــة التــي ارتبطــت فــي
عصره بالعقائد الدينية .وهو نفـس المنحـى الـذي اتخـذه الهولنـدي ت .ي.
ٔ ٔ
دي بور حين راى بان الفكر الديني لم يؤثر في تفكير ابن خلدون بالقـدر
ٔ
ٔ
الــذي فعلــت فيــه االفكــار االرسطوطاليســية .ولــم يبتعــد ن.شــميدت عــن
ٔ
ٓ
ٓ
ٔ
ذلــك عنــدما اعلــن بــان استشــهاد ابــن خلــدون بااليــات القرانيــة لــم يكــن
ٔ
لالس ــتدالل به ــا ،و ٕانم ــا ليحم ــل القـ ــارئ عل ــى االعتق ــاد بان ــه متف ــق مـ ــع
ٔ
النصــوص الدينيــة المقدســة .امــا المستشــرق ا ٕالنجليــزي هــاملتون جيــب
ٔ
فلم ير في ابن خلـدون اكـثـر مـن فقيـه مـالكي يعمـل علـى تبريـر الخالفـة،
شـ ٔـانه فــي ذلــك شـ ٔـان المــاوردي والغزالــي ١١٢.موقــف اتخــذه ٔايضــا هنــري
ٔ
ٔ
الوســت عنــدما اســند الفكــر الخلــدوني ٕالــى اصــول الفقــه وعلــم الكـالم.١١٣
ٔ
ٔ
ٔ
وفي بحثه "نحن وابن خلدون" راى محمد اركـون بـان ابـن خلـدون عبـارة
ٔ
عــن متعصــب اشــعري مــالكي ،ظهــر فكــره كنتــاج للمعطيــات الثيولوجيــة
ٔ
المحافظ ــة ،عل ــى نق ــيض فك ــر االن ــوار ولي ــد الحض ــارة الغربي ــة ١١٤،كم ــا
ٔ
ٔ
ٔ
اعتقــد ،اركــون ،ان ابــن خلــدون كــان يطمــح ٕالــى منصــب او زعامــة ،وقــد
ٔ
ظــل منغلقــا علــى نفســه ضــمن التعــاليم الســنية ،دون ان يكلــف نفســه
١١٥
عناء البحث فيها
ٔ ٔ
وقـ ــد ذهـ ــب العـ ــروي ٕالـ ــى ان اقـ ــام مقارنـ ــة بـ ــين ماكيـ ــافيلي وابـ ــن
ٔ
خل ـ ــدون ١١٦لك ـ ــن ش ـ ــريطة ان نض ـ ــفي عل ـ ــى ا ٕالنت ـ ــاج الخل ـ ــدوني ص ـ ــبغة
النس ــبية .١١٧ويعل ــق محم ــد وقي ــدي عل ــى ذل ــك بقول ــهٕ » :ان حض ــور اب ــن

ٔ
ٔ
خلــدون ال يكــون عنــد العــروي مــن اج ــل تبريــره ،بــل مــن اجــل ٕاض ــفاء
النس ــبية عليـ ــه ،١١٨«.ويؤك ــد العـ ــروي ذل ــك عنـ ــدما يق ــولٕ » :ان ٕاضـ ــفاء
النسبية على النتائج التي توصل ٕاليها ابن خلـدون وعلـى التنظيـرات التـي
ٔ
يق ــدمها لن ــا لتفس ــير س ــيرورة ت ــاريخ المجتم ــع المغرب ــي ،معن ــاه ان علين ــا
ٔ
الرج ــوع ٕال ــى الت ــاريخ لك ــي نفس ــر ب ــه النظري ــة الخلدوني ــة ،ال ان نفس ــر
١١٩
الوقائع بفضل العقلنة التي يمدنا بها ابن خلدون«.
ٔ ٔ
ام ــا ارنول ــد ت ــوينبي فق ــد عب ــر ع ــن ٕاعجاب ــه ب ــان خل ــدون بطريقت ــه
ٔ
الخاصة عندما قال بانه »نجم مذنب لمع في سـماء الحضـارة ا ٕالسـالمية،
ٔ
ثم تالشى بدون اثر« ١٢٠ولم يبتعد غوتييه عن ذلك كـثيرا عندما اسـتنتج
ٔ
ٔ
ب ــان اب ــن خل ــدون »يري ــد ان يفه ــم ،وه ــذا م ــا ه ــو غرب ــي تمام ــا بالنس ــبة
لمسـ ـ ــلم« ،١٢١بينمـ ـ ــا حـ ـ ــاول قبيسـ ـ ــي ١٢٢التمييـ ـ ــز بـ ـ ــين ابـ ـ ــن خلـ ـ ــدون
"الموضوعي" الـذي ينقـب عـن مغـالط المـؤرخين ،وابـن خلـدون "قاضـي
قضــاة المــذهب المــالكي" الــذي ال يختلــف عــن هــؤالء المــؤرخين الــذين
ٔ
طالما انتقدهم ،وهو  -اي قبيسي  -يتفق تماما مع الكوست الذي خلـص
ٔ
ٔ
ٔ
ٕالــى انــه بــالرغم مــن ان ابــن خلــدون قــد »اكــد فــي مســتهل المقدمــة علــى
ٔ
ٔ
ٔ
الطـ ــابع االولـ ــي لمبـ ــدا السـ ــببية ...١٢٣يتمـ ــرد بوصـ ــفه مؤمنـ ــا ،ضـ ــد مبـ ــدا
ٔ
معقولي ــة الواق ــع .ويب ــدو ان ــه يري ــد ٕانق ــاذ ه ــذا اله ــامش ال ــذي تك ــون في ــه
مش ــيئات ﷲ مس ــتحيلة الس ــبر ،ويري ــد ال ــدفاع ع ــن الق ــدرة ا ٕال لهي ــة ض ــد
١٢٤
ادعاءات عقالنية غازية«.
)ب( ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﻠﺪوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة:

ٔ
ٓ
ٕاذا نحينا هـذه االراء  -المتناقضـة  -جانبـا ،واعتبرناهـا مجـردة الن
ٔ
الكـثير من اصحابها ليسوا مؤرخين محترفين ،بـل مـنهم مـن لـم يبحـث
ٔ
فــي التــاريخ مطلقــا ،وحاولنــا رصــد تــاثير نظريـة ابــن خلــدون فــي ا ٕالنتــاج
الت ــاريخي المعاص ــرٕ ،فانن ــا ال نك ــاد نج ــد بحث ــا يخل ــو م ــن ا ٕالش ــارة الب ــن
ٔ
ٔ
خلــدون ،خاصــة عنــدما يتعلــق االمــر بالتــاريخ الوســيط ،وكــان الممارســة
ٔ
التاريخيــة  -الوســيطية بالخصــوص  -اصــبحت عــاجزة عــن االنفــالت مــن
ٔ
التنظير الخلدوني .وطبعا يختلف االمر مـا بـين ٕاشـارات خفيفـة فـي بعـض
ٔ
ٔ ٔ
الدراســات واالبح ــاث ،وتخصــيص فصــول او اب ــواب كامل ــة فــي دراســات
ٔ
ٔ
ٔ
وابح ــاث اخ ــرى .ناهي ــك ع ــن العدي ــد م ــن البح ــوث االنثروبولوجي ــة الت ــي
ٔ
ٔ
بحث ــت ف ــي التش ــكيالت القبلي ــة لش ــمال افريقي ــا والت ــي طاله ــا ايض ــا ه ــذا
ٔ
التاثير .وفيما يلي عرض لبعض الباحثين الـذين نسـجوا بحـوثهم فـي نـول
ٔ
ابن خلدون ،اي ساهموا في هذا النسيج الموسوم "بالعصبيات القبلية"
ودورها المحوري في تشكيل الدول وانهيارها بالمغرب الوسيط.
ٔ ٓ
»هذه العصبيات ستتعاقب على الحكم بشكل او بـاخر ،وهـي فـي
تعاقبهـا سـتحاول دائمــا االعتمـاد علـى التضــامن العصـبي واللحمـة القبليــة
ٔ
١٢٥
خــارج ٕاقليمهــا االصــلي لتقــوم بتجربتهــا فــي مجــال الوحــدة والتوحيــد«
يقــول القبلــي ،بينمــا يقــول عمــر موســى ٕان ابــن تــومرت »وفــق فــي اختيــار
موض ــع ثورت ــه ،فالمص ــامدة ه ــم عص ــبيته ،والمغ ــرب ٕاذاك ،وف ــي ك ــل
وقــت ،هــو القبائــل ،١٢٦«.ثــم يؤكــد هــذا التفســير العصــبوي عنــدما يقــول:
»والمصامدة بوجه خاص لم يكونـوا علـى وئـام مـع المـرابطين الـذين بنـوا
عاصــمتهم مـراكش بــالقرب مــنهم ليــذللوا مــن صــعابهم ،١٢٧«.وهكــذا بــذر
ٔ
ابن تومرت »بذرته االولى في تربة المصـامدة السـاخطين والنـاقمين علـى
المرابطين ،وعرف كيف يصهر قبائلهم في وحدة ٕادارية وعقائدية يسـرت
قي ــادتهم ١٢٨«.ويش ــدد عم ــر موس ــى عل ــى ه ــذا االس ــتنتاج عن ــدما يك ــرر:
»فت ــاريخ المغ ــرب ه ــو ت ــاريخ القبائ ــل« ،١٢٩واب ــن ت ــومرت »ع ــرف ه ــذه
الحقيق ــة فوض ــع نظام ــا حف ــظ ب ــه وح ــدة قبائ ــل الموح ــدين« ،١٣٠ه ــذه
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ٔ
القبائل التي »كانت كلها من المصامدة .١٣١«.كما لـو ان المصـامدة كـانوا
ٔ
كـتلة متجانسة ،في مواجهة كـتلة اخرى متجانسة هي صنهاجة.
صــنهاجة التــي قــدمها لنــا الحســن الســائح فعــال مجــاال متجانســا،
ٔ
عنــدما زعــم بــان المــؤرخين وجــدوا فــي وحــدة العوائــد واللغــة ،دلــيال علــى
ٔ
وحــدة اصــل هــذه القبيلــة العظمــى التــي خــرج منهــا المرابطــون ،ليقوضــوا
ٔ
حلف زناتة .١٣٢وهو تقديم اكده زنيبر  -من خالل قراءته لـنظم الجمـان -
ٔ
عن ــدما اس ــتنتج ب ــان دور العص ــبية المؤس ــس للدول ــة ال يمك ــن تجاهل ــه،
مستشهدا صراحة بمقدمة ابن خلدون وتاريخـه علـى السـواء ،١٣٣وعرضـه
ك ــذلك س ــتانلي ب ــول مختـ ـزال عن ــدما نس ــب المـ ـرابطين لحل ــف ص ــنهاجة
ٔ
بزعامــة اللمتــونيين ،لكــن دولــتهم  -يضــيف بــول  -لــم تــدم طــويال ،النهــم
ٔ
عن ـ ــدما اس ـ ــتقروا باالن ـ ــدلس ،ذهب ـ ــت ع ـ ــنهم الص ـ ــفات البدوي ـ ــة وال ـ ــروح
ٔ
ٔ
الحربيــة ، ١٣٤كمــا عرضــته دراســات اخــرى متــاخرة ١٣٥تحــدثت حينــا عــن
ٔ
ٓ
"عصــبية ص ــنهاجية"وحينــا اخــر ع ــن "تحــالف صــنهاجي" ،الن »وحــدة
الفص ــائل الص ــنهاجية كان ــت ض ــرورة ملح ــة لتج ــاوز الع ــوز االقتص ــادي
١٣٦
والحصــار السياســي اللــذين عانــت منهمــا مــا ينــاهز الســبعين قبيلــة«.
وعب ــد ﷲ ب ــن ياس ــين ل ــم يفع ــل ش ــيئا »غي ــر اس ــتغالل ه ــذه الوض ــعية
ٔ
للخ ــروج بالص ــنهاجيين ٕال ــى مج ــال ارح ــب قص ــد اس ــتكمال الس ــيطرة،
ٔ
و ٕاحكــام القبضــة علــى المســالك الشــمالية« ،١٣٧وهــو نفــس الهــاجس  -اي
سيطرة عصبية قبلية على المسالك التجاريـة  -الـذي تـردد مـع التجـربتين
الالحقتين :الموحدية والمرينية .١٣٨وهكذا يردد علينا حسين بولقطيـب
بخص ـ ــوص دواع ـ ــي الوح ـ ــدة الص ـ ــنهاجية/المص ـ ــمودية/الزناتي ـ ــة ،نف ـ ــس
ٔ
ٔ
ٔ
اطروحة االستاذ القبلي الـذي كـان قـد وصـل ٕالـى ان كـل الـدول المغربيـة
ٔ
ٔ
فــي العصــر الوســيط قامــت علــى اســاس مراقبــة خطــوط التجــارة ١٣٩وان
التجربــة المرينيــة تقــدم الــدليل القــاطع علــى الطــابع االقتصــادي للص ـراع
العصبي في العصر الوسيط ،١٤٠هـذه التجربـة التـي ارتكـزت علـى عصـبية
زناتة ١٤١الممثلـة ببنـي مـرين ،تمامـا كالعصـبية المرابطيـة ،يضـيف مـاس
التــري ،١٤٢وهــو نفــس مــا ذهــب ٕاليــه دهينــة عنــدما حــاول وضــع تطبيــق
ٓ
تــاريخي لنظريــة ابــن خلــدون علــى كيــان زنــاتي اخــر هــو دولــة بنــي عبــد
الواد ،فصور لنا الوسـط البربـري ١٤٣،ثـم عـرض لديناميـة زناتـة ١٤٤،قبـل
ٔ
ٔ
ان ينفذ لما سماه "بالقوة الخالقة" ،اي مجموعـة بنـي عبـد الـواد ١٤٥،ثـم
ٔ
خلــص لشخصــية المؤســس يغمراســن ١٤٦،وتطــور الدولــة علــى عهــد ابــي
ٔ
ٔ
ٔ ١٤٨
حمو موسى االول ١٤٧،وبعده ابي تاشفين االول
ٔ ٔ
وحتى العروي الذي ال ينفك يتبرم ويتبـرا فـي اكـثـر مـن مناسـبة مـن
ٔ
ٔ
نظريــة ابــن خلــدون ١٤٩،ال يملــك فــي النهايــة ٕاال ان ينحنــي امامهــا ليفســر
ٔ
ٔ
ٔ
بهــا الوقــائع ،ســافرة احيانــا ومقنعــة احيانــا اخــرى .وقــد رصــدنا ذلــك فــي
ٔ
ثــالث مناســبات  -علــى االقــل  -ضــمن الجــزء الثــاني مــن "مجمــل تــاريخ
ٔ
ٔ
المغــرب" ،لــيس الن العــروي لجــا للتفســير الخلــدوني فــي ثــالث مناســبات
فقط ،ولكن لنقدم ثالثة نماذج عن الدول المركزية المغربية الوسيطية.
ٔ
المناس ـ ــبة االول ـ ــى تمث ـ ــل التجرب ـ ــة المرابطي ـ ــة ،وه ـ ــي تجرب ـ ــة ل ـ ــم
ٔ
يستحضـ ــر فيهـ ــا العـ ــروي مفهـ ــوم "العصـ ــبية" ص ـ ـراحةٕ ،اال ان القـ ــارئ ال
ٔ
يحتاج ٕالى كبير عناء لكي يفهم بانه  -العروي  -لم يخرج عن ا ٕالطار الـذي
ٔ
حدده ابن خلدون في مقدمته .يقول العروي» :ارسى عبد ﷲ بن ياسـين
ٔ
ويحي بن عمر اللمتوني قاعدة في غرب الصحراء بعد ان توحـدت القبائـل
الصنهاجية من جدالـة ومسـوفة ولمطـة حـول قبيلـة لمتونـة ،التـي تلعـب
ٔ
فــي النظــام المرابطــي دور قــريش فــي الدولــة ا ٕالســالمية االولــى« ١٥٠.لكــن
ٔ
العروي يحاول ٕاقناعنا بان ما صرح به هنا ،ربما هو محض مجاز لغـوي،
ٔ
ٔ
وانه بصدد انتقاد جدي البن خلدون ،وذلك عندما يبدا في تتبع مراحل
العمليات العسكرية المرابطية ،فيتساءل :لماذا توقف ابن تاشـفين عنـد

ٔ
حدود ٕامارة بني حماد بـالمغرب االوسـط؟ »نجـد جوابـا علـى هـذا السـؤال
عنــد اب ـن خلــدونٕ ...ان اللمتــونيين وهــم صــنهاجة ،وقفــوا بالضــبط عنــد
ح ـ ــدود ٕام ـ ــارة بن ـ ــي حم ـ ــاد الص ـ ــنهاجيين م ـ ــثلهم .يعتم ـ ــد مؤرخ ـ ــو عه ـ ــد
االســتعمار ،مثــل هنــري تيـراس ،علــى هــذه المالحظــة ليقولــوا ٕان يوســف
ٔ
كــان يعــي القرابــة العرقيــة بينــه وبــين بنــي حمــاد) ...بينمــا( االنســب ٕالــى
ٔ
ٔ
منطق االحداث هو ما المح ٕاليه ا ٕالخبـاريون وهـو توصـل يوسـف برسـائل
ٔ
١٥١
االستغاثة من رؤساء االندلس«.
ٔ
يقصد العروي با ٕالخباريين هنا ابن ابـي زرع ،لكـن مـا يـراه العـروي
ٔ
ٔ
"انسب ٕالى منطق االحداث" قد ال نراه نحن كذلك ،وذلـك اعتمـادا علـى
"روض القرطــاس" الــذي يظــل صــاحب "المجمــل" وفيــا لــه رغــم تحفظــه
ٔ
عليه ،١٥٢فنرتب االحداث كما وردت في هذا المصـدر الـذي زعـم العـروي
ٔ
من خالله بانه قوض نظرية ابن خلدون.
ٔ
ٔ
حسب ابن ابي زرع :وصلت رسـل ابـن عبـاد الول مـرة ٕالـى مـراكش
ٔ
لالســتغاثة ســنة ٤٦٧هــ ،لكــن ابــن تاشــفين اعتــذر النــه لــم يكــن قــد فــتح
سـبتة بعــد .وفــي سـنة ٤٧٤ه ـ فــتح تـنس ووهـران ووصــل ٕالـى الجزائــر ،ثــم
عاد ٕالى مراكش حيث وصلته رسل ابـن عبـاد مـرة ثانيـة لالسـتغاثة ،قبـل
ٔ
ٔ
ان تصله رسائل االستصراخ من كافة البالد االندلسية ثالث سنوات بعـد
ٔ
ذلــك ،اي ســنة ٤٧٧ه ــ ،وهــي الســنة التــي جــاءه فيهــا ابــن عبــاد بنفســه
ٔ
١٥٣
مستصرخا بعد ان علم بفتح يوسف لسبتة
ٔ
تصل رسـائل االسـتغاثة ٕاذن سـنة٤٦٧هــ ،لكـن ابـن تاشـفين يـابى
ٔ
ٔ
ٕاال ان يتم توحيد المغرب االقصى ،ثم
يتوجه ٔ شرقا ٕالى حدود ٕامارة بنـي א
ٔ
حمـاد .ال يــدخل فـي مواجهــات معهـا رغــم انهـا اصــبحت علـى مرمــى حجــر
منــه ،بــل يعــود ٕالــى م ـراكشٔ ،وفــي م ـراكش ٔتاتيــه رســل ابــن عبــاد ثانيــا 33
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بالجه ـ ــاد ،لك ـ ــن ذل ـ ــك ال يفس ـ ــر لم ـ ــاذا توق ـ ــف عنـ ــد الح ـ ــدود الحمادي ـ ــة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
بالض ــبط ،ال اكـث ــر وال اق ــل .١٥٤الح ــظ ايض ــا ب ــان الرس ــل وص ــلته للم ــرة
ٔ
ٔ
ٔ
الثاني ــة بعــد ان ع ــاد لم ـراكش ،اي بعــد ان انتهــى م ــن ضــم م ــا شــاء م ــن
ٔ
ٔ
المغــرب االوســط .لــم تاتــه الرســل وهــو فــي الغــزو ممــا قــد يــدعوه للتوقــف
ٔ
عنــد الحــدود ٕاياهــا وا ٕالسـراع بــالعبور ٕالــى االنــدلس ،بــل عــاد ٕالــى عاصــمته
ٔ
حيث وصلته الرسل ،ورغم ذلك لم يعبر للجهاد فورا ،النه لم يكن على
ٔ
ٔ
عجلــة مــن امــره ،بــل انتظــر اربــع ســنوات بعــد تــاريخ وصــوله لحــدود بنــي
ٔ
ٔ
حمـاد :فمــا الـذي يبــدو انســب ٕالـى منطــق االحــداث؟ تحليـل ابــن خلــدون
ٔ ٔ
١٥٥
ام تاويل العروي؟
رغــم كــل هــذا يقــول العــروي ٕان »ابــن خلــدون اهتــدى ٕالــى تحليــل
ٓ
ٔ
اليــة نظــام قــائم ،بــل مســتقر فــي الحضــيض ،ال ٕالــى ســبر اســباب تكوينــه
ٔ
١٥٦
ووسائل ٕاصالحه« ويعلل هذا القول بان ابن خلدون عـاش فـي عصـر
انحطاط وهو ما انعكس حتما عل تفكيره .١٥٧فهل هذا تبرير كـاف؟ هـل
ٔ
يكـفــي ان نصــدر عبــارة قيميــة كهاتــه لكــي نهــدم نظريــة؟ وهــل كــان ابــن
ٔ
خلــدون مطالبــا ٕباصــالح واقعــه التــاريخي بكــل تعقيداتــه وتناقضــاته؟ اال
يعــيش العــروي نفســه اليــوم فــي عصــر انحطــاط ،وبالتــالي تصــدق عليــه
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
جميــع االحكــام التــي اصــدرها فــي حــق ابــن خلــدون؟ علمــا هنــا ايضــا بانــه
)الع ــروي( ل ــم يخ ــرج ع ــن تنظي ـ ـرات اب ــن خل ــدون عن ــدما تبن ــى طرح ــه
ٔ
ٔ
بخصــوص انحطــاط الدولــة ،فارجعــه ٕالــى معضــلتين اساســيتين ،تتعلــق
ٔ
ٔ
االولــى بشــرعية الحكــم ١٥٨والثانيــة بمعضــلة الجــيش ،اي اللجــوء » ٕالــى
١٥٩
جيش مرتزق يختلف عن المغاربة جنسا ودينا ولغة وعادات«...
ٔ
المناس ــبة الثاني ــة الت ــي لج ــا فيه ــا الع ــروي للفك ــر الخل ــدوني تمث ــل
ٔ
التجربــة الموحديــة ،وعنهــا يقــول العــروي» :مــع تــوالي االنتصــارات ،اراد
ٔ
ٔ
)عبــد المــؤمن( ان يقــوي موقعــه داخــل الجــيش اوال ،وداخــل التنظــيم

دراﺳﺎت

ٔ
ٔ
الموحــدي ثانيــا ،فاســتقدم ســنة ٥٥٧ه ـ١١٦١/م اربعــين الفــا مــن قبيلــه
ٔ
ٔ
مــن المغــرب االوســط ،كمــا رحــل ٕالــى المغــرب االقصــى القبائــل الهالليــة
ٔ ١٦٠
بعــد معركــة ســطيف : «.الســنا هنــا فــي قلــب نظريــة ابــن خلــدون الــذي
ٔ
ٔ
طالمــا اكــد علــى ان الســلطان عنــدما يوطــد حكمــه يســتغني عــن العصــبية
ٔ
ويلجا للمرتزقة؟
ٔ
ٔ
هن ــا ايض ــا ،ورغ ــم ان الع ــروي اس ــتند ٕال ــى النظري ــة الخلدوني ــة ف ــي
ٔ
تحليلــه ،يحــاول التنصــل منهــا ،لكنــه عوضــا عــن انتقادهــا معرفيــا يلجــا
ٔ
ٔ ٔ
لعبارات خالية من اية داللة ،فيقول» :قد يكون لهذه االخبار اساس فـي
ٔ
الواقــعٕ ،اال ان الدارســين ،قــديما وحــديثا ،يــذكرونها دائمــا بالصــيغة التــي
ٔ
اعطاه ــا ٕاياه ــا اب ــن خل ــدون ،انطالق ــا م ــن نظريت ــه العام ــة ح ــول المل ــك
والعصــبية وحتميــة انقــالب الخالفــة ٕالــى ملــك ...البــد مــن االحت ـراز ،قــد
تكــون الــدوافع والمرامــي مختلفــة عمــا قيــل ،وبالتــالي قــد تكــون النتــائج
الفعلية ليست تلك التي يوحي بهـا التحليـل الخلـدوني :١٦١«.مـا هـي هـذه
الــدوافع والمرامــي المختلفــة؟ ومــا هــي هــذه النتــائج الفعليــة؟ ننتظــر مــن
ٔ ٔ
ٔ
العروي ان يجيب ،لكن ينتهي التحليل ثم ينتهي الكـتاب دون ان ياتينـا
الجواب!
المناسبة الثالثة التي رصدناها ضمن هذا المبحث ،تمثل التجربة
المرينيــة ،وعــن التجربــة المرينيــة يســتعمل العــروي مفهــوم "العصــبية"
ٔ
س ــافرا م ــن دون قن ــاع ،فيقــول» :وف ــي نف ــس الوقــت )اي ض ــعف الدول ــة
ٔ
الموحدي ــة بع ــد العق ــاب( ،ك ــان بن ــو م ــرين يتبع ــون نف ــس الخط ــة  -اي
ٔ
ٔ
تاسيس كيان سياسي  -في شمال المغرب االقصى ،فوصـلوا ٕالـى النتيجـة
ٔ
ٔ
نفسها )اي صـفا لهـم االمـر مثـل بنـي زيـان والحفصـيين( .كـانوا قـد كشـفوا
ٔ
عــن "عصــبيتهم" ١٦٢وابــانوا عــن شــوكـتهم ســنة ٦١٣هـ ـ١٢١٦/م عنــدما
ٔ
١٦٣
الحقوا هزيمة منكرة بوالي الخليفة على مدينة فاس«.
ٔ
ٔ
نستنتج من المناسبات/االمثلـة الـثالث التـي قـدمنا ان حضـور ابـن
خلــدون عنــد العــروي لــيس لنقضــه  -رغــم االدعــاء  -ولكــن لالستشــهاد بــه
ٔ
والتاكي ــد علي ــه ،فيك ــون الع ــروي ،كغي ــره م ــن الدارس ــين ال ــذين ق ــدمنا
نماذج عنهم ،ينسج في نول ابـن خلـدون ،لكنـه يختلـف عـنهم فـي كونـه
ٓ
ي ــنقض نس ــجه .والس ــؤال ال ــذي يط ــرح االن ،ونؤج ــل ا ٕالجاب ــة عن ــه ٕال ــى
ٔ
المبحـث المــوالي ،هــو :هــل ســارت االمــور فعــال بالطريقــة التــي صــورها لنــا
ٔ
ابن خلدون وانطلت على من تاثر به؟
) (٢ﻧﻈﺮﻳﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ٕاذا كــان ابــن خلــدون قــد حقــق نوعــا مــن االنســجام بــين "المقدمــة"
و"العبــر" ،وكــان منطقيــا مــع نفســه بــين النظريــة والتطبيــق .فـ ٕـان هــذه
ٓ
المنطقيــة مــع الــذات ،قــد ال تكــون كــذلك تمامــا مــع االخــرين ،مــع وجهــة
ٔ
ٔ
نظر اخرى من حقهـا ان تطـرح مالحظـات منهجيـة وعمليـة للتشـكيك فـي
مصــداقية التصــور الخلــدوني .فيطــرح ٕاذاك التســاؤل التــالي :هــل ســارت
ٔ
االمــور فعــال  -مــع الدولــة المركزيــة المغربيــة الوســيطية  -وفــق الترســيمة
ٔ
ٔ
الخلدونيـ ــة؟ اي عنـ ــدما ننـ ــزل للميـ ــدان )الوقـ ــائع واالحـ ــداث التاريخيـ ــة
المتعلقة بدول :المرابطين والموحـدين والمـرينيين( هـل سـنجد مـا يؤكـد
ٓ
الترسيمة التي وضعها ابن خلدون واقتنع بها اخـرون فقـدموها لنـا جـاهزة
ٔ
"لالس ــتهالك"؟ الج ــواب عل ــى ذل ــك يض ــعنا داخ ــل الطم ــوح للتاس ــيس
ٔ
لمشــروع يظــل شــبه غائــب عــن البحــث التــاريخي بــالمغرب ،وهــو التاكــد
والتحقق مما يطـرح مـن ٕاشـكاليات ونظريـات فـي سـوق البحـث التـاريخي
ٔ
المعاصر :هل هذا "المنتوج" الوطني صالح "لالستهالك" فعال ام ال؟
ٔ
يتعين علينا لذلك ،ان نقـوم بمـا يقـوم بـه زمالؤنـا فـي حقـل العلـوم
ٔ
التجريبيـ ــة :ان نقتـ ــرح الفرضـ ــية )والفرضـ ــية فـ ــي حالتنـ ــا هـ ــذه ٕاشـ ــكالية

قديمة/جديدة ،بل هي نظرية قائمـة الـذات( وهـو مـا قمنـا بـه فـي الفصـل
الســابق ،ثــم نــدخل  -دون حكــم مســبق ٕ -الــى المختبــر ،حيــث نفحــص
ٔ
بالتجربة فرضيتنا ،وذلك بعرضها على الوقائع واالحـداث التاريخيـة ،ثـم
ٔ
نحصر النتيجة او النتائج في النهاية
فحص الفرضية داخل مختبـر البحـث التـاريخي تطلـب منـا مغـامرة
طويلة لجمع النصوص ومقابلتها وتحليلها قبـل تركيبهـا ،ومـع كـل خطـوة
كــان يســتوقفنا التســاؤل التــالي :هــل يكـفــي دليــل واحــد مضــاد للنظريــة
ٔ
)واقع ــة تاريخي ــة معاكس ــة( ل ٕالطاح ــة به ــا  -كم ــا ه ــو الش ــان ف ــي العل ــوم
ٔ ٔ
التجريبيــة  -ام ان االســتثناء يظــل مقبــوال داخــل العلــوم ا ٕالنســانية؟ وفــي
هــذه الحالــة م ــا هــي حــدود ه ــامش االســتثناء؟ واحــد ،اثنــان ،ثالث ــة ...
عشـرة  ...مــن يحــدد االسـتثناء؟ كيــف ومتــى ينبغـي ا ٕالقـرار صـراحة بانهيــار
النظرية وتجاوز نتائجها؟
ٔ
ال نعتبر ا ٕالجابة عصـية علـى البحـث ،الننـا  -وانسـجاما مـع تحليلنـا
ٓ
ٔ
ٔ
المعلـ ــن لحـ ــد االن  -نعتبـ ــر ان دلـ ــيال واحـ ــدا مضـ ــادا ك ـ ـاف لتقـ ــويض اي
ٔ
نظريــة ،حتــى لــو كانــت فــي مجــال العلــوم ا ٕالنســانية ،وان فــتح المجــال
لالســتثناء)ات( يــدخل فــي خانــة التبريــر ال غيــر ،ومــع ذلــك ســنحاول فــي
ٔ
ٔ
ٔ
تحليلن ــا الم ــوالي ع ــرض اكب ــر ق ــدر  -ات ــيح لن ــا  -م ــن الوق ــائع واالح ــداث
ٔ ٔ
للخروج بتصور نامل ان يكون في النهاية واضحا ال لبس فيه.
)أ( ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻴﺔ

ٔ
ٔ
نقـرا فــي المصــادر والدراســات ان صــنهاجة التــي تكونــت مــن فــروع
عديــدة :جدالــة  -مســوفة  -لمطــة  -جزولــة  -لمتونــة ...قــد ٔاسســت )وفــق א
ٔ
ٔ
مبدا العصبية( الدولة المرابطية ،فيتبادر ٕالى ذهن القـارئ ان صـنهاجة
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ٔ
كانـ ـ ــت وحـ ـ ــدة متجانسـ ـ ــة ،بينمـ ـ ــا نعلـ ـ ــم ان الص ـ ـ ـراع بـ ـ ــين الفصـ ـ ـ
ïãbrÛa@…†ÈÛa
ٔ
ٔ
الصنهاجية كان مستحكما منذ البدايات االولى للدولة .الـم تنشـب حـرب
ٔ
طاحنة بين جدالة ولمتونة منـذ بدايـة دعـوة ابـن ياسـين؟ »:امـر عبـد ﷲ
بــن ياســين المــذكور قبائــل جدالــة بغــزو قبائــل لمتونــة ،فحــاربهم جدالــة
ٔ
حتى غلبوهم ودخلوا في دعوة ابن ياسين ١٦٤«.لكن جدالة لم تلبث ان
شقت عصا الطاعة على داعيتها ،والذي تزعم االنشقاق يحـي بـن ٕابـراهيم
ٔ
ٔ
نفسـ ــه  -ال ـ ــذي يسـ ــميه الن ـ ــويري واب ـ ــن االثيـ ــر "الج ـ ــوهر الج ـ ــدالي"  -اي
ٔ
الشــخص الــذي جلــب ابــن ياســين اصــال ٕالــى الصــحراء ،وهــذا مــا اســتدعى
ٔ
ٔ
نكبته وقتله .١٦٥هكذا لجا ابن ياسين ٕالى لمتونة »فانقادوا له واطاعوه،
واحتـال علــى الـذين شــاغبوا عليـه فــي جدالـة فقــتلهم .١٦٦«.كانـت بــدايات
قتالــه لجدالــة ســنة ٤٣٤هـ ـ ١٦٧وبعــد ذلــك دخــل فــي قتــال لمتونــة ،ثــم
١٦٨
انتقل لحرب لمطة ومسوفة وغيرها من القبائل الصنهاجية
ٔ
ٔ
نشب اول قتال سنة ٤٣٤هـ ،والتـاريخ مهـم هنـا النـه سـيفيدنا فـي
تحليلن ــا الحق ــا ،ث ــم توس ــع القت ــال ليش ــمل عل ــى م ــا يب ــدو ك ــل الفص ــائل
الصـ ــنهاجية .فالقبائـ ــل ٕاذن لـ ــم تلـ ــتحم بفعـ ــل عصـ ــبية ،رابطـ ــة دمويـ ــة
ٔ ٔ
مفترضــة وحــدتها الــدعوة الدينيــة ،بــل وحــدتها الحــرب الضــروس .اي ان
ٔ
صــنهاجة لــم تتوحــد النهــا صــنهاجة ،ذاك الكيــان العصــبوي الــذي يجــد
ٔ
نقيضــه فــي زناتــة او مصــمودة ،بــل اتحــدت  -هــذا ٕان كانــت قــد اتحــدت
ٔ
ٔ
فعــال  -بعــد حــرب ،اي كغيرهــا مــن التشــكيالت القبليــة االخــرى الغريبــة
عنها :فما فائـدة العصـبية القبليـة والـروابط الدمويـة ٕاذا كـان الكـل يحتـاج
للقتال للدخول في الطاعة و ٕاعالن الوالء؟
دعونا نتجنب هذا السؤال المزعج ،ونواصل تحليـل مسـار الدولـة
ٔ
ٔ
المرابطيــة  -وبالمناســبة نــذكر بــان اصــطالح "المرابطيــة" هــو انجــع بكـثيــر
مــن "العصــبية الصــنهاجية"  -باتجــاه سجلماســة الخاضــعة ٕاذاك لمغـراوة
الزناتية ،حيث تتحدث المصادر عن عداء سافر بين لمتونة وجدالـةٕ ،اذ

دراﺳﺎت

مباش ــرة بع ــد ف ــتح سجلماس ــة تراجع ــت ف ــرق م ــن لمتون ــة وع ــادت ٕال ــى
ٔ
ٔ
الصــحراء »الجــل جدالــة اعــدائهم« ،١٦٩بــل فــي الوقــت الــذي دخلــت فيــه
قبائ ــل م ــن زنات ــة ومص ــمودة ف ــي طاع ــة اب ــن ياس ــين دون ح ــرب )مح ــرم
٤٥٠٥هـ ـ( كانــت جدالــة م ــا زالــت تشــاغب فــي ح ــرب ضــارية قت ــل فيهــا
ٔ
ٔ ٔ
»يحي بن عمر ...وبشـر كـثيـر« .١٧٠وحتـى بعـد ان اصـبحت معظـم اراضـي
ٔ
ٔ
المغرب االقصى )بالد المصامدة وزناتة( في طاعة ابي بكر بـن عمـر وكـان
هذا بصـدد بنـاء مدينـة مـراكش سـنة ٤٦٣ه ـ  -حسـب ابـن عـذاري  ،-نجـد
ٔ
ٔ
الرســل تفــد عليــه مــن الصــحراء لتخبــره بــان »جدالــة اغــارت علــى ٕاخوتــه،
ٔ
فقتلــوا الرجــال وســلبوا االمــوال ١٧١«...ممــا اضــطره للعــودة ٕالــى الصــحراء
ٔ
لتهدئة اوضاعها.
كي ــف يس ــتقيم التص ــور الخل ــدوني للعصــبية القبلي ــة مــع ك ــل ه ــذه
المفارقــات؟ كيــف تــدخل فصــائل زناتيــة ومصــمودية )جــدميوة وركراكــة
ٔ
وحاحة وغيرها ١٧٢(...في الدعوة المرابطية دون قتـال بينمـا يحتـاج االمـر
مع الفروع الصنهاجية لكل ما ذكرناه؟
ٔ
يبدو لنا التحليل المرتكـز علـى "التحـالف الصـنهاجي"  -او "اللـف"
باصــطالح زمالئنــا فــي ا ٕالناســة  -يضــع العربــة قبــل الحصــان  ،كمــا يقــال،
ٔ
هــذا ٕاذا جــاز لنــا اصــال تســميته بتحــالف صــنهاجيٕ .اذ ذكرنــا قبــل لحظــات
ٔ
بان تاريخ نشـوب القتـال بـين الفصـائل الصـنهاجية هـو ٤٣٤ه ـ ،١٧٣وهـو
ت ــاريخ ل ــه دال ل ــة كبي ــرة ف ــي معالجتن ــا لموض ــوع العص ــبية واالرت ـزاقٕ ،اذا
ٔ
علمنا بـان قبائـل التكـرور الزنجيـة دخلـت ا ٕالسـالم علـى يـد المـرابطين فـي
ٔ
عهــد اميــر التكــرور وارجــابي بــن رابــيس المتــوفى ســنة ٤٣٢ه ـ  -علــى ذمــة
ٔ
ٔ
البك ــري  ،١٧٤-وعلم ــا ايض ــا ب ــان المـ ـرابطين توجه ــوا لغ ــزو غان ــا وح ــوض
ٔ
ٔ
الس ــينغال قب ــل التوج ــه ش ــماال )اي جن ــوب المغ ــرب االقص ــى وبال ــذات
ٔ
ٔ
سجلماسة( :اال يفترض كل هـذا ان تكـون العناصـر الزنجيـة )مـن التكـرور
وغيرها( حاضرة ضمن هذا التحالف "الصنهاجي" المزعوم؟
ٔ
ٔ
يخبرنا ابن خلدون بان الدولة تتاسس على العصـبية فـي بـداياتها،
ٔ
ٔ
ٔ
لكن بعد ان تتحول ٕالى ملـك يلجـا زعيمهـا ٕالـى الطـراء اي المرتزقـة وذلـك
يكــون ســببا فــي انهيارهــا .لكــن ،مــن يقــول لنــا ٕاجرائيــا متــى تنتهــي هــذه
"البــدايات" لتفســح المجــال للمرتزقــة وبالتــالي لالنهيــار؟ هــل نعتبــر ابــن
ٔ
تاشفين هو الذي احدث هذا التحـول فـي دولـة المـرابطين؟ ال يبـدو ذلـك
ٔ
ممكنا مع منطق تواريخ االحداث التي ذكرنا ،والتواريخ هنـا مهمـة جـدا،
ٔ
ٕاذ كلمــا تــاخرت االنشــقاقات والحــروب بــين فــروع العصــبية الواحــدة ٕالــى
ٔ
تواريخ الحقة على فترة التاسيس ،بينما تواجد "الطراء"  -باصطالح ابـن
ٔ
خلــدون  -فــي وقــت متقــدم ٕاال واخــتلط كــل شــيء .ال يعــود للعصــبية اي
ٔ
معن ــىٕ ،اذا كان ــت الدول ــة ق ــد قام ــت ودخلته ــا "عص ــبيات" اخ ــرى م ــن
ٔ
خارجها ،واصـبح المرتزقـة يسـرحون فيهـا ويمرحـون ،بينمـا لـم تـنجح هـي
في لمام شتاتها بعد.
ٔ
ٔ ٔ
تقوم الدولة ،فتتفسخ عصبيتها التي انشاتها ،ويلجـا السـلطان ٕالـى
الطراء )المرتزقة( لتدعيم ملكه فيكـون ذلـك سـببا فـي ضـعف هـذا الملـك
ٔ
ٔ
ٔ
ومن ثم انهياره .اليس هذا تفكير ابن خلدون؟ لكننا راينا قبل حين بـان
ٔ
ٔ
ٔ
صنهاجة لم تتحد يوما لنقول بانها ستتفسخ النهـا كانـت متفسـخة اصـال،
ٔ
ٔ
ام ــا الطـ ـراء فل ــم يلتحق ــوا بالس ــلطان بع ــد ان ح ــول المل ــك م ــن منط ــق
ٔ
التراضي بين العشائر )المكونة للعصبية( لمنطق االنفراد بالسلطة ،الن
ٔ
ٔ ٔ
هؤالء الطراء وجـدوا فـي الدولـة منـذ بـدئها االول .صـحيح ان اعـدادهم قـد
تتزايــد ،ونفــوذهم قــد يتقــوى مــع الــزمن ،لكــن هــذا ال ينفــي عــنهم صــفة
ٔ
المس ــاهمين فـ ــي تاسـ ــيس الدول ــة ،وبالتـ ــالي فـ ــال عالق ــة لهـ ــم بموضـ ــوع
ٔ
انهياره ــا ٕاال ك ــونهم س ــببا ،م ــن ب ــين اس ــباب عدي ــدة ،ق ــد ت ــؤدي ٕالي ــه.
ٔ
واســباب انهيــار الدولــة المرابطيــة عديــدة ومركبــة وال مجــال لعرضــها هنــا

ٔ
ٔ
النهـ ــا تقـ ــع خـ ــارج موضـ ــوع بحثن ـ ــا ،لكـ ــن يكـف ـ ــي ان نستحضـ ــر الجه ـ ــاد
ٔ
ٔ
المرابطــي باالنــدلس مــثال ،لنــدرك العــبء الثقيــل الــذي شــكلته االنــدلس
علــى الدولــة المرابطيــة  -وعلــى الدولتيــة المركــزيتين الالحقتــين  -نخرتهــا،
ٔ
ٔ
وانهكـتهــا ،وســاهمت فــي ٕاضــعافها و ٕاســقاطها :الــم يكــن علــي بــن يوســف
ٔ
ٔ
منش ــغال بالجه ــاد ف ــي االن ــدلس عن ــدما ك ــان اب ــن ت ــومرت يل ــتقط انفاس ــه
ويستجمع قواه بجبال درن ،فمـا انتبـه ابـن يوسـف ٕاال والـدعوة التومرتيـة
ٔ
ٔ
ٔ
شــوكة فــي خاصــرة الدولــة ،ادمتهــا حتــى لفظــت انفاســها؟ الــم يعطــل ابــن
ٓ
ٔ
ت ــومرت  -س ــبب اخ ــر م ــن اس ــباب س ــقوط الدول ــة المرابطي ــة  -بطموح ــه
ٔ
ٔ
المحموم للسلطة جهاد المرابطين باالندلس واضعف دولتهم بـالمغرب؟
ٔ
م ــا عالق ــة المرتزق ــة بعص ــبية متفس ــخة اوال ،ث ــم بدول ــة مهترئ ــة ثاني ــإ ،اال
ٔ
كــونهم مرتزقــة يــؤدون وظيفــة تاريخيــة هــي االرتـزاق ،تســاهم فــي تاســيس
ٔ
ٔ
دول وانهيار اخرى ،هذا صحيح ،لكنها ليست العامل الوحيد بالتاكيد.
)ب( ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪﻳﺔ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻔﻀﻞ
ﻟﺪى اﺑﻦ ﺧﻠﺪون:

ٔ
ٔ
مثاله الثاني المفضل ،بعد المثال المرابطي ،النـه يقـول ،بعـد ان
ٔ
عرض نظريته» :واعتبر ذلك في دولة لمتونة ودولة الموحـدين« ١٧٥راينـا
ٓ ٔ
ٔ
لحــد االن ب ــان مثال ــه االول ،الخ ــاص ب ــالمرابطين ،مث ــال ه ــش ،وه ــو ال
يقوم دليال على النظرية بقدر ما هو دليل ضدها ،فهل يصـدق ذلـك علـى
ٔ
المثال الثاني ايضا؟
ٔ
ل ــم يح ــدد اب ــن خل ــدون م ــع االس ــف  -كم ــا ل ــم يح ــدد ذل ــك ض ــمن
الدول ــة المرابطي ــة  -ف ــي عه ــد َمـ ـن ِم ــن مل ــوك الدول ــة الموحدي ــة ح ــدث א
ٔ
المنعطف او التحول من منطـق التراضـي بـين العشـائر المص
ـموديةوذ ٕلـالـكـى 35
منطــق االنف ـراد بــالحكم .لكننــا ســنجعل ذلــك زمــن عبــد المــؤمن
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لسببين:
ٔ
ٔ
) اولهمــا( ان ابــن تــومرت وضــع نــواة الدولــة لكنــه لــم يحولهــا ٕالــى
ٔ
ملك لسبب بسـيط هـو انـه لـم يكـن لـه مـا يملـك باسـتثناء منطقـة صـغيرة
ٔ
ٔ
ٔ
حول تينملٕ ،اضافة ٕالى انه توفي والدولـة فـي احلـك اوقاتهـا بعـد هزيمـة
ٔ
ٔ
قوات ـ ــه ف ـ ــي البحي ـ ــرة )الس ـ ــبت  ٢جم ـ ــادى االول ـ ــى ٥٢٤ه ـ ـ ـ ١٢/ابري ـ ــل
١١٣٠م(.
ٔ
) ثانيهمــا( ســبب منهجــي ،حتــى نــوفر اكبــر الحظــوظ لنظريــة ابــن
خلــدون للــدفاع عــن نفســها .فالــذي جــاء بعــد ابــن تــومرت مباشــرة هــو عبــد
ٔ
المؤمن ،فهو اول من تلقب بالخالفة ،وهو الذي حول الملك لوراثة فـي
ٔ
ٔ ٔ
عقبه ،واالهم من ذلك اننا لو اخرنا "المرحلة الثانية" في الدولة لما بعـد
ٔ
عبد المؤمن لمـا كـان ذلـك فـي مصـلحة النظريـة الخلدونيـة .ذلـك ان ابـن
ٔ
ٔ
ٔ
خلدون يرى ان هناك مرحلـة اولـى هـي مرحلـة التاسـيس )العصـبية( ،ثـم
تليه ــا مرحل ــة ثاني ــة ه ــي مرحل ــة االنفـ ـراد ب ــالحكم )االرت ـزاق( .فل ــو جعلن ــا
ٔ
المرحلـة الثانيـة زمـن ابـي يعقـوب يوسـف مـثال  -ناهيـك عـن الفتـرات التـي
سـ ٔـتاتي بعــده  -ف ٕاننــا سنصــطدم بكـثــرة النصــوص التــي تشــير ٕالــى حضــور
المرتزقة زمن عبد المـؤمن  -وهـو مـا كنـا قـد عرضـنا لـه فـي مبحـث سـابق -
وهذا طبعا سيوقع النظرية في التناقض منذ البداية.
ٔ
سنعتبر ٕاذن ان مرحلة "العصبية" تساوي فتـرة ابـن تـومرت وفتـرة
ٔ
ٔ
عبــد المــؤمن ٕالــى غايــة فــتح م ـراكش ،اي ٕالــى ان صــفا لــه حكــم المغــرب
ٔ
ٔ
االقصى .صحيح ان تلقبه بالخالفـة )ونعنـي الخالفـة العامـة ال خالفـة ابـن
ٔ
ٔ
تــومرت( و ٕاعالنــه واليــة العهــد تــاخر عــن فــتح مـراكش ،لكننــا ســنعتبر انــه
ٔ
منذ ان دخل عاصمة المرابطين ،واتخذها عاصمة لـه ،شـرع فـي التفكيـر
ٔ
فــي االنتقــال بالدولــة مــن مرحلــة التاســيس والعصــبية ٕالــى مرحلــة االنفـراد
ٔ
ٔ
ب ــالحكم واالس ــتعانة بالمرتزق ــة ،وذل ــك حت ــى ن ــوفر اكب ــر الحظ ــوظ ام ــام

دراﺳﺎت

ٔ
نظريــة اب ــن خلــدون لل ــدفاع ع ــن نفس ــها كمــا قلن ــا .ف ـ ٕـالى اي ح ــد يص ــدق
ٔ
المنطــق الخلــدوني فــي العصــبية واالرتـزاق علــى الدولــة الموحديــة؟ لنبــدا
متابعة الدعوة منذ البداية.
ٔ ٔ
نعرف اوال بان ابن تومرت رفع لنفسه شـجرة نسـب تتصـل بالبيـت
النبــوي ،ومــن ثــم بالش ـرافة ،ذكرهــا صــديقه ورفيقــه البيــذق وعلــق عليهــا
بقوله" :هذا نسبه الصحيح" ١٧٦وال يهمنا هنا مدى صحة هذا االدعاء مـن
ٔ
كذبــه ،بقــدر مــا يهمنــا ان النــاس قــد اعتقــدت فيــه فعــال وقتئــذ )نمــوذج
ٔ
البيــذق ومــن نحــا نحــوه( ،ومــع ذلــك ســنعتبر المهــدي مصــموديا ،ابــوه
ٔ
ٔ
ٔ
امغار من هرغة وامـه مـن مسـكالة ،كمـا هـو ثابـت فـي ظـروف نشـاته التـي
ٔ
ال خـ ــالف حولهـ ــا .وننتقـ ــل ٕالـ ــى اقـ ــرب النـ ــاس ٕاليـ ــه والسـ ــباقين لدعوتـ ــه
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ونصرته ،اي من تصفهم المصادر بجماعة اهل العشـرة ،ولنبـدا بـاقربهم
وهو عبد المؤمن بن علي.
ذكــر لــه البيــذق )وبالمناســبة فالبيــذق هــذا ،رفيــق ابــن تــومرت فــي
رحل ــة عودت ــه م ــن المش ــرق وكات ــب س ــيرته وس ــيرة عب ــد الم ــؤمن ،اس ــمه
ٔ
الكام ــل اب ــو بك ــر بـ ــن عل ــي الص ــنهاجي فه ــو مـ ــن ص ــنهاجة ول ــيس مـ ــن
ٔ
ٔ
مص ــمودة( نس ــبان :اولهم ــا ينته ــي ٕال ــى الشـ ـرافة ،والث ــاني ،وه ــو االرج ــح
ٔ
عن ــده ،ينته ــي ٕال ــى الع ــرب .١٧٧عل ــى انن ــا ٕاذا ش ــككنا ف ــي ذل ــك  ،ف ــنحن
ٔ
ٔ
متاكــدون قطع ــا بان ــه م ــن كومي ــة ،وكومي ــة ٕاحــدى فص ــائل زنات ــة ول ــيس
مصمودة.
ٔ
ٔ
ٔ
من جماعة اهل العشـرة ايضـا نجـد :ابـا عبـد ﷲ محمـد بـن محسـن
البش ـ ـ ــير المع ـ ـ ــروف بالونشريس ـ ـ ــي ،نس ـ ـ ــبة ٕال ـ ـ ــى ونش ـ ـ ــريس ب ـ ـ ــالمغرب
ٔ
ٔ
االوسط ،١٧٨وابـا الربيـع سـليمان بـن مخلـوف الحضـري ،مـن هـوارة،١٧٩
ٔ
ٔ
وابــا محمــد عبــد الواحــد يــرزيجن بــن عمــر الشـرقي ،اصــله مــن مال لــة قــرب
ٔ
ٔ
بجاية بالمغرب االوسط ،١٨٠وابا حفص عمـر بـن علـي الصـنهاجي الشـهير
ٔ
بعمر اصناك ،من صنهاجة ،١٨١وعبد ﷲ بن يعـال الشـهير بـابن ملويـة،
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
من زناتة .١٨٢اي ان ستة على االقل من اقرب المقربين البـن تـومرت مـن
ٔ
اهل العشرة كانوا من خارج مصـمودة ،بـل بعضـهم مـن العـدو المفتـرض
"صنهاجة"؟
ٔ
ٓ
ٕفاذا كان االمر كذلك مع "ايت عشـرة" الـذين تـم اختيـارهم بعنايـة
ٔ
واصبحوا مقربين ومستشارين للمهدي ،فما بالك بالتنظيمات التومرتيـة
ٔ
ٔ
ٔ ـرى ٔ
االخـ  :اهــل الخمســين او الســبعين او جماعــة الطلبــة ...والتــي كانــت
ٔ
مفتوحــة فــي وجــه كــل مــن انخــرط فــي الــدعوة ،اي "وحــد" باالصــطالح
التومرتي؟
ٔ
ٔ
ص ــحيح ان ابـ ــن ت ــومرت انتبـ ــه له ــذه المفارقـ ــة القبلي ــة فلجـ ــا ٕالـ ــى
ٓ
ٔ
ٔاســلوب المؤاخــاة ،فــاخى بــين عبــد المــؤمن وهرغــة ،اي جعلــه كواحــد
ٓ
منه ــا ،١٨٣واخ ــى ك ــذلك ب ــين البش ــير وهرغ ــة ...١٨٤لك ــن ه ــذا ل ــم يك ــن
ٔ
ٔ
ليرتق ،في اعتقادنا ،خرق العصبية لعدة اسباب منهـا :ان "المؤاخـاة" ال
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
تلغي عن هؤالء انهم من اصـول اخـرى .كمـا ان المهـدي لـم يكـن ٕبامكانـه
ٔ
ان يــؤاخي بــين كــل العناصــر الغريبــة عــن مصــمودة وقبيلــه ،وربمــا لهــذه
ٔ
الغاي ــة اخت ــرع م ــا س ــماه بالتوحي ــدٕ .اض ــافة ٕال ــى ان "المؤاخ ــاة" ل ــم تك ــن
ٔ ٔ
ٔ ٔ
ٔ
كافية ابدا الن تجعل من هؤالء "الدخالء" اجـزاء مـن هرغـة ،او ان هرغـة
ٔ
ٔ
علــى االقــل لــم تهضــم هــذه المؤاخــاة بســهولةٕ ،اذ يخبرنــا البيــذق انــه بعــد
ٔ
وفاة المهدي ،اجتمع افراد قبيلته وعملوا طعاما ولم يخبروا عبد المـؤمن
ٔ
)الخليفــة( بــان يعمــل نصــيبه معهــم ،فلمــا علــم بــذلك غضــب »وهجــرهم
ٔ
ٔ
ٔ
ثالثـ ــة ايـ ــام ،ثـ ــم اسـ ــتدعاهم وامـ ــر بنصـ ــيبه معهـ ــم ونهـ ــاهم ان يعـ ــودوا
ٔ
ٔ
لمثلها ،١٨٥«.لكن الظاهر انـه هـو الـذي انتبـه ٕالـى انـه لـيس مـنهم ،وربمـا
ٔ
ٔ
لهــذا الســبب ،بعــد ان توســع فــي المغــرب االوســط ،جلــب عناصــر مــن
ٔ ٔ
ٔ
كوميــة ،او بــاالحرى خلــط جميــع العناصــر ببعضــها واصــبح يبحــث عــن

ٔ
ٔ
"الوالء" لسلطانه ،الن كومية ايضا لـم تنقـد لـه بسـهولة  -رغـم كونـه منهـا
ٔ
ٔ
 ،حيث يذكر البيذق ان عبد المؤمن لما غزا بالد كوميـة "وحـدوا" اوال،ٔ
ثـ ــم تراجعـ ــوا وغـ ــدروا بـ ــه ،ممـ ــا اوجـ ــب ا ٕاليقـ ــاع بهـ ــم وقتـ ــل عشـ ــرة مـ ــن
ٔ
ٔ
اشـياخهم .١٨٦كيــف ال يغــدرون والبيـذق نفســه يـروي لنـا بــان صــديقه ابــن
ٔ
ملويــة  -مــن اهــل العشــرة كمــا ذكرنــا  -ارتــد بعــد وفــاة المهــدي وانضــم ٕالــى
ٔ
علي بـن يوسـف ،فقتلتـه كنفيسـة وصـلبته بتينمـل ،١٨٧فكـان بـذلك اول
ث ــائر عل ــى الموح ــدين ،١٨٨ف ــي نف ــس الوق ــت ال ــذي دخل ــت في ــه عناص ــر
ٔ
صــنهاجية طاعــة الموحــدين دون قتــال ،١٨٩وكنــا قــد الحظنــا ســابقا بــان
العديد من عناصر مصمودة دخلت طاعة ابن ياسين دون قتال.
ٔ
ٔ
المسالة ٕاذن يجب ان تفهـم فـي حقيقتهـا البسـيطة ،دونمـا حاجـة
ٔ
ٔ
ٕالى تعقيدها او تحميلها اكـثـر ممـا تحتمـلٕ :اننـا بصـدد الحـديث عـن دعـوة
ٔ
)مرابطيـ ــة/موحديـ ــة( ،والـ ــدعوة يتبعهـ ــا مـ ــن يعتقـ ــد فيهـ ــا او يـ ــرى فيهـ ــا
مصلحته ،بغض النظر عن انتمائه العصـبوي/القبلـي ،وهـذا مـا يفسـر لنـا
ٔ
كــل شــيء منــذ بدايــة الــدعوة التومرتيــة :يفســر لنــا كيــف ان ابــن تــومرت
ٔ
»س ـ ـ ــار ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ــالد مص ـ ـ ــمودة ،وك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ان ـ ـ ــف م ـ ـ ــنهم دعوت ـ ـ ــه غـ ـ ـ ـزاه
ٔ
الموح ــدون« ،١٩٠وكي ــف ان ــه عن ــدما ش ــاع خب ــر هزيم ــة الموح ــدين ف ــي
ٔ ٔ
البحيرة »قامت الفتنة بين قبائل المصامدة يقاتـل الرجـل ابـاه واخـاه فـي
داره ...ويكـفر بعضهم بعضا« .١٩١يفسر لنا كيف تفتق ذهن المهـدي عـن
عمليــة "التمييــز" ،ونفــذها بمعيــة البشــير ،ليفنــي فيهــا خمــس قبائــل مــن
ٔ
ٔ
مص ــمودة حس ــب البي ــذق ،او  ١٥ال ــف قتي ــل حس ــب اب ــن ع ــذاري،١٩٢
١٩٣
وكيف ثار محمـد بـن هـود الماسـي علـى عبـد المـؤمن)١٩٤سـنة ٥٤٢ه ـ(  ،א
وبع ــده يص ــليتن  -قري ــب المه ــدي  -س ــنة٥٤٨ه ـ ـ  ،ث ــم عب ــد العزي ــز
وعيســى ٔ -ا١٩٥خــوا المهـ ٔـدي -بعــد مقتــل يصــليتن ،وصــلبهما بم ـراكش ســنة 36
٥٤٩ه ـ ـ  ،وكي ــف ان قبيل ــة ركراك ــة المص ــمودية اس ــتمرت معارض ــتها
ïãbrÛa@…†ÈÛa
للدول ــة الموحدي ــة طيل ــة تاريخه ــا ١٩٦ب ــل وتث ــور معه ــا حاح ــة وهزمي ــرة
وهس ــكورة وغيره ــا م ــن قبائ ــل المص ــامدة ،١٩٧...وف ــي المقاب ــل ت ــدخل
عناصـ ــر صـ ــنهاجية طوعـ ــا ضـ ــمن الـ ــدعوة الموحديـ ــة حتـ ــى قب ــل افتتـ ــاح
مـراكش ،بــل وتســاعد الموحــدين فــي فــتح العاصــمة المرابطيــة ،١٩٨وكــان
ٔ
م ــن ض ــمن ال ــداخلين ف ــي ال ــدعوة :االمي ــر يح ــي ب ــن ٕاس ــحاق المع ــروف
ٔ
بانجمــار زوج زينــب بنــت علــي بــن يوســف ،وب ـراز بــن محمــد ويحــي بــن
ٔ
١٩٩
تاكغت من امراء مسوفة
ٔ
نعتقد امام هذا الخليط المتراكم شذر مـذر ،والـذي تقـف العصـبية
ٔ
الخلدونية عاجزة عن فك شيفرته ،ان علي بـن الربرتيـر كـان علـى صـواب
عندما نظر ٕالى جزولة  -وهي قبيلة صنهاجية كانت من بعض جنده  -فـي
ٕاحـ ــدى مواجهاتـ ــه م ـ ــع الموح ـ ــدين ،وق ـ ــال» :هـ ــؤالء ق ـ ــوم مغيـ ــرون ٕام ـ ــا
ٔ ٔ
ٔ
ياخــذونني ويعطــوني لعبــد المــؤمن ،او ياخــذون عبــد المــؤمن ويعطونــه
ٕالــي ،٢٠٠«.وقــد صــدق حدســه فعــال عنــدما خــذلوه وانضــموا للموحــدين،
فكـتـ ــب كـتابـ ــا لعبـ ــد الم ـ ـؤمن يقـ ــول فيـ ــه» :اقـ ــتلهم قـ ــاتلهم ﷲ ،غـ ــدروا
بـ ـ ـ ٕـاخوتهم فكيـ ـ ــف ال يغـ ـ ــدرونك؟« ٢٠١فقـ ـ ــام الخليفـ ـ ــة )عبـ ـ ــد المـ ـ ــؤمن(
ٔ
بتجري ــدهم م ــن س ــالحهم ،وام ــر "عبي ــد المخ ــزن" فقتل ــوهم جميع ــا ٕاال
الصبيان .٢٠٢وعلى ذكـر "عبيـد المخـزن" هـؤالء ،الـذين سيشـكلون الحقـا
ٔ
قوة في الجيش المؤمني ،فامرهم قديم قـدم الـدعوة التومرتيـة نفسـهإ ،اذ
ٔ
ٔ
ٔ
عنــدما بــدا المهــدي عملياتــه العســكرية االولــى )حــوالي ٥٢١ه ـ او٥٢٢ه ـ(
ٔ
قــام بغــزو منطقــة تــازكورت ،ويخبرنــا البيــذق الــذي رافقــه فــي غزوتــه ،انــه
ٔ
اخــذ بهــا عبيــدا »ســماهم المعصــوم "عبيــد المخــزن" ٢٠٣،«.ونحــن نعــرف
ٔ
ٔ
ان م ـ ــن قن ـ ــوات االرتـ ـ ـزاق :االس ـ ــر واالس ـ ــترقاق ،وبه ـ ــذا يك ـ ــون االرتـ ـ ـزاق
ٔ
الموحدي يضرب بجذوره ٕالى وقت مبكر جدا من نشاة الدولة ،ومع هـذا
ٔ
يصبح من العسـير علينـا ان نهضـم كيـف تـؤخر نظريـة ابـن خلـدون لجـوء

دراﺳﺎت

الدولــة للمرتزقــة ٕالــى مرحلتهــا الثانيــة ،بينمــا ُوجــد "عبيــد المخــزن" هــؤالء
ضمنها في هذه الفترة المبكرة من تاريخها؟
)ج( ﻫﻞ ﻣﻦ داع ﻟﻔﺤﺺ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﺮﻳﻦ؟

نتوقــف عنــد التجربــة المرينيــة ،ويســتوقفنا معهــا الســؤال :هــل مــا
زال هناك ما يستدعي التوقف عند هذه التجربة بعدما تقدم؟
سـ ــؤال مشـ ــروع فـ ــي اعتقادنـ ــا ،يسـ ــتمد مشـ ــروعيته مـ ــن ركي ـ ـزتين
ٔ
اساسيتين :ما كـتبناه بصدد المثالين السـابقين )المرابطـي والموحـدي(،
ٔ
ٔ
وهم ــا المث ــاالن المفض ــالن ل ــدى اب ــن خل ــدون ،اوال .وثاني ــا الن معظ ــم
الدراســات المرينيــة  -بمــا فيهــا دراســة القبلــي الــذي اقتــرح علينــا فحــص
ٔ
ٕاش ــكالية العص ــبية واالرتـ ـزاق  ٢٠٤-تعت ــرف ب ــان بن ــي م ــرين راهن ــوا عل ــى
ٔ ٔ
المرتزقة منذ بداية دولتهم ،النهم اسسوا نظاما في ممارسة الحكم يرتكز
٢٠٥
على تعدد المساهمين في الغلبة وتعدد المستفيدين منه.
ٔ
ٔ
ٔ
مــع هــذا نظــن انــه مــن االفضــل فحــص التجربــة المرينيــة ايضــا ،ال
ٔ
ٔ
النهــا ســتوقف النظريــة الخلدونيــة علــى ارجلهــا مــن جديــد ،ولكــن لســبب
ٔ ٓ
ٔ
منهجي صرف ،هو اننا الينا على انفسنا منذ البداية الدخول ٕالـى المختبـر
ٔ
الت ــاريخي دون حكــم مس ــبق ،لهــذا علين ــا فحــص المث ــال المرينــي ايض ــا
ٔ
لنرى هل يعضد المثالين السابقين ويدعمهما ،ام يشكل استثناء داخـل
الدولــة المركزيــة المغربيــة الوســيطية .لكننــا لــن نطيــل فــي فحصــه كـثيـرا،
ٔ
ٔ
النه لم يعد يقدم او يؤخر في مصير النظرية الخلدونية بعد كل ما ّبينا
ٔ
ٔ
الحـ ــظ االسـ ــتاذ المنـ ــوني منـ ــذ مـ ــدة طويلـ ــة )سـ ــنة ١٩٦٧م( ،ان
المرينيين استعانوا بالعناصر العربية منذ بداية دولـتهم ،ممـا سـهل علـى
ٔ
ه ــذه العناص ــر اخت ـ ـراق اجه ــزة الدول ــة الحق ــا وس ــيطرتها عل ــى العناص ــر
ٔ ٔ
البربرية .٢٠٦وبالفعل ال ينكر احد ان حلفا هاما قد انعقد بين قبيلة رياح
ٔ
العربي ــة وبن ــي م ــرين من ــذ س ــنة ٦١٣ه ـ ـ ٢٠٧دش ــن لتحالف ــات اخ ــرى م ــع
عناصــر مختلفــة .وهكــذا ٕاذا رجعنــا ٕالــى الحلــل الموشــية لمتابعــة القبائــل
ٔ
االولــى التــي كانــت ســباقة لمبايعــة المــرينيين ســنة ٦١٤ه ــٕ ،فاننــا نجــد:
هـ ــوارة وزكـ ــارة وتسـ ــول ومكناسـ ــة وبطويـ ــة وفشـ ــتالة وسـ ــدراتة وبهلولـ ــة
ٔ
ومديونــة ،٢٠٨...وفحــص هــذه الفسيفســاء القبليــة يجعلنــا متاكــدين مــن
ٔ
شــيء واحــد هــو انهــا ليســت كلهــا مــن عصــبية زناتــة التــي تفتــرض النظريــة
ٔ
الخلدونيــة انهــا المؤسســة للدولــة المرينيــة .بــل علــى العكــس مــن ذلــك،
ٔ
ٔ
ٔ
نق ـ ـرا فـ ــي المصـ ــادر بانـ ــه مباشـ ــرة بعـ ــد االنتصـ ــار االول للمـ ــرينيين علـ ــى
الموح ــدين )س ــنة ٦١٣ه ـ ـ١٢١٦/م( ،خ ــرج عل ــيهم بن ــو عم ــومتهم )بن ــو
حمام ــة( وانض ــموا للموح ــدين ،ونش ــبت ح ــرب ب ــين الف ــريقين انته ــت
ٔ
ٔ
ٔ
بمقتــل االميــر عبــد الحــق وابنــه اال كبــر ٕادريــس ،٢٠٩فتــولى بعــده ابنــه ابــو
ٔ
ســعيد عثمــان )ابــن عبــد الحــق( الــذي وضــع فــي مقدمــة اولوياتــه قتــال
قبيلتــه زناتــة ،ففــي »ســنة عشــرين وســتمائة غـزا بــالد فــازاز ومــن بهــا مــن
ٔ
ٔ
ٔ
ظواعن زناتة فاثخن فيهم حتى اذعنوا للطاعة ٢١٠«.لكننا نعرف بان هـذا
ٔ
ا ٕالذعان كـان مؤقتـا ،الن النـزاع تجـدد بـين بنـي عسـكر وبنـي حمامـة سـنة
ٔ
٦٣٨هـ ـ ـ ،٢١١ونحـ ــن نعـ ــرف ان المـ ــرينيين عنـ ــد هـ ــذا التـ ــاريخ كـ ــانوا قـ ــد
استعانوا بالمرتزقة النصارى منذ مدة طويلة.
ٔ
اما الصراع المريني/الزياني ،٢١٢وكالهمـا مـن زناتـة ،فيعـود رسـميا
ٔ
 حسب الذخيرة السنية ٕ -الى سنة ٦٤٧هـ١٢٥٠/م .٢١٣لكـن ال شـك انٔ ٔ
صاحب الذخيرة يقصد بهذا التاريخ بعـد ان تاسسـا ككيـانين سياسـيين،
ٔ
ٔ
ٔ
اما عمليا فالصراع بينهما اقدم من ذلك بكـثير ،وتعود جذوره على االقـل
ٕالى بدايات الدولة الموحدية ،عندما ناصرت فروع بني عبد الـواد جيـوش
ٔ
عبــد المــؤمن المتوغلــة فــي المغــرب االوســط ،بينمــا عارضــتها بعــض فــروع
زناتة ٔاالخرى وخاصة بنو مرين ٢١٤.والصراع المريني/العبـدوادي مشـهور

ٔ
ٔ
ٕالــى انــه يمكــن القــول بــان تــاريخ الــدولتين الزنــاتيتين هــو تــاريخ الص ـراع
ٔ
المستمر بينهما ،ولم يفتر هـذا الصـراع ٕاال بعـد ان قضـى العثمـانيون علـى
بنــي عبــد الــواد والســعديون علــى بنــي وطــاس ،وخال لــه لــم يســتنكـف بنــو
مــرين مــن التحــالف مــع بنــي حفــص ضــد الزيــانيين فــي عــدة مناســبات،
ٔ
لعــل اشــهرها تــم بعــد المصــاهرة المزدوجــة بــين المــرينيين والحفصــيين
ٔ
ٔ
زمــن ابــي الحســن ،٢١٥ومــا يهمنــا هنــا هــو ان الزيــانيين والمــرينيين مــن
زناتة ،بينما ينتهي الحفصيون ٕالى هنتاتة المصمودية.
ٔ
لــو كانــت االمــور تســير وفــق منطــق العصــبية والــروابط الدمويــة،
ٔ ٔ
لكان من بـاب اولـى ان تتوحـد ٕامارتـا بنـي مـرين وبنـي عبـد الـواد ضـد بنـي
ٔ
ٔ
حفــص ،خاصــة وان بنــي حفــص ليســوا فقــط مصــامدة ،بــل ادعــوا انهــم
ٔ
الممثلـون الوحيــدون للعقيـدة التومرتيــة وورثتهـا الشــرعيون بعـد ان تخلــى
ٔ
ٔ
عنهــا الخليفــة المــامون .٢١٦كمــا ان البيــت الحفصــي لوحــده يمثــل ٕاشــكاال
ٔ
عويصــا يطــرح علــى النظريــة الخلدونيــةٕ ،اذا علمنــا بــانهم وهــم المصــامدة
نجحوا في بناء دولة في مجال غريب عنهم تماما )عصبويا( وهو ٕافريقية.
م ــاذا يمكـ ــن ٔان نس ــتنتج مـ ــن خـ ــالل متابعتنـ ــا المجهريـ ــة لتطـ ــور
العصــبية واالرتـزاق داخــل الدولــة المركزيــة المغربيــة الوســيطية بتجاربهــا
الثالث )وبهامشها التجربتان الحفصية والزيانية(؟
ٕاذا نظرنــا ٕالــى التــاريخ الوســيط المغربــي  -قيــام الدولــة وانهيارهــا -
ٔ
نظرة ماكروسكوبية ،تبـدو لنـا االمـور بسـيطة ومنسـجمةٕ ،الـى حـد بعيـد،
م ــع النظري ــة الخلدوني ــة ،لك ــن الفح ــص الميكروس ــكوبي وح ــده يفضـ ـح
الخروق الموجودة بها ،والتي كلما حاولنا رتقها ٕاال وازدادت اتساعا
א
ﺣﺼﻴﻠﺔ:

هل كان لنا ،بعد كل الذي تراكم حول ابـن خلـدون خـالل سـتة
ٔ
قرون ،ان ندخل بنظريته ٕالى مختبر التاريخ قصد عرضها على التجربـة؟
ٔ
ٔ
ذلك ما املناه ،علـى كـل حـال ،مـن خـالل هـذا العمـل .فبـداناه بمبحـث
ٔ
اول خاص بعرض النظرية "صـافية" كمـا تمـت صـياغتها فـي "المقدمـة"،
ٔ
استنتجنا منه ان ابن خلدون يجعل من "العصبية"  -الوحشـية بالـذات-
ٔ
محور قيام الدولة ،النها اللحمة الرابطة بين ٔافراد القبيلة الواحدة ،ومـن
ٔ
"االرت ـ ـزاق" محـ ــور انهيارهـ ــا ،النـ ــه يسـ ــمح بـ ــدخول عناصـ ــر غريبـ ــة عـ ــن
العصــبية المؤسســة واســتبدادها بــالحكم تــدريجيأ .امــا العوامــل ٔاالخــرى
في الجهاز المفـاهيمي الخلـدوني "كالـدعوة" و"الجبايـة" و"التـرف" ...فهـي
ٔ
عوامــل مســاعدة رغــم كونهــا اساســية وضــرورية  -حســب ابــن خلــدون -
ٔ
ٔ
لقي ــام الدول ــة او انهياره ــا .ام ــا المبح ــث الث ــاني ،فحاولن ــا في ــه اس ــتخراج
التطبي ــق العمل ــي للنظريــة الخلدوني ــة ،كم ــا جــاءت فــي "كـتــاب العب ــر".
ٔ
والحظنا من خالل متابعة العملين )المقدمة والعبر( ان ابن خلدون قـد
ٔ ٔ
حقــق نوعــا مــن االنســجام والمنطقيــة مــع ذاتــه ،اي انــه لــم يكــن متناقضــا
بين ٕاطاره النظري وجانبه التطبيقي.
ٔ
بعـد ذلـك حاولنــا )فـي فصـل ثــان( بسـط تـاثير نظريــة ابـن خلــدون
ٔ
ٔ
ف ــي ا ٕالنتـ ــاج التـ ــاريخي المعاص ــر ،فـ ــي مبحـ ــث اول ،انته ــى بنـ ــا ٕالـ ــى ان
االنفـالت مــن هـذه النظريــة شـكل صــعوبة كبـرى فــي الدراسـات التاريخيــة
ٔ
ٔ
الوسيطية بالخصوص ،مع تفـاوت فـي مسـتوى التـاثر مـن دراسـة الخـرى.
ٔ
ام ــا المبح ــث الث ــاني فك ــان فحص ــا تاريخي ــا تجريبي ــا لنظري ــة "العص ــبية
ٔ
واالرت ـ ـزاق" ،لك ـ ــن م ـ ــن خ ـ ــارج ا ٕالنت ـ ــاج الخل ـ ــدوني .اي فحص ـ ــها فحص ـ ــا
ٔ
مجهريا ،ومطابقتها مع االحداث والوقائع كما صاغتها المصادر المختلفة
ٔ
ٔ
ٔ
االخــرى .ليتبــين لنــا ان ابــن خلــدون قــد قفــز علــى العديــد مــن االحــداث،
ٔ
ٔ
ٓ
والتــف علــى عــدد اخــر ،حتــى تنســجم االمــور مــع تصــوره النظــري لنشــاة
الدولة وانهيارها .وبالتالي ٕفان منطقيته مع ذاته ،هي غير ذلـك تمامـا مـع
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ٔ
ٓ
ٔ
االخ ــرين ،اي م ــع الفح ــوص المجهري ــة االخ ــرى الت ــي تعي ــد نظريت ــه ٕال ــى
ٔ
المختبر لتجربتها والتاكد من صحة نتائجها.
ٔ ٔ
انتهى هذا العمـل ٕالـى بـاب مفتـوح كمـا نالحـظ ،اي انـه انفـتح علـى
ٔ
ٔ
افق جديد للبحث ،وذلك عبر التسـاؤل عـن البـديل او البـدائل الممكنـة
ٔ
لنظريــة قيــام الدولــة وانهيارهــا بــالمنظور الخلــدوني؟ والشــك ان الجــواب
ٔ
علــى هــذا التســاؤل يســتدعي اجتهــادات اخــرى متممــة لهــذا العمــل ،عبــر
ٓ
ٔ
ابحـ ــاث جديـ ــدة ،تبحـ ــث فـ ــي اال ليـ ــات الحقيقيـ ــة لقيـ ــام وانهيـ ــار الدولـ ــة
المركزية بالمغرب.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ

ٔ
 -١ينجرف كـثير من الباحثين ٕالى التسرع في القول بان المقدمة كـتبت قبل العبر،
ٔ
دليلهم في ذلك النص الشهير الذي ختم به ابن خلدون مقدمته" :اتممت هذا
ٔ
ٔ
الجزء االول ،المشتمل على المقدمة بالوضع والتاليف ،قبل التنقيح والتهذيب،
ٔ ٓ
في مدة خمسة اشهر اخرها منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة .ثم نقحته بعد
ٔ
ُ
وشرطته"...ص-٧٠٩.
ذلك وهذبتهٔ ،والحقت به تواريخ االمم كما ذكرت في ٔاوله
.٧١٠
ٔ
ٔ
ٔ
وتفيدنا تقنية تحليل الخطاب في تفنيد هذا االدعاء لعدة اسباب :اولها ان الرجل
يتحدث عن " ٕاتمام" وليس " ٕاكمال" ،ومعروف ٔان التمام في العربية غير الكمال،
ٔ
وثانيهأ :اننا نعرف بان نص المقدمة لم يصبح ناجزا بالفعل ،وبالصورة التي بين
ٔايدينإ ،اال بعد ٔان استقر صاحبه في مصر ،وثالثها ،الذي ٔاصررنا عليه في هذا
التقديم ،هو ٔان المقدمة والعبر كـتاب واحدٔ ،وانه لفرط ما طبعت المقدمة،
وانتشرت باستقالل عن العبر ،حتى ٔاصبح يتعامل معها البعض ،دون وعي منهم،
ٔ
على ٔانها كـتاب مستقل ،فاصبحوا يفصلون بينها وبين باقي ٔاجزاء الكـتاب ،رابعها:
ٔ
جرت عادة القدماء في التاليف والكـتابة على ٔاقوال مشابهة لقول ابن خلدون،
ٔ
ٔ
فيقولون :انتهى الكـتاب االول ،ويليه الكـتاب الثاني وموضوعه كذا ...او انتهى الباب
ٔ
ٔ
االول من كـتاب )كذا( ويليه الباب الثاني ،وهكذا ...دون ان نعرف ،عند جمعهم
ٔ
ٔ
ٔ
مادة كـتبهم ،هل اجتمعت مادة الكـتاب االول قبل الثاني ام العكس ،وان تنظيم
ٔ
كـتابهم ومنهجيته اقتضت تسبيق هذا وتاخير ذاكٔ ...اي ٔان الكـتابة التي يتحدث
عنها ابن خلدون ،كـتابة تحرير وصياغة ،وليست كـتابة تفكير وجمع معطيات،
ٔ
ٓ
ودليلنا على ما نقول ،قوله في اخر هذا النص بالذاتٔ " :والحقت به تواريخ االمم
ُ
كما ُ
وشرطته ،"...فتصور كـتاب العبر ،بمقدمته طبعا ،كان ناجزا في
ذكرت في ٔاوله
ٔ
الذهنية الخلدونية منذ البداية ،وهذا ال ينقص من عبقرية الرجل شيئا ،الن من
عادة القدماء :رحابة الذاكرة وخصوبتهأ ...اما ٔاقوى ٔادلتنا على تفنيد الزعم ٔاعاله،
فهو مطابقة العبر للمقدمة ،وهو ما نترك بيانه لتحليلنا الالحق.
 - ٢مثال :محمود ٕاسماعيل ،مقاالت في الفكر والتاريخ ،الدار البيضاء،
 ،١٩٧٩ص ٧٤ .وما بعدها ،وعبد اللطيف ٔاكنوش ،تاريخ المؤسسات والوقائع
ٔ
االجتماعية بالمغرب ،دار ٔافريقيا الشرق ،صصٕ .٣١-٣٠ .اضافة العمال كاملة
مثل ٔاطروحة الجابري ٔواومليل والكوست) ...انظر البيبليوغرافيا كاملة مع :نقد
النظرية الخلدونية(.
 - ٣الجابري ،العصبية والدولة ،ص .٤٥٩.وعن التصنيفات القبلية المغاربية
وارتباطاتها الجنيالوجية كعامل في نظرية السلطة ،هناك ٕاشارة عند:
Houari Touati, En relisant les nawazil Mazouna-Marabouts
et chorfa du Maghreb central au XVème siècle, In: Studia
Islamica, LXIX,1989,p.83
بينما سحب كلود كاهن محتوى التضامن ،الذي يحتويه مفهوم العصبية ،على
البدو والحضر والطوائف الحرفية والمذهبية وغيرها ...لكن التضامن ،في ٔرايه،
ٔ
يحمل داللة خاصة لدى بعض المجتمعات عن االخرى ،تبعا للقدرة على تطوير
مشروع حقيقي للدولة ٔاو القانون العام .انظر:

Claude Cahen, Mouvements populaires et autonomisme
urbain dans l'Asie musulmane du moyen age, II, in: Arabica, T.
1. Fasc.
ٔ 1, Janvier 1959, p. 25- 27
ٔ - ٤اكنوش ،ص ،٣١ .والكوست ،صص .٣٦ -٣٥ .ويرى جوهانسن بانه ٕاذا
كانت "العصبية" هي اللحمة الضرورية لتوحيد القبيلةٕ ،فان "االنقسامية" تجتهد
ٔ
في االتجاه المعاكسٔ ،اي ٕابراز المسببات التي تدعو القبيلة ٕالى االنقسام ٔاكـثر فاكـثر.
Baber Johansen, Des institutions religieuses du Maghreb,
in:Arabica, T.XXXV,Fasc.3,1988,
p.230.
ومعروف ٔان "االنقسامية" عرضت وانتقدت في عدة مناسبات ٔاهمها :جماعة من
ٔ
ٔ
الباحثين ،االنتربولوجيا والتاريخ – حالة المغرب العربي ،ترجمة عبد االحد
السبتي وعبد اللطيف الفلق ،سلسلة المعرفة التاريخية ،دار توبقال للنشر ،الدار
البيضاء.١٩٨٨ ،
 - ٥المجلة المغربية لعلم االجتماع السياسي ،س ،١ .ع ،٢.مارس ،١٩٨٧
ص.١٠ .
 - ٦الكوست ،صص .٣٦ -٣٥.واضح ٔان االستناد ٕالى العصبية يرتكز على
ٔ
النص الشهير» :وذلك ٔان الملكٕ ...انما هو بالعصبية ،والعصبية متالفة من
ٔ
عصبات كـثيرة تكون واحدة منها ٔاقوى من االخرى كلها ،فتغلبها وتستولي عليها
ٔ
حتى تصيرها جميعا في ضمنها ...وتلك العصبية الكبرى ٕانما تكون لقوم اهل بيت
ٔ
ورئاسة فيهم ،وال بد من ان يكون واحد منهم رئيسا لهم غالبا عليهم ،فيعين رئيسا
للعصبيات كلها لغلب منبته لجميعها«.
ٔ - ٧اكنوش ،ص .٣١.النص الذي يتم االستناد ٕاليه هنا ،من المقدمة ،هو:
»ذلك ٔان الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في ٔاهل العصبية ،وتفرد
الوجهة ٕالى الحقٕ .فاذا حصل لهم االستبصار )الديني( في ٔامرهم لم يقف لهم شيء
ٔ
الن الوجهة واحدة ،والمطلوب مساو عندهم ،وهم مستميتون عليه ...واعتبر ذلك
في دولة لمتونة ودولة الموحدين ،فقد كان بالمغرب من القبائل كـثير ممن
يقاومهم في العدد والعصبيةٕ ...اال ٔان االجتماع الديني ضاعف قوة عصبيتهم ...فلم
يقف لهم شيء«.
ٔ - ٨اكنوش ،ص .٣١ .الكوست ،ص ١١٦ .وما بعدها.
 - ٩تعرض المقدمة لهذه المفاهيم وغيرها )كمفهوم "الدعوة" ودوره في قيام
الدولةٔ ،او "الجباية" ودوره في انهيارها (...في تحليل متماسك ومتكامل  -وربما
هذا ما سبب الخلط لبعض دارسي ابن خلدون  -لذا حذرنا من الجهاز المفاهيمي
الخلدوني منذ البداية.
 - ١٠المقدمة ،دار الكـتاب اللبناني ،بيروت ،١٩٦٠ ،ص ٢٧٣ .وما بعدها.
 - ١١نفس المصدر والصفحة.
 - 12المقدمة ،الصفحة نفسها.
 -13المقدمة ،الصفحة نفسها.
ٔ
 - ١٤الطراءٔ ،اي االجانب ٔاو الغرباء عن البلد.
 - ١٥المقدمة ،ص .ص.٢٧٤-٢٧٣.
 - ١٦المقدمة ،ص.ص.٢٧٥-٢٧٤ .
 - ١٧رغم ٔان ابن خلدون يقر ٔانه »قد يحدث لبعض ٔاهل النصاب الملكي دولة
ٔ
ٔ
تستغني عن العصبية ،وذلك ٔانه ٕاذا كان لعصبيته غلب كـثير على االمم واالجيال،
ٔ
وفي نفوس القائمين بامره من ٔاهل القاصية ٕاذعان لهم وانقيادٕ ،فاذا نزع ٕاليهم هذا
ٔ
الخارج وانتبذ عن مقر ملكه ومنبت عزه ،اشتملوا عليه وقاموا بامره وظاهروه على
ٔ
ٔ
ٔ
شانه ،وعنوا بتمهيد دولته ...وهذا كما وقع لالدارسة بالمغرب االقصى ،والعبيديين
ٔ
ٕبافريقية ومصر «.المقدمة ،ص.صٕ . ٢٧٦ – ٢٧٥.اال ان هذا ال يعني الدولة
المركزية المغربية الوسيطية ،المثال المفضل عند ابن خلدون لبسط نظريته.
 - ١٨المقدمة ،ص.٢٩٣.
 - ١٩نفس المصدر والصفحة.
 - ٢٠القبلي ،الدولة والوالية والمجال في المغرب الوسيط -عالئق وتفاعل ،دار
توبقال للنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،١٩٩٧ ،ص.٨٠.
 - ٢١نفس المرجع والصفحة.
 - ٢٢المقدمة ،ص.٢٩٣.

א

38

ïãbrÛa@…†ÈÛa

دراﺳﺎت

 - ٢٣نفسه ،ص.٣٢٤.
 - ٢٤نفسه ،ص.٣٢٥.
P.von Sivers, Back to the nature the agrarian foundations of
society according to Ibn khaldun, in Arabica, T. XXVII, 25
Fasc.1,Fevrier,1980,p.70.
ٔ
سيفرز
لم يستوعب جيدا النظرية الخلدونية عن العصبية
ونعتقد بان فون
ٔ
ٔ
واالرتزاق عندما قال بان ابن خلدون لم يكن واعيا بهذه المسالة) .الصفحة نفسها(.
 - ٢٦نفسه ،ص.٦٨.
 - ٢٧كان ذلك ٔاثناء حصار يعقوب بن عبد الحق لسجلماسة سنة  ٦٧٣هـ /
 ١٢٧٤م ،وقد سجل ابن خلدون ذلك في العبر )ج ،٧.ص (٢٢٣.عندما قال:
»فنازلها وقد حشد عليها ٔاهل المغرب ٔاجمع ،من زناتة والعرب والبربر ،وكافة
ٓ
الجنود والعساكر ،ونصب عليها االت الحصار من المجانيق والعرادات ،وهندام
ٔ
النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانة امام النار الموقدة في البارود بطريقة
ٔ
غريبة ترد االفعال ٕالى قدرة باريها«.
ٔ
وقد الحظ االستاذ القبلي ٔان هذه الحادثة جاءت بعد فتح ٔابي يوسف يعقوب
ٔ
مدينة سبتة ،فاستنتج ان قطع المدفعية ،المشار ٕاليها في نص ابن خلدون،
ٔ
حصل عليها بنو مرين بموجب اتفاقيتهم مع ٔاراغون ٔاثناء حصارهم البي القسم
العزفيSociété, pouvoir et religion au Maroc à la fin du moyen ).
 .age, Maisonneuve et Larose, Paris,1986, p.77ومعروف ٔان سبتة
ٔ
سوف تستقل بامورها مرة ٔاخرى قبل ٔان يخضعها ٔابو الربيع سليمان سنة ٧٠٩هـ/
ٔ
١٣١٠م ،ثم خلعت طاعة السلطان ابي سعيد مرة ثالثة سنة  ٧١٦هـ ١٣١٧ /م -
بقيادة يحي العزفي  -قبل ٔان تعود لطاعة المرينيين ،لكنها لم تلبث ٔان خرجت
عليهم من جديد سنة  ٧٢٠هـ ١٣١٠ /م بقيادة محمد بن يحي العزفي ،مما اضطر
ٓ
السلطان المريني ٔابا سعيد ٕالى ٕابعاد ال العزفي عن تسيير ٔامور المدينة بعد ٔان
اقتحمها سنة  ٧٢٨هـ ١٣٢٨ /م) .الناصري ،االستقصا ،دار الكـتاب ،البضاء،
 ،١٩٥٤ج ،٣.ص.(١١٥.
 - ٢٨يكـفي ٔان نشير ٕالى البيبليوغرافيا الضخمة التي كـتبت حول ابن خلدون.
 - ٢٩المقدمة ،دار الفكر ،بيروت ،ص.٤٥-٣.
 - ٣٠نفسه ،ص.٤٢٣-٤٦.
 - ٣١نفسه ،ص.٤٧٦-٢٤٢.
 - ٣٢نفسه ،ص.٦٥١-٤٧٦.
 - ٣٣مثال :القبلي ،ما لم يرد في كـتابات ابن خلدون ،ضمن :مراجعات حول
المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط ،توبقال للنشر.١٩٨٧ ،
ٔ
المبتدا والخبر في ٔايام العرب والعجم والبربر ومن
 - ٣٤كـتاب العبر وديوان
ٔ
عاصرهم من ذوي السلطان اال كبر ،نعتمد هنا طبعة دار الكـتب العلمية ،بيروت،
.١٩٩٢
ٔ
 - ٣٥انظر نموذج ذلك :الطبري ،تاريخ االمم والملوك ،دار الكـتب العلمية،
بيروت ،ط ،١٩٩١ ،٣.ج.١.
 - ٣٦العبر ،ج ،٢.ص ٣.وما بعدها.
 -٣٧نفسه ،ص.١٨ .
 -٣٨نفسه ،ص ١٩ .وما بعدها.
 - ٣٩نفسه ،ص. ٢٣ .
 - ٤٠نفسه ،ص. ٥٣ .
 - ٤١نفسه ،ص. ٢٧٥ .
 - ٤٢نفسه ،ص. ١٧٨ .
 - ٤٣نفسه ،ص. ٢٢٨ .
 - ٤٤من الطبعة التي اعتمدناها.
 - ٤٥العبر ،ج ،٦ .ص ٣.وما يليها.
 - ٤٦نفسه ،ص ١٥.وما يليها.
 - ٤٧نفسه ،ص ١٥.وما يليها.
 - ٤٧نفسه ،ص.١٠٤ .
 -٤٨نفسه ،ص.١٦٢-١٣٤.

 -٤٩نفسه ،ص ١٦٣.وما بعدها.
 -٥٠نفسه ،ص.١٧٩ .
ٔ
ٔ
 -٥١نفسه ،ص ٢١٤ .وما بعدها .اما الطبقة االولى من صنهاجة فخصصها للحديث
عن دول بني زيري وبني حماد وغيرها) .نفسه ،ص.(...١٨٣ .
 -٥٢نفسه ،ص.٢١٤ .
 -٥٣نفسه ،ص.٢١٦ .
 -٥٤نفسه ،ص.٢١٦ .
 - ٥٥نفسه ،ص.٢١٧-٢١٥.
 - ٥٦نفسه ،ص.٢١٨ .
ٔ
 - ٥٧نفسه ،ص .٢١٩ .رغم ان ابن خلدون ذكر سابقا ،ومنذ عهد ابن ياسين،
ٕاخضاع المرابطين لمناطق درعة وسجلماسة وجبال درنٔ ،اي مناطق زناتة
ومصمودة ) .ج ،٦ .صص ،( ٢١٨ – ٢١٧.بل وقبل هذا التاريخ ،عندما كانت
صنهاجة ما زالت تتوسع في الصحراء ،ذكر ٔانه لما »استفحل ٔامر الملثمين ...عبروا
على السودان ،واستباحوا حماهم وبالدهم ،واقتضوا منهم ا ٕالتاوات والجزى،
وحملوا كـثيرا منهم على ا ٕالسالم فدانوا به ) «.ج ،٦ .ص.(.٢٣٧.
ٔ
 - ٥٨نفسه ،ص .٢١٩ .واضح من العبارة ٔان استبداد ابن تاشفين باالمر لم يكن
فجائيا بل تم بالتدريج.
 - ٥٩نفسه ،ص.٢٢٢ .
 - ٦٠نفسه ،ص.٢٧٢ .
 - ٦١نفسه ،ص.٢٢٥ .
ٔ
ٔ
 - ٦٢يلح ابن خلدون على ذكر اسماء القبائل عند كل حدث» :نازل ابو بكر لواتة...
ٓ
وقتل من بها من زناتة ) «...ج ،٦ .ص ،(٢١٧.فتح يوسف فاس وقتل بها  ٣االف
من مغراوة وبني يفرن) .ج ،٦ .ص .(٢١٩ .بنى مدينة مراكش للتمرس بقبائل
المصامدة) .ج ،٦ .ص ...( ٢١٨.هكذا يمضي ٔاسلوبه في العبر كله.
 - ٦٣معروف ٔان العالقة بين "المقدمة" و"العبر" ٔاثارت ضجة كبيرة بين الدارسين،
حول منهج "المقدمة" العقالني /التنظيري ،ومنهج "العبر" ا ٕالخباري /التقليدي؟
ٔ
وهل كـتبت "المقدمة" قبل "العبر" ٔام بعده؟ وغير ذلك من االسئلة وا ٕالشكاالت...
 - ٦٤العبر ،ج ،٦.ص.٢١٤.
 - ٦٥نفسه ،ص.١٨٠.
 - ٦٦مثال :ج ،٦.ص... ٥٩ - ٤٩ - ١٥ - ٧.
 - ٦٧ج ،٦.ص ٢٦٤.من نص طويل جدا.
 - ٦٨نفس المصدر والصفحة.
 - ٦٩نفس المصدر والصفحة.
 - ٧٠نفسه ،ص.٢٦٥.
 - ٧١نفسه ،صص.٢٦٧ - ٢٦٦.
 -٧٢نفسه ،صص.٢٧٠ - ٢٦٩.
 -٧٣نفسه ،ص.٢٧٠.
 - ٧٤نفس المصدر والصفحة.
 - ٧٥انظر التفاصيل الغزيرة ضمن  :ج ،٦.ص.٢٧٦ - ٢٧٠.
 - ٧٦نفسه ،ص.278.
 - ٧٧نفسه ،ص.٢٧٩.
 - ٧٨نفس المصدر والصفحة.
 - ٧٩نفسه ،صص.٢٨٠ - ٢٧٩.
 - ٨٠نفسه ،صص.٢٨١ - ٢٨٠.
 - ٨١انظر مثال ،مباشرة بعد بيعته ،ص ،٢٨٤ - ٢٨٣ - ٢٨٢.عندما استدعاهم
ٔ
للجهاد باالندلس.
 - ٨٢نفسه ،ص.٢٨٣.
 -٨٣نفسه ،ص.٢٨٩.
 -٨٤نفسه ،ص.٢٩٥.
 -٨٥نفسه ،ص.٢٩٦.
 - ٨٦نفسه ،ص.٢٩٧.
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 - ٨٧نفس المصدر والصفحة.
ٔ
 - ٨٨من ٔاهم ما سجله ابن خلدون فيها تنامي دور المرتزقة منذ عهد المامون ،فقد
ٔ
خرج هذا من االندلس »سنة ست وعشرين ٕالى مراكش لما استدعاه ٔاهل المغرب،
ٔ
وبعثوا ٕاليه بيعاتهم ،وبعث ٕاليه هالل بن حميدان امير الخلط يستدعيه .واستمد
ٔ
ٔ
الطاغية عسكرا من النصارى فامده على شروط تقبلها المامونٔ ،واجاز ٕالى العدوة...
ٔ
ٔ
ثم دخل المامون الحضرة ،واحضر مشيخة الموحدين وعدد عليهم فعالتهم،
ٔ
ٔ
وتقبض على ماية من اعيانهم فقتلهم ،واصدر كـتابه ٕالى البلدان بمحو اسم المهدي
من السكة والخطبةٔ ...واذن للنصارى القادمين معه في بناء الكنيسة بمراكش على
شرطهم ،فضربوا بها نواقيسهم) «.ج ،٦.ص (٣٠٠.انظر ٔايضا دور العرب
والنصارى زمن الرشيد )ج ،٦.ص ،(٣٠٢.وزمن المرتضى )ج ،٦.ص ،(٣٠٨.ثم
زمن ٔابي دبوس )ج ،٦.ص.(٣٠٩.
 - ٨٩العبر ،ج ،٦.ص.٣١١.
 - ٩٠نفس المصدر والصفحة.
 - ٩١العبر ،ج ،٧.ص ٣.وما بعدها.
 - ٩٢نفسه ،ص.١٣.
 - ٩٣نفسه ،ص.٢٩.
 - ٩٤نفسه ،ص.٤٥.
 - ٩٥نفسه ،ص.٦٩.
 - ٩٦نفسه ،ص.١٩٦.
 - ٩٧نفسه ،ص.١٩٧.
 - ٩٨نفسه ،ص.١٩٨.
 - ٩٩على عكس بني عمومتهم  -بني عبد الواد  -الذين رحبوا بالدعوة المؤمنية
ٔ
واعتنقوها مباشرة بعد انتصار عبد المؤمن على زناتة بالمغرب االوسط ،فقد فر بنو
مرين ٕالى القفار قبل ٔان يدخلوا طاعة الموحدين .انظر :العبر ،ج ،٧.ص.١٩٧.
 - ١٠٠العبر ،ج ،٧.ص.١٩٨.
 - ١٠١نفسه ،ص.٢٠٠.
 - ١٠٢التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ،ضمن :ج ٧.من العبر ،ص.٦٠٣.
 - ١٠٣العبر ،ج ،٧.ص.٢٠٠.
 - ١٠٤نفسه ،ص.٣٤١-٣١٧.
 - ١٠٥حتى ضرب بهم ابن خلدون المثل في ذلك حيث يقول ،عندما رحل ٕالى
ٔ
االندلس» :ثم حضرت المولد النبوي لخامسة قدومي ،وكان يحتفل في الصنيع فيها
والدعوة ،و ٕانشاد الشعراء ،اقتداء بملوك المغرب «.التعريف بابن خلدون،
ص.٤٩٢.
ٔ
يؤثرو
 - ١٠٦يقول ابن خلدون» :على ان بني مرين كانوا ن الجهاد ويسمون ٕاليه،
وفي نفوسهم جنوح ٕاليه وصاغية «.ج ،٧.ص .٢٢٥.وقد ٔاشار ابن بطوطة ٕالى
ٔ
بعض ٔاعمال المرينيين  -خاصة ٔابي الحسن ٔوابي عنان  -ومنجزاتهم في بناء االبراج
ٔ
ٔ
والحصون باالندلس برسم الجهاد ،في :تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب
ٔ
االسفار ،دار صادر ،بيروت١٩٩٢ ،م ،صص.٦٦٦ -٦٦٥ .
 - ١٠٧العبر ،ج ،٧.ص...٢٠٤-٢٠٣-٢٠٢ .
 - ١٠٨نفسه ،ص.٢٢٧.
ٔ
 - ١٠٩انظر تفاصيل االحداث ضمن :التعريف بابن خلدون ،ص ٤٥١.وما بعدها.
 - ١١٠توفي ابن خلدون سنة  ٨٠٨هـ١٤٠٦/م ،بينما استمرت الدولتان الحفصية
ٔ
والزيانية ٕالى ٔان ٔاخضعهما االتراك العثمانيون ،وتواصلت الدولة
المرينية/الوطاسية ٕالى ٔان قضى عليها السعديون.
 - ١١١نذكر من هذه البيبليوغرافيا ،على سبيل العد ال الحصر :محمد عابد الجابري،
العصبية والدولة  -معالم نظرية خلدونية في التاريخ ا ٕالسالمي ،دار النشر
المغربية ،الدار البيضاء .١٩٧٩ ،وٕ :ايف الكوست ،ابن خلدون  -والدة التاريخ -
ماضي العالم الثالث ،ماسبيرو ،باريز .ترجمه ميشال سليمان بعنوان :العالمة ابن
خلدون ،دار ابن خلدون ،بيروت .١٩٧٤ ،و :علي ٔاومليل ،الخطاب التاريخي -
منهجية ابن خلدون ،الرباط .١٩٧٤ ،و :ناصيف نصار ،فكر ابن خلدون الواقعي،
باريز .و :فانسون مونتيل ،المقالة العامة  -ترجمة نتاج ابن خلدون ،باريز،
 .١٩٧٩ؤ :ا .ميزيانٔ ،افكار ابن خلدون االقتصادية ،معهد العلوم االجتماعية،

الجزائر .١٩٨٠ ،و :ج .ماركيس ،مائة وخمسة وعشرون سنة من علم االجتماع
المغربي ،الحوليات .١٩٥٦ ،٣ ،و :مهدي محسن ،فلسفة ابن خلدون التاريخية،
شيكاغو .١٩٥٨ ،و :جورج البيكا ،السياسة والدين عند ابن خلدون  -محاولة في
ا ٕاليديولوجيا ا ٕالسالمية ،الجزائر .١٩٦٨- ١ ،وسلفستر دوراسي ،ابن خلدون،
ٔ
باريز .١٨٦٢ ،ؤ :ا .سوريــي ،االخالق عند ابن خلدون ،الجزائر .١٩٧٨ ،و :ف.
شاتوليــي ،والدة التاريخ ،مينوي ،باريز .وبول غاستون ،ابن خلدون  -فلسفته
االجتماعية .و :عبد ﷲ العروي ،ثقافتنا في ضوء التاريخ ،المركز الثقافي العربي،
الدار البيضاء .و :عماد الدين خليل ،ابن خلدون ٕاسالميا ،المكـتب ا ٕالسالمي،
بيروت .و :نور الدين حقيقي ،الخلدونية  -العلوم االجتماعية ٔواساس السلطة
السياسية ،ترجمة ٕالياس خليل ،سلسلة زدني علما ) ،(٤عويدات بيروت .ؤ :اعمال
ٓ
ندوة ابن خلدون ) ١٧ - ١٤فبراير  ،(١٩٧٩منشورات كلية االداب ،الرباط...
 - ١١٢عماد الدين خليل ،ابن خلدون ٕاسالميا ،المكـتب ا ٕالسالمي ،ص.١.
 - ١١٣انظر ٔاعمال ندوة ابن خلدون ) ١٧ - ١٤فبراير  ،(١٩٧٩منشورات كلية
ٓ
االداب والعلوم ا ٕالنسانية ،الرباط ،ص.٤٦٢.
 - ١١٤نفسه ،ص.٣١.
 - ١١٥راجع حوار الفكر الخلدوني ،منشورات جريدة ا ٕالتحاد االشتراكي )،(٤
 ،١٩٨٦حوار مع محمد ٔاركون ،ص.٥.
 - ١١٦ثقافتنا في ضوء التاريخ ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ص- ٥٥ .
.٧٧
-Les origines sociales et culturelles du nationalisme - ١١٧
marocain, Edit.
ٔ Maspero, p. 188 - 190.
 - ١١٨كـتابة التاريخ الوطني ،دار االمان ،الرباط ،١٩٩٠ ،ص.٤٥ .
ٔ
 -١١٩لقد ٔاخطا وقيدي عندما جعل ا ٕالحالة على.Les origines..., p. 175 :
والصواب ٔان ينظرL’histoire du Maghreb un essai de synthèse, :
Maspero, pp. 202 - 203.
ٔ - ١٢٠ابو ضيف مصطفى ٔاحمد ،منهج البحث التاريخي بين الماضي والحاضر،
مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،١٩٨٧ ،ص.٧٥.
ٕ - ١٢١ايف الكوست ،العالمة ابن خلدون ،ترجمة ميشال سليمان ،دار ابن
خلدون ،١٩٧٤ ،ص.٩٦.
 - ١٢٢حسن قبيسي ،رودنسون ونبي ا ٕالسالم ،دار الطليعة ،بيروت،١٩٨١ ،
صص ٣٩.ـ .٤٠
 - ١٢٣ا ٕالشارة هنا ٕالى نص المقدمة الشهيرٕ » :اذ هو ) ٔاي التاريخ( في ظاهره ال يزيد
ٔ
ٔ
عن ٔاخبار االيام والدول ،والسوابق من القرون االول ...وفي باطنه نظر وتحقيق،
ٔ
وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق ،وعلم بكيفيات الوقائع واسبابها عميق ،فهو
ٔ
لذلك ٔاصيل في الحكمة عريق ،وجدير بان يعد في علومها وخليق «.المقدمة ،دار
الجيل ،بيروت ،صص.٤ - ٣ .
 - ١٢٤العالمة ابن خلدون ،ص.٢٢٩ .
 - ١٢٥القبلي ،مراجعات حول المجتمع والثقافة ،ص.١١ .
 - ١٢٦الموحدون في الغرب ا ٕالسالمي – تنظيماتهم ونظمهم ،دار الغرب ا ٕالسالمي،
بيروت ،١٩٩١ ،ص .٣٨ .وعبارة »المغرب ٕاذاك وفي كل وقت هو القبائل«.
ٔ
ماخوذة عن :عبد ﷲ كنون ،النبوغ المغربي ،مكـتبة المدرسة ودار الكـتاب
اللبناني ،بيروت ،١٩٦١ ،ج ،١.ص.١٠٣.
 - ١٢٧الموحدون في الغرب ا ٕالسالمي ،صص.٣٩ - ٣٨.
 - ١٢٨نفسه ،ص.٤٤.
 - ١٢٩نفسه ،ص.٥٠.
 - ١٣٠نفسه ،الصفحة نفسها.
ٔ
 - ١٣١نفس المرجع والصفحة .الحظ هذا الجنوح ٕالى استنتاج ان الحركة الموحدية
كانت مصمودية خالصة متجانسة.
 - ١٣٢الحضارة المغربية عبر التاريخ ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،١٩٧٥ ،ج،١.
ص.١٤٧.
133
- Mohammed Zniber, Coup d’oeil sur quelques chroniques
Almohades récement publiées, in: Hesperis Tamuda, Editions
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techniques-nord africaines, Rabat, 1966,Vol.VII, fasc.Unique,
p.44 - 48.
 - ١٣٤طبقات سالطين ا ٕالسالم ،ترجمة مكي طاهر الكعبي ،الدار العالمية
للطباعة ،بيروت ،١٩٨٦ ،صص.٤٧ - ٤٦.
ٔ - ١٣٥احمد الشكري ،ضمن ندوة عبد ﷲ بن ياسين ،منشورات جمعية الربيع
للثقافة والتنمية ،القنيطرة ،١٩٩٨ ،ص ،٧١.و محمد العناوي ،الندوة نفسها،
ص ،٥٠.و مصطفى بنسباع ،السلطة السياسية العليا عند المرابطين ،ضمن مجلة
ٔابحاث ،ع ،٣٢-٣١.مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،١٩٩٤ ،ص،٦٩.
ومحمود ٕاسماعيل ،مقاالت في الفكر و التاريخ ،ص ،٧٤.و محمد ضريف،
مؤسسة السلطان الشريف محاولة في التركيب ،دار ٔافريقيا الشرق ،الدار البيضاء،
ص ،١٣-٦.و عبد اللطيف ٔاكنوش ،تاريخ المؤسسات ،صص .٣١-٣٠.وشٔ .ا.
جوليان ،تاريخ ٔافريقيا الشمالية ،تعريب محمد مزالي والبشير بن سالمة ،الدار
التونسية للنشر ،ط١٩٨٣ ،٢ .م ،و brignon (et autres), Histoire du
 ،Maroc, Hatier, Paris, 1967ننصح بقراءة الفصول الخاصة بقيام الدول
المغربية الثالثة التي تهمنا في عملنا هذا.
 - ١٣٦حسين بولقطيب ،العالقات التجارية بين المغرب والسودان الغربي خالل
العصر الوسيط ،ضمن مجلة ٔامل ،ع ،٦.س،١٩٩٥ ،٢ .ص.١٦.
 - ١٣٧نفسه ،ص.١٦ .
 - ١٣٨نفسه ،صص.١٧-١٦.
 -١٣٩مراجعات ،ص.١٥.
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- Kably, M, Variations islamistes et identité du Maroc
médiéval, Edition Okad, Rabat, 1989, p. 71.
ٔ - ١٤١احمد حصري ،الحضارة المرينية على عهد بني مرين ،ضمن مراكش خالل
ٓ
العصرين المريني والسعدي ،مجلة كلية االداب والعلوم ا ٕالنسانية ،جامعة القاضي
عياض ،مراكشٔ ،اشغال الملتقى الثاني  ،١٩٩٠ع،١٩٩٢ ،٨.ص.٣٣.
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- Mas Latrie, Relations et commerce de l’Afrique
septentrionale ou Maghreb avec les nations chrétiennes au
moyen-age, Paris,1886, p.146.
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- Atllah Dhina, Le royaume Abdelouadide à l’èpoque d’Abou
Hammou Moussa 1er et Abou Tachfin, Offices des publications
universitaires, Alger, p.67.
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- .ibid. p.68
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- .Ibid. p.70
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- .Ibid. p.72
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- .Ibid. p.75
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ٔ -.Ibid. p.77
 - ١٤٩انظر ا ٕالحاالت ) ،٦-٥ص .(12 .ويضيف العروي» :نشات النظرية الخلدونية
ٔ
عن تلخيص وتحرير ،عن تحجيم وتاطيرٔ ،اخبار حقبة محددة ،فهي نفسها من
نتائج تلك الفترة «.مجمل تاريخ المغرب ،المركز الثقافي العربي ،بيروت-الدار
البيضاء ،١٩٩٤ ،ج ،٢.ص» .٢٣٠.وابن خلدون يعرض علينا نوعا من التاريخ
المهذب ،تاريخ فقيه ٔاصولي «.مجمل تاريخ المغرب ،ج ،٢.ص .٢٣٠.ونحن
ٔ
نقولٕ » :ان النقد ا ٕاليديولوجي عندما يكـتفي بان يسم الفكر المضاد له
با ٕاليديولوجيا ،يظل هو نفسه كذلك « .حسب التعبير الممتاز لمحمد وقيدي،
العلوم ا ٕالنسانية وا ٕاليديولوجيا ،دار الطليعة ،بيروت،١٩٨٣ ،ص .١٧٥.ولذلك،
ٔ
ٔ
ودرءا الدلجة ٔافكارنا ،سنحاول ٔان نعمد ٕالى النقد ا ٕالبستمولوجي اساسا.
 - ١٥٠مجمل تاريخ المغرب ،ج ،٢.ص.114.
 - ١٥١نفسه ،صص .١١٨ - ١١٧.لم يذكر العروي مرجعه عن تيراس ،لكننا نعتقد
ٔ
بانه يشير ٕالىTerrasse, Henrie, Histoire du Maroc, edit. :
 .Atlantides, Casablanca, 1949ومن ٔاشهر من ردد فكرة هنري تيراس:
ٕابراهيم حركات ،المغرب عبر التاريخ ،دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء،
 ،١٩٧٨ج ،٢.ص.١٣٣.
 - ١٥٢العروي ،نفسه ،ص.١٠٩.

ٔ
 - ١٥٣االنيس المطرب بروض القرطاس في ٔاخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة
فاس ،تعليق محمد الهاشمي الفياللي ،المطبعة الوطنية ،الرباط ،١٩٣٦ ،ج،٢.
ص ٤٥.ـ  .٥١ورواية ابن ٔابي زرع تطابق في عمومها رواية ابن خلدون ،ج،٦.
صصٔ .٢٢٠ - ٢١٩.اما ابن عذاري الذي يختلف عنهما في ٔاحداث الفتوحات
ٔ
ٔ
المرابطية ،النه قدم تواريخ االحداث ثالث سنوات ،فقد وقع فيه خرم كبير ،مع
ٔ
ٔ
االسف ،في االحداث التي تهمنا .انظر :ج) ٤.دار الثقافة ،بيروت(١٩٩٨ ،
ص .٣٠.كما اقتصر المراكشي على ذكر عبور ابن عباد لمراكش سنة ٤٧٩هـ
)المعجب في تلخيص ٔاخبار المغرب ،دار الكـتاب ،الدار البيضاء،١٩٧٨ ،
ٔ
ص ،(.١٩٢.بينما يروي ابن خلكان )وفيات االعيان ،دار صادر ،بيروت،
ٔ
،١٩٩٤ج ،٦.ص١١١.وما بعدها( رواية مختلفة تماما عندما يذكر بان ملوك
ٔ
ٔ
الطوائف ٔارسلوا رسالة ٔاولى البن تاشفين تثنيه عن غزو االندلس ،قبل ان
ٔ
يستنجدوا به ضد االذفونش.
ٔ
ٔ - ١٥٤اما ٕاذا قلنا بان المرابطين دخلوا في مواجهات مع الحماديينٕ ،فان هذا
يكـفينا مؤونة كل هذا النقاش.
ٔ
 - ١٥٥ال ينبغي ٔان يفهم من هذا اننا نتبنى الطرح الخلدوني .لكن تقويضنا لما قدمه
العروي هو فقط للتنبيه ٕالى ٔان نظرية ابن خلدون يجب ٔان تساق في كليتها بدء
ٔ
ٔ
ٔ
باصولها .وانتقادها )لتاكيدها ٔاو هدمها( يستدعي استحضار هذه االصول بالذات
ومتابعتها تاريخيا.
 - ١٥٦مجمل تاريخ المغرب ،ج ،٢.ص.٢٣٨.
 - ١٥٧نفسه ،ص.٢٢٨.
 - ١٥٨نفسه ،ص.٢٣٤.
 - ١٥٩نفسه ،ص.٢٣٥.
 - ١٦٠نفسه ،ص.١٥٩.
 - ١٦١نفسه ،ص .١٥٩.ورغم هذا القول ،يواصل العروي تحليله ضمن السياق
الخلدوني.
 - 162خطوط التشديد لنا.
 - ١٦٣نفسه ،ص.١٨٣.
ٔ
 -١٦٤ابن عذاري ،ج ،٤.ص .٨.وابن ابي زرع ،ج ،٢.ص .١٤.والحلل الموشية،
ص.٢١.
ٔ
ٔ
 - ١٦٥النويري ،نهاية االرب ،ج ،٢٢.حققه ابو ضيف )تاريخ الغرب ا ٕالسالمي في
العصر الوسيط( دار النشر المغربية ،البيضاء ،١٩٨٤ ،ص ٣٧٥.وص .٣٨٠.وابن
ٔ
االثير ،الكامل في التاريخ ،دار الكـتاب ،بيروت ،١٩٨٣ ،ج ،٨.ص .٧٥.وحتى
ٔ
لو اسقطنا هذه الرواية ٕفانها ليست دليلنا الوحيد على الصراع
الصنهاجي/الصنهاجي.
 - ١٦٦ابن عذاري ،ج ،٤.ص.٩.
 - ١٦٧ابن ٔابي زرع ،ج ،٢.ص.ص.١٥ - ١٤.
 - ١٦٨ابن عذاري ،ج ،٤.ص .١٠.وابن ٔابي زرع ،ج ،٢.ص.١٥.
 - ١٦٩ابن عذاري ،ج ،٤.ص.١٣.
ٔ
 - ١٧٠ابن عذاري ،ج ،٤.ص.ص .١٥ - ١٤.وابن ابي زرع ،ج ،٢.ص.١٥.
ٔ
 - ١٧١ابن عذاري ،ج ،٤.ص .٢٠.وابن االحمر ،بيوتات فاس ،ص .٣٠.والحلل
الموشية ،ص .٢٣.بينما ٔارجع ابن خلدون الخالف لسنة ٤٥٢هـ وجعله بين لمتونة
ومسوفة).ج ،٥.ص.(٢١.
 - ١٧٢ا ٕالستقصا ،ج ،٢.ص.١٤.
ٔ
ٔ
 - ١٧٣حتى لو تاخر التاريخ عن ذلك بضع سنوات ،فال يعنينا ذلك ،الن ما يهمنا
ٔ
فعال هو فكرة الصراع في حد ذاتها ،وتقديمه ٔاو تاخيره سيدعم فكرتنا ٔاكـثر.
 - ١٧٤طبعة الجزائر.
 - ١٧٥سبق ٔان عرضنا لهذا النص بتفصيل.
ٔ
ٔ
 - ١٧٦المقتبس من كـتاب االنساب في معرفة االصحاب ،تحقيق عبد الوهاب بن
ٔ
منصور ،دار المنصور للطباعة والوراقة ،الرباط ،١٩٧١ ،ص .١٢ .وابن االثير،
ٔ
ج ،٨.ص .٢٩٤.والحلل الموشية في ذكر االخبار المراكشية ،دار الرشاد،
البيضاء ،١٩٧٩ ،ص.١٠٣.
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دراﺳﺎت

ٔ
ٔ
 - ١٧٧االنساب ،ص .١٣.وابن االثير ،ج ،٨.ص .٢٩٥.والحلل الموشية،
ص ١٠٧.وص .١٤٢.وال يملك حسين مؤنس ،بعد ٔان رد نسب عبد المؤمن ٕالى
زناتةٕ ،اال ٔان يقول مستغربا» :وهذا الزناتي هو الذي سيتزعم دولة المصامدة
الكبار ،وتلك مفارقة غريبة من مفارقات التاريخ «.تاريخ المغرب وحضارته ،العصر
الحديث للنشر ،بيروت ،١٩٩٢ ،م ،٢.ص .٨٦.وممن رد نسب عبد المؤمن ٕالى
ٔ
زناتة :ابن االحمر ،بيوتات فاس الكبرى ،دار المنصور ،الرباط ،١٩٧٢ ،ص.١٦.
والناصري ،ج ،٢.ص. ٩٣.
ٔ
 - ١٧٨االنساب ،ص ،٢٣ .وص.٣١.
 - ١٧٩نفسه ص ،٢٤.وص.٣٠.
 - ١٨٠نفسه ،ص.٢٥.
 - ١٨١نفسه ،ص.٣٠.
 - ١٨٢نفسه ،ص.٣١.
 - ١٨٣نفسه ،ص.٣١.
 - ١٨٤نفسه ،ص ،٢٣.وص. ٣١.
 - ١٨٥نفسه ،ص. ٢١.
ٔ -١٨٦اخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين ،تحقيق عبد الوهاب بن
منصور ،دار المنصور للطباعة والوراقة ،الرباط،١٩٧١ ،ص.٥٦.
ٔ
 - ١٨٧االنساب ،ص.٣١.
ٔ - ١٨٨اخبار المهدي ،ص.٤٦.
 - ١٨٩نفسه ،ص .٤٦.انظر مواقفهم ٕالى جانب عبد المؤمن في بداية حكمه
وحربهم للمرابطين )ص ،(٥٠.ودورهم الكبير في فتح فاس )ص ،(٦١.وفي فتح
مراكش )ص.(٦٣.
 - ١٩٠روض القرطاس ،ج ،٢.ص.١١٨.
 - ١٩١البيان المغرب ،ج ،٤.ص.٨٥.
ٔ - ١٩٢اخبار المهدي ،ص ،٣٩.والبيان المغرب ،ج ،٤.ص.ص.٦٩ - ٦٨.
 - ١٩٣روض القرطاس ،ج ،٢.ص.ص ،١٣٩-١٣٨.والبيان المغرب ،قسم
الموحدين ،صص.٦٩-٦٨.
 - ١٩٤روض القرطاس ،ج ،٢.ص ،١٥١.والبيان المغرب ،قسم الموحدين،
صص.٤٨-٤٧.
 - ١٩٥روض القرطاس ،ج ،٢.ص ،١٥٣.والبيان المغرب ،قسم الموحدين،
صص ٤٨-٤٧.وصص.٥١-٥٠.
 -١٩٦حول ثوراتها في بداية الدولة ،يراجع :البيذقٔ ،اخبار المهدي ،ص،٧٢-٦٧.
والناصري ،ا ٕالستقصا،ج ،٢.ص .٩٣.وفي نهاية الدولة ثورة ٔابي قصبة ،زمن
ٔ
الناصر ،ابن عذاري ،قسم الموحدين ،ص .٢٣٩.وقد الحظ االستاذ القبلي )انظر:
ٔ
حول بعض مضمرات التشوف ،ضمن التاريخ ٔوادب المناقب ،ص (٦٦.ان
»القبائل المصمودية المنصوص عليها في التشوف قد عرفت منذ ٔاول ٔامر
الموحدين بتقاعسها ٔاو ترددها ٔاو معارضتها العنيدة البن تومرت وخليفته ،ثم
للنظام القائم فيما بعد .«.يمكن الرجوع مباشرة ٕالى :ابن الزيات ) ٔابي يعقوب يوسف
التادلي ت٦١٧.ه( التشوف ٕالى رجال التصوف ،تحقيق ٔاحمد التوفيق ،منشورات
ٓ
كلية االداب والعلوم ا ٕالنسانية ،الرباط.١٩٨٤ ،
 -١٩٧البيذقٔ ،اخبار المهدي ،ص ٦٧.وما بعدها.
 -١٩٨الحلل الموشية ،ص.١٣٨.
 -١٩٩البيان المغرب ،قسم الموحدين ،صص .٣١-٣٠.والحلل الموشية،
صص .١٤٤-١٤٣.والعبر ،ج ،٦.ص.٢٧١.
ٔ - ٢٠٠اخبار المهدي ،ص.٥٧.
 - ٢٠١نفس المصدر والصفحة.
 - ٢٠٢نفس المصدر والصفحة.
 - ٢٠٣المصدر نفسه ،ص.٣٨.
 - ٢٠٤حول ٕاشكالية العصبية واالرتزاق يراجع القبلي ،الدولة والوالية والمجال،
ص...٨٠.
ٔ
 - ٢٠٥انظر التحليل الذي قام به االستاذ القبلي في الفصل الرابع من:

. Société, pouvoir et religion
206
- Mohammed El-Menouni, Apparition à l’époque Mérinide et
Ouattasside des éléments constitutifs du sentiment national
Marocain, Texte d’une communication présentée aux journées
d’étude de la société d'histoire du Maroc les 12 et 13 Mai 1967,
Rabat, p. 221.
 - ٢٠٧حركات ،المغرب عبر التاريخ ،ج ،٢.ص.١٣.
 - ٢٠٨الحلل الموشية ،ص.١٧٢.
 - ٢٠٩ا ٕالستقصا ،ج ،٣.ص ٧.وص ،٩.والبيان المغرب ،قسم الموحدين،
ص. ٣٥٤.
 - ٢١٠ا ٕالستقصا ،ج ،٣.ص...٩ .
 - ٢١١ابن عذاري ،قسم الموحدين ،ص.٣٥٧.
ٔ
 - ٢١٢يعرض علينا االستاذ دهينة )مرجع سابق ،صص ٩١-٩٠.وص (٩٥-٩٢.عند
ٔ
ٔ
حديثه عن الدولة الزيانية،نماذج زناتية عارضت ايضا بني عبد الواد ،وخاصة ابناء
عمومتهم بني طوجين )بزعامة محمد بن عبد القوي( ،ومغراوة ) ٔاوالد منديل(...
ٔ
ٔ
ٔ
والغريب في االمر ٔان االمثلة والوقائع التاريخية كلها التي يستشهد بها دهينة تاتي
ٔ
من مصدر اساسي واحد هو تاريخ ابن خلدون .
 - ٢١٣الذخيرة السنية ،دار المنصور ،الرباط ،١٩٧٢ ،ص.٧٦.
 - ٢١٤انظر :يحي بن خلدون ،بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد،
الجزائر ،١٩٠٣ ،ج ،١.ص.١٠١.
ٔ
 - ٢١٥معروف ٔان ٔابا الحسن المريني صاهر الحفصيين ثانية بعد وفاة زوجته االولى
السيدة فاطمة بنت السلطان يحي الحفصي ،في معركة طريف.
ٔ
 -٢١٦لما دخل المامون حضرة مراكش وبايعه الموحدون »صعد المنبر بجامع
المنصور ...فخطب الناس ولعن المهدي على المنبر وقال :ال تدعوه بالمهدي
المعصوم وادعوه بالغوي المذموم «.ا ٕالستقصا،ج،٢.ص .٢٣٨.انظر ٔايضا عن
ظروف قيام وتطور الدولة الحفصية :ابن عذاري ،قسم الموحدين ،ص ٢٩٠.وما
بعدها.

ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ

 الفتح ا ٕالسالمي لبالد المغرب :جدلية التمدين والسلطة،
)٢٦٢ص(،وجدة.١٩٩٨ ،
ٓ
 افتراس اللحوم االدمية -زيارة ٕالى التاريخ المقارن١٣٩ ) ،ص(،
منشورات جسور ،وجدة.٢٠٠٤ ،
 من تاريخ الدولة المركزية المغربية الوسيطية - :ابن خلدون:
العصبية واالرتزاق -/البحرية :المجتمع والثقافة١٣٤ )،ص(،
منشورات الهالل ،وجدة) .٢٠٠٦ ،بمعية د .الطاهر قدوري(.
 الجن :دراسة مجهرية١٨٩) .ص( ،منشورات الهالل ،وجدة،
) .٢٠٠٦بمعية ذ.يحي غوردو(.
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Sources of ancient Egyptian history are either
documentary or classical
A. THE DOCUMENTARY SOURCES:
These include tables giving the names of the kings.
Written in order and the many inscribed
monuments found everywhere in Egypt. The most
important tables are the following:
Palermo stone: this gives a list of the kings of
upper and lowers united Egypt from before the
first dynasty until the middle of the fifth dynasty
together with the important events or annals
including the height of the Nile year by year. The
main piece of which is preserved in Palermo
museum with another piece in Cairo museum.
list of Saqqara : this gives the names of 47 kings
beginning with Ad jib of the first dynasty and
ending with Ramses II.
Turin papyrus: this papyrus contains a list of kings
ending with those of the Nineteenth dynasty, the
number of years of the reign of each king , and
summaries at the end of certain periods. A
papyrus written in hieratic script.
List of A bydos : in the temple of Sati I , a table on
the walls gives the names of 76 kings beginning
with Menes of the first dynasty , and ending with
Sati I the third king of the Nineteenth dynasty and
Ramses II.
list of Karnack : this is now in Paris , and it
originally gave the names of 62 kings.
B. THE CLASSICAL SOURCES:
Many books on Egypt were compiled by ancient
writers , the most important of whom are :
HERODOTUS: A Greek historian who visited Egypt
about 450 B.C. and wandered all over the country,
asking the priests about its history and religion. He
devoted the second volume of his <Histories> to
Egypt. He, however, add some personal
observations and allowed in his book for many
inaccuracies.
MANETHO: An Egyptian priest of the Ptolemaic
period <about 300B.c.> originally from samannud.
He wrote in Greek , by order of king Ptolemy the
secant , three (Egyptian Memoires) in which he

grouped the kings, from Menes to Nectanebo the
secant into 30 dynasties which correspond to the
various royal houses that ruled Egypt successively.
Menthol s works are lost, but fragments of them
have preserved by Josephus , busbies and others.
Eusebius gives a list of the Egyptian dynasties,
stating the length of reign of every king.
Introduction to ancient Egyptian civilization
Ancient Egypt can be thought of as an oasis
in the desert of northeastern Africa, dependent on
the annual inundation of the Nile River to support
its agricultural population. The country’s chief
wealth came from the fertile floodplain of the Nile
valley, where the river flows between bands of
limestone hills, and the Nile delta, in which it fans
into several branches north of present‐day Cairo.
Between the floodplain and the hills is a variable
band of low desert that supported a certain
amount of game. The Nile was Egypt’s sole
transportation artery.
The First Cataract at Aswan, where the
riverbed is turned into rapids by a belt of granite,
was the country’s only well‐defined boundary
within a populated area. To the south lay the far
less hospitable area of Nubia, in which the river
flowed through low sandstone hills that in most
regions left only a very narrow strip of cultivable
land. Nubia was significant for Egypt’s periodic
southward expansion and for access to products
from farther south. West of the Nile was the arid
Sahara, broken by a chain of oases some 125 to
185 miles (200 to 300 km) from the river and
lacking in all other resources except for a few
minerals. The eastern desert, between the Nile
and the Red Sea, was more important, for it
supported a small nomadic population and desert
game, contained numerous mineral deposits,
including gold, and was the route to the Red Sea.
To the northeast was the Isthmus of Suez. It
offered the principal route for contact with Sinai,
from which came turquoise and possibly copper,
and with southwestern Asia, Egypt’s most
important area of cultural interaction, from which
were received stimuli for technical development
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and cultivars for crops. Immigrants and ultimately
invaders crossed the isthmus into Egypt, attracted
by the country’s stability and prosperity. From the
late 2nd millennium bc onward, numerous attacks
were made by land and sea along the eastern
Mediterranean coast.
At first, relatively little cultural contact came
by way of the Mediterranean Sea, but from an
early date Egypt maintained trading relations with
the Lebanese port of Byblos (present‐day Jbail).
Egypt needed few imports to maintain basic
standards of living, but good timber was essential
and not available within the country, so it usually
was obtained from Lebanon. Minerals such as
obsidian and lapis lazuli were imported from as far
afield as Anatolia and Afghanistan.
Agriculture centred on the cultivation of
cereal crops, chiefly emmer wheat (Triticum
dicoccum) and barley (Hordeum vulgare). The
fertility of the land and general predictability of
the inundation ensured very high productivity
from a single annual crop. This productivity made
it possible to store large surpluses against crop
failures and also formed the chief basis of
Egyptian wealth, which was, until the creation of
the large empires of the 1st millennium bc, the
greatest of any state in the ancient Middle East.
Cattle may have been domesticated in
northeastern Africa. The Egyptians kept many as
draft animals and for their various products,
showing some of the interest in breeds and
individuals that is found to this day in the Sudan
and eastern Africa. The donkey, which was the
principal transport animal (the camel did not
become common until Roman times), was
probably domesticated in the region. The native
Egyptian breed of sheep became extinct in the
2nd millennium bc and was replaced by an Asiatic
breed. Sheep were primarily a source of meat;
their wool was rarely used. Goats were more
numerous than sheep. Pigs were also raised and
eaten. Ducks and geese were kept for food, and
many of the vast numbers of wild and migratory
birds found in Egypt were hunted and trapped.
Desert game, principally various species of
antelope and ibex, were hunted by the elite; it
was a royal privilege to hunt lions and wild cattle.
Pets included dogs, which were also used for
hunting, cats (domesticated in Egypt), and
monkeys. In addition, the Egyptians had a great
interest in, and knowledge of, most species of
mammals, birds, reptiles, and fish in their
environment.

Nearly all of the people were engaged in
agriculture and were probably tied to the land. In
theory all the land belonged to the king, although
in practice those living on it could not easily be
removed and some categories of land could be
bought and sold. Land was assigned to high
officials to provide them with an income, and
most tracts required payment of substantial dues
to the state, which had a strong interest in
keeping the land in agricultural use. Abandoned
land was taken back into state ownership and
reassigned for cultivation. The people who lived
on and worked the land were not free to leave
and were obliged to work it, but they were not
slaves; most paid a proportion of their produce to
major officials. Free citizens who worked the land
on their own behalf did emerge; terms applied to
them tended originally to refer to poor people,
but these agriculturalists were probably not poor.
Slavery was never common, being restricted to
captives and foreigners or to people who were
forced by poverty or debt to sell themselves into
service. Slaves sometimes even married members
of their owners’ families, so that in the long term
those belonging to households tended to be
assimilated into free society. In the New Kingdom
(from about 1539 to 1075 bc), large numbers of
captive slaves were acquired by major state
institutions or incorporated into the army.
Punitive treatment of foreign slaves or of native
fugitives from their obligations included forced
labour, exile (in, for example, the oases of the
western desert), or compulsory enlistment in
dangerous mining expeditions. Even nonpunitive
employment such as quarrying in the desert was
hazardous. The official record of one expedition
shows a mortality rate of more than 10 percent.
Just as the Egyptians optimized agricultural
production with simple means, their crafts and
techniques, many of which originally came from
Asia, were raised to extraordinary levels of
perfection. The Egyptians’ most striking technical
achievement, massive stone building, also
exploited the potential of a centralized state to
mobilize a huge labour force, which was made
available by efficient agricultural practices. Some
of the technical and organizational skills involved
were remarkable. The construction of the great
pyramids of the 4th dynasty (c. 2575–c. 2465 bc)
has yet to be fully explained and would be a major
challenge to this day. This expenditure of skill
contrasts with sparse evidence of an essentially
neolithic way of living for the rural population of
the time, while the use of flint tools persisted
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even in urban environments at least until the late
2nd millennium bc. Metal was correspondingly
scarce, much of it being used for prestige rather
than everyday purposes.
In urban and elite contexts, the Egyptian
ideal was the nuclear family, but, on the land and
even within the central ruling group, there is
evidence for extended families. Egyptians were
monogamous, and the choice of partners in
marriage, for which no formal ceremony or legal
sanction is known, did not follow a set pattern.
Consanguineous marriage was not practiced
during the Dynastic period, except for the
occasional marriage of a brother and sister within
the royal family, and that practice may have been
open only to kings or heirs to the throne. Divorce
was in theory easy, but it was costly. Women had
a legal status only marginally inferior to that of
men. They could own and dispose of property in
their own right, and they could initiate divorce
and other legal proceedings. They hardly ever held
administrative office but increasingly were
involved in religious cults as priestesses or
“chantresses.” Married women held the title
“mistress of the house,” the precise significance
of which is unknown. Lower down the social scale,
they probably worked on the land as well as in the
house.
The uneven distribution of wealth, labour,
and technology was related to the only partly
urban character of society, especially in the 3rd
millennium bc. The country’s resources were not
fed into numerous provincial towns but instead
were concentrated to great effect around the
capital—itself a dispersed string of settlements
rather than a city—and focused on the central
figure in society, the king. In the 3rd and early 2nd
millennia, the elite ideal, expressed in the
decoration of private tombs, was manorial and
rural. Not until much later did Egyptians develop a
more pronouncedly urban character
Part of Daily Life
To understand the everyday life of ancient
Egyptians, archaeologists draw on many sources.
The most valuable sources include tomb paintings,
reliefs, and the objects included in tombs that the
Egyptians used in their daily life. Artifacts from the
few towns that have been excavated and
hundreds of documents written by the ancient
Egyptians shed additional light on their life. Much
of the day‐to‐day running of their households,
however, remains obscure.

The nuclear family was the fundamental social
unit of ancient Egypt. The father was responsible
for the economic well‐being of the family, and the
mother supervised the household and cared for
the upbringing of the children. Although Egyptian
children had toys and are occasionally depicted at
play, much of their time was spent preparing for
adulthood. For example, peasant children
accompanied their parents into the fields; the
male offspring of craftsmen often served as
apprentices to their fathers. Privileged children
sometimes received formal education to become
scribes or army officers.
The few furnishings in the ancient Egyptian home
were simple in design. The most common piece of
furniture was a low stool, used by all Egyptians
including the pharaoh. These stools were made
from wood, had leather or woven rush seats, and
had three or four legs. Most kitchens were
equipped with a cylindrical, baked clay stove for
cooking. Food was stored in wheel‐made pottery.
The basic cooking equipment was a two‐handled
pottery saucepan.
The ancient Egyptians embellished their usually
plain clothing with elaborate costume jewelry.
Both men and women wore jewelry such as
earrings, bracelets, anklets, rings, and beaded
necklaces. They incorporated into their jewelry
many minerals including amethyst, garnet, jasper,
onyx, turquoise, and lapis lazuli, as well as copper,
gold, and shells. Because the Egyptians were very
superstitious, frequently their jewelry contained
good luck charms called amulets.
Cosmetics were not only an important part of
Egyptian dress but also a matter of personal
hygiene and health. Many items related to
cosmetics have been found in tombs and are
illustrated in tomb paintings. Oils and creams
were of vital importance against the hot Egyptian
sun and dry winds. Eye paint, both green and
black, is probably the most characteristic of the
Egyptian cosmetics. The green pigment,
malachite, was made from copper. The black
paint, called kohl, was made from lead or soot.
Kohl was usually kept in a small pot that had a flat
bottom, wide rim, tiny mouth, and a flat, disk‐
shaped lid.
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اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻀﺤﻚ

ﻧﺤﻦ أﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺮأ ...ﻧﻌﻢ ،ﻧﺤﻦ أﻣﺔ ﺗﻀﻴﻊ أﻏﻠﺐ وﻗﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ...ﻧﻌﻢ ،ﻧﺤﻦ
أﻣﺔ ﻻ ﺗﺬاﻛﺮ إﻻ ﻟﻴﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ...ﻧﻌﻢ ،ﻓﻤﻌﺪل ﻗﺮاءة اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎً رﺑﻊ
ﺻﻔﺤﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻌﺪل ﻗﺮاءة اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ) (١١ﻛﺘﺎﺑﺎً ،واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ) (٧ﻛﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺼﺮ ﻋﺪد اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺪرﺟﺔ أن ﺟﻬﺎز اﻟﺮﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮول ﺑﺎت أﻛﺜﺮ ﺷﻲء ﻳﺘﻢ إﺻﻼﺣﻪ ﻓﻲ أي ﻣﻨﺰل ﻋﺮﺑﻲ
وﻫﺬه اﻟﻘﻨﻮات ﻃﺒﻌﺎً ﺑﻬﺎ اﻟﻬﺎدف وﻏﻴﺮ اﻟﻬﺎدف.
ﺑﻘﻠﻢ أﻣﻴﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

تجــد المــواطن العربــي ال يســتطيع الثبــات علــى
س ــوف َّينحيـ ــك جانبـ ـ ًـا ويشـ ــير لـ ــك بالسـ ــبابة موجهـ ـ ًـا
ٔ
ٔ
حديث ــه ٕالي ــك :س ــيادتك هتمش ــي عل ــى ط ــول وتكس ــر
قنـ ـ ــاة معينـ ـ ــة بـ ـ ــل ادمـ ـ ــن الضـ ـ ــغط علـ ـ ــى ازرار
يمين ..هتالقي شارع شجرة الدر في وشك.
الريمــوت كنتــرول ،وقــد يصــاحبه هــذا َالعـ َـرض
ٔ
لــدينا خبـراء فــي وصــف الطــرق والشــوارع لكــل غريــب
وهـ ـ ــو نـ ـ ــائم ايضـ ـ ـ ًـا ممـ ـ ــا يسـ ـ ــبب العديـ ـ ــد مـ ـ ــن
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
المشاكل الزوجية التي تنتهي غالب ًـا عنـد مـاذون
عــن مكــان الســؤال واكــاد اجــزم بــان نســبة كبيــرة مــن
أﺣﻤﺪ ﻋــــﺎدل
ٔ
الحبايبٕ ...ادمان بقى.
 ahmed1292005@hotmail.comا ٕالجابــات تكــاد ت ــودي بالســائل ٕالــى منطق ــة اخــرى تمامـ ًـا
ٔ
ً
ٔامــا ٔاكـثــر المســتفيدين مــن هــذا الوضــع فهــم اصــحاب محــالت النظــارات
بعيــدة عــن مقصــده ،وســيكون مصــيره مجهــوال ٕاذا كــان الوصــف قــد قــاده
ٔ
ٔ
لمنطقــة عشــوائية مــن التــي نشــاهدها فــي االفــالم وال نراهــا فــي الواقــع الن
الطبية والعدسات الالصقة ...لذلك ٕفانك كـثيـ ًرا مـا تالحـظ ظهـور ٕاعالنـات
الواقع شديد المرارة.
مــن نوعيــة )اشــتري نظــارة  ...والثانيــة مجانـ ًـا( .الفضــائيات تكـتــر مــن هنــا
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ي ــا س ــيدي العزي ــز ،نح ــن ال نقص ــد ش ــارع ش ــجرة ال ــدر اح ــد اش ــهر ش ــوارع
والنضارات تكـتر من هنا .اطبـاء العيـون انفسـهم يضـعون اكـثـر مـن شاشـة
ٔ
ٔ
"الزمالـ ــك" ،اسـ ــالك :تعـ ــرف شـ ــجرة الـ ــدر ،...لالسـ ــف هـ ــذا مصـ ــير كـ ــل
تليفزيــون فــي عيــاداتهم عشــان الواحــد يــدخل علــيهم وعينيــه فــي حالــة ال
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
شخص ــية يطلــق اس ــمها عل ــى احــد الش ــوارع ،فالشــهرة للشــارع والنس ــيان
يرثـ ــى لهـ ــا واول سـ ــؤال يسـ ــاله لـ ــك الطبيـ ــب "بتتفـ ــرج علـ ــى التليفزيـ ــون
ٔ
لصــاحب االســم .شــجرة الــدر ...الجاري ـة الملكــة الفنانــة المتعلمــة القائــدة
كـتير ،"...مع العلم بان كاتب هذه الكلمات يرتدي نظارة طبية.
ٔ
ٔانــا ٔادعــوك ٔالن تتــرك الريمــوت كنتــرول قلـ ً
الجميلة الفاتنة ،المراة التي جلسـت علـى عـرش مصـر لثمـانين يوم ًـا كانـت
ـيال ،انــزل مــن بيتــك وتجــول
ٔ
ٔ
من اصعب ايام العصر المملوكي لحكم مصر.
بقدميك على كورنيش النيل خاصة تلك المنطقة التي تطل عليها ضـاحية
ٔ ٔ
وسن َذكر ٔالن الذكرى تنفع المؤمنين والقارئين ٔايضاً.
"الزمال ــك" ارق ــى احي ــاء الق ــاهرة تل ــك المدين ــة الص ــاخبة الت ــي ال يص ــيبها
ُ ِ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
"عصمة الدين ام خليل" هو لقب ملكـتنا ،اما اصلها فيتارجح بـين التركـي
النع ــاس اب ـ ًـدا ٕاال ان ح ــي "الزمال ــك" م ــا زال يح ــتفظ بش ــيء م ــن اله ــدوء
ٔ
ٔ
ٔ
والشركسي واالرمني ،و ٕان كان االقرب هو االصل التركي.
والجم ــال بع ــدما ص ــارت العش ــوائية ف ــي عاص ــمة المحروس ــة عنوان ـ ًـا لك ــل
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
بدايتها فـي مصـر جاريـة مـن جـواري السـلطان الصـالح نجـم الـدين ايـوب،
شيء .ونيـل الزمالـك مختلـف ايض ًـا ،ولـذلك فانـا ال انصـحك بالسـؤال عـن
ٔ
ٔ
وبمــرور الوقــت حظيــت عنــده بمنزلــة غاليــة فــي العقــل والقلــب ..والعــين
ثمن اماكن للسكن في هذه المنطقة حتى ولو كانت عشش فوق االسـطح
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ايضـ ـ ًـا – ٕان كيـ ـ َـد ُه َّن عظـ ــيم ،-واصـ ــبحت الشـ ــجرة قـ ــرة عينيـ ــه ،فاعتقهـ ــا
الن ــك س ــوف تك ــون مض ــط ًرا ٕال لق ــاء نفس ــك ف ــي النه ــر الخال ــد ال ــذي تس ــير
ٓ
ٔ
ٔ
وتزوجها واصبحت ا ًما لولده "خليل" الذي توفي في عام  ٦٤٨هـ.
بجانبه االن.
ٔ
ك ــان الس ــلطان الص ــالح ق ــد داهم ــه الم ــرض واش ــتد ب ــه ف ــي فت ــرة عص ــيبة
دع كــل هــذأ ...وانــت تســتمتع بهــذا المنظــر البــديع ٔاســال ٔاحــد المــارة هــذا
تواجههــا مصــر ،فــالجيوش الصــليبية تزحــف جنوبـ ًـا علــى مدينــة "دميــاط"
السؤال :تعرف شجرة الدر.
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وه ــدفها القض ــاء عل ــى الق ــوات المص ــرية المس ــتقرة بمدين ــة "المنص ــورة".
ٔ
ولكــن القــدر كعادتــه اســرع مــن الجميــع ،فقــد مــات ســلطان مصــر فــي ليلــة
النصف من شعبان سنة  ٦٤٧هـ.
رد فعــل ٔاي ام ـ ٔراة تفقــد زوجهــا العزيــز ال يخــرج عــن احتمــالين ٕامــا الحــزن
ٔ
ٔ
ٔ
الشديد او الفرح الشديد ،ولكل احتمال اسبابه )مع العلم بـان االحتمـال
ٓ
ٔ
الثاني قد زاد في هذه االيام الجميلة التي نعيشها االن(.
شــجرة الــدر لــم تفعــل هــذا وال ذاك ،شــجرة الــدر قتلــت مشــاعرها الحزينــة
ٔ
ٔ
على فراق الزوج ،فقد فطنت ٕالى ان ٕاذاعة الخبـر اال لـيم قـد يصـيب الجنـد
المقاتلين في مقتل مما يؤثر ً
سلبيا على سير المعركة ونتائجها.
ٔ ٔ
ٔايقنــت الملكــة ٔان مســتقبل الــبالد يـ ٔـاتي ٔا ً
وال ثــم بعــد ذلــك يــاتي اي شــيء،
ٔ
ٔ
اخفـت خبــر الوفــاة وامـرت بحمــل جثــة السـلطان سـ ًرا فــي سـفينة ٕالــى قلعــة
ٔ ٔ ٔ
الروضــة بالقــاهرة ،وكــان ان امــرت اطبائــه بالــدخول ٕاليــه يوميـ ًـا كعــادتهم
با ٕالضــافة ٕالــى دخــول الطعــام والشـراب والــدواء كمــا لــو كــان الســلطان حيـ ًـا
ٔ
يــرزق ،واســتمر خــروج االوراق الرســمية للــبالد يوميـ ًـا وهــي مزينــة بخــاتم
السلطان.
ٔ
تول ــت زوج ــة الس ــلطان تس ــيير ام ــور ال ــبالد ،با ٕالض ــافة ٕال ــى ٕادارة ش ــئون
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
الجــيش ،كمــا عهــدت ٕالــى احــد ام ـراء المماليــك االفــذاذ وهــو االميــر "فخــر
الــدين" بقيــادة الجــيش فــي الحــرب ضــد الصــليبيين ،وفــي نفــس الزمــان
ٔ
كانــت قــد ارســلت ٕالــى "تــوران شــاه" نجــل الســلطان الصــالح تــدعوه ٕالــى
ٔ
القدوم لمصر وتولى الحكم بعد رحيل ابيه.
ٔ
وخــالل فتــرة تزيــد بقليــل عــن ثالثــة اشــهر هــي المســافة الزمنيــة بــين وفــاة
الســلطان ومجــئ ولــي عهــده ٕالــى مصــر ،كانــت شــجرة الــدر قــد نجحــت فــي
قي ــادة دف ــة س ــفينة ال ــبالد وس ــط بح ــر ه ــائج بالعواص ــف الش ــديدة ،ورد
ٔ
الجيش المصـري الصـاع صـاعين كعادتـه ،وصـار الصـليبيون اسـرى يرثـون
حالهم.
ٔ
ٔ
اذهبت حالوة النصر العقول ،وتنكر السلطان الجديد لجميل زوجة ابيـه
ٔ
ٔ
ٔ
الراحـل ،وبعـث يهـددها ويطالبهـا ب ٕـارث ابيـه ،فاخبرتـه بانـه قـد ُا ِنف َـق علــى
الجــيش ومعركـتــه الباســلة ،ولمــا ضــيق عليهــا الخنــاق ،فــرت ٕالــى القــدس
ً
خوفا من غدره وخيانته.
ٔ
ٔ
لــم يكـتــف "تــوران شــاه" بهــذا بــل ضــم ام ـراء المماليــك –وهــم اصــحاب
ٔ
ٔ
النصــرٕ -الــى دائــرة غضــبه ،وبــدا يفكــر فــي القضــاء علــيهم ،غيــر انهــم كــانوا
ٔ
ٔ ٔ
االســبق ،وكــان مصــيره القتــل علــي يــد االميــر "اقطــاي" فــي  ٢٨مــن شــهر
ٓ
ٔ
المحــرم ســنة  ٦٤٨ه ـ ليكــون اخــر ملــوك بنــي ايــوب بمصــر ولتــدخل مصــر
عصر جديد.
ٔ ٔ
ٔ
استقر الحكم في يد المماليك ،ووجدوا انفسهم – للمـرة االولـى -اصـحاب
ٔ
ٔ
ســيادة وليســوا تــابعين ،وكــان االمــر غريبـ ًـا علــيهم ،وكانــت المفاجــاة فقــد

اختار المماليك "شجرة الـدر" لحكـم مصـر ،نعـم ملكـة متوجـة علـى عـرش
ٔ
المحروســة تــامر وتنهــي .ونقــش علــى خــاتم الــبالد الرســمي كلمــات تصــف
الوضع الجديد:
ٔ
"المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة خليل ام المؤمنين".
ٔ
بتــولي شــجرة الــدر الحكــم ،كانــت مصــر تــدخل عصــر جديــد ،فامســكت
ٔ
ٔ
الملكة بزمام االمور وكانت البداية هي تصـفية ذيـول الصـليبيين ،فـادارت
ٔ
مفاوضـات مـع قائـد الحملـة وملــك فرنسـا االسـير "لـويس التاسـع" ،انتهــت
ٔ
بتســليم مدينــة "دميــاط" مقابــل فــك اســره هــو وكبــار معاونيــه مقابــل فديــة
ضــخمة قــدرت بثمانمائــة ٔالــف دينــار ،ورحــل "لــويس" ٔاالســير ذلـ ً
ـيال بعــدما
ًٔ
تارة اخرى.
تعهد بعدم الهجوم على سواحل المسلمين
ٔ
حالــة الهنــاء والوفــاق لــم تســتمر طـ ً
ـويال فــي قصــر الحكــم ،فاالصــوات –
ٔ
ٔ
يقودها الشيخ "العز بن عبـد السـالم" -بـدات تعلـو مسـتنكرة جلـوس امـراة
علــى عــرش بلــد مــن بــالد ا ٕالســالم ،علــى الــرغم مــن كــرم الملكــة وقربهــا مــن
ٔ
عام ــة الش ــعب .وث ــار االيوبي ــون ف ــي الش ــام لمقت ــل ت ــوران ش ــاه ،ورفض ــت
الخالفة العباسـية فـي بغـداد هـذا التصـرف مـن المماليـك ،وكـتـب الخليفـة
ٔ
ٕال ــيهم يق ــولٕ :ان كانــت الرج ــال قــد ع ــدمت عن ــدكم فاعلمون ــا حتــى ُنس ـ ّـير
اليكم ً
رجال.
ٕ
ٔ
ً
وجــدت "شــجرة الــدر" ان بقاءهــا فــي ســدة الحكــم صــار مســتحيال ،وكــان
ٔ ٔ
التنــازل عــن عــرش مصــر الحــد ام ـراء المماليــك المقــربين منهــا هــو الحــل،
ٔ
ٔ
ٔ
االمير "عز الدين ايبك" اتابك العسكر هو ذلك الرجل ،تزوجته الملكـة،
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
خضــع لســيطرتها وتاثيرهــا الطــاغي ،فارغمتــه علــى هجــر زوجتــه االولــى وام
ولده "علي" ،بل وحرمته من رؤيتهما ٔا ً
يضا.
ٔ
لكــن المماليــك ال امــان وال والء لهــم .فبعــد فتــرة مــن الــزمن انقلــب الــزوج
ٔ ٔ
الجديد على الملكة ،وتخلـص مـن جميـع معارضـيه ،وبـدات اعـراض سـحر
ٔ
الس ــلطة ف ــي الظه ــور ،وبع ــث "ايب ــك" ٕال ــى "ب ــدر ال ــدين لؤل ــؤ" ص ــاحب
ٔ
الموصل يطلب يد ابنته للـزواج )ال ادري لمـاذا تـرتبط زيـادة المـال فـي يـد
ٓ
ٔ
الرجــل بالبحــث عــن ٕامـراة جديــدة ،فهــذا المثــل موجــود حتــى االن ونحــن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
فــي نهايــة العقــد االول مــن اال لفيــة الثالثــة ،مــع العلــم بــان المســالة مــش
ٔ
ناقصــة ،وكلــه محصــل بعضــه ،ويامــا دقــت علــى رؤوس االزواج طبــول،
ٔ
ٔ ٔ
ويكـف ــي ان ادع ــو الق ــارئ العزي ــز ٕال ــى رؤي ــة وج ــوه اص ــدقائي بع ــد ال ــزواج،
وصورهم قبل الزواج عندي لمن يطلب المقارنة(.
ٔ
ٔ
لالسف كان مصير "ايبك" القتل....
ٔ
فقــد تملــك الغضــب مــن "شــجرة الــدر" واخــذت تفكــر فــي تــدبير المكيــدة
للـ ــزوج المخـ ــادع ،فبعثـ ــت ٕاليـ ــه تـ ــدعوه وتطلـ ــب عفـ ــوهُ ،
وخـ ـ ِـد َع عزيزنـ ــا
ٔ
ٔ
"ايبــك" ،ولقــي مصــرعه فــي القلعــة فــي عــام  ٦٥٥ه ــ ،بعــدما خــان ام ـراة
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تزوجته ورفعته بجانبها على عرش مصر ،فكان جزاؤها البحث عن عروس
جديد غيرها.
)تتجــوز مــن شــجرة الــدر مــن غيــر ال شــقة وال شــبكة وال مهــر وتجلــس علــى
عرش مصر ،وبعد هذا كله تروح تطلب ٕايد بنـت "لؤلـؤ"" ...لؤلـؤ" مـين يـا
راجــل؟ بصـراحة تســتاهل ...فيــه نــاس مــش القيــه تمــن دبلــة الخطوبــة فــي
ٔ
ايامنا دي(.
ٔ
ٔ
سربت الملكة خب ًرا يفيد بان زوجها سلطان البالد قـد تـوفي فجـاة فـي ليـل
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
احد االيام ،لكن المماليك التابعين اليبـك لـم يقتنعـوا بهـذا االمـر ،فـالقوا
ٔ
ٔ
القــبض علــى "شــجرة الــدر" وحملوهــا ٕالــى زوجتــه االولــى التــي مــا ٕان راتهــا
ٔ
حتى امرت جواريها بقتلها جزاء ما فعلته بزوجها ،وكان السقوط مـن فـوق
سور القلعة هو مصير الملكة القوية.
السلطة كانت عشـقها ،وكانـت النهايـة هـي السـقوط مـن فـوق سـور القلعـة
التــي شــيدها صــالح الــدين ٔااليــوبي لتكــون مقـ ًرا حصـ ً
ـينا لــه ولجنــده .كانــت
ٔ
ٔ
ام ـراة ،خانهــا زوجهــا ،فانتقمــت منــه  ،فانتقمــت منهــا ام ـراة هــي الزوجــة
ٔ
االولى لهذا الرجل.
قص ــة ف ــي كـت ــب الت ــاريخ ،س ــلطنا عليه ــا ٔاالض ــواء لن ــدرس ونعتب ــر رج ـ ً
ـاال
ٓ
ٔ
ً
ونساء.والسؤال يا عزيزاتي واعزائي ...هل توجد شجرة الدر بيننا االن؟
ٔ
ٔ
والن شجرة الدر سالتني نفس السؤال فقد كان ما يلي:
ٔ
لقد سالت وراقبت وعرفت...
جال لــة الملكــةٔ ..اعتــرف  -وهــذه وجهــة نظــرئ -اننــا فــي مجتمعنــا المصــري
ًٔ
ٔ
ٔ
ـاال انثوي ًـا
المعاصر وبنظرة سريعة على احوال المراة المصرية قلمـا نجـد مث
ٔ
ٔ
متمي ـ ًزا و ٕان كنــت ال اخفــي ســعادتي الشــديدة عنــدما اجــد حــواء تتميــز فــي
ٔ
ٔ
ٔ
هــذا المجــال او ذاك ،ويكـفــي ان تعلمــي جاللتــك انــه طبقـ ًـا ل ٕالحصــائيات
ٔ
الرسمية ٕفان المراة المصرية تمثل حـوالي  % ٢٢مـن ٕاجمـالي قـوة العمـل
ٔ
علــى الــرغم م ــن ان تعــداد ا ٕالنــاث يمثــل تقريبـ ًـا  % ٤٩مــن ٕاجمــالي عــدد
ٔ ٔ
السكان ،وحوالي  % ٢٨من نساء مصـر يعـانين مـن االميـة )اميـة القـراءة
ٔ
ٓ
ٔ
والكـتابــة وليســت اميــة الحاســب اال لــي( ،مــع االعتـراف بــان نســبة النســاء
المتعلمات قد زادت مقار ًنة بما مضى ولكن نسبة الزيادة قليلة.
ٔ
ٔ ٔ
جال لــة الملكــة ..ارى ان هنــاك مش ــكلة تواجههــا االم المصــرية المعاص ــرة
وهي قصر الفترة التي تقضيها مع ٔابناءهـا ففـي الطبقـة الفقيـرة م ً
ـثال تجـدين
ٔ
االم تقاس ــم بعله ــا العم ــل حت ــى تط ــول الي ــد القص ــيرة لت ــوفير م ــا تحتاج ــه
ٔ
ٔ
ٔ
العين البصيرة "عين االبناء" ،بل في كـثير من االحيـان تنفـق المـراة علـى
ٔ
زوجهــا وابنائهــا ،كــذلك فــي الطبقــة الوســطى والتــي تقتــرب مــن االنق ـراض
ٔ
ٔ
ٔ
حالي ـ ًـا تج ــدين نس ــبة ال ب ــاس به ــا م ــن االمه ــات ال ي ــرون االبن ــاء ٕاال عن ــدما
ٔ
يتبادلوا كلمة "تصبحوا علـى خيـر" او علـى مائـدة ا ٕالفطـار )ده ٕاذا كـان فيـه
ٔ
ٔ
ٔ
فط ــار اص ـ ًـال( ،ام ــا الطبق ــة الغني ــة فمص ــير االبن ــاء الحتم ــي ه ــو الخادم ــة

ٔ
ٔ
ٔ
مســتوردة كانــت او محليــة ..غــاب دور االم المربيــة فــي ظــل عوامــل اغلبهــا
ٔ
اضــطراري ،لــذلك ســوف تجــدين جاللتــك نســبة ال بــاس بهــا مــن شــباب
ٔ
اليـوم ..بسـم ﷲ مـا شـاء ﷲ ..همـه اال كبـر هـو الجـواب عـن هـذا النـوع مـن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االسـئلة" :هنقعــد فـي اي كافيــه النهـاردة ؟" "مــا هـي افضــل انـواع صــبغات
ٔ
الشعر؟" "كيـف تحـافظين علـى ثبـات مكياجـك بعـد اكـل الكشـري؟" "مـا
ٔ
ٔ
هو عدد الدباديب التي اخذها تامر حسني في حفلته االخيرة؟".
ٔ
ٔ
جال لــة الملكــة ..ال اخفيــك س ـ ًرا بــان مســتوى الجمــال قــل شــويه فــي البلــد
وكــل فــين وفــين َّلمــا تالقــي واحــدة جمالهــا "بيــور" مــن غيــر ماســكات وال
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
غيــره الن صــاحبات الماســكات كـتــروا اوي وانصــحك ان تغمضــي عينيــك
ٔ
ٔ
قبل ان تشاهدي وجه ٕاحداهن بعد ان تستيقظ من النـوم مباش ًـرة ،وهـذا
ٔ
كله ً
خوفا على عيونك الجميلة من االذى فهذه عيون "شجرة الدر".
ٔ ٓ
جال ل ــة الملكـ ــة ..وﷲ انـ ــا اسـ ــف جـ ـ ًـدا – حقيقـ ــي ف نـ ــص هـ ــدومي  -لمـ ــا
ٔ
يتعــرض لــه بنــات حــواء مــن مضــايقات وتحرشــات فــي الشــوارع واالمــاكن
ٓ ٔ
ٔ
العامة ،ولقد زاد االمر كـثي ًرا في االونة االخيرة والغلط غلطنا والعيب فينا
ٔ
ٔ
نحــن اصــحاب الشــنبات فــالقيم قــد انــدحرت والتقاليــد انــدثرت وال اعــذار
ٔ
ٔ
ٔ
مقبولة في هذا االمر ،وما يضايقني ان يقول احـد المـارة للغبـي المتحـرش:
ٔ
حـرام عليـك يـا بنــي  ..ماعنـدكش اخـوات بنـات تخــاف علـيهم ،طـب ٕافــرض
ماعنــدوش يــا عــديم الفهــم ..يقــوم يتحــرش ..يبقــى حــالل يتحــرش ،يعنــي
ٔ
البلد كلهـا عنـدها اخـوات بنـات ،طـب وحيـد والديـه يعمـل ٕايـه؟! ...مـا هـو
ٔ
ٔ
مــالوش جــيش وفاضــي بقــى ،وانــا مــن هنــا ارســل تحيــاتي ٕالــى تلــك الفتــاة
ٔ
التي دافعت عن حقها والقت – بحكم المحكمة -بشاب تحرش بهـا خلـف
ٔ
اس ــوار الس ــجن ث ــالث س ــنوات "س ــجن مش ــدد" .لك ــن ص ــدقيني جاللت ــك
العيب ع اللي ربى واللي ربى خير من اللي اشترى.
ٔ
جال لـ ـ ـ ـ ــة الملكـ ـ ـ ـ ــة ..الم ـ ـ ـ ـ ـراة فـ ـ ـ ـ ــي مصـ ـ ـ ـ ــر المحروسـ ـ ـ ـ ــة صـ ـ ـ ـ ــارت
ٔ
ٔ
ٔ
سفيرة..وزيرة..قاضـية..واخيـ ًرا ماذونـه تعقـد قـران االحبـة ..هنـاك متميـزات
ٔ
ٔ ٔ
ولك ــنهن قل ــة ال تعب ــر ع ــن نص ــف المجتم ــع ،ويكـف ــي ان ابلغ ــك ب ــان م ــن
ٔ
ٔ
ٔ
يحكم هناك في "المانيا" و"االرجنتين" امراة.
جاللة الملكة ..نريد شجرة در مثلك كـثير بيننا فالشجر قليل )نازلين فيـه
تقطيــع( والــدر قليــل )بيســرقوه( ...عــاوزين زيــك كـتيــر مــن غيــر مــا يقتلــوا
ٔ
"ايبك" تاني.
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دراﺳﺎت

السياسي الس ّ
ّ
ـلطوي فـي
الخليفة هرون الرشيد
ٔ
الــف ليلــة و ليلــة طائشـ ًـا نزقـ ًـا ،يضــرب و يقتــل
ٔ
ٔ
مت ــى يشـ ــا ،و يعف ــو عمـ ــن يش ــا وفـ ــق مزاجيـ ــة
ٔ
حـ ّـادة ،و هــو ُيصــدر اوامــره الظالمــة فــي لحظــات طيشــه و غضــبه ،التــي
ٔ
ٔ
تنفجر ً
دائما ،و ّقلما تهدا .ففي حكاية » علي نور الدين و انيس الجليس
ٔ
« ،يصـ ّـمم الخليفــة هــرون الرشــيد علــى ان يصــلب خــولي بســتانه الشــيخ
ٔ
ٕابراهيم ،و علي نور الدين ،و جاريته انيس الجليسٕ ،ان لم تحسن هذه
ٔ
ٔ
االخيــرة الغنــاء و الضــرب علــى العــود ،و ٕان احســنت عفــا عــنهم ،و صــلب
ً
بدال منهم وزيـره جعفـر البرمكـي .يقـول الرشـيد) (١لـوزيره جعفـر » :وﷲ
ٔ
ٕان ّغنت الجارية و لم تحسن الغناء صلبتهم ّكلهم و ٕان ّغنت و احسـنت
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الغنــاء فـ ٕـا ّني اعفــو عــنهم و اصــلبك انــت .« .و التســاؤل الــذي يمكــن ان
يطرحه متلقي الحكاية :ما ذنـب س ّـيدها علـي نـور الـدين و خـولي البسـتان
الشـيخ ٕابـراهيم ـ خـادم الرشـيد المطيـع ـ ٕان لـم تحسـن الجاريـة الغنـاء؟ و
هل مصائر الناس و حرياتهم ّ
يقررها ،و يصادرها هوج الخلفاء و نـزقهم؟.
ٔ
يبــدو ذلــك فــي مــدن الــف ليلــة و ليلــة المحكومــة بمجموعــة مــن الخلفــاء و
ٔ
الملوك و االمراء.
ٔ
لقــد كــان النــاس فــي بغــداد و المــدن ّ
العباسـ ّـية االخــرى يرتعــدون
ٔ
ٔ
خوفـ ـ ًـا ٕان ُذ ِكـ ـ َـر اسـ ــم الرشـ ــيد امـ ــامهم ،و قـ ــد احـ ــاط بعـ ــض رواة الليـ ــالي
قدسية و ٔا ّ
شخصية الخليفة الرشيد بهالة ّ
ّ
سطورية ،وبسلطة مطلقـة تمت ّـد
ّ
ٕالــى فضــاءات الدولــة العباسـ ّـية كلهــا ،لــتحكم كــل الشــخوص :البعيــدين
مــن الــوالة و ّ
العمــال و الجبــاة فــي الواليــات التابعــة لحكمــه ،و المقــربين
من الجواري و الحظايا و الخدم و ُالن ْـدمان فـي قصـره ،بحيـث ترتحـل
ه ــذه الس ــطوة م ــع الج ــواري الحظاي ــا الخارج ــات م ــن قص ــره ببغ ــداد ،و
ٔ
لمجرد ٔا ّ
ّ
نهن ينتمين ٕالى فضاء هذا القصر .ففي حكاية » غانم بن ايوب و
ٔ
قــوت القلــوب « ،يعشــق غــانم بــن ايــوب ٕاحــدى حظايــا الرشــيد » قــوت
القلــوب « ،و يجتمــع بهــا فــي داره بعيـ ًـدا عــن جواســيس القصــر ،و هنــاك
يغيبان ً
معا فـي نشـوة العشـق و الخمـرة ،و ترتفـع الحجـب بينهمـا ،و عنـد
ٔ
ذلــك تبــدي قــوت القلــوب رغبــة جنسـ ّـية بغــانم بــن ايــوب ،فينــدفع هائجـ ًـا
للتواصل معهاّ ،
لكنها تمتنـع عنـه علـى الـرغم مـن ّ
محبتهـا الشـديدة لـه ،و
ٔ
رغبتهــا العارمــة فــي التواصــل الجنسـ ّـي بــه ،ال ّنهــا تعــي مــدى بطــش سـ ّـيدها
ٔ
ّ
الرش ــيد و س ــطوته ،و تع ــي ا ّنه ــا ٕاذا انق ــادت وراء ل ــذاتها الجنس ـ ّـية ،ف ـ ٕـا ّن
الموت ٔاال كيد ّ
يترقبها في قصر الخالفة .يقول الراوي):(٢
»و ّ
تمك ــن ح ـ ّـب ك ـ ّـل واح ــد منهم ــا م ــن قل ــب
ٓ
االخــر و لــم يبــق لهمــا صــبر عــن بعضــهما )…(
فملس عليها بيـده و نـزل ٕالـى سـراويلها و ت ّكـتهـا
و ج ـ ــذبها ،فانتبه ـ ــت و قع ـ ــدت و قع ـ ــد غ ـ ــانم
ٔ
بجانبهــا ،فقالــت لــه :مــا الــذي تريــد؟ قــال اريــد
ٔ ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ان انام معك و اتصافى انا و انت ،فعنـد ذلـك
قالت لهٔ :انا ٓاالن ٔا ّ
وضح لـك ٔامـري ّ
حتـى تعـرف
قدري و ينكشف لك ّ
سري و يظهر لك عـذري،
ّ
قــال نعــم .فعنــد ذلــك شــقت ذيــل قميصــها و
ٔ
ّمدت يدها ٕالى ت ّكة لباسها ،و قالت :اقرا الـذي
على هذا الطرفٔ ،فاخـذ طـرف ّ
التكـة فـي يـده و
ٔ
نظــر فوجــده مرقومـ ًـا عليــه بالــذهب :انــا لــك و
ّ ّ ّ ٔ
ٔ
فلما قراه رفع يده«.
انت لي يا ابن عم النبي.
ٔ
و عن ــدما ع ــرف غ ــانم ب ــن ٔاي ــوب ٔا ّنه ــا ّ
حظي ــة الخليف ــة انطف ــات
ٔ
شهوته ،و هبطت عليه سطوة الخليفـة الرشـيد و بطشـه ،و ارتعـد متـاخ ًرا
» ٕالــى ورائــه مــن هيبــة الخليفــة ،و جلــس وحــده فــي ناحيــة مــن المكــان

يعاتب نفسه و ّ
يتفكر في ٔامره و صار ّ
متحي ًرا في عشق التـي لـيس لـه ٕاليهـا
وصــول .فبكــى مــن شـ ّـدة الغـرام و لوعــة الوجــد و الهيــام «) .(٣و عنــد ذلــك
ٔ
اشتدت ً
الحظية قوت القلوب لحاله ،و ّ
ّرقت ّ
ولعا به ،و اعترفـت لـه با ّنهـا
)ٔ ّ (٤
ً
ال تطيق صبرا على هذا العشق ،و دعته ٕاليها قائلة ٕ » :انـي ال اقـدر علـى
ٓ
فراقك و ها ٔانا قد ّبينت لك حالي من ّ
شدة ولعي بـك ،فقـم االن و دع مـا
ـس ّ
كان و اقض ٔاربك مني « .عندها اعتذر منها منكسـرا ً،و قـد ٔاح ّ
بدونيـة
ٔ
منزلته ٔامامها ،و ٔامام ّ
سيدها الخليفـة الرشـيد ،و قـال) » :(٥اعـوذ بـاهلل ٕا ّن
هذا شيء ال يكون كيف يجلس الكلـب فـي موضـع السـبع و الـذي لمـوالي
ُ ّ ّٔ ٔ
علي ان اقربهّ ،ثم جـذب نفسـه منهـا وجلـس فـي ناحيـة و زادت هـي
يحرم
ّ
ّ
محبــة بامتناعــه عنهــا ،ثــم جلســت ٕالــى جانبــه و نادمتــه و العبتــه فســكرا
)…( ّثم قام غانم و فرش فراشين كل فراش فـي مكـان وحـده ،فقالـت لـه
ٓ
قــوت القلــوب :لمــن هــذا الفـراش الثــاني؟ فقــال لهــا هــذا لــي و االخــر لـ ِـك و
من الليلة ال ننام ٕا ّال على هذا الـنمط و ك ّـل شـيء للس ّـيد حـرام علـى العبـد
«.
ٔ ٔ
ٔ ٔ
ّ
ُ
ّ
و يبــدو مــن الطبيعــي ان يتاكــد غــانم بــن ايــوب ان مــا خصــص
للس ّـيد هـو حـرام علـى العبـد ،فــي مجتمـع ّعباس ّـي بلـغ التبـاين الطبقـي فيــه
ٔ
ٔاوجه ،و ّ
قسم الناس فيه ٕالى سادة و عبيد ،او بتعبير شهرزادٕ :الـى سـباع
ٔ
تفترس ّكل شـيء :المـال و ّ
القطاعـات الزر ّ
اعيـة و النسـاء و امـوال الخـراج،
ٔ
و ٕالى كالب مـذعورة ال يح ّـق لهـا ان تقتـرب مـن مكـامن السـباع المفترسـة.
ٔ
ٔ
فقد اعتـاد ّ
حكـام الدولـة ّ
العباس ّـية ان يحتجبـوا عـن الطبقـات االخـرى مـن א
رعاياهم ،و يصبغوا حكمهم بصبغة ّ
شرعية ،و بسلسلة من نسـب ملكـي
ّمتصل ،و ٔان يحيطوا ٔانفسـهم بالمراسـم التـي ترمـي ٕالـى وقايـة شخوصـهم 49
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العام ــة ،.و ان يبعث ــوا الرهب ــة ف ــي قل ــوب العبي ــد
نصبوا عليهم ٕبارادة ّ
الذين ّ
رب العالمين).(٦
ٔ
ّٔ ً ٔ
و يبدو من الطبيعي ايضا ،ان يخاف غانم بن ايوب من سـطوة
ٔ
هــرون الرشــيد ،هــذا ٕاذا عرفنــا ا ّن هــذا الخليفــة كــان فــي الواقــع التــاريخي
ّ ّٔ
ً
ً
باطشـ ًـا مسـ ّ
ـتبد ًا .و تــروي المصــادر التاريخيــة ان رجــال صــالحا قــام » ٕالــى
ٔ
هــارون الرشــيد ،و هــو يخطــب ّ
بمكــة ،فقــالُ :كبـ َـر ْمق َتـ ًـا عنــد ﷲ ان تقولــوا
ما ال تفعلونٔ .فامر به ُ
فضرب مائة سوط ،فكان ّ
يئن الليـل ّكلـه ،ويقـول:
ِ
ٔ
ُ
الموت! الموت! «) .(٧و كيـف ال يرتعـد غـانم بـن ايـوب مـن بطـش الخليفـة
ّ ّ ـرى ّٔ
الرشيد ،ما دام الوعي الجمعي في بغداد العباسـية ي ان هـرون الرشـيد
رب الع ـ ــالمين ،كم ـ ــا ّ
ه ـ ــو ٔامي ـ ــر الم ـ ــؤمنين و خليف ـ ــة ّ
يؤك ـ ــد بع ـ ــض رواة
ٔ
ٔ
ٔ
الحكايات؟ .فها هو الصعلوك اال ّول الذي كـان اميـ ًرا و ابـن ملـك قبـل ان
الحم ــال و البن ــات «ّ ،
يتص ــعلك ف ــي حكاي ــة » ّ
يعل ــل س ــبب قدوم ــه ٕال ــى
ٔ
ّ ٔ
بغـ ــداد،
مؤكـ ـ ًـدا ا ّنـ ــه قصـ ــد اميـ ــر المـ ــؤمنين .يقـ ــول)» :(٨و خرجـ ــت مـ ــن
ّ ٔ
ٔ
ً
المدينــة ،و قصــدت هــذه المدينــة ]اي بغــداد[ ،لعــل اح ـدا يوصــلني ٕالــى
رب العالمين ّ
ٔامير المؤمنين و خليفة ّ
حتى ٔاحكي له ّ
قصتي و مـا جـرى لـي
«.
ٔ
لقــد كــان الخليفــة هــرون الرشــيد فــي حكايــات الــف ليلــة و ليلــة
ٔ
ممتلئـ ـ ًـا بالعظمـ ــة و اال ّبهـ ــة و السـ ــطوة ،و مـ ــن شـ ـ ّـدة ٕايمانـ ــه بمكانتـ ــه
ٓ
ٔ
ٔ
العظمي ــة ،فقـ ــد كـ ــان يعتقـ ــد ا ّن ــه المالـ ــك ،االمـ ــر النـ ــاهي ،و ا ّن النـ ــاس
ٔ
ٔ
ًٔ
ٔ
خاضـ ــعون لـ ــهً ،
ـودا ام وزراء ،ام بش ـ ـ ًرا عـ ــاديين ،و ا ّن
والة كـ ــانوا ام جنـ ـ
ٔارزاقه ــم و حي ــاتهم مرهون ــة بمكانت ــه الس ـ ّ
ـلطوية ،فه ــو الق ــادر عل ــى بس ــط
نعمته علـيهم و علـى سـحبها عـنهم متـى يشـاء .و هـا هـو يسـحبها عـن واليـه
علــى البصــرة الســلطان محمــد بــن ســليمان الزينــي المشــمول بنعمت ـه و
النائــب عنــه فــي بعــض مملكـتــه) ،(٩و يصــدر ٔام ـ ًرا ّ
ملكي ـ ًـا بعزلــه وتعيــين
ٔ
بديل عنه ،و ذلك في حكاية » علي نور الدين و انيس الجليس « .و من
ٔ
خــالل وضــع الرشــيد ّ
طبقيـ ًـا و سياسـ ّـي ًا ،و كونــه فــي اعلــى سـ ّـلم الســلطة

دراﺳﺎت

ٔ
المس ـ ّ
ـتمدة عظمته ــا م ــن ﷲ و م ــن الق ـ ّـوة ،باعتب ــاره خليف ــة ﷲ و امي ــر
ٔ
المــؤمنين ،و نائبـ ًـا عــن ﷲ فــي االرض ،فـ ٕـا ّن الـراوي الشــعبي مــن الطبقــة
ٔ
ّ
الدوني ــة يس ــتحيل علي ــه ان يض ــع ال ــوالي الس ــلطان محم ــد ب ــن س ــليمان
ّ ٔ
ٔ
ٔ
المتمرد ،او ّ
الزيني ،في موقف الرافض ،او ّ
حتـى المحـتج ،او المتسـائل:
ّ
لمــاذا هــذا الخلــع ،و لمــاذا ُٔاحــرم مــن هــذه النعمــة المقدســة؟ .و فــي مثــل
ٔ
ٔ
ٔ
حالــة اوامــر الخلــع ،او غيرهــا مــن االوامــر ،فـ ٕـا ّن علــى الــوالي محمــد بــن
ٔ
سليمان الزينـئ ،او غيـره مـن الـوالة و الـوزراء ،ان يسـارعوا فـو ًرا ٕالـى خلـع
ٔ
ٔ
ٔ
انفسـ ــهم ،و ٕاعـ ــالن الطاعـ ــة المطلقـ ــة الميـ ــر المـ ــؤمنين ،و تقبي ــل االمـ ــر
ٔ
ً
الملكي ثالث ّمرات
تعظيما لخليفة ﷲ في ارضه).(١٠
لقـ ــد كـ ــان الخليفـ ــة هـ ــرون الرشـ ــيد ،بنفـ ــوذه المـ ــالي و سـ ــطوته
السياسـ ّـية ،و اعتبــاره نفســه ابــن عـ ّـم رســول ﷲ )ص( ،يتعــالى و يتفــاخر
على ّكل ٔافـراد شـعبه و والتـه و وزرائـه ،و كـان يحتقـرهم مس ً
ـتهينا بهـم ،و
ٔ
بقــدراتهم .فقــد كــان يحتقــر وزيــره جعفــر البرمكــي ،و فــي اصــغر المواقــف
ٔ
ٔ
ٔ
وابسطها ،و دونما سبب في احيـان اخـرى ،و كـان ذا سـلطة طاغيـة علـى
جميــع مــن حولــه .و قــد اسـ ّ
ـتمد هــذه الســلطة مــن التركيبــة السياسـ ّـية ،و
الطبيع ـ ــة االس ـ ــتبدادية ،الت ـ ــي عرفته ـ ــا الدول ـ ــة ّ
العباس ـ ـ ّـية ،ف ـ ـ ـ » الحك ـ ــم
العباسـ ّـي الممثــل بالرشــيد حكــم مطلــق بتفــويض مــن ﷲ ،و علــى العبــاد
االنقي ــاد ل ــه انقي ـ ً
ـادا ّتام ـ ًـا ٔال ّن ــه ق ــائم بس ـ ّـنة ّ
نبي ــه و فرض ــه ،و ه ــو الس ـ ّـيد
ٔ
المطلــق ،و ا ّن الــوالة ّنوابــه بــاقون فــي مناصــبهم مــا شــاء فـ ٕـا ّن اســتبدلهم
ٔ
ٔاجابوا طائعين .و السلطة التـي ّ
يتمتـع بهـا ال يمكـن مناقشـتها ال ّنـه خليفـة
ٔ
ﷲ على االرض «).(١١
و م ــن مظ ــاهر احتق ــار الرش ــيد ل ــوزيره جعف ــر البرمك ــي :تهدي ــده
بصلبه ،و توبيخه ،و مناداته بكلب الوزراء .ففي حكاية » هـرون الرشـيد
ٔ
مع ّ
الصياد « ،يرمـي احـد الص ّـيادين الشـبكة لتصـطاد علـى بخـت الرشـيد
ً
ً
ّ
ّ
المتنكــر ،فتجــذب الشــبكة صــندوقا مقفــال ،و مــا ٕان يفتحــوه حتــى يجــدوا
فيه ّ
صبية مقتولة و مقطوعـة ،عنـدها » التفـت ٕالـى جعفـر و قـال :يـا كلـب
ٔ
الــوزراء ايقتــل القتلــى فــي زمنــي و يرمــون فــي البحــر )…( و حـ ّـق اتصــال
العبــاس ٕان لــم تـ ٔـا ِت بالــذي قتــل هــذه ٔالصـ ّ
نســبي بالخلفــاء مــن بنــي ّ
ـلبنك
ٔ
ٔ
)(١٢
على باب قصري انت و اربعين من بني ّعمك « .
و ٕاذا كــان الحكــي القصصـ ّـي هنــا مغــاي ًرا لواقــع الرشــيد فــي مـ ّـدة
حكمــه ،فا ّنــه يمكــن ٔان نلمـس ٔا ّن ّثمــة ايــديولوجيا ّ
مبطنــة ضـ ّـد الرشــيد و
ٕ
ٕ
ٔ
ظلمـ ــه ،يريـ ــد ال ـ ـراوي الشـ ــعبي ان ينقلهـ ــا مـ ــن خـ ــالل وعـ ــي الجماعـ ــات
المســتلبة فــي بغــداد ٕالــى نســق الحكايــة .و مــن خــالل هــذه ا ٕاليــديولوجيا
يتســاءل ال ـراوي عل ــى لس ــان جعفــر :م ــا ذن ــب جعفــر البرمكــي ،و بغ ــداد
مليئ ــة بالقتل ــة و اللص ــوص ،و ه ــل يعل ــم جعف ــر بالغي ــب م ــن ه ــو قات ــل
ٔ
الصـ ّـبية؟و ا ّيــة ســلطة اســتبدادية عليــا هــذه التــي تحكــم بغــداد ،و تطــيح
ٔ
ب ـراس ال ــوزير الرج ــل المه ـ ّـم ف ــي الدول ــةٕ ،ان ه ــو عج ــز ع ــن كش ــف قات ــل
الص ـ ّـبية بع ــد الم ـ ّـدة الت ــي منحه ــا الرش ــيد ل ــه؟ .يش ـ ّـكل الـ ـراوي الوح ــدة
ّ ٓ
ٔ
ـردية االتيــة ،التــي يمكــن ان يستشـ ّـف منهــا االســتبداد المطلــق الــذي
السـ
)(١٣
ّ
ّ
ّ
ّ
يــتحكم فــي بنيــة العالقــات السياســية فــي بغــداد العباســية .يقــول  » :و
ٔ
في اليوم الرابع ٔارسل ٕاليه الخليفة يطلبهّ ،
فلما مثـل بـين يديـه قـال :ايـن
قاتــل الصـ ّـبية؟ قــال جعفــر :يــا ٔاميــر المــؤمنين هــل ٔانــا ٔاعلــم بالغيــب ّ
حتــى
ٔ
ٔ
ٔ
اعرف قاتلها؟ ]عندها[ اغتاظ الخليفة و امر بصلبه علـى بـاب قصـره و امـر
ٔ
ً
مناديا ينادي في شوارع بغداد من اراد الفرجة على صلب جعفر البرمكـي
ٔ
ّٔ
ٔ
وزي ــر الخليف ــة و ص ــلب اوالد ّعم ــه فلي ــا ِت ٕال ــى قص ــره ،ث ــم ام ــر بنص ــب
ٔ
الخشب فنصبوه .واوقفوهم تحته و صاروا ينتظـرون ا ٕالذن مـن الخليفـة،
ٔ
و صار الخلق يتباكون على جعفر واوالد ّعمه « .و ال ينجو جعفر البرمكـي

ٔٔ
ٔ
ٔ
ٕا ّال بعــد ان يتقـ ّـدم شــاب شــاك بخيانــة زوجتــه لــه ،و يعتــرف امــام المــال ا ّنــه
هو الذي قتل زوجته ٔال ّنه ّ
ّ
الجنسية له.
شك بخيانتها
و تظهـر ا ٕاليـديولوجيا المعاديـة للرشــيد ،و المتضـامنة مـع جعفــر
ٔ
البرمكــي ،مــن خــالل كــالم الشــاب الــذي يمكــن ان نعـ ّـده ممـ ّـث ًال سياسـ ّـي ًا
ّ
ّ
الجماليــة،
ـديولوجيتهم فــي الحيــاة و الحكــم ،ومزايــاهم
للبرامكــة ،و ٕاليـ
ً
)(١٤
ّ
التي وجدت كـثيرا من المعجبين و المؤيدين .يقـول الـراوي  » :فبينمـا
بشاب حسـن نق ّـي ٔاالثـواب يمشـي بـين النـاس مس ً
هم كذلك و ٕاذا ّ
ـرعا ٕالـى
ّ ٔ
ٔ
ان وقف بين يدي الوزير وقال :سالمتك مـن هـذه الوقعـة يـا سـيد االمـراء
ٔ
و كهــف الفق ـراء ،انــا الــذي قتلــت الصـ ّـبية « .و ٕاذا كــان ال ـراوي قــد وصــف
جعف ــر البرمك ــي بكه ــف الفقـ ـراء ٕفا ّن ــه يس ـ ّ
ـتمد ه ــذه الرؤي ــة م ــن ّ
مرجعي ــة
تؤكد ٔا ّن جعفـ ًرا البرمك ّـي )ت ١٨٧ه ـ ٨٠٣م( ،كـان مث ً
تاريخية ّ
ّ
ـاال للكـرم،
و ك ــان ذا ي ــد بيض ــاء عل ــى فقـ ـراء عص ــره ،و الط ــارقين باب ــه ،و الط ــالبين
حمايتــه ،و كــان » فصـ ً
ـيحا لبيبـ ًـا ّ
ذكيـ ًـا فطنـ ًـا كريمـ ًـا حليمـ ًـا ) ،(١٥و لبقـ ًـا فــي
تعامل ــه م ــع خص ــومه السياس ــيين ،و متس ـ ً
ـامحا م ــع م ــن ي ـ ّـزور كـتاب ـ ًـا ع ــن
الخاص ــة) .(١٦و ّ
لس ــانه ٔالج ــل االنتف ــاع ب ــه و ٕانج ــاز مص ــالحه ّ
تؤك ــد ه ــذه
ّ ٔ
ّ
التاريخيـة ا ّن منزلـة جعفـر البرمك ّـي كانـت عظيمـة عنـد الخليفــة
المرجعيـة
ٔ
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــرون الرش ـ ـ ـ ـ ـ ــيد قب ـ ـ ـ ـ ـ ــل نكب ـ ـ ـ ـ ـ ــة البرامك ـ ـ ـ ـ ـ ــة .يق ـ ـ ـ ـ ـ ــول احم ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ٔ ٔ
خلكــان))(١٧ت٦٨١ه ـ١٢٨٢/م( فــي كـتابــه )وفيــات العيــان و انبــاء ابنــاء
ٔ
الزمــان( عــن جعفــر البرمكــي » :كــان مــن علـ ّـو القــدر و نفــاذ االمــر و بعــد
الهمة و عظم ّ
ّ
المحل و جاللة المنزلة عند هرون الرشيد بحالة انفرد بهـا و א
لم يشارك فيها «.
و ب ــالعودة ٕال ــى حكاي ــات ٔال ــف ليل ــة و ليل ــة ُيالح ــظ ٔا ّن مظ ــاهر 50
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احتقــار الرشــيد لــوزيره جعفــر البرمكـ ٔـي وعــدم الثقــة بــه ،تتكـ ّـرر ٔ غيــر مـ ّـرة.
فالليــالي تصـ ّـور جعف ـ ًرا البرمكــي مــن اخلــص المقــربين ٕاليــه ،و ا ّنــه خــادم
وفـ ّـي مشــهور بالطاعــة و الــوالء لــه ،و مــع ذلــك كــان الرشــيد يشـ ّـك بــه ،و
ّربما يعود ّ
شكه به ٕالى ٔا ّن هذه القوة من الحـرس التـي كـان ّ
يحصـن نفسـه
ٔ
بهــا لــم تــدفع عنــه هــواجس الخــوف مــن ان يهجــم علــى قصــوره الحاقــدون
عل ــى نظام ــه السياس ـ ّـي ،و ينتزع ــون من ــه الخالف ــة .وبش ــكل ع ـ ّـام يظ ــلّ
المسـ ّ
ـتبدون مــن خلفــاء و ووزراء و قضــاة ،خــائفين و محتــاجين لعصــابة
(
١٨
)
تعيــنهم و ٔتحمــيهم  .و مــن مظــاهر شـ ّـك الخليفــة الرشــيد بــوزيره ٔ جعفــر
البرمكـ ــي :ا ّن الخليفـ ــة الرشـ ــيد فـ ــي حكايـ ـ ٔـة » علـ ــي نـ ــور الـ ــدين و انـ ــيس
ٔ
الجلــيس « ،راى فــي بغــداد ظــاهرة غيــر مالوفـ ٔـة ،عنـ ٔـدما نظــر ٕالــى قصــره
المسـ ّـمى بقصــر » الفرجــة «ٕ ،اذ كــان القصــر متال لئـ ًـا ٔباالضــواء الكـثيــرة ،و
قــد ُف ِتحــت شــبابيكه ،عنــدها اعتقــد الرشــيد جازمـ ًـا بــا ّن انقالبـ ًـا قــد حصــل
ضده ،و ٔازاحه عن ّ
ّ
سلم السلطة في بغداد ،و سلب منه قصـره ،فنـادى
ً
ساخطا على وزيره جعفر .يقول الراوي:
ٔ
» فنظــر ]الرشــيد[ ٕالــى تلــك الجهــة ف ـراى ضــوء
القنادي ـ ـ ــل و الش ـ ـ ــموع ف ـ ـ ــي البح ـ ـ ــر س ـ ـ ــاطعة،
الخليفــة التفاتــة ٕالــى القصــر الــذي
فالحــت مــن ٓ
فــي البســتان ف ـراه يتــوهج مــن تلــك الشــموع و
القنادي ـ ــل فق ـ ــال عل ـ ـ ّـي بجعف ـ ــر البرمك ـ ــي .فم ـ ــا
مضــت لحظــة ٕا ّال و قــد حضــر جعفــر بــين يـ ّ
ـدي
ٔ
اميـ ــر المـ ــؤمنين ،فقـ ــال لـ ــه يـ ــا كلـ ــب الـ ــوزراء
ٔ
اتخ ــدمني و ال تعلمن ــي بم ــا يحص ــل ف ــي مدين ــة
بغداد؟ فقال له جعفـر و مـا سـبب هـذا؟ فقـال
ٔ
لوال ا ّن مدينـة بغـداد ُٔا ِخـذت منـي مـا كـان قصـر
ً
مبتهجا بضـوء القناديـل و الشـموع و مـا
الفرجة
انفتحــت شــبابيكه ،ويلــك مــن الــذي يكــون لــه
قدرة على هذه الفعال ٕا ّال ٕاذا كانت الخالفة قـد
ُٔا ِخذت مني؟ «.

دراﺳﺎت

ٔ
ٔ
ٕا ّن قلق الرشيد فـي المقطـع السـابق يمكـن ان يـوحي بـا ّن بغـداد
فــي عصــره لــم تكــن ٓامنــة ،و ٔا ّنــه علــى الــرغم مــن نفــوذه و ثرائــه المـ ّ
ـالي ،و
ٔ
ٓ
ترسانة االعوان و الحرس من حوله ،لم يكن امن ًـا علـى المسـتوى النفس ّـي
ّ
السياسي .و ٕاذا كان بعض الرواة يصفونه بالمغـامر الجـريء ،المتنكـر،
و
ٔ
ً
ّ
ّ
الذي يخرج من قصره و يجوس الشوارع و االزقة ،معرضا نفسـه للمهالـك
ٔ
بحج ـ ـ ــة ّ
ّ
تفق ـ ـ ــده الخب ـ ـ ـار بغ ـ ـ ــداد و س ـ ـ ـ ّـكانها) ،(١٩و النظ ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي مص ـ ـ ــالح
ٔ
ٔ
عبادها) ،(٢٠فا ّن هـذا الخـروج و ّ
التنكـر ال يعنيـان بـا ّي حـال مـن االحـوال
ٕ
ٔ
ٔ
ا ّنـ ـ ــه كـ ـ ــان مطمئنـ ـ ـ ًـا ،او قـ ـ ــاد ًرا علـ ـ ــى مواجهـ ـ ــة الج ـ ـ ـرائم و اللصـ ـ ــوص ،و
ٔ
االنتهاكات التي تحصل في بغداد ،و الدليل على ذلـك ا ّنـه لـم يخـرج م ّـرة
واحدة بمفرده ،بل كان يصطحب معه رمـوز السـلطة القامعـة و المس ّـلية
ٓ
المبـ ّـددة للقلــق ف ــي ان ،م ــن ال ــوزير جعفــر البرمكــي ٕال ــى مس ــرور س ـ ّـياف
ٔ
النقمة ٕالى ابي ّنواس الجريء و القادر على تبديد رهبة المنازل التي كـانوا
ي ــدخلونها .و نج ــده ف ــي بع ــض المواق ــف الحرج ــة و الص ــعبة الغامض ــة،
ّ
يتخلــى عــن حكمــة السياسـ ّـي ،و صــبر النــاظر فــي مصــالح العبــاد ،اللــذين
يمنحانه المقدرة على تجاوز هذه المواقـفٕ ،اذ يش ّـتد غضـبه و يطلـب مـن
ٔ
وزيــره جعفــر ان يكشــف القنــاع عــن الموقــف الغــامض ،و ٕا ّال ســوف يغمــد
ٔ
ّ
البرمكيــة « يــرى
انفاســه .ففــي حكايــة » محمــد بــن علــي الجــوهري و دنيــا
ٓ
الرشــيد اثــار ضــرب علــى جســد الجــوهري ،فيصــمم علــى معرفــة الســبب،
ٔ
لكن جعفـ ًرا البرمكـي يـرى ٔا ّن الصـبر ضـروريّ ،
ّ
حتـى ال يكشـفوا اقنعـتهم،
ٔ
)(٢١
ٔامام الحاضرين في قصر الجوهري ،و ّ
يتعرضوا لالذى .يقـول الـراوي :
ٔ
اساله عن الضرب الذي على جنبـه ّ
حتـى
» فقال الخليفة الرشيد :يا جعفر
ّ
ننظــر مــا يقــول فــي جوابــه .فقــال :ال تعجــل يــا موالنــا و ترفــق بنفســك فـ ٕـانّ
ٔ ٔ
الصبر ٔاجمل .فقال :و حياة ٔراس و تربة ّ
العباس ٕان لـم تسـاله الخم ّـد ّن
ٔ
منك االنفاس «.
ٔ
و كــان جعفــر البرمكـ ّـي ،فــي بعــض االحيــان ،يكشــف القنــاع و
ٔ
بنفس ــه ،و بس ــطوة الس ــلطة و جبروته ــا ،ام ــام الشخص ـ ّـية ُالمـ ـزارة ف ــي
ً ٔ
الشخصية علـى الضـيف الزائـر المتنكـرّ
ّ
خوفا من ان تتطاول هذه
منزلها،
ّ
الخليفة الرشيد ،هذا من جهة ،و لكي ال يعـرض نفسـه لالحتقـار و تـوبيخ
ٔ
ّ
سيده الرشيد من جهة ثانيةّ ،ثم يعلـن لصـاحب المنـزل ان يلـزم حـدوده
الديني ــة فــي بغــداد » :ث ـ ّـم ٕانّ
ٔال ّن ــه فــي حض ــرة ٔراس الســلطة السياس ـ ّـية و ّ
الخليفة قـام يزيـل ضـرورة فمـال الـوزير جعفـر علـى عـالء الـدين و قـال لـه:
ٔ
ٔ
الزم االدب ٕفا ّنك في حضرة امير المؤمنين «).(٢٢
و ٕاذا كان الخليفـة هـرون الرشـيد فـي حكايـة » علـي نـور الـدين و
ٔ
ٔ
انيس الجليس « قلق ًـا و خائف ًـا مـن ان يهجـم المعارضـون السياس ّـيون و
ٔ
ياخــذوا قصــره و يزيحــوه عــن ّدفــة الحكــم فــي بغــداد ،فـ ٕـا ّن هــذا الخــوف
ٔ
ّ
مرجعية ّ
مستمد من ّ
تاريخية تشير ٕالى
الذي اشار ٕاليه الراوي في الحكاية
ً
مثــل هــذا الخــوف ،فقــد كــان الخليفــة الرشــيد يغــادر بغــداد دائمــا ،و ال
ٔ
يح ـ ّـب ان يق ــيم به ــا ٕا ّال ن ــاد ًرا ،و ك ــان يخ ــاف الع ــيش فيه ــا » ح ــذ ًرا م ــن
ٔ
البرامكة و انصـارهم المسـيطرين علـى القصـر و السـلطة فيهـا «) .(٢٣و
ٔ
ٔ
ال نستغرب ان يكون خوفه هذا ،من االسباب الرئيسة التي دفعته في ما
بعد ٕالـى قتـل كـثيـر مـن ٔاصـدقائه و ٔاعدائـه مـن البرامكـة ،و ّ
بخاصـة وزيـره
ٔ
جعفـر البرمكــي الــذي ّ
تؤكـد ســيرة حياتــه ٔا ّنــه كـان مخلصـ ًـا و ّ
وفيـ ًـا لــه ،و ا ّن
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
الرش ــيد ك ــان ي ــانس ب ــه لس ــهولة اخالق ــه)ٕ ،(٢٤ال ــى ان ات ــى الفض ــل ب ــن
الربيــع)) (٢٥ت٢٠٢ه ـ٨١٨/م( ،العــدو اللــدود للبرامكــةٔ ،واخــذ فــي ّ
دس
الدسـ ــائس و حبـ ــك الحيـ ــل علـ ــيهم عنـ ــد الرشـ ــيد ،و ّ
حرضـ ــه ضـ ـ ّـدهم ،و
ٔ
اغضـ ــبه علـ ــيهم ،فقـ ــد »ك ـ ـان الفضـ ــل شـ ــديد الكبـ ــر شـ ــديد الغيـ ــرة مـ ــن
البرامكة ،ال يبلغ مبلغهم في علم و ال نبـل و ال فضـل  .فحسـدهم و تمنـى
ٔ
زوال نعمــتهم  ،فكــان يـ ّ
ـدس ٕالــى الرشــيد ان البرامكــة يعملــون للوصــول

الى الخالفة ً .
وثنيـونّ ،
ـدس ٕاليـه ٔان البرامكـة مالحـدة ّ
ويوما ي ّ
يحنـون ٕالـى
ٕ
ٔ
ٔ
ٔ
ديــن ابــيهم القــديم بــدليل ا ّن قصــورهم فيهــا مخــابئ تحــت االرض تحــوي
الشــعائر القديمــة الزاردشـ ّـتية) (٢٦فهــم يبتعــدون عنهــا خفيــة عــن النــاس
)(٢٧
«
ٔ
ليس ــت ص ــورة الرش ــيد ف ــي حكاي ــات ال ــف ليل ــة و ليل ــة الص ــورة
المسـ ّ
ـتبدة دائمـ ًـا ،ســريعة الغضــب ،الباطشــة ،سـ ّـفاكة للــدماء ،بــل هــي
ٔ
ذات مالم ــح متع ـ ّـددةٕ ،اذ يظه ــر الرش ــيد ف ــي احـ ـد ه ــذه المالم ــح عطوف ـ ًـا
ً
ً
ً
ً
شغوفا بالسـمر ،منـدغما بالموسـيقى.
مسارعا ٕالى نجدة المحتاج،
كريما،
ففــي حكايــة » عــالء الــدين ٔابــي الشــامات «  ،يتعـ ّـرض التــاجر الثـ ّ
ـري عــالء
الدين ٔابو الشامات القادم من مصر الى بغداد ،الى هجوم العربـان ّ
قطـاع
ٕ
ٕ
الطرقٕ ،اذ يستولون على ّكل ما حملـه مـن مصـر ،مـن مـواد ّ
تجاريـة و مـا
ٔ
ٔ
ٕان يصل بغداد ّ
حتى ّ
يتشرد و يجوعٕ ،الـى ان تقذفـه مصـادفات الـف ليلـة
و ليلــة السـ ّ
ـحرية ٕالــى منــزل ٕاحــدى النســاء الجمــيالت المغنيــات ،زبيــدة
احتفائيــاً
ً
العوديــةّ ،
ّ
ّ
فيتزوجهــا .و ذات ليلــة  ،وبينمــا كانــا يقيمــان طقســا
ً
بالغنــاء و الشـراب ،يمـ ّـر هــرون الرشــيد متنكـرا بـ ّ
ـزي الــدراويش ،وبصــحبته
ٔ
الوزير جعفر البرمكي ،و مسرور ّ
سياف النقمة ،و الحسن ابن هانئ ) ابو
ٔ
نــواس ت ١٩٨ه ـ٨١٤/م( ،امــام منزلهمــا ،ويســمعون صــوت العــود ،ثــم
يطرقون الباب طالبين السماح لهم بالمشاركة في هذا الطقـس االحتف ّ
ـائي
ٔ
ٔ
النهـ ــم دراويـ ــش غربـ ــاء الـ ــديار ،وقـ ــد تاقـ ــت ارواحهـ ــم للسـ ــماع و رقـ ــائق
ٔ
ٔ
االشــعار ،فهــم ظرفــاء يعشــقون الســماع و يحفظــون القصــائد واالشــعار و א
ٔ
الموش ــحات ،كم ــا يق ـ ّـدمون انفس ــهم لع ــالء ال ــدين و زوجت ــه زبي ــدة).(٢٨
فيـ ٔـاذن لهــم عــالء الــدين بالــدخول ،ويحكــي لهــم قصــة تشـ ّـرده وفقــره51 ،
ٔ
ٔ
ïãbrÛa@…†ÈÛa
وقدومــه ٕالــى بغــداد ،وا ّنــه مطالــب بــان يــدفع مهــر زوجتــه زبيــدة لوالــدها
ٔامام القاضئ ،وانه ال يملـك منـه ش ً
ـيئا ،وعنـدما يسـمع الخليفـة الحكايـة،
يسرع في نجدة عالء الدين ،و يرسل له تجارة ،ويكـتب كـتاب ًـا عـن لسـان
ٔ
والـ ــده شـ ــمس الـ ــدين شـ ــاه بنـ ــدر التجـ ــار بمصـ ــر ،يعلمـ ــه فيـ ــه ا ّنـ ــه علـ ــم
بمصيبته ،و هاهي البضاعة التي ستحفظ ماء وجهه .يقول الراوي:(٢٩
ٔ
» ٕا ّن الخليفة ارسل ٕالى رجل عظيم من التجـار و
ٔ
قــال لــه  :احضــر لــي خمســين حمـ ًـال مــن القمــاش
الــذي يجــيء مــن مصــر ،يكــون كـ ّـل حمــل ثمنــه
ٔ
ال ــف دين ــار ،و اكـت ــب عل ــى ك ـ ّـل حم ــل ثمن ــه ،و
ً ّ ٔ
حبشي ًا  .فاحضر له التـاجر جميـع
احضر لي عبدا
ٔ
ٔ
ً
ّ
مـا امــره بـه ،ثــم ٕان الخليفــة اعطـى العبــد طشــتا و
ٕابريقـ ًـا مــن الــذهب و ّ
هديــة و الخمســين حمـ ًـال ،و
كـتــب كـتابـ ًـا علــى لســان شــمس الــدين شــاه بنــدر
التجــار بمصــر والــد عــالء الــدين و قــال لــه  :خــذ
هذه ٔاالحمال و مـا معهـا و رح بهـا الحـارة ّ
الفالنيـة
ٔ
التي فيها بيت شاه بندر التجار وقل :اين س ّـيدي
ّ
ٔ
عــالء الــدين ابــو الشــامات؟ فـ ٕـا ّن النــاس يــدلونك
ٔ
ٔ
علــى الحــارة وعلــى البيــت  .فاخــذ العبــد االحمــال
ٔ
وما معها ّ
وتوجه كما امره الخليفة «.
ّق ٔ
و ال تبــدو صــورة الخليفــة الرشــيد ،وهــو يفــر االمــوال علــى عــالء
الدين ٔابي الشامات ،بعيدة في الـوهم ّ
والتخيـل ،فالخليفـة الرشـيد و كمـا
ّ
التاريخيــة كــان مــن كرمــاء الخلفــاءٕ ،اذ » لــم ُيـ َـر خليفــة
تصـ ّـوره المصــادر
ٔ
ٔ
ً
اسمح منه بالمال «) .(٣٠و كـان جـوادا ،ويتص ّـدق مـن خـالص مالـه بـالف
درهــم فــي الليلــة الواحــدة) .(٣١ويبــدو الرشــيد فــي هــذه الحكايــة » :حكايــة
عــالء الــدين ٔابــي الشــامات « رهيــف الحـ ّ
ـس والمشــاعر و عاشـ ًـقا للموســيقى
ّ ٔ
ّ ٔ
مؤك ًـدا ا ّن
العودية ان تعزف له نوبة على العـود،
بامتياز .فهو يرجو زبيدة

دراﺳﺎت

ٔ
الموســيقى غــذاء للــروح ،طالبـ ًـا مــن زوجهــا ان يســمح لهــا بالغنــاء .يقــول
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
لعــالء الـ ّـدين ابــي الشــامات » :ولكــن مرهــا ان تعمــل لنــا نوبــة الجــل ان
نحظى بسماعها ويحصل لنا انتعاشٕ ،فا ّن السـماع لقـوم كالغـذاء ،ولقـوم
كالدواء ،ولقوم كالمروحة«).(٣٢
ٔ
و ال تبــدو صــورة الرشـيد فــي الــف ليلــة و ليلــة  ،العاشــق للغنــاء و
ّ ٔ
الموسيقى ،بعيدة في ٌ
التاريخيـة ان الرشـيد
التخيل ،بـل تثبـت المصـادر
ٔ
كــان ولعـ ًـا بالغنــاء و ّ
المغنيــات ،وقــد اســرف فــي هــذا الولــع فعلــى ســبيل
ً
ً
شغوفا بغناء الجارية الموهوبة دنانير ،وكان ّ
يتردد كـثيرا ٕالـى
المثال كان
ٔ
ً ٔ
ٔ
ّ
دار موالها لسماعها ،النهـا » كانـت مـن احسـن النـاس وجهـا و اظـرفهن و
كملهن ٔا ً
و ٔاك ّ
ٔا ّ
ـثرهن رواية للغناء و الشـعر ،وكـان الرشـيد لشـغفه
دبا
بهــا ُيك ِـثــر مصــيره ٕالــى موالهــا ويقــيم عنــدهاَ ،ويبرهــا ويفـ ِـرط ،حتــى شـكـته
ٔ
زبيدة ٕالى اهله و عمومته ،فعاتبوه على ذلك «).(٣٣
ٔ
ً
ً
ّ
ً
ويب ــدو الخليف ــة الرش ــيد ف ــي حكاي ــة اخ ــرى ت ــاجرا ّ
ثري ــا مكل ــال »
متهتك ــاً
بهيئ ــة ّالتج ــار وعلــيهم الوقــار«) .(٣٤و ف ــي حكاي ــة ٔاخــرى ،يبــدو ّ
مســحو ًرا ّ
بالت ّ
لصــص علــى جســد زوجتــه السـ ّـيدة زبيــدة ،الجميــل العــاري،
المس ـ ّ
ـتحم ف ــي بحي ــرة جميل ــة بناه ــا له ــا ف ــي مك ــان جمي ــل ،وق ــد س ـ ّـورها
ٔ
بالســياج و االش ــجار .يقــول ال ـراوي)ٕ » :(٣٥ان السـ ّـيدة زبيــدة ّلم ــا دخل ــت
ٔ
ذلــك المكــان يومـ ًـا ،و ٔاتــت ٕالــى البحيــرة و ّ
تفرجــت علــى حســنها فاعجبهــا
ٔ
رونقهــا و التفــاف االشــجار عليهــا وكــان ذلــك فــي يــوم شــديد الحـ ّـر ،فقلعــت
ٔ
اثوابهــا ونزلــت فــي البحيــرة ووقعــت .و كانــت البحيــرة ال تســتر مــن يقــف
ٔ
فيها فجعلت تمال الماء علـى بـدنها .فعلـم الخليفـة بـذلك فنـزل مـن قصـره
ٔر ٔ
ٓ
ّ
يتجسس عليها من خلف او اق االشـجار ،فراهـا عريانـة و قـد بـان منهـا مـا
ً
كان مستورا «.
ٔ
ٔ
ً
ً
ً
ّ
وفــي احيــان اخــرى يبــدو الرشــيد منبســطا مازحــا ،و متحــررا مــن
ٔ
ٔ
قيــود ســطوة اال ّبهــة ،و كرسـ ّـي الخالفــةٕ ،اذ يــدعو نديمــه ابــا نــواس،
ٔ
ٔ
ويطلــب منــه ان يكمــل لــه ابياتـ ًـا ،كــان قــد قالهــا فــي وصــف جســد زوجتــه
ٓ
ٔ
(
٣٦
)
زبيــدة ،عنــدما راهــا عريانــة فــي البحيــرة .يقــول الـراوي ّ » :
فلمــا ا ّ
حســت
ٔ
ٔ
ٔ ٓ
ٔ
ٔ
]اي السيدة زبيدة[ بامير المؤمنين خلف اوراق االشجار وعرفت انه راهـا
عريانة التفتت ٕاليه و نظرته ،فاستحت منه ،ووضعت يدها على فرجهـا
ٔ
ّ
فتعجب من ذلك و انشد هذا البيت:
نظ ـ ـ ـ ـ ــرت عين ـ ـ ـ ـ ــي لحين ـ ـ ـ ـ ــي

و زك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي لبين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي.

ولم يدر بعد ذلك ما يقولٔ ،فارسـل خلـف ٔابـي نـواس يحضـره ّ
فلمـا حضـر
ٔ
ٔ
بـ ــين يديـ ــه قـ ــال لـ ــه الخليفـ ــة :انشـ ــدني شـ ــع ًرا فـ ــي اولـ ــه] ،(…) :البيـ ــت
السابق[.
ٔ
ٔ
ً
ّ
ً
فقال ابـو نـواس :سـمعا وطاعـة .و ارتجـل فـي اقـرب اللحظـات منشـدا هـذه
ٔ
االبيات :
نظ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت عين ـ ـ ـ ـ ـ ــي لحين ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وزك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي لبين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ّ
ّ
م ـ ـ ـ ــن غـ ـ ـ ـ ـزال ق ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ــباني
تحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرتين
ٔ
ُ
َ
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكب الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
باب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريق اللج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين
ٔ
ليـتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة او س ــاعتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن «.
ويبدو الرشيد في مواقف ٔاخرى ً
ّ
ـواهبهن
عاشقا ّللنسـاء ،مق ّـد ًرا لم
ٔ ٔ
ٔ
الجماليــة ،فهــو يحتــرم ويقـ ّـدر ٔايــة ّ
ّ
حظيــة مــن حظايــا قصــره ،او ا ّيــة ام ـراة
ٔ
ٔ
جميلة يشاهدها ،اكـثر مـن احترامـه ال ّيـة شخص ّـية سياس ّـية فـي دولتـه ،و
ّ ٔ
مهمــا عــال مركزهــا الـ ّ
ـيهن االمــوال،
ـوظيفي .فهــو يقـ ّـرب حظايــاه ويغــدق علـ

ويس ـ ّ
ـكنهن المقاص ــير الجميلـ ــةّ ،
ويخص ــص لهـ ـ ّـن الج ــواري الخادمـ ــات،
ـزن ٔ
)(٣٧
ّ
ّ
ّ
ويغ ــدق عل ــيهن ال ــذهب  .ويب ــدي لهف ــة ش ــديدة عل ــيهن ٕاذا ح ـ  ،او
ّ
انت ـ ّ
ـابهن ٔادن ــى مك ــروه ،ويس ــتدعي ٔامه ــر ٔاال ّ
ـالجتهن م ــن م ــرض
طب ــاء لمع ـ
ٓ
)(٣٨
ّ
العشــق والغـرام  .ويســتدعي الفقهــاء و المقـرئين ليرتلــوا القـران الكــريم
ٔ
عل ــى قب ــور ٕاح ــدى حظاي ــاه ،ويظ ـ ّـل يبك ــي بجان ــب قبره ــا ٕال ــى ان ُيغش ــى
عليــه ،ويتــرك شــؤون دولتــه ليظـ ّـل قاعـ ًـدا باكيـ ًـا شــه ًرا كـ ً
ـامال ،نادبـ ًـا هــذه
ّ
الحظية الجميلة).(٣٩
ٔ
ً
ً
ً
ويبدو في مواقف اخرى عاشقا مغتلما ،ال يطيق صبرا عن نكـاح
ّ
الجواري الجميالت ُالمهداة ٕالى وزيره جعفر
البرمكي .يقول الراوي)» :(٤٠
ٔ
ّ
البرمكي نادم الرشيد ليلة ،فقال الرشيد :يـا جعفـر بلغنـي
ُحكي ا ّن جعف ًرا
ٔ
ٔا ّنك اشتريت الجارية ّ
الفالنية و لي م ّـدة اطلبهـإ ،فانهـا علـى غايـة الجمـال
ٔ
ٔ
و قلب ــي م ــن حبه ــا ف ــي اش ــتعال ،فبعه ــا ٕال ـ ّـي؟ فق ــال :ال ابيعه ــا ي ــا امي ــر
ٔ
المــؤمنين .فقــال :هبهــا لــي .فقــال :ال اهبهــا .فقــال هــارون الرشــيد :زبيــدة
ٔ
طالق ً
ثالثا ٕان لم تبعها او تهبها لـي .قـال جعفـر :و زوجتـي طـالق ثالث ًـا ٕان
ٔ
ٔ
انــا بعتهــا لــك (…) .ثــم قــال هــارون الرشــيد :احضــروا الجاريــة فــي الحــال
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
فـ ٕـا ّني شــديد الشــوق ٕاليهــا .فاحضــروها وقــال للقاضــي ابــي يوســف :اريــد ان
ٔ ٔ
ٓ
ّ ٔ
اطاهــا فــي هــذا الوقــت فـ ٕـاني ال اطيــق الصــبر عنهــا « .وهــو فــي موقــف اخــر
يتـ ٌـزوج ٌ
البوابــة خادمــة البنــات فــي حكايــة » ّ
الحمــال و البنــات «) .(٤١علــى
ٔ
ّ
الــرغم مــن ا ّن ال ـراوي صـ ّـور هــذه ّ
البوابــة بصــورة المتهتكــة الــداعرة ،التــي
ّ
)(٤٢
بالتعري الكامل ٔامام ّ
تستلذ ّ
א
الحمال الغريب ،و معانقته .
وهن ــا يمك ــن الق ــولٕ :ا ّن رواة ّاللي ــالي ،وه ــم يص ـ ّـورون الرش ــيد
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علــى ســيرته التاريخيــة و طبيعــة حياتــه مــع جواريــه و حظايــاه ،وزوجتــه
ّ
ّ
التاريخية التي توافرت لديهم ،والتـي
السيدة زبيدة ،من خالل المصادر
المفضـل)ٔ ((٤٣انـهّ
ٔا ّرخت لبعض جوانب حياته .و تروي هذه المصادر عـن ّ
ٔ
قال » :دخلت على الرشيد و بين يديه طبق ورد و بين يديه جارية لـم ار
مفضل قل في هذا الـورد شـيئاً
ٔاحسن منها ً
وجها قد ُٔاهديت ٕاليه فقال :يا ّ
ّ
تشبهه به فقلت:
ٔ
ٔ
ُ
(
٤٤
)
َ
ّ
ُ
فم الحبي ــب فقـد ابقى به خجـ ــال
كا ّنـه خـ ـ ــد مومـ ــوق يق ِّبلـ ــه
قال فقالت الجارية:
ٔ
ٔكا ّنـ ــه لون ّ
ُ
ُ
ّ
ُ
وجب الغسـال
كـف الرشيــد المـ ــر ي
خدي حيـن تدفعنــي
ِ
ٔ
فقــال لــي يــا ّ
مفضــل قــم فـ ٕـا ّن هــذه الماجنــة قــد ّهيجتنــي! فقمــت و ارخيــت
)(٤٥
الستور عليهما « .
ٔ
ّ
و يبـ ــدو ان السـ ــيدة زبيـ ــدة كانـ ــت تعـ ــرف ولـ ــع زوجهـ ــا الخليفـ ــة
الش ــديد ب ــالجواري الجم ــيالت ،وق ــد خاص ــمته ذات م ـ ّـرة نظـ ـ ًرا لش ــغفه و
ٕاعجابــه بالجاريــة الجميلــة دنــانير ،ثــم ســرعان مــا صــالحته وكســبت ّوده،
ٔ ٔ
وذلك بان اهدته عشر
جوار من جواريها).(٤٦
ٍ
لق ــد كان ــت بع ــض مالم ــح ّ
الواقعي ــة ّالت ّ
ّ
اريخي ــة له ــرون
الص ــورة
ٔ
ّالرشــيد ،تشــير ٕالــى ا ّنــه كــان ورعـ ًـا ،و » يصــلي كــل يــوم و ليلــة مائــة ركعــة
ٔ
ويحج ّمرة كل سنتين مص ً
«)ّ ،(٤٧
ـطحبا معـه مائـة مـن الفقهـاء وابنـاءهم،
ٔ
وال يتــوانى فــي ســاعات صــفائه ،وعنــدما يســمع ّ
ابــا
الشــاعر ّالزاهــد
ٔ
العتاهي ــة )اب ــو اس ــحق ٕاس ــماعيل ب ــن القاس ــم ،ت ٢١١ه ـ ـ٨٢٦/م( ع ــن
ٔ
ٔ
البكــاء معترفـ ًـا بــا ّن ملـ ّـذات الـ ّـدنيا و نعيمهــا قــد اعميــاه .و قــد كــان يتواضــع
لعلمــاء عصــره ،ويصـ ّـب علــى ٔايــدي العميــان مــن العلمــاء ،المــاء اجـ ً
ـالال
ٕ
ٔ
لعلمهــم) .(٤٨و كــان يطلــب مــن العلمــاء الــواعظين فــي عصــره ان يعظــوه،
ٔ
ٔ
وكــان ال يغضــب مــنهم مهمــا كــان وعظهــم قاسـ ًـيا .و ُيــروى انــه قــال الحــد
ٔ
الــواعظين » :عظنــي وكــان بيــده شــربة مــاء فقــال لــه يــا اميــر المــؤمنين لــو
ٔ
ّ ٔ
الشـربة اكنـت تفـديها بملكـك؟ قـال نعـم .قـال يـا اميـر
ُحبست عنك هذه
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ٔ
المــؤمنين لــو شــربتها و حبســت عــن الخــروج اكنــت تفــديها بملكــك قــال
ٔ
نعــم .فقــال لــه ال خيــر فــي ملــك ال يســاوي شــربة و ال بولــة «) .(٤٩غيــر ا ّن
هذه المالمح الجما ّلية من ورع و زهد و عبادة و تواضع ،تكاد تغيب عـن
ٔ
لتحل ّ
الحكائيةّ ،
محلها مالمح الخليفـة المس ّ
ّ
ـتبد
نصوص الف ليلة و ليلة
القاســي ،العابــث ،المــاجنّ ،
الشــبق الــذي ال يطيــق ّ
الص ــبر علــى نكــاح
ّالنساء الجميالت.
ويمكــن القــول فــي نهايــة الحــديث عــن مالمــح شخصـ ّـية ّالرشــيد
ٔ
السـ ّ
ـلطوية فــي حكايــات الــف ليلــة و ليلــةٕ :ا ّن الصــوت الســارد الــذي قـ ّـدم
ًٔ
ّالرشيد في الحكايات ليس واحدا او ذا رؤية واحدة ،بل هو مجموعة مـن
ٔاالص ــوات المتع ـ ّـددة بتع ـ ّـدد رؤيته ــا ّ
ّ
ـديولوجي م ــن
الفكري ــة و موقفه ــا ا ٕالي ـ
ٔ
الخليفة ّالرشيد ،هذا الخليفة الذي يبدو ٔاقرب ٕالى االسطورة نظ ًرا لقدراته
الخارقــة ،وســطوته المطلقــة علــى كـ ّـل مــن حولــه فــي حكايــات الليــالي مــن
ٔ
جـ ّـن وانــس ،فهــو مــالئ الحكايــات و شــاغل ّالرجــال و ّالنســاء .و ٕاذا كــان
ٔ
بعــض الـ ّـرواة ّ
يعظمونــه هــو و تربــة اجــداده الطــاهرة ،ويصـ ّـورونه بمظهــر
ّ ٓ
العادلّ ،
ـكانها امنـين ،
الطامح ٕالـى سـالم يع ّـم بغـداد ،و الـذي يجعـل س
وقــادرين علــى انت ـزاع حقــوقهم ،بفضــل عدلــه و ّقوتــه و هيبتــه) ،(٥٠فـ ٕـا ّن
ٓ
بع ــض الـ ـ ّـرواة االخ ــرين يص ـ ّـورونه متعاطف ـ ًـا م ــع رج ــال و نس ــاء الفس ــاد و
ٔ
االحتيــال فــي دولتــه ،غيــر مهـ ّـتم برفــع المظــالم عــن البســطاء مــن اف ـراد
شعبه ،كما في حكاية » علي ّالزيبق ودليلـة المحتالـة «ٕ .اذ عاثـت دليلـة
ـادا واحتي ً
وزينب فس ً
ـاال علـى س ّـكان بغـداد ،وعملتـا نهب ًـا فـي ممتلكـاتهم،
ومــع ذلــك نجــده يعفــو عنهمــا عنــدما يقــبض عليهمــا رجــل ّ
الســلطة حســن
ٔ
شومان و اعوانه ،ويقودونهما ٕالى قصره ببغداد).(٥١
ٔ
ٕا ّن شخصـ ّـية الخليفــة هــرون ّالرشــيد فــي ّالليــالي شخصـ ّـية ثـ ّـرة اســهمت فــي
ٔ
ٔ
بنــاء عـ ّـدة حكايــات ،و شـ ّـعبتها ،و مزجتهــا باالســطورة و الخرافــة و اخبــار
ّ
الجن و العفاريت ،وجعلتها منفتحة على فضاءات القصور ،و الجـواري،
ّ
وبنـ ــات التجـ ــار و الملـ ــوك و الـ ــوزراءّ ،
والت ّهتـ ــك الجنسـ ــي ،و الملـ ــذات و
الخم ــورّ ،
والت ــرف و الب ــذخ ٔاالس ـ ّ
ـطوريين ،م ــن جه ــة ،و عل ــى فض ــاءات
والســطوة و االحتيـال والفســاد فــي بنيــة الحيــاة ّ
القتــل ّ
العباسـ ّـية مــن جهــة
ٔ
ّ
ّ
ّ
ّ
اخــرى .وقــد قــدمت هــذه الشخصــية ،فــي طبيعــة عالقاتهــا مــع الشــخوص
ٔاالخرى ،مالمـح ّ
العباس ّـية :سياس ّـي ًا و ّ
مهمـة لـبعض جوانـب الحيـاة ّ
ثقافي ًـا
ّ
ّ
اجتماعي ًا.
اقتصادي ًا و
و
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) – (١مؤلف مجهولٔ :الف ليلة و ليلة ،منشورات دار مكـتبة الحياة ،بيروت ،د.
ت.٢٠٦/١ ،
)ٔ – (٢الف ليلة وليلة.٢٢٩/١ ،
)– (٣م ن.٢٣٠/١ ،
) – (٤م ن.٢٣١/١ ،
) - (٥م ن.٢٣١/١ ،
) - (٦جرونيباوم ،جوستافٕ .ا .فون :حضارة ا ٕالسالم ،ترجمة عبد العزيز توفيق،
ٔ
ّ
المصرية العامة للكـتاب /مكـتبة االسرة ،القاهرة ،طبعة ١٩٩٧م،
الهيئة
ص .٢٠٠
ٔ
) – (٧ابن عبد ربهٔ ،ابو عمر ٔاحمد بن محمد االندلسي )ت٣٢٨هـ٩٤٠/م( :العقد
الفريد ،شرح كرم البستاني ،دار المسيرة ،بيروت ،الطبعة الثانية ١٩٨١م،
.٨٤/١
)ٔ – (٨الف ليلة و ليلة.٦٠/١ ،
) - (٩م ن.٢١٢/١ ،
)ٔ - (١٠الف ليلة و ليلة.٢١٢/١ ،
ٔ
) - (١١الشحاذٔ ،احمد محمد :المالمح الس ّ
ياسية في حكايات الف ليلة و ليلة،
ٔ
منشورات وزارة ا ٕالعالم ،بغداد ،الطبعة االولى ١٩٧٧م ،ص .٨٥
)ٔ - (١٢الف ليلة و ليلة ٨٩/١ ،ـ .٩٠
 و من االقتباس يمكن ٔان ُيفهم ٔا ًّ
حساسية الرشيد من البرامكة ،هذه
يضا مدى
ّ
ّ
السياسية التي ٔاودت بحياة زعمائهم في ما بعد على يديه .فما هو ذنب
الحساسية
ٔ
ٔ
ّ
ّ
االربعين من البرامكة الذين سيصلبهم الرشيد ،طالما ان الجريمة؛ ربما سيكون
ٔ
سببها ٕاهمال واحد منهم ،و هو الوزير جعفر البرمكي ،لشؤون االمن في بغداد؟.
)ٔ - (١٣الف ليلة و ليلة.٩٠/١ ،
) - (١٤م ن.٩٠/١ ،
ٓ
) - (١٥ابن طباطبا ،محمد بن علي )ت٧٠٩هـ١٣٠٩/م( :الفخري في االداب
سالمية ،دون ّ
السلطانية و الدول ا ٕال ّ
ّ
محقق ،دار صادر ،بيروت ،د .ت ،ص .٢٠٥
ٔ
ٔ
ً
ً
ّ
ّ
) - (١٦فقد بلغه ان محتاال قد زور كـتابا عن لسانه ،و اخذه ٕالى صاحب مصر لينتفع
به ،و عندما عاد المحتال ٕالى بغداد اقترح ٔاعوان الوزير جعفر عليه ٔان يقطع يمين
حلما و ً
لكنه ٔابدى ً
الم ّزور التي ّزور بهاّ ،
كرما مع الرجل ّ
المزور .يقول ابن طباطبا
ٔ
ً
المزور" :فحضر ]اي ّ
واصفا حال ّ
المزور[ ٕالى مجلس جعفر بن يحيّ .
فلما دخل
ّ ٔ
ّ
يقبل االرض و يبكي ،فقال له جعفر :من ٔانت يا ٔاخي؟ قال :يا
سلم عليه و وقع
ٔ
ّ
ّ
ّ
ّ
موالنا انا عبدك و صنيعتك المزور الكذاب المتجري! فعرفه جعفر و بش به و
ٔ
ٔ
اجلسه بين يديه و ساله عن حاله ،و قال له :كم وصل ٕاليك منه ] ٔاي من صاحب
ٔ
ّ
مصر[ فقال :مائة الف دينار .فاستقلها جعفر و قال :الز ْمنا ّ
حتى نضاعفها لك.
ٓ ِ
ّ
فالزمه ّمدة فكسب معه مثلها .".الفخري في االداب السلطانية و الدول
ا ٕال ّ
سالمية ،ص  ٢٠٧ـ .٢٠٨
) – (١٧عن/جرونيباوم ،جوستاف ٕا .فون :حضارة ا ٕالسالم ،ص .٣٥٤
ّ
الكواكبي ،عبد الرحمن :طبائع االستبداد ،دار الشرق العربي،
)– (١٨
بيروت/حلب ،الطبعة الثالثة١٤١١هـ١٩٩١/م ،ص .٦٥
) - (١٩م ن.٥٠/١ ،
) - (٢٠م ن.٤٢٥/٢ ،
)ٔ (٢١الف ليلة و ليلة٤٣٣/٢ ،
) - (٢٢م ن٣٧٠/٢ ،
ٔ
ّ
) – (٢٣مؤنس ،د.حسين :الحضارة ـ دراسة في اصول و عوامل قيامها و تطورها،
ٓ
المجلس الوطني للثقافة و الفنون و االداب ،الكويت" ،سلسلة عالم المعرفة"،
ٔ
ٔ
العدد  ،٢٣٧الطبعة الثانية ،جمادى االولى ١٤١٩هـ /ايلول )سبتمبر(١٩٩٨ ،م،
ص .٢٦٣
ٓ
السلطانية و الدول ا ٕال ّ
ّ
سالمية ،ص .٢٠٥
) – (٢٤ابن طباطبا :الفخري في االداب
) – (٢٥الفضل بن الربيع ) :الفضل بن الربيع بن يونسٔ ،ابو ّ
العباس ١٣٨ ،ـ
٢٠٨هـ ٧٥٥/ـ ٨٢٤م( :وزير حازم .كان ٔابوه وزي ًرا للمنصور ّ
العب ّ
اسي .و
ّ
ّ ٓ ٔ
فلما ال االمر ٕالى الرشيد و استوزر
استحجبه المنصور ّلما ولى ٔاباه الوزارة،
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البرامكة كان الفضل من كبار خصومهمّ ،
حتى ضربهم الرشيد تلك الضربة،
و قيل :و كانت نكبتهم على يديه .و ّ
ولي الوزارة ٕالى ان مات الرشيد.
ٔ
 الزركلي ،خير الدين :االعالم )قاموس تراجم( ،دار العلم للماليين ،بيروت،ٔ
الطبعة الثانية عشرة ،شباط )فبراير(١٩٩٧ ،م .االعالم.١٤٨/٥ ،
) – (٢٦الزرادشتية :ديانة فارسية قديمة ُتنسب ٕالى مؤسسها الحكيم زاردشت
)٥٨٣-٦٦٠م( ،الذي هجر حياته الزوجية وواصل رحالته على طول ٕايران و
ٔ
ٔاذربيجان و ٔافغانستان  ،يحارب االشباح  ،ويخدم النار ،ويفتي في الكون و
ٔ
ٔاجرامه و ٔاحجاره الكريمة  ،و يشفي الناس و جروحهم باعشابه السحرية .و
ٔ
ٔ
تقول التعاليم الزاردشتية بقدم االصلين  ،الخير والشر  ،او النور و الظالم ،
فنسبوا للخير " ٔاهورامزدا" ٔاو هرمس ،كل ما هو ّ
خير ،و اعتبروه ٕاله السماء ،
ٔ
على عكس غريمه " ٓاهرمن" الذي ّ
وحدوه بالظالم  ،فهو الشيطان اصل
ٓ
واالثام  .وقد ّ
قسم تالميذ زاردشت و مريدوه مظاهر الطبيعة ٕالى
الشرور
ٔاشياء تحتوي على قوى ّ
خيرة  ،مثل ضوء النهار ،و بعض فصول السنة
المعتدلة مثل الربيع ،و الخصب و الحنين و الخلود .و ٔاخرى ّتتصل بالظالم
ٓ
و الجفاف والقحط و النكبات ،و نسبوها ٕالى ّ
الشر الذي هو الشيطان اهرمن .
ٔ
 عبد الحكيم شوقي :موسوعة الفلكلور و االساطير العربية  ،دار العودة  ،بيروتٔ
 ،الطبعة االولى ١٩٨٢م ،ص٣٢٩ ، ٣٢٧
ٔ
)ٔ – (٢٧امين ،د .احمد :هرون الرشيد ،سلسلة كـتاب الهالل ،دار الهالل،
القاهرة ،العدد الثالث ،ذي القعدة ١٣٧٠هـ١٩٥١/م .ص.١٢٢
)ٔ – (٢٨الف ليلة و ليلة  ٣٦٥/٢ ،ـ ٣٦٦
 – (٢٩م ن  ٣٦٥/٢ ،ـ .٣٦٦
الفخري ٓ
في االداب ،السلطانية و الدول ا ٕالسالمية  ،ص. ١٣
) – (٣٠ابن طباطبا :
)ّ – (٣١الدميري ،كمال الدين محمد بن موسى )ت٨٠٨هـ١٤٠٦/م( :حياة الحيوان
ٔ
الكبرى ،دون ّ
محقق ،دار اال لباب ،بيروت/دمشق ،د .ت.٩٥/١ ،
)ٔ – (٣٢الف ليلة وليلة.٣٦٦/٢ ،
ٔ
ٔ
) – (٣٣االصفهاني :كـتاب االغاني ،تحقيق :عبد الكريم ٕابراهيم الغرباوي ،طبعة
١٣٨٩هـ١٩٧٠/م .الجزء الثامن عشر.٦٥/١٨ ،
)ٔ – (٣٤الف ليلة وليلة.٥٠/١ ،
) – (٣٥م ن.١٥٦/٣ ،
) – (٣٦م ن.١٥٦/٣ ،
)ٔ – (٣٧الف ليلة وليلة.٢٢٩/١ ،
) – (٣٨م ن.١٩٢/٢ ،
) – (٣٩م ن.٢٣٢/١،
) – (٤٠م ن.٤٤٦- ٤٤٥/٢ ،
)ٔ – (٤١الف ليلة وليلة.٨٨/١ ،
)ٔ – (٤٢الف ليلة وليلة.٨٨/١ ،
ٔ
المفضل ّ
ّ
الض ّبي ) :المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي ،ابو
)– (٤٣
ٔ
ٔ
العباس … ،ـ ١٦٨هـ …/ـ ٧٨٤م(:راوية ،عالمة بالشعر و االدب و ايام
ّ
الكوفيين.
العرب من ٔاهل الكوفة .قيل :هو ٔاوثق من روى الشعر من
يقالٕ :انه خرج على المنصور ّ
العباسي ،فظفر به و عفا عنه .ولزم المهدي،
و ّ
صنف له كـتاب "المفضليات".
ٔ
 الزركلي ،خير الدين :االعالم.٢٨٠/٧ ،) – (٤٤الموموق :المحبوب.
 معلوف ،لويس :المنجد في اللغة ،منشورات اسماعيليان ،طهران/دارالمشرق ،بيروت ،الطبعة الحادية و العشرون ١ ،كانون الثاني ١٩٧٣م،
مادةَ :و ِمق ،ص.٩١٩
ٔ
) – (٤٥التجاني ،محمد بن احمد :تحفة العروس و متعة النفوس ،ص.٤٤٠
ٔ
ٔ
) – (٤٦االصفهاني :االغاني.٦٧/١٨ ،
)ّ – (٤٧الدميري ،كمال الدين محمد بن موسى :حياة الحيوان الكبرى.٩٥/١ ،
ٓ
) – (٤٨ابن طباطبا :الفخري في االداب السلطانية و الدول ا ٕالسالمية ،ص-١٩٣
.١٩٤
ٔ
) – (٤٩االبشيهي :المستطرف في كل فن مستظرف.٣٨٦/٢ ،
)ٔ – (٥٠الف ليلة و ليلة. ٩٣ ،٩٢ ،٨٨/١ ،
) – (٥١م ن.١٣٨/٤ ،

•@@Z‰ìİ@¿@òa‰†Ûa@kyb

 عضو هيئة تحرير مجلة مقارباتٔ :اكاديمية .محكمة ـ المغرب
ٔ
 عضو هيئة تحرير مجلة بروق االدبية
 عضو هيئة تحرير في مجلة حيفا لنا ـ فلسطين
 عضو اتحاد الكـتاب العرب
 عضو اتحاد الصحافيين العرب
 عضو اتحاد منظمة كـتاب بال حدود
 عضو اتحاد كـتاب االنترنت العرب
ٔ
 عضو رابطة االدباء العرب في مصر
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اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن
ﻫﻢ أول ﻣﻦ اﻛﺘﺸﻒ ﻗﺎرة أﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﻮﻣﻴﺪوﻧﺔ
صحفي.مكلف بالدراسات
بالمعهد الوطني للتكوينات البيئية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ٔ
مدير مركز واتا للدراسات واالبحاث البيئوية
عضو الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب
boumidkader@yahoo.fr

وادي اﻟﺤﺠﺎرة " ٔ"Goidelaghara
ٔ
يقع هذا الوادي بدولة امريكية التينية ،هل تعلمون احبة
الكـتابة من اليمين ٕالى اليسار حكاية هذا االسم؟ وما عالقته بما يؤكد
ٔ
ٔ
ٔ
عليه المؤرخون من ان الجزائريين هم اول من اكـتشف قارة امريكا ،وقد
سبقوا كريستوفر كولومبس ٕالى ذلك بمئات السنين؟ هذا الخبر الذي قد
ٔ
يفاجئ كـثيرا من الناس..ال يجوز لهم ان تستغربوه ،فهو حقيقة واقعة،
ٔ
ٔ
الم يتم نفي وتهجير الكـثير من الجزائريين ٕالى اقاصي البحار والمحيطات
وكايانابان فترة االحتالل للجزائر؟!
في مناطق مثل كاليدونيا ٕ
لقد ُ
نشرت بجريدة "المساء" الجزائرية في بداية التسعينات من
ٔ
ً
تحقيقا مفصال عن هذا النبا وعلى امتداد صفحتين
القرن الخالي
كاملتين ،وموثق بمجالت متخصصة ودوريات عربية وغربية ،ومدعوماً
ٔ ٔ
ٔ
باحد اعداد مجلة "الباحث") (١وبتوقيع استاذ التاريخ الدكـتور ٕابراهيم
ٔ
ٔ
فخار ،الذي له بحث علمي دقيق في هذا االمر ،وقد توصل علميا ٕالى ان
ٔ
اسم )البرازيل( ال وجود له في اية لغة من لغات العالم ،بما فيها
ٔ
اللغتان البرتغالية وا ٕالسبانية ،ماعدا اسم )بني برزل او البرازلة(
القاطنين بوالية المسيلة وضواحيها.
فبسبب نشوب عدة حروب داخلية طاحنة قبلية وطائفية قد
عرفتها تلك المناطق في حقبة زمنية معروفة ،هاجرت هذه القبيلة ٕالى
ٔ
ٔ
االندلس هروبا من تلك الفتن المشتعل اوارها ،ثم استقرت بالبرتغال،
ٔ
ثم لجات ٕالى بعض الجزر الواقعة على ساحله الغربي بالمحيط
ٓ
ٔ
ٓ
االطلسي ،ما تزال اثارهم بمغارات تلك الجزر قائمة حتى االن ،ثم تاهت
ٔ
ٔ
بهم السبل في عرض المحيط االطلسي ،فوجدوا انفسهم قد رسوا
ٔ
ٔ
ٔ
بسفنهم على شاطئ ارض جديدة بكر ،لم تطاها قدم من قبل ،فاطلقوا
اسم قبيلتهم ) البرازيل( عليها.
ما دفعني للبحث في ذاك الموضوع هو الخبر الذي طالعتنا به
ٓ
المذيعة التليفزيونية – انذاك – السيدة زهية بن عروس ليلة االثنين
ٔ
٣٠مارس  ١٩٨٧عندما قالت " :لو ُطرح علينا احد سؤاال عمن اكـتشف
ٔ
ٔ
قارة امريكا لقلنا على الفور انه كريستوفر كولومبس" ،ثم طفقت تسرد
ٔ
تفاصيل الخبر الذي كان بحوزتها ومؤداه ان مجموعة من الباحثين
ٔ
ٔ
االمريكيين قد اثبتوا بالدليل على ٕاثر عثورهم على نقوش حجرية تعود
) (١مجلة " الباحث " الجزائرية تصدر عن متحف المجاهد.

ٔ ٔ
ٔ
ال لف سنة قبل تاريخ اال كـتشاف المزعوم لكريستوفر ان االوروبيين هم
الذين بفضلهم تم " الكشف" عن هذه القارة.
ُعدت ٕالى ما توفر لدي من مراجع وقمت بجمع كل ا ٕالشارات التي
وردت في بعض الكـتب والمجالت والتي تناولت بشيء من التفصيل
ٔ
ٔ
المسالة ،وها ٔانا ٔاعرض ً
بعضا من ذلك امام القراء كما نشرتها في
هذه
ٓ
ٔ
ً
ً
جريدة "المساء"  -انذاك  -اوال لتعميم الفائدة وثانيا لدعوة من يهمه
ٔ
ٔ
االمر لمواصلة البحث في الموضوع الذي قد يراه البعض غير ذي اهمية
ٔ
ٔ
ولكن الحقيقة العلمية التي اعتبرها حكمة هي ضالة المؤمن فانى وجدها
ٔ
فهو احق بها.
وعلى الرغم من رفض بعض الباحثين الغربيين لهذه الفكرة
مقدمة ونتيجة) (٢وعلى الرغم من انعدام المصادر ٕفان ا ٕالشارات النادرة
ٔ
ٔ
في بعض المخطوطات والجراة العلمية لدى بعض اساتذتنا تجعلنا نميل
ٔ
ٕالى الدكـتور محمد حميد ﷲ وغيره بان اسم برازيل نفسه يرجع ٕالى اسم
ٔ
القبيلة البربرية المسيلية بني برازل او البرازلة الذين هاجروا من المسيلة
ٔ
ٔ
)الجزائر( في القرن العاشر الميالدي ٕالى االندلس ومنه ايام ملوك
ٔ
)(٣
الطوائف ٕالى امريكا حيث انتهى بهم المطاف في برازيل.
ورﻛﻮب اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻌﺮب
ٔ
ٔ
يعتبر اهل الجزر واشباه الجزر والمدن المطلة على البحار
ٔ
واالنهار والمحيطات هم ٔاكـثر الناس ً
حبا وتعامال وفهما للبحر ،وهم في
ٔ
نفس الوقت اكـثر الناس مهارة وخبرة في صناعة السفن ،وحيث ٕان
ٔ
الجزيرة العربية تقع بين بحار ثالثة هي البحر االحمر غربا ،والمحيط
الهندي جنوبا ،والخليج العربي من جهة الشرق ،فقد كان من الطبيعي
ٔ
ٔ
ٔ
ان يكون اهلها من ركاب وصناع وتجار السفن ،فقد ثبت انهم كانوا
يحملون تجارتهم بالبحر ٕالى كل من مصر و ٕايران وبالد النهرين والبحرين
ٓ
وعمان ،وذلك قبل ثالثة االف عام من ميالد السيد المسيح عليه
ٔ
السالم ،كما هو واضح في النقوش السومرية واال كادية.
ٔايضا كان تجار ساحل ا ٕالحساء بالمملكة العربية السعودية
ٔ
يركبون البحر بتجارتهم ٕالى مدينة "سلوقية الواقعة على نهر دجلة .اما في
ٔ
القرن الثاني الميالدي ،فقد وجدت نقوش معينية وسباية ،وذلك
)ٔ (٢ارنيست رينان ،مقالة في جريدة الشعب للسيد الدكـتور سليم قاللة.
ٔ
) (٣نبذة عن وصول االفارقة ٕالى البرازيل في مجلة الدوحة.
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ٔ
بجزيرة "ديلوس" الواقعة في بحر ٕايجة ،االمر الذي يؤكد وصول العرب
ٔ
بسفنهم التجارية ٕالى الشواطئ الجنوبية للقارة االوروبية.
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن واﻷﺳﻄﻮل

ٔ
ٔ
نكاد ال نصادف اخبارا تتعلق بالسفن او ركوب البحر سواء قبل
ٔ
ٔ
ا ٕالسالم بقليل او في السنين االولى للبعثة النبوية ،لكن ثمة واقعة
ٔ
مادية تتمثل في اول هجرة وقعت في ا ٕالسالم وهي هجرة السيد جعفر
ٔ
بن ابي طالب مع بعض المسلمين ٕالى الحبشة فرا ًرا بدينهم الوليد –
ٓ
انذاك – من طغيان قريش وبطشها ،ومحاولة لنشر ا ٕالسالم في ٕافريقيا
انطالقا من الحبشة ،وهذا يؤكد ٕاقرارنا لصمت كـتب التاريخ ٕازاء ركوب
قريش للبحر قبل ا ٕالسالم وبعده بقليل.
ٔ
ٔ
اجل فقد كانت اشهر رحالتهم للتجارة هي رحلة الشتاء والصيف
ٔ
ٔ
ٕالى اليمن والشام بطريق البر .المعروف انه لم تقع معارك بحرية ايام
ٔ
ٔ ٔ
الرسول صلى ﷲ عليه وسلم وكذلك في ايام اول الخلفاء الراشدين ابي
ٔ ٔ
بكر الصديق ،ويمكن القول ان اول معركة بحرية ٕاسالمية قد حدثت
ٔ
في خالفة عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه وذلك عندما ابحر عثمان بن
ٓ
العاص الثقفي والي البحرين  -انذاك  -من عمان ٕالى ساحل الهند،
ٔ
فوصل بلدة "تانة" القريبة من مدينة مومباي المعروفة ،غير انه عندما
ٔ
ٔ
كـتب بغارته تلك ٕالى امير المؤمنين عمر بن الخطاب َهاله ان يتلقى منه
ردا يعنفه فيه ويوبخه ويقول فيه ":يا ٔاخا ثقيف حملت ً
ً
دودا على عود
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
و ٕاني احلف باهلل لو اصيبوا الخذت من قومك مثلهم" .على ان هذا الرد
ٔ
ٔ
القاسي من امير المؤمنين يعني انه كان شديد الخوف على المسلمين
ٔ
ٔ
من ركوب البحر .ايضا يعتبر العالء بن الحضرمي رضي ﷲ عنه هو اول
)(٤
من ركب البحر من المسلمين مجاهدا في سبيل ﷲ.
ٔ
ٔ
وفي االندلس كان المؤسس الحقيقي لالسطول العربي هناك هو
ٔ
الخليفة عبد الرحمن الناصر )٣٥٠ -٣٠٠هـ( ،في عام ١٤٩٥م ابحر
ٔ
فاسكو دي جاما حول راس الرجاء الصالح ،وقبل ذلك بخمس سنوات
ٔ
كان كريستوفر كولومبس قد اكـتشف الساحل الشرقي لقارة امريكا
الشمالية ،وفي عام ١٥١٩م اكـتشف ماجالن قارة ٔامريكا الجنوبية وفي
نفس الرحلة اكـتشف جزر الفلبين.
ٔ
الجدير بالذكر؛ ان البحارة القدامى كانوا يركبون البحر دون
ٔ ٓ ٔ
استخدام الية االت او معدات مساعدة ،ومن ثم فقد كانوا بالغي الحرص
ٔ
على ان يظلوا على مقربة من شاطئ البحر .ومع اختراع ا ٕالسطرالب في
ٔ
حوالي عام  ١٥٠ق م اصبح با ٕالمكان قياس زاوية الجرم السماوي من
ٔ
ٔ
مستوى االفق ،االمر الذي ساعدهم على ا ٕالبحار بامتداد خطوط الطول
في االتجاهات التي يبغون السفر ٕاليها .وفي القرن العاشر الميالدي ابتكر
الصينيون "البوصلة" المغناطيسية ،وبعد ذلك بمائتي عام )١٢٠٠م(
ٔ
ٔ
ٔ
استخدمها بحارة اوروبا ،ومنذ ذلك الحين اصبح با ٕالمكان ا ٕالبحار ٕالى اي
اتجاه دون االقتصار على االلتزام بخطوط الطول كما كان الحال
)(٥
بالماضي.
ٔ
ليس هناك من شك في ان؛ دراسات وبحوثا كـثيرة تناولت في
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الدرجة االولى هجرة االفارقة ٕالى امريكا الالتينية واشارت في الدرجة
ٔ
الثانية ٕالى موضوع استقرار بعض المغاربة السيما الجزائريين في امريكا
الجنوبية ،والموضوع على جدته وطرافته يحتاج ٕالى مزيد من التمحيص
ٔ
ٔ
وبعد النظر ويلزمه التحقيق والتدقيق .وحيث ان هجرة االفارقة
) (٤مجلة الفيصل عدد) (٩١ص .٩٥
) (٥نفس المجلة والعدد ،ص .١٠٠

والمغاربة موضوع مغمور ،فالرغبة الملحة في تقصي الحقائق العلمية
ٔ
تدفعنا ٕالى ٕالقاء بصيص من النور على هجرة او وجود بني برزال المسيلة
في البرازيل.
ﺻﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪ

ٔ ٔ
ٔ
ولكي نلغي او نبعد على االقل اسطورة كريستوفر كولومبس ثم
ٔ
ٔ
نثبت عن طريق االدلة المادية تعرف االفارقة والمغاربة على العالم
الجديد ،البد من ٕالقاء نظرة تاريخية مختصرة ولو مقتضبة عن صلة
ٔ
العالم القديم بالعالم الجديد ،اي قبل اكـتشاف كريستوفر كولومبس
ٔ
المريكا.
فعلى شاطئ البرازيل الشمالي وعلى بعد  ٢٥٠ك.م من )ريو دي
جانيرو( اكـتشف العمال البرازيليون عام ١٨٧٢م بالطة منقوش عليها
ٔ
ٔ
نص تاريخي يرجع ٕالى الفين و خمسين عاما ،وقد اخذت صورة لهذه
ٔ
ٔ
الوثيقة االثرية ثم ارسلت ٕالى معهد العلوم التاريخية في البرازيل للتعرف
عليها ودراسة محتواها و ٕاعطاء القيمة التاريخية لها .وكان الذي انتدب
ٔ
لهذه المهمة العلمية احد المتخصصين في الدراسات السامية ،وذلك هو
ٔ
ٔ
ٔ
ارنيست رينان الذي انكر على الفور اصلها ومضمونها ،ولكن رينان
ٔ
ٔ
عندما انكر التعرف على هذه الوثيقة او تعمد ٕاخفاء الحقيقة كان مدفوعا
ٔ
ٔ
في راي العلماء النزهاء والموضوعيين بعاملين اثنين:
ٔ
ٔ
ٔ
اولهما :ان تفكير رينان لم يكن ليقبل هكذا و يسلم بسهولة على ان
ٔ ٔ
البرازيل او امريكا الجنوبية كانت بعد معروفة ومكـتشفة قبل كريستوفر
كولومبس.
ٔ
ثانيهمأ :ان التعصب الديني االوروبي جعل الكـثير من الحقائق
ٔ
التاريخية المتعلقة بتاريخ افريقيا والمغرب تظل مطمورة وفي طي
ٔ
الكـتمان والغموض ،السيما ٕاذا كانت االدلة المادية والوثائق العلمية
معدومة عن عمد.
ٔ
و ٕاذا كان رينان واضرابه من المفكرين الغربيين قد تجاهلوا هذه
الحقيقة وحاولوا طمسها طيلة قرن كامل ،فهناك من الباحثين من
تحدوهم النزاهة في البحث والرغبة الصادقة في اال كـتشافات العلمية،
ٔ
ويشير الدكـتور ٕابراهيم فخار في هذا الموضوع ٕالى االستاذ )سيريوس
ٔ
قوردون( عميد قسم الدراسات للبحر االبيض المتوسط بجامعة برانديس
ٔ
ٔ
الذي اصدر كـتابا تحت عنوان "ما قبل كولومبس" ،وقد اوضح قوردون
ٔ
في هذا الكـتاب الكـثير من الحقائق التاريخية واال كـتشافات االثرية التي
ٔ
ٔ
لم تعد اليوم لغ ًزا يمكن ٕاخفاؤه او ٕانكاره .واهم الموارد التي اعتمد عليها
ٔ
المؤلف عند تعرضه لعالقات امريكا الالتينية مع العالم الخارجي قبل
كريستوفر كولومبس هي:
ٔا ً
وال :االعتماد على بعض النقوش التي عثر عليها في الحفريات والتي
تتضمن العديد من المفردات السامية "يد بعل " التي يقصد بها القدرة
ا ٕال لهية.
ٔ
ً
ثانيإ :ان تسمية برازيل بجزيرة الحديد يعني امرين:
ٔ
) (١ان الفينيقيين الذين نقشوا محنتهم ورحلتهم على هذه الصخرة كانوا
ٔ
ٔ
ٔ
يعرفون ان المورد االصلي والمعدن االساسي الذي يعتمد عليه
البرازيل هو الحديد.
ٔ
ٔ
ٔ
) (٢ان اسم "برازيل" لم يات ٕاال فيما بعد ،السيما وانه اسم لم يرد له
ٔ
ٔ
اصل في اللغة البرازيلية )ا ٕالسبانية( وال في اللغات االوروبيةٕ ،الى
جانب االعتماد على هذه الحفريات التي ترجع ٕالى عهد ما قبل
كريستوفر كولومبس ،فهناك العمل المشترك الذي قام به علماء
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
االثار والخرائط  ،فقد جمعوا هم ايضا في اعقاب السنوات االخيرة

א

56

ïãbrÛa@…†ÈÛa

ﻣﻘﺎﻻت

مجموعة من الوثائق التي لم تدع مجاال للشك في وجود عالقات ما
بين العالمين القديم والجديد وهذا في العصور المبكرة للتاريخ .
وقد ُعثر في )جواتيماال( على ٕاناء تحرق فيه البخور وعليه نقش
ٔ ٔ
وجه سام يحمل المالمح والصفات التالية) :ا( انف قان – )ب( شعر
ٓ
ٔ
اللحية اجعد )وعلى طريقة االشوريين( – )ج( وجه طلق المحيا
ٔ
ٔ
.وحسب التحاليل العلمية لهذا النقش تبين انه من عمل هنود امريكا
الوسطى "ماياس" وذلك في الفترة ما بين ٣٠٠و  ٦٠٠للميالد.
ٔ
وقد قام الدكـتور ٕابراهيم فخار استاذ التاريخ ٕباجراء بحث علمي
قيم نشره في مجلة " الباحث " الجزائرية التي كانت تصدر عن متحف
المجاهد ،استعرض فيه مقارنات ثقافية ومادية عديدة بين عادات
ٔ
وتقاليد واعراف سكان ساحل البرازيل الشرقي ،من طقوس ومراسم
ٔ
ٔ
دفن لالموات ،وحفالت االعراس والصناعات التقليدية ،وبين سكان
ٔ
ٔ
)بني برزل او قبيلة البرازلة( الموجودة بوالية المسيلة ،فوجد انها
ٓ
ٔ
متطابقة تمام التطابق با ٕالضافة ٕالى تشابه اخر كبير في ميادين اخرى،
ال يتسع المجال لذكرها.
فعلى المعنيين والمهتمين من المؤرخين والطلبة مواصلة
البحث في هذا الموضوع  ،وسوف يزيلون ٕ -باذن ﷲ  -كـثي ًرا من الغبار
ٔ
ٔ
واال كسدة عن صفحات مجيدة من تاريخ امتنا العظيمة.
ٔ
ٔ
واخي ـ ًرا؛ هــذا يعنــي ان الالعبــين العــالميين رونالــدو
ورونالــدهينو همــا برزاليــان ومســيليان مئــة بالمئــة ..
ٔ
ٓ ٔ
ٔ
تلك امج ـ ـ ـاد وماثر اج ـ ـدادن ـا صدق ـ ـوا او ال تصدق ـ ـوا.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ







لغز القارة الغارقة  ،مجلة "الدوحة" ص ٢٨:عدد ١٠٠
جزائر " الواق واق" مجلة "الدوحة " ص ١٣٠ :عدد١١٢
جزيرة الساء مجلة "الدوحة " ص  ٧٤ :عدد١١١
جمهوريات الجزر في المحيط الهندي ص  ١١٠ :عدد ١١٠
السفن وركوب البحر مجلة "الفيصل" ص٩١ :

ÕîÜÈmë@ÞbÔß
bØíŠßc@Ñ’n×a@åß
تزايدت الدراسات التاريخية الموثقة التي ّ
تؤكد ٔان ّ
الرحالة المسلمين سبقوا
ٔ
كريستوفر كولومبس ال كـتشاف االمريكـتين وتزايدت معها التساؤالت حول
ٔ
ٕامكانية تغيير المعلومة التي تقولٕ :ان اول من اكـتشف العالم الجديد
ٔ
)القارة االمريكية( هو الرحالة ا ٕاليطالي كولومبس ليقالٕ :ان المكـتشف
الحقيقي هم المسلمون؟
فقد ٔاصدر الدكـتور يوسف ميروا في دراسة حديثة با ٕالنجليزية تفيد ٔان ك ً
ـثيرا
ٔ
ٔ
ّ
المؤرخين يؤكدون ان المسلمين وصلوا ٕالى شواطئ امريكا قبل كولومبس
من ِ
بـ  ٥٠٠عام ،ويستدلون ً
ابتداء بما ذكره الجغرافي والمؤرخ المسلم المسعودي
ٔ
ً
ً
في كـتابه ”مروج الذهب ومعدن الجوهر“ من ان بحارا مسلما يدعى ابن سيد
ٔ
ٔ
القرطبي ابحر من الشاطئ الغربي لالندلس في عام  ٨٨٩م وسار في اتجاه
ٔ
ً
مستقيم حتى وصل ٕالى شاطئ كبير رجع منه محمال بكنوز كـثيرة ،ا ً
يضا رسم
ٔ
المسعودي في خرائطه مناطق في المحيط االطلسي )غرب القارة ا ٕالفريقية
ٔ
ٔ
ٔ
واالوروبية( سماها االرض المجهولة .واما كولومبس نفسه فقد ذكر في رسائله
ٔ ٔ ٔ
ومذكراته ٕاشارات تصلح لالستدالل؛ ٕاذ اورد انه راى جزيرة حمراء )في رحالته
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
المريكا( يحكمها رجل عربي ينادى بابي عبد ﷲ ،كما اكـتشف ان اهالي جزيرة
سان سلفادور ّ
يتكلمون ببعض الكلمات ذات العربية مع بعض التحريف في
ٔ
ٔ
النطق ،وذكر انه راى في الهندوراس قبيلة سوداء مسلمة يطلق عليهم لقب
ٔ
ً
مسجدا في كوبا فوق
ٕامامي .وفي مذكراته الشخصية ذكر كولومبس انه شاهد
ٔ ٔ
ٔ
راس جبل ،كما ان االسلحة التي يستخدمها سكان هاييتي هي نفسها التي
كانت تستعمل في ٕافريقيا.
ٔ
ٔ
وقد كـتب المؤ ّ ِرخ االمريكي وينر )يشغل منصب استاذ للتاريخ
ٔ
بجامعة هارفرد( يقولٕ " :ان كولومبس فهم انه كان يوجد مسلمون في العالم
الجديد ،وانحدروا من غرب ٕافريقيا ،وانتشروا من الكاريبي ٕالى مناطق مختلفة
ٔ
ٔ
ٔ
في شمال وجنوب امريكا ،واضاف وينر ان مجموعات من هؤالء التجار
ٔ
ٔ
تزاوجوا مع هنود االمريكـتين" .ويضيف الدكـتور يوسف ان العديد من
ٔ
المصادر ا ٕالسالمية َّ
تحدثت عن رحالت بحرية ّتمت في المحيط االطلسي مثل
ٔ
ٓ
كـتاب ا ٕالدريسي ”نزهة المشتاق في اختراق االفاق“ و“مسالك االبصار في
ٔ
ٔ
ٔ
ممالك االمصار“ ..وفي كـتابه ”قصة امريكا“ اورد المؤرخ باري نيل الكـثير من
ٔ
ٔ
ٔ
ً
تسجيال( تشير لتواجد المسلمين في اجزاء من امريكا،
االدلة )بلغت ٥٦٥
ٔ
ٓ ٔ
ومن بين هذه االدلة خرائط واثار واسماء عربية مثل مكة )اسم لقبيلة
ٔ
هندية( ،ومنى واحمد ومحمد والمرابطينٕ ،اضافة ٕالى كـثير من العادات
ٔ
والتقاليد التي ّ
تؤكد وجود اتصال بين هنود امريكا والمسلمين العرب.
ٔ
ٔا ً
يضا ذكر ) ٕافن سيرتيما( في كـتابه ”جاءوا قبل كولومبس“ ً
عددا من االدلة
ٔ
ٔ
ٔ
على وصول افارقة ٕالى امريكا .ولم يفت الباحث ان يستشهد بما كـتبه
ٔ
المستشرق ا ٕالنجليزي دي السي بما اورد في كـتابه ”الفكر العربي ومكانه في
تاريخ الغرب“ حيث ذكر الرحالت التي قام بها المسلمون في عام ١٣١٢م،
وهي روايات صحيحة مقارنة بما كان عند المسلمين في تلك الفترة من خبرة
ٔ
ٔ ٔ
واسعة في المالحة البحرية ،وا ّكد انه ال يوجد شك من وصولهم في امريكا
قبل كولومبس .ثم تساءل الباحث حول اليوم الذي سيعود فيه هذا
ٔ
اال كـتشاف ٕالى اصحابه.
ٔ
وال ننسى ان كولومبس اعتمد في رحلته على تقنيات ٕاسالمية من خرائط
بحريه وغيرها.
www.alshaghar.com
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ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أراء اﻟﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻷول
"ﻟﻘﺪ أﻋﺠﺒﺘﻨﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺠﺎدة اﻟﺘـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ،
وﻟﺴــﺖ أﺳــﺘﺜﻨﻲ آﺧــﺮ ﺣــﺮف ﻣــﻦ اﻟﻐــﻼف
اﻷﺧﻴـــــــــﺮ...وﻓﻘﻜـــــــــﻢ اﷲ".
ـﺎري -
ـﺲ اﻻﺳﺘﺸـ
ـﻮ اﻟﻤﺠﻠـ
ـﺮ  :ﻋﻀـ
ـﺎل اﻷﺣﻤـ
ﺟﻤـ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺘـﺮﺟﻤﻴﻦ واﻟﻠﻐـﻮﻳﻴﻦ اﻟﻌـﺮب
"اﻟﺪورﻳـــﺔ ﻗﻴﻤـــﺔ وﺗﺴـــﺘﺤﻖ أن ﺗﻄﺒـــﻊ"
رﻳﻬﺎم اﻟﻤﺴﺘﺎدي :ﻣﺤﺮرة ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  -ﺟﺪة

"ﺗﻠﻘﻴﺖ اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣـﻦ ﻣﺠﻠـﺔ ﻛـﺎن اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ ،
وأﺳــﻌﺪﺗﻨﻲ ﻫــﺬه اﻟﺒﺪاﻳــﺔ اﻟﻘﻮﻳــﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴــﺰة"
د  /ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻄـﺎﻫﺮ :أﺳـﺘﺎذ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ
اﻹﺳـــــﻼﻣﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌـــــﺔ اﻟﻔﻴـــــﻮم
"أﺳﻌﺪﺗﻨﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﺮﻳﺪة ،ﻣﺒﺎرك  ..و ﻋﻘﺒﺎل اﻷﻋـﺪاد
اﻟﻘﺎدﻣـــﺔ  ..ﻧﺘﻤﻨـــﻰ ﻟﻬـــﺎ اﻻﺳـــﺘﻤﺮار"
إﻳﻤﺎن ﺣﻤﺪ  :ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت واﺗﺎ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ
"ﻋﻤﻞ ﻗﻮي ..اﺳﺘﻔﺪت ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺘﻜﻢ اﻟﺮاﺋﻌﺔ"
أزار ﻏﺰﻻن – رﺋﻴﺴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺆرخ
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ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﺼﻄﻠﺤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون

ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺳﻼّﻣﻲ.د.أ
@bèia…eë@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@áÓ
@òîãbã⁄a@âìÜÈÛaë@la…Ła@òîÜ×
@ŠöaŒ¦a@@@M@æbàÜm@òÈßbu

skader@maktoob.com
@

EDUCATIONAL AND IDIOMATIC ISSUES
AT THE FOREFRONT OF IBN KHALDOUN

دراﺳﺎت

ﻣﻘﺪﻣﺔ:
مقدم ـ ــة اب ـ ــن خل ـ ــدون موض ـ ــوعات متنوع ـ ــة
ٔ
ضــمن ســتة ابــواب،من حيــث طــال البابــان
ٔ
الثالث والسادس عن غيرهما،فكان ان جاء:

ٔ
ٔ
الباب االول  :في العمران البشري على الجملة ٔواصنافه وقسطه من االرض.

ٔ
والباب الثاني  :في العمران البدوي وذكر القبائل واالمم الوحشية.
والباب الثالث  :في الدول والخالفة والملك وذكر المراتب ّ
السلطانية.
ٔ
والباب الرابع  :في العمران الحضري والبلدان واالمصار.
والباب الخامس :في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه.
والباب السادس :في العلوم واكـتسابها ّ
وتعلمها.

ٔ
ولــئن كــان مســعي ابــن خلــدون مــن المقدمــة وهــي الجــزء االول
ٔ
من "كـتاب َ
العبر وديوان المبتدا والخبر والخبر في تـاريخ العـرب والبربـر
ّٔ ٔ
ٔ
وم ــن عاص ــرهم م ــن ذوي الش ــان اال كب ــر" ،ه ــو ان يض ــع نفس ــه ف ــي فئ ــة
المــؤرخين ٔوان يقفــو ٔاثــر المســعودي )ت٣٤٦ه ـ(مصـ ّـح ً
حا بعــض مــا وقــع
ٔ
ٔ
في ـ ـ ــه م ـ ـ ــن اخط ـ ـ ــاءٕ ،ا ّن ـ ـ ــه يص ـ ـ ــعب عل ـ ـ ــى المراج ـ ـ ــع ان يص ـ ـ ـ ّـنفه ض ـ ـ ــمن
ٔ
المؤرخين،كونه اخذ فـي مقدمتـه مـن ك ّـل علـم بطـرف ،فتح ّـدث عـن ك ّـل
ٓ
مــا يخـ ّ
ـص ا ٕالنســان مــن معنويــات وماديات،داعمـ ًـا مــا ذهــب ٕاليــه مــن اراء
بشواهد من الذكر الحكيم و ديوان العرب الشعري.
ٔ
ونظ ـ ًرا لمكانتهــا العلميــة ،فقــد حظيــت المقدمــة منــذ ان وقعــت
ٔ
عليها االنظار بعنايـة والمـؤرخين وعلمـاء االجتمـاع و الفالسـفة واللغـويين
ً
عربا ومستشرقين ،كما طبعت ّعدة ّمرات بتحقيقات مختلفة.
ٔ
ونظ ـ ًرا ٕالــى اهميــة التحصــيل والمصــطلح فــي العمليــة التربويــة
ّ
والتواصـل بـين البـ ّ
والمتلقـي ،ســعينا فـي هـذه الدراســة ٕالـى اســتعراض
ـاث
نموذجين يم ّـثالن غيض ًـا مـن فـيض تلـك ّاللمحـات ا ٕالشـراقية التـي حفلـت
ٔ
بها مقدمة ابن خلدون ،عمدنا فـي اال ّول منهمـا ٕالـى رسـم مالمـح منهجيـة
لتحصيل العلوم بينما هدفنا في الثاني ٕالى ا ٕالقرار بفضل ابن خلـدون فـي
ا ٕال لمــام بمفهــوم الســياق ،علــى نحـ ٍـو َّاتخــذه بعــض َّالدارســين المحــدثين
ٔ
تكاة في التنظير والتطبيق.
ٔ
ً
ولئن جاء ذلك َع َرضا في المقدمة كونه ال ّ
يمثل الهـدف االسـاس
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
ينا،يمثــل جســر تواصــل مــع ٕانجــاز ينتظــر
مــن وراء تاليفهــا ٕا ّال ا ّنــه،في را
ٔ
ا ٕالنصاف وا ٕالقـرار؛ وهـو مـا تسـعى هـذه الدراسـة ٕالـى ٕابـرازه جـوه ًرا بعـد ان
سعى ابن خلدون الى التدليل عليه ً
ضمنا.
ٕ
أوﻻً -ﺗﺮﺟﻤﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون:
هــو عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن جــابر بــن
محمــد بــن ٕاب ـراهيم بــن عبــد الــرحمن ابــن خلــدون نســبة ٕالــى جـ ّـده خالــد
ّ
ّ ٔ
ّ
ـد،ويلقب ب ـ ّ
ـولي ال ـ ّـدين لتولي ــه قض ــاء
ويكن ــى ا َب ــا زي ـ
المع ــروف بخل ــدون،
المالكيــة بمصــر و يتنهــي نســبه ٕالــى وائــل ابــن حجــر مــن عــرب الــيمن.ولــد
ٔ
ٔ
ابـ ـ ــن خلـ ـ ــدون بتـ ـ ــونس س ـ ـ ــنة ٧٣٢ه ـ ـ ــ،ولن اجـ ـ ــداده اندلسـ ـ ــيون م ـ ـ ــن
ٔ
ٕاشبيلية.درس على عدد كبيـر مـن العلمـاء االندلسـيين الـذين هـاجروا مـن
ـتقروا فيهــا فقـ ٔرا علــيهم القـ ٓران الكــريم بــالقراءات الســبع افـر ً
تــونس و اسـ ّ
ادا
ٕ
ّ
وجمعـ ًـا فــي ٕاحــدى وعشــرين ختمــة ثــم جمعهــا فــي ختمــة واحــدة وعــرض
ٔ
ٔ
بعــد ذلــك قصــيدتي ابــي ّالقاســم بــن فيــرة بــن خلــف بــن احمــد الرعينــي
ّٔ
ّ ٔ
ٓ
ّ
الموطــا
التقصــي الحاديــث
الشــاطبي) ت٥٩٠ه ـ( الالميــة والرائيــة وكـتــاب
ٔ
ٔ
ً
ّ
البــن عبــد البـ ّـر)ت٤٦٣ه ـ( ودارســهم كـتبــا عــدة نحــو كـتــاب التســهيل البــن
ـه،ثم ّ
مالك)ت ٦٨٢هـ( ومختصر ابن الحاجب)ت ٦٤٦هـ( فـي الفق ّ
تعلـم
ٔ
صــناعة العربيــة ،وحفــظ كـتــاب االشــعار السـ ّـتة والحماســة ليوســف بــن

ٔ
س ــليمان َّ
الش ـ ْـن َتمري المع ــروف ب ــاال ْع َلم )ت ٤٧٦هـ ـ ـ(وطائف ــة م ــن ش ــعر
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
المتنبي ومن اشعار كـتاب االغاني البي الفرج االصفهاني)ت ٣٥٦ه ـ( وقـرا
ٔ
مختصـ ــر َّ
المدونـ ــة وكـتـ ــاب المالكيـ ــة،كما اخـ ــذ ّالنحـ ــو والفقـ ــه عـ ــن ٕامـ ــام
ٔ
المح ـ ّـدثين ّ
والنح ــاة ب ــالمغرب اب ــو محم ــد ب ــن عب ــد المهـ ـيمن الحض ــرمي)
ٔ
ت٧٤٠ه ـ( واخــذ العلــوم العقليــة مــن منطــق وحكمــة عــن عبــد ﷲ محمــد
ٓ
ٔ
بن ٕابراهيم االبلي)ت٧٥٧هـ(ٕ .ا ّال ان ّـه ّلمـا بلـغ) ابـن خلـدون( السـابعة مـن
ٔ
عم ــره ٔاي ف ــي س ــنة ٧٤٩ه ـ ـ انتش ــر وب ــاء ّ
الط ــاعون ال ــذي ذه ــب باالعي ــان
ٔ
ٔ
ّ
والص ــدور وجمي ــع المش ــيخة ،وابوي ــه ،االم ــر ال ــذي ح ــال دون متابعت ــه
دروسه.
ٔ
ً
ً
ّ
وقــد نشــا خلــدون مكبــا علــى تحصــيل العلــم حريصــا علــى اقتنــاء
الفضـ ــائل مت ـ ِّـنق ًال بـ ــين دروس العلـ ــم وحلقاتـ ــه.وفـ ــي شـ ــبابه انغمـ ــر ابـ ــن
ٔ
خلدون في حيـاة سياسـية حافلـة فـي بـالط الحفصـيين فـي تـونس ،او فـي
بنــي عبــد الــواد فــي تلمســان و اجتذبــه بــالط بنــي مــرين فــي فــاس للخدمــة
في ــه ،وهن ــاك اتص ــل اب ــن خل ــدون ب ــالوزير الغرن ــاطي لس ــان ال ــدين ب ــن
ّ
المغرب،وتوط ــدت
الخطي ــب)ت٧٧٦ه ـ ـ( حينم ــا نف ــي م ــع س ــلطانه ٕال ــى
بينهمــا صــداقة متينــة بينهمــا امتـ ّـدت ٕالــى حــين وفاتــه ابــن الخطيــب فــي
ٓ
ٔ
محبسـ ـ ـ ـ ــه؛اثر بعـ ـ ـ ـ ــدها ابـ ـ ـ ـ ــن خلـ ـ ـ ـ ــدون االعت ـ ـ ـ ـ ـزال واالنطـ ـ ـ ـ ــواء ،اربـ ـ ـ ـ ــع
ٔ
يســنوات)٧٧٦ه ـ٧٨٠-ه ـ( قضــاها فــي قلعــة بنــي ســالمة او قلعــة تــوغزوت
التي تقـع علـى بعـد خمسـة كيلـومترات مـن مدينـة فرنـدة الحاليـة فـي واليـة
ٔ
تيه ــارت غرب ــي الجزائر،وبه ــا مغ ــارة كبي ــرة يظ ـ ّـن ا ّن اب ــن خل ــدون كـت ــب א
مقدمته فيها.
العب ـ ــر ودي ـ ــوان المبت ـ ـ ٔـدا والخب ـ ــر 60
م ـ ــن ٔاش ـ ــهر مص ـ ــنفاته :كـت ـ ــاب َ
ّ ٔ
ïãbrÛa@…†ÈÛa
الشـ ـ ـان
والخب ـ ــر ف ـ ــي ت ـ ــاريخ الع ـ ــرب والبرب ـ ــر وم ـ ــن عاص ـ ــرهم م ـ ــن ذوي
ٔاال كب ـ ــر ،و التعري ـ ــف ب ـ ــابن خل ـ ــدون ورحلت ـ ــه غرب ـ ـ ًـا وش ـ ـ ً
ـرقا ،وتلخ ـ ــيص
ّ
محص ـ ـ ـ ـ ـ ــل كـت ـ ـ ـ ـ ـ ــاب فخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدين ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرازي )ت٦٠٦ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ( وتقيي ـ ـ ـ ـ ـ ــد
المنطق،وه ـ ــو كـت ـ ــاب ف ـ ــي الحس ـ ــاب ،ولخ ـ ــص كـثيـ ـ ـ ًرا م ـ ــن كـت ـ ــب اب ـ ــن
ٔ
رشـ ـ ــد)ت٥٩٥هـ ـ ـ ـ(وشـ ـ ــرح قصـ ـ ــيدة البـ ـ ــردة للبوصيري،وشـ ـ ــرح ارجـ ـ ــوزة
ف ـ ــي الفق ـ ــه للس ـ ــان ال ـ ـ ّـدين ب ـ ــن الخطي ـ ــب.كم ـ ــا كان ـ ــت ل ـ ــه قص ـ ــائد ف ـ ــي
)( ١
السالطين تتراوح بين الجودة ّ
َّ
والرداءة.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ و اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي:
 -١اﻟﺘّﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ:
ـتق مــن الفعــل حصــل وهــو ":الحاصــل مــن كــلّ
ّالتحصــيل مشـ ّ
ٔ
شــيء :مــا َب ِقـ َـي َو َث َبـ َـت وذهــب مــا ســواه ،يكــون مــن ِالحســاب واالعمــال
ونحوها؛ َح َص َـل َّ
حص ُـل ُح ُص ًـوالّ .
ـيء َي ُ
الش ُ
والتحصـيل :تمييـز مـا يحص ُـل،
ْ
الح َص ُ
واالسم الحصيلة ،و َ
ائل :البقايا  ،الواحدة حصيلة .وقد َح َّصل ُت
ُ
ّ
الش ـ ــيء تحص ـ ــيال .وحاص ـ ــل الش ـ ــيء ومحص ـ ــول ُهّ :
بقي ُت ـ ـ ُـه.ق ـ ــال
ٔ
الفراء)ت٢٠٧ه( في قوله تعالىُ :
وح ِ ّص َل َما ِفـي ُّ
الص ُـد ِور (٢)اي ُب ِّـي َن؛
وقــال غيــرهُ :م ّيـ َـز،وقــال بعضــهمُ :جمـ َـعَ .وت َح َّصـ َـل ّ
الشـ ُ
ـيء َ :ت َج َّمـ َـع وثبــت.
ٔ ِ
ُ ِ
َ
وال ْ
الحاص ــل،وه ــو اح ــد المص ــادر الت ــي ج ــاءت عل ــى مفع ــول
مح ُص ــولِ :
ُ
)( ٣
ُ
والميس ِور و ُ
ُ
وتحصيل الكالمَ :ر ُّد ُه ٕالى محصو ِله.
المعس ِور.
ول
كالمعق ِ

) (1ينظ ـ ـ ـ ــر :اب ـ ـ ــن خل ـ ـ ـ ــدون ،التعري ـ ـ ــف ب ـ ـ ــابن خل ـ ـ ـ ــدون ٣٦٥-٣:و المق ـ ـ ـ ــري،نفح
الطيب.٢٨٦-٢٧٧/٨:
) (2العاديات.١٠:
) (3ابن منظور،لسان العرب ،١٥٣/١١:مادة )حصل(.

دراﺳﺎت

-٢اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻨﻔﺲ:
وع ــن م ــدلول ّالتحص ــيل م ــن وجه ــة النظ ــر اص ــطالحية  ،فه ــو:
ٔ
"مق ــدار المعرف ــة او المه ــارة الت ــي حص ــل عليه ــا الف ــرد نتيج ــة ّالت ــدريب
)( ٤
والمرور بخبرات سابقة".
ٔ
ٔ
عل ـ ـ ــى ا ّن م ـ ـ ــن الترب ـ ـ ــويين م ـ ـ ــن ي ـ ـ ــرى في ـ ـ ــه تل ـ ـ ــك :المعرف ـ ـ ــة او المه ـ ـ ــارة
ٔ
ٔ
المقتبس ــة،التي ه ــي خ ــالف الق ــدرة؛ وذل ــك عل ــى اعتب ــار ا ّن ا ٕالنج ــاز ام ــر
)( ٥
فعلي وليس ٕامكانية.
ٔ
ا ّم ــا بع ــض علم ــاء ال ـ ّـنفس ،في ــرى في ــه ٕانج ــازا يك ــون ف ــي الع ــادة
ًّ
تعليميــا ويعنــي بلــوغ مســتوى معــين مــن الكـفــاءة فــي ّالدراســة ،ســواء فــي
ّ ٔ
ٔ
المدرس ـ ــة او الجامع ـ ــة وتح ـ ـ ّـدد ذل ـ ــك اختب ـ ــارات ّالتحص ـ ــيل المقنن ـ ــة او
ّ ٔ
)( ٦
المدرسين او االثنان معا.
تقديرات
ٔ
ّ
ّ
ّ
كما ان التحصيل الدراسي هو درجة اال كـتساب التي يحققها فـرد
ٔ
ٔ
ٔ
او مســتوى ّالنجــاح الــذي يحــرزه او يصــل ٕاليــه فــي مـ ّـادة دراســية او مجــال
ّ ٔ
ّ
ٔ
تعليمــي او تــدريبي معـ ّـين .فاالختبــارات التــي يطبقهــا االســتاذ علــى طالبــه
ٔ
ٔ
علـ ــى مـ ــدار العـ ــام ّالدراسـ ــي يفتـ ــرض ا ّنهـ ــا تقـ ــيس ّالتحصـ ــيل ّالدراسـ ــي او
ٔ
اال كــاديمي .والهــدف مــن تصــميم هــذه االختبــارات ّالتحصــيلية هــو قيــاس
مــدى اســتيعاب الطـ ّـالب لــبعض المعــارف والمفــاهيم والمهــارات ّ
المتعلقــة
ّ ٔ
ّ )( ٧
ّ
معين او في نهاية مدة تعليمية معينة.
بالمادة ّالدراسية في وقت
ٔ
ويعـ ّـد ّالتحص ــيل الدراس ــي اله ــدف االس ــاس ف ــي تش ــكيل ّ
عملي ــة
ّ
ـدها،والنجاح فيـه عامـل ذو ٔاثـر كبيـر فـي تكـوين ّ
ّ
الشخصـية
التعلم وتحدي
ٔ
ٕاذ يتبعــه عــادة الثقــة بـ ّ
ـالنفس واالرتيــاح؛ امــا الرســوب والفشــل المتكـ ّـرر،
ٔ
ٓ
فيتبع ــه ع ــادة تاني ــب ال ـ ّـنفس ونق ــد م ــن االخ ــرين .وك ـ ّـل ه ــذه العوام ــل
ّالنفسية ّ
ستؤثر بشكل حاسم على عملية التحصيل.
ﻞ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
 -٣اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﻇ ّ
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ ﺧﻠﺪون:
ٔ
عـ ّـد ّاتبــاع ّ
ْ
الطريقــة الجزئيــة فــي التحصــيل والتبليــغ مــن ان َســب
ٔ
ٔ
ٔ
االسـ ــاليب التربويـ ــة قـ ــدرة علـ ــى التواصـ ــل بـ ــين االجي ـ ــال فـ ــي راي ابـ ــن
ٔ
ٔ
خلدون.فقد عقد لذلك ً
فصال في مقدمته بعنوان)في ا ّن كـثرة التاليف في
ٔ
ٔ
َ
العلــوم عائقــة عــن التحصــيل( ،جــاء فيــه":اعلـ ْـم ا ّنـ ُـه ّممــا ا َضـ َّـر ّ
بالنــاس فــي
ُ َّ ٓ
ليف واخ ـ ـ ـ ُ
ـتالف
ـوف عل ـ ـ ــى ُغايات ـ ـ ـ ِـه كـث ـ ـ ــرة التُـ ـ ــا ِّ
تحص ـ ـ ــيل العل ـ ـ ـ ِـم والوق ـ ـ ـ ِ
ُ
ُّ
ُ
َ
ّ
االص
ـتعلم والتلميــذ
ـطالحات فـي التعلــيم ،وتعـدد طرقهـا ،ثــم مطالبـة الم ِ
ِ
باستحضــار ذلــك.وحينئـ ٍذ يسـ َّـل ُم لـ ُـه منصـ ُـب التحصــيلَ ،
فيحتـ ُ
ـاج المـ َـتع ِّل ُم
ِ
ٔ ٔ
حفظهــا ِّكلهــا او اك َـث ِرهــا ومراعـ ِـاة ُط ُرقهــا.وال يفــي ًعمـ ُـر ُه بمــا ُكـ ِتـ َـب فــي
ٕالــى ِ
ْ
ُ
َّ
ُ
ُ
َّ
َ
ـدة ٕاذا تجـ ـ ـ ــرد لهـ ـ ـ ــا ،فيقـ ـ ـ ــع القصـ ـ ـ ــور وال بـ ـ ـ ــد دون ِرتبـ ـ ـ ـ ِـة
ـناعة واحـ ـ ـ ـ ٍ
صـ ـ ـ ـ ٍ
ـاج الــى تمييــز )طــرق القــدماء( ُ
وطـ ِرق المتـ َٔـا ِ ّخرينَ
التحصــيل...وثـ َّـم ٕا َّنـ ُـه ُي ْح َتـ ُٕ
عــنهم ،واال َ
حاطـ ِـة بــذلك ِّكلــه .ٌ.. ،وال ِمـ َـت َع ِّل ُم ُم َط َالـ ٌـب ْ
جميعهــا
ٕ
باستح َضـ ِـار ّ ِ
والع ُمـ ُـر ينقضــي فــي واحــد منهــا .ولــو َ
المع ِل ُمـ َ
وتمييــز مــا بينهــاُ ،
اقت َصـ َـر َ
ـون
ِ
َ ٔ
بالم َت َع ِّل َ
ُ
لكان اال ُمر دون ذلك بكـثي ٍـر،
المذهب َي ِة فقط،
المسائل
على
مين
ً ْٔ ِ َ ُ ِ
ً
َ
َّ
وكــان َّالتعلـ ُـيم سـ ْـهال وماخــذ ُه قريبا؛ولك َنـ ُـه ٌ
داء ال يرتفـ ُـع الســتقر ِار َالع َوائـ ِـد
عليه،فصــارت َّ
ويمثـ ُـل ٔايضــاً
نقلهــا وال ُ
كالطبيعــة التــي ال يمكـ ُـن ُ
تحويلهــاَّ .
ِ
ْ
ّ
ـاب سـ ـ ــيبويه)ت١٨٠هـ ـ ـ ـ(ِ ،وجميـ ـ ـ ِـع مـ ـ ــا ُكـ ِتـ ـ ـ َـب
ِعلـ ـ ـ ُـم َالع َر ِب َيـ ـ ـ ِـة مـ ـ ــن كـتـ ـ ـ ِ
) (4عبد الرحمن العيسوي،علم النفس بين النظرية والتطبيق.١٦٦:
)(5فاخرعاقل،معجم علم النفس.١٦-٤:
) (6عبد المنعم الحفني ،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي.٥:
)(7صالح الدين محمود عالم،القياس والتقويم التربوي والنفسي.٣٠٦-٣٠٥:

َْ َ ّ َ ٔ ُ
ـريين ُ
ـه،وطرق َالب ْص ـ ـ َ
والك ـ ـ ِّ
ين واال َندلس ـ ـ ِّـيين م ـ ــن
ادي
علي ـ ـ
ِ
ـوفي ّين والبغ ـ ــد ِ
َٔ
ـدهم،وطرق ُالم َت َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ـب )ت٦٤٦ه ـ(
بعـ
ـ
اج
الح
ـن
ـ
ب
ا
ـل
ـ
ث
م
رين
خ
ـا
ـ
والمت
مين
ـد
ـ
ق
ِ
ِ
ِ ُ َ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ
َ
ُ
واب ـ ِـن مال ـ ٍـك)ت٦٨٢ه ـ ـ( وجمي ـ ِـع م ــا كـ ِت ــب ف ــي ذل ــك.وكي ــف يطال ــب ب ــه
ْ ٔ
المـ َـت َع ّل ُم َ ،
وينقضــي ُع ُمـ ُـر ُه َ
دونـ ُـه ،وال َيط َمـ ُـع ا َحـ ٌـد فــي َالغ َايـ ِـة منـ ُـه ٕا َّال فــي
ِ
)( ٨
َّ
القليل الن ِاد ِر؟! "
ِ
ّ
ّ
ز
فلعـ ّـل ابــن خلــدون قصــد بــذلك التــدريب المــو ع الــذي يخضــع
لفترات متباعدة تتخللها فترات من ّالراحـةٔ .امـا التـدريب ّ
المركـز ،فيـتم فـي
ٔ
وقت واحـد وفـي دورة واحـدة ،وقـد وجـد انـه يـؤدي ٕالـى التعـب والملـل،
ٔ
ويكـون عرضـة للنسـيان؛ وذلـك الن فتـرات الراحـة التـي تتخلـل التــدريب
)( ٩
المو ّزع تؤدي ٕالى تثبيت ما يتعلمه الفرد.
ٔ
علــى ا ّن ّالتحصــيل التربــوي عنــده تحكمــه عـ ّـدة عوامــل نفســية
ٔ
ٔ
واخ ــرى اجتماعي ــة ،ترج ــع ٕال ــى طبيع ــة الف ــروق الفردي ــة او ٕال ــى طبيع ــة
ٔ
ّ
ّالتوجيه الذي قـد يحي ــي ّالرغبـة فـي ّالدراسـة او ّالنفـور منهـا ،وكـل هـذا قـد
ٔ
ٔ
ّ
يؤثر على ّ
نوعية ّالتحصيل سلبا او ٕايجابا (١٠).وهو ما انتهـى ٕاليـه االسـالف
ٔ
ٔ
قبلـ ـ ـ ــه وم ـ ـ ـ ــنهم اب ـ ـ ـ ــو بك ـ ـ ـ ــر احم ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــن ثابـ ـ ـ ــت الخطي ـ ـ ـ ــب
البغدادي)ت٤٦٣ه ـ( الـذي تنـاهى ٕاليـه قـول ابـن عبـاس)ت٦٨ه ـ(،رضـي
ٔ
)(١١
العلم ك ٌ
ﷲ عنهُ :،
ـثير ،ولن تعيه ُقلوبكم ،ولكن ابتغوا احسنه"...
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وي ــذكر ف ــي ه ــذا الص ــدد" ا ّن اب ــا زي ــد االنص ــاري) ت٢١٥ه ـ ـ(راى
جيــد الحفــظ ِل ُم َلــح ٔاالخبــار ،ال ّ
ُرجـ ًـال حســن العلــم ،كـثيــر الروايــةّ ،
يتمثــل
بحس ــن ،وال يستش ـ ُ
بجي ــد ،فق ــال:ك ـ ٔـان وﷲ ُ
ـهد ٕا ّال ِّ
ٕا ّال َ
علم ــه م ــن ظه ــور א
الــدفاتر-قــال المعــافى ب ــن زكريــا الجريــري ) ت ٣٩٠هـ ـ( :يري ــد بــه ظ ـور
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الـ ـ ـ ّـدفاتر ال يكـتـ ـ ـ ُـب عليهـ ـ ــا ٕا ّال َٔاال َ
حسـ ـ ــن" (١٢).وهـ ـ ــو مـ ـ ــا حـ ـ ــدا
ïãbrÛa@…†ÈÛa
الم ـ ٔـامون)ت٢١٩ه ـ ـ( ٔان يوص ــي بع ــض بني ــه بقول ــه":اك ُـت ــب ٔا َ
حس ــن م ــا
ّ ٔ
)(١٣
تسمع ،واحفظ ٔا َ
وحدث باحسن ما تحفظ".
حسن ما تك ُـتب،
ٔ
ولــئن ٔاثبتــت التجــارب ٔان ّ
الطريقــة الكليــة افضــل مــن الطريقــة
ٔ
الجزئية؛ النه ّكلما كان الموضوع المراد تعلمه متسلسال تسلسال منطقيـا
ٔ
او طبيعي ــا كلم ــا س ــهل تعلم ــه ،فالموض ــوع ال ــذي يك ـ ّـون وح ــدة طبيعي ــة
ٔ
يكــون اســهل فــي تعلمــه بالطريقــة الكليــة عــن الموضــوعات المكونــة مــن
ٔ
)(١٤
اجزاء ال رابطة بينها.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
-١اﻻﺻﻄﻼح واﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺠﻢ واﻟﺪﻻﻟﺔ:
ٔ
ورد الفعـ ــل ) اصـ ــطلح( فـ ــي المعـ ــاجم العربيـ ــة علـ ــى انـ ــه ٕازالـ ــة
ٔ
ٔ
)(١٥
الخالف و اصلحوا على االمر  :تعارفوا عليه.
ٔ
ا ّما االصطالح ،فهو ّاتفاق القـوم علـى تسـمية الشـيء باسـم مـا ،ينقـل عـن
ٓ
ٔ ٔ
وضــعه اال ّول او معنــاه اللغــوي المســتعمل عــادة ٕالــى معنــى اخــر خــاص
ٔ
ٔ
ٔ
يصطلح عليه  ،لمناسبة بينهما او مشابهتهما في وصف او غيرها (١٦) .ا ّمـا
المصــطلح فــي اللغــة العربية،فمصــدر ميمــي للفعــل ) اصــطلح( مــن مــادة
) (8ابن خلدون،المقدمة .٥٢٨-٥٢٧:
) (9عبد الرحمن العيسوي،علم النفس بين النظرية والتطبيق.١٩٨-١٩٧:
) (10المصدر السابق.١٩٨ :
) (11الخطيب البغدادي ،تقييد العلم.١٤١:
) (12المصدر السابق.١٤١:
) (13المصدر السابق نفسه.
)(14عبد الرحمن العيسوي،علم النفس بين النظرية والتطبيق.١٩٩-١٩٨:
ٓ
) (15ينظر :الفيروزابادي،القاموس المحيط ،٢٤٣/٣:مادة) الصالح(.
) (16الشريف الجرجاني،التعريفات.٤٤:

دراﺳﺎت

ٔ
)صــلح(  ،وق ــد ح ــددت المع ــاجم العربي ــة دال ل ــة هــذه الم ــادة با ّنه ــا ض ــد
ٔ
"الفســاد " ودلــت النصــوص العربيــة علــى ان كلمــات هــذه المــادة تعنــي
ٔ
ايضــا  :االتف ــاق(١٧).وب ــين المعنيــين تقــارب دال لــي ٕفاصــالح الفســاد بــين
)(١٨
القوم ال ّ
يتم ٕا ّال باتفاقهم.
وعل ــى ه ــذا فالمصـ ــطلح ه ــو اللف ــظ الـ ــذي يتف ــق العلم ــاء علـ ــى
اختي ــاره لي ــدل عل ــى ش ــيء مح ــدود ف ــي ع ــرفهم  ،يتمي ــز ب ــه م ــن س ــواه ،
فينتقل من معناه اللغوي ٕالى المعنى االصطالحي.
وقــد التصــق االصــطالح بالمواضــعة  ،و داللتهــا ٕالــى االصــطالح
ٔ
اميــل و هــي تعنــي معنــاه  ،و هــو مــذهب ذكــره ابــن جنـ ّـي )ت ٣٩٢هـ ـ( ،
ٔ
ٔ
فق ــالٕ ":ا ّن اص ــل اللغ ــة ّالب ــد في ــه م ــن المواض ــعة ...وذل ــك ك ــا ّن يجتم ــع
ٔ
ٔ
حكيمــان او ثالثــة فصــاعدا  ،فيحتــاجوا ٕالــى ا ٕالبانــة عــن االشــياء،فيضــعوا
لكل منهـا ِسـمة ولفظـا ٕ ،اذا ذكـر عـرف بـه مـا ُمس ّـماه ،ليمتـاز مـن غيـره،و
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
ُليغنــي عــن ٕاحضــاره ٕالــى مـراة العــين ،فيكــون ذلــك اقــرب واخـ ّـف واســهل
من ّ
)(١٩
تكلف ٕاحضاره ،لبلوغ الغرض في ٕابانة حاله".
ٔ
وهـ ــو امـ ــر ذكـ ــره التـ ــاج السـ ــبكي)ت٧٧٧هـ ـ ـ(فـ ــي شـ ــرح منهـ ــاج
البيضاوي ،فقالْ ":
الوض ُع عبارة عـن تخصـيص الشـيء بالشـيء ؛ بحيـث
ٕاذا ُٔاطل ـ َـق ٔاال َّو ُل ُفه ــم من ــه الث ــاني.ق ــال :وه ــذا تعري ـ ٌـف س ـ ٌ
ـديدٕ ،فا ّن ــك ٕاذا
)(٢٠
قائم ٌ
ٔاطلقت قولك" ٌ
زيد" ُفهم منه ُص ُدور ُ
القيام منه".
وهو ما عبر عنه ابن خلدون بقوله" :ثم لما كانت العرب تصـنع
الشيء لمعنى على العموم  ،ثم تستعمل في ٔاالمور الخاصة ٔالفاظا ٔاخـرى
خاص ــة به ــا  ،ف ــرق ذل ــك عن ــدنا ،ب ــين الوض ــع و االس ــتعمال،و احتج ــاج
ٔ
ٔ
الناس ّالناس ٕالى فقه في اللغة عزيز الماخـذ ،كمـا وضـع االبـيض بالوضـع
ٔ
العــام لكــل مــا فيــه بيــاض ،ثــم اخــتص مــا فيــه مــن خيــل باالشــهب،و فــي
ٔ
ٔ
ٔ
ا ٕالنسان باالزهر  ،و من الغنم بـاالملح ،حتـى صـار اسـتعمال االبـيض فـي
ٔ
هــذه ّكلهــا لحنـ ًـا و خروجـ ًـا عــن لســان العــرب" (٢١)،االمــر الــذي يــدلل علــى
ٔ
انــه فــي العربيــة اصــطالحات كـثيــرة بعضــها عــام و بعضــها خــاص  ،و ّكلهــا
)**(
)**(
تــدخل ضــمن ٕاطــار تطــور المعنــى مــن ا ٕالطــالق ٕالــى التقييــد و مــن
)**(
التعميم)**( ٕالى التخصيص.
) (17ينظر:ابن فارس،معجم مقاييس اللغة ،٣٠٣/٣:مادة) صلح( .
ٓ
) (18ينظر :الفيروزابادي،القاموس المحيط ،٢٤٣/٣:مادة) الصالح(.
) (19ابن ّ
جني ،الخصائص.٤٤/١:
) (20السيوطي،المزهر.٣٨/١:
) (21ابن خلدون،المقدمة.٥٤٩:
التقر ُن به ٌ
)**(هو ٔان يذكر الشيء باسمه َ
صفة ،وال َش ْـر ٌط ،وال زم ٌـان ،وال مكـان ٌ،وال
عـ ٌ
ـدد وال شــيء يشــبه ذلــك).ينظــر:ابــن فارس،الصــاحبي فــي فقــه اللغــة ٢٠٠:وينظــر:
ٔ
الكـفوي،الكليـ ــات،٢١٧/١:مـ ــادة)ا ٕالطـ ــالق( .اي ذلـ ــك اللفـ ــظ المجـ ـ ّـرد ّممـ ــا يعـ ـ ّـي ُن
المعنى والـذي ِيص ُّـح وقوعـه علـى مدلولـه دون اجتمـاع تلـك الشـروط ّ
والصـفات ،وهـو
ٔ
نــوع مــن دال لــة اال لفــاظ) .ينظــرُّ :الر َّماني،رســالتان فــي اللغــة  ٧٠:وينظــرٔ :احمــد محمــد
قدور،المدخل ٕالى فقه اللغة العربية.٢١٧:
ً
ٔ ُ
ـفات ،
بقرين من بعض ما ذكرنـاه مـن ش ٍ
ـروط وص ٍ
)**(هو ان يذكر الشيء ابن ًوصوال ٍ
فيك ـ ــون ذل ـ ــك القـ ــرين زائ ـ ــدا ف ـ ــي المعن ـ ــى ).ينظ ـ ــر:ابـ ــن فارس،الص ـ ــاحبي ف ـ ــي فق ـ ــه
اللغة ٢٠٠:والرماني:رسالتان في اللغة .(٧٠:فقد الحـظ اللغويـون ٔا ّن هنـاك نوع ًـا مـن
ٔاال لفاظ ّ
اليصح وقوعه على مدلوله مالم تجتمـع لـه شـروط ٔاو صـفات ؛ فهـذا ّ
المقيـد ،
ٔ
ٔ
وه ــو ن ــوع م ــن دال ل ــة اال لف ــاظ )ينظ ــر:احم ــد محم ــد قدور،الم ــدخل ٕال ــى فق ــه اللغ ــة
َ
العربيــة .(٢١٧:ومــن ذلــك قــول القائــل ":زيـ ٌـد ل ْيـ ٌـث "مشـ ِّـب ًها ٕا َّيـ ُـاه بليــث فــي شــجاعته.
فلو قال" :هو ّ
الحرب" فقد زاد " َ
كالل ِ َ
الح ِر َب" وهو َالغ ْضـبان الـذي ُح ِـر َب فريس َـت ُه،
يث ِ ِ
ٔ
ٔاي ُس ـ ـ ِل ِبها .ف ـ ٕـاذا ك ــان ك ــذا ك ــان ادهـ ــى ل ــه.ينظ ــر :اب ــن فـ ــارس ،الص ــاحبي ف ــي فق ــه
اللغة.٢٠٠:
)**( ٔاي تعميم الخاص ّ
ويتم ذلك بتوسيع معنـى اللفـظ ومفهومـهٔ ،او نقلـه مـن معنـى
الخ ـ ّ
ـاص ال ـ ّـد ّال علي ــه ٕال ــى معن ــى ٔاع ـ ّـم ٔواش ـ َـمل؛)ينظ ــر:محم ــد المبارك،فقـ ــه اللغ ــة

ٓ
و كــال المصــدرين ) اصــطالح( و )مصــطلح( لــم يــرد فــي الق ـران
ٔ
ٔ
الكــريم او فــي الحــديث الشــريف او فــي المعــاجم العربيــة القديمــة العامــة
ومع ّ
تكون العلوم في الحضـارة العربيـة ا ٕالسـالمية تخصصـت دال لـة كلمـة
ٔ
)اص ـ ــطالح( لتعن ـ ــي الكلم ـ ــات المتف ـ ــق عل ـ ــى اس ـ ــتخدامها ب ـ ــين اص ـ ــحاب
التخصــص الواحــد للتعبيــر عــن المفــاهيم العلميــة لــذلك ّ
ّ
التخصــص  ،و
ٔ
ٔ
بهذا المعنى ايضا استخدمت كلمة "مصطلح" و اصبح الفعل ) اصـطلح(
ٔ
)(٢٢
يحمل ايضا هذه الداللة الجديدة المحدودة.
ٔ
ومصــطلحات كــل علــم تاليــة لــه فــي الوجــود بالضــرورة فبعــد ان
ٔ
ٔ
يوجــد الشــيء،يحتــاج ٕالــى تســميته  ،فيختــار لــه علمــاء اال ّمــة مــن الفــاظ
ٔ
ٔ
اللغــة ّاللفــظ الــذي يناســبه علــى اســاس ان العالقــة بــين المعنــى اللغــوي
ٔ
وهو االصل و المعنى االصطالحي،و هو الداللة الجديدة العارضة.
-٢اﻟﺴﻴﺎق ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺪﻻﻟﺔ:
ٔ
ال ـ ـ ـ ـراء والسـ ـ ـ ــين والـ ـ ـ ــواو والقـ ـ ـ ــاف اصـ ـ ـ ـ ٌـل واحـ ـ ـ ـ ٌـد،وهو َحـ ـ ـ ـ ْـدو
َّ
ّ
َ
الشـ ــيءُ .يقـ ــالَ :سـ ـ َـاق ُه َي ُسـ ـ ُـوقه َسـ ـ ْـو ًقاَ ُ َ ّ ِ .
اب.
والسـ ــيقة:مـ ــا ُ اسـ ـ ِـت ّيق مـ ــن الـ ــد َو ّ ِ
ٔ
ْ
ْ
َٔ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُويقــالُ :ســقت ٕالــى المـرا ِة َصداقها،وا َســقت ُهُّ .
والســوق مشــتقة ٌ مــن هــذاِ ،ل َما
ٔ
ٌ
ُ
ُي َسـ ـ ـ ُ
َّ
ـ
ـ
ـ
س
ا
ـاق ٕاليهـ ـ ــا مـ ـ ــن كـ ـ ـ ّ ِـل شـ ـ ــيءٍ  ،والجمـ ـ ــع
ـواق.والسـ ـ ــاق ل ٕالنسـ ـ ــان
وغيره،والجم ـ ـ ـ ُـع ُس ـ ـ ـ ٌ
ـوقٕ ،ا ّنم ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ّـم َيت ب ـ ـ ــذلك ٔال َّن الماش ـ ـ ــي ْين َس ـ ـ ــاقُ
ـاق ُ
وس ـ َ
عليه ــا"(٢٣).وم ــن المج ــازَ :س ـ َ
ﷲ ٕالي ـ َـك خي ـ ـ ًراَ ،
ـاق ٕاليه ــا َالم ْه ــر،
َ
َ
َ
ّ ُ َّ َ َ َٔ َ ْ
َ
ُ
َ
َ
َ َ َ
َوســاقت الـ ِـر ْيح َالســحاب ُ ،واردتً هـ َـذه الــذار بــثم ٍن فسـ ُـاقها ﷲ ٕاليــك بــال א
ـوت ،وف ـ ُ
ث َم ــنُ ،
ـالن ف ــي س ـ ِـاق ِة
والمح َت ٓض ـ ُـر َي ُس ــوق ِس ـ َـياقا:ن ــز َع ع َن ــد َالمَ ـ ِ
ِ
ُ
َ
ائق،وت َس ــاوق ِت ا ٕال ِب ــل:تت َاب َعْ ــت،وهو 62
َالع ْس ـ َـك ُر :ف ــي اخ ــره وه ــو جم ــع َس
ـوق الح ـ َ
َي ُس ـ ُ
ـديث عل ــى َس ـ ٔـو ِق ِه :عل ــى
ـديث َٔا ْح َس ـ َـن س ـ َـياق ،وج ْئ ـ ُـت بالح ـ
ïãbrÛa@…†ÈÛa
ه،وقام علــى ســاق فـ ِـي َحـ ٍـاج َ◌ ِتي :اذا َجـ َّـد فيهــا َِ ،وقـ َـر َع لالمــر َســاق ُهَ
َسـ ْـر ِد َ
ٕ
ُ
وظ ْن ُب َوب ُه)*(َ :ت َش َّـم َر ل ُ ٍـه َ
وج َـد في ِـه َول ْـم َي ْف ُت ْـر )َ (٢٤
،وو َل َـدت فالنـة ثالث َـة َب ِنـينَ
ٔ
وسـ ُ
ُ ُ
ـض لــيس بيــنهم جاريـ ٌـة ُ
ـوق
علـ َـى سـ ٍ
ـاق ْ َوا ُحــد:اَي بعضـَـهم ُفـ ُـي) ٕاثـ(٢٥ـر بعـ ٍ
ٔ
َ
ْ
ـ
ت
الق
ـة
ـ
م
و
ح
ـال ،وو َســطه .وهــذه المعــاني جميعهــا التعــدو ان
الحــر ِب َِ ً ِ ُ ً ْ :
تكون حدوا وتتابعا .
وخصــائص العربيــة ٢١٨:وعــاطف مــدكور،علم اللغــة بــين الت ـراث والمعاصــرة.٢٨٩:
بحيث" ُتسـتعمل الكلمـة ّالد َّالـة علـى ف ْـرد ٔاو علـى ٔافـراد الجـنس ٔاو ٔانواعـه ّ
للدال لـة علـى
ٍ
ٔافراد كـثيرين ٔاو على الجنس ِّكله" .عبد العزيز مطـر،لحن العامـة فـي ضـوء الدراسـات
اللغوي ـ ــة الحديث ـ ــة ٣٧٥:ورمض ـ ــان عب ـ ــد التواب،التط ـ ــور اللغ ـ ــوي ،مظ ـ ــاهره وعلل ـ ــه
وقوانينه.١١٧:
)**( يقــوم تخصــيص ّالدال لــة بتحويــل مجالهــا مــن المعنــى العــام ٔاو ّ
الكلــي ٕالــى المعنــى
الجزئي،ويسـ ّـمى ٔايضـ ًـا بتقلــيص الدال لــة .و يعنــي ٔايضـ ًـا قصـ ُـر المعنــى العـ ّـام علــى بعــض
ٔاف ـراده وتضــييق شــموله،ذلك ٔا ّن مــدلول الكلمــة ّ
يتغيــر تبعـ ًـا للحالــة التــي يكـثــر فيهــا
ّ
استخدامها.فكـثرة استخدام اللفظ ّ
العام في بعض ما يدل عليه يزيل مع تقادم العهد
عموم معناه ُ ،
ويقصر مدلوله على الحاالت التـي شـاع فيهـا اسـتعماله فيكسـب داللتـه
ٔ
ٔ
المركزيــة ظـ ً
ً
ّ
ـالال جديــدة تــؤدي ٕالــى تخصــيص معناهــا فــي اغلــب االحيــان .ينظــر:محمــد
المبارك،فقــه اللغــة وخصــائص العربيــة ٢١٩:وعــاطف مــدكور،علم اللغــة بــين التـراث
ٔ
والمعاصـ ـ ــرةٕ ٢٨٨:واب ـ ـ ـراهيم ٔانـ ـ ــيس ،دال لـ ـ ــة اال لف ـ ــاظٔ ١٠٧:واحمـ ـ ــد عبـ ـ ــد ال ـ ــرحمن
حماد،عوامل التطور اللغوي.١٣٥:
ٔ
) (22محمود فهمي حجازي،االسس اللغوية لعلم المصطلح.٨:
) (23ابن فارس،معجم مقاييس اللغة،١١٧/٣:مادة) سوق(.
ْ
)*( ُّ
الظ ْن ُب ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـوبَ :حـ ـ ـ ـ ْـر ُف َّ
السـ ـ ـ ـ ِـاق مـ ـ ـ ــن ُقـ ـ ـ ـ ُـد ٍم َحـ ـ ـ ـ ْـر ُف َعظ ِمـ ـ ـ ــه َاليـ ـ ـ ــابس.ِ.ينظ ـ ـ ـ ـ ــر:
ٓ
الفيروزابادي،القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاموس المحـ ـ ـ ـ ــيط١٠٣/١:و ابـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس،معجم مقـ ـ ـ ـ ــاييس
اللغة،٤٧٠/٣:مادة )ظنب(.
ٔ
ٔ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ّ
َّ
َ
ي
) (24ينظ ــر:المي ــداني،مجمع االمث ــال .٩٣/٢:وم ــن امثلت ــه":ق ــد ش ــمرت فش ـ ِـم ِر "
ّ
ـث علـى ِالج ِـد فـي ٔاالمـر.و" َق َـد َح فـي َس ِـاق ِه" ُ
،ويض َـر ُب ِل َم ْـن َي ْع َم ُـل ِف َيمـا
ويضرب فـي الح ِ
َي ْك َر ُه َص ِاح ُب ُه".
ٔ
) (25الزمخشري،اساس البالغة ،٣١٤:مادة) سوق(.

دراﺳﺎت

ٔا ّم ــا م ــن حي ــث االصطالح،فالس ــياق ي ـ ًّ
ـدل عل ــى تت ـ ُـابع الك ــالم
ـوار الكلمــات فــي َّالت ُ
ٔواســلوبه الــذي يجــري عليــه)،(٢٦ويقصــد بــه ِجـ ُ
الصــق
للج َمـ ــل فـ ــي الملفـ ــوظٔ ،اي مـ ــا يسـ ـ ُـبقها ومـ ــا ُ
ُّالر ْكنـ ــي الـ ــذي ُ
يلحقهـ ــا مـ ــن
ـادة مــا تعـ ّـد العوامــل الصــوتية النحويــة ّ
والصــرفية فــي تركيــب
مفــردات.وعـ
الكــالم مظهـ ًرا ٍسـ ً
ـياقيا ٔاو تركيبـ ًـا (٢٧).كمــا ُيقصــد بــه مــا يصــاحب اللفــظ ممــاّ
يســاعد علــى توضــيح المعنــى وقــد يكــون التوضــيح بمــا َتـ ِـر ُد فيــه اللفــظ مــن
االس ــتعمال؛ وق ــد يك ــون م ــا يص ــاحب اللف ــظ م ــن غي ــر الك ــالم ِ ّ
مفسـ ـ ًرا
ٓ ٔ
للكالم؛ وقد تكون العالقة بـين هـذا الكـالم وبـين كـالم اخـر او غيـر كـالم
مدعاة الى استعمال اللفظ ّ
بالطريقة التي يستعمل بها في اللغة (٢٨).وهـو
ًٕ
ٔ
بـذلك" جس ٌـم ح ٌّـي او مجموعــة مـن المواقـف وا ٕالمكانـات المتفاعلة،وفيــه
ّ )(٢٩
تقاطعات مستمرة".
ٔ
ً
ببعض في كلمة
ٔ ومن مظاهر ذلك مثال مجاورة االصوات بعضها ٍ
ّ
ـياق واحــد قــد يــؤدي ٕالــى
واحــدة او فــي ٔ كلمتــين ،فالتقــاء صــوتين فــي ّ سـ ٍ
ً ٔ
التصـ ّـرف فــي احــدهما با ٕالبــدال؛ ٕاذ لــيس كــل حــرف صــالحا الن يجــاوره
ُ ٓ
ٔ
ـرف اخـ ُـر.كمــا ا ّن شــكل المقطــع ومخــرج الحــرف وصــفاته والملحق ــات
حـ
الصرفية وغير ذلك هـي العوامـل التـي تح ّـدد ورود حـرف بعينـه فـي موقـع
ٔ
)(٣٠
بعينه او عدم وروده.
 -٣اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ ﺧﻠﺪون:
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ّ
وه ــو م ــا اطل ــق علي ــه االداء واالس ــلوب ،فا ّك ــد ان ــه" عب ــارة ع ــن
الم ْنـ َـوال الــذي ُي ْن َسـ ُـج فيــه ّالتركيــب ٔاو َ
القلـ ُـب الــذي ُيفـ َـر ُغ ،و ال يرجــع ُ ٕالــى
ِ
ٔ
ٔ
الكالم باعتبار ٕافادته اصل المعنى الـذي هـو وظيفـة ا ٕالعـراب،اي ّالنحـو،
وال باعتب ــار ٕافادت ــه كم ــا المعن ــى م ــن َخ ـ ّ
ـواص التركي ــب ال ــذي ه ــو وظيف ــة
البالغــة والبيــان ،وال باعتبــار الــوزن كمــا اســتعمله العـ ُ
ـرب فيــه الــذي هــو
يرجع ٕالى صورة ذهنية للتراكيـب المنتظمـة ّكليـةً
وظيفة َالعروض  ،و ٕا ّنما ُ
ٍ
الصـورة التـي ُ
ـاص  ،وتلـك ُّ
ينتزعهـا ال ِّـذ ْه ُن
باعتبار انطباقهـا علـى ٔتركْي ٍ
ـب خ ّ ٍ
ٔ
مــن اعيـ ِـان التراكيــب واشخاصــها ويعيــدها فــي الخيــال كالقالــب والمنــوال
ّثم ينتقي التراكيب َّ
الصحيحة عند العرب باعتبار ا ٕالعراب والبيان ُ
فير َّصها
َ
ّ
ْ
َّ
والنسـ ُ
َر ّصـ ًـا  ،كمــا يفعــل ُ َالب َّنـ ُـاء فــي القالــب َّ
ـاج فــي ِالمنــوال حتــى يتسـ َـع
القالـ ُـب بحصــول التراكيــب الوافيــة بمقصــود الكــالم ووقـ َـع علــى ُّ
الصــورة
ّ
ـه،فا ّن لكـ ّ ِـل فـ ٍّـن مــن الكــالم
الصــحيحة باعتبــار َم َلكـ ِـة ِّاللســان
العربــي فيـ ٕ
ٔ
)(٣١
ُ
ٔا َ
ساليب ُّ
تختص فيه وتوجد فيه على انحاء مختلفة".
فالسياق عند ابن خلدون هو تلك العالقة المشتجرة بين جمـل
ـنص وعباراتــه وتجــاوب ٔاالصــداء التــي يصـ ُ
الـ ّ
ـدرها كـ ُّـل قسـ ٍـم منهــا فــي طــرف
ْ
ُ ٓ
ٔ
َّ
ّ
َ
ُ
َفيلق ـ ـ ــاه ط ـ ـ ــرف اخ ـ ـ ــر ليتض ـ ـ ــح ويتكام ـ ـ ــل .كم ـ ـ ــا ان مص ـ ـ ــطلح" مق ـ ـ ــام"
ـتفهم للتجرب ــة م ــن خ ــالل ّ
) (Contexteيعن ــي ه ــذا ال ـ ّ
مكون ــات العم ــل
ِ
ا ٕالب ـ ــداعي.فالكلم ـ ــات ال يق ـ ــف م ـ ــدلولها عن ـ ــد تل ـ ــك ا ٕالش ـ ــارة ّ
والش ـ ــرحفي
المعجــم) ّالدال لــة المعجميــة(بــل نبحــث عــن" الـ ّـدالالت ّالنحويــة"المضــافة
ٕالى ّالداللة ّ
العامة و" ّالدال لـة ّ
الصـرفية"وهـي رمـز صـوتي وشـكلي)الكـتابـة(
ٓ
)ٕ (26ابراهيم ٔانيس واخرون،المعجم الوسيط،٤٦٥/١:مادة)ساق(.
) (27عدنان ذريل،اللغة والداللة١٦٠:وينظر :تامر سلوم،نظرية اللغة والجمال في
النقد العربي.١٧٦-١٣:
) (28محم ـ ــد ٔاحم ـ ــد ٔاب ـ ــو الفرج،المع ـ ــاجم اللغوي ـ ــة ف ـ ــي ض ـ ــوء دراس ـ ــات عل ـ ــم اللغ ـ ــة
الحديث.١١٦:
ّ
) (29تامر سلوم،نظرية اللغة والجمال في النقد العربي .٣١٨:
) (30تمام حسان،مناهج البحث فـي اللغـة١٦٣:وتـامر سـلوم،نظرية اللغـة والجمـال
في النقد العربي.٤٥-٤٤:
) (31ابن خلدون،المقدمة.٥٧١-٥٦٩:

ٔ
لشـ ــيءٍ مـ ـ ّـاد ٍي ٔاو لمفهـ ـ ٍـوم ٔاو فكـ ـ ٍـرة ٔاو عالقـ ـ ٍـة ُتـ ـ َ
ـدرك بالـ ـ ِّـذهن والتا ُّمـ ــل ال
ٔ
س.كما نواجه عالقات اخرى هي"الموقعية" ) (Situationوتعني مـا
ِ
بالح ّ ِ
ٔ
ّ
ّ
ّيتصل بالزمان والمكان واالشخاص وا ٕالطار الذي تتحقق فيه الحـوادث،
ـادة ٔاو ُنقصـ ً
فتتبلـور هاهنــا "دال لــة ســياقية"قـد تختلــف زيـ ً
ـانا علــى مــا كانــت
عليــه قـ ً
ـديما فــي ٔاالزمنــة الغــابرة ٔاو فــي بيئــات ٔباعيانهــا.فهــي تعــيش تطـ ّـوراً
ٔ ٍ
داللي ـ ـ ًـا ينبغـ ـ ــي التنبيـ ـ ــه ٕالي ـ ــه لـ ـ ـ َ
ـنفهم ابعـ ـ ـ َـاد اللغ ـ ــة المشـ ـ ـ ّـكلة للتجربـ ـ ــة
ٔ
ُّ
الش ــعورية،وندرك ض ــرورة التا ّم ــل م ــع"معج ــم المع ــاني"وف ــق خص ــائص
ذاتيــة فيــه تنطلــق بعــد ذلــك لت ّ
فسرخصوصــيته وتفـ ّـرده  ،وهــذا يتضـ ّـم ُن
ٔ
عقد االواصر بين المواد اللغوية والثقافية التي نبع منها العمل المعجمـي
ٔ
وتــا ّطر بهــا.وهكــذا ّيتضــح اســتخدامنا للســياق فــي هــذا البحــث فــي معنــى
ٔ
اوسع بكـثير من معناه اللغوي.
ٔ
وه ــو ب ــذلك ال يس ــتبعد ان يك ــون المقص ــود بالس ــياق مجموع ــة
ٔ
العوامــل وال ًّظــروف االجتماعيــة ّ
وخاصــة الثقافيــة التــي احاطــت وتحــيط
بـ ّ
ـالمتكلم َّ
والس ــامع ل ــذلك ،فه ــي تنع ــت بعوام ــل وظ ــروف مواقفي ــة كم ــا
)(٣٢
يقالٌ :
مواقفي.
سياق
ِ
و الجــدير بالــذكر هنــا صــالح فضــل عـ ّـد تعريــف ابــن خلــدون ٔا ّ
دق
ٔ
ٔ
ٔ
تحدي ــد لالس ــلوب،على ت ــا ّخره ،فق ــال":وم ــن الواض ــح ا ّن ه ــذا المفه ــوم
ٔ
التركيبي الدقيق لالسلوب ٕا ّنمـا اصـطالحي ال لغـوي وسـبق بقـرون دخـول
ٔاالســلوب فــي المصــطلح ّالنقــدي ٔاالوروبــي.فقــد اسـ ُـتخدم منــذ ٔاوائــل القــرن
ٔ
ّالتســع عشــر فــي معجــم"َ "Grimmوو َرد ال ّول مـ ّـرة فــي اللغــة ا ٕالنجليزيــة א
ٔ
ٔ
كمصــطلح عــام١٨٤٦م طبقـ ًـا لقــاموس"اوكســفورد"ودخــل القــاموس ال ّول
)(٣٣
63
ّمرة كمصطلح عام١٨٧٢م".
ٔ
وعلى هذا فالمصطلح عند ابن خلدون ركن ا ٌ
ïãbrÛa@…†ÈÛa
ساس فـي كـل علـم
ٔ
ٔ
ٓ
ٕ ،اذ بـه تسـهل الدراسـة،و يتيسـر تبــادل االراء و االفكـار بـين علمـاء االمــة
ٔ ٔ
الواحــدة  ،و بيــنهم و بــين غيــرهم مــن علمــاء االمــم االخــرى.و بالمصــطلح
ٔ
يك ــون الت ــدوين و الت ــاليف لي ــتم التع ــاون العلم ــي ب ــين علم ــاء العـ ـالم،و
لينتف ــع الخل ــف،بمجه ــود الس ــلف،و عل ــى ذل ــك يق ــوم عل ــم المص ــطلح ،
ٔ
الذي ّ
يعد علم المصـطلح مـن احـدث علـم اللغـة التطبيقـي كونـه ،يتنـاول
ٔ
(٣٤).
االسس العلمية لوضع المصطلحات و توحيدها
ٔ
ولعـ ّـل م ــا اق ـ ّـره ابــن خل ــدون م ــن مب ــادئ منهجيــة م ــا ّيتف ــق م ــع
ٔ
المنهجيــات التــي اصــدرتها المجــامع اللغويــة العربيــة والعلميــة والمعاهــد
ٔ
اللسـ ــانية التـ ــي تتفـ ــق فـ ــي فحواهـ ــا علـ ــى عـ ــدد مـ ــن المبـ ــادئ االساسـ ــية
المعتم ـ ــدة ف ـ ــي اختي ـ ــار المص ـ ــطلحات ووض ـ ــعها،والتي يمك ـ ــن تلخ ـ ــيص
المهم ــة  ،وي ـ ّ
مض ــامينها ف ــي ض ــرورة نه ــوض المص ــطلح به ــذه ّ
ـؤدي دوره
ٔ
ٔ ّ ٔ ّ )(٣٥
المامول منه على خير وجه  ،وفق سمات اهمها اهمها:
ٔ
ٔ
ٔ
ا-ض ـ ــرورة وج ـ ــود عالق ـ ــة مناس ـ ــبة او مش ـ ــاركة او مش ـ ــابهة ب ـ ــين م ـ ــدلول
المصطلح اللغوي ومدلوله االصطالحي،والتي دفعت بالمصط ِلحين ٕالـى
اختيار هذا المصطلح و ٕايثاره على غيره ظاهرة قوية.
ٔ
بّ -
الدق ـ ــة ف ـ ــي تحدي ـ ــد الدال ل ـ ــة والعم ـ ــوم والش ـ ــمول،بمعنى ان يبس ـ ــط
ٔ
المص ــطلح ّ
مظلت ــه عل ــى جمي ــع المس ــائل الت ــي يمك ــن ان تنض ــوي تحت ــه
) (32عدنان ذيل،اللغة والداللة.١٦٠:
ٔ
) (33ينظــر :صــالح فضــل،علم االســلوب مبادئــه ٕواجراءاتــه .٨٣-٨٢:علــى ٔانـ ّـه يمكــن
ٔ
ادراج تعري ــف اب ــن خل ــدون ّ
مؤقت ـ ًـا ض ــمن"االس ــلوبية الس ــياقية"الت ــي يع ـ ّـد ميكائي ــل
ٕ
ٔ
ريفــاتير) (Michael.Rرائــدها .ينظــر:هنــريش بليث،البالغــة واالســلوبية نحــو نمــوذج
سيميائي لتحليل النص.٣٨:
ٔ
) (34محمود فهمي حجازي،االسس اللغوية لعلم المصطلح.١٩:
) (35ينظر:علي القاسمي،مقدمة في علم المصـطلح١٠٨-١٠٦:والمتـولي بـن رمضـان
ٔاحمد الدميري،شفاء الغليل في مصطلح جمل الخليل.٧-٥:

دراﺳﺎت

وتدور في فلكه ،ما دام قد ّ
تحقق فيها المعنـى الـذي انعقـد عليـه هـو ودار
حوله.
جّ -
تجن ــب تع ـ ّـدد ال ــدالالت للمص ــطلح الواح ــد ف ــي الحق ــل الواح ــد؛ ٔالنّ
ٔ
المصطلحات هي االصول التي ُتعالج بموجبها الفـروع والمسـائل الجزئيـة
ٔ
ٔ
ذات ّ
الصــلة ،هــي االصــول التــي تنعقــد فــي الـ ّـنفس علــى امكــن مــا يكــون،
ّ
فيسهل رد الفروع الكـثيرة ٕاليها.
ٔ
ٔ ٔ ٔ
د -توحيـ ــد المصـ ــطلحات،بمعنى ان ياخـ ــذ اربـ ــاب العلـ ــوم انفسـ ــهم فـ ــي
التعبي ــر ع ــن المض ــمون الواح ــد بمص ــطلح واح ــد.وف ــي ذل ــك م ــن الخي ــر
للصناعة العلمية ما فيه ،على ما في ذلك من توفير للوقت والجهد.
اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
**المصحف الشريف.
*ابــن جنــئ ،ابــو الفــتح عثمــان :الخصــائص ،تحقيــق محمــد علــي ّ
النجــار،ط،٢دار
الهدى للطباعة والنشر،بيروت.
*ابن خلدون،عبد الرحمن محمد :
 التعريــف بــابن خلــدون ،ورحلتــه غربـ ًـا وشـ ًـرقا ،دار الكـتــاب اللبنــاني ،دار الكـتــاب
المصري١٩٧٩ ،هـ.
 مقدمــة ابــن خلــدون،ط،٢تحقيــق درويــش الجويــدي ،المكـتبــة العصــرية للطباعــةوالنشر،صيدا ،بيروت١٤١٦ ،هـ١٩٩٦-م.
ٔ
فارس،ابو الحسين ٔاحمد بن زكريا:
* ابن
الص ـ ــاحبي ف ـ ــي فق ـ ــه اللغ ـ ــة و سـ ــنن العـ ــرب ف ـ ــي كالمه ـ ــا ،تحقيـ ــق عم ـ ــر فـ ــاروقالطباع،ط،١مكـتبة المعارف ،بيروت ١٤١٤ ،هـ١٩٩٣ -م.
معج ــم مق ــاييس اللغ ــة ،تحقي ــق عب ــد الس ــالم محم ــد ه ــارون،دار الفك ــر للطباع ــةوالنشر و التوزيع١٩٧٩،م.
* اب ـ ــن منظـ ـ ــور ،جمـ ـ ــال ال ـ ــدين محمـ ـ ــد ب ـ ــن مك ـ ــرم:لسـ ـ ــان الع ـ ــرب،ط،٣دار
صادر،بيروت،لبنان١٤١٤،ه١٩٩٤-م.
* ٔاب ـ ــو الفرج،محم ـ ــد ٔاحم ـ ــد:المع ـ ــاجم اللغوي ـ ــة ف ـ ــي ض ـ ــوء دراس ـ ــات عل ـ ــم اللغ ـ ــة
الحديث،دار النهضة العربية ،للطباعة والنشر ،ط١٩٦٦ ،١م.
ٔ
ٔ
* ٔانيسٕ ،ابراهيم :داللة اال لفاظ،ط،٢مكـتبة االنجلو المصرية ،القاهرة١٩٦٢،م.
* ٔانيسٕ ،ابـراهيم و منتصــر،عبد الحلــيم و الصــوالحي،عطية ،و ٔاحمــد ،محمــد خلــف
ﷲ :المعجم الوسيط،دار الفكر ،بيروت.
ٔ
*بليــث ،هنــريش:البالغــة واالســلوبية نحــو نمــوذج ســيميائي لتحليــل النص،ترجمــة
وتقديم وتعليق محمد العمري،ط ،١منشورات دراسات سال ،البيضاء١٩٨٩ ،م.
* الجرجانئ ،ابـو الحسـن علـي الشـريف بـن محمـد:التعريفات،ضـبط وفهرسـة محمـد
بـ ــن عب ـ ــد الحكـ ــيم القاض ـ ــي،دار الكـت ـ ــاب المص ـ ــري ،الق ـ ــاهرة،ط ،١دار الكـت ـ ــاب
اللبناني ،بيروت١٤١١،هـ١٩٩١-م.
ٔ
* حجــازي ،محمــود:االســس اللغويــة لعلــم المصــطلح،دار غريــب للطباعــة والنشــر
والتوزيع ،تونس.
*حســان ،تمــام:منــاهج البحــث فــي اللغــة ،دار الثقافــة ،الــدار البيضــاء ،المغــرب،
١٤٠٠هـ١٩٧٩ -م.
* الحفني،عب ـ ــد المـ ــنعم:موس ـ ــوعة علـ ــم الـ ــنفس والتحلي ـ ــل النفسـ ــي،ط،٢مكـتب ـ ــة
مدبولي١٩٧٩،م.
ٔ
حماد،احم ـ ــد عب ـ ــد ال ـ ــرحمن:عوام ـ ــل التط ـ ــور اللغ ـ ــوي دراس ـ ــة ف ـ ــي نم ـ ـ ّـو ّالث ـ ــروة
*
ٔ
اللغوية،ط،١دار االندلس للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت١٩٨٣ ،م.
* الخطيب البغدادئ ،ابو بكر ٔاحمد بن علي بن ثابت:تقييد العلم ،تحقيق يوسـف
العش،ط ،٣دار الوعي ،حلب١٣٩٥،هـ١٩٨٨ ،م.
*الــدميري،المتولي بــن رمضــان ٔاحمــد:شــفاء الغليــل فــي مصــطلح جمــل الخليــل،
دراســة للمصــطلحات النحويــة مــن خــالل كـتــاب الجمــل المنســوب ٕالــى الخليــل بــن
ٔاحمد١٤١٢،هـ١٩٩٢-م.
ٓ
* ذري ــل ،ع ــدنان :اللغ ــة والدال ل ــة اراء ونظريات،منش ــورات اتح ــاد الكـت ــاب الع ــرب
بدمشق١٩٨١ ،م.

الرم ٔ
* ّ
اني،ابو علي الحسن بن عيسى :رسالتان في اللغـة  ،منـازل الحـروف -الحـدود،
السـ ّ
تحقيــق وتعليــق وتقــديم ٕاب ـراهيم ّ
ـامرائي ،دار الفكــر للنشــر والتوزيــعّ ،عم ــان ،
ٔ
االردن١٩٨٤ ،م.
* الزمخشـ ٔ
ـري،ابو القاســم محمــودٔ :اســاس البالغــة،دار المعرفــة ،بيــروت١٣٩٩،ه ـ -
١٩٧٩م.
*ســلوم،تامر:نظريــة اللغــة والجمــال فــي النقــد العربــي،ط،١دار الحــوار ،الالذقيــة،
سورية١٩٨٣ ،م.
* السيوطي ،جالل الدين بن عبد الرحمن:المزهر فـي علـوم اللغـة ٔوانواعهـا ،شـرح و
ٓ
ٔ
تعليق محمد احمد جاد المولى و اخرون ،دار الجيل ،دار الفكر للطباعة و النشر و
التوزيع ،بيروت.
* عاقل،فاخر:معجم علم النفس،دار العلم للماليين ،بيروت١٩٧٧،م.
*عبد التواب،رمضان:التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه،ط،١مكـتبة الخـانجي
بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض١٤٠٤ ،هـ١٩٨٣ -م.
* عالم،صــالح الــدين محمــود:القيــاس والتقــويم التربــوي والنفســي،ط،١دار الفكــر
العربي ،القاهرة١٤٢٠ ،ه  ٢٠٠٠ -م.
*العيس ـ ـ ــوي،عبد الـ ـ ــرحمن:علـ ـ ــم الـ ـ ــنفس بـ ـ ــين النظري ـ ـ ــة والتطبيق،دارالنهض ـ ـ ــة
للطباعةوالنشر،بيروت١٩٨٤،م.
ٓ
ٔ
ر
* فضل،ص ـ ــالح :عل ـ ــم االس ـ ــلوب مبادئ ـ ــه و ٕاجراءات ـ ــه،ط،١منش ـ ــو ات دار االف ـ ــاق
الجديدة  ،بيروت١٤٠٥ ،هـ١٩٨٥-م.
ٓ
*الفيروزابادي،مجـ ــد الـ ــدين محمـ ــد بـ ــن يعقـ ــوب:القـ ــاموس المحيط،مؤسسـ ــة فـ ــن
الطباعة ،مصر.
* القاسمي ،علي:مقدمة في علم المصطلح،مكـتبة النهضة المصرية ،القاهرة.
ٔ
قدور،احمــد محمــد:المــدخل ٕالــى فقــه اللغــة العربية،منشــورات مديريــة الكـتــب و
*
المطبوعات بجامعة حلب ١٤١٢ ،هـ ١٩٩١ -م.
ٔ
ـيني،الكليات،اعده للطبـع عـدنان درويـش ومحمـد
*الكـفوي ٔايـوب بـن موسـى الحس
المصري ،منشورات وزارة الثقافة وا ٕالرشاد القومي ،دمشق١٩٧٥ ،م.
*المب ــارك ،محم ــد:فق ــه اللغ ــة وخص ــائص العربي ــة دراس ــة تحليلي ــة للكلم ــة العربي ــة
ٔ
وعرض بمنهج العربية االصيل في التجديد والتوليد ،ط،٥دار الفكر ،بيروت.
* مــدكور ،عــاطف:علــم اللغــة بــين التـراث والمعاصــرة ،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع،
القاهرة ١٩٨٧،م.
* مطــر ،عبــد العزيــز:لحــن العامــة فــي ضــوء الدراســات اللغويــة الحديثــة ،ط،٢دار
المعارف١٤٠١ ،هـ١٩٨١-م.
ٔ
ٔ
المقري،احمــد بــن محمــد:نفــح الطيــب مــن غصــن االنــدلس الرطيــب،دار صــادر،
*
بيروت١٣٨٨،هـ.
ٔ
ٔ
الميداني،ابوالفضــل النيســابوري :مجمــع االمثــال،تحقيق محمــد محيـ ــي الــدين عبــد
*
الحميد،منشورات دار النصر،دمشق،بيروت.

ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ:

» *« Le phénomène de l’homophonie et de antonymie Chez Ibn Sida

-Research journal of Aleppo university(arts and humanities
series)Syria ,volume 14/1989.

» *« L’indication du sens à partir du mot

-Revue de la faculté de lettres, université de Tlemcen- Algérie,
volume 02/juin2001.
» *« De la lexicographie arabe

-Revue el-Hathar-faculté des lettres et sciences humainesuniversité de Ouargla- Algérie ,volume 02/juin 2003.
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اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ
ﻧﻬﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ ٓ
الفرقة الرابعة – كلية االداب
ٓ
قسم التاريخ واالثار المصرية واالٕسالمية
ج ــامعـة االٕسكنــدريـة – جمهورية مصر العربية
spirit‐love‐N@hotmail.com

يرجع ظهور المماليك في العالم ا ٕالسالمي ٕالى ما قبل دولتهم في
ٔ
ٔ
مصر والشام بامد بعيد؛ ٕاذ استخدمهم الخلفاء العباسيون االوائل،
واعتمدوا عليهم في توطيد دولتهم ،واستعانوا بهم في الجيش وا ٕالدارة،
ٔ
ٔ
َّ
ولعل الخليفة المامون العباسي )٢١٨ -١٩٨هـ٨٣٣-٨١٣/م( هو اول
من استعان بهم ،ثم اعتمد عليهم الخليفة العباسي المعتصم )-٢١٨
٢٢٨هجرية( في توطيد نفوذه و سلطانه ،حيث ضاق هذا الخليفة بنفوذ
الفرس ٔواراد ٔان يقضى عليهم فقرر ٔان يعتمد على ٔاالتراك ً
بدال منهم،
فامتلك ٔا ً
عدادا كبيرة منهم و شكل منهم قوة حراسة الجيش و بنى لهم
مدينة و جعلها عاصمة لملكه وهى مدينة سامراء ،وقد نتج عن ذلك
ٔ
تغلغل نفوذ المماليك االتراك في كافه الواليات التابعة للخالفة العباسية
و من بينها مصر.
ٔ ٔ
ومن المعروف؛ ان احمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية
ٔ
في مصر)٢٩٢-٢٥٤هجرية( كان ٔابوه تركيا ً ،فكان من الطبيعي ان
ٔ
ٔ
يعتمد احمد بن طولون على المماليك االتراك من بنى جنسه لتوطيد
ٔ
سلطانه ،فاكـثر من شراء مماليك الدليم "سكان جنوب بحر قزوين" .ثم
ٔ
تاسست الدولة ا ٕالخشيدية في مصر )٣٥٨-٣٢٣هجرية( فجعل محمد
ٔ
بن طغج ا ٕالخشيد جيشه من االتراك ومن الديلم ،وقد بلغت عدة هذا
الجيش بمصر و الشام  ٤٠٠.٠٠٠جندي عدا حرسه الخاص.
وعندما فتح الفاطميون مصر عام )٣٥٨هجرية٩٦٩/ميالديه(
ٔ
كانوا في حاجة ٕالى جيش كبير يوطد اركان دولتهم فيها ويسهل ما
ٔ
اعتزموه من مد سلطانهم ٕالى بالد الشرق ،وكان جيشهم في بادئ االمر
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ً
مؤلفا من المغاربة فاضافوا ٕاليه في مصر االتراك واال كراد .اما الدولة
ٔ
االيوبية في مصر )٥٦٧هجرية١١٧١/ميالديه( فقد عمل سالطينها على
ٔ
ٔ
جلب االتراك ٕاليها ،وبذلوا االموال الضخمة في شرائهم بغية االعتزاز
ٔ
ٔ
ٔ
بقوتهم .وكان اكـثر السالطين االيوبيين استجالبا لالتراك الملك الصالح
ٔ
نجم الدين ايوب ،وقد اختار الملك الصالح جزيرة الروضة لتكون مق ًرا
ٔ
ٔ
للمماليك ً
حرصا على تحاشى اي احتكاك بينهم و بين اهالي القاهرة،
ٔ
وشيد لهم بها قلعة ليسكنوا فيها ولذلك اطلق عليهم اسم المماليك
البحرية.
ٔ
وبمقتل تورانشاه ابن السلطان الصالح نجم الدين ايوب في عام
ٔ
٦٤٨هجرية١٢٥٠/ميالديه ينتهي عصر الدولة االيوبية في مصر
ٔ
والشام ،وبتولي شجر الدر السلطنة يبدا عصر جديد هو عصر سالطين
المماليك الذين حكموا من خالل دولة ُعرفت باسم "دولة المماليك"،

ٔ
ٔ ٔ
وقد عرفت بهذا االسم النها قامت على ٔاكـتاف فئة من الرقيق االبيض او
ٔ
المماليك ،وقد واجهت الدولة المملوكية الجديدة عدة اخطار تمثلت
في:
اﻷﻳﻮﺑﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺎم
ٔ
ٔ
كان اول االخطار التي تعرضت لها الدولة المملوكية الجديدة
ٔ
ٔ
معارضة االيوبيين اصحاب الحق الشرعي في ملك مصر والشام ،ولذلك
ٔ
بادر االيوبيين باالستيالء على السلطنة بالشام ،فاستولى الملك الناصر
يوسف صاحب حلب على دمشق ،والملك المغيث عمر على الكرك
ٔ ٔ
والشوبك ،والملك السعيد حسن على قلعه الصبيبة ،واستقر راى امراء
ٔ
ٔ
المماليك على ان يشترك في الحكم مع المعز ايبك طفل من ساللة
ٔ
ٔ
االيوبيين هو االشرف موسى حفيد الملك الكامل محمد وكان في نحو
ٔ
ٔ
ٔ
السادسة من عمره ،على ان تكون جميع االمور في يد المعز ايبك،
ٔ
ولكن هذا ا ٕالجراء لم يسكت غضب االيوبيين في الشام فاضطر المعز
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ايبك ٕالى ان يعلن في جميع انحاء البالد ان مصر تابعه للخليفة العباسي
ٔ
ٔ
المستعصم باهلل وان الملك المعز ايبك نائبه بها ،ورغم ذلك صمم
الناصر يوسف على المسير ٕالى مصر والقضاء على المماليك.
ٔ
خرج الناصر يوسف بعساكره من دمشق يوم االحد منتصف
رمضان سنة  ٦٤٨هجرية الحادي عشر من ديسمبر سنه١٢٥٠ميالدية
ٔ
بصحبة عدد من ملوك االيوبيين بالشام في طريقه ٕالى مصر .فلما وصلت
ٔ
ٔ
ٔ
هذه االخبار ٕالى القاهرة اسرعت العساكر المملوكية بقيادة االمير الناصر
ٔ
ٔ
يوسف حسام الدين ابوعلي ٕالى الصالحية ،كما سار المعز ايبك ٕالى
الصالحية ٔا ً
يضا ،وعندما وصل الملك الناصر يوسف ٕالى قرية "كراع"
ٔ
كان التفوق واضحا لجيوش الناصر لكـثره عساكره ولميل اكـثر عسكر
ٔ
مصر ٕاليه ،ولكن سرعان ما انتهى القتال لصالح الملك المعز ايبك وفرار
ٔ
ٔ
الملك الناصر يوسف واسر عدد من ملوك االيوبيين .وكان من نتائج هذا
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
النصر ان اقدم المعز ايبك على عزل الملك االشرف موسى وانفرد باسم
السلطنة في عام ٦٥٠هجرية١٢٥٢/ميالدية.
وفي عام ٦٥١هجرية١٢٥٣/ميالدية ُعقد الصلح بين الملك المعز
ٔ
ٔ
ايبك وبين الناصر صاحب دمشق ،عندما ارسل الخليفة العباسي
المستعصم باهلل رسوله للقيام بالوساطة بين الطرفين ونجح في عقد
ٔ
الصلح على ان تكون مصر وجنوب فلسطين وغزه والقدس وبالد
ٔ
ٔ
ٔ
الساحل للمعز ايبك ،وان تكون االجزاء الواقعة شمال هذه المنطقة
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ٔ
ٔ
ٔ
لملوك البيت االيوبي ،وان يطلق المعز سراح من اسره من رجال
الناصر يوسف .
ﺛﻮرة اﻷﻋﺮاب ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ثارت القبائل العربية في مصر في بالد الصعيد وبعض مناطق
من الوجه البحري وقطعوا الطرق ب ًرا وبح ًرا فتوقف التجار عن القيام
بنشاطهم ،وكان الدافع الرئيسي وراء ثورة هذه القبائل العربية هو
ٔ
ٔ
رفضهم الخضوع للمماليك النهم من الجنس التركي وليس من االحرار
وتولى زعامة تلك الثورة الشريف حصن الدين ثعلب.
ٔ
اجتمعت حشود القبائل العربية بالقرب من ديروط واقسموا يمين
الطاعة والوالء لحصن الدين ثعلب ،وبلغ عدته ١٢٠٠٠فارس فجهز لهم
ٔ
ٔ
الملك المعز ٔايبك االمير فارس الدين اقطاي الجمدار ،ولحقت الهزيمة
ٔ
ٔ
ً
بحصن الدين ثعلب وفر هربا ثم طلب االمان من المعز فامنه و استدعاه
ٔ
ٕاليه وسرعان ما قبض عليه وعلى سائر اصحابه وكانت عدتهم نحو ٢٦٠٠
ٔ
ً ٔ
جميعا .اما حصن الدين ثعلب فقد
رجل فامر الملك المعز بشنقهم
ٔ
ارسل ٕالى ا ٕالسكندرية وحبس بها ،وفي نفس الوقت سارع الملك المعز
ٔ
ٕباخماد ثورات العرب في انحاء البالد وفرض عليهم المزيد من الضرائب
والمكوس ومعاملتهم بالعسف والقهر فانتهت ثوراتهم طوال العصر
المملوكي.
اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ أﻣﺮاء اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ
ٔ
استفحل نفوذ فارس الدين اقطاي خاصة بعد نجاحه في القضاء
ٔ
ٔ
على ثورة العرب وانضمت ٕاليه المماليك البحرية فاصبح بمثابة ملجا لهم
ٔ
يسالونه في حوائجهم ويكون هو المتحدث باسمهم مع المعز ،وقد
ٔ
اضطر الملك المعز ٕالى السكوت عن تصرفات اقطاي وحاول استرضائه
ٔ
فاقطعه ثغر ا ٕالسكندرية .ولكن سكوت الملك المعز جعل اقطاي
ٔ
يتمادى في تصرفاته وهنا قرر المعز قتله قبل ان يفكر في عزل المعز
وتولى السلطنة في مصر ً
بدال منه.
ٔ
ٔ
ارسل الملك المعز ٕالى اقطاي يستدعيه ٕالى القلعة للتشاور،
ٔ
ٔ
ٔ
وبمجرد دخوله القلعة اغلقت االبواب وامر المعز بالقبض عليه وقتله،
ٔ
وانتشرت ا ٕالشاعات في القاهرة بقتله فسارع اصحابة في نحو  ٧٠٠فارس
ٔ
ُ
ووقفوا تحت القلعة وفي ظنهم انه لم يقتل و ٕانما قبض عليه ،ولكن
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
المعز امر ٕبالقاء راس اقطاي ٕاليهم فسقطت في ايديهم وقرروا ترك
القاهرة ،فمنهم من قصد الملك المغيث صاحب الكرك ،ومنهم من
سار ٕالى الملك الناصر صاحب دمشق ،ومنهم من ذهب ٕالى الملك عالء
ٓ
ٔ
الدين ملك سالجقه الروم باسيا الصغرى ،وقد تتبع الملك المعز ايبك
من بقى منهم بالقاهرة فقبض على من بقى منهم وقتل بعضهم وحبس
ٔ
الباقي وصادر اموالهم و نسائهم.
ٔ
صفا الجو للمعز ايبك مدة ،واستمر الحال على ذلك ٕالى سنة
٦٥٥هجرية١٢٥٧/ميالديه حين ساءت العالقة بينه وبين زوجته
ٔ
ٔ
شجرالدر ،فقد كانت شديدة الغيرة على زوجها ايبك ،حتى ارغمته على
ٔ ٔ
التخلص من زوجته االولى ام ولده علي ومنعته من زيارتها هي وابنها ٕالى
ٔ ٔ
ان سام المعز من هذه الحياة فبعث ٕالى الملك بدر الدين لؤلؤ صاحب
ٔ
الموصل يخطب ابنته ،وذلك لكي يهجر شجر الدر التي ما لبثت ان
ٔ
فطنت ٕالى ما يدبر لها وقد ترك المعز القصر واقام في مناظر اللوق،
فبعثت ٕاليه تلتمس منه الصفح عنها فاستجاب ٕالى دعوتها ودخل القلعة
في الوقت الذي دبرت فيه شجر الدر قتله بحمام القصر في ١٤من ربيع
ٔ
االول )٦٥٥هجرية١١/من ابريل١٢٥٧ميالدية( فثار المماليك لقتله

ٔ
ٔ
ودبروا مؤامرة اخرى شاركت فيها ام على زوجة المعز السابقة وانتهت
ٔ
ٔ
بمقتل شجر الدر ،وانتقلت السلطنة بعد مقتل المعز ايبك ٕالى ابنه
ٔ
على ،وعمره يومئذ ٕاحدى عشرة سنة على ان يلقب بالمنصور ويعين
ٔ
ٔ
االمير سيف الدين قطز اتابكا له.
اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻐﻮﻟﻲ
ٔ
اثار اسـتيالء المغـول علـى بغـداد
وق ـ ـ ــتلهم للخليف ـ ـ ــة المستعص ـ ـ ــم
ب ــاهلل العباس ــي ف ــي  ٤م ــن ص ــفر
ســنة٦٥٦هجريــة١٠/مــن فبرايــر
سـ ـ ـ ـ ــنه١٢٥٨ميالديـ ـ ـ ـ ــة موجـ ـ ـ ـ ــة
ٔ
شـ ــاملة مـ ــن الـ ــذعر واالسـ ــى فـ ــي
ٔ
ٔ
العـ ــالم ا ٕالسـ ــالمي اجمـ ــع ،وبـ ــدا
النــاس فــي الشــام ومصــر بالــذات
ٔ
ٔ
يحس ــون ان دوره ــم قري ــب وان
الموقـ ـ ـ ـ ـ ــف يتطلـ ـ ـ ـ ـ ــب االتح ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ٔ
لمواجه ــة تلـ ــك االزمـ ــة التـ ــي لـ ــم
يش ـ ــهد المس ـ ــلمون مثله ـ ــا حت ـ ــى
ذل ـ ـ ــك الوق ـ ـ ــت .ولك ـ ـ ــن مل ـ ـ ــوك
ٔ ٔ
ٔ
ٔ ٔ
االيــوبيين بالشــام راوا ان يتخــذوا فــي مبــدا االمــر سياســة مهادنــة ومالينــة
ٔ
المغ ــول لعــل ذلــك ينقــذهم م ــن اذاه ــم ،فبعــث الملــك الناصــر يوس ــف
ٔ ٔ
صــاحب حلــب ودمشــق بابنـه ٕالــى هوال كــو يخطــب وده ويســاله ان يعينــه
ٔ
ٔ
ٔ
علــى اخــذ مصــر مــن ايــدي المماليــك لكــن هوال كــو رد عليــه ردا جافــا يــامره
ٔ
بالخضوع والتبعية دون قيد او شرط ،ثم بدء هوالكو غزو الشام فلـم يجـد
الناصـ ــر يوسـ ــف بـ ـ ًـدا مـ ــن مـ ــد يـ ــده ٕالـ ــى المماليـ ــك يطلـ ــب مـ ــنهم العـ ــون
والمساعدة.
قرر ٔ
ً
االمير سيف الدين قطز ٕاعالن نفسه سلطانا على مصر بعد
ٔ
ٔ
ٔ
ان نادى بان الملك المنصور على بن المعز ايبك صبى صغير ال يعرف
ٔ
تدبير امور السلطنة وانه البد من وجود سلطان قوى على عرش السلطنة
ليقاتل التتار ،وفي نفس الوقت اندفع هوالكو بجيوشه ٕالى شمال الشام
فاستولى على حلب وقلعتها ومنها ٕالى دمشق فاستولى عليها فاضطر
ٔ
الملك الناصر لالنسحاب ٕالى غزة وهناك اخذ جنده ينفضون من حوله
ٔ
وانضم بعضهم ٕالى المماليك فاضطر ٕالى ان يتجه ٕالى قطيا الواقعة على
ٔ
الحدود المصرية ولكن المغول بعثوا ببعض رجالهم فاسروه .
ٔ
وفي عام ٦٥٨هجرية١٢٦٠/ميالدية ارسل هوالكو ٕالى مصر
خطاب تهديد ٕان هي امتنعت عن التسليم ٕاليه وا ٕالذعان له ،فلما وصل
ٔ
ٔ
هذا الخطاب ٕالى قطز جمع امراؤه وشاورهم في االمر فاتفقوا على قتل
ٔ
رسل المغول والمسير ٕالى الصالحية وتناسى المماليك وامراؤهم
ٔ
خصوماتهم السابقة واسرعوا يتحدون مع بعضهم كـتلة واحدة لمواجهة
ٔ
ٔ
ً
جميعا .ومما يذكر في هذا الشان؛ ان كـثي ًرا من
هذا الخطر الذي يهددهم
ٔ ٔ
المماليك البحرية من انصار اقطاي الذين كانوا قد فروا من مصر على اثر
مقتله اخذوا في العودة ٕاليها ً
ثانية وعلى ٔراسهم ٔاالمير بيبرس البندقدارى
ليساندوا حكومتهم وسلطانهم في هذه الفترة العصيبة فرحب قطز بهم
ٔ
واقطع ا ٕالقطاعات الكبرى لكبارهم.
ونودي في القاهرة ومختلف مدن مصر بالخروج للجهاد في سبيل
ٔ
ﷲ ونصره لدين رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،وارسل الملك المظفر
ٔ
سيف الدين قطز ٕالى والته على مدن واقاليم مصر ٕالرسال العساكر
ً
تمهيدا للخروج ٕالى الشام .وسار قطز حتى نزل بالصالحية وتكاملت عنده
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ٔ
العساكر فطلب اللقاء مع امراء المماليك وتكلم معهم في الرحيل لقتال
ٔ
المغول فوجد منهم تقاعسا ورفضوا الرحيل فقال لهم "يا امراء
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
المسلمين! لكم زمان تاكلون اموال بيت المال وانتم للغزاة كارهون وانا
متوجه فمن اختار الجهاد يصحبني ،ومن لم يختر ذلك يرجع ٕالى بيته،
ٔ
فان ﷲ مطلع عليه ،وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتاخرين"
فاضطروا ٕالى الرحيل مع قطز.
ٔ
عاد هوالكو ٕالى بالده بسبب وفاة الخان االعظم مانجوخان،
وجعل كـتبغا نوين نائبا عنه بحلب ،وبيدرا نائبا عنه بدمشق.عهد
ٔ
ٔ
السلطان قطز لالمير بيبرس البندقدارى بان يتقدم ٕالى بالد الشام مع
ٔ
ٔ
فرقة من العسكر ليقف او ليستطلع اخبار المغول ،فسار بيبرس ٕالى غزة
واضطرت حامية المغول التي تنزل بها ٕالى االنسحاب فاستولى بيبرس
على غزة ،وفي نفس الوقت سار قطز ٕالى بالد الشام فلما وصل غزة
ً
محاذيا الساحل نحو
واصل المسير على راس العساكر المصرية
ٔ
الشمال ،وضمن حياد الصليبين بعكا ثم اجتمع باالمراء وحثهم على
ٕانقاذ الشام من المغول ونصرة المسلمين.

اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ







ٔ
ابن االثير الجزري ،الكامل في التاريخ ،دار صادر ،بيروت.١٩٨٢
ٔابو المحاسن يوسف بن تغري بردي ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر
والقاهرة ،دار الكـتب المصري ،القاهرة .١٩٧٢
ابن ٕاياس ،بدائع الزهور في وقائع الدهور ،تحقيق محمد مصطفي،
القاهرة .١٩٦٣
سعيد عبد الفتاح عاشور ،العصر المماليكي في مصر والشام ،دار
النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،القاهرة .١٩٧٦
عبد المنعم ماجد ،التاريخ السياسي لدولة سالطين المماليك ،مكـتبة
ٔ
االنجلو المصرية ،القاهرة ١٩٨٨م.
محمد سهيل طقوش ،تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام ،دار
النفائس ،بيروت ١٩٩٧م.

@@ŒİÓ@μg@ì×üìç@òÛb‰@åß@kãbu

التقى الجيش المملوكي بجيش المغول قرب مدينة بيسان في
موضع يقال له عين جالوت يوم الجمعة ٢٥رمضان سنه
٦٥٨هجرية٣/سبتمبر سنه ١٢٦٠ميالدية حيث ٔاظهر الجيش المملوكي
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
شجاعة نادرة حتى يقال ان العسكر اضطرب في اول االمر فالقى
ٔ
ٔ
ٔ
السلطان قطز خوذته عن راسه ٕالى االرض وصاح باعلى صوته " وا
اسالماه " وحمل بنفسه على المغول وانتهت المعركة بانتصار حاسم
ل ٕالسالم والمسلمين ومقتل كـتبغا وفرار التتار من دمشق ثم من شمال
ٔ
الشام كله فاستولى عليه قطز وبذلك اصبحت مملكـته تضم مصر والشام
كله.
ٔ
وهكذا؛ يمكننا القول انه بانتصار المماليك في عين جالوت
ٔ
حصلوا على ما كان ينقصهم من مجد ال بد منه لتثبيت اركان دولتهم؛
ٔ
ٔ
ونسى الناس انهم في حقيقة االمر مغتصبو العرش من سادتهم
ٔ
ٔااليوبيين ،ولم يعد الناس يذكرون اال ً
ً
واحدا ،هو ان المماليك
شيئا
ٕ
ٔ
ٔ
انقذوهم من التتار ،وان بقاء المماليك في الحكم ٕانما هو ضرورة ال بد
ٔ
منها للمحافظة على كيان المسلمين في الشرق االدنى .وفي ضوء هذه
ٔ
ٔ
الحقيقة يمكننا ان نقرر ان موقعة عين جالوت كانت بمثابة الحد
الفاصل للصراع بين ٔااليوبيين والمماليك ،فجاءت هذه الموقعة ا ً
يذانا
ٕ
ٔ
بغروب شمس دولة بني ايوب وارتفاع نجم دولة المماليك.

ٔ
شرقا ً
من ملك الملوك ً
وغربا ،الخان االعظم ،باسمك
ِ
ٔ
اللهم باسط االرض ورافع السماء ..يعلم الملك المظفر
ٔ
ٔ
قطز وسائر امراء دولته واهل مملكـته بالديار المصرية
ٔ
ٔ
ٔ
وما حولها ومن االعمال ،انا نحن جند ﷲ في ارضه،
خلقنا من سخطه ّ
وسلطنا على من حل به غضبه،
فلكم بجميع البالد َ
معت َبر ،وعن عزمنا مزدجر،
ٔ
ٔ
ٔ
فاتعظوا بغيركم ،واسلموا ٕالينا امركم قبل ان ينكشف
ٔ
ٔ
الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطا ..وقد سمعتم اننا
ٔ
قد فتحنا البالد وطهرنا االرض من الفساد وقتلنا
ٔ
معظم العباد ،فعليكم بالهرب وعلينا الطلب .فاي
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ارض تاويكم؟ واي طريق تنجيكم؟ واي بالد
تحميكم؟ فما لكم من سيوفنا خالص ،وال من
مهابتنا مناص ،فخيولنا سوابق ،وسهامنا خوارق،
وسيوفنا صواعق ،وقلوبنا كالجبال ،وعددنا
كالرمال ،فالحصون لدينا ال تمنع ،والعساكر لقتالنا ال
تنفع ،ودعاؤكم علينا ال ُيسمع ..فمن طلب حربنا
ٔ
ٔ
ٔ
ندم ،ومن قصد اماننا سلمٕ ،فان انتم لشرطنا والمرنا
ٔ
اطعتم ،فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ،و ٕان خالفتم
ٔ
هلكـتم .فال تهلكوا نفوسكم بايديكم ،فقد حذر من
ٔ
ٔ
انذر ..فال تطيلوا الخطاب ،واسرعوا برد الجواب قبل
ٔ
ان تضرب الحرب نارها ،وترمي نحوكم شرارها ،فال
تجدون منا ً
جاها وال ع ًزا وال ً
كافيا وال حر ًزا ،وتدهون
ٔ
منا باعظم داهية ،وتصبح بالدكم منكم خالية ،فقد
ٔانصفناكم اذ راسلنكمٔ ،وايقظناكم اذ ّ
حذرناكم ،فما
ٕ
ٕ
بقي لنا مقصد سواكم
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أﻗﺮأ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ
ﻣﻦ إﺻﺪارات
٢٠٠٨ﻛﺘﺐ

ٔأﺑﻨﺎء اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن :دراﺳﺔ ﻷﺧﻼق أﻗﺒﺎط ﻣﺼﺮ وﻋﺎداﺗﻬﻢ

تاليف  :س .هـ .ليدر
ٔ
ترجمة :احمد محمود
دار الشروق ٢٠٠٨
ٔ
ُنشر هذا الكـتاب النادر عام  ،١٩١٨وتناول فيه المؤلف البريطاني ليدر حياة اقباط مصر في ذلك العصر؛
ٔ
لالغنياء والفقراء ورجال الدين ويفرد ً
فصال لعجائب القديسين
فيسلط الضوء على الحياة االجتماعية
وموالدهم ،وللمعتقدات والخرافات ،ثم يتحدث عن طقوس الوالدة والتعميد واختيار الزوجة الصالحة
ُ
والعرس القبطي ثم عاداتهم في الحزن والموت .ويشرح في الجزء الثاني من الكـتاب موقف المسيحي الشرقي
ً
داخل كنيسته وطريقة تعبده ومعتقداته والعالقة بالتراث الفرعوني .كما يفرد فصال عن البطريرك كيرلس
ٔ
الخامس واالنبا ٕابرام .وينهى الكـتاب بالعالقة المركبة بين المسيحيين المصريين واالحتالل البريطاني
ً
خصوصا ٔان تلك الفترة مهمة في تاريخ مصر وانعكس ما جرى
ٕانه كـتاب كانت المكـتبة العربية بحاجة ٕاليه
ٔ
ٔ
ٔ
فيها على ما اعقبها من فترات ..ومما يدعو للعجب انه توجد ٕاشارات عديدة ٕاليه في االدبيات القبطية وتلك
التي تتناول تاريخ ٔاالقباط الحديث وتاريخ الكنيسة القبطية في ٔاواخر القرن التاسع عشر ٔواوائل القرن
ٔ
العشرين ومع ذلك فهذه هي الترجمة العربية االولى له.

اﻟﺼﻮﻣﺎل :ﻗﺼﺔ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب

وائل ٕابراهيم الدسوقي يوسف
ٕاصدار :دراسات سياسية تاريخية ٢٠٠٨
ٔ
ٔ
يعــالج الكـتــاب قضــية مــن اهــم القضــايا المهملــة فــي التــاريخ العربــي ،فاالمــة الصــومالية الشــقيقة
ٓ
تمــر االن بحالــة مــن عــدم القــدرة علــى ضــبط حركـتهــا السياســية .فكـثيــر مــن الفــرق والعديــد مــن
ٔ
الفصائل متناحرة ،في الوقـت الـذي ال تجـد فيـه االمـة الصـومالية مـن يسـتطيع ٕايجـاد حـل قـاطع
ٔ
ٔ
الزمته ــا الت ــي ل ــم تنته ــي من ــذ ان انته ــى عص ــر االس ــتعمار التقلي ــدي للق ــارة ا ٕالفريقي ــةٕ .ان الوض ــع
ا ٕالســتراتيجي للص ــومال يمثــل حال ــة خاصــة بالنس ــبة لجيرانه ــا مــن الــدول العربيــة وا ٕالفريقي ــة،
وحالة ٕاستراتيجية خاصة بالنسبة لدول الغرب التـي تسـعى دائمـا لمكاسـب سياسـية واقتصـادية
فيها.
ٔ
ٔ
ٔ
ً
في هذا الكـتاب ،يثبـت الكاتـب ان تـاريخ امـة الصـومال ال يختلـف كـثيـرا عـن تـاريخ بقيـة االمـم،
ٔ
ٔ
وحركـتــه هــي جــزء لــيس بالقليــل مــن حركــة تــاريخ العــالمٕ ،اال ان الفــارق ان الصـراع فــي الصــومال
ٔ
هـو صـراع علــى مسـائل مصــيرية .فالصـراع فــي الصـومال لــيس وليـد اليــوم ،ولـم يبــدا – كمـا يظــن
ٔ
الــبعض – بعــد االنقــالب علــى الـرئيس "ســياد بــري" ،ولكننــا ســنعلم فــي ســياق هــذا الكـتــاب ان
الصومال كانت مر ً
تعا للحروب واالضطرابات لسنين طويلة يفصـل بينهـا فاصـل زمنـي قصـير مـن
ٔ
الهدوء واالمن واالستقرار.

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ و اﻷﺳﻄﻮرة

د .محمد مؤنس عوض
دار عين للدراسات والبحوث ا ٕالنسانية واالجتماعية ٢٠٠٨
ٔ
ٔ
هذا الكـتاب مهم في موضوع تتجدد اهميته باستمرار،فالحروب الصليبية ماثلة في اذهان الناس تتجدد
ذكراها في ظل الظروف السياسية المعاكسة التي يعاينها العالم العربي ً
حاليا .يتناول المؤلف الموضوع من
عدة جوانب ً
بادئا بتاريخ الحروب الصبيبة حتى منتصف القرن السادس الهجري /الثاني عشر الميالدي .ثم
يتناول العالقات العسكرية بين المسلمين و الفرنج حتى معركة حطين و الحملة الصليبية الثالثة ويختار
ٔ
ٔ
عدد من معاصري صالح الدين ليصل في الفصل االخير ٕالى االسطورة التي تكونت حول صالح الدين.
الكـتاب عامر بالتفاصيل ،والقصص الفرعية التي تخدم الهدف الذي يدور حوله الكـتاب.
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أﻗﺮأ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ

ٔﺟﻤﺎل ﻗﺒﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ )(١٩٥٢ -١٩٤٨

اشرف صالح محمد سيد
منشاة المعارف با ٕالسكندرية
ٔ
الطبعة االولى  -مايو ٢٠٠٨
ٔ
ٔ
تحت وطاة االحتالل البريطاني لمصر وفساد النظام الملكي وتدهور احوال البالد من النواحي
ٔ
ٔ
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،تالفت في الجيش جماعة من الضباط الشبان الذين راوا
ٔ
ٔ
ضرورة تغيير االوضاع السائدة في مصر ،وقد ُعرف هؤالء " بالضباط االحرار " وكان يتزعمهم
ٔ
الضابط جمال عبد الناصر ،وعمل هؤالء الضباط في سرية تامة من اجل ا ٕالطاحة بالفساد
ٔ
والمفسدين ،فاخذوا يخططون للقيام بالثورة حتى قام الجيش المصري بالثورة في  ٢٣يوليو
ٔ
ٔ
 ١٩٥٢وهي الثورة التي انهت الملكية واعلنت الجمهورية.
موضوع هذا الكـتاب هو جمـال عبد الناصر ودوره في الحياة السياسية في مصـر )– ١٩٤٨
ٔ
 (١٩٥٢وتنظيم الضباط االحرار ،وهذه الدراسة تحاول الخروج بحقائق تاريخية من خالل
ٔ
ٔ
معارك االقالم السابقة ،بعد نجاح حركة الضباط ومحاولة الكـثيرين نسبة ذلك النجاح النفسهم.
مع توضيح دور جمال عبد الناصر في تجميع هؤالء الضباط و ٕابراز دور كل منهم في الحركة وكيف
ٔ
ً
جميعا كخلية النحل حني اللحظات االخيرة قبيل الثورة.
كانوا

ﻣﺎﺋﺘﺎ ٔﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  :رؤﻳﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ

د .ناصر احمد ٕابراهيم
مكـتبة الدار العربية للكـتاب ٢٠٠٨
تلك هي رؤية مصرية ثرية متميزة تحاول تقديم طرح علمي لحدث خطير مرت به مصر واستفادت منه كـثيراً
ٔ
وهو االحتالل الفرنسي لمصر ،حيث يدرس من زوايا عديدة تاريخية ولغوية وفنية وادبية ونفسية  .ويبحث
ٔ
الكـتاب في موضوع الحملة الفرنسية كحدث تاريخي يناقشه اثناء االحتالل وما بعد جالء االحتالل ،فنجد بين
صفحات الكـتاب الرؤية المصرية والفرنسية في عمل واحد حيث البعد عن النزعة القومية في الكـتابة التاريخية
وااللتزام بالوقائع كما هيٕ ،العادة تقييم وتقديم حدث االحتالل الفرنسي على مصر كما تكشفه الوثائق
الفرنسية والمصرية.
ﻣﻦ إﺻﺪارات
٢٠٠٨ﻣﺠﻼت

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺆرخ  :إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ – ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ – دورﻳﺔ

المشرف العام  :محمد منوار
ٔ
رئيسة التحرير :ازار غزالن
ٔ
تصميم و ٕاخراج :اطلس ديزاين
ً
بعيدا عن التصورات التي تصف التاريخ بالتعقيد والغموض والجفاف والتخلف ،وفي
ٔ
ٔ
مبادرة ٕالبراز دور التاريخ الطالئعي في تطوير االمم والمجتمعات صدر العدد االول
ٔ
من مجلة المؤرخ المهتمة بالتاريخ المغربي والعربي عن جمعية ليون االفريقي
للتنمية والتقارب الثقافي  -الدار البيضاء.
ٔ
ٔ
العدد االول -نوفمبر  ٢٠٠٨وقد تضمن العدد احدث ا ٕالصدارات ،بدون تعليق،
متفرقات تاريخية ،تحف ومتاحف با ٕالضافة ٕالى مقاالت ودراسات:
 د.سعد بوفالقة :خطبة طارق بن زياد بين ا ٕالثبات والنفي
ٔ
 اشرف صالح :الحكمة الطولونية في مصر
ٔ
 محمد الراوي :المغرب اكبر مقبرة للديناصورات في العالم
 د.عبد الخالق المجيدي  :الفن الصخري بالمغرب )ملف العدد(
 هل يجهل المغاربة تاريخهم )تحقيق(
موقع المجلة على شبكة ا ٕالنترنت http://magazin‐histoire.blogspot.com
المراسالت على البريد ا ٕال لكـتروني magazin.histoire@gmail.com
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ﻋﻤـــــــــــــﺎد اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻛﺎﺗﺐ وﺑﺎﺣﺚ -ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
imad-80@hotmail.com

OMAN EMPIRE
UNDER RULE OF
SAYED SAID BIN SULTAN
)(18061856

دراﺳﺎت

ٔ
دولة عربية عريقة تقع في اقصى الجنوب الشرقي
من شبه الجزيرة العربية ،يعود تاريخها ٕالى جذور
ٔ
ٔ
موغلة في اعماق التاريخ بل وما قبل التاريخ  ،وقد تعاقبت حضارات عديدة على ارض عمان على
ٓ
ٔ
مدى االف السنين مما اعطاها مكانة متميزة وسط حضارات العالم القديم و ٕامبراطورياته .
ٔ
وتشكل عمان واحدة من اقدم الكيانات العرفية والسياسية في شبه الجزيرة العربية ،حيث
ٔ
يعود تاريخ عمان ٕالى حوالي اال لف الثالث ق.م .فكانت تعرف باسمها السومري »مجان« ،والذي
كان يكـتب بالعالمتين )ما( التي تعني السفينة و )جان( وتعني هيكل وبذلك يكون معنى االسم
كامال " هيكل السفينة" (١).كما عرفت ايضا باسم " مزون " والذي اطلقه عليها الفرس ويشير
ذلك الى وفرة الموارد المائية بها  ،وفي ذلك قيل :
ٕان كسرى سمى عمان مزونا ومزون يا صاح خير بالد
بلدة ذات مزارع ونخيل ومراع ومشرب غير صاد
ٔ
ومع ظهور الدين ا ٕالسالمي كان عبد وجيفر ابنا الملك الجلندي يحكمان عمان .وقد ارسل ٕاليهما
وسلم -ك ً
النبي محمد  -صلى ﷲ عليه ّ
ـتابا حمله عمرو بن العاص طلب ٕاليهما فيه اعتناق الدين
ٔ
ا ٕالسالمي وذلك في السنة  ٦هـ ) (٢فاعتنق االخوان الدين الجديد وعم ا ٕالسالم في عمان .وبهذا
ٔ
احتلت عمان والعمانيون مكانة خاصة عند المسلمين وعند رسول ﷲ الذي ورد عنه انه
ٓ
ٔ
قال":رحم ﷲ اهل الغبيراء ) ُعمان( امنوا بي ولم يروني".

æbàÇ@òäİÜ@ò‰b

ﺗﻄﻮرات اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﻗﺒﻞ ﻋﻬﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ١٨٠٦م
ٔ
ٔ
في اوائل القرن السادس عشر وتحديدا في عام ١٥٠٧م قام البرتغاليون بقيادة البوكيرك بغزو عمان مستغلين الحروب االهلية وضعف دولة
النباهنة في ٓاخر ٔايامها ،ممكا مكنهم من السيطروا على ٔاجزاء كبيرة من السواحل العمانية .وظلت عمان قابعة تحت االحتالل االستعماري البرتغالي א
ٔ
ٔ ٔ
حتى قدر ﷲ لعمان ظهور احد ابرز الشخصيات في التاريخ العماني وهو ا ٕالمام ناصر بن مرشد مؤسس دولة اليعاربة )١٧٤٤-١٦٢٤م( ،والذي اجمع
من 71
ٔ
العلماء على اختياره اماما لعمان عام ١٦٢٤م (٣).وقد تمكن ا ٕالمام ناصر بن مرشد من توحيد البالد تحت قيادته للمرة االولى منذ سنوات عديدة ،و
ïãbrÛa@…†ÈÛa
ٔ
تحرير جل المناطق العمانية التي احتلها البرتغاليون ما عدا مسقط ومطرح اذ انه توفي في عام  ٢٣ابريل ١٦ ٤٩م .وقد واصل بعده ا ٕالمام الجديد
سلطان بن سيف الذي بويع باالمامة في ابريل ١٦٤٩م هذه المهمة في مطاردة البرتغاليين،خاصة وانه توفرت له الكـثير من عناصر القوة المادية
ٔ
والعسكرية حتى تم تحرير مسقط" ،وارغم الحاكم البرتغالي على التخلي عن القلعتين للقواتت العمانية في  ٢٣يناير ١٦٥٠م" ) (٤وهو ما كان ٕايذانا
ٔ
ٔ
بافول نجم البرتغاليين من منطقة الخليج  .وبنهاية عام ١٦٥٢م لم يبق للبرتغاليين في الخليج اال وكالتهم في كينج .والجدير بالذكر ان القوات العمانية
ٔ
وشرق ٔ
ٔ
افريقيا ،ويذكر مايلز ان اليعاربة صارت لهم السيادة الفعلية على المحيط الهندي واصبحت سفنهم
طاردت البرتغاليين ٕالى سواحل فارس و الهند
ٔ
ٔ
)(٥
تنشر الرعب في قلوب االوروبيين لمدة قرن ونصف من الزمان  .واستمرت دولة اليعاربة ممسكة بزمام االمور في عمان حتى ضعفت الدولة اليعربية
ٔ
ٔ
اثر قيام الحرب االهلية في عمان بين عامي )  ١٧١٨ـ  ١٧٣٧م( ،ثم ما اعقبها من صراع على السلطة بعد عزل سيف بن سلطان الثاني عن االمامة لسوء
ٔ
ادرته للبالد ومبايعة بلعرب بن حمير في ١٧٣٧م ،حيث رفض سيف بن سلطان القرار وطلب من الحكومة الفارسية في عهد نادر شاه ان ترسل له
قوات كي يخضغ خصومه.
ٔ
وقد ابحرت القوات الفارسية في  ١٤مارس ١٧٣٧م باتجاه السواحل العمانية بقيادة لطيف خان ،ولكن رؤساء القبائل العمانية تمكنوا من
الصلح بين سيف بن سلطان و بلعرب بن حمير ،وتمت بموجب هذا الصلح تنازل بلعرب عن االمامة لسيف حقنا للدماء وانقاذا لعمان من الغزو
ٔ
الفارسي) ،(٦ولكن عاود الفرس غزو عمان عام ١٧٤١م بسبب استنجاد سيف بالفرس مرة اخرى وذلك بعد ان عزله العلماء للمرة الثانية نتيجة سوء
سيرته ومخالفة للشريعة االسالمية ،وبايعوا سلطان بن مرشد باالمامة ،وادى هذا الصراع الى سقوط دولة اليعارية بعد وفاة كل من سلطان ٕابن مرشد
قائد المقاومة العمانية داخل الحصن الرئيسي في صحار ،وسيف بن سلطان الثاني في قلعة الحزم بالرستاق وبوفاة ا ٕالمامين ٔاعد المسرح لظهور
ٔ
شخصية فذة استطاعت ٔان تلعب دو ًرا ً
فاعال في التاريخ العماني الحديث و هي شخصية احمد بن سعيد والذي قاد المقاومة العمانية ضد االحتالل
ٕ
ٔ
ٔ
)(٧
الفارسي واستطاع ان يوقف الحرب االهلية ،ويطرد الفرس من عمان ،وتمت مبايعة باالمامة في عام ١٧٤٤م .
) (١مسيرة الخير – الموجز من تاريخ عمان -اصدار وزارة االعالم العمانية –مطبعة مزون – ١٩٩٥م – ص.٢١
) (٢تذكر بعض الروايات ٔان ذلك حدث عام ٦هـ  ،بعد صلح الحديبية اال ٔان رواية ٔاخرى تحدد تاريخ المراسلة بعد فتح مكة عام ٨هـ .
) (٣مسيرة الخير – الموجز من تاريخ عمان – مرجع سبق ذكره – ص ٥٠
) (٤د .حسين عبيد غانم غباش .عمان  :الديمقراطية االٕسالمية  :تقاليد االٕمامة و التاريخ السياسي الحديث ) (١٩٧٠-١٥٠٠؛ ترجمة ٔانطوان حمصي  .بيروت :دار الجديد.١٩٩٧ ،ص .١١١
) (٥عمان في التاريخ  ،وزارة االعالم العمانية – دار اميل للنشر  ،لندن ١٩٩٥ ،م، ،ص ٤٠٤
) (٦عمان في التاريخ  ،مرجع سابق  ،ص ٣٩٣
ٔ
) (٧اختلفت الروايات بشان مبايعة احمد بن سعيد با ٕالمامة فابن رزيق في كـتابه "الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيدين" لم يحدد تاريخا ل ٕالمامة وان كان يفهم من كـتاباته
ٔان عام ١١٥٤هـ ١٧٤١ /م هو العام الذي ٔ
بدا فيه احمد بن سعيد صراعه مع الفرس ولذا فقد اعتبر ابن رزيق ٔان ذلك بداية عملية الختياره ٕاماما بينما مؤرخ مهم كالسالمي
ٔ
ٔ
ٔ
ً
اعتبر في كـتابه "تحفة االعيان في سيرة ٔاهل عمان" العام ١١٥٨هـ ١٧٤٤/م هو العام الذي بويع فيه احمد بن سعيد ٕاماما ،في حين ذكر المؤرخ االزكوري في كـتابه " كشف
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ٔ
وبذلك قامت دولة البوسعيد والتي تحكم عمان حتى يومنا هذا  ،وفي عهده توطدت اركان الدولة
العمانية وتمكن من ٕاعادة توحيد البالد و ٕاخماد الفتن الداخلية ،و ٕانشاء قوة بحرية كبيرة الى جانب
ٔ
ٔ
ٔ
اسطول تجاري ضخم ،وهو ما اعاد النشاط والحركة التجارية الى السواحل العمانية .كما اعاد لعمان
ٔ ٔ
ٔ
دورها في المنطقة ،وليس ادل على ذلك من انه ارسل نحو مائة مركب تقودها السفينة الضخمة
"الرحماني" في عام ١٧٧٥م الى شمال الخليج لفك الحصار الذي ضربه الفرس حول البصرة في ذلك
ٔ
الوقت بعد استنجاد الدولة العثمانية به ،واستطاع االسطول العماني فك الحصار عن البصرة،
ٔ ٔ
ٔ ٔ
ٔ
فكافاهم السلطان العثماني بتخصيص مكافاة او خراج سنوي صار يدفع الى ايام دولة السيد سلطان
ٔ
ٔ
ٔ
ابن االمام احمد والى ايام ولده سعيد بن سلطان) .(٨وبعد وفاة احمد بن سعيد عام ١٧٨٣م انتخب
ً ً ٔ
ماما ثم ارغم سعيد على التنازل عن الحكم لصالح ابنه حمد في )١٧٩٢م( وفي
ابنه الرابع سعيدا ٕا
ٓ
ٔ
عهده ٕانتقلت العاصمة من الرستاق الى مسقط لتستقر فيها حتى االن .ولكن حكمه لم يدم حيث انه
ٔ
ٔ
توفي في نفس العام متاثرا بمرض الجدري وبذلك تجدد الصراع على السلطة بين سعيد واخويه قيس
ٔ
ً
اجتماعا بين ورثة السلطة اسفر عن عقد اتفاق يتعلق بتقسيم عمان بين:
وسلطان ،وكانت النتيجة
سعيد الذي بقي في الرستاق وسلطان وله السلطة في مسقط ،وقيس ومركز سلطته صحار.

ٔ
ٔ
وفي عهد سلطان بن احمد )١٨٠٤-١٧٩٢م( تم استتباب االمن والنظام في عمان بعد ان تمكن السيد سلطان من االستيالء على القالع
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
والحصون واخضعها لسيطرته ،وبعد ان استتب االمن في البالد وجه اهتمامه الى الخارج بفتح اقاليم جديدة ولحماية حدود عمان من الغزو االجنبي.
ٔ
وقام بتدعيم عالقاته مع القوى الكبرى خاصة االنجليزية والفرنسية وذلك في اوج التنافس بينهما على السيطرة على المنطقة  ،ففي عام ١٧٩٨م وقعت
ٔ
شركة الهند الشرقية معاهدة تجارية مع السيد سلطان بن احمد الذي تولى الحكم عام ١٧٩٣يسمح بمقتضاها ٕبانشاء وكالة تجارية لها في بندر عباس،
ٔ
ٔ
وبعد عامين)١٨٠٠م( اصبح للشركة المذكورة ممثال لها في مدينة مسقط للمرة االولى (٩).وبالنسبة للعالقات مع فرنسا فقد كان القنصل الفرنسي في
ٔ
ٔ
البصرة على صلة صداقة شخصية مع ا ٕالمام احمد بن سعيد .واثر احتالل نابليون بونابرت الذي ظهر في فرنسا لمصر زاد الصراع بين فرنسا وبريطانيا א
ٔ
ٔ
على كسب ود عمان .وفي عام ١٧٩٨م سيطر السيد سلطان على الموقف في المنطقة باسرها ال سيما بعد صدور مرسوم من الحكومة الفارسية اجاز ضم
ميناء" بندر عباس" و" جوادر" و"شهبار" الى حكومة السيد سلطان بن احمد الذي اخضع جزيرتي " قشم" و" هرمز" و وضع فيها الحاميات العمانية 72
ٔ
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لتامين السفن التجارية المارة بمضيق هرمز من والى الخليج العربي .ولكن القدر لم يمهل السيد سلطان بن احمد كي يواصل تحقيق طموحاته في
ٔ
توسيع رقعة الدولة العمانية،فقد وقع قتيال في ) ٣٠نوفمبر ١٨٠٤م( .على يد بعض القراصنة اثناء رحلة بحرية كان يقوم بها بين البصرة ُوعمان .ليخلفه
في الحكم ابنه الشهير السيد سعيد بن سلطان والذي شهدت فترة حكمه قيام ا ٕالمبراطورية العمانية.
اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن
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)(١٠

ولد السيد سعيد بن سلطان – حفيد مؤسس الدولة البوسعيدية -في سمائل عام ١٧٩١م ،وقبل
ٔ
مقتله في عام ١٨٠٤م قام والده السيد سلطان بن احمد بتعيين محمد بن ناصر الجبري وصيا على
ٔ
ابنيه) ،(١١سالم وكان يبلغ من العمر ) (١٥عاما ،وسعيد كان له من العمر ) (١٣عاما ،وفي هذه االثناء
ٔ
ٔ
قام عمهما قيس بن احمد حاكم صحار بمحاولة لالستيالء على السلطة في عمان ،فاجتمعت االسرة
ٔ
ٔ
البوسعيدية وشاركت باالجتماع السيد موزة بنت االمام احمد واقر هذا االجتماع طلب المساعدة من
ٔ
ٔ
السيد بدر بن سيف بن االمام احمد والذي كان متواجدا في الدرعية "عاصمة الدولة السعودية االولى"
ٔ
بعد هربه من عمان على اثر فشل االنقالب الذي قام به ضد السيد سلطان بن احمد عام ١٨٠٣م،
وعندما وصلت الدعوة الى بدر من الوصي محمد بن ناصر فانه سرعان ما توجه الى مسقط) (١٢ليمسك
ٔ
بزمام االمور هناك  ،وقد استمر بدر بن سيف الحاكم الفعلي لعمان لمدة عامين حتى انتهى عهده بعد
سقوطه صريعا على يد السيد الشاب سعيد بن سلطان بعد مبارزة رسمية بالسيف جرت بينهما في بلدة
)(١٣
بركاء.

ٔ
ٔ
ٔ
الغمة الجامع الخبار االمة" ٔان مبايعة ٔاحمد بن سعيد باالمامة تمت في عام ١١٦٢هـ \ ١٧٤٩م،وعموما فان رواية السالمي هي االقرب ٕالى المنطق على ٕاعتبار انه اعتبر العام
الذي تم فيه طرد الفرس من ُعمان ونجاح احمد بن سعيد في التخلص من بلعرب بن حمير .
) (٨مسيرة الخير – مرجع سبق ذكره – ص .٦٨
،
ز
) (٩حميد بن رزيق  ،الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين ،تحقيق عبد المنعم عامر ومحمد مرسي عبدﷲ ،ط،٤و ارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان ١٩٩٤ ،م
ص٣٧٠
ٔ
) (١٠هي احدى واليات المنطقة الداخلية بسلطنة عمان .تعد همزة وصل بين الساحل والداخل العماني  ،وخرجت العديد من العلماء،واشتهر من اهلها مازن بن غضوبة وهو
ٔاول من اسلم من اهل عمان.
ٓ
،
) (١١مسيرة صادق حسن عبدواني ،حصاد ندوة الدراسات العمانية  -وزارة التراث القومي والثقافة  -سلطنة ُعمان ،الجزء الثاني ،القاهرة ،امون للتجليد والطباعة١٩٨٠ ،م
ص٨٨
) (١٢المرجع نفسه  ،الصفحة نفسها.
ٔ
.
) (١٣سعيد بن علي المغيري،جهينة االخبار في تاريخ زنجبار،تحقيق محمد علي الصليبي،ط ،٤وزارة التراث القومي والثقافة العمانية٢٠٠١،م  ،ص٢٣٤

دراﺳﺎت

وبمقتل السيد بدر بن سيف تم لسعيد بن سلطان توطيد حكمه في عمان والمناطق التابعة لها .وقد تميز السيد سعيد بشخصية قوية ،و ٕارادة صلبة،
ٔ
وافق واسع ،وحنكة كبيرة ،جعله بين الفريدين واالفذاذ في تاريخ شرق الجزيرة العربية وشرق افريقيا ) (١٤خالل القرن ١٩م بل ال نكون مبالغين اذا
)(١٥
اعتبرناه من الشخصيات الهامة جدا في تاريخ العرب الحديث والمعاصر.
ﻋﻤﺎن وﺷﺮﻗﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ٔ
ٔ
ارتبطت عمان وشرقي افريقيا منذ اقدم العصور بصالت سياسية واقتصادية وثقافية ،وبعد طرد البرتغاليين من عمان اولت دولة اليعارية اهتماما
ٔ
خاصا بشرقي افريقيا  ،وقام االمام سلطان بن سيف االول بتحرير مناطق شرقي افريقيا من البرتغاليين ،وبفضل ذلك تدعم الوجود العماني في هذه
المنطقة وعين االمام والة من الشخصيات العمانية عهد اليهم ادارة جزيرة زنجبار وبمبا وممباسا .
ٔ
وعمل مؤسس الدولة البوسعيدية االمام احمد بن سعيد )١٧٨٣-١٧٤١م( على تعزيز التواجد العماني في شرقي افريقيا  ،واستمرت الحال على
ٔ
ذلك حتى بداية عهد السيد سعيد بن سلطان )١٨٥٦-١٨٠٦م( والذي قام في عام ١٨٢٨م بقيادة حملة عسكرية الى شرقي افريقيا فكانت بذلك اول
ٔ ٔ
زيارة له الى زنجبار .وكانت نتيجة هذه الزيارة ان اعجب السيد سعيد بهذه الجزيرة وفي عام ١٨٣٢م اتخذ قراره التاريخي بجعل زنجبار عاصمة ثانية
ٔ
للشطر ا ٕالفريقي من امبراطوريته ،وذلك ادراكا منه لالهمية التجارية واالستراتيجية لهذه الجزيرة  .وللمزايا العديدة التي كانت تتمتع بها .فمناخها
ٔ
ٔ
جميل ،وهي ذات مركز وسيط للعمليات التجارية في مملكـته ،كما ان بها موانىء صالحة لرسو السفن ،رغم خطورة قراره هذا ،حيث ان المسافة بين
ٔ
ٔ
العاصمتين تبلغ  ٢٥٠٠ميل والوصول من ُعمان ٕالى زنجبار تحكمه حركة الرياح الموسمية .اي ان الدافع االقتصادي فقط كان وراء هذا القرار
ٔ
ٔ
االستراتيجي وليس كما ذكر حسن غباش نقال عن كاجار انه جاء “ بناءا على نصيحة الممثلين الفرنسيين ،ليصبح اكـثر استقالال عن القوة ا ٕالنجليزية
ٔ
)(١٦
واقرب ٕالى ممتلكات صديقته فرنسا “.
ٔ
ومنذ عام ١٨٤٠م بدا السيد سعيد يطيل اقامته في زنجبار وذلك لما عرف عنه من شغفه
بالتجارة وحبه لممارستها ،لذا لم يجد مكانا اخر في ممتلكاته يستطيع من خالله تنفيذ سياسته
ٔ
االقتصادية افضل من زنجبار ،عالوة على ذلك سياسته الرامية الى تدعيم ممتلكاته الجديدة في
א
افريقيا (١٧).وقد نجح السيد سعيد من جعل زنجبار سوقا تجاريا ضخما ،وحولها من مجرد ميناء
ٔ
ٔ
ٔ
صغير الى اعظم ميناء في شرقي افريقيا ،فجذبت زنجبار اهتمام الدول االجنبية واصبحت
ٓ
ٔ
73
المستودع الرئيسي للتجارة االفريقية واالسيوية .وكان للسيد سعيد الفضل في اثراء اقتصاد
ٔ
ٔ
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زنجبار) (١٨عن طريق ادخال زراعة القرنفل ،حيث ارسل عامله عبد العلي العجمي لياتيه ببذر
ٔ
ٔ
القرنفل من جزيرة موريشيوس وتم غرسه امام بيت المتوني بزنجبار ،وقد اصبحت زراعة القرنفل
ٔ
الثروة الرئيسية لهذه المنطقة ،وجعلت من زنجبار اول مصدر للقرنفل في العالم .كما عمل السيد
ٔ
سعيد على تبسيط نظام الضرائب ولم يكن يفرض على الواردات التي تاتي الى الموانىء االفريقية
اكـثر من  %٥من ثمنها .اما الصادرات فقد اعفاها من الضرائب .وقد شجع كل ذلك على تنشيط
التجارة في ممتلكاته.وقد ساهمت زنجبار مساهمة فعالة في اقتصاد االمبراطورية العمانية في ذلك الوقت واستفاد السيد سعيد من ذلك في تدعيم
ٔ
ٔ
امبراطوريته المترامية االطراف والتي امتدت من شواطىء بالد فارس )بندر عباس( ومن بلوشستان )جوادر( حتى زنجبار لتصل ٕالى راس دلغادو على
ٔ
ٔ
ٔ
شواطئ افريقيا )الحدود الشمالية لموزمبيق حاليا(.كما ٕامتد النفوذ العماني في ا ٕالتجاه الشمالي الغربي حتى ممكلة اوغندا وغر ًبا حتى اعالي الكونغو.
وكان للبحرية العمانية دور كبير في النفوذ السياسي و االزدهار االقتصادي
ٔ
ٔ
الذي شهدته ارجاء االمبراطورية ،فقد شهد النصف االول من القرن التاسع
عشر ا ً
هتماما كبي ًرا ببناء ا ٕالسطول التجاري والحربي في عهد السيد سعيد بن
ٕ
سلطان وكانت الموانئ العمانية مثل مطرح ومسقط وصور تعد من اهم
ٔ
احواض بناء السفن ٕاضافة ٕالى السفن التي تعاقد السيد سعيد على بنائها في
ٔ
ً
وخصوصا في بومباي ومن اشهر السفن في تاريخ ا ٕالسطول العماني
الهند
)تاج بكس( و)كارولين( و )شاه علم( و )ليفربول( و )سلطانة( و )تاجه( ،
ٔ
وقد اهدى السيد سعيد البارجة )ليفربول( والتي كانت تحمل  ٧٤مدفعا
ٔ
ٔ
)ٕ (١٩الى وليم الرابع ملك بريطانيا عام ١٨٢٤م وقد اطلق عليها االخير ٕاسم
)(٢٠
)ا ٕالمام( تكريم ًا لمهديها السيد سعيد بن سلطان.
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ٔ
) (١٤محمود شاكر ،موسوعة تاريخ الخليج العربي  ،ج ، ١دار ٔاسامة للنشر والتوزيع  ،االردن – عمان ٢٠٠٣ ،م  ،ص٣٢٦
ٔ
) (١٥د.صالح العقاد  ،التيارات السياسية في الخليج العربي ،القاهرة  ،المكـتبة االنكلو -مصرية١٩٧٤،م  ،ص .١١٦
.
) (١٦حسين عبيد غانم غباش ،مرجع سبق ذكره ،ص ١٩٣
ٔ
ٔ
) (١٧محمود شاكر  ،موسوعة تاريخ الخليج العربي ،ج ، ١دار اسامة للنشر والتوزيع  ،االردن ٢٠٠٣،م  ،ص.٣٢٦
) (١٨المغيري ،مرجع سبق ذكره  ،ص٢٣٧
) (١٩عمان في التاريخ  ،مرجع سابق، ،ص ٤٥٥
) (٢٠محمود شاكر  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .٣٢٨
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ٔ
وتشير الوثائق التاريخية ٕالى ان السفينة العمانية كارولين قد زارت مرسيليا عام ١٨٤٩م زيارة مجاملة حاملة الكـثير من بضائع الشرق ،وفي منتصف
ٔ
القرن التاسع عشر كان ا ٕالسطول العماني التجاري المسلح يتكون من مائة سفينة متعددة الحمولة مزود كل منها ما بين عشرة مدافع ٕالى اربعة وسبعين
ٔ
ٔ
ً
مدفعا ٕاضافة ٕالى مئات المراكب التجارية الصغيرة .كما تشير المصادر االجنبية ٕالى ان السيد سعيد بن سلطان قد بلغت عنايته با ٕالسطول لدرجة
ٕاستقدام خبراء من بريطانيا وهولندا والبرتغال وفرنسا لتفقد السفن المصنعة له في ترسانات السفن في بومباي .وقد وصف االسطول العماني في عهد
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
السيد سعيد بن سلطان بانه كان اقوى اسطول تمتلكه دولة في النصف االول من القرن ١٩م من اليابان حتى راس الرجاء الصالح) ،(٢١وياتي في
المرتبة الثانية بعد االسطول البريطاني.
ﻋﻼﻗﺎت اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﺼﺮ:
تميزت العالقات العمانية المصرية عبر التاريخ الحديث بالثبات والود ،وشهدت العالقات بين البلدين تطورا ملحوظا في عهد سعيد بن سلطان
)١٨٥٦-١٨٠٦م( ونظيره المصري محمد علي باشا )١٨٤٨-١٨٠٥م( والذين تميز عهدهما باالزدهار وتوسع نفوذ بلديهما ،واتصفت العالقات بين
الزعيمين بالتقدير المشترك ،فقد تضمنت الرسائل المتبادلة بينهما اعجاب السيد سعيد بالبناء الحديث للدولة الذي اقامه محمد علي في مصر ورغبته
ٔ
)(٢٢
في اقامة عالقات اوثق مع باشا مصر.
وعندما تمكنت القوات المصرية من االستيالء على الدرعية عام ١٨١٨م ،بادر
)(٢٣
السيد سعيد بارسال تهنئة الى محمد علي ،كما وفد حاجا على مكة عام ١٨٢٤م
ٔ
ٔ
وقد احسن محمد علي ويحيــى بن سرور شريف مكة استقباله ،اذ ارسل محمد علي
ٔ
مجموعه من ضباطه الستقباله وتحيته ،واطلقت المدافع في جدة حينما اقتربت
السفينة العمانية )ليفربول( المقلة للسيد سعيد في الميناء ،وعند عودته من الحج الى
א
)(٢٤
مسقط حمل معه هدايا كـثيرة من محمد علي ومن شريف مكة.
ٔ
ٔ
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وتذكر بعض المصادر ان السيد سعيد اظهر رغبة في السيطرة على البحرين واتجه الى
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تنسيق سياسته مع سياسة محمد علي في الجزيرة العربية ،ففي عام ١٨٣٩م كان
هنالك مشروع هام بين الرجلين ،تضم بموجبه البحرين و االحساء )المنطقة الشرقية
ٔ
من المملكة العربية السعودية حاليا( تحت حكم السيد سعيد مقابل ان يدفع مبلغا من
المال لوالي مصر ،ولكن المشروع لم يتم بسبب رفض السيد سعيد للشروط وانشغال
ٔ
محمد علي بحرب سوريا باالضافة الى موقف العداء الذي اظهرته السلطات البريطانية
ٔ
ٔ
نحو النشاط المصري في الخليج) ،(٢٥ويبدو ان البريطانيين ازعجهم هذا التقارب
ٔ ٔ
العماني-المصري ،وخشوا ان تتاثر مصالحهم في المنطقة لذلك عملوا على اضعاف
العالقات بين السيد سعيد ومحمد علي .ورغم ذلك فقد استمرت العالقة ودية بينهما،
ٔ
حيث تشير الوثائق المصرية الى ان السيد سعيد بعث برسالة الى محمد علي في عام
ٔ
ٔ ٔ
١٨٤٠م يطلب فيها بالحاح سرعة ارسال احد المدفعيين – اي احد جنود المدفعية -
ٔ
للخدمة عند السيد سعيد .وهذا يؤكد انه حتى عام انسحاب قوات محمد علي من الجزيرة
)(٢٦
العربية استمرت العالقة ودية بين الرجلين.
@jØÛa@ïÜÇ@†àª

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ:
ٔ
تعود جذور العالقات العمانية –البريطانية الى بداية عهد اليعارية)١٧٤٤-١٦٢٤م( ،وقد جرى االتصال االول سنة ١٦٤٥م في عهد االمام ناصر
بن مرشد ،حيث طلب من شركة الهند الشرقية ارسال مبعوث من قبلها للتفاوض وكلفت الشركة "فيليب وايلد" بالسفر الى صحار حيث توصل الى ابرام
اتفاقية مع االمام ناصر بن مرشد في فبراير ١٦٤٦م تعطي لالنجليز حق حرية التجارة في مسقط واعفائهم من الضرائب وممارسة االنجليز لشعائرهم

) (٢١عمان في التاريخ  ،مرجع سابق ،ص ٤٥٥
) (٢٢عمان في التاريخ ،مرجع سبق ذكره ،ص .٤٥٦
.
) (٢٣حصاد ندوة الدراسات العمانية – مرجع سبق ذكره ،ص ٩٤
) (٢٤عمان في التاريخ  ،مرجع سابق  ،ص.٤٥٦
)ٔ (٢٥رافت غنيم الشيخ – حصاد ندوة العالقات العمانية المصرية  ،ج  ،٣وزارة التراث القومي والثقافة ،سلطنة عمان ١٩٩٢،م ،ص.٢٣٧
) (٢٦المرجع نفسه  ،ص .٢٣٨

دراﺳﺎت

الدينية" (٢٧) .ولكن لم يسفر عن هذه المعاهدة شي ملموس ،ولم يجد االنجليز حافزا لتنفيذها بسبب ما شهدته التجارة االنجليزية من انكماش في
)(٢٨
منطقة الخليج مقارنة بالتجارة الهولندية ".
ٔ
وفي عهد خلفه ا ٕالمام سلطان بن سيف "ارسل ا ٕالنجليز عام ١٦٥٩م مندوبا عنهم عرض على ا ٕالمام سلطان بن سيف القيام بعمل مشترك ضد
ٔ
بالد فارس ،كما عرض على ا ٕالمام ٕاقامة مؤسسة عسكرية تتكون من حامية من جنود عمانيين و ٕانجليز بالتساوي وان يتسلم ا ٕالنجليز المبنى الحكومي
ٔ
)(٢٩
البرتغالي القديم في مسقط .وبينما كانت المفاوضات جارية بين الطرفين توفي المندوب ا ٕالنجليزي ولم تتحقق اي نتائج".
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وفي عهد االمام احمد بن سعيد – مؤسس دولة البوسعيد" -فقد بدات العالقات فاترة مع بريطانيا ،وذلك لسببين اولهما دعمها للفرس اثناء
ٔ
غزوهم لعمان وثانيهما دعمها للمزاريع في ممباسة عندما حاولوا االنفصال عن عمان .لكن ومع تزايد التنافس االنجلو -فرنسي على المنطقة ،خاصة
ٓ
ٔ
خالل فترة ما يعرف بحرب السنوات السبع )١٧٦٣-١٧٥٦م( ،اثر ا ٕالمام احمد البقاء على الحياد حفاظا على استقالل عمان " ) ،(٣٠لذلك رفض االمام
ٔ
احمد الدخول في مفاوضات مع االنجليز ،ورفض كذلك السماح النجلترا ببناء مصنع لها في مسقط ،و بعد وصول الحملة الفرنسية الى مصر سنة
ٔ
١٧٩٨م ،كـتب نابليون بونابرت رسالة ٕالى السيد سلطان بن احمد يدعوه فيها ٕالى ٕاقامة تحالف بين فرنسا ُوعمان في مواجهة بريطانيا .وردا على ذلك
بادرت بريطانيا عن طريق ممثل شركة الهند الشرقية ا ٕالنجليزية في بوشهر ٕالى توقيع اتفاقية مع السيد سلطان في عام ١٧٩٨م  ،نصت على ان يسمح
سلطان مسقط ل ٕالنجليز ٕبانشاء قاعدة في بندر عباس وتواجد حامية عسكرية بها.
ٔ
ٔ
وكان هدف بريطانيا من وراء عقد المعاهدة "انهاك قوة فرنسا وتنظيم مصالح انجلترا في بالد الفرس اكـثر من ان تقيم عالقات ودية مع عمان
ٔ
ٔ
ذاتها" ) (٣١في حين كان السيد سلطان " يرى ان التعاون مع فرنسا سوف يعرض بالده الى حصار تجاري من قبل بريطانيا ،اما التعاون مع بريطانيا
ٔ
ٔ
فسوف يساعد على درء االخطار على اعتبار انها دولة قوية يمكن االعتماد عليها (٣٢) ".وفي عام ١٨٠٠م تم عقد معاهدة اخرى بين السيد سلطان
ٔ
ٔ
ومبعوث حكومة الهند البريطانية الكابتن جون مالكوم بهادر،ونصت على تاكيد المادة االولى من معاهدة ١٧٩٨م ونصت الثانية على اقامة )(١٠٠
)(٣٣
موظف انجليزي نيابة عن الشركة في ميناء مسقط بشكل دائم  ،ويكون وكيال تجري عن طريقه جميع المعامالت بين الدولتين.
وفي عهد السيد سعيد بن سلطان تعززت العالقات بين الجانبين بعد الجهود التي بذلها العقيد هنيل المقيم البريطاني في الخليج القناع حكومته
بارضاء السيد سعيد بعقد معاهدة عام ١٨٣٩م ،والتي نصت على تنظيم التجارة والمالحة بين البلدين ،وتقديم التسهيالت البحرية للسفن البريطانية
في موانىء االمبراطورية العمانيةٔ ،وان التزيد نسبة الضرائب عن  %٥واعطاء قنصل بريطانيا في مسقط الحق في الفصل في المنازعات بين الرعايا א
البريطانيين المقيمين فيها (٣٤) .وتطورت العالقات فيما بعد بين الجانبين بحيث تنازل السيد سعيد عن جزر كوريا موريا الواقعة على
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يرى ٔ
ٔ
الجنوبية لعمان المطلة على بحر العرب الى الملكة فيكـتوريا في عيد ميالدها وذلك عام ١٨٥٤م اي قبل وفاة السيد سعيد بعامين .وهناك من ا
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السيد سعيد "كان يهدف من وراء التنازل الى نيل المساعدة من بريطانيا في حربه مع الفرس الذين قاموا باالستيالء على بندر عباس في تلك السنة".
ﻓﺮﻧﺴﺎ:

تعود بداية العالقة بين فرنسا وسلطنة عمان ٕالى حوالي سنة  ١٦٦٧في الحقبة التي كانت
فيها السفن التجارية التي تنقل البضائع بين الهند والخليج الفارسي ترسو في ميناء مسقط ،المرسى
ٔ
االفضل في المنطقة " .وقد قدم المبعوث الفرنسي الى فارس دي اللين مقترحا على حكومته بضرورة
السيطرة على مسقط واالحتفاظ بها كـقاعدة بحرية مهمة " ) ،(٣٥ولكن هذ المقترح لم يرى النور .
ٔ
ٔ
ٔ
وعندما ثبت ا ٕالمام احمدبن سعيد سلطته في مسقط .اصبحت المدينة المستودع االساسي والميناء
التجاري ٔاالول في الخليج ،بينما كانت المواقف ُالعمانية في شرق افريقيا ّ
تتعزز .وفي هذا الوقت كان
ٔ
التنافس الفرنسي – االنجليزي على الهند والبحار الشرقية قد بلغ اشده ،وكانت عمان بموقعها
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االستراتيجي محط انظار الجانبين " ،وقد ادرك االمام احمد بن سعيد ببعد نظره ان عليه ان يلتزم
ٔ
)(٣٦
الحياد بين القوتين ويرفض باصرار السماح بانشاء مركز اوروبي في مسقط ".
ٔ
وفي فترة الحملة الفرنسية على مصر ١٧٩٨م ،ادرك نابليون بونابرت بعد وصوله الى مصر
ٔ
ٔ
ٔ
اهمية عمان ،وبعث برسالة الى السيد سلطان بن احمد تنص على ما يلي " :اكـتب اليكم هذا
ٔ
ٔ
الكـتاب البلغكم ما الشك انكم علمتوه وهو وصول الجيش الفرنسي الى مصر ولما كنتم اصدقاء لنا
ٔ
ٔ
فعليكم ان تقتنعوا برغبتي في حماية جميع سفن دولكـتم وعليكم ان ترسلوها الى السويس تجد
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) (٢٧عمان في التاريخ ،مرجع سبق ذكره ،ص .٤٥٦
) (٢٨عبد الملك بن عبدﷲ الهنائي  ،العالقات الدولية ُلعمان شواهد من الماضي –،مجلة نزوى – العدد ٣٦:
) (٢٩محمود شاكر  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .٢٥٩
) (٣٠عبد الملك بن عبدﷲ الهنائي  ،مرجع سابق –،مجلة نزوى – العدد ٣٦:
) (٣١رودلف سعيد – رويت ،سعيد بن سلطان ،ترجمة :د.سامي عزيز ،وزارة التراث القومي والثقافة  ،سلطنة عمان ،مطابع سجل العرب ١٩٨٣،م .
) (٣٢محمود شاكر ،مرجع سابق  ،ص ٢٦٣
) (٣٣نفس المرجع  ،ص٢٦٦
) (٣٤عمان في التاريخ  ،مرجع سابق  ،ص٤٥٧
) (٣٥عمان في التاريخ  ،مرجع سابق ،ص . ٤٤٩
) (٣٦نفس المرجع  ،الصفحة ذاتها.

دراﺳﺎت

ٔ
حماية لتجارتها" (٣٧).ولكن الرسالة لم تصل الى السيد سلطان بن احمد اال بعد عام  ،الن االنجليز احتجزوا الرسالة ،وذلك بعد وقوعها بطريق غير
ٔ
مباشر في يد الممثل البريطاني في جدة (٣٨) .حيث كانت بريطانيا تحاول ابعاد الفرنسيين عن المنطقة لكي تستاثر لوحدها بالنفوذ في المنطقة  ،وتم
لها ذلك بعقد معاهدة مع السيد سلطان في عام ١٧٩٨م.
في سنة ١٨٠٧م ،وافق السيد سعيد بن سلطان على توقيع معاهدة فرنسية-عمانية مع والي جزيرة فرنسا )موريشيوس(،ومن سنة  ١٨١٤وحتى
١٨٤٠م،تم معاودة ٕاقامة العالقات ،بين مسقط وجزيرو بوربون)الريونيون( هذه المرة .و في  ١٧نوفمبر ١٨٤٤م تم توقيع معاهدة صداقة وتبادل
تجاري  ،ليتم التصديق عليها سنة ١٨٤٦م .وقد سمحت هذه المعاهدة بتطوير ملموس للعالقات بين زنجبار وجزر الريونيون،وانطالق التجارة
ٔ
المباشرة بين االمبرطورية ُالعمانية وفرنسا .هكذا اتسمت سنة  ،١٨٤٩بنجاح تجاري كبير تمثل في رحلة سفينة الشحن ُالعمانية الشهيرة " كارولين"،
الى مرسيليا الفرنسية ،وقام الحاجي درويش ،مبعوث السيد سعيد بزيارة تولون وباريس ،حيث استقبله لويس نابوليون بونابرت ،رئيس الجمهورية
الفرنسية حينها.
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ:
قامت العالقات بين عمان والواليات المتحدة منذ بداية الثالثينات من القرن التاسع عشر الميالدي ،وكان الدافع التجاري وراء رغبة الدولتين في
ٔ
تدعيم عالقاتهما الثنائية  ،فقد كانت الواليات المتحدة تتطلع الى فتح اسواق لها في زنجبار ،حيث تنقل البن من شواطىء الجزيرة العربية والقرنفل
ٔ
من زنجبار .وكانت عمان الدولة العربية الثانية التي تقيم عالقات تجارية مع الواليات المتحدة االمريكية بعد دولة العلويين بالمغرب االقصى – المملكة
ٔ
ٔ
المغربية حاليا – والتي كانت اول قطر عربي يعترف باستقالل امريكا والتي اعلنت استقاللها عام ١٧٨٣م .
ٔ
وتوطدت العالقات بين البلدين بعد ابرام اول اتفاقية بين السيد سعيد بن سلطان والواليات المتحدة في ٢١سبتمبر ١٨٣٣م  " .كان ادموند
روبرتس من بور تسموث نيوهامبسير صاحب الفضل في انعاش التجارة بين الواليات المتحدة ودولة السيد سعيد ،و الذي تباحث ووقع المعاهدة عام
 ،(٣٩)"١٨٣٣ونصت المعاهدة على تقوية العالقات الودية بين البلدين وحرية التجارة لرعايا الدولتين ،والتمتع بكافة المزايا التجارية المعطاة للدول
االخرى ذات العالقات الطيبة مع السيد سعيد .كما نصت المعاهدة ايضا على ان يعين رئيس الواليات المتحدة قناصل يستقرون في موانىء السيد سعيد
ٔ
ٔ
االمريكيين .ولقد زادت هذه االتفاقية من قوة العالقات بين الواليات المتحدة وعمان .فعينت א
ويقومون بالفصل في الخالفات التي تنشا بين الرعايا
ٔ
ٔ
االولى لها قنصلين احدهما في مسقط والثاني في زنجبار ،ونشطت التجارة بين البلدين .كما حمل المبعوث ا ٕالمريكي من السيد سعيد بن سلطان رسالة
ٕالى الرئيس ا ٕالمريكي ٔاندرو جاكسون مع نص االتفاقية  .ومما جاء في رسالة السيد سعيد للرئيس جاكسون ) :لقد ٕاستجبت لرغبات معالي سفيركم 76
ٔ
ïãbrÛa@…†ÈÛa
روبرتس وذلك ٕبابرام معاهدة صداقة وتجارة بين بلدينا العزيزين  ..هذه المعاهدة التي سنتقيد بها بكل ٕاخالص انا ومن يخلفني في الحكم وتستطيع
ٔ
ٔ
سيادتكم ان تطمئن بان كل السفن ا ٕالمريكية التي ترسو في الموانئ التابعة لي ستلقى نفس المعاملة الكريمة التي نلقاها في موانئ بالدكم السعيدة(.
وقد اهتم السيد سعيد بن سلطان بتدعيم عالقات الصداقة والود مع
ٔ
الواليات المتحدة االمريكية ،فارسل مبعوثا خاصا هو الحاج احمد بن النعمان
ٔ
الكعبي على ظهر السفينة "سلطانة" كاول دبلوماسي عربي لدولة عربية لدى
ٔ
الواليات المتحدة االمريكية.
في عام ١٨٤٠م تحركت السفينة " سلطانة" من زنجبار فوصلت الى جزيرة
)سانت هيالنة( ومنها وصلت الى ميناء نيويورك في  ٣٠ابريل ١٨٤٠م ،حيث
استقبل االمريكيون المبعوث العماني ومالحيه بترحاب كبير .وقد قدم الحاج
احمد بن النعمان الى الرئيس االمريكي مجموعة الهدايا القيمة المرسلة من السيد
سعيدبن سلطان والتي كان من بينهما جوادين عربيين اصيلين وسيف جميل
ٔ
@@@Ú‰ìíìîã@μg@òãbİÜ@òÜy‰
مطعم بالذهب .وطبقا لمذكرا احمد بن النعمان فان زيارة سلطانة للواليات
)(٤٠
المتحدة لم تكن ذات نجاح اقتصادي باهر ".
وﻓﺎة اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن )١٨٥٦م( واﻧﻘﺴﺎم اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ٔ
بعد فترة حكم بلغت نحو نصف قرن من الزمان وعهد تميز بالرخاء واالنجازات في شتى الميادين رحل السيد سعيد بن سلطان او كما تذكره
ٔ
المراجع الغربية " سعيد الكبير " حيث توفي على ظهر سفينته " فيكـتوريا" وذلك اثناء رحلة العودة من مسقط باتجاه زنجبار ،قريبا من جزر سيشل
في التاسع عشر من اكـتوبر ١٨٥٦م  ،ويصف س.ب .مايلز وفاة السيد سعيد بقوله  ":وهكذا اختتم السيد سعيد حياة حافلة رائعة ،وكان له من العمر
ستة وستون عاما وسبعة اشهر ،وبعد حكم دام خمسين عاما .لقد كان السيد سعيد مثاال للبطل العربي .لقد كان شجاعا ،اظهر في مرات عديدة بسالة
نادرة .لقد كان حكيما وذكيا ،كريما ،جليال ،كان يحبه كل شعبه ،وقد حفر له في قلب كل منهم صورة عظيمة ،ولقد اظهر في تعامله مع القبائل

) (٣٧د .زاهية قدورة  ،شبه الجزيرة العربية وكياناتها السياسية ،بيروت ،دار النهضة العربية ،بدون تاريخ .ص.٣١٩
) (٣٨المرجع نفسه ،الصفحة ذاتها.
ٔ
) (٣٩هيرمان ايلتس ،عمان والواليات المتحدة االمريكية ،مائة وخمسون سنة صداقة ،ترجمة محمد كامل وزارة التراث القومي والثقافة ،سلطنة عمان١٩٨٥ ،م ،ص.١٢
) (٤٠المرجع نفسه ،ص.٢٣

دراﺳﺎت

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
العربية حذقا وفطنة لم يعرفهما غيره .ويستطيع ذلك السلطان العربي ان يفخر انه كان اول حاكم عربي اعطى السلم لشرقي افريقيا ،وانه بتشجيعه
)(٤١
للتجارة وحمايته لها ،جعل من عاصمته هناك مركزا تجاريا بين الهند ،وفارس ،والجزيرة العربية ،وبذلك زاد من ثروة بالده".
ٔ
ٔ
وقد كانت وفاته نقطة تحول خطيرة في تاريخ هذه ا ٕالمبراطورية العمالقة والسبب االساسي في ضعفها وانقسامها بعد ذلك .فبعد وفاة السيد سعيد بدا
ٔ
ٔ
الخالف يدب بين ابنائه حول من يخلفه ،حيث لم يشر السيد سعيد في وصيته عمن سيخلفه في الحكم وانما اكـتفى اثناء حياته  ،بتعيين اثنين من
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
انجاله كنائبين عنه على شطري امبراطورتيه بشقيها االسيوي واالفريقي ،فقد عين ابنه االكبر ثويني كنائب عنه في مسقط اثناء غيابه بينما كان ابنه
)(٤٢
ماجد نائبا للسلطان في زنجبار .
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ٔ
ٔ
وقد قام الصراع بين االخويين عقب استفراد ماجد حاكم زنجبار بثروات الجزيرة لنفسه و ٕاصدار ثويني حاكم عمان ٕاعالن عام ١٨٥٦م والذي اكد
ٔ
فيه ٕانه الحاكم الفعلي والشرعي لجميع ممتلكات عمان بما فيها ٕاقليم زنجبار  ،وتفاقم الصراع بين االخوين حتى جرد ثويني حملة عسكرية لمواجهة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اخيه في زنجبار ٕاال ان ا ٕالدارة البريطانية في الهند اوقفت الحملة ودعت االخوين ٕالى عرض المشكلة للتحكيم و ٕاستدعى االمر تشكيل لجنة تحقيق سنة
ٔ
ٔ
١٨٦١م برئاسة اللورد كاننج ،ووافق االخوان على ان تكون توصيات اللجنة ملزمة للطرفين و ٕانتهت اللجنة ٕالى اتخاذ قرار – على سياسة فرق تسد-
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
يقضي بتقسيم ا ٕالمبراطورية العمانية ٕالى جزاين منفصلين اسيوي و ٕافريقي كما اقرت اللجنة بان يدفع ماجد مبلغا الخيه ثويني قدره ٤٠الف ﷼ نمساوي
ٔ
ٔ
ٔ
سنويا ٕ ،اضافة ٕالى االقساط المتاخرة التي بلغت ثمانين الف ﷼ نمساوي .وتم تعيين المالزم بنجلي من البحرية الهندية كمسؤول سياسي بريطاني في
ٔ
مسقط ،وذلك الجل تنفيذ قرار التقسيم.
ٔ
وقد عانت الدولة ُالعمانية من جراء انفصال شرق افريقيا وهيمنة المصالح االستعمارية على المنطقة من مصاعب اقتصادية كبيرة .لكن ظروف التنافس
ٔ
ٔ
ٔ
االستعماري االنجلو-فرنسي ساعد ُعمان على البقاء دولة مستقلة ،حيث تم التاكيد على استقالل ُعمان بالبيان الفرنسي البريطاني او ما عرف ب
ٔ
ٔ
ٔ
"التصريح الثنائي" الذي اصدرته الدولتان في مارس ١٨٦٢م والذي نص على ان ملكة بريطانيا و ٕامبراطور فرنسا يؤكدان على اهمية بقاء ُعمان دولة
)(٤٣
مستقلة.
ٔ
ٔ
ٔ
قرن
وبذلك انتهت اعظم دولة عمانية عرفها التاريخ الحديث ،وظلت عمان تعاني من االضطرابات واالنقسام وتردي االوضاع االقتصادية ال كـثر من من
ٔ ٔ
الزمن حتى بزغ فجر النهضة المباركة في  ٢٣يوليو ١٩٧٠م بقيادة السلطان قابوس بن سعيد ،الذي اعاد امجاد عمان التاريخية ونقل عمان من معيشة
ٔ
العصور الوسطى الى العصر الحديث ،ووضعها في موقع متميز بين االمم.

) (٤١س.ب مايلز  :الخليج بلدانه وقبائله ،ترجمة محمد ٔامين عبدﷲ ،وزارة التراث القومي والثقافة ،سلطنة عمان١٩٨٣،م ،ص .٣٥٣ / ٣٥٢
) (٤٢روبرت جيران الندن ،عمان منذ  ١٨٥٦مسي ًرا ومصي ًرا ،ترجمة محمد ٔامين عبد ﷲ ،المطبعة الشرقية ،مطرح ،وزارة التراث القومي والثقافة العمانية ،بدون
تاريخ،ص.٣٢٥
) (٤٣عبد الملك بن عبدﷲ الهنائي ،العالقات الدولية ُلعمان شواهد من الماضي –،مجلة نزوى – العدد ٣٦:

ïãbrÛa@…†ÈÛa

دراﺳﺎت

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨
)(٩
)(١٠
)(١١
)(١٢
)(١٣
)(١٤
)(١٥
)(١٦

ٔ
ٔ
السالمي  ،عبدﷲ بن حميد  ،تحفة االعيان في سيرة اهل عمان ،ج.٢
ٔ
الشــيخ ،رافــت غنــيم – حصــاد نــدوة العالقــات العمانيــة المصــرية  ،ج  ، ٣وزارة التـراث القــومي
والثقافة ،سلطنة عمان ١٩٩٢،م.
ٔ
العقـ ـ ــاد  ،ص ـ ـ ــالح  ،التيـ ـ ــارات السياس ـ ـ ــية فـ ـ ــي الخل ـ ـ ــيج العرب ـ ـ ــي ،الق ـ ـ ــاهرة المكـتبـ ـ ــة االنكل ـ ـ ــو-
مصرية١٩٧٤،م.
ٔ
المغي ــري ،س ــعيد ب ــن عل ــي ،جهين ــة االخب ــار ف ــي ت ــاريخ زنجب ــار،تحقيق محم ــد عل ــي الص ــليبي
،ط،٤وزارة التراث القومي والثقافة العمانية٢٠٠١،م
الهنائي ،عبد الملك بن عبدﷲ  ،العالقات الدولية ُلعمان شواهد من الماضي –،مجلة نزوى –
العدد .٣٦:
ٔ
ايلتس  ،هيرمـان  ،عمـان والواليـات المتحـدة االمريكيـة  ،مائـة وخمسـون سـنة صـداقة  ،ترجمـة
محمد كامل وزارة التراث القومي والثقافة  ،سلطنة عمان ١٩٨٥ ،م.
رزيق  ،حميد بن محمد  ،الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين ،تحقيق عبدالمنعم عامر
ومحمد مرسي عبدﷲ ،ط،٤وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان ١٩٩٤ ،م.
ٔ
ٔ
شاكر  ،محمود ،موسوعة تـاريخ الخلـيج العربـي  ،ج ، ١دار اسـامة للنشـر والتوزيـع  ،االردن –
عمان ٢٠٠٣ ،م
غباش ،حسين ،عمان الديمقراطية االسالمية  ،ترجمة ،
ٔ
فيليــبس  ،وينــدل  ،تــاريخ عمــان  ،ترجمــة :محمــد امــين عبــدﷲ  ،ط ، ٥وزارة الت ـراث والثقافــة
بسلطنة عمان،المطبعة الشرقية ،مسقط٢٠٠٣،م
قــدوره ،زاهيــة :شــبه الجزيــرة العربيــة وكياناتهــا السياســية ،بيــروت ،دار النهضــة العربيــة ،بــدون
تاريخ.
ٔ
الندن ،روبرت جيرانُ :عمان منذ  ١٨٥٦مسي ًرا ومصـي ًرا ،ترجمـة محمـد امـين عبـد ﷲ ،المطبعـة
الشرقية ،مطرح ،وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان ،بدون تاريخ.
ٔ
مايلز  ،س.ب :الخليج بلدانه وقبائله ،ترجمة محمد امين عبدﷲ ،وزارة التراث القـومي والثقافـة
بسلطنة عمان١٩٨٣،م
وزارة ا ٕالعالم بسلطنة ُعمانُ :عمان في التاريخ ،لندن١٩٩٥ ،م
وزارة االعالم بسلطنة عمان  ،مسيرة الخير – الموجز من تاريخ عمـان -اصـدار–مطبعـة مـزون –
١٩٩٥م
ّ
ُ
وزارة التـراث القــومي والثقافــة بســلطنة عمــان :حصــاد نــدوة الدراســات ،الجــزء الثــاني ،القــاهرة،
ٓ
امون للتجليد والطباعة١٩٨٠ ،م.
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جمال عبد الناصر من الثورة ٕالى النكسة )١٩٦٧-١٩٥٢م(
حرب ظفار )١٩٧٥-١٩٦٥م(
ٔ
نكسة يونيو ١٩٦٧م " اسبابها ونتائجها"
ٔ
ابو جعفر المنصور " المؤسس الحقيقي للدولة العباسية"
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RAMESSES II (1279  1213 B.C.)
RAMESSES THE GREAT
Mohamed Tawfik
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amesses II was the first ruler of the 19th
Dynasty. Called Ramesses the Great, he
lived to be 96 years old, had 200 wives
and concubines, 96 sons and 60 daughters.
Ramesses was named co‐ruler with his father,
Seti I, early in his life.
During 67 year reign, everything was done
on a grand scale. No other pharaoh constructed so
many temples or erected so many colossal statues
and obelisks. No other pharaoh sired so many
children as Ramesses II did. By the time he died,
aged more than 90, he had set his stamp indelibly
on the face of Egypt.
The great king was given the birth name of
his grandfather, Re‐mise, or Ramesses I
(meryamun), which means, "Re has Fashioned
Him, Beloved of Amun." We often find his birth
name spelled as Ramses.
There could be only one Chief King's Wife at
any one time, and Nefertari held that designation
from the beginning. What we do know is that
Ramesses II lavished upon her at least several
important monuments, including the small temple
at Abu Simbel and her wonderful tomb in the
Valley of the Queens.
From the very beginning of her husband's
reign, Nefertari appears as a dutiful wife,
supporting Ramesses on all appropriate
ceremonial occasions. She received the two titles,
Mistress of the South and North, and Lady of the
Two Lands, which parallel Ramesses II's titles.
We really do not know for certain who
became the Chief King's Wife after Nefertari, but it
may well have been one of his daughters. The
dynamics these incestuous relationships are
largely unknown. In some situations, the father, in
this case Ramesses II, married a daughter it would
seem as a replacement after the death of her
mother. However, at other times the mother and
daughter were married to the king at the same
time.
In 1290 B.C., Ramesses began a series of
wars against the Syrians. The famous Battle of
Kadesh is inscribed on the walls of Ramesses
temple. Ramesses' building accomplishments are

two temples at Abu Simbel, the hypostyle hall at
Karnak, a mortuary complex at Abydos, the
Colossus of Ramesses at Memphis, a vast tomb at
Thebes, additions at the Luxor Temple, and the
famous Ramesseum. Among Ramesses' wives
were Nefertari, Queen Istnofret, his two
daughters, Binthanath and Merytamon, and the
Hittite princess, Maathornefrure.
Within his lifetime, Ramesses II was
venerated as a god, particularly in Nubia. This cult
following continued to flourish, even after the end
of Egypt's pharaonic period. Unlike many Egyptian
kings, who always sought to have their name
remembered and repeated so that their soul could
live on, the Egyptians continued to make
pilgrimages to Abydos, Memphis, Tanis and Abu
Simbel in order to make offerings to Ramesses the
deity for centuries after his death.
It is difficult to tell from most of Ramesses
II's statues and depictions on monuments exactly
what he looked like physically. This is because the
ancient Egyptian artists were not always intend on
portraying the king in a totally realistic manner.
The king probably never set for specific statues.
Rather, they were based upon approved models.
Almost every Egyptian pharaoh seems to
have felt a need to prove himself to his people (as
well as to the gods). In fact, they wanted to prove
themselves superior to their predecessors, and
yet, at the same time, many of these kings actually
suffered considerable self doubt, particularly
when they were not born to a long dynasty of
kings and also not to a "Great Wife" of the king, as
was the case with Ramesses II.
Hence, Ramesses II's name lived on. In 1822,
when we first began to decipher the ancient
Egyptian language, many new pharaohs became
known to us, and later, as new tombs were
discovered, along with other documents, we
began to piece together a long line of rulers. Only
then did we know the names of Egyptian kings
and queens such as Hatshepsut, Akhenaten and
Tutankhamun. However, Ramesses II was never in
need of rediscovery, for his name, perhaps
corrupted somewhat, was not forgotten.
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 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:أوﻻ
 اﻟﻌﺮض:ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻣﻦ ﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﺪﺑﺎغ.١
 ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب.٢
 اﻟﻜﻤﺎل.٣
 اﻟﺠﻤﺎل.٤
 ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل اﻟﺒﺎﻃﻦ.٥
 اﻹدراك اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ.٦
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎل واﻹدراك اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ.٧
 ﻫﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﺠﻤﺎل ﻋﺒﺎدة؟.٨
 ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﻤﺎل ﺑﺎﻟﻜﻤﺎل.٩
 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
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@Amany_moon87@hotmail.com

Beauty and Perfection
in Book Maŝãrik Anwãr
el-Kulũb wa Mafãtih
Asrãr el Guyũb
Ibn al-Dabbagh

ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

أوﻻً :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
لع ـ ـ ّـل الس ـ ــمة الس ـ ــائدة ف ـ ــي عصـ ـ ـرنا ه ـ ــي االبتع ـ ــاد ع ـ ــن ٔاالم ـ ــور
الروحانيــة التــي تحملنــا علــى جناحهــا ٕالــى العــالم المطلــق ،والســبب فــي
ٔ
فكار موجه ٍـة تريـد بنـا االبتعـاد عـن
ذلك سيطرة الحياة المادية واستيراد ا ٍ
جــوهر حضــارتنا وثقافتنــا ا ٕالســالمية .رغــم مــا يــذخر بــه ٕارثنــا الثقــافي مــن
ٔ
ً
رؤى جمالي ـ ـة ومعرفيـ ــة ذات ابعـ ــاد واسـ ــعة،جوهرها االرتقـ ــاء با ٕالنسـ ــان
والســمو بجــوهره نحــو ﷲ .وقــد اختــرت مــن هــذه الكـتــب كـتــاب )مشــارق
ٔانــوار القلــوب ومفــاتح ٔاسـرار الغيــوب( البــن الــدباغ ،وقــد وجـ ُ
ـدت فيــه مــا
ّ
ّ
الجمالي ا ٕالسالمي.
يمثل جوهر الفكر
ٔ
ٔ
يت ـ ــالف الكـت ـ ــاب م ـ ــن عش ـ ــرة اب ـ ــواب) :ف ـ ــي الطري ـ ــق الموص ـ ــلة
للنفــوس الذكيــة ٕالــى المحبــة الحقيقيــة ،فــي المحبــة ومعانيهــا واخــتالف
ٔ
عبــارات النــاس فيهــا ،فــي اقســام المحبــة الجنســية والنفســية ،فــي معنــى
الخفيــة عــن ٔاذهــان ّ
الجمــال والكمــال ،فــي المحبــة المعنويــة ّ
البريــة ،فــي
ٔ
ٔ
اقس ـ ــام المحب ـ ــين م ـ ــن الس ـ ــالكين ،ف ـ ــي مقام ـ ــات الس ـ ــالكين واح ـ ــوال
ٔ
العارفين ،في منازل الواصلين من اهـل التمكـين ،فـي ذكـر العشـق علـى
ٔ
ا ٕالجمــال ومــا يتصــل بــذلك مــن االحــوال ،فــي الفضــائل التــي تكـتســبها
النفس بطريق المحبـة( .وقـد اختـرت دراسـة مفهـوم الجمـال والكمـال فـي
هذا الكـتاب ،لما له من ارتباط بحياتنا وارتقاء بجوهر الفرد.
/٣ﻣﻦ ﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﺪﺑﺎغ؟
ٔ
ه ــو اب ــو زي ــد ،عب ــد ال ــرحمن ب ــن محم ــد ب ــن عل ــي ب ــن عب ــد ﷲ
ٔاالنصــارئُ ،اال َســيدي ،المـ ّ
ـالكيُ ،عـ ِـرف بالــدباغ ،وكــذلك بــابن الــدباغ.١
م ــؤرخ ،ومح ـ ّـدث وراوي ــة ،وفقي ــه متص ـ ّـوف ،ول ــه مش ــاركات عدي ــدة ف ــي
العلـ ــوم العقليـ ــة والنقليـ ــةُ .ولـ ــد سـ ــنة  ٦٠٥هجـ ــري ،وتـ ــوفي سـ ــنة ٦٩٩
ٔ
هجــري ٢مــن تصــانيفه:تــاريخ ملــوك ا ٕالســالم ،وكــذلك جــالء االفكــار فــي
ٔ
مناقب ٔاالنصار ،كما كـتب ك ً
ـتابا في تراجم اهـل القيـروان .٣ومـن مؤلفاتـه
ٔ
ٔ
ٔ
ايضـ ًـا كـتــاب )االحاديــث االربعــون فــي عمــوم رحمــة ﷲ لســائر المــؤمنين(
وكـتاب )تاريخ القيروان من بالد الغرب(.٤
عاش ابن الدباغ في القرن السابع الهجري ،ولدينا مـا يشـير ٕالـى
ٔ
ٔ
ٔ
انـه قيروانــي االصــل والمنشــا ،٥وقضــى معظـم حياتــه فــي زمــن الموحــدين
ال ــذين امت ـ ّـد عص ــرهم من ــذ ع ــام  ٥٢٤حت ــى ع ــام  ٦٧٤هج ــري .وق ــد ك ــان
العصر ٓان ذاك عصر اضطراب ّ
وتفك ٍك
اعات و ٕاصالح.٦
وحروب وصر ٍ
ٍ
ٍ
واكب ابن الدباغ مرحلة تطور الفكر الصوفي فـي ذلـك العصـر،الذي غـدا
روحيـ ًـا ٔوا ّ
فلســفة حيــاة هــدفها الرقـ ّـي بــالنفس البشــرية ّ
خالقيـ ًـا ،وتزويــدها
بقواع ـ ــد وق ـ ــيم ومب ـ ــادئ تس ـ ــاعدها عل ـ ــى تحقي ـ ــق ذاته ـ ــا والوص ـ ــول ٕال ـ ــى
الحق ــائق ،والطري ــق ٕال ــى ذل ــك رياض ــة روحي ــة وتم ـ ّـرس ومنه ــا "تق ــديم

 ١كحالة ،عمر رضا  /معجم المؤلفين ،دمشق  ١٩٦٠ص ١٨٥
ٔ
 ٢الزركلي  ،خير الدين  /االعالم ،ط ،٢ج ،٤بيروت ،لبنان  ،ص١٠٥
 ٣ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب  ،دار صادر ،بيروت ١٩٥٩ص " و"
 ٤خليفــة ،حــاجي  /كشــف الظنــون عــن ٔاســامي الكـتــب والفنــون ،بيــروت  ١٩٤١ص
٣٠١
 ٥ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،دار صادر ،ص " و"
ٔ
 ٦فـ ّـروخ ،عمــر  /تــاريخ االدب العربــي ،ج  ،٥دار العلــم للماليــين ،بيــروت ،ط ،١
١٩٨٢

المجاه ــدة ومح ــو الص ــفات المذموم ــة ،وقط ــع العال ئ ــق كله ــا ،وا ٕالقب ــال
بكنه ّ
الهمة على ﷲ تعالى".٧
ٔ
ويتوجب علينا ان ّ
ننوه ٕالى تط ّـور الفكـر الصـوفي عبـر العصـور ،
ً
ففــي الق ـرنين ٔاالول والثــاني للهجــرة كانــت غايــة التصـ ّـوف زهــدا ّ
تمثــل فــي
طمعا في الثواب والجنة ً
عبادة ﷲ ً
وخوفا من العقاب والنـار ،كمـا كانـت
ٔ
طريق ـ ًـا البتغـ ـاء مرض ــاة ﷲ وحب ــه،ا ّم ــا القـ ـرنين الثال ــث والراب ــع للهج ــرة
ٔ
ٔ
اص ــبحت غاي ــة التص ـ ّـوف دراس ــة ب ــواطن النف ــوس وخفاي ــا ال ــروح واسـ ـرار
ً
القل ــوب ،ث ــم تط ــورت بع ــد ذل ــك لتص ــبح طريق ــا ٕال ــى المعرف ــة بواس ــطة
الكشــف والــذوق ال بواســطة البرهــان والــدليلٔ ،واصــبح التصــوف وسـ ً
ـيلة
لتحقيق السعادة.٨
/٢ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب:
ٔ
يبــدا ابــن الــدباغ كـتابــه فــي مقدمتــه بتقريــر حقيقـ ٍـة تكــون بمثابــة
ٔ
نقطــة البدايــة فيقــول" :اعلــم ان مطلــب ذوي العقــول الكاملــة والنفــوس
ٔ
الفاضلة نيل السعادة القصوى ّ
والتلذذ بمطالعة الجمال ا ٕال لهـي االسـنى،
ٔ
لنفس زكيـة قـد صـدقت لهـا فـي االول العنايـة
وهذه السعادة ال تحصل ٕاال ٍ
٩
الربانية بتيسيرها لسلوك الطرق العلمية والعملية " .
ٔ
ّ
فالكـت ــاب بمقدمت ــه يح ـ ّـدد ا ٕالش ــكالية الت ــي ادت ب ــالمؤلف ٕال ــى
ٔ
تــاليف الكـتــاب وهــي ٕادراك الــنفس للســعادة وتحصــيلها ،وهــذه الســعادة
التي ّ
يتكلم عنها ال تدركها ٕاال ٌ
نفس ّتتصف بالصفاء وقـد نالـت مـن العنايـة א
ا ٕال لهيــة والمعــارف الكليــة مــا يؤهلهــا ٕالــى الحصـ
والعربيــولـةعلـفنـىجـ هــده عـذهنـالـد ٔاسـرســعادةـطو81 .
فمفهــوم الســعادة طرحتــه الثقافــة اليونانيــة
ٔ
ïãbrÛa@…†ÈÛa
وافالط ــون ،كم ــا نج ــده عن ــد اب ــن عرب ــي والغزال ــي واب ــن س ــينا .ي ــرى اب ــن
ٔ
الدباغ بان على النفـوس التـي ترغـب ب ٕـادراك السـعادة الروحانيـة ا ٕالعـراض
عــن اللـ ّـذات التــي تخــتص بــا َ
لعرض فيقــول " :و ٕانمــا تــدرك هــذه الســعادة
وتلتـ ّـذ بهــا النفــوس الفاضــلة ذوات ا ٕالدراكــات الكاملــة ،ولكــن ال يمكنهــا
ذلــك مادامــت عاشــقة للـ ّـذات العــالم ٔاالســفل مقبلـ ًـة ّ
بكليتهــا عليــه ،فـ ٕـان
ٔ
ذلـ ــك يوجـ ــب ٕاعراضـ ــها عـ ــن العـ ــالم العلـ ـ ّ
ـويٕ ،اذ عشـ ــق هـ ــذه االجسـ ــام
صارف عن ّ
١٠
البهيمية ٌ
ّ
وشهواتها
اللذات الملكية الباقية في دار البقاء" .
ًّٔ
ً
والهدف من هذا الكـتاب ليس عبثيـا او استعراضـا لمفـاهيم وفلسـفات
ٓ
واالخـرة ،فمـن كـان ّ
متفكـ ًرا عارف ًـا
جمالية و ٕانمـا هـو رب ٌـط بـين الـدار الـدنيا
ٓ
لذات ﷲ في الدنيا كان ً
عارفا له في االخرة ،حيث يقول " :المعرفة التي
ٓ
تحصــل للعــارف فــي الــدنيا هــي بعينهــا التــي توصــله فــي االخــرة ٕالــى رؤيــة
الحــق ،فمــن لــم يعــرف الحــق تعــالى فــي الــدنيا ويلتـ ّـذ بمعرفتــه ومحبتــه
ٓ
اليـراه فــي االخــرة واليلتـ ّـذ لمشــاهدتهٕ ،اذ يمــوت المــرء علــى مــا عــاش عليــه
ٓ
ٔ
ُوي َبعــث علــى مــا مــات عليــه ،ومــن كــان فــي هــذه اعمــى فهــو فــي االخــرة
ضل ً
ٔاعمى ٔوا ّ
سبيال.١١"
ٔ
ويتحــدث ابــن الــدباغ عــن النفــوس وانواعهــا ويقســمها ٕالــى ثالثــة
ٔ
ٔ
ٔ
ـوس ُخلقــت ّ
متيقظــة
اقسـام فيقــول " :واعلــم ان النفــوس ثالثــة اقســام ،نفـ ٌ ِ
من ذاتها مقبلة على بارئها بالفطرة معرضة عن مـا سـواه وهـذه هـي نفـوس
٧

الغزالــي ،محمــد بــن محمــد ٕ /احيــاء علــوم الــدين ،دار النــدوة الجديــدة ،بيــروت ،ج
 ،٣ص ١٩
 ٨الطويـل ،توفيــق  /فــي تراثنــا العربــي ا ٕالســالمي ،الكويــت :المجلــس الــوطني للثقافــة
ٓ
والفنون واالداب ،سلسلة المعرفة) ،١٩٨٥ ،(٨٧ص ١٧٦
ٔ
 ٩ابن الدباغ  /مشارق انوار القلوب ،ص ٤
 ١٠ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ٥
 ١١ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب  ،ص ٧

ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

ٔ
ٔ
ٔ
االنبيــاء وخــواص االصــفياء اشــرق عليهــا نــور الحــق فجــذبها ٕاليــه وتســمى
ٔ
مطمئنة .والقسم الثاني نفـوس اعرضـت بالكليـة علـى الحـق تعـالى وغلـب
ٔ
عليهـ ــا حـ ــب المحسوسـ ــات وشـ ــهوات االجسـ ــام السـ ــتيالء الـ ــوهم عليهـ ــا
ٔ
ٔفانكرت ّ
اللذات الروحانية والمدارك العقلية ،وهذه هي نفوس االشقياء،
فهــي محجوبــة عــن ﷲ تعــالى مطــرودة عــن جنابــه وال مطمــع فــي نجاتهــا
ٔ
ٔ
وتســمى اال ّمــارة  .والقســم الثالــث نفــوس اقبلــت علــى حــب المحسوســات
ـاال متوسـ ً
اقبـ ً
ـطا ولــم تســتغرق فيهــا قوتهــا بالكليــة بــل بقــي فــي قوتهــا مــن
ٕ
ّ
اليقظة والفطنة ُ
ـدرك بـه لـذة المعـاني العقليـة وتطلـب الفضـائل وتنفـر
مات
ِ
ٔ
عــن الرذائــل فكــان لهــا نظــر ٕالــى الجانــب االعلــى بقــدر مافيهــا مــن اليقظــة
ونظ ــر ٕال ــى الجنب ــة الس ــفلى بق ــدر ميله ــا ٕال ــى ح ــب الش ــهوات الطبيعي ــة،
وتسمى ّ
اللوامة.
ً
محجوبة عن الحقائق الربانية يمكن ٔان ّ
تتذكى بالرياضة
فهذه و ٕان كانت
ُ
وتلحــق برتبــة الســعداء ،وهــذا الصــنف هــم الــذين وضــعت لهــم مراتــب
ٔ
السلوك ،و ٕاليهم قصدنا بهذا التنبيـهٕ ،اذ الصـنف االول ال يحتـاجون ٕالـى
ٔ
س ــلوك ف ـ ٕـان الح ــق تع ــالى اراده ــم فاختص ــهم لعنايت ــه ،والص ــنف الث ــاني
ٔ
ُطبعوا على الشقاء في ام الكـتاب وال تبديل لخلق ﷲ ،والصـنف الثالـث
ٔ ٔ
ٓ
ٔ
هم اصحاب الرياضة الن االصل طهارة النفس وخلوصها من اثار الظلمـة
".١٢
فـ ٕـان الهــدف مــن هــذا الكـتــاب هــو االرتقــاء بالصــنف الثالــث مــن
النف ــوس ،ال ــذين يمتلك ــون م ـ ً
ـيال ٕال ــى الفض ــائل و ٕاقب ــاال عل ــى الش ــهوات،
فالكـتــاب يســعى ٕالــى تطهيــر تلــك النفــوس واالرتقــاء بهــا لتــدرك المعــاني
ّ ٔ
ٔ
ٔ
بلذتها الن ّلذة المعقول اسـمى وارقـى
العقلية المجردة فتسعد بها وتبتهج
من ّلذة المحسوس.
/٣اﻟﻜﻤﺎل:
ٔ
يبــدا ابــن الــدباغ البــاب الرابــع مــن كـتابــه بالحــديث عــن الكمــال
ٔ
ٔ
١٣
بدانا به النه ٌّ
ويقول" :
سر في وجـود الجمـال"  .ويع ّـرف الكمـال بقولـه:
" الكمال معناه حضور جميع الصفات المحمودة للشيء وهو ينقسم ٕالـى
ظاهر وباطن ".١٤
ٍ
وهـ ــو بهـ ــذا يعـ ـ ّـرف كمـ ــال المخلـ ــوق ال كمـ ــال الخـ ــالق فالخـ ــالق
سبحانه هو الكمال المطلق وعنـه صـدرت سـائر الكمـاالت ولكـل مخلـوق
فــي هــذا الوجــود كمالــه الخــاص ب ــه والــذي يسـ ّ
ـتمد فــي البدايــة والنهايــة
وجوده من الكمال المطلق وقد ورد عند ابن سـبعين هـذا المعنـى حيـث
يقــول " الكمــال كنــه الكــائن" ،١٥وابــن ســبعين يقصــد بقولــه )الكمــال(
ٔ
الكمال المطلق الذي هو اصـل الوجـود فـاهلل واجـب الوجـود ،وا ٕالنسـان
ممكن الوجود ويقول الجرجاني فـي تعريفـه للكمـال " :الكمـال مـا يكمـل
ٔ ٔ
ٔ
بــه النــوع فــي ذاتــه او فــي صــفاته واالول_اعنــي مــا يكمــل بــه النــوع فــي
ٔ
ٔ
ذاتـه_ وهــو الكمـال االول لتقدمــه علـى النــوع ،والثـاني_ اعنــي مـا يكمــل
به النوع في صفاته _ هو ما يتبع النوع من العوارض وهو الكمال الثـاني
ٔ
لتاخره عن النوع".١٦
ٔ
فالجرجــاني يتحــدث عــن كمــال الجــوهر وكمــال العـ َـرض ،فالكمــال االول
يعود ٕالى كمال الجوهر ،والكمال الثاني يعني كمال َ
العرض.
 ١٢ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ١٠
 ١٣ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ٣٩
 ١٤ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ٣٩
ٔ
 ١٥ابـ ــن سـ ــبعين ،عب ـ ــد الحـ ــق  /رسـ ــائل ابـ ــن سـ ــبعين ،ال ـ ــدار المص ـ ــرية للت ـ ــاليف
والترجمة ،مصر  ،١٩٥٦ص ٤٥
 ١٦الجرجاني  /التعريفات ،بيروت ،دار الكـتاب العربي  ،١٩٩٢ط  ،٢ص ١٨٧

مراتب الكمال:
ٔ
" ُتقسم النفوس عند ابن الدباغ ٕالى ثالثة اجناس:
ٌ
نفوس نباتيةّ :لذتها في المطعم والمشرب.
-١
ّ
ٌ
 -٢نف ــوس حيواني ــة :ل ــذتها ف ــي الم ــنكح وموجب ــات الغض ــب م ــن
رياسة وانتقام
ّ
 - ٣نفـ ٌ
ـوس ٕالهيــة :لــذتها فــي تحصــيل المعــارف الربانيــة واالنتعــاش
بــالعلوم الدينيــة والقــرب مــن الحــق تعــالى ومحبتــه ،فا ٕالنســان
علــى هــذا يجــانس النبــات بــالنفس النباتيــة والحيــوان بــالنفس
الحيوانية والمالئكة بالنفس ا ٕال لهية"١٧.
فكم ــال النف ــوس يتمث ــل ب ــالنفوس ا ٕال لهي ــة واالرتق ــاء ٕال ــى تل ــك
ٔ
المرتبة غاية كـل موجـود ومـن هنـا نتبـين ان لكـل موجـود نقـص بالنسـبة
ٔ
لما فوقه وكمال بالنسبة لمن هو ادنى منـه ،ولكـل مخلـوق وظيفـة خلقـه
ٔ
ٔ
ســبحانه ليؤديهــا وكمالــه يتجســد فــي اداء وظيفتــه التــي ُخ ِلـق مــن اجلهــا،
ٔ
ٔ
وا ٕالنسان ارقى المخلوقات في هـذا الوجـود النـه يملـك العقـل ويتميـز عـن
ٔ
ٔ
الكائنات االخرى به وهو في سعي دائـم نحـو الكمـال .وكنـا قـد قـدمنا بـان
ٔ
الكمال كمال ﷲ عز وجل فكماله اليشـبه كمـال اي شـيء مـن مخلوقاتـه
ٔ
ٔ
وصفات ّ
يستمدها من غيـره ،فـي حـين ان
بمعان
النه كمال
ٍ
قائم بذاته ال ٍ
ا ٕالنسان ّ
يستمد كماله من فيض كمال ﷲ سبحانه وتعـالى عليـه ،ويقـول
عبــد الكــريم الجيلــي فــي هــذا المعن ــى " :كمال ــه س ــبحانه وتعــالى بذات ــه،
א
ائدة عليه ،تعالى ﷲ عن ذلك علوا كبيرا".١٨
البمعان ز ٍ
ٍ
ويق ــول اب ــن ال ــدباغ  " :الن ــور ا ٕال له ــي و ٕان ك ــان واح ـ ًـدا فق ــد
اختلفــت ٓاثــاره فــي الــذوات الختالفهــا فبعضــها قبلــت منــه صــفة الوجــود 82
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والحيـ ــاة والمعرفـ ــة والمحبـ ــة والجمـ ــال وهـ ــي الـ ــذوات العارفـ ــة الكاملـ ــة.
ٔ
وبعضــها قبلــت منــه صــفة الوجــود والحيــاة والجمــال وهــي االجســام التــي
ٔ
ٔ
تتــدبرها االنفــس العارفــة .وبعضــها قبلــت الوجــود والجمــال وهــي اجســام
الحيوان والنبات .وبعضها لم تقبل من هذا النور ٕاال صفة الوجود خاص ًـة
ٔ
وهي اجسام الجماد المظلمة في ذاتها".١٩
ٕان الصــفات الســابقة التــي قــدمها ابــن دبــاغ هــي التــي ّ
تميــز
الموجــودات عــن بعضــها فكمــال كــل موجــود منهــا يكــون بقــدر العنايــة
ٔ
ا ٕال لهية وكلما كان نصيب الموجود منها واف ًرا كان ارقى فـي س ّـلم الكمـال.
ٔ ٌ ٔ
والمحبة هـي مـن صـفات الـذوات العارفـة كمـا ق ّـدمنا وهـي اداة مـن ادوات
ٔ
ٔ
الكمال ،بل هي اشرف الصـفات واكملهـا ،يقـول ابـن الـدباغ" : :فالمحبـة
ٕا ًذا مــن صــفات المقــربين وبهــا كمــال الموجــود الحـ ّـي وبقــدر وفــور نصــيب
العارف منها يكون قربه مـن بارئـه وبضـعف نصـيبه منهـا يكـون نزولـه ٕالـى
ٔافــق البهــائم فلــيس فــي العــالم باعـ ٌـث علــى العــروج ٕالــى عــوالم النــور شـ ٌ
ـيء
ٔ
ٔ
.٢٠
سواها فهي اشرف الوسائل واكمل ما ّاتصف به كل عارف كامل"
نوعا الكمال:
قسـ ــم ابـ ــن الـ ــدباغ الكمـ ــال ٕالـ ــى ظـ ــاهر وبـ ــاطن فيقـ ــول " :
ٔ
الكمال الظاهر اجتماع محاسن صفات االجسام الالئقـة بهـا وهـو يختلـف
باختالف الذوات فكمال كل شـيء بحسـب مـايليق بـه".٢١ولكـل مخلـوق
ٔ
كمالــه ،فالــذي تكمــل بــه االزهــار غيــر الــذي تكمــل بــه الحيوانــات وكــذلك
غير الذي يكمل به ا ٕالنسان ،يقول ابن الدباغ " :الـذي ّ
يكمـل جنس ًـا مـن
 ١٧ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ٤٠
ٔ
ٔ
 ١٨الجيل ــي ،عب ــد الك ــريم  /ا ٕالنس ــان الكام ــل ف ــي معرف ــة االواخ ــر واالوائ ــل ،مطبع ــة
محمد علي صبيح ٔواوالده ،مصر ١٣٨٣هجري ،ص ٢١١
 ١٩ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ٢٦
 ٢٠ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ٢٦
 ٢١ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ٤١

ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

ً ٔ
يكمل الجنس ٓاالخر ،والذي ّ
ٔاالجناس غير الذي ّ
عضوا من اعضـاء
يكمل
ٓ
البــدن غيــر الــذي ّ
يكمــل العضــو االخــر فكمــال النبــات غضــارته ونضــارته
ٔ
ٔ
وبـ ــدائع ازهـ ــاره واخـ ــتالف الـ ــوان نـ ـ ّـواره ،وكمـ ــال الصـ ــوت فـ ــي رخامتـ ــه
ٔ
وعذوبتــه،وكماالت االجســام كـثيرة،فهــذا هــو الكمــال الظــاهر ،والنفــوس
ٔ
ٔ
تتــاثر بــه النــه مظهــر الجمــال المحبــوب بــالطبع الروحــاني والنفســانيٕ ،اذ
ٓ
ا ٕالنســان الس ــليم مــن االفــات يح ـ ُّـب الص ــورة الحســنة الخل ــق،وينفر عــن
نقص ٔا َ
وش ٌ
الصورة ّ
المشوهة المنكوسة ٔاو التي فيها ٌ
ين .
والحـ ــواس التـ ــي هـ ــي رسـ ــل الـ ــنفس ٕالـ ــى الجمـ ــال المبـ ـ ّـدد علـ ــى
ٔ
صــفحات الموجــودات تســتريح ٕالــى رؤيــة المــاء الصــافي واالزهــار المو ِنقــة
ٔ
ٔ
واالصوات ّ
الرخمة والنغمات الموزونـة ،حتـى ٕا ّن ٕادراك ل ّـذة هـذه االشـياء
ٔ
ُتذهب الحزن ُوتفرح القلب ،فميل النفوس ٕالى هـذه االمـور المناسـبة لهـا
ٔ
امر طبيعي ال ُينكر ومحبتها لها ٕا ّنما هو لذاتها لكونها مظه ًرا للجمال".٢٢
ٕا ّن الــنص الســابق يبــين عالقــة الجمــال بالكمــال ،فالكمــال
ُّ ٓ
ـواس الــة الــنفس ٕالدراك الكمــال والجمــال،
سـ ٌّـر فــي وجــود الجمــال ،والحـ
ٌّ ٔ
ّ
لمــا فــي الــنفس مــن ميـ ٍـل وتناســب فطــري لــذلك ،وهــذا طبيعــي الن الــذي
ٔ
ٔ
ابــدع الجمــال وخلقــه اشــرق بنــوره علــى الــنفس ا ٕالنســانية ،فكــان للــنفس
ا ٕالنس ــانية نص ــيب م ــن ذل ــك الن ــور وس ـ ٌ
ـعي نح ــو ٕادراك ــه ف الموج ــودات
ٔ
االخــرى ،ف ــالنفس تنفع ــل بالجم ــال والكم ــال بجماله ــا وكماله ــا ال ــداخلي
الذي وضعه ﷲ فيها.
ـوق وظيف ـ ــة ،وكمال ـ ــه بحس ـ ــب تحقيق ـ ــه له ـ ــذه
ولك ـ ــل مخل ٔـ ـ ٍ
ٔ
الوظيفة التي خلقه ﷲ الجلها وحسن ادائه لها ،فيقـول " :كمـال الفـرس
٢٣
ّ
الكر والفر"
في حسن قبوله لما يراد منه من ِ
ّ
ومــن هنــا نقــول ٕا ّن ارتقــاء ا ٕالنســان فــي ســلم الكمــال يكــون
ٔ
ّ
العبودي ـ ـ ـ ــة
بمق ـ ـ ـ ــدار تحقيق ـ ـ ـ ــه لوظيفت ـ ـ ـ ــه الت ـ ـ ـ ــي ُخل ـ ـ ـ ــق الجله ـ ـ ـ ــا وه ـ ـ ـ ــي
ٔ
واالستخالف،يقول تعالىٕ ):اذ قال ّربك للمالئكـة ٕانـي جاعـل ٌ فـي االرض
خليفة(_البقرة )(٣٠
ّ
و الن ــوع الث ــاني م ــن الكم ــال ه ــو الكم ــال الب ــاطن ويعرف ــه اب ــن
الــدباغ بقولــه " :هــو اجتمــاع الصــفات الفاضــلة فــي ا ٕالنســان علــى اعتــدالها
ّ
وتطبعه بها".٢٤
فالكمـ ــال البـ ــاطن الـ ــذي يعنيـ ــه ابـ ــن الـ ــدباغ هـ ــو مانسـ ــميه
ٔ
بجمــال الــروح وتهــذيب االخــالق الحميــدة والفضــيلة وامــتالك الصــفات
الفاضــلة التــي ترتقــي بجــوهر ا ٕالنســان وتصــقله .يقــول ابــن الــدباغ فــي هــذا:
"الصفات الفاضلة العقلية كـثيرة لكن ٔامهاتها ٔاربعة وهـي الحكمـة ّ
والعفـة
والشــجاعة والعدالــة .فمــن هــذه الصــفات ّ
تفرعــت ســائر الفضــائل المكملــة
لــذات ا ٕالنســان ،وال يكمــل ا ٕالنســان ٕاال باجتماعهــا فيــه كاملـ ًـة ،والتكمــل
ه ــي نفس ــها ٕاال باعت ــدالها ،واعت ــدالها بكونه ــا تج ــري عل ــى ق ــوانين الش ــرع
ٔ
المؤيــد لقضــايا العقــل ٕاذ بالشــرع تكمــن محاســن االخــالق ،يقــول صــلى
ٔ
ُ ُ ٔ
ﷲ عليه وسلم ) ٕانما ب ِع
ثت ال ّكمل مكارم االخالق(".٢٥
ٕان ابــن الــدباغ فــي قولــه الســابق يحـ ّـدد ّ
الكليــات لينتقــل ٕالــى
ٔ
ٔ
ّ
ـدل يشــترط
الجزئيــات فهــو يــرى ان اجتمــاع الصــفات االربــع علــى نحـ ٍـو معتـ ٍ
فيه التناسب مع الشريعة والعقيدة وقضـايا العقـل المسـتنير بنـور القلـب
ث ــم يتح ــدث ع ــن كم ــال تل ــك الص ــفات فيق ــول ":الحكم ــة فض ــيلة الق ــوة
ٔ
العقلية وكمالها بالعلم ويندرج تحتها حسن التدبير وثقافة الراي وصواب

/٤اﻟﺠﻤﺎل:
ٔ
ٔ
تع ــود اص ــول الفك ــر الجم ــالي ٕال ــى المراح ــل االول ــى للحض ــارة
ّ ٔ
ا ٕالنســانية فــي مصــر وبابــل والهنــد والصــين واليونــان .ولعــل افضــل مــا
ٔ
وصـ ــلنا مـ ــن تلـ ــك الحضـ ــارات هـ ــو مـ ــا صـ ــاغه اليونـ ــان وال سـ ــيما ارسـ ــطو
ٔوافالطون .وكان سقراط ٔا ّول من ّ
ّ
جوهريـة مـن مراحـل
بشر بقدوم مرحلـة

 ٢٢ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ٤٠/٣٩
 ٢٣ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب،ص ٣٩
 ٢٤ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ٤١
 ٢٥ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ٤١

 ٢٦ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ٤٦
 ٢٧ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ٤٩
 ٢٨ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ٤٧
 ٢٩ابن الدباغ  /مشارق ٔانوار القلوب ،ص ٤٧

الظــن ،ثــم الشــجاعة فضــيلة القــوة العقليــة وكمالهــا الــورع وينــدرج تحتهــا
الـ ـ ـ َـو ْق ُي والحيـ ـ ــاء والخجـ ـ ــل والسـ ـ ــماحة والصـ ـ ــبر والسـ ـ ــخاء واالنبسـ ـ ــاط
والقناعة ،ثم العدالة عبـارة عـن وقـوع هـذه القـوى علـى الترتيـب الواجـب
وكمالهــا با ٕالنص ـاف وينــدرج تحتهــا جميــع الفضــائل التــي ينقــام بهــا وجــود
العالم كله ،وحاصل هذه الكماالت كلها يرجع ٕالى كمال العلم والقـدرة،
ٔ
ٔ
اعني العلم بفضل هذه االخـالق والقـدرة علـى اسـتعمالها فالكامـل ٕا ًذا هـو
ٔ
الذي يحيط ً
علما بهذه االخالق ويستعملها".٢٦
ٕان منظوم ــة الكم ــال الب ــاطن الت ــي تق ـ َّـدمها اب ــن ال ــدباغ م ــن
خــالل الــنص تشــترط تــوافر العلــم بهــذه الصــفات وفضــلها وقــدرة ا ٕالنســان
ٔ
ٔ
علــى اســتعمالها فــالعلم الشــرط االساســي الرتقــاء ا ٕالنســان وكمالــه الن ﷲ
ٓ
ّميــزه منــذ خلقــه بالعقــل الــذي هــو التــه بالمعرفــة والتفكيــر " الكامــل هــو
ٔ
الــذي يحــيط علمـ ًـا بهــذه االخــالق ويســتعملها" .ويعتبــر ابــن الــدباغ حــب
ّ
العلــم مــن الكمــاالت الباطنــة ويجــد فيحــب العلــم لــذ ًة تــزداد كلمــا كانــت
العلوم التي يتلقاها ٔاشرف ٔوارفع ً
مكانة وقد ًرا ،فالمعارف ترتقـي با ٕالنسـان
فــي سـ ّـلم الكمــال حتــى تصــل ٕالــى ٕادراك ومعرفــة الحــق ســبحانه وتعــالى
حي ــث يق ــول " :م ــن محب ــة الكم ــاالت الباطن ــة محب ـة العل ــم ف ـ ٕـان ال ــنفس
ٔ
ٔ
تحب معلوماتها سواء كانت هـذه المعلومـات شـريفة او خسيسـةٕ ،اال انـه
ٔ
ٔ
ٔ
كلما كان المعلوم اشرف ،كانت ّلذة علمه عند ُمدركه اعظم واليخلو اح ٌـد
ٔ
الصبي ّ
من ّلذة بعلم ٕفاننا نجد ّ
يلتذ بمعرفة اصناف اللعب ،وكـذلك نجـد
العــالم بصــنعة مــا تفــرح نفســه ٕاذا انفــردت بعلمــه بهــا ،وكــذلك نجــد مــن א
ٔ
كان عالم باسرار ملك مدينة وتدبير مملكـته منها يفرح بمعرفتـه واطالعـه
علــى ٔاحــوال ذلــك الملــك ،فكيــف تكــون لــذة مــن عــرف ﷲ تعــالى مالــك 83
ٔ
ٔ
ïãbrÛa@…†ÈÛa
الوجــود باســره ومالئكـتــه وكيفيــة وجــود االشــياء بقدرتــه ومــا انطــوى عليــه
العالم من ٔاسرار القدرة وبدائع الحكمة ،هل تصل هذه ا ّ
للذة ّلذة".٢٧
ٔ
فــي نهايــة حــديثنا عــن الكمــال يمكننــا القــول بــان المفارقــة
ٔ
الحقيقيــة بــين الكمــال الظــاهر والبــاطن هــو ان الكمــال الظــاهر يتعلــق
بالجســد والمــادة والعـ َـرض ،والكمــال البــاطن يتعلــق بــالروح والجــوهر،
ٓ
ٓ
و ٕان الة ٕادراك الكمال الظاهر الحواس ،بينما الـة ٕادراك الكمـال البـاطن
ٔ
العقــل .يقــول ابــن الــدباغ " :النســبة بــين قــوى الجســم ونــور العقــل اي
ولذات العقلّ ،
النسبة بين ّلذات الحواس ّ
فلذات الحواس التقـع ّذرة مـن
ذرات عالم العقل".٢٨
ٔ
والذي دفع بابن الدباغ لقوله هذا هـو ان الحـواس تعـود ٕالـى
الجســد والجســد ي ـرتبط بــالنفس الحيوانيــة ،حيــث يقــولٕ " :ان الحــواس
ٕانمــا تــدرك ٕباش ـراق نــور الــنفس الحيوانيــة عليهــا والــنفس الحيوانيــة ٕانمــا
تدرك ٕباشـراق نـور الـنفس ا ٕالنسـانية عليهـا والـنفس ا ٕالنسـانية ٕباشـراق نـور
العقــل عليهــا ،والكــل يسـ ّ
ـتمد نــوره مــن نورالحــق تعــالى فلـ ّـذات الحــواس
٢٩
على هذا التقع ذرة من لذات عالم العقل" .

ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

ٔ
ٔ
علم الجمال ،وقد ط ّـور تلميـذه افالطـون علـم الجمـال ،فقـرر ان الجميـل
ال يوجـ ــد فـ ــي هـ ــذا العـ ــالم ،بـ ــل فـ ــي عـ ــالم المثـ ــل ،وهـ ــو خـ ــارج الزمـ ــان
ٔ ٔ
والمك ــان .ام ــا ارس ــطو ،فق ــد فض ــل االنتق ــال م ــن الوق ــائع الملموس ــة ف ــي
ٔ
معالجــة المســائل الجمــالي ،علــى عكــس افالطــون الــذي كــان ينطلــق مــن
ٔ
ٔ
التامـل العقلـي فـي حلهـا ،وبمؤلفــات ارسـطو بلـغ الفكـر الجمـالي ا ٕالغريقــي
ٔ
ذروتــه ،وقــد تــم تطــور الحــق لالفكــار الجماليــة فــي رومــا القديمــة ،فكــان
ٔ
٣٠
م ــن اش ــهر ممثليه ــا تي ــت لوكراس ــيوس ك ــار ،وكوني ــت ه ــوراس ف ــالك.
ٔ
ٔ
وافلــوطين الممثــل البــارز لالفالطونيــة الجديــدة الــذي كــان يــرى العــالم
فيضـ ًـا عــن الكمــال ا ٕال لهــي ،ويقــولٕ " :ان غايــة ا ٕالنســان هــي العــودة ٕالــى
ﷲ ،وهي عودة تتحقق عن طريق الزهد وحاالت الوجد" ٣١وكان موقـف
ٔ
ٔ
ٔ
كــل مــن القســيس اوغســطين وتومــا اال كــويني قريبـ ًـا مــن موقــف افلــوطين.
وقد تلت هذه المرحلة الالهوتية مرحلة فلسفية جديدة ترافقت مـع عصـر
ٔ
النهضة االوروبي مثلها كل من كانت وهيغل وغيرهما.
وعـ ــرف العـ ــرب فك ـ ـ ًرا جماليـ ـ ًـا ومفهومـ ــات جماليـ ــة خاصـ ــة بهـ ــم
ارتبط ــت بثقافت ــه المؤسس ــة عل ــى العقي ــدة ا ٕالس ــالمية ،فاس ــتوعبت ك ــل
ٔ ٔ
ثقافــات االمــم االخــرى فــي ذلــك العصــر ،ومــن هــؤالء ابــن الــدباغ الــذي
ٔ
يتح ـ ــدث ع ـ ــن الجم ـ ــال ،ويقس ـ ــمه ٕال ـ ــى مطل ـ ــق ومقي ـ ــد ،فيق ـ ــول" :وام ـ ــا
المطلــق ،فهــو الــذي يســتحقه الحــق تعــالى ،وينفــرد بــه دون خلقــه ،فــال
يشــاركه فيــه مخلــوق ،وهــذا هــو الجمــال ا ٕال لهــي جــل عــن تمثيــل وتكييــف
ٔ
وتش ــبيه او وص ــف حقيق ــة" .٣٢ويق ــول عب ــد الك ــريم الجيل ــي ف ــي كـتاب ــه
ٔ
ا ٕالنسان الكامل عن هذا" :واما الجمال المطلق والجـاللٕ ،فانـه ال يكـون
ش ــهوده ٕاال ﷲ وح ــده ،ف ـ ٕـان ظه ــور الجم ــال المطل ــق والج ــالل المطل ــق
٣٣
مختص باهلل تعالى"
ٔ
واما الجمال المقيـد ،فيقسـم ٕالـى قسـمين :كلـي وجزئـي .ويعـرف ابـن
ال ــدباغ الجم ــال المقي ــد الكل ــي بقول ــه " :ن ــور قدس ــي ف ــائض م ــن جم ــال
وسفال ً
علوا ً
الحضرة اال لهية سرى في سائر الموجودات ً
باطنا وظاه ًرا" ثـم
ٕ
٣٤
يقول " :وال يدركه على الحقيقة ٕاال من كانت ذاته كليـة"  .فـالنور ا ٕال لهـي
ٔ
والجم ــال الكل ــي اش ــرقا عل ــى ك ــل موج ــود ف ــي ه ــذا الوج ــود فك ــان لك ــل
موج ــود نص ــيبه بحس ــب ا ٕالرادة الرباني ــة ،ويق ــول اب ــن ال ــدباغ ف ــي ه ــذا :
ٔ
"اول ٕاشـ ـراقه عل ــى ع ــالم الملك ــوت ث ــم عل ــى ع ــالم الجب ــروت وه ــو ع ــالم
النفــوس ا ٕالنســانية ثــم علــى القــوى الحيوانيــة ثــم النباتيــة ثــم علــى ســائر
ٔ
ٔ
ٔ
اجســام العــالم الســفلي علــى اخــتالف انواعهــا وتبــاين اجناســها ،فمــا مــن
ٔ
ذرة م ــن الع ــالم ٕاال وق ــد اش ــرق عليه ــا م ــن ه ــذا الن ــور ا ٕال له ــي والجم ــال
القدسي".٣٥
ولعل الجمـال الكلـي هـو تجلـي الجمـال المطلـق فـي عـالم المقيـد مـن
ٔ
خ ــالل الموج ــودات .وام ــا الجم ــال المقي ــد الجزئ ــي ،فيعرف ــه اب ــن ال ــدباغ
ٔ
بقوله" :نور علوي يسنح للنفس ا ٕالنسانية عند ٕادراك الصور الجميلـة بـان
ٔ
تبــتهج بــه ،فتســعد بــذلك االبتهــاج لقبــول ٕاش ـراق نــور مــن عــالم االنــوار
 ٣٠الصــديق ،حســين ،وكليــب ،ســعد الــدين :مــدخل ٕالــى الفكــر الجمــالي عنــد العــرب
المسلمين ،مديرية الكـتب والمطبوعات الجامعية ،حلب.
ٔ
ٔ
ٔ ٣١اس ــس الجم ــال الماركس ـي اللينين ــي ،تاس ــيس جماع ــة م ــن االس ــاتذة الس ــوفييت،
ترجمة فؤاد مرعـي ،ويوسـف حـالق ،دار الجمـاهير ودار الفـارابي ،دمشـق،١٩٧٨ ،
ص.٤٤
 ٣٢ابن الدباغ ،مشارق ٔانوار القلوب ،ص٤٢
ٔ
ٔ
 ٣٣الجيلي ،عبد الكريم :ا ٕالنسان الكامل في معرفة االواخر واالوائل ،مصر ،مطبعة
محمد علي صبيح ٔواوالده١٣٨٣ ،هـ
 ٣٤مشارق ٔانوار القلوب٤٣ ،
 ٣٥المصدر السابق ،ص٤٢

المقدسـة"ٕ ٣٦ان الجمـال المقيــد الجزئـي يــنعكس فـي داخــل ا ٕالنسـان علــى
شكل نور علوي ،ليحرك ذلـك الجمـال الكلـي القدس َّـي النـور الـذي ٔاشـرق
علـى الـنفس ا ٕالنسـانية بحسـب ا ٕالرادة ا ٕال لهيــة ،ف ٕـان الجمـال ُالمتب ّـدي فــي
الزهرة ينعكس ٕالى داخل النفس عبر الحواس ليحرك الخيال ،فيتحـرض
ذلك الجمال الجزئي.
ثم يذهب ابـن الـدباغ ٕالـى تقسـيم الجمـال الجزئـي ٕالـى ظـاهر
ٔ
ٔ
وبــاطن ،فامــا الظــاهر فهــو مــا يتعلــق بالمــادة ،وامــا البــاطن ،فيقصــد بــه
الجم ــال العقل ــي المج ــرد .يق ــول اب ــن ال ــدباغ ف ــي الجم ــال الظ ــاهر" :ه ــو
المعنى الالئح على الهياكل ا ٕالنسـانية التـي فـي غايـة كمـال الشـكل وتمـام
ٔ
ٔ
الهيئــة" .٣٧وامــا الجمــال البــاطن ،فيعرفــه بقولــه " :هــو مــا تفيضــه االنــوار
ٔ
ٔ
القدس ــية ا ٕال لهي ــة ٕاذا اش ــرقت عل ــى العق ــول الزكي ــة م ــن االتص ــاف ب ــانواع
ٔ
العلــوم الدينيــة واس ـرار المعــارف الربانيــة المؤديــة علــى المحبــة الحقيقيــة
وســائر الكمــاالت والفضــائل ،وال يــدرك هــذا الجمــال ٕاال العقــول التــي هــي
فــي غايــة الصــفاء المســتنير بـ ٔـانوار ﷲ التــي تكــون سـ ً
ـببا لحصــول محبــة
الحق تعالى بجملة القلب المطهر من نجاسة الطبع ،والنفـوس فـي ذاتهـا
ٔ
ً
ابتهاجا ً
تبتهج به
شديدا" .٣٨فالجمال الباطن هو اثر تجلـي النـور القدسـي
ا ٕال لهـي علــى العقــول المجــردة ،وليســت كــل العقــول تــدرك هــذا الجمــال،
ٔ
فمــن شــروطها ان تع ــرف العلــوم الدينيــة وتســعى ٕالــى المع ــارف الرباني ــة
لتشــرق وتبــتهج بهــا .فجمــال ا ٕالنســان م ـرتبط بــذلك ا ٕالش ـراق النــاتج عــن
א
تلك المعارف.
والجم ـ ـ ــال ،كم ـ ـ ــا يق ـ ـ ــول اب ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدباغ " ال ي ـ ـ ــدرك مج ـ ـ ـ ً
ـردا
بــالحواس ،و ٕانمــا يــدرك بنــور العقــل لدقــة معنــاه ولطافتــه" .٣٩فالجمــال 84
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الباطن يدرك بالنفس وقواهـا التـي يسـخرها ﷲ سـبحانه وتعـالى لهـا .وقـد
ورد معنى الجمال البـاطن عنـد ابـن الخطيـب فـي كـتابـه )روضـة التعريـف
بالح ـ ّـب َّ
الش ــريف( حي ــث يق ــول ف ــي معن ــى الجم ــال الب ــاطن ،ويس ــميه
الخفي" :جمال في الشيء معقول الحقائق مجرد عن الحواس ،وال يدرك
ٔ
ٕاال بن ــور العق ــل ال ــذي يناس ــبه" .٤٠فالجم ــال الب ــاطن او الخف ــي ٕانم ــا ه ــو
مختص بتك النفوس النقية والعقول المشرقة الزكية ،وهذا ما نجده عنـد
ٔ
االنبياء والعارفين.
/٥ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ:
ٔ
الجمــال الظــاهر هــو الخطــوة االولــى للوصــول ٕالــى الجمــال البــاطن،
ٔ
فا ٕالنسان يبدا بالمحسوس ،ليرتقي ٕالى المجرد ،ويقـول ابـن الـدباغ" :قـد
تضيق العبارة عن وصف لذة محسوسةٕ ،اذا قصدنا تفهيمها لمـن ليسـت
ٔ
له حاسة ٕادراكها ،فلو سالنا من لم يخلق فيه حس الذوق قط عـن طعـم
ٔ ً ٔ
ٔ
الحــالوة واللــذة بهــا ،لــن يمكننــا ان ُن ْف ِه َمـ ُـه تلــك اللــذة اصــال ،وال ان نعبــر
ٔ
ٔ
باالش ــياء انم ــا يحص ــل لن ــا ٔا ً
ل ــه ع ــن كيفي ــة حقيقته ــا ،الن العل ــم
وال ع ــن
ٕ
ٔ
طريق الحواس ،فمـن فقـدها لـم ّ
يتوصـل ٕالـى علـم اص ًـال" .٤١فـابن الـدباغ
ٔ
يــرى ان الجمــال الظــاهر هــو الوســيلة ٕالــى تحــريض ذلــك الجمــال الكــامن
فينــا بــالقوة ،ليخرجــه ٕالــى الفعــل ،فتبــتهج الــنفس لــه وتنفعــل بــه .يقــول:
ٔ
"و ٕانن ــا نج ــد ك ــل ذي ح ــس م ــن الن ــاس تت ــاثر نفس ــه بمش ــاهدة الجم ــال
 ٣٦المصدر السابق ،ص٤٤
 ٣٧المصدر السابق ،ص٤٧
 ٣٨المصدر السابق ،ص٤٧
 ٣٩المصدر السابق ،ص٤٤
 ٤٠ابـ ــن الخطيـ ــب ،لسـ ــان الـ ــدين :روضـ ــة التعريـ ــف بالحـ ــب الشـ ــريف ،دار الفكـ ــر
العربي ،ص٢٩٠
 ٤١مشارق ٔانوار القلوب ،ص٤٥

ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

ٔ
ٔ
الظاهر ،ونعلم ان ذلك فيهم غريزي ،فاعلم ان الجمال الظاهر تتوصـل
ٕالــى ٕادراكــه الحــواس ،والجمــال العقلــي ال ُي َت َو َّصـ ُـل ٕاليــه ٕاال بصــفاء العقــل
ا ٕال له ـ ــي ،وه ـ ــذا ال يوج ـ ــد لك ـ ــل الن ـ ــاس ،فل ـ ــذلك ال يعقل ـ ــه وال يدرك ـ ــه ٕاال
القليــل ،ومــن وصــل ٕاليــه يجــد فيــه مــن اللــذة مــا ال يجــده مــدرك الجمــال
الظــاهر" .٤٢فا ٕالنســان العاقــل يســتطيع توظيــف ٕادراك الجم ــال الظــاهر
للوصــول ٕالــى الجمــال البــاطن و ٕادراكــه ،وذلــك يكــون عــن طريــق ٕادراك
ٔ
الـنفس للجمـال والهيـام بـه ليرتقـي بهــا ،فتنفعـل بـه ،النـه يشـكل لهـا لــذة
ٔ
ٓ
ٔ
فــي ٕادراكــه ،فهــو اثــر مــن اثــار العــالم االعلــى الــذي تحـ ّـن الــنفس ٕاليــه مــن
ٔ
االزل.
"فالجم ــال الظ ــاهر دلي ــل عل ــى الب ــاطن ،والجزئ ــي دلي ــل عل ــى الكل ــي،
والمقيد دليل على المطلق ،وكلها تشير ٕالى الجمال ا ٕال لهي".٤٣
/٦اﻹدراك اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ:
ٕان م ــا ق ــدمناه ف ــي ح ــديثنا ع ــن العالق ــة ب ــين الجم ــال الظ ــاهر
والباطن يستدعي الحديث عن تطور ا ٕالدراك الجمـال ،فـا ٕالدراك ٤٤،كمـا
ٔ ٔ
يعرف ــه الجرج ــانيٕ ،احاط ــة الش ــيء بكمال ــه؟ .وي ــرى اب ــن ال ــدباغ ان اول
ٔ
مراح ــل ا ٕالدراك الجمـ ـالي ه ــي الح ــواس ،فا ٕالحس ــاس الجم ــالي يب ــدا ع ــن
ٔ
ٔ
طريــق ّ
تلمــس لــذة الجمــال بواس ــطة الحــواس ،الن الحــواس اســبق فــي
وجـود الجسـد البشـري قبـل ٕاشـراق نـور العقـل عليهـا ،ولـذلك فـ ٕـان ٕادراك
ٔ
الحــس اول ا ٕالدراكــات ،فيقــولٕ " :انمــا ســبق للــنفس اللــذة بالمحسوســات
ٔ
ٔ
قبل اللذة باالمور الروحانية لتقدم الحواس وقوى الطبـع البـدني مـن اول
النشء قبل اندراج نور العقل و ٕاشـراقه علـى اللـذات ا ٕالنسـانية ،فلمـا كـان
ٔ
ٔ
ٔ
الجسـ ــم اول منـ ــزل دبرتـ ــه الـ ــنفس ،اوجـ ــب ذلـ ــك لهـ ــا محبـ ــة االجسـ ــام
ٔ ٔ
وشهواتها من اول االمر".٤٥
ٔ
وبه ــذا تك ــون الح ــواس ه ــي الوس ــيلة االول ــى للمعرف ــة وا ٕالدراك
ٔ
الجماليين ،وهذه الحواس هي اداة العقل الذي يرقى بالمعرفة ا ٕالنسـانية
ٔ
ٕالى المعرفة الوجدانية ،فال ضـير ان يعشـق المـرء صـورة الشـيء الجميـل
ّ
ٔ
شــريطة ان يتجــاوز ذلــك ٕالــى مــا وراء الصــورة ليتحســس اللــذة الحقيقيــة
الت ــي ال ت ــزول .فا ٕالنس ــان ٕانم ــا يعش ــق روح الش ــيء ،وال ــذي يجذب ــه ٕالي ــه
ٔ
ٕاشـراق نــور ﷲ فيــه ،فيقــول ابــن الــدباغ" :لــو فرضــنا تعــري االجســام عــن
روح الجمــال حتــى ال يفهــم مــع الجســم شــيء ٕاال كونــه مــن اللحــم والــدم
والعظــم والجلــد كجســم الميــت ،لوجــدنا الــنفس تنفــر عــن ذلــك بطبعهــا
ً
٤٦
محبوبا لها قبل الموت"
كما تنفر عن جسم الميت ،ولو كان
ٔ
فا ٕالدراك عند ابن الدباغ ياتي على ثالث مراتب:
ٔ
 .١ا ٕالدراك الحسي :وهـو اضـعف مراتـب ا ٕالدراك الجمـالي،
ٔ
الن الح ــواس تل ــتمس الجم ــال ب ــه وال تنف ــذ ٕال ــى م ــا ه ــو
ٔ
اعم ــق من ــه ،فه ــذا ا ٕالدراك بعيـ ــد ع ــن الل ــذة الجماليـ ــة
ٔ
الحقيقية ،ويمكن لنا ان نسميه :االنفعال.
 .٢ا ٕالدراك الخي ــالي :ويح ــدده ش ــكل العالق ــة ب ــين البص ــر
ٔ ٔ
والبصــيرة لــدى ا ٕالنســان ،فـ ٕـان الحــوا ّس هــي اول اداوت
ل ٕالدراك الجمالي عند ا ٕالنسان ،ف ٕـاذا تجـاوز ا ٕالنسـان فـي
ٕادراكه حدود البصر ،فنفـذ ٕالـى البصـير ،يـتمكن عنـدها
 ٤٢المصدر السابق ،ص٤٨
 ٤٣المصدر السابق ،ص١١٩
 ٤٤الجرجاني :التعريفات ،ص٢٣١
 ٤٥مشارق ٔانوار القلوب ،ص٥
 ٤٦المصدر السابق ،ص١١٧

ٔ
م ــن ٕادراك الجم ــال الحقيق ــي .وه ــذا ا ٕالدراك ارق ــى م ــن
ٔ
السابق واسمى منه.
ٔ
 .٣ا ٕالدراك العقلي :وهو ارقى مراحل ا ٕالدراك ،فيتم ّ
تلمس
ٔ
الجمـال بوســاطة العقــل ،وهــو بـاق ثابــت ال يــزول ،الن
لذته تبقى في النفس كامنة.
/٧ﻫﻞ ﺗﺄﻣّﻞ اﻟﺠﻤﺎل ﻋﺒﺎدة؟
ٔ
)الجمـال ديـن الحكمـاء( قـرا ُت هـذه العبـارة فـي مجموعـة جبـران
خليل جبران ً
نقال عن شاعر هندي ْ
ووجد ُت تفسيرها عند ابن الدباغ.
ٍ
لقــد نــص القـ ٓران الكــريم فــي كـثيــر مــن ٓاياتــه علــى ّ
التفكــر والتـ ّـدبر فــي خلــق
ٍ
ﷲ الذين يذكرون ﷲ ً
ً
وقعودا وعلى جنوبهم ّ
ويتفكرون فـي خلـق
قياما
ٔ
واالرض ربنا مـا خلقـت هـذا ب ً
ـاطال سـبحانك فقنـا عـذاب النـار
السموات
ّ
ّ
فقــد قــرن س ــبحانه ذكــرى اســمه ج ــل وعــال بــالتفكر فــي خلــق الســموات
ٔ
واالرض فا ٕالنسـ ــان عنـ ــدما يبصـ ــر مظه ـ ـ ًرا مـ ــن مظـ ــاهر الجمـ ــال كـ ــالزهور
والبس ــاتين وغيره ــا م ــن مخلوق ــات ﷲ س ــبحانه ّ
تتفت ــق ف ــي قلب ــه مع ــاني
ٔ
العبودية وا ٕالجالل للخالق وهذا بفطرة ا ٕالنسان منذ نشـاته ،لكـن ٕادراك
ٓ
ا ٕالنســان ووعيــه ل ٕالحســاس بالجمــال يختلــف مــن فــرد ٕالــى اخــر بحســب
ٔ
ٕاشـ ـراق ن ــور المعرف ــة والعق ــل علي ــه .يق ــول اب ــن ال ــدباغ ف ــي ه ــذا " :وام ــا
ٔ
ٔ
المتعلقـون فـي الجمـال فهـم ينقسـمون ٕالـى ثالثـة اصـناف  :الصـنف االول
وكملــوا بعشــقه א
هــم الــذين بلــغ بهــم الســلوك ٕالــى محبــة الجمــال المجــرد ّ
ٔ
َ
ّ
ذواتهم فلما ك ُملت توجهوا بهٔا لوجه الحق تعـالى ٔ ،والثـاني اللـذين احبـوا 85
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محـ ّـل معــين بــل ّ
تعشــقوا الكمــال المبـ ّـدد علــى صــفحات الــذوات الجميلــة
ٍ
وال ّ
يفرقون فيه بين الحيوان والنبات بل يشـهدون الجمـال القـائم بالكـل
ٔ
ـود ف ــي الع ــالم نص ـ ٌ
ـيب م ــن الجم ــال ا ٕال له ــي ق ـ ّـل او ج ـ ّـل.
ٕاذ لك ــل موج ـ ٍ
الصـ ــنف الثالـ ــث هـ ــم العـ ــوام الـ ــذين لـ ــم يحبـ ــوا الجمـ ــال ٕاال فـ ــي محـ ـ ّ ٍـل
ٔ
ـخص فه ــؤالء ٕان كان ــت محب ــتهم له ــذا الجم ــال
مخص ــوص بص ــنف او بش ـ
ٍ
ٔ
ً ٔ
باالشخاص ّ
ـهوة
المعين
لمجرد لذة الطب ٔـع خاصـة دون ان ُيق َـارن ذلـك بش ٍ
ُ
ّ
محرم ـ ٍـة ف ــي الش ــرع فه ــو مب ــاحٕ ،اال ان ه ــذا الص ــنف محجوب ــون ع ــن ﷲ
تعالى بحظوظهم وعن العالم العلوي،وال يزول عنهم هـذا الحجـاب حتـى
يكون مطلوبهم ّ
الحق تعالى.
ٔ
ّٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
وا ّمـا مـن احـ ّـب الجمـال واعتقـد انــه غايـة الطلـب وان ال شــيء فوقـه اكمــل
منه وال ٔاشرف،وجحد َّ
رب الجمال الذي الجمال خلق فهذا عابد وثن.
ٔ
ٔ
و ٕانما ُي َت َص َّور ان يكون النظر ٕالى الجمال عبـادة بشـرطين احـدهما القصـد
بــالتعلق بــه الوصــول ٕالــى خالقــه والثــاني التعـ ّـري عــن الشــهوات المخلــدة
ٔ
بص ــاحبها ٕال ــى ع ــالم البه ــائم ٕاذ اليعط ــي الجم ــال ٕاال م ــن ه ــو اجم ــل من ــه
٤٧
والنظر ٕالى الواهب هو المقصود.
ٕان الــنص الســابق يــربط الجمــال بالقلــب وا ٕاليمــان فا ٕالنســان هــو
ٕبادراكــه يســتطيع تحديــد مرتبتــه فــي ٕادراك الجمــال ويرتقــي بهــا فالمعــارف
ٔ
الكلية التي تستمد وجودهـا مـن القـ ٓران والسـنة ت ّ
ـنص علـى ان ك ّـل معرف ٍـة
ٔ
يجب ان تقود ٕالى ﷲ والجمال هو جزء من تلـك المعـارف لـذلك فيجـب
ٔ
ٔ
ان يكــون هدفــه الوصــول ٕالــى ﷲ الن الــذات ا ٕالنســانية ترتقــي عنــد ربطهــا
المق ّي ــد ب ــالمطلق فالمقي ــد المتمث ــل بمخلوق ــات ﷲ )الجم ــال المطل ــق(
دليــل علــى جمالــه ،وذلــك كلــه شــريطة التجــرد مــن الشــهوات والغرائــز،
فكما يقول عبد الكريم الجيلي " :معرفـة ﷲ منوطـة بمعرفـة هـذا الوجـود
 ٤٧ابن الدباغ ،مشارق ٔانوار القلوب ،ص ١٢٠-١١٩

ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

وجـ َـد ســبحانه وتعــالى وعلــى قــدر
فمــن لــم يعــرف الوجــود لــم يعــرفُ ٤٨الم ِ
وج َد ُه.
معرفته لهذا الوجود يعرف ُم ِ
 /٨اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎل واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:
ٔ
ٕان اي موقـ ٍـف يصــدر عــن ا ٕالنســان هــو نتيجــة معرفـ ٍـة كاملـ ٍـة فيــه
تحركها لتيارات الثقافيـة التـي يتلقاهـا ا ٕالنسـان فـي حياتـه وهـي التـي تحـدد
نوع المعرفة وطبيعتها التي تصيغ تفكيره.
والنظــرة الجماليــة موقــف معرفــي رغــم فطريــة ٕادراك ا ٕالنســان للجمــال ٕاال
ٔ
ان التي ــارات الثقافي ــة ق ــد تخ ـ ّـدر تل ــك الفط ــرة وتبع ــده عنه ــا .فم ــن كان ــت
ٔ
ثقافته ومرجعيته التي يرتكز عليهـا تقـوم علـى ان ﷲ هـو الجمـال المطلـق
ٔ
وان ــه مب ــدع الجم ــال ف ــي الوج ــود س ــيكون ٕادراك ــه للجم ــال وانفعال ــه ب ــه
ٔ
ٔ
ٔ
موافق لما قدمه ابن الدباغ واما من كانـت ثقافتـه تعتمـد مبـدا ٕالغـاء مبـدا
ٔ
الوجود الغيبي في الوجود ا ٕالنساني فلم يدرك ماقاله ابن الـدباغ او يقبلـه
فالمعــارف الكليــة هــي التــي تحــدد ماهيــة الجزئيــات وكلمــا ارتقــى موقــف
ٔ
ا ٕالنســان المعرفــي كــان اقــدر علــى ٕادراك الجمــال والشــعور بلذتــه وتحقيــق
السعادة.
ٔ
ٔ
المشــكلة التــي نعانيهــا اليــوم اننــا نتخــبط فــي مواقفنــا المعرفيــة الن
الكليــات ٔاصــبحت ضــائعة َّ
ومشوشــة فقــد ضــاعت ذات الفــرد بــين ثقافتــه
ا ٕالســالمية التــي ّ
تنمــي فطرتــه وترتقــي بــه نحــو ﷲ ،وبــين تلــك النظريــات
المعرفية التي استوردناها من الغرب.
و ٕادراك الجمــال موقـ ٌـف مــن تلــك المواقــف ٕفامــا ٔان يكــون ّ
موجهـ ًـا للتيــار
الثقافي ا ٕالسالمي كما هو الحال عند ابن الدباغ وابن سبعين وابـن عربـي
وابــن ســينا وغيــرهم فهــؤالء هــدفهم مــن الجمــال الوصــول ٕالــى ﷲ و ٕادراك
المطلق ٔاو يكون تحت ٔتاثيرات تعتمـد مب ٔـدا الوجـود ٔالجـل الوجـود وتـرى
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ان الجمــال مــادي هدفــه اللــذة الماديــة اي الجمــال موجــود النــه يجــب ان
يكــون موجـ ً
ـودا فقــط فــال ترتقــي بــذات الفــرد مــن الحسـ ّـي ٕالــى المجــرد بــل
ٔ
مرحلة ادنى من الحسي.
ربما تهبط به ٕالى ٍ
 /٩اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎل واﻟﻜﻤﺎل:
ٕان العالقة بين الجمال والكمال ّ
جدلية فنحن نرى الجمـال فـي
الكمــال ونــرى الكمــال فــي الجمــال وال يمكــن الفصــل بينهمــا لكــن هــدف
كليهمـا هــو الوصــول ٕالــى ﷲ ســبحانه  .ويقــول ابــن الخطيــب  " :الكمــال
مظهر الجمال ومجلى له وهو كالمادة لصورته".٤٩
٥٠
ويقول ُّ
الس َه ْر َو ْر ِدي " ٕا ّن جمال ّكل شيء هو حصول كماله الالئق به"
ٔ
والجم ــال والكم ــال عن ــد اب ــن ال ــدباغ متالزم ــان اليفترق ــان الن ا ٕالنس ــان
اليــدرك جمــال المحبــوب ٕاال عنـدما يجــده غايـ ًـة فــي الكمــال .يقــول " :فـ ٕـان
وجــد فيهــا هــذا الكمــال وجــد الجمــال و ٕان ،عـ ِـدم عـ ِـدم ،فالكمــال مظهــر
ٔ
ـتدع لوج ــوده ،ول ــذلك كان ــت ال ــنفس تح ــب الكم ــال الن
للجم ــال ومس ـ ٍ
ً
٥١
الجمال اليوجد ٕاال مقارنا له"
ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ٔ
ً
يميل ا ٕالنسان بطبعه ٕالـى ٕادراك المحسـوس اوال،وقـد ورد ذلـك
ٓ
ّ ٔ
رب ارنــي
فــي القـران الكــريم علــى لســان ســيدنا ٕابـراهيم )و ٕاذ قــال ٕابـراهيم ِ
 ٤٨الجيلي ،عبد الكريم /مراتب الوجود ،القاهرة دار الطباعة المحمدية  ،ص ١٢
 ٤٩ابن الخطيب،لسان الدين/روضة التعريف بالحب الشريف ص٣٣١
 ٥٠السهروردي /اللمحات،تح ٕ /اميل معروف،دار النهار،بيروت،١٩٦٩،ص١٣١
 ٥١ابن الدباغ ،مشارق ٔانوار القلوب ص ٤٥

كي ـ ــف تحي ـ ـ ــي الم ـ ــوتى ق ـ ــال ٔاول ـ ــم ت ـ ــؤمن ،ق ـ ــال بل ـ ــى ولك ـ ــن ليطم ـ ـ ّ
ـئن
قلبي(_البقرة٢٦٠
ٔ
ٔ
والعاق ـ ــل ه ـ ــو م ـ ــن يجع ـ ــل المحس ـ ــوس اداة م ـ ــن ادوات ٕادراك
ٔ
ّ
المجرد،فعنــدما يتا ّم ـل ا ٕالنســان جمــال الخــالق فــي مخلوقاتــه مســتخدما
حواس ــه الت ــي ترس ــل ٕال ــى ال ــنفس رس ــائل ا ٕالجالل،يش ــرق ن ــور العق ــل،
ّ
ليزداد ً
يقينا بجمال خالقه ،فال يصـدر عـن الجميـل ٕاال الجمـال .فالجمـال
ّ
الكلي هو تجلي المطلق في عالم المقيد ،وقبول الموجـودات لـه بحسـب
ا ٕالرادة ا ٕال لهي ــة .والجم ــال الجزئ ــي ه ــو ذل ــك الن ــور ال ــذي يس ــمح لل ــنفس
االنســانية باالنفعــال عنــد رؤيــة الجمــال ،فيحـ ّـرض الجمــال ّ
الكلــي الــذي
ٕ
ِ
ٔ
اشرق عليها منذ بداية الخلق.
ٔوا ّما الكمال فهو ُّ
السر في وجود الجمـال وهـو مظه ٌـر مـن مظـاهر
الجمال،فهم ــا متالزم ــان ال يفترقان،والعالق ــة بينهم ــا ّ
جدلي ــة .والمعرف ــة
التي ّتلقاها الفرد هي التي تحدد انفعاله و ٕادراكه للجمال.
لقــد قـ ّـدم ابــن الــدباغ رؤي ــة جماليــة متكاملــة ويمكننــا بــال ش ـ ٍّـك
ٔ
اعتب ــار ه ــذه الرؤي ــة اساس ـ ًـا لمفه ـ ٍـوم عرب ـ ّـي ،ومنطلق ـ ًـا لنظري ــة تعتم ــد ف ــي
ٔ
اساسها على االرتقاء با ٕالنسان في ُس ّلم الكمال.
ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
ٓ
ٔ .١القران الكريم
 .٢االعالم،خير الدين ٔالزركلي،بيروت ،لبنان،ط،٢ج٤
א
ٕ .٣احيـ ــاء علـ ــوم الدين،ابوحامـ ــد بـ ــن محمـ ــد الغزالـ ــي،دار النـ ــدوة
الجديدة،بيروتالماركســي اللينيني،تـ ٔـاليف جماعــة مــن ٔاالســاتذة 86
ٔ
 .٤اســس الجمــال
ïãbrÛa@…†ÈÛa
السـ ــوفييت،تر،د.فـ ــؤاد مرعي،ويوسـ ــف حـ ــالق،دار الجمـ ــاهير
والفارابي،دمشق١٩٨٧،
ٔ
ٔ
 .٥ا ٕالنس ـ ــان الكام ـ ــل ف ـ ــي معرف ـ ــة االواخ ـ ــر ٔواالوائل،عب ـ ــد الك ـ ــريم
الجيلي،مصر،مطبعة ّ
محمد علي صبيح واوالده ١٣٨٣،هجري
ٔ
 .٦ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ االدب العربي،عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروخ ،دار العل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
للماليين،بيرو،ط،٢دار الكـتاب العربي ١٩٨٢
 .٧التعريفـ ـ ــات،علي بـ ـ ــن محمـ ـ ــد الجرجـ ـ ــاني،بيروت،دار الكـتـ ـ ــاب
العربي،ط١٩٨٢، ٢
 .٨روضة التعريف بالحب الشريف،لسان الدين بـن الخطيـب،دار
الفكر العربي
 .٩رس ٔــائل اب ــن س ــبعين،عبد الح ــق اب ــن س ــبعين،الدار المص ــرية
للتاليف والنشر،مصر ١٩٥٦
.١٠فــي تراثنــا ٓالعربــي ا ٕالســالمي،الكويت،المجلس الــوطني للثقافــة
داب،سلسلة المعرفة)١٩٨٥ (٨٧
والفنون واال
ٔ
.١٠كشـ ـ ـ ــف الظن ـ ـ ـ ــون عـ ـ ـ ــن اس ـ ـ ـ ــامي الكـت ـ ـ ـ ــب والفنـ ـ ـ ــون ،خليف ـ ـ ـ ــة
حاجي،بيروت١٩٤١ ،
.١١اللمحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهروردي،تحٕ ،اميل معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف،دار
النهار،بيروت١٩٦٩،
.١٢م ــدخل ٕال ــى الفك ــر الجم ــالي عن ــد الع ــرب المس ــلمين،د.حس ــين
الص ــديق،د.س ــعد ال ــدين كليب،مديري ــة الكـت ــب والمطبوع ــات
الجامعية،حلب ٢٠٠٦
.١٣مراتـ ـ ــب الوجود،عبـ ـ ــد الكـ ـ ــريم الجيلي،القـ ـ ــاهرة،دار الطباع ـ ـ ــة
المحمدية
ٔ
ٔ
.١٤مشــارق انــوار القلــوب ومفــاتح اس ـرار الغيــوب،ابن الــدباغ،تح ه
ريتر،دار صادر،بيروت.
@ÝÓbÈÛa@ïãbßc@Oñ‡bnþa@pba‰…@åß
ٓ
 صناعة االخر
ٔ
ٔ
 لماذا المراة الغربية هي االنموذج؟
ٓ
 ذلك النور :تجليات معاني النور في القران الكريم
 عين الهر  :دراسة نقدية لرواية عين الهر للدكـتورة شهال العجيلي
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ﻧﻈﺮﻳﺎت
أرﻗﺎم اﻷﻋﺪاد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺮوف اﻟﺴﻨﺪﻳﺔ
أرﻗﺎم اﻷﻋﺪاد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
رﻗﻢ اﻷﻋﺪاد وأﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ )اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ(
اﻟﺼﻔﺮ
اﻹﺷﺎرات اﻟﺨﻤﺲ
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عـرف المســلمون فــي تـاريخهم نظــام حســاب ُ
الج َّمـل ،وهــو نظــام
اســتخدموا فيــه الحـ َ
ـروف ٔاالبجديــة دال ئـ َـل علــى ٔاالعــداد وهــي ) ٔابجــد هــوز
ٔ
حطــي كلمــن ســعفص قرشــت ثخــذ ضــظغ( فــاال لف واحــد والبــاء اثنــان ...
ٕالــى اليــاء فاليــاء عشــرة والكــاف عشــرون ٕ ..الــى القــاف فالقــاف مئــة ،والـراء
ٔ
مئت ــان ٕ ...ال ــى الغ ــين ف ــالغين ال ــف .وف ــي زم ــن م ــا م ــن الت ــاريخ توق ــف
اس ــتخدام نظ ــام حس ــاب ُ
الج َّم ــل ،ليح ــل مكان ــه نظ ــام المن ــازل العش ــري
ٔ
ٔ
مس ـ ً
ـتخدما عشــرة ارق ــام فــي ص ــورتينُ ،عرفــت ٕاحــداهما باالرقــام العربيــة
وهي:

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وعرفــت االخــرى باالرقــام الهنديــة ،والصــواب ان نقــول االرقــام الســندية،
ٔ
وهذه االرقام هي:

ٔ
وقد تناسى الناس اصول هـاتين الصـورتين ،ومـا عـاد يقـال فيهـا ٕاال الظـن
والنظريات.
ﻧﻈﺮﻳﺎت
ٔواش ــهرها النظري ــة الهندسـ ــية ،الت ــي س ــعت ٕالـ ــى تعلي ــل صـ ــور
ٔ ٔ
ٔ
االرقــام العربيــة فحســب ،فــذهبت ٕالــى ان االرقــام رســمت بنــاء علــى عــدد
الزوايــا فــي كــل رقــم ،ففــي رقــم الواحــد زاويــة واحــدة ،وفــي رقــم االثنــين
زاويتان  ...كما في الشكل ).(١

ٔ
ُورسم الصفر دائرة ليكون كناية عن عدم وجود اي زاوية .ولكن
ٔ
هــذه النظريــة رفضــت لعــدم العثــور علــى اشــكال مكـتوبــة علــى هــذا النحــو
الهندسي الذي تخيله صـاحب النظريـة ،ثـم ٕان صـاحب النظريـة َو ِه َـم ٕاذ
ٔ
ٔ
ظــن ان مــا يســمى بــالطريق ال ِه ْن ُدســي مــاخوذ مــن الهندســة ،فظــن وجــود
ٔ
ٔ
ٔ
عالقــة بــين ارقــام االعــداد والهندســة ،والصــواب ان الطريــق ال ِه ْن ُدســي هــو
نسبة ٕالـى الهنـدوس ال ٕالـى الهندسـة ،ونزيـد علـى ذلـك التصـنع فـي ٕاظهـار
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الزوايــا كمــا فــي ارقــام االعــداد ) .(٩ ،٧ ،٥اضــف ٕالــى ذلــك ان ثمانيــة ٕاذا
ٔ
ٓ
ٔ ٔ
ٔ
كانــت مــربعين يعلــو احــدهما االخــر ،فــاالقرب ان تكــون االربعــة مربعـ ًـا
ً
واحدا.
ٔ
وعلــى الــرغم مــن ان هــذه النظريــة مــردودة عنــد البــاحثين ،غيــر
ٔ
انها اشتهرت لكونها النظرية الوحيدة التـي قـدمت تطبيق ًـا لمـا نظـرت بـه،
ً ٔ
و ٕان كان التطبيق منحصـرا باالرقـام العربيـة دون السـندية ،هـذا وقـد بلـغ
ٔ
من شهرتها ان ُدرست في المنهاج المدرسي).(١
ٔ
ونجد ٕالى جوار هذه النظرية نظريات اخرى ،فمـن باحـث يعيـد
ٓ
ٔ
كلت ــا الص ــورتين ٕال ــى الهن ــدٕ ،ال ــى اخ ــر ينك ــر اي فض ــل للهن ــد ف ــي كلت ــا

) (١ينظــر كـتــاب التربيــة الوطنيــة والمدنيــة للصــف العاشــر ،الوحــدة الخامســة ،فــي
ٔ
البحث العلمي والفكر العربي ص ) ،(٧٨وزارة التربية والتعليم – االردن.

ٔ
ٔ
الصـورتينٕ ،الــى ثالــث يــذهب ٕالــى ان كليتهمــا مــن اصــل عربــيٕ ،الــى رابــع
ينسبها ٕالى اليونان كي ّ
يفر من نسبتهما ٕالى المسلمين.
أرﻗﺎم اﻷﻋﺪاد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺮوف اﻟﺴﻨﺪﻳﺔ
َّ
ٔ
ال ـ ْـرقم :لغـ ــة هـ ــو الكـتابـ ــة وال ــنقش ،نقـ ــول )كـتـ ــاب مرقـ ــوم( اي
ٔ
ٔ
مكـت ــوب ،والع ــدد ه ــو المق ــدار ،فالواح ــد ع ــدد اي مق ــدار ،ورقم ــه؛ اي
ٔ
امــا الســند فهــي "باكســتان" وتكـتــب باكســتان
نقشــه هكــذا
اليوم بالحرف العربي ال بحروفها القديمة .ومن الناس من يخلط بين رقـم
العــدد – ٔاي نقشــه -ولفــظ العــدد ،فـ ٕـاذا ســمع ٔاننــا نســتخدم فــي المشــرق
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ارقام ًـا ســندية ،وان االعـاجم يســتخدمون االرقــام العربيـة ،تــوهم ان لفــظ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
الواحد واالثنين والثالثة  ..الخ ،هـي الفـاظ هنديـة او سـندية ،وان الفـاظ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االعــداد االعجميــة هــي الفــاظ عربيــة ،واالمــر لــيس ذلــك فاالرقــام ٕانمــا هــي
ٔ
النقوش ال اال لفاظ.
ٔ
يتحدث البيروني عـن اهـل الهنـد فيقـول ...) :ليسـوا يجـرون علـى
حروفهم ً
شيئا من الحساب ،كما نجريـه علـى حروفنـا فـي ترتيـب ُ
الج َّمـل،
ٔ
ٔ
وكما ان صور الحروف تختلف في بقاعهم كذلك ارقام الحساب .(....
ٔ
ٔ
ٔ
ٕاذن فحــروف اه ــل الهنــد عل ــى كـثــرة انواعه ــا تختل ــف ع ــن ارق ــام
ٔاالعداد على كـثرة ٔانواعها ٔا ً
يضا ،لكن كيف كانـت صـور الحـروف السـندية
التي هي موضع اهتمامنا؟
א
ٔ
ٔ
ٔ
يذكر ابن النديم في )الفهرست( عن اهل السند انهم فـي اال كـثـر
يكـتبون ٔبالتسعة ٔاحرف ،ف ٕـاذا انتهـى الكاتـب ٕالـى الحـرف ٔاالخي ٔـر عـاد ٕالـى 88
الحــرف االول فجعــل تحتــه نقطتــين ،فـ ٕـاذا انتهــى ٕالــى الحــرف االخيــر عــاد
ïãbrÛa@…†ÈÛa
ٔ
ٔ
ٕالــى الحــرف االول فجعــل تحتــه ثــالث نقــاط ،فيكــون قــد اتــى علــى جميــع
ح ــروف العج ــم .وه ــذا ال ــذي ي ــذكره اب ــن الن ــديم ي ــذكره اب ــن وحش ــية ف ــي
) ِالفالحة النبطية(  ....كما في الشكل ).(٢

ٔ
ولنا ان نتساءل مـاذا صـنع علمـاء الرياضـيات المسـلمون بهـذه الحـروف؟
يقـ ـ ـ ـ ــول االقليدسـ ـ ـ ـ ــي متحـ ـ ـ ـ ـ ً
ـدثا عـ ـ ـ ـ ــن تعلـ ـ ـ ـ ــيم الحسـ ـ ـ ـ ــاب للمبتـ ـ ـ ـ ــدئين:
ٕ
ٔ
ٔ
ٔ
" ٕان اول م ــا ينبغ ــي ان ُي َع ّل ــم م ــن ذل ــك لم ــن ابت ــدا به ــذا العل ــم معرف ــة
ٔ
االحرف التسعة وهي:

ٔ
ويؤك ــد الس ــعيدان الحقيق ــة التالي ــة يق ــول" :اخ ــذ الع ــرب الفل ــك
ٔ
الهندي ،ومن ّثم نجد كـتبهم المتقدمة تردد الفاظ ًـا سنسـكريتية ،ويشـير
ٔ
ٕالــى فلكــين هنــود ،واخــذ العــرب الحســاب الهنــدي ،ولكننــا ال نجــد فــي
ٔ
ٔ
كـت ــبهم ٕاش ــارة واح ــدة ٕال ــى حاس ــب هن ــدي ،او كات ــب هن ــدي ،او لف ــظ
ٔ ٔ
هنــدي" .وفــي جميــع مــا ســبق دليــل علــى ان مــا اخــذه علمــاء الرياضــيات
المســلمون لــم يــزد عــن الحــروف الســندية ،ثــم ّ
حملوهــا دالالتهــا العدديــة
على حسب ما ٔالفوه في حساب ُ
الجمل.
ٔ
ٔ
ٔ
وفيمــا يــاتي يبــين الشــكل ) (٣تطــور ارقــام االعــداد الســندية عــن
الحروف السندية.

ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

شكل )(٣

أرﻗﺎم اﻷﻋﺪاد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ٔ
ٕاذا ك ــان ثب ــت معن ــا ان علم ــاء الرياض ــيات المس ــلمين ق ــد نقل ــوا
ٔ
الحروف السندية ،ثم حملوها الداللة العددية بحسب ما الفـوه فـي نظـام
ٔ
ٔ
ُ
الجمل .فما الذي دفعهم ٕالى ابتكار ارقام )نقوش( جديدة لالعـداد؟ وفـي
ٔ
هذا يجيبنا االقليدسي فيقول" :ولما جرت العـادة بحسـاب الهنـد بالتخـت
ٔ ٔ
والتراب ،وكان في ذلك بغض الغضاضـة عنـد كـثيـر مـن النـاس ،راينـا ان
ٔ
نــذكر عمــل ذلــك بوجــه غيــر مــا يعرفــه اهــل هــذه الصــناعة  ...ولــيس فيمــا
ٓ
نعملــه غيــر تغييــر الحــروف ليخفــي علــى مــا راه ،فــال يعلــم مــا هــو ،ويــزول
ٔ
عن الذي يعمل به سوء تاويل العوام".
ٔ ٔ ٔ
ويحدد مكان الحروف السندية احد اربعة اشياء ،وهي:
ٔ
 ٔاالول :ح ـ ــروف حسـ ـ ــاب ُ
الجمـ ـ ــل التسـ ـ ــعة االولـ ـ ــى ،حسـ ـ ــب
ٔ
)ا ب جـ د هـ و ز ح ط(.
 الثاني :حروف الروم.
ٔ
 الثالـ ــث :الكلمـ ــات العربيـ ــة لالعـ ــداد نحـ ــو )واحـ ــد ،اثنـ ــان،
ثالثة .(...
ٔ
ٔ
ُ
 الرابع :اي عالمات اخرى يختارها واضعها ،ويتعارف عليها.
ٔ
و ٕاذا ك ــان ا ٕالقليدس ــي اقت ــرح اس ــتعمال الح ــروف االبجدي ــة التس ــعة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االولــى للتعبيــر عــن االعــداد التســعة االولــى ،فـ ٕـان واضــع االصــول االولــى
ٔ
ٔ
ٔالرقام ٔاالعداد نظر في َ
نظ َام ْي ترتيبهما الهجائي )ا ب ت ث  (...واالبجـدي
ٔ
ٔ
ٔ
ُٔ
)ا ب جـ ـ ـ د  ،(..فوجـ ــد ان النظـ ــام االبجـ ــدي قـ ــد اشـ ــغل بنظـ ــام حسـ ــاب
الجمل فعدل عنه ،وذهـب الـى النظـام الهجـائي فجعـل حـرف ٔاال لـف ً
داال
ٕ
ً
على الواحد ،والباء ً
داال على االثنين والتاء داال علـى الثالثـة ،ثـم تطـورت
الحروف في طريقة َرقمها )نقشها(.
فلما وصل واضع هذه الصور ٕالى التاء ،ثم الجيم والحاء والخاء ثم
ٔ
ٔ
ال ــدال وال ــذال )ث ،ج ،ح ،خ ،د ،ذ( ،وج ــد ان الح ــروف ق ــد ب ــدات
ٔ
ٔ
ٔ
تتشــابه ،فخشــي الخلــط فــي ارقــام االعــداد ،فكــان ان عــدل عــن النظــام
ٔ
ٔ
الهجائي ،وعاد ٕالى النظام االبجـدي ،فلمـا كـان الحـرف االول والثـاني فـي
ٔ
كال النظامين ً
واحدا وهما اال لف والباء تركهما على حالهمـا ،ثـم زاد فتـرك
ً
التاء كذلكٕ ،اذ كان قد سبق القلم ٕالى اتخاذها رقما على العدد ثالثة.
وبـ ٔـدا مــن الجــيم وهــو الحــرف الثالــث فــي النظــام ٔاالبجــدي ،فجعلــه رقمــاً
ٔ
للعــدد اربعــة ،ووجهــه نحــو اليســار ،ثــم تطــور الحــرف فــي رقمــه )نقشــه(
انظر الجدول) .الشكل .(٤
ٔ
ٔ
وامــا العــدد خمســة فهــو ٕامــا متطــور عــن الــدال العربيــة او الــدال
السندية التي استخدمها العرب ،وما زالوا يستخدموا شـطرها العلـوي ٕالـى
ٔ
اليومٕ ،الى جوار اال لف السندية وذلك عند تسمية زوايا المربـع ،كمـا فـي
الشكل ).(٤

ورقم الستة هو الهاء مقلوبةً ،
تفريقا بـين الهـاء التـي تـدل علـى خمسـة فـي
حساب ُ
الجمل ،وهذه الهاء الجديدة الدالة علـى السـتة ،كمـا فـي الشـكل
) .(٤ورقم السبعة هـو الـواو ،ورقـم الثمانيـة هـو الـزاي ،ورقـم التسـعة هـو
الحــاء ،ورقــم العشــرة هــو الطــاء ،ورقــم الصــفر هــو دائــرة الطــاء ،كمــا فــي
الشكل ).(٤

رﻗﻢ اﻷﻋﺪاد وأﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ )اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ(
ٔ
ٔ
عمــل اهــل الحســاب عنــد ٕاجـراء عمليــة حســابية ٕالــى جعــل ارقــام
ٔ
االعداد فـي مسـتطيل مقسـم ٕالـى مربعـات صـغيرة يشـبه الشـبكة ،وسـموا
كل مربع باسم "منزلة" والمنزلـة اسـم مكـانٕ ،اذ هـي المكـان الـذي ينـزل
ٔ
فيه َر ْق ُم العدد اي نقشه.
ٔ ٔ
ٔ
وقــد وجــد اهــل الحســاب كمــا يــذكر ا ٕالقليدســي ان االعــداد مهمــا
ٓ
علــت ال تخــرج عــن ثــالث منــازل هــي :منزلــة االحــاد ،ومنزلــة العش ـرات،
ومنزلــة المئــين ،ومــا زاد علــى ذلــك فهــو تكـرار لهــا ،وبزيــادة عالمــة تحــت
ٔ
المنزلة الرابعة ُتميز بداية اال لوف ،وبزيادة عالمـة تحـت المنزلـة السـابعة א
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ُتمي ــز بداي ــة ال ــوف اال ل ــوف .وي ــرجح ف ــي الظ ــن ان اه ــل الحس ــاب ك ــانوا
ٔ
ٔ
ً
يضــعون رقــم العــدد كــامال ف ـي المنزلــة ،ويتســاوى فــي ذلــك ارقــام اعــداد 89
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االحــاد ،وارقــام اعــداد العش ـرات ،وارقــام اعــداد المئــين ،فـ ٕـان ارادوا ان
ٔ
يرقموا ً
عددا نحو "ثالثة وثالثين وثالثمئة ،وثالثة وثالثين وثالثمئة الف
ٔ ٔ
لف" كان ذلك على هذه الصورة؟
وثالثة وثالثين وثالثمئة الف ا ِ
ٔ ٔ
ثم ٕانهم تركوا النقاط في ارقام اعداد العشرات والمئـين مكـتفـين
ٔ
بالرقم االساسي ،ومعتمـدين علـى ترتيبـه فـي المنـازل ،فـرقم العـدد ثالثـة
فــي المنزلــة الثانيــة معنــاه ثالثــون ،وفــي المنزلــة الثالثــة معنــاه ثالثمئــة،
ٓ
ٓ
وفي الرابعة ثالثة االف ٕالى اخر ذلك كما في الجدول.

واليك مث ً
ـاال مـن الجمـع يمثـل مراحـل تطـور العمليـة الحسـابية،
ٕ
وهــو مثــال فيــه مــا ُيرفــع باليــد ،وتنبــه – عزيــزي القــارئٕ -الــى انــه ال يوضــع
ٓ
ٓ
في منزلـة االحـاد ٕاال االحـاد ،ومـا زاد رفـع فـوق منزلـة العشـرات ،ثـم ُجمـع
ذلــك فيوضــع فــي منزلــة العش ـرات ،ومــا زاد رفــع فــوق منزلــة المئــين ،ثــم
ٔ
صنع ذلك في سائر االعداد.
المرحلة ٔاالولىُ :يوضع رقم ٔاالعداد ً
كامال:

ﻋﺮض ﻛﺘﺎب

ٔ
ً
تخفيفا:
المرحلة الثانية :وفيها اسقطوا النقاط

ٓ
المرحلــة الثالثــة :وفيهــا تخلــوا عــن الشــبكة تــوفي ًرا للجهــد ،فــال
الحال هكذا:
ٔ
َو ُه ـ ْـم َوت ـ ْـر َكهم الش ـ َ
ـات الت ــي ه ــي من ــازل ارق ــام
ـبكة ورس ـ َـم المربع ـ
ِ
ٔ
ٔ
االعــداد ،لــم يتخلــوا عــن اصــطالح المنزلــة ،فظلــوا يســمون الــرقم االول
ٓ
منزلة االحاد ،والثاني منزلة العشرات وهكذا.

اﻟﺼﻔﺮ
ْ
ْ
والص ــف ُر ِ ّ
الص ـ ْـف ُرُّ ،
َّ
والص ــف ُر :الش ــيء الخ ــالي ،والجم ــع والواح ــد
والم ــذكر والمؤن ــث س ــواء نق ــول من ـ ٌـزل ٔاو ص ـ ٌـفر ،ومن ــازل ص ـ ٌـفر ،ومنزل ــةٌ
ٌ ٔ
ٔ
ٔ
صفر .واالصل فـي اصـطالح الصـفر انـه نعـت للمنزلـة الخاليـة مـن اي رقـم
ٔ
ٔ
ٔ
من ارقام االعداد التسعة ،وذلك فـي اثنـاء ٕاجـراء العمليـات الحسـابية فـي
الشـبكة ،فقيـل :المنزلــة الصـفر فــي مقابـل المنزلـة المرقومــة .واليـك مثـ ً
ـاال
ٕ
يمثل مراحل تطور اصطالح الصفر َور ْقمه )نقشه(.
ٔ
المرحلة االولى :وفيها كانت بعض منازل الشبكة صف ًرا )خاليـة(
ٔ
مــن اي حــرف مــن الحــروف التســعة وذلــك نحــو :ثالثــة وثالثمئـ ِـة وثالثــون
ٓ
ٔ ً
الف.
الفا مجموع ٕالى ثالثين وثالث ا ِ

المرحلة الثانية :وفيها جعلوا فـي كـل منزلـة ص ٍـفر )خاليـة( نقطـة
ٔ
ٔ
او دائـ ــرة ،وذلـ ــك بحسـ ــب الصـ ــورة المسـ ــتخدمةٕ ،ان كانـ ــت سـ ــندية ام
ٔ
ٔ
عربية ،وذلـك الن النقطـة والـدائرة بـدون احـد الحـروف التسـعة ،ال تـدل
ٔ
على مبلغ او مقدار .مثال ذلك:

ٓ
المرحلــة الثالثــة :وفيهــا تخلــوا عــن الشــبكة تــوفي ًرا للجهــد ،فــال
الحال هكذا:

ٔ
ثم ٕانهم اوقعوا كلمة )الصفر( التي هي نعت للمنزلة الفارغة مـن
ٔ
اي َر ْق ِم على الدائرة والنقطة اللتـين رسـمتا فيهـا ،فصـار النعـت اسـم علـم
ٔ
ٔ
لل ــدائرة والنقط ــة .واص ــل النقط ــة الت ــي ه ــي رق ــم الص ــفر )اي نقش ــه( ه ــي
ٔ ٔ
النقطــة المفرقــة بــين الحــروف الســندية ،امــا اصــل الــدائرة التــي هــي رقــم
الصفر فهي دائرة حرف الطاء كما علمت.
ٔ
َُ ّ ُ ٔ
واالعــداد جمــع عــدد ،وهــو مقــدار مــا يعــد ومبلغــه ،واقــل العــدد
ٔ
ٔ
واحد ،واكـثره ال نهاية لهٕ .اذن فالعدد يشير ٕالى الوجود النـه ال مقـدار وال
مبلــغ ٕاال لموجــود ،والصــفر هــو الخلــو والعــدم .و ٕاذا كــان الوجــود والعــدم
ٔ
متضــادين فكــذلك العــدد والصــفر ،وعليــه فــال يصــح ان نقــول ٕان الصــفر
ٔ
ٔ
ع ــدد ب ــل ه ــو ان)٢ع(ــدام الع ــدد ورقم ــه )اي نقش ــه( دائ ــرة او نقط ــة وكـتابت ــه א
)ص ،ف ،ر( .
اﻹﺷﺎرات اﻟﺨﻤﺲ
وه ــي ٕاش ــارة الجم ــع ) ،(+والس ــلب ) (-والض ــرب )×( والقس ــمة
ٔ
)÷( و ٕاشــارة النــاتج )=( .امــا ٕاشــارة الجمــع فهــي حــرف الجــيم وهــي الحــرف
ٔ
ٔ
االول من كلمة )جمع( .واما ٕاشارة السلب وهو الطرح فهي حـرف السـين
ٔ
وهــي الحــرف االول مــن كلمــة )ســلب( ،و ٕاشــارة الضــرب مــن الضــاد وهــي
ٔ
الحرف االول من كلمة )الضرب( ،و ٕاشارة القسـمة هـي حـرف القـاف وهـي
ٔ
الحـرف االول مـن كلمـة )قسـمة( ،وللقـاف فـي العربـي صـورتان المشــهورة
ٔ
منه ــا بنقطتــين مــن اعل ــى هكــذا )ق( ٔواخته ــا الف ــاء بنقط ــة واح ــدة هكــذا
ٔ
ٔ
)ف( ،امــا صــورة القــاف غيــر المشــهورة فــي ايامنــا فــذات نقطــة واحــدة مــن
ٔ
ٔ
ٔ
اعل ــى هك ــذا )ف( ،وص ــورة اخته ــا الفــاء غي ــر المش ــهورة ف ــي ايامن ــا ف ــذات
ٔ
نقطــة واحــدة مــن اســفل هكــذا )ب( .و ٕاشــارة النــاتج هــي حــرف اليــاء مــن
ٔ
الفعل يساوي او ينتج ،كما في الشكل ).(٥

اﻟﻜﺘﺎب:اﻷرﻗﺎم واﻹﺷﺎرات وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﺤﺮﻓﻲ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ٢٠٠٠
ٔ
) (٢ل ٕالط ــالع عل ــى ٔاق ــوال الس ــابقين ومناقش ــاتها فيم ــا يتعل ــق باص ــل ورق ــم الص ــفر
وتعريفه راجع ص ) (٦٦-٦١من الكـتاب.
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اﻟﻜﻌﺒﺔ  :اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ – اﻟﻤﻮﻗﻊ – اﻟﺒﻨﺎء

َ
الك ْع َـبة

بيت ﷲ الحرام ِوق ْب َلـة المسـلمين؛ ٕاليهـا يتجهـون وبهـا
ٔ
ٓ
ٓ
يطوفـون ،و ٕاليهـا يـاتون مـن كـل فـج عميـق .وهـي حـرم امـن فـي بلـد امـن.
ٔ ٔ
رفع قواعدها ابو االنبياء ٕابراهيم في مكانها المعروف بقلـب مكـة المكرمـة
ٔ
ٔ
بامر ﷲ واختياره ،وساعده فـي ذلـك ابنـه ٕاسـماعيل .وبعـدها امـره الحـق
ٓ ٔ
تبــارك وتعــالى ،كمــا يحكــي الق ـران ،ان ينــادي فــي النــاس ليحجــوا هــذا
ٔ
ً
ّٔ
ـامر
ٔالبيـت ويــزوروه ﴿وا ِذن فـي النــاس بــالحج يـاتوك رجــاال وعلـى كــل ضـ ٍ
يــاتين مــن كــل فــج عميــقٕ ﴾...الــى قولــه تعــالى ﴿ ...ثــم ليقضــوا تفــثهم
وليوفوا نذورهم ّ
وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ الحج.٢٩ - ٢٧ :
والكعبــة بنــاء َّ
مكعــب الشــكل ،مبنـ ٌّـي بالحجــارة الصــلبة .ويبلــغ
ارتفاعها ١٥م وطول ضلعها الذي فيه الميزاب والضـلع الـذي يقابلـه ١٠م
و ١٠سم ،وطول الضلع الذي فيه الباب والذي يقابله ١٢م.
ً ٔ
ـديما بانهــا بنايــة مكعبــة ،ولــذلك
وقــد وصــف المؤرخــون الكعبــة قـ
ٔ
اطلــق علــى البيــت الح ـرام اســم الكعبــة .كانــت الكعبــة قبــل ا ٕالســالم
ٔ
ٔ
بخمســة اعــوام صـ ًـنما ،اي حجــارة وضــعت بعضــها علــى بعــض مــن غيــر
ٔ
مــالط ،فــوق القامــة ،وقيــل :كانــت تســعة اذرع مــن عهــد ٕاســماعيل ،ولــم
ٔ
ٔ
يكــن لهــا ســقف وكــان لهــا بــاب ملتصــق بــاالرض .وكــان اول مــن عمــل لهــا
ً
غلقــا هــو تبــع ،ثــم صــنع لهــا عبــد المطلــب ًبابــا مــن حديــد حـ ّـاله بالــذهب.
ٔ
وهو اول ذهب ُح ّليت به الكعبة.

ْ َّ ُ ْ
ْ ُ ُُ
ُ ْ ْ ََ
ـت
ْالبيــت العتيــق  :ثـ َّـم ل َيق ُضــوا تفـ َـث ُه ْم َول ُيوفــوا نــذ َور ُه ْم َول َيط َّوفــوا ِبال َب ْيـ ِ
ال َع ِت ِيق}الحج{ ٢٩-
ٓ
َّ
ْ
ْ
ٓ
المسـجد الحـرام َ :يـا َٔا ُّي َهـا ال ِـذ َين ا َم ُنـوا َال ُت ِح ُّلـوا َش َـعا ِئ َر ّالل ِـه َو َال َّ
الش ْـه َر
ْال َحـ َـر َام َو َال ْال َهـ ْـد َي َو َال ْال َق ٓال ِئـ َـد َوال ٓا ِّمـ َ
ـين ْال َب ْيـ َـت ْال َحـ َـر َام َي ْب َت ُغـ َ
ـون َف ْضـ ًـال ِّمــن
ٓ
َّ ّ ْ َ ر ْ َ ً َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ
اص َط ُادوا َو َال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َش َـنا ُن َق ْـو ٍم َٔان َص ُّـد ُوك ْم
ربهم و ضوانا واذا حللتم ف
َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ْ ِٕ َ َ َٔ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ّ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ
عـ ِـن المسـ ِـج ِد الحــر ِام ان تعتــدوا وتعــاونوا علــى البـ ِـر والتقــوى وال تعــاونوا
َّ ُ ْ ّ َ َّ ّ َ َ ُ ْ َ
َ ْ ْ ْ
اب}المائدة{ ٢-
َعلى ِٕاالث ِم َوال ُعد َو ِان َواتق ْوا الله ِٕ ْان الله ش ِديد ال ِعق ِ
البيت المعمور َ :وال َب ْي ِت ال َم ْع ُم ِور}الطور{٤-
َ
َ
البيت المحرم َ :ر َّب َنا ِٕا ِّني َٔا ْس َك ْن ُت ِم ْن ُذ ّ ِر َّي ِتي ِب َو ٍاد غ ْي ِر ِذي ز ْر ٍع ِع ْن َد َب ْي ِت َك
َ
ْال ُم َح َّرم َر َّب َنا ِل ُي ِق ُيموا َّ َ َ َ ْ َ ْ َٔ ْ َ ً َ َّ
اس َت ْه ِوي ِٕال ْي ِه ْم َو ْارُز ْق ُه ْم
ِ
الصالة فاجعل اف ِئدة ِمن الن ِ
م َن َّ
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْش ُك ُر َ
َ
َ
ر
م
الث
ون} ٕابراهيم{٣٧-
ِ
ِ

ﺴ ِﻤﻴَﺔُ اﻟﻜﻌﺒﺔ
ﺗَ ْ
الكعبة فـي اللغـة العربيـة :الكعبـة مـن الشـيء ّ
المكعـب ،وتسـمى الكعبـة
بهذا االسم لتكعيبها وهو تربيعها وقيل لعلوهـا ونتوئهـا ،وتسـمى بالبيـت
العتيق ،والبيت الحرام.
ُس ّميت الكعبة ً
كعبة لكونهـا بن ًـاء ُم َّربع ًـا و مكعب ًـا تقريب ًـا َ ،و َق ْـد ُرِويَ
َٔ َّ ُ َّ ِ َ ُ ّ َ ْ َ ْ َ ً َٔ َّ َ ُ َ َّ َ ٌ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ً َٔ َّ َ َ ْ
ْ
َ
ـت
ي
ب
ال
انه ِٕ " :انما س ِـميت كعبـة ِالنهـا مربعـة و صـارت مربعـة ِالنهـا ِب ِحـذاءِ
ِ
ْال َم ْع ُمور َو ُه َو ُم َر َّب ٌع َو َص َار ْال َب ْي ُت ْال َم ْع ُم ُور ُم َر َّب ًعا ِ َٔال َّن ُه ب ِح َـذاءِ ا ْل َع ْـرش َو ُهـوَ
ِ ْ َ ِ
ُ َ َّ ٌ َ ِ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ ً َٔ َّ ْ َ َ َّ
ـات ال ِتـي ُب ِن َـي َع َل ْي َهـا ِٕاال ْسـال ُم َٔا ْر َب ٌـع َو
مربـع و صـار العـر ْش مربعـا ِال َن ال َك ِلم َّ ِ
َّ
َّ
ْ
َٔ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ِه َي ُس ْب َح َان َّالل ِه َو ال َح ْم ُد ِل َّل ِه َو ال ِٕال َه ِٕاال الله و الله اكبر" .
ٓ
و ق ـ ـ ـ ـ ــد ُذ ِك ـ ـ ـ ـ ـ َـرت لفظ ـ ـ ـ ـ ــة " الكعب ـ ـ ـ ـ ــة " ف ـ ـ ـ ـ ــي القـ ـ ـ ـ ـ ـران ف ـ ـ ـ ـ ــي موض ـ ـ ـ ـ ــعين
الص ْـي َد َو َٔان ُـت ْم ُح ُـر ٌم َو َمـن َق َت َل ُـه م ُ
* َيا َٔا ُّي َها َّال ِذ َين ٓا َم ُن ْوا َال َت ْق ُت ُل ْـوا َّ
ـنكم ُّم َت َع ِّم ًـدا
ِ
ْ
َف َج َزاء ِّم ْث ُل َما َق َت َل ِم َن َّالن َع ِم َي ْح ُك ُم ِب ِه َذ َوا َع ْد ٍل ِّم ُنك ْم َه ْد ًيا َبـا ِل َغ ال َك ْع َب ِـة
ين َٔاو َع ْـد ُل َذ ِل َـك ِص َـي ًاما ِّل َي ُـذ َ
َٔا ْو َكـ َّف َـار ٌة َط َع ُـام َم َسـا ِك َ
وق َو َب َـال َٔا ْم ِـر ِه َع َفـا ّالل ُـه
َع َّمـا َس َـلف َو َم ْـن َع َـاد َف َين َـت ِق ُم ّالل ُـه ِم ْن ُـه َو ّالل ُـه َع ِزي ٌـز ُذو ْان ِت َق ٍـام}المائـدة}٩٥-
ْ
َ َ َ ّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ً ّ َّ َ َّ ْ
الشـ ْه َر ال َح َـر َام َوال َه ْـد َي
ـاس و
*جعـل اللـه الكعبـة البي
ـت الح َـرام ِقيامـا ِللن ِ
ّ
َْ َ َ
َٔ
َ ْ َٔ
َ
ْ
ات َو َمـا ِفـي اال ْرض َو َٔانَّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َوالقال ِئ َد ذ ِل َك ِل َت ْعل ُموا ا َّن اللـه يعلـم مـا ِفـي السـماو ِ
ِ
ّالل َه ِب ُك ّ ِل َش ْيءٍ َع ِل ٌيم}المائدة{٩٧-

ـﻤﺎء اﻟﻜﻌﺒـــــﺔ ٔ ﻓـــــﻲ اﻟﻘــــ ٓـﺮآن
أﺳــــ
ٔ
ُ

للكعبة عدة اسماء ت َعر ُف بها ،وهذه االسماء وردت في القران ،وهي :
الصـ ْـي َد َو َٔانـ ُـت ْم ُحـ ُـر ٌم َو َمــن َق َت َلــهُ
الكعبـةَ :يــا َٔا ُّي َهــا َّالـ ِـذ َين ٓا َم ُنـ ْـوا َال َت ْق ُت ُلـ ْـوا َّ
ـنكم ُّم َت َع ّمـ ًـدا َف َجـ َـزاء ّم ْثـ ُـل َمــا َق َتـ َـل مـ َـن الـ َّـن َعم َي ْح ُكـ ُـم بــه َذ َوا َعـ ْـدل ّمـ ُ
مـ ُ
ـنك ْم
َِ ِ
ٍّ ِ
َٔ ِ
ِ
َ ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ُ
َٔ
َ
َّ
َ
ٌ
ين او َعـ ْـدل ذ ِلـ َـك ِصـ َـي ًاما ِل َيــذ َ
َهـ ْـد ًيا َبــا ِل َغ الك ْع َبـ ِـة ا ْو كـفـ َـارة ط َعـ ُـام َم َســا ِك َ
وق
َو َب َـال َٔا ْم ِـر ِه َع َفـا ّالل ُـه َع َّمـا َس َـلف َو َم ْـن َع َـاد َف َين َـت ِق ُم ّالل ُـه ِم ْن ُـه َو ّالل ُـه َع ِزي ٌـز ُذو
ْان ِت َق ٍام}المائدة{ ٩٥-
ْ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ً ّ َّ
ـاس َو َٔا ْمنـ ًـا َو َّات ِخـ ُـذوا ِمــن َّم َقـ ِـام
البيــت ًّ  :و ِٕاذ ج ْ َعلنـ َـا البيــت مثابــة ِللنـ َ َِٔ
َ
َ
اعيل ان ط ِّه َـرا ب ْي ِت َـي ﻟِﻠﻄَّـﺎﺋِﻔِﻴﻦَ
ِٕا ْب َـر ِاه َيم ُم َصـلى َو َع ِهـدنا ِٕالـى ِٕا ْب َـر ِاه َيم َو ِٕا ْس َـم ِ
ﺴّــــــــــﺠُﻮدِ}اﻟﺒﻘــــــــــﺮة{١٢٥-
وَاﻟْﻌَــــــــــﺎآِﻔِﻴﻦَ وَاﻟ ُّﺮآَّــــــــــﻊِ اﻟ ُ

א

92

ïãbrÛa@…†ÈÛa

اﻟﻜﻌﺒﺔ
ﻣﻮﻗﻊ
ً

تقع الكعبة وسط المسـجد الحـرام تقريبـا علـى شـكل حجـرة كبيـرة مرتفعـة
البناء مربعة الشكل ويبلغ ارتفاعها خمسة عشر مترا وفي ضـلعها الشـرقي
ٔ
ٔ
ٔ
يقع الباب مرتفعا عن االرض نحو مترين .اركان الكعبة االربعة هـي الـركن
ٔ
ٔ
االسود والـركن الشـامي والـركن اليمـاني والـركن العراقـي وفـي اعلـى الجـدار
الشــمالي يوجــد الميـزاب وهــو مصــنوع مــن الــذهب الخــالص ومطــل علــى
حجر ٕاسماعيل.

ٔﺑﻨﺎء اﻟﻜﻌﺒﺔ

ٔ
كمــا يعتقــد المســلمون ان اول مــن بناهــا هــم المالئكــة وتفيــد الروايــات
ٔ
ٔ
التاريخية ان الكعبة بنيـت  ١٢مـرة عبـر التـاريخ وفيمـا يلـي اسـماء البنـاة:
ٓ
ٓ
المالئكــة وادم وشــيت ابــن ادم واب ـراهيم واســماعيل والعمالقــة وجــرهم
وقصــي بــن كــالب وقــريش وعبــدﷲ بــن الزبيــر فــي عــام  ٦٥هــ ،والحجــاج
بن يوسف في عام 74هـ ،والسلطان مراد الرابع في ١٠٤٠هـ.

ﺑﻨﺎء ﻗﺮﻳﺶ ﻟﻠﻜﻌﺒﺔ

ٔ ٔ
قامت قريش ببناء الكعبة سنة  ١٨قبـل الهجـرة واتفقـوا ان ال يـدخلوا فـي
ٔ
بنائهــا ٕاال طيبـ ًـا فقصــرت بهــم النفقــة فــاخرجوا مــن جهــة الحجــر  ٣م ومــن
ٔ
مميـزات بنــائهم انهــم رفعــوا البــاب مــن مســتوى المطــاف ليــدخل الكعبــة
ٔ
مــن ارادوه وســدوا البــاب الخلفــي المقابــل لهــذا البــاب وســقفوا الكعبــة
وجعلوا لها ميزابا يسكب في الحطيم ورفعوا بنـاء الكعبـة  ٨.٦٤متـر بعـد

ٔ
ان كـان  4.32متـر واكبـر ميـزة لهـذا البنـاء مشـاركة النبـي محمـد فـي البنـاء
ٔ
بنقـل الحجـارة ووضــع الحجـر االسـود بعــد مـا اختلفـت القبائــل حـول مــن
ٔ
ٔ
س ــيكون ل ــه ش ــرف ٕاع ــادة الحج ــر االس ــود لمكان ــه ف ــاتفقوا عل ــى ان م ــن
ٔ
ســيدخل عل ــيهم ّ
يحكمون ــه فيمــا بيــنهم فكــان اول مــن دخ ــل ه ــو النب ــي
ٔ
محمد الذي حل المشكلة بطريقة ذكية ،وهي ان يمسك شيخ كل قبيلـة
ٔ
ً
طرفا من قطعة قماش يضعوا في وسـطها الحجـر االسـود ثـم قـاموا برفعهـا
ٔ
ٔ
ٕالــى موضــع الحجــر االســود وتقــدم النبــي محمــد ،ووضــع الحجــر االســود
ً
بيديــه فــي مكانــه فحــل بــذلك المشــكلة التــي كــادت تســبب حروبــا بــين
قبائل العرب.

ٔ
ٔ
ولــوال ان طمــس نــورهم الضــاء مــا بــين المشــرق والمغــرب " وقــد ورد فــي
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
الحــديث ايضـ ًـا ان الحجــر االســود نــزل مــن الجنــة اشــد بياضــا مــن اللــبن
ٓ
فسودته خطايا بني ادم.
ٔ
اﻹﻃﺎر اﻟﻔﻀﻲ ٔ
كــان عبــدﷲ بــن الزبيــر اول مــن ربــط الحجــر االســود بالفضــة ثــم تتــابع
ٔ
الخلفاء في عمل االطواق من الفضـة كلمـا اقتضـت الضـرورة وفـي شـعبان
١٣٧٥هـ وضع الملك سعود بن عبد العزيز طوق ًـا جدي ًـدا مـن الفضـة وقـد
تم ترميمه في عهد الملك فهد بن عبد العزيز في 1422هـ..

اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد – اﻟﻤﻠﺘﺰم – اﻟﻤﻄﺎف – اﻟﺸﺎذروان

ﺑﻨﺎء ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ
ّ ٔ
في عهد عبد ﷲ بن الزبير تعرضت الكعبـة للتصـدع اثنـاء حصـار جيـوش
ٔ
االمويين له في الكعبة ،فقرر عبد ﷲ ٕاعادة بنائها ولما كان قد سمع مـن
ٔ
ٔ
خالته عائشة ام المؤمنين حديثا يقول فيه النبي محمد ان قـريش نقصـوا
ٔ
ٔ ٔ
من بناء الكعبة الن اموالهم قصرت بهم وانه لوال حداثة قريش با ٕالسالم
ٔ
ٔ
العــاد بنائهــا وجعــل لهــا بــابين ليــدخل النــاس مــن احــدهما وبخرجــوا مــن
ٓ ٔ
االخـر .فاعـاد عبـد ﷲ بنـاء الكعبـة علـى هـذا النحـو وزاد فـي بنائهـا لتكـون
على قواعـد البنـاء القـديم فـي عهـد ٕابـراهيم وجعـل لهـا بـابين علـى مسـتوى
ٔ
االرض.
ﺑﻨﺎء اﻟﺤﺠﺎج ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

في ٧٣هـ قرر عبد الملك بن مروان التخلص من عدوه و منافسـه عبـد ﷲ
بـن الزبيـر الـى ٔاالبـد ،فجهـز جيش ًـا ض ً
ـخما لمنازلـة ابـن الزبيـر فـي مكـة ،و
ٕ
ٔ
امــر عليــه الحجــاج بــن يوســف ،فخــرج بجيشــه ٕالــى الطــائف ،و انتظــر
الخليفــة ليــزوده بمزيــد مــن الجيــوش ،فتوالــت الجيــوش ٕاليــه حتــى تقــوى
تمامـ ًـا ،فســار ٕالــى مكــة و حاصــر ابــن الزبيــر فيهــا ،و نصــب المنجنيقــات
ٔ
عل ــى جب ــل اب ــي قب ــيس و عل ــى قعيقع ــان و ن ــواحي مك ــة كله ــا ،و دام ــت
ٔ
ٔ
الح ــرب اش ــه ًرا وت ــاثرت ج ــدران الكعب ــة ح ــين س ــقطت عليه ــا الحج ــارة
المقذوفة من المنجنيق ،وتزعـزع البنـاء ،وبعـد مقتـل عبـد ﷲ بـن الزبيـر
ٔ
واستيالء االمويين على مكة ،قرر الحجـاج بـن يوسـف ٕاعـادة بنـاء الكعبـة
ٔ
ٔ
الصــالح ماحــدث لجــدرانها مــن التصــدع ،ومعلـ ًـال هــذا بــان عبــد ﷲ بــن
ٔ ٔ
الزبير لفق هذا الحديث وانـه ابتـدع فـي بنـاء الكعبـة ،فردهـا الحجـاج ٕالـى
ما كانت عليه في عهد قريش.

اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺮاد اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ
ٔ ٓ
وامــا اخــر بنــاء للكعبــة فكــان فــي العصــر العثمــاني ســنة ١٠٤٠للهجــرة ،
ٔ
عنـدما اجتاحـت مكـة سـيول عارمـة اغرقـت المسـجد الحـرام ،حتـى وصـل
ارتفاعهــا ٕالــى القناديــل المعلقــة ،ممــا ســبب ضــعف بنــاء الكعبــة ،عنــدها
ٔامر محمد علي باشا مهندسين مهـرة ،وعم ً
ـاال يهـدمون الكعبـة ،ويعيـدون
ٔ
بناءهــا ،واســتمر البنــاء نصــف ســنة كاملــة ،وكلفهــم ذلــك امــواال باهظــة،
حتى تم العمل.

اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد

ٔ
يوجد في الجنوب الشرقي من الكعبة حجر ثقيل بيضـاوي الشـكل اسـود
اللون مائل ٕالى الحمرة وقطره  ٣٠سم ويحيط به ٕاطار من الفضـة ويسـن
ٔ
ٔ
ٔ
لمــن يطــوف ان يســتلم الحجــر االســود )اي يلمســه بيــده ( ويقبلــه عنــد
مروره به ٕ ،فان لم يستطع استلمه بيده وقبلها ٕ ،فان لم يستطع اسـتلمه
بشيء معه ) كالعصـا ومـا شـابهها ( َوق َّبـل ذلـك الشـيء  ،ف ٕـان لـم يسـتطع
ٔ
ٔ
اشــار ٕاليــه بي ـده وال يقبلهــا  .وقــد ورد فــي الحــديث ان رســول ﷲ محمــد
قــالٕ :ان الحجــر والمقــام ياقوتتــان مــن يــاقوت الجنــة طمــس ﷲ نورهمــا
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اﻟﻤﻠﺘﺰم

ٔ
وهو مابين الحجر االسود وباب الكعبة ومقداره نحـو متـرين .وهـو موضـع
ٕاجابــة الــدعاء ويســن بــه الــدعاء مــع ٕالصــاق الخــدين والصــدر والــذراعين
ٔ
والكـفين كما ورد ان عبدﷲ بن عمرو بن العاص طـاف وصـلى ثـم اسـتلم
الركن ثم قام بين الحجر والباب فالصق صدره ويديه وخـده اليـه ثـم قـال
ٔ
ٔ
) :هكـذا رايـت رسـول ﷲ يفعـل() ،سـنن ابــن ماجـة( .وقـال ابـو الزبيــر :
ٔ
رايت عبدﷲ بـن عمـر وابـن عبـاس وعبـدﷲ بـن الزبيـر مـا يلتزمونـه وقـال
ٔ
ابــن عبــاس مــا  :ان مــابين الحجــر والبــاب ال يقــوم فيــه ٕانســان فيــدعو ﷲ
ٔ
ٔ
بشــيء ٕاال راى فــي حاجتــه بعــض الــذي يحــب).اخبــار مكــة( للفــاكهي ٢٣٠
ٕباسناد حسن.

ﺑﺎب اﻟﻜﻌﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ٔ
يرتفــع عــن ارض المطــاف بحــوالي  ٢.٥وارتفــاع البــاب  ٣.٠٦متــر وعرضــه
 ١.٦٨متــر والبــاب الموجــود اليــوم هديــة الملــك خالــد بــن عبــدالعزيز
يرحم ـ ــه ﷲ وق ـ ــد ت ـ ــم ص ـ ــنعه م ـ ــن ال ـ ــذهب حي ـ ــث بل ـ ــغ مق ـ ــدار ال ـ ــذهب
المســتخدم فيــه للبــابين حــوالي  ٢٨٠كيلــو ج ـرام عيــار  ٩٩.٩٩بتكلفــة
ٔ
اجمالية بلغت  ١٣مليونا و  ٤٢٠الف ﷼ عدا كمية الذهب.

أرﻛﺎن اﻟﻜﻌﺒﺔ

ٔامــا تســمية ٔاالركــان فقــد جــاءت باعتبــار اتجاهاتهــا ٔاالربــع تـ ً
ـارة  ،وجــاءت
ٔ
ٔ
باعتبار خصوصية اخرى فيها تارة اخرى.
 -١الـ ُـركن الشــرقي  :وهــو الــركن وهــو الــذي يكــون بجــوار بــاب الكعبــة و
ُيقابـ ُـل بئــر زمــزم تقريبـ ًـا  ،و ُيســمى بــالركن الشــرقي لكونــه باتجــاه المشــرق

ٔ
ٔ
ٔ
سمى ٔا ً
ً
تقريبا  ،و ُي َّ
يضا بالركن االسود الن الحجر االسـود ُم َث َّب ٌـت فيـه ومنـه
ٔ
يبدا الطواف حول الكعبة.
 -٢ال ـ ُـركن العراق ــي  :وه ــو ال ــركن ال ــذي يل ــي ال ــركن الش ــرقي حس ــب جه ــة
الحركة في الطـواف  ،و ُيس َّـمى بـالركن الشـمالي لمواجهتـه للشـمال تقريب ًـا
 ،و هــو الــركن الــذي يكــون علــى الجانــب الشــرقي مــن ِح ْجـ ِـر ٕاســماعيل،
ُ َّ ٔ
سمى ايضا بالركن العراقي لكونه باتجاه العراق.
وي
 -٣ال ـ ُـركن الغرب ــي  :وه ــو ال ــركن ال ــذي يل ــي ال ــركن الش ــمالي حس ــب جه ــة
الحركة في الطواف  ،و ُي َّ
سمى بالركن الغربـي لمواجهتـه للمغـرب تقريب ًـا ،
ٔ
و ُيسـ َّـمى ايضـ ًـا بــالركن الشــامي لكونــه باتجــاه الشــام  ،و هــو الـ ُـركن الــذي
يكون على الجانب الغربي من ِح ْج ِر ٕاسماعيل.
ُ -٤الركن اليماني  :وهو الركن الذي يلي الركن الغربي حسب جهة الحركة
فـ ــي الطـ ــواف  ،و ُيسـ ـ َّـمى بـ ــالركن الجنـ ــوبي لمواجهتـ ــه للجنـ ــوب تقريبـ ـ ًـا،
سمى ٔايضا ُ
و ُي َّ
بالمستجار.

اﻟﺤﺞ  :اﻟﺤﻜﻢ – اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﻜﺎن – اﻟﻔﻀﻞ – اﻟﻔﻮاﺋﺪ

داﺧﻞ اﻟﻜﻌﺒﺔ

ٔ
اوال :يوج ــد ب ــداخل الكعب ــة ري ــح طي ــب م ــن خل ــيط المس ــك والع ــود
والعنبرالــذي يســتخدم بكميــات كبيــرة لتنظيفهــا ويســتمر مفعولــه طــوال
العام.
ٔ
ٔ
ٔ
ثانيــا :تغطــى ارضــية الكعبــة برخــام مــن اللــون االبــيض فــي الوســط ،امــا
ٔ
ٔ
االط ـراف التــي يحــددها شــريط مــن الرخــام االســود فهــي مــن رخــام الــروزا
ٔ
ٔ
)الوردي )الذي يرتفع ٕالى جدران الكعبة مسـافة  ٤امتـار دون ان يالصـق
ٔ
ٔ
جدارها االصلي .اما المسافة المتبقية  -من الجدار الرخـامي حتـى السـقف
ٔ
ٔ
ٔ
) ٥امتار(  -فيغطيها قماش الكعبة االخضر )او ستائر من اللون الـوردي(
ٓ
ٓ
المكـتوب عليه بالفضة ايات قرانية وتمتد حتى تغطي سقف الكعبـة .كمـا
توج ــد بالط ــة رخامي ــة واح ــدة فق ــط بل ــون غ ــامق تح ــدد موض ــع س ــجود
ٔ
الرســول محمــد  .بينمــا توجــد عالمــة اخــرى مــن نفــس الرخــام فــي موضــع
ٔ
ٔ
الملتزم حيـث الصـق الرسـول محمـد  ،بطنـه الشـريف وخـده االيمـن علـى
الجدار رافعا يده وبكى )ولذا سمي بالملتزم(.
ٔ
ثالثا :ثالثة اعمدة في الوسط من الخشب المنقوش بمهارة لـدعم السـقف
ٔ
بارتفاع حوالي  ٩امتار محالة بزخارف ذهبية.
رابع ــا :ع ــدد م ــن القنادي ــل المعلق ــة المص ــنوعة م ــن النح ــاس والفض ــة
ٓ
ٓ
والزجاج المنقوش بايات قرانية تعود للعهد العثماني.
ٔ
خامسـا :درج )سـلم( يصـل حتـى سـقف الكعبـة مصـنوع مـن اال لومنيـوم
والكريستال.
سادسا :مجموعة من بالطات الرخام التي تم تجميعها مـن كـل عهـد مـن
عهود من قاموا بتوسعة الحرم المكي الشريف.
ٓ
ٓ
يوضــع مــن وقــت الخــر جهــاز رافــع الــي )مــان-ليفــت( لعمــال التنظيــف
ٔ
داخل الكعبة مع مضخة ضغط عالي تعبا بالماء ومواد التنظيف .تغسل
ٔ
الكعبة من الداخل مرة واحدة فـي كـل عـام بالمـاء والصـابون اوال ثـم يلـي
ٔ
ٔ
ذلــك مســح جــدرانها الداخليــة وارضــيتها بالطيــب بكــل انواعــه وتبخــر
ٔ
باجمل البخور.

اﻟﻤﻄﺎف

ٔ
وهو البقعة التي تحيط بالكعبة ،وهو مكسو بالرخام ،ويبدا الطواف مـن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الحجر االسودٕ ،فان استطاع ان يقبله فعل ،او يلمسه او يشير ٕاليـه ،ثـم
ٔ
يجعل الكعبة على يساره ويمضي ويطوف سبعة اشواط حول الكعبة.

اﻟﺸﺎذروان

وهو جدار يالصق جدار الكعبة مكسي بالرخـام ارتفاعـه حـوالي  ٥٠سـم،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واصل الشاذروان هو االرض التي انقصتها قريش من عـرض جـدار اسـاس
ٔ
الكعبة حين اعيد بناؤها وقت قصي بن كالب.

اﻟﺤﺞ

ٔ
الحـ ــج لغ ــة :القص ــد ،واص ـ ً
ـطالحا :قص ــد بي ــت ﷲ الحـ ـرام الداء مناس ــك
مخصوصة في زمن مخصوص.
ٔ
فرضاهلل سـبحانه وتعـالى الحـج علـى كـل مسـلم ومسـلمة فـي اواخـر السـنة
التاسعة للهجرة ،بقوله تعالى ﴿وهلل على الناس ّ
حج البيـت مـن اسـتطاع
ٓ
ٕاليـه سـبيال﴾ ال عمـران ٩٧ :وقـد حـج النبـيص حجـة ا ٕالسـالم فـي السـنة
ٔ
ٔ
العاشرة للهجرة .وهو ركـن مـن اركـان ا ٕالسـالم ،يتع ّـين علـى المسـلم اداؤه
بالغـا ع ً
متـى كـان ً
ـتطيعا .ومـن لـم يكـن مس ً
ـاقال مس ً
ـتطيعا بجسـده ،وكـان
ٔ
يملك المال وجب عليه ان ينيب من المسلمين من يحج عنه.

ﻓﻀـﻞ اﻟﺤـﺞ

ٔ
ٔ
الحـج مــن افضـل العبــادات؛ الشــتراك المـال والبــدن فيـه ،والننــا دعينــا
ٓ
ٔ
ٔ
ٕالـى الحـج ونحـن فـي اصـالب االبـاء كا ٕاليمـان الـذي هـو افضـل العبـادات،
ٔ
ٔ
﴿وا ّذن في الناس بالحج ٔياتوك ً
رجاال وعلـى كـل ضـامر يـاتين
قال تعالى :
ِ
ٔ
من كل فج عميق﴾ الحج  . ٢٧:والنه يجمع كل معـاني العبـادات ،فمـن
ٔ
حج فكانما صام وصلى واعتكـف وزكى ورابط في سبيل ﷲ وغزا.
ٔ
ٔ
وقد وردت احاديـث كـثيـرة فـي فضـل الحـج ،منهـا :عـن ابـي هريـرة ،رضـي
ٔ ٔ
ٔ
ﷲ عنـه ،قــال ُ :سـئل رســول ﷲ )ص( اي االعمــال افضـل؟ قــالٕ :ايمــان
بــاهلل ورســوله ،قيــل :ثــم مــاذا؟ قــال :الجهــاد فــي ســبيل ﷲ ،قيــل :ثــم
ٔ
ماذا؟ قال :حـج مبـرور)رواه البخـاري( .وعـن ابـي هريـرة ،رضـي ﷲ عنـه،
ٔ
ان الرسول )ص( قال:لعمرة ٕالى العمرة كـفارة لما بينهما ،والحج المبـرور
ٔ
ٔ
لــيس ل ــه ج ـزاء ٕاال الجن ــة )رواه البخــاري ومس ــلم( .وع ــن اب ــي هري ــرة ان
الرسـول)ص( قـال :مـن حـج هلل فلـم يرفــث ولـم يفسـق رجـع كيـوم ولدتــه
ٔ
امـه ) رواه البخـاري .ومنهـا قـول الرسـول )ص( تـابعوا بـين الحـج والعمـرة
ٕفانهمــا ينفيــان الفقــر والــذنوب كمــا ينفــي الكيــر خبــث الحديــد والــذهب
والفضة ،وليس للحجة المبرورة ثواب ٕاال الجنة ) رواه الترمذي والنسـائي
ٔ
واحمد ٕباسناد صحيح(.

ﻓﻮاﺋـﺪ اﻟﺤـﺞ

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
تبـين لنـا مـن فضـل الحـج انـه مـن افضـل االعمـال ،وان جـزاءه الجنـة ٕان
ً ٔ
ـرورا ،وان ﷲ ســبحانه وتعــالى يغفــر للحــاج ولمــن اســتغفر لــه
كــان مبـ
ٔ
الحــاج ،وهــذه مــن اعظــم الفوائــد الدينيــة التــي يتمناهــا المســلم ويطمــع
ٔ
فيها .والحج ينفي الفقر ،ويعين على االلتزام باالخالق الكريمـة ،ويحقـق
طهارة النفس بالبعد عن الفحش فـي القـول وعـن المعاصـي .والحـج ُيع ِ ّـود
المسـلم علـى الصـبر وتحمـل المتاعـب ويطهـر الـنفس مـن الشـح والحــرص
ٔ
على المال بمـا ينفـق الحـاج فـي سـفره ويقـدم مـن الهـدي .كمـا ان مناسـكه
ٓ
ٔ
الكـثيــرة ال يجــوز بعضــها ٕاال بعــد االخــر ،كمــا ال يجــوز اكـثرهــا ٕاال فــي مكــان
وزمان محددينَ ،تع ِ ّود المسلم على االنضباط واالهتمام بوقته.
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ٔ
ٔ
ٕبامكــان الحــاج ان يحقــق بعــض المنــافع الدنيويــة االخــرى كالتجــارة ـ علــى
ٔ
ٔ
ٔ
اال يخـل عملـه بـاداء حجـه ـ فقـد ابـاح ﷲ سـبحانه وتعـالى ذلـك بقولـه :
ٔ
ٔ
ٔ
﴿واذن في الناس بالحج ياتوك ً
رجاال وعلى كل ضامر يـاتين مـن كـل فـج
عميق ¦ ليشهدوا منافع لهم ﴾ الحج . ٢٨،٢٧
والحــج مــؤتمر ســنوي كبيــر يتــيح للمســلمين االلتقــاء وتــدارس قضــاياهم
ٓ
وتبـادل االراء وتـدارس مـا يعتــرض الـدعوة ٕالـى ﷲ مـن عقبــات ،والبحــث
ٔ
عــن الحلــول المناســبة فــي جـ ّـو روحــي بوجــود عــدد كبيــر مــن اهــل العلــم
ٔ
ٔ
والــدعوة .كمــا ان الحــج يحقــق االخــوة والمســاواة بــين المســلمين التــي
قررها ﷲ سبحانه بقوله ٕ ﴿ :انما المؤمنـون ٕاخـوة﴾ الحجـرات ١٠ :وقــوله
ٔ
﴿ياايهــا النــاس ٕانــا خلقنــاكم مــن ذكــر ٔوانثــى وجعلنــاكم شـ ً
ـعوبا
سبح ــانه :
ٔ
ٔ
وقبائل لتعارفوا ٕان اكرمكم عند ﷲ اتقاكم﴾ الحجرات١٣:
فــالغني والفقيــر والقــوي والضــعيف والحــاكم والمحكــوم كلهــم يقفــون فــي
ص ــعيد واح ــد ي ــؤدون مناس ــكهم نفس ــها ف ــي الزم ــان والمك ــان بمالب ــس
واحدةً ،
بعيدا عن الكبر والخيالء ومظاهر الدنيا.

ﺣﻜـﻢ اﻟﺤـﺞ

الحـج فـرض عـين علـى كـل مسـلم ومسـلمة بـالغين عـاقلين مسـتطيعين.
ٔ
وال يجــب الحــج ٕاال مــرة واحــدة فــي العمــر ،فعــن ابــي هريــرة ،رضــي ﷲ
ٔ
ٔ
عنــه ،ان رســول ﷲ)ص( قــال :ايهــا النــاس قــد فــرض ﷲ علــيكم الحــج
ٔ
حجوا  .فقال رجل :اكل عام يـا رسـول ﷲ ؟ فسـكت ،حتـى قالهـا ثالث ًـا،
فقـال النبي )ص( :لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم )رواه مسلم(.

وﻗـﺖ اﻟﺤـﺞ وﻣﻜﺎﻧﻪ

ٔ
للحج اشهر معلومات يجوز فيها ،وال يجوز في غيرها قـال تعـالى ﴿:الحـج
ٔ
ٔ
اشــهر معلوم ـات﴾ البقــرة .١٩٧ :وهــذه االشــهر هــي :شــوال وذو القعــدة
والعشرة ٔاالوائل من ذي الحجـة وقيـل ذو الحجـة كلـه .وي َّ
ـؤدى الحـج فـي:
مكة ،ومنى ،ومزدلفة ،وعرفات.

اﻟﻌُﻤــﺮة

لغة الزيارةً ،
وشرعا :زيارة البيت علـى وجـه مخصـوص ..وقـد اعتمـر النبـي
)ص( ٔاربــع عمـرات؛ ً
ثالثــا فــي ذي القعــدة ،والرابعــة مــع حجتــه .والعمــرة
ٓ
واجبــة عنــد بعــض العلمــاء ،وســنة مؤكــدة عنــد اخــرين ،وفضــلها عظــيم
ٔ
ٔ
وتكرارها في العمر اكـثر من مرة جائز واجره عظيم لفعـل النبـي ولقولـه :³
)العمرة ٕالى العمرة كـفارة لما بينهما( رواه البخاري ومسلم .وقوله )تـابعوا
بــين الحــج والعمــرة ٕفانهمــا ينفيــان الفقــر والــذنوبٕ ...الــخ( رواه الترمــذي.
و ٕاحرام العمرة ٕكاحرام الحج وطوافها كطوافه وسعيها كسعيه.
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ٔ
ٔ
ارتبطـ ـ ــت النبـ ـ ــوات بـ ـ ــاالرض المقدسـ ـ ــة واالرض المقدسـ ـ ــة تشـ ـ ــمل
ٔ
الجزيــرة العربيــة وامتــدادها الشــمالي الطبيعــي نحــو الشــام  ،وهــي االرض
ٔ ٔ
ٔ
التــي عــاش فيهــا ابــو االنبيــاء ٕابـراهيم عليــه الســالم وذريتــه مــن بعــده  ،اي
ٔ
ٔ
ٔ
ان ا ٕالنسان ارتبط بـاالرض المقدسـة  ،ثـم جـزء مـن هـذه االرض المقدسـة
ً
جعــل رمـزا للتوحيــد ا ٕال لهــي والعــدل الرســالي  ،فكــان البيتــان الح ـرام فــي
ٔ
مكة المكرمة والمسجد االقصى في القدس الشريف .
ارتـ ـ ــبط الخليـ ـ ــل بالكعبـ ـ ــة  ،وتـ ـ ــرك وراءه ٔاجيـ ـ ـ ً
ـاال جـ ـ ــاهزة للتطـ ـ ــور
التوحيــدي  ،فكانــت اليهودي ــة ثــم المســيحية  ،وم ــا بينهمــا مــن نب ــوات
ً ٔ
ٔ
ـتعدا فــي اط ــواره الممت ــدة
ممتــدة تتطلــب ان يكــون العقــل ا ٕالنســان مسـ
ٔ
الســتيعاب الحقــائق الكونيــة لتردهــا ٕالــى اصــل واحــد ومصــدر واحــد  ،لــذا
ف ـ ٕـان الكـت ــب السـ ــماوية الت ــوراة واالنجي ـ ـل ج ــاءت بالكعبـ ــة والح ــج فـ ــي
ٔ
ٔ
جنباتهــا ،الن كــل الــديانات الســماوية وكــل االنبيــاء جــاءوا برســالة واحــدة
ٔ
ٔ
عل ـ ــى الس ـ ــنة انبي ـ ــاء مختلف ـ ــين  ،وبعي ـ ـ ًـدا ع ـ ــن الق ـ ــول بتحري ـ ــف الت ـ ــوراة
ٔ
وا ٕالنجيل واعمال الرسل ٕ ،فان بحثنا هذا يتركز في ٕايراد ما جاء عن مكة
ٔ
وعن شعائر الحج في العهدين القديم والجديد  ،وسـيتطلب ذلـك ابحاث ًـا
ٔ
ثالثة  ،االول عن سيرة ٕابراهيم في مكة المكرمة  ،والثاني عـن الحـج فـي
العهد القديم  ،والثالث عن الحج في العهد الجديد.
ٔ
المبحث االول :
سيرة ٕابراهيم في مكة المكرمة كما في العهد القديم :
ٔ
يقول االستاذ عباس العقاد ) ": (١لـم يكـن ٕالبـراهيم وطـن عنـد بيـت
ٔ
ٔ
المقدس  ،سواء نظرنا ٕالى وطن السكن او وطن الـدعوة او وطـن المرعـي
 ،فــالمتواتر مــن روايــات التــوراة ٔانــه لــم يجــد عنــد بيــت المقــدس مـ ً
ـدفنا
لزوجه فاشتراه بالمال من بعض الحيثيين .
ٔ ٔ
ٔ
اما الدعوة الدينية فقد كانـت الرئاسـة فيهـا الحبـار ايـل عليـون وكـان
ٔ
ٔ
ٔ
ٕاب ـراهيم يقــدم العشــر احيانـ ًـا ٕالــى اولئــك الرهبــان  ،ومــن كــان معــه اتبــاع
يخرجــون فــي طلــب المرعــي فــال بــد لهــم مــن مكــان يســيمون فــيهم ٕابلهــم
وماشيتهم ً
بعيدا عن المزاحمة والمنازعة  ،وهكذا كان ٕابـراهيم يميـل فـي
ٔ
ٔ ٔ
ً
اكـثــر ايامــه كمــا تــواترت ابنــاؤه فــي ســفر التكــوين  ،فــال ي ـزال متجهــا ٕالــى
ٔ
ٔ
الجنــوب  ،وهنــاك اســباب دينيــة غيــر هــذه االســباب الدنيويــة تــوحي ٕاليــه
ٔان يســير الــى الجنــوب حيــث يســتطيع ٔان يتبنــى لعبــادة ﷲ هـ ً
ـيكال غيــر
ٕ
ٔ
ٔ
الهياكــل التــي يتوالهــا الكهــان واالحبــار مــن ســادة بيــت المقــدس ٕالــى ايــام
ٔ
ارميــا وكانــت كلمــة )تيمــان( مرادفــة لكلمــة الحكمــة والمشــورة الصــادقة ،
وهي تقابـل كلمـة )يمـن( فـي اللغـة العربيـة بجميـع معانيهـا ومنهـا ا ٕالشـارة
ٔ
ٕالــى الجنــوب  ،والجنــوب هــو الحجــاز  ،فــي هــذا الطريــق ســلك االنبيــاء ،
وذكرت المصادر ا ٕالسرائيلية منهم من بلغ مدين  ،وذكرت منهم مـن علـه
ٔ
ٔ
ٔ
اقام في نجد او لعله اقام وراءها من البالد العربية.
ٕان ما ورد في التوراة عن رحلة ٕابراهيم ٕالى الحجاز ليست بالوضوح الـذي
يشــفي غليــل الباحــث  ،ولكــن  -رغــم ذلــك – فـ ٕـان ا ٕالشــارات التــي جــاءت
ٔ
فــي التــوراة تؤكــد رحلــة الخليــل ٕالــى ارض الحجــاز  ،ففــي ســفر التثنيــه علــى
ٔ
لسان موسى عليه السالم ) (٢جاء الرب من سـيناء واشـرق لهـم مـن سـعير
∗ جميع الحقوق محفوظة لموقع المكـتبة.
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ٔ ٔ
ٔ ٔ
وت ــال ال م ــن جب ــال ف ــاران "  ،وس ــعير او ارض س ــعير ه ــي سلس ــلة جب ــال
ممتــدة فــي الجهــة الشــرقية مــن وادى عربــة مــن البحــر الميــت ٕالــى خلــيج
العقبــة وســميت بــذلك نســبة ٕالــى ســعير الحــروري ) وهــو جــد ســكان تلــك
ٔ
ٔ
االراضــي( او ســميت نســبة ٕالــى خشــونة منظــر الــبالد كلهــا )وهــو ال ـراجح(
والمؤرخ ا ٕالسرائيلي بوسيفوس يسـميها جبـال )عيبـال(  ،وال تـزال القسـم
الشــمالي مــن جبــل ســعيرة حتــى الجزيــرة العربيــة يــدعي جيبــال  ،وكانــت
حــدود ســعير تمتــد قـ ً
)(٣
ـديما ٕالــى الجزيــرة العربيــة والخلــيج العقبــة جنوبــا
ٔ
ٔ
امــا بريــة فــاران فاولــة فــاران هــو جبــل النــور عنــد مكــة المكرمــة ،والبريــة
تشمل تلك البقاع القدسة  ،والذى سكن تلك البريـة هـو ٕاسـماعيل عليـه
ٔ
الســالم بعــد ان عــاش فيهــا الخليــل ورفــع معــه ن بنيــان الكعبــة المشــرفة
ٔ
ويكون معنـى ماجـاء بسـفر التثنيـة ان الـرب اشـرف فـي سـيناء حيـث كلـم
موســى عليــه الســالم ثــم اشــرف فــي ســعير قريبــا منبيــت لحــم حيــث ولــد
ٔ
المسيح عليه السالم ،اما التال ل في فاران فكان يمثل بعثـة محمـد صـلى
ﷲ عليـه وسـلم .وهـذا يصـادق ماجـاء بـالقران الكـريم "والتـين والزيتــون
ٔ
وطـ ــول سـ ــنين وهـ ــذا البلـ ــد االمـ ــين " )،(٤فـ ــالتين والزيتـ ــون ٕاشـ ــارة ٕالـ ــى
ٔ
المسيح اما طور سيناء ٕاشارة ٕالى موسى والبلد االمـين ٕاشـارة ٕالـى البيـت
الحرام وبعثة الرسول )ص( .
ٔ
ٔ
)(٥
والــدليل ان بريــة فــاران هــي ارض الحجــاز مــا جــاء فــي ســفر التكــوين "
ٔ ٔ
ٔ
وامــا ســاراي ام ـراة اب ـرام فلــم تلــد لــه  ،وكانــت لهــا جاريــة مصــرية اســمها
ٔ
ه ــاجر  ،فقال ــت س ــاراي ٕالبـ ـرام ه ــو ذا ال ــرب ق ــد امس ــكني ع ــن ال ــوالدة ،
ٔ
ٔ
ادخــل علــى جــاريتي لعلــي ارزق منهــا بنــين  ،فســمع ابـرام لقــول ســاراي ،
ٔ
ٔ ٔ
فاخــذت ســاراي امـراة ابـرام هــاجر المصــرية جاريتهــا مــن بعــد عشــر ســنين
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٕالقامة ابرام في ارض كنعان واعطتها البرام رجلها زوجـة لـه  ،فـدخل علـى
ٔ ٔ
هاجر فحبلت  ،ولما رات انها حبلـت صـغرت موالتهـا فـي عنيهـا  ،فقالـت
ٔ
ٔ
ساراي البرام ظلمي عليك  ،انا دفعت ٕاليـك جـاريتي ٕالـى حضـنك  ،فلمـا
ٔ ٔ
رات انهــا حبلــت صــغرت فــي عينيهــا  ،قضــي الــرب بينــي وبينــك  ،فقــال
ٔ
ابرام لساراي هو ذا جاريتك في يـديك  ،افعلـي بهـا مـا يحسـن فـي عينيـك
ٔ
فاذلتهـا سـاراي فهربـت فــي البريـة  ،فوجـدها مـالك الــرب علـى عـين المــاء
فــي البريــة عل ــى العــين التــي فــي طريــق شــور  ،وقــال  :يــا هــاجر جاري ــة
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ســاراي مــن ايــن اتيــت و ٕالــي ايــن تــذهبين فقالــت  :انــا هاربــة مــن وجــه
مــوالتي س ــاراي  ،فقــال له ــا م ـالك ال ــرب ارجعــي ٕال ــى موالتــك واخض ــعي
ٔ
تحــت يــديها  ،وقــال لهــا مــالك الــرب تكـثي ـ ًرا اكـثــر نســلك فــال ُيعــد مــن
ٔ
الكـثرة  ،وقال لها مالك الـرب هـا انـت حبلـي فتلـدين ابنـا وتـدعين اسـمه
اسماعيل ٔالن الرب قد سمع لمـذلتك ٔوانـه يكـون انس ً
ـانا وحش ًـيا يـده علـى
ٕ
ٕ
ٔ
ٔ
كل واحـد  ،ويـد كـل واحـد عليـه وامـام جميـع اخوتـه يسـكن "  ،ثـم قـال
ٔ
ٔ
لها مالك الرب بعد ان ولدت ٕاسماعيل  :مالك يا هاجر ال تخـافي الن ﷲ
قــد ســمع لصــوت الغــالم حيــث هــو  ،قــومي احملــي الغــالم وشــدى يــدك
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
الني ساجعله امه عظيمه  ،وفتح ﷲ عينيهـا فابصـرت بئـر مـاء  ،فـذهبت
ٔ
ومالت القربة ماء وسقت الغالم  ،وكـان ﷲ مـع الغـالم فكبـر وسـكن فـي
ٔ
ٔ
ٔ
برية فاران  ،واخذت له امه زوجة من ارض مصر" ). (٦
ٔ
ٔ
يتضــح مــن التــوراة ٕاذن ان الــذي ســكن ارض فــاران هــو ٕاســماعيل عليــه
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
السالم  ،وكان مقدمة قوله تال ال من جبل فاران  ،فارض فاران هي ارض
ٔ
ٔ
الن ــور  ،م ــع العل ــم ان ا ٕالس ـرائيليين دخلوه ــا مبك ـ ًرا بع ــد مف ــارقتهم ارض
ٔ
ٔ
التيه في سيناء ) ، (٧ثم ارسلو منها الجواسيس ٕالى ارض كنعان ) ،(٨وقـد
ً
ذكــر فــي العهــد القــديم ثمانيــة عشــر موضــعا مــن المواضــع التــي نــزل بهــا
شعب ٕاسرائيل مدة رحالتهم في تلك البرية .
ٔ
ٔ
الذي يعنينا ان رحلة الخليل كانـت ٕالـى الجنـوب كمـا ذكـر االسـتاذ العقـاد
ٔ
ٔ
وكما تدل الروايـات فـي االسـفار الخمسـة مـن العهـد القـديم  ،وقـد تاكـدت

هــذه المعــاني مــن جديــد فــي ســفر حبقــوق فقــد قــال ذلــك النبــي ) ":(٩ﷲ
ج ــاء م ــن تيم ــان  ،والق ــدوس م ــن جب ــل ف ــاران  ،س ــاله  ،جال ل ــه غط ــي
ٔ
ٔ
الســماوات  ،واالرض امــتالت مــن تســبيحه  ،وكــان لمعــان نــور  ،لــه مــن
ٔ
يده شعاع وهناك اسـتتار قدرتـه " ،وهـذا مـرادف لجبـال النـور او فـاران ،
ٔ
والتسابيح التي كانـت ال يعرفهـا البشـر تعلموهـا مـن الخليـل فـي اول عهـد
ٔ
رسالته ومكة ثم دامت وتطورت حتى وصلت ٕاالى الرسالة الخاتمة .
وتشـ ــرح التـ ــوراة بعضـ ـ ًـا مـ ــن سـ ــيرة الخليـ ــل عنـ ــدما شـ ــرع فـ ــي ذبـ ــح ابنـ ــه
ٔ
ٕاس ــماعيل بن ــاء عل ــى طل ــب ﷲ من ــه  ،وبع ــد ان ظه ــرت عظم ــة ٕاخ ــالص
و ٕايم ــان ٕابـ ـراهيم و ٕاس ــماعيل افت ــداه ﷲ بك ــبش عظ ــيم  ،وعن ــدها ن ــادى
مـالك الـرب مـن السـماء ٕابـراهيم ليؤكــد لـه الوعـد الـذي وعـده ﷲ ٕايـاه مــن
ٔ ٔ
ٔ
قبل فقال له ) " : (١٠وقال بذاتي اقسمت يقول الرب ٕ ،اني من اجل انـك
ٔ
ٔ
فعلت هذا االمر ولم تمسك ابنك وحيدك  ،اباركك مباركة واكـثـر نسـلك
تكـثيـ ًرا كنجــوم الســماء وكالرمــل الــذي علــى شــاطئ البحــر  ،ويــرث نســلك
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
بــاب اعدائــه  ،ويتبــارك فــي نســلك جميــع امــم االرض "  ،فالنــداء اال لهــي
ٔ
ٕالبـراهيم كــان بالحجــاز ف مكــة  ،حيــث ان ٕاســماعيل كــان االبــن الوحيــد
ٕالبراهيم قبل والدة اسحق عليه السالم ال كما ذكـرت التـوراة بـابن اسـحق
هو الذبيح .
א
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ٔ
ثــم وعــد ﷲ ٕابـراهيم اثنــاء ٕاقامتــه فــي الحجــاز حيــث قــال لــه ) " (١١وتكلــم
ٔ
ً ٔ ٔ
قائال  ،اما انا فهو ذا عهدي معك  ،وتكون ًابا بجمهو من االمـم
ﷲ معه
بعد ٔابـرام بـل يكـون اسـمك ابـراهيم ٔ ،الن ٔاجعلـك ٔابـاً
ُ
 ،فال يدعي اسمك
ٕ
ٔ
ً ً ٔ
ٔ
ٔ
ً
لجمهــور مــن االمــم  ،واثمــرك كـثي ـرا جــدا واجعلــك اممــا  ،وملــوك منــك
ٔ
ٔ
يخرجون  ،واقيم عهدي بينـي وبـين نسـلك مـن بعـدك فـي اجيـالهم عه ًـدا
ٔ ٔ
ٔا ً
بديا  ،وقال ﷲ ٕالبـراهيم وامـا انـت فـتحفظ عهـدي الـذي تحفظونـه بينـي
وبيــنكم وبــين نســلك مــن بعــدك ُ ،يخــتن مــنكم كــل ذكــر  ،فثختنــون فــي
ٔ
لحــم غـرلتكم فيكــون عالمــة عهــد بينــي وبيــنكم  ..فاخــذ ٕابـراهيم ٕاســماعل
ٔ
ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من اهـل بيـت
ٕابـراهيم  ،وخــتن لهــم غـرلتهم فــي ذلــك اليــوم ُخــتن فــي لحــم غرلتــه  ،فــي
ذلك اليوم عينه ختن ٕابراهيم و ٕاسماعيل ابنه ".
ٔ
ٔ
مـا يعنينـا هنـا هــي تلـك االحـداث التـي حــدثت مـع ٕابـراهيم فـي مكــة  ،الن
ٕاســماعيل لــم ي ـذهب للشــام  ،وكــل مــا ورد بــين ٕاب ـراهيم و ٕاســماعيل لــم
ٔ
يكــن فــي الشــام بــل فــي الحجــاز  ،ونــرى بوضــوح ان اســحق لــم يــذكر فــي
ٔ
ذلك  ،وان العهد بتكـثيره ومنه يخرج ملوك  ،والختان كان عالمـة اعهـد
 ،وكان العرب ختنون طوال عهدهم حتى وهم مشـركون اقتـداء ب ٕـابراهيم
و ٕاس ــماعيل  ،ويتض ــمن ه ــذا ال ــنص العه ــد ال ــذي جعل ــه ﷲ بين ــه وب ــين
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٕاب ـراهيم ونســله  ،مــع التاكيــد بــان المقصــود بــان يجعلــه ابــا لجمهــور مــن
ٔ ٔ
االمم ان يجعله علم وهدى وقدرة في السير ٕالى ﷲ تعالي وا ٕالخـالص لـه

ٔ
ٔ
 ،وان يكـ ــون نسـ ــله انبيـ ــاء وقـ ــدرة للبشـ ــرية مـ ــع بعـ ــده  ،ولهـ ــذا الـ ــنص
ٓ
ٓ
ٔ
ونصـوص اخــرى مــن التـوراة مــا تطابقهــا ايــات قرانيـة ،ولكننــا لســنا بصــدد
ٓ
ٕاعداد دراسة مقارنة بـين القـران والتـوراة  ،بـل هـو سـيرة ٕابـراهيم بالحجـاز
من التوراة نفسها رغم ما يشوب ذلك من تضبيب ديني وتاريخي.
ٔ
لــم تكــن ٕاقامــة ٕاب ـراهيم بالحجــاز ٕاقامــة دائمــة  ،بــل انــه كــان يزورهــا فــي
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اوقات مختلفة  ،والظن االغلب هنا انه كان يقوم بـاداء فريضـة الحـج ثـم
ٔ
يتاكد من انتشار الـدعوة بـين القبائـل العربيـة التـي سـكنت الحجـاز  ،ثـم
كــان يــؤدي مناســك الحــج ا ٕالبراهيميــة مــن طــواف و ٕافاضــة وغيرهمــا مــن
النسك.
المبحث الثاني  :شعائر الحج في العهدين القديم والجديد
ٔ
ٔ
ٔ
رغــم ان التــوراة حرصــت علــى التــاريخ لقبائــل ٕاسـرائيل وحــدها  ،والننــا ال
نعتمد على المصادر ا ٕالسـالمية فـي هـذا المبـث  ،نعيـد القـول ٕان ٕابـراهيم
ٔ
ك ــان ي ــزور مك ــة حاج ـ ًـا  ،ام ــا ٕاس ــماعيل فك ــان ي ــؤدى الفريض ــة ك ــل ع ــام
ٔ
ٔ
ٔ
بطبيعـ ــة االشـ ــياء  ،واول مـ ــا يلفـ ــت انتباهنـ ــا هـ ــو ان التـ ــوراة ذكـ ــرت فـ ــي
ٔ
اشارات قليلة ٔا ً
وال ٕالي نسل ٕاسماعيل حيث جاء ) ": (١٢وهذه اسـماء بنـي
ٕ
ٔ
ٕاسـماعيل حســب اســمائهم ومواليــدهم  :نبـايوت بكــر ٕاســماعيل  ،وقيــدار
ٔوادبئي ــل ومبس ــام  ، ،ومش ــماع ودوم ــة ومس ـ ًـا  ،وص ــدار وتيم ــا ويط ــور
ٔ
ٔ
ونــافيش وقزمــة هــؤالء بنــو ٕاســماعيل وهــذه اســماؤهم بحســب احــويتهم
وحظائرهم اثنا عشر ً
زعيما لقبائلهم ".
ٕ
وهذا النسب دونه موسـى عليـه السـالم فـي سـفر التكـوين  ،وهـؤالء االثنـا
ٔ ٔ
عش ــر رج ـ ًـال م ــن نس ــل ٕاس ــماعيل م ــن المفت ــرض انع ــم اج ــدد الع ــرب ،
ٔ
واحدهم كان جد النبي صلي ﷲ عليه وسلم .
ٔ
ولــو تاملنــا لمناســك الحــج لوجــدناها تقريبـ ًـا فــي العهــد القــديم  ،ففــي ســنة
ٔ
ٔ
 ٧٠قبــل المــيالد تنبــا النبــي اشــعياء بقيــام وظهــور ا ٕالســالم ليكمــل مســيرة
ٔ
الحــج فقــد جــاء ) ": (١٣قــومي اســتنيري النــه قــد جــاء نــورك ومجــد الــرب
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اشرق عليك النه ها هي الظلمة تغطى االرض  ،والظالم الدامس االمـم ،
ٔ
ٔ
اما عليـك فيشـرق الـرب  ،ومجـده عليـك يـرى  ،فتسـير االمـم فـي نـورك ،
والمل ــوك ف ــي ض ــياء ٕاشـ ـراقك ٕ ،ارفع ــى عيني ــك حوالي ــك وانظ ــرى  ،ق ــد
ٔ
اجتمعــوا كلهــم جــاءوا ٕاليــك  ،يــاتي بنــوك مــن بعيــد  ،ثحمــل بناتــك علــى
ٔ
ٔ
االيــدي  ،حينئــذ تنظــرين وتنيــرين  ،بخفــق قلبــك ويتســع  ،النــه تتحــول
ٔ
ٔ
ٕاليــك ثــروة البحــر  ،ويــاتي ٕاليــك غنــي االمــم  ،تغطيــك كـثــرة الجمــال ،
ذهبا ً
بكران مديان وعيفه كلها ٔتاتي من شبا تحمل ً
ولبانا وتبشـر بتسـابيح
الــرب  ،كــل غــنم قيــدار تجتمــع ٕاليــك  ،كبــاش نبــايوت تخــدمك  ،تصــعد
ٔ
ٔ
ٕاليك مقبولة على مذبحي وازين بين جمالي ط ا .هـ .
ٔ
ٔ
وفي نفس السفر )اشعياء( جاء ) " (١٤عنـوا للـرب اغنيةجديـدة  ،تسـبيحة
ٔ
ٔ
ٔ
من اقصى االرض  ،ايها المنحدرون فـي البحـر ومائـه  ،والجزائـر وسـكانها
 ،لترفـع البريـة ومـدنها صـوتها  ،الـديار التـي سـكنها قيـدار  ،لتتـرنم سـالع
 ،مــن رؤوس الجبــال ليهتفــوا  ،ليعطــوا للــرب مجـ ًـدا  ،ويخبــروا بتســبيحه
الجزائ ــر  ،ال ــرب كالجب ــار يخ ــرج كرج ــل ح ــروب ي ــنهض غيرت ــه  ،يهت ــف
ٔ
ٔ
ويصرخ ويقوى على اعدائه " ا.هـ .
ولو ٔاردنا وص ًـفا لمناسـك الحـج لـن نجـد ٔاكـثـر روعـه ووض ً
ـوحا ممـا جـاء فـي
ٔ
سفر اشعياء كما سنرى :
 -١غنــوا للــرب ٔاغنيــة جديــدة  ،وهــي التلبيــة الخالــدة لبيــك اللهــم لبيــك ال
ٔ
شريك لك لبيك ٕ ،ان الحمد والنعمة لك  ،ال شريك لـك " ،وهـي اغنيـة
ٔ
او تلبية جديـدة علـى سـمع ا ٕالسـرائيليين  ،ولكـنهم تلبيـة الخليـل ٕابـراهيم
 ،وظل العرب يرددوها  ،ولكنهم ٔاضافوا لها )اال ً
شريكا هو لك  ،تملكـه
ٕ
ٔ
ومــا ملــك ( وذلــك اثنــاء فتــرة انحـرافهم العقائــدى ،والــذي اختفــي بالبعثــة
ٔ
النبوي ــة الش ــريفة  ،نب ــي ﷲ اش ــعياء ك ــان يبش ــر الن ــاس جميع ـ ًـا وخاص ــة

ٔ ٔ
ٔ ٔ
ا ٕالسـرائيليين بــان االغنيــة جديــدة وقادمــة اى انــه كــان يبشــر ببعثــة النبــي
ٓ
ٔ
ٔ
الكــريم  ،وان هــذه التلبيــة ســتتردد فــي االفــاق  ،ولــذلك قــال اشــعياء :
ٔ
ٔ
تس ــبيحه م ــن اقص ــى االرض  ،م ــن المنح ــدرين م ــن البح ــر وم ــن الب ــر ،
ٔ
لترتف ــع الحن ــاجر بتل ــك االغنبيــة وهــم يواص ــلون ط ــريقهم نح ــو بي ــت ﷲ
المحرم ٕالى حيث الديار التي سكنها قيدار  ،وتترنم سالع )في القاموس :
ســلع جبــل بالمدينــة  ،وســليع بالتصــغير جبــل بالمدينــة  ،وســالع جبــل
ٔ
قباله جبـل احـد( بتلـك التلبيـة عنـدما يـزور الحجـاج مدينـة الرسـول صـلي
ٓ
ٔ
ﷲ عليــه والــه وســلم  ،ويت ـراءى ذلــك التجمــع عنــدما يمجــدون الــرب او
ٔ
حســب مــا قــال اشــعياء ليعطــوا للــرب مجـ ًـدا  ،ويخبــروا بتســابيحه الجزائــر
ٔ ٔ
ٔ
اى االراضــى اليابســة  ،والنــاس جــاؤوا مــن بعيــد مــع ابنــائهم  ،يحملــون
ٔ
ٔ
بنــاتهم  ،وهنــا تخفــق قلــوب االمــم التــي اشــرق عليهــا نــور الــدعوة وحقيقــة
التوحيد .
ر ٔ
ٔ
 -٢م ـ ـ ــن المع ـ ـ ــروف ان الحج ـ ـ ــاز وادي غي ـ ـ ــر ذي ز ع  ،وان الحج ـ ـ ــازيين
ٔ
يعيشون على ما ياتيهم من رزق من خـارج الحجـاز ٕ ،امـا مـع حجـاج بيـت
ٔ
ﷲ الح ـرام  ،ومــن الثــروات التــي يوقفهــا اصــحابها علــى الــديار المقدســة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
النها خيـر االرض  ،ولـذلك ف ٕـان اشـعياء قـال بعـد ان ذكـر الـراحلين للحـج
ٔ
ٓ
ٔ
من كل االراضـى ) او مـن كـل فـج عميـق حسـب التعبيـر القرانـى ( يقـول :
ٔ
ٔ
ٔ
النــه تتحــول ٕاليــك البحــر  ،ويــاتي ٕاليــك غنــى االمــم  ،وهــذه ٕاشــارة ٕالــى مــا
ٔ
ٔ
ٔ
اكــد عليــه التـراث ا ٕالســالمي بــان الحجــاز يــؤتي ٕاليــه مــن الثمـرات  ،اي مــن
خارج الحجاز .
ٔ
 -٣تغطيـة كـثــرة الجمـال بكـران مـدايان وعيفــة كلهـا تــاتى مـن شــبا تحمــل
ٔ
ذهب ًـا ولبانـ ًـا ،وتبشــر بتســابيح الــرب ،هكـذا قــال اشــعاء ،وهــوتكرار لثــروة
ٔ
االم ــم ا لت ــى تنف ــق ف ــي الحج ــاز  ،ولكن ــه يق ــول تبش ــر بتس ــابيح ال ــرب ،
ٔ
والتســابيح ال تكــون بعــد الوصــول ٕاال اثنــاء الطــواف  ،وهــو مــا ردده النبــي
ٔ
ٔ
ٔ
حبقــوق فيمــا بعــد  :واالرض امــتالت مــن تســبيحه  ،واالرض التــي يعنيهــا
ٔ
ٔ
ه ــي ارض ف ــاران او جب ــل الن ــور ف ــي الحج ــاز  ،وتل ــك ٕاش ــارة ٕال ــى ط ــواف
الحجاج بالبيت الحرام .
 -٤كل غـنم قيـدار تجتمـع ٕاليـك  ،كبـاش نبـايوت تخـدمك  ،تصـعد ٕاليـك
مقبولة على مـذبحي وازيـن بيـت جمـالي  ،وهـذه دال ئـل واضـحة علـى يـوم
ٔ
عرفــه ويــوم النحــر فــي منــي  ،حيــث ان الجمــال والكبــاش تصــعد ٕالــى منــي
ٔ
حيث المذبح الذي طلب ﷲ من ٕابراهيم ان يذبح ابنه بالقرب منـه  ،ثـم
ف ــداه بك ــبش ،وص ــارت س ــنة الحج ــاج التق ــرب ٕال ــى ﷲ بال ــذبح وتوزي ــع
ٔ
اللحوم على الفقراء  ،وتبدو ا ٕالشارة واضحة على كـثـرة الـذبح الن الحجـاج
ٔ
جميعـ ًـا يــذبحون  ،النهــا تصــعد مقبولــة مــن ﷲ علــى المــذبح حتــى يتــزين
ٔ
بيــت الجمــال  ،وبيــت الجمــال هنــا مكــان الــذبح فــي منــى ؛ والزينــة الن
ٔ
الجميــع يــؤدى فرضــا مــن ف ـرائض الحــج ،واالضــحية يســتفيد منهــا فق ـراء
ٔ
المســلمين فــي الحجــاز وخــارج الحجــاز الــذين يــاكلون اللحــوم فيشــكرون
ٔ
ﷲ ،وياخذ الحجاز ثوابهم من ﷲ تعالى.
ٔ
رمزية الحجر االسود فى العهد القديم
ٔ
فى الفترة من سنة  ٥٩٧الى  ٥٣٨قبل المـيالد ،وفـى ايـام النبي ــى دانيـل
ٔ
،وفــى ارض الســبى بمملكــة بابــل،وفى الســنة الثانيــة مــن الملــك نبوخــذ
نصر ملـك بـا بـل  ،يلهـم ﷲ ذلـك الملـك الـوثنى برؤيـا مناميـة ،ويكشـف
ٔ
لــه ا ٕالمبراطوريــات التــي تتعاقــب وتــدور حتــى يــاتى ا ٕالســالم ،ويرمــز ٕاليــه
ٔ
بحجــر قطــع بغيــر يــدين ،وطلــب الملــك الــوثنى ان يفســرها لــه المنجمــون
ٔ
،ولكنهم فشلوا جميعا ،ذلك انه لم يذكر الرؤيا لهم ،فقط طلب مـنهم
ٔ
ان يقولــوا الرؤيــا ثــم يفســرها لــه ،وهنــا جــاء الــدورعلى دانيــال النبــى فقــال
ٔ
كم ــا ج ــاء ف ــى س ــفره )":(١٥كن ــت تنظ ــر ٕال ــى ان قط ــع حج ــر بغي ــر ي ــدين
،فض ــرب التمث ــال علـ ــى قديم ــه اللت ــين مـ ــن حدي ــد وخ ــزف ،فسـ ــحقهما
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ٔ
فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحـاس والفضـة والـذهب معـا ،وصـار
ٔ
كعصــافة البيــدر فــى الصــيف ،فحملتهــا الــريح فلــم يوجــد لهــا مكــان ،امــا
ٔ
الحج الذى ضرب التمثال فصار ً
جبال كبي ًرا ومال الدنيا كلها "،ولقـد كـان
تفســير الرؤيــا ٕايــذانا ببــدء عصــور مســتقبلية تشــير جميعهــا ٕالــى ممالــك رمــز
ٕاليها المنام كما يلى)" (١٦
ٔ
 -١سنة  ٧٠١ق،م مملكة بابل ،ويرمز ٕاليها بالراس من الذهب فى عهـد
ٔ
ٔ
نبوخذ نصر الذى اخذ اليهود اسرى فى السبى البابلى الشهير.
 -٢س ــنة  ٦١٣ق.م ،المملك ــة الكل ــدانيين ف ــى عه ــد مي ــداس ويرم ــز له ــا
بالفضة حيت اشتهرت بها.
 - ٣سـ ــنة  ٣٢٦ق.م المملكـ ــة ا ٕالغريقيـ ــة فـ ــى عهـ ــد االسـ ــكندر المقـ ــدونى
ٔ
،ويرمز لعصـره بالنحـاس الن عصـر االسـكندر اشـتهر بالنحـاس ولـم يكـن
االسكندر ر ً
اغبا في الذهب والفضة.
 -٤س ــنة  ٥٣ق.م ،ا ٕالمبراطوري ــة الرماني ــة ف ــى عه ــد بومب ــاى ويرم ــز له ــا
بالحديد.
 - ٥س ـ ــنة  ٦١٢م ا ٕالمبراطوري ـ ــة البيزنطي ـ ــة ف ـ ــى الغ ـ ــرب واالمبراطوري ـ ــة
ٔ
الفارسية الساسانية فى الشرق اوالحديد والخزف ،وانهما جميعا انسحق
الجميع الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا ،وهـى ٕاشـارة ٕالـى
ٔ
ٔ
انهـار كــل الممالــك التـى اقيمــت منــذ عصـر دانيــال ،وانهــا لـم يبــق لهــا فــى
ٔ ٔ
الوجود شىء  ،وعبر عن ذلك كانت عصافة البيدر فى الصـيف ،اى انهـا
ذهبت مع الريح ولم يعد لها وجود .
ٓ
ٔ
 - ٦ســنة  ٦٣٧م يقــوم االســالم وينتشــر ويبقــى صـ ً
ـامدا حتــى االن بعــد ان
ٕ
ٔ
ذهبت كل الممالك ٕالى كنت التاريخ ،اما ا ٕالسالم فهـو الـذى بقـى ،وعبـر
عنــه دانيــال بــالحجز الــذى ضــرب التمثــال بغيــر يــدين فصــار جـ ً
ـبال كبي ـ ًرا
ٔ ٔ
ومال االرض كلها .
ٔ
والحجــز فــى المنــام والــذى فســره دانيــال ٕاشــارة ٕالــى الحجــز االســود صــار
ٔ
ٔ
ً
جبال كبي ًرا ،وهو تعبير مجازى عن ا ٕالسالم نفسه ،ال ن الحجر االسود لـه
قداسة فى نفوس المسلمين ،
ٔ ٔ
وذكره انتشر ليمال االرض كلها .
ورغم تحفظاتنـا )كمـا ذكرنـا فـي هـامش المصـادر ( علـى تلـك السـنين التـي
ٔ
ٔ
اوردها المؤرخون ،لكـن المؤكـد ان النبـي دانيـال كـان يفسـر حلـم نبوخـذ
ٔ
ٔ
ٔ
نص ــر عل ــى اسس ــه الديني ــة الن ــه مل ــك وثن ــى ق ــاد قبائ ــل ٕاسـ ـرائيل اس ــرى
ٔ
ٔ
،صحيح انه من افعالهم سلط ﷲ عليهم ملوك ًـا وثنيـين ،ومـع ذلـك ظـل
ٔ
من بنى ٕاسرائيل انبياء يريدون نشـر الـدعوة والتنبـؤ بـالخالص ،وبالفعـل
ٔ
ٕفان نبوخذ نصر خفف االعباء عن اليهود بعد تفسير دانيال لمنامه .
ٔ
ٔ
وفى التراث ا ٕالسالمي ان المسلمين بعد ان فتحـوا العـراق وجـدوا دانيـال
ٔ
النبــي ف ـي بابــل مــدفونا قريبــا مــن ســطح االرض ،وكــان جســده الطــاهر
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ ٔ
ً
محتفظا بطراوته )الن االرض ال تاكل اجساد االنبياء ( فارسـلوا ٕالـى
مازال
ٔ
ٔ
عمــر بــن الخطــاب يخبــروه بخبــره ،فارســل لهــم ان غســلوه وكـفنــوه وصــلوا
عليــه ثــم ادفنــوه دفــن المســلمين  ،وفعــل المســلمون مــا قــال عمــر رحمــه
ﷲ.
بشائر العهد القديم بالرسالة ا ٕالسالمية والنبي )ص(
ٔ
ال يفوتنــا ونحــن نتحــدث عــن الحــج ومكــة والبيــت الحـرام ان نتحــدث عــن
ٔ
البشــائر التــي جــاءت بالرســول )ص( خاتمـ ًـا لالنبيــاء  ،وفــي هــذه البشــائر
ٔ
دال ئــل علــى وجــود مكــة ومناســك الحــج فــي الكـتــاب المقــدس لكــل  ،الن
ٔ
النبــي )ص( هــو الــذي ســيعيد الحيــاة ٕالــى التوحيــد ا ٕالبراهيمــي او حســب
ٓ
الــنص القرانــي الحنيفيــة ا ٕالبراهيميــة  ،كمــا يعيــد لمكــة قدســيتها ورمزيتهــا
للبشرية كلها .

ٔ
ٔ
فبعـد ان بشــر ﷲ ٕابـراهيم فـي مكــة ان يكـثــر نســله حتـى يكــون مثــل عــدد
الرمــال وعــدد النجــوم  ،نجــد فــي ســفر التثنيــه مخاطبـ ًـا بنــي ٕاسـرائيل ): (١٧
" يقــيم الــرب ٕالهــك نبيــا مــن وســط  ،مــن اخوتــك مثلــي لــه تســمعون "،
ٔ
ٔ
وكــذلك ) ": (١٨اقــيم لهــم نبيـ ًـا مــن وســط ٕاخــوتهم اجعــل كالمــي فــي فمــه
ٔ
فيكلمهم بكل ما اوصيه به ".
ٔ
ٔ
والذي يتامل تلك الكلمات يجد ان البشارة بالرسول )ص( جـاءت رمزيـة
ٔ
ٔ
لكنها واضحة ٔ ،اقيم لهم ً
نبيا من وسط اخوتهم  ،اي من اخوة ٕاسـرائيل
ٔ
ٔ
واس ـ ــحق  ،اي م ـ ــن ذري ـ ــة ٕاس ـ ــماعيل  ،ل ـ ــه يس ـ ــمعون  ،اي يس ـ ــمع بن ـ ــو
ٕاسرائيل له عندما يظهر .
واجعل كالمي في فمه وهذا كنايـة عـن ٔان النبـي الـذي يبشـر بـه كـان ٔاميـاً
ٔ
ال يق ـرا وال يكـت ــب فك ــان ين ــزل علي ــه ال ــوحي وي ــردده بفم ــه الش ــريف ٕال ــى
ٔ
ٔ
كـتـاب الــوحي مــن اصــحابه فيــدونوه كمــا نــزل  .هــذا با ٕالضــافة ٕالــى ان بركــة
الرب ٕالبراهيم مع ٕاسماعيل تجلت في ظهور النبي )ص( حفيد ٕابراهيم .
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المبحث الثالث  :الحج في العهد الجديد :
ليس في العهد الجديد ٕاشارات كـثيرة للحج والكعبة كما في العهد القـديم
ٔ
 ،ولكــن العهــدين مت ـرابطين بحيــث ان مــا يقولــه العهــد القــديم يصــدقه
ٔ
العهــد الجديــد )ا ٕالنجيــل(  ،وهــذا مــا يــؤمن بــه المســيحيون بصــورة اكيــدة
ٔ
وقاطعة  ،فالمسيح عليه السالم جاء يكمل الناموس اي يحيــى الشـريعة
الموسوية .
ٔ ٔ
ومع ذلك توجد ٕاشارات ٕالى الكعبة  ،يقول المسيح )ع( )": (١٩اما قـراتم
ٔ
قط في الكـتـب  :الحجـر الـذي رفضـه البنـاؤون هـو قـد صـار راس الزاويـة ،
ٔ
ٔ
مــن قبــل الــرب كــان هــذا وهــو عجيــب فــي اعيننــا  ،لــذلك اقــول لكــم ٕ :ان
ٔ
ٔ
ملكوت ﷲ ينزع منكم ويعطى المة تعمل اثماره".
ٔ
والحجــر الــذي قصــده المســيح هــو ٕاســماعيل  ،ذلــك ان قبائــل ٕاس ـرائيل
ٔ
رفضـت االعتـراف بــه نبي ًـا  ،وتفـاخروا عليــه بقـولهم ٕاذن لسـنا اوالد جاريــة
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
بــل اوالد حــرة  ،اي انهــم ال يعترفــون بــه فقــد كــانوا ينظــرون ٕاليــه علــى انــه
ٔ ٔ
ٔ
لــيس بمقــدارهم وال مكــانتهم وان ــه ذهــب ٕالــى البريــة مــع امــه وان ــه كــان
ٔ
ً
وحشيا  ،ثم اولوا كل بشارات ﷲ ٕالسماعيل فخصوا بهـا اسـحق دونـه ،
والمسيح قصد بحجر الزاوية ٕاسماعيل  ،وفـي الوقـت ذاتـه تفسـير للحجـر
ٔ
ٔ
االسود الذي في ٕاحـدى زوايـا الكعبـة المشـرفة  ،الن ٕاسـماعيل كـان يرفـع
بنــاء الكعبــة مــع خليــل ﷲ  ،ثــم وضــعوا الحجــر فــي مكانــه المعهــود ،
ٔ
فرمزيــة الحجــر تنطبــق علــى ٕاســماعيل  ،كمــا تنطبــق علــى الحجــر االســود
ٔ
ٔ
ذاتــه الن ٕاســماعيل اخــتص بــالحجر االســود دون اســحق عليــه الســالم ،
ٔ ٔ
والمسيح عندما تنبا بـان ملكـوت ﷲ ينـزع  ،فهـو مـنهم مـن بنـي ٕاسـرائيل
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
الذين كـذبوه واذوه  ،ثـم بشـر بـان ملكـوت ﷲ يعطـى المـه تعمـل اثمـاره
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
 ،اي امــة اخــرى غيــر االمــة ا ٕالس ـرائيلية  ،كمــا ان المســيح ضــمن نبواتــه
ٔ
كان يقول عن الهيكـل ٕانـه لـن يبقـى فيـه حجـر علـى حجـر فقـال )": (٢٠امـا
ٔ
تنظــرون جميــع هــذه  ،الحــق اقــول لكــم  :انــه ال يتــرك حجــر علــى حجــر ال

ٔ
ٔ
ٔ
يــنقص " ثــم قــال عــن اورشــليم ) ": (٢١ي ــا اورشــليم يــا اورشــليم يــا قاتلــة
ٔ
ٔ ٔ ٔ ٔ
االنبيــاء وراجمــة المراســلين  ،كــم مــرة اردت ان اجمــع اوالدك كمــا تجمــع
الدجاجــة فراخهــا تحــت جناحيهــا ول ـم تريــدوا  ،هــو ذا بيــتكم يتــرك لكــم
ٓ
خر ًابا "  ،النبوات العيسوية كان تحدد دورة الزمن بانقضاء عمر المسيرة
ٔ
ٔ
الموســوية  ،وان النهايــة ماســاوية لهيكــل الــرب الــذي بالفعــل دمــر عــام
 ١٣٥م علــى يــد ا ٕالمبراطــور الرومــاني هادريــان الــذي لــم يخــتص الهيكــل
ٔ
ٔ
وحده بل دمر مدينة اورشليم كلها عن بكرة بيوتها وهيكلها  ،ثم اسـماها
ٕايلياء الكبرى .
ٔ
ٔ
)(٢٢
كمــا ورد بــبعض االناجيــل ٕاشــارة ٕالــى الحــج  ":ســياتي مســيا المرســل
ٔ
من ﷲ لكل العالم  ،الـذي خلـق ﷲ العـالم الجلـه  ،وحينئـذ ُيسـجد هلل
ٓ
ٔ
فــي كــل العــالم وتنــال الرحمــة حتــى ان ســنة اليوبيــل التــي تجــئ االن كــل
مائة سنة سيجعلها مسيا كل سنة من كل مكان ".
ٓ
ٔ
وكلمة المسيا في اللغة االرامية تعنى الرسول ،وان اختصار مائة عـام فـي
ٔ
عــام واحــد ٕاشــارة ٕالــى حــج بيــت ﷲ الح ـرام  ،التــي جعلهــا ﷲ فــي ايــام
معلومة في شهر ذي الحجة من كل عام.

بشائر ا ٕالنجيل بالرسول )ص(:
كم ــا ذكرن ــا ع ــن بش ــائر العه ــد الق ــديم ب ــالنبي )ص( ن ــورد بع ــض بش ــائر
ٔ
ٔ
االناجي ــل ب ــه ص ــلى ﷲ علي ــه وس ــلم  ،الن التبش ــير ب ــه تبش ــير بدعوت ــه
ٔ
وباركان رسالته ومنها حج بيت ﷲ الحرام.
م ــن ه ــذا البش ــائر م ــا ج ــاء عل ــى لس ــان الس ــيد المس ــيح للح ــواريين ): (٢٣
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
" ٕان ل ـ ــي ام ـ ــو ًرا كـثيـ ــرة ايض ـ ـ ًـا القـ ــول لك ـ ــم  ،ولك ـ ــن ال تس ـ ــتطيعون االن
ٔ
تحتملوا ،واما متى جاء ذلك روح الخلق فهـو يرشـدكم ٕالـى جميـع الحـق،
ٔالنــه ال يــتكلم مــن نفســه  ،بــل كــل مــا يســمع يــتكلم بــه ويخبــركم بـ ٔـامور
ٓ
انية".
ٓ
فالمسيح كما جاء في سـفر التثنيـه يتحـدث عـن رسـول اخـر يتحـدث بكـل
ٔ
ٔ
مـا يســمعه اي مــن فمـه كمــا جــاء التثنيـه ،فكــل مــا يسـمع يــتكلم بــه  ،اي
ٔ
ٔ
يقوله لكـتاب الوحى ،واشار ٕالى النبي القادم بانه روح الحق .
فــي نفــس ا ٕالنجيــل يتحــدث عــن روح الحــق ذاك فيقــول ) ":(٢٤ومتــى جــاء
ٓ
ٔ ٔ
روح الحــق ال ــذي مــن عن ــد االب ينبث ــق فه ــو يشــهد ل ــي " اي ان الرس ــول
وبالفعل فقـد شـهد الرسـول للمسـيح عيسـى بـن مـريم الـذي جـاء ذكـره فـي
ٔ
الق ٓران الكريم كـثي ًرا مقر ً
ونا بكلمة ﷲ والكلمة التي القاها ٕالى مـريم عليهـا
السالم .
ٓ
ٔ
)(٢٥
فــي اعمــال الرســل يقــول القــديس بطــرس " فـ ٕـان موســى قــال لالبــاء ٕان
نبيا مثلي سيقيم لكم الرب ٕالهكم من ٕاخـوتكم  ،لـه تسـمعون فـي كـل مـا
ٓ
يكلمكــم بــه "  ،ثــم يقــول فــي موضــع اخــر ) ": (٢٦هــذا هــو الحجــر الــذي

ٔ
ٓ
ٔ
احتقــر تمــوه ايهــا البنــاؤون الــذي صــار راس الزاويــة  ،ولــيس باحــد غيــره
الخالص ".
ٔ
ٔ
فالقديس بطرس كان يعيد او كانه يفسر ما قالت به التوراة ومـا جـاء علـى
ٔ
لســان الســيد المســيح مــن ا ،النبــي محمـ ًـدا )ص( ســيكون مــن اخــوة بنــي
ٔ
ٕاسرائيل وانه يقول ما يسمع من الوحى  ،كما يعيـد بطـرس الحـديث عـن
ٔ
حجــر الزاويــة  ،الــذي رفضــه البنــاؤون  ،وهوالــذي يــاتي بــالخالص  ،وفيــه
ٔ
ٕاشارة عن ٕاسماعيل وعن الحجر االسود  ،وعن النبي )ص( الذي يخلص
ٔ
ٔ
ٔ
االمــم مــن االســر الفكــري ،والحقيقــة انــه يمكــن القــول كمــا قــال الشــيخ
ٔ
ٔ
ٔ
احمد ديدات رحمه ﷲ بانه ٕاذا كانـت التـوراة واالسـفار هـي العهـد القـديم
ٔ
ٔ
ٔ
ٓ
واالناجيل هي العهد الجديد ٕ ،فان القران الكريم هو العهد االخير  ،النه
ٔ
المتمم لشريعة التوحيد والعدل والتي هي دعوة االنبياء كـثي ًرا .
خاتمة البحث
لــم نــورد فــي البحــث ٔايــة ٕاشــارة ٕالــى المصــادر ا ٕالســالمية التــي تتحــدث عــن
ٔ
تبشير التوراة واالنجيل بالرسول المصطفي )ص(  ،الن البعض قد يظـن
ٔ
ٔ
اننا نعقد مقارنة بين االديان  ،ولكن هذا ال يعنينا لسببين :
ٔ
ٔ ٔ
الســبب االول  :ان البحــث ســوف يطــول اكـثــر ؛ والحــديث عــن تطــابق
ٓ
ٓ
القـ ـران ف ــي كـثي ــر م ــن االي ــات المبش ــرة بالرس ــول م ــع م ــا ج ــاء بالكـت ــاب
المقـ ــدس سـ ــيخرج البحـ ــث عـ ــن هـ ــذا النطـ ــاق  ،وبحثنـ ــا يتعلـ ــق بـ ــالحج
ٔ
والكعبة كما ورد في ا ٕالشارات الواضحة عند اهل الكـتاب .
ٔ
ٔ
الســبب الث ــاني  :لســنا بصــدد الــدخول فــي ج ــدل مــع اه ــل الكـتــاب الن
ٔ
العقائــد عمومـ ًـا خارجــه عــن نط ــاق الجــدل  ،وان ــه يمك ــن التقري ــب بــين
ٔ
البشــر فيمــا يتفقــون حولــه مــن اخالقيــات ومثــل ومبــادئ وقــيم كالحريــة
ٔ
والكرامة ا ٕالنسانية وغيرها  ،امـا ٕاذا دخـل الجـدل فـي نطـاق العقائـد ٕفانـه
يفرق كـثي ًرا .
ٔ
م ــن هن ــا ك ــان البح ــث ي ــدور ح ــول الح ــج والكعب ــة عن ــد اه ــل الكـت ــاب ،
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
والمتامـل لـذلك يجــد ان االرض المباركـة او التـي بــارك ﷲ فيهـا للعــالمين
ٔ
هــي صــرة العــالم القــديم  ،وان ﷲ ســبحانه وتعــالي حــدد مصــير البشــرية
ٔ ٔ
ٓ ٔ
فــي ذريــة ابــي االنبيــاء  ،وابــو االنبيــاء لـه فرعــان  ،همــا فــرع اســحق وفــرع
ٕاســماعيل  ،وقــد اخــتص ﷲ تعــالي الفــرع االســحاقي بالبركــة النبويــة فقــد
ٔ
جعل ﷲ من ذرية اسحق ً
عددا كبي ًرا من االنبيـاء والدعـة ٕالـى ﷲ  ،كـان
ٔ
ٔ
اعظمهم قد ًرا وارفعهم مقام ًـا النبـي موسـى عليـه السـالم صـاحب الشـريعة
ٓ
 ،واخرهم النبي عيسى عليه السالم  ،ولكـن ونظـ ًرا لالنحرافـات المتكـررة
ٔ
من بني ٕاسرائيل وقيامهم بقتل بعض االنبياء  ،فقد زالت عـنهم البركـة ،
ٔ
ففــي ســفر حزقيــال )ٕ ": (٢٧ان بيــت ٕاسـرائيل كمــا ســكنوا ارضــهم نجســوها
ٔ
ٔ
بطــريقهم وبافعــالهم كانــت طــريقهم امــامي كنجاســة الطامــث ،فســكبت
ٔ
ٔ
ٔ
غضبي عليهم الجل الدم الذي سفكوه على االرض وباصـنامهم نجسـوها،
ٔ
ٔ
ٔ
فبــددتهم فــي االمــم ،فتــذروا فــي االراضــي كطــريقهم وكافعــالهم دنــتهم ،
ٔ
فلما جاؤوا ٕالى االمم حيث جاؤوا نجسوا اسمي القدوس ".
ٔ
فالشــتات الــذي اقــيم وخــيم علــى القبائــل ا ٕالسـرائيلية كــان بســبب مــذابح
ٔ
ٔ
ٔ
اقاموه ــا واص ــنام عب ــدوها فنجس ــوا االرض المقدس ــة ف ــي فلس ــطين فح ــق
ٔ
ٔ
عليهم الشتات والتبدد في االرض  ،وبالتالي سح منهم االمتياز او البركة.
ٔ
ٔ
ٔ
ويتب ــين ان برك ــة االم ــم ل ــم تتحق ــق ف ــي نس ــل اس ــحق الن بن ــى ٕاسـ ـرائيل
يقولون ٕان شـريعة موسـى خاصـة بهـم وللغريـب المقـيم فـي وسـطهم ففـي
ٔ
سفر العدد ) ": (٢٨مثلكم يكون مثل الغريب امام الرب  ،شـريعة واحـدة
ٔ
وحكم واحد يكون لكم وللغريب النازل عندكم ".وهذا يعنـي ان الرسـالة
ٔ
التي حملها موسى جاءت خاصة بقومه فقط من دون االمم  ،وعلى ذلك
ٔ
فلم يتحقق وعد ﷲ ٕالبراهيم بمباركة جميع االمم من نسله االسحاقي .
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ٔ
وب ــذلك يتض ــح ان برك ــة ﷲ ف ــي اس ــحق ونس ــله كان ــت مرحلي ــة مح ــدودة
ٔ
حيــث جعــل ﷲ تعــالى سلســلة مــن االنبيــاء مــن نســل اســحق ليمهــدوا
الطريق ويهيئوا العقل االنساني الستقبال رسـالته النهائيـة للنـاس جميعـاً
ٕ
علــى يــد النبــي محمــد )ص( مــن النســل ا ٕالســماعيلي ٕالب ـراهيم الخليــل ،
ٔ
وهــو النســل الــذي تكــاثر كـثي ـ ًرا  ،وتباركــت االمــم فــي دعــوة ٕاب ـراهيم مــن
نسله ا ٕالسماعيلي .
ٔ
ٕان االرض المقدســة اســتقبلت كــل الرســاالت  ،وكانــت الكعبــة هــي رمــز
ٔ
ً
التوحي ــد لك ــل هــؤالء الرس ــل جميع ــا  ،وك ـان الح ــج ه ــو الوس ــيلة لتاكي ــد
رمزيــة مكــة كمكــان مقــدس م ـرتبط بــالوجود ا ٕالنســاني الفــاهم للتوحيــد،
ٔ ٔ
ٔ
وليجمــع كــل اصــحاب رســاالت الســماء المنبثقــة مــن دعــوة ابــي االنبيــاء،
ولذلك وجدنا لها ذك ًرا في الكـتاب المقدس  ،وهو ذكر عظيم مبارك .
مصادر البحث
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥
-١٦

-١٧
-١٨
-١٩
-٢٠
-٢١
-٢٢

-٢٣
-٢٤
-٢٥
-٢٦
-٢٧
-٢٨

ٔ ٔ
عبــاس العقــاد – ابــو االنبيــاء ٕابـراهيم – كـتــاب اليــوم – القــاهرة –
 – ١٩٥٣ص .٢٣٢
سفر التثيه .٣/٢٣/
ٓ
ٔ
ٕاب ـراهيم خلي ــل احم ــد – محم ــد ف ــي الت ــوراة وا ٕالنجي ــل والق ـران –
مكـتبة الوعي العربي – القاهرة – بدون تاريخ – ص . ٣٦
سورة التين .
سفر التكوين . ١٦-
تكوين .٢١-/١٧/٢١:
سفر العدد .١٢/١٠:
سفر العدد .٣/١٣:
سفر حبقوق .٤-٣/٣:
تكوين .١٨-١٦/١٢:
تكوين .٢٦/٢٣ ،١١-٣/١٧:
تكوين .١٢/٢٥:
ٔ
سفر اشعياء . ٢-١/٦٠:
ٔ
سفر اشعياء .١٢/٤٢:
سفر دانيال .٣٥-٣١/٢:
ٓ
محمــد فــي التــوراة وا ٕالنجيــل والق ـران  ،ورغــم تحفظنــا علــى بعــض
الممالــك التــي ذكرنهــا مؤلــف الكـتــاب  ،لكــن مــن الضــرورى القــول
ٔان المستقبل في الكـتب المقدسة عموما ال ٔياتي واض ً
ـحا  ،ولكنهـا
ٔ
رموز يفهمها الراسخون في العلم ً
فضال عن االنبياء .
سفر التثنيه .١٥/١٨:
سفر التثنيه .١٨/٨:
انجيل متى .٤٣-٤٢/٢١:
انجيل متى .٢/٢٤:
متى . ٣٨-٣٧/٢٣
انجيــل برناب ــا  ، ١٨-١٦/٨٢:والكنيســة ال تعتــرف ٕبانجيــل برنابــا
ٔ
ٔ ٔ
رغ ــم ان اول م ــن ترجم ــة ه ــو االس ــتاذ خلي ــل س ــعادة ٕال ــى اللغ ــة
العربيــة ونشــرت دار المنــار لصــاحبها محمــد رشــيد رضــا ا ٕالنجيــل،
ٔ ٔ
وبســبب عــدم اعت ـراف الكنيســة بــه لــم يتــداول ،والن اهــل مكــة
ٔ
ٔ
ادرى بشعابها فقلنا ناخـذ منـه مـا يؤكـد وحـدة الـدين ا ٕال لهـي كغيـره
ٔ
من االناجيل والتوراة ،دون الخوض النقاش الجدلي في العقائد .
انجيل يوحنا . ١٣-١٢/١٢:
انجيل يوحنا .٢٦/١٥:
ٔ
اعمال ارسل .٢٢/٣:
ٔ
اعمال الرسل .١٢-١١/١٤
سفر حزفيال .٢٠-١٧/١٣٦:
سفر العدد . ١٦-١٥/١٥:
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ٔ
ٔ
استطالع راي ٕاعداد /رحاب اسامة
عـ ــرف العـ ــرب حرمـ ــة الكعبـ ــة منـ ــذ رفـ ــع ٕاب ـ ـراهيم قواعـ ــدها  ،فعظموهـ ــا
ٓ
وجعلوهــا حرمـ ًـا امنـ ًـا  ،ومثــابتهم ومحجهــم  ،وقــد توجهنــا ٕالــى نخبــة مــن
ٓ
علماء ا ٕالسالم  ،نستطيع اراءهم في هذه المكانة :
الدكـتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث ا ٕالسالمية:
ٓ
ٔ
قــال فــي الق ـران الكــريم ٕان الكعبــة الشــريفة هــي اول بيــت لهدايــة البشــر
ٓ
ومن دخلهـا كـان امن ًـا  ،بـل ٕان ﷲ جعلهـا بيتـه لـيحج لـه المسـلمون فهـي
ٔ ٔ
ٔ
اول بيــت وضــع للناســكما انهــا اولــى المقدســات لــدى المالئكــة والرســل
ٓ
ٔوانبياء ﷲ فهي ٔاول بيت مبـارك وه ً
ـدى للعـامين وفيـه ايـات بينـات وهـي
مقــام ٕاب ـراهيم  ،والعــرب قبــل ا ٕالســالم كــانوا يطوفــون بالكعبــة وال ي ـزال
ٓ
المسلمون حتى االن يطوفون بالكعبـة ويوجـد بـاب لمقـام ٕابـراهيم  ،وقـد
ٔ
ٓ
ٔ
حــاول ال ســعود ان يزيلــوا هــذا المقــام النــه يصــنع زحامـ ًـا للــذين يطوفــون
ٓ
حول البيت  ،ولكن العلماء منعوهم بناء على هذه االيات  ،ولقد كانـت
الكعب ــة قبل ــة الع ــرب قب ــل ا ٕالس ــالم يحج ــون ٕاليه ــا عل ــى فطـ ـرتهم وك ــانوا
ٔ
ٔ
يقدس ــون ٔاص ـ ً
ـناما  ،وبق ــد ام ــر ﷲ انبي ــاءه كس ــيدنا ٕاب ـ ـراهيم و ٕاس ــماعيل
ٔ
واالنبيــاء الحجــازيين مثــل نبينــا صــاح عليــه الســالم بتطهيــر الكعبــة مــن
ٔ
ٔ
هــذه االصــنام  ،ول ـم يكــن العــرب قبــل ا ٕالســالم يضــعون االصــنام داخــل
ٔ
الكعبة وحولها اال احتر ً
اما لها  ،ل ٕان ذلك يعنـي ان الكعبـة مقدسـة عنـد
ٕ
ٔ
العرب خاصة ان سيدنا ٕابراهيم ُدفن بالكعبة .
الدكـتور عبد الصبور شاهين المفكر ا ٕالسالمي الكبير:
الكعب ــة المشــرفة ٔاول بي ــت وض ــع للن ــاس ً
مبارك ــا وه ــدى للع ــالمين وم ــن
ٓ
ٔ
دخلــه كــان امنـ ًـا  ،كمــا ٕانهــا البيــت الــذي يحــج ٕاليــه العــالمون وتلــك اهــم
ٔ
ٔ
ٕاشــارة للبيــت الح ـرام ،التــي راى العــرب انهــا بيــت عبــادتهم  ،وقــد حطــم
ٔ
الرس ــول "ص"االص ــنام الت ــي حوله ــا والت ــي قدس ــها الع ــرب وعظم ــوا به ــا
ٓ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
الكعبة النهم راوا ان رب هذا البيت هـو الـذي اطعمهـم مـن جـوع وامـنهم
ٔ
مــن خـوف  ،وذلــك يعنــي ان الكعبــة الشــريفة مكانــة اقتصــادية با ٕالضــافة
ٔ
ٔ
ٔ
لمكانته ــا الديني ــة ،ولق ــد اثبت ــت االبح ــاث ان الكعب ــة الش ــريفة تق ــع ف ــي
ٔ
ٔ ٔ
المح ــور بالنس ــبة لليابس ــة  ،اي ان الكعب ــة ف ــي مرك ــز االرض حت ــى تص ــل
ٔ
رس ــالة محم ــد "ص" لك ــل الجه ــات  ،والغري ــب ان ص ــور س ــفن الفض ــاء
ٔ
ٔ
اثبتت ان الكون يتحول ٕالى الظالم شديد وذلك ما قالـه سـبحانه وتعـالى
ٔ
" واي ــة له ــم الليــل نس ــلخ من ــه النه ــار ف ـ ٕـاذا ه ــم مظلمــون "  ،وف ــي س ــورة
ٔ
ٔ ٔ
النازع ــات ق ــال تع ــالى  ":ان ــتم اش ــد خلق ـ ًـا ام الس ــماء بناه ــا رف ــع س ــمكها
ٔ
ٔ
فسواها اغطش ليلها واخرج ضـحاها " ،وعنـدما صـعد رواد الفضـاء وسـط
ٔ
ٔ
ً
ً
الظالم الحالك راوا شعاعا ضوئيا يصد من االرض ومصدره مكـة وتتبعـوه
فــي مكــة فوجــدوه صــاد ًرا عــن بيــت ﷲ الح ـرام  ،حتــى الحمــائم والطيــور
تلــف حــول البيــت وال تطيــر فوقــه فــالطيور تــرى مــا ال نـراه ،فالكعبــة مركــز
ٔ
ٔ
االرض والدوران والطواف يبدا من هذا المركز .
ٔ
الدكـتور محمد الجيوشي عميد كلية الدعوة االسبق:
الكعبــة الشــريفة بناهــا ٕابـراهيم و ٕاســماعيل فقــال تعــالى ":ربنــا وتقبــل منــا
ٔ
ٔ
وارن ــا مناس ــكنا " وذل ــك يعن ــي ان س ــيدنا ٕاب ـراهيم بن ــى الكعب ــة ف ــي مك ــة
ٔ
ٓ
ٔ
حيــث نشــا ســيدن ٕابـراهيم  ،وتربــي  ،وتعتبــر الكعبــة اثـ ًرا مــن اثــار ســيدنا
∗
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ٔ
ٕابراهيم  ،ولذلك كـان لهـا مكانتهـا عنـد العـرب وكـانوا يحجـون ٕاليهـا النهـم
يتبعون سيدنا ٕابراهيم وظلوا يقدسون الكعبـة بـالطواف حولهـا  ،وعنـدما
ٔ
ٔ
قررت قريش ٕاعـادة بنـاء الكعبـة بنـاء متـين يصـمد امـام السـيول واجمعـوا
ٔ
امــرهم علــى ذلــك وقــف فــيهم عائــذ ابــن عمـران فقــال  ":ا معشــر قــريش ال
تــدخلوا فــي بنائهــا مــن كســبكم ٕاال طيبـ ًـا فــال يــدخل فيهــا مهــر بغــى وال بيــع
ٔ
ربــا وال مظلمــة احــد مــن النــاس " وكانــت القبائــل العربيــة القديمــة تهــاب
ٔ
هــدم الكعبــة خشــية ان يحــل علــيهم ســخط ﷲ وذلــك ال يــدل ٕاال عظمــة
مكة لدى القبائل العربية.
الدكـتور عبد المعطي بيومي
ٔ
ٔ
عميد كلية اصول الدين االسبق:
ٔ
ٔ
الكعب ــة بي ــت ﷲ من ــذ ان بنت ــه المالئك ــة وهن ــاك اعتق ــاد ب ــان المالئك ــة
ٔ
تتعبــد فيــه وان ســيدنا نــوح كشــف قواعــده  ،ولقــد كــان العــرب يقدســون
ٔ
ٔ
الكعبــة ويعبــدون االصــنام لتقديســهم الكعبــة النهــا رمــز لبيــت ﷲ  ،كمــا
ٔ
ٔ
ان مكــة المكرمــة والكعبــة لهــا مكانــة سياســية وتجاريــة  ،الن بهــا تجتمــع
ٔ
ٔ
مختلــف القبائــل مــن مختلــف االديــان لــتحج لالصــنام الموضــوعة حــول
الكعبــة ومــع اســتقبال قــريش لهــذه القبائــل كــان لهــم الزعامــة والمكانــة
ٔ
السياسية التـي خلقتهـا هـذه المكانـة الدينيـة  ،كمـا ان كـثيـ ًرا مـن القوافـل
ٔ
التجارية كانت تاتي مع مواسم الحـج وبالتـالي كـان العـرب مسـئولين عـن
ٔ
تنظيم الحج للكعبة واالنشطة التجارية التابعة لموسم الحج  ،با ٕالضـافة
ٔ
لمسئوليتهم عن العناية ببناء الكعبة  ،فاكـثر من مرة تصدع بناء الكعبة
نتيجــة لكـثــرة الســيول  ،وكـثيــر مــن القبائــل اهتمــت برعايــة بنــاء الكعبــة
بداية من قبيلة العماليق وجرهم ونهاية بقريش .
الدكـتور صبرى عبد الرؤوف
ٔ
ٔ
استاذ الفقه بكلية الدراسات ا ٕالسالمية جامعة االزهر :
الكعب ــة ه ــي بي ــت ﷲ الح ـ ـرام وقبل ــة المس ــلمين وق ــد جعله ــا ﷲ من ــا ًرا
للتوحيــد ورم ـ ًزا للعبــادة فقــال تعــالى  ":جعــل ﷲ الكعبــة البيــت الح ـرام
قياما للناس " ،وهي ٔاول بيت وضع للناس ببكة ً
ً
مباركا وهـدى للعـالمين
ٔ
 ،وللكعبــة المشــرفة تــاريخ طويــل مــرت فيــه بمراحــل عديــدة حيــث يبــدا
تاريخهــا فــي عهــد نبــي ﷲ ٕاب ـراهيم وولــده ٕاســماعيل عليهمــا الســالم حــين
ٔ
ٔ
ٔ
امــره ﷲ بــان يســكن مكــة هــو واهلــه وكانــت مكــة صــحراء قاحلــة وبعــد
ٔ
االستقرار في مكة وبلوغ ٕاسماعيل عليه السالم اذن ﷲ تعالى لهمـا ببنـاء
الكعبة ورفع قواعدها حيث يقول ﷲ تعالى  ":و ٕاذا يرفع ٕابراهيم القواعـد
ٔ
من البيـت و ٕاسـماعيل ربنـا تقبـل منـا " ،فجعـل ٕاسـماعيل يـاتي بالحجـارة
ٔ
ـيئا فشـ ً
وابـراهيم يبنــي وارتفــع البيــت شـ ً
ـيئا حتــى اصــبح عاليـ ًـا ال تصــل ٕاليــه
ٕ
ٔ
ٔ
االيــدي  ،عنــدها جــاء ٕاســماعيل عليــه الســالم بحجــر ليصــعد عليــه ابــوه
ٔ
ويكمــل عملــه واســتمر علــى ذلــك وهمــا يقــوالن " ربنــا تقبــل منــا ٕانــك انــت
السميع العلـيم "،وكانـت لمكـة المكرمـة مكانـة عظيمـة فـي قلـوب العـرب
ٔ
 ،فبع ــد ان اس ــتقرت بع ــض القبائ ــل العربي ــة ف ــي مك ــة م ــن " العم ــاليق"
ٔ
و"جــرهم " وتصــدع بنــاء الكعبــة اكـثــر مــن مــرة نتيجــة لكـثــرة الســيول ،
ٔ
ٔ
بدات هاتان القبيلتان في رعايتها و ٕاصالحها وبعـدها اصـبحت قـريش هـي
المســئولة عــن العنايــة ببنــاء الكعبــة وذلــك قبــل البعثــة بســنين  ،ودليــل
ًٔ
ـديما ان الكعبــة كانــت عبــارة عــن
علــى عظمــة مكانــة الكعبــة عنــد العــرب قـ
حجارة منضودة موضوعة فـو بعضـها مـن غيـر طـين  ،ممـا جعـل السـيول
ٔ
ٓ
التــي تجتــاح مكــة بــين الحــين واالخــر تــؤثر علــى متانــة الكعبــة فاضــعفت
بنياتهــا وصــدعت جــدرانها حتــى كــادت تنهــار  ،فقــررت قــريش ٕاعــادة بنــاء
ٔ
ٔ
ٔ
الكعبــة بنــاء متينـ ًـا يصــمد امــام الســيول  ،ولمــا اجمعــوا امــرهم علــى ذلــك
وقف فيهم عائذ ابن عمران وقـال  ":يـا معشـر قـريش ال تـدخلوا فـي بنائهـا
ٔ
من كسـبكم ٕاال طيب ًـا فـال يـدخل فيهـا مهـر بغـى وال بـع ربـا وال مظلمـة احـد

ٔ
مــن النــاس  ،وكانــت قــريش تهــاب هــدم الكعبــة وذلــك خشــية ان يحــل
ٔ
عليهم سخط ﷲ ،وليس ادل على عظمة مكة لدى القبائـل العربيـة بعـد
ٔ
ان ت ــم تقس ــيم العم ــل ب ــين القبائ ــل وتول ــت ك ــل واح ــدة ج ــزء م ــن بن ــاء
ٔ
الكعب ــة  ،وان لم ــا بل ــغ البني ــان موض ــع الحج ــر ٕال ــى موض ــعه ب ــل ك ــادوا
ٔ
يقتتلون فيما بينهم حتى اقترح عليهم رسول ﷲ )ص( بان يحضـروا ثوب ًـا
ٔ
ووضع الحجر في وسطه وقال لهم  :لتاخذ كـل قبيلـة بناحيـة مـن الثـواب
ٔ
ثــم ارفعــوه جميعـ ًـا  ..ففعلــوا فلمــا بلغــوا بــه موضــعه اخــذه بيــده الشــريفة
ووضــعه فــي مكانــه ولمــا كانــت قــريش قــد عزمــت علــى بنــاء الكعبــة مــن
ٔ
ٔ
حــالل اموالهــا فقــد جمعــت لهــذا االمــر مــا اســتطاعت لبنــاء الكعبــة مــن
الم ــال الح ــالل فق ــط ل ــذلك بنوه ــا ناقص ــة ع ــن بن ــاء ٕابـ ـراهيم كم ــا ي ــروى
البخارى في صحيحه عن النبي )ص(.
الدكـتور عبد العظيم المطعني المفكر ا ٕالسالمي المعروف :
ا ٕالســالم ورث تعظــيم الكعبــة مــن المجتمــع الــوثني فقــال تعــالى فــي ســورة
ٓ
ٓ
ال عم ـران  ":ومــن دخلــه كــان امنـ ًـا" ،وفــي ســورة المائــدة قولــه تعــالى ":
ٔ
جعل ﷲ الكعبة البيت الحرام ً
قياما للناس " وقـد عـرف العـرب اكـثـر مـن
كعب ــة  ،وعل ــى ال ــرغم م ــن وج ــود " "٢١كعب ــة قب ــل ا ٕالس ــالم ف ــي جزي ــرة
ٔ
العرب ٕفان القبائل العربية اجمعت على تقـديس "كعبـة مكـة" وحرصـت
ٔ
اشــد الحـرص علــى الحــج ٕاليهــا  ،يســتوي فــي ذلــك مــن القبائــل مــن كانــت
لديــه كعبــة مثــل قبيلــة "غطفــان"  ،بــل كــان هنــاك عــرب يهــود ونصــارى
ٔ
يش ــاركون ف ــي موس ــم الح ــج للكعب ــة  ،وم ــن ش ــدة تقديس ــهم للكعب ــة ان
ٔ
الرجــل مــنهم كــان يــرى قاتــل ابيــه فــي البيــت الح ـرام فــال يســمه بســوء "!
ٔ
ٔ
ولقــد تحولــت مكــة بفضــل البيــت الح ـرام او الكعبــة ٕالــى اكبــر م ـزار دينــي
تؤمهــا كافــة القبائــل وكــان داخــل الكعبــة وحولهــا  ٣٦٠صــنما ال تخــص
القريشــيين وحــدهم بــل كــل القبائــل حتــى ٕان صــورة مــريم العــذراء وابنهـا
ٔ
المسيح كانت معلقة داخـل الكعبـة ،وذلـك يعنـي ان موقـع الكعبـة كـان
عظيمـ ًـا فــي الوجــدان العربــي وا ٕالســالم ولــم يتب ـدل مــع ظهــور ا ٕالســالم ،
ٔ
فكـل شـئ بقـى علـى حالـه مــا عـدا ٕازالـة االصـنام والتوجـه بالعبـادة ٕالــى ﷲ
ٔ
بشكل تجريدي خاصة ان الحج هو الـركن الخـامس مـن ا ٕالسـالم  ،حيـث
قـال تعـالى فـي كـتابــه العزيـز " وهلل علـى النـاس حــج البيـت ومـن اســتطاع
اليه ً
سبيال" فالعرب قبل ا ٕالسالم كانوا يحجون ٕالى البيـت الحـرام وكانـت
ٕ
ٔ
لكــل قبيلــة تلبيــة خاصــة بهــا وكــان تعظــيم الكعبــة والحجــر االســود مــن
ٔ
عادات العرب فـي الجاهليـة  ،كمـا كـان للطـواف شـان عظـيم فـي الشـعائر
الديني ــة عن ــد الع ــرب الق ــدماء وك ــان الع ــرب ف ــي الجاهلي ــة يقوم ــون ب ــذات
الطق ــوس والمناس ــك وه ــي  :التلبي ــة وا ٕالح ـرام وذب ــح اله ــدى  ،والوق ــوف
بعرف ــة وال ــدفع ٕال ــى مزدلف ــة  ،والتوج ــه ٕال ــى من ــى  ،والط ــواف بالكعب ــة
ٔ
وتقبي ــل الحج ــر االس ــود والس ــعي ب ــين الص ــفا والم ــروة  ،وكلم ــة "الح ــج"
ٔ
ٔ
ماخوذة في االصل من كلمة "الحك" بل كان العرب يمارسـون فـي الحـج
ٔ
طقسا ً
ً
غريبا وهو االحتكاك بالحجر االسود  ،وهناك روايـة ٕاسـالمية تـذكر
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ان الحجر االسود كان ابيض ولكنه اسود مـن مـس الحـيض فـي الجاهليـة
ٔ
ٔ ٔ
اي انه كان احد الطقوس لدى الجاهلية تؤديها النساء في الحجر  ،بمس
ٔ
ٔ
الحجر االسود بدماء الحيض اعتقاد مـنهم ان دم الحـيض هـو سـر المـيالد
ً
وتعظيما منهن للكعبة .
ٔ
الدكـتورة فتحية النبراوي استاذة السيرة النبوية :
مكانة الكعبة عند العرب ومهابتهـا عنـدهم مـن تخـوفهم الشـديد مـن هـدم
الكعبــة و ٕاعــادة ترميمهــا  ،حتــى ولــو كــان بغــرض ٕاعــادة بنلئهــا  ،بــل ٕان
الع ــرب ف ــي الجاهلي ــة م ــن ش ــدة تق ــديرهم للكعب ــة كان ــت تنف ــرد ق ــريش
بالعمل لترميم الكعبة وفق مفاهيمهم وتصوراتهم بدفع باب البيت حتـى
ٔ
ال يدخله ٕاال من شاءوا  ،وعلى النقـيض كـان الرسـول "ص" امنيتـه ٕاعـادة
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بن ــاء بي ــت ٕاب ـراهيم و ٕانـ ـزال مس ــتوى الب ــاب ليك ــون ف ــي ٕامكاني ــة الجمي ــع
الـ ــدخول والخـ ــروج منـ ــه  ،كمـ ــا ٕان قريشـ ـ ًـا كانـ ــت تقصـ ــى المـ ــال الح ـ ـرام
الناش ــىء م ــن ظل ــم الن ــاس والرب ــا وال تض ــعها ف ــي ٕاع ــادة بن ــاء الكعب ــة ،
فكانــت تضــع بيانـ ًـا يوضــح حجــم المــال الح ـرام والتعــامالت الماليــة التــي
ٔ
تشـ ــوبها الحرمـ ــة وال تـ ــدخلها فـ ــي ٕاعمـ ــار الكعبـ ــة  ،وتـ ــاتي هـ ــذه المكانـ ــة
ٔ
العظيمــة فــي قلــوب العــرب للكعبــة الشــريفة الن الــذي قــام ببنــاء الكعبــة
ٔ
ه ـ ــم المالئك ـ ــة ب ـ ــامر ﷲ  ،وه ـ ــو ال ـ ــذي جع ـ ــل س ـ ــحابة ُتظ ـ ــل ٕابـ ـ ـراهيم
و ٕاسماعيل وتحدد لهما حدود البيت الذي رفعا قواعده ٕفاذا الكعبة علـى
هيئــة غرفــة وبجوارهــا مــن حــدها الشــمالي نصــف دائــرة "حجــر ٕاســماعيل
يح ــيط ب ــه ج ــدار بارتف ــاع مت ــر وثالث ــين س ــنتيمتر وس ــمك مت ــر ونص ــف ،
ٔ
وذلــك يــودع فــي ا ٕالنســان شــحنة روحيــة ولــذلك يشــتد اثنــاء طوافــه حــول
الكعبة كلما اقترب منها  ،ويقـل فـي شـدته كلمـا ابتعـد عنهـا  ،وشـدة هـذا
ٔ
ٔ
المج ــال تك ــون اق ــوى كلم ــا ك ــان ع ــدد الط ــائفين اكـث ــر ،وه ــذا المج ــال
ٔ
ٔ
الروحــي حــول الكعبــة ال ينشــا فقــط مــن طــواف النــاس و ٕانمــا ينشــا مــن
ٔ
ٔ
طـواف المالئكـة ايض ًـا حيـث يطـوف حـول البيـت الـف ملـك ال ينقطعـون
ٔ ٔ ٔ
ٔ
ابـ ًـدا اي ان البيــت يطــوف حولــه كــل يــوم  ٧٠الــف ملــك وهــذا المجــال
الروحــاني يــؤثر علـى مــن يطــوف بالكعبــة ولــذلك كانــت الصــالة فــي بيــت
ٔ
ٔ
ﷲ الحرام بمائة الف صالة في سواه الن قرب ا ٕالنسان من ربه بالمسـجد
ٔ
ٔ
الحـرام ٔاقــوى كـثيـ ًرا مــن اي مكــان اخــر  ،ولــذلك فالكعبــة والبيــت الحـرام
بمكــة مكــان لالستشــفاء الروحــي والنفســي مــن تــدبير الخــالق وهندســته ،
فهو ٔاول بيت وضع للناس وهو بيت ﷲ الحرام من دخله كان ٓا ً
منا .
ٔ
الدكـتور محمود الحنفي عضو لجنة ا ٕالفتاء بمشيخة االزهر :
موسم الحج عنـد العـرب فـي الجاهليـة واالسـتعداد لـه سـاعد شـبه الجزيـرة
العربية على القضـاء علـى حالـة التفكـك السياسـي حـين كانـت ال توحـدها
دولــة وال تــديرها حكومــة  ،كمــا كانــت المدينــة فــي حالــة نـزاع دائمــة بــين
ٔ
االوس والخــزرج ولكــن موســم الحــج كــان هدنــة لحقــن الــدماء ومحــاوالت
لوقف هذا النزاع وعمل استقرار سياسي  ،واستغالل االقتصاد الرعوي ،
ٔ
حيــث ٕان القبائــل العربيــة اســتقرت فــي االمــاكن التــي يتــوافر فيهــا المــاء
ٔ
وتصــلح لرعــي ا ٕالبــل واالغنــام والمــاعز  ،ولــذلك غلــب علــى مكــة النشــاط
ٔ
ـواد غيــر ذي زرع وتــتحكم بطــرق التجــارة بــين الــيمن
التجــاري النهــا تقــع بـ ٍ
والش ــام حي ــث تم ــر القواف ــل محمل ــة بالتواب ــل والبخ ــور والعط ــور  ،كم ــا
تمثلــت مكانــة الكعبــة الدينيــة عنــد العــرب فــي حمايــة قوافلهــا التجاريــة
وعقــد "ا ٕاليــالف" مــع القبائــل التــي تجتــاز ديارهــا فــي رحلــة الصــيف ٕالــى
الشام ورحلة الشتاء ٕالى اليمن .
الدكـتور جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث ا ٕالسالمية :
الكعبــة هــي بيــت ﷲ الح ـرام فــي قلــب مكــة المكرمــة  ،وهــي القبلــة التــي
ٔ
ٔ
يحــج ٕاليهــا النــاس والمالئكــة منــذ اقــدم العهــود التاريخيــة فهــي اقــدم بيــت
ٔ
وضــعه ﷲ تعــالى للنــاس  ،وكــان اه ـل مكــة يعظمــون هــذا البيــت حتــى
ٕانهــم لــم يكونــوا يســتطيلون عليــه فــي البنــاء وكــانوا يبنــون بيــوتهم علــى
ٔ
الشــكل الــدائري تعظيمـ ًـا لرباعيــة الكعبــة  ،واول مــن بنــي بيتـ ًـا مربعـ ًـا فــي
مكة هو حميد بن زهير فخافت قريش وقالـت " رفـع حميـد بـن زهيـر بيت ًـا
ٔ
ٕفامــا حيــاة و ٕامــا موتـ ًـا "  ،وتظهــر عظمــة الكعبــة المشــرفة النهــا مبنيــة مــن
ســبعة وعشــرين مـ ً
ـدماكا م ــن الصــخور الجبليــة  ،بــل ٕان ســيدنا ٕاب ـراهيم
عليــه الســالم بنــي الكعبــة مــن صــخور خمســة جبــال هــي "ح ـراء ،ثبيــر،
الخيــر  ،لبنــان وهــي مــن جبــال مكــة  ،وجبــل الطــور بصــحراء ســيناء "
ٔ
وفضــائل وشــرف الكعبــة المشــرفة لكونهــا اول بيــت هلل بناهــا المالئكــة
ٔ
واالنبياء وشارك سيدنا "ص" فـي ترميمهـا فـي العـام الخـامس قبـل البعثـة
ٔ
ٔ
المش ــرفة  ،والن الكعب ــة تن ــاظر البي ــت المعم ــور او كعب ــة المالئك ــة ف ــي

ٔ
السماء واالنبياء حجوا ٕاليها والمالئكة تطوف بها  ،كان العرب يعتقدون
ٔ
ان النظر للكعبة عبادة ومحض ا ٕاليمـان قبـل دخـول ا ٕالسـالم  ،وقـد قـال
ا ٕالم ــام الش ــافعي ٕان الجل ــوس تج ــاه الكعب ــة يجل ــو البص ــر  ،كم ــا حظي ــت
ٔ
الكعبــة بمكانــة عظيمــة عنــد العــرب قبــل ا ٕالســالم ٕاليمــانهم ان الــذي بنــي
ٔ ٔ
الكعبة هم المالئكـة  ،او ادم عليـه السـالم ثـم سـيدنا ٕابـراهيم و ٕاسـماعيل
ٔ
عليهمــا الســالم وتولــت امرهــا بعــد ذلــك قبيلــة "جــرهم" التــي تــزوج منهــا
ٔ
ســيدنا ٕاســماعيل ثــم بعــدها قبيلــة خزاعــة والتــي اجلــت جرهمـ ًـا مــن مكــة
ٔ
ٔ
وتولت امر البيت لـ ـ" "٣٠٠عام حتى اخرجها قصي بن كالب المعروف "
ٔ
بقــريش اال كبــر " وبعــد ذلــك بنتهــا قبيلــة فــي العــام الخــامس قبــل بعثــة
سيدنا محمد "ص".
الدكـتورة كوثر المسلمي
رئيس قسم الحديث بكلية الدراسات ا ٕالسالمية:
العــرب قدســوا الكعبــة قبــل دخــول ا ٕالســالم فلقــد كــان العــرب يضــعون
ٔ
اصنامهم حولها وكنوزهم ومنعوا الدخول ٕاليها تعظيما للبيت فقـد كانـت
ٔ
ٔ
ٔ
تاتي الكعبة وعلى مر العصور واالزمان الكنوز والهدايا واالموال والطيـب
 ،بــل ٕان ســيدنا محمــد "ص" عنــدما فــتح مكــة ودخــل الكعبــة وجــد فــي
ٔ
ٔ
ٔ
خزينتها " "٧٠الف وقية من الذهب فلم ياخذها او يتصرف فيها وكـذلك
فعل الخلفاء الراشدون .
ٔ
م ـ ــن تعظ ـ ــيم الع ـ ــرب للكعب ـ ــة انه ـ ــم ك ـ ــانوا يخالفونه ـ ــا ف ـ ــي البني ـ ــان وال
ٔ
يستطيلون عليها  ،كما كانوا يعقـدون االتفاقيـات ويتحـالفون فيهـا بـل ان
ٔ
المعلقات السبع كانت معلقة بالكعبة وذلك ان العرب ٕاذا كـتبوا قصـيدة
ً ٔ
تعظيما لشانها وظهرت المعلقات السبع وعنـدما
ٕفانهم يعلقونهم بالكعبة
ٔ
انتشــر امــر ا ٕالســالم وقاطعــت قــريش بنــى هاشــم وحاصـرتهم فــي الشــعب
ٔ
ٔ
ٔ
وضيقت عليهم  ،كـتبوا ذلك في صحيفة اال يبيعـوا او يشـتروا او يتزوجـوا
ٔ
مــن بنــي هاشــم مــا لــم يتــرك ســيدنا محمــد " ص" دعوتــه او تســلمه بنــي
هاشـم لقــريش لتقتلـه  ،ووضــعوا الصــحيفة فـي جــوف الكعبـة توكيـ ًـدا علــى
ٔ
انفسهم فكان كاتب الصـحيفة "النفـر بـن الحـارث" فـدعا عليـه رسـول ﷲ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
"ص" فاصابه شلل في اصابعه وقد اكلت "االرضة" هذه الصحيفة .
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أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻳﻠﻤﻠﻢ اﻟﻌﺎم أوراﻗﻪ وﻳﻤﻀﻲ ﺑﻌﻴﺪاً ﺑﻜﻞ أﺣﺪاﺛﻪ
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ وذﻛﺮﻳﺎﺗﻪ وأﻓﺮاﺣﻪ وأﺣﺰاﻧﻪ دون رﺟﻌﺔ..أﻳﺎم
ﻗﻠﻴﻠﺔ وﺗﺒﺪأ ﺷﻤﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻄﻮع وﻣﻌﻬﺎ ﺗﺒﺰغ
اﻵﻣﺎل واﻷﺣﻼم ..

ٔ
ُسئل ً
يوما الفيلسوف الفرنسي االشهر جان بول سارتر عن مشاعره وهو
ٓ
يودع ً
عاما انقضى ويستقبل ميالد عام جديد اخر..قال في نبرات صادقة
" ٔاشعر بالسعادة المختلطة بالشجن..هاهي ٔاوراق عمري تتساقط ٔامام
ٔ
عيني الواحدة وراء االخرى..لكنني في الوقت نفسه ٔاشعر بنوع من
الراحةٔ ،فانا ٔاكـثر ً
علما وبصيرة وثقافة واقتر ًابا من الحقيقة"ٔ .واكد ٔانه
يحب ٔان يقضي هذه اللحظات الخاصة مع نفسهٔ ..يتامل مجريات ٔاالمور
ً ٔ
مسترجعا االحداث المختلفة التي وقعت له خالل العام.
حوله
ٔاعجبتني الفكرة..هل لديكم االستعداد والشجاعة ٕالجراء المحاكمة
الخاصة الذاتية واالحتفال بالعام الجديد على طريقة الفيلسوف الفرنسي
سارتر؟!
الفكرة جديرة بالمحاولة..ولتكن نظرتنا ٕالى الوراء مرتبطة بالطريق الذي
ٔ
ٔ
ٔ
نخطوه ٕالى االمام ..فايامنا الفائتة معقودة بجدائل بايامنا القادمة..

ٔ
كل عام وانتم بخير

ٔ
ليلى الراعي" ،وقفة مع النفس"ٔ ،ايامنا الحلوة :االهرام ٢١ ،ديسمبر ٢٠٠١
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