ﻳﻌﻜــﺲ ﻣﺎﺿــﻴﻬﺎ ،وﻳﺘــﺮﺟﻢ ﺣﺎﺿــﺮﻫﺎ ،وﺗﺴــﺘﻠﻬﻢ
ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ،ﻟــﺬا ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻷﻫﻤﻴــﺔ
ﺑﻤﻜــﺎن اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑــﻪ ،واﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻧﻘﻠــﻪ
إﻟــﻰ اﻷﺟﻴــﺎل ﻧﻘ ـ ًﻼ ﺻــﺤﻴﺤًﺎ ،ﺑﺤﻴــﺚ ﻳﻜــﻮن ﻧﺒﺮاﺳًــﺎ
وﻫﺎدﻳًﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺿﺮﻫﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ.
اﻟﻮاﻗـــﻊ أن اﻟﺸـــﻌﻮب اﻟﺘـــﻲ ﻻ ﺗـــﺎرﻳﺦ ﻟﻬـــﺎ ﻻ
وﺟﻮد ﻟﻬـﺎ ،إذ ﺑـﻪ ﻗـﻮام اﻷﻣـﻢ ،ﺗﺤﻴـﻰ ﺑﻮﺟـﻮده
وﺗﻤــﻮت ﺑﺎﻧﻌﺪاﻣــﻪ .وﻟﻬــﺬا ﻛﺎﻧــﺖ ﻓﻜــﺮة ﺗﺄﺳــﻴﺲ
دورﻳـــﺔ ﻋﻠﻤﻴـــﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴـــﺔ ﻋﺮﺑﻴـــﺔ
أﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ ﻣﻮﺟﻬــﺔ ﻷﺳــﺎﺗﺬة وﻃﻠﺒــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت
اﻟﻌــﺮب و اﻟﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ و أﺻــﺤﺎب اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴــﺎ
ﻓﻲ ﻓﺮع اﻟﺘـﺎرﻳﺦ وﻫـﻮاة اﻟﻘـﺮاءات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﺟﺪ

المشرف العام على دورية كان التاريخية
مدير إدارة الخرائط بدار الكـتب المصرية

ﻋﻼﻗــﺎت ﺗﻌـﺎون

اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻣدرﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب

ﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ اﻟﻘدﻳم

اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ) ﻗطر(

راﺑطﺔ اﻵﺛﺎرﻳﻳن ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ

ﻣﻌﻬد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ

ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻣﺻري

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﻣرﻛز اﻟﻣﻘرﻳزي ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ

ﺷﺑﻛﺔ وﻣﻧﺗدﻳﺎت ﺣﻛﻣﺎء ﻟﻶﺛﺎر واﻟﺗراث

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﺷﻣﺎﻝ أﻣرﻳﻛﺎ

ﻣﻌﻬد ﺳﻳراﻛون

א
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اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ

@تــدعو كــل المهتمــين بالمحافظــة علــى تــاريخ الــوطن العربــي إلــى إث ـراء هــذه
الدورية بالموضوعات التاريخية.
ٔ
 ترح ـ ــب هيئ ـ ــة التحري ـ ــر بإس ـ ــهامات االس ـ ــاتذة ،والط ـ ــالب ،والب ـ ــاحثين،
والكـتاب ،والمتخصصين ،من مقاالت ودراسات وبحوث تاريخية.
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ @
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ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ @
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@الدوريـة متخصصـة فـي المواضـيع العلميـة و اال كاديميـة البحتـة التـي تخـص
ٔاساتذة وطالب الجامعات العرب ٔواصحاب الدراسات العليـا والبـاحثين فـي
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.
ﺍﳌـﺮﺍﺳﻼﺕ@

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 اإللكـترون ـ ـ ــي@:
@mr.ashraf.salih@gmail.com

@

ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﱰﻧﺖ @ @
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جميع حقوق الطبع والنشر الورقي واإللكـتروني محفوظة © دورية كان التاريخية ٢٠١٠ -٢٠٠٨
دوريـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان التاريخيـ ـ ـ ـ ــة
متاحــة للق ـراءة والتحميــل عبــر
دار ناشري للنشر اإللكـتروني
www.nashiri.net

الراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي
سلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ الص ـ ـ ـ ـ ــغير
سلس ــلة كـت ــب علمي ــة تاريخي ــة ،ته ــدف
إلــى تــوفير المعلومــة العلميــة التاريخيــة

صورة الغالف بعدسة الدكـتور الفنان /هاني فانوس
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ّ
ال ّ
تتحمل دوريـة كـان التاريخيـة ٔا ّيـة مس ّ
ـؤولية عـن الموضـوعات التـي يـتم نشـرها
ف ــي الدوري ــة .ويتحم ــل ال ُكـت 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.
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٣

ﺮ
َﻗﻮَا ِﻋﺪُ اﻟ َﻨ َﺸ َ
ﺗﺮﺣﺐ اﻟﺪورﻳﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺒﺤـﻮث اﻟﺠﻴـﺪة واﻟﺠﺪﻳـﺪة اﻟﻤﺒﺘﻜـﺮة ذات اﻟﺼـﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣـﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وأن ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺠﺪّة واﻷﺻـﺎﻟﺔ واﻟﻤﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ،
وﺗﻜﺘﺐ ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،وأﺳﻠﻮب واﺿﺢ ،ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ










ﺗﻘﺒﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳـﺒﻖ ﻧﺸـﺮﻫﺎ أو
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻓـﻲ
دورﻳﺔ أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ أﺧﺮى.
اﻋﺘﻤﺎد اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓـﻲ إﻋـﺪاد وﻛﺘﺎﺑـﺔ
اﻟﺒﺤــﺚ ﻣــﻦ ﺗﻮﺛﻴــﻖ وﻫــﻮاﻣﺶ وﻣﺼــﺎدر
وﻣﺮاﺟﻊ.
اﻟﺘــﺰام اﻟﻜﺎﺗــﺐ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻘــﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻗﺘﺒــﺎس اﻷﻓﻜــﺎر وﻋﺰوﻫــﺎ
ﻷﺻــﺤﺎﺑﻬﺎ ،وﺗﻮﺛﻴﻘﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻳﺠــﺐ إدراج اﻟﻬــﻮاﻣﺶ ﻓــﻲ ﺷــﻜﻞ أرﻗــﺎم
ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤـﺚ ،ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أن
ﻼ ﻋﻨﺪ
ﻳﺬﻛـﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺼﺪر أو اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻛﺎﻣ ً
اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻷول ﻣﺮة ،ﻓﺈذا ﺗﻜـﺮر ﻳﺴـﺘﺨﺪم
اﻻﺳــﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺴﻮف ﻳـﺘﻢ
ﻼ ﻣـﻦ اﻟﻤﺼـﺎدر
ﻓﻘﻂ إدراج اﻟﻤﺴـﺘﺨﺪم ﻓﻌـ ً
واﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاﻣﺶ.
اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘـﺮح اﻟﻤﺤﻜﻤـﻮن
إﺟــﺮاء ﺗﻌــﺪﻳﻼت ﺟﺬرﻳــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺗﻌــﺎد إﻟــﻰ
أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻹﺟﺮاﺋﻬﺎ ،أﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻌـﺪﻳﻼت
ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﺘﻘﻮم اﻟﺪورﻳﺔ ﺑﺈﺟﺮاﺋﻬﺎ.

ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﺘﺐ

ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻷﻃﺎﺭﻳﺢ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ









ُﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﻷﻃﺮوﺣﺎت )اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ( اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـﺔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌـﺮض أن ﺗﻜـﻮن ﺣﺪﻳﺜـﺔ وﺗﻤﺜـﻞ
إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓـﻲ أﺣـﺪ اﻟﻤﻮﺿـﻮﻋﺎت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺒﻴﺎن أﻫﻤﻴـﺔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ.
ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ )ﻣﻮﺿﻮع( اﻟﺒﺤﺚ وﻛﻴﻔﻴـﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ.
ﻣﻠﺨــﺺ ﻟﻤــﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤــﺚ وﻓﺮوﺿــﻪ وﻋﻴﻨﺘــﻪ
وأدواﺗﻪ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻷﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ.
أﻻ ﻳﺰﻳـﺪ ﻋـﺪد ﺻـﻔﺤﺎت اﻟﻌـﺮض ﻋـﻦ )(١٥
ﺻﻔﺤﺔ.
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

 ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨـﺪوات
واﻟﻤـــﺆﺗﻤﺮات ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳـــﺎت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ دول اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
وﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨـﺪوة
أو اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻠـﻰ اﻷﺑﺤـﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ
وأوراق اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬــﺎ ،وأﻫــﻢ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﻘﺎء.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

 ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴـﺔ ﻟﻠﻜﺘـﺐ
"اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ" ﺣﺪﻳﺜــﺔ اﻟﻨﺸــﺮ أو
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
 أن ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻜﺘﺎب إﺣﺪى اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أو اﻟﻤﺠـﺎﻻت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ،وﻳﺸـﺘﻤﻞ ﻋﻠـﻰ إﺿـﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

 أن ﻳﻌﺮض اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻠﺨﺼﺎ واﻓﻴـﺎ ﻟﻤﺤﺘﻮﻳـﺎت
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻊ ﺑﻴﺎن أﻫـﻢ أوﺟـﻪ اﻟﺘﻤﻴـﺰ وأوﺟـﻪ
اﻟﻘﺼﻮر.
 أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋـﺪد ﺻـﻔﺤﺎت اﻟﻌـﺮض ﻋـﻦ )(١٢
ﺻﻔﺤﺔ.
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رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺗﻌﻄــﻰ اﻷوﻟﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﺸــﺮ ﻟﻠﺒﺤــﻮث
واﻟﻌــﺮوض واﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ ﺣﺴــﺐ اﻷﺳــﺒﻘﻴﺔ
،اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮرود إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳـﺮ اﻟﺪورﻳـﺔ
،وذﻟﻚ ﺑﻌـﺪ إﺟﺎزﺗﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ
ووﻓﻘــﺎ ﻟﻼﻋﺘﺒــﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ واﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ
.ﺗﺮاﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺗﻘــﻮم ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ ﺑــﺎﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻴــﺔ
ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺮ ﺑﺎﻟﺪورﻳـﺔ
،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ
وﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻤﻘﺎﻻت ﺑﻌـﺪ
.ذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة
 وﻳﺤﻖ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﻘـﺎﻻت،ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺪورﻳﺔ
واﻷﺑﺤﺎث واﻟﻌﺮوض واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻋـﺎدة ﻧﺸـﺮ
أﻋﻤـــﺎﻟﻬﻢ ﻓـــﻲ أي دورﻳـــﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋـــﺔ أو
.إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﺧﺮى
ﺗﻘﻮم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳـﺒًﺎ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣـﻦ اﻟﺠﺮاﺋـﺪ واﻟﻤﺠـﻼت اﻟﻤﻄﺒﻮﻋـﺔ
واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﻣ ـﻊ ﻋــﺪم اﻹﺧــﻼل ﺑﺤﻘــﻮق
اﻟﺪورﻳﺎت واﻟﻤﻮاﻗـﻊ وذﻛـﺮ ﻣﺼـﺪر اﻟﻤـﺎدة
.اﻟﻤﻨﺸﻮرة









ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ
 ُﺗﺮﺳــﻞ ﻛﺎﻓــﺔ اﻷﻋﻤــﺎل ﺑﺼــﻴﻐﺔ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ
."Word"
: ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﺘﻀﻤﻦ
، اﻟﺘﺨﺼـﺺ اﻟـﺪﻗﻴﻖ، اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ،اﻻﺳﻢ
، اﻟﻤﻮﻗــﻊ اﻟﺸﺨﺼــﻲ،اﻟﺒﺮﻳــﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ
 ﺻﻮرة ﺷﺨﺼـﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺮ،اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
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 ﺗُﺮﺳﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳـﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــــﻲ ﻟـــــﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤـﺮﻳـــــﺮ
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ٔ ٔ
إن كـتابــة التــاريخ واحــدة مــن ابــرز االنشــطة الثقافيــة المتعــددة ،وهــذا العمــل الكبيــر يتطلــب القيــام بــه بشــكل منهجــي وموضــوعي
ٔ
ٔ
مسئول ،والمؤرخ ال يستطيع ان يباشر عمله من غير منهج يعتمـد عليـه ،لـذلك فهـو ال يسـتطيع ان يستسـلم لمزاجـه ،فعملـه عم ٌـل
واع وال بــد ٔان يكــون منظمـ ًـا سـ ً
ـلفا .والباحــث المخــتص بكـتابــة التــاريخ لــه ولــع شــديد فــي التمســك بتطبيــق طرائــق البحــث العلمــي
وتوظيفهــا فــي دراســاته التاريخيــة ،ومــن يتبــع هــذا المــنهج العلمــي الصــحيح تـراه يـ ُـكـثر مــن التشــديد فــي تحليــل المصــادر التاريخيــة
ٔ
وتقويمهــا وفقــا للــنهج الصــحيح المتبــع فــي هــذا المجــال مــن العلــوم اإلنســانية .وهنــا تبــرز مهمــة المــؤرخ الباحــث إذ عليــه ان يــتفحص
ٔ
الظواهر ويقارن الروايات وينتقد المصادر ويستقصي الحقائق ويميز الوهم عن الحقيقة والكاذب عن الصادق والخطا عـن الصـواب،
ٔ
ٔ
ٔ
والمدسوس او الملفق عن الصحيح بعقلية ومنهجية الباحث المحقق ،وهذا االمـر لـيس بغريـب نظري ًـا فـي ضـوء اهميـة هـذه الخطـوة
ٔ ٔ
كما ً
بالنسبة لوسائل االرتقاء بمستوى البحوث والدراسات المنجزة ً
ونوعا .ومـن هنـا تـاتي اهميـة الكـتابـة فـي طرائـق البحـث التـاريخي
ٔ
وفـي التركيــز علــى قيمــة التحليــل التــاريخي واهميتــه ،علــى الــرغم مــن صــعوبة التصــدي لمثــل هــذا الموضــوع المنهجــي المتشــابك ،لمــا
ٔ
ٔ
ً
يضــم هــذا المحتــوى مــن اهميــة فــي ان الكـتابــة فيــه تحقــق للمــؤرخ المحتــرف وســائل وســبال تســاعد علــى بنــاء الحــواجز التــي تحتاجهــا
ٔ
ً
وموضوعا.
مهنته ،التي يسبب غيابها اضرا ًرا كـثيرة من جراء تشويهات المتطفلين على التاريخ مهن ًة
ٔ
إن عمليــة الكـتابــة عنــد المــؤرخ منهجيـ ًـا ترتكــز علــى ثالثــة عناصــر :مــادة تاريخيــة ت ـرتبط بالمصــادر وتحتــوي اساســا وقــائع الماضــي
وحوادثــه ،وذهنيــة مــؤرخ محتــرف تتقــرر معالمهــا بعــد الحصــول علــى التــدريب العلمــي المتضــمن تقريــر قيمــة الحقــائق وفائــدتها التــي
ً ٔ
ٔ
توفرت تحت تصرفه من مواردهـا ،التـي ال يمكـن ٔان تصـبح تاريخـا موض ً
ـروءا بافكـار متماسـكة مـا لـم ي ُـحمل مثلهـا بـين اقرانـه
ـوعيا مق
ٔ
ٔ
المؤرخين ،ثم طريقة تاريخية قائمة على اسس البحث العلمي يتمكن بواسطتها من تحويل تلك االفكار إلى تاريخ شيق.
ٔ ٔ
وإذا اردنــا ان نعــرج قلــيال إلــى مــنهج البحــث العلمــي المتبــع مــن قبــل المؤرخــون القــدامى ومــا تركــوه لنــا مــن مصــنفات تاريخيــة ســوف
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
نجــدها زاخــرة باالخطــاء ،وان َمــرد هــذه االخطــاء يعــود إلــى اســباب عــدة ولعــل فــي مقــدمتها هــو التحيــز لـراي او مــذهب معــين ،إذ ان
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
المــؤرخ الــذي يؤيــد رايــا لديــه االســتعداد لقبــول كــل خبــر مــن شــانه اإلعــالء مــن هــذا الـراي او المــذهب ،او الحــط مــن قيمــة المــذاهب
ٓ
ٓ
واالراء المعارضــة لــه ،وكــذلك الثقــة العميــاء مــن قبــل المــؤرخ للنــاقلين للخبــر  ،فقــد يعمــد المــؤرخ إلــى النقــل مــن مــؤرخ اخــر يثــق بــه
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
فياخذ االخبار على علتها دون التثبت من دقتها وامانتها ،وبالتالي بدون محاولة لتعديل الخبر او توجيه النظر إلى ما فيه من كذب
ر ٓ
ٔ
ٔ
او مبالغة  ،وقد ينقل المؤرخ الخبر من مؤ خ اخر وهو ال يعرف القصد بما عاين او سـمع  ،فينقـل الخبـر علـى مـا ظنـه وخمنـه فيقـع
ٔ
ٔ
ٔ
في الكذب ،وكذلك يقع المؤرخ في الخطا عندما يجهل تطبيـق المبـادئ العامـة او اإلحاطـة الواسـعة بشـتى العلـوم والوقـائع واالخبـار
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
الخاصة ،لذلك فهو ال يستطيع ان يعرف مدى صحتها او خطاها وفق هذه المبادئ ،فينقلها كما هي بال تمحيص او تدقيق فيقـع فـي
ٔ
الخطا.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
امــا الخطــا المــزمن الــذي رافــق المــؤرخ طــوال العصــور والــذي اثــر ســلبيا علــى منهجيــة الكـتابــة التاريخيــة ،هــو التزلــف إلــى اصــحاب
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
المراتب والشان  ،حيث ان الناس قد درجوا على التقرب إلى اصحاب المراتب طمعا بمال او شهرة ،فيتملقون بالمـديح والثنـاء وهـو
@@áÜÔi
ٔ
ً
ً
في غير محله  .ولتالفي هذه االخطاء فقد وضع العديد من المفكرين في مجال البحث التاريخي منهجا علميا في البحث لتبيين ما
ٔ
يحتاج إليه الباحث المؤرخ ُ
والسبل التي يجب عليه ان يسلكها حتى يقي نفسه من الزلل ،ويمكن تقسـيم هـذا المـنهج إلـى قسـمي:
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
احدهما يشمل قواعد عامة واالخر على قواعد خاصة ،اما العامة فهي من مستلزمات المـنهج العلمـي االساسـية فـي البحـث وشـروط
ٔ
ٔ
ال بد من توفرها في اإلنتاج العلمي إذا اريد له االصـالة والسـالمة  .واهـم تلـك القواعـد التـزود بـالعلم ،والـذي يعنـي االطـالع الواسـع
ٔ
ٓ
ٔ
على االثار التي خلفها كبار المؤرخين القدامى ،واإلحاطة بشتى العلوم والتعمق بها ،وكذلك التشكيك في االخبار والروايـات ،إذ ان
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
على المؤرخ الباحث اال يثق بما يلقى إليه مـن اخبـار ،بـل عليـه تامـل تلـك االخبـار وتمحيصـها .ومـن القواعـد االساسـية والمهمـة التـي
@@
ينبغي للمؤرخ االلتزام بها هي توخي الموضوعية ،والتي تعني االلتزام بالحياد التام في التحليل وفي اسـتقراء الحـوادث التاريخيـة مـن
ٔ
ر ٔ
ٔ
خالل ربط االسباب بالمسببات دون تدخل للخلفيات التي ينطلق منها الباحث ،ولهذا يرى البعض ان المؤ خ اشبه بالقاضي الـذي
ٓ
ٔ
يصدر ً
حكما ،فال ينحاز وال يتعصب وال يتحامل او يتحايل في احكامه.
ٔ
ٔ
 @@ïãaìİÈÛa@´bíامــا القواعــد الخاصــة ،والتــي تعنــي الوســائل العلميــة التــي يســتخدمها الباحــث فــي تحليــل الوقــائع او الحقــائق التــي يحصــل عليهــا ،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
صحفي وكاتب وباحث في التاريخ وتفســيرها وتحقيقهــا للوصــول إلــى قــوانين او مبــادئ ونظريــات ،ومــن اهمهــا التامــل واالســتقراء ،إذ ان الباحــث المــؤرخ يحتــاج إلــى
ٔ
ٔ
ُحســن نظــر وبصــيرة عنــد اســتقراء االحــداث واإللمــام بهــا وتامــل حيثياتهــا ،ومــن ثــم يجــري الحكــم عليهــا بكــل تجــرد وموضــوعية ،كمــا
بغداد – العراق
يجــب عليــه ٔان يسـ ٔـال المختصــين فــي ميــادين تخصصــاتهم حتــى يســتطيع ٔان يضــع يديــه علــى الحقيقــة التــي ينشــدها .ولعــل مــن ابــرز
ٔ
ٔ
ٔ
 yaseen_63@yahoo.comالقواعــد الخاصــة ،هــي النظــر فــي الحــوادث فــي إطارهــا الزمــاني .ان النظــر فــي الحــوادث الماضــية والحكــم عليهــا فــي ضــوء االوضــاع
ٔ
ر ٔ
ً
الحاضــرة هــي مــن االخطــاء التــي يقــع فيهــا المــؤرخ الباحــث ،لــذلك علــى المــؤ خ ان يكــون يقظــا إلــى مــا يحدثــه التغييــر االجتمــاعي مــن
ٔ
تبــدل االحــوال والفوائــد اســتنادا إلــى مــا تقــدم فــإن طرائــق البحــث التــاريخي المتــوفرة للمــؤرخ كـثيــرة ،تتـراوح بــين الطريقــة التحليليــة
المتميــزة فــي صــالحياتها للعمــل الكـتــابي ،وبــين الطريقــة الوصــفية التــي تعتمــد المســح الوصــفي للحادثــة التاريخيــة ،وكــذلك علــى
ٔ
طرائق البحث القائمة على اإلحصـاء ،مـن هنـا فـان هـذه الطرائـق تمتـاز بتنوعهـا وخصوصـيتها مجتمعـة .ولكـن السـؤال المطـروح ،مـا
ٔ
ٔ
هو النموذج االمثل من هذه الطرائق لعمل المـؤرخ؟ الحقيقـة انـه ال يوجـد بـين طرائـق البحـث نمـوذج مشـترك يصـلح للتطبيـق علـى
ٔ
جميـع حقــول التــاريخ ،فمـا يصــلح للتـراجم وسـير االنبيــاء علــى سـبيل المثــال ال يصــلح للحـوادث والحوليــات ،ومــا يطبـق علــى ُٔاالســر
ٔ
والبيوتــات الحاكمــة ،ال يصــلح لدراســة مجتمعاتهــا ،وهكــذا فــي دراســة الفكــر واإلدارة .ومــع ذلــك فانــه ال يوجــد بــين طرائــق البحــث
ٔ
المتوفرة لدى المؤرخ افضل من الطريقة التحليلية ،فهي تتجاوز كل الطرق التقليدية التي تبحث في الحوادث التاريخية.
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د.اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﺎري
أﺳﺘﺎذ وﺑﺎﺣﺚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺑﻨﻲ ﻣﻼل – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

aamari93@msn.com

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻬﻮي ﻓﻲ أﻓﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻬﻮي:
ﻘﺒ ــﻞ ﺗﺤﺪﻳ ــﺪ ﻫـ ــﺬا اﻠﻣﻔﻬﻮم،ﻻﺑ ــﺪ ﻤ ــﻦ اﻹﺸـ ــﺎرة إﻠ ــﻰ ﺗﻌ ــﺪد اﻠﻣﻔـ ــﺎﻫﻴﻢ
واﻠﺘﺳـ ـ ـ ـ ــﻣﻴﺎت اﻠﺘـ ـ ـ ـ ــﻲ ٔاﻃﻟﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻋﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻠﻨ ـ ـ ـ ـ ــﻮع ﻤـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻠﺪراﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎت
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ـ ــﺔ:ﻜﺎﻠﺘ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻬ ـ ـ ــﻮي ،واﻹﻘﻟﻴﻣ ـ ـ ــﻲ ،واﻠﻣﺤﻟ ـ ـ ــﻲ ،واﻻﺠﺘﺰاﺋ ـ ـ ــﻲ
واﻠﺪراﺴــﺔاﻠﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ،واﻠﻣﺟﻬﺮﻳــﺔ ،واﻠﺟﺰﺋﻴــﺔ ،واﻠﻣﺒﺤﺜــﺔ،...وﻫــﻲ ﻜﻟﻬــﺎ
ﺗﻬ ــﻢ اﻠﺒﺤ ــﻮث واﻠﻣﻨﺷ ــﻮرات اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﺗﺮﺗﻛ ــﺰ ﻋﻟ ــﻰ إﻘﻟ ــﻴﻢ ﻤﻌ ــﻴﻦ ٔاو
ﻤﻨﻄﻗـ ــﺔ ﺠﻐﺮاﻓﻴ ـ ــﺔ ﻤﺤـ ــﺪودة ﺠ ـ ــﺪا )،(٧ﻓـ ــﻲ ﻤﺮﺣﻟ ـ ــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴـ ــﺔ ﻤﺤ ـ ـ ٔ
ـﺪدة،اي
اﻠﺒﺤـﺚ اﻠﻣﺤــﺪود ﻓــﻲ اﻠﻣﻛــﺎن واﻠﺰﻤــﺎن،وﻫﻮ ﺣﻟﻗــﺔ ﻤــﻦ ﺣﻟﻗــﺎت ﺑﻨــﺎء ﺗــﺎرﻳﺦ
اﺠﺘﻣــﺎﻋﻲ ﺸــﺎﻤﻞ ،وراﻓــﺪ ﻠﻬــﺬا اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻠﺘــﺎرﻳﺨﻲ اﻠﺟﺪﻳــﺪ اﻠــﺬي ﻫــﻮ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
اﻠﺤﺳ ـ ــﻴﻦ ﻋﻣ ـ ــﺎري ،اﻠﺒﺤ ـ ــﺚ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻬ ـ ــﺔ :ﺗﺳ ـ ــﺎؤﻻت
وﻤﻼﺣﻈـ ـ ــﺎت ﻤﻨﻬﺟﻴـ ـ ــﺔ -.دورﻳـ ـ ــﺔ ﻜـ ـ ــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ـ ــﺔ -.اﻠﻌـ ـ ــﺪد
اﻠﺳﺎﺑﻊ؛ ﻤﺎرس .٢٠١٠
ص(www.historicalkan.co.nr). ١٤ – ٨

ﺗﻘﺪﻳـــــﻢ إﺷﻜﺎﻟــــــﻲ
ﻤـ ــﺮت اﻠﻬﺳـ ــﺘﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴـ ــﺔ ﻤـ ــﻦ ﻤﺮاﺣـ ــﻞ ﻤﺨﺘﻟﻔـ ــﺔ ،ﺗﻣﻴـ ــﺰت ﻜـ ــﻞ
ﻤﺮﺣﻟ ـ ــﺔ ﻤﻨﻬ ـ ــﺎ ﺑﺳ ـ ــﻣﺎت وﺧﺼ ـ ــﺎﺋﺺ ﻤﻌﻴﻨ ـ ــﺔ ﺴ ـ ــﻮاء ﻤ ـ ــﻦ ﺣﻴ ـ ــﺚ اﺧ ـ ــﺘﻼف
ٔ
اﻠﻣﻮاﺿــﻴﻊ اﻠﻣﻌﺎﻠﺟــﺔ،او ﻤــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺗﻌــﺪد اﻠــﺮؤى واﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت واﻠﻣﻗﺎرﺑــﺎت
ٔ
واﻻدوات اﻠﻣﻨﻬﺟﻴﺔ اﻠﻣﻮﻇﻔﺔ.
ٔ
وﻘــﺪ ﻋــﺮف اﻠﺒﺤــﺚ اﻠﺘــﺎرﻳﺨﻲ ﺧــﻼل اﻠﻌﻗــﻮد اﻻﺧﻴــﺮة ،وﻻﺴــﻴﻣﺎ ﻤﻨﻬــﺎ
ٔ
ٔ
اﻠﻔﺘــﺮة اﻠﻣﻣﺘ ــﺪة ﻋﻟــﻰ ﻤ ــﺪى اﻠﺜﻼﺛ ــﺔ وﺛﻼﺛــﻴﻦ ﺴ ــﻨﺔ اﻻﺧﻴــﺮة -اي ﻤﻨ ــﺬ ﺴ ــﻨﺔ
ٓ
 ١٩٧٦إﻠﻰ اﻻن -ﺗﺮاﻜﻣﺎ ﻤﻬﻣﺎ،ورﺻﻴﺪا ﻤﺘﻨﻮﻋﺎ ﻻﻳﺳﺘﻬﺎن ﺑـﻪ ) ،(١وﻓـﻲ ﻫـﺬا
ٔ
اﻠﺳـﻴﺎق ،ﻳﺳــﻌﻰ ﻫــﺬا اﻠﺒﺤـﺚ إﻠــﻰ اﻠﻮﻘــﻮف وﻘﻔــﺔ ﺗﺎﻤـﻞ ﺗﺟــﺎﻩ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﺮﺣﻟــﺔ
اﻠﻣﻬﻣﺔ ،اﻠﺘﻲ ﺗﻣﻴﺰت ﺑﺘﻮﺠﻪ اﻹﻧﺘﺎج اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻧﺤـﻮ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ اﻻﺠﺘﻣـﺎﻋﻲ ﻤـﻦ
ٔ
ﺧ ــﻼل إﻳ ــﻼء اﻠﺪراﺴ ــﺔ اﻠﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴ ــﺔ اﻫﻣﻴ ــﺔ ﻘﺼ ــﻮى ،ﻫ ــﺬا اﻠﺘﻮﺠ ــﻪ اﻠ ــﺬي
ٔ
اﻋﺘﺒــﺮ ﻤــﻦ ﻃــﺮف اﺣ ــﺪ اﻠﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻣﺜﺎﺑ ــﺔ "ﻘــﺎﻃﺮة ﺗﺘﺼ ــﺪر ﻋﻣﻟﻴــﺔ ﺗﺤ ــﺪﻳﺚ
اﻠ ــﺬاﻜﺮة اﻠﺟﺎﻤﻌﻴـ ــﺔ" ،ﻠﺮﻏﺒﺘـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻠﺘﺟﺪﻳـ ــﺪ اﻋﺘﻣـ ــﺎدا ﻋﻟـ ــﻰ ﻤﺟﻣﻮﻋـ ــﺔ ﻤـ ــﻦ
ٓ
اﻻ ﻠﻴﺎت،ﻜـﺘﻮﺴـﻴﻊ ﻤﻔﻬـﻮم اﻠﺘـﺎرﻳﺦ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻤﺟـﺎل اﻠﻣﺼـﺎدر،واﻻﻧﺨﺮاط ﻓــﻲ
ﺴﻴﺎق اﻠﻌﻟﻮم اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ) ، (٢ﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻟﻣـﻲ ﺸـﻣﻮﻠﻲ ﻳﺨﺘﻟـﻒ ﻜﻟﻴـﺎ ﻋـﻦ
ٔ
اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻻﺴــﺘﻌﻣﺎري،ﻠﺬﻠﻚ وﻤــﻦ اﺠــﻞ ﺗﺳــﻟﻴﻂ اﻠﻀــﻮء ﻋﻟــﻰ ﻤــﺎ ﻃﺒــﻊ ﻫــﺬﻩ
ٔ
اﻠﻣﺮﺣﻟ ــﺔ وﻫ ــﺬا اﻻﺗﺟ ــﺎﻩ ﻤ ــﻦ ﺧﺼ ــﺎﺋﺺ وﻤﻣﻴﺰات،ﺴ ــﺎﺣﺎول اﻹﺠﺎﺑ ــﺔ ﻋﻟ ــﻰ
اﻹﺸﻛﺎﻠﻴﺔ اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ :ﻤﺎ اﻠﻣﻗﺼﻮد ﺑﺎﻠﺘـﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻬﻮي؟ﻤـﺎ ﻫـﻮ اﻠﺳـﻴﺎق اﻠﺘـﺎرﻳﺨﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﺬي ﻇﻬﺮ ﻓﻴـﻪ؟ ﻤـﺎﻫﻲ اﻻﻫﻣﻴـﺔ اﻠﺘـﻲ ﻳﻛـﺘﺳـﻴﻬﺎ و اﻻﻫـﺪاف اﻠﺘـﻲ ﻳﺳـﻌﻰ إﻠـﻰ
ٓ
ﺗﺤﻗﻴﻗﻬــﺎ؟ ﻤ ــﺎ ﻫ ــﻲ ﺧﺼﻮﺻ ــﻴﺎﺗﻪ،واﻻ ﻠﻴﺎت اﻠﻣﺘﺤﻛﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻄــﻮر اﻠﺒﺤ ــﺚ
ﻓﻴ ـ ــﻪ،واﻹﻜﺮاﻫﺎت اﻠﺘ ـ ــﻲ ﺗﻌﺘ ـ ــﺮض ﺴ ـ ــﺒﻴﻞ اﻠﺒ ـ ــﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻴ ـ ــﻪ؟وﻤﺎﻫﻲ ﺑﻌ ـ ــﺾ
اﻻﻘﺘﺮاﺣـ ـ ـ ــﺎت اﻠﻌﻣﻟﻴـ ـ ـ ــﺔ اﻠﻛـﻔﻴﻟـ ـ ـ ــﺔ ﺑﺘﺷـ ـ ـ ــﺟﻴﻊ اﻻﻫﺘﻣـ ـ ـ ــﺎم ﺑﺘـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﻬﻮﻳـ ـ ـ ــﺔ
ٔ
اﻠﺟﻬﻮﻳﺔ،وﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻪ ﻜﺎداة ﻠﻟﺘﻨﻣﻴﺔ ﻠﻛﺳﺐ رﻫﺎن اﻠﺤﺎﺿﺮ واﻠﻣﺳﻗﺒﻞ؟
ٔ
ﻜﺟ ــﻮاب ﻋﻟ ــﻰ ﻫ ــﺬﻩ اﻹﺸ ــﻛﺎﻠﻴﺔ،ﻳﻣﻛﻦ اﻠﻗ ــﻮل ان اﻠﻛـﺘﺎﺑ ــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ
ٓ
ﺑـ ــﺎﻠﻣﻐﺮب ﻋﺮﻓـ ــﺖ ﻤﺮﺣﻟـ ــﺔ اﻤﺘـ ــﺪت ﻤـ ــﻦ  ١٩٧٦إﻠـ ــﻰ اﻻن ،ﺗﻮﺠـ ــﻪ ﺧﻼﻠﻬـ ــﺎ
اﻠﺒﺤ ــﺚ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺨﻲ ﻧﺤ ــﻮ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ،ﺣﻴ ــﺚ ﺑ ــﺮز ﺗﻴ ــﺎر ﺠﺪﻳ ــﺪ ﻤ ــﻦ
اﻠﻣﺆرﺧﻴﻦ اﻠﺷﺒﺎب اﻠﺬﻳﻦ اﻫﺘﻣـﻮا ﺑﻛـﺘﺎﺑـﺔ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻋﻟﻣـﻲ ﻳﺨﺘﻟـﻒ ﻋـﻦ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ
اﻻﺴـ ــﺘﻌﻣﺎري) ،(٣ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ﺴ ـ ــﻴﻬﺘﻢ ﺑـ ــﺎﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ودﻳﻨﺎﻤﻴﺘ ـ ــﻪ،وﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻟ ـ ــﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻌﻟــﻮم اﻻﺧــﺮى)،(٤ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻘﺘﻨــﺎع اﻧﺼــﺎر اﻠﻣﺳــﺎر اﻠﺟﺪﻳــﺪ ﻠﻟﺘــﺎﻠﻴﻒ
ٔ
اﻠﺘـﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻀــﺮورة ﺗﺤﻗﻴــﻖ ﺗﻗــﺪم ﻓــﻲ إﻧﺟــﺎز ﻤﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴــﺎت ﻳﻣﻛــﻦ ان ﺗﺷــﻛﻞ
ﻤــﻦ ﺠﻬــﺔ ،ﻤﻨﻄﻟﻗــﺎ ﺿــﺮورﻳﺎ ﻧﺤــﻮ ﻜـﺘﺎﺑــﺔ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺸــﻣﻮﻠﻲ ﺑﻔﻀــﻞ ﻤــﺎ ﺗﻣﺘــﺎز ﺑــﻪ
ٔ
ﻤــﻦ دﻘــﺔ وﺗﺮﻜﻴــﺰ)،(٥وﻤــﻦ ﺠﻬــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ﻘﺎﻋــﺪة ﻠﺘﻔﺳــﻴﺮات ﻤﻗﺒﻮﻠــﺔ ﻤــﻦ اﺠــﻞ
اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻦ ﻤﺪرﺴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻜﻣﺪرﺴﺔ اﻠﺤﻮﻠﻴﺎت ).(٦
ﻓﻣـﺎ اﻠﻣﻗﺼـﻮد إذن ﺑﺎﻠﺘـﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻬﻮي؟وﻤـﺎ ﻫـﻮ اﻠﺳـﻴﺎق اﻠﺘـﺎرﻳﺨﻲ اﻠــﺬي
ٔ
ٔ
ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ؟واﻻﻫﻣﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻳﻛـﺘﺳﻴﻬﺎ واﻻﻫﺪاف اﻠﺘﻲ ﻳﺳﻌﻰ إﻠﻰ ﺗﺤﻗﻴﻗﻬﺎ؟.

ن ار
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٨

دراﺳﺎت

اﻻﺠﺘﻣ ــﺎﻋﻲ ،اﻠ ــﺬي ﻳﺘﻨ ــﺎول ﺗﻄ ــﻮر وﺗﺷ ــﻛﻞ اﻠﺘﺷ ــﻛﻴﻼت اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ٔ
ﻤﺟﺘﻣــﻊ ﻤــﺎ او ﻓــﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻠﻬــﺎ اﻠﺪراﺴــﺔ.وﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻤــﻦ
ٔ
ٔ
ﻘﺒ ــﻞ اﻠ ــﺒﻌﺾ اﺣ ــﺪ ﻓ ــﺮوع اﻠﻌﻟ ــﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴ ــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﺗﺤ ــﺎول إﻇﻬ ــﺎر ﺗﺎﻜﻴ ــﺪ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻤﻦ وﺠﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻤﺪارس اﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ ﺗﺘﻄـﻮر ﺣـﺪﻳﺜﺎ .وﻏﺎﻠﺒـ ًﺎ ﻤـﺎ ﻳﻮﺻـﻒ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻻﺠﺘﻣ ــﺎﻋﻲ ﺑﺎﻧــﻪ" اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ﻤــﻦ اﻻﺴ ــﻔﻞ" او" ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﺟ ــﺬور"ﻻﻧ ــﻪ
ﻳﺘﻌﺎﻤـﻞ ﻤـﻊ اﻠﺤﻴــﺎة اﻠﻴﻮﻤﻴـﺔ ﻠﻟﺒﺷــﺮ واﻠﺘﻛــﺘﻼت اﻠﺒﺷــﺮﻳﺔ واﻹﻧﺳـﺎن اﻠﻌــﺎدي
وﻠﻴﺲ ﻤﻊ اﻠﺳﺎﺴﺔ واﻠﻗﺎدة واﻠﺰﻋﻣﺎء).(٨
وﻜﻣ ــﺎ ﺴ ــﺒﻖ ٔان ٔراﻳﻨ ــﺎ ﺿ ــﻣﻦ اﻠﺘﻗ ــﺪﻳﻢ اﻹﺸ ــﻛﺎﻠﻲ ،ﻓﻗ ــﺪ اﻋﺘﺒ ــﺮ ﺑﻌ ــﺾ
ٔ
اﻠﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ ﻫ ــﺬا اﻻﺗﺟ ــﺎﻩ  -اي اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻻﺠﺘﻣ ــﺎﻋﻲ -ﺑﻣﺜﺎﺑ ــﺔ ﻘ ــﺎﻃﺮة ﺗﺘﺼ ــﺪر
ﻋﻣﻟﻴـﺔ ﺗﺤــﺪﻳﺚ اﻠـﺬاﻜﺮة اﻠﺟﺎﻤﻌﻴــﺔ ،وﺑﺪاﻳــﺔ رﻏﺒـﺔ ﻓــﻲ اﻠﺘﺟﺪﻳـﺪ ،ﺗﺘﻣﺜــﻞ ﻓــﻲ
ﺗﻮﺴــﻴﻊ ﻤﻔﻬــﻮم اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ،وﺗﻄــﻮﻳﺮ ﻤﺟــﺎل اﻠﻣﺼــﺎدر،واﻻﻧﺨﺮاط ﻓــﻲ ﺴ ــﻴﺎق
ٔ
اﻠﻌﻟ ـ ــﻮم اﻹﻧﺳ ـ ــﺎﻧﻴﺔ ،وﻤ ـ ــﻦ اﻠﻣﻼﺣ ـ ــﻆ ان ﻤ ـ ــﺆرخ اﻠﻣﺟﺘﻣ ـ ــﻊ ﻳﺒﺤ ـ ــﺚ ﻋ ـ ــﻦ
اﻠﻌﻼﻘ ـ ــﺎت اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺗﺟﻟﻴﺎﺗﻬـ ـ ــﺎ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔ ـ ــﺔ :ﻓ ـ ــﻲ ٔاﺸ ـ ــﻛﺎل اﻹﻧﺘـ ـ ــﺎج
واﻠﺘﺒ ــﺎدل ،ﻓـ ــﻲ اﻠﺳـ ــﻟﻄﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ ،ﻜﻣـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻠﺤﺮﻜـ ــﺔ اﻠﺼـ ــﻮﻓﻴﺔ ،وﻓـ ــﻲ
اﻠﻈﺎﻫﺮة اﻻﺴـﺘﻌﻣﺎرﻳﺔ) .(٩ﻓﻣـﺎ ﻫـﻮ اﻠﺳـﻴﺎق اﻠﺘـﺎرﻳﺨﻲ اﻠـﺬي ﻇﻬـﺮت ﻓﻴـﻪ ﻫـﺬﻩ
اﻠﺘﺟﺮﺑﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ؟
اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ:
ﺗﻣﻴــﺰت ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﺮﺣﻟــﺔ ﺑﺘﻮﺴــﻴﻊ ﺣﻗــﻞ اﻠﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
اﻻﻧﻔﺘ ـ ــﺎح ﻋﻟ ـ ــﻰ ﻤﺨﺘﻟ ـ ــﻒ اﻠﻌﻟ ـ ــﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴ ـ ــﺔ ،واﻻﺣﺘﻛ ـ ــﺎك اﻠﻣﺘﻮاﺻ ـ ــﻞ
ﺑﻬ ــﺎ"،ﻹﺧ ـ ـﺮاج اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ﻤ ــﻦ اﻧﻐﻼﻘ ــﻪ اﻠﺘﺨﺼﺼ ــﻲ وﻓﺘﺤ ــﻪ ﻋﻟ ــﻰ ﺗﺳـ ــﺎؤﻻت
ٔ
وﻤﻨ ـ ــﺎﻫﺞ اﻠﻌﻟ ـ ــﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴ ـ ــﺔ اﻻﺧـ ـ ــﺮى) ،(١٠وﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﻋﻟﻣ ـ ــﻲ اﻻﺠﺘﻣـ ـ ــﺎع
واﻻﻘﺘﺼــﺎد،إذ ٔاﺻ ــﺒﺢ اﻠﻣﺆرﺧ ــﻮن اﻠﺟ ــﺪد ﻳ ــﺪرﻜﻮن ﺑﻛﻴﻔﻴ ــﺔ ﻤﺘﺰاﻳ ــﺪة ٔاﻫﻣﻴ ــﺔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻨﺎﻫﺞ اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻟﻮم اﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ اﺧـﺮى ﻜﺎﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻠﻮﺠﻴـﺎ ﻓـﻲ دراﺴـﺔ
ٔ
اﻠﻣﺟﺘﻣﻌــﺎت اﻠﻗﺒﻟﻴــﺔ .وﻤــﻦ ﺠﻬــﺔ ٔاﺧــﺮى ﻇﻬــﺮ وﻋــﻲ ﻠــﺪﻳﻬﻢ ﺑــﺎن اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﻠــﻦ
ٔ
ﻳﻛــﻮن ﻋﻟﻣﻴ ــﺎ ﺑﻣﻌﻨ ــﻰ اﻠﻛﻟﻣــﺔ إﻻ إذا اﻋﺘﻣ ــﺪ ﻋﻟ ــﻰ اﻻرﻘــﺎم ٔاي ٔاﺻ ــﺒﺢ ﺗﺎرﻳﺨــﺎ
ﻜﻣﻴﺎ ).(١١
ٔ
"ﻜﻣــﺎ ﺗﺮﺴــﺦ اﻻﻋﺘﻗــﺎد ﻠــﺪى اﻠﻣــﺆرﺧﻴﻦ اﻠﺟــﺪد ،ﺑــﺎن اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻠﺤﻗﻴﻗــﻲ
ﻳﻮﺠــﺪ ﻋﻟــﻰ ﻤﺳــﺘﻮى اﻠﻗﺎﻋــﺪةٔ ،وان دراﺴــﺔ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻣﺟﺘﻣﻌــﺎت ﻤــﻦ ﺧــﻼل
ٔ
ٔ
ﻤﺷﺎﻏﻟﻬﺎ اﻠﻴﻮﻤﻴﺔ اﺧﺼﺐ واﻓﻴﺪ ﻤﻦ دراﺴـﺔ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ اﻠﺳﻴﺎﺴـﻲ وﺣـﺪﻩ" ).(١٢
ٔ
وﺑـ ــﺬﻠﻚ ﻇﻬـ ــﺮت ﻤﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴـ ــﺎت ﻧﺎﺠﺤـ ــﺔ )"ﻜﺈﻳﻨﻮﻠﺘـ ــﺎن" ﻻﺣﻣـ ــﺪ اﻠﺘﻮﻓﻴـ ــﻖ،
و"إﻳﻨ ــﺎون" ﻠﻌﺒ ــﺪ اﻠ ــﺮﺣﻣﻦ اﻠﻣ ــﻮدن (...ﺸ ــﻛﻟﺖ ﻤﻨﻌﻄﻔ ــﺎ ﻫﺎﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻤﺳ ــﺎر
ٓ
اﻠﺒﺤ ـ ـ ـ ــﺚ اﻠﺘ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺎﻠﻣﻐﺮب،وﻠﺤ ـ ـ ـ ــﺪ اﻻن ﻫﻨ ـ ـ ـ ــﺎك اﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻣﺮار ﻠﻼﺗﺟ ـ ـ ـ ــﺎﻩ
اﻠﻣﻮﻧ ـ ــﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻤ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﺴ ـ ــﺘﺌﺜﺎرﻩ ﺑﺎﻫﺘﻣ ـ ــﺎم اﻠﺒ ـ ــﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻟ ـ ــﻰ ﻤﺳ ـ ــﺘﻮى
اﻠﺟﺎﻤﻌــﺔ) .(١٣وإذا ﻜ ــﺎن ﻫــﺬا ﻫ ــﻮ اﻠﺳ ــﻴﺎق اﻠﺘــﺎرﻳﺨﻲ اﻠ ــﺬي ﻇﻬــﺮ ﻓﻴ ــﻪ ﻫ ــﺬا
ٔ
ٔ
اﻻﺗﺟﺎﻩ،ﻓﻣ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــﻲ اﻻﻫﻣﻴ ـ ــﺔ اﻠﺘ ـ ــﻲ اﻜـﺘﺳ ـ ــﺎﻫﺎ واﻻﻫ ـ ــﺪاف اﻠﺘ ـ ــﻲ ﺴ ـ ــﻌﻰ إﻠ ـ ــﻰ
ﺗﺤﻗﻴﻗﻬﺎ؟

ٔ
ٔ
اﻠﺒﺤﺚ ﺑﺎﻋﻣﺎل اﺸﻣﻞ) ،(١٤وﻫﺬا ﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨـﻪ اﻠﻌـﺮوي ﻘـﺎﺋﻼ":ﺑـﺪون ﻤﻔﻬـﻮم
)(١٥
اﻠﻣﺒﺤﺜﺔ ﻻ ﻳﺳﺘﻗﻴﻢ ﻻ ﻤﻨﻄﻗﻴﺎ وﻻ ﻋﻣﻟﻴﺎ ﻤﺷﺮوع اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﺷﻣﻮﻠﻲ".
ٔ
ٔ
وﺑـﺎﻠﻨﻈﺮ إﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﻻﻫﻣﻴـﺔ اﻠﺘـﻲ ﺣﻈـﻲ ﺑﻬـﺎ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻬﻮي،ﻓﻗـﺪ اوﻠــﻰ
اﻠﺒﺤ ـ ـ ــﺚ اﻠﺘ ـ ـ ــﺎرﻳﺨﻲ ﻻﺴ ـ ـ ــﻴﻣﺎ ﻤﻨ ـ ـ ــﻪ اﻠﺟ ـ ـ ــﺎﻤﻌﻲ ٔاﻫﻣﻴ ـ ـ ــﺔ ﺧﺎﺻ ـ ـ ــﺔ ﻠﻟﺪراﺴ ـ ـ ــﺔ
ٔ
اﻠﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻠﺘﺤﻗﻴﻖ ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﻤﻦ اﻻﻫﺪاف ﻧﺬﻜﺮ ﻤﻨﻬﺎ:
 " اﻠ ــﺘﺨﻟﺺ ﻤ ــﻦ اﻠﺘﻌﻣﻴﻣ ــﺎت اﻠﺘ ــﻲ ﺗﺳ ــﺒﺢ ﻓﻴﻬ ــﺎ اﻠﺪراﺴ ــﺎت اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ
ٔ
ٔ
ﻠﻟﻣﻐ ــﺮب ﺑﺎﻜﻣﻟ ــﻪ او ﻠ ــﺒﻌﺾ اﻠﻣﻨ ــﺎﻃﻖ اﻠﻮاﺴ ــﻌﺔ" ،و"اﻠﻗﻴ ــﺎم ﺑﻔﺤ ــﺺ
ٔ
ٔ
ﻠﻺﻤﻛﺎﻧ ـ ــﺎت اﻠﺘ ـ ــﻲ ﻳﻣﻛ ـ ــﻦ ان ﺗﻮﻓﺮﻫ ـ ــﺎ اﻧ ـ ــﻮاع ﻤﺨﺘﻟﻔ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﻦ اﻠﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ
اﻠﻣﺤﻟﻴـﺔ ،واﻠﺒﺤــﺚ ﻋـﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻠﺒﻨﻴــﺔ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ واﻻﻘﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﻠﺘــﻲ
ﻘﻟﻣــﺎ ﺗﺒﺮزﻫــﺎ اﻠﻛـﺘﺎﺑــﺎت اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ اﻹﺧﺒﺎرﻳــﺔ) ،(١٦و"ﻤﺮاﺠﻌــﺔ ﻋــﺪد ﻤــﻦ
ٔ
اﻻﻧﻈــﺎر اﻠﺘ ــﻲ ﺗﻛﻮﻧــﺖ ﻋــﻦ اﻠﻣﺟﺘﻣــﻊ اﻠﻣﻐﺮﺑ ــﻲ ﻤــﻦ ﺧ ــﻼل اﻠﺪراﺴ ــﺎت
اﻻﺴــﺘﻌﻣﺎرﻳﺔ) ،(١٧و"ﺗﺟــﺎوز ﻋﻄــﺎءات اﻠﺤﻮﻠﻴــﺎت اﻠﺘﻗﻟﻴﺪﻳــﺔ ﻤــﻦ ﺠﻬــﺔ،
ٔ
واﻹﻠﺘﻗﺎﻃــﺎت اﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻴــﺔ ﻤــﻦ ﺠﻬــﺔ اﺧــﺮى " إﻠــﻰ إﻘﺎﻤــﺔ ﺑﻨــﺎء ﻤﺘﻮاﻓــﻖ
ﻳـ ــﺘﻢ ﻋﻟـ ــﻰ ﺿـ ــﻮﺋﻪ ﻓﻬـ ــﻢ اﻠﻌﻼﻘـ ــﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﺤﻛـ ــﺎم واﻠﺮﻋﻴـ ــﺔ
ٔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ "ﺛﻣﺮة اﻻﺴﺲ اﻻﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻠﺘﻛﻮﻳﻨﺎت اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ").(١٨
ٔ
 اﻻﻘﺘﻨ ـ ـ ـ ــﺎع ﺑ ـ ـ ـ ــﺎن اﻠﺪراﺴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻠﻟﻣﻐ ـ ـ ـ ــﺮب ﺑﻄﺮﻳﻗ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻟﻣﻴ ـ ـ ـ ــﺔ
ٔ
وﻤﻀــﺒﻮﻃﺔ،ﻠﻦ ﺗﺘــﺎﺗﻰ إﻻ إذا ﺠــﺰء ﻫــﺬا اﻠﺘــﺎرﻳﺦ إﻠــﻰ "وﺣــﺪات زﻤﺎﻧﻴــﺔ
)(١٩
وﻤﻛﺎﻧﻴﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺴﺘﻐﻼل اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻠﻣﺤﻟﻴﺔ .
 ﺗﻨ ــﺎول ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺪراﺴ ــﺎت ﻠ ــﺒﻌﺾ اﻹﺸ ــﻛﺎﻠﻴﺎت،ﻜﺎﻠﻌﻼﻘﺔ ﺑ ــﻴﻦ اﻠﻣﺪﻳﻨ ــﺔ
ٔ
واﻠﺒﺎدﻳ ــﺔ ،وﻤﻌﺎﻳﺷـ ــﺔ ﻜ ــﻞ واﺣـ ــﺪة ﻤﻨﻬـ ــﺎ ﻠﻼﺧ ــﺮى ﻋﻟـ ــﻰ اﻠﻣﺳـ ــﺘﻮﻳﺎت
اﻠﺒﺷـﺮﻳﺔ واﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻻﻘﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ واﻠﻔﻛﺮﻳــﺔ ﻤــﻊ وﺿــﻌﻬﺎ
ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر اﻠﺘﻄ ــﻮرات اﻠﻌﺎﻤ ــﺔ ﻠﻟ ــﺒﻼد ) ،(٢٠وﻋﻼﻘ ــﺔ اﻠﻣﺟﺘﻣ ــﻊ اﻠﻗ ــﺮوي
واﻠﺪوﻠﺔ ﻘﺒﻞ اﻻﺴﺘﻌﻣﺎر).(٢١
ٔ
 ﻤﺤﺎوﻠ ـ ــﺔ ﺑﻌ ـ ــﺾ اﻻﻋﻣ ـ ــﺎل اﻠﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴ ـ ــﺔ اﻻﺴ ـ ــﺘﻔﺎدة ﻤ ـ ــﻦ اﻠﻛـﺘﺎﺑ ـ ــﺎت
اﻻﺴــﺘﻌﻣﺎرﻳﺔ ﺑﻌــﺪ اﻠﻛﺷــﻒ ﻋــﻦ ﺠﺎﻧﺒﻬــﺎ اﻹﻳــﺪﻳﻮﻠﻮﺠﻲ ،واﻠﺘﻮﺻــﻞ ﻤــﻦ
ﺧ ــﻼل ﺑﻌ ــﺾ اﻠﻮﺛ ــﺎﺋﻖ اﻠﺮﺴ ــﻣﻴﺔ إﻠ ــﻰ ﺑﻌ ــﺾ ﺠﻮاﻧ ــﺐ اﻠﻮاﻘ ــﻊ اﻠﻣﺤﻟ ــﻲ
)،(٢٢واﻠﻛﺷــﻒ ﻋــﻦ اﻠﻣﻬﻣــﺶ ﻓــﻲ اﻠﻛـﺘﺎﺑــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ اﻠﺘﻗﻟﻴﺪﻳــﺔ ،ﺑــﺪءا
ﻤﻦ اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻴﻮﻤﻴﺔ ﻠﻟﻣﺟﻣﻮﻋـﺎت اﻠﻗﺮوﻳـﺔ ،إﻠـﻰ اﻠﺘﻴـﺎرات اﻠﺘـﻲ اﺧﺘﺮﻘـﺖ
اﻠﺒﺎدﻳﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺷﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﻣﺎر).(٢٣
وإذا ﻜﺎﻧ ــﺖ ﻫ ــﺬﻩ ﻫ ــﻲ ٔاﻫﻣﻴ ــﺔ ٔواﻫ ــﺪاف ﻫ ــﺬا اﻻﺗﺟ ــﺎﻩ ،ﻓﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ إذن
اﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻳﻮﺠﺪ ﻋﻟﻴﻬﺎ؟

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

أﻫﻤﻴﺘﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ:
ٔ
اﻘﺘﻨﻊ ٔاﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎن ﻜـﺘﺎﺑـﺔ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐـﺮب -ﻋﻟـﻰ ﻤﻨـﻮال ﻤـﺎ
ٔ
ﻳﻛـﺘـ ــﺐ ﻓـ ــﻲ ﺑﻟـ ــﺪان ٔاﺧـ ــﺮى ﻤﺘﻗﺪﻤ ـ ــﺔ -ﻠـ ــﻦ ﺗﺘـ ــﺎﺗﻰ إﻻ ﻋـ ــﻦ ﻃﺮﻳـ ــﻖ اﻠﺒﺤ ـ ــﺚ
اﻠﻣﻮﻧ ـ ـ ــﻮﻏﺮاﻓﻲ ،إذ ٔان ٔاﺣﺳـ ـ ـ ــﻦ ﻃﺮﻳﻗـ ـ ـ ــﺔ ﻠﺟﻣـ ـ ـ ــﻊ اﻠﻮﺛـ ـ ـ ــﺎﺋﻖ واﻠﻣﺳـ ـ ـ ــﺘﻨﺪات
ٔ
واﻻﺴ ــﺘﻔﺎدة ﻤ ــﻦ اﻠﻨﺼ ــﻮص اﻠﻗﺪﻳﻣ ــﺔ ،ﻫ ــﻲ ﺗﺤﺪﻳ ــﺪ ﻤﻮاﺿ ــﻴﻊ اﻻﺑﺤ ــﺎث ﻓ ــﻲ
ﻤﺟـﺎﻻت زﻤﻨﻴـﺔ ٔاو ﻤﻛﺎﻧﻴـﺔ ﺿـﻴﻗﺔ ،ﺣﺘـﻰ ﻳﺘﺳـﻨﻰ ﺗﻌﻣﻴـﻖ اﻠﺒﺤـﺚ واﻠﺘﺤــﺮي،
ﻋﻟــﻰ ٔان ﻳ ــﺘﻢ ذﻠ ــﻚ ﺑﺷ ــﻛﻞ ﻤﺮﺣﻟ ــﻲ ،وﻳ ــﺘﻣﻢ ﻓﻴﻣ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ ﻋﻨ ــﺪﻤﺎ ﺗﻛــﻮن ﻜ ــﻞ
ﻤﻨــﺎﻃﻖ اﻠــﺒﻼد ﻘــﺪ ﺗﻣــﺖ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬــﺎ وﻜــﻞ اﻠﻔﺘ ـﺮات اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ ﻘــﺪ ﺸــﻣﻟﻬﺎ ﻫــﺬا
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٩

دراﺳﺎت

وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻬﺔ
ﻠﺮﺻــﺪ اﻠﻮﺿــﻌﻴﺔ اﻠﺘــﻲ ﻳﻮﺠــﺪ ﻋﻟﻴﻬــﺎ اﻠﺒﺤــﺚ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻬــﺔ ،ﺴــﻨﻗﻮم
ٓ
ﺑﺘﺳـﻟﻴﻂ اﻠﻀـﻮء ﻋﻟـﻰ اﻠﺨﺼﻮﺻـﻴﺎت واﻻ ﻠﻴـﺎت اﻠﻣﺘﺤﻛﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻄـﻮر اﻠﺒﺤــﺚ
ٔ
ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻠﻣﺟ ـ ــﺎل ،ﻤـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﻤﻼﻤﺳـ ــﺔ ﻤﺳـ ــﺎﻠﺔ اﻠﻣﺼ ـ ــﺎدر ﻤـ ــﻦ ﺣﻴ ـ ــﺚ
وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ اﻠﺤﺎﻠﻴﺔ وإﺸﻛﺎﻠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺴـﻨﺒﻴﻦ اﻹﻜﺮاﻫـﺎت اﻠﺘـﻲ ﺗﻌﺘـﺮض
ﺴ ـ ــﺒﻴﻞ اﻠﺒ ـ ــﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻠﺤﻗ ـ ــﻞ اﻠﻣﻌﺮﻓ ـ ــﻲٔ ،واﺧﻴـ ـ ـﺮا ﺴ ـ ــﻨﻗﺪم ﺑﻌ ـ ــﺾ
ٔ
اﻻﻘﺘﺮاﺣﺎت اﻠﻌﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘـﻲ ﻤـﻦ ﺸـﺎﻧﻬﺎ ٔان ﺗﺳـﺎﻋﺪ ﻋﻟـﻰ اﻻﻫﺘﻣـﺎم ﺑﻬـﺬا اﻠﺘﻮﺠـﻪ
ٔ
وﺗﻣﻛﻦ ﻤﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻜﺎداة ﻠﻟﺘﻨﻣﻴﺔ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻟﺨﺼﻮﺻــﻴﺎت واﻵﻟﻴــﺎت اﻟﻤﺘﺤﻜﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻄــﻮر
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل:
ٔ
ﻤﺳﺎﻠﺔ اﻠﻣﺼﺎدر وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ اﻠﺤﺎﻠﻴﺔ وإﺸﻛﺎﻠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ:
ﻋﻟ ــﻰ اﻠﻣﺳ ــﺘﻮى اﻠﻣﻨﻬﺟ ــﻲ ﺗﺒﻟ ــﻮر ﻤﻮﻘ ــﻒ إزاء ﻘﻀ ــﻴﺔ ﻤﻮاﻜﺒ ــﺔ اﻠﻣﻨ ــﺎﻫﺞ
ٔ
ٔ
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ اﻠﻣﻌﺎﺻــﺮة ﻳﻌﺘﺒــﺮ ان اﻻﻃــﻼع ﻋﻟــﻰ اﺴــﺎﻠﻴﺐ اﻠﻛـﺘﺎﺑــﺔ اﻠﻣﻌﺎﺻــﺮة
وﻋﻟـ ـ ــﻰ ﻤﻛـﺘﺳـ ـ ــﺒﺎت اﻠﻌﻟـ ـ ــﻮم اﻹﻧﺳـ ـ ــﺎﻧﻴﺔ ﻘـ ـ ــﺪ ﻳﺳـ ـ ــﺎﻋﺪ ﻋﻟـ ـ ــﻰ إﻏﻨـ ـ ــﺎء ﻘ ـ ـ ـﺮاءة
اﻠﻮﺛــﺎﺋﻖ) ،(٢٤ﻠﻣــﺎ ﺗﺘﻴﺤــﻪ ﻠﻟﺘــﺎرﻳﺦ ﻤــﻦ ﻤﺟــﺎﻻت اﻠﺘﺮﻜﻴــﺐ  ،وﻤــﺎ ﺗﻔﺘﺤــﻪ ﻤــﻦ
ٓ
ٔ
اﻓﺎق) (٢٥ﺑﻞ إن اﻠﺒﻌﺾ ﻳﺮى ان اﻠﺘـﺎرﻳﺦ ﻻ ﻳﺘﺨـﺬ اﻠﺼـﻔﺔ اﻠﻌﻟﻣﻴـﺔ إﻻ ﻋﻨـﺪﻤﺎ
ٔ
ﻳﺳ ــﺘﻌﻴﻦ ﻤﻨﻬﺟﻴـ ــﺎ ﺑﻌﻟـ ــﻮم إﻧﺳـ ــﺎﻧﻴﺔ اﺧ ــﺮى ) ،(٢٦ﻤﻣـ ــﺎ ﺠﻌـ ــﻞ ﻤﻴﺷـ ــﻴﻞ دي
ﺴــﺮﻃﻮ ﻳﻗــﻮل":إن اﻠﻌﻣﻟﻴــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ ٔ -اي ﻋﻣــﻞ اﻠﻣــﺆرخٔ -اﺻــﺒﺤﺖ ﺑﻣﺜﺎﺑــﺔ
ٔ
ﻧﻗﺪ وﺗﻣﺤﻴﺺ ﻠﻣﻨﺎﻫﺞ اﻠﻌﻟﻮم اﻻﺧﺮى اﻠﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻠﺒﺷﺮﻳﺔ" ).(٢٧
ٔ
ورﻏﻢ اﺴﺘﻣﺮار إﻳﻣﺎن اﻠﻣـﺆرﺧﻴﻦ اﻠﺟـﺪد ﺑﺎﻫﻣﻴـﺔ اﻠﻮﺛﻴﻗـﺔ اﻠﻣﺨﺰﻧﻴـﺔ)،(٢٨
ﻓــﺈﻧﻬﻢ ﻳــﺪرﻜﻮن ﺠﻴــﺪأ ،اﻧ ــﻪ ﻻﺑــﺪ ﻤــﻦ اﻻﻋﺘﻣــﺎد ﻜ ــﺬﻠﻚ ﻋﻟــﻰ اﻠﻣﺼــﺎدر ﻏﻴــﺮ
اﻠﺮﺴــﻣﻴﺔ ﻤﺨﻄﻮﻃــﺎت ﻜﺎﻧــﺖ ٔام وﺛــﺎﺋﻖ ﺧﺎﺻــﺔ ،ﻠﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻟــﻰ ﺻــﻮرة ٔاﻜـﺜــﺮ
ٔ
ﻘﺮﺑﺎ ﻤﻦ اﻠﻮاﻘﻊ واﻜـﺜﺮ ﺗﻮازﻧﺎ ﻤﻦ اﻠﺼـﻮرة اﻠﺘـﻲ ﺗﻗـﺪﻤﻬﺎ ﻠﻨـﺎ اﻠﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻠﻣﺨﺰﻧﻴـﺔ
ٔ
وﺣﺪﻫﺎ ،وﻫﺬﻩ اﻠﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻫﻣﻴﺔ اﻠﻣﺼﺎدر ﻏﻴﺮ اﻠﺮﺴﻣﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻠـﻰ اﻠﺘﻮﺠـﻪ
اﻠﻣﺘﻌــﺪد اﻠﺘﺨﺼﺼــﺎت ﻠﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻠﺟﺪﻳــﺪ ،ﻜــﻞ ذﻠــﻚ ﻳﺳــﻣﺢ ﺑﺎﻠﻛﺷــﻒ ﻋــﻦ
ﻋ ـ ــﺪد ﻜﺒﻴ ـ ــﺮ ﻤ ـ ــﻦ اﻠﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ اﻠﻣﺤﻟﻴ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﻦ ﺠﻬ ـ ــﺔ ،واﻹﻘﺒ ـ ــﺎل ﻋﻟ ـ ــﻰ ﺗﺤﻗﻴ ـ ــﻖ
اﻠﻣﺨﻄﻮﻃــﺎت وﻧﺷ ــﺮﻫﺎ ﻤ ــﻦ ﺠﻬ ــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ) ،(٢٩وﻤــﻦ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻣﺼــﺎدر :ﻜـﺘ ــﺐ
ٔ
اﻻﻧﺳـﺎب واﻠﺤـﻮاﻻت اﻠﺤﺒﺳـﻴﺔ ،واﻠﻨـﻮازل اﻠﻔﻗﻬﻴــﺔ اﻠﺘـﻲ ﺗﻛﻣـﻦ ٔاﻫﻣﻴﺘﻬـﺎ ﻓــﻲ
ﻤﺳــﺎﻋﺪة اﻠﺒﺎﺣــﺚ ﻋﻟــﻰ ﻓﻬــﻢ اﻠﻮﺿــﻊ اﻻﺠﺘﻣــﺎﻋﻲ واﻻﻃــﻼع ﻋﻟــﻰ اﻠﻣﺷــﺎﻜﻞ
اﻠﻣﺎدﻳــﺔ واﻠﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ اﻠﺘــﻲ ﻋﺮﻓﻬــﺎ اﻠﻣﺟــﺎل اﻠﻣــﺪروس) ،(٣٠وﻜـﺘــﺐ اﻠ ــﺮﺣﻼت
اﻠﺤﺟﻴـ ــﺔ ٔاو اﻠﺤﺟﺎزﻳـ ــﺔ،اﻠﺘﻲ ﻤﻛﻨـ ــﺖ ﺑﻌـ ــﺾ اﻠﺒـ ــﺎﺣﺜﻴﻦ ﻤـ ــﻦ ﺗﺒـ ــﻴﻦ ﺑﻌـ ــﺾ
ﺠﻮاﻧﺐ اﻠﺤﻴﺎة اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ واﻠﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻠﻣﺟﺎل اﻠﻣﻌﺎﻠﺞ).(٣١
وإﻠــﻰ ﺠﺎﻧــﺐ اﻋﺘﻣــﺎد اﻠﻣــﺆرﺧﻴﻦ اﻠﺟــﺪد ﻋﻟــﻰ اﻠﻣﺼــﺎدر ﻏﻴــﺮ اﻠﺮﺴــﻣﻴﺔ،
ٔ
ﺴـﺎﻫﻣﻮا ﻜــﺬﻠﻚ ﻓـﻲ إﻋــﺎدة اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﻠﻟﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻻﺠﻨﺒﻴـﺔ  -ﻻﺴــﻴﻣﺎ ﺑﻌـﺪ ﺧﻔــﻮت
اﻠﺤﻣــﺎس اﻠــﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌــﺪ اﻠﺳــﺘﻴﻨﻴﺎت ﻤــﻦ اﻠﻗــﺮن اﻠﻣﺎﺿــﻲ -إذ ﻠــﻢ ﻳﻌــﺪ ﻳﻨﻈــﺮ
إﻠﻴﻬــﺎ ﻜﻣﺼ ــﺪر ﺛ ــﺎﻧﻮي ﻤﺳ ــﺎﻋﺪ ،ﺑ ــﻞ ٔاﺛﺒﺘ ــﺖ ﺑﻌ ــﺾ اﻠﺪراﺴ ــﺎت اﻠﻣﻨﺟ ــﺰة ٔان
ٔ
اﻠﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻻﺠﻨﺒﻴــﺔ إذا ﻤــﺎ اﺴــﺘﻌﻣﻟﺖ ﺑﻣــﺎ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻤــﻦ اﻠﺤﻴﻄــﺔ واﻠﺤــﺬر ،ﻘــﺪ
ﺗﺼ ــﺒﺢ ٔاﺴﺎﺴ ــﻴﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﻛﺷ ــﻒ ﻋ ــﻦ ﺑﻌ ــﺾ اﻠﺟﻮاﻧ ــﺐ ٔاو اﻠﺤﻗ ــﺐ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ
اﻠﺘﻲ ﻠﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﺎﻫﺘﻣﺎم ﻜﺎف ﻤﻦ ﻃﺮف اﻠﻣﺼﺎدر اﻠﺘﻗﻟﻴﺪﻳﺔ ).(٣٢
وﺗﻛـﺘﺳﻲ ﻜـﺘﺐ اﻠﺮﺣﻼت اﻻﺴﺘﻛﺷﺎﻓﻴﺔ ٔاﻫﻣﻴـﺔ ﺑﺎﻠﻐـﺔ ﻓـﻲ دراﺴـﺔ ﺗـﺎرﻳﺦ
اﻠﻣﻐـﺮب اﻠﺟﻬــﻮي ﻻﺴــﻴﻣﺎ ﺧـﻼل اﻠﻗــﺮن ١٩م ،ﺣﻴــﺚ ﻜﺎﻧـﺖ ﺗﻟــﻚ اﻠــﺮﺣﻼت
ٔ
ﺗــﺪﺧﻞ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻤﺨﻄﻄــﺎت ﺸــﻛﻟﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ﻤﻌﺮﻓــﺔ اﻠﻣﺟــﺎل اﻠﻣﺮﺣﻟــﺔ اﻻوﻠــﻰ
ٔ
واﻠﻼزﻤــﺔ ﻻي اﺣ ــﺘﻼل ﻻﺣــﻖ) ،(٣٣إﻻ ٔان ٔادق اﻠﻣﻌﻟﻮﻤ ــﺎت ﺣــﻮل اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ
ٔ
اﻠﻣﺤﻟــﻲ ﻋﺒــﺮ اﻠﻣﺼــﺎدر اﻻﺠﻨﺒﻴــﺔ ﺗــﺮد ﻓــﻲ اﻠﻮﺛــﺎﺋﻖ واﻠﻣﺮاﺴــﻼت اﻠﻌﺳــﻛﺮﻳﺔ
واﻠﺪﺑﻟﻮﻤﺎﺴﻴﺔ).(٣٤

ٔ
وﻘــﺪ ﻤﻛــﻦ اﻧﻔﺘــﺎح اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﻋﻟــﻰ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻠﻌﻟــﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ اﻻﺧــﺮى،
ٔ
ﻤ ــﻦ ﺗﺟ ــﺎوز اﻠﻣﻔﻬــﻮم اﻠﻀ ــﻴﻖ ﻠﻟﻮﺛﻴﻗ ــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ اﻠ ــﺬي ﻳ ــﺮى ان اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ﻻ
ﻳﻛـﺘﺐ إﻻ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺠﺪ اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻠﻣﻛـﺘﻮﺑﺔ ) .(٣٥وﻤــﻦ ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﻫــﺬا اﻻﻧﻔﺘــﺎح،
إﻘﺒ ـ ــﺎل اﻠﻣ ـ ــﺆرﺧﻴﻦ ﻋﻟ ـ ــﻰ اﺴ ـ ــﺘﻌﻣﺎل اﻠﻣﺮوﻳ ـ ــﺎت اﻠﻣﺤﻔﻮﻇ ـ ــﺔ واﻠﻣﺘﻮارﺛ ـ ــﺔ،
ٔ ٔ
ﻜﻣﺼﺪر ﻤﻦ اﻠﻣﺼﺎدر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ ) ،(٣٦ﻻﺴـﻴﻣﺎ ﺑﻌـﺪ اﻘﺘﻨـﺎﻋﻬﻢ ان"اي ﺗـﺎرﻳﺦ
ٔ
ٔ
اﺠﺘﻣــﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺒﺤــﺚ ﻓﻴــﻪ اﻠــﺪارس ﻋــﻦ اﻻﺧﺒــﺎر ﻤــﻦ اﻓــﻮاﻩ اﻠﺮﺠــﺎل ،ﻳﻛ ــﻮن
ٔ
ﺑﺎﻠﻀ ــﺮورة ﻧﺎﻘﺼ ــﺎ ﻤ ــﻦ ﺠﻬ ــﺔ ﻤ ــﺎ") ، (٣٧وان اﻠﻔﻬ ــﻢ اﻠﺟﻴ ــﺪ ﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺤﻴ ــﺎة
ٔ
اﻠﻴﻮﻤﻴــﺔ،ﻻ ﻳﻣﻛــﻦ ان ﻳــﺘﻢ دون اﻠﻟﺟــﻮء إﻠــﻰ اﻠﺒﺤــﺚ اﻠﻣﻴــﺪاﻧﻲ)،(٣٨ﻠﻛــﻮن
ٔ
اﻠﺜﻗﺎﻓــﺔ اﻠﺷــﻔﻬﻴﺔ اﺻــﺒﺤﺖ ﺗﺤﻈ ــﻰ ﺑﻣﻛﺎﻧــﺔ رﻓﻴﻌ ــﺔ واﻫﺘﻣــﺎم ﻤﺘﺰاﻳ ــﺪ ﺿ ــﻣﻦ
ٔ
اﻠﻣﺼـ ــﺎدر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ــﺔ،إذ ﻓـ ــﻲ ﻏﻴ ـ ــﺎب اﻠﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ اﻠﻣﻛـﺘﻮﺑ ـ ــﺔ ،اﺻـ ــﺒﺢ اﻠ ـ ــﻨﺺ
اﻠﺷﻔﻮي ﻳﺷﻛﻞ اﻠﺬاﻜﺮة اﻠﺟﻣﺎﻋﻴﺔ ﻠﻔﺌـﺔ اﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ،وﻳﻨـﺪرج ﻓـﻲ ﻫـﺬا
ٔ
ٔ
اﻠﺳــﻴﺎق،اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻣﺮوي،واﻻﺴ ــﺎﻃﻴﺮ،واﻠﺤﻛﺎﻳﺎت واﻻﻤﺜ ــﺎل ،(٣٩) ،...ﺛــﻢ
ٔ
ﻻن "وﻋ ــﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻌ ــﺎت ﺑﺘﺎرﻳﺨﻬ ــﺎ وﻫﻮﻳﺘﻬ ــﺎ  -ﻋﻟ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﻘ ــﻮل ﻤ ــﺎرك ﻓﻴ ــﺮو-
ٔ
ٔ
ﻻ ﻳﻨﺤﺼــﺮ ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺗﺤﻛﻴــﻪ ﻤــﻦ ﺴــﺮدﻳﺎت واﻤﺟــﺎد وﻤــﺎ ﺗﻔﺘﺨــﺮ ﺑــﻪ ﻤــﻦ اﺣــﺪاث
ووﻘـﺎﺋﻊ ﻤﺎدﻳـﺔ  ،ﻓﻬـﺬﻩ ﻜﻟﻬـﺎ ﻻ ﺗﺘﻌــﺪى ﻜﻮﻧﻬـﺎ إﺣـﺪى اﻠﻣﻼﺣـﻢ اﻠﺘـﻲ ﺗﺘﺷــﻛﻞ
ﻤﻨﻬ ــﺎ اﻠﻛـﺘﺎﺑـ ــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ــﺔ ،ﺑـ ــﻞ ﻫﻨـ ــﺎك ٔاﺸـ ــﻛﺎل ﺗﻌﺒﻴﺮﻳـ ــﺔ ٔاﺧـ ــﺮى ﺗﺟﺎﻫﻟﻬـ ــﺎ
ٔ
ﻤﺤﺘﺮﻓـ ـ ـ ــﻮ اﻠﺘ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ﻻﻤـ ـ ـ ــﺪ ﻃﻮﻳ ـ ـ ـ ــﻞ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫ ـ ـ ـ ــﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻣـ ـ ـ ــﻲ إﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤﺟ ـ ـ ـ ــﺎل
ٔ
اﺧﺘﺼﺎﺻـﺎﺗﻬﻢ،ﻜﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻻت واﻠﻣﻮاﺴــﻢ وﻤــﺎ ﻳﺮاﻓﻗﻬـﺎ ﻤــﻦ ﻃﻗــﻮس ،واﻻﻋﻴــﺎد
اﻠﻮﻃﻨﻴ ــﺔ واﻠﺪﻳﻨﻴ ــﺔ ،اﻠﺘ ــﻲ ﺗﺳ ــﺎﻫﻢ ﻓ ــﻲ ﺻ ــﻮغ وﻋ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺨﻲ ﻳﺨﺘﻟ ــﻒ ﻤ ــﻦ
ٔ
ﻤﺟﻣﻮﻋــﺔ اﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ إﻠــﻰ ٔاﺧــﺮى ،وﺗﻣﺜــﻞ ﻤﻟﺟــﺎ وﻤــﻼذا ﺑﺎﻠﻨﺳــﺒﺔ ﻠﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت
ٔ
اﻠﻣﻗﻬــﻮرة" -اي ﻤﻬﻣﺷــﻲ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ" -اﻠﺘــﻲ ﻳ ــﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺒﻬــﺎ وﻧﻔﻴﻬــﺎ ﻤــﻦ اﻠﻛـﺘﺎﺑ ــﺔ
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻠﻣﺆﺴﺳﺎﺗﻴﺔ اﻠﺮﺴﻣﻴﺔ" ).(٤٠
ٔ
ﺣﺪﻳﺜﺔ،ان اﻠﺘـﺎرﻳﺦ اﻠﺷـﻔﻮي ﻳﺳـﺘﻄﻴﻊ إﻠﻗـﺎء
وﻘﺪ ٔاﻇﻬﺮت ﻋﺪة دراﺴﺎت
ٔ
ٔ
اﻠﻀــﻮء ﻋﻟــﻰ ﺠﻮاﻧــﺐ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﻤﺜــﻞ اﻠــﺬاﻜﺮة ،واﻻﻤــﺔ ،واﻠﻬﻮﻳــﺔ ،وان ﻘﻴﻣــﺔ
ٔ
اﻠﺮواﻳ ــﺔ اﻠﺷ ــﻔﻬﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺟﻟ ــﻰ ﻓﻗ ــﻂ ﻓ ــﻲ اﻻﺣ ــﺪاث اﻠﻣﺎﺿ ــﻴﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﺗﻌﻛﺳ ــﻬﺎ
ﺑﺪﻘــﺔ،ﺑﻞ ﻓــﻲ اﻠﻌﻼﻘــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﻌﺒــﺮ ﻋﻨﻬــﺎ ﺑــﻴﻦ اﻠﻣﺎﺿــﻲ واﻠﺤﺎﺿــﺮ ،ﻓﻬــﻲ إذن
ٔ
ذاﻜ ـ ــﺮة ﺣﻴ ـ ــﺔ ،وﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ﺣﺎﻓ ـ ــﻞ ﺑﺎﻻﺣ ـ ــﺪاث ،ﺗﻮﺛ ـ ــﻖ ﻠﻔ ـ ــﯫت ﻤﻬﻣﺷ ـ ــﺔ ).(٤١
ٔ
وﺗﺘﺟﻟ ــﻰ ﻜ ــﺬﻠﻚٔ ،اﻫﻣﻴ ــﺔ اﻠﺮواﻳ ــﺔ اﻠﺷ ــﻔﻮﻳﺔ ﻜﻣﺼ ــﺪر ﺗ ــﺎرﻳﺨﻲ اﺻ ــﻴﻞ ﻤ ــﻦ
ﻤﺼــﺎدر اﻠﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ ،ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺗﺘﻴﺤــﻪ ﻠﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻤــﻦ إﻤﻛﺎﻧﻴــﺎت ﺗﺟﻌــﻞ
ٔ
ﻤﻨﻬـﺎ ﻧﺼـﺎ ﻻ ﻳﻗـﻞ ﻤﻛﺎﻧـﺔ وﻘﻴﻣـﺔ ﻋـﻦ ﺑـﺎﻘﻲ اﻠﻨﺼـﻮص اﻻﺧـﺮى .ﻓﻬـﻲ اﻠﻣﻛﻣــﻞ
ٔ
ٔ
اﻻﺴﺎﺴـ ــﻲ ﻠﻟﻨﺼـ ــﻮص واﻠﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ اﻻرﻜﻴﻮﻠﻮﺠﻴـ ــﺔ ﻠﻛﻮﻧﻬـ ــﺎ ﺗﻗـ ــﻮم ﺑﺘﻐﻄﻴـ ــﺔ ﻤ ـ ــﺎ
ﻳﻌﺘﺮﻳﻬـ ـ ــﺎ وﻳﺷـ ـ ــﻮﺑﻬﺎ ﻤـ ـ ــﻦ ﻧﻗﺎﺋﺺ،ﻜﻣـ ـ ــﺎ ﺑﺈﻤﻛﺎﻧﻬـ ـ ــﺎ ٔان ﺗﻗـ ـ ــﺪم وﺠﻬـ ـ ــﺔ ﻧﻈـ ـ ــﺮ
ﻤﻐــﺎﻳﺮة) .(42وﻫــﻲ ﻤﺼــﺪر ﺗــﺎرﻳﺨﻲ ٔاﺴﺎﺴــﻲ ﻳﻣﻛــﻦ اﻋﺘﻣــﺎدﻩ ﻓــﻲ إﻋــﺎدة ﺑﻨــﺎء
ﻤﺎﺿـﻲ اﻠﺷــﻌﻮب اﻠﺘــﻲ ﺗﻔﺘﻗــﺮ إﻠــﻰ رﺻــﻴﺪ ﻤﻛـﺘــﻮب "وﺗﻗــﺪس اﻠﻛﻟﻣــﺔ وﺗﻌــﻴﺶ
ﻓﻲ ﻋﺎﻠﻢ اﻹﺸﺎرة وﻓﻲ ﻤﻀﻣﻮن اﻠﺬاﻜﺮة اﻠﺟﻣﺎﻋﻴﺔ").(43
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١٠

دراﺳﺎت

ٔ
ﻜﻣــﺎ اﺴــﺘﻔﺎدت اﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴــﺔ ﻤــﻦ اﻧﻔﺘــﺎح اوﻠــﻲ ﻋﻟــﻰ ﺑﻌــﺾ
ٔ
ٔ
اﻠﻌﻟ ـ ــﻮم اﻻﺧ ـ ــﺮى ﻜﺎﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻠﻮﺠﻴ ـ ــﺎ ) ، (٤٤ﻤ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻻﺴ ـ ــﺘﻨﺎرة ﺑ ـ ــﺒﻌﺾ
ٔ
ٔ
ٔ
ادواﺗﻬ ــﺎ،ﻠﻔﻬﻢ ﻤﻣﺎرﺴ ــﺎت ﻳﻮﻤﻴـ ــﺔ او ﻋﻼﻘ ــﺎت ﺑ ــﻴﻦ اﻠﻗﺒﺎﺋـ ــﻞ،او ﺑ ــﻴﻦ ﻫـ ــﺬﻩ
ٔ
ٔ
اﻻﺧﻴـ ــﺮة واﻠﻣﺨﺰن،ﻤﻣـ ــﺎ ٔاﺛﺒـ ــﺖ ﻘﻴﻣﺘﻬـ ــﺎ ﻜـ ــﺎداة ﻹﺛ ـ ـﺮاء اﻠﺒﺤـ ــﺚ اﻻﺠﺘﻣـ ــﺎﻋﻲ
)ٔ (٤٥
واﻠﺘــﺎرﻳﺨﻲ ،ﻻن "اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﻠــﻴﺲ ﻓﻗــﻂ ﺣﻔ ـﺮا ﻓــﻲ اﻠﻮﺛﻴﻗــﺔ اﻠﻣﻛـﺘﻮﺑــﺔ،ﺑﻞ
ٔ
اﻳﻀــﺎ ﺗﺤﻗﻴــﻖ واﻠﺘﺤﻗﻴــﻖ ﻳﺳــﺘﻟﺰم اﻠﻨــﺰول إﻠــﻰ اﻠﻣﻴــﺪان ،واﻠﺜﻗﺎﻓــﺔ اﻠﺷــﻌﺒﻴﺔ
ٔ
ﻤﻴﺪان"،ﻓﻛﻣﺎ ﻳﻗﻮل ﺑﻮل ﻓﻴﻦ":ﺣﺘـﻰ واﻧـﺖ ﺗﺘﺟـﻮل ﻓـﻲ اﻠﺳـﻮق ﻘـﺪ ﺗﻟـﺘﻗﻂ
ٔ
إﺸ ــﺎرات ﺗﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ").(٤٦ﻠ ــﺬﻠﻚ ﻋﻟ ــﻰ اﻠﺒﺎﺣ ــﺚ ان ﻳﻨﺘﻗ ــﻞ ﻤﺒﺎﺸ ــﺮة إﻠ ــﻰ ﻫ ــﺬا
ٔ
اﻠﻣﻴــﺪان ﻠﻣﻌﺎﻳﺷــﺘﻪ ودراﺴــﺔ ﺗﻟــﻚ اﻠﻣﺟﺘﻣﻌــﺎت ﻋــﻦ ﻜـﺜــﺐ) ،(٤٧ﻻن "ﻘ ـﺮاءة
ٔ
اﻠﻣﺟﺘﻣﻌـﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﻴﺔ ﻋﻟـﻰ ﺿــﻮء ﻤـﻨﻬﺞ ﻋﻟــﻢ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ،اي اﺴــﺘﻗﺮاء اﻠﻮاﻘﻌــﺔ
ٔ
اﻠﺤﻀـﺎرﻳﺔ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ ﻤـﻦ ﺧـﻼل اﻠﻛـﺘـﺐ واﻠﻮﺛـﺎﺋﻖ واﻻرﺸـﻴﻒ،ﻻ ﺗﻛـﺘﻣــﻞ
إﻻ ﺑﺎﻋﺘﻣ ـ ــﺎد اﻠﻣـ ـ ــﻨﻬﺞ ٓاﻻﺧـ ـ ـ ٔ
ـﺮ،اي اﻠﻗ ـ ـ ـﺮاءة اﻻﺛﻨﻮﻠﻮﺠﻴـ ـ ــﺔ اﻠﺮاﻫﻨـ ـ ــﺔ ﻠﻣﻌـ ـ ــﺎﻧﻲ
ودﻻﻻت اﻠﺒﻨﻴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻠﺜﻗﺎﻓﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﺒ ـ ـ ـ ــﺮ ﺗﺤﻟﻴ ـ ـ ـ ــﻞ وﺗﻔﻛﻴ ـ ـ ـ ــﻚ رﻤ ـ ـ ـ ــﻮز ﻋﻨﺎﺻ ـ ـ ـ ــﺮﻫﺎ
ٔ
اﻠﻣﺳﺘﺘﺮة،ﻫﻛﺬا إذن ﻳﻟﺘﻗﻲ ﻋﻟﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻠﻮﺠﻴﺎ").(٤٨
ٔ
ٔ
وﺑﻔﻀﻞ اﻧﻔﺘﺎح اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻳﻀﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﻌﻟـﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ ،اﺻـﺒﺢ ﺑﺈﻤﻛـﺎن
ٔ
اﻠﻣــﺆرخ ان ﻳﺳــﺘﻌﻴﻦ ﺑﺘﻗﻨﻴﺎﺗﻬــﺎ ﻠﻴﺼــﻨﻊ وﺛــﺎﺋﻖ ﺠﺪﻳــﺪة ،ﻓﻴﻗــﻮم ﺑﺎﻠﻣﻗﺎﺑﻟــﺔ،
ٔ
وﻳﻀﻊ اﺴﺘﻣﺎرة ﻠﻴﺨﺮج ﻤﻦ ﻋﻣﻟﻪ ﺑﻣﺎدة ﺠﺪﻳﺪة) (٤٩ﻜﻣـﺎ ﻳﺳـﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﺴـﺎﻠﻴﺐ
ٔ
ﺗﻟ ــﻚ اﻠﻌﻟ ــﻮم ،ﻻﺴ ــﻴﻣﺎ ﻤﻨﻬ ــﺎ ٔاﺴ ــﻟﻮب اﻠﻌﻴﻨ ــﺔ ،واﻻﺴ ــﻟﻮب اﻠﻛﻣ ــﻲ ،ﺣﻴ ــﺚ
ﺑــﺪل ٔاﺧــﺬ ﻤﺟﻣﻮﻋــﺔ ﻜﺎﻤﻟــﺔ ﺑﻌــﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ،ﻳﻌﺘﻣــﺪ ﺠــﺰءا ﻤﻨﻬــﺎ ﻓﻗــﻂ ﻳﻣﺜــﻞ
ٔ
اﻠﻣﺟﻣ ــﻮع ،وﺑﺨﺼ ــﻮص اﻻﺴ ــﻟﻮب اﻠﻛﻣ ــﻲ ،ﻓﻬ ــﻮ ﻻ ﻳﺳ ــﺘﻐﻨﻲ ﻋ ــﻦ اﻠﻮﺛﻴﻗ ــﺔ
ٔ
ﻠﻛﻨــﻪ ﻳﺤــﺎول اﻠﻌﺜــﻮر ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻟ ــﻰ ﻤﻌﻄﻴــﺎت ﻤﺘﺷ ــﺎﺑﻬﺔ وﻤﻨﺳــﺟﻣﺔ ﻳﻣﻛ ــﻦ ان
ﺗﺷ ــﻛﻞ ﺣﻟﻗـ ـﺔ ٔاو ﺣﻟﻗ ــﺎت ،وﻠﻌ ــﻞ ٔاﻫ ــﻢ ﻤﺳ ــﺎﻫﻣﺔ ﻳﻗ ــﺪﻤﻬﺎ اﻠﻣ ــﻨﻬﺞ اﻠﻛﻣ ــﻲ
ﻠﻟﻮﺛﻴﻗﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻠﻣﺆرخ ﻫﻲ ﺿﻣﺎن اﻠﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ).(٥٠
وﻳﻣﻛـ ــﻦ ﻠﻟﻣـ ــﺆرخ ٔاﻳﻀـ ــﺎ ﺗﺤﻟﻴـ ــﻞ اﻠﻣﺤﺘـ ــﻮى وﺗﻌﻣﻴـ ــﻖ اﻠﻨﻗـ ــﺪ اﻠـ ــﺪاﺧﻟﻲ
ٔ
ﻠﻟﻮﺛﻴﻗــﺔ ﺑــﺎﻠﻟﺟﻮء إﻠــﻰ اﺴــﺎﻠﻴﺐ ﻋﻟﻣــﺎء اﻠــﻨﻔﺲ واﻻﺠﺘﻣــﺎع ﻠﺘﺤﻟﻴــﻞ ﻧﺼــﻮص
ٓ
واﻻراء اﻠﻣﺘﻀـﺎرﺑﺔ،واﻠﺮﻤﻮز
اﻠﻣﻗﺎﺑﻟﺔ ،واﻠﻣﻟﻔـﺎت اﻠﺼـﺤﺎﻓﻴﺔ ،واﻠﺘﺼـﺮﻳﺤﺎت
واﻠﺘﺮاﻜﻴﺐ،ﺑ ــﻞ ﻳ ــﺮى اﻠ ــﺒﻌﺾ ٔاﻧ ــﻪ ﻳﻣﻛ ــﻦ ﺗﺟ ــﺎوز ﻫ ــﺬا اﻠﻣﺳ ــﺘﻮى ﺑﻣﺤﺎوﻠ ــﺔ
ﻘﺮاءة ﻤﺎ وراء اﻠﻌﺒﺎرات واﻠﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻠﻮاردة ﻓﻲ اﻠﻨﺺ).(٥١
ٔ
وﻫﻛ ــﺬا ﻳﻣﻛـ ــﻦ اﻠﻗـ ــﻮل ،ﺑـ ــﺎن ﺗﺟـ ــﺪد اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ ﻓـ ــﻲ ﻓﻀـ ــﻮﻠﻪ وﻤﻨﺎﻫﺟـ ــﻪ
واﻠﺘﻨــﻮع اﻠﻬﺎﺋــﻞ ﻠﻟﻣﺼــﺎدر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ ،ﻜــﻞ ذﻠ ــﻚ ﺴــﻣﺢ ﻠﻟﻣــﺆرخ ﺑﺈﻤﻛﺎﻧﻴ ــﺔ
اﻠﺘﻌﺎﻤ ــﻞ ﻤ ــﻊ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻣﺼ ــﺎدر ﺣﺳ ــﺐ اﺧﺘﻴﺎراﺗ ــﻪ وﻜـﻔﺎءاﺗ ــﻪ وﻤﻌﺎﻠﺟﺘﻬ ــﺎ ﻤ ــﻦ
ﻤﻮاﻘ ـ ــﻊ ﻤﺘﻌـ ـ ــﺪدة :اﻘﺘﺼﺎد،ﺴﻮﺴـ ـ ــﻴﻮﻠﻮﺠﻴﺎ،إﺛﻨﻮﻠﻮﺠﻴﺎ ،(٥٢)...ﻤﻣـ ـ ــﺎ ﻤﻛـ ـ ــﻦ
اﻠﻬﺳـﺘﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴـﺔ ﻤــﻦ ٔان ﺗﺨﻄـﻮ ﺧﻄــﻮة ﻫﺎﻤـﺔ ﺗﻣﻛﻨـﺖ ﻋﻟــﻰ إﺛﺮﻫـﺎ ﻤــﻦ
اﻠﻛﺷﻒ ﻋﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﺠﺪﻳﺪة ﺸﻛﻼ وﻤﻀﻣﻮﻧﺎ ،وﻋـﻦ ﻤﻨﻄﻟﻗـﺎت ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﻧﺎﺑﻌـﺔ
ﻤ ــﻦ اﻠﻮاﻘ ــﻊ اﻠﻣﻐﺮﺑ ــﻲ) ،(٥٣ﻠﻛ ــﻦ رﻏ ــﻢ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻣﻛـﺘﺳ ــﺒﺎت اﻠﻣﺤﻗﻗ ــﺔ ،ﻓ ــﺈن
اﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﻣﺟﺎل ﺗﻌﺘﺮض ﺴﺒﻴﻟﻪ ﻋﺪة إﻜﺮاﻫﺎت.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻹﻛﺮﻫـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﺘــــﺮض ﺳـــﺒﻴﻞ اﻟﺒــــﺎﺣﺜﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻬﻮي:
ٔ
ﻳﻣﻛ ــﻦ ان ﻧﻣﻴ ــﺰ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬﻩ اﻹﻜﺮاﻫ ــﺎت ﺑ ــﻴﻦ ﻤﺷ ــﺎﻜﻞ ﻤﺮﺗﺒﻄ ــﺔ ﺑﺎﻧﻔﺘ ــﺎح
اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻟـﻰ اﻠﻌﻟـﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔٔ ،واﺧـﺮى ﺗﺤـﻮل دون ﺗﺤﻗﻴـﻖ ﺗﻌـﺎون ﻤﻬـﻢ
ٔ
اﻠﻄﺮﻓﻴﻦ،واﺧﻴ ـﺮا إﻜﺮاﻫ ــﺎت ذات ارﺗﺒ ــﺎط ﺑﺎﻠﺪراﺴ ــﺔ اﻠﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ﺑ ــﻴﻦ
ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ.
ٔ
ﺑﺨﺼﻮص اﻠﻨﻗﻄـﺔ اﻻوﻠـﻰ ،ورﻏـﻢ اﻠﺘﻄـﻮر اﻠﻛﻣـﻲ واﻠﻛﻴﻔـﻲ اﻠـﺬي ﻋﺮﻓﺘـﻪ
ٔ
اﻠﻣﻨـﺎﻫﺞ اﻠﻣﻌﺘﻣــﺪة ﻓـﻲ ﻜـﺘﺎﺑــﺔ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐـﺮب ﺧــﻼل اﻠﻌﻗـﻮد اﻻﺧﻴــﺮة ،ﻓﻗــﺪ
ﺗﺒﻟﻮر ﻤﻮﻘﻒ ﻳﻌﺘﺒـﺮ ٔان ﻤﻮاﻜﺒـﺔ اﻠﻣﻨـﺎﻫﺞ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ اﻠﻣﻌﺎﺻـﺮة ﺗـﺮف ﻻ ﻳﻼﺋـﻢ
وﺿ ــﻊ اﻠﻣ ــﺆرخ اﻠﻣﻐﺮﺑ ــﻲ ،اﻠ ــﺬي ﻻ ﻳـ ـﺰال ﻳﻌ ــﺎﻧﻲ ﻤ ــﻦ ﻘﻟ ــﺔ وﺴ ــﺎﺋﻞ اﻠﻌﻣ ــﻞ
ٔ
اﻻﺴﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺔ،وﻏﻴﺎب اﻠﻈ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوف اﻠﻣﻄﻟﻮﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺣﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺚ اﻠﺘﺟﻬﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰ
واﻻﻋﺘﻣﺎدات).(٥٤
ٔ
ﻫﻨﺎك إﺸﻛﺎﻠﻴﺔ اﺧﺮى ،وﻫـﻲ اﻠﺘـﻲ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻤﻨﻬـﺎ اﻠﻌﻟـﻮم اﻹﻧﺳـﺎﻧﻴﺔ وﻤﻨﻬـﺎ
اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ ،وﻫـ ــﻲ ﺗﺟﺮﻳـ ــﺪﻫﺎ ﻤ ـ ــﻦ اﻠﺼـ ــﻔﺔ اﻠﻌﻟﻣﻴـ ــﺔ) ،(٥٥وإن ﻜﺎﻧـ ــﺖ ﺑﻌ ـ ــﺾ
اﻠﺪراﺴــﺎت ﺗــﺮى ٔان اﻜـﺘﺳــﺎب ﻜــﻞ واﺣــﺪ ﻤــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻠﻌﻟــﻮم ﻠﻟﺼــﻔﺔ اﻠﻌﻟﻣﻴــﺔ
ٔ
ﻳﻛﻣ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﺗﻌﺎﻤﻟ ــﻪ ﻤ ــﻊ اﻠﻌﻟ ــﻮم اﻻﺧ ــﺮى،وﻧﻔﺲ اﻠﺷ ــﻲء ﺑﺎﻠﻨﺳ ــﺒﺔ ﻠﻟﺘ ــﺎرﻳﺦ
ٔ
اﻠﺬي ﺴﻌﻰ ﻤﻨـﺬ زﻤـﻦ ﻠـﻴﺲ ﺑﺎﻠﻗﺼـﻴﺮ إﻠـﻰ اﻜـﺘﺳـﺎب ﻫـﺬﻩ اﻠﺼـﻔﺔ ،واﺻـﺒﺢ ﻻ
ٔ
ﻏﻨــﻰ ﻠــﻪ ﻋــﻦ اﻠﺘﻌــﺎون ﻤــﻊ ﺑــﺎﻘﻲ اﻠﻌﻟــﻮم اﻹﻧﺳــﺎﻧﻴﺔ اﻻﺧﺮى،واﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــﻦ
ﻤﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﻗﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﺒﺤﺚ ﻠﺒﻟـﻮغ ﺠﻮاﻧـﺐ ﻫﺎﻤـﺔ ﻤـﻦ اﻠﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اﻠﺘـﻲ
ﻳﺪرﺴﻬﺎ ).(٥٦
ٔاﻤ ــﺎ ﻓﻴﻣ ــﺎ ﻳﺘﻌﻟ ــﻖ ﺑﺎﻹﻜﺮاﻫ ــﺎت ذات اﻠﺼ ــﻟﺔ ﺑﺤ ــﺪود ﻤﺳ ــﺎﻫﻣﺔ اﻠﻌﻟ ــﻮم
اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻗ ــﺪم اﻠﺒﺤ ــﺚ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺨﻲ وإﻤﻛﺎﻧﻴ ــﺔ ﺗﺤﻗﻴ ــﻖ ﺗﻌ ــﺎون ﺑ ــﻴﻦ
ٔ
اﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻓﻴﻣﻛﻦ ان ﻧﺟﻣﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﻨﻗﻂ اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ:
 ﻤﺷــﻛﻞ ﻤﻨﻬﺟــﻲ ﻳﺘﺟﻟــﻰ ﻓــﻲ ﻜــﻮن اﻠﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ اﻠﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻤــﻦ ٔاﻫــﻢ ٔادوت
ٔ ٔ
اﻠﻌﻟــﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﻤــﻦ ﺸــﺎﻧﻬﺎ ان ﺗﺳ ــﺎﻋﺪ اﻠﻣــﺆرخ ﻋﻟــﻰ ﺗﻮﺴ ــﻴﻊ
ٔ
ﻧﻄــﺎق ﻃ ــﺮح اﻻﺴ ــﺌﻟﺔ ﻋﻟ ــﻰ اﻠﻨﺼــﻮص) ،(٥٧ﻫ ــﻲ ﻤﻔ ــﺎﻫﻴﻢ ﺻ ــﻴﻐﺖ ﻓ ــﻲ
اﻠﻐ ــﺮب وﻏﻴ ــﺮ ﺻ ــﺎﻠﺤﺔ ﻠﻣﻌﺎﻠﺟ ــﺔ واﻘ ــﻊ اﻠﻣﺟﺘﻣ ــﻊ اﻠﻣﻐﺮﺑ ــﻲ ،ﻓﻣﻔ ــﺎﻫﻴﻢ
اﻠﺪوﻠﺔ،اﻠﻄﺒﻗ ـ ــﺔ،اﻹﻘﻄﺎع،ﻧﻣﻂ اﻹﻧﺘﺎج،اﻠﺒﻮرﺠﻮازﻳـ ـ ــﺔ،...ﻠـ ـ ــﻴﺲ ﻠﻬـ ـ ــﺎ
ﻧﻔــﺲ اﻠﻣــﺪﻠﻮل ﻓــﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻌــﻴﻦ ،ﻤﻣــﺎ ﻳﻄــﺮح إﺸــﻛﺎﻠﻴﺔ ﺿــﺒﻂ وﺗﺤﺪﻳــﺪ
ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻣﻔ ــﺎﻫﻴﻢ وﻤﻨﻄﻟﻗ ــﺎت اﻠﺘﻔﻛﻴ ــﺮ ،ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﺧ ــﺘﻼف اﻠﻣ ــﺪارس
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ وﺗﻨــﻮع اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻓﻬــﻢ اﻠﻣﺎﺿــﻲ ٔاو ﻓــﻲ إﻋــﺎدة ﺑﻨﺎﺋــﻪ ﺑﻨــﺎء
ﻤﺘﺮاﺻــﺎ) ،(٥٨وﻠﻌــﻞ ﻫــﺬا ﻤــﺎ ﺠﻌــﻞ ﺑﻌــﺾ اﻠﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ اﻠﻣﻐﺎرﺑــﺔ اﻠــﺬﻳﻦ
ٔاﻧﺟــﺰوا دراﺴــﺎت ﻤﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴــﺔ ﻤﻬﻣــﺔ ﻳﺘﺤﻔﻈــﻮن ﻓــﻲ اﺴــﺘﻌﻣﺎل ﻋــﺪد ﻤــﻦ
ٓ
ٔ
ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  -ﻜﺎﺣﻣﺪ اﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ،(٥٩)-ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻘﺘـﺮح اﻠـﺒﻌﺾ اﻻﺧـﺮ
ﺣــﻼ وﺴــﻄﺎ ﻠﻼﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــﻦ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻠﻌﻟــﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ اﻠﻐﺮﺑﻴــﺔ،وﻫﻮ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻠﺘﻗﻨﻴﺎت وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺟﺘﻣﻌﻨﺎ  -رﻏـﻢ ٔاﻧﻬـﺎ ﺑـﺪورﻫﺎ ﻠﻴﺳـﺖ
ﺑﺮﻳﺌﺔ وﻤﺤﺎﻳﺪة،ﻠﻛﻦ ﺑﺈﻤﻛﺎﻧﻬﺎ ٔان ﺗﺳـﺎﻋﺪ ﻋﻟـﻰ ﺗﻗـﺪم اﻠﺒﺤـﺚ اﻠﺘـﺎرﻳﺨﻲ
اﻠﻣﻐﺮﺑـ ـ ـ ـ ــﻲ -وﺑﻨـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻤﻔـ ـ ـ ـ ــﺎﻫﻴﻢ ﺗﺳـ ـ ـ ـ ــﺘﺟﻴﺐ ﻠﺨﺼﻮﺻـ ـ ـ ـ ــﻴﺔ اﻠﻣﺟﺘﻣـ ـ ـ ـ ــﻊ
اﻠﻣﻐﺮﺑﻲ) ،(٦٠ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر زﻤﻨﻲ وﻤﻛﺎﻧﻲ ).(٦١
ٔ
 ارﺗﺒـﺎط اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ارﺗﺒﺎﻃــﺎ وﺛﻴﻗــﺎ ﺑــﺎﻠﺰﻤﻦ ﻻﻧــﻪ ﻳــﺪرس اﻠﻣﺎﺿــﻲ ،واﺧــﺘﻼف
ٔ
زﻤـ ــﻦ اﻠﺳﻮﺴ ـ ــﻴﻮﻠﻮﺠﻲ ﻋ ـ ــﻦ زﻤ ـ ــﻦ اﻠﻣـ ــﺆرخ،زﻤﻦ اﻻول ﻤﺘﻌ ـ ــﺪد ،ﻜ ـ ــﻞ
ﺣﻗﻴﻗﺔ اﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﺗﻔﺮز زﻤﻨﻬﺎ،ﺑﻴﻨﻣﺎ اﻠـﺰﻤﻦ اﻠﺘـﺎرﻳﺨﻲ ﻳﺳـﻴﺮ ﻓـﻲ اﺗﺟـﺎﻩ ﻻ
ﻳﻨﻌﻛﺲ وﻻ ﻳﺘﻮﻘﻒ).(٦٢
وﺑــﺬﻠﻚ ﻳﺘﻀـ ٔ
ـﺢ،ان اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــﻦ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻠﻌﻟــﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ ﺗﻮاﺠــﻪ
ﻋﻗﺒ ــﺔ ٔاﺴﺎﺴ ــﻴﺔ،إذ ﻜﻟﻣ ــﺎ رﺠﻌﻨ ــﺎ إﻠ ــﻰ اﻠﻣﺎﺿ ــﻲ ﻜﻟﻣ ــﺎ ﺗﻀ ــﺎءﻠﺖ ﻘﻴﻣ ــﺔ ﺗﻟ ــﻚ
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١١

دراﺳﺎت

اﻗﺘﺮاﺣـــﺎت ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﻛﻔﻴﻠـــﺔ ﺑـــﺄن ﺗﺴـــﺎﻋﺪ ﻋﻠـــﻰ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ،وﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔـﻪ
ﻛـــــﺄداة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـــــﺔ ﻟﻜﺴـــــﺐ رﻫـــــﺎن اﻟﺤﺎﺿـــــﺮ
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ:
ٔ
ٔ ٔ
اﻋﺘﻗــﺪ ان ﻤﻮﺿــﻮع اﻻﻫﺘﻣــﺎم ﺑﺘــﺎرﻳﺦ اﻠﻬﻮﻳــﺔ اﻠﺟﻬﻮﻳــﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔــﻪ ﻜــﺎداة
ﻠﻟﺘﻨﻣﻴــﺔ ﻠﻛﺳ ــﺐ رﻫ ــﺎن اﻠﺤﺎﺿــﺮ واﻠﻣﺳ ــﺘﻗﺒﻞٔ ،اﺻ ــﺒﺢ ﻳﻔ ــﺮض ﻧﻔﺳ ــﻪ ﺑﻗــﻮة
ٔ
ﻧﻈﺮا ﻠﻮﻋﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻌﺎت ﺑﺘﺎرﻳﺨﻬـﺎ وﻫﻮﻳﺘﻬـﺎ،وﻻن اﻠﺟﻬﻮﻳـﺔ ﻜﺎﺧﺘﻴـﺎر ﺴﻴﺎﺴـﻲ
ٔ
ٔ
اﺻـ ــﺒﺤﺖ ﺗﻣﺜـ ــﻞ اﻠﺮﻜﻴـ ــﺰة اﻻﺴﺎﺴـ ــﻴﺔ واﻠﻣﺟـ ــﺎل اﻠﺨﺼـ ــﺐ ﻠﺘﺤﻗﻴـ ــﻖ ﺗﻨﻣﻴـ ــﺔ
اﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ وﺛﻗﺎﻓﻴـﺔ ﻤﻨﺳـﺟﻣﺔ وﻤﺘﻮازﻧ ٔ
ـﺔ،واداة ﻠﺘﺟـﺎوز ﻜـﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ
اﻠﻣﺷــﺎﻜﻞ اﻠﻣﻄﺮوﺣــﺔ ﻠــﺬﻠﻚ ﻻﺑــﺪ ﻤــﻦ اﺗﺨــﺎذ اﻹﺠ ـﺮاءات واﻠﺘــﺪاﺑﻴﺮ اﻠﻌﻣﻟﻴــﺔ
اﻠﻛـﻔﻴﻟﺔ ﺑﺘﺮﺠﻣﺔ ﻫﺬا اﻠﻬﺪف إﻠﻰ واﻘﻊ ﻤﻟﻣﻮس .وﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻻﻘﺘﺮاﺣـﺎت اﻠﺘـﻲ
ٔ
ﻳﻣﻛــﻦ ان ﻧﺘﻗــﺪم ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬا ﻹﻃــﺎر :ﺿــﺮورة ﺧﻟــﻖ ﻠﺟﻨــﺔ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻬــﻮي
ٔ
ﻤﻛﻮﻧــﺔ ﻤــﻦ ﻤﻣﺜﻟ ــﻲ اﻠﻬﻴ ــﯫت واﻻﻃ ـﺮاف اﻠﻣﺳــﺆوﻠﺔ واﻠﻔﺎﻋﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﺟﻬ ــﺔ،
ﺗﺳﻨﺪ إﻠﻴﻬﺎ اﻠﻣﻬﺎم اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ:
 اﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻬﻮﻳﺔ اﻠﺟﻬﻮﻳﺔ .
 إﻋﻄﺎء ﻘﻴﻣﺔ ﻠﻟﺬاﻜﺮة اﻠﺟﻬﻮﻳﺔ.
 اﻠﻌﻣ ــﻞ ﻋﻟ ــﻰ اﻠﺤﻔ ــﺎظ ﻋﻟ ــﻰ اﻠﺘـ ـﺮاث واﻠﺜﻗﺎﻓ ــﺔ اﻠﺷ ــﻌﺒﻴﺔ اﻠﻣﺤﻟﻴ ــﺔ،
وﺗﺘﺒ ــﻊ واﺴ ــﺘﻨﺒﺎط ﻤ ــﺎ ﻳﺨﺘﺰﻧﺎﻧ ــﻪ ﻤ ــﻦ ﻤﺆﺸـ ـﺮات ودﻻﻻت ﺣﻀ ــﺎرﻳﺔ
ﻏﻣﻴﺳﺔ.
ٔ
وﻠﺘﺤﻗﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻻﻫﺪاف ،ﻳﻨﺒﻐﻲ:
ٔ
 اﻠﻗﻴﺎم ﺑﺎﺑﺤﺎث ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﻬﻢ اﻠﺟﻬﺔ.
 ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﺗﻈــﺎﻫﺮات ﺛﻗﺎﻓﻴــﺔ ﻋﻟــﻰ ﺸــﻛﻞ ﻧــﺪوات ٔواﻳــﺎم دراﺴــﻴﺔ ﺣــﻮل
ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻬﺔ ﻠﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺬاﻜﺮﺗﻬﺎ.
ٔ
ٔ
 ﻧﺷﺮ ﻫﺬﻩ اﻻﻋﻣﺎل ﻠﺘﻌﻣﻴﻢ اﻠﻔﺎﺋﺪة وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺷﻄﺔ.
وﺑﻣ ـ ـ ــﺎ ٔان اﻠﺟﺎﻤﻌـ ـ ـ ــﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴ ـ ـ ــﺔ ،ﺗﺷـ ـ ـ ــﻛﻞ ٔاداة ﻠﻟﺘﻛ ـ ـ ــﻮﻳﻦ واﻠﺒﺤـ ـ ـ ــﺚ
ٔ
واﻠﻨﻬــﻮض ﺑــﺎﻠﻌﻟﻢ واﻠﺜﻗﺎﻓــﺔ ،وﺗﻟﻌــﺐ دورا ﺑــﺎﻠﻎ اﻻﻫﻣﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺻــﻴﺎﻧﺔ اﻠﺘ ـﺮاث
اﻠﺜﻗ ــﺎﻓﻲ واﻠﻗ ــﻴﻢ اﻠﺮوﺣﻴ ــﺔ واﻠﻣﻗﻮﻤ ــﺎت اﻠﺤﻀ ــﺎرﻳﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﻫ ــﻲ ﻋﻣ ــﺎد اﻠﻬﻮﻳ ــﺔ
اﻠﻮﻃﻨﻴــﺔ ،وﻧﻈ ـﺮا ﻹﺴــﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓــﻲ اﻠﻣﺟﻬــﻮد اﻠﺘﻨﻣــﻮي اﻠــﺬي ﺗﻌﺮﻓــﻪ اﻠــﺒﻼد ﻓــﻲ
ﺸــﺘﻰ اﻠﻣﺟــﺎﻻت ،ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﺒﻗــﻰ اﻠﻗﻨــﺎة اﻠﻔﺎﻋﻟــﺔ اﻠﺘــﻲ ﻳﻣﻛــﻦ ٔان ﺗﻀــﻄﻟﻊ ﺑــﺪور
إﻳﺟﺎﺑﻲ وﻫﺎم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر.
ٔ
ﻠــﺬﻠﻚٔ ،اﻘﺘــﺮح ﺧﻟــﻖ ﻤﺳــﻟﻚ "ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗﺎدﻠــﺔ -ازﻳــﻼل"ﺑﺮﺣــﺎب اﻠﻛﻟﻴــﺔ،
ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻗﻴﻖ ﺗﻗﺎرب ﺑﻴﻦ ﻤﻛﻮﻧﺎت ﺛﻼﺛﺔ ،وﻫـﻲ اﻠﺘﻛـﻮﻳﻦ اﻠﺟـﺎﻤﻌﻲ واﻠﺒﺤـﺚ
اﻠﻌﻟﻣــﻲ واﻠﺘﻨﻣﻴــﺔ،ﺑﺎﻠﺘﺮﻜﻴﺰ ﻋﻟــﻰ ﺗﻛﻮﻳﻨــﺎت ﺗﻬــﺘﻢ ﺑﺎﻠﺒﺤــﺚ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻬــﺔ
ﻤـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﻘ ـ ـ ـﺮاءة ﻓـ ـ ــﻲ ﻤﺼـ ـ ــﺎدرﻩ ،وﺑﺤـ ـ ــﺚ ﻓـ ـ ــﻲ ﻤﻣﻴﺰاﺗـ ـ ــﻪ اﻻﻘﺘﺼـ ـ ــﺎدﻳﺔ
واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓﻴــﺔ واﻠﻌﻣﺮاﻧﻴﺔ،ﻻﺴــﻴﻣﺎ ٔوان ﺠﻬــﺔ ﺗﺎدﻠــﺔ ٔازﻳــﻼل ﻏﻨﻴــﺔ
ﻤـ ـ ــﻦ ﺣﻴـ ـ ــﺚ ﻤﺼـ ـ ــﺎدرﻫﺎ اﻠﺼـ ـ ــﺎﻤﺘﺔ واﻠﻨﺎﻃﻗـ ـ ــﺔ واﻠﻣﻛـﺘﻮﺑـ ـ ــﺔ،ﻳﻣﻛﻨﻬﺎ إذا ﻤـ ـ ــﺎ
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اﻠﻌﻟ ـ ـ ـ ــﻮم ﺑﺎﻠﻨﺳ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ﻠﻟﻣ ـ ـ ـ ــﺆرخ ،ﺴ ـ ـ ـ ــﻮاء ﻋﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤﺳ ـ ـ ـ ــﺘﻮى ﺗ ـ ـ ـ ــﻮﻓﺮ اﻠﻮﺛ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻖ
ٔ
واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت،او ﻋﻟﻰ ﻤﺳﺘﻮى اﺧﺘﻼف اﻠﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واﻠﻗﻴﻢ).(٦٣
 ﻧﺳــﺒﻴﺔ اﻠﻨﻣــﺎذج وﺿــﻴﻖ اﻠﻨﻈﺮﻳــﺎت" :ﻓــﺎﻠﻌﻟﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ ﺗﺳــﻌﻰ إﻠــﻰ
ٔ
وﺿـ ــﻊ ﻘـ ــﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺎﺴـ ــﻴﺲ ﻧﻈﺮﻳـ ــﺎت ،ﻠﻛـ ــﻦ ﻻ اﻹﻧﺳـ ــﺎن وﻻ اﻠﻣﺟﺘﻣ ـ ــﻊ
ﻤﺒﻨﻴـ ــﺎن ﻤﺜـ ــﻞ اﻠﻨﻈﺮﻳـ ــﺔ ،ﻓﺤﻴـ ــﺚ وﺠـ ــﻮد اﻹﻧﺳـ ــﺎن،وﻫﻮ ﻜـ ــﺬﻠﻚ ﻓـ ــﻲ
اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ،ﻻ ﻤﺟــﺎل ﻠﻮﺿــﻊ ﻘــﻮاﻧﻴﻦ وﻧﻈﺮﻳﺎت،ذﻠــﻚ ٔان اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ٔاوﺴــﻊ
ٔ
ﻤﻦ ان ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ).(٦٤
ٔ
ٔ
ٔ
 ﻘﺼﻮر اﻻﺴﻟﻮب اﻠﻛﻣﻲ :ذﻠﻚ اﻧﻪ ﺑـﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻣـﺎ ﺣﻗﻗـﻪ ﻫـﺬا اﻻﺴـﻟﻮب ﻤـﻦ
ﺗﻗ ــﺪم ﻓ ــﻲ ﻤﺟ ــﺎل اﻠﺒﺤ ــﺚ اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺨﻲ ،وﻻﺴ ــﻴﻣﺎ ﻤ ــﻦ ﺣﻴ ــﺚ ﺿـ ــﺨﺎﻤﺔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻌﻄﻴـ ـ ــﺎت اﻠﻌﺪدﻳـ ـ ــﺔ ،ﻳﻣﻛـ ـ ــﻦ ان ﻧﺘﺳـ ـ ــﺎءل ﻫـ ـ ــﻞ ﺗﺷـ ـ ــﻛﻞ اﻻرﻘـ ـ ــﺎم
ٓ
ٔ
ٔ
واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻤﻌﻄـﻰ ﻤﻮﺿـﻮﻋﻴﺎ؟ اﻻ ﻳﻣﻛـﻦ ان ﺗﻛـﻮن ذات ﺻـﻟﺔ ﺑـﺎراء
ٔاو ﺗﻗﻴﻴﻢ ٔاو ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻠﻣﺟﻣﻮﻋﺔ ﻤﻌﻗﺪة ﻤﻦ اﻠﻗﺮارات واﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ؟
ٔ
اﻠﺤﻗﻴﻗـ ـ ــﺔ ان اﻠﻣـ ـ ــﻨﻬﺞ اﻠﻛﻣـ ـ ــﻲ ﻋﻨـ ـ ــﺪﻤﺎ ﻳﺘﺟﺎﻫـ ـ ــﻞ اﻠﺟﻮاﻧـ ـ ــﺐ اﻠﻛﻴﻔﻴـ ـ ــﺔ
ٔ
واﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ،ﻻ ﻳﻣﻛﻦ ان ﻳﻛﻮن إﻻ ﻧﺎﻘﺼﺎ ).(٦٥
 ﻋــﻮدة اﻻﻫﺘﻣــﺎم ﺑﺎﻠﺤــﺪث :ﻠﻗــﺪ ﻜــﺎن اﻻﻧﻔﺘــﺎح ﻋﻟــﻰ اﻠﻌﻟــﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ
ﻧﺘﻴﺟـ ــﺔ وﺴـ ــﺒﺒﺎ ﻓـ ــﻲ ٓان واﺣـ ــﺪ ﻠﺘﺟـ ــﺎوز اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ اﻹﺧﺒـ ــﺎري واﻻﻫﺘﻣـ ــﺎم
ٔ
ٔ
ﺑﺎﻠﺤ ــﺪث،ﻠﻛﻦ اﺗﻀ ــﺢ ان اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ﻻ ﻳﻣﻛﻨـ ــﻪ ان ﻳﺮﻜ ــﺰ اﻫﺘﻣﺎﻤ ــﻪ ﻋﻟـ ــﻰ
اﻠﺒﻨﻴـ ــﺎت وﻳﺘﺟﺎﻫـ ــﻞ اﻠﺤـ ــﺪث اﻠـ ــﺬي ﻻ ﺗﺳـ ــﺘﻄﻴﻊ اﻠﻌﻟـ ــﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـ ــﺔ
ٔ
ٔ
إدﻤﺎﺠ ـ ــﻪ ﺿ ـ ــﻣﻦ اﻫﺘﻣﺎﻤﻬ ـ ــﺎ،ﻤﻊ اﻧ ـ ــﻪ ﺠ ـ ــﺰء ﻤﻬ ـ ــﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﺣﻴ ـ ــﺎة اﻻﻓ ـ ـ ـﺮاد
واﻠﻣﺟﺘﻣﻌﺎت.
ٔ
وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻇﺎﻫﺮة ﻋـﻮدة اﻠﺤـﺪث ﺑـﺎﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﻌﺎﺻـﺮ اﻠـﺬي اﺻـﺒﺢ ﻳﻔـﺮض
اﻠﺤﺪث ﻋﻟﻰ ﻤﺳﺘﻮى ﻋﺎم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺴﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ).(٦٦
 ﺧﻄﻮرة اﻧﻗﺳﺎم اﻠﺘﺎرﻳﺦ إﻠﻰ ﻋﻟﻮم اﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ :ﺑﺤﻴـﺚ ﻫﻨـﺎك ﺗﺨـﻮف ﻤـﻦ
ٔ
ان ﻳــﺆدي ﺗﻬﺎﻓــﺖ اﻠﻣــﺆرﺧﻴﻦ ﻋﻟــﻰ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻠﻌﻟــﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ وﺗﺒﻨﻴﻬــﺎ
دون روﻳ ـ ـ ــﺔ وﺗﻔﻛﻴ ـ ـ ــﺮ ،إﻠ ـ ـ ــﻰ اﺧﺘﻔ ـ ـ ــﺎء اﻠﻄ ـ ـ ــﺎﺑﻊ اﻠﺘ ـ ـ ــﺎرﻳﺨﻲ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗﻟ ـ ـ ــﻚ
اﻠﺪراﺴﺎت،ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻨـﺎك ﺗـﺎرﻳﺦ اﻘﺘﺼـﺎدي،وﺗﺎرﻳﺦ دﻳﻣﻐﺮاﻓـﻲ ٔاو
دﻳﻣﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ،وﺗﺎرﻳﺦ اﺠﺘﻣﺎﻋﻲ.(٦٧)...
ورﻏ ــﻢ ﻫ ــﺬﻩ اﻹﻜﺮاﻫ ــﺎت ،ﻳﻣﻛ ــﻦ اﻠﻗ ــﻮل ٔان اﻠﻣﻛﺳ ــﺐ اﻠﺟﺪﻳ ــﺪ اﻠ ــﺬي
ﺣﻗﻗــﻪ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﻤــﻦ ﺧــﻼل اﻧﻔﺘﺎﺣ ــﻪ ﻋﻟــﻰ اﻠﻌﻟــﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ ﻳﺘﺟﻟــﻰ ﻋﻟ ــﻰ
ٔ
ﻤﺳﺘﻮى اﻠﺘﻗﻨﻴﺎت واﻠﻣﻨـﺎﻫﺞ ﺑﺎﻻﺴـﺎس) .(٦٨وﻤـﻊ ذﻠـﻚ ،ﻓـﺈن اﻠﻣـﺆرخ إذا ﻠـﻢ
ﻳﻀــﻊ ﻓــﻲ اﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻤﺎدﺗــﻪ،وﻠﻢ ﻳﺘﺳــﻟﺢ ﺑــﺎﻠﻨﻈﺮة اﻠﺟﺪﻠﻴــﺔ ،وﻳﻌﺘﺒــﺮ
ﺗﻟ ــﻚ اﻠﻌﻟ ــﻮم ﻋﻟﻮﻤ ــﺎ ﻤﺳ ــﺎﻋﺪة وﻠﻴﺳ ــﺖ ﻋﻟﻮﻤ ــﺎ ﺗﺤ ــﻞ ﻤﺤ ــﻞ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ،ﻓﻣﻦ
اﻠﻣﻣﻛﻦ ٔان ﻳﻗﺪم ﺗﻨﺎزﻻت ﺑﺪل ٔان ﻳﺤﻗﻖ ﻤﻛﺎﺴﺐ.
ٔ
اﻤﺎ ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺘﻌﻟـﻖ ﺑﺎﻠﻌﻣـﻞ اﻠﻣﻮﻧـﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻓـﻲ ﺣـﺪ ذاﺗـﻪ ،ﻓﻬـﻮ ﺑـﺪورﻩ ﻳﻄـﺮح
ٓ
ﻋﺪة ﻤﺷﺎﻜﻞ ،ﻧﻮردﻫﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﺷﻛﻞ اﻻﺗﻲ:
ٔ
 اﻘﺘﻨ ــﺎع اﻠﻣ ــﺆرﺧﻴﻦ اﻠﺟ ــﺪد ٔان اﻠﺪراﺴ ــﺎت اﻠﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴ ــﺔ اﻠﺘ ــﻲ اﻧﺟ ــﺰت
ﺗﺒﻗ ـ ــﻰ ﺠﺰﺋﻴ ـ ــﺔ وﻤﺤﺼـ ــﻮرة ﻓ ـ ــﻲ اﻠﺰﻤ ـ ــﺎن واﻠﻣﻛ ـ ــﺎن،وﻻ ﺗﺳ ـ ــﻣﺢ ﺑﻄ ـ ــﺮح
ﺗﻔﺳـ ـ ــﻴﺮات ﻋﻟـ ـ ــﻰ ﻤﺳـ ـ ــﺘﻮى اﻠـ ـ ــﻮﻃﻦ ﻜﻛـ ـ ــﻞ ٔاوﻋﻟـ ـ ــﻰ ﻤﺳـ ـ ــﺘﻮى اﻠ ـ ـ ــﺰﻤﻦ
اﻠﻄﻮﻳﻞ).(٦٩
 ﻤﺷــﻛﻞ اﻠﻣ ــﺮور ﻤــﻦ اﻠﺨ ــﺎص إﻠ ــﻰ اﻠﻌــﺎم وﻤــﻦ اﻠﻣﻴﻛــﺮو إﻠ ــﻰ اﻠﻣ ــﺎﻜﺮو،
وﻫ ــﻞ ﻳﺳ ــﺎﻫﻢ ﺣﻗ ــﺎ اﻠﺒﺤ ــﺚ اﻠﻣﻮﻧ ــﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻓ ــﻲ إﻋ ــﺎدة ﻜـﺘﺎﺑ ــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ
وﻃﻨﻴــﺔ ﺑﺘﺟــﺎوزﻩ اﻠﻛـﺘﺎﺑــﺔ اﻠﺘﻗﻟﻴﺪﻳــﺔ ﻤــﻦ ﺠﻬــﺔ ،واﻠﻛـﺘﺎﺑــﺔ اﻠﻛﻮﻠﻮﻧﻴﺎﻠﻴــﺔ
ٔ
ﻤﻦ ﺠﻬﺔ اﺧﺮى؟ ).(٧٠
ٓ
وﻫــﻞ اﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴــﺔ اﻠﺘــﻲ ٔاﻧﺟــﺰت ﻠﺤــﺪ اﻻن ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻠﻟﺘﻔﻛﻴــﺮ
ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺸﻣﻮﻠﻲ؟

ٔ
ﻜﺟـﻮاب ﻋﻟـﻰ ﻫـﺬا اﻠﺳـﺆال ﻳﻣﻛـﻦ اﻠﻗـﻮل ،ان اﻠﻣﺘﺘﺒـﻊ ﻠﻟﻣﺳـﺎر اﻠﻬﺳــﺘﻐﺮاﻓﻲ
ٔ
ٔ ٔ
ﺑﺒﻼدﻧ ــﺎ ﻳﺳ ــﺟﻞ ان ﻤ ــﺎ اﻧﺟ ــﺰ ﻤ ــﻦ اﻋﻣ ــﺎل ﺗﻨ ــﺪرج ﻓ ــﻲ إﻃ ــﺎر ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺗﺮﻜﻴﺒ ــﻲ
ﻳﺘﻨﺎول ﺑﺎﻠـﺪرس واﻠﺘﺤﻟﻴـﻞ ﻤﺟﻣـﻮع اﻠﺒﻨﻴـﺎت اﻻﻘﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻟـﻰ
اﻠﻣﺳﺘﻮى اﻠﻮﻃﻨﻲ ﻜﻛﻞ ﻳﺒﻗﻰ ﺠﺪ ﻤﺤﺪود). (٧١
وإذا ﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ اﻹﻜﺮاﻫﺎت اﻠﺘﻲ ﺗﻌﺘـﺮض ﺴـﺒﻴﻞ ﻤـﻦ ﻳﻗـﺘﺤﻢ
ﻤﺟــﺎل اﻠﺒﺤــﺚ اﻠﻣﻮﻧــﻮﻏﺮاﻓﻲ ،ﻓﻣــﺎ ﻫــﻲ إذن اﻹﺠ ـﺮاءات واﻠﺘــﺪاﺑﻴﺮ اﻠﻌﻣﻟﻴــﺔ
ٔ ٔ
اﻠﺘــﻲ ﻤــﻦ ﺸــﺎﻧﻬﺎ ان ﺗﺳــﺎﻋﺪ ﻋﻟــﻰ اﻻﻫﺘﻣــﺎم ﺑﺘــﺎرﻳﺦ اﻠﻬﻮﻳــﺔ اﻠﺟﻬﻮﻳــﺔ ،وﻋﻟــﻰ
ٔ
ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻜﺎداة ﻠﻟﺘﻨﻣﻴﺔ ﻠﻛﺳﺐ رﻫﺎن اﻠﺤﺎﺿﺮ واﻠﻣﺳﺘﻗﺒﻞ؟

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٢

دراﺳﺎت

ٔ
ـﻮب،ان ﺗﻟﻌــﺐ دورا ٔاﺴﺎﺴــﻴﺎ ﻓــﻲ ﻤﻌﺎﻠﺟــﺔ ﻘﻀــﺎﻳﺎ
اﺴــﺘﻐﻟﺖ ﺑﺎﻠﺷــﻛﻞ اﻠﻣﻄﻟـ
وإﺸﻛﺎﻻت ﻤﻦ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺎم.
ٔ
اﻤــﺎ ﻓﻴﻣ ــﺎ ﻳﺨ ــﺺ اﻠﻐﺎﻳ ــﺎت اﻠﻣﺘﻮﺧ ــﺎة ﻤــﻦ اﻠﺘﻛ ــﻮﻳﻦ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻠﻣﺳ ــﻟﻚ
ٓ
ﻓﻨﻮردﻫﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﺤﻮ اﻻﺗﻲ:
 ﺗﻣﻛ ـ ـ ــﻴﻦ اﻠﻄﻟﺒ ـ ـ ــﺔ ﻤ ـ ـ ــﻦ اﻜـﺘﺳ ـ ـ ــﺎب ﻤﻬ ـ ـ ــﺎرات ﺗ ـ ـ ــﺆﻫﻟﻬﻢ ﻠﻟﺘﻌﺎﻤ ـ ـ ــﻞ ﻤ ـ ـ ــﻊ
ٔ
اﻠﺘﺮاث،ﻜﺎﻠﻗﻴﺎم ﻤﺜﻼ ﺑﺟﺮد ﻠﻟﻣﻮاﻘﻊ اﻻﺛﺮﻳﺔ وﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﺨﺮﻳﻄﺔ .
 إﻃﻼﻋﻬـﻢ ﻋﻟــﻰ اﻠﻣﻗﺎرﺑـﺎت اﻹﺴــﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ اﻠﺟﺪﻳــﺪة ﻠﻣﻗﺎرﺑـﺔ اﻠﺘـﺮاث ﻘﺼــﺪ
اﻠﺘﻨﻣﻴﺔ اﻠﻣﻨﺪﻤﺟﺔ ﻠﻟﺟﻬﺔ.
 ﺗﻛ ــﻮﻳﻦ ﺑ ــﺎﺣﺜﻴﻦ ﻤﺘﺨﺼﺼـ ــﻴﻦ ﻓ ــﻲ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺟﻬـ ــﻮي ﻤ ــﺆﻫﻟﻴﻦ ﻠﻟﻗﻴـ ــﺎم
ﺑﺎﻠﺒﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺚ اﻠﻣﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاﻧﻲ وﻠﻮﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮج اﻠﻣﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻠﻣﺮﺗﺒﻄـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻠﺘﺮاث
ٔ
ﻜﺎﻠﺳﻴﺎﺣﺔ،واﻠﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺎﻧﺔ،واﻠﺘﺮﻤﻴﻢ،واﻠﺤﻔﺮﻳﺎت اﻻﺛﺮﻳﺔ،واﻠﺘﻬﻴﺌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ٔ
اﻠﻣﺟﺎﻠﻴ ــﺔ،وﺗﺎﻫﻴﻞ اﻠﻄﺎﻠ ــﺐ ﻤﻌﺮﻓﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻤﺟ ــﺎل اﻠﺒﺤ ــﺚ ﻠﻮﻠ ــﻮج ﺴ ــﻟﻚ
اﻠﺪﻜـﺘﻮراﻩ.
ٔ
 ﺗﻛ ــﻮﻳﻦ اﻃ ــﺮ ﻤﺘﺨﺼﺼـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺧﺪﻤ ــﺔ اﻠﻣ ــﺆﻫﻼت اﻠﺜﻗﺎﻓﻴ ــﺔ واﻠﺤﻀ ــﺎرﻳﺔ
ﻠﻟﺟﻬﺔ ،ﻜﺟﻣﻊ وﺗﻨﻈﻴﻢ واﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻟﻰ اﻠﻣﻮروث اﻠﻣﻛـﺘﻮب واﻠﺷﻔﻮي.
ٔ واﺧﻴ ـ ـﺮا ﺗﻔﻌﻴـ ــﻞ اﻧـ ــﺪﻤﺎج اﻠﺟﺎﻤﻌـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺤﻴﻄﻬـ ــﺎ اﻠﺳﻮﺴـ ــﻴﻮ-اﻘﺘﺼـ ــﺎدي
ﺑﺈﻘﺎﻤــﺔ ﺸ ـﺮاﻜﺎت ﻤ ــﻊ اﻠﻔ ــﺎﻋﻟﻴﻦ ﻓ ــﻲ ﻤﺨﺘﻟ ــﻒ اﻠﻗﻄﺎﻋ ــﺎت اﻠﺘ ــﻲ ﻠﻬ ــﺎ ﺻــﻟﺔ
ﺑﺎﻠﻣﻮﺿﻮع.

 (١ﻋﻣﺎري)اﻠﺤﺳﻴﻦ("،ﺣﺪود إﺴﻬﺎم اﻠﺪراﺴﺎت اﻹﻓﺮﻳﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب
ٔ
اﻠﺤﺪﻳﺚ" ﻘﺮاءة وﻤﻼﺣﻈﺎت ٔاوﻠﻴﺔ ،اﻻﻳﺎم اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ اﻠﺨﺎﻤﺳﺔ ﻋﺷﺮ ﻠﻟﺟﻣﻌﻴﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻠﻟﺒﺤﺚ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ،اﻠﺮﺑﺎط ٨ -٧دﺠﻨﺒﺮ  ،٢٠٠٧ﺣﻮل ﻤﻮﺿﻮع "ﺧﻣﺳﻮن ﺴﻨﺔ ﻤﻦ
اﻠﺒﺤﺚ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ"،ص.١.
ٔ
ٔ
 (٢اﻠﺳﺒﺘﻲ )ﻋﺒﺪ اﻻﺣﺪ("،اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ وﻤﺳﺎﻠﺔ اﻠﻣﻨﻬﺞ" ﻤﻼﺣﻈﺎت ٔاوﻠﻴﺔ.
ٓ
اﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب ﺣﺼﻴﻟﺔ وﺗﻗﻮﻳﻢ ،ﻤﺟﻟﺔ ﻜﻟﻴﺔ اﻻداب و اﻠﻌﻟﻮم اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻠﺮﺑﺎط،ﺴﻟﺳﻟﺔ ﻧﺪوات ﻤﻨﺎﻇﺮات رﻘﻢ ،١٤ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﻨﺟﺎح اﻠﺟﺪﻳﺪة ،اﻠﺪار
اﻠﺒﻴﻀﺎء ،١٩٨٩،ص.٤٣.
 (٣اﻠﻣﻨﺼﻮر )ﻤﺤﻣﺪ(،ﺗﻗﺪﻳﻢ .اﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب ﺣﺼﻴﻟﺔ وﺗﻗﻮﻳﻢ .ﻤﻨﺷﻮرات
ٓ
ﻜﻟﻴﺔ اﻻداب واﻠﻌﻟﻮم اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻠﺮﺑﺎط ،ﺴﻟﺳﻟﺔ ﻧﺪوات وﻤﻨﺎﻇﺮات رﻘﻢ ،١٤ﻤﻄﺒﻌﺔ
اﻠﻨﺟﺎح اﻠﺟﺪﻳﺪة ،اﻠﺪار اﻠﺒﻴﻀﺎء ،١٩٨٩ ،ص.ص.١٠-٩.
 (٤اﻠﻣﻨﺼﻮر)ﻤﺤﻣﺪ(،اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻠﻣﻐﺮب ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺴﻨﺔ )-١٩٥٦
 (١٩٨٦ﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻤﺔ .اﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب ﺣﺼﻴﻟﺔ وﺗﻗﻮﻳﻢ،ص.٢٣.
 -(٥ﻧﻔﺳﻪ،ص.٢٦.
 -(٦ﻧﻔﺳﻪ،ص.١٩.
 -(٧اﻠﻣﻮﻘﻊ اﻹﻠﻛـﺘﺮوﻧﻲ:
http : //Fr.wikipedia.org/
wiki/Histoire locale
 -(٨ﺗﺎرﻳﺦ اﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ،اﻠﻣﻮﻘﻊ اﻹﻠﻛـﺘﺮوﻧﻲ:
http // ://ar.wikipedia.org
ٔ
ٔ
 -(٩اﻠﺳﺒﺘﻲ )ﻋﺒﺪ اﻻﺣﺪ( "،اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ وﻤﺳﺎﻠﺔ اﻠﻣﻨﻬﺞ" ﻤﻼﺣﻈﺎت
ٔاوﻠﻴﺔ،ص.٤٣.
ٔ
 -(١٠ﺣﺒﻴﺪة)ﻤﺤﻣﺪ(،ﻤﺪرﺴﺔ اﻠﺤﻮﻠﻴﺎت،ﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻠﺘﺤﻟﻴﻞ اﻠﺒﺮودﻳﻟﻲ .ﻤﺟﻟﺔ اﻤﻞ
ٔ
ﻋﺪد،٣اﻠﺳﻨﺔ اﻻوﻠﻰ ،ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﻨﺟﺎح اﻠﺟﺪﻳﺪة،اﻠﺪار اﻠﺒﻴﻀﺎء،١٩٩٣،ص.٨١. ٧٧.
 -(١١اﻠﻣﻨﺼﻮر)ﻤﺤﻣﺪ(،اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻠﻣﻐﺮب ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺴﻨﺔ ﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻋﺎﻤﺔ،ص.٢٦.
 -(١٢ﻧﻔﺳﻪ،ص.٢٥.
 -(١٣ﺗﺟﺪر اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ،إﻠﻰ ٔان "اﻠﺰاوﻳﺔ اﻠﺪﻻﺋﻴﺔ" ﻫﻲ ٔاول ﻋﻣﻞ ﻤﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻓﻲ
اﻹﻧﺘﺎج اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻠﻣﻐﺮﺑﻲ ،وﻜﺎن ذﻠﻚ ﺴﻨﺔ ،١٩٦٣وﻫﻲ ٔاول ﻤﺤﺎوﻠﺔ ﺠﻣﻌﺖ ﺑﻴﻦ
اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ واﻠﺘﺤﺮﻳﺎت اﻠﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ،ﻤﻊ اﻠﻌﻟﻢ ٔان اﻠﻣﺆﻠﻒ ﻠﻢ ﻳﻬﺘﻣﻞ ﻻ ﺑﺎﻠﻬﻣﻮم وﻻ
ٔ
ﺑﺎﻻﺴﺌﻟﺔ اﻠﻣﻨﻬﺟﻴﺔ )ﻋﺒﺪ اﻠﻣﺟﻴﺪ ) اﻠﻗﺪوري( ،ﻤﺳﺎﻫﻣﺔ اﻠﺟﺎﻤﻌﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج
ٔ
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻮل اﻠﻣﻐﺮب اﻠﺳﻌﺪي:ﻘﺮاءة وﻤﻼﺣﻈﺎت اوﻠﻴﺔ  .اﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب
ﺣﺼﻴﻟﺔ وﺗﻗﻮﻳﻢ،ص(.٦٦.
 -(١٤ﻤــﺰﻳﻦ)ﻤﺤﻣــﺪ(،ﻤــﻨﻬﺞ ﻜـﺘﺎﺑــﺔ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻠﻗــﻮﻤﻲ إﺸــﻛﺎﻠﻴﺔ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐــﺮب اﻠﻌﺮﺑــﻲ.
ﻤﺟﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻠﻮﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪة ،اﻠﻣﺟﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ اﻠﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻤﻲ ﻠﻟﺜﻗﺎﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻠﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺔ
اﻠﺮاﺑﻌﺔ،ﻋﺪد،٤٢ﻤﺎرس،١٩٨٨اﻠﺮﺑﺎط،ص.٦١.
ٔ
ٔ
-(١٥اﻠﻌﺮوي)ﻋﺒﺪ ﷲ(،ﻤﻔﻬﻮم اﻠﺘﺎرﻳﺦ .اﻠﺟﺰء اﻻول،اﻻ ﻠﻔﺎظ واﻠﻣﺬاﻫﺐ،اﻠﻄﺒﻌﺔ
ٔ
اﻻوﻠﻰ،اﻠﻣﺮﻜﺰ اﻠﺜﻗﺎﻓﻲ اﻠﻌﺮﺑﻲ،ﺑﻴﺮوت،١٩٩٢،ص.١٩٠.
ٔ
 -(١٦اﻠﺘﻮﻓﻴــﻖ)اﺣﻣ ــﺪ(،ﻤﺳ ــﺎﻫﻣﺔ ﻓ ــﻲ دراﺴ ــﺔ اﻠﻣﺟﺘﻣ ــﻊ اﻠﻣﻐﺮﺑ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺘﺎﺴ ــﻊ
ﻋﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮإﻳﻨﻮﻠﺘﺎن ) (١٩١٢-١٨٥٠ج،١دار اﻠﻨﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ،اﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪار
اﻠﺒﻴﻀﺎء،١٩٧٨،ص.٩.
 -(١٧ﻧﻔﺳﻪ،ص.١٠.
 -(١٨ﻧﻔﺳﻪ،ص.١١.
 -(١٩ﻤﺰﻳﻦ)ﻤﺤﻣﺪ(،ﻓﺎس وﺑﺎدﻳﺘﻬﺎ ﻤﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب اﻠﺳﻌﺪي -١٥٤٩
 .١٦٣٧ج،١ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﻣﻌﺎرف اﻠﺟﺪﻳﺪة،اﻠﺮﺑﺎط،١٩٨٦،،ص.١١.
 -(٢٠ﻧﻔﺲ اﻠﻣﺮﺠﻊ واﻠﺼﻔﺤﺔ.
-(٢١اﻠﻣﻮدن)ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ(،اﻠﺒﻮادي اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻘﺒﻞ اﻻﺴﺘﻌﻣﺎر ﻘﺒﺎﺋﻞ إﻳﻨﺎون
ٓ
واﻠﻣﺨﺰن ﺑﻴﻦ اﻠﻗﺮن اﻠﺳﺎدس ﻋﺷﺮ واﻠﺘﺎﺴﻊ ﻋﺷﺮ،ﻤﻨﺷﻮرات ﻜﻟﻴﺔ اﻻداب واﻠﻌﻟﻮم
اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻠﺮﺑﺎط،،ﺴﻟﺳﻟﺔ رﺴﺎﺋﻞ ٔواﻃﺮوﺣﺎت رﻘﻢ  ،٢٥ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﻨﺟﺎح
ٔ
اﻠﺟﺪﻳﺪة،اﻠﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻠﻰ،اﻠﺪار اﻠﺒﻴﻀﺎء،١٩٩٥،ص.٢٠.
 -(٢٢ﻧﻔﺳﻪ،ص.٢٢.
 -(٢٣ﻧﻔﺲ اﻠﻣﺮﺠﻊ،واﻠﺼﻔﺤﺔ.
 -(٢٤اﻠﻣﻨﺼﻮر)ﻤﺤﻣﺪ(،ﺗﻗﺪﻳﻢ.اﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب ﺣﺼﻴﻟﺔ وﺗﻗﻮﻳﻢ،ص.١٤.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺧـﻼﺻــــــــــــــــــــﺔ:
ٔ
ﻤــﻦ ﺧــﻼل ﻤــﺎ ﺴــﺒﻖ ،ﻳﺘﻀــﺢ ان اﻠﻬﺳــﺘﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴــﺔ ﺗﻣﻴــﺰت ﻋﻟــﻰ
ٔ
ﻤ ــﺪى اﻠﺜﻼﺛ ــﺔ وﺛﻼﺛ ــﻴﻦ ﺴ ــﻨﺔ اﻻﺧﻴ ــﺮة ﺑﺎﻘﺘﺤ ــﺎم اﻠﺒﺤ ــﺚ اﻠﺟ ــﺎﻤﻌﻲ ﻠﻣﺟ ــﺎل
ﺗ ــﺎرﻳﺨﻲ ﺠﺪﻳـ ــﺪ ﻫ ــﻮ اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ اﻻﺠﺘﻣ ــﺎﻋﻲ ﻤـ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻻﻫﺘﻣـ ــﺎم ﺑﺎﻠﺪراﺴـ ــﺔ
اﻠﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ،وﻘ ـ ــﺪ ﺗ ـ ــﻢ ذﻠ ـ ــﻚ ﻓ ـ ــﻲ ﺴ ـ ــﻴﺎق اﻠﺮﻏﺒ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺗﻮﺴ ـ ــﻴﻊ اﻠﻣﻌﺮﻓ ـ ــﺔ
ٔ
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ــﺔ واﻻﻧﻔﺘ ـ ــﺎح واﻠ ـ ــﺘﻼﻘﺢ ﻤ ـ ــﻊ اﻠﻌﻟـ ــﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴ ـ ــﺔ اﻻﺧ ـ ــﺮى ﻘﺼ ـ ــﺪ
اﻻﺴ ــﺘﻔﺎدة ﻤ ــﻦ ﺗﻗﻨﻴﺎﺗﻬ ــﺎ ٔوادواﺗﻬ ــﺎ اﻠﻣﻨﻬﺟﻴ ــﺔ ،ﻠﺘﺟ ــﺎوز ﺴ ــﻟﺒﻴﺎت ﻜ ــﻞ ﻤ ــﻦ
اﻠﻛـﺘﺎﺑ ــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ــﺔ اﻠﺘﻗﻟﻴﺪﻳـ ــﺔ واﻠﻛﻮﻠﻮﻧﻴﺎﻠﻴـ ــﺔ وﺑﻟ ــﻮرة ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻳﻛﺷ ــﻒ ﻋ ــﻦ
ﻤﺎﺿﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺸﻣﻮﻠﻴﺘﻪ.
وﻘ ــﺪ ﺣﺎوﻠﻨ ــﺎ ﻤ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬا اﻠﺒﺤ ــﺚ ،رﺻ ــﺪ وﺿ ــﻌﻴﺔ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺘﺟﺮﺑ ــﺔ
ٓ
اﻠﺟﺪﻳــﺪة ﺑﻣﻼﻤﺳــﺔ اﻠﺨﺼﻮﺻــﻴﺎت واﻻ ﻠﻴــﺎت اﻠﻣﺘﺤﻛﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻄــﻮر اﻠﺒﺤــﺚ
ٔ
ﻓﻴﻬــﺎ ،وذﻠــﻚ ﺑــﺎﻠﺘﻄﺮق ﻠﻣﺳــﺎﻠﺔ اﻠﻣﺼــﺎدر وإﺸــﻛﺎﻠﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬــﺎ ،ﻤﺒــﺮزﻳﻦ ٔان
اﻧﻔﺘــﺎح اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﻋﻟــﻰ اﻠﻌﻟــﻮم اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ ﻤﻛــﻦ اﻠﻣــﺆرخ ﻤــﻦ ﺗﺟــﺎوز اﻠﻣﻔﻬــﻮم
ٔ
اﻠﻀﻴﻖ ﻠﻟﻮﺛﻴﻗﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ،وﻤﻦ اﻻﺴﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﺴﺎﻠﻴﺐ وﺗﻗﻨﻴـﺎت ﻫـﺬﻩ اﻠﻌﻟـﻮم
ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻠﺤﺪث اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ.
ﻜﻣــﺎ ٔاوﺿ ــﺤﻨﺎٔ ،اﻧ ــﻪ ﺑ ــﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻣــﺎ ﺣﻗﻗﺘ ــﻪ اﻠﻛـﺘﺎﺑ ــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴ ــﺔ
ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ ﻤـﻦ ﻤﻛـﺘﺳـﺒﺎت ﺑﻔﻀـﻞ اﺣﺘﻛﺎﻜﻬـﺎ وﺣﻮارﻫـﺎ ﻤـﻊ اﻠﻌﻟـﻮم
اﻠﻣﺳﺎﻋﺪة ،ﻓـﺈن اﻠﺒﺎﺣـﺚ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻠﻣﺟـﺎل ﺗﻌﺘـﺮض ﺴـﺒﻴﻟﻪ ﻋـﺪة إﻜﺮاﻫـﺎت،
ﺗﻔ ـ ــﺮض ﻋﻟﻴ ـ ــﻪ ٔاﺧ ـ ــﺬ ﻃﺒﻴﻌ ـ ــﺔ ﻤﺎدﺗ ـ ــﻪ ﺑﻌ ـ ــﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر،واﻠﺘﺳ ـ ــﻟﺢ ﺑـ ـ ــﺎﻠﻨﻈﺮة
اﻠﺟﺪﻠﻴ ــﺔ،ﻜﻣﺎ ﻳﺟ ــﺐ ﻋﻟﻴ ــﻪ اﻋﺘﺒ ــﺎر ﺗﻟ ــﻚ اﻠﻌﻟ ــﻮم ﻋﻟﻮﻤ ــﺎ ﻤﺳ ــﺎﻋﺪة وﻠﻴﺳ ــﺖ
ﻋﻟﻮﻤــﺎ ﺗﺤ ــﻞ ﻤﺤ ــﻞ ﺗﺨﺼﺼ ــﻪ،وﺑﻴﻨﺎ ﻜ ــﺬﻠﻚ ﻤــﺎ ﻳﻄﺮﺣ ــﻪ اﻠﺒﺤ ــﺚ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ
اﻠﺟﻬﺔ ﻤﻦ ﻤﺷﺎﻜﻞ وإﻜﺮاﻫﺎت.
ٔ
ٔ
وﻓﻲ اﻻﺧﻴﺮ،ﻘﻣﻨﺎ ﺑﺘﻗﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻻﻘﺘﺮاﺣﺎت اﻠﻌﻣﻟﻴﺔ اﻠﺘـﻲ ﻧﺮاﻫـﺎ ﻜـﻔﻴﻟـﺔ ﺑـﺎن
ٔ
ﺗﺳــﺎﻋﺪ ﻋﻟــﻰ اﻻﻫﺘﻣــﺎم ﺑﺘــﺎرﻳﺦ اﻠﻬﻮﻳــﺔ اﻠﺟﻬﻮﻳــﺔ،وﺑﺎن ﺗﺷــﺟﻊ ﻋﻟــﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔــﻪ
ٔ
ﻜـﺎداة ﻠﻟﺘﻨﻣﻴـﺔ ﻠﻛﺳــﺐ رﻫـﺎن اﻠﺤﺎﺿــﺮ واﻠﻣﺳـﺘﻗﺒﻞ،ﻤﺮﻜﺰﻳﻦ ٔاﺴﺎﺴــﺎ ﻋﻟـﻰ ﻤــﺎ
ﻳﻣﻛــﻦ ٔان ﺗﻀــﻄﻟﻊ ﺑــﻪ اﻠﺟﻬــﺎت اﻠﻣﺳــﺆوﻠﺔ واﻠﻔﺎﻋﻟــﺔ وﻻﺴــﻴﻣﺎ ﻤﻨﻬــﺎ اﻠﺟﺎﻤﻌــﺔ
اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻤﻦ دور ﻓﺎﻋﻞ وإﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر.

اﻟﻬﻮاﻣـــــــــــــــــــــــــــــــﺶ:

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٣

دراﺳﺎت

ﻘﺪم ﻫﺬا اﻠﺒﺤﺚ ﺿﻣﻦ اﻠﻨﺪوة اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻤﻮﺿﻮع":اﻠﺮواﻳﺔ اﻠﺷﻔﻮﻳﺔ
ٓ
ٔ
ٔ
واﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﻃﻟﺲ اﻠﻛﺒﻴﺮ اﻻوﺴﻂ" ﻜﻟﻴﺔ اﻻداب واﻠﻌﻟﻮم اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﻤﻼل – اﻠﻣﻐﺮب ﺧﻼل اﻠﻔﺘﺮة / ٦ -٥ﻤﺎﻳﻮ .٢٠٠٩

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

 -(٢٥ﻤﺰﻳﻦ)ﻤﺤﻣﺪ(،ﻓﺎس وﺑﺎدﻳﺘﻬﺎ،ص.١٤.
 -(٢٦وﻘﻴﺪي )ﻤﺤﻣﺪ(،اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻦ اﻠﻌﻟﻢ واﻠﻣﻨﻬﺞ  .ﻤﺟﻟﺔ ٔاﻤﻞ ﻋﺪد ،٢١ﻤﻟﻒ
اﻠﺘﺎرﻳﺦ وﻤﺳﺆوﻠﻴﺔ اﻠﻣﺆرخ،اﻠﺳﻨﺔ اﻠﺳﺎﺑﻌﺔ،٢٠٠٠،ﻧﺪوة اﻠﺟﻣﻌﻴﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﺒﺤﺚ
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ٔ /٣٠-٢٩،اﻜـﺘﻮﺑﺮ،١٩٩٩ص.٢٢.
ٔ
 -(٢٧اﻠﻌﺮوي )ﻋﺒﺪ ﷲ(،ﻤﻔﻬﻮم اﻠﺘﺎرﻳﺦ،ج،١اﻻ ﻠﻔﺎظ واﻠﻣﺬاﻫﺐ،اﻠﻄﺒﻌﺔ
ٔ
اﻻوﻠﻰ،١٩٩٢،اﻠﻣﺮﻜﺰ اﻠﺜﻗﺎﻓﻲ اﻠﻌﺮﺑﻲ،ﺑﻴﺮوت،ص.١٩٤.
ٔ
ٔ
 -(٢٨ﺑﻞ اﺑﻌﺪ ﻤﻦ ذﻠﻚ إن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻣﻛﻦ ﻤﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻻﻓﻛﺎر اﻠﺷﺎﺋﻌﺔ ﺣﻮل
اﻠﻣﺼﺎدر اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ ٔاﻧﻬﺎ ﻠﻢ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻠﺮﻘﻢ إﻻ ﺑﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔٔ ،واﺛﺒﺖ ٔاﻧﻬﺎ ﻋﻟﻰ
اﻠﻌﻛﺲ ﻤﻦ ذﻠﻚ -ﻻﺴﻴﻣﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻠﻗﻮاﺋ ـ ــﻢ اﻠﺤﺳﺎﺑﻴﺔ "-ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻣﻌﻟﻮﻤﺎت ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ
ٔ
اﻻﻫﻣﻴﺔ واﻠﺪﻘﺔ ،ﺗﺘﻌﻟﻖ ﺑﺎﻠﺟﺒﺎﻳﺔ،واﻠﺟﻴﺶ،واﻠﻗﻮاد،واﻠﺘﺟﺎرة،واﻠﻔﻼﺣﺔٔ ،وان
اﺴﺘﻐﻼل ﻫﺬا اﻠﻨﻮع ﻤﻦ اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻤﻦ ﻃﺮف اﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،ﺴﻴﺳﺎﻋﺪ ﻋﻟﻰ اﻧﺘﻗﺎل ﻤﻌﺮﻓﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻠﻨﺳﺒﺔ ﻠﻟﻗﺮن اﻠﺘﺎﺴﻊ ﻋﺷﺮ ﻤﻦ ﻤﺳﺘﻮى اﻻﻧﻄﺒﺎع واﻠﺘﻗﺮﻳﺮات اﻠﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻟﻰ ﺸﻬﺎدة
ﻜﻴﻔﻴﺔ ،إﻠﻰ ﻤﺳﺘﻮى اﻠﻣﻗﺪار اﻠﻣﻀﺒﻮط واﻠﻣﻌﺮﻓﺔ اﻠﺪﻘﻴﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻋﻣﻟﻴﺔ إﻋﺎدة
اﻠﺒﻨﺎء اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ" )ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ )اﻠﻣﻮدن( ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ،ص.(١٧.
ٓ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺳﺎءل اﻠﺒﻌﺾ اﻻﺧﺮ ﻋﻦ ﻤﺼﺪاﻘﻴﺔ ﻠﺟﻮء ﺑﻌﺾ اﻠﻣﺆرﺧﻴﻦ اﻠﻣﻐﺎرﺑﺔ إﻠﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺗﻗﺪﻳﻢ ﺠﺪاول ٔوارﻘﺎم و ﻜﺎﻧﻬﺎ ﻤﻀﺒﻮﻃﺔ اﻋﺘﻣﺎدا ﻋﻟﻰ ﻤﺼﺎدر ادﺑﻴﺔ او ﻓﺘﺎوى )ﻋﺒﺪ
اﻠﻣﺟﻴﺪ )اﻠﻗﺪوري(،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ ،ص.(٧١.
 -(٢٩اﻠﻣﻨﺼﻮر)ﻤﺤﻣﺪ( ،اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻠﻣﻐﺮب ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺴﻨﺔ ،ص.٢٦.
-(٣٠ﻤﺰﻳﻦ)ﻤﺤﻣﺪ(،ﻓﺎس وﺑﺎدﻳﺘﻬﺎ،ص.ص.٢٤-٢١-٢٠
 -(٣١اﻠﻣﻮدن)ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ(،اﻠﺒﻮادي اﻠﻣﻐﺮﺑﻲ ﻘﺒﻞ اﻻﺴﺘﻌﻣﺎر،ص.١٦.
-(٣٢اﻠﻣﻨﺼﻮر)ﻤﺤﻣﺪ( ،م.س،ص.٢٧.
-(٣٣اﻠﻣﻮدن)ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ(،م.س،ص.١٢.
-(٣٤ﻧﻔﺳﻪ،ص.١٣.
ٔ
ٔ
 -(٣٥ﻤﺒﺎرك)رﺿﻮان( ،اﻠﺘﺎرﻳﺦ وﻋﻟﻮم اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ .ﻤﺟﻟﺔ اﻤﻞ ،ﻋﺪد ،٣اﻠﺳﻨﺔ اﻻوﻠﻰ،
 ،١٩٩٣ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﻨﺟﺎح اﻠﺟﺪﻳﺪة ،اﻠﺪار اﻠﺒﻴﻀﺎء ،ص.٩٥.
-(٣٦اﻠﻣﻨﺼﻮر)ﻤﺤﻣﺪ( ،م.س،ص .٢٧.واﻠﺘﻮﻓﻴﻖ) ٔاﺣﻣﺪ(،م.س.١٠،
-(٣٧اﻠﻣﻮدن)ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ(،م.س،ص.١٥.
ٔ
 -(٣٨ﻧﻮرا)ﺑﻴﻴﺮ(،اﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻠﺬاﻜﺮة،ﺗﺮﺠﻣﺔ ﻤﺤﻣﺪ ﺣﺒﻴﺪة،ﻤﻦ اﺠﻞ ﺗﺎرﻳﺦ إﺸﻛﺎﻠﻲ
ٓ
،ﺗﺮﺠﻣﺎت ﻤﺨﺘﺎرة،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﺑﻦ ﻃﻔﻴﻞ،ﻜﻟﻴﺔ اﻻداب واﻠﻌﻟﻮم اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ
ٔ
اﻠﺟﺪﻳﺪة،اﻠﺪار
اﻠﻨﺟﺎح
اﻻوﻠﻰ،ﻤﻄﺒﻌﺔ
،ﺑﺎﻠﻗﻨﻴﻄﺮة،اﻠﻄﺒﻌﺔ
اﻠﺒﻴﻀﺎء،٢٠٠٤،ص.١٠٧.
 -(٣٩ﻋﻣﺎري)اﻠﺤﺳﻴﻦ(،اﻠﺮواﻳﺔ اﻠﺷﻔﻮﻳﺔ ﻤﺼﺪر ﻤﻦ ﻤﺼﺎدر ﻜـﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻓﺮﻳﻗﻴﺎ
ﺠﻨﻮب اﻠﺼﺤﺮاء.
ﻤﺪاﺧﻟﺔ ﺗﻣﺖ اﻠﻣﺷﺎرﻜﺔ ﺑﻬﺎ ﺿﻣﻦ اﻠﻨﺪوة اﻠﺪوﻠﻴﺔ ﺣﻮل " ٓاداب وﺛﻗﺎﻓﺎت إﻓﺮﻳﻗﻴﺎ"
ٓ
ﺑﺮﺣﺎﺑﻲ ﻜﻟﻴﺔ اﻻداب واﻠﻌﻟﻮم اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻣﺳﻴﻚ،وﻤﻌﻬﺪ اﻠﺪراﺴﺎت اﻹﻓﺮﻳﻗﻴﺔ
ٔ
ﺑﺎﻠﺮﺑﺎط،،اﻳﺎم ،٢٠٠٩/٠١/١٤-١٣-١٢ص١.
 -(٤٠ﻓﻴﺮو)ﻤﺎرك(،اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺖ اﻠﺤﺮاﺴﺔ،ﻘﺮاءة ﻤﺒﺎرك اﻠﺷﻨﺘﻮﻓﻲ ،اﻠﻌﻟﻢ اﻠﺜﻗﺎﻓﻲ
ٔ ٢،اﻜـﺘﻮﺑﺮ،١٩٩٣،ص٣.
ٔ
 -(٤١ﺠﻮﺗﺎر)ﻓﻴﻟﻴﺐ(،اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﺷﻔﻬﻲ ،ﺗﺮﺠﻣﺔ ﻤﺤﻣﺪ ﺣﺒﻴﺪة،ﻤﻦ اﺠﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
،ﻋﺪد٤٧٨٧ﺑﺘﺎرﻳﺦ
اﻻﺸﺘﺮاﻜﻲ
اﻻﺗﺤﺎد
إﺸﻛﺎﻠﻲ،صٔ .١٠٧.او
١٩٩٦/٠٩/١٨ﻧﺺ.١٢.
-(٤٢ﻋﻣﺎري)اﻠﺤﺳﻴﻦ(،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ،ص.١.
43) ZAKARI, DRAMANI, ISSIFOU : L’AFRIQUE Noire dans les
relations Internationales au XVIs, Analyse de la crise entre le
MAROC et le sonrhaï, éditions karthala, PARIS, 1981, pp.23-25.
 -(٤٤اﺴﺘﻌﻣﻟﺖ ﻜﻟﻣﺔ ٔاﻧﺜﺮوﺑﻮﻠﻮﺠﻴﺎ ﻤﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻠﻗﺮن ١٨م،ﺑﻬﺪف اﻠﺮد ﻋﻟﻰ ﻤﺟﻣﻞ
ٔ
ٔ
ﺑﺎﻻﺻﻮل ٔ
،واوﺠﻪ اﻠﺘﺷﺎﺑﻪ واﻻﺧﺘﻼف اﻠﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻤﺨﺘﻟﻒ
اﻻﺴﺌﻟﺔ اﻠﻣﺘﻌﻟﻗﺔ
ٓ
اﻠﻣﺟﺘﻣﻌﺎت اﻠﺒﺷﺮﻳﺔ اﻠﻣﻌﺮوﻓﺔ اﻧﺬاك،وﻫﻲ ﺑﺬﻠﻚ ﻜﺎﻧﺖ وﻻ ﺗﺰال "ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ
ٔ
ﻤﺨﺘﻟﻒ ٔاﺸﻛﺎل ارﺗﻗﺎﺋﻪ وﺗﻄﻮرﻩ واﻧﺘﻈﺎﻤﻪ ﻋﻟﻰ ﻤﺨﺘﻟﻒ اﻻﺻﻌﺪة"،وﻫﻲ ﺣﺳﺐ
اﻹﺛﻨﻮﻠﻮﺠﻲ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ رادﻳﻛﻟﻴﻒ ﺑﺮاون ":دراﺴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ دراﺴﺔ
ٔ
ﺗﻌﺘﻣﺪ ﻋﻟﻰ ﻤﻗﺎرﻧﺔ اﻻﺸﻛﺎل اﻠﻣﺨﺘﻟﻔﺔ ﻠﻟﻣﺟﺘﻣﻌﺎت
ﻤﻨﻬﺟﻴﺔ ﻤﻨﻈﻣﺔ،
ٔ
ٔ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ،ﺑﺎﻠﺘﺮﻜﻴﺰ ﻋﻟﻰ اﻻﺸﻛﺎل اﻻوﻠﻴﺔ ﻠﻟﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﺒﺪاﺋﻲ"
ٔ
)ﻤﺤﻣﺪ ﺣﺳﻴﻦ دﻜﺮوب،ﻓﻲ اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻠﻮﺠﻴﺎ واﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻤﻗﺎرﺑﺔ ﻤﻨﻬﺟﻴﺔ .اﻠﻔﻛﺮ
ٔ
اﻠﻌﺮﺑﻲ:ﻠﻐﺔ-إﻧﺎﺴﺔ-ﺗﺎرﻳﺦ،ﻋﺪد ٤٤ﺑﻴﺮوت،ﻜﺎﻧﻮن اﻻول،١٩٨٦،ص.١٠٤.

ٔ
وﻘﺪ اﺴﺘﺨﺪم اﻹﻧﻛﻟﻴﺰ ﻤﺼﻄﻟﺢ اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻠﻮﺠﻴﺎ ﺑﻣﻌﻨﻰ ﻋﻟﻢ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺸﻣﻮﻠﻴﺘﻪ
ٔ
وﺴﻌﺔ ٓاﻓﺎﻘﻪ ٔ،اﻤﺎ اﻻﻤﺮﻳﻛﻴﻮن واﻠﻔﺮﻧﺳﻴﻮن،ﻓﺎﺴﺘﺨﺪﻤﻮا ﻫﺬا اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ ﺑﻣﻌﻨﻰ ﻋﻟﻢ
اﻠﺷﻌﻮب ﺑﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻤﻦ ﺗﻣﺎﻳﺰات ﻋﺮﻘﻴﺔ وﺛﻗﺎﻓﻴﺔ وﺣﻀﺎرﻳﺔ )ﻧﻔﺲ اﻠﻣﺮﺠﻊ
واﻠﺼﻔﺤﺔ(.
ٔاﻤﺎ اﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﻓﺘﻗﻮم ﻋﻟﻰ ﻤﺮاﻘﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻠﺒﺷﺮﻳﺔ ﻤﻦ ﺧﻼل اﻠﻣﺷﺎﻫﺪة
ٔ
/اﻠﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻠﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻠﻣﺒﺎﺸﺮة،وﻫﻲ ﺑﺬﻠﻚ ﺗﻟﺟﺎ إﻠﻰ وﺻﻒ دﻘﻴﻖ وﺗﺟﻣﻴﻊ ﻠﻛﻞ
اﻠﻣﻌﻄﻴﺎت اﻠﺘﻔﺼﻴﻟﻴﺔ واﻠﺟﺰﺋﻴﺔ اﻠﻣﺘﻌﻟﻗﺔ ﺑﺤﻴﺎة ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﺛﻗﺎﻓﻴﺔ ﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻠﺰﻤﺎن
واﻠﻣﻛﺎن اﻋﺘﻣﺎدا ﻋﻟﻰ ﻤﻨﻬﺞ اﻠﺪراﺴﺔ اﻠﻣﻮﻧﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﺳﺟﻴﻞ ﻜﻞ ﻤﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﻋﻟﻰ
ٔ
ﻤﺨﺘﻟﻒ اﻻﺻﻌﺪة )ﻧﻔﺳﻪ(.
ٔ
ٔ
ﻳﺘﻀﺢ،ان اﻠﻔﺮق ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻣﺎل ﻤﺼﻄﻟﺤﻲ اﻹﺛﻨﻮﻠﻮﺠﻴﺎ واﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻠﻮﺠﻴﺎ
وﺑﺬﻠﻚ
ﻫﻮ ﻓﺮق ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺨﺪام اﻠﻟﻐﻮي اﻠﻬﺎدف إﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﻤﻀﻣﻮن ﻫﺬا اﻠﻌﻟﻢ اﻠﺪﻘﺔ اﻠﻼزﻤﺔ
واﻹﻃﺎر اﻠﻮاﺿﺢ)ﻧﻔﺳﻪ(.
 -(٤٥اﻠﻣ ـ ـ ــﻮدن)ﻋﺒ ـ ـ ــﺪ اﻠ ـ ـ ــﺮﺣﻣﻦ(،م.س،ص.٢٢.و اﻠﻣﻨﺼ ـ ـ ــﻮر)ﻤﺤﻣ ـ ـ ــﺪ(،اﻠﻣﺟﺘﻣ ـ ـ ــﻊ
اﻠﻗﺒﻟﻲ،اﻻﻧﻗﺳـ ــﺎم واﻠﺳ ـ ــﻟﻄﺔ.اﻻﺗﺤـ ــﺎد اﻻﺸ ـ ــﺘﺮاﻜﻲ ،اﻠﻣﻟﺤـ ــﻖ اﻠﺜﻗ ـ ــﺎﻓﻲ ،ﻋ ـ ــﺪد ،٣٤٢
١٢ﻏﺷﺖ.١٩٩٠ ،ص.٢.
ٔ
ٔ
-(٤٦ﺣﺒﻴــﺪة)ﻤﺤﻣــﺪ(،زﻤــﻦ اﻻﺗــﺎي ﻘـﺮاءة ﻓــﻲ ﻜـﺘــﺎب "ﻤــﻦ اﻠﺷــﺎي إﻠــﻰ اﻻﺗــﺎي...اﻠﻌــﺎدة
ٔ
واﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ"،ﻠﻌﺒ ــﺪ اﻻﺣـ ــﺪ اﻠﺳ ــﺒﺘﻲ وﻋﺒ ــﺪ اﻠـ ــﺮﺣﻣﻦ اﻠﺨﺼﺎﺻ ــﻲ،ﻤﺟﻟﺔ ٔاﻤﻞ،اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ-
اﻠﺜﻗﺎﻓ ــﺔ-اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ،ﻤﻟـ ــﻒ اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ وﻤﺳـ ــﺆوﻠﻴﺔ اﻠﻣﺆرخ،ﻋـ ــﺪد  ،٢١اﻠﺳـ ــﻨﺔ اﻠﺳـ ــﺎﺑﻌﺔ،
 ،٢٠٠٠ﻧ ــﺪوة اﻠﺟﻣﻌﻴ ــﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴ ــﺔ ﻠﻟﺒﺤ ــﺚ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺨﻲٔ /٣٠-٢٩ ،اﻜـﺘ ــﻮﺑﺮ،١٩٩٩ ،
ص.١٧٧.
ٔ
 -(٤٧دﻜﺮوب)ﻤﺤﻣﺪ ﺣﺳﻴﻦ(،اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻠﻮﺠﻴﺎ واﻠﺘﺎرﻳﺦ،ص.١٠٩.
-(٤٨ﻧﻔﺳﻪ،ص.١١٤.
-(٤٩ﻧﻔﺳﻪ،ص.٩٦.
-(٥٠ﻧﻔﺳﻪ.
-(٥١ﻧﻔﺳﻪ،ص.٩٧.
-(٥٢ﺣﺒﻴﺪة)ﻤﺤﻣﺪ(،اﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻹﺛﻨﻮﻠﻮﺠﻴﺎ،ﺿﻣﻦ ﻤﻦ ٔاﺠﻞ ﺗﺎرﻳﺦ إﺸﻛﺎﻠﻲ،ص.٢٢.
-(٥٣ﻤﺰﻳﻦ)ﻤﺤﻣﺪ( ،ﻤﻨﻬﺞ ﻜـﺘﺎﺑﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻗﻮﻤﻲ ،ص.٦١.
 -(٥٤اﻠﻣﻨﺼﻮر)ﻤﺤﻣﺪ( ،ﺗﻗﺪﻳﻢ ،اﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب.ص.١٤.
وﻤﺰﻳﻦ)ﻤﺤﻣﺪ( ،ﻤﻨﻬﺞ ﻜـﺘﺎﺑﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻗﻮﻤﻲ ،ص.ص.٦٠-٥٩.
 -(٥٥اﻠﻛـﺘﺎﻧﻲ)ﻤﺤﻣﺪ(اﻠﻌﻟﻮم اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ واﻘﻌﻬﺎ اﻹﺸﻛﺎﻠﻲ ٓواﻓﺎﻘﻬﺎ اﻠﻣﺮﺠﻮة .ﻤﺟﻟﺔ
ٓ
دراﺴﺎت ،ﻜﻟﻴﺔ اﻻداب واﻠﻌﻟﻮم اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔٔ ،اﻜﺎد ﻳﺮ ،ﻋﺪد ،٢٠٠٣ ،١١ﻤﻄﺒﻌﺔ
اﻠﻣﻌﺎرف اﻠﺟﺪﻳﺪة ،اﻠﺮﺑﺎط ،٢٠٠٤ص.١١.
 -(٥٦وﻘﻴﺪي)ﻤﺤﻣﺪ(،اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻦ اﻠﻌﻟﻢ واﻠﻣﻨﻬﺞ،ص.ص.٢٤-٢٢.
 -(٥٧ﻤﺒﺎرك)رﺿﻮان( ،م.س،ص.٩٥.
 -(٥٨ﻤﺰﻳﻦ)ﻤﺤﻣﺪ( ﻤﻨﻬﺞ ﻜـﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ،ص.٥٩.وﻤﺒﺎرك)رﺿﻮان( ،م.س،ص١٠٠.
 -(٥٩اﻠﺘﻮﻓﻴﻖ) ٔاﺣﻣﺪ(،م.س،ص.١١.
 -(٦٠ﻤﺒﺎرك )رﺿﻮان( ،م.س،ص.١٠٠.
 -(٦١ﻧﻔﺳﻪ،ص.١٠٥.
، " -(٦٢ص.١٠٤.
، " -(٦٣ص.ص.١٠٥-١٠٤.
، " -(٦٤ص.١٠٥.
، " -(٦٥ص.١٠٦.
 -(٦٦ﻧﻔﺳﻪ.
 -(٦٧ﻧﻔﺳﻪ.
 -(٦٨ﻧﻔﺳﻪ.
 -(٦٩اﻠﻣﻨﺼﻮر)ﻤﺤﻣﺪ( ،اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻠﻣﻐﺮب ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺴﻨﺔ ،ص.٢٧.
 -(٧٠اﻠﻗﺪوري)ﻋﺒﺪ اﻠﻣﺟﻴﺪ(،م.س،ص.٧١.
ٔ
ٔ
ٔ
 -(٧١ﻳﻗﺘﺼﺮ اﻻﻤﺮ ﻫﻨﺎ ﻓﻗﻂ ﻋﻟﻰ اﻻﻃﺮوﺣﺔ اﻠﺘﻲ ﻧﺎﻘﺷﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻻﺣﺪ اﻠﺳﺒﺘﻲ ﻘﺒﻞ
ﺴﻨﻮات ﻘﻟﻴﻟﺔ ﺣﻮل اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ واﻠﻣﺟﺎل،وﺑﺤﺚ ﻧﻴﻛﻮﻻ ﻤﻴﺷﻴﻞ ﺣﻮل اﻘﺘﺼﺎد
اﻠﻣﻌﺎﺸﺎت ﺑﺎﻠﻣﻐﺮب ﻘﺒﻞ اﻻﺴﺘﻌﻣﺎر.
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ٔ
ﻤﺪﻳﻨـ ــﺔ دﻤﺷـ ــﻖ ﻤـ ــﻦ اﻜـﺜـ ــﺮ اﻠﻣـ ــﺪن اﻹﺴـ ــﻼﻤﻴﺔ
ﺗﻌﺮﺿ ـ ًـﺎ ﻠﻟﻐ ــﺰو اﻠﻌﺳ ــﻛﺮي واﻠﺜﻗ ــﺎﻓﻲ اﻠﻣﺳ ــﺘﻣﺮ،
وﻜﺎﻧ ــﺖ ﺑ ــﻼد اﻠﺷ ــﺎم ﻓ ــﻲ ذﻠ ــﻚ اﻠﻮﻘ ــﺖ ﺗﺎﺑﻌ ــﺔ
ٓ
ﻠﻟﺪوﻠ ــﺔ اﻹﺧﺷ ــﻴﺪﻳﺔ ) ،(١وﻠﻣــﺎ اﻠ ــﺖ ﻤﺼ ــﺮ إﻠ ــﻰ
ٔ
اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ،ﻜﺎن ﻤﻦ اﻠﻄﺒﻴﻌﻲ ان ﻳﻮﺣـﺪوا ﺑﻴﻨﻬـﺎ وﺑـﻴﻦ اﻠـﺒﻼد اﻠﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻠﻬـﺎ،
ٔ
ٔ
وﺧﺎﺻ ــﺔ ان ﻤ ــﻦ ﻳﺤﺘـ ــﻞ دﻤﺷ ــﻖ ﻳﺳـ ــﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﺘﺨ ــﺬﻫﺎ ﻤﺮﻜ ـ ـ ًﺰا ﻳﻮﺠ ــﻪ ﻤﻨـ ــﻪ
ٔ
ﺣﻣﻼﺗــﻪ إﻠــﻰ ﺑــﻼد اﻠﻌ ـﺮاق ﻫــﺬا ﻤــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ ،وﻤــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ اﺧــﺮى ﻜــﺎن ﻤــﻦ
اﻠﻮاﺠ ـ ــﺐ ٔان ﻳﻈ ـ ــﻞ ﻧﻔ ـ ــﻮذ ﻤﺼ ـ ــﺮ ﻘﻮﻳ ـ ـ ًـﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـ ــﻼد اﻠﺷ ـ ــﺎم ﻜﻣ ـ ــﺎ ﻜ ـ ــﺎن ٔاﻳ ـ ــﺎم
اﻹﺧﺷــﻴﺪﻳﻴﻦ واﻠﻄﻮﻠــﻮﻧﻴﻴﻦ) (٢ﻤــﻦ ﻘﺒــﻞ ،وﻘــﺪ ﻜﺎﻧــﺖ اﻠﺳــﻴﻄﺮة ﻋﻟــﻰ ﺑــﻼد
ٔ
اﻠﺷﺎم ﺗﻣﺜﻞ اوﻠﻮﻳـﺔ إﺴـﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﻠﻛـﻞ ﻧﻈـﺎم ﻳﺘـﻮﻠﻰ ﺣﻛـﻢ ﻤﺼـﺮ .وﻘـﺪ ﺣـﺮص
اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻮن ﻋﻟــﻰ ﺗﻗﻟــﺪ زﻋﺎﻤــﺔ اﻠﻌــﺎﻠﻢ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ،وﻤــﻦ ﺛــﻢ وﺠﻬــﻮا ﻋﻨــﺎﻳﺘﻬﻢ
إﻠ ـ ــﻰ ﺗﻮﺴ ـ ــﻴﻊ ﻧﻄـ ـ ــﺎق دﻋ ـ ــﻮﺗﻬﻢ وﺑﺳـ ـ ــﻂ ﺴ ـ ــﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻟـ ـ ــﻰ ٔاراﺿ ـ ــﻲ اﻠﺪوﻠـ ـ ــﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻌﺒﺎﺴــﻴﺔ) (٣او ﻋﻟــﻰ اﻻﻘــﻞ ﻳﻗﻔــﻮن ﻜﺤﺟــﺮ ﻋﺜــﺮة اﻤــﺎم ﻤﺤــﺎوﻻت اﻠﻌﺒﺎﺴــﻴﻴﻦ
ٔ
اﻻﻧﺘﻗﺎم ﻤﻦ ﻓﺘﺢ ﻤﺼﺮ ﻓﺘﻛﻮن ﺑﻼد اﻠﺷﺎم ﺧﻂ اﻠﺪﻓﺎع اﻻول ﻋﻨﻬﺎ).(٤
وﻧﺤــﺎول ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻠﺒﺤــﺚ ﻃــﺮح إﺸــﻛﺎﻠﻴﺔ اﻠﻔﻗــﻪ ﻓــﻲ دﻤﺷــﻖ ﻃــﻮال
اﻠﻔﺘﺮة ﻤﻦ )  ٤٨٦ – ٣٥٩ﻫـ ١٠٧٣ – ٩٩٩ /م ( ،ﺣﻴـﺚ وﻘﻌـﺖ دﻤﺷـﻖ
ﺗﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺣﻛﻢ اﻠﻮﻻة اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ،وﻠﻣﺎ ﻜﺎﻧـﺖ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴـﺔ ﻘـﺪ ﻘﺎﻤـﺖ
ٔ
ٔ
ﻋﻟــﻰ اﺴ ــﺎس ﺗﺷ ــﺎﺑﻛﺖ ﻓﻴ ــﻪ اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﺔ ﻤ ــﻊ اﻠ ــﺪﻳﻦ إﻠ ــﻰ ﺣ ــﺪ ان ﻜ ــﻞ ﺗﻨﻈ ــﻴﻢ
ً
ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﺪوﻠﺔ ﻜﺎن اﻧﻌﻛﺎﺴـﺎ ﻠـﺮوح اﻠﻌﻗﻴـﺪة اﻠﻔﺎﻃﻣﻴـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﺣﺘـﻰ
ٔ
ٔ
اﺻﺒﺤﺖ اﺻﺪق ﻤﺜـﺎل ﻠﻟﺪوﻠـﺔ اﻠﺪﻳﻨﻴـﺔ اﻠﻌﻗﺎﺋﺪﻳـﺔ ) اﻠﺜﻴﻮﻘﺮاﻃﻴـﺔ (  ،وﻜﺎﻧـﺖ
اﻠ ــﺪﻋﻮة ﻫ ــﻲ ﻋﻣﺎدﻫ ــﺎ ،وﻜﺎﻧ ــﺖ وﻇﻴﻔ ــﺔ داﻋ ــﻲ اﻠ ــﺪﻋﺎة ﻤــﻦ ﻤﻔ ــﺮدات اﻠﺪوﻠ ــﺔ
اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﺔ ﻋﻟﻰ ﺣﺪ ﻘﻮل اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي).(٥
وﻠــﻢ ﻳﻛــﺪ ﺠــﻮﻫﺮ اﻠﺼــﻗﻟﻲ ﻘﺎﺋــﺪ اﻠﺨﻟﻴﻔــﺔ اﻠﻣﻌــﺰ ﻠــﺪﻳﻦ ﷲ ﻳــﻨﺟﺢ ﻓــﻲ
ﻓــﺘﺢ ﻤﺼــﺮ ﺴــﻨﺔ  ٣٥٨ﻫ ـ  ٩٦٨ /م  ،وﻳــﺘﻣﻛﻦ ﻤــﻦ إﻘﺎﻤــﺔ اﻠﺨﻄﺒــﺔ ﻠﻟﺨﻟﻴﻔــﺔ
ٔ
اﻠﻔﺎﻃﻣﻲ ﻋﻟﻰ ﻤﻨﺎﺑﺮ ﻤﺼﺮ وﻳﺷﺮع ﻓﻲ ﺗﺎﺴﻴﺲ اﻠﻗﺎﻫﺮة اﻠﻣﻌﺰﻳـﺔ ﻠﺘﻛـﻮن ﻤﺮﻜـﺰا
ﻠﻟﺨﻼﻓ ــﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴ ــﺔ ﺣﺘ ــﻰ ٔاﺧ ــﺬ ﻳ ــﻮﻠﻲ وﺠ ــﻪ ﺸ ــﻄﺮ ﺑ ــﻼد اﻠﺷ ــﺎم  ،وﻳﺘﻄﻟ ــﻊ
ٔ
ﻠﻔﺘﺤﻬﺎ ﻠﻟﻗﻀﺎء ﻋﻟﻰ ﺑﻗﺎﻳﺎ اﻠﻨﻔﻮذ اﻹﺧﺷﻴﺪي ﻓﻴﻬـﺎ وﻠﺘـﺎﻤﻴﻦ ﺣـﺪود ﻤﺼـﺮ ﻤـﻦ
ٔ
ﺠﻬــﺔ اﻠﺷــﺎم  ،واﻠﻮﻘــﻮف اﻤ ــﺎم اﻠــﺮوم واﻠﻗﺮاﻤﻄــﺔ اﻠ ــﺬﻳﻦ ﻜــﺎﻧﻮا ﻘــﺪ اﺠﺘ ــﺎﺣﻮا
ﺑ ـ ــﻼد اﻠﺷ ـ ــﺎمٔ ،واوﻘﻌ ـ ــﻮا اﻠﻬﺰﻳﻣ ـ ــﺔ ﺑﻗ ـ ــﻮات اﻹﺧﺷ ـ ــﻴﺪﻳﻴﻦ ﺴ ـ ــﻨﺔ ٣٥٧ﻫ ـ ـ ـ /
 ٩٦٧م ).(٦
وﻠــﻢ ﻳﻣ ــﺾ ﻋــﺎم واﺣ ــﺪ ﻋﻟ ــﻰ اﺴــﺘﻗﺮار ﺠ ــﻮﻫﺮ ﻓ ــﻲ ﻤﺼــﺮ ﺣﺘ ــﻰ َﺴ ـ ّـﻴﺮ
ﺣﻣﻟـﺔ إﻠـﻰ ﺑــﻼد اﻠﺷـﺎم ﻓـﻲ ٔاواﺧــﺮ ﺴـﻨﺔ  ٣٥٩ﻫ ـ  ٩٦٩ /م ﺑﻗﻴــﺎدة ﺠﻌﻔـﺮ ﺑــﻦ
ﻓــﻼح ) (٧اﻠــﺬي ﺗﻣﻛــﻦ ﻤــﻦ دﺧــﻮل دﻤﺷــﻖ ﻓــﻲ اﻠﻣﺤــﺮم ﻤــﻦ ﺴــﻨﺔ  ٣٦٠ﻫ ـ /
 ٩٧٠م ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺼﺎرﻩ ﻓﻲ ﻤﻮﻘﻌﺘﻴﻦ ﺣﺎﺴـﻣﺘﻴﻦ ﻓـﻲ " اﻠﺮﻤﻟـﺔ " و " ﻃﺒﺮﻳـﺔ"،
وﻋﻟـﻰ اﻠﻔــﻮر ﺧﻄــﺐ ﻠﻟﺨﻟﻴﻔــﺔ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻲ اﻠﻣﻌـﺰ ﻋﻟــﻰ ﻤﻨــﺎﺑﺮ دﻤﺷــﻖ ،وﻓــﻲ ﻳــﻮم
اﻠﺟﻣﻌ ــﺔ اﻠﺘ ــﺎﻠﻲ ﺣ ــﺬف اﺴ ــﻢ اﻠﺨﻟﻴﻔ ــﺔ اﻠﻌﺒﺎﺴ ــﻲ ﻤ ــﻦ اﻠﺨﻄﺒ ــﺔ ﻓﺜ ــﺎر ٔاﻫ ــﺎﻠﻲ
دﻤﺷــﻖ وﻓــﻖ رواﻳــﺔ ٔاﺑــﻲ اﻠﻔــﺪا وﻘﻄﻌــﻮا اﻠﺨﻄﺒــﺔ ﻠﻟﻣﻌــﺰ ،وﺴــﺮﻋﺎن ﻤــﺎ َﻘ َﻀــﻰ
ٔ
ﺠﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻓﻼح ﻋﻟﻰ اﻠﺜﺎﺋﺮﻳﻦ واﻋﺎد ﺴﻟﻄﺎن اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﻴﻦ).(٨
وﻘـﺪ اﺴــﺘﻔﺎد اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻮن ﻤـﻦ ٔاوﺿــﺎع ﺑــﻼد اﻠﺷـﺎم اﻠﻣﺘﺮدﻳــﺔ ؛ ﻓﻛــﺎن
ﻫﻨـﺎك ﺻـﺮاع ﻋﻟــﻰ اﻠﻨﻔـﻮذ ﺑــﻴﻦ اﻠﺤﻣــﺪاﻧﻴﻴﻦ) (٩واﻹﺧﺷـﻴﺪﻳﻴﻦ ،وﺻـﺮاع ﺑــﻴﻦ
اﻠﺤﻣــﺪاﻧﻴﻴﻦ ٔاﻧﻔﺳــﻬﻢ ﺑﻌــﺪ وﻓــﺎة ﺴــﻴﻒ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﺤﻣــﺪاﻧﻲ ،ﻓﺒﻌــﺪ اﺴــﺘﻴﻼء
اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﻋﻟــﻰ دﻤﺷــﻖ وﻘﻌــﻮا ﻓــﻲ ﻧ ـﺰاع ﻤــﻊ اﻠﻗﺮاﻤﻄــﺔ ،ﻓﻬــﺎﺠﻢ اﻠﻗﺮاﻤﻄــﺔ
اﻠــﺒﻼد ،ﻤﺤــﺎوﻠﻴﻦ اﻠﺳــﻴﻄﺮة ﻋﻟﻴﻬــﺎ ،واﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻟــﻰ ٔاﻜﺒــﺮ ﻤﻛﺳــﺐ ﻤــﺎدي
ٔ
ﻤﻨﻬــﺎ ﻻن دﻤﺷــﻖ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗــﺪﻓﻊ اﻠﺟﺰﻳــﺔ ﻤــﻦ ﻘﺒــﻞ ﻠــﺰﻋﻴﻢ اﻠﻗﺮاﻤﻄــﺔ وﻤﻗــﺪارﻫﺎ
ﺛﻟﺜﻣﺎﺋ ــﺔ ٔاﻠ ــﻒ دﻳﻨ ــﺎر ﻜ ــﻞ ﺴ ــﻨﺔ ﻓﻐ ــﺪت ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺟﺰﻳ ــﺔ ﻻ ﺗ ــﺪﻓﻊ إﻠ ــﻴﻬﻢ ﺑﻌ ــﺪ
اﺴﺘﻴﻼء اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﻋﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ).(١٠
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ٔ
وﻓــﻲ ٔاول اﻻﻤــﺮ ﻘــﺎم اﻠﻗــﺎدة اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﺑــﺈﺣﻼل اﻠﺘﺷــﺮﻳﻊ اﻠﺷــﻴﻌﻲ
ﻤﻛــﺎن اﻠﺘﺷــﺮﻳﻊ اﻠﺳــﻨﻲ ﻓــﻲ اﻠﻗﻀــﺎء واﻠﻔﺘﻴــﺎ ) ،(١١وﺑﺎﺸــﺮوا ﺗﻐﻴﻴــﺮ اﻠﺼــﻴﻐﺔ
اﻠﻣﺬﻫﺒﻴﺔ اﻠﻮﻻﺋﻴﺔ ﻠﻟﻣﺪﻳﻨﺔ ﻤـﻦ ﺧﻼﻓـﺔ ﺑﻐـﺪاد اﻠﻌﺒﺎﺴـﻴﺔ اﻠﺳـﻨﻴﺔ إﻠـﻰ ﺧﻼﻓـﺔ
اﻠﻗــﺎﻫﺮة اﻠﻔﺎﻃﻣﻴــﺔ اﻠﺷــﻴﻌﻴﺔ  ،وﻋﻣﻟــﻮا ﻋﻟــﻰ ﻧﺷــﺮ دﻋــﻮﺗﻬﻢ اﻹﺴــﻣﺎﻋﻴﻟﻴﺔ ﺑــﻴﻦ
ٔاﻫﺎﻠﻲ دﻤﺷﻖ ،وﻘﺎﻤﻮا ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻠﻣﺮاﻜـﺰ اﻠﺪﻳﻨﻴـﺔ اﻠﺘـﻲ ﺗﻣﺜﻟﻬـﺎ اﻠﻣﺳـﺎﺠﺪ ﻤـﻦ
ﻘﺒــﻞ دﻋﺎﺗﻬــﺎ ﻹﻋــﻼن دﻋﻮﺗﻬــﺎ اﻹﺴــﻣﺎﻋﻴﻟﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺗﻟــﻚ اﻠﺼــﻴﻐﺔ ﺑـ ً
ـﺪءا ﻤــﻦ
ٓ
اﻻذان ﻓﺟﻌﻟـﻮﻩ " ﺑﺤــﻲ ﻋﻟــﻰ ﺧﻴــﺮ اﻠﻌﻣــﻞ"  ،ﺑــﺪﻻ ﻤــﻦ " ﺣــﻲ ﻋﻟــﻰ اﻠﻔــﻼح "
ٔ
ٔ
 ،وذﻠـﻚ ﻻﻧﻬـﻢ ﻳـﺮون ان ﻋﻣـﺮ ﺑـﻦ اﻠﺨﻄـﺎب – رﺿـﻲ ﷲ ﻋﻨـﻪ – ﻘـﺪ ّﻏﻴـﺮ ﻓــﻲ
اﻠﺼــﻴﻐﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﻨﻮﻘﻟــﺖ ﻋــﻦ اﻠﻨﺒــﻲ – ﺻــﻟﻰ ﷲ ﻋﻟﻴــﻪ وﺴــﻟﻢ  -؛ ﻓﻗــﺪ ﻜ ــﺎن
ﻋﻣــﺮ ﻳــﺮى ٔان اﻠﻨــﺎس إذا ﺴــﻣﻌﻮا ٔان ﻠﺼــﻼة ﺧﻴــﺮ ﻤــﻦ اﻠﻌﻣــﻞ ،ﺗﻬــﺎوﻧﻮا ﻓــﻲ
اﻠﺟﻬﺎد وﺗﺨﻟﻔﻮا ﻋﻨﻪ ) (١٢وﻓﻲ ﺻـﻼة اﻠﺟﻣﻌـﺔ ﺠﻬـﺮوا ﺑﺼـﻮت ﻋـﺎل ﺑﺎﻠﺒﺳـﻣﻟﺔ
) ،(١٣وزادوا ﺻ ــﻴﻐﺔ اﻠﻗﻨ ــﻮت ﻓ ــﻲ اﻠﺮﻜﻌ ــﺔ اﻠﺜﺎﻧﻴ ــﺔ  ،اﻠﺘ ــﻲ ﻤﺆداﻫ ــﺎ  " :اﻠﻟﻬ ــﻢ
ٔ
ٔ
ﻧﺤــﻦ ﻠﻴــﻚ ﻘــﺎﻧﺘﻮن "  ،وﻋﻟــﻰ اﻠﻨﻗــﻴﺾ ازاﻠــﻮا ﻤــﺎ زادﻩ اﻫــﻞ اﻠﺳــﻨﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ
اﻠﺼﻼة ﻤﻦ ﻘﺮاءة " ﺴﺒﺢ ﺑﺎﺴﻢ رﺑﻚ " و " اﻠﺘﻛﺒﻴﺮ ﺑﻌﺪ اﻠﺼﻼة " ).(١٤
ٔ
وﻃﺒﻗ ــﻮا ﻧﻈــﺎم اوﻘ ــﺎت اﻠﺼ ــﻼة ﻋــﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ اﻠﻣﺰوﻠ ــﺔ وﻋ ــﺪم اﻋﺘﻣ ــﺎد
اﻠﺘﻮﻘﻴ ــﺖ اﻠﺷﻣﺳ ــﻲ) .(١٥وﻓ ــﻲ اﻠﺼ ــﻴﺎم ،ﺠﻌﻟ ــﻪ اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻴﻮن ﻋﻟ ــﻰ ﺣﺳ ــﺎب
ٔ
ٔ
ﻠﻬـ ـ ــﻢ ،ﺛﻼﺛـ ـ ــﻴﻦ ﻳﻮﻤـ ـ ـ ًـﺎ ﻻ اﻜـﺜـ ـ ــﺮ وﻻ اﻘـ ـ ــﻞ وﻻ ﻳﻛـ ـ ــﻮن ﻋﻟـ ـ ــﻰ اﻠﺮؤﻳـ ـ ــﺔ ﺑﻄﻟـ ـ ــﺐ
اﻠﻬ ــﻼل) ،(١٦ﺣﺘ ــﻰ ﻻ ﻳﺤ ــﺪث اﺿ ــﻄﺮاب ﻓ ــﻲ إﻓﻄ ــﺎر اﻠﻣﺳ ــﻟﻣﻴﻦ ﻓ ــﻲ ٔارﺠـ ـﺎء
دوﻠ ــﺘﻬﻢ اﻠﻮاﺴ ــﻌﺔ ﻧﺘﻴﺟ ــﺔ اﻻﺧ ــﺘﻼف اﻠﺰﻤﻨ ــﻲ ﻓ ــﻲ رؤﻳ ــﺔ اﻠﻬ ــﻼل .ﻜﻣ ــﺎ ٔاﻠﻐ ــﻮا
ٔ
ﺻـﻼة اﻠﺘـﺮاوﻳﺢ ) (١٧ﻻﻧﻬـﻢ ﻻ ﻳﺮوﻧﻬــﺎ ﻤﺷـﺮوﻋﺔ اﻠﺟﻣﺎﻋــﺔ؛ إذ ﻻ ﺠﻣﺎﻋـﺔ إﻻ ﻓــﻲ
ﻓﺮض.
وﻤﻣ ــﺎ ﺗﺟ ــﺪر اﻹﺸــﺎرة إﻠﻴ ــﻪ ٔان اﺑ ــﻦ ِّﻜﻟــﺲ ﺑﻟ ــﻎ ﻓ ــﻲ اﻠﻔﻗ ــﻪ اﻠﺟﻌﻔ ــﺮي
ٔ
اﻠﻔــﺎﻃﻣﻲ درﺠــﺔ ﻋﺎﻠﻴــﺔ )ٔ (١٨اﻫﻟﺘــﻪ ﻻن ﻳﺆﻠــﻒ اﻠﻛـﺘــﺐ واﻠﻣﺮاﺠــﻊ ،وﻘ ـﺪ ذﻜــﺮ
ٔان ﻋــﺪدﻫﺎ ﺑﻟــﻎ اﻠﻣﺎﺋــﺔ ،وﻠﻛــﻦ ﻫــﺬا اﻠﻌــﺪد اﻠﻛﺒﻴــﺮ ﻤــﻦ اﻠﻣﺆﻠﻔــﺎت ﻓﻗــﺪ وﻠــﻢ
ٔ
ﻳﺒ َـﻖ ﻤﻨــﻪ إﻻ "اﻠﺮﺴــﺎﻠﺔ اﻠﻮزﻳﺮﻳــﺔ" ﻓــﻲ ﻤﺨﺘﺼــﺮ اﻠﻔﻗــﻪ ،وﺑــﺎﻠﻨﻈﺮ ﻻﻫﻣﻴــﺔ ﻫــﺬﻩ
اﻠﺮﺴﺎﻠﺔ ﻓﺈن اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ اﻠﻔـﺎﻃﻣﻲ "اﻠﻈـﺎﻫﺮ ﻹﻋـﺰاز دﻳـﻦ ﷲ" ﻃﻟـﺐ إﻠـﻰ اﻠـﺪﻋﺎة
ٔ
ٔ
واﻠﻣﺳﺘﺟﻴﺒﻴﻦ ﺑﺎن ﻳﻌﻣﻣﻮﻫﺎ وﻳﺤﻔﻈﻮﻫﺎ ﻋـﻦ ﻇﻬـﺮ ﻘﻟـﺐ ،وإﻠـﻰ اﻠﻗﻀـﺎة ﺑـﺎن
ﻳﺼﺪروا ﻓﺘﺎوﻳﻬﻢ ﻓﻲ اﻠﻔﻗﻪ واﻠﻗﺎﻧﻮن ﺑﻣﻮﺠﺒﻬﺎ ).(١٩
ٔ
وﻤﻨ ــﺬ ﻋﻬ ــﺪ اﻠﺤ ــﺎﻜﻢ ﺑ ــﺎﻤﺮ ﷲ ،ﺗﻣﻴ ــﺰت اﻠ ــﺪﻋﻮة ﺑﺎﻠ ــﺪﻋﻮة اﻠﺒﺎﻃﻨﻴ ــﺔ
ٔ
ٔ
وﻫــﻮ ﻤــﺎ ﻋــﺮف ﺑﺎﻠﺘﺎوﻳــﻞ ٔوان ﻠﻛــﻞ ﻇــﺎﻫﺮ ﺑــﺎﻃﻦ وﻘــﺪ اﻋﺘﺒــﺮ اﻠﺘﺎوﻳــﻞ ٔاو ﻋﻟــﻢ
ٔ
اﻠﺒـﺎﻃﻦ ﻤﻟﻛــﺎ ﻻﺴـﺮة ﻋﻟــﻲ وﻤﻌﺟﺰﺗـﻪ ﻓﻬــﻮ اﻠﻌﻟـﻢ اﻠﻟــﺪﻧﻲ ﻘـﺮﻳﻦ اﻠﻗـ ٓﺮان اﻠﻛــﺮﻳﻢ
اﻠـ ــﺬي ﻧﻗﻟـ ــﻪ اﻠﻨﺒ ـ ـﻲ – ﺻـ ــﻟﻰ ﷲ ﻋﻟﻴـ ــﻪ وﺴـ ــﻟﻢ  -إﻠـ ــﻰ ﻋﻟـ ــﻲ رﺿـ ــﻲ ﷲ ﻋﻨـ ــﻪ
ٔ
ﻠﻴﺘﻮارﺛﻪ اﻻﻤﺔ ﻤﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،وﻧﻗﻟـﻮا ﻋـﻦ اﻠﻨﺒـﻲ – ﺻـﻟﻰ ﷲ ﻋﻟﻴـﻪ وﺴـﻟﻢ  -ﻘـﻮل
ٔ
ٔ
" ٔاﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻠﺘﻨﺰﻳﻞ ،وﻋﻟﻲ ﺻـﺎﺣﺐ اﻠﺘﺎوﻳـﻞ " ٔ ،وان ﻫـﺬا اﻠﺘﺎوﻳـﻞ ﻳـﺰداد
ٓ
ﻤﻦ إﻤﺎم ﻻﺧﺮ).(٢٠
وﻘــﺪ ﻧﺎﻠــﺖ وﻇﻴﻔﺘــﺎ اﻠﻗﻀــﺎء واﻠﺨﻄﺎﺑــﺔ ﺑﺪﻤﺷــﻖ اﻫﺘﻣــﺎم اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ
ﺣﺘ ـ ــﻰ زوال ﺣﻛﻣﻬ ـ ــﻢ ﺑﻬ ـ ــﺎ ،ﻠﻣ ـ ــﺎ ﺗﻗﺪﻤ ـ ــﻪ ﻠﻬ ـ ــﻢ ﻤ ـ ــﻦ ﺧﺪﻤ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻠﺘﺷ ـ ــﺮﻳﻊ
اﻹﺴ ــﻣﺎﻋﻴﻟﻲ .وﺗ ــﺬﻜﺮ اﻠﻣﺼـ ــﺎدر ٔاﻧـ ــﻪ ﻠ ــﻢ ﻳﻛـ ــﻦ اﻠﻔﻗﻬ ــﺎء واﻠﻌﻟﻣ ــﺎء اﻠﻣﺎﻠﻛﻴـ ــﺔ
اﻠﻌﻨﺼﺮ اﻠﻣﺷﺎرك ﺑﻣﻨﺼﺐ اﻠﻗﻀﺎء ﻓـﻲ اﻠﻌﺼـﺮ اﻠﻔـﺎﻃﻣﻲ؛ وإﻧﻣـﺎ ﻜـﺎن ﻫﻨـﺎك
ﻘﻀــﺎة ﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ ٔواﺣﻨــﺎف وﺣﻨﺎﺑﻟــﺔ ٔاﻳﻀـ ًـﺎ ﻓﻴ ــﺬﻜﺮ اﺑــﻦ ﺣﺟــﺮ ٔاﻧــﻪ ﺑﻌــﺪ ﻤﻗﺘ ــﻞ
اﻠﻗﺎﺿﻲ ﻤﺎﻠﻚ ﺑﻦ ﺴﻌﻴﺪ اﻠﻔﺎرﻘﻲ وﺧﻟـﻮ ﻤﻨﺼـﺐ اﻠﻗﻀـﺎء ﻓﺘﻗﻟـﺪﻩ ٔاﺑـﻮ اﻠﻌﺒـﺎس
ﺑ ــﻦ اﻠﻌ ــﻮام اﻠﺤﻨﺒﻟ ــﻲ اﻠﻣ ــﺬﻫﺐ وﺗ ــﻮﻠﻰ ﻤﻨﺼ ــﺐ اﻠﻗﻀ ــﺎء ﻋﻟ ــﻰ ﻤﺼ ــﺮ وﺑﺮﻘ ــﺔ
وﺻﻗﻟﻴﺔ واﻠﺷﺎم ).(٢١
ٔ
وﻋﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻻﺴــﺎس ﺗــﻢ اﻠﺒﻨــﺎء اﻠﺳﻴﺎﺴــﻲ واﻠﻣــﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎﻠﻣﺷــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ
اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻲ ﺑﺪﻤﺷــﻖ ﻓــﻲ ﺗﻟــﻚ اﻠﻔﺘــﺮة ﺑﻌــﺪ ٔان ﺴــﻣﺢ اﻠﺨﻟﻴﻔــﺔ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﺤ ــﺎﻜﻢ ﺑ ــﺎﻤﺮ ﷲ ﺴ ــﻨﺔ  ٣٩٩ﻫ ـ ـ  ١٠٠٧ /م ﻻﺻ ــﺤﺎب اﻠﻣ ــﺬاﻫﺐ اﻠﺳ ــﻨﻴﺔ
)(٢٢
اﻠﻌﻣ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻠﻮﻇ ــﺎﺋـﻒ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴ ــﺔ وﻋ ــﺪم اﻠﺘﻌ ــﺮض ﻠﻟﺼ ــﺤﺎﺑﺔ واﻠﺳ ــﻟﻒ

وﻜــﺎن ﻓﻗﻬــﺎء اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴــﺔ ﻳــﺮون ٔاﻧــﻪ ﻻ ﻳﻮﺠــﺪ ﻓــﺮق ﺑــﻴﻦ اﻠﺘﺷــﺮﻳﻌﻴﻦ إﻻ
ٔ
ٔ
ﻓﻲ اﻠﻔﻗﻪ وﺗﻔﺳﻴﺮ اﺻﻮل اﻠﺪﻳﻦ  ،إذ ﺠﻌﻟـﻮا ﺗﻔﺳـﻴﺮ اﺻـﻮل اﻠـﺪﻳﻦ وﻘﻔ ًـﺎ ﻋﻟـﻰ
ٔ
اﻹﻤــﺎم وﺣــﺪﻩ  ،ﺑﺤﻛــﻢ اﻧــﻪ وارث اﻠﻌﻟ ـﻢ اﻹﻠﻬــﻲ ﻓﻬــﻮ اﻠﻣﺟﺘﻬــﺪ اﻠﻣﻄﻟــﻖ ﻓــﺈذا
ﺴــﻣﺢ ﺑــﻪ ﻠﻐﻴــﺮﻩ ﻓﻬــﻮ ﻤﺟﺘﻬــﺪ ﻤﻗﻴــﺪ  ،ﻜــﺬﻠﻚ ﻘــﺎﻤﻮا ﺑﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻧﻈــﺎم اﻠﻣﻮارﻳــﺚ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
وﺠﻌﻟﻮﻩ اﺴﺎس راي اﻫـﻞ اﻠﺒﻴـﺖ ﻓﻴﺟﻴـﺰ ان ﺗـﺮث اﻠﺒﻨـﺖ ﻜـﻞ ﻤـﺎ ﺗﺮﻜـﻪ اﺑﻮاﻫـﺎ
ٔ ٔ ٔ
إذا ﻠ ــﻢ ﻳﻛ ــﻦ ﻠﻬ ــﺎ اخ او اﺧ ــﺖ ﻤ ــﻊ وﺠ ــﻮد ذوي اﻠﻌﺼ ــﺒﻴﺔ  ،وﻫ ــﺬا ﻳﺨ ــﺎﻠﻒ
ٔ
ٔ
ﻤﺬﻫﺐ اﻠﺳﻨﺔ اﻠﺬي ﻻ ﻳﻗﻀﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﺮث اﻠﺒﻨﺖ اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﻧﺼﻒ اﻠﺜﺮوة ). (٢٣
وﻜـﺎن ﻤـﻦ اﻠﻣﻌـﺮوف ﻋـﻦ ﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻠﻔـﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ٔاﻧﻬـﺎ ﻜﺎﻧـﺖ وﺠﻬـﺔ إﻠـﻰ
ٔ
ﻏﺎﻳﺔ اﺴﺎﺴﻴﺔ  ،وﻫﻲ اﻠﻌﻣـﻞ ﺑﻛـﻞ ﺠـﺪ ﻠﺤﻣـﻞ اﻠﻨـﺎس ﻋﻟـﻰ اﻋﺘﻨـﺎق ﻤـﺬﻫﺒﻬﻢ
ٔ
ٔ
وﻠﻛﻦ اﻻﻤﺮ اﻠﻌﺟﻴـﺐ واﻠﻼﻓـﺖ ﻠﻟﻨﻈـﺮ اﻧـﻪ وﻋﻟـﻰ اﻠـﺮﻏﻢ ﻤـﻦ اﺴـﺘﻣﺮار اﻠﺤﻛـﻢ
اﻠﻔـﺎﻃﻣﻲ ﻠﺪﻤﺷـﻖ وﻤـﺎ ﺗﺨﻟﻟـﻪ ﻤـﻦ اﺿـﻄﺮاب ﺴﻴﺎﺴـﻲ واﻘﺘﺼـﺎدي ﺑـﻴﻦ وﻻﺗﻬــﺎ
ٔ
ٔ
واﻫ ــﺎﻠﻲ دﻤﺷ ــﻖ ﻘﺮاﺑ ــﺔ اﻠﻗ ــﺮن ﻠ ــﻢ ﺗ ــﺬﻜﺮ اﻠﻣﺼ ــﺎدر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ ان وﻻﺗﻬ ــﺎ ﻘ ــﺪ
اﺗﺒﻌـﻮا ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻋﺪاﺋﻴــﺔ ﺿـﺪ ﻋﻟﻣﺎﺋﻬــﺎ وﻓﻗﻬﺎﺋﻬـﺎ اﻠﺳـﻨﺔ ٔاو ﻤــﻨﻌﻬﻢ ﻤـﻦ ﻤﻣﺎرﺴــﺔ
دورﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻳﻨﻲ واﻠﺘﻌﻟﻴﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ  ،وﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻠﻗـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوم واﻠﺘﺮﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻤﻨﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
ّ
ٔ
واﻠﻴﻬــﺎ ) (٢٤ﺣﺘــﻰ ان اﻠــﻮزﻳﺮ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻲ ﻳﻌﻗــﻮب ﺑــﻦ ِﻜ ِﻟــﺲ ) (٢٥وزﻳــﺮ اﻠﻣﻌــﺰ ﻘــﺪ
اﺴﺘﺷــﻴﺮ ﻤــﻦ ﻘﺒــﻞ ﺧﻟﻴﻔﺘــﻪ ﺣــﻮل اﻠﺳﻴﺎﺴــﺔ اﻠﺘــﻲ ﻳﺟــﺐ اﺗﺨﺎذﻫــﺎ ﻻﺴــﺘﻣﺮار
ٔ
ﺣﻛﻣﻬــﻢ ﺑﺎﻠﺷــﺎم ﻓﻗــﺎل ﻠــﻪ  " :ﺴــﺎﻠﻢ ﻳــﺎ اﻤﻴــﺮ اﻠﻣــﺆﻤﻨﻴﻦ اﻠــﺮوم ﻤــﺎ ﺴــﺎﻠﻣﻮك ،
واﻘﻨﻊ ﻤﻦ اﻠﺤﻣﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻠﺪﻋﻮة واﻠﺳﻛﺔ ").(٢٦
ٔ ٔ
وﻤ ــﻦ اﻠﻣﺷ ــﻬﻮر ﻋ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻠ ــﻮزﻳﺮ اﻧ ــﻪ ﺑﺎﻧ ــﻪ ﻜ ــﺎن ﻳﺟﻣ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻘﺼ ــﺮﻩ
اﻠﻌﻟﻣ ــﺎء واﻠﻔﻗﻬـ ــﺎء ،وﻳﻌـ ــﻴﻦ ﻓـ ــﺮق اﻠﻛـﺘ ــﺎب ﻠﻨﺳـ ــﺦ ﻜـﺘـ ــﺐ اﻠﻔﻗـ ــﻪ واﻠﻗـ ــﺎﻧﻮن
واﻠﺤــﺪﻳﺚ  ،وﻘــﺪ ﻋــﻴﻦ ﻋﻟــﻰ ﻤﻗﺮﺑــﺔ ﻤــﻨﻬﻢ ﻓﺮﻘـ ًـﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻤﻬﻣﺘﻬــﺎ اﻠﺘﺼــﺤﻴﺢ
واﻠﻣﻗﺎﺑﻟﺔ واﻠﻀﺒﻂ واﻠﺘﺼﻮﻳﺐ ﻠﻛﻞ ﻤﺎ ﻳﻛـﺘﺒﻪ اﻠﻛـﺘﺎب).(٢٧
وﻧﻼﺣـ ٔان ﻳﻌﻗــﻮب ﻠــﻢ ﻳﺤـﺮض اﻠﻣﻌــﺰ ﻋﻟــﻰ اﺿـﻄﻬﺎد ﻋﻟﻣــﺎء اﻠﺷــﺎم
وﻓﻗﻬﺎﺋﻬﺎ ﺊ
اﻠﺳﻨﺔ ٔاﺿﻒ ﻠﺬﻠﻚ ٔان اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ ﻠـﻢ ﻓـﻲ اﻠﻣﺟـﻆ إﻠﻴﻬـﺎ واﻻﺴـﺘﻗﺮار ﺑﻬـﺎ
ٔ
 ،وﻃﻟــﺐ اﻠﻌﻟــﻢ ﻤــﻦ ﻋﻟﻣﺎﺋﻬــﺎ  .ﻜﻣــﺎ اﺠــﺎزت ﻤﺮاﺴــﻢ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﻠﻟﻣ ــﺆذﻧﻴﻦ
اﻠﺳــﻨﺔ ٔان ﻳﺳــﺘﻌﻣﻟﻮا اﻠﻌﺒــﺎرات اﻠﻣﻌﺘــﺎد ذﻜﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻠﺼــﻼة ﺣﺳــﺒﻣﺎ ﻳــﺮون ،
ٔ
ٔواﻻ ﺗﻗﺪم ﺸﻛﺎوى ﻠﺳـﺒﺐ ﻤـﻦ اﻻﺴـﺒﺎب اﻠﺘـﻲ ﺗﺘﻌﻟـﻖ ﺑـﺬﻜﺮ ﻫـﺬﻩ اﻠﻌﺒـﺎرات ،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واﻻ ﻳﺳ ــﺐ اﺣ ــﺪ ﻤ ــﻦ اﻠﺨﻟﻔ ــﺎء اﻻول  ،وﻻ ﻳﻣﻨ ــﻊ اﺣ ــﺪ ﻤ ــﻦ ان ﻳﻗ ــﻮل ﻫ ــﺬﻩ
اﻠﻌﺒــﺎرة اﻠﺘــﻲ ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻟــﻰ اﺣﺘ ـﺮاﻤﻬﻢ وإﺠﻼﻠﻬــﻢ وﻫــﻲ  " :اﻠﻟﻬــﻢ ارﺣﻣﻬــﻢ "
ٔ
ٔ ٔ ٔ
ٔ
إذا ﻤ ــﺎ ذﻜ ــﺮ اﺴ ــﻣﺎءﻫﻢ ؛ وﺑ ــﺬﻠﻚ ﻋﻮﻤﻟ ــﻮا ﻤﻌﺎﻤﻟ ــﺔ اﻻﺑـ ـﺮار وإذا اراد اﺣ ــﺪ ان
ﻳﺳﺘﻌﻣﻞ ﻫﺬﻩ اﻠﻌﺒﺎرة اﻠﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻟﻰ ٔاﺴﻣﻰ ﻤﺮاﺗﺐ اﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﻠﻌﻟـﻲ وﻫـﻲ " :
ٔ
ٔ
اﻠﻟﻬﻢ ارﺣﻣﻪ " ﻓﻼ ﺣﺮ ُ ﻋﻟﻴﻪ  ،وﻜـﺎن اﻠﺤـﺎﻜﻢ ﺑـﺎﻤﺮ ﷲ ﻳـﺎﻤﺮ ﺑﻣﺤـﻮ ٔاي ﻠﻌـﻦ
ﻠﻟﺳـ ـ ـﻟﻒ ) (٢٨وﻜـﺘ ـ ــﺐ ﺴ ـ ـ ً
ـﺟﻼ ﺑ ـ ــﺬﻠﻚ ﻠﻴﻗـ ـ ـ ٔﺮا ﻓ ـ ــﻲ ﻜ ـ ــﻞ ﻤﻛ ـ ــﺎن ﻋﻟ ـ ــﻰ ﺠﻣﻴ ـ ــﻊ
اﻠﻨﺎس).(٢٩
وﺠﻌ ـ ـ ــﻞ ﻠﻛ ـ ـ ــﻞ ﻤﺳ ـ ـ ــﻟﻢ اﻠﺨﻴ ـ ـ ــﺎر ﻓ ـ ـ ــﻲ إﺗﺒ ـ ـ ــﺎع اﻠﺮﺴ ـ ـ ــﻮم اﻠﺳ ـ ـ ــﻨﻴﺔ ٔاو
اﻠﺷــﻴﻌﻴﺔ) (٣٠وﺗــﻢ إﺑﻄــﺎل اﻠﻛـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ اﻠﺮﺴــﻮم اﻠﺷــﻴﻌﻴﺔ اﻠﺒﺤﺘــﺔ ﻓــﺘﻢ إﻋــﺎدة
اﻠﻗﻨﻮت ﻓﻲ اﻠﺼﻼة  ،وﻜـﺎن اﻠﺤـﺎﻜﻢ ﻘـﺪ ٔاﺑﻄـﻞ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ  ٣٧٠ﻫــ ،واﻠﺳـﻣﺎح
ﺑﺼــﻼة اﻠﻀ ــﺤﻰ؛ وﻫــﺬﻩ ﻤ ــﻦ اﻠﺼــﻟﻮات اﻠﺘ ــﻲ ﺗــﺆدى ﻓ ــﻲ ﺿــﺤﻰ اﻠﻴــﻮم ﻤ ــﻦ
ارﺗﻔﺎع اﻠﺷﻣﺲ ﻘﺪر رﻤﺢ إﻠﻰ اﻠـﺰوال؛ وﻜـﺎن اﻠﺤـﺎﻜﻢ ﻘـﺪ ﻤﻨﻌﻬـﺎ ﻤﻨﻌ ًـﺎ ﺑﺎﺗ ًـﺎ ﻓـﻲ
ٔ
ٔ ٔ
ﺴــﻨﺔ  ٣٩٣ﻫـ ـ ) ،(٣١ﺑــﻞ واﻧﺷــﺎ اﻠﺤــﺎﻜﻢ ﺑــﺎﻤﺮ ﷲ ﻤﺪرﺴــﺔ ﻠــﺘﻌﻟﻢ اﻠﻣــﺬﻫﺐ
اﻠﺳــﻨﻲ .وﺗــﻢ إﺻــﺪار ﻤﺮﺴــﻮم ﻳﺟﻴــﺰ ﻠﻟﻨــﺎس ﺻــﻮم رﻤﻀــﺎن وﻓﻄــﺮﻩ ﺑﻣﻗﺘﻀــﻰ
ﺣﺳـﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻠﻔﻟﻛﻴــﺔ  ،ﺑـﻞ وﺗــﻢ ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻠﻗﺎﻋـﺪة اﻠﺷــﻴﻌﻴﺔ اﻠﺘـﻲ ﺗﺟﻴــﺰ ﻠﻟﺒﻨــﺖ
ٔان ﺗﺳﺘﻮﻠﻲ ﻋﻟﻰ ﺠﻣﻴﻊ اﻠﺜﺮوة اﻠﺘﻲ ﻳﺨﻟﻔﻬﺎ ٔاﺑﻮاﻫﺎ إذا اﻧﻔﺮت ﺑﺎﻠﻣﻴﺮاث).(٣٢
وﻤﻦ اﻠﺳﺟﻞ اﻠﺬي ﻜـﺘﺒـﻪ اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ اﻠﺤـﺎﻜﻢ اﻠﻔـﺎﻃﻣﻲ ﻠﻗﺎﺿـﻲ ﻘﻀـﺎﺗﻪ
اﻠﺤﺳﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻟﻲ ﺑﻦ اﻠﻨﻌﻣﺎن)(٣٣جواﺴﻨﺪت إﻠﻴﻪ ﻤﻗﺎﻠﻴﺪ اﻠـﺪﻋﻮة ٔواﺧـﺬ ﻠﻗـﺐ
" ﻘﺎﺿــﻲ اﻠﻗﻀــﺎة وداﻋــﻲ اﻠــﺪﻋﺎة " ﻧــﺮى ٔان ﺴــﻟﻄﺘﻪ ﺸــﻣﻟﺖ رﻳﺎﺴــﺔ اﻠﻗﻀــﺎء
ﻓ ــﻲ ﻤﺼ ــﺮ وﺑ ــﻼد اﻠﺷ ــﺎمٔ ،وا ن ﻋﻣﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺪى ذﻠ ــﻚ إﻠ ــﻰ اﻠﻨﻈ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺸ ــﻮن

ن ار
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١٦

ﻣﻘﺎﻻت

اا
)  (١اﻹﺧﺷــﻴﺪﻳﻮن  :ﺴـﻼﻠﺔ ﺗﺮﻜﻴـﺔ ﻤﺳــﺘﻌﺮﺑﺔ ﺣﻛﻣـﺖ ﻓـﻲ ﻤﺼــﺮ واﻠﺷـﺎم ﺴــﻨﻮات
ٔ
 ٩٦٩-٩٣٥م ،راﺠﻊ ،اﻠﻣﻮﺴﻮﻋﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻠﻌﺎﻤـﺔ ،اﻠﻣﺟﻟـﺲ اﻻﻋﻟـﻰ ﻠﻟﺷـ ﻮن
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ٢٠٠١ ،م  ،ص .٧٦
ٔ
) (٢اﻠﻄﻮﻠﻮﻧﻴــﻮن  :ﺴــﻼﻠﺔ ﻤــﻦ اﻻﺗ ـﺮاك اﻠﻣﺳــﺘﻌﺮﺑﺔ ﺣﻛﻣــﺖ ﻓــﻲ ﻤﺼــﺮ ،اﻠﺷــﺎم
وﻓﻟﺳﻄﻴﻦ ﺴﻨﻮات  ٩٠٥-٨٦٨م .راﺠﻊ  ،اﻠﻣﻮﺴﻮﻋﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ص . ٩٢٨
) ( ٣ﻤﺤﻣﺪ ﺠﻣـﺎل اﻠـﺪﻳﻦ ﺴـﺮور :اﻠﻨﻔـﻮذ اﻠﻔـﺎﻃﻣﻲ ﻓـﻲ ﺑـﻼد اﻠﺷـﺎم واﻠﻌـﺮاق ،دار
اﻠﻔﻛﺮ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ص .٣
) (٤ﺣﺳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳـﻦ :ﺗـﺎرﻳﺦ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴـﺔ ،ﻤﻛـﺘﺒـﺔ اﻠﻨﻬﻀـﺔ اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ،
١٩٦٤م  ،ص . ١٥١
) (٥ﻠﻟﻣﺰﻳﺪ راﺠﻊ  ،ﺧﻄﻂ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي  ، ١ُ ،ص . ٣٩١
) (٦راﺠــﻊ  ،ﺠﻴ ـﺮار دﻳﺟــﻮر ُ  :دﻤﺷــﻖ ﻤــﻦ ﻋﺼــﻮر ﻤــﺎ ﻘﺒــﻞ اﻠﺘــﺮﻳﺦ إﻠــﻰ اﻠﺪوﻠــﺔ
ٔ
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴــﺔ  ،اﻠﻣﺟﻟ ـﺲ اﻻﻋــﻰ ﻠﻟﺜﻗﺎﻓــﺔ اﻠﻗــﺎﻫﺮة  ٢٠٠٥ ،م  ،ص  ، ١٣٤وﻋﺒــﺪ
اﻠﻣــﻨﻌﻢ ﻤﺎﺠ ــﺪ  :ﻇﻬ ــﻮر ﺧﻼﻓــﺔ اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ وﺴ ــﻗﻮﻫﺎ  ،ﻤﻛـﺘﺒــﺔ اﻠﺤﺮﻳ ــﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜ ــﺔ
 ١٩٨٥م  ،ص . ٢٩٣
) ( ٧ﺠﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻓﻼح  :ﻤﻦ ﻘﺒﻴﻟﺔ ﻜـﺘﺎﻤﺔ ﻤﻦ اﻠﺒﺮﺑﺮ  ،وﻤﻦ ﻘﻮاد اﻠﻣﻌﺰ .
)ٔ ( ٨اﺑﻮ اﻠﻔﺪا  :ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﺑﻲ اﻠﻔﺪا  ، ٢ُ ،ص . ١١٥
) ( ٩اﻠﺤﻣ ــﺪاﻧﻴﻮن  :ﺴـ ــﻼﻠﺔ ﻋﺮﺑﻴـ ــﺔ ﺣﻛﻣـ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﺑـ ــﻼد اﻠﻔ ـ ـﺮات واﻠﺷ ــﺎم ﻤـ ــﻦ
 ١٠٠٣-٩٠٤/٢٩م .وﻜ ــﺎن ﻤﻗﺮﻫ ــﺎ اﻠﻣﻮﺻ ــﻞ وﺣﻟ ــﺐ .ﻳﻨﺤ ــﺪر اﻠﺤﻣ ــﺪاﻧﻴﻮن ﻤ ــﻦ
ﻘﺒﻴﻟ ــﺔ ﺗﻐﻟ ــﺐ اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ .ﻠﻣ ــﻊ ﻧﺟﻣﻬ ــﻢ ٔاﺛﻨ ــﺎء ﻋﻬ ــﺪ ﻤﺆﺴ ــﺲ اﻠﺳ ــﻼﻠﺔ ﺣﻣ ــﺪان ﺑ ــﻦ
ﺣﻣ ــﺪون ،واﻠ ــﺬي ٔاﺻ ــﺒﺢ ﺴ ــﻨﺔ  ٨٩٠م واﻠﻴ ــﺎ ﻋﻟ ــﻰ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ ﻤ ــﺎردﻳﻦ ﻤ ــﻦ ﻘﺒـ ــﻞ
اﻠﻌﺒﺎﺴﻴﻴﻦ .راﺠﻊ  ،اﻠﻣﻮﺴﻮﻋﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ص . ٥٧١
) ( ١٠ﺣﺳــﻦ اﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳــﻦ  :ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴــﺔ  ،ﻤﺮﺠــﻊ ﺴــﺎﺑﻖ  ،ص
. ١٥٣
) ( ١١اﻠﺨﻄﻂ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰﻳﺔ  ، ٤ُ ،ص . ١٤٦
) (١٢اﻠﻨﻌﻣﺎن  :دﻋﺎﺋﻢ  ، ١ُ ،ص . ١٧٢
) (١٣اﻠﺨﻄﻂ  ، ٤ُ ،ص .١٤٦ - ١٤٥
) (١٤اﺗﻌﺎ_ اﻠﺤﻨﻔﺎ  ،ص .١٦٨
) (١٥ﺣﺳ ــﻦ اﺑـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳ ــﻦ  :ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺪوﻠ ــﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴ ــﺔ  ،ﻤﺮﺠ ــﻊ ﺴ ــﺎﺑﻖ  ،ص
. ٢٢١
) (١٦اﻠﺨﻄﻂ  ، ٢ُ :ص . ٣٨٨
) (١٧ﻧﻔﺳﻪ  ، ٤ُ :ص . ١٥٧
)arMoliogthu ,airo uCJrgsalJe anm dae ascgsuD. p4(١٨ظ
) (١٩ﻠﻟﻣﺰﻳﺪ راﺠﻊ  ،ﻋـﺎرف ﺗـﺎﻤﺮ  :رﺣﻟـﺔ ﻤـﻊ ﻳﻌﻗـﻮب اﺑـﻦ ﻜﻟـﺲ  ،ﻤﺟﻟـﺔ اﻠﺘـﺮاث
اﻠﻌﺮﺑﻲ ،دﻤﺷﻖ  ،ﻋﺪد  - ٣٠اﻠﺳﻨﺔ اﻠﺜﺎﻤﻨﺔ  -ﻜﺎﻧﻮن اﻠﺜﺎﻧﻲ "ﻳﻨﺎﻳﺮ"  ١٩٨٨م .
) (٢٠راﺠﻊ  ،ﺴﻴﺮة اﻠﻣﺆﻳﺪ ﻓﻲ اﻠﺪﻳﻦ  ،ﺗﺤﻗﻴﻖ  :ﻤﺤﻣﺪ ﻜﺎﻤﻞ ﺣﺳﻴﻦ  ،اﻠﻗـﺎﻫﺮة
 ١٩٤٩ ،م  ،ص .١٧
) (٢١ﻠﻟﻣﺰﻳـﺪ راﺠــﻊ  ،اﺑــﻦ ﺣﺟــﺮ  :رﻓــﻊ اﻹﺻــﺮ ﻋــﻦ ﻘﻀــﺎة ﻤﺼــﺮ  ،ﺗﺤﻗﻴــﻖ  :ﻋﻟــﻲ
ﻤﺤﻣﺪ ﻋﻣﺮ  ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺨﺎﻧﺟﻲ  ،وﺣﺳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳﻦ  :ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴـﺔ
 ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ  ،ص . ٣١٠
) (٢٢ﺠﻣﺎل ﻤﺤﻣﺪ ﺴﺎﻠﻢ ﻋﺮﻳﻛﻴﺰ :ﻓﻗﻬﺎء اﻠﺷﺎم  ،ﻓﻗﻬﺎء اﻠﺷﺎم ﻓﻲ ﻤﻮاﺠﻬـﺔ ﻠﻐـﺰو
اﻠﺼ ــﻟﻴﺒﻲ  ،ﻋ ــﻴﻦ ﻠﻟﺪراﺴ ــﺎت واﻠﺒﺤ ــﻮث اﻻﻧﺳ ــﺎﻧﻴﺔ  ،اﻠﻗ ــﺎﻫﺮة  ٢٠٠٦ ،م  ،ص
. ٣٢
) (٢٣ﺣﺳ ــﻦ اﺑـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳ ــﻦ  :ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺪوﻠ ــﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴ ــﺔ  ،ﻤﺮﺠ ــﻊ ﺴ ــﺎﺑﻖ  ،ص
. ٣١٦
) (٢٤ﺠﻣﺎل ﻋﺮﻳﻛﻴﺰ :ﻓﻗﻬﺎء اﻠﺷﺎم  ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ  ،ص . ٣٢

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ٔ
ﻤــﻮﻇﻔﻲ اﻠﻣﺳــﺎﺠﺪ ﻤــﻦ اﻻ ﺋﻣــﺔ واﻠﻗــﻮاﻤﻴﻦ ﻋﻟﻴﻬــﺎ واﻠﻣــﺆذﻧﻴﻦ ﺑﻬــﺎ وﻏﻴــﺮﻫﻢ ،
ٔ
ﻜﻣ ــﺎ اﺻ ــﺒﺢ ﻠ ــﻪ اﻹﺸـ ـﺮاف ﻋﻟ ــﻰ دور اﻠﻀ ــﺮب ورﺴ ــﻢ ﻠـ ـﻪ اﻠﺨﻄ ــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﻳﺳ ــﻴﺮ
ٔ
ﻋﻟﻴﻬــﺎ ،ﻓ ــﺎﻤﺮﻩ ﺑﺘﻗ ــﻮى ﷲ ﻓ ــﻲ اﻠﺳ ــﺮ واﻠﻌﻼﻧﻴ ــﺔ ،واﻠﻣﺤﺎﻓﻈ ــﺔ ﻋﻟ ــﻰ ﺸ ــﻌﺎﺋﺮ
ٔ
ـﺪودﻩ،واﻤﺮﻩ ٔان ﻳﺟﻌ ــﻞ اﻠﺤﻛ ــﻢ ﻓ ــﻲ اﻠﻣﻮاﺿ ــﻊ اﻠﻈ ــﺎﻫﺮة
اﻠ ــﺪﻳﻦ وﻤﺮاﻋ ــﺎة ﺣ ـ
ٔ
وﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺣﺟﺎﺑﻪ وﻳﻔﺘﺢ ﻠﻬﻢ اﺑﻮاﺑـﻪ وﻳﺤﺳـﻦ ﻠﻬـﻢ اﻧﺘﺼـﺎﺑﻪ وﻳﻗﺳـﻢ ﺑﻴـﻨﻬﻢ
ﻠﺤﻈﺔ وﻠﻔﻈﺔ وﻻ ﻳﺤـﺎﺑﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﻘﻮﻳـﺎ ﻠﻗﻮﺗـﻪ وﻻﺊﻳـﺮدي ﻓﻴﻬـﺎ ﺿـﻌﻴﻔﺎ ﻠﻀـﻌﻔﻪ ﺑـﻞ
ﻳﻣﻴﻞ ﻤﻊ اﻠﺤﻖ وﻳﺟﻨﺢ إﻠﻰ ﺠﻬﺘﻪ ").(٣٤
وﻘ ــﺪ ﻻﺣـ ـ اﻠﻗﻟﻗﺷ ــﻨﺪي ٔان " ﻤ ــﺬﻫﺒﻲ ﻤﺎﻠ ــﻚ واﻠﺷ ــﺎﻓﻌﻲ ﻇ ــﺎﻫﺮي
اﻠﺷ ــﻌﺎر ﻓ ــﻲ زﻤ ــﻦ اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ " ) ، (٣٥وﻋﻨ ــﺪ اﻠﻨﻈ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻜـﺘ ــﺐ اﻠﻄﺒﻗ ــﺎت
ٔ
ٔ
واﻠﺘ ـﺮاﺠﻢ واﻻﻋ ــﻼم واﻠﻮﻓﻴ ــﺎت ﻧﺟ ــﺪ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ﻠﻌ ــﺪد ﻜﺒﻴ ــﺮ ﻤــﻦ اﻠﺷﺨﺼ ــﻴﺎت
اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ واﻠﻔﻗﻬﻴﺔ ﻤﻣـﻦ ﻋﺎﺸـﻮا ﻓـﻲ اﻠﻔﺘـﺮة اﻠﻔﺎﻃﻣﻴـﺔ وﻤﺎرﺴـﻮا وﻇـﺎﺋـﻒ دﻳﻨﻴـﺔ
وﻋﻟﻣﻴـﺔ وﺴـﺎﻫﻣﻮا ﻤﺳــﺎﻫﻣﺎت ﻓﻌﺎﻠـﺔ ﻓــﻲ ﻧﺷـﺮ اﻠﻌﻟـﻮم اﻠﻔﻗﻬﻴــﺔ واﻠﺷـﺮﻋﻴﺔ ﻓــﻲ
اﻹﻘﺮاء واﻠﺮواﻳـﺔ واﻻﺴـﺘﻣﺎع وﻤﺪاوﻠـﺔ اﻠﺤـﺪﻳﺚ اﻠﻨﺒـﻮي اﻠﺷـﺮﻳﻒ وﻤﺜـﺎل ﻋﻟـﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
ذﻠــﻚ اﻧﻨــﺎ وﺠــﺪﻧﺎ اﻠــﺬﻫﺒﻲ ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺨــﻪ ﻘــﺪ ارخ ﻠﻨﺤــﻮ ﺧﻣــﺲ وارﺑﻌــﻴﻦ ﻓﻗﻴــﻪ
وﻋــﺎﻠﻢ ﺴ ــﻨﺔ وﺸــﻴﻌﺔ ﺧ ــﻼل ﺣــﻮادث )  ٤٦٧ – ٤٥١ﻫـ ـ ( ووﺠــﺪﻧﺎ اﻠﻔﻗﻴ ــﻪ
ٔ
اﻠﺷﺎﻓﻌﻲ رﺸﺎ ﺑـﻦ ﻧﻈﻴـﻒ ﺑـﻦ ﻤـﺎ ﺸـﺎء ﺌ ٔاﺑـﺎ اﻠﺤﺳـﻦ اﻠﺪﻤﺷـﻗﻲ ) ت ٤٤٤ﻫ ـ
 ١٠٥٢ /م ( ﻘ ـ ـ ــﺪ ٔاوﻘ ـ ـ ــﻒ دارﻩ اﻠﺘ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ــﺪار اﻠﺨﺰاﻋﻴ ـ ـ ــﺔ ﺸ ـ ـ ــﻣﺎل اﻠﺨﺎﻧﻗ ـ ـ ــﺎﻩ
ٓ
ٔ
اﻠﺳﻴﻣﻴﺳـ ــﺎﻃﻴﺔ ﻠﻟﻗ ـ ـﺮاء ﻓـ ــﻲ ﺣـ ــﺪود ﺴـ ــﻨﺔ ارﺑﻌﻣﺎﺋـ ــﺔ وﻋﺮﻓـ ــﺖ ﺑـ ــﺪار اﻠﻗ ـ ـﺮان
اﻠﺮﺸﺎﺋﻴﺔ وﺠﺎء إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻠﺤـﺎل ﺑﻣﻮاﻓﻗـﺔ اﻠﺳـﻟﻄﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴـﺔ ﺑﺪﻤﺷـﻖ
ٔ
ﻻن ﻜـ ــﻞ ﻜـﺘـ ــﺐ اﻠﺘ ـ ـﺮاﺠﻢ ﻻ ﺗﺷـ ــﻴﺪ إﻻ ﺑﻮاﻘﻔﻬ ـ ــﺎ ﻓﻗـ ــﻂ وﻜﺎﻧ ـ ــﺖ اﻠـ ــﺪار ﺗﻗ ـ ــﺪم
ﺧــﺪﻤﺎت ﻋﺎﻤــﺔ ﻠﻟﺳــﻨﺔ واﻠﺷــﻴﻌﺔ ﻤﻌـ ًـﺎ .وﻤــﺎ ﻳﺆﻜــﺪ ﻋــﺪم ﺗﻌــﺮض ﻋﻟﻣــﺎء وﻓﻗﻬــﺎء
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اﻠﺳ ــﻨﺔ ﻻي ﻧ ــﻮع ﻤ ــﻦ اﻧ ــﻮاع اﻻﺿ ــﻄﻬﺎد واﻻذى اﻧﻨ ــﺎ إذا ﻤ ــﺎ ﺗﺘﺒﻌﻨ ــﺎ اﻠﺳ ــﻴﺮ
اﻠﺬاﺗﻴ ــﺔ ﻠﻌﻟﻣ ــﺎء وﻓﻗﻬ ــﺎء دﻤﺷ ــﻖ ﻧﺟ ــﺪ ٔان ﻠﻬ ــﻢ ﻫ ــﻢ وﺻ ــﻔﺎ دﻘﻴﻗــﺎ ﻠﻨﺷ ــﺎﻃﻬﻢ
اﻠﻌﻟﻣ ــﻲ واﻠﺷ ــﺮﻋﻲ اﻠﻮاﺿ ــﺢ ﻤ ــﻦ ٔاﻤﺜ ــﺎل ٔاﺑ ــﻮ ﻫﺎﺸ ــﻢ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﺟﺒــﺎر اﻠﺳ ــﻟﻣﻲ ،
ٔ
اﺣﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﺴــﻌﻴﺪ  ،اﺑــﻮ ﺴــﻟﻴﻣﺎن ﺑــﻦ رﺑﻴﻌــﺔ  ،اﻠﺤﺳــﻦ ﺑــﻦ ﻋﻟــﻲ
اﻠﺮﻫــﺎوي ٔاﺑــﻮ اﻠﻗﺎﺴــﻢ اﻠﺒﺟﻟــﻲ ،اﻠﺮﺑﻌــﻲ ﻋﻟــﻲ ﺑــﻦ ﻤﺤﻣــﺪ اﻠﻣــﺎﻠﻛﻲ  ،اﻠﺤﺳــﻦ
ٔ
اﻻﻫﻮازي ،اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻟﻲ اﻠﻛـﻔﺮﻃﺎﺑﻲ اﻠﺦ ).(٣٦
وذﻜــﺮ ﻠﻨــﺎ اﺑــﻦ ﺣﺟــﺮ ﻘﻀــﻴﺔ رﺠــﻞ ادﻋــﻰ ﻤﻟﻛﻴــﺔ ﺣﻣــﺎم ﻜــﺎن ﻠﺟــﺪﻩ
ٔ
ٔ
ٔ
وﻜﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﻳﻨﺘﻗﻞ ﻻﻤﻪ ﺣﺳﺐ ﻘﺎﻧﻮن اﻠﺷﻴﻌﺔ وﻜﺎن ﻠﻗﺎﺿـﻲ اﻠﺳـﻨﻲ اﺑـﻮ
ٔ
اﻠﻄــﺎﻫﺮ ﻘــﺪ ﺣﻛــﻢ ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ اﻠﻗﻀــﻴﺔ ﺑﺎ ﻧــﻪ ﻠــﻢ ﻳﻛــﻦ ﻠﻬــﺬا اﻠﺷــﺨ اﻠﺤــﻖ ﻓــﻲ
ٔ
ٔ
ادﻋ ــﺎء اﻠﻣﻟﻛﻴ ــﺔ ﻻن ﺠ ــﺪﻩ ﻘ ــﺪ وﻘ ــﻒ ﻠﺤﻣ ــﺎم ﻋﻟ ــﻰ اﻻﻋﻣ ــﺎل اﻠﺨﻴﺮﻳ ــﺔ إﻻ ٔان
اﻠﻗﺎﺿ ــﻲ اﻠﺷـ ــﻴﻌﻲ اﺑ ــﻦ ٔاﺑـ ــﻲ ﺛﺒـ ــﺎن ٔاﺑﻄ ــﻞ اﻠﺤﻛـ ــﻢ وﺣﻛ ــﻢ ﻠﺼـ ــﺎﻠﺢ اﻠﺮﺠـ ــﻞ
اﻠﺷـﻴﻌﻲ إﻻ ٔان اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ اﻠﻣﻌـﺰ ٔاﻤـﺮ ﺑﺈﺑﻄــﺎل ﺣﻛـﻢ اﻠﻗﺎﺿـﻲ اﻠﺷـﻴﻌﻲ اﺑـﻦ ٔاﺑــﻲ
ﺛﻮﺑــﺎن ﻠﻴﺰﻳ ــﻞ اﻠﺳ ــﺨﻂ اﻠــﺬي دب ﻓ ــﻲ ﻧﻔــﻮس اﻠﺷــﻬﻮد اﻠﺳ ــﻨﻴﻴﻦ ) .(٣٧وﻠــﻢ
ﻳﺷ ــﻛﻞ اﻠﻔﻗﻬـ ــﺎء واﻠﻌﻟﻣـ ــﺎء ﻤ ــﻦ ﻋﺎﺻـ ــﺮوا اﻠﻔﺘـ ــﺮة اﻠﻔﺎﻃﻣﻴ ــﺔ ٔاي ﺧﻄـ ــﺮ ﻋﻟـ ــﻰ
ٔ
اﻠــﺪﻋﻮة اﻠﻔﺎﻃﻣﻴــﺔ وﻜــﺎن ﻧﺷــﺎﻃﻬﻢ اﻠــﺪﻳﻨﻲ واﻠﻌﻟﻣــﻲ ﻳﺘﻣﺷــﻰ وﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻻﻤــﺮ
اﻠﻮاﻘـﻊ ٔواﺸـﺎدت ﻜـﺜﻴــﺮ ﻤـﻦ اﻠﻣﺼــﺎدر ﺑﺘﺷـﺟﻴﻊ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﻠﻨﺷـﺎﺺ اﻠﻗـﺮاءات
ٔ
وﺗ ــﺪاول رواﻳ ــﺔ اﻠﺤ ــﺪﻳﺚ اﻠﺷ ــﺮﻳﻒ ﺑﺎﻠﺟ ــﺎﻤﻊ اﻻﻤ ــﻮي اﻠ ــﺬي اﻋﺘﻣ ــﺪﻩ ﻋﻟﻣ ــﺎء
وﻓﻗﻬـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻠﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻨﺔ واﻠﺷ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻌﺔ ﻤﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺣﺘـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻧﻬﺎﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻠﻔﺘ ـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻠﻔﺎﻃﻣﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﺑﺪﻤﺷﻖ ).(٣٨
ٔ
ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻤﺮ ٔاﻧﻪ ﻠﻢ ﺗـﻨﺟﺢ اﻠﺤﺎﻤﻴـﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴـﺔ ﺑﺪﻤﺷـﻖ ﻓـﻲ ﺗﺤﻗﻴـﻖ
ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻠﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ﻋﻟﻰ ﻤﺪى اﻠﻗﺮن ﺗﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑـﻴﻦ ٔاﻫﻟﻬـﺎ وﻜـﺎن ٔﺗﺎﺛﻴﺮﻫـﺎ ﺿـﻌﻴﻔﺎً
ٔ
ﻻﻧﻬ ــﻢ ﻠ ــﻢ ﻳﺘﻣﻛﻨ ــﻮن ﻤ ــﻦ ﺣﻛ ــﻢ دﻤﺷ ــﻖ ﺑﺷ ــﻛﻞ ﻤﺳ ــﺘﻣﺮ ،ﻓﻛﺎﻧ ــﺖ ﺗﺘﻨ ــﺎزع
ٔ
ﻤﺪﻧﻬﺎ ٔاﻃﻣﺎع اﻠﻗﺮاﻤﻄـﺔ واﻻﻋـﺮاب ﺣﻴﻨ ًـﺎٔ ،واﻃﻣـﺎع اﻠـﺮوم ﺣﻴﻨ ًـﺎ ٓاﺧـﺮ ،وﻋﻨـﺪﻤﺎ
ﺗﻛــﻮن اﻠﻐﻟﺒــﺔ واﻠﺳــﻴﻄﺮة ﻹﺣــﺪى ﻫــﺬﻩ اﻠﻔــطت ،ﺗﺘﻔــﻨﻦ ﻓــﻲ ﻓــﺮض اﻹﺗــﺎوات
ٔ
واﻠﻗﻴــﺎم ﺑﺎﻋﻣــﺎل اﻠﺳــﻟﺐ واﻠﻨﻬــﺐ .وﻫﻛــﺬا ﻠــﻢ ﻳــﻨﻌﻢ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻮن ﺑﺎﻻﺴــﺘﻗﺮار
ﻻﺴــﺘﻣﺮار روح اﻠﻣﻗﺎوﻤــﺔ ﺑــﻴﻦ اﻠﺳــﻛﺎن ﺿــﺪﻫﻢ ،ﻤﻣــﺎ زاد ﻤــﻦ ﻤﻌﺎﻧــﺎة ٔاﺑﻨــﺎء

ٔ
ﺴــﻮرﻳﺔ واﻧﻬﻴ ــﺎر اﻘﺘﺼــﺎدﻫﺎ وﺗﻬ ــﺪﻳﻢ اﺠ ـﺰاء ﻤﻨﻬــﺎ ،ﺑ ــﻞ وﺣﺮﻳــﻖ ﺠﺎﻧ ــﺐ ﻤ ــﻦ
ٔ
ٔ
اﻠﺟــﺎﻤﻊ اﻻﻤ ــﻮي ﻓ ــﻲ دﻤﺷ ــﻖ ،إﺑ ــﺎن اﻠﺤﻛــﻢ اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻲ ،اﻠ ــﺬي اﻧﺘﻬ ــﻰ ﻠﻴﺒ ــﺪا
ﺣﻛﻢ اﻠﺳﻼﺠﻗﺔ.
ﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫﯫ

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٧

ﻣﻘﺎﻻت

) (٢٥ﻳﻌﻗﻮب ﺑﻦ ﻜﻟﺲ  :ﻫﻮ ﻳﻌﻗﻮب ﺑﻦ ﻳﻮﺴﻒ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﻦ ﻫـﺎرون ﺑـﻦ داود
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑــﻦ ﻜﻟــﺲ ﻤــﻦ اﺸــﻬﺮ وزراء ﻤﺼــﺮ ﻓــﻲ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻲ ،ﻜﻣــﺎ اﻧــﻪ ﻜــﺎن اول وزﻳــﺮ
ٔ
ﻠﻟﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﺑﺎﻠــﺪﻳﺎر اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ،راﺠــﻊ  ،اﺑــﻦ ﺧﻟﻛــﺎن  :وﻓﻴــﺎت اﻻﻋﻴــﺎن ، ٢ُ ،
ص . ٤٦١
) (٢٦اﺑﻦ اﻠﻗﻼﻧﺳﻲ  :ﺗﺎرﻳﺦ ﻤﺪﻳﻨﺔ دﻤﺷﻖ  ،ﺗﺤﻗﻴﻖ ﺴﻬﻴﻞ ذﻜـﺎر  ،دار اﻠﻔﻛـﺮ ،
دﻤﺷﻖ  ١٩٨٣ ،م  ،ص .٥٦
) (٢٧ﻠﻟﻣﺰﻳﺪ راﺠﻊ  ،ﻋـﺎرف ﺗـﺎﻤﺮ  :رﺣﻟـﺔ ﻤـﻊ ﻳﻌﻗـﻮب اﺑـﻦ ﻜﻟـﺲ  ،ﻤﺟﻟـﺔ اﻠﺘـﺮاث
اﻠﻌﺮﺑﻲ ،دﻤﺷﻖ  ،ﻋﺪد  - ٣٠اﻠﺳﻨﺔ اﻠﺜﺎﻤﻨﺔ  -ﻜﺎﻧﻮن اﻠﺜﺎﻧﻲ "ﻳﻨﺎﻳﺮ"  ١٩٨٨م .
) (٢٨ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻨﻌﻢ ﻤﺎﺠﺪ  :ﻇﻬـﻮر ﺧﻼﻓـﺔ اﻠﻔـﺎﻃﻣﻴﻴﻦ  ،ﻤﺮﺠـﻊ ﺴـﺎﺑﻖ  ،ص ٣٥٥
.
ٔ
ٔ
) (٢٩ﻤﺤﻣ ــﺪ ﻋﺒ ــﺪ ﷲ ﻋﻨ ــﺎن  :اﻠﺤـ ــﺎﻜﻢ ﺑ ــﺎﻤﺮ ﷲ واﺴـ ـﺮار اﻠ ــﺪﻋﻮة اﻠﻔﺎﻃﻣﻴـ ــﺔ ،
ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺨﺎﻧﺟﻲ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ١٩٨٣ ،م ،ص . ٧٧
) (٣٠اﻠﺨﻄﻂ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰﻳﺔ  ، ٢ُ ،ص . ٢٨٧
) (٣١ﻧﻔﺳﻪ  ، ١ُ ،ص . ٤٥٨
) (٣٢ﻧﻔﺳﻪ  ،ص . ٣١٦
ٔ
) (٣٣ﺻﺒﺢ اﻻﻋﺷﻰ  ، ١٠ُ ،ص . ٣٨٨ – ٣٨٥
) (٣٤ﻧﻔﺳﻪ .
) (٣٥ﻧﻔﺳﻪ  ، ٣ُ ،ص . ٥٢٤
) (٣٦ﺠﻣﺎل ﻋﺮﻳﻛﻴﺰ :ﻓﻗﻬﺎء اﻠﺷﺎم  ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ  ،ص . ٣٣
) (٣٧اﻠﻛﻨﺪي  :ﻘﻀﺎة ﻤﺼﺮ  ،ص . ٥٨٨
) (٣٨ﺠﻣﺎل ﻋﺮﻳﻛﻴﺰ :ﻓﻗﻬﺎء اﻠﺷﺎم  ،ﻤﺮﺠﻊ ﺴﺎﺑﻖ  ،ص . ٣٩

زﻳﺎرة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﺸﺮاق
ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت
اﻷﺳﺘﺎذ أﻧﻮر ﻣﺤﻤﻮد زﻧﺎﺗﻲ

ﺑﻗﻟﻢ
أﺳﻤﺎء ﺻﻼح

ٔ
ﺑﻗﻴــﺖ اﻠﻣـ ٔﺮاة رﻤـ ًﺰا ﻠﻟﺟﻣــﺎل وﻤﺤــﻮ ًرا ﻠﻟﻔــﻦ واﻻدب ﻋﺒــﺮ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ،
وﻠـﻢ ﺗﻗــﻒ ﻋﻨــﺪ ﺣــﺪود اﻠﻣـ ٔﺮاة اﻠﻣﻟﻬﻣــﺔ ،ﺑــﻞ ﺴــﺎﻫﻣﺖ ﺑﺷــﻛﻞ ٔاو
ٓ
ﺑـﺎﺧﺮ ﻓــﻲ ﺑﻨـﺎء ﺻــﺮح اﻠﻌﻣــﻞ اﻠﻔﻨـﻲ .وﺑــﻴﻦ ﺻـﻔﺤﺎت ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻔــﻦ
ٔ
ٔ
اﻠﺘﺷ ــﻛﻴﻟﻲ اﺸ ــﺮﻘﺖ اﻠﻣـ ـﺮاة ﻜﻌﻨﺼ ــﺮ ﻤﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ اﻠﻌﻣ ــﻞ اﻠﻔﻨ ــﻲ،
ﺗﻌــﺪدت ﻓﻴــﻪ اﺴــﺘﻟﻬﺎم اﻠﻔﻨــﺎﻧﻴﻦ ﺑﺎﻠﺮﺴــﻢ ٔاو اﻠﻨﺤــﺖ ﻤــﻦ ﺠﻣــﺎل
ً
اﻠﺟﺳــﺪ ﻤــﺮو ًرا ﺑــﺪورﻫﺎ ﻓــﻲ اﻠﺤﻴــﺎة ووﺻــﻮﻻ إﻠــﻰ دﺧﻮﻠﻬــﺎ ﻤﻌﺘــﺮك
اﻠﻣﻨﺎﻓﺳﺔ ﻜـﻔﻨﺎﻧﺔ ﻤﺒﺪﻋﺔ.
ٔ
وﻓـ ــﻲ إﻃـ ــﺎر اﻻﺣﺘﻔـ ــﺎل ﺑـ ــﺎﻠﻴﻮم اﻠﻌـ ــﺎﻠﻣﻲ ﻠﻟﻣ ـ ـﺮاة ﻧﻗـ ــﺪم ﺑﻮرﺗﺮﻳـ ــﻪ
ﺸﺨﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻠﻟﻔﻨﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻠﺳﻮﻳﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻳﺔ اﻧﺟﻴﻟﻴﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻜﻮﻓﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن
 (١٨٠٧ –١٧٤١)0nMJlica AagKKe anاﻠﺘ ـ ـ ــﻲ ﺗﺘﻟﻣ ـ ـ ــﺬت
ﻋﻟــﻰ ﻳــﺪ واﻠــﺪﻫﺎ اﻠﺮﺴــﺎم اﻠﻔﻗﻴــﺮ ﻠﺘﺼــﺒﺢ ﻓﻴﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ رﺴــﺎﻤﺔ ﻤﻟــﻮك
وﻤﻟﻛـ ــﺎت ٔاورﺑـ ــﺎ .ﻜﻣـ ــﺎ اﻜـﺘﺳـ ــﺒﺖ ﻤـ ــﻦ واﻠـ ــﺪﺗﻬﺎ ﺣـ ــﺐ اﻠﻗ ـ ـﺮاءة،
وﺗﻌﻟﻣــﺖ اﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻤــﻦ اﻠﻟﻐــﺎت ،وﻋﺰﻓــﺖ اﻠﻣﻮﺴــﻴﻗﻰ ،ﻓﺎﻘﺘﺮﺑــﺖ
ﻤـﻦ ﻤﺟﺘﻣـﻊ اﻠﻣﺜﻗﻔـﻴﻦ ،ورﺴــﻣﺖ ﺸـﻌﺮاء ورواﺋﻴـﻴﻦ وﻤﺳــﺮﺣﻴﻴﻦ
ٔ
ﻤـ ـ ــﻦ ﺑﻴـ ـ ــﻨﻬﻢ اﻠﺷـ ـ ــﺎﻋﺮ اﻻ ﻠﻣـ ـ ــﺎﻧﻲ "ﺠﻮﺗـ ـ ــﻪ" - ١٧٤٩) foJthJ
 (١٨٣٢اﻠ ـﺬي ﻜـﺜﻴ ـ ًﺮا ﻤ ــﺎ اﻤﺘ ــﺪح ﺛﻗﺎﻓﺘﻬ ــﺎ وﻤﻮاﻫﺒﻬ ــﺎ اﻠﻣﺘﻌ ــﺪدة.
ٓ
ﻠﻗﺒـ ــﺖ ﺑـ ـ ـ"اﻻﻧﺳـ ــﺔ اﻧﺟﻴـ ــﻞ" ،و" ّرﺑـ ــﺔ اﻹﻠﻬـ ــﺎم اﻠﻌﺎﺸـ ــﺮة ﻠﺮوﻤـ ــﺎ"
ﺑﺳ ـ ــﺒﺐ ﺣﻀـ ـ ــﻮرﻫﺎ اﻠﻛﺒﻴـ ـ ــﺮ وﺠﺎذﺑﻴﺘﻬ ـ ــﺎ اﻠﻄﺎﻏﻴـ ـ ــﺔ ،وﻘﻴـ ـ ــﻞ إن
ً
اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻤ ٔﺮاة ﻻ ﺗﻨﺘﻣﻲ إﻠﻰ ﻫﺬا اﻠﻌﺎﻠﻢ.
ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ
ٔ
ﺊوﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻠﺒﻮرﺗﺮﻳﻪ اﺠﻣﻞ ﻤـﺎ رﺴـﻣﺖ اﻠﻔﻨﺎﻧـﺔ ﻠﻨﻔﺳـﻬﺎ ،ﻓﻈﻬـﺮت
ﻜﺳــﻴﺪة ﻤﺟﺘﻣــﻊ ﻤﺜﻗﻔــﺔ وﻋﺼــﺮﻳﺔ ﺗﻨﻈــﺮ إﻠــﻰ اﻠﻣﺘﻟﻗــﻲ ﺑﺜﻗــﺔ وﻓــﻲ
ﻳ ــﺪﻳﻬﺎ ٔادوات ﺣﺮﻓﺘﻬ ــﺎ ،وﺑﺟﻮارﻫ ــﺎ ﺗﻣﺜ ــﺎل ﻠﻣﻴﻨﻴﺮﻓ ــﺎ inJrGaظ
اﻹﻠﻬ ـ ــﺔ ٔاﻻﺴ ـ ــﻄﻮرﻳﺔ راﻋﻴ ـ ــﺔ اﻠﻔﻨ ـ ــﺎﻧﻴﻦ ٔوارﺑ ـ ــﺎب اﻠﺤ ـ ـ َـﺮفّ .
وﺛﻣ ـ ــﺔ
ٔ
اﺣﺘﻣ ــﺎل ﺑﺎﻧﻬ ــﺎ ٔارادت ﻤ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻠﺘﻣﺜ ــﺎل ٔان ﺗﺆﻜ ــﺪ ﻋﻟ ــﻰ ٔاﻧﻬ ــﺎ
ٔ
ﻓﻨﺎﻧﺔ ﺗﻨﺤﺎز ﻠﻟﺮﺴﻢ اﻠﻛﻼﺴﻴﻛﻲ .وﺗﺤﻛـﻲ اﻻﺴـﻄﻮرة ﻋـﻦ اﻧﺘﺼـﺎر
ﻤﻴﻨﻴﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬـﺎ ﻤـﻊ ﻧﻴﺒﺘـﻮن ﻠﻟﺳـﻴﻄﺮة ﻋﻟـﻰ ٔاﺛﻴﻨـﺎ ،رﻏـﻢ ﻜﻮﻧﻬـﺎ
جاﻧﺜﻰ ،وﻫﺬا اﺣﺘﻣﺎل ٓاﺧﺮ ﺑﺎﻹﺸﺎرة إﻠﻰ ﺣﺘﻣﻴﺔ ﻧﺟﺎح اﻠﻨﺳـﺎء ﻓـﻲ
اﻠﻔﻦ وﺗﺒﻮﺋﻬﻦ ﻤﻛﺎﻧﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻠﺮﺠﺎل.
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ٔاﺛـﺎرت اﻠﻈـﺎﻫﺮة اﻻﺴﺘﺷـﺮاﻘﻴﺔ ،وﻤـﺎ زاﻠـﺖ ﺗﺜﻴــﺮ ﺠـﺪﻻ واﺴـﻌﺎ ﻓـﻲ ﻤﺟـﺎل اﻠﺪراﺴــﺎت
اﻠﻔﻛﺮﻳــﺔ واﻠﺤﻀــﺎرﻳﺔ ،ﻓﻗــﺪ ﻋﻣﻟــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻠﺪراﺴــﺎت ﻋﻟــﻰ ﺗﺷــﻛﻴﻞ اﻠﻌﻗــﻞ اﻠﻐﺮﺑــﻲ
واﻠﺷ ــﺮﻘﻲ ﻤﻌ ـ ًـﺎ .واﻻﺴﺘﺷ ـﺮاق ذﻠ ــﻚ اﻠﺘﻴ ــﺎر اﻠﻔﻛ ــﺮي اﻠ ــﺬي ﺗﻣﺜ ــﻞ ﻓ ــﻲ اﻠﺪراﺴ ــﺎت
اﻠﻣﺨﺘﻟﻔـﺔ ﻋــﻦ اﻠﺷــﺮق اﻹﺴــﻼﻤﻲ واﻠﺘــﻲ ﺸـﻣﻟﺖ ﺣﻀــﺎراﺗﻪ ٔوادﻳﺎﻧــﻪ ٓواداﺑــﻪ وﻠﻐﺎﺗــﻪ
وﺛﻗﺎﻓﺘ ــﻪ .وﻜ ــﺎن ﻠﺤﺮﻜ ــﺔ اﻻﺴﺘﺷـ ـﺮاق ﻘ ــﻮة دﻓ ــﻊ وروا ُ ٔاﺛ ــﺎرت ٔواﺛ ــﺮت ﻓ ــﻲ اﻠﻔﻛ ــﺮ
اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ .ﻠﻗــﺪ ﺣــﺎول اﻠﻐــﺮب ٔان ﻳﺮﺴــﻢ ﺻــﻮرا ﻏﻴــﺮ ﺴــﻮﻳﺔ ﻠﺷﺨﺼــﻴﺔ اﻠﺮﺴــﻮل
ٔ
ﺧ ــﻼل اﺻـ ــﻄﺪاﻤﻪ ﺑﺎﻠﺤﻀ ــﺎرة اﻹﺴـ ــﻼﻤﻴﺔ ﺑ ــﻞ وﺻـ ــﻞ اﻻﻤ ــﺮ إﻠ ــﻰ ٔان ﺑﻌ ــﺾ ﻤ ــﻦ
ٔ
اﻠﻣﺳﺘﺷــﺮﻘﻴﻦ ﺸــﻛﻚ ﻓــﻲ وﺠــﻮد اﻠﻨﺒــﻲ ﺣﻗﻴﻗــﺔ ،وﻤــﻨﻬﻢ ﻤــﻦ ﺸــﻛﻚ ﻓــﻲ اﺴــﻣﻪ
ٔواﻤﻴﺘﻪ ،وﻤﻨﻬﻢ ﻤﻦ ﻘﺎل ٔاﻧﻪ اﻠﻣﺳﻴﺢ اﻠـﺪﺠﺎل .وﻫـﺬا اﻠﻛـﺘـﺎب ﻳﻗـﻮم ﺑﺈﻠﻗـﺎء اﻠﻀـﻮء
ﻋﻟــﻰ اﻻﺴﺘﺷ ـﺮاق وإﻋﻄــﺎء ﻧﻈــﺮة ﺠﺪﻳــﺪة ﻘــﺪ ﺗﻀــﻴﻒ إﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻠﻣﺟــﺎل اﻠﺨﺼــﺐ
ﻘﻄـﺮة ﻤـﻦ ﺑﺤـﺮ وﻳﺤـﺎول ٔاﻳﻀـﺎ ﺗﺘﺒــﻊ اﻠﻈـﺎﻫﺮة اﻻﺴﺘﺷـﺮاﻘﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻫـﺎ ﻋﺒـﺮ اﻠﻌﺼــﻮر
ﻤﺤﻟ ــﻼ دواﻓﻌﻬ ــﺎ وﻤﺤﺮﻜﺎﺗﻬ ــﺎ وﻧﻗ ــﺎﺺ ﺿ ــﻌﻔﻬﺎ وﻘﻮﺗﻬ ــﺎ ،ﻜﻣ ــﺎ ﻳﺤ ــﺎول ٔان ﻳﺳﺘﺷ ــﻒ
ٔ
ٔ
وﻳﺳــﺘﻨﺘ vﻤﻨﻬــﺎدرو ﺴــﻬﺎاﻻ ﻜـﺜــﺮ ﺗــﺎﺛﻴﺮا ﻓﻴﻨــﺎ ﻧﺤــﻦ ٔاﻫــﻞ اﻠﺷــﺮق ،ﻜﻣــﺎ ﺣــﺎول إﺑ ـﺮاز
ٓاراء اﻠﺼﻔﻮة ﻤـﻦ ٔاوﻠ ـﻚ اﻠﻣﺳﺘﺷـﺮﻘﻴﻦ اﻠـﺬﻳﻦ ﻜـﺘﺒـﻮا ﺑﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ – إﻠـﻰ ﺣـﺪ ﻜﺒﻴـﺮ
ٔ
ٔ
– ﻋــﻦ اﻠﺮﺴــﻮل ﻓــﻲ ﺛﻨﺎﻳــﺎ ٔاﻋﻣــﺎﻠﻬﻢ ﻻن ﺗﻟــﻚ اﻻﻘــﻮال اﻠﻣﻨﺼــﻔﺔ ﺴــﻮف ﺗﻈــﻞ
ﺠﺰءا ٔاﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺮاث اﻠﻐﺮب وﻻﺑﺪ ﻤﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻟﻴـﻪ وﻤﻌﺮﻓﺘـﻪ ،وﻤـﻦ اﻠﻌﺟﻴـﺐ
ٔ
واﻠﻣﺜﻴـﺮ ﻠﻟﺘﺎﻤـﻞ ﻓــﻲ ٓان ٔاﺗـﻪ رﻏــﻢ وﺠـﻮد ٔاﻘــﻼم ﺣﺎﻘـﺪة وﺑﻌﻴــﺪة ﻋـﻦ روح اﻹﻧﺼــﺎف
ٔ
إﻻ ٔاﻧﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺛﻨﺎﻳ ــﺎ اﻋﻣ ــﺎﻠﻬﻢ ﺸ ــﻬﺎدات ﺗﻛ ــﺎد ﺗﺟ ــﺐ ﻤ ــﺎ ﻘ ــﺎﻠﻮﻩ وﻫ ــﻮ ﻤ ــﺎ ﻳﺳﺘﻌﺮﺿ ــﻪ
اﻠﻛـﺘﺎب ٔا ً
ﻳﻀﺎ.

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻦ
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د.ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﻦ
ﻛﺎﺗﺐ وﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
عبــد الباســط المســتعين ،المعــالم العمرانيــة لفــاس الجديــد
المرينيــة -.دوريــة كــان التاريخيــة -.العــدد الســابع؛ مــارس
.٢٠١٠
ص (www.historicalkan.co.nr). ٢٨ – ١٩
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
تحتل مدينة فاس مكانة متميزة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي
ٔ
لعبته في تاريخ المغرب سواء على المستوى السياسي او االقتصادي،
ٔ
وكانت وما تزال من اهم المراكز الحضرية في البالد التي تسترعي
ٔ
اهتمام السلطة الحاكمة .ولقد حققت ذروة ازدهارها ومنتهى االهمية
التي حظيت بها في العصر الوسيط ،ونظرا لهذه الحظوة فقد شهدت
ٔ
تطورا مستمرا منقطع النظير مع تعاقب االسر الحاكمة .وقد ال نبتعد عن
ٔ
ٔ
الحقيقة إذا قلنا ان فاس في العصر المريني كانت تتالف من ثالث مدن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
مندمجة على االقل ،عدوة االندلس او البليدة اي فاس االصلي التي
ٔ
تعود حسب بعض الدراسات إلى عهد إدريس االول ثم عدوة القرويين
ٔ
او العالية التي تعود إلى عهد إدريس الثاني ،وتشكل العدوتان في
ٔ
مجموعهما فاس البالي ذي االسوار الجامعة مع إضافة بعض القصبات
ٔ
ٔ
في العصرين المرابطي و الموحدي .واخيرا فاس الجديد او المدينة
ٔ
البيضاء ٔاو البلد الجديد الذي اسس من قبل المرينيين وهو موضوع
هذه الدراسة التاريخية العمرانية.
ٔ
ٔ
وإذا كانت فاس العتيقة قد نالت الحظ االوفر من االبحاث فإن
الدراسات التي تهم فاس الجديد ال توازيها من حيث الكم و النوع.
وربما يعود السبب إلى الثقل الديمغرافي واالقتصادي فضال عن السبق
ٔ
التاريخي للقسم االول من المدينة.
إن التعرف عن المكونات العمرانية لفاس الجديد المرينية تعترضه
عدة صعوبات منها ندرة المادة المصدرية؛ فرغم وفرة المصادر التي
تغطي الحقبة المرينية والمعاصرة لفترة إنشاء فاس الجديد ،فإن
حديثها عن المعالم العمرانية للمدينة ال يتجاوز العرض االحتفائي
ٔ
بمنجزات هذا السلطان او ذاك في سطور وجيزة وإشارات عرضية عابرة
ٔ
ال تفي بالغرض كما ان استمرار مدينة فاس في موقع الريادة و مكانتها
ٔ
المهمة في عصر االسر التي خلفت المرينيين في حكم المغرب،
ٓ
ٔ
جعلتها محط عناية تجلت فيه تاسيس المزيد من المنشات التي
ٔ
ٔ
ساهمت في تغيير مالمح المدينة المرينية االصل ،إن جزئيا او كليا.
كل هذا ال يمنع من تناول موضوع التشكيل العمراني لفاس
الجديد المرينية ونفض ما تراكم عنه من غبار الحقب والعصور ،عسى
ٔ
ان يكون ذلك لبنة في حلقة الدراسات المونوغرافية والتاريخية
والحضرية التي تنصب على وطننا اإلسالمي و العربي عامة وعلى
ٔ
المغرب االقصى خاصة.
ٔ
فما هي ظروف تاسيس فاس الجديد ودوافعها؟ وما هي المعالم
الكبرى للمدينة وطابعها العمراني خالل الفترة المرينية ؟
ﻧﻈﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺣﻮل
أﻫﻤﻴﺔ ﻓﺎس اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻇﺮوف ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ
لقد كانت مراكش العاصمة السياسية لإلمبراطوريتين المرابطية
والموحدية لمدة تزيد عن قرنين من الزمن لكن المرينيين بالنظر إلى
ٔ
ظروف سيطرتهم على المغرب ،فضلوا ان يحولوا العاصمة إلى فاس.
ٔ ٔ
ويتفق كل من الحسن الوزان ومارمول كربخال على ان اسباب هذا
التحول تعود إلى رغبة المرينيين في القرب من مملكة تلمسان التي
كانوا معها في حرب دائمة .١لكن ما هو السبب الذي دفع المرينيين
إلى اتخاذ مدينة جديدة بدال عن فاس القديمة؟
 -١وصف إفريقيا – ج  -Iص  / ٢٨٢إفريقيا – ج  .IIص .١٤٤
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ٔ
يعزو احد الباحثين سبب استحداث فاس الجديد إلى عاملين
ٔ
اساسيين :هما ضيق القصبة الموحدية إليواء جنود المرينيين وجميع
ٔ
اتباعهم ،ثم الرغبة النفسية والتقليد التاريخي لدول هذه الفترة التي
تثبت مشروعيتها بتشييد الجديد .٢إن هذين العاملين وجيهين لكنهما
في نظرنا غير كافيين لتبرير عمل ال تنحصر دوافعه في الجانب
ٔ
ٔ
التعميري فحسب ،بقدر ما تتجاوز ذلك إلى اهداف اكـثر عمقا و جدارة.
ٔ
ٔ
إن تتبع مسار االحداث التي واكبت قيام الدولة المرينية يمكن ان
ٔ
يساعدنا على استكشاف الدوافع الحقيقية في اتخاذ مدينة اخرى بجانب
ٔ
المدينة السابقة كعاصمة لهم .فقد دخل ابو يحي المريني إلى فاس منذ
ٔ
سنة ٦٤٥هـ ومكث فيها زهاء سنة ونصف وخرج بعد ذلك في احد
حروبه ،فاستغل السكان فرصة غيابه وثاروا لصالح الموحدين ،ولم
ٔ
يتمكن من استرجاع المدينة إال بعد حصارها لمدة تسعة اشهر ،مما
ٔ
ٔ
يوحي ان استحداث المدينة الجديدة كانت له مرامي امنية تكمن في
ترسيخ نفوذ الدولة وتعزيز حضور القبائل المساندة لها في العاصمة من
جهة ،ومراقبة المدينة القديمة و التحكم في ساكنتها من جهة ثانية،
ٔ
ثم الفصل بين جيوشه حديثة العهد بالبداوة و الحضر من اهل فاس
من جهة ثالثة .٣
ومهما يكن ،فإن مركز السلطة بمدينة فاس والمغرب عموما خالل
ٔ
العصر المريني ،صار هو فاس الجديد منذ اإلقدام على تاسيسها .فما
ٔ
هي مالبسات هذا التاسيس؟ على خالف المدن المغربية في العصر
ٔ
الوسيط ،تجمع المصادر حول مؤسس هذه المدينة وتاريخ تاسيسها
بالسنة والشهر واليوم ،حيث اتفق كل من صاحب "الذخيرة السنية"
ٔ
و"روض القرطاس و"روضة النسرين" و ابن خلدون و الوزان؛ على ان
ٔ
ٔ
تاسيسها كان في الثالث من شوال سنة  ٦٧٤هـ .٤اما مؤسسها فتؤكد
ٔ
ٔ
نفس المصادر انه هو ابو يوسف يعقوب ،٥المؤسس الفعلي لدولة بني
مرين ،مباشرة بعد تحقيقيه لنجاحين كبيرين ومترادفين ،وهما:
ٔ
االنتصار في المعارك التي خاضها باالندلس ٦والرجوع منها بغنائم وافرة
ٔ
وعدد كبير من االسرى ،ثم التمكن من دخول مراكش والقضاء على
ٓ
المرتضى اخر ملوك الموحدين.٧
ٔ
ٓ
ٔ
وهنا يكمن في نظرنا سبب اخر كان حافزا لتاسيس المدينة ،اال و
ٔ
هو دور الغنائم االندلسية في تمويل مشروع بنائها وما يتطلبه من
نفقات ضخمة ،كان من المستبعد اإلقدام عليه في غياب هذه
ٔ
الموارد ،٨هذا فضال عن استخدام االسرى النصارى في عمليات
التشييد.٩

 ١٠ـ إفريقيا  -ج . IIص  ١٥٥ـ تاريخ الشرفاء .ص .١٤٦
 -١١إفريقيا  -ج . IIص .١٥٥
 ١٢ـ تاريخ الشرفاء .ص .١٤٦
 ١٣ـ فاس في عصر بني مرين  .ص .٢٦
ٔ
 ـ تسمى ايضا :المدينة البيضاء ـ انظر :المسند الصحيح الحسن  .ص ص  ١١٦و
١٢٢و  ... ٤٠٥ـ كما سميت :البلد الجديد :انظر :العبر  .ج  . VIIص  ٢٥٨ـ روضة
ٔ
النسرين  .ص ص  ١٩ـ روض القرطاس .ص  ٣٢٢ـ مسالك االبصار  .ص ١١٤ـ و
ٔ
ٔاطلق عليها كذلك اسم :فاس العليا و المدينة المرينية ـ انظر :سلوة االنفاس  .ج
 . IIIص . ٢٧٢
ٔ
 -١٤مسالك االبصار .ص .١١٤
ٔ
 ١٥ـ صبح االعشى  .ج  . Vص . ١٥٤
 ١٦ـ روضة النسرين  .ص  ١٩ـ النفحة النسرينية و اللمحة المرينية  .نسخة
ٓ
إلكـترونية ـ ص ص  ٩ـ  ١٠حسب الترقيم اال لي .
 ١٧ـ فيض العباب  .ص ١٥٤ـ تحفة النظار .ج  . IVص  ٢٠٢ـ اللمحة البدرية في
الدولة النصرية  .ص .١٠٦الذخيرة السنية  .ص . ١٦١
 -١٨ورقات عن حضارة المرينيين  .ص . ٤٣
ٔ
 -١٩مسالك االبصار .ص .١١٥
 -٢٠نفسه.
 -٢١نفسه.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

 -٢فاس قبل الحماية– ج  .Iص .٩٧
ٓ
 ٣ـ المسند الصحيح الحسن في ماثر و محاسن موالنا الحسن  .ص ,١١٦
 -٤الذخيرة السنية .ص  ١٦١ـ روضة النسرين  .ص ص  ١٩ـ  / ٢٠روض القرطاس.
ص  ٤٠٤ـ العبر  .ج  . VIIص  ٢٥٨ـ وصف إفريقيا -ج  .Iص .٢٨٢
 ٥ـ ٔا ثبته كذلك ابن مرزوق في "المسند الصحيح"  .ص .١١٦
ٔ
 ٦ـ حول هذه االنتصارات ،انظر :اإلحاطة باخبار غرناطة  .ج  . IVص  ٣٥٩ـ روض
القرطاس .ص ص  ٣١٣و  ٣١٥إلى . ...٣١٩
ٔ
 ٧ـ حول إخضاع مختلف ٔاطراف المغرب االقصى ،انظر :روض القرطاس .ص ص
 ٣٠٧إلى .٣١٢
ٔ
 ٨ـ حتى قيل "وامتالت ٔايدي بني مرين بالغنائم" روض القرطاس .ص  ٣١٥وقيل
ٔايضا" :و فاضت الغنائم هنالك فيض النيل" م ن  .ص  ، ٣١٦و حتى "بيعت
الرومية بمثقال و نصف" م ن  .ص  ٣٢١و"الغنم بدرهم للشاة" م ن  .ص .٣١٩
 ٩ـ الذخيرة السنية  .ص .١٦٢

وعلى عكس االنحدار المميز لموضع فاس القديمة ،فإن فاس
الجديدة تمتاز بموقعها السهلي ١٠المنبسط ،و ال تبعد عن نظيرتها
ٔ
ٔ
سوى بحوالي "الف قدم" ،١١او "رمية بندقية" ،١٢وبالضبط قرابة ٦٧٥
ٔ
ٔ
متر .١٣كما تؤكد المصادر انها بنيت منذ اول وهلة على شكل قصبة،
مما يفسر دورها اإلداري والعسكري ،فقد اتخذها بنو مرين موطن
ٔ
قرارهم و محط رحالهم ،فكانت مقرا للسالطين واعوانهم ووزرائهم
ٔ ٔ
وقادة الجند واهم اطر الدولة ،كالمحتسب والقائم على دار السكة ،...
ٔ
كما ضمت معسكرات الجيش المريني بما تطلبته من ابراج وحصون
واصطبالب وغيرها.
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى
ﻟﻔﺎس اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﺮﻳﻨﻲ
تشكلت فاس الجديد في العصر المريني من ثالث وحدات
ٔ
عمرانية كبرى لم يتم تشييدها دفعة واحدة ،و إنما تاسست في مراحل
ٔ
تاريخية متفاوتة لكنها متقاربة ،وهذه الوحدات بلغت من االهمية
ٔ
بحيث وصفها العمري بانها ثالث مدن متراصة ،١٤ويقاربه
ٓ
في ذلك ،و هي كما وردت في المصادر كاالتي:
 -١المدينــة البيضـ ــاء:
ٔ ١٦
١٧
هي دار اإلمارة  ،او دار الملك التي اتخذها السالطين
ٔ
المرينيون مقر اعمالهم ومركز قراراتهم السياسية والعسكرية .وقد كانت
ٔ ٔ
ٔ
معدة لسكنى السلطان وذويه ،وهي اول ما اسس ابو يوسف يعقوب
ٔ
ٔ
بن عبد الحق سنة ٦٧٤هـ ،إال ان القسم الخاص منها بعامة اشياع
ٔ
ٔ ٔ
الدولة والمرافق العامة التي تحتاجها المدينة ،يظهر ان تاسيسها تاخر
ٓ
إلى سنة  ٦٧٩هـ .١٨وهي "اخذة من شمالي ربض النصارى إلى ضفة
ٓ
ٔ
النهر ويقع اول عمارة فاس الجديد قبالة اخر عمارة فاس العتيقة".١٩
 -٢رب ــض النصـ ــارى:
يحدد العمري موقعها "قبالة فاس القديمة على بعد من ضفة
ٔ
الوادي من غير مسامتة وال مد  ،٢٠"..ويحدد وظيفتها في انها كانت "...
لسكنى الطائـفة الفرنجية المختصة بخدمة السلطان".٢١
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ٔ ٔ
ولقد ذكر ابن مرزوق ،بان ابا يوسف يعقوب المريني "خص
ٔ
النصارى الخدام بمسكن يميزون به عمن عداهم" ،٢٢وهكذا اخرج
ٔ
السلطان المذكور "اجناد الروم الذين يسكنون مدينة فاس عنها وبنى
ٔ
ٔ
لهم حظيرة بخارج المدينة واسكنهم فيها ورفع اذاهم عن الناس".٢٣
ٔ
ٔ
ويرى االستاذ المنوني ان المدينة المعروفة بربض النصارى كانت معدة
"لسكنى فرقة الروم القشتاليين الذين كانوا منتظمين في الجيش
المريني".٢٤
 -٣حم ـ ـ ــص:
ٔ
وهي الوحدة االخيرة ضمن المتخذات الثالث التي تشكل فاس
الجديد .٢٥يقول عنها العمري" :مدينة حمص ويعرف موضعها بالمالح،
ٔ
ٔ
بناه ابو سعيد عثمان ابي يوسف  ....إلى جانب البيضاء" .٢٦ويحدد
ٓ
موقعها كاالتي" :وحمص راكبة على النهر بشمال على جانب فاس
ٓ
الجديدة اخذة إلى ربض النصارى عقد على الوادي قناطر وبنيت حمص
ٔ
على ضفته وهي فوق الجميع الن الوادي منها ينحدر.٢٧"...
ٔ
ويستنتج لوطورنو ان هذه المدينة استقت اسمها من اسم المدينة
ٔ
السورية التي ينتمي إليها الرماة الذين استقروا هناك ٢٨في بداية االمر
ٔ
قبل ان يعوضهم في سكناها اليهود ٢٩فيما بعد .لكن ثمة اختالفات
كبرى بين المؤرخين والباحثين في التاريخ الذي انتقل فيه اليهود إلى
ٔ
هذا المكان .٣٠ويبدو ان فاس الجديد لم تحافظ على هذا المظهر العام
ٔ
بحيث ساهمت االحداث المتوالية وتداخل العناصر البشرية في تغيير
ٔ
مورفولوجية المدينة ،وهو ما يمكن استنباطه من االوصاف التي
نستقيها من كـتابات الوزان ومارمول حول المدينة في فترة الحقة والتي
تكشف عن حجم التطور الذي شهدته.
أﻫﻢ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻔﺎس اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
ﺑﻨﻲ ﻣﺮﻳﻦ :وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ
رغم طابعها الخاص ،فقد تميزت مدينة فاس الجديد بتنوع وتعدد
ٔ
ٔ
مرافقها الحضرية على مستوى الوظائـف واالشكال واالحجام .ونرصدها
كما يلي:
 -١مؤسسات سلطانية :القصور
ٓ
ٔ
ٔ
ا -القصر الرئيسي :من اولى المنشات بالمدينة ٣١بعد بناء السور،
وهو بناية ضخمة تشغل مساحة شاسعة ،تعكس قوة الدولة
ٔ
وسيطرتها ،ويتجلى ذلك من خالل بعض االوصاف التي خلفتها لنا
المصادر .يصف العمري هذا القصر قائال ...." :وهو عالي البناء ذو قباب
عليه ضخمة ال ئـقة بالملوك وغرف مرتفعة ،ورفاف علوية ،ومجالس
سلطانية ،وبداخله القبة المعروفة "بقبة الرضا" وهي قبة عظيمة
االرتفاع خارقة االتساع ،وقدامها بركة ممتدة بها مركب التساعها وكبرها،

ٔ
 -٣٢مسالك االبصار .ص .١٠٩
 -٣٣روض القرطاس .ص .٤٠٧
 -٣٤ورقات عن حضارة المرينيين  .ص .٧٥
 -٣٥روضة النسرين  .ص . ٢٠
 -٣٦نفسه.
ٓ
 ٣٧ـ جنى زهرة االس  .ص . ٣٤
 ٣٨ـ روضة النسرين  .ص . ٢٠
 -٣٩فاس قبل الحماية -ج  .Iص .١٠٣
ٔ
ٔ
 -٤٠انظر :مسالك االبصار .ص  – ١١٦صبح االعشى  .ج  . Vص  ١٥٥ـ وصف
إفريقيا -ج  . Iص  ٢٨١ـ إفريقيا -ج  . IIص .١٥٥
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 ٢٢ـ المسند الصحيح الحسن  .ص . ١١٦
 -٢٣تاريخ العمارة اإلسالمية  -ج  . IVص .٢٣٦
 -٢٤ورقات عن حضارة المرينيين  .ص .٤٩
ٔ
 -٢٥مسالك االبصار.ص .١١٥
 -٢٦م ن .ص ص .١١٥ -١١٤
 -٢٧م ن .ص .١١٥
 -٢٨فاس قبل الحماية -ج  .Iص .١٠١
 -٢٩م ن .ص .١٠٢
 -٣٠وصف إفريقيا -ج . Iص ص  ٢٨٣ – ٢٨٢ـ إفريقيا ـ ج  .IIص ص -١٥٥
 ١٥٦ـ فاس قبل الحماية ـ ج  . Iص .١٠٣
 ٣١ـ روضة النسرين  .ص . ٢٠

ٓ
ٔ
وخلفها بركة اخرى مثلها ،بها مركب اخر التساعها وكبرها ،ومساحة
المركبين واحدة ،والقبة العظمى بينهما ،وفي نهاية كل بركة قبة لطيفة
المقدار وفي جميع جدر القباب شبابيك مطلة والبستان حاف
ٔ
بالجميع ،وهو بستان جليل منوع بصنوف االشجار والغراس على
اختالفها".٣٢
ٔ
ب -الدار البيضاء :احد القصور الذي شيد بالبلد الجديد سنة ٦٨٦
ٔ
هـ ،٣٣ويشير العالمة المنوني إلى "ان قطعة من روض القرطاس بها
ٔ
زيادات على المطبوع تشير إلى ان هذه هي دار الدبيبغ التي يقال لها
ٔ
ٔ
الدار البيضاء ،كما يذكر رواية ابن خلدون في العبر ان السلطان ابا
ٔ
ٔ
.٣٤
سعيد انزل ابنة ابا الحسن بالدار البيضاء من قصوره "...
ج -قصور ٔاخرى :لقد اهتم المرينيون غاية االهتمام بتشييد القصور
واالعتناء بها ،فتعددت قصورهم كـثرة .جاء في "روضة النسرين" حول
ٔ
ٔ
عناية ابو يوسف مؤسس الدولة المرينية وبنيه بالقصور انها "كلفت
همم الملوك )المرينيين(  ...فشيدوا القصور الضخمة الرائعة المنظر
ٔ
المختلفة االسماء" ،٣٥ويكـفي لمعرفة قدر هذه القصور وحجم الحظوة
ٔ
التي نالتها في هذه الفترة الوصف العرضي الذي اورده ابن الخطيب
ٔ
حول الحريق الذي التهم جزءا منها ،فيذكر ان النار "اصطلمت القصر
ٔ
ٔ
المعروف بابي فبر مطرح االموال المجموعة  ...المشتملة دوره وزواياه
ٓ
ٓ
ٔ
على الكـثير من عدد الملوك ،واالت الحركات ،واجرام المنشات،
ٔ
وثمين السلع من اللك  ...والعاج واالبنوس والصندل وشبهه.
ٔ
ثم تعدت إلى دار الصنعة وبها ما ال ياخذه الوصف من السروج
ٓ
والمهندات ونقر الذهب والفضة إلى الموازين واالت الخيل ثم اتصلت
ٔ
ٓ
بدار الديباج فالتهمت الحرير واالثواب واالت النسيج ضخام المناول
ٔ
ٔ
.٣٦"...كما كانت هناك قصورا اخرى خارج المدينة كـقصر راس الماء
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
الذي يذكر الجزنائي ٣٧وابن االحمر ٣٨ان اباسعيد االول شرع في
ٔ
ٔ
تاسيسه على مشارف وادي الجواهر عند الموضع المعروف براس الماء.
ٓ
 -٢منشات عسكرية :تحصينــات المدين ــة
تؤكد بعض الدراسات على الخاصية العسكرية لفاس الجديد والتي
يمكن ٔان تستشف من طبيعتها المعمارية ،٣٩كـقلة ٔاالبواب والسور
ٔ
المزدوج المزود بالعديد من االبراج ،فضال عن معسكرات الجيوش
ٔ
وقصباتهم واصطبالب خيولهم .وفيما يلي عرض الهم التحصينات التي
عرفتها المدينة خالل الفترة المدروسة:
ٔ ٔ
٤٠
ا -االس ـ ــوار :تتفق العديد من المصادر التي تعرض لفاس الجديد
ٔ
حول ازدواجية السور الذي يحيط بها والذي ال شك انه يلبي رغبة
ٔ
اكيدة لدى مشيدي المدينة في تحصينها الجيد ضمانا لمنعتها ضد كل
ٔ
عدوان خارجي .لقد قارن العمري بين حصانة و اسوار كل من فاس
القديمة و فاس الجديدة وخلص إلى ..." :وتزيد فاس الجديد على فاس
العتيقة في الحصانة والمنعة .والعتيقة بسور واحد من الحجارة،
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والجديدة بسورين من الطين المفرغ بالقالب من التراب والرمل
ٔ
والكلس المضروب ،وهو اشد من الحجر وال تعمل فيه المجانيق وال
ٔ
تؤثر فيه" ،٤١وينقل عنه القلقشندي نفس االوصاف.٤٢
ٔ
ٔ
ويعزو صاحب "الذخيرة السنية" تاسيس اسوار فاس الجديدة إلى
ٔ
ٔ
يرى ٔ
مؤسس المدينة ابو يوسف يعقوب ،٤٣لكن االستاذ المنوني ان هذا
التشييد إنما يخص السور الداخلي ،بينما "السور الثاني )الخارجي(
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
فيبدو ان كله او معظمه من تاسيس ملوك اخرين جاءوا بعده".٤٤
ٔ
ٔ
ويذهب االستاذ محمد مزين إلى ان "السور الداخلي من بناء
ٔ
ٔ
يوسف مؤسس المدينة اما السور الثاني فيبدو كله او معظمه من
ٔ
ٓ
تاسيس ملوك اخرين مرينيين جاؤوا بعده فقد ورد في بعض نسخ
ٔ ٔ
ٔ ٔ
القرطاس ان ابا سعيد المريني االول ادار الستارة على مدينته الجديدة
ٔ
ٔ ٔ
التي سيذكر بعد ان اسسها بجوار البلد الجديد" .٤٥كما ان السلطان
ٔ
احمد بن ابي سالم بني سياجا على البلد الجديد قصد حصار جيش
ٔ
ٔ
االمير عبد الرحمن المريني ،٤٦مما يفيد ان بناء السور الخارجي كان من
ٓ
إنجاز ملوك اخرين بعد مؤسس المدينة.
ٔ
ٔ
ويحاول االستاذ مزين تتبع بقايا هذه االسوار حاليا ٤٧فيرصدها
على الشكل التالي" :وتشاهد بقايا السور الداخلي ميسرة المخترق لممر
بوطويل ابتداء من جهة باب الجياف ،وتنقطع هذه البقايا عند نهاية
سوق فاس الجديد وعلى مقربة من البويبة النازلة للبستان العمومي
"جنان السبيل" ثم يظهر نفس السور في واجهة باب معمل "دار
السالح الحين" لينعطف خلف القصر الملكي ويحيط به خارج المدينة
ٔ
ٔ
في شبه قوس إلى ان يختفي وراء االسوار الحسنية بمشوار بو
الخصيصات ثم يظهر بعد هذا حتى يتصل بباب السمارين.
ٔ
اما السور الثاني للمدينة فيظهر منه الجانب الذي يقع قرب ساحة
التجارة ،ويمر وراء المالح إلى باب الجياف ثم يحيط بالبلد الجديد
مطال على شارع عالل الفاسي ،وينعطف حتى يشرف على البستان
ٔ ٔ
ٔ
العمومي ،إلى ان يتصل بباب السبع "باب المكينة" ،ويالحظ ان هياة
السور تبدو عند نهاية شارع عالل الفاسي في شكل مخروط ،وقد يدل
ٔ
ٔ
هذا على ان هذا القسم من البلد اضيفت له زيادات مرينية ناشئة عن
تكاثف في هذه الناحية".٤٨
ٔ
ٔ
ٔ
ونظرا الهمية هذه االسوار فقد كانت اول ما بني في المدينة قبل
ٔ
مسجدها الجامع واالسواق وبقية المرافق.
ٔ
ٔ
ب -االب ـ ــواب :كانت لالبواب خالل هذه الحقبة وظائـف عسكرية
ٔ ٔ
ٔ ٔ
واضحة فهي تضم اهم ابراج المراقبة و تعد احد اهم نقط الحراسة فيها.
ٔ
و لم تعرض معظم المصادر التقليدية البواب فاس الجديد ،عدا ابن
ٔ
االحمر الذي ذكر منها ثالثة ،هي :باب القنطرة الذي تحول اسمه إلى
باب الوادي ،و القريب من باب السبع،وباب عيون صنهاجة في

 ٤٩ـ روضة النسرين  .ص . ٢٠
 -٥٠إفريقيا ـ ج  . IIص .١٥٨
ٓ
 ٥١ـ يذكر في مكان اخر ٔان موضع هذا الباب كان "عند مدخل السوق الحالي
لفاس الجديد ٔاوقريبا منه ".ـ ورقات عن حضارة المرينيين  .ص . ٤٤
 ٥٢ـ ورقات عن حضارة المرينيين  .ص . ٤٦
 -٥٣فاس وباديتها ـ ج  . Iص .٢٧٢
 -٥٤ورقات عن حضارة المرينيين  .ص  ٤٦ـ تاريخ العمارة اإلسالمية ـ ج  . IVص
.١٠٦
 ٥٥ـ فاس في عصر بني مرين  .ص .٧٨
 -٥٦وصف إفريقيا  -ج  .Iص .٢٨٢
 -٥٧معيار االختيار .ص .١٧٦
 -٥٨تاريخ العمارة اإلسالمية  -ج  .IVص .١٠٩
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ٔ
 -٤١مسالك االبصار .ص .١١٦
ٔ
 ٤٢ـ صبح االعشى  .ج  . Vص .١٥٥
 -٤٣الذخيرة السنية .ص .١٦٢
 ٤٤ـ ورقات عن حضارة المرينيين  .ص .٤٥
 -٤٥فاس وباديتها .ج  . Iص .٢٧١
 -٤٦تاريخ العمارة اإلسالمية -ج  .IVص .١٠٥
 ٤٧ـ انظر ٔايضا :ورقات عن حضارة المرينيين  .ص ص  ٤٤ـ . ٤٥
 -٤٨فاس وباديتها ـ ج  . Iص ص .٢٧١-٢٧٠

ٔ
ٔ
الطرف االخير للسوق ،٤٩و اكـتفى مارمول بذكر ثالثة ابواب دون
تسميتها.٥٠
ٔ
ٔ ٔ
لقد ذكر العالمة المنوني بان ابواب فاس الجديد اربعة ،هي :باب
عيون صنهاجة الذي عرف فيما بعد إلى الوقت الحالي بباب السمارين،
ٔ
٥١
وباب القنطرة الذي اصبح بدوره يسمى باب الوادي ،و اليعرف موقعه
ٔ
ٔ
ٔ
النه اندثر ،في السور االول ،ثم باب الجياف ،او بتسمية البعض :باب
الجياد ،شرق باب السمارين ،وباب السبع ،وهو باب المكينة حاليا،
في السور الثاني.٥٢
ٔ ٔ
ٔ
ويؤيده في الراي االستاذ مزين حينما ذهب إلى ان ..." :باب عيون
صنهاجة حسب تسمية "روضة النسرين" :باب السمارين الحالي  ...ثم
باب الوادي حسب تسميته في عصر مؤلف "روضة النسرين" بعدما
ٔ
كان يسمى باب القنطرة اوائل الفترة المرينية  ...والبابان يوجدان
ٔ
ٔ ٔ
بالسور االول ،اما في السور الثاني فهناك باب الجياف وباب السبع اما
باب الجياف الذي يسميه البعض "باب الجياد" وهو الواقع شرق باب
السمارين  ...ثم باب السبع المعروف حاليا بباب المكينة ،وكان هو
مدخل فاس الجديد من جهة باب المدينة القديمة  .٥٣ "...وكل هذه
ٔ
االبواب مرينية البناء.٥٤
ٔ
ومن خالل قراءة مواقع هذه االبواب وعددها في كل سور يتبين
ٔ
لنا مدى الحاجة الشديدة التي كانت لدى الملوك المرينيين لتامين
ٔ
المدينة وتحصينها ،كما استعملت ابراج باب السبع كسجن للدولة
المرينية.٥٥
ٔ
ج  -معسكرات الجيوش :تتالف من قصباب الجنود واصطبالت
ٔ
ٔ ٔ
خيولهم .يذكر الوزان ان ابا يوسف يعقوب غداة تاسيسه للمدينة
وتحديده لمرافقها عمل على تخصيص قسم ضم اصطبالت كبيرة
للخيول وبنى "بجوار الباب الغربي عند السور الثاني رواقا كبيرا جدا
وحجرات صغيرة عديدة تكون مقرا دائما لحارس المدينة مع جنوده
ومستخدميه" .٥٦في حين يذكر ابن الخطيب في معرض حديثه عن
فاس الجديد المرينية ثالث معسكرات للجنود هي "مقاعد الحرس"
ٔ
ٔ
و"سقائـف الترس والنصل" و "اهداف الناشئة اولي الخصل".٥٧
ٔ
ٔ
ويعتقد االستاذ المنوني ان إشارة الحسن الوزان تقصد "قصبة
الخميس المعروفة بقصبة شراكة فيما بعد ،فإن بقايا جزء كبير من
سورها تعكس خصائص ال تختلف عن هيئة السور المحيط بالقصر
ٔ
المريني بما في ذلك الشرفات وابراج التقوية ،مما يؤكد كون القصبة
ٔ
المذكورة مرينية البناء ،كما ان النقش الذي يتوج باب القسم الشرقي
المتخذ مركزا لمستشفى ابن الخطيب اليوم يتسم بالطابع المريني
ٔ
ويبدو انه كان يمثل المدخل الرئيسي للقصبة المرينية".٥٨
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ٔ
اما المعسكر الثاني المسمى بسقائق الترس والنصل فهو يهم "فرقة
من الجيش تختص بذلك السالح يحتل ثكنة جهة حي موالي عبد ﷲ
ٔ
ٔ
من فاس الجديد ،ويحتمل ان تضم تلك الثكنة اكـثر من تلك
االختصاصات  ...وقد ٔاشار الحسن الوزان إلى ٔان يعقوب المنصور
مؤسس الدولة المرينية قد شيد ضمن تلك المعسكرات اصطبالت
كـثيرة لخيله وعددا كـثيرا من القصور لضباطه وحاشيته.
ٔ
ٔ
و يذهب االستاذ المنوني إلى ان موضع تلك اإلصطبالت كان
بموضع نهاية حي موالي عبد ﷲ بفاس الجديد حيث الزالت سكة غير
نافذة هناك تعرف إلى اليوم بدرب العودات قرب جامع موالي عبد ﷲ
ٔ
االمر الذي يؤيده وجود باب هناك يعرف بباب العودة" .٥٩
ٔ
ٔ
ٔ
اما المعسكر الثالث المعروف باهداف الناشئة اولي الخصل،
ٔ
فهناك من ربطها بـ "فرقة الغز الذين اتخذوا خصلة الشعر باعلى
ٔ
اعالمهم  ...كعالمة مميزة لهم بجيش المرينيين قد خلفوا اسمهم على
ساحة التدريبات العسكرية وميدان التدريب الحربي".٦٠
ٔ
ويتحدث مارمول عن إنشاء المرينيين كذلك لنفق تحت ارضي
يربط قصبة فاس البالي بفاس الجديد ،٦١وهذا اإلجراء يكـتسي بدون
ٔ
ٔ
شك ابعادا امنية ،كما تم تحويل الماء من وادي فاس ليشكل خندقا
يحيط بتحصينات المدينة.٦٢
ٔ
وبشكل عام فإن المصادر ال تسعف للتفصيل اكـثر في هذا النوع
ٓ
ٔ
ٔ
من المنشات رغم ان دور المدينة كان عسكريا بالدرجة االولى.
وتتلخص حصانة المدينة في مظهرها المعماري العام "فالشيء الذي
يسترعي النظر هو خاصيته العسكرية )فاس الجديد( المتمثلة في وجود
ٔ
عدد قليل من االبواب المحروسة بقوة إذا ما اعتبرنا باب السمارين
القديم القائم في الطرف الجنوبي للطريق الكبرى ،وفي السور المزدوج
الذي يفصل بينه درب واسع للعسس حيث يستطيع عدد كـثير من
ٔ
الجند ان يتمركزوا فيه في حمى من القذائـف ،الواقع على جزء كبير من
ٔ
الحافة وبخاصة جهة المدينة .هذه االسوار ذات الشرفات التي كانت
ٔ ٔ
تضاف إليها من مسافة الخرى ابراج متينة مربعة ذات شرفات كذلك،
كانت لها قيمة عسكرية كبرى ،نظرا لوسائل الهجوم في ذلك العهد،
ٔ
ولم تخل ايضا من جمال فيه شيء من السداجة والضخامة .٦٣ "...
 -٣مؤسسات دينية :الـمسـاج ــد:
ٓ
ٔ
ٔ
تعد المساجد اهم المنشات الدينية بفاس الجديد ،وإذا اخذنا
بعين االعتبار بعض ملحقات المدينة المستحدثة على مشارفها ،يمكن
ٔ
ٔ
ايضا تعداد الزاوية المتوكلية المستحدثة سنة  ٧٥٤هـ ٦٤من قبل ابي
عنان .٦٥وبالنظر إلى مساحة فاس الجديد ومحدودية سكانها ،فإن عدد
ٔ
المساجد فيها كان معدودا على رؤوس االصابع ،وجاء بناؤها تدريجيا،
ٓ
وقد توزعت على الشكل االتي:

 -٦٦روض القرطاس .ص .٤٠٥
 -٦٧الذخيرة السنية .ص .١٦٢
 -٦٨فاس قبل الحماية ـ ج  .Iص .٩٨
 -٦٩تاريخ العمارة اإلسالمية ـ ج . IVص .١٢٤
 ٧٠ـ نفسه .
 -٧١الذخيرة السنية  -ص .١٦٢
 ٧٢ـ تاريخ العمارة اإلسالمية ـ ج . IVص .١٢٤
 ٧٣ـ م ن  .ص ص .١٢٥ -١٢٤
 -٧٤م ن  .ص .١٢٥
 -٧٥فاس قبل الحماية  -ج  . Iص  ٩٩ـ فاس في عصر بني مرين  .ص .٤٦
 -٧٦تاريخ العمارة اإلسالمية – ج  .IVص .١٤٥
 ٧٧ـ تحفة النظار.ج  . IVص .٢٠٢
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 -٥٩تاريخ العمارة اإلسالمية  -ج  .IVص .١١٠
 -٦٠نفسه.
 -٦١إفريقيا  -ج  . IIص .١٥٧
 ٦٢ـ فاس في عصر بني مرين  .ص ص  ٣٣ـ .٣٤
 -٦٣فاس قبل الحماية ـ ج  . Iص .١٠٣
 ٦٤ـ ٔازهار الرياض  .ج  . IIIص . ١٩٧
 ٦٥ـ م ن  .ص  ١٩٦ـ حول ٔاوصاف هذه الزاوية و مميزاتها المعمارية المتفردة،
انظر :فيض العباب .ص ص ٢٠٦ـ  ٢١٠و تحفة النظار  .ج  . IVص ص  ٢٠٢ـ
.٢٠٣

ٔ
ا -الجامـع الكبي ــر :ورد في "روض القرطاس" ٦٦و "الذخيرة
ٔ ٔ
السنية" ٦٧ان تاسيس هذا المسجد كان سنة  ٦٧٧هـ .بينما ال تفصح
ٔ
ٔ
المصادر االخرى عن تاريخ التاسيس بالضبط مما دفع الباحثين إلى
ٔ
االختالف بشان هذا التاريخ .ففي الوقت الذي ذهب فيه لوطورنو إلى
ٔ
ٔ ٔ
ان تاسيس المسجد كان في نفس السنة التي تم فيها تاسيس المدينة
ٔ
اي سنة  ٦٧٤هـ ،٦٨وهي نفس السنة التي يقرها ما سلوف ،٦٩يذهب
ٔ
ٔ
ٔ
جورج مارسي إلى ان هذا التاسيس كان سنة  ٦٧٥هـ،٧٠غير ان
ٔ
المصادر والدراسات تتفق على ان مؤسس هذا الجامع هو يعقوب
المنصور.
ويمدنا صاحب "الذخيرة السنية" بتفاصيل مهمة حول مراحل
ٔ
تاسيس هذا المسجد والمشرفين على ذلك ومصادر التمويل وصناعة
تجهيزاته من محراب وثريا ،٧١ ...ويقع هذا الجامع على مقربة من
ٔ
القصر الملكي .اما التفصيل المعماري لهذه المعلمة فنستقيه من
ٔ
عثمان عثمان إسماعيل الذي يرى ان تخطيط هذا المسجد يحقق
"انتظاما ملحوظا وتناسقا هندسيا ويشغل مستطيال مساحته ٣٤×٥٤
متر وبيت الصالة فيه يزيد عمقا عن االتساع على خالف ما ذكر جورج
ٔ
ٔ
مارسي ،ويشتمل على سبع بالطات اوسطها وهو بالط المحراب اكـثر
ٔ
ٔ
سعة ومن سبعة اساكيب يتميز من بينها اسكوب القبلة بسعته وعقوده
الموازية لحائط المحراب حيث تستند إليها عقود البالطات التي تتجه
عمودية نحو جدار القبلة .ويكاد يزيد اتساع الصحن عن العمق وتحيط
به ثالث مجنبات من الشمال والشرق والغرب ،وعقود المجنبة
الشمالية موازية للقبلة بينما عقود المجنبتين الشرقية والغربية
عمودية.٧٢".
ٔ
ٔ
وتتميز عقود بيت الصالة بانها "متجاوزة كاملة االستدارة من اعلى
 ...وترتكز على دعائم مستطيلة المقطع  ...وقد وضعت قبة عند بداية
ٔ
بالط المحراب من جهة القبلة واخرى عند نهايته من جهة الصحن،
ٔ
وهما قبتان ذاتا عقود متداخلة متقاطعة ٧٣"...اما الصومعة المربعة
فإنها تقع " بالركن الشمالي الغربي للتخطيط العام وتتحقق إضاءتها
ٔ
ٔ
الداخلية عن طريق اربعة نوافذ مرتبة راسيا على محور الواجهة
الشمالية".٧٤
ٔ
ب -مسجـد الحم ـراء :تم تاسيسه في وقت الحق بعد الجامع
ٔ
ٔ
الكبير ،وال تذكر المصادر سنة تاسيسه ،ويرجح لوطورنو ان يعود إلى
ٔ
ٔ
السنوات االخيرة من القرن الثالث عشر او مطلع القرن الرابع عشر
ٔ
الميالدي ،٧٥في حين يرجح جورج مارسي تاسيسه في عهد السلطان
ٔ
ٔ
ابي الحسن .٧٦وبناءا على إشارة ابن بطوطة ٧٧إلى إنشاء السلطان ابي
ٔ
عنان لمسجد جديد بالمدينة البيضاء ،ذهب االستاذ عبد الهادي

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٣

دراﺳﺎت

ٔ
التازي ٧٨إلى ان المقصود بهذا التشييد هو مسجد الحمراء ،وال يستبعد
ٔ
االستاذ المنوني نفس الحكم .٧٩ويقع هذا المسجد بجانب المحجة
ٔ
ٔ
الكبرى لفاس الجديد ،وتتلخص اوصافه المعمارية في ان بيت الصالة
ٓ
فيه يشتمل على "بالط محوري فسيح وبالطين اخرين شرقا وغربا مع
ٔ
امتداد البالط االخير في كل من الجانبين ليسير بطول الصحن إلى
واجهة المسجد الشمالية...
ٔ
إن ٔاسكوب المحراب الفسيح عن بقية االساكيب تتوسطه قبة
ٔ
خشبية امام المحراب تقطع عقوده الموازية للقبلة امتداد عقود
ٔ
البالطات التي تتجه عمودية نحو القبلة وتكون التغطية في اسكوب
ٔ
القبلة شرقا وغربا من قبة المحراب بواسطة اسقف خشبية قائمة على
ٔ
اربعة انحدارات حيث تتضافر جوائر البرشلة مكونة عناصر نجمية.٨٠".
ٔ
كما ان "عقد فتحة المحراب متجاوز منكسر ...ويرتكز من كل
ٔ
جانب على عمود اسطواني ذي تاج وقاعدة من الرخام .ويحيط بالعقد
ٔ
ٓ
االساسي لفتحة المحراب عقد اخر مفصص ،وتفصل بين العقدين
المذكورين صنج مزخرفة بالتناوب بزخارف هندسية وزهرية .ويحيط
بمجموع العقدين إطار رئيسي يحصر بنيقات ذات زخارف نباتية من
ٓ
ٔ
اوراق النخيل المزدوجة  ...ويحيط بذلك كله إطار اخر من زخارف
كـتابية فوق خلفية زهرية.٨١".
ٔ
ٔ
اما الصحن فيتميز بتخطيط مستطيل " ...ابعادة  ١٣.٧٠طوال ×
 ١١.٣٠عرضا ويطل عليه من كل جانب ثالثة عقود متجاوزة كاملة
ٔ
االستدارة ...مع تميز القوس االوسط لبيت الصالة المطل على الصحن
ٔ
بعقد مزدوج .٨٢".وتنفتح ابواب المسجد على الواجهتين الشرقية
والغربية ،و يقع الباب الرئيسي منها بالواجهة الشمالية على نفس محور
ٔ
المحراب ،وكلها " ابواب بارزة على مستوى جدران المسجد وعقودها
ٔ
من انوع المتجاوز المنكسر  ...داخل إطار مستطيل فوق سقيفة ...
ٔ
يغطيها الزليج االخضر مرفوعة على كوابيل  ....من الخشب المنحوت
المدهون.٨٣".
ٔ
اما صومعة المسجد فتقع "في الزاوية الشمالية الغربية للتخطيط
 ...وطول ضلع قاعدتها المربع  ٤.٥٠متر ،وارتفاعها ١٩.٢٠م بسمك
ٓ
سبعين سنتيمترا من البناء االجر" .٨٤وقد استعملت في المسجد مواد
ٓ
ٔ
بناء متنوعة ،حيث "انشئ مجموع البناء باالجر وكسى داخله وخارجه
بالمالط المكون من الجير والرمل.٨٥".
ٔ
ٔ
ج -مسجـد الزهـ ــر :يرجع تاسيسه إلى عهد السلطان ابي عنان سنة
 ٧٥٩هـ ،٨٦و هو جامع الحجر قديما ،٨٧ويقع في الطرف الجنوبي
ٔ
الشرقي لفاس الجديد في مقابلة اسوار القصر السلطاني .وعلى الرغم من
ٓ
ٔ
ٔ
صغر مساحته فإنه يعتبر "من اجمل منشات المرينيين بفاس ،بل ان

 -٨٨تاريخ العمارة اإلسالمية -ج  . IVص .١٥٨
 ٨٩ـ نفسه.
 ٩٠ـ نفسه.
 -٩١تاريخ العمارة اإلسالمية  -ج  . IVص .١٥٩
 -٩٢ورقات عن حضارة المرينيين  .ص  ٥٣ـ فاس قبل الحماية  -ج  . Iص .٩٩
 ٩٣ـ ورقات عن حضارة المرينيين  .ص .٥٢
 -٩٤ورقات عن حضارة المرينيين  .ص ص  ٥٢ـ .٥٣
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 ٧٨ـ م ن  .هامش رقم  .١٢٣ص .٢٠٢
 ٧٩ـ ورقات عن حضارة المرينيين  .ص .٥٤
 ٨٠ـ تاريخ العمارة اإلسالمية  -ج  . IVص ص .١٤٥
 ٨١ـ م ن  .ص ص  ١٤٥ـ .١٤٦
 ٨٢ـ م ن  .ص .١٤٦
 ٨٣ـ نفسه.
 -٨٤نفسه.
 ٨٥ـ م ن  .ص .١٤٥
 -٨٦ورقات عن حضارة المرينيين  .ص  ٥٢ـ تاريخ العمارة اإلسالمية  -ج  . IVص
١٥٨ـ فاس قبل الحماية .ج  . Iص .٩٩
 ٨٧ـ ورقات عن حضارة المرينيين  .ص .٥٢

مدخله الذي نقشت زينته الفنية وزخارفه الهندسية من الحجر ليعتبر
ٓ
مثاال فريدا بين ماثر فاس على اإلطالق".٨٨
ومن حيث التفصيل المعماري لهذا المسجد ،فإن مدخله الرئيسي
يقع "بالواجهة الشمالية )الرئيسية( على محور الصحن والمحراب وعقده
ومنكسر يحيط به عقدان من نفس النوع .وقد شغلت المساحة بين
ٔ
العقد االساسي والعقدين المحيطين به بعناصر زخرفية ذات ثالثة
ٔ
فصوص مع وجود شريط خارجي من الزخرفة الكـتابية فوق ارضية
زهرية )نباتية( وقد تفرغت في البنيقات زخارف نخيلية .وقد توج
ٔ
المدخل بظلة او سقيفة  ...من المقرنصات المحفورة في الحجر لحماية
روائع المدخل من الشمس والمطر حيث نرى صفا من الكوابيل
ٔ
ٔ
محمولة على مجموعة من االعمدة المزدوجة بينهما خمسة اقواس
ثالثية الفصوص تشكل حشوات فنية من الزخرفة الهندسية يتوسطها
ٔ
ٔ
نقش التاسيس باسم السلطان ابي عنان.٨٩".
ٔ
اما التخطيط العام للمسجد فإنه "يكاد يكون مربع الشكل ،ومنذ
البداية يتصل المدخل الرئيسي بصحن مربع المساحة طول ضلعه
 ٦.٦٠مترا تحيط به مجنبة واحة من رواق واحد شرقا وغربا .ويعيد
بيت الصالة بتخطيطه ذكريات مساجد اإلسالم المبكرة حيث يقتصر
ٔ
على اسكوبين اثنين عقودهما موازية للقبلة وثالث بالطات فقط ...
ٔ
وفتحة المحراب تتكون من عقد متجاوز منكسر على اعمدة رخامية
ٔ
اسطوانية بدون قواعد ويحيط به إطار يضم زخارف من البالمت
ٓ
المزدوجة في البنيقات ،ويحيط بذلك إطار خارجي اخر من الزخارف
ٔ
الكـتابية الكوفية تظهر باركانه العليا زهيرات هندسية الشكل.٩٠".
ٔ
وتقع الصومعة في الجدار الشمالي الشرقي في مقابل اسكوب
المحراب " ...وهي مربعة التخطيط كالعادة ويبلغ طول ضلع مربعها
 ٣.٥٠مترا وارتفاعها  ١٦.٨٥مترا ،ويدور سلمها حول نواة داخلية
مربعة طول ضلعها مترا واحدا تقريبا .وعزري الصومعة يكاد يكون
ٓ
ٔ
مربعا هو االخر  ١.٦٢ × ١.٦٩بارتفاع  ٤.٢٥مترا وتزدان اوجه
ٓ
الصومعة الخارجية بشبكات المعينات فوق خلفية من االجر .ويحيط
بتلك العناصر الزخرفية بكل واجهة إطار من الخزف كحزام كامل يدور
بها".٩١
ٔ ٔ
د -مسجـد الغـريبــة :يذكر لوطورنو انه تاسس سنة  ٨١٠هـ .٩٢وال
ٔ
ٔ
ٔ
يستبعد االستاذ المنوني ان يكون هو جامع الرياض سابقا ،٩٣و ان
إنشاءه كان في مطلع القرن التاسع الهجري في عهد السلطان المريني
ٔ
ٔ
ٔ
ابي سعيد الثاني ،كما يذكر ،بناءا على دراسة ال لفرد بل ،ان جامع
ٔ
ٔ
الغريبة كان يسمى في البداية مسجد السوق الكبير ،وانه من تاسيس
القائد عبد ﷲ الطريفي حاجب السلطان المذكور.٩٤
ٔ
هـ -جامـع العباسييــن :يعده االستاذ المنوني من بين مساجد فاس
الجديد ،وكان موجودا قبل بناء المسجد السابق حيث ورد ذكره بنص
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 -٩٥م ن  .ص .٥٣
 -٩٦م ن .ص .١٨١
 ٩٧ـ ورقات عن حضارة المرينيين  .ص .٥٤
 -٩٨الذخيرة السنية .ص .١٦٢
 -٩٩نفسه ـ روضة النسرين  .ص . ٢٠
 -١٠٠وصف إفريقيا  -ج  .Iص .٢٨٢

نموذج للفن المعماري المريني بفاس القديم :المدرسة البوعنانية
 -١٠١إفريقيا  -ج  .IIص .١٥٧
 -١٠٢فاس وباديتها  -ج  . Iص .٢٩٢
 -١٠٣فاس قبل الحماية ـ ج  . Iص .١٠٤
 -١٠٤إفريقيا  -ج . IIص .١٥٩
ٓ
 -١٠٥انظر :جنى زهرة االس للجزﯪني  .ص - ٤٤روض القرطاس .ص ص  ٤٨ـ ٤٩
 وصف إفريقيا ـ ج  . Iص ص  ٢٣٣ـ  - ٢٣٧إفريقيا  -ج . IIص ص  ١٤٨ـ .١٥٥ ١٠٦ـ المسند الصحيح الحسن  .ص ص  ١٢٢و .٤٠٥
 -١٠٧روض القرطاس .ص ص .٤١٢-٤١١
 -١٠٨نفسه.
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وقفية جامع الغريبة تحت اسم مسجد الصفصاف بينما يجهل
مؤسسه.٩٥
ٔ
يمكن ايضا إضافة جامع الجنائز الملحق بالمسجد الكبير والذي
ٔ
ٔ
دفن فيه ابو عنان وخطيب المسجد محمد ابو سعد على التوالي سنوات
 ٧٥٩هـ و  ٤٦٠هـ ،٩٦وجامع البيضاء الذي ال يعرف مؤسسه.٩٧
عموما فإن جملة المساجد التي وجدت بفاس الجديد طيلة العهد
ٔ
المريني تبقى محدودة ،كما انها متواضعة الحجم من حيث المساحة
وطول الصوامع وضخامتها ،وهي خاصية عامة ميزت المساجد المرينية
بالمقارنة مع نظيرتها الموحدية .وعلى العكس من ذلك ،اهتم
المرينيون بالبالط المنطلق من المحراب إلى باب الصحن بإيداعه
ٔ
روائع فنونهم وزخارفهم ونقوش كـتابية او تصويرية على جبس قبتي
ٔ ٔ
ٔ
المحراب والصحن او االعمدة او نوعية الثريات المعلقة ،كما اهتموا
ٔ
ٔ
باالسكوب االول المنطلق من يمين المحراب إلى شماله ،وبذلك
ٓ
ٔ
ٔ
استطاعوا ان يتركوا بصماتهم واضحة داخل المنشات التي اقاموها،
ومنها المساجد التي ما تزال إلى اليوم شاهدة على المدى الذي بلغه
الفن المعماري المغربي في هذا العهد سواء على مستوى التخطيط
ٔ
والهندسة او الزخارف والنقوش.
 -٤م ـرافــق اقتصـاديـ ـة
ٔ
ٔ
يبدو ان فاس الجديد لم تكن لها نفس االهمية االقتصادية التي
اكـتسبتها فاس العتيقة على مر العصور كمركز اقتصادي كبير .فتركز
ٔ
وتعدد و قدم مختلف الصنائع والحرف و انعقاد اهم الصفقات التجارية
بها ،جعل المرافق االقتصادية بفاس الجديد تقتصر على ما يلبي حاجة
ٓ
ٔ
سكانها القالئل بالقياس مع فاس القديمة ،او بعض المنشات ذات
ٔ
االهمية الخاصة مثل دار السكة .ويمكن تناول هذه المرافق كما يلي:
ٔ
ٔ
ا -دار السكـ ــة :وهي مركز ضرب العملة ،وقد اسسها يعقوب
المنصور قرب القصر الملكي بعدما نقل مكانها من قصبة النوار بفاس
القديمة إلى عاصمته فاس الجديد .وهي "على هيئة مكان مربع محاط
ببعض الحجرات الصغيرة حيث يسكن عمال دار السكة ،وفي وسط
هذه البناية يقع ناظر الدار مع العدول والكـتاب وبالقرب من هذه الدار
ٔ
توجد دكاكين الصياغين مع االمين الذي تعرض عليه المصنوعات
ويضع طابعه على المقبول منها".٩٨
ٔ
ٔ
ب -االسـ ـ ــواق :يتفق كل من ابن االحمر وصاحب "الذخيرة
ٔ
ٔ
ٔ
السنية" على ان ابا يوسف يعقوب لما فرغ من بناء سور المدينة امر
ٔ
ببناء بقية المرافق الضرورية ومنها االسواق التي شغلت ما بين باب
ٔ
القنطرة إلى باب عيون صنهاجة ،٩٩ويذكر الحسن الوزان انها كانت
ٔ
تضم مختلف اصناف التجار والصناع.١٠٠
ج -الفن ــادق :ال تسعفنا المصادر في توطين هذا النوع من
ٔ
المؤسسات داخل فاس الجديد ،لكن مارمول يشير إلى ان المدينة
كانت تحتوي على " فندق كبير )دار الصناعة( كان من عادة ٔاالسرى
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
المسيحيين ان يصنعوا فيه ادوات الحديد واشياء اخرى تحت إمرة
ٔ
ٔ
إسالميين من غرناطة واالندلس وغيرهما ،كانوا يصنعون االسلحة

والذخيرة ."١٠١وال يستبعد وجود هذا الفندق وغيره منذ الحقبة
ٔالن الفنادق كانت رديفة ٔاالسواق ،فحيثما توطنت هذه حطت ٔاالخرى
الرحال بجانبها ،وشدت إليها الرواحل من كل صوب.
ٔ
د -المخـ ــازن :شحت المصادر بذكرها هي االخرى ،ونستقي بعض
ٔ
اإلشارات المحدودة التي ال تكـفي لتاليف صورة كاملة حول هذه
ٔ
المرافق ،إال انها تثير االنتباه إلى وجودها في العهد المريني .يذكر
ٔ
ٔ
صاحب "سلوة االنفاس" ان مخازن الدولة المرينية كانت "توجد في
ٔ
القسم الذي كانت فيه ايضا دار السكة من فاس الجديد" ،١٠٢ويذكر
ٓ
روجي لوطورنو في سياق تعداده لبعض االثار الدالة على العهد المريني
ٔ
"بناية كانت تقوم مقام مخزن للحبوب ثم اصبحت سجنا باسم حبس
الزبالة.١٠٣"..
ٔ
ويمكن إضافة مرافق اخرى مثل الطواحين ،١٠٤وغيرها ،لكنها
بدون شك كانت قليلة مما دفع المصادر إلى اإلحجام عنها ،مقابل
ٔ
حديثها المفصل باالرقام عن نظيرتها بفاس القديمة.١٠٥
 -٥مؤسس ــات مدني ــة
ٓ
تعددت المنشات العامة بفاس الجديد ومن بين ما اشتملت عليه:
ٔ
ٔ
ٔ
ا-مدرسة دار المخــزن :ينسب ابن مرزوق تاسيسها لالبي سعيد
ٔ
المريني ،١٠٦ويصفها هي و مدرسة القرويين بان "ال مثيل لهما في
اإلحسان و ٔتانق الصنائع" .وجاء في " القرطاس ٔ
" ان هذا السلطان
روض
ٔ
١٠٧
امر ببناء تلك المدرسة بفاس الجديد سنة  ٧٢٠هـ  ،وهي المدرسة
المرينية الوحيدة بالمدينة.
ٔ
ٔ
واشار ابن ابي زرع إلى العناية التي حظيت بها هذه المدرسة من
ٓ
ٔ
قبل السلطان ابي سعيد" :ورتب فيها الطلبة لقراءة القران والفقهاء
ٔ
لتدريس العلم واجرا عليهم المرتبات والمؤونة في كل شهر ،وحبس
عليها الرباع والمجاشر" .١٠٨وتنتمي هذه المدرسة حسب الدكـتور
ٔ
عثمان عثمان إسماعيل إلى المجموعة االولى من المدارس المرينية التي
انطلقت مع بداية الدولة المرينية وكانت تتميز ببساطة تخطيطها
وخلوها من التعقيد.
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ويطلعنا نفس الباحث على صفتها المعمارية بدقة ،بقوله..." :
تخطيط هذه المدرسة عبارة عن صحن مستطيل على جانبيه بيوت
الطلبة من طابق واحد بواسطة صهريج  ...ويتصل من ناحية القبلة
ٔ
ببيت الصالة .ويشتمل بيت الصالة في هذه المدرسة على اسكوبين.
ٔ ٔ
اما اسكوب المحراب فيبلغ طوله  ١٤.٥٠مترا )وهذه المسافة تمثل
ٔ ٔ
طول جدار القبلة( .اما االسكوب الثاني وهو المطل على صحن
ٔ
المدرسة فال يزيد طوله عن  ١١متر فقط بنقص ثالثة امتار ونصف على
ٔ
طول اسكوب المحراب ،فإذا نظرنا إلى التخطيط العام للمدرسة من
ٔ
ٔ ٔ
اعلى او من الخارج وجدنا انه عند اتصال بيت الصالة بالصحن يعود
ٔ
ٔ
مرة اخرى إلى االتساع بل وإلى نفس اتساع اسكوب المحراب حيث
يسير الحائط الشرقي والحائط الغربي للمدرسة ابتداء من بداية الصحن
)من ناحية بيت الصالة( على امتداد الحائط الشرقي والحائط الغربي
ٔ
السكوب المحراب تماما ،ويستمر هذا االتساع إلى الحائط الشمالي
ٔ
ٔ
الغربي للمدرسة .اما من الداخل فإن االسكوب الشمالي ببيت الصالة
والمنقوص في طوله يفتح على صحن يمثل اتساعه فقط ،بحيث تكون
واجهة بيوت الطلبة المطلة على الصحن من الشرق والغرب تسير
ٔ
ٔ
تقريبا على امتداد الحائط الغربي لالسكوب االول من جهة الصحن،
وبهذا يكون عمق كل بيوت الطلبة يشغل المسافة المحصورة بين
الحائط الخارجي للمدرسة وبين واجهة بيوت الطلبة المطلة على
ٔ
الصحن ،ويساوي ايضا المسافة التي قطعت من كل جانب من
ٔ
ٔ
الجوانب الشرقية والغربية لالسكوب الشمالي ويساوي ايضا الزيادة
ٔ
ٔ
التي زادها اسكوب المحراب عن االسكوب المقصوص في كل جانب
من جوانبه الشرقية والغربية.١٠٩ "...

ٓ
ٔ
بعض المنشات العمرانية االخرى الملحقة بفاس الجديد ،و منها صنف
ٔ
من العمارة الجنائزية المسمى قبيبات بني مرين التي اصبحت مدفنا
ٔ
ٔ
للسالطين المرينيين منذ ان دفن بها السلطان ابو سالم سنة  ٧٦٢هـ،
ٓ
وما تزال بعض اثارها بارزة إلى اليوم .١١٢و عرفت فاس الجديد ببساتينها
و رياضاتها ومنها حديقة المصارة وعرصة لالمينة وروض الغزالن،١١٣
باإلضافة إلى مالعب الرياضة والفرجة ومجالس الحكم واالستشارة،١١٤
ٔ
كمجلس اهل الشورى بالمشور ومجلس العرض ببرج الذهب ،١١٥ثم
ٔ
ٔ
نواعير المدينة الخمس التي اضافها ابوعنان إلى الدوالب الكبير الذي
ٔ
ٓ
طارت شهرته في االفاق ونظمت حوله االشعار .١١٦هذا فضال عن
ٔ
قنوات توزيع المياه ،١١٧و السقايات وغيرها من اصناف العمارة.
 -٦ال ــدور والبي ــوت
ٔ
يصف العمري ابنيته عامة الناس بفاس الجديد ويشير إلى تميزها
ٔ
ٔ
على بناء فاس البالي بان غالبها يتخذ بالقالب " ....وسقوفها باالخشاب
ٔ
وربما قرنصت بعض السقوف بالقصدير واالصباغ الملونة ،وتفرش
ٔ
ٔ
ٓ
بالرخام دياراتهم وبالزليج وهو نوع من االجر كالقاشاني بانواع اال لوان
ٔ
 ....وغالبه االزرق الكحلي ومنهم من يتخذ منه وزرات لحيطان الدور،
ٓ
ٔ
ٔ
واما دور هؤالء فتفرش باجر يسمى المزهري ،والهل فاس ولع ببناء
ٔ ٔ
القباب ،فال تخلو دار كبيرة في الغالب من قبتين او ازيد وصدرة تفسير
ٓ
ٔ
ابنية دورهم :مجالس متقابلة على عمد من حجر واجر ورفاف مطلة على
صحن الدار ،وقدامها طفافير يجري إليها الماء ثم يخرج إلى بركة في
ٔ
وسط الصحن وتسمى البركة عندهم صهريجا .وغالب اعيانهم يعلمون
ٔ
لهم حمامات في بيوتهم  ...ولهم تانق في البناء ،وهم ال تقصير بهم عن
الغاية فيه".١١٨
ٔ
يضيف الدكـتور عثمان عثمان إسماعيل ان "فكرة التخطيط
ٔ
االساسية في الطوابق السفلى للمساكن المرينية  ....صحن فسيح
ٔ
يتوسطه صهريج تنحدر إليه االمواه وتحيط بالصحن بوائك ترتكز
ٔ ٓ
ٔ
ٔ
عقودها على سوار )اعمدة( من الحجر او االجر ،وكـثيرا ما تكون اعمدة
من الرخام الرقيق منحوتة تيجانها ،وخلف )البوائك( سقيفة في كل
ٔ
جانب تغطيها ٔاسقف منحدرة تعلوها قوالب القرمود االخضر ،وتحتل
جانبي البناء الطويلين قبتان متناظرتان فسيحتان ،وتقع على الجانبين
ٔ
ٔ
الضيقين قبتان اخرتان اصغر مساحة .١١٩ "...
ولم يتسنى انتشار الدور بفاس الجديد إال بعد إذن السلطة
ٔ
ٔ
المرينية ،وشمل االعيان ورجال الدولة ومن يواليهم من االشياع ،ومن
تم فإن هذه الدور انقسمت حسب االنتماء االجتماعي كما توسعت
ٔ
الحقا إلى ارباض تحيط بالمدينة.

مدرسة العطارين

 -١٠٩تاريخ العمارة اإلسالمية  -ج . IVص ص .٢٢١ – ٢٢٠
 ١١٠ـ روضة النسرين .ص .٢٠
 -١١١الذخيرة السنية .ص .١٦٢
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ٔ
ب -مؤسســات اخــرى :باإلضافة إلى ما سبق تؤكد جل المصادر
ٔ
ٔ
دون تفصيل ان المدينة توفرت على عدة مرافق اخرى من بينها
الحمامات ،خاصة الحمام الكبير ١١٠الموصوف بالعظمة .١١١كما توجد

 - -١١٢تاريخ العمارة اإلسالمية  -ج  . IVمن ص  ١٨١إلى ص .١٨٧
 -١١٣م ن .ص  ٢٤٨ـ ورقات عن حضارة المرينيين  .ص ص  ٥٧ـ  ٥٨و . ٦٢
 -١١٤معيار االختيار .ص .١٧٦
 -١١٥تاريخ العمارة اإلسالمية  -ج  . IVص .٢٤٣
 -١١٦معيار االختيار .ص  – ١٧٦إفريقيا ـ ج  . IIص ١٦٠ـ فيض العباب .ص ص
 ١٧٥ـ  ١٨٠و  ٢١١ـ  - ٢١٣فاس وباديتها  -ج  . Iص .٢٦٢
 -١١٧إفريقيا  -ج  . IIص .١٥٩
ٔ
 -١١٨مسالك االبصار .ص ص .١١٨ -١١٧
 -١١٩تاريخ العمارة اإلسالمية -ج  . IVص .٢٤٤
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 -١٢٠الذخيرة السنية  .ص .١٦٢
 -١٢١فاس وباديتها -ج  . Iص .٢٦٢
 -١٢٢روضة النسرين .ص .٢٠

بقايا إحدى الناعورات المرينية بفاس الجديد

_________________________
ﺑﻴﺒﻠـــﻮﻏــﺮاﻓـﻴــــﺎ
ٔ
ٔ
 -١ابن ابي زرع ،علي الفاسي "االنيس المطرب بروض القرطاس في
ٔ
اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس" دار المنصور للطباعة والوراقة
– الرباط.١٩٧٢ -
ٔ
 -٢ابن ابي زرع ،علي الفاسي "الذخيرة السنية في تاريخ الدولة
المرينية" دار المنصور للطباعة والوراقة – الرباط.١٩٧٢ -
ٔ
ٔ
٣ـ ابن االحمر ،ابو الوليد إسماعيل "النفحة النسرينية واللمحة
المرينية" منشور إلكـتروني بموقع الوراقwww.alwaraq.com :
ٔ
ٔ
 ٤ـ ابن االحمر ،ابو الوليد إسماعيل "روضة النسرين في دولة بني
مرين" المطبعة الملكية ـ الرباط ـ .١٩٦٢
ٔ
 ٥ـ ابن بطوطة ،شمس الدين ابو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ اللواتي
ٔ
ٔ
الطنجي "تحفة النظار في غرائب االمصار و عجائب االسفار" تحقيق
ٔ
عبد الهادي التازي ـ مطبوعات اكاديمية المملكة المغربية ـ سلسلة
التراث ـ ) ١٩٩٧الجزء الرابع(.
ٓ
 ٦ـ ابن الحاج ،النميري "فيض العباب وإفاضة قداح االداب في الحركة
السعيدة إلى قسنطينة و الزاب" دار الغرب اإلسالمي -بيروت ـ الطبعة
ٔ
االولى .١٩٩٠
 ٧ـ ابن الخطيب ،لسان الدين السلماني "كـتاب معيار االختيار في ذكر
المعاهد والديار" تحقيق محمد كمال شبانة  -مطبعة فضالة –
المحمدية -بدون تاريخ.
ٔ
 ٨ـ ابن الخطيب ،لسان الدين السلماني "اإلحاطة باخبار غرناطة"
تحقيق محمد عبد ﷲ عنان – الشركة المصرية للطباعة و النشر –
ٔ
القاهرة -الطبعة االولى ) ١٩٧٧الجزء الرابع(.
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اﺳﺘﻨﺘــــــﺎﺟـــــﺎت
ٔ
ٔ
بعد هذا العرض السريع الهم المعالم العمرانية التي اثنت فضاء فاس
ٔ
الجديد في عصر بني مرين ،يمكن ان نسجل حولها مجموعة من
المالحظات:
ٔ
 إن الفن المعماري المغربي في عهد بني مرين بلغ اوجه من خالل
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
تطور اشكال الزخرفة سواء على الخشب او الجبس او الرخام او غيره
ٓ
ٔ
من مواد البناء كما ان طبيعة منشاتهم ودقة تخطيطاتهم تتم عن
تطور كبير في فن الهندسة المعمارية خالل هذه الفترة وكان لفاس
الجديد نصيب مهم من هذه الفنون.
 إن الفن المعماري المريني بشكل عام تميز عن غيره بطابع تجلى
في التركيز على خاصية الرونق والدقة و كـثافة الزخرفة الشاملة لكل
المساحات و المواد عوض الضخامة التي ميزت العمارة الموحدية
ٔ
مثال ،وتكمن اهمية هذا التحول في كونه شكل ذروة اإلبداع في
ٓ
الفن المعماري بالمغرب الذي ما زال يتميز به لحد االن.
ٔ
 ال يمكن تجاهل دور الخبرة االندلسية في مجال العمارة المرينية.
ٔ
وتاثيرها كان حاضرا بقوة سواء في شخص المسلمين الوافدين على
فاس ٔاو في شخص ٔاالسرى المسيحيين .وتؤكد لنا المصادر دور
ٔ
ٔ
هؤالء في العديد من االعمال ،يذكر صاحب "الذخيرة السنية" ان
ٔ
ٔ
بناء المسجد الكبير ثم بايدي االسرى الروم المستقدمين من
ٔ
االندلس ،١٢٠بينما تم صنع الدوالب الكبير المشهور على يد
المهندس اإلشبيلي محمد بن علي بن عبد ﷲ بن محمد بن
الحاج.١٢١
ٔ
 إن بناء فاس الجديد لم يات ،كما في حالة العديد من المدن،
ٔ
استجابة لضرورة اقتصادية او ديمغرافية وإنما كان بدافع سياسي
ٔ
وامني يجيب عن حاجة الدولة الجديدة إلى مشروعية عملية،
ٔ
ويؤمن الحكام الجدد من اي عدوان محتمل ،ومن تم كانت وظيفة
ٔ
المدينة إدارية وعسكرية بالدرجة االولى.
ٔ
 ان فاس الجديد ،رغم االهتمام والعناية الرسميين اللذين حظيت
ٔ
بهما ،لم تستطع تجاوز فاس البالي وال التاثير على دوره التاريخي
الذي استمر كمركز ديمغرافي هائل ومحور اقتصادي ال غنى عنه
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
يستاثر باهم االنشطة االقتصادية  ،وبذلك اضحت فاس الجديد
بطبيعتها السلطانية والعسكرية ،مدينة نخبوية من خالل
محدودية مرافقها العامة مقابل تعدد القصور والمعسكرات.
ٔ
 عمد المرينيون في سياستهم العمرانية ،إلى تفادي اسباب النزاع مع
ٔ
ساكنة فاس البالي ،فاستغنوا عن اخذ المياه من وداي فاس رغم
قربه من المدينة وجلبوا إليها الماء من عين عمير بسهل سايس
المجاور.١٢٢
ٔ
 إن إضافة فاس الجديد إلى حاضرة المدينة االصلية جعل من فاس
مركبا حضريا وبشريا ضخما ٔتالف من عدة مدن ،وجعل فاس تعزز
ٔ
ٔ
مكانتها في اداء دور بالغ االهمية في حقبة طويلة من تاريخ المغرب
سواء كعاصمة سياسية ٔاو مركز اقتصادي وعلمي ٔاو تجمع بشري
وعمراني ال تزال تحتفظ بجزء كبير منه إلى يومنا هذا.
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ﻣؤﺳس اﻟراﺑطﺔ

اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﺛﺮي ﻋﻼء ﺟﺎﺑﺮ
ﻓﻛرة اﻹﻧﺷﺎء
ﺟﺎءت ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء اﻟراﺑطﺔ ﻣﻧـذ ﺑداﻳـﺔ اﻟﺑﺣـث ﻋـن أي

ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺗﺧص اﻵﺛﺎرﻳﻳن وﻟﻛن دون ﺟدي ،ﻓﻔﻛرﻧـﺎ ﺑﺑـدء
اﻟﻌﻣــــــﻝ ﺑﺄﻧﻔﺳــــــﻧﺎ ﺑﺗﻛــــــوﻳن راﺑطــــــﺔ ﺗﺿــــــم آﺛــــــﺎرﻳﻳن
اﻹﺳــــﻛﻧدرﻳﺔ ،وﻣﻧﻬــــﺎ إﻟــــﻲ ﺑــــﺎﻗﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺎت ﺣﺗــــﻰ

ﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧطﺎﻟب ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﻣﺷﺎﻛﻠﻧﺎ.
أﻫداف اﻟراﺑطﺔ
 إﻳﺟــﺎد اﺗﺻــﺎﻝ ﻣﺑﺎﺷــر ﺑــﻳن طﻠﺑــﺔ وﺧرﻳﺟــﻲ اﻵﺛــﺎر
ﺑﺎﻟﻣراﻛز اﻷﺛرﻳﺔ ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.

 ﻋﻣـــﻝ ﺗـــدرﻳﺑﺎت ﻋﻣﻠﻳـــﺔ ﻟﻠطﻠﺑـــﺔ وﺣـــدﻳﺛﻲ اﻟﺗﺧـــرج
اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻬم ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻝ اﻷﺛري.

 إﻟﻘـــﺎء اﻟﺿـــوء ﻋﻠـــﻲ اﻟﻣﻧـــﺎطق اﻷﺛرﻳـــﺔ اﻟﻣﻌروﻓـــﺔ
وﻏﻳــر اﻟﻣﻌروﻓــﺔ ﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺟﻣﻬــور ﻟزﻳــﺎدة اﻟــوﻋﻲ
اﻷ ﺛري.

 اﻟﻌﻣــﻝ ﺑﻘــدر اﻟﻣﺳــﺗطﺎع ﻋﻠــﻲ ﺗــوﻓﻳر ﻓــرص ﻋﻣــﻝ
ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻷﺛــري ﻋــن طرﻳــق اﻻﺗﺻــﺎﻝ ﺑﻬﻳﺋــﺔ

اﻵﺛﺎر وﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ وﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ
ﺑﺎﻵﺛﺎر.

 إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻣــؤﺗﻣرات واﻟﻧــدوات ﻟﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻫـــو
ﺟدﻳد.

 ﻋﻣــﻝ رﺣــﻼت ﻋﻠــﻲ ﻣــدار اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻣﻧــﺎطق اﻷﺛرﻳــﺔ
ﺑﻣﺻر.

 ﺑﺣـــــث ﻣﺷـــــﺎﻛﻝ اﻟطﻠﺑـــــﺔ واﻟﺧـــــرﻳﺟﻳن واﻟﻌـــــﺎﻣﻠﻳن
ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷﺛري وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ.

itagaber@gmail.com
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٩ـ ابن الخطيب ،لسان الدين السلماني "اللمحة البدرية في الدولة
النصرية" المطبعة السلفية ـ القاهرة  ١٣٤٧هـ .
ٔ
١٠ـ ابن خلدون ،عبد الرحمان "ديوان المبتدا و الخبر في تاريخ
ٔ ٔ
العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي الشان اال كبر" ضبط خليل
شحادة ـ مراجعة سهيل زگار ـ دار الفكر ـ بيروت .٢٠٠٠
ٔ
ٔ
 -١١ابن فضل ﷲ ،احمد بن يحي العمري "مسالك االبصار في ممالك
ٔ
ٔ
االمصار" من الباب  ٨إلى الباب  -١٤تحقيق وتعليق مصطفى ابو
ٔ
ضيف احمد – طبعة .١٩٨٨
ٓ
 ١٢ـ ابن مرزوق ،محمد التلمساني "المسند الصحيح الحسن في ماثر و
ٔ
محاسن موالنا ابي الحسن" تحقيق ماريا خيسوس بيغيرا ـ الشركة
الوطنية للنشر و التوزيع ـ الجزائر ـ .١٩٨١
ٓ
١٣ـ الجزنائي ،علي "جنى زهرة االس في بناء مدينة فاس" تحقيق عبد
الوهاب بن منصور ـ المطبعة الملكية ـ الرباط ـ الطبعة الثانية .١٩٩١
 -١٤عثمان عثمان إسماعيل "تاريخ العمارة اإلسالمية والفنون
ٔ
التطبيقية بالمغرب االقصى" الجزء الرابع :عصر الدولة المرينية و دولة
ٔ
بني وطاس ـ مطبعة المعارف الجديدة – الرباط ـ الطبعة االولى .١٩٩٣
ٔ
ٔ
ٔ
 ١٥ـ القلقشندي ،ابو العباس احمد "صبح االعشى في صناعة اإلنشا"
ٔ
المطبعة االميرية ـ القاهرة ـ ) ١٩١٥الجزء الخامس(.
١٦ـ طوريس ،دييغو دي "تاريخ الشرفاء" ترجمة :محمد حجي و محمد
ٔ
االخضر ـ مطابع سال .١٩٨٨
ٔ
١٧ـ الكـتاني ،محمد بن جعفر بن إدريس "سلوة االنفاس و محادثة
ٔ
ٔ
اال كياس بمن اقبر من العلماء و الصلحاء بفاس" تحقيق محمد بن
حمزة بن علي الكـتاني ـ الموسوعة الكـتانية لتاريخ فاس ـ رقم ٤ :ـ ٢٠٠٥
)الجزء الثالث(.
 -١٨كربخال ،مارمول "إفريقيا" ترجمة عن الفرنسية :محمد حجي –
ٔ
ٔ
ٔ
محمد زنيبر -محمد االخضر -احمد توفيق – احمد بنجلون – مطبعة
المعارف الجديدة ـ الرباط – )١٩٨٩ -١٩٨٨الجزء الثاني(.
١٩ـ لوطورنو ،روجي "فاس الجديد في عصر بني مرين" ترجمة إلى
العربية :نيقوال زياده – مكـتبة لبنان -بيروت .١٩٦٧
 -٢٠لوطورنو ،روجي "فاس قبل الحماية" ترجمة إلى العربية :محمد
ٔ
حجي – محمد االخضر – دار الغرب اإلسالمي -بيروت ـ )١٩٨٦الجزء
ٔ
االول(.
 -٢١مزين ،محمد "فاس وباديتها – مساهمة في تاريخ المغرب
ٓ
السعدي  ١٥٤٩م – ١٦٣٧م" منشورات كلية االداب و العلوم
ٔ
اإلنسانية – مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط -الطبعة االولى
ٔ
)١٩٨٦الجزء االول(.
ٔ
ٔ
٢٢ـ المقري ،شهاب الدين احمد بن محمد التلمساني "ازهار الرياض
ٔ
في اخبار عياض" الجزء الثالث ـ تحقيق مصطفى السقا و إبراهيم
ٔ
ٔ
االبياري و عبد الحفيظ الشلبي ـ مطبعة لجنة التاليف و الترجمة و النشر
ـ القاهرة .١٩٤٢
٢٣ـ المنوني ،محمد "ورقات عن حضارة المرينيين" منشورات كلية
ٓ
االداب و العلوم اإلنسانية بالرباط ـ سلسلة بحوث و دراسات رقم ٢٠ :ـ
مطبعة النجاح الجديدة ـ الدارالبيضاء ـ الطبعة الثالثة ـ .٢٠٠٠
 -٢٤الوزان ،الحسن بن محمد الفاسي "وصف إفريقيا" ترجمة عن
ٔ
الفرنسية :محمد حجي ومحمد االخضر  -دار الغرب اإلسالمي – بيروت
– الطبعة الثانية .١٩٨٣
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د.ﺑﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻒ

باحث في تاريخ العالم العربي
دمشق – الجمهورية العربية السورية
Khleif200@hotmail.com



المشرق العربي ،اصطالح جغرافي يعني المنطقة التي تضـم بـالد الرافـدين وبـالد
ٔ
ٔ
الشــام ،والتــي ٔاكــدت الكشــوف واالبحــاث االثريــة فيهــا علــى وجــود وحــدة حضــارية
ٔ
وتاريخية واحـدة تزامنـت فـي خـط حضـاري واحـد عبـر االزمنـة مـا قبـل التاريخيـة ومـن
ثم التاريخية وهذا مـا ّ
يعبـر عنـه بوحـدة الحيـاة فـي دورة روحيـة ـ اقتصـادية ـ اجتماعيـة
ٔ
ً
واح ـ ـ ـ ــدةُ .وتع ـ ـ ـ ّـرف ه ـ ـ ـ ــذه المنطق ـ ـ ـ ــة ايض ـ ـ ـ ــا بم ـ ـ ـ ــا يس ـ ـ ـ ــمى " اله ـ ـ ــالل الخص ـ ـ ــيب "
.LE CROISSANT FERTILE
 لالطالع على المزيد في مجال ابتكار الزراعة يمكن الرجوع لمؤلفات عديدة منها:
ٔ
ٔ
المزارعون االوائل للدكـتور سلطان محيسن عن دار االبجدية ،وكـتاب الباحث جاك
كوفان:
"NAISSANCE DES DIVINITE'S NAISSANCE DE
L'AGRICULTURE " CNRS EDITIONS 1997
ٔ
ترجمــة االســتاذ موســى ديــب الخــوري وصــدر عــن وزارة الثقافــة الســورية تحــت عنــوان:
االلوهيــة والزراعــة ـ ثــورة الرمــوز فــي العصــر النيــوليتي .1999 -وكــذلك كـتــاب الباحــث
ٔ
كوفــان " :القــرى االولــى فــي بــالد الشــام " عــن دار الحصــاد ـ  1995ـ ترجمــة اليــاس
مرقص.
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
بش ـ ــار محم ـ ــد خلي ـ ــف ،مملك ـ ــة م ـ ــاري الس ـ ــورية :الخلفي ـ ــة
الحض ــارية والتاريخي ــة لنش ــوء مدين ــة م ــاري -.دوري ــة ك ــان
التاريخية -.العدد السابع؛ مارس  .٢٠١٠ص . ٣٣ – ٢٩
)(www.historicalkan.co.nr

ٔ
لعل الخوض في تاريخ مملكة ماري الواقعة على الفرات االوسط،
ٔ
والتي امتدت فاعليتها التاريخية والحضارية لما يزيد على اال لف عام من
حوالي 2900ـ  1760ق.م تدفعنا إلى البحث في العوامل والمعايير التي
ٔ
ٔ
ادت إلى اعتبار اال لف الرابع قبل الميالد والسيما النصف الثاني من
ٔ
ً
ً
اال لف الرابع قبل الميالد /مفصال رئيسيا في حركة تطور االجتماع
ٓ

البشري في المشرق العربي انذاك.
ولم يكن هذا التطور ليحصل إال عبر استناده على مجمل ما ّقدمته
حركة التطور التاريخي والحضاري في مدن المشرق العربي ومواقعه منذ
ٔ
نقطة انعطافه الرئيسة والتي تكمن في ابتكار الزراعة في اال لف التاسع
قبل الميالد ،وكذلك تدجين الحيوان.فمع هذا المنجز الحضاري
ٔ
المتميز ٔاصبحنا ٔامام معادالت ومعايير ّ
وقيم حضارية جديدة ،ادت
ٔ
ٔ
فيما ادته إلى الشروع بتوالد للمنجزات الحضارية االساسية والفاعلة في
سياق التطور االجتماعي واإلنساني ليس على نطاق المشرق العربي
فقط ،بقدر ما كانت القاعدة الرئيسة المادية والروحية النطالق
الحضارة اإلنسانية بعامة.
ٔ
وبذا نستطيع ان نفهم مقولة الكاتب الفرنسي جاك كوفان
ٔ
 JACQUES CAUVINمن ان "المعنى التقليدي لنشوء الزراعة،
ٔ
ٔ
يرتكز في معياره الحاسم على إنتاج المعيشة ،وانه بهذا االنتاج إنما بدا
")(١
في الواقع صعود المقدرة البشرية التي ليست حداثتنا سوى ثمرة لها
ٔ
الجدير ذكره هنا ،هو ان ابتكار الزراعة في مساق الحضارة
ٔ
ً
وتحديدا في المنطقة الممتدة
البشريةًّ ،تم الول مرة في المشرق العربي
ٔ
ٔ

من الفرات االوسط مرو ًرا بحوضة دمشق وحتى وادي االردن.
ٔ
ٔ
ولتبيان اهمية هذا المنجز على صعيد الحياة اإلنسانية ،البد ان
نحدد ٓاالفاق التي فتحها هذا االبتكار بما انعكس ً
إيجابا على مسار
االجتماع البشري بعامة والمشرقي بخاصة.
ر ٔ
ٔ
ﻓﺄوﻻً :إن االستقرار الذي ا ّمنته الحياة الز اعية ادى إلى إحساس
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
المجتمعات القديمة بالطمانينة واالريحية ما ادى إلى زيادة اعداد
المجموعات البشرية واتساع مواقعها وتشكيلها لمستوطنات زراعية
ٔ
اخذت بالتوسع والكبر باطراد مع الزمن مؤدية إلى منجز نشوء المدن
ٔ
ٔ
االولى وذلك في اال لف الرابع قبل الميالد في المشرق العربي القديم.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :إن ما وفرته الحياة الزراعية من منتج ومردود ،دفع إلى
نشوء التبادل التجاري النشط وتطور عالم التجارة ،ما انعكس على
المجتمعات الزراعية ٓانذاك ّ
وتبدى في غناها وتعبيرها عن االزدهار
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االقتصادي والتجاري بما سيؤدي إلى تطور في مجمل الحياة المادية
والروحية .باإلضافة إلى ما ّقدمه هذا المنجز من نشوء بوادر االدخار
والتخزين وعالمهما الرحب.
ي ٔ
ر
ﺛﺎﻟﺜﺎً :نتيجة دفع العامل الز اعي للتبادل التجار فقد ادى ذلك
إلى استنباط وسائل ٔاولية ّ
للعد ُتسهل من عملية التبادل التجاري
والسلعي وهذا ما اعتبرته ٔاالبحاث العلمية نواة ظهور علم ّ
العد
ً
وصوال
والحساب ومن ثم سوف تتوالى المظاهر الحسابية بتطور واضح
إلى ظهور بوادر الكـتابات والتي ٔاخذت تتضح ً
تباعا عبر الكـتابات
ٔ
التصويرية إلى المقطعية مع نهاية اال لف الرابع قبل الميالد.
ٔ
راﺑﻌﺎً :ادى منجز ابتكار الزراعة إلى تطور تقنيات الصناعات
الفخارية والحرفية بما ساهم في تطور الفنون في مناحيها الفردية
والمجتمعية واالقتصادية .ولعل تراكم الخبرات التقنية عبر العصور هو
الذي ٔادى إلى الدخول في عالم استثمار المعادن ً
بدءا من النحاس
فالبرونز ثم الحديد مرو ًرا بالقصدير والفضة والذهب.
ﺧﺎﻣﺴﺎً :إن نشوء الزراعات المروية جعل المجتمعات تسعى إلى
تنظيم وسائل الري ومقتضياتها وذلك عبر إنشاء السدود والسواقي
ٔ
واالقنية المائية منها والمالحية ما اقتضى ً
تبعا لذلك من نشوء حاجة
ٔ
اجتماعية لوجود سلطة مجتمعية تنظم اعمال هذا المرفق في الموقع
نفسه ً
وتاليا في العالقة مع المتحدات ٔاالخرى وهذا ما ّ
بلور في النهاية
ٔ ً ٔ
وال ،او في وجهها
ظهور السلطة إن كان في وجهها المعبدي/المعتقدي ا
الزمني  /السياسي ،بعد انفصال سلطة المعبد عن السلطة الزمنية في
ٔ
دول المدن والسيما في عصر الفاعلية اال كادية في النصف الثاني من
ٔ
اال لف الثالث قبل الميالد.
يقول الباحث بوهارد برينتس:
ٔ
ٔ
" إن التطور الذي ادى إلى الثورة العمرانية ونشوء المدن االولى لم
يكن ليحصل إال نتيجة لظهور الزراعة وتطورها وتقسيم العمل ،في
الحرفة والزراعة وظهور التجارة .وإن النمو الكبير لمردود العمل  /حيث
ٔ
ٔ
انه في الزراعة ،ازداد االنتاج خمسة اضعاف عما كان عليه في مرحلة
ٔ
ٔ
الصيد /ادى إلى زيادة سريعة في عدد السكان ما ادى إلى ظهور المدن
ٔ
)(٢
الكبرى وبروز اشكال جديدة في حياة المجتمع ".
وعلى كل هذا صار بإمكاننا النظر إلى منجز الزراعة كمنجز
ٔ
توالدي ،فهو ادى إلى ظهور التجارة والتبادل التجاري ،كذلك ساهم في
نشوء علم ّ
العد والحساب ،ثم علم الكـتابة وكذلك دفع بقوة باتجاه
ظهور السلطة للمجتمع كضرورة حتمية للتطور المدني ومن ثم نشوء
ٔ
المدن االولى.

ٔ
باإلضافة إلى خلقه لمعايير وقيم ورموز جديدة في كافة اوجه
ٔ
النشاط لالجتماع البشري ناهيك عن توطيده لعالقة المجتمع باالرض
وعالقات المجتمعات بين بعضها البعض ما خلق رائ ًزا ً
مهما للتفاعل

اإلنساني واالنفتاح بين المجتمعات اإلنسانية.
ٔ
ٔ
وال باس هنا من محاولة لرصد اوجه الحياة في المشرق العربي
ٔ
القديم في الفترة الممتدة من منتصف اال لف التاسع قبل الميالد وحتى
ٔ
ٔ
منتصف اال لف الرابع كي نستطيع تحديد المعايير والقواعد واالرضية
ٔ
ٔ
االساسية التي ساهمت في نشوء المدن االولى في فجر التاريخ في
ٔ
المشرق العربي ومن ثم في نشوء مدينة ماري في مطلع اال لف الثالث
قبل الميالد.
اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻇﻬﻮر اﻟﺰراﻋﺔ  8300ق.م
وﺣﺘﻰ ﻧﺸﻮء اﻟﻤﺪن اﻷوﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  3500ق.م

 لعــل هــذا يتبــدى جليـ ًـا حــين البحــث فــي حركــة انتشــار الزراعــة مــن المشــرق العربــي
ٔ
ٓ
القديم إلى العالم انذاك إن كان نحو االناضول ٔاو مواقع عالم المتوسط ٔاو مصر.
لالســتزادة يمكــن الرجــوع إلــى كـتابنــا " دراســات فــي حضــارة المشــرق العربــي القــديم"
ٔ
الدراسة االولى .دار اإلنماء الحضاري .2003
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ٔ
ٔ
مع حلول اال لف الثامن قبل الميالد ،نالحظ ان الزراعة شملت
معظم مواقع المجتمع المشرقي العربي .باإلضافة إلى تزامن هذا مع
تدجين الحيوانات.
ٔ
ٔ
ٔ
ي
وتشير الدراسات واالبحاث إلى ان النمط المعمار للمساكن اخذ
ً
ً
ُب ً
انطباعا
جديدا عبر التصاق المساكن ببعضها البعض ما يعطي
عدا
ٔ
بمعالم االستقرار الدائم من جهة ،ومن جهة اخرى االلتحام االجتماعي
ٔ
واال لفة بين سكان تلك المجتمعات وهذا سوف يؤدي بدوره إلى رسوخ
التقاليد المجتمعية الزراعية حيث ٔان عالم الحياة الزراعية خلق ً
إيقاعا
ً
مجتمعيا يتماهى إلى حد كبير مع إيقاع البيئة الطبيعية والوسط الحيوي
ظهور ٔ
االساطير
وهذا ما انعكس في الذهنية المجتمعية المشرقية وفي
ٔ
عدا اعتقادياً
واالدبيات الشفاهية ذات ٔاالساس الخصبي والتي تمتلك ُب ً
ُيعنى بعالقة المجتمع مع رمز الخصب والذي يتبدى في إله المطر
ٔ
والخصب  /دموزي ـ ادد ـ البعل ../وكما هو معلوم ،فإن الحياة الزراعية
ٓ
تحتم التالف والتعاون االجتماعي وهذا ما سوف يؤدي إلى التفاهم
ٔ
االجتماعي من اجل تطوير عوالم الري عبر استخدام وسائل للري
ٔ
ٔ ٔ
الصناعي إن كان عن طريق االقنية او السواقي او السدود وهنا نكون
المروية كالكـتان ً
ٔامام ظهور للزراعات ّ
مثال وهذا يؤرخ في حوالي
6500ق.م.
ٔ ٔ
وفي هذه الفترة ٔا ً
يضا سوف نالحظ اننا امام منجز معماري صحي
ٔ
ٔ
ّ
تجلى في إنشاء اقنية للتصريف داخل المنازل .وقد ابان موقع بقرص
ٔ
في سورية والذي يرقى إلى حدود  6500ـ  6000ق.م عن نشوء اول قرية
ٔ
منتظمة بشكل مبكر حيث انشئت وفق مخطط معماري مسبق.
وباالتجاه نحو الفترة الممتدة بين  6000ـ  3500قبل الميالد ،فإن موقع
الكوم في البادية الشامية ّقدم ً
دليال على ممارسة الزراعة المروية عبر ّ
جر
ٔ ٔ
ً )(٣
المياه من الينابيع او االنهار كالفرات مثال.
ٔا ً
يضا سوف نالحظ في موقع سامراء في الجناح الرافدي والذي
يعود إلى  5300ق.م ظهور ابتكار جديد في مجال العمارة بما يعكس
ٔ
ٔ
المناخ المستقر الذي ا ّمنه عالم الحياة الزراعية ،حيث ابان هذا الموقع
ٔ
ٔ
على ان سكانه ابتكروا قوالب خشبية /وذلك للمرة االولى في التاريخ
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 نميــل الســتخدام تعبيــر المعتقديــة ٔاو االعتقاديــة لتفريقــه عــن التعبيــر المســتخدم
ٔ
فــي االدبيــات التاريخيــة والــذي ُيطلــق علــى الحيــاة الميثولوجيــة والليتورجيــة تســمية
ٔ
ٔ
"الدينية " .ونعتقد ان هذا االمر يواكب معطيات العلم الحـديث وال سـيما علـم تطـور
اإلنســان وال ســيما فــي شــقه الــدماغي .فالمعتقــد القــديم هــو تعبيــر عــن التطــور الــذي
وصــل إليــه الــدماغ اإلنســاني فــي تفسـير المعطــى المــاورائي .انظــر كـتابنــا" دراســات فــي
ٔ
حضارة المشرق العربي القديم " الدراسة االولى.

ٓ
ٓ
 انظر علي ٔابو عسـاف ـ وثـائق االثـار السـورية ـ وزارة الثقافـة ـ المديريـة العامـة لالثـار
والمتاحف ـ سورية  2002انتشـار الحضـارة فـي حـوض الفـرات توافـق مـع مجـرى النهـر
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اإلنساني /لتكييف اللبن في تشييد جدران المنازل .وتنبغي اإلشارة في
ٔ
هذا المجال إلى ان مواقع المشرق العربي استخدمت المعادن والسيما
ٔ
النحاس منذ اال لف الخامس قبل الميالد.
ٔ
ومع حلول منتصف اال لف الخامس نجد مواقع الجنوب الرافدي
ً
وتبعا إلشراطات البيئة الطميية والمستنقعية تعمد إلى تكييف الوسط
الطبيعي بما يالئم احتياجاتها فقد عمد سكان تلك المواقع إلى مكافحة
ملوحة التربة ،وتجفيف المستنقعات ،ومارسوا الزراعة المروية بإتقان.
ولعل استخدامهم المبكر لتقنيات الري الصناعي حتمت نشوء سلطة
ٔ
ٔ
مجتمعية وبنى اجتماعية ادارية متطورة وهو ما ّمهد إلى تاسيس اولي
ٔ
للقاعدة المادية االجتماعية لنشوء المدن االولى في النصف الثاني من
ٔ
اال لف الرابع قبل الميالد.
ٔ
ٔ
" فالفترة الممتدة بين نهاية اال لف الرابع قبل الميالد وبداية اال لف
الثالث ،تلعب دو ًرا ً
خاصا في التاريخ البشرية ،ففي هذه المرحلة قامت
)(٤
سلطة الدولة التي هي نتاج حركة المجتمع وتطوره ".
ٔ
ٔ
ٔ
ومع حلول منتصف اال لف الرابع قبل الميالد ،اصبحنا امام
ٔ
محددات ومداميك واضحة ّ
تبدت في نشوء المدن االولى .فنتيجة لكل
ما سبق من تراكم للخبرات الحياتية من بيئية واقتصادية واجتماعية
ٔ
واعتقادية وذهنية تطورت عن النظام الزراعي وعوامله ونتائجه اصبح
المشرق العربي ٔامام مجتمعات مركبة ذات عالقات حياتية معقدة
فرضت انبثاق السلطة المنظمة لحركة المجتمع وتفاعالته سواء كانت
ٔ ٔ
ٔ
سلطة معتقدية او سلطة سياسية رغم ان االولى سبقت الثانية في
ظل سيادة سلطة المعبد السابقة النفصال المعبد عن القصر.
ٔ
ٔ
ظهور
لفاعلية
وباإلضافة إلى معالم نشوء المدن االولى ،بتنا امام
رف واالقتصاد والمالحة ،وكل هذا
المؤسـسات المدنية في التجارة ِ
والح ِ
يندغم وبشكل متجانس مع تضخم العمران حتى بتنا في هذه الفترة
ٔ
امام مواقع لمدن شملت المشرق العربي بجناحيه .ففي الجناح الرافدي
ٔ
ٔ
ٔ
نجد مواقع مدن اوروك واريدو وتبة ـ غورا ،اما في الجناح الشامي فنجد
تل براك بمدينته ناغار في الجزيرة الشامية العليا ومواقع مدن حبوبة
ٔ
الكبيرة الجنوبية وعارودة وتل قناص .وتشير االبحاث العلمية إلى وجود
تشابه في النمط المعماري لمعابد تلك المواقع ،ما يعطي داللة واضحة
على وجود وحدة حضارية واكبت نشوء المدن ٔاالولى في المشرق
ٓ
العربي انذاك.
ٔ
ٔ
ويشير الباحث علي ابو عساف إلى ان التنقيب في تل براك  /ناغار
 /نوار القديمة  /إلى الشمال الشرقي من الحسكة ،كشف عن معابد
ٔ
ٔ
ٔ
ولقى اخرى تشابه معابد ولقى اثرية اكـتشفت في اوروك في جنوب
ٔ
ٔ
الرافدين .باإلضافة إلى ان التقنيات االثرية في كل من جبل عارودة
وحبوبة كبيرة الجنوبية وتل قناص التي تقع جميعها على ضفة الفرات
اليمنى إلى الشمال من مسكنة ،كشفت تلك التنقيبات عن معابد من
ٔ
طراز معابد اوروك وبيوت سكنية في جبل عارودة وتل قناص .وفي هذه
ٔ
المعابد والبيوت
وان فخارية وطبعات
والمدينة ،عثر المنقبون على ا ٍ
ٔ
ٔ
ٔ
اختام اسطوانية ،واوتاد ملونة زخرفية طينية مماثلة لما عثر عليه في

ٔ
اوروك ولكنها ذات طابع محلي .كما كشف التنقيب في موقع الشيخ
ٓ
)(٥
حسن عن اثار من تلك الفترة تتمتع بمواصفات محلية "
ويتابع الباحث " :لقد شهدت البالد إبان عصر فجر التاريخ ً
عهدا
مستق ًرا ممتا ًزا نشطت فيه الحركة التجارية بين مختلف هذه الوحدات
اإلدارية وغيرها ،في سبيل اإلبقاء على طرق التجارة مفتوحة .فالجنوب
الرافدي الذي كان يتوفر فيه فائض من غالل الحبوب والثروة
الحيوانية ،رغب بتصديرها ومقايضتها مع المناطق المجاورة ،وكان
بحاجة إلى ٔاالخشاب والمعادن حيث يستوردها من مناطق ٔاخرى
ّ
فسهلت منطقة ناغارا/تل براك ،هذه العملية وساهمت في حسن
ٓ
تنظيم الحركة التجارية مع اسية الصغرى وإيران وبالد الشام ".
يضا إلى ٔان هذه المواقع الشامية كانت مدناً
ويشير الباحث ٔا ً
ٔ
مزدهرة ّ
شدت من اواصر التعاون القوي بين مختلف مناطق بالد
ٔ
الرافدين والشام حتى بدا لنا ذلك التعاون اليوم وكانه شامل يرقى إلى
ٓ
مستوى االتحاد بين تلك الكيانات السياسية .وتظهر اثار ذلك في بناء
ٔ
المعابد على طراز واحد وتحصين المدن وإنتاج اواني فخارية متماثلة،
ٔ
واستعمال ٔاالختام االسطوانية ذات النقوش ّ
المعبرة عن افكار متقاربة
ٔ
واتباع اسلوب واحد في تسجيل الحسابات.
ٔ
والجدير ذكره هنا ،هو ان مدينة حبوبة كبيرة الجنوبية ُٔانشئت
وفق مخطط مسبق ودقيق وقد ُٔاحيطت بسور طويل  600 /متر /
ٔ
وعرضه ثالثة امتار .ولعل النمط المعماري المتبدي في المخطط
المسبق لإلنشاء والسور الواقي للمدينة ،سنجده مكر ًرا في نشوء مدينة
ٔ
ماري مع مطلع اال لف الثالث وكذلك في تل الخويرة وإبال وغيرها من
ٔ
مدن المشرق العربي القديم .اما لجهة الواقع الديمغرافي في هذه الفترة
ٔ
سومري ٔ
ٔ
واكادي وتلحظ
فقد اشارت االبحاث إلى وجود ديمغرافي
تواجدا ٔا ً
ً
كاديا إلى جانب السومريين " .ففي الموروث المدون
المعطيات
ٔ
ٔ ٔ
لبالد الرافدين والشام ،نقرا اسماء ملوك سومريين واكاديين في
جنبا إلى جنب متسالمين ً
الجنوب الرافدي ،عاشوا ً
حينا ومتخاصمين
ٔ
ً ٓ
ً ٔ
حينا اخر منذ اال لف الثالث قبل الميالد… علما ان السومريين
ٔ
ٔ
واال كاديين كانوا في المشرق العربي منذ اال لف الخامس قبل الميالد
ٔ
ً 
حسب اكـثر التقديرات تفاؤال ".
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ٔ
ٔ
وقد اشار بوهارد برينتس إلى ان " السومريين حين جاؤوا إلى
ٔ
ٔ
الرافدين اكملوا ما بداه العبيديون  4500 /ـ  / 3500ق.م وقد دلل على
ٔ
ذلك بان الكـتابة السومرية احتوت على كلمات كـثيرة مقتبسة ممن
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
قبلهم .باإلضافة إلى ان الكـثير من اسماء اال لهة السومرية ماخوذة من
لغات الشعوب التي سكنت الرافدين قبل السومريين.
ٔ ً ٔ
ً
يضا إلى ان المدن السومرية كانت تقريبا تحمل
ويشير الباحث ا
ٔ
ٔ
اسماء غير سومرية وتعود في اصولها إلى الحضارات التي سبقتهم
ٔ
/العبيديون  (٦)./ومع االتجاه نحو نهاية اال لف الرابع قبل الميالد ،فإن
ً
جديدا  /تمخض عن عالم الزراعة وامتداداته  /سوف ينبثق،
منج ًزا
عنيت بذلك منجز الكـتابة التي خرجت من معطف الحساب ّ
ُ
والعد في
ٔ
العمليات التجارية .واضحت مدن المشرق العربي تمتلك مصالح
ٔ
اقتصادية وتجارية حتمت نشوء سلطة القصر الزمنية التي اخذت تنظم
الفعاليات الحياتية المتنوعة وفق ما يالئم تطور المجتمع وتشابك
ٓ
عالقاته ،باإلضافة إلى تشابك المصالح بين المدن انذاك.
وسوف نجد في هذه الفترة نشوء مدن ّ
مسورة في المشرق العربي
ٔ
منها :كيش ـ تل فارا ـ ابو صالبيخ في الرافدين ،باإلضافة إلى المدن
العائدة للفترة السالفة .وفي بالد الشام نجد تل العشارة ـ تل ليالن ـ تل
ٔ
ٔ
براك .اما في االردن فسنجد باب الضهرة وفي فلسطين ،مجيدو ـ خربة
الكرك ـ تل الفرح .وفي لبنان ،جبيل.
ٔ
ٔ
ٔ
والجدير ذكره هنا ان موقع مدينة اوروك في هذه الفترة ابان عن
ٔ
ظهور الموزاييك في معابدها كاول ظهور له في المشرق العربي .ومع
ٔ
ٔ
ٔ
مطلع اال لف الثالث قبل الميالد ،نالحظ ان منطقة الفرات االوسط
سوف تتجه إلى إبداء وتفعيل دورها الحضاري مستندة على الدور
ٔ
التاريخي لنهر الفرات وهذا ما تحقق في إنشاء مدينة ماري ،التي اقيمت
وفق مخطط مسبق وداخل سور.
يقول الفرنسي جان كلود مارجرون " :لقد سمح نهر الفرات لسورية
ٔ
ٔ
ان تشرع بعملية التمدن ،ذلك انه َّيسر لها التطور من خالل العالقات
ٔ
ً
التجارية انطالقا من البالد السومرية في اال لف الرابع قبل الميالد .وهو
ٔ
ً ٔ ً ٔ
بدا ولالسباب ذاتها الذي َض ِم َن تطور سورية الداخلية في اال لف
دائما وا

الثالث قبل الميالد ".
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حول مدينة ماري التي كانت مركز المنطقة السياسي واالقتصادي.
ٔ
واستطاع التقدم التقني في تجهيزات الري الزراعي من ان يجعل
المجتمعات المستوطنة تتحكم بمجمل المساحات الطميية التي كانت
ٔ
ّ
تشكل تجويف ماري وهذا ما سوف نناقشه في الفصل الثاني ،غير اننا
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
نود ان نشير ان نهر الفرات ّقدم لهذه المنطقة الممكنات التي اهلتها كي
تبدو " بصورة عالم مكـتنز بالخيرات ،وضع فيه علم الماء القديم كل
ٔ
امكاناته الستغالل جميع المساحات الزراعية المتوفرة احسن

استغالل".
ٔ
ّ
وهذا ما تبدى في النصف الثاني من اال لف الرابع قبل الميالد عبر
ٔ
نشوء هذه الفعاليات المتحدية في تلك المنطقة .ولعل دراسة احوال
ٔ
ٔ
المناخ تبرز كيف انه ومنذ حوالي  8200ق.م بدا المناخ باالستقرار
ٔ
ً
وصوال إلى العصور التالية وتقدم االبحاث
والتصاعد بصورة بارزة
ٔ
المناخية معطياتها عبر انه وفي حوالي  10000ـ  9500سنة خلت ،كان
مناخ الجزيرة السورية ً
باردا
وبين  9500ـ  8500سنة خلت َّعم مناخ دافئ.
ومن  8500ـ  8200سنة خلت حل عصر بارد.
ثم واعتبا ًرا من  8200ق.م عم دفء كبير وحار ثم ومن 3000
ٔ
ٔ
وحتى  800ق.م اصبحنا امام مناخ جاف ودافئ .ويشير د .عادل عبد
السالم إلى ٔانه ومنذ ذلك الحين مال المناخ نحو التحسن ً
نسبيا مع
تذبذبات سلبية وايجابية حتى اليوم .وبشكل عام فإن المناخ في
ٔ
ٓ
الجزيرة الشامية االن يعتبر قريب الشبه بما هو عليه منذ اال لف الثالث
ٔ
ٔ
قبل الميالد مع تغييرات قصيرة االمد (٧).وهذا يعني فيما يعنيه انه في
ٔ
ٔ
فترة إنشاء مدينة ماري مع مطلع اال لف الثالث قبل الميالد كنا امام
ٔ
مناخ شبيه بالمناخ الحالي وعنوانه االساسي مناخ جاف ودافئ.
ﻣﺪن اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ
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ٓ
ٓ
لالثــار الشــرق
 المســاهمة الفرنســية فــي دراســة االثــار الســورية ـ المعهــد الفرنســي
ٔ
ٔ
االدنى  1989استكشاف وادي الفرات االوسط ـ جييرو مونشابير ـ ص  61ـ
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ُتشكل منطقة الفرات ٔاالوسط ً
جزءا من الجزيرة الشامية ويمتد
واديها بين دير الزور والبوكمال .وقد تمكن اإلنسان من التوطن فيها
رغم المعوقات الطبيعية والبيئية حيث ملوحة المياه الجوفية لهذا
الوادي من جهة وقوة الفيضانات في نهر الفرات.
واستطاعت مجتمعات المشرق رغم هذا من التفاعل مع معوقات
ٓ
هذه البيئة بوجهتها االيجابية والسلبية حيث كشفت التنقيبات االثارية
ٔ
على وجود قرى منظمة تعود إلى اال لف السابع قبل الميالد ،كما في
ٓ
ٔ
موقع بقرص وتل السن .وتشير االبحاث إلى العثور حتى االن على
ٔ
حوالي ً 150
موقعا من جميع العصور .ويبدو ان هذه المنطقة شهدت
ٔ
ٔ
فاعليتها التاريخية مع نهاية اال لف الرابع باتجاه اال لف الثالث قبل
الميالد فقد شهد وادي الفرات كـثافة سكانية في الجزء الجنوبي منه

ٔ
مع حوالي مطلع اال لف الثالث ّعمت المدن الحديثة اإلنشاء
ٔ
المشرق العربي إلى جانب المدن الرائدة ،فإلى جانب اوروك في الجناح
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
الرافدي نجد مدن ،كيش  -اور  -الجاش -اوما -شوروباك ـ وادب .اما في
الجناح الشامي فسنجد تل الخويرة وماري باإلضافة إلى مواقع لم
ٔ
تكـتمل فاعليتها التاريخية بعد مثل إبال واوغاريت وغيرها ،هذا
باإلضافة إلى موقع تل براك و تل العشارة.
وقد حكمت السالالت السومرية تلك المدن ما عدا مدينتي كيش
ٔ
وماري حيث حكمتهما سالالت اكادية .ويشير البروفسور مارجرون إلى
ٔ
ٔ
ان ماري حسب االعتقاد القديم هي عاصمة سومرية ،لكن االبحاث
ٔ
ً
الحديثة تظهر ان ماري تمتلك صفاتا سورية وإلى جانبها صفات
)( ٨
سومرية.
ٔ
الجدير ذكره هو انه في هذه الفترة كانت مدن المشرق العربي
ُت ّبدي مصالحها المدينية على ما سواها ،لهذا فإننا نجد الخالف
ٔ
والحروب بين المدن وصراع المصالح هو ُالمتبدي في غياب اي وعي
ٔ
ٔ
مديني اتحادي او ما شابه .ولعل اهم خصائص حركة التاريخ
والمجتمعات المدينية في هذه الفترة ،تتوضع من خالل:

א
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ٔ
أوﻻً :حصول تطورات مهمة في مجال العمران وتقنياته ما ادى
إلى توسع المدن ،وتلبية النظام العمراني لحاجات المجتمعات المادية
والروحية.
ٔ
ٔ
ﺛﺎﻧﻴﺎً :إذا كانت مدن اال لف الرابع قد ابانت عن سيادة السلطة
ٔ
االعتقادية /المعبد على المجتمع ،فإن معايير اال لف الثالث سوف تتجه
ٔ
النفصال السلطة تلك عن المجتمع عمر ً
انيا ،بحيث ابانت المكـتشفات
ٔاالثرية على وجود معابد مفصولة عن المحيط المديني ،في مقابل ً
مثال
ٔ
ٔ
ان مواقع مدن اوروك وحبوبة كبيرة الجنوبية وعارودة وقناص كانت
ٔ
تقام المعابد فيها في احياء خاصة.
ٔ
ٔ
مع مالحظة انه في ماري في اال لف الثالث ،عثر على معابد
مرتبطة بالقصر الملكي وهذا ما ُيسمى /قصر معبد /وهذا يعطي داللة
على وجود استقاللية ما عن الخط الذهني العمراني االعتقادي الذي كان
ً
سائدا .ولربما يدل على احتواء للسلطة الزمنية لسلطة المعتقد/المعبد.
ٔ
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎً :في مجال الحياة الفنية وتبعا للزمن ،كان البد ان تشهد مدن
ٔ
المشرق ظهور اتجاهات فنية جديدة ومبتكرة وال سيما في اسلوب
ٔ
ٔ
ٔ
العمل او معالجاته ومواضيعه ،وهذا ما ُتقدمه االدلة االثرية في فن
ٔ
الفسيفساء وصناعة الفخار والنقش على االختام.
ٔ
ٔ
راﺑﻌﺎً :من اهم مميزات هذه الفترة وباالتجاه نحو اال لف الثالث
ٔ
يمكننا ان نالحظ معالم انفصال للسلطة المعتقدية عن السلطة الزمنية
ٔ
ونشوء مؤسـسات مدنية ُتعنى باوجه الحياة السياسية واالقتصادية
والتجارية والحرفية.
ٔ
ً
وتبعا لهذا نفهم مقولة الباحث مارك لوبو من " ان اإلشغال
ٔ
ٔ
البشري /في المشرق العربي  /في اال لف الثالث قبل الميالد ،كان اثره
ٔ
ٔ
ً
ملموسا في ناحيتين او منحنيين :االول ،في الزراعة .والثاني ،المتولد
ٔ
عن االول والذي يتجلى في التجمعات المدنية.
وإن هذين المنحنيين يتميزان في االنتشار الواسع والعميق،
ٔ
بحيث بتنا امام بنى اجتماعية واقتصادية لجماعات بشرية كانت مغلوبة
ٓ
ً
ومقهورة ،واالن هي جماعات قادرة على التحكم جزئيا بالوسط البيئوي
)(٩
المحيط ".

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ٔ
 .١جاك كوفان – اال لوهية والزراعة  -ثورة الرموز في العصر النيوليتي-
ت -موسى خوري – وزارة الثقافة  -١٩٩٩دمشق.
 .٢بوهارد برينتس ـ نشوء الحضارات القديمة ـ ت ـ جبرائيل كباس ـ دار
ٔ
االبجدية ـ دمشق ١٩٨٩
ٔ
ٔ
 .٣سلطان محيسن ـ المزارعون االوائل – دار االبجدية –
دمشق.١٩٩٤
 .٤بوهارد برينتس ـ مرجع سابق.
 .٥علي ٔابو عساف ـ انتشار الحضارة في حوض الفرات توافق مع مجرى
ٓ
النهر .وثائق االثار السورية ـ وزارة الثقافة ـ سورية .٢٠٠٢
 .٦بوهارد برينتس ـ مرجع سابق.
 .٧عادل عبد السالم ـ البيئة الجغرافية للجزيرة العربية واستيطانها.
ٓ
وثائق االثار السورية ـ مرجع سابق.
 .٨محاضرة للباحث الفرنسي جان كلود مارجرون في المركز الثقافي
الفرنسي تحت عنوان ماري ١٩٩١ .ـ دمشق .ونشرت في صحيفة
الحياة اللندنية بتاريخ . ١٩٩١/١٢/٢٠
ٔ
 .٩الحوليات االثرية السورية ـ  ٤٣ـ  ١٩٩١ـ دمشق .وزارة الثقافة
السورية .مارك لوبو ـ طرق االتصال في بالد الرافدين العليا في
ٔ
اال لف الثالث ق.م .

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺸﺎر ﺧﻠﻴﻒ ﻓﻲ ﺳﻄﻮر:

كاتب وباحث سوري من مواليد دمشق عام  .١٩٥٧له كـتابات في
ٔ
القصة القصيرة والشعر ،ودراسات اثرية وتاريخية .عضو إتحاد الكـتاب
ٓ
العرب )دمشق( وعضو اتحاد االثاريين العرب )دمشق( .كـتب في عدد
وافر من الصحف والمجالت العربية المطبوعة واإللكـترونية مثل:
الحياة اللندنية  -مجلة ديوان العرب -مجلة البناء  -صباح الخير
ٔ
اللبنانية .صحيفة تشرين السورية  -االبجدية الجديدة -دورية كان
التاريخية  -الديار اللبنانية.
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣٣

دراﺳﺎت

ﻣﻠﺨﺺ
ٔ
ﻳﺘﻨ ــﺎول ﻫ ــﺬا اﻠﺒﺤ ــﺚ ﺑ ــﺪاﻳﺎت اﻠﺘﺎﺴ ــﻴﺲ اﻠﺘــﺎرﻳﺨﻲ ﻠﺤﺮﻜ ــﺔ اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺢ
وﺗﻣﺜﻼﺗــﻪ ﻓــﻲ ﺗ ـﺮاث اﻠﻌــﺮب واﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ،ﻠﻴﺮﺻــﺪ اﻠﺤ ـﺮاك اﻠﺘــﺎرﻳﺨﻲ ﻠﻣﺜــﻞ
ﻫ ــﺬا اﻻﻫﺘﻣـ ــﺎم ،ﻤ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻜـﺘ ــﺐ اﻠﺤـ ــﺪود واﻠﺘﻌﺮﻳﻔ ــﺎت واﻠﺮﺴـ ــﻮم اﻠﺘـ ــﻲ
ٔ
ﺸ ـ ــﻛﻟﺖ إرﻫﺎﺻ ـ ــﺎت ﻠﺘﺎﺴ ـ ــﻴﺲ ﻤ ـ ــﺎ ﻳﺷ ـ ــﺒﻪ ﻋﻟ ـ ــﻢ اﻠﻣﺼ ـ ــﻄﻟﺢ ﻓ ـ ــﻲ اﻠﺜﻗﺎﻓ ـ ــﺔ
اﻠﻣﻌﺎﺻﺮة .وﻘﺪ اﺴﺘﻨﺪ اﻠﺒﺎﺣـﺚ إﻠـﻰ اﻠﻣﻨﺟـﺰ اﻠﻣﺼـﻄﻟﺤﻲ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻠﺒﻼﻏـﺔ
واﻠﻨﻗﺪ ﻓﻲ اﻠﺘﺮاث اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﻠﻴﺼﻞ إﻠﻰ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﺣﻗﻴﻗـﻲ ﻠﻮاﻘـﻊ اﻠﻣﺼـﻄﻟﺤﻴﺔ
وﺗﺤﻮﻻﺗﻬ ــﺎ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻠﺤﻗ ــﻞ اﻠﻣﻌﺮﻓ ــﻲ اﻠ ــﺬي ﺸ ــﻛﻞ ﻤﺤ ــﻞ ﻧﻈ ــﺮ
وﻋﻨﺎﻳــﺔ ﻤــﻦ اﻠﻌﻟﻣــﺎء اﻠﻌــﺮب اﻠﻣﺳــﻟﻴﻦ ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻨــﺎ اﻠﻌﺮﺑــﻲ .وﻫــﺬا ﻤــﺎ ﻳﻨﺒﻐــﻲ
ٔ
اﺧــﺬﻩ ﺑﻌ ــﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ــﺎر ﻋﻨــﺪ دراﺴ ــﺔ اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺢ ﻓــﻲ اﻠﻌﺼ ــﺮ اﻠﺤ ــﺪﻳﺚ ،إذ ﻻ
واﻠﻨﻗــﺎد ﺗﺟــﺎوز ﻜــﻞ ﻫــﺬا اﻠﺘ ـﺮاث ،اﻠــﺬي ﺻــﺎر ﺠـ ً
ﻳﻣﻛــﻦ ﻠﻟﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ ّ
ـﺰءا ﻤــﻦ
ّٔ
ً
اﻠﺘـﺮاث اﻠﻣﻌﺮﻓــﻲ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ،وﺠــﺰءا ﻤـﻦ ﺗـﺮاث اﻠﻨﻗـﺪ اﻠﻌــﺎﻠﻣﻲ ،وﺧﺎﺻــﺔ ﻻن
اﻠﻨﺷﺎط اﻠﻨﻗـﺪي اﻠﻌﺮﺑـﻲ ،ﻋﺒـﺮ ﻋﺼـﻮر اﻠﺘـﺎرﻳﺦ ،اﻧﻔـﺘﺢ اﻧﻔﺘﺎﺣـﺎ واﺿـﺤﺎ ﻋﻟـﻰ
اﻠﻨﺷ ـ ــﺎط اﻠﻨﻗ ـ ــﺪي اﻠﻐﺮﺑ ـ ــﻲ ﺑﺘﻴﺎراﺗ ـ ــﻪ وﻤﻨﺎﻫﺟ ـ ــﻪ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔ ـ ــﺔ ،ﺑ ـ ــﻞ اﺻ ـ ــﻄﺒﻎ
ٔ
ﺑﺼــﺒﻐﺘﻬﺎ ﻤﻨــﺬ اواﺋــﻞ اﻠﻣﺤــﺎوﻻت اﻠﻨﻗﺪﻳــﺔ اﻠﻣﻣﻨﻬﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻌﺼـﺮ اﻠﺤــﺪﻳﺚ،
ٔ
ﻜﻣ ــﺎ راﻳﻨ ــﺎ ﻋﻨ ــﺪ ﻃ ــﻪ ﺣﺳ ــﻴﻦ وﻋﺒ ــﺎس ﻤﺤﻣ ــﻮد اﻠﻌﻗ ــﺎد ،وﻤﺤﻣ ــﺪ ﻤﻨـ ــﺪور،
وﻏﻴـﺮﻫﻢ ،وﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻠﺤــﺎل ازدادت ﻫــﺬﻩ اﻠﺼــﺒﻐﺔ وﺿـ ً
ـﻮﺣﺎ ،وازداد ﻧﻄﺎﻘﻬــﺎ
ً
اﺗﺳﺎﻋﺎ ﻤﻊ ﺗﺰاﻳﺪ وﺴﺎﺋﻞ اﻠﺘﻼﻘﻲ ﺑﻴﻦ اﻠﺷﺮق واﻠﻐﺮب ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﺤﺪﻳﺚ.
اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ

د.ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻋﺒﺎس
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻋﻤﺎن – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ
Abbas_176@hotmail.com
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
ﻋﺒــﺎس ﻋﺒــﺪ اﻠﺤﻟــﻴﻢ ﻋﺒــﺎس ،اﻠﻈــﺎﻫﺮ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ
ٔ
اﻠﻨﻗ ـ ــﺪ ﻋﻨ ـ ــﺪ اﻠﻌ ـ ــﺮب :اﻠﺘﺎﺴ ـ ــﻴﺲ واﻠﺘﺤـ ــﻮﻻت -.دورﻳ ـ ــﺔ ﻜ ـ ــﺎن
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ -.اﻠﻌﺪد اﻠﺳﺎﺑﻊ؛ ﻤﺎرس .٢٠١٠
ص (www.historicalkan.co.nr). ٤٠ – ٣٤

"ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ"
ٔ
ٔ
ٔ
ﻳﻈﻞ اﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﺑـﺪاﻳﺎت اﻠﻣﻌﺮﻓـﺔ وﺗﺎﺴﻴﺳـﺎﺗﻬﺎ اﻻوﻠـﻰ ﻓـﻲ اي ﻤﺟـﺎل
ﻤ ـ ــﻦ اﻠﻣﺟ ـ ــﺎﻻت ﻤﺤﻔﻮﻓ ـ ـ ًـﺎ ﺑﻛـﺜﻴ ـ ــﺮ ﻤ ـ ــﻦ اﻠﻣﺨ ـ ــﺎﻃﺮ واﻠﺼ ـ ــﻌﻮﺑﺎت؛ وﻻﺴ ـ ــﻴﻣﺎ
ٔ
اﻠﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﻌــﻮد ﻧﺷــﺎﺗﻬﺎ إﻠــﻰ ﻤﺮاﺣــﻞ زﻤﻨﻴــﺔ ﺿــﺎرﺑﺔ ﻓــﻲ ﺠــﺬور اﻠﺘــﺎرﻳﺦ،
ّ ٔ
ٔ
ﻳﻬﻮن اﻻﻤﺮ ﻋﻟـﻰ اﻠﻣـﺮء ﻓـﻲ ﻤﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻠﺪراﺴـﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻬـﺎ اﻠﻮﺛﻴـﻖ
ﺑﻴﺪ ان ﻤﺎ
ﺑﻣــﺎ ٔاﺣﺪﺛــﻪ اﻹﺴ ــﻼم ﻤــﻦ ٔاﺛــﺮ ﻓ ــﻲ ﺣﻗــﻮل اﻠﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔ ــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻀ ــﺎرﺗﻨﺎ
اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ،وﻳﻣﻛــﻦ اﻠﻗــﻮل إن ﺑــﺪاﻳﺎت اﻠــﻮﻋﻲ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻲ ﻋﻨــﺪ
اﻠﻌ ـ ــﺮب اﻠﻣﺳ ـ ــﻟﻣﻴﻦ ﺗـ ـ ـﺮﺗﺒﻂ ﺑ ـ ــﺎﻠﺘﺤﻮﻻت اﻠﺤﻀ ـ ــﺎرﻳﺔ اﻠﺘ ـ ــﻲ ٔاﺣ ـ ــﺪﺛﻬﺎ ﻇﻬ ـ ــﻮر
اﻹﺴـ ــﻼم ﻓـ ــﻲ ﻤﻨـ ــﺎﺣﻲ اﻠﺤﻴـ ــﺎة اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ ﺠﻣﻴﻌﻬـ ــﺎ؛ وﻘـ ــﺪ ﻜﺎﻧـ ــﺖ اﻠﺘﺤـ ــﻮﻻت
ٓ
اﻠﻟﻐﻮﻳﺔ واﺣﺪة ﻤﻦ ٔاﻫﻢ اﻻﺛﺎر اﻠﺘـﻲ ﺗﺮﻜﻬـﺎ ﻧـﺰول اﻠـﻮﺣﻲ ﻋﻟـﻰ ﻤﺤﻣـﺪ – ﺻـﻟﻰ
ٔ ٔ
ٔ
ﷲ ﻋﻟﻴﻪ وﺴﻟﻢ – ذﻠـﻚ ٔان ﻜـﺜﻴـ ًﺮا ﻤـﻦ اﻻﻠﻔـﺎظ ﺑـﺪا ﻳﺎﺧـﺬ ﻤﻌـﺎﻧﻲ ﺠﺪﻳـﺪة ﻠـﻢ
ﺗﻛــﻦ ﻤﻌﺮوﻓ ــﺔ ﻤــﻦ ﻘﺒ ــﻞ ،ﻜﺎﻠﺼ ــﻼة ،واﻠﺰﻜ ــﺎة ،وﻏﻴ ــﺮ ذﻠ ــﻚ  ...وﻤ ــﻊ ﺗﻗ ــﺪم
ٔ
ﺣﺮﻜ ــﺔ اﻠﺘ ــﺎﻠﻴﻒ ﻓ ــﻲ ﻋﻟ ــﻮم اﻠﻟﻐ ــﺔ واﻠﻣﻨﻄ ــﻖ واﻠﻛ ــﻼم واﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ،واﻠﺒﻼﻏ ــﺔ
وﻋﻟﻮم اﻠﺷﺮﻳﻌﺔ ﻜﻌﻟﻮم اﻠﻗ ٓﺮان ،واﻠﻔﻗﻪ ،واﻠﺤﺪﻳﺚ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﺑـ ٔـﺪات اﻠﺤﺎﺠــﺔ إﻠــﻰ ﺛﻗﺎﻓــﺔ اﻠﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ اﻠﻟﻐﻮﻳــﺔ ﺗﻈﻬــﺮ ،وﺑــﺪا ﻤــﻦ اﻠﻣﻬــﻢ
اﻠﻌﻣــﻞ ﻋﻟــﻰ إﻳﺟــﺎد ﺗﺤﺪﻳــﺪات دﻘﻴﻗــﺔ ﻠﻣــﺎ ﺗﻌﻨﻴــﻪ ٔاﻠﻔــﺎظ اﻠﻣﺷــﺘﻐﻟﻴﻦ ﺑﺘﻟــﻚ
اﻠﻌﻟ ــﻮم  ،وﻫـ ــﻮ ﻤ ــﺎ دﻓـ ــﻊ ﺑﻌﻟﻣـ ــﺎء اﻠﻣﺳ ــﻟﻣﻴﻦ إﻠـ ــﻰ وﺿ ــﻊ )ﻤﺼـ ــﻄﻟﺢ ﻋﻟـ ــﻮم
اﻠﺤ ـ ــﺪﻳﺚ( اﻠ ـ ــﺬي ﻳﺨ ـ ــﺘﺺ ﺑ ـ ــﺪرﺠﺎت اﻠﺤ ـ ــﺪﻳﺚ ٔواﻧﻮاﻋ ـ ــﻪ ورواﺗ ـ ــﻪ وﻃ ـ ــﺮق
إﺴــﻨﺎدﻩ ،وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻤﻣــﺎ ﻜﺎﻧــﺖ ﺣــﺎﺠﺘﻬﻢ إﻠﻴــﻪ ﺗﻈﻬــﺮ ﺗﺒﺎﻋـ ًـﺎ .ﻳﻗــﻮل اﺑــﻦ ﻓــﺎرس
)ت ٣٩٥ﻫ ـ( ﻓﻴﻣــﺎ ﻳﻨﻗﻟــﻪ ﻋﻨــﻪ اﻠﺳــﻴﻮﻃﻲ )ت ٩١١ﻫ ـ( " :ﻜﺎﻧــﺖ اﻠﻌــﺮب ﻓــﻲ
ﺠﺎﻫﻟﻴﺘﻬ ـ ــﺎ ﻋﻟ ـ ــﻰ إرث ﻤ ـ ــﻦ إرث ٓاﺑ ـ ــﺎﺋﻬﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﻠﻐ ـ ــﺎﺗﻬﻢ ٓواداﺑﻬ ـ ــﻢ وﻧﺳ ـ ــﺎﺋﻛﻬﻢ
وﻘ ـ ـﺮاﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻓﻟﻣـ ــﺎ ﺠـ ــﺎء ﷲ ﺗﻌـ ــﺎﻠﻰ ﺑﺎﻹﺴـ ــﻼم ﺣﺎﻠـ ــﺖ ٔاﺣـ ــﻮال ،وﻧﺳـ ــﺨﺖ
دﻳﺎﻧﺎتٔ ،واﺑﻄﻟﺖ ٔاﻤﻮر ،وﻧﻗﻟـﺖ ﻤـﻦ اﻠﻟﻐـﺔ ٔاﻠﻔـﺎظ ﻤـﻦ ﻤﻮاﺿـﻊ إﻠـﻰ ﻤﻮاﺿـﻊ
اﺧــﺮ ،ﺑﺰﻳــﺎدات زﻳــﺪت ،وﺸ ـﺮاﺋﻊ ﺸــﺮﻋﺖ ،وﺸ ـﺮاﺋﻂ ﺸــﺮﻃﺖ ،ﺛــﻢ ﻳﻀــﺮب
ً
ﻤﺜﻼ ﻋﻟـﻰ ذﻠـﻚ ﺑﻛﻟﻣـﺎت اﻠﻣـﺆﻤﻦ واﻠﻛـﺎﻓﺮ واﻠﺼـﻼة واﻠﺟـﺮد وﻏﻴﺮﻫـﺎ وﻳﻗـﻮل:
اﻠﻮﺠ ــﻪ ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا إذا ﺴ ــﺌﻞ اﻹﻧﺳـ ــﺎن ﻋﻨـ ــﻪ ٔان ﻳﻗ ــﻮل :ﻓﻴـ ــﻪ اﺴـ ــﻣﺎن ﻠﻐـ ــﻮي
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٣٤

دراﺳﺎت

وﺸـﺮﻋﻲ ،وﻳـﺬﻜﺮ ﻤـﺎ ﻜﺎﻧــﺖ اﻠﻌـﺮب ﺗﻌﺮﻓـﻪ ،ﺛـﻢ ﻤــﺎ ﺠـﺎء اﻹﺴـﻼم ﺑـﻪ ،وﻜــﺬﻠﻚ
ﺴــﺎﺋﺮ اﻠﻌﻟــﻮم ،ﻜــﺎﻠﻨﺤﻮ واﻠﻌــﺮوض واﻠﺷــﻌﺮ ،ﻜــﻞ ذﻠــﻚ ﻠــﻪ اﺴــﻣﺎن :ﻠﻐــﻮي
)(١
وﺻﻨﺎﻋﻲ"
ﺛــﻢ ﺻــﺎر ﻠﻛ ــﻞ ﺠﻣﺎﻋــﺔ ﺗﺷ ــﺘﻐﻞ ﺑﻌﻟــﻢ واﺣ ــﺪ ٔاﻠﻔــﺎﻇﻬﻢ وﻤﺼ ــﻄﻟﺤﺎﺗﻬﻢ
ٔ
اﻠﺨﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﻢ ،ﻳﻗــﻮل اﻠﺟــﺎﺣﻆ )ت ٢٥٥ﻫـ ـ( " :ﻠﻛــﻞ ﻘــﻮم اﻠﻔــﺎظ" "وﻠﻛــﻞ
ٔ
ٔ
ﺻ ــﻨﺎﻋﺔ اﻠﻔ ــﺎظ ﻘ ــﺪ ﺣﺼ ــﻟﺖ ﻻﻫﻟﻬ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ اﻤﺘﺤ ــﺎن ﺴ ــﻮاﻫﺎ" (٢).وﻘ ــﺪ ﺸ ــﺮع
ٔ
ٔ
اﺻ ــﺤﺎب ﺗﻟ ــﻚ اﻠﻌﻟ ــﻮم واﻠﺼ ــﻨﺎﻋﺎت ﻳﺤ ــﺪدون ﻤﻌ ــﺎﻧﻲ اﻠﻔ ــﺎﻇﻬﻢ وﺣ ــﺪودﻫﺎ
ٔ
ٔ
ورﺴــﻮﻤﻬﺎ ،وﻧﺷ ــﺎت إﺛــﺮ ذﻠ ــﻚ ﺣﺮﻜ ــﺔ ﺗــﺎﻠﻴﻒ ﻤﺼ ــﻄﻟﺤﻲ ﺗﻣﺜﻟــﺖ ﻓ ــﻲ ﻜـﺘ ــﺐ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺻﻄﻼﺣﺎت اﻠﻌﻟﻮم اﻠﻣﺨﺘﻟﻔﺔ ،وﻤﻨﻬﺎ:
 اﻠﺤﺪود ،ﻠﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن )ت ٢٠٠ﻫـ(.
 ﻤﻔ ـ ــﺎﺗﻴﺢ اﻠﻌﻟ ـ ــﻮم ،ﻠﻣﺤﻣ ـ ــﺪ ﺑ ـ ــﻦ ٔاﺣﻣ ـ ــﺪ ﺑ ـ ــﻦ ﻳﻮﺴ ـ ــﻒ اﻠﻛﺎﺗ ـ ــﺐ
اﻠﺨﻮارزﻤﻲ )ت ٣٨٧ﻫـ(.
ٔ
 رﺴﺎﻠﺔ اﻠﺤﺪود ،ﻻﺑﻲ ﺣﺎﻤﺪ اﻠﻐﺰاﻠﻲ )ت  ٥٠٥ﻫـ(.
ٔ
ٔ
ٔ
 اﻠﺳـﺎﻤﻲ ﻓـﻲ اﻻﺴـﺎﻤﻲ ،ﻻﺣﻣـﺪ ﺑــﻦ ﻤﺤﻣـﺪ اﺑـﻲ اﻠﻔﻀـﻞ اﻠﻣﻴــﺪاﻧﻲ
اﻠﻨﻴﺳﺎﺑﻮري ) ٥٣١ﻫـ(.
 اﻻﻘﺘـ ـﺮاح ﻓ ــﻲ ﺑﻴ ــﺎن اﻻﺻ ــﻄﻼح ،ﻠﻣﺤﻣ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋﻟ ــﻲ ﺑ ــﻦ دﻘﻴ ــﻖ
اﻠﻌﻴﺪ )ت  ٧٠٢ﻫـ(.
 اﺻــﻄﻼﺣﺎت اﻠﺼــﻮﻓﻴﺔ ،ﻠﻛﻣــﺎل اﻠــﺪﻳﻦ ﻋﺒــﺪ اﻠــﺮزاق اﻠﻛﺎﺸــﺎﻧﻲ
)ت  ٧٢٠ﻫـ(.
 اﻠﺘﻌﺮﻳ ـ ـ ــﻒ ﺑﺎﻠﻣﺼـ ـ ـ ــﻄﻟﺢ اﻠﺷـ ـ ـ ــﺮﻳﻒ ،ﻻﺑـ ـ ـ ــﻦ ﻓﻀـ ـ ـ ــﻞ اﻠﻌﻣـ ـ ـ ــﺮي
)ت٧٤٩ﻫ ـ ـ ـ ـ( وﻫ ـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻠﺘﻌﺮﻳ ـ ـ ــﻒ ﺑﻣﺼ ـ ـ ــﻄﻟﺤﺎت اﻠﻛـﺘﺎﺑ ـ ـ ــﺔ
اﻠﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ.
 اﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،ﻠﻟﺷﺮﻳﻒ ﻋﻟﻲ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺟﺮﺠﺎﻧﻲ )ت  ٨١٦ﻫـ(.
ٔ
 اﻠﺤ ـ ــﺪود اﻻﻧﻴﻗ ـ ــﺔ واﻠﺘﻌﺮﻳﻔ ـ ــﺎت اﻠﺪﻘﻴﻗ ـ ــﺔ ،ﻠﺰﻜﺮﻳ ـ ــﺎ ﺑ ـ ــﻦ ﻤﺤﻣ ـ ــﺪ
ٔ
اﻻﻧﺼﺎري )ت ٩٢٦ﻫـ(.
ّ
اﻠﻛﻟﻴﺎتٔ ،ﻻﺑﻲ اﻠﺒﻗﺎء اﻠﻛ ّ
ـﻔﻮي )ت  ١٠٩٥ﻫـ(.

 ﻜﺷــﺎف اﺻــﻄﻼﺣﺎت اﻠﻔﻨــﻮن ،ﻠﻣﺤﻣــﺪ ﻋﻟــﻲ اﻠﻔــﺎروﻘﻲ اﻠﺘﻬــﺎﻧﻮي
)١١٠٨ﻫـ(.
ٔ
ٔ
وﻤــﻊ ٔان ﻫــﺬﻩ اﻻﻋﻣــﺎل ﻻ ﺗﺟﻣﻌﻬ ــﺎ ﻤﻨﻬﺟﻴــﺔ ﻤﺤــﺪدة اﻠﻣﻌــﺎﻠﻢ ،إﻻ اﻧﻬــﺎ
ٔ
ﺗﻣﺜــﻞ وﻋﻴ ـ ًـﺎ ﻋﻟﻣﻴ ـ ًـﺎ ﺑﺎﻫﻣﻴ ــﺔ وﺠ ــﻮد ﻤﻌﺟﻣﻴ ــﺔ ﻤﺼــﻄﻟﺤﻴﺔ ،ﺗﺟﻨ ــﺒﻬﻢ ﻓﻮﺿ ــﻰ
اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺢ ،وﺗﺷ ـ ّـﻛﻞ ﻤﺮﺠﻌﻴ ــﺔ ﻤﻮﺣ ــﺪة ﻓ ــﻲ اﻠﺘﻌﺎﻤ ــﻞ ﻤﻌ ــﻪ .ﻓﻌﺒ ــﺪ اﻠ ــﺮزاق
ـﻮﻓﻴﺔ" ﻳﻗ ــﻮلّ " :
اﻠﻛﺎﺸ ــﺎﻧﻲ )ت ٧٣٠ﻫ ـ ـ( ﻓ ــﻲ "اﺻ ــﻄﻼﺣﺎت اﻠﺼ ـ ّ
وﻠﻣ ــﺎ ﻜ ــﺎن
اﻠﻛ ــﻼم ﻓﻴ ــﻪ ]ﻳﻌﻨ ــﻲ ﻜـﺘ ــﺎب اﻠﻔﺘﻮﺣـ ــﺎت اﻠﻣﻛﻴـ ــﺔ ﻻﺑ ــﻦ ﻋﺮﺑ ــﻲ[ وﻓ ــﻲ ﺸـ ــﺮح
ٔ
ﻓﺼ ــﻮص اﻠﺤﻛ ــﻢ ،وﺗ ــﺎوﻳﻼت اﻠﻗ ـ ـ ٓﺮان اﻠﺤﻛ ــﻴﻢ ،ﻤﺒﻨﻴ ـ ًـﺎ ﻋﻟ ــﻰ اﺻ ــﻄﻼﺣﺎت
اﻠﺼﻮﻓﻴﺔ ،وﻠﻢ ﻳﺘﻌﺎرﻓﻬﺎ ٔاﻜـﺜﺮ ٔاﻫـﻞ اﻠﻌﻟـﻮم اﻠﻣﻨﻗﻮﻠـﺔ واﻠﻣﻌﻗﻮﻠـﺔ وﻠـﻢ ﺗﺷـﺘﻬﺮ
ٔ
ﺑﻴــﻨﻬﻢ ،ﺴــﺎﻠﻮﻧﻲ ٔان ٔاﺸــﺮﺣﻬﺎ ﻠﻬــﻢ ،ﻓﻗﺳــﻣﺖ ﻫــﺬﻩ اﻠﺮﺴــﺎﻠﺔ ﻋﻟــﻰ ﻘﺳــﻣﻴﻦ ...
)(٣
)ﺛﻢ راح ّ
ﻳﻮﺿﺢ ٔاﻘﺳﺎم رﺴﺎﻠﺘﻪ ﻫﺬﻩ("

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻹﺸـﺎرة وإﺸـﺎرة اﻠﺟـﺎﺣﻆ اﻠﺳـﺎﺑﻗﺔ ،ﺗﻛﺷـﻒ ﺠﻬـﻮد
ٓاﺧـ ــﺮﻳﻦ ﻋـ ــﻦ ﻤﻼﻤـ ــﺢ اﻠـ ــﻮﻋﻲ ﺑﻣﻮاﺻـ ــﻔﺎت اﻠﺟﻬـ ــﺎز اﻠﻣﺼـ ــﻄﻟﺤﻲ ﻓـ ــﻲ ﺗﺮاﺛﻨـ ــﺎ
اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ ،ﻳﻗ ــﻮل اﺑــﻦ دﻘﻴ ــﻖ اﻠﻌﻴ ــﺪ  ٧٠٢ﻫ ـ ـ" :وﻳﻨﺒﻐ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا ّﻜﻟ ــﻪ ٔان ﻻ
ً
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻓـﻪ ﻏﻴـﺮﻩ ،وﻳﺨـﺮج ﺑـﻪ ﻋـﻦ ﻋـﺎدة
ﻳﺼﻄﻟﺢ اﻹﻧﺳﺎن ﻤﻊ ﻧﻔﺳﻪ
ٔ
ٔ
)(٤
اﻠﻨ ــﺎس ﻤ ــﻦ ارﺑ ــﺎب ﺻ ــﻨﻌﺘﻪ" ﻓﻔ ــﻲ ذا إدراك ﻧﺎﺿ ـﺞ ﻠ ــﺪور اﻠﻣﻮاﻃ ــﺎة ﻓ ــﻲ

ٔ
اﻻﺻــﻄﻼح ،وان ﻳﻌـ ّـﻢ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ ﺠﻣﺎﻋــﺔ ﻤــﻦ اﻠﻨــﺎس ،ﻳﻔﻬﻣــﻮن اﻠﻣ ـﺮاد ﺑــﻪ
ﻠﻣﺟﺮد ذﻜﺮﻩ.
ٓ
وﻠﻌ ــﻞ اﺑ ــﻦ وﻫ ــﺐ اﻠﻛﺎﺗ ــﺐ )ت  ٢٨٥ﻫ ـ ـ( ﻳﺤ ــﺪد اﻠﻴ ــﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬ ــﺎ ﻤ ــﻦ
ٔ
ٓاﻠﻴـﺎت ﺗﺎﺴــﻴﺲ اﻠﻣﺼـﻄﻟﺢ .ﻓــﻲ ﻘﻮﻠــﻪٔ " :اﻤـﺎ )اﻻﺧﺘـﺮاع( ﻓﻬــﻮ ﻤـﺎ اﺧﺘﺮﻋــﺖ ﻠــﻪ
اﻠﻌــﺮب ٔاﺴـ ً
ـﻣﺎء ﻤﻣ ــﺎ ﻠــﻢ ﺗﻛــﻦ ﺗﻌﺮﻓــﻪ  ،ﻓﻣﻨــﻪ ﻤ ــﺎ ﺴـ ّـﻣﻮﻩ ﺑﺎﺴ ـﻢ ﻤــﻦ ﻋﻨ ــﺪﻫﻢ
ﻜـﺘﺳــﻣﻴﺘﻬﻢ اﻠﺒــﺎب ﻓــﻲ اﻠﺳــﺎﺣﺔ ﺑﺎﺑـ ًـﺎَ ،
واﻠﺟﺮﻳــﺐ ﺠﺮﻳﺒـ ًـﺎَ ،
واﻠﻌﺷــﻴﺮ ﻋﺷــﻴ ًﺮا،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وﻤﻨـﻪ )ﻤــﺎ اﻋﺮﺑﺘــﻪ( وﻜــﺎن اﺻــﻞ اﺴـﻣﻪ اﻋﺟﻣﻴـ ًـﺎ ،ﻜﺎﻠﻗﺳــﻄﺎس* اﻠﻣــﺎﺧﻮذ ﻤــﻦ
ٔ
ﻠﺳــﺎن اﻠــﺮوم ،واﻠﺷــﻄﺮﻧﺞ اﻠﻣــﺎﺧﻮذ ﻤــﻦ ﻠﺳــﺎن اﻠﻔــﺮس ،وﻜــﻞ ﻤــﻦ اﺴــﺘﺨﺮج
ﻋﻟﻣﺎ ٔاو اﺴـﺘﺬر ﺸ ً
ً
ـﻴﯫ ٔواراد ٔان ﻳﻀـﻊ ﻠـﻪ اﺴ ًـﻣﺎ ﻤـﻦ ﻋﻨـﺪﻩ ،وﻳـﻮاﻃﺊ ﻋﻟﻴـﻪ ﻤـﻦ
ﻳﺨﺮﺠﻪ إﻠﻴﻪ ،ﻓﻟﻪ ٔان ﻳﻔﻌﻞ ذﻠﻚ.
وﻤــﻦ ﻫــﺬا اﻠﺟــﻨﺲ اﺧﺘــﺮع اﻠﻨﺤﻮﻳــﻮن اﺴــﻢ اﻠﺤــﺎل واﻠﺰﻤــﺎن واﻠﻣﺼــﺪر
واﻠﺘﻣﻴﻴـ ــﺰ  ،واﺧﺘـ ــﺮع اﻠﺨﻟﻴـ ــﻞ اﻠﻌ ـ ــﺮوض  ،ﻓﻣـ ــﻦ ﺑﻌـ ــﺾ ذﻠـ ــﻚ اﻠﻄﻮﻳ ـ ــﻞ،
ٔ
وﺑﻌﻀـ ــﻪ اﻠﻣﺪﻳـ ــﺪ  ،وﺑﻌﻀـ ــﻪ اﻠﻬـ ــﺰج  ،وﺑﻌﻀـ ــﻪ اﻠﺮﺠـ ــﺰ .وﻘـ ــﺪ ذﻜـ ــﺮ ارﺴـ ــﻄﻮ
ٔ
ٔ
ﻃ ــﺎﻠﻴﺲ ذﻠ ــﻚ  ،وذﻜ ــﺮ اﻧ ــﻪ ﻤﻄﻟ ــﻖ ﻠﻛ ــﻞ اﺣ ــﺪ اﺣﺘ ــﺎج إﻠ ــﻰ ﺗﺳ ــﻣﻴﺔ ﺸ ــﻲء
ٔ
ﻠﻴﻌﺮﻓ ــﻪ ﺑ ــﻪ ٔان ﻳﺳ ـ ّـﻣﻴﻪ ﺑﻣ ــﺎ ﺸ ــﺎء ﻤــﻦ اﻻﺴ ــﻣﺎء .وﻫ ــﺬا اﻠﺒ ــﺎب ﻤﻣ ــﺎ ﻳﺷ ــﺘﺮك
)(٥
اﻠﻌﺮب وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻴﻪ وﻠﻴﺲ ﻤﻣﺎ ﻳﻨﻔﺮدون ﺑﻪ"
ٔ
ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻗ ــﺎﻫﺮ اﻠﺟﺮﺠ ــﺎﻧﻲ )ت ٤٧١ﻫ ـ ـ( وﺿ ــﻊ اوﺿ ــﺢ ﺗﻌﺒﻴ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﺴ ــﻴﺎق
ﻜﻼﻤــﻪ ﻋﻟــﻰ ﻘﻀــﻴﺔ اﻠﺤـ ّـﺪ )اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ( ﻤﻔﺮﻘـ ًـﺎ ﺑــﻴﻦ ﺣـ ّـﺪي اﻠﺤﻗﻴﻗــﺔ واﻠﻣﺟــﺎز
ّ
ٔ
ٔ
ً
ﻘـﺎﺋﻼ" :ﻓﻣـﻦ ﺣـﻖ اﻠﺤ ّـﺪ ان ﻳﻛـﻮن ﺑﺤﻴـﺚ ﻳﺟـﺮي ﻓـﻲ ﺠﻣﻴـﻊ اﻻﻠﻔـﺎظ اﻠﺪاﻠــﺔ.
وﻧﻈﻴﺮ ﻫﺬا ﻧﻈﻴﺮ ٔان ﺗﻀﻊ ً
ﺣﺪا ﻠﻼﺴﻢ واﻠﺼﻔﺔ  ،ﻓﻲ ٔا ّﻧـﻚ ﺗﻀـﻌﻪ ﺑﺤﻴـﺚ ﻠـﻮ
اﻋﺘﺒـﺮت ﺑـﻪ ﻠﻐـﺔ ﻏﻴـﺮ ﻠﻐـﺔ اﻠﻌـﺮب وﺠﺪﺗـﻪ ﻳﺟـﺮي ﻓﻴﻬـﺎ ﺠﺮﻳﺎﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ ؛
ٔ
ٔ
ٔ
ﻻﻧــﻚ ﺗﺤـ ّـﺪ ﻤــﻦ ﺠﻬــﺔ ﻻ اﺧﺘﺼــﺎص ﻠﻬــﺎ ﺑﻟﻐــﺔ دون ﻠﻐــﺔ .اﻻ ﺗــﺮى ا ّن ﺣـ ّـﺪك
ـﺺ ﻠﺳ ً
اﻠﺨﺒﺮ ٔﺑﺎﻧﻪ :ﻤـﺎ اﺣﺘﻣـﻞ اﻠﺼـﺪق واﻠﻛـﺬب ﻤﻣـﺎ ﻻ ﻳﺨ ّ
ـﺎﻧﺎ دون ﻠﺳـﺎن؟.
ٔ
وﻧﻈ ــﺎﺋﺮ ذﻠ ــﻚ ﻜـﺜﻴ ــﺮة  ،وﻫ ــﻮ اﺣ ــﺪ ﻤــﺎ ﻏﻔ ــﻞ اﻠﻨ ــﺎس ﻋﻨ ــﻪ  ،ودﺧ ــﻞ ﻋﻟ ــﻴﻬﻢ
اﻠﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ  ،ﺣﺘﻰ ّ
ﻇﻨﻮا ٔاﻧﻪ ﻠﻴﺲ ﻠﻬﺬا اﻠﻌﻟـﻢ ﻘـﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻗﻟﻴـﺔٔ ،وا ّن ﻤﺳـﺎﺋﻟﻪ
ً
)(٦
ﻜﻟﻬﺎ ﻤﺷﺒﻬﺔ ﺑﺎﻠﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻜﻮﻧﻬﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻋﻟﻴﻬﺎ اﻠﻨﻗﻞ واﻠﺘﺒﺪﻳﻞ"
وﻜﻟﻣــﺎ ﺣــﺎول اﻠﺒﺎﺣــﺚ اﻠﻣﻀــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺘ ّﺒــﻊ ﻤﻼﻤــﺢ اﻠﺟﻬــﺪ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻲ ﻓــﻲ
اﻠﺤﻀﺎرة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ وﺠـﺪ إﺿـﺎﻓﺎت ٔاﺧـﺮى ﻳﻣﻛـﻦ ٔان ﺗﺆﺴـﺲ – ﻤـﻊ
ٔ
ﻤﺜﻴﻼﺗﻬــﺎ ﻤــﻦ اﻠﻣﻼﺣﻈــﺎت واﻠﺷــﺬرات  -اﺴﺎﺴـ ًـﺎ ﺠﻴـ ًـﺪا ﻠﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻋﺮﺑﻴــﺔ ﺗﺮاﺛﻴــﺔ
ﻓــﻲ ﻋﻟــﻢ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ ،وﺧﺎﺻ ــﺔ ﻠــﺪى اﻠﻔﻼﺴــﻔﺔ واﻠﻣﺘﻛﻟﻣــﻴﻦ ،واﻠﺒﻼﻏﻴ ــﻴﻦ
واﻠﻟﻐ ــﻮﻳﻴﻦ ،وﻋﻟﻣ ــﺎء اﻠﺷ ــﺮﻳﻌﺔ ،واﻠﻣﺷ ــﺘﻐﻟﻴﻦ ﺑ ــﺎﻠﻌﻟﻮم اﻠﻌﻗﻟﻴ ــﺔ واﻠﻨﻗﻟﻴ ــﺔ
ﺑﻮﺠـ ــﻪ ﻋـ ــﺎم ،ﻓﻬـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ذا ﺠـ ــﺎﺑﺮ ﺑـ ــﻦ ﺣﻴـ ــﺎن )ت ٢٠٠ﻫـ ـ ـ( ﻳﻗـ ـ ّـﺪم ﻠﺮﺴ ـ ــﺎﻠﺘﻪ
)اﻠﺤ ــﺪود( ﺑﺘﻮﻃﺌ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﺤ ـ ّـﺪ ﻳﻗ ــﻮل ﻓﻴﻬ ــﺎ" :واﻋﻟ ــﻢ ٔا ّن اﻠﻐ ــﺮض ﺑﺎﻠﺤ ـ ّـﺪ ﻫ ــﻮ
اﻹﺣﺎﻃــﺔ ﺑﺟــﻮﻫﺮ اﻠﻣﺤــﺪود ﻋﻟــﻰ اﻠﺤﻗﻴﻗــﺔ ،ﺣﺘــﻰ ﻻ ﻳﺨــﺮج ﻤﻨــﻪ ﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻓﻴــﻪ،
)(٧
وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻠﻴﺲ ﻤﻨﻪ".
ٔاﻤ ـ ـ ــﺎ ﺻ ـ ـ ــﺎﺣﺐ )اﻠﺤـ ـ ـ ــﺪود واﻠﺮﺴ ـ ـ ــﻮم( ﻓﻴﻟﺳـ ـ ـ ــﻮف اﻠﻌ ـ ـ ــﺮب اﻠﻛﻨـ ـ ـ ــﺪي
ٔ
)ت ٢٥٠ﻫ ـ ـ( ﻓﻗ ــﺪ ٔادرك ٔان "اﻹﺣﺎﻃ ــﺔ ﺑﺤ ــﺪود اﻻﺸ ــﻴﺎء ورﺴ ــﻮﻤﻬﺎ ﺻ ــﻌﺒﺔ
اﻠﻣﺳــﺎﻠﻚ" ) (٨وﻓــﻲ ذﻠــﻚ ﻤــﺎ ﻻ ﻳﺨﻔــﻰ ﻤــﻦ دﻻ ﻠــﺔ ﻋﻟــﻰ إﺸــﻛﺎﻠﻴﺔ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ
ٔ
اﻠﻣﺘــﻮاﺗﺮة ﺣﺘ ــﻰ ﻫ ــﺬﻩ اﻻﻳ ــﺎم ،ﻓ ــﻲ ﻤﻴ ــﺎدﻳﻦ اﻠﻣﻌﺮﻓ ــﺔ ﻜﺎﻓ ــﺔ ،وﻫــﻮ ﻤ ــﺎ وﻋ ــﺎﻩ
ٔ
اﻠﻛﻨــﺪي وﻏﻴ ــﺮﻩ ،ﺑ ــﺪﻠﻴﻞ ﻤﺤــﺎوﻻﺗﻬﻢ اﻠﺘﺎﺴﻴﺳ ــﻴﺔ ﻠﻀ ــﺒﻂ ﻋﻣﻟﻴ ــﺔ اﻠﺘﻌﺮﻳ ــﻒ
واﻠﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻤــﻦ ٔاﺻــﻮﻠﻬﺎ ،ﻜﻣــﺎ ﻓﻌــﻞ اﻠﺷــﻴﺦ اﻠـﺮﺋﻴﺲ اﺑــﻦ ﺴــﻴﻨﺎ )ت ٤٢٨ﻫ ـ(
وﻏﻴـﺮﻩ ﻤﻣــﻦ ﺴــﻌﻮا ﻠﻮﺿـﻊ ﺣـ ٍّـﺪ ﻠﻟﺤــﺪ ) ،(٩ﻤــﺮدﻓﻴﻦ ذﻠـﻚ ﺑﺒﻴــﺎن اﻠﻐــﺮض ﻤــﻦ
ﺻــﻴﺎﻏﺔ اﻠﺤــﺪود واﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﺎت وﺸــﺮوط ﺗﻟــﻚ اﻠﺼــﻴﺎﻏﺔ ٓواﻠﻴﺎﺗﻬــﺎ ،وﻫــﻮ ﻤــﺎ
)(١٠
ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻠﻗﻮل ﺣﺟﺔ اﻹﺴﻼم ّ
ّ
اﻠﻐﺰاﻠﻲ ﻓﻲ رﺴﺎﻠﺔ ﻠﻪ ﻓﻲ اﻠﺤﺪود.
ٔ
ً
ّ
ﻏﻴـﺮ ان ﻤﺼـﻄﻟﺤﺎت اﻠﻌﻟــﻮم اﻠﻣﺨﺘﻟﻔـﺔ ﻇــﻞ ﻤﻌﻈﻣﻬـﺎ ﻤﺒﺜﻮﺛــﺎ ﻓـﻲ ﺑﻄــﻮن
ٔ
اﻠﺘ ــﺎﻠﻴﻒ ،ﻳﺘﻔ ــﻖ ﺑﻌﻀ ــﻬﺎ ﻓ ــﻲ ﻓﻬ ــﻢ اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺢ اﻠﻮاﺣ ــﺪ  ،وﻳﺨﺘﻟ ــﻒ ﺑﻌﻀ ــﻬﺎ
ٓ
اﻻﺧﺮ ﻓﻲ ذﻠﻚ .ﻓﻣﺼﻄﻟﺤﺎت اﻠﺒﻼﻏﺔ واﻠﻨﻗﺪ – ﻋﻟـﻰ ﺴـﺒﻴﻞ اﻠﻣﺜـﺎل  -وﻫـﻲ

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣٥

دراﺳﺎت

ﻤﻴ ـ ـ ــﺪان اﻠﺒﺤ ـ ـ ــﺚ – اﺧﺘﻟﻔ ـ ـ ــﺖ ﻤﻔﻬﻮﻤﺎﺗﻬ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ــﺎﺧﺘﻼف ﺑﻴ ـ ـ ــﯫت اﻠﻣ ـ ـ ــﺆﻠﻔﻴﻦ
ٔ
وﺛﻗﺎﻓ ـ ـ ــﺎﺗﻬﻢ  ،ﻤ ـ ـ ــﻦ ﻠﻐ ـ ـ ــﻮﻳﻴﻦ  ،وادﺑ ـ ـ ــﺎء  ،ودارﺴ ـ ـ ــﻲ إﻋﺟ ـ ـ ــﺎز ،وﻓﻼﺴ ـ ـ ــﻔﺔ
وﻤﻨﻄﻗﻴﻴﻦ.
وﺣﺳـﺒﻨﺎ ﻤـﻦ ﻫـﺬا اﻻﺧـﺘﻼف ﻤـﺎ ﻳﻔﻬـﻢ ﻤـﻦ ﻤـﺪﻠﻮﻻت ﻤﺨﺘﻟﻔـﺔ ﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ
ً
)اﻠﺒﺪﻳﻊ( اﻠﺬي ﺻﻨﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ اﻠﻣﻌﺘـﺰ )ت ٢٩٦ﻫ ـ( ﻜـﺘﺎﺑ ًـﺎ ﻤﺳـﺘﻗﻼ،
ﻤﺘﻀﻣ ًﻨﺎ ﻠﻔﻨﻮن ﻋﺪﻳـﺪة ﻫـﻲ )اﻻﺴـﺘﻌﺎرة ،واﻠﺘﺟﻨـﻴﺲ
وﺠﻌﻞ ﻫﺬا
اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ ِ
ّٔ
ّ
 ،واﻠﻣﻄﺎﺑﻗـﺔ  ،ورد اﻋﺟـﺎز اﻠﻛــﻼم ﻋﻟــﻰ ﻤــﺎ ﺗﻗــﺪﻤﻬﺎ  ،واﻠﻣــﺬﻫﺐ اﻠﻛﻼﻤــﻲ(،
ٔ
وﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻠﺒﺪﻳﻊ )اﻠﺒﻼﻏﺔ( وﻓﻨﻮﻧﻬﺎ .وﻫـﻮ ﺧـﻼف ﻤـﺎ اﺴـﺘﻗﺮ ﻓﻴﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ
ﻤ ــﻦ ٔان اﻠﺒ ــﺪﻳﻊ ﻓ ــﺮع ﻤ ــﻦ ﻓ ــﺮوع اﻠﺒﻼﻏ ــﺔ  ،ﻻ ﻫ ـ َـﻲ ٔ ،وان اﻻﺴ ــﺘﻌﺎرة ﺸ ــﻲء
ٔ
ٓ
واﻠﺒـﺪﻳﻊ ﺸـﻲء اﺧـﺮ ﻤﺨﺘﻟـﻒ ﻜـﻞ اﻻﺧـﺘﻼف .وﻻﺸـﻚ ان اﻠﻣﺘﺘﺒـﻊ ﻻﺧــﺘﻼف
ٔ
اﻠﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﻗﻞ اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ اﻠﻨﻗـﺪي واﻠﺒﻼﻏـﻲ ﺴـﻴﺟﺪ ﻤـﻦ اﻻﻤﺜﻟـﺔ ﻤـﺎ ﻳﻌـﺰ
ٔ
ﻋﻟﻰ اﻹﺣﺎﻃﺔ واﻠﺤﺼﺮ  .وﻠﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫـﺬا اﻹﺸـﻛﺎل ﻳﻨﺒﻐـﻲ ان ﻳﺒﺤـﺚ ﻤـﻦ
زاوﻳ ــﺔ ﻧﻈــﺮ ﻤﺨﺘﻟﻔ ــﺔ ﺗﺘﻌﻟ ــﻖ ﺑﻣﻨﻬﺟﻴ ــﺔ ﺻ ــﻴﺎﻏﺔ اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺢ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ــﺎ  ،وﻫ ــﻲ
ﻤﻨﻬﺟﻴﺔ ٔ
ﺑﺪات وﺻﻔﻴﺔ واﻧﺘﻬﺖ ﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ.
ً
ٔ
وﻤﻊ ﻫﺬا ،ﻓﺈن ﻤﺪوﻧﺎت اﻠﻨﻗﺪ واﻠﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻇﻬـﺮت ﺸـﻴﯫ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻤـ ــﻦ ﻋﻨﺎﻳـ ــﺔ اﻠﻗـ ــﺪﻤﺎء ﺑﺎﻠﻣﺳـ ــﺎﻠﺔ اﻻﺻـ ــﻄﻼﺣﻴﺔ .وﻘـ ــﺪ اﻓﺼـ ــﺢ ارﺑـ ــﺎب ﻫـ ــﺬﻩ
ٔ
اﻠﺼــﻨﺎﻋﺔ ّﻋﻣــﺎ ﺑــﺬﻠﻮﻩ ﻤــﻦ ﺠﻬــﺪ ﻓــﻲ ﺗﺎﺴــﻴﺲ اﻠﺟﻬــﺎز اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻲ ﻠﻌﻟﻣﻬــﻢ ،
ﻳﻗﻮل ﻘﺪاﻤﺔ ﺑﻦ ﺠﻌﻔﺮ" :ﻓﺈﻧﻲ ﻠﻣﺎ ﻜﻨﺖ ٓا ً
ﺧﺬا ﻓﻲ ﻤﻌﻨـﻰ ﻠـﻢ ﻳﺳـﺒﻖ إﻠﻴـﻪ ﻤـﻦ
ٔ
ٔ
ﻳﻀــﻊ ﻠﻣﻌﺎﻧﻴــﻪ وﻓﻨﻮﻧــﻪ اﻠﻣﺳــﺘﻨﺒﻄﺔ ٔاﺴــﻣﺎء ﺗــﺪل ﻋﻟﻴﻬــﺎ ،اﺣﺘﺟــﺖ ان اﺿــﻊ
ٔ
ٔ
ﻠﻣـﺎ ﻳﻈﻬـﺮ ﻤــﻦ ذﻠـﻚ اﺴــﻣﺎء اﺧﺘﺮﻋﺘﻬـﺎ ،وﻘــﺪ ﻓﺼـﻟﺖ ﻓــﻲ ذﻠـﻚ ،واﻻﺴــﻣﺎء ﻻ
ٔ
ﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ،إذ ﻜﺎﻧﺖ ﻋﻼﻤـﺎت .ﻓـﺈن ﻘﻨـﻊ ﺑﻣـﺎ وﺿـﻌﺘﻪ ﻤـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻻﺴـﻣﺎء،
ٔ
ٔ
وإﻻ ﻓﻟﻴﺨﺘﺮع ﻜﻞ ﻤـﻦ اﺑـﻰ ﻤـﺎ وﺿـﻌﺘﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ اﺣ ّـﺐ  ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻠـﻴﺲ ُﻳﻨ َـﺎزع ﻓـﻲ
)(١١
ذﻠﻚ".

اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ ،ﻓﻣﺼﻄﻟﺤﺎت اﻠﺨﻟﻴﻞ وﺛﻌﻟـﺐ وﻏﻴﺮﻫﻣـﺎ دﻠﻴـﻞ واﺿـﺢ ﻋﻟـﻰ
ﻫــﺬا اﻻرﺗﺒــﺎط ﻜﻣــﺎ "ﻜــﺎن ﻤــﺎ ٔاداﻩ اﻠﺨﻟﻴــﻞ ﻓــﻲ ﻤﺼــﻄﻟﺢ اﻠﻌــﺮوض دﻠـ ً
ـﻴﻼ
ﻳﻬﺘــﺪي ﺑــﻪ ٔاواﺋــﻞ اﻠﻨﻗــﺎد ؛ ﻓﻗــﺪ رﺑــﻂ ﻓــﻲ ذﻠــﻚ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ رﺑﻄـ ًـﺎ وﺛﻴﻗـ ًـﺎ
ﺑ ــﻴﻦ ِ ّ
اﻠﺷ ــﻌﺮ وﺑﻴ ــﺖ اﻠﺷ ــﻌﺮ )اﻠﺒﻴـ ـﺖ  ،اﻠﻮﺗ ــﺪ  ،اﻠﺳ ــﺒﺐ  ،اﻹﻳﻄ ــﺎء ..
ٔ
إﻠــﺦ( ٔاي ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺧﻼﺻ ــﺔ ﻤﻮﻘــﻒ اﻠﺨﻟﻴ ــﻞ ان اﻠﺷ ــﻌﺮ وﻠــﺪ ﻓ ــﻲ اﻠﺒ ــﺪاوة
وﻠﻬــﺬا ﻓﺈﻧــﻪ ﺻــﻮرة ﻠﻟﻛﻴــﺎن اﻠﺒـ ّ
ـﺪوي ،وﻤﺼــﻄﻟﺤﻪ ﻳﻣﻛــﻦ ٔان ﻳﺆﺧــﺬ ﻤــﻦ

 -٤ﻋ ــﺎﻧﻰ ﺗﺮاﺛﻨـ ــﺎ اﻠﺒﻼﻏـ ــﻲ واﻠﻨﻗـ ــﺪي ﻤ ــﻦ ﻓﻴﻀـ ــﺎن اﻠﻣﺼـ ــﻄﻟﺢ ﻓ ـ ـﻲ ﺑﻌـ ــﺾ
ٔاﻻزﻤﻨـﺔ ،ﻓﺳـﺎدت اﻠﻔﻮﺿـﻰ وﺗﺮاﺠـﻊ اﻠﻨﻈــﺎمّ ،
وﺧﻟـﻒ ذﻠـﻚ ّﻜﻟـﻪ ﺗﺮاﺠﻌـ ًـﺎ
ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻠ ـ ـ ــﺪرس اﻠﺒﻼﻏ ـ ـ ــﻲ واﻠﻨﻗ ـ ـ ــﺪي ﻠﺼ ـ ـ ــﺎﻠﺢ اﻠﺘﻀ ـ ـ ــﺨﻢ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗﺷ ـ ـ ــﻗﻴﻖ
اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﺎت وﺗﻮﻠﻴ ــﺪﻫﺎ وﺗﻔﺮﻳﻌﻬ ــﺎ ،ﻓﺒﺎﺗــﺖ ﻤ ــﺪوﻧﺎت ﺑﻼﻏﻴ ــﺔ وﻧﻗﺪﻳ ــﺔ
ﻜﺎﻤﻟـ ــﺔ ﺗﻗـ ــﻮم ﻋﻟـ ــﻰ ﺗﺘﺒـ ــﻊ ﻠﻌﺷ ـ ـﺮات اﻠﻣﺼـ ــﻄﻟﺤﺎت ﻓـ ــﻲ ﻧﻈـ ــﺮة ﻘﻮاﻤﻬـ ــﺎ
اﻠﺘﺷ ـ ـ ـ ــﺘﺖ واﻠﺘﺟ ـ ـ ـ ــﺰيء واﻠﺒﻌﺜ ـ ـ ـ ــﺮة ،ﻻ اﻠﻨﻈ ـ ـ ـ ــﺮة اﻠﻛﻟﻴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻠﺷ ـ ـ ـ ــﻣﻮﻠﻴﺔ
ٔ
اﻠﻣﺳﺘﻗﺼــﻴﺔ "ﻓﺎﺧﻔــﺖ ﻜـﺜــﺮة اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﺎت واﻠﺘﺳــﻣﻴﺎت ﺧﻴ ـ ًﺮا ﻜـﺜﻴ ـ ًﺮا"
)(١٤

ٔ
 -٥ﻠﻴﺳ ــﺖ اﻠﺜﻗﺎﻓ ــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ وﺣ ــﺪﻫﺎ ﻫ ــﻲ اﻠﺘ ــﻲ اﺴ ــﺘﺎﺛﺮت ﺑﺈﻤ ــﺪاد اﻠﻨﻗ ــﺪ
واﻠﺒﻼﻏـ ــﺔ اﻠﻌـ ــﺮﺑﻴﻴﻦ ﺑﺎﻠﻣﺼ ـ ــﻄﻟﺢ ،إﻧﻣـ ــﺎ ﻜـ ــﺎن ﻠﺟﺳـ ــﻮر اﻠﺘﻔﺎﻋـ ــﻞ ﻤ ـ ــﻊ
ٔ
اﻠﺤﻀــﺎرات اﻻﺧــﺮى دور ﻻ ﻳﺳــﺘﻬﺎن ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﺻــﺒﻎ ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ
اﻠﺒﻼﻏ ــﻲ واﻠﻨﻗـ ــﺪي ﺑﺼ ــﺒﻐﺔ ٔاﺧـ ــﺮى ،ﻜﻣـ ــﺎ ﻧﻟﺤ ــﻆ ﻠـ ــﺪى اﻠﺟـ ــﺎﺣﻆ )ت
٢٥٥ﻫ ـ ـ( ،ﻤ ــﺮو ًرا ﺑﻗﺪاﻤ ــﺔ ﺑ ــﻦ ﺠﻌﻔ ــﺮ )ت ٣٢٦ﻫ ـ ـ( وﺣﺘ ــﻰ ﻧﺼ ــﻞ إﻠ ــﻰ
ﺣــﺎزم اﻠﻗﺮﻃــﺎﺠﻨﻲ )ت ٦٨٤ﻫ ـ( .ذﻠــﻚ " ٔان ّ
اﻠﺼــﻟﺔ ﺑــﻴﻦ اﻠﻨﻗــﺪ وﻜـﺘــﺎب
ٔ
اﻠﺷـﻌﺮ ٔﻻرﺴــﻄﻮ ﻘــﺪ ٔادﺧﻟــﺖ ﻤﺼـ ً
ـﻄﻟﺤﺎ ﻤــﻦ ﻧــﻮع ٓاﺧــﺮ ،ﻤﺜــﻞ "اﻻﻘﺎوﻳــﻞ
اﻠﺷ ــﻌﺮﻳﺔ" و "اﻠﻣﺤﺎﻜـ ــﺎة" و "اﻠﺘﺨﻴﻴـ ــﻞ"ٔ ،وا ّن ﻤﺤﺎوﻠـ ــﺔ ﻤﺤـ ــﻮ اﻠﻔـ ــﺎرق
ﺑــﻴﻦ اﻠﺷــﻌﺮ واﻠﺨﻄﺎﺑــﺔ ﻘــﺪ ﺠﻌﻟــﺖ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﺎت اﻠﻣﺘﺼــﻟﺔ ﺑﺎﻠﺨﻄﺎﺑــﺔ
ٔ
ﺗﻨﺘﻗ ــﻞ إﻠ ــﻰ ّ
ﺣﻴ ــﺰ اﻠﺤـ ـﺪﻳﺚ ﻋ ــﻦ اﻠﺷ ــﻌﺮ اﻳﻀ ـ ًـﺎ" ) (١٥وﻫ ــﺬا – ﺑﻄﺒﻴﻌ ــﺔ
ٔ
ً
ً
اﻠﺤــﺎل – ﻜــﺎن ﻋــﺎﻤﻼ اﺴﺎﺴــﻴﺎ ﻤــﻦ ﻋﻮاﻤــﻞ ﺛ ـﺮاء اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ وﺛـﺮاء اﻠﻔﻛــﺮ
اﻠﻨﻗـﺪي ﻤـﻦ ﺠﻬــﺔ ،وﺴ ً
ـﺒﺒﺎ ٔاﺴﺎﺴـ ًـﻴﺎ ﻓـﻲ ﺧﻟـﻖ ﻤﺷــﻛﻼت ﻤﻬﻣـﺔ وﺿــﻌﺖ
ﻤﺪوﻧــﺔ اﻠﻨﻗــﺪ اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ ﻓــﻲ ٔازﻤ ــﺔ ّ
ﻤﺮدﻫــﺎ ﺴ ــﻮء اﻠﻔﻬــﻢ اﻠﻨ ــﺎﺠﻢ ﻋــﻦ ﺴ ــﻮء
اﻠﺘﺮﺠﻣـ ــﺔ ﻤـ ــﻦ ﺠﻬـ ــﺔ ٔاﺧ ـ ــﺮى .وﺣﺳـ ــﺒﻨﺎ ﻤﺮاﺠﻌـ ــﺔ ﺴـ ــﺮﻳﻌﺔ ﻠﻟﺘﺮﺠﻣ ـ ــﺎت
ٔ
اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣــﺔ ﻠﻛـﺘــﺎب ﻓــﻦ اﻠﺷــﻌﺮ ﻻرﺴــﻄﻮ ﻠﻨﻗــﻒ ﻋﻟــﻰ ٔاوﺠــﻪ ﻫــﺬﻩ
ٔ
اﻻزﻤﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻬﺎ.
ٔ
ٔ
ٔ -٦واﺧﻴﺮا ﻳﻣﻛﻦ اﻠﻗﻮل ﺑﺎن ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﻠﻨﻗـﺪ اﻻدﺑـﻲ اﻠﻴـﻮم ﺗﺨﻟـﻮ ﻤـﻦ اﻹﺴـﻬﺎم
اﻠﻌﺮﺑــﻲ ٔاو ﺗﻛــﺎد ﺑﺳــﺒﺐ ﻋ ــﺪم ﺗﻨﻈــﻴﻢ اﻠﻣﻨﺟ ــﺰ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻲ ﻓ ــﻲ اﻠﻨﻗ ــﺪ
ٔ ٓ
واﻠﺒﻼﻏــﺔ اﻠﻌــﺮﺑﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﺗﺮاﺛﻨــﺎ اﻠﻗﺪﻳﻢ،ﻓﺎﺴــﺘﺎﺛﺮ اﻻﺧــﺮ ﺑﻬــﺬﻩ اﻠﻨﻈﺮﻳــﺔ،
ٔ
ﻋﻟﻣ ــﺎ ﺑ ــﺎن دراﺴ ــﺎت ﻜـﺜﻴ ــﺮة ﺗ ــﺮى ٔان اﻠﻨﻗ ــﺪ واﻠﺒﻼﻏ ــﺔ اﻠﻌ ــﺮﺑﻴﻴﻦ ﻘ ـ ّـﺪﻤﺎ
ٔ
ٔ
ٔاﺻـﻮﻻ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺗـﻮازي اﺣــﺪث ﻤــﺎ ﺗﻮﺻـﻟﺖ إﻠﻴــﻪ ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻠﻨﻗـﺪ اﻻدﺑــﻲ ﻓــﻲ
ٔاﺣــﺪث اﻠﻣــﺪارس واﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت .ﺑــﻞ ﻘــﺪ ٔادى ﻏﻴــﺎب ﻫــﺬا اﻹﺴــﻬﺎم ﻋــﻦ
ٔ
ﻤﺳﻴﺮة اﻠﻨﻗﺪ اﻻدﺑﻲ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻴﺔ إﻠـﻰ ﻓﺘـﺮة ﻃﻮﻳﻟـﺔ ﻤـﻦ اﻠﺘﺨـﺒﻂ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ
ٔ
اﻠﻨﻗﺪ اﻻدﺑﻲ ﻋﺎﻤﺔ  ،واﻠﻨﻗﺪ اﻠﻐﺮﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ،اﺴـﺘﻣﺮت ﻤـﻦ داﻧﺘـﻲ ﺣﺘـﻰ
ﻤﻄﻟـﻊ اﻠﻗــﺮن اﻠﻌﺷـﺮﻳﻦ ؛ ﻓﻗــﺪ ﻋﻣــﺪ اﻠﻨﻗـﺪ اﻠﻌﺮﺑــﻲ إﻠـﻰ ﺑﻟــﻮرة ﺣﻗﻴﻗﺘــﻴﻦ
ﻤﻌﻴ ــﺎرﻳﺘﻴﻦ ٔاﺻ ــﺒﺢ ﻠﻬﻣـ ــﺎ دور ٔاﺴﺎﺴ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻠﺜـ ــﻮرة اﻠﻨﻗﺪﻳـ ــﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜـ ــﺔ.
ٔاوﻻﻫﻣـﺎ :ﺿــﺮورة اﻋﺘﻣــﺎد اﻠﻨﻗــﺪ ﻋﻟــﻰ ﻤﻌــﺎﻳﻴﺮ ﻧﺼــﻴﺔ ﻤﺳــﺘﻗﺎة ﻤــﻦ داﺧــﻞ
ٔ
اﻠ ــﻨﺺ ﻧﻔﺳـ ــﻪ .وﺛﺎﻧﻴﺘﻬﻣ ــﺎٔ :ان اﻠـ ــﻨﺺ اﻻدﺑ ــﻲ ﻤﺷـ ـ ّـﻴﺪ ﻤ ــﻦ اﻠﻛﻟﻣـ ــﺎت،
)(١٦
وﻠــﺬﻠﻚ ﻓــﺈن ٔاي ﺗﻌﺎﻤــﻞ ﻤﻌــﻪ ﻻ ﺑــﺪ ٔان ﻳﻌﺘﻣــﺪ ﻋﻟــﻰ ﺗﺤﻟﻴــﻞ اﻠﻟﻐــﺔ
ٔ
وﻫـﺬان اﻤـﺮان ﺑﻨــﻲ ﻋﻟﻴﻬﻣـﺎ ﻫﻴﻛــﻞ اﻠﻣﺪوﻧـﺔ اﻠﻨﻗﺪﻳــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣــﺔ،
ﻠﻛــﻦ ﻏﻴــﺎب اﻠﺘﻨﻈــﻴﻢ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻲ – ﻜﻣــﺎ ٔاﺴــﻟﻔﺖ – ﻜــﺎن ﺴــﺒﺒﺎ ﻜﺎﻓﻴــﺎ
ﻠﺘﻐﻴﻴﺐ اﻠﺪور اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻠﻨﻈﺮﻳﺔ.
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وﻫﺬﻩ دﻋﻮة ﻠﻼﺠﺘﻬﺎد ﻓﻲ وﺿﻊ اﻠﻣﺼـﻄﻟﺤﺎت ،وﻓـﺘﺢ اﻠﺒـﺎب ﻠﻛـﻞ ﻤـﻦ
ﻠﺪﻳﻪ اﻠﻛـﻔﺎﻳﺔ ٔان ﻳﻀﺮب ﻓﻴﻪ ﺑﺳﻬﻢ ،وﻫﻲ دﻋـﻮة ﻠﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻳﺳ ّـﻮﻏﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﺮاﺣـﻞ
ٔ
ﺗﺎﺴــﻴﺲ اﻠﺟﻬــﺎز اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺤﻲ ﻓــﻲ ٔاي ﻋﻟ ــﻢ ﻤ ــﻦ اﻠﻌﻟــﻮم ،وﻠﻌ ـ ّـﻞ اﺴﺘﻌﺮاﺿ ـ ًـﺎ
ٔ
ً
ﺴﺮﻳﻌﺎ ﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ ﻓﻲ اﻠﻨﻗﺪ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻳﺒﺮز ﻠﻨﺎ اﻻﻤﻮر اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ:
ٔ
 -١ﻇﻬ ــﻮر اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺢ اﻠﻨﻗ ــﺪي وﻤﺤ ــﺎوﻻت ﺗﺎﺛﻴﻟ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻤﺮﺣﻟ ــﺔ ﻤﺒﻛ ــﺮة ﻤ ــﻦ
ﻤﺮاﺣــﻞ اﻠﺤﺮﻜ ــﺔ اﻠﻨﻗﺪﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﺮاﺛﻨ ــﺎ اﻠﻌﺮﺑــﻲ  ،وﻤ ــﺎ ﻋﻨﺎﻳ ــﺔ اﻠﺨﻟﻴ ــﻞ ﺑ ــﻦ
ٔاﺣﻣــﺪ )ت ١٧٥ﻫـ ـ( ﺑﻣﺼــﻄﻟﺤﺎت اﻠﻌــﺮوض وﺗﺤﺪﻳــﺪﻫﺎ إﻻ دﻠﻴــﻞ ﻋﻟــﻰ
اﻻﻫﺘﻣﺎم اﻠﻣﺒﻛﺮ ﺑﺎﻠﻣﺼـﻄﻟﺢ .وﻤﺜـﻞ ﻫـﺬا ﻳﻗـﺎل ﻓﻴﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻟـﻖ ﺑﻣﺼـﻄﻟﺢ
ٔ
"اﻠﻔﺤﻮﻠــﺔ" ﻋﻨــﺪ اﻻﺻــﻣﻌﻲ )ت ٢١٠ﻫ ـ( "واﻠﺘﺳــﻮﻳﻢ واﻠﺘﺤﺟﻴــﻞ" ﻋﻨــﺪ
ﺛﻌﻟﺐ )ت ٢٩١ﻫـ(.
ٔ
 -٢ﻻ ﻧـ ـﺰال ﺑﺤﺎﺠ ــﺔ إﻠ ــﻰ ﻤﺮاﺠﻌ ــﺔ اﻻ ﻠﻔ ــﺎظ واﻠﺘﻌ ــﺎﺑﻴﺮ اﻠﺘ ــﻲ ﻜ ــﺎن ﻳﺘ ــﺪاوﻠﻬﺎ
اﻠﺷــﻌﺮاء ورواة اﻠﺷــﻌﺮ واﻠﻟﻐﻮﻳ ــﻮن واﻠﻨﺤــﺎة ﺣﺘــﻰ ﻧﻬﺎﻳ ــﺔ اﻠﻗــﺮن اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ
ٔ
ٔ
)(١٢
اﻠﻬﺟﺮي ؛ ﻻﻧﻬﺎ "ﻫـﻲ اﻠﻣﻨﺒـﻊ اﻻول ﻠﻟﻣﺼـﻄﻟﺢ اﻠﻨﻗـﺪي اﻠﺒﻼﻏـﻲ"،
اﻠﺬي اﺴﺘﻣﺪ ﻤﻨﻪ اﻠﻨﻗـﺎد اﻠﻌـﺮب اﻠﻗـﺪﻤﺎء ﻋﻣﻟﻬـﻢ اﻠﻣﺼـﻄﻟﺤﻲ ،وﻃ ّـﻮروا
ً
اﻧﻄﻼﻘﺎ ﻤﻦ ﺗﻟﻚ اﻠﺟﻬﻮد.
ﻤﺼﻄﻟﺤﺎﺗﻬﻢ
 -٣ﺛﻣﺔ ٔاﺛﺮ واﺿﺢ ﻠﻌﻼﻘﺔ اﻹﻧﺳـﺎن ﺑﺎﻠﺒﻴﺌـﺔ اﻠﺒﺪوﻳـﺔ وﻤﻛﻮﻧﺎﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺻـﻴﺎﻏﺔ

ٔ
ذﻠ ــﻚ اﻠﻛﻴ ــﺎن  ...وﻠﻬ ــﺬا اﻠﺘﻔ ــﺖ اواﺋ ــﻞ اﻠﻨﻗ ــﺎد إﻠ ــﻰ ﺣﻴ ــﺎة اﻠﺒ ــﺪاوة ﻓ ــﻲ
اﺧﺘﻴـ ـ ــﺎر اﻠﻣﺼ ـ ـ ــﻄﻟﺢ ،ﻓﻛ ـ ـ ــﺎن ﻤﺼ ـ ـ ــﻄﻟﺢ "اﻠﻔﺤﻮﻠ ـ ـ ــﺔ" اﻠ ـ ـ ــﺬي اﺧﺘ ـ ـ ــﺎرﻩ
ٔاﻻﺻ ــﻣﻌﻲ )ت ٢١٠ﻫ ـ ـ( ،ﻤﺳ ـ ً
ـﺘﻣﺪا ﻤ ــﻦ ﻃﺒﻴﻌ ــﺔ ﺣﻴ ــﻮان اﻠﺼ ــﺤﺮاء –
وﺧﺎﺻـ ـ ــﺔ َ
اﻠﺟﻣ ـ ـ ــﻞ – واﺴ ـ ـ ــﺘﻌﺎر ﺻ ـ ـ ــﺎﺣﺐ ﻜـﺘ ـ ـ ــﺎب "ﻘﻮاﻋ ـ ـ ــﺪ اﻠﺷ ـ ـ ــﻌﺮ"
ٔ
ﻤﺼــﻄﻟﺤﻪ ﻤــﻦ اﻠﺨﻴــﻞ  ..وﺣﺳــﺒﻨﺎ ان ﻧــﺬﻜﺮ ﻤﺼــﻄﻟﺢ "ﻋﻣــﻮد اﻠﺷــﻌﺮ"
ٓ
ٔ
)(١٣
اﻠﺬي ﻧﻟﻗﺎﻩ ﻻول ﻤﺮة ﻋﻨﺪ اﻻﻤﺪي  ،ﻓﺈﻧﻪ وﺛﻴﻖ اﻠﺼﻟﺔ ﺑﺎﻠﺨﺒﺎء"

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣٦

دراﺳﺎت

اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ
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"ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻮّل"
ٔ
ﻇﻬﺮ ﻠﻨﺎ ان اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب اﻠﺒﻼﻏﻲ واﻠﻨﻗﺪي ﺸﻐﻞ ﺣﻴ ًﺰا
ٔ
ً
واﺴﻌﺎ ﻠﺪى اﻠﻣﺷﺘﻐﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻠﺤﻗﻟﻴﻦ ،ﻏﻴﺮ ان ﻫﺬﻩ اﻠﺳﻌﺔ ﻜﺎﻧﺖ
ً
ﺴﻼﺣﺎ ذا ّ
ﺣﺪﻳﻦ  ،ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺎوﻠﺔ ﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻠﺪرس اﻠﺒﻼﻏﻲ واﻠﻨﺷﺎط اﻠﻨﻗﺪي
ﻤﻦ ﺠﻬﺔ ،وﻫﻲ ﻤﺜﺎر إﺸﻛﺎﻻت ﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﺑﺎﻠﻐﺔ اﻠﺘﻌﻗﻴﺪ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ
ٔ
ٔ
اﺧﺮى .ﻓﻌﻟﻰ اﻤﺘﺪاد ﻤﺳﻴﺮة اﻠﺘﺎﻠﻴﻒ ﻓﻲ ﻋﻟﻮم اﻠﻨﻗﺪ واﻠﺒﻼﻏﺔ ُﻳﺼﺎدف
ٔ
اﻠﺒﺎﺣﺚ ﻤﺎ ﻳﻣﻛﻦ ﺗﺳﻣﻴﺘﻪ ﺑﺎﻠﻣﻨﺟﺰ اﻠﻣﺼﻄﻟﺤﻲ اﻠﺜﺮي اﻠﺬي ﻳﻣﻼ ﺑﻄﻮن
ٓ
اﻠﺘﺎﻠﻴﻒ ﻓﻲ ذﻳﻨﻚ اﻠﻣﺟﺎﻠﻴﻦ ،وﻓﻲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ ﻫﺬا اﻠﺟﻬﺎز ﻳﻟﺤﻆ اﻠﻣﺘﺘﺒﻊ
ّ
ٔ
ﻤﺆﻠﻒ ﻤﻦ اﻠﻣﺆﻠﻔﺎت اﻠﻨﻗﺪﻳﺔ واﻠﺒﻼﻏﻴﺔ ﻳﻛﺎد ّ
ﻳﻣﺜﻞ ﻘﺎﺋﻣﺔ
ان ﻜﻞ
ﻤﺼﻄﻟﺤﻴﺔ ﻤﻨﻔﺮدة ﺑﺬاﺗﻬﺎ  ،وﻫﻲ ﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺘﻀﻣﻦ ﻤﺼﻄﻟﺤﺎت ﻤﺘﺪاوﻠﺔ ﻓﻲ
ٔ
ٔ
ﺑﻴﺌﺘﻲ اﻠﻨﻗﺪ واﻠﺒﻼﻏﺔ  ،واﺧﺮى اﻧﻔﺮد ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻠﻌﻣﻞ او ذاك،
ٔ
وﺣﺳﺒﻨﺎ ﻤﺎ ﺻﻨﻌﻪ اﻠﺪﻜـﺘﻮر اﺣﺪ ﻤﻄﻟﻮب ﻓﻲ"ﻤﻌﺟﻢ اﻠﻣﺼﻄﻟﺤﺎت
ٔ
اﻠﺒﻼﻏﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ" )ﺻﺪرت اﻠﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻠﻰ ﻋﻦ اﻠﻣﺟﻣﻊ اﻠﻌﻟﻣﻲ اﻠﻌﺮاﻘﻲ
ٔ
ٔ
ﻋﺎم  ،١٩٨٣ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﺠﺰاء( ،واﻠﺬي ﺠﻣﻊ ﻓﻴﻪ اﻠﻒ ﻤﺼﻄﻟﺢ وﻤﺌﺔ،
ﻋﺒﺮ اﺴﺘﻗﺮاء ﻤﺎ ﻳﻗﺎرب ﺴﺘﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ وﻤﺌﺔ ﻤﺼﺪر ﻤﻦ ﻤﺼﺎدر اﻠﺘﺮاث
اﻠﺒﻼﻏﻲ واﻠﻨﻗﺪي ،وﻤﺎ ﺻﻨﻌﻪ ﻓﻲ "ﻤﻌﺟﻢ اﻠﻨﻗﺪ اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ" )ﺻﺪرت
ٔ
ﻃﺒﻌﺘﻪ اﻻوﻠﻰ ﻋﻦ دار اﻠﺷﺆون اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ – ﺑﻐﺪاد – ﻋﺎم ، ١٩٨٩
ً
ﻓﻲ ﺠ ٔﺰاﻳﻦ( ،اﻠﺬي ﺿﻢ ٔا ً
ﻤﺼﻄﻟﺤﺎ ﻠﻨﻌﺮف
ﻳﻀﺎ ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻤﺌﺔ وﺛﻣﺎﻧﻴﺔ ﻋﺷﺮ
ﺣﺟﻢ اﻠﻣﻨﺟﺰ اﻠﻣﺼﻄﻟﺤﻲ ﻓﻲ اﻠﻣﺪوﻧﺔ اﻠﺘﺮاﺛﻴﺔ ،وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻠﺤﺎل ﺗﺒﻗﻰ
ﻤﺼﻄﻟﺤﺎت ٓاﺧﺮى ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻻﺴﺘﻗﺮاء ،وﻤﻊ ذا  ،ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻠﻛـﺜﺮة ﻤﻦ
اﻠﻣﺼﻄﻟﺤﺎت ﻜﺎﻧﺖ ﺑﺤﺎﺠﺔ إﻠﻰ إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻣﻲ ﻜﺬاك اﻠﺬي ٔاوﺠﺪﻩ )ﻋﻟﻣﺎء
ٔ
اﻠﺤﺪﻳﺚ( و) ٔاﺻﻮل اﻠﻔﻗﻪ( ﻓﻲ ّ
اﻠﺘﻨﺒﻪ ﻋﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺳﺎﻠﺔ.
ٓ
وﻠﻛــﻦ – ﻋﻟــﻰ اﻠﺟﺎﻧــﺐ اﻻﺧــﺮ – ﺗﺷــﻴﺮ ﻫــﺬﻩ اﻠﻛـﺜــﺮة إﻠــﻰ ﺣــﺮص اﻠﻨﻗــﺎد
واﻠﺒﻼﻏﻴــﻴﻦ اﻠﻌــﺮب اﻠﻗــﺪﻤﺎء ﻋﻟ ــﻰ إﻳﻀــﺎح ﻤﻔــﺎﻫﻴﻣﻬﻢ وﺗﺤﺪﻳــﺪﻫﺎ وﺗﻌﺮﻳﻔﻬــﺎ
ﺑﻮﺿــﻊ اﺻــﻄﻼﺣﺎت ﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻠﻗﻀــﺎﻳﺎ ﻓﻨﻴــﺔ وﻤﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ ﻓــﻲ ﻤﺟــﺎﻻت ﻧﻗﺪﻳــﺔ
وﺑﻼﻏﻴﺔ ﻤﺨﺘﻟﻔﺔ  ،ﻏﻴﺮ ٔان ﺠﻬﻮدﻫﻢ ﺗﻟـﻚ ّاﻃـﺮدت ﻋﻟـﻰ ﻫـﺬﻩ اﻠﺷـﺎﻜﻟﺔ ﺣﺘـﻰ
ٔ
ﻋﻬــﺪ ﻤﺘــﺎﺧﺮ ﻤــﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻨﻗــﺪ واﻠﺒﻼﻏ ــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺮاﺛﻨــﺎ اﻠﻌﺮﺑــﻲ ،ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻠــﻚ
ٔ
ﺗﺮﺠﻣﺎت اﻠﻔﻼﺴﻔﺔ اﻠﻌـﺮب واﻠﻣﺳـﻟﻣﻴﻦ ﻠﻛـﺘـﺎﺑﻲ ارﺴـﻄﻮ ﻃـﺎﻠﻴﺲ "اﻠﺨﻄﺎﺑـﺔ"
و"اﻠﺷ ــﻌﺮ" ﻤﺘﺨ ــﺬﻳﻦ ﻤ ــﻦ اﻠﻮﺿ ــﻊ واﻻﺸ ــﺘﻗﺎق واﻠﻨﻗ ــﻞ واﻠﻣﺟ ــﺎز واﻠﺘﺮﺠﻣ ــﺔ
واﻠﺘﻌﺮﻳﺐ وﺴﺎﺋﻞ ٓواﻠﻴﺎت ﻹﻳﺟﺎد ﻤﺰﻳـﺪ ﻤـﻦ اﻠﻣﺼـﻄﻟﺤﺎت ،وإﺴـﻨﺎد اﻠﺟﻬـﺎز
اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻲ ﺑﻣ ــﺎ ُﻳﺤﺘ ــﺎج إﻠﻴــﻪ ﻤﻨﻬــﺎ ،ﻤﻌﺘﻣ ــﺪﻳﻦ ﻋﻟ ــﻰ ﻤــﺎ ﻳ ــﻮﻓﺮﻩ ﻠﻬ ــﻢ ﻧﻈــﺎم
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﺼﺮﻓﻲ ﻤﻦ ﻤﺮوﻧﺔ وإﻤﻛﺎﻧﺎت.
واﺴـ ــﺘﻣﺮت ﺗﻟـ ــﻚ اﻠﺟﻬـ ــﻮد اﻠﻣﺼـ ــﻄﻟﺤﻴﺔ ﻓـ ــﻲ ﺴـ ــﻴﺮورﺗﻬﺎ اﻠﺰﻤﻨﻴـ ــﺔ ﺗﺮﻓـ ــﺪ
ٔ
اﻠﺪرس اﻠﺒﻼﻏﻲ واﻠﻨﻗﺪي ،إﻠﻰ ٔان ذﻫـﺐ ﺑﻌـﺾ اﻠﺪارﺴـﻴﻦ ﻠﻟﻗـﻮل ﺑـﺎن ﻫـﺬﻩ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺼﻄﻟﺤﺎت "ﻜﺎن ﻠﻬﺎ ٔاﻜﺒﺮ اﻻﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻗﺪم اﻠﺤﺮﻜـﺔ اﻻدﺑﻴـﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜـﺔ .وﻳﺒـﺪو
ٔ
ٔان اﻻﺗﺟ ــﺎﻩ – ﻓـ ــﻲ اﻠﺳـ ــﻨﻮات اﻻﺧﻴ ــﺮة – ﺑـ ـ ٔـﺪا ﻳﻣﻴـ ــﻞ إﻠ ــﻰ اﻠﻐـ ــﺮب ،وﺻـ ــﺎر
ٔ
اﻠﻣﺆﻠﻔﻮن واﻠﻣﺘﺮﺠﻣـﻮن واﻠﻨﻗـﺎد ﻳﻐﺮﻓـﻮن ﻤـﻦ اﻠﻣﺼـﻄﻟﺤﺎت اﻻﺠﻨﺒﻴـﺔ ادﻋ ًـﺎء
ٔ
ً
اﺴﺘﺳﻬﺎﻻ  ،وﻫﻮ ﻤﺎ ٔادى إﻠـﻰ ﻃﻐﻴـﺎن اﻠﻣﺼـﻄﻟﺤﺎت اﻻﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻓﻴﻣـﺎ ﻳﻨﺷـﺮ
ٔاو
ٔ
وﻳﺘــﺮﺠﻢ ،وﺑ ـ ٔـﺪات اﻻﺻــﻮات ﺗﺮﻓ ــﻊ ﺸــﻌﺎر )إﺸــﻛﺎﻠﻴﺔ اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺢ اﻠﻨﻗ ــﺪي(،
) (١٧ﺗﻟــﻚ اﻠﺘــﻲ ﺑــﺪت ﻤﻼﻤﺤﻬــﺎ ﺗﺘﺷــﻛﻞ ﻓــﻲ اﻠﻣﺪوﻧــﺔ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻴﺔ اﻠﺘﺮاﺛﻴــﺔ
وازدادت ﺣ ـ ـ ّـﺪة ﻓ ـ ــﻲ ﺗﺤ ـ ــﻮﻻت اﻠﻣﺼ ـ ــﻄﻟﺢ ﻓ ـ ــﻲ اﻠﻨﻗ ـ ــﺪ اﻠﺤ ـ ــﺪﻳﺚ ﺑﻣﺨﺘﻟ ـ ــﻒ
اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ.
ٔ
ٔ
وﻫﻨـﺎ ﺑـﺪات اﻻﻤـﻮر ﺗﺘﺟـﻪ ﻧﺤــﻮ اﻠﻣﺰﻳـﺪ ﻤـﻦ اﻹﺸـﻛﺎﻻت واﻠﺘﻌﻗﻴـﺪات ﻋﻟــﻰ
ﻤﺳــﺘﻮﻳــﻲ اﻠﻨﻈﺮﻳــﺔ واﻠﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻓــﻲ ﻤﺟــﺎل اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ اﻠﻨﻗــﺪي ،وﻠــﻦ ٔاﺴــﺘﺒﻖ

ٔ
اﻻﻤ ــﻮر ﺑﺎﻠﺤـ ــﺪﻳﺚ ﻋـ ــﻦ ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﺘﻌﻗﻴ ــﺪات ﻓـ ــﻲ ﺴـ ــﻴﺎﻘﻬﺎ اﻠﻣﻌﺟﻣـ ــﻲ ،وﻠﻛـ ــﻦ
ٔ
ٔ
ﺣﺳ ــﺒﻲ ﻋﻣـ ــﻮم اﻹﺸ ــﺎرة ﻫﻨـ ــﺎ إﻠـ ــﻰ ﻤ ــﺎ اﻓﻀـ ــﺖ إﻠﻴـ ــﻪ ﺠﻬ ــﻮد اﺻـ ــﺤﺎب ﺗﻟـ ــﻚ
ٔ
اﻠﻣﻌ ــﺎﺠﻢ ﻤ ــﻦ ﻤﺷ ــﻛﻼت " ﺗﻨﻄ ــﻮي ﻋﻟ ــﻰ ﻤﻔﺎرﻘ ــﺔ ﻃﺮﻳﻔ ــﺔ  ،إذ ﻘﺼ ــﺪ اﻫ ــﻞ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ إﻠـﻰ ﺠﻌﻟﻬـﺎ واﻓﻴـﺔ ﺑﻣﺘﻄﻟﺒـﺎت اﻠﻌﻟـﻮم واﻠﻔﻨـﻮن ٔﻜﺎﻧﻣـﺎ ﻳﻗ ّـﺪﻤﻮن ﺴ ً
ـﺮدا
ﻤﺷﺨﺼـ ًـﺎ ﻋﻣﻟﻴـ ًـﺎ ﻋﻟــﻰ دﻋــﻮى ﻘﺼــﻮر اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ،وﻠﻛــﻦ اﻠﻣﻌﺟﻣــﺎت اﻠﻣﺘﻌـ ّـﺪدة
ٔ
اﻠﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ اﻠﺘـﻲ وﺿـﻌﻮﻫﺎ ﻘــﺪ ﺣﻣﻟـﺖ إﻠـﻴﻬﻢ وﺿـ ًـﻌﺎ ﻤـﻦ اﻠﺘﺷـ ّﻌﺐ ،إذ اﺻــﺒﺢ
ٔ
اﻠﻨ ــﺎﻇﺮ ﻓ ــﻲ ﻤﻌﺟﻣ ــﺎت اﻠﻣﻮﺿ ــﻮع اﻠﻮاﺣ ــﺪ ﻳﺟ ــﺪ ﺑ ــﺈزاء اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺢ اﻻﺠﻨﺒ ــﻲ
ٔ
ٔ ٔ
اﻠﻮاﺣـ ــﺪ ﻤﻗـ ــﺎﺑﻟﻴﻦ ﻋـ ــﺮﺑﻴﻴﻦ او اﻜـﺜ ـ ــﺮ ،واﺻـ ــﺒﺢ ﻤـ ــﻦ اﻠﻣﺷـ ــﻛﻼت اﻠﺷ ـ ــﺎﻏﻟﺔ
ٔ
اﻠﻨﺎﺠﻣ ــﺔ ﻋ ــﻦ ذﻠ ــﻚ ﻻﻫ ــﻞ اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ ﻤﺷ ــﻛﻟﺔ ﺗﻮﺣﻴ ــﺪ اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺤﺎت .وﻫ ــﻮ
ﻋﻨـﻮان ﻏﻴـﺮ ﻤﻨﺳــﺟﻢ ،إذ ﻫـﻲ – ﻓــﻲ اﻠﻐﺎﻠـﺐ – ﻠﻴﺳــﺖ ﺑﺎﻠﻣﺼـﻄﻟﺤﺎت .وﻠــﻮ
ﻜﺎﻧﺖ ﻤﺼﻄﻟﺤﺎت ﻠﻛﺎﻧﺖ ﻤﺘﻌﺎرﻓﺔ ﻤﺘﺪاوﻠـﺔ ﻤﺘﻔﻗ ًـﺎ ﻋﻟـﻰ اﻠﻣـﺮاد ﺑﻬـﺎ ،وﻫـﻲ ﻻ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺗﻌﺪو  -ﻓﻲ اﻠﻌﺎدة – ان ﺗﻛـﻮن )اﻠﻔﺎﻇ ًـﺎ( او ﻤﻗـﺎﺑﻼت ﻤﻗﺘﺮﺣـﺔ ﻠﻟﻣﺼـﻄﻟﺤﺎت
ٔ
ٔ
اﻻﺠﻨﺒﻴـ ــﺔ ،اﻘﺘﺮﺣﻬ ــﺎ اﻠﻮاﺿـ ــﻌﻮن ﻋﻟ ــﻰ اﺴـ ــﺲ ﺸ ــﺘﻰ  ...ﺣﺘـ ــﻰ ﻠﻴﺷ ــﺒﻪ ﻜـ ــﻞ
ٔ
ً )(١٨
"ﻤﺼﻄﻟﺢ" ان ﻳﻛﻮن اﺧﺘﻴﺎ ًرا ﻘﻄﺮﻳﺎ".
ﻓــﺈذا ﻜﺎﻧــﺖ ﺣــﺪود اﻠﺒﻼﻏــﺔ واﻠﻨﻗــﺪ ﻓــﻲ اﻠﺘ ـﺮاث اﻠﻌﺮﺑــﻲ ﻻ ﺗﺘﺟــﺎوز ﻓ ــﻲ
ٓ
اﻤﺘــﺪاداﺗﻬﺎ ﻋﻟــﻮم اﻠﻟﻐــﺔ واﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﻗﺮاﻧﻴــﺔ ،اﻹﻋﺟــﺎز ﺗﺤﺪﻳـ ًـﺪا ،ﻓــﺈن اﻠﻨﻗــﺪ
ٔ
اﻻدﺑ ـ ــﻲ اﻠﺤ ـ ــﺪﻳﺚ راح ﻳﺘﻗ ـ ــﺎﻃﻊ ﻤ ـ ــﻊ وﻓ ـ ــﺮة ﻤ ـ ــﻦ اﻠﻌﻟ ـ ــﻮم ،ﻜﻌﻟ ـ ــﻢ اﻠ ـ ــﻨﻔﺲ
ٔ
ٔ
واﻻﺠﺘﻣــﺎع واﻠﺟﻣــﺎل وﻋﻟــﻢ اﻹﻧﺳــﺎن )اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻠــﻮﺠﻲ( واﻻﺴــﺎﻃﻴﺮ ،وﻋﻟــﻢ
اﻠﻟﺳ ـ ــﺎﻧﻴﺎت وﺻ ـ ـ ً
ـﻮﻻ إﻠ ـ ــﻰ اﻠﺳ ـ ــﻴﻣﻴﺎء وﻋﻟـ ــﻮم اﻠﺤﻴ ـ ــﺎة )اﻠﺒﻴﻮﻠ ـ ــﻮﺠﻲ( وﺣﺘ ـ ــﻰ
ٔ
ٔ
اﻠﺒﻴﺌﺔ ،دع ﻤﺎ ﻳﻗﻊ ﻤﻦ ﺗﺪاﺧﻞ اﻻﺠﻨﺎس اﻻدﺑﻴـﺔ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔـﺔ )ﺸـﻌ ًﺮا  ،وﻘﺼـﺔ
 ،ورواﻳـﺔ  ،وﻤﺳـ ً
ـﺮﺣﺎ ،وﻏﻴـﺮ ذﻠــﻚ( ﻤـﻊ ﻓﻨــﻮن ﻋﺪﻳـﺪة ﻜﺎﻠﻣﻮﺴــﻴﻗﻰ واﻠﻨﺤــﺖ
ٔ
واﻠﻔـﻦ اﻠﺘﺷــﻛﻴﻟﻲ واﻠﺳــﻴﻨﻣﺎ ،وﻏﻴﺮﻫـﺎ .اﻻﻤــﺮ اﻠــﺬي ﻳﻔـﺮض ﻋﻟــﻰ اﻠﻣﺷــﺘﻐﻟﻴﻦ
ٔ
ﺑﺎﻠﻨﻗــﺪ اﻻدﺑــﻲ واﻠﻣﻌ ــﺎﻧﻴﻦ ﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻪ اﻻﻧﻔﺘ ــﺎح ﻋﻟــﻰ ﺿ ــﺮوب ﻤﺨﺘﻟﻔــﺔ ﻤ ــﻦ
ٔ
اﻠﻌﻟــﻮم واﻠﻣﻌ ــﺎرف واﻠﺜﻗﺎﻓ ــﺎت ،وﻫ ــﻮ اﻧﻔﺘ ــﺎح ﻓ ــﻲ ﺻ ــﺎﻠﺢ ادﺑﻨ ــﺎ وﺗﺮاﺛﻨ ــﺎ ،إذ
"ﻻﺑــﺪ ﻤــﻦ رواﻓــﺪ ﻤﺘﺟــﺪدة ﺗﺼــﺐ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻠﺘ ـﺮاث ،ﻓﺘﺤـ ّـﺮك ﺴـ ً
ـﺎﻜﻨﺎ ﺣﻴﻨـ ًـﺎ،
وﺗﺰﻳــﺪ ﻤــﺎءﻩ ﺣﻴﻨـ ًـﺎ ٓاﺧــﺮّ ،
وﺗﻌﻣــﻖ ﻤﺟ ـﺮاﻩ وﺗﻮﺴــﻌﻪ ﺣﻴﻨـ ًـﺎ ﺛﺎﻠﺜـ ًـﺎ ،ﻓــﻼ ﺑـ ّـﺪ ﻤــﻦ
ٔ
ّ
اﻻﻃــﻼع ﻋﻟ ــﻰ ﺛﻗﺎﻓــﺎت اﻻﻤ ــﻢ وﻤﻌﺎرﻓﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻠﻗــﺪﻳﻢ واﻠﺤ ــﺪﻳﺚ ،وﻻﺑــﺪ ﻤ ــﻦ
ﺗﺮﺠﻣﺔ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻠﺮواﺋﻊ واﻠﺬﺧﺎﺋﺮ ،ﻓﻬﻲ ﻤﻟـﻚ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻴﺔ ﻜﻟﻬـﺎ ،وإذا ﻜـﺎن
ﺗﺮاﺛﻨــﺎ ﻓــﻲ اﻠﻣﺎﺿــﻲ ﻠــﻢ ﻳﺘــﺮدد ﻓــﻲ اﻻﺴــﺘﺮﻓﺎد ﺑﻀــﺮوب اﻠﺘـﺮاث اﻠﻣﺨﺘﻟﻔــﺔ ﻋﻨــﺪ
ٔاﻻﻤﻢ ﺠﻣﻴﻌﻬﺎ ،واﻤﺘﺺ ﻜـﺜﻴ ًﺮا ﻤﻨﻬﺎ ،وﺠﻌﻟﻬﺎ ً
ﺠﺰءا ﻤﻨـﻪ ،ﻓﺈﻧﻨـﺎ ّ
ﺴﻨﻗﺼـﺮ ﻓـﻲ
ّ
ﺣﻖ ٔاﻧﻔﺳﻨﺎ وﻜﺮاﻤﺘﻨـﺎ اﻠﻔﻛﺮﻳـﺔ ،وﻓـﻲ ﺣـﻖ اﻠﺘـﺮاث اﻠـﺬي ﻧﺼـﻨﻌﻪ ﻠﻟﻣﺳـﺘﻗﺒﻞ
)(١٩
ﺣﻴﻦ ﻧﻐﻟﻖ ﻤﻨﺎﻓﺬ اﻠﻨﻮر ﻤﻦ ﺣﻴﺚ ٔاﺗﻲ".
ٓ
ٔ
ً
وﻋﻟــﻰ ﻫ ــﺬا اﻻﺴ ــﺎس ﻳﻐ ــﺪو اﺗﺼــﺎﻠﻨﺎ ﺑ ــﺎﻻﺧﺮ ﻓﺮﺿ ــﺎ ﻻ ﻧﺎﻓﻟ ــﺔ ،وﻻ ﺴ ــﻴﻣﺎ
ٔ
ٔ
ﻓﻴﻣﺎ ﻳﺨ ّ
ـﺺ اﻻﺸـﺘﻐﺎل ﺑﺎﻠﻨﻗـﺪ اﻻدﺑـﻲ ،اﻻﻤـﺮ اﻠـﺬي ﻳﻔـﺮض ﻤﻼﺣﻗـﺔ ﻤﺳـﺘﻣﺮة
ﻠﻛﻞ ﺠﺪﻳﺪ ،وﻫﺬﻩ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺠﻮﻫﺮﻳـﺔ ﻳﻮاﺠﻬﻬـﺎ اﻠﻨﺎﻘـﺪ ﻓـﻲ اﻠﻌﺼـﺮ اﻠﺤـﺪﻳﺚ،
وﺗﺘﻣﺜ ــﻞ ﺑﻣـ ــﺎ ﺴـ ـ ّـﻣﺎﻩ إﺣﺳـ ــﺎن ﻋﺒـ ــﺎس "ﺑﺎﻠﻣﺳـ ــﺘﻟﺰﻤﺎت اﻠﻀـ ــﺮورﻳﺔ ﻠﺘﻛـ ــﻮﻳﻦ
اﻠﻨﺎﻘ ــﺪ .ﻓﺎﻠﻨﺎﻘ ــﺪ اﻠﺤ ــﺪﻳﺚ – ﻓ ــﻲ ﻋﺼ ــﺮ اﻠﺘﺨﺼ ــﺺ اﻠ ــﺪﻘﻴﻖ – اﻤ ــﺮؤ ﻏﻴ ــﺮ
ﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺣﻗﻞ ﺑﻌﻴﻨﻪ ،ﺑـﻞ ﻋﻟﻴـﻪ ٔان ﻳﻛـﻮن واﺴـﻊ ّ
اﻻﻃـﻼع ﻋﻟـﻰ ﺠﻣﻴـﻊ
اﻠﺜﻗﺎﻓــﺎت :ﻤــﻦ ﺗﺮاﺛﻴــﺔ وﻤﻌﺎﺻــﺮة ،وﻫــﺬﻩ ﺗﻀــﻢ اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻠﻌﻟﻣﻴــﺔ واﻠﻔﻨﻴــﺔ
)(٢٠
واﻠﻔﻟﺳﻔﻴﺔ واﻠﺪﻳﻨﻴﺔ  ...ﻋﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻤﺳﺘﻔﻴﺾ"
وﻻﺸــﻚ ٔان ﻫــﺬا اﻻﻧﻔﺘــﺎح اﻠﻣﻌﺮﻓــﻲ ﺴــﻴﻗﻮد إﻠــﻰ اﻧﻔﺘــﺎح ﻓــﻲ ﻠﻐــﺔ اﻠﻨﻗــﺪ،
وﻤـﻦ ﺛــﻢ ﻓــﻲ ﻤﺼــﻄﻟﺤﻪ ،وإذا ﻘﻟﻨـﺎ ﻤــﺎ ٔاﺸــﺒﻪ اﻠﻟﻴﻟــﺔ ﺑﺎﻠﺒﺎرﺣـﺔ ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﺘــﺬﻜﺮ ﻤــﺎ
ٔ
ﻜــﺎن ﻤــﻦ ٔاﻤــﺮ اﻠﻔﻼﺴــﻔﺔ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ وﻤﺼــﻄﻟﺢ ﻜـﺘــﺎب اﻠﺷــﻌﺮ اﻻرﺴــﻄﻲ؛ إذ
ٔ
ﺻـ ــﺎر اﻠﻣـ ــﺪﻳﺢ ﻋﻨـ ــﺪﻫﻢ )ﻘﻮﻤﻮذﻳـ ــﺎ( واﻠﻬﺟـ ــﺎء )ﻃﺮﻏﻮذﻳـ ــﺎ(ٔ ،واﺻـ ــﻞ اﻠﺨﻄـ ــﺎ
ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻠﺤـﺎل ﻧﺎﺸــﺊ ﻋــﻦ ﺧﻟــﻞ ﻓــﻲ اﻻﻧﻔﺘــﺎح اﻠﻣﻌﺮﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ ،ﻓــﺎﺑﻦ ﺴــﻴﻨﺎ
ٔ
واﻠﻔـ ــﺎراﺑﻲ اﻃﻟﻌـ ــﺎ ﻋﻟـ ــﻰ اﻠﻣﺪوﻧـ ــﺔ اﻠﻨﻗﺪﻳ ـ ــﺔ اﻻرﺴـ ــﻄﻴﺔ ،ﻠﻛﻨﻬﻣـ ــﺎ ﻠـ ــﻢ ﻳﻌﺮﻓ ـ ــﺎ
(٢١) .
)اﻠﻣﺳﺮح اﻠﻴﻮﻧﺎﻧﻲ( وﻠﻢ ﻳﻄﻟﻌﺎ ﻋﻟﻰ ﻧﻣﺎذج ﻤﻨﻪ

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣٧

دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ٔ
ﻏﻴــﺮ ٔان اﻠﻣﺳــﺎﻠﺔ ﻓــﻲ اﻠﻨﻗــﺪ اﻠﺤــﺪﻳﺚ ﺗﺨﺘﻟــﻒ اﺧﺘﻼﻓـ ًـﺎ ﺑﻴﻨـ ًـﺎ ،ﻓﺎﻠﺟﻬــﺎز
اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻲ اﻠﻴــﻮم ﻳﺘﻀــﺨﻢ ﺑﺎﺴــﺘﻣﺮار ،وﻧﺤ ـﻦ ﻧﻣﺘﻟــﻚ ﻤــﻦ اﻠﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺑﻟﻐــﺎت
ٓ
ً ٓ ٔ
ٓ
اﻻﺧــﺮﻳﻦ وﻓﻨــﻮﻧﻬﻢ واداﺑﻬــﻢ اﻠﺷــﻲء اﻠﻛـﺜﻴــﺮ ،وﻠــﺬﻠﻚ ﺻــﺎر ﻤﻗﺒــﻮﻻ اﻻن ان
ﻧﺘﺳﺎءل ﻋـﻦ ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﻫـﺬا اﻠﺟﻬـﺎز ووﺠﻬـﺔ ﺴـﻴﺮﻩ وﺗﺤﻮﻠـﻪ ،وﺧﺎﺻـﺔ ٔاﻧﻨـﺎ ٔاﻤـﺎم
ٔ
ٔ
ﻓــﻴﺾ ﻤــﻦ اﻻﺠﻨــﺎس اﻻدﺑﻴــﺔ واﻠﻔﻨﻴــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﺷــﺘﻐﻞ ﻋﻟﻴﻬــﺎ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻴﺔ ﻓــﻲ
اﻠﻨﻗــﺪ ٔاﻻدﺑــﻲ ،وﺗﺷـ ّـﻛﻞ اﻠﺘﺤــﻮﻻت ٔاﻻدﺑﻴــﺔ واﻠﻔﻨﻴ ـﺔ اﻠﻣﺳــﺘﻣﺮة ﺗﺤـ ً
ـﺪﻳﺎ ﻓﻨﻴـ ًـﺎ
ًٔ
ـﻮﻋﻴﺎ اﻤ ــﺎم اﻠﻣﺷ ــﺘﻐﻟﻴﻦ ﺑﺎﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺢ وﺻ ــﻴﺎﻏﺘﻪ .وإذا ﻜ ــﺎن اﻠﺘﻛ ــﻮن
وﻤﻮﺿ ـ
ٔ
ً
ً
اﻠﺟﻨﻴﻨ ــﻲ ﻠﻟﻣﻨﻈﻮﻤـ ــﺔ اﻻﺻـ ــﻄﻼﺣﻴﺔ ﻓـ ــﻲ اﻠﻨﻗـ ــﺪ اﻻدﺑـ ــﻲ ﻘـ ــﺪﻳﻣﺎ ﻧﺎﺠﻣـ ــﺎ ﻋـ ــﻦ
إﺣﺳــﺎس اﻠﻣﻌﻨﻴ ــﻴﻦ ﺑﺎﻠﻨﻗ ــﺪ واﻠﺒﻼﻏ ــﺔ ﺑﺤ ــﺎﺠﺘﻬﻢ اﻠﻣﺎﺴ ــﺔ ﻠﻀ ــﺒﻂ ﻋﻣﻟﻬ ــﻢ،
ٔ
اﻧﻄﻼﻘـ ًـﺎ ﻤــﻦ ٔان اﻠﻨﻗــﺪ اﻻدﺑــﻲ ﺻــﻨﺎﻋﺔ ﻠﻬــﺎ ﻤﻗﻮﻤﺎﺗﻬــﺎ اﻠﺨﺎﺻــﺔ واﺴــﺘﻗﻼﻠﻬﺎ،
ّ
ﻜﻣـﺎ ﻫــﻲ اﻠﺤـﺎل ﻋﻨــﺪ اﺑــﻦ ﺴـﻼم )ت ٢٣٢ﻫ ـ( ﻓــﻲ ﻃﺒﻗـﺎت ﻓﺤــﻮل اﻠﺷــﻌﺮاء،
ٔ
ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻠ ــﻰ اﺛ ــﺮ اﻻﺣﺘﻛ ــﺎك اﻠﺤﻀ ــﺎري ﻓ ــﻲ دﻓﻌﻬ ــﻢ إﻠ ــﻰ اﻠ ــﻮﻋﻲ ﺑﻀ ــﺮورة
ٔ
اﻠﺘــﺎﻠﻴﻒ ﻓــﻲ ﻤﺟــﺎل اﻠﺘﺤﺪﻳــﺪ اﻠﻣﻔــﺎﻫﻴﻣﻲ ،ﻜﻣــﺎ ﻧــﺮى ﻋﻨــﺪ اﺑــﻦ اﻠﻣﻌﺘــﺰ )ت
ٔ
ـﺪدا ﻋ ـ ً
٢٩٦ﻫ ـ ـ( اﻠ ــﺬي اﺧ ــﺮج ﻜـﺘ ــﺎب) اﻠﺒ ــﺪﻳﻊ( ﻤﺤ ـ ً
ـﺪدا ﻤ ــﻦ اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺤﺎت
اﻠﺒﺪﻳﻌﻴــﺔ ﻹﺛﺒــﺎت ٔاﺻــﺎﻠﺘﻬﺎ ٔواﺻــﺎﻠﺔ ﻤﻔﻬﻮﻤﺎﺗﻬــﺎ وﺗﺼــﻮراﺗﻬﺎ اﻠﻔﻨﻴــﺔ ،ﻤﻌﺘﻣــﺪاً
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻰ اﻠﺘﺮاﻜﻢ اﻠﻣﻌﺮﻓﻲ اﻠﺬي اﺗﻴﺢ ﻠﻪ ان ﻳﻄﻟﻊ ﻋﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ اﻠﻣـﺪوﻧﺘﻴﻦ :اﻠﺪﻳﻨﻴـﺔ
ٔ
ٔ
واﻻدﺑﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﺘـ ـﺮاث اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ .وإذا ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺗﻟ ــﻚ ﻫ ــﻲ ﺣ ــﺎل اﻠﻣﺳ ــﺎﻠﺔ ﻠ ــﺪى
اﻠﻨﺎﻘــﺪ اﻠﻗــﺪﻳﻢ ﻓﻣــﺎ اﻠــﺬي ٔاﺣﺪﺛﺘــﻪ ﻤﻨﻈﻮﻤــﺔ اﻠﺘﻐﻴ ـﺮات اﻠﺟﺪﻳــﺪة  ،ﻓــﻲ ﺑﻨﻴــﺔ
اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻠﻣﺰﻳــﺪ ﻤــﻦ اﻠﺘ ـﺮاﻜﻢ اﻠﻣﻌﺮﻓــﻲ اﻠــﺬي ﻻ ﻳﻣﻛــﻦ اﻠﻔﻛــﺎك
ٔ
ﻤﻨﻪ ﻻي دارس ﻠﻟﻨﻗﺪ اﻠﺤﺪﻳﺚ.
إن ﻤــﺎ ﻳﻣﻛــﻦ ﻤﻨﺎﻘﺷــﺘﻪ ﻓــﻲ اﻠﺤــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﻤﺮاﺣــﻞ اﻠﺘﺤــﻮل ﻓــﻲ ﺴــﻴﺮورة
اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ اﻠﻨﻗﺪي ﻳﻗﻊ ﻓﻲ ﺻﻟﺐ اﻠﺘﺤـﻮﻻت اﻠﺟﺬرﻳـﺔ اﻠﺘـﻲ ﻤ ّـﺮت ﺑﻬـﺎ ﻧﻈﺮﻳـﺔ
ٔ
ٔ
اﻻدب وﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻠﻨﻗـﺪ اﻻدﺑــﻲ ،ﺣﻗ ًـﺎ ﻠﻗــﺪ وﻘﻔﻨـﺎ ﻋﻟـﻰ ﻤﻨﺟــﺰ ﻤﺼـﻄﻟﺤﻲ ﺿــﺨﻢ
ﻓـﻲ ﺗﺮاﺛﻨــﺎ اﻠﻌﺮﺑــﻲ ،ﻳﺘﻣﺜــﻞ ﻓــﻲ ﻋـﺪد ﻫﺎﺋــﻞ ﻤــﻦ ﻤﺼــﻄﻟﺤﺎت اﻠﻨﻗــﺪ واﻠﺒﻼﻏــﺔ
ٔ
ٔ
واﻠﻌــﺮوض ،وان ﺛﻣــﺔ ﻤﺤــﺎوﻻت ﺠﺰﺋﻴــﺔ ﻠﺟﻣــﻊ ﺸــﺘﺎت ذاك اﻠﻣﻨﺟــﺰ ،إﻻ ان
ٔ
ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻠﻨﻗﺎد ﺑﺎﻠﺟﻬﺎز اﻠﻣﺼﻄﻟﺤﻲ ﻠﻟﻨﻗﺪ اﻻدﺑﻲ ﻠﻢ ﺗﺒﻟـﻎ ﻤﺒﻟـﻎ ﻋﻨﺎﻳـﺔ ٔاﻘـﺮاﻧﻬﻢ
ٔ
ﻤــﻦ اﻠﻣﺤـ ّـﺪﺛﻴﻦ واﻠﻔﻗﻬــﺎء ﻓــﻲ ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﻤﺼــﻄﻟﺤﺎت اﻠﺤــﺪﻳﺚ واﻻﺻــﻮل ،وﻻ
ﺣﺘ ــﻰ اﻠﻣﺘﺼ ــﻮﻓﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﺤﺪﻳ ــﺪ ﻤﻔ ــﺎﻫﻴﻢ اﻠﻌﺮﻓﺎﻧﻴ ــﺔ ،وﻤ ــﻊ ذا ﻓ ــﺈن ﻤﺮاﺠﻌـ ــﺔ
ٔ
اﻠﺘ ـ ـﺮاث اﻠﻨﻗـ ــﺪي ﻤﺮاﺠﻌـ ــﺔ ﻤﺘﺎﻧﻴـ ــﺔ ﻳﻣﻛـ ــﻦ ٔان ﺗﻮﻘﻔﻨـ ــﺎ ﻋﻟـ ــﻰ ٓاﻠﻴـ ــﺎت ﺻـ ــﻴﺎﻏﺔ
ٔ
اﻠﻣﺼـﻄﻟﺢ اﻠﻨﻗـﺪي وﻃﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻋﻨــﺪ ﻜـﻞ ﺑﻼﻏـﻲ او ﻧﺎﻘــﺪ ﻋﻟـﻰ ﺣـﺪة ،وﺑﺎﻠﻔﻌــﻞ
ﻓﻗــﺪ ﻘﺎﻤــﺖ ﻤﺤــﺎوﻻت ﺠﻴــﺪة ﻠﺪراﺴــﺎت ﻤﺘﻔــﺮدة ﺗﻌــﺎﻠﺞ اﻠﺟﻬــﺎز اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻲ
ﻓــﻲ ﻜـﺘــﺎب ﻧﻗــﺪي ﻤــﺎ ،وﻘــﺪ ﻜــﺎن ﻠﻛﻟﻴــﺎت اﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﻌﻟﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻤــﻦ
ٔ
اﻠﺟﺎﻤﻌﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ٔادوار ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃـﺎر ،إذ ّ
وﺠـﻪ ﻜـﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ اﻻﺴـﺎﺗﺬة
ﺗﻼﻤﺬﺗﻬﻢ ﻠﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺎت ،اﻠﺘﻲ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ:
 اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ اﻠﻨﻗ ــﺪي ﻓ ــﻲ ) ﻧﻗ ــﺪ اﻠﺷ ــﻌﺮ ( ﻹدرﻳ ــﺲ اﻠﻨ ــﺎﻘﻮري ،دار اﻠﻨﺷــﺮ
اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻠﺪار اﻠﺒﻴﻀﺎء١٩٨٢ ،م.
ّ
 ﻤﺼ ـ ــﻄﻟﺤﺎت ﻧﻗﺪﻳ ـ ــﺔ وﺑﻼﻏﻴ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻜـﺘ ـ ــﺎب اﻠﺒﻴ ـ ــﺎن واﻠﺘﺒ ـ ــﻴﻦ ،اﻠﺷ ـ ــﺎﻫﺪ
ٓ
اﻠﺒﻮﺸﻴﺨﻲ ،دار اﻻﻓﺎق اﻠﺟﺪﻳﺪة ،ﺑﻴﺮوت١٩٨٢ ،م.
 اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺢ اﻠﺒﻼﻏ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻜـﺘ ــﺎب اﻠﺼ ــﻨﺎﻋﺘﻴﻦ ،ﻋﺒ ــﺪ اﻠ ــﺮﺣﻴﻢ اﻠﺷ ــﻬﺎب،
رﺴﺎﻠﺔ ﻤﺎﺠﺳﺘﻴﺮ ﺑﺟﺎﻤﻌﺔ اﻠﻴﺮﻤﻮك ،رﻘﻢ ١٩٨٨ ،١١٧٤م.
 اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ اﻠﻨﻗﺪي ﻋﻨﺪ ﺣـﺎزم اﻠﻗﺮﻃـﺎﺠﻨﻲ ،ﻋﺒـﺎس ﻋﺒـﺪ اﻠﺤﻟـﻴﻢ ﻋﺒـﺎس ،
رﺴﺎﻠﺔ ﻤﺎﺠﺳﺘﻴﺮ ﺑﺟﺎﻤﻌﺔ اﻠﻴﺮﻤﻮك ،رﻘﻢ ١٩٩٠ ،١١٩٥م.
ٔ
ٔ
 اﻠﻨﻗ ــﺪ اﻻدﺑ ــﻲ وﻤﺼ ــﻄﻟﺤﻪ ﻋﻨ ــﺪ اﺑ ــﻦ اﻻﻋﺮاﺑ ــﻲ ،ﻧﺟ ــﻮى ﺣﻴﻟ ــﻮت ،ﻋ ــﺎﻠﻢ
اﻠﻛـﺘﺐ اﻠﺤﺪﻳﺚ ،إرﺑﺪ٢٠٠٦ ،م .
 اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺢ اﻠﺒﻼﻏ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻤﻌﺎﻫ ــﺪ اﻠﺘﻨﺼ ــﻴﺺ ،ﻤﺤﻣ ــﺪ اﻠﺨﻼﻳﻟـ ــﺔ ،ﻋ ــﺎﻠﻢ
اﻠﻛـﺘﺐ اﻠﺤﺪﻳﺚ ،إرﺑﺪ٢٠٠٦ ،م .

ٔ
وﻫــﺬا – ﻓــﻲ راﻳـ ــﻲ – وﺠ ــﻪ ﻤــﻦ وﺠــﻮﻩ اﻠﺘﺤ ــﻮل ﻓــﻲ ﺑﺤــﺚ اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺢ
اﻠﻨﻗ ــﺪئ ،اﻋﻨ ــﻲ ٔاﻧﻨ ــﺎ ﺑﻬ ــﺬﻩ اﻠﺪراﺴ ــﺎت ﺑﺘﻨ ــﺎ ﻧﺷ ــﻌﺮ ﺑﺤﺎﺠـ ــﺔ ﻋﻟﻣﻴـ ــﺔ ﻤﺎﺴـ ــﺔ
ٔ
ﻠﻺﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻠﻣﻨﺟﺰ اﻠﻣﺼﻄﻟﺤﻲ ﻓﻲ ﺗﺮاﺛﻨـﺎ اﻠﻨﻗـﺪي ،وﻫـﻮ اﻻﻤـﺮ اﻠـﺬي ﻠـﻢ ﺗـﺘﺢ
ٔ
ٔ
ﻻﺣـ ــﺪ ﻓﺮﺻـ ــﺔ إﻧﺟـ ــﺎزﻩ ﻋﻟـ ــﻰ وﺠـ ــﻪ اﻠﻛﻟﻴـ ــﺔ واﻠﻌﻣـ ــﻮم ،واﻘﺘﺼـ ــﺮ اﻻﻤـ ــﺮ ﻋﻟـ ــﻰ
ٔ
ٔ
ٔ ٓ ً ٔ
اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻣﻨﻔﺮدة ﻜﻣﺎ اﺸﺮت اﻧﻔﺎ ،واﺣﺳﺐ ان ﻫـﺬا اﻠﺘﻮﺠـﻪ ﺧﻄـﻮة اوﻠـﻰ
ﻧﺤﻮ دراﺴﺔ ﻤﻨﻬﺟﻴﺔ ﺸﺎﻤﻟﺔ وﻤﻨﻈﻣﺔ ﻠﻟﺟﻬﺎز اﻠﻣﺼﻄﻟﺤﻲ ﻓﻲ ﻧﻗﺪﻧﺎ اﻠﻗﺪﻳﻢ.
إذن ،ﻓﻗــﺪ ﻋﺜــﺮ اﻠﺪارﺴــﻮن ﻋﻟــﻰ ﻤﻨﺟــﺰ ﻤﺼــﻄﻟﺤﻲ ﻓــﻲ اﻠﻨﻗــﺪ واﻠﺒﻼﻏــﺔ
اﻠﻗــﺪﻳﻣﻴﻦ اﻘﺘ ــﺮب ﻤ ــﻦ اﻠﻨﻀ ــﺞ واﻻ ﻜـﺘﻣ ــﺎل؛ ٔﻻﻧ ــﻪ ّ
ﻏﻄ ــﻰ ﺠﻮاﻧ ــﺐ اﻠﻌﻣﻟﻴ ــﺔ
ٔ
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻜﻟﻬﺎ ،ﺑﺪﻠﻴﻞ ان ﻤﻛﻮﻧﺎت ﻫـﺬا اﻠﻣﻨﺟـﺰ "ﻧﺒﻌـﺖ ﻤـﻦ ﻤﺼـﺎدر ﺛﻼﺛـﺔ
 ،ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﻮد إﻠﻰ اﻠﻣﺒﺪع ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌـﻮد إﻠـﻰ اﻠﻣﺘﻟﻗـﻲ ،وﻏﺎﻠﺒﻴﺘﻬـﺎ ﺗﻌـﻮد
)(٢٢
إﻠﻰ اﻠﻨﺺ ذاﺗﻪ".
ٔ
وﻫﺬا ﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺧﺬﻩ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ دراﺴـﺔ اﻠﻣﺼـﻄﻟﺢ ﻓـﻲ اﻠﻌﺼـﺮ
اﻠﺤــﺪﻳﺚ ،إذ ﻻ ﻳﻣﻛــﻦ ﻠﻟﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ ّ
واﻠﻨﻗــﺎد ﺗﺟــﺎوز ﻜــﻞ ﻫــﺬا اﻠﺘ ـﺮاث ،اﻠــﺬي
ـﺰءا ﻤـ ــﻦ اﻠﺘ ـ ـﺮاث اﻠﻣﻌﺮﻓ ـ ــﻲ اﻹﻧﺳـ ــﺎﻧﻲ ،وﺠـ ـ ً
ﺻـ ــﺎر ﺠـ ـ ً
ـﺰءا ﻤـ ــﻦ ﺗ ـ ـﺮاث اﻠﻨﻗ ـ ــﺪ
ّٔ
اﻠﻌﺎﻠﻣﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻻن اﻠﻨﺷـﺎط اﻠﻨﻗـﺪي اﻠﻌﺮﺑـﻲ اﻧﻔـﺘﺢ اﻧﻔﺘﺎﺣـﺎ واﺿـﺤﺎ ﻋﻟـﻰ
اﻠﻨﺷ ـ ــﺎط اﻠﻨﻗ ـ ــﺪي اﻠﻐﺮﺑ ـ ــﻲ ﺑﺘﻴﺎراﺗ ـ ــﻪ وﻤﻨﺎﻫﺟ ـ ــﻪ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔ ـ ــﺔ ،ﺑ ـ ــﻞ اﺻ ـ ــﻄﺒﻎ
ٔ
ﺑﺼــﺒﻐﺘﻬﺎ ﻤﻨــﺬ اواﺋــﻞ اﻠﻣﺤــﺎوﻻت اﻠﻨﻗﺪﻳــﺔ اﻠﻣﻣﻨﻬﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﺤــﺪﻳﺚ،
ٔ
ﻜﻣ ــﺎ راﻳﻨ ــﺎ ﻋﻨ ــﺪ ﻃـ ــﻪ ﺣﺳ ــﻴﻦ وﻋﺒ ــﺎس ﻤﺤﻣ ــﻮد اﻠﻌﻗ ــﺎد ،وﻤﺤﻣ ــﺪ ﻤﻨـ ــﺪور،
ً
وﻏﻴـﺮﻫﻢ ،وﺑﻄﺒﻴﻌـﺔ اﻠﺤــﺎل ازدادت ﻫــﺬﻩ اﻠﺼــﺒﻐﺔ وﺿــﻮﺣﺎ ،وازداد ﻧﻄﺎﻘﻬــﺎ
اﺗﺳ ً
ـﺎﻋﺎ ﻤــﻊ ﺗﺰاﻳــﺪ وﺴـﺎﺋﻞ اﻠﺘﻼﻘــﻲ ﺑــﻴﻦ اﻠﺷـﺮق واﻠﻐــﺮب ،وﺑﺳــﻴﺎدة اﻠﺤﺪاﺛــﺔ
وﺗﺟﻟﻴﺎﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ٔاﻻدب واﻠﻨﻗــﺪ ﺑــﺎت اﻠﻨﻗــﺪ اﻠﻌﺮﺑــﻲ اﻠﺤــﺪﻳﺚ اﻧﻌﻛﺎﺴـ ًـﺎ واﺿـ ً
ـﺤﺎ
ً
وﺗﻄﺒﻴﻗﺎ.
ﻠﻣﻌﻄﻴﺎت اﻠﻨﻗﺪ اﻠﻐﺮﺑﻲ وﺗﺤﻮﻻﺗﻪ اﻠﻣﺳﺘﻣﺮة ،ﻧﻈ ًﺮا
وﻓــﻲ ﺛﻨﺎﻳــﺎ ذﻠــﻚ ﻜﻟــﻪ ﺗﺒــﺮز ﻘﻀــﻴﺔ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ واﺣــﺪة ﻤــﻦ ٔاﻫــﻢ اﻠﻗﻀــﺎﻳﺎ
ٔ
اﻠﺘـﻲ ﻳﻨﺒﻐـﻲ اﻠﻨﻈـﺮ إﻠﻴﻬـﺎ ﺑﻣﺰﻳـﺪ ﻤــﻦ اﻠﻌﻨﺎﻳـﺔ واﻠﺘﺎﻤـﻞ ،وﻻﺴـﻴﻣﺎ وﻧﺤـﻦ ٔاﻤــﺎم
ﻤﺬاﻫﺐ وﺗﻴﺎرات وﻤﻨﺎﻫﺞ ﻧﻗﺪﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة  ،ﻠﻛﻞ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺼـﻄﻟﺤﺎﺗﻪ وﻤﻔﺎﻫﻴﻣـﻪ
وﻘﻀﺎﻳﺎﻩ ،وﻫﻮ ﻤﺎ ﺠﻌﻞ اﻠﺤﺎﺠﺔ إﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ )اﻠﻣﺼـﻄﻟﺤﻴﺔ اﻠﻨﻗﺪﻳـﺔ( ﺣﺎﺠـﺔ
ّ
ﻤﺎﺴ ـ ــﺔ ،وﻓ ـ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر ذﻠ ـ ــﻚ ﻜﻟ ـ ــﻪ ﻇﻬ ـ ــﺮت اﻠ ـ ــﺪﻋﻮة إﻠ ـ ــﻰ إﻧﺟ ـ ــﺎز اﻠﻣﻌ ـ ــﺎﺠﻢ
اﻠﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻓﻈﻬــﺮ ﻋــﺪد ﻤــﻦ )ﻤﻌــﺎﺠﻢ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﺎت اﻠﻨﻗﺪﻳــﺔ( اﻠﺘــﻲ ﺗﻨــﺪرج
ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻠﺘﻮﺠﻬ ــﺎت اﻠﻌﻣﻟﻴ ــﺔ ﻠﺤﺼ ــﺮ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﺎت وﺗﻨﻈﻴﻣﻬ ــﺎ واﻠﺘﻌﺮﻳ ــﻒ
ﺑﻬــﺎ ،وﻓــﻖ ﻤﻨــﺎﻫﺞ ﻤﺘﻨﻮﻋــﺔ ،ووﺠﻬــﺎت ﻧﻈــﺮ ﺴــﻴﻌﺮض ﻠﻬــﺎ ﻫــﺬا اﻠﺒﺤــﺚ ﻓــﻲ
اﻠﻔﺼﻞ اﻠﺘﺎﻠﻲ ﺑﺷﻲء ﻤﻦ اﻠﺘﻔﺼﻴﻞ.
وﻤﺜﻟﻣ ــﺎ ﺴ ــﺎدت ﻤﺼــﻄﻟﺤﺎت ﻤﺜ ــﻞ ﻧﻈﺮﻳ ـﺔ اﻠﺷ ــﻌﺮ ،وﻧﻈﺮﻳ ــﺔ اﻠﺮواﻳ ــﺔ،
ٔ
وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻدب ،وﻏﻴـﺮ ذﻠـﻚ ،ﻜـﺎن )ﻠﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻠﻣﺼـﻄﻟﺢ( وﺠـﻮد ﺣﻗﻴﻗـﻲ ﻓـﻲ
ٔ
ﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ ﻜﻟﻬﺎ ،وﻤـﺎ ﻳﻬﻣﻨـﺎ ﻫﻨـﺎ ﻫـﻮ ﺗﺎﻤـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻠﻨﻈﺮﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻘﺎﺗﻬﺎ
ٔ
اﻠﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻠﻨﻗــﺪ اﻻدﺑــﻲ وﻤﺼــﻄﻟﺤﻪ ،ﻋﻟــﻰ ٔاﺴــﺎس ٔان ﻤﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻠﺒﺤــﺚ ﻫــﻮ
ٔ
ٔ
اﻠﺘﺤ ـ ــﻮل اﻻﺴﺎﺴ ـ ــﻲ واﻠﺟ ـ ــﻮﻫﺮي ﻓ ـ ــﻲ دراﺴ ـ ــﺔ ﻤﺼ ـ ــﻄﻟﺤﺎت اﻠﻨﻗ ـ ــﺪ اﻻدﺑ ـ ــﻲ
وﻤﻌﺎﺠﻣﻬﺎ.
ٓ
ٔ
إن وﺠــﻮد ﻤﻨﺟــﺰ ﻤﺼــﻄﻟﺤﻲ اﻋــﺪ ﺑﻮﺴــﺎﺋﻞ واﻠﻴــﺎت ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ
اﻠﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻳﻀﻌﻨﺎ ٔاﻤﺎم ﻤﺎ ﻳﺳـﻣﻰ )ﺑﺎﻠﻣﺼـﻄﻟﺤﻴﺔ( واﻠﺘـﻲ ﻳﺳـﻣﻴﻬﺎ اﻠﻔﺮﻧﺳـﻴﻮن
 LaTerminographieاﻠﺘـ ــﻲ ﺗﻌﻨـ ــﻰ ﺑﺎﻠﺟﺎﻧـ ــﺐ اﻠﺘﻄﺒﻴﻗـ ــﻲ ﻠﻟﻣﺼـ ــﻄﻟﺤﺎت.
وﻳﻗﺎﺑﻟــﻪ ﻤــﺎ ﻳﺳــﻣﻰ ﺑﺎﻠﻔﺮﻧﺳــﻴﺔ ٔ LaTerminologieاي اﻻﺻــﻄﻼﺣﻴﺔ .وﻫــﻲ
اﻠﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻠﻗﻀﺎﻳﺎ اﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﻠﻣﺳﺎﺋﻞ اﻻﺻﻄﻼح ﻋﺎﻤﺔ.
وﻫ ـ ــﺬا ﻜﻟ ـ ــﻪ ﻳ ـ ــﻮازي ﻤ ـ ــﺎ ﻳﺳ ـ ــﻣﻰ ﺑﺎﻹﻧﺟﻟﻴﺰﻳ ـ ــﺔ ) Terminologyﻋﻟ ـ ــﻢ
اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ( اﻠﺬي ﻳﻌﺎﻠﺞ اﻠﻨﻈﺮﻳﺘﻴﻦ اﻠﻌﺎﻤـﺔ واﻠﺨﺎﺻـﺔ ﻓﻴـﻪ (٢٣) ،وﻫـﻮ اﻠﻌﻟـﻢ
اﻠ ــﺬي ﺑ ـ ٔـﺪات ٔاﺑﺤﺎﺛ ــﻪ ﺗﺰدﻫ ــﺮ ﺣ ـ ً
ـﺪﻳﺜﺎ ﻤ ــﻊ ﻇﻬ ــﻮر ﻤﺆﺴﺳ ــﺎت وﺠﻬ ــﺎت ﺗﻌﻨ ــﻰ
ٔ
ٔ
ﺑﺎﻠﻣﺼﻄﻟﺢ واﻠﺘﻨﻈﻴﺮ ﻠـﻪ .وﻠﺳـﺖ ﺑﺼـﺪد ﺗﺘﺒـﻊ ﻫـﺬﻩ اﻻﺑﺤـﺎث ،ﻓﺎﻏﻟﺒﻬـﺎ ﻳﻗـﻊ
ﻓــﻲ ﺻــﻟﺐ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻴﺔ اﻠﻌﻟﻣﻴــﺔ اﻠﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻠﻄــﺐ واﻠﺘﻗﻨﻴــﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜــﺔ ،إﻧﻣــﺎ

ن ار
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٣٨

دراﺳﺎت

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (١اﻠﺳﻴﻮﻃﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺠﻼل اﻠﺪﻳﻦ ،اﻠﻣﺰﻫﺮ ﻓﻲ ﻋﻟﻮم اﻠﻟﻐﺔ ٔواﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ﻋﻴﺳﻰ
اﻠﺒﺎﺑﻲ اﻠﺤﻟﺒﻲ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ،د.ت ،ج ،١ص.٢٩٤
) (٢اﻠﺟﺎﺣﻆ ،اﻠﺤﻴﻮان ،ﺗﺤﻗﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻠﺳﻼم ﻫﺎرون ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ
اﻠﺤﻟﺒﻲ،اﻠﻗﺎﻫﺮة.٣٦٨/٣ ، ٣٦٦/٣، ١٩٨٤،
) (٣اﻠﻛﺎﺸﺎﻧﻲ ،ﻜﻣﺎل اﻠﺪﻳﻦ ،اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻠﺼﻮﻓﻴﺔ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ :ﻜﻣﺎل ﺠﻌﻔﺮ ،اﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ،١٩٨١ ،ص.١١
) (٤اﻻﻘﺘﺮاح ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻻﺻﻄﻼح ،ﺗﺤﻗﻴﻖ :ﻘﺤﻄﺎن اﻠﺪوري ،ﺑﻐﺪاد،١٩٨٢ ،
ص.٢٨٨
ٔ
* اﻠﺟﺮﻳﺐ :ﻤﻗﺪار ﻤﻌﻟﻮم ﻤﻦ اﻻرض اﻠﻣﺰروﻋﺔ .واﻠﻌﺷﻴﺮ:اﻠﻗﺒﻴﻟﺔ ٔاو اﻠﺰوج.
واﻠﻗﺳﻄﺎس :اﻠﻣﻴﺰان ) ﻠﺳﺎن اﻠﻌﺮب(.
ٔ
وﻫﺐ،اﺑﻮ اﻠﺤﺳﻴﻦ اﻠﻛﺎﺗﺐ ،اﻠﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ وﺠﻮﻩ اﻠﺒﻴﺎن ،ﺗﺤﻗﻴﻖٔ :اﺣﻣﺪ
) (٥ﺑﻦ
ﻤﻄﻟﻮب ،ﺑﻐﺪاد ،١٩٦٧ ،ص.٦٤
) (٦اﻠﺟﺮﺠﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎﻫﺮ اﻠﺟﺮﺠﺎﻧﻲٔ ،اﺴﺮار اﻠﺒﻼﻏﺔ ،دار اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت،
 ، ١٩٨٢ص٣٠٣
ٔ
ٔ
) (٧ﺑﻦ ّ
ﺣﻴﺎن،ﺠﺎﺑﺮ ،رﺴﺎﻠﺔ اﻠﺤﺪود ،ﺿﻣﻦ) :ﻋﺒﺪ اﻻﻤﻴﺮ اﻻﻋﺳﻢ( ،اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ
اﻠﻔﻟﺳﻔﻲ ﻋﻨﺪ اﻠﻌﺮب ،ﺑﻐﺪاد ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻔﻛﺮ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،١٩٨٣ ،ص.١٦٥
ٔ
) (٨اﻠﻛﻨﺪئ ،اﺑﻮ ﻳﻌﻗﻮب ،رﺴﺎﻠﺔ اﻠﺤﺪود واﻠﺮﺴﻮم ،ﺿﻣﻦ )اﻻﻋﺳﻢ( ،ص.١٨٩
ﺣﺪ ّ
) (٩اﺑﻦ ﺴﻴﻨﺎ ،اﻹﺸﺎرات واﻠﺘﻨﺒﻴﻬﺎت " ّ
اﻠﺤﺪ".
ٔ
)ّ (١٠
اﻠﻐﺰاﻠﻲٔ ،اﺑﻮ ﺣﺎﻤﺪ ،رﺴﺎﻠﺔ اﻠﺤﺪود ،ﺿﻣﻦ) :اﻻﻋﺳﻢ( ،ص.٢٦٦
) (١١ﺑﻦ ﺠﻌﻔﺮ ،ﻘﺪاﻤﺔ ،ﻧﻗﺪ اﻠﺷﻌﺮ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ :ﻜﻣﺎل ﻤﺼﻄﻔﻰ ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺨﺎﻧﺟﻲ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة  ، ١٩٧٨ ،ص.٢٤-٢٣
) (١٢اﻠﺒﻮﺸﻴﺨﻲ ،اﻠﺷﺎﻫﺪ ،ﻤﺼﻄﻟﺤﺎت ﻧﻗﺪﻳﺔ وﺑﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎب اﻠﺒﻴﺎن ّ
واﻠﺘﺒﻴﻦ
ٓ
ﻠﻟﺟﺎﺣﻆ ،ﻤﻗﺪﻤﺔ ٔاﻤﺟﺪ اﻠﻄﺮاﺑﻟﺳﻲ ،دارا ﻻﻓﺎق اﻠﺟﺪﻳﺪة ،ﺑﻴﺮوت، ١٩٨٢،
ص.١٠
ٔ
) (١٣ﻋﺒﺎس،إﺣﺳﺎن ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻨﻗﺪ اﻻدﺑﻲ ﻋﻨﺪ اﻠﻌﺮب ،دار اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ،ط ،١ﺑﻴﺮوت،
 ،١٩٨٦ص.٢٨-٢٧
) (١٤ﻧﺎﺻﻒ،ﻤﺼﻄﻔﻰ ،اﻠﻨﻗﺪ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،ﺴﻟﺳﻟﺔ ﻋﺎﻠﻢ اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ،
ٓ
اﻠﻛﻮﻳﺖ،اذار  ، ٢٠٠٠ص.٢٠
اﻠﻌﺪد،
ٔ
) (١٥ﻋﺒﺎس ،إﺣﺳﺎن ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻨﻗﺪ اﻻدﺑﻲ ﻋﻨﺪ اﻠﻌﺮب ،ص.٣٠

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ٔ
ٔ
ﻳﻬﻣﻨــﻲ ﻫﻨــﺎ رﺻــﺪ اﺑــﺮز ﻤﻼﻤــﺢ ﻫــﺬﻩ )اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻴﺔ( ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻩ اﻠﻨﻗــﺪ اﻻدﺑــﻲ.
ٓ
ٔ
وﻫﻨ ــﺎ اﺸ ــﻴﺮ إﻠ ــﻰ ﺠﻬ ــﻮد ﻋﺒﺪاﻠﺳ ــﻼم اﻠﻣﺳ ــﺪي ﻓ ــﻲ ﺗﺤﺪﻳ ــﺪ اﻠﻴ ــﺎت ﺻ ــﻴﺎﻏﺔ
ٔ
اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ ﺑﻣــﺎ اﺴــﻣﺎﻩ ﺑﺎﻠﺜﻮاﺑــﺖ اﻠﻣﻌﺮﻓﻴــﺔ اﻠﻣﻄﻟﻗــﺔ  ،واﻠﻨــﻮاﻤﻴﺲ اﻠﻟﻐﻮﻳــﺔ
ٔ
اﻠﻌﺎﻤـ ــﺔ واﻠﻣﺳ ــﺎﻠﻚ اﻠﻨﻮﻋﻴـ ــﺔ اﻠﺨﺎﺻ ــﺔ "ﻓﺎﻤ ــﺎ اﻠﺜﻮاﺑـ ــﺖ اﻠﻣﻌﺮﻓﻴـ ــﺔ ﻓﺘﺘﺼـ ــﻞ
ﺑﻄﺒﻴﻌ ـ ــﺔ اﻠﻌﻼﻘ ـ ــﺔ اﻠﻣﻌﻗـ ـ ــﻮدة ﺑ ـ ــﻴﻦ ﻜـ ـ ــﻞ ﻋﻟ ـ ــﻢ ﻤـ ـ ــﻦ اﻠﻌﻟ ـ ــﻮم وﻤﻨﻈﻮﻤﺘـ ـ ــﻪ
ٔ
اﻻﺻ ــﻄﻼﺣﻴﺔ  ،واﻤ ــﺎ اﻠﻨ ــﻮاﻤﻴﺲ اﻠﻟﻐﻮﻳ ــﺔ اﻠﻌﺎﻤ ــﺔ ﻓﺘﻗﺘﻀ ــﻲ ﺗﺤﺪﻳ ــﺪ ﻧﻮﻋﻴ ــﺔ
اﻠﻟﻐـﺔ اﻠﺘــﻲ ﻧﺘﺤــﺪث ﻋـﻦ ﻘﻀــﻴﺔ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ ﺿــﻣﻦ داﺋﺮﺗﻬـﺎ  ،وﻤــﺎ ﺗﺨــﺘﺺ ﺑــﻪ
ٔ
ٔ
ٓ
ﻤــﻦ ﻓــﺮوق ﺗــﻨﻌﻛﺲ ﻋﻟــﻰ اﻠﻴــﺎت ﺻــﻴﺎﻏﺔ اﻻ ﻠﻔــﺎظ ﺿــﻣﻨﻬﺎ ،واﻤــﺎ اﻠﻣﺳــﺎﻠﻚ
اﻠﻨﻮﻋﻴﺔ  ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻨـﻲ ﺑﻬـﺎ ﻤﺟـﺎل اﻻﺧﺘﺼـﺎص اﻠﻣﻌﺮﻓـﻲ اﻠـﺬي ﻧﺘﻨـﺎول ٓاﻠﻴﺎﺗـﻪ
)(٢٤
اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎﻠﺪرس".
ٔ
ٔ
ّ
وﺗﺷ ـ ــﻴﺮ )اﻠﺜﻮاﺑ ـ ــﺖ اﻠﻣﻌﺮﻓﻴ ـ ــﺔ( إﻠ ـ ــﻰ ان اﻠﻌﻼﻘ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﻴﻦ اﻠﻨﻗ ـ ــﺪ اﻻدﺑ ـ ــﻲ
وﻤﻨﻈﻮﻤﺘــﻪ اﻻﺻــﻄﻼﺣﻴﺔ  ،ﻳﺷ ــﻮﺑﻬﺎ اﻠﻛـﺜﻴــﺮ ﻤ ــﻦ اﻠﺘﺷــﻮﻳﺶ واﻻﺿ ــﻄﺮاب،
وﻤــﻦ ﻤﻈــﺎﻫﺮ ذﻠــﻚ ﻤــﺎ ﻧﺟــﺪﻩ ﻤــﻦ اﺧــﺘﻼف ﻓــﻲ ﻜـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﺎت ﻓــﻲ
ٔ
ٔ
ﺻ ــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ اﻠﻔﻨﻴ ــﺔ او ﻓ ــﻲ ﻓﻬ ــﻢ ﻤﺤﺘﻮاﻫــﺎ ،وﻠﺳ ــﺖ اﺑ ــﺎﻠﻎ إذا ﻘﻟ ــﺖ إن ﻋﺒ ــﺎرة
ٔ
ٔ
)إﺸ ــﻛﺎﻠﻴﺔ اﻠﻣﺼ ــﻄﻟﺢ ( اﺻ ــﺒﺤﺖ ﻤ ــﻦ اﻠﻌﺒ ــﺎرات اﻠﻣﺎﻠﻮﻓـ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﺪراﺴ ــﺎت
اﻠﻨﻗﺪﻳ ــﺔ ،وﻻ ﻳﺨﻔ ــﻰ ٔان ﻫ ــﺬﻩ اﻹﺸ ــﻛﺎﻠﻴﺔ ذات ٔاوﺠ ــﻪ وﻠﺒﻮﺴ ــﺎت ﻤﺨﺘﻟﻔ ــﺔ،
ٔ
ﻓﻔ ــﻲ ﺑﻌـ ــﺾ اﻻﺣﻴـ ــﺎن ﻧﻟﻣـ ــﺲ ﻤﻼﻤﺤﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻠﺼـ ــﻴﺎﻏﺔ اﻠﻟﻐﻮﻳـ ــﺔ اﻠﺨﺎرﺠﻴـ ــﺔ
ﻠﻟﻣﺼ ـ ـ ــﻄﻟﺢ ﻜﻣ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻤﺼ ـ ـ ــﻄﻟﺤﺎت )اﻠﺮوﻤﺎﻧﻄﻴﻗﻴ ـ ـ ــﺔ  ،واﻠﺮوﻤﺎﻧﺘﻴﻛﻴ ـ ـ ــﺔ،
ٔ
واﻠﺮوﻤﺎﻧﺘﻴ ـ ــﺔ ،واﻠﺮوﻤﺎﻧﺳ ـ ــﻴﺔ( او )اﻠﻬﺪﻤﻴ ـ ــﺔ ،واﻠﺘﻔﻛﻴﻛﻴ ـ ــﺔ ،اﻠﺘﺷ ـ ــﺮﻳﺤﻴﺔ،
واﻠﺘﻗﻮﻳﻀﻴﺔ(ٔ ،وا ً
ﺣﻴﺎﻧﺎ ٔاﺧﺮى ﺗﺘﺟﻟﻰ ﻫـﺬﻩ اﻹﺸـﻛﺎﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻔﻬـﻮم اﻠﻣﺼـﻄﻟﺢ
ودﻻﻻﺗـﻪ اﻠﻣﻀـﻣﻮﻧﻴﺔ ﻜﻣـﺎ ﻓـﻲ )اﻠﺷـﻌﺮ اﻠﺤـﺮ( إذ إﻧـﻪ ﺗﺮﺠﻣـﺔ ﻠﺷـﻲء ٓاﺧـﺮ ﻏﻴــﺮ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠ ــﺬي اﻃﻟ ــﻖ ﻋﻟﻴ ــﻪ ﻓ ــﻲ ادﺑﻨ ــﺎ اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ ﻓ ــﻲ وﻘ ــﺖ ﻤــﻦ اﻻوﻘ ــﺎت .وﺴ ــﻴﻛﻮن
ﻠﻟﺒﺤــﺚ ﻤﺰﻳــﺪ ﻤــﻦ اﻠﻮﻘﻔــﺎت ﻤــﻊ ﺠﻮاﻧــﺐ إﺸــﻛﺎﻠﻴﺔ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ ﻓﻴﻣــﺎ ﻳﻟــﻲ ﻤــﻦ
ﻓﺼـﻮل .وﻘﺒـﻞ ٔان ﻧﺼـﻞ إﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﻠﺘﻔﺼـﻴﻼت ﻤـﻦ اﻠﻣﻬـﻢ ٔان ﻳﺟﻟـﻮ اﻠﺒﺤــﺚ
ً
ﻤﺰﻳﺪا ﻤﻦ اﻠﻨﻗﺎﺸﺎت اﻠﻣﺼﻄﻟﺤﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻠﻨﺎ ﺣﺟـﻢ اﻠﻌﻨﺎﻳـﺔ اﻠﺘـﻲ وﺠﻬﻬـﺎ
اﻠﺒــﺎﺣﺜﻮن اﻠﻣﻌﺎﺻــﺮون ﻠﻣﺳـ ٔـﺎﻠﺔ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ  ،اﻋﺘﻗـ ً
ـﺎدا ﻤــﻨﻬﻢ ﺑﺨﻄــﻮرة ﻫ ــﺬا
ٔ
اﻠﺟﻬ ــﺎز اﻠ ــﺬي ﻳﻌ ــﺪ )ﻠﻐ ــﺔ ﺸ ــﺎرﺣﺔ( اﻻﻤ ــﺮ اﻠ ــﺬي ﻳﻨﻗﻟ ــﻪ ﻤ ــﻦ داﺋ ــﺮة اﻠﻣﻔ ــﺮدة
اﻠﻮﺻــﻔﻴﺔ اﻠﺤﻴﺎدﻳــﺔ  ،إﻠــﻰ ﻜﻮﻧــﻪ ﺠﻬــﺎ ًزا ﻤﻔﻬﻮﻤﻴـ ًـﺎ ﻳــﺪﺧﻞ ﻓــﻲ ﺻــﻟﺐ ﻋﻣﻟﻴ ــﺔ
اﻠﻔﻬــﻢ وﻳﻮﺠﻬﻬــﺎ ﺑﺤﺳــﺐ ﺗﺤﻮﻻﺗــﻪ .وﻤــﻦ ٔاﺠــﻞ اﻠﺨــﺮوج ﻤــﻦ ٔاﻃــﺮ اﻹﻧﺷــﺎﺋﻴﺔ
واﻠﺘﻌﻣﻴﻣــﺎت اﻠﻣﻛــﺮرة ﻳﺷــﺎر إﻠــﻰ ﺗﺟﺮﺑــﺔ ﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻘــﺎم ﺑﻬــﺎ اﻠﺒﺎﺣــﺚ اﻠﺤــﺎﻠﻲ
ﻠﻔﺤــﺺ ﺛﻗــﺔ اﻠﻨﻗــﺎد واﻠﺪارﺴــﻴﻦ ﺑﺎﻠﺟﻬــﺎز اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻲ ﻓــﻲ اﻠﻨﻗــﺪ اﻠﺤــﺪﻳﺚ ،
اﻠــﺬي ﻳﻨﺒﻐــﻲ ٔان ﺗﻛــﻮن اﻠﻣﻌــﺎﺠﻢ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻴﺔ ﺧﻴــﺮ ﻤﻣﺜــﻞ ﻠــﻪ  ،وﺗــﺘﻟﺨﺺ
ٔ
اﻠﺘﺟﺮﺑـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺗﺘﺒ ـ ــﻊ ﻤ ـ ــﺪى ﺸ ـ ــﻴﻮع اﻻﻋﺘﻣ ـ ــﺎد ﻋﻟ ـ ــﻰ ﻤﻌ ـ ــﺎﺠﻢ اﻠﻨﻗ ـ ــﺪ اﻻدﺑ ـ ــﻲ
اﻠﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓـﻲ اﻠﺪراﺴـﺎت اﻠﻨﻗﺪﻳـﺔ  ،وﺑﺨﺎﺻـﺔ ّ
اﻠﻣﺤﻛﻣـﺔ  ،وذﻠـﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴـﺎر
ﻋﻴﻨـ ــﺔ ﻋﺷـ ــﻮاﺋﻴﺔ ﻤﻨﻬـ ــﺎ  ،ﻠﻨﺟـ ــﺪ ٔان اﻠﻌﺪﻳـ ــﺪ ﻤـ ــﻦ ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﺪراﺴـ ــﺎت اﻠﻨﻗﺪﻳـ ــﺔ
)ﻧﻈﺮﻳــﺔ وﺗﻄﺒﻴﻗﻴــﺔ( ﻻ ﺗﺮﺠــﻊ إﻠــﻰ ﻤﻌــﺎﺠﻢ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ اﻠﻨﻗــﺪي ﻓــﻲ ﻜـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ
ٔ
ٔ
اﻻﺣﻴــﺎن ،وﻫــﻮ اﻻﻤــﺮ اﻠــﺬي ﻳﺳــﺒﺐ ﻧﻮﻋــﺎ ﻤــﻦ اﻠﻔﻮﺿــﻰ اﻠﻣﻨﻬﺟﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻟــﻚ
اﻠﺪراﺴﺎت.
وﻫ ــﺬا – ﺑﻄﺒﻴﻌ ــﺔ اﻠﺤ ــﺎل – ﻳﺷ ــﻴﺮ إﻠ ــﻰ ﻤ ــﺪى ﻤ ــﺎ ﻳﻣﻛــﻦ ﻤﺼ ــﺎدﻓﺘﻪ ﻤ ــﻦ
ٔ
ﻤﻐ ــﺎﻳﺮة واﺧ ــﺘﻼف ﻓ ــﻲ ﻓﻬ ــﻢ اﻠﺪارﺴ ــﻴﻦ ﻠﻟﻣﺼ ــﻄﻟﺤﺎت اﻠﻣﺳ ــﺘﺨﺪﻤﺔ اﻻﻤ ــﺮ
اﻠﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﻤﺰﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﺘﺷﻮﻳﺶ واﻻﺿﻄﺮاب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﺳﻴﺎق.
وﻓﻴﻣ ــﺎ ﻳﺘﻌﻟ ــﻖ )ﺑ ــﺎﻠﻨﻮاﻤﻴﺲ اﻠﻟﻐﻮﻳ ــﺔ( ﻓﺈﻧﻨ ــﺎ ﻧﺘﺤ ــﺪث ﻋ ــﻦ ﻠﻐ ــﺔ اﻤﺘ ــﺎزت
ٔاﻧﻈﻣﺘﻬ ــﺎ )اﻠﺼ ــﻮﺗﻴﺔ واﻠﻨﺤﻮﻳ ــﺔ واﻠﺼ ــﺮﻓﻴﺔ واﻠﻣﻌﺟﻣﻴ ــﺔ( ﺑﻗ ــﺪرة ﻋﺎﻠﻴ ــﺔ ﻋﻟ ــﻰ
ٔ
اﺴ ـ ــﺘﻴﻌﺎب ﻓﻀ ـ ــﺎءات اﻠﺘﻄ ـ ــﻮرّ ،
وﺗﻣﺜ ـ ــﻞ ﻤﻨﺟ ـ ـ ـﺰات اﻻ ﻠﺳ ـ ــﻨﻴﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜـ ـ ــﺔ ،
وﺗﻄﺒﻴﻗ ــﺎت اﻠ ــﺬﻜﺎء اﻻﺻ ــﻄﻨﺎﻋﻲ  ،واﻠﺤﻮﺴ ــﺒﺔ ﻠﻣﺳ ــﺘﻮﻳﺎت اﻠ ــﺪرس اﻠﻟﻐ ــﻮي
ٔ
ﻜﺎﻓـ ــﺔ  ،وﻻ ﺴـ ــﻴﻣﺎ ﻧﻈﺎﻤﻬـ ــﺎ اﻠﻣﻌﺟﻣـ ــﻲ  ،ﺴـ ــﻮاء ﻓـ ــﻲ ﻤﻌـ ــﺎﺠﻢ اﻻ ﻠﻔـ ــﺎظ ٔ ،او
اﻠﻣﻌــﺎﺠﻢ اﻠﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ  ،ﺣﻴــﺚ " ٔاﺻــﺒﺢ ﻠﻟﻣﻌﺟــﻢ  ،ﻓــﻲ ﻤﺟــﺎل اﻠﻟﺳــﺎﻧﻴﺎت

اﻠﺤﺎﺴــﻮﺑﻴﺔ  ،ﻤﻮﻘــﻊ ﻤﺤـ ّ
ـﻮري  ،ﺑــﻞ ٔاﺻــﺒﺢ اﻠﻣﻌﺟــﻢ ﻤﻔﺘــﺎح اﻠﺪﻻ ﻠــﺔ وﻤﺤــﻮر
اﻠﺘﻮﻠﻴ ــﺪ اﻠﻟﻐ ــﻮي" ) (٢٥وﺴ ــﻨﺘﻌﺮف إﻠ ــﻰ ﻃ ــﺮق ﻫ ــﺬا اﻠﺘﻮﻠﻴ ــﺪ وﻓﻟﺳ ــﻔﺘﻪ ﻋﻨ ــﺪ
ٔ
ﻋـﺮض ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻠﺘـﺎﻠﻴﻒ ﻓــﻲ اﻠﻣﻌـﺎﺠﻢ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻴﺔ اﻠﻣﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺑﺎﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ
اﻠﻨﻗﺪي.
ّ ٔ
وإذا اﻧﺘﻗﻟﻨـﺎ إﻠــﻰ ﻤﻗﻮﻠـﺔ اﻠﻣﺳــﺪي اﻻﺧﻴـﺮة اﻠﺨﺎﺻــﺔ )ﺑﺎﻠﻣﺳـﺎﻠﻚ اﻠﻨﻮﻋﻴــﺔ(
ٔ
ﻓﻴﺟ ــﺪر ﺑﻨ ــﺎ اﻠﻨﻈ ــﺮ ﻓ ــﻲ ﻃﺒﻴﻌ ــﺔ اﻠﺤﻗ ــﻞ اﻠ ــﺬي ﻧ ــﺪرس ﻤﺼ ــﻄﻟﺤﺎﺗﻪ ،واﻋﻨ ــﻲ
ٔ
ٓ
اﻠﻨﻗ ــﺪ اﻻدﺑـ ــﻲ  ،ﻤـ ــﻦ زواﻳـ ــﺎ ﻤﺨﺘﻟﻔ ــﺔ  ،ﻧﻈﺮﻳـ ــﺔ وإﺠﺮاﺋﻴـ ــﺔ ،اﺧـ ــﺬﻳﻦ ﺑﻌـ ــﻴﻦ
ٔ
ٔ
اﻻﻋﺘﺒــﺎر ا ّن ﻫــﺬا اﻠﺤﻗــﻞ اﻠﻣﻌﺮﻓــﻲ ﻳﻌـ ّـﺪ ﻤــﻦ اﻜـﺜــﺮ ﺣﻗــﻮل اﻠﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺤـ ّـﺪﻳﺎ ﻠﻟﻣﺷــﺘﻐﻟﻴﻦ ﺑﺎﻠﻌﻣــﻞ اﻠﻣﺼــﻄﻟﺤﻲ  ،ﻓﻔــﻲ اﻠﻮﻘــﺖ اﻠــﺬي ﺗﺘﺳــﻢ ﻓﻴــﻪ
ٔ
ٔ
ﻤﻮﺿــﻮﻋﺎت اﻠﻌﻟــﻮم اﻻﺧــﺮى ﺑﺜﺒــﺎت ﻤﻟﻣــﻮس  ،ﻧﺟــﺪ ٔا ّن ﻤــﺎدة اﻠﻨﻗــﺪ اﻻدﺑــﻲ
وﻤﻮﺿ ــﻮﻋﻬﺎ ٔاﻻﺴﺎﺴ ــﻲ وﻫ ــﻮ " ٔاﻻدب " ﻳﺘﺳ ــﻢ ﺑﻣﻗ ــﺪار ﻜﺒﻴ ــﺮ ﻤ ــﻦ ّ
اﻠﺘﻐﻴ ــﺮ ،
ٔ
ٔ
وﺑﻗ ــﺪر واﻓ ــﺮ ﻤ ــﻦ اﻠﺜـ ـﺮاء اﻻﺴــﻟﻮﺑﻲ  ،واﻠﻼﺗﺟ ــﺎﻧﺲ اﻠﻣﻮﺿ ــﻮﻋﻲ ﻓ ــﻲ اﺑﻌ ــﺎدﻩ
اﻠﺜﻗﺎﻓﻴــﺔ واﻠﺤﻀــﺎرﻳﺔ واﻠﻔﻛﺮﻳ ــﺔ واﻠﺪﻳﻨﻴــﺔ  .وﻫــﻮ ﻤــﺎ ﻳﺟﻌ ــﻞ ﻤــﻦ اﻠﺼ ــﻌﻮﺑﺔ
ٔ
ٔ
ﺑﻣﻛ ــﺎن ان ﻧﻀ ــﺒﻂ ﻤﻔ ــﺮدات ﻫ ــﺬا اﻠﺤﻗ ــﻞ ﺿ ــﺒﻄﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴ ــﺎ  ،وان ﻧﺳ ــﻴﺮ ﻓ ــﻲ
ٔ
ﻤﺳــﺎﻠﻛﻪ اﻠﻨﻮﻋﻴ ــﺔ ﺴ ــﻴ ًﺮا ٓاﻤﻨ ـ ًـﺎ  .وﻠﻟﺘ ــﺪﻠﻴﻞ ﻋﻟ ــﻰ ذﻠ ــﻚ ﻳﻣﻛ ــﻦ ٔان ﻧ ــﺎﻧﺲ إﻠ ــﻰ
ٔ
ﻧﻗﺎش ﻤﻮﺠﺰ ﺣـﻮل ﻤﺼـﻄﻟﺢ " اﻠﻗﺼـﺔ " ﻫـﺬا اﻠﻨـﻮع اﻻدﺑـﻲ اﻠـﺬي ﻳﻮﺻـﻒ –
ٔ
ﻋــﺎدة – ﺑﻌــﺪم اﻻﺴــﺘﻗﺮار ،وﻋــﺪم اﻻ ﻜـﺘﻣــﺎل  ،وﺗﻌــﺪد اﻧﻣﺎﻃــﻪ اﻠﺒﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻠــﻪ
ٔ
اﻠﺘ ــﻲ ﺗﺳـ ــﺒﺐ – ﻓـ ــﻲ ﻜـﺜﻴـ ــﺮ ﻤـ ــﻦ اﻻﺣﻴـ ــﺎن – إﺸـ ــﻛﺎﻻت ﻓـ ــﻲ اﻠﻔﻬـ ــﻢ ﺗﺮﺑـ ــﻚ
اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ .
-----------------------------------------------------

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣٩

دراﺳﺎت

) (١٦ﺣﺎﻓﻆ،ﺻﺒﺮي ،ﻘﺮاءة اﻠﺨﻄﺎب اﻠﻨﻗﺪي واﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻠﻨﻗﺪﻳﺔٔ :او ﻤﺳﻴﺮة ﻤﻦ
ّ
اﻠﺘﻗﻄﻊ إﻠﻰ اﻻﺴﺘﻣﺮارﻳﺔ ،ﻤﺟﻟﺔ ﻓﺼﻮل،ع ،٢٠٠٧ ،٧٠ص .٢٠٣
ٔ
) (١٧ﻤﻄﻟﻮب ،اﺣﻣﺪ  ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﻨﻗﺪ اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﻗﺪﻳﻢ ،ط ،١دار اﻠﺷﺆون اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ
اﻠﻌﺎﻤﺔ ،ﺑﻐﺪاد  ، ١٩٨٩ ،اﻠﻣﻗﺪﻤﺔ .٢٦/١
) (١٨اﻠﻣﻮﺴﻰ ،ﻧﻬﺎد  ،ﻘﻀﺎﻳﺎ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺤﺪﻳﺚ  :ﻤﺜﻞ ﻤﻦ اﻠﺤﻮار ﺑﻴﻦ
اﻠﺷﺮق واﻠﻐﺮب  ،ﺿﻣﻦ )ﻤﻦ اﻠﺼﻣﺖ إﻠﻰ اﻠﺼﻮت(  ،ﺗﺤﺮﻳﺮ  :ﻤﺤﻣﺪ ﺸﺎﻫﻴﻦ
 ،دار اﻠﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺑﻴﺮوت  ،ط ، ٢٠٠٠ ، ١ص ص.٢٨٦-٢٨٥
ٔ
) (١٩اﻻﺴﺪ ،ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ،ﺗﺤﻗﻴﻗﺎت ٔادﺑﻴﺔ ،ﻤﻨﺷﻮرات ٔاﻤﺎﻧﺔ ﻋﻣﺎن، ٢٠٠٦ ،
ص.٣٦
) (٢٠ﻋﺒﺎس ،إﺣﺳﺎن ،ﺗﻮﺠﻴﻪ اﻠﻨﻗﺪ ٔاﻻدﺑﻲ ﻠﻟﻔﻛﺮ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﺿﻣﻦ )ﻤﻦ اﻠﺬي ﺴﺮق
ٔ
اﻠﻨﺎر( :ﺧﻄﺮات ﻓﻲ اﻠﻨﻗﺪ واﻻدب ،ﺠﻣﻊ وﺗﻗﺪﻳﻢ  :وداد اﻠﻗﺎﺿﻲ ،اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ ،ﺑﻴﺮوت١٩٨٠ ،م ،.ص.٢٥
ٔ
) (٢١اﻧﻈﺮٔ :اﻤﻴﻦٔ ،اﺣﻣﺪ  ،ﻘﺼﺔ اﻻدب ﻓﻲ اﻠﻌﺎﻠﻢ  ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻨﻬﻀﺔ ﺑﻣﺼﺮ،
ٔ
 ،١٩٥٥ج ،١ص .٢وﻃﻪ ﺣﺳﻴﻦ ،ﺧﺼﺎم وﻧﻗﺪ ،دار اﻻﻧﺪﻠﺲ ،ﺑﻴﺮوت ،
 ،١٩٧٧ص.٢١٢
ٔ
) (٢٢ﻋﺒﺪا ﻠﻣﻄﻟﺐ ،ﻤﺤﻣﺪ  ،ﺑﻨﻴﺔ اﻠﺘﺤﻮل اﻠﺒﻼﻏﻲ ،ﻋﻼﻤﺎت ،اﻠﻨﺎدي اﻻدﺑﻲ،
ﺠﺪة  ،ج ، ٨م ، ١٩٩٣ ، ٢ص.١٩٨
ٔ
) (٢٣ﻠﻟﻣﺰﻳﺪ اﻧﻈﺮّ :
ﺣﻟﻣﻲ،اﺴﺲ اﻠﻣﺼﻄﻟﺤﻴﺔ ،ﻋﻼﻤﺎت ،اﻠﻨﺎدي
ﻫﻟﻴﻞ ،ﻤﺤﻣﺪ
ٔ
اﻻدﺑﻲ ،ﺠﺪة  ،ج ، ٨م ، ١٩٩٣ ، ٢ص ص .٢٩٦-٢٨١واﻠﺰﻳﺪي
ٔ
،ﺗﻮﻓﻴﻖ ،ﺗﺎﺴﻴﺲ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻠﻨﻗﺪﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،ص
ص.١٧٢-١٧١
) (٢٤اﻠﻣﺳﺪي ،ﻋﺒﺪا ﻠﺳﻼم ،اﻠﻣﺼﻄﻟﺢ اﻠﻨﻗﺪي ٓواﻠﻴﺎت ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ،ﻋﻼﻤﺎت،
ٔ
اﻠﻨﺎدي اﻻدﺑﻲ ،ﺠﺪة ،ج ، ٨م ، ١٩٩٣ ، ٢ص.٥٤
) (٢٥اﻠﻣﻮﺴﻰ ،ﻧﻬﺎد ،اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ :ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻠﻟﺳﺎﻧﻴﺎت
اﻠﺤﺎﺴﻮﺑﻴﺔ ،اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﻨﺷﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،ط٢٠٠٠ ، ١م ،
ص.٢٥٢

ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ
ﻣﺪرﺳــﺔ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮھــﺎب اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ
ﻟﻠﺒﻨﯿﻦ ھﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺤـﺖ إﺷـﺮاف
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻗﻄـﺮ ،وﺗـﺪرس
طﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮواح أﻋﻤﺎرھﻢ
ﺑﯿﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ .وھـﻲ
إﺣﺪى اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘـﻲ ﺑـﺪأت ﺗﺰدھـﺮ
ﺑﮫـﺎ ﻗﻄــﺮ ﻓـﻲ ظــﻞ ﻗﯿـﺎدة ﺳــﻤﻮ أﻣﯿـﺮ اﻟــﺒﻼد
اﻟﻤﻔﺪى ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﺔ آل ﺛﺎﻧﻲ ﺣﻔﻈـﻪ ﷲ
ورﻋــﺎه .وﺗﻘــﻊ اﻟﻤﺪرﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻣﻌﯿــﺬر
اﻟﺠﻨــﻮﺑﻲ ) ﺟﻨــﻮب ﻏــﺮب اﻟﺪوﺣــﺔ( وﺗﺴــﻌﻰ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺬ أن ﺗﺄﺳﺴـﺖ ﻓـﻲ ﻋـﺎم ٢٠٠٢
وﺑﺪأ اﻟﻄﻼب اﻟﺪوام ﻓﯿﮫﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﺷﮫﺮ ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻋﺎم  ٢٠٠٣إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄــﻼب ﻋﻠﻤﯿــﺎ وﻋﻤﻠﯿــﺎ وﺗــﺆھﻠﮫﻢ
أﺧﻼﻗﯿــﺎ وﺳــﻠﻮﻛﯿﺎ وأﻛﺎدﻳﻤﯿــﺎ وﻣﮫﻨﯿــﺎ ﻟﯿﻜﻮﻧــﻮا
ﺟﯿﻼ ﺻـﺎﻟﺤﺎ ﻳﺴـﺘﻄﯿﻊ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ ذاﺗـﻪ،
واﻟﻤﺴـﺎھﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﺑﺘﻄـﻮﻳﺮ وﺗﺨـﺪﻳﻢ وطﻨــﻪ
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒـﺮ ﺑﯿﺘـﻪ اﻟﻜﺒﯿـﺮ .وﻗـﺪ ﺗﻌﺎﻗـﺐ ﻋﻠـﻰ
إدارﺗﮫﺎ أرﺑﻌـﺔ ﻣـﺪراء ھـﻢ ﻳﻌﻘـﻮب اﻟﺴـﮫﻼوي
وﻋﺒــﺪﷲ دﺳــﻤﺎل اﻟﻜــﻮاري وﻧﺎﺻــﺮ ﻋﯿﺴــﻰ
اﻟﻤﻌﺎﺿﯿﺪ وﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻜﻮاري.

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻄﻮر:

ﺹ.ﺏ  ٤٥٥٢٠ﻗﻄﺮ -ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ

mbwschool@yahoo.com

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

•PHD Arabic Language, UNIV. of JORDAN, 2009.
•PHD Arabic Language, CAIRO 2001.
•MS Arabic language, YARMOUK UNIV. 1991.
•Bach. Arabic Language& Education, YARMOUK
UNIV.1988.
•Member of Arab network for Open& Distance.
•Member of Jordanian writers Association.

www.mbwschool.com
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٤٠

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﻌـﺮﺑﻴـﺔ
”ﻟﻐﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ“

د .ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺤﻔﻞ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
محم ـ ـ ــد محف ـ ـ ــل ،العربي ـ ـ ــة :لغ ـ ـ ــة وكـتاب ـ ـ ــة -.دوري ـ ـ ــة ك ـ ـ ــان
التاريخية -.العدد السابع؛ مارس  .٢٠١٠ص.٤٥ – ٤١
)(www.historicalkan.co.nr

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

رئيس تحرير
مجلة دراسات تاريخية  -جامعة دمشق
عضو مجمع اللغة العربية )دمشق(
الجمهورية العربية السورية

اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ٔ
ٔ
ال حاجة بنـا إلـى القـول بانـه ال لغـة بـال مجتم ٍـع ،كمـا انـه ال وجـود
ٔ ٔ
لمجتم ــع بغي ــر لغ ـ ٍـة ،وم ــن نافل ــة الق ــول ايض ـ ًـا ان نق ـ ّـر َر الص ــعوبات الت ــي
تعت ــرض سـ ــبيل البـ ــاحثين وذوي االختصـ ــاص ،لمعرفـ ــة تـ ــاريخ ومكـ ــان
ٔ
وكيفيــة نشــوء "اللغــة االولــى" لبنــي البشــر .فهــذا لــيس قصــدنا وال مجــال
ٔ ٔ
لــذلك فــي عجالتنــا هــذه ،متغاضــين عــن اهــواء اولئــك الــذين اهتــدوا بمــا
جاء في التوراة) ،سفر التكوين ،اإلصحاح الحادي عشر(:
واحدة ً
وكالما ً
" -١وكانت ٔاالرض كلها ً
لغة ً
واحدا.
ٔ
ً ٔ
ٔ
 -٢وكان انهم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في ارض شنعار فاقـاموا
هناك.
ً ً ٔ
 -٣وقالوا تعالوا نبني لنا مدينة وبرجا راسه إلى السماء...
َ
 -٤فنزل ّ
المدينة َ
الرب َ
والبرج..
لينظر
الرب هاهم ٌ
 -٥وقال ّ
شعب واحد ولجميعهم لغة واحدة..
ُ
بعض...
 -٦هل ّ ّم نهبط ونبلبل هناك لغتهم حتىٔ ال يفهم بعضهم لغة ٍ
 -٧فبددهم ّ
الرب من هناك على وجه االرض كلها..
ٔ
َ َْ
ٔ
ّ
َ
َ
ُ
َّ
 -٨ولذلك ُس ِّميت بابل الن ّ
الرب هناك بلبل لغة االرض ك ِلها."..
ٔ
ٔ
ال تعليــق لنــا علــى مــا جــاء اعــاله!! ..مــع العلــم بــان اســم بابــل ال
ٓ
ٔ
يعنــي فــي اال كديــة -البابليــة واالراميــة الحقـ ًـا "بــاب إيلــو /بــاب إيــال " ســوى
ٔ
)ب ــاب إي ــل= ب ــاب ﷲ"( وإي ــل كم ــا نعل ــم ه ــو رب االرب ــاب ف ــي اله ــالل
الخصــيب ،فــي إحــدى الح َقــب ،ومــن هنــا ٔاالســماء ّ
المركبــة :اســماعيل،
ِ
جبرائي ــل ،عزرائي ــل ،اسـ ـرافيل ،ال ــخ ...ول ــدينا ف ــي الض ــاحية الجنوبي ــة
لدمشق بلدة " ّ
ببيال" بمعنى )باب ﷲ(.
لــم يكــن هــدفنا مــن هــذه َ
اللفتــة االشــتقاقية الســم بابــل ،ســوى
التمهيد لما سنالحظه ً
تشابه ّ
جلي واضح ،بين اللغـة العربيـة،
الحقا من
ٍ
ٔ
ٓ
ٔ
كمـا ادركناهـا فـي االدب الجـاهلي وفـي الخطـاب القرانـي فيمـا بعـد ،إضــاف ًة
لم ـ ــا نج ـ ــده ف ـ ــي مختل ـ ــف وث ـ ــائق الحض ـ ــارة ّ
اليمني ـ ــة والنق ـ ــوش القديم ـ ــة
) ّ
ثموديــةّ ،
لحيانيــة ،صــفائية ،وقــال الــبعض صـ ّـفوية( وجميعهــا بــالقلم
ٔ
المســند ،اي بــالتراث اللغــوي لشــبه الجزيــرة العربيــة قبــل اإلســالم؛ هــذا
مــن ناحيــة ،وب ــين لغــات بــالد الراف ــدين والشــام ووادي النيــل ،إضـ ً
ـافة
ٔ
لشــمال إفريقيــة ،تلــك اللغــات واللهجــات التــي اطلــق عليهــا الــبعض اســم
اللغات "الحامية-السامية".
ٔ
ّٓ
ٔ
ٔ
اعلن نف ٌـر ان السـريانية هـي لغـة "اإلنسـان االول" واحـتج اخـرون
ٔ
ٔ
على ذلـك زاعمـين انهـا العبريـة -مـع العلـم بانـه ال كيـان ل ـ "عبريـة قديمـة"
ٓ
ٔ ٓ
ٔ
خارج دائرة اللغتين الكنعانية واالرامية ،واكـد اخـرون انهـا العربيـة؛ بـل
شـطت مخيلــة هـذا الفريــق ٔاو ذاك ،عنــدما زعمـوا ٔان لغــة ٔاهـل ّ
الجنــة هــي
ٔ
هذه او تلك!!
ٔ
غن ـ ٌّـي ع ــن البي ــان ان ش ــتى ه ــذه ال ــدعاوى ال عالق ــة له ــا بمنط ــق
ٔ
االم ــور ،وتدحض ــها مختل ــف الدراس ــات اللغوي ــة المقارن ــة .وال مج ــال لن ــا
ٔ
لالســتغراق فــي الحــديث حــول ذلــك .ولكــن ال بــاس مــن ذكـر بعــض هــذه
ٔ
ٔ
الدراسـات ،إذ مــن البـديهي ان يطمــح الـبعض إلــى متابعـة هــذه النقطــة او
ٔ
تلك ،وهذا امر مفهوم.
قال البعض ،إن اإلشارات والرموز التـي ّ
ظلـت الوسـيلة الوحيـدة
للتف ــاهم ل ــدى الجماع ــات البدائي ــة ،حت ــى مطل ــع قرنن ــا ه ــذا) ،مجاه ــل
ٔ
ٔ
اقيانوســية وافريقيــة الــخ ،(....والتــي نالحظهــا فــي الطفــل قبــل ان يــتعلم
ٔ
الكــالم ،تعطينــا فكــرة تقريبيــة عــن وســيلة التفــاهم االولــى لــدى الكائنــات
ٔ
ٔ
البدائي ــة ‘،وبع ــد اإلش ــارات ه ــذه ج ــاءت االص ــوات فالكلم ــات :احادي ــة
ٔ
ٔ
الصوت او ثنائيته الخ ...ثم كانت اللغة؛ والحالة هذه ،فاللغة اص ًـال هـي
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ٔاصوات وليست كلمات ،والكلمة ٌ
صوت يرمـز إلـى معنـى ،وكـتابـة الكلمـة
ٔ
رسـ ٌـم يرمــز إلــى هــذا الصــوتً ،
إذا فالصــوت هــو االصــل .جــاء فــي القــاموس
المحـ ــيط )الفيـ ــروز ٓابـ ــادي(" :واللغـ ــة ٔاصـ ـ ٌ
ـوات ّ
يعبـ ــر بهـ ــا كـ ـ ُّـل قـ ـ ٍـوم عـ ــن
ٔاغراضــهم" .ويضــيف ابــن منظــور فــي مــادة "لغــا"ّ ...." :
واللغـ ُـةِّ ،الل ْسـ ْـن،
ٔ
وح ُّدها ٔانها ٔا ٌ
َ
قوم عن اغراضهم."...
صوات ُي ِّعبر بها ُّكل
ٍ
ٔ
ٔ
ّ
ونلخ ـ ــص فقرتن ـ ــا ه ـ ــذه بم ـ ــا قالـ ــه )االس ـ ــتاذ احمـ ــد عب ـ ــد ال ـ ــرحيم
ٔ
ٔ
الســائح( ..." :وقــد يصــعب علــى الباحــث معرفــة متــى وايــن وكيــف بــدات
ٔ
ٔ
ٔ
اللغــة ،إال اننــا ال نعــدو الصــواب ،إذا قلنــا :إنهــا بــدات عنــدما تكونــت اول
ٔ
جماعــة إنســانية فــي هــذا الوجــود ،وال نعــدو الصــواب ايضـ ًـا إذا قلنــا :إن
ٔ ٔ
الجماعة اإلنسانية االولى -اي ًـا كـان طابعهـا -عنـدما تكونـت صـحبت معهـا
ٔ
مشاكلها الخاصة ،الناتجة عن عالقات االفراد بعضـهم بـبعض ،والناتجـة
عن عالقة اإلنسان بالبيئة والطبيعة.
وفي سبيل البحث عن حـل لتلـك المشـاكل الجديـدة فـي نوعهـا،
ّ
ٔ
تول ــد النشــاط اإلنســاني فــي اســتخدام الصــوت ،لتكــوين الف ــاظ لغوي ــة،
ٔ
بدائية الطابع ،واإلنصـات لتلـك االصـوات ،بمـا يتبعـه مـن مسـلك ذهنـي
لفهــم م ــدلولها اللفظــي ع ــن طري ــق ٔاالذنّ .
تجس ــد هــذا النش ــاط اإلنس ــاني
ٔ
ّ
المتمي ــز م ــن كائن ــات الطبيع ــة االخ ــرى ،ف ــي ص ــيحات موس ــيقية ،ت ــومي
ّ
بمعـ ٍـان ســحرية ،تختلــف فــي دالئلهــا بــاختالف موســيقاها ..بــذلك تكــون
ٔ
العنصر االساسي للبيئة الثقافيـة الخاصـة باإلنسـان وحـده ..وليسـت علـى
ٔ
ه ــذا االس ــاس ،البيئ ــة الت ــي يحي ــا فيه ــا اإلنس ــان ،يعم ــل ويبح ــث مادي ــة
ٔ
ٔ
فقــط ،بــل ثقافيــة كــذلك ،فافعــال اإلنســان وكيفيــة ادائــه لهــا ،ال تتوقــف
ٔ
على التكوين العضوي لجسده فقط ،بل البيئـة واإلنسـان يتـاثران كـذلك
بمؤثرات تراثه الثقافي المنبث فـي التقاليـد والـنظم االجتماعيـة والعـادات
ٔ
واالهــداف والمعتقــدات التــي تحملهــا ٔاال لفــاظ اللغويــة .فــي ّ
طيهــا وتــوحي
بها.
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻧﺘﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮي
ٔ
ٔ
مــن االمــور المقـ ّـررة حاليـ ًـا -فــي الدراســات الجامعيــة واال كاديميــة-
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
والخاصــة باصــل الشــعوب والســنها ،انــه ال يمكــن ان نقــيم عالقــة مطلقــة
ٔ
ٔ
بين االصل العرقي لشعب مـا ،وبـين اللغـة التـي ينطـق بهـا ،ويمكننـا ان
ٔ
نتـ ــيقن مـ ــن ذلـ ــك ،بـ ــدالئل وشـ ــواهد قديمـ ــة وحديثـ ــة ،إذ نجـ ــد اقوامـ ـ ًـا
ٔ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
ٔ
وشـ ً
ـعوبا تهجــر الســنتها االصــلية ،لمصــلحة الســن اقــوام اخــرى ،الســباب
ٔ
ٔ
ً
سياســية او اقتصــادية او دينيــة الــخ ....فمــثال اللغ ـة ّ
الحوريــة انــدثرت فــي
سورية ،بعد زوال سلطان الدولة الميتانيـة ،فـي نهايـة القـرن الرابـع عشـر
ٓ
)ق.م( ،لمصــلحة لغــة الســكان المحليــين .الكنعانيــة فاالراميــة .وكــذلك
ٔ
ُّ
الفلستينيون) ،(١وهم من اقـوام شـعوب البحـر) ،(٢فبعـد اسـتقرارهم علـى
الشــريط الكنعــاني الجنــوبي ،هجــروا لغــتهم لمصــلحة الكنعانيــة ،وكــذلك
ٔ
ٔ
اولئك الذين اطلقوا عليهم اسم االسرائيليين القدماء فـاليهود فيمـا بعـد،
منذ تسللهم إلى فلسطين ،بعد القـرن الثـاني عشـر )ق.م( ومـرو ًرا بالسـبي
ٓ
االشـ ـ ــوري ) ٧٢١ق.م( فالبـ ـ ــابلي بمرحلتيـ ـ ــه ) ٥٨٦/٥٩٧ق.م( وانتهـ ـ ــاء
ٔ
ٔ
بتشريدهم النهـائي علـى يـد الرومـان )عـام ١٣٥م( ....امـا بالنسـبة لالزمنـة
ٔ
الحديثـ ــة والمعاصـ ــرة ،فالشـ ــواهد عل ـ ــى ذلـ ــك وافـ ــرة متنوعـ ــة :فـ ــاالقوام
ٔ
والشــعوب التــي تنطلــق اليــوم باإلســبانية والبرتغاليــة فــي مختلــف انحــاء
ٔ
ٔ
ٔ
امريكة الجنوبية ،ال حصر الصولها العرقية ،ونحـن نعلـم ان االسـبانيين
والبرتغ ــاليين ق ــد ش ــرعوا ف ــي اس ــتعمار الع ــالم الجدي ــد -الس ــيما القس ــم
الجنوبي منه -منذ مطلع القرن السادس عشر.
ٔ
وش ــاع اس ــتعمال ه ــاتين اللغت ــين ،ذات االص ــل الالتين ــي ،ب ــين
ٔ
ســكان امريكــة الجنوبيــة ،إلــى درجـ ٍـة كبيــرة ،ممــا جعــل الــبعض يطلــق

ٔ
ٔ
اس ــم "امريك ــة الالتيني ــة" عل ــى القس ــم الجن ــوبي م ــن الق ــارة االمريكي ــة،
وماقيــل عــن الشــعوب الناطقــة باالســبانية والبرتغاليــة ينطبــق علــى بعــض
ٓ
ٔ
ٔ
االقــوام االفريقيــة واالســيوية التــي اعتمــدت اللغــة الفرنســية او االنكليزيــة
لغة رائجة لها ،مع احتفاظها ٔا ً
حيانا )كالهند ً
مثال( بلهجاتها القومية.
تنتســب لغتنــا "العربيــة الفصــحى" إلــى تلــك المجموعــة اللغويــة،
ْ
التي ُٔاط ِلق عليها تجاو ًزا اسـم "اللغـات السـامية" .وهـي اللغـات واللهجـات
ٔ
ٔ
التـي ّ
تكونــت فــي مختلــف اصــقاع وطننــا العربــي القــديم اعتبــا ًرا مــن اال لــف
ٔ
ً
ّ
الرابــع )ق.م( .واول مــن نــادى بالنظريــة الســامية بــدءا مــن عــام ، ١٧٨١
ً ٔ
ـباب سياســية /كهنوتيــة -علــى
الباحــث النمســاوي شلوتســر معتمــدا -السـ ٍ
ٔ
ماجــاء فــي )ســفر التكــوين ،اإلصــحاح العاشــر( ،ومــن يقـرا هــذا اإلصــحاح
ٔ
يالح ــظ مباش ـ ًـرة ٔان كات ــب ال ـ ّ
ـنص ُي ّ
قس ــم الش ــعوب واالق ــوام العتب ــارات
ٔ
ٔ
ٔ
سياسيةّ ،
السيما موقفها من اهل التـوراة ،ومـن االمثلـة علـى ذلـك ،انهـم
ًٔ
ٔ
اخرج ــوا الكنع ــانيين م ــن دائ ــرة "الش ــجرة الس ــامية"؛ علم ــا ان مختل ــف
ٔ
الدراســات المقارنــة قــد اظهــرت الصــالت الجوهريــة والوشــائج المطلقــة،
التي ّ
تشد الكنعانية إلى غيرهـا مـن لغـات مشـرقنا العربـي القـديم .ثـم جـاء
بعــد شلوتســر مــن عمــل علــى تــرويج هــذه التســمية وفــي مقــدمتهم العــالم
الفرنس ــي )إرِن ْس ــت ِرَن ـان( ،ب ــل راح "يفلس ــفها" عرقي ـ ًـا ،خدم ــة للمدرس ــة
االستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر.
ٔ
ـباب علمي ٍـة
نحن نرفض جازمين نظرية "التسمية السـامية" ،الس ٍ
محضة ،ولدوافع سياسية وقومية:
ٔا ً
وال :فمن الناحية العلميـة ،دحضـت مختلـف الدراسـات العرقيـة
ٔ ٔ
واإلناسـ ـ ـ ـ ــية )انثروبولوجي ـ ـ ـ ـ ــة( نظريـ ـ ـ ـ ــة وحـ ـ ـ ـ ــدة الس ـ ـ ـ ـ ــاللة او االص ـ ـ ـ ـ ــل
ٔ
ٔ
 MONOGENISME/ MONOGENISMبمعنـى ان مختلـف افـراد
شعب
واحد).(٣
شيخ ٔ ٍ
ٍ
ماينحدرون من ٍ
ٔ
ٔ
ً
ثانيـ ــا :التسـ ــمية ذات اصـ ــل تـ ــوراتي -كمـ ــا ذكرنـ ــا اعـ ــاله -كمـ ــا ان
ٔ
االستشـراق الغربــي قــد "ابتــدعها" ّ
ـباب سياســية /مذهبيــة،
وروجهــا ،السـ ٍ
ٔ
ٔ
لم تعد خافية على احد ،وذلك في اوج اندفاع االستعمار الغربي ،وقبـل
ٔ
ٔ
ـرن تقريبـ ًـا مــن انعقــاد المــؤتمر الصــهيوني االول .كمــا اننــا اكـتوينــا كافيـ ًـا
قـ ٍ
ٔ
ً
َ
برعونــة ســالح :ســامية /الســامية ،وإضــافة لهــذا وذاك ،ال نجــد اث ـرا لهــذه
ٔ
التسمية في مؤلفات علمائنـا وشـيوخنا االوائـل؛ ومـا نق ّـرره هنـا ،قـد َن َّب ْهنـا
إليــه منــذ ربــع قــرن تقريبـ ًـا فــي ّ
المقدمــة التاريخيــة لكـتابنــا )المــدخل إلــى
ٓ
اللغــة االراميــة( ،المقـ ّـرر فــي جامعــة دمشــق ،والمعمــول بــه حتــى يومنــا
ٔ
هــذا ،إذ قلنــا ان ُالمهمــة ملقــاة علــى عــاتق البــاحثين العــرب المعاصــرين
ـديل للتســمية التوراتيــة ...ويــدخل الموضــوع فــي بــاب "الســهل
إليجــاد بـ
الممتن ــع" ٍالنتشـ ـار ه ــذا الخط ـ ٔـا الش ــائع ف ــي ٔاالوس ــاط الجامعي ــة ،عربي ــاً
ً
ودوليا.
ٔ
وق ــد س ــبق ان انتب ــه إلبه ــام التس ــمية بع ــض الب ــاحثين الع ــرب،
ٔ
ّ ٔ
السيما االسـتاذين محمـد ع ّـزة دروزة وجـواد علـي ،وقـد ّلخـص هـذا االخيـر
ًٔ
ٔ
الموض ــوع كم ــا يل ــيّ ..." :
ولعلن ــي ال اك ــون مخط ــﯫ او مبالغ ـ ًـا إذا قل ــت إن
الوق ـ ــت ق ـ ــد ح ـ ــان الس ـ ــتبدال مص ـ ــطلح )س ـ ــامي( و)س ـ ــامية( ب ـ ـ ـ)عرب ـ ــي(
ٔ
ً ٔ
ـديما قــد اطلقــوا عل ــى هــذه االرض التــي
و)عربيــة( ...ولمــا كــان العلم ــاء قـ
ٔ
ظهــرت فيهــا شــعوب كـثيــرة ولغــات عديــدة اســم )جزيــرة العــرب( او )شــبه
ٔ
جزيرة العرب( غير مراعين في ذلك تعداد المواضع او اللغـات واللهجـات
ٔ
او القبائل ،وال تاريخ ظهور لفظة )العرب( إلى عالم الوجود ،جاز لنا بل
ٔ ٔ
وج ــب علين ــا -عل ــى م ــا ارى -ان نس ــتبدل مص ــطلح )الس ــامية( بمص ــطلح
)العربي ــة( ،فنك ــون ب ــذلك ق ــد الحظن ــا ع ــاملين ّ
مهم ــين :عام ــل القراب ــة
ٔ
اللغويــة واالصــل اللغــوي ،وعامــل وحــدة المكــان ..وإذا وافقنــا علــى إقـرار
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ٔ
هــذا االصــطالح ،نكــون قــد تقربنــا نحــو العل ـم ،وابتعــدنا عــن االســاطير،
ٔ
ٔ
اســطورة انحــدار الســاميين مــن صــلب رجــل هــو ســام ،وحــري بــالعلم ان
ٔ
ٔ
ٔ
يبني احكامه على حقائق علمية ،وان يبتعد عن القصص واالساطير".
ٔ
ٔ
وغنـ ّـي عــن البيــان ،انــه ال يمكــن تمييــز اولئــك "الســاميين" عــن
غي ــرهم م ــن ٔاق ــوام وطنن ــا العرب ــي الق ــديم ،اس ـ ً
ـتنادا إل ــى ماهي ــة الع ـ ـرق
ٔ
ٔ
البش ــري فق ــط ،إذ ان ه ــؤالء ق ــد امتزج ــوا ،من ــذ اال ل ــف الراب ــع )ق.م(؛
ٔ
ٔ
بســواهم مــن االقــوام المنحــدرة مــن جبــال زاغــروس او المتدفقــة مــن بــالد
ٔ
ٔ
ٔ
االناضـول او الوافـدة مـن جـزر الحـوض الشـرقي للبحـر االبـيض المتوســط:
ـوتيين)ّ (٤
م ـ ـ ــن س ـ ـ ــومريين) (٣وغ ـ ـ ـ ّ
وحثي ـ ـ ــين) (٥وكاش ـ ـ ــيين) (٦وح ـ ـ ــوريين-
ٔ
)(١٠
ميتـ ــانيين) (٧وفلسـ ــتينيين) (٨وفـ ــرس اخمينيـ ــين) (٩وإغريـ ــق والتـ ــين
وغيــرهم .ومــع ٔان ٔاولئــك ٔاالقــوام قــد نطقــوا ٔبالســن مغــايرة لمــا كــان ســائداً
يتمكنــوا مــن فــرض لغــاتهم علـ ٍـى ٔاهــل الــبالدّ ،
فــي ربوعنــا ،فلــم ّ
فظلــت
ٔ
محدودة في اوساطهم لتندثر بزوال سلطانهم السياسي.
ٔ
ٔ
وقــد اظهــرت شــتى الدراســات المقارنــة الخاصــة باصــول الســالالت
ٔ
البشرية )االثنولوجية( ،ان عملية تمازج الشـعوب لـم تنقطـع منـذ عصـور
ٔ
ماقب ــل الت ــاريخ ،م ــن ج ـراء الهج ـرات البش ــرية المختلف ــة ،مم ــا ا ّدى إل ــى
ٔ
اخ ــتالط دم ــاء ش ــتى الش ــعوب ،وينطبــق ه ــذا االمــر عل ــى وطننــا العرب ــي
ٔ
القديم كما ذكرنا اعاله.
ٔ
والينبثق اختالف االمم في التفكير والسلوك عـن نوعيـات عرقيـة
مطلق ــة ،ب ــل يتح ـ ّـدد ذل ــك بالش ــروط والظ ــروف االقتص ــادية-السياس ــية
ـافة للعوامــل الجغرافيــة التــي تـ ّـؤمن شـ ً
واالجتماعيــة لشــعب مــا ،إضـ ً
ـروطا
ٍ
ُْ
ُ
ـنس
مناخية معينة ،ال ين ِكر دورها في هذا المضـمار .وعنـدما نشـير إلـى ج ٍ
ما ،فال يخطر على بالنا صفاء عرقه ،بل نقصـد بـذلك تلـك الصـفات التـي
ٔ
ّ
تميــز حضــارته وثقافتــه فــي مختلــف الميــادين ،علــى مـ ّـر االيــام والســنين،
ٔ
ّٔ
ٔواهــم حقــل ّ
تشــع فيــه الخصــائص المشــتركة المــة مــن االمــم ،هــو حقــل
ٍ
ً
ويبدو هذا ٔاالمر ّ
واضحا في لغات ولهجات وطننا العربي عبـر
جليا
اللغة،
ٔ
ٔ
العصور .وإليكم اهم خواص وميـزات تلـك اال لسـن ،فـي بعـض مركباتهـا،
ٔ
واحوالها واختالفاتها عن غيرها من اللغات:
ٔ
ٔ
ٔ
جذر ثالثي ،ولـذلك اطلـق علمـاء
ا -اشتقاق اغلبية المفردات من ٍ
اللغــة عليهــا صــفة "ثالثيــة الجــذر" TRILITERE / TRILITERAL
ٔ
ٔ
ونعلــم ان المشــتق ومصــدره ،فــي لغتنــا العربيــة واخواتهــا ،يتفقــان فــي
ٔ
الح ــروف االص ــلية وترتيبه ــا ،فنق ــولَ " :ن َص ـ َـر وناص ــر ومنص ــور ومنتص ــر
وانتص ــر ال ــخ ..و َكـ َت ـ َـب وكات ــب وكـتاب ــة ومكـت ــوب ومكـتب ــة وتكات ــب ال ــخ..
ٔ
َ
واستنفق والنافقة والنفقة والمنفاق الخ "...نالحظ انه فـي مختلـف
َون َف َق
ٔ
المفـ ــردات المشـ ــتقة مـ ــن ) َن َصـ ـ َـر( ،ان ترتيـ ــب الحـ ــروف ثابـ ــت )ن /فـ ــاء
الفعل ،ص /عين الفعـل ،ر/المـه( ،وكـذلك بالنسـبة ل ـ ) َكـ َت َـب :ك ،ت،
ب( ٔوا ً
يضا لـ) َن َف َق :ن ،ف،ق(.
ٔ
ٔ
ً
ونعلـم ايضـا انـه فــي بعـض المش ّـتقات يحصــل اتفـاق فـي الحــروف
ٔ
االصــلية ،دون ترتيبهــا ،مــع تناســب فــي المعنــى ،وذلــك هــو االشــتقاق
ٔ
الكبيــر )القلــب( .واالشــتقاق فــي لغتنــا العربيــة واخواتهــا هــو علــى ثالثــة
ٔ
ٔ
ـذر بشـرط ان يكـون
اشكال :االشتقاق الصغير ،وهو اشتقاق كلمة من ج ٍ
بــين المفــردتين تناســب فــي اللفـ ِـظ والمعنــى وترتيــب الحــروف ،مــع تغــاير
ف ــي الص ــيغة ،مث ــلَ :كـ َت ـ َـب ،كـتاب ــة ،مكـت ــوب ال ــخ ..ث ــم ل ــدينا االش ــتقاق
الكبيــر ،حيــث نجــد تناسـ ًـبا فــي اللفــظ والمعنــى دون ترتيــب الحــروف،
وج ُل َد الخ ...وقالوا ٔا ً
وج َب َذ ،طاف وطفاَ ،ج َد َل َ
مثل َج َذ َب َ
يضا" :القلـب"
ٔ
ٔ
كمــا ذكرنــا .وياتينــا بعــد ذلــك االشــتقاق اال كبــر وهــو "اإلبــدال" حيــث نجــد
ً
بين لفظين تناسبا في المعنى ومخارج الحروف دون تناسـب فـي اللفـظ،

نح ــوَ :ن َف ـ َـق َون َه ـ َـقَ ،ض ـ َّـم ) َض ـ َـم َم( َ
وض ـ َـم َدَ ،ر َّص ) َ
رص ـ َ
ـص( َور َص ـ َـفَ ،ر َّج
ُ
) َر َجـ َـج( َور َجـ َـف ،الــخ ..هــذا ،إضـ ً
ـافة إلــى االشــتقاق الكبــار ،وهــو النحــت،
ٔ
ٔ
وهــو ان تختصــر مــن كلمتــين فــاكـثر كلمــة واحــدة ،وال ُيشــترط فيهــا حفــظ
ٔ
ٔ
الكلمــات بتمامهــا ،وال يؤخــذ احيانـ ًـا مــن كــل الكلمــات كمــا انــه لــيس مــن
الضــروري موافقــة الحركــات والســكنات ،ولكــن البـ ّـد مــن مراعــاة ترتيــب
ٔ ٔ
الحروف .والنحت عند جمهور العلماء على اربعة اشكال:
فعلي ،نحوَ :ب ْس َمل )إذا قلت بسم ﷲ الرحمن الرحيم(َ ،ح ْو َقل
)ال ح ـ ــول وال ق ـ ــوة إال ب ـ ــاهلل(َ ،ح ْم ـ ـ َـد َل )الحم ـ ــد هلل(َ ،س ـ ـ ْـم َع َل )الس ـ ــالم
عل ــيكم(َ ،ح ْس ـ َـب َل )حس ــبي ﷲ(َ ،ج ْع َف ـ َـل )جعلن ــي ﷲ ف ــداءك( .ال ــخ...
ٔ ٔ
والوصفي نحو:الصلدم بمعنـى الصـلد ،وهـو االسـد ايض ًـا ،واالسـمي ،نحـو
ٔ
الجلمــود ،بمعنــى )الصــخر القاســي ،مــن جلــد وجمــد( والنســبي ،وهــو ان
نشتق مـن منسـوب مـدينتين ٔاو بلـدين ٔاو شخصـين منس ً
ـوبا واح ًـدا ،نحـو
عبــدلي )نســبة إلــى عبــد الــالت( وعبــدري )مــن عبــد الــدار( وطبرخــزي )مــن
طبرســتان وخــوارزم( ...إلــخ .ولكــل ذلــك ٔاصــوله القياســية لــدى جمه ــور
العلماء .وعندما نقع فـي العربيـة علـى كلمـة يتجـاوز عـدد حروفهـا الصـامتة
ٔ ٔ ٔ
ٔ
ثالثة حروف اصلية ،فعلينا ان نتاكـد انهـا ليسـت دخيلـة وحينئ ٍـذ نبحـث
ٔ
ٔ
ٔ
عن اصولها االشتقاقية .هـذا فـي لغتنـا العربيـة وكـذلك فـي اغلبيـة اخواتهـا
القديمة.
ٔ
ب -انعـ ــدام الحيـ ــاد فـ ــي لغتنـ ــا العربيـ ــة وفـ ــي اخواتهـ ــا القديمـ ــة:
ٓ
ٓ
ٔ
كاال كديــة -البابليــة -االشــورية والكنعانيــة واالراميــة ولغــات ولهجــات شــبه
الجزي ـ ــرة العربي ـ ــة القديم ـ ــة م ـ ــن س ـ ــبيئة ومعيني ـ ــة وحض ـ ــرمية وحبش ـ ــية
ٔ
ولحيانيــة وثموديــة وصــفائية وكلهــا بــالقلم المســند ،باشــكاله المختلفــة،
ٔ
ٔ
وذلك في اسماء الجنس والصفات واسـماء اإلشـارة والموصـول والضـمائر
ٔ
ٔ
ٔ
واالعــداد ،الــخ ...فهــي إمــا ان تكــون مؤنثــة او مــذكرة ،بعكــس مــا نجــده
ٔ
ً
غالبا في اللغـات الهنـدو -اوروبيـة ،التـي تضـم المحايـد إلـى جانـب المـذكر
والمؤن ـ ــث .ويب ـ ــدو ه ـ ــذا جلي ـ ـ ًـا واض ـ ـ ً
ـحا ف ـ ــي اللغت ـ ــين اليوناني ـ ــة القديم ـ ــة
ٔ
لغات حديثة كاال لمانية واالنكليزية )ضمير .(IT
والالتينية وكذلك
في ٍ
ٔ
ج ـ -تفردهــا باصــوات اإلطبــاق ) القــاف ،الصــاد ،الطــاء ،الظــاء،
ٔ
ٔ
الض ـ ــاد( ،ونج ـ ــد االص ـ ــوات الثالث ـ ــة االول ـ ــى )ق ،ص ،ط( ف ـ ــي العربي ـ ــة
ٔ
واخواتهــا ،بينمــا تعـ ّـرض حرفــا )ظ ،ض( للتبــدل فــي بعضــها .وقــالوا إن
صــوت )الضــاد( مقتصــر علــى العربيــة الفصــحى الحجازيــة ،ومنــه قــولهم
)العربي ــة لغ ــة الض ــاد( .ونعتق ــد ٔان ه ــذا غي ــر ص ــحيح .ف ـ ٔـا ً
وال نج ــد ح ــرف
)الضاد( فـي النقـوش السـبئية والحميريـة علـى شـكل ) (. ..ليتطـور إلـى
ٔ
ٔ
) (.. ..ثم ) ( ...واخي ًرا )  ( ، ،ويمكن للراغـب فـي الموضـوع ان
يط ــالع كـت ــاب )مخت ــارات م ــن النق ــوش اليمني ــة القديم ــة( ،ف ــي النق ــوش
ٔ
التاليــة )رقــم الــنقش فالس ـطر( مــع مراعــاة الترتيــب االبجــدي للمفــردات:
ْ
ٔ
ٔ
)ضان ،اسم جمع ،كالعربية (٧/١٨؛ )ضـبا ،بمعنـى َحـا َر َب(٧/٤٠ ،؛
)ض ــرس ،بمعن ــى ط ــوى بالحج ــارة (١/١٢٠؛ )ض ــرك ،ط ــوى بالحج ــارة
ٔ
ٔ
(١٢/٧؛ )ض ـ ــرع ،بمعن ـ ــى ه ـ ــزم ،ا ّذل  ٢٩/٧٣ ،٨/١٢ ،١٨/٢وي ـ ــاتي
ٔا ً
حيانا َغ َـر َب ،مـال(٢/٣٤ ،؛ )ضـفر ،بمعنـى َض َـف َر ،طـوى بالحجـارة بئـ ًرا
ٔ
(١/٣٦؛ )ضمد بمعنى دعا إلى هدنة  (٥/٦الـخ ...كمـا تاكـد وجـود حـرف
ٔ
)الضاد( في النقوش الثمودية والصفائية ،كما قلنا اعـاله ،نقـول صـفائية
الجتن ــاب اللـ ــبس مـ ــع الص ــفوية )نسـ ـ ً
ـبة إلـ ــى الدول ــة الفارسـ ــية الصـ ــفوية
١٧٣٦-١٥٠٢م( .وعلــى ق ــول بعضــهم مــؤخ ًرا ُو ِجـ َـد ح ــرف )الضــاد( فــي
ٔاحد النقوش ٔاالوجاريتيـة ،وإض ً
ـافة لهـذا وذاك ،نالحـظ هـذا الصـوت فـي
ٔ
بعض اللغات االوروبية الحديثة.
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عربي
شمالي
ٔاب
ابن
ٔاخ
إذن
ٔاربع
اسم
ٔام
جمل
دم
و)حرف
عطف(
َز ْرع
َي ّد
كوكب
ماء
َم ْو ْت
ست
)(٦
عين
شمس
ثالث
)(٣

ٔاكدي/بابليٓ /اشوري
ٔابو

كنعاني
ٔاب

بنو
ٔاخو
إزنو
ٔاربعو
شومو
ٔا ُّمو
جملو
دمو

بن
ٔاخ
إزن
ٔاربع
شم
ٔام
جمل
دم

و
ُزرو
َٔا ُدو
كاكبو
مو
موتو
ُ
ششوا

و
َز ْرع
َي ْد
كوكب
َما ِيم
َموت

و
َز ْرعا
ٔا ْيدا
كوكبا/كوخبا
مايا
ُم ْوتا

ِشش

ِشش
َ
عينا
َش ْمشاَ

ْعين
شمس

ثالث

شالس

ٔا ُن َو
َش ْمشوُ
شالشو

عين
ِشمش
َ
شلوش

ٓ
ارامي /سرياني يمني /حبشي
ٔاب
ٔابا
بن
بر
ٔ
اخو
ٔاخ
ٔ
ازن
ٔاود
ٔاربع
ٔاربع
شم
شم
ٔام
ٔاما
جمل
جمل
دم
دم
و
َز ْرع
ٔاد
كوكب
ماي
ُم ْوت
ِس ُسو

ٔ
لـ ــم نتطـ ــرق فـ ــي جـ ــدولنا اعـ ــاله إلـ ــى اللغـ ــة المصـ ــرية القديمـ ــة،
ٔ
بكـتابتهــا الهيروغليفيــة واشــكالها المختلفــة علــى مـ ّـر العصــور .ونحــن نعلــم
جي ـ ًـدا "النغم ــة الفرعوني ــة ،الت ــي جعل ــت م ــن اللغ ــة المص ــرية القديم ــة
ٔ
"كيان ـ ًـا" قائم ـ ًـا بذات ــه ،ال عالق ــة ل ــه بالس ــنة وطنن ــا العرب ــي البائ ــدة منه ــا
ٔ
والباقية ،لقد تزعزت اركـان "الفرعونيـة" بعـد الدراسـات اللغويـة الحديثـة.
ٔ
ٔ
ولع ـ ّـل افض ــل ماص ــدر ف ــي الس ــنوات االخي ــرة ف ــي ه ــذا المج ــال ،دراس ــة
ٓ
الدكـتور علي فهمي خشيم ،تحت عنوان )الهة مصـر العربيـة() (10بحـث
ف ــي ت ــاريخ وادي الني ــل ومعب ــودات ق ــدماء المص ــريين واللغ ــة المص ــرية
عربي جديد(.
بمنهج ٍ
القديمةٍ ،
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ :اﻧﺘﺴﺎﺑﻬﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
ٔ
نقصــد بالعربي ــة الفص ــحى ،تل ــك اللهجــة الت ــي ادركناهــا مكـتمل ــة
ٓ
القواعــد والبيــان ،فــي الشــعر الجــاهلي ثــم فــي الق ـران الكــريم والحــديث
ٔ ٔ
ٔ
الش ــريف ،قب ــل ان ناخ ــذ الحق ـ ًـا من ــاحي جدي ــدة ف ــي العص ــرين االم ــوي
ٔ
ٔ
والعباس ــي ،فالعصـ ــور التاليـ ــة حتـ ــى ايامن ــا هـ ــذه .واالمـ ــر المـ ــدهش بـ ــل
ّ
المحيــر ،عظمــة بالغتهــا وبيانهــا وغنــى مفرداتهــا ،بالنســبة إلــى الكـتابــات
ٓ
اليمنية التي ّتم العثور عليها -حتى االن -مع غيرها من النقـوش اللحيانيـة
والثموديــة والصــفائية بــالخط المســند ،إضـ ً
ـافة لتلــك النقــوش الشــمالية،
اعتبــا ًرا مــن منتصــف القــرن الثالــث للمــيالد وحتــى نهايــة القــرن الســادس
للمــيالد ،وعلــى وجــه التحديــد )عــام ٥٦٨م( وهــي محــدودة العــدد ،وقــد
ُع ِثـ َـر عليهــا فــي المنطقــة النبطيــة ،ماعــدا )نقــش زبــد( ،كمــا ســنرى وإلــيكم
تسلسلها:
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فمـ ً
ـثال فــي االنكليزيــة ،فعــل َع َمـ َـل )،(DO, DID , DONE
ٔ
فــنلفظ ) (DO, DIDبحــرف ) د  ،(Dامــا ) (DONEفنلفظهــا بحــرف
ٔ
الضـ ـ ــاد ،هكـ ـ ــذا ) َضـ ـ ـ ْـن( .وكـ ـ ــذلك فـ ـ ــي الفرنسـ ـ ــية ،فلـ ـ ــو اخـ ـ ــذنا فعـ ـ ــل
َٔ ) PRENDREا َخـ ـ َـذ( ،فـ ــي المسـ ــتقبل ،فنقـ ــول JE PRENDRAI
ٔ
)مــتكلم مفــرد( ،فحــرف ) (Dهنــا نلفظــه )د( ،امــا فــي المــتكلم الجمــع،
 NOUSوك ـ ـ ـ ـ ــذلك ف ـ ـ ـ ـ ــي الغائ ـ ـ ـ ـ ــب الجم ـ ـ ـ ـ ــع
PRENDRONS
ٔ
 ILS PRENDRONTفـ ـ ــنلفظ حـ ـ ــرف ) (Dوكانـ ـ ــه صـ ـ ــوت )الضـ ـ ــاد(،
ٔ
ٔ
ٔ
ولناخ ــذ ح ــرف )ط( ،م ــن اص ــوات اإلطب ــاق ،فم ــع ان ه ــذا الح ــرف غي ــر
موجــود فــي ٔاالبجديــة االنكليزيــة ،ولكننــا نســمعه ٔاحيانـ ًـا ،ولــنلفظ مـ ً
ـثال
ٔ
) NOTال( و ) BUTلكن( ،فنسمع حرف ) (Tفي الحالتين وكانه حرف
)ط(؛ وعلــى كــل يختلــف عــن حــرف ) (Tفــي ) TOإلــى ،نحــو ،الــخ(....
ٔ
ٔ
و َٔ ) TO TAKEا َخـ َـذ( الــخ ....ومــن اصــوات اإلطبــاق ايضـ ًـا ،حــرف )ق(
ٔ
الذي يقابل حرف ) (Qفي االبجدية الالتينية ،فتارة نسمعه بصوت )ق(
ٔ
واخرى بصوت )ك(.
ٔ
ٔ
ً
فلناخـ ــذ مـ ــثال كلمـ ــة ) ،(QUOIQUEبمعنـ ــى )مـ ــع ان ،وإن،
ولــو( الفرنســية ،ففــي مطلــع الكلمــة نلفظــه بصــوت )ق( ،والحــرف الثــاني
بقيمــة )ك( وكــذلك فــي االنكليزيــة ،وعنــدما يراجــع المــرء بــاب ) (Qفــي
ٔ
مثلة شتى مماثلة.
المعاجم الفرنسية واالنكلي ٔزية يعثر ٔعلى ا ٍ
ومـ ــع ذلـ ــك ،فمـ ــا اوضـ ــحناه اعـ ــاله ال يلغـ ــي البنـ ــد )ج( الخـ ــاص
ٔ
ٔ
ب ـ)اصــوات اإلطبــاق( ،واالمــر لــيس بهــذه الســهولة والبســاطة .ولكــن مــن
ـديما وح ـ ً
الواض ــح ٔايض ـ ًـأ ،ان ــه م ــا م ــن ٔابجدي ــة عكس ــت ق ـ ً
ـديثا ،مختل ــف
ٔ
ٔ
اصوات لغة اصحابها بشكل مطلق).(١١
ٔ
والمش ــكلة قائم ــة ايض ـ ًـا ،كم ــا نعل ــم ،ف ــي كـتابتن ــا العربي ــة من ــذ
ٔ
ً
نش ــاتها وحت ــى يومن ــا ه ــذا ،فم ــثال بالنس ــبة للحرك ــات ال ــثالث) :الض ــمة
ٔ
والفتحـة والكســرة(ّ ،
المعبــرة عــن الصــوائت )الــواو ،اال لــف ،اليــاء( .فكــم
ـوت تعجــز هــذه الحركــات عــن ســالمة نطقــه ،السـ ّـيما فــي اللهجــات
مــن صـ ٍ
ّ
المحليــة فــي مختلــف رب ــوع وطننــا العرب ــي .وال نــدري حقـ ًـا لمــاذا اقتصــر
ٔ
اسـالفنا العلمـاء علــى هـذه الحركــات الـثالث ،مـع الشـ ّـدة والسـكون ،علمـ ًـا
المتطـورة والسـريانية فيمـا بعـد ،قـد ابتـدعتا ع ً
ٔان الكـتابتينٓ :االراميـة ّ
ـددا
ٔ
ٔاكب ــر م ــن الحرك ــات )الكب ــرى ،والص ــغرى( ّ
المعب ــرة ع ــن اص ــوات تعج ــز
ٔ
ٔ
ٔا ً
حيانا كـتابتنا العربية عنها .نرانا اسرفنا في الموضـوع ...وال مجـال ال كـثـر
مــن ذلــك فــي عجالتنــا هــذه ....ولكــن اإلشــكال مــازال قائمـ ًـا وينتظــر الحــل
على يد علماء اللغة العرب ..اليوم ً
وغدا.
ٔ
ٔ
د -ياتي العدد في لغتنا العربية واخواتهـا ،مـن ثالثـة إلـى عشـرة،
ٔ
عل ــى عك ــس المع ــدود ،فه ــو م ــذكر م ــع المؤن ــث والعك ــس ص ــحيح ،ام ــا
ٔ
الع ــددان )واح ــد ،واثن ــان( فياتي ــان بموج ــب المع ــدود .فنق ــول  :رج ــل
ٔ
ٔ
واحــد ،وامـراة واحــدة ،رجــالن اثنــان ،وامراتــان اثنتــان ،وثالثــة رجــال،
وثالث نساء الخ ....إال إن كانت العشرة مركبة ،فهـي علـى وفـق المعـدود.
ٓ
وللمقارنــة مــع اللغتــين االراميــة والســريانية لــدينا بعــض المراجــع المحليــة
الجامعية.
ٔ
ه ـ ـ -تض ــم لغتن ــا العربي ــة مختل ــف االص ــوات الحلقي ــة )الهم ــزة،
ٔ
الح ــاء ،الخ ــاء ،الع ــين ،الغ ــين ،اله ــاء( ،بينم ــا ل ــم تح ــتفظ اخواته ــا إال
ٔ
ٔ
ببعضها ،واقلها اال كدية التي لم تحتفظ سوى بصوتي )الهمزة والخاء(.
و -تشــابه الضــمائر المنفصــلة إلــى درجـ ٍـة كبيــرة ،وكــذلك طريقــة
ٔ
ٔ
ارتباط الضمائر المتصلة باالفعال واالسماء والحروف...الخ.
ٔ
ز -التشـ ــابه الكبيـ ــر فـ ــي المفـ ــردات الدالـ ــة علـ ــى اعضـ ــاء الجسـ ــم
ٔ
ٔ
والعدد وصالت القرابة ومختلف مرافق الحيـاة المالوفـة لـدى اسـالفنا فـي

العصــور القديمــة وحتــى صــدر اإلســالم ،إضـ ً
ـافة إلــى التشــابه فــي الضــمائر
ٔ
والحروف واسماء اإلشارة...،الخ.
وإليكم الجدول المقارن لبعض تلك اللغات:
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ﻣﻘﺎﻻت

@@@“ßaìa

) (١نعني بهم ٔاولئك الجماعات الذين هاجموا سواحل الدلتا المصرية ،وبعد
فشلهم توجهوا نحو الساحل الكنعاني ٔاالدنى /الفلسطيني ،حيث ّ
استقروا على
الشريط الساحلي الممتد من يافا حتى غزة ٔواسسوا عدة مدن منها اشدود
وعسقالن .واسمهم في المراجع االنكليزية ً
حاليا  plaestinianوهم غير
"الفلسطينيين palestinian

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻔﻞ ﻓﻲ ﺳﻄﻮر:

 ولــد فــي حلــب عــام  .١٩٢٨وتــابع المرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة
فــي معهــد "اإلخــوة الم ــريميين  ."Maristes Les Freresوبعــد
إغالق المعاهد الفرنسية في عام  ،١٩٤٥تـابع الدراسـة اإلعداديـة
ٔ
ٔ
والثانوية في مدرسة التجهيز االولى فـي حلـب )المـامون( وحصـل
على شهادة الكـفاءة والبكالورية الموحدة .١٩٤٩/١٩٤٧
ٓ
 درس فــي المعهــد العــالي للمعلمــين وكليــة االداب /قســم التــاريخ
عــام  ١٩٤٩ونــال إجازتــه فــي التــاريخ ودبلــوم علــم الــنفس وعلــم
التربيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي حزي ـ ـ ـ ـران  .١٩٥٣و ّدرس فـ ـ ـ ــي ثانويـ ـ ـ ــات حلـ ـ ـ ــب،
.١٩٥٤/١٩٥٣
ٔ
 اوفدتــه وزارة المع ــارف الســورية إلــى جامعــة ب ــاريس Sorbonne
لتحضير الدراسات العليا وشهادة الدكـتوراه في التاريخ القديم.
 منحتــه جامعــة الدراســات اإلســالمية ،باكســتان درجــة الــدكـتوراه
بتقـ ــدير ممتـ ــاز مـ ــع مرتبـ ــة الشـ ــرف عـ ــام  ،١٩٩٩تقـ ــدي ًرا إلنتاجـ ــه
العلمي.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ا -اق ــدم ه ــذه الكـتاب ــات ه ــو )نق ــش ام الجم ــال االول ــى() (١٢نبط ــي
اللهجة وبقلم نبطي ،منقور فـي حجـر شـاهدة قبـر "فهـر بـن شـلى(
مرب ـ ــي جذيم ـ ــة ،مل ـ ــك تن ـ ــوخ) ،(١٣ويرج ـ ــع تاريخ ـ ــه إل ـ ــى ح ـ ــوالي
)عـ ــام ٢٥٠م( ،وهـ ــو بـ ــدء اسـ ــتعمال القلـ ــم النبطـ ــي عن ــد ملـ ــوك
ٔ
الع ـ ـربُ ،وي ْع َت َبـ ــر هـ ــذا الـ ــنقش ،علـ ــى قصـ ــره ،عظـ ــيم االهميـ ــة،
ٔ
بإشـ ــارته للصـ ــالت التاريخيـ ــة بـ ــين االسـ ــر العربيـ ــة الحاكمـ ــة فـ ــي
العراق وبالد الشام.
ب -والوثيقة الثانيـة هـي كـتابـة النمـارة) ،(١٤علـى قبـر الملـك "امـرئ
الق ـ ــيس" ويرق ـ ــى إلـ ــى )عـ ــام  (٢٢٣مـ ــن س ـ ــقوط البت ـ ـراء )سـ ــلع(
ٔ
والموافق ــة لع ــام  ٣٢٩للم ــيالد ) (١٥ويت ــالف ال ــنقش م ــن خمس ــة
س ــطور منقوش ــة عل ــى ص ـ ٍـرح مرب ـ ٍـع ،وه ــي ب ــالقلم النبط ــي وبلغ ــة
ٓ
اراميــة /عربيــة ويغلــب عليهــا تراكيــب الجملــة العربيــة ،وتكمــن
ٔ ٔ
ٔ
قوم لسانهم قريـب
اهمية
النقش في انه اقدم نص مكـتوب بلهجة ٍ
ٔ
من لهجة اهل الحجاز.
جـ ـ -والوثيقــة الثالثــة هــي كـتابــة " َز َبـ ْـد" وهــي خربــة ،تقــع جنــوبي-
شــرقي حلــب ،ويرجــع تاريخــه لعــام )٥١٢م( ّ
ويتكــون الــنقش مــن
كـتاب ــات ب ــثالث لغ ــات :يوناني ــة وس ــريانية وعربي ــة قديم ــة .وق ــد
ُ َ
كائن في صرح الكنيسة.
حجر ٍ
ن ِ ٔقشت الكـتابات على ٍ
د -امــا الــنص الراب ــع ،فهــو الش ــهير بــنقش "ح ـ ّـران") ،الصــفا ،ف ــي
اللجــاة ،شــمالي جبــل العــرب( ،وتاريخــه هــو عــام )٥٦٨م (.وهــو
ٔ
ٔ
ٔ
منقــور فــي حجــر فــوق بــاب م ـزار ،واغلــب الظــن انــه يعــود الحــد
ٔ
ٔ
امــراء كنــدة ،الــذي اشــار علــى حاشــيته بــه ،بمناســبة تدشــين مـزار
)مش ــهد /مرط ــور( تكريم ـ ًـا للش ــهيد الق ــديس "يوحن ــا المعم ــدان".
وتمتــاز ه ــذه الوثيق ــة بكــون لهجته ــا قريبــة إلــى درج ـ ٍـة كبيــرة مــن
ٔ
العربيــة الحجازيــة ،والسـ ّـيما لهجــة قــريش .كمــا ان الخــط يقتــرب
كـثي ـ ـ ًرا م ــن النس ــخي الق ــديم .واعتب ــا ًرا م ــن ه ــذا ال ــنص ،راح ــت
ً
ـدريجيا عــن القلــم
الكـتابــة العربيــة الشــمالية )الحجازيــة( تبتعــد تـ
النبطي.
ٔ
ٔ
ٔ
تــزداد حيرتنــا اكـثــر فــاكـثر ،عنــدما نقــيس ركاكــة اســلوب محتــوى
ٔ
ٔ
النقــوش ،التــي اشـرنا إليهــا اعــاله ،ببالغــة ســحر الشــعر الجــاهلي وجزالتــه
ٓ
ٔ
فــالقران الكــريم .ممــا الشــك فيــه ،ان تلــك الكـتابــات الــوجيزة ال تعكــس
ٔ
بالضــرورة حقيقــة لغــة التخاطــب اليــومي ،وبــاالحرى ،ماهيــة الخطــاب
ٔ
االدبـ ــي .لسـ ــكان شـ ــبه جزيـ ــرة العـ ــرب ،والسـ ــيما فـ ــي ربوعهـ ــا الوسـ ــطى
والشمالية )نجد ،الحجاز ،بالط الحيرة ،بادية الشام الخ.(....
يظل ذلك الموضوع ّ
ومع ذلكّ ،
الملح ،الذي شغل بال علمائنـا
ً
ـواب
ـرب وغيـ ٔـرهم ،قائمــا وبــال جـ ٍ
الســابقين والبــاحثين المحــدثين ،مــن عـ ِ
ّ
مقن ــع حاس ــم ،حت ــى يومن ــا ه ــذا ،وعنين ــا ب ــذلك :اي ــن ومت ــى تم ــت تل ــك
ٔ
"الطفــرة النوعيــة ،اللغويــة لعربيتنــا الفصــحى ،التــي ادركناهــا فــي بالغــة
ٓ
وبيـ ـ ــان الشـ ـ ــعر الجـ ـ ــاهلي ثـ ـ ــم فـ ـ ــي اإلعجـ ـ ــاز القرانـ ـ ــي فجزالـ ـ ــة الحـ ـ ــديث
الشريف؟!..
----------------------------------------

ٔ
ٔ
) (٢وهم االقوام الذين اكـتسحوا الحوض الشرقي للبحر االبيض المتوسط -ومنهم
ً
انطالقا من جزر بحر ايجه وكريت
الفلستينيون -في القرن الثاني عشر )ق.م(،
بل ومن صقلية وسردينية ...الخ
ٔ
) (٣ظهر السومريون في المنطقة الجنوبية لبالد الرافدينً ،
بدءا من منتصف اال لف
الرابع )ق.م( ،وقد اعتبرهم البعض ً
سابقا غرباء عن المنطقة ٔواظهرت دراسات
تطورهم ً
مقارنة حديثة إمكانية ّ
محليا.
ٔ
ٔ
) (٤انحدروا إلى بالد الرافدين عبر جبال زاغروس ،في اواخر اال لف الثالث )ق.م(
ٔ
وساهموا في القضاء على الدولة اال كدية.
ٔ
ٓ
) (٥من ٔاقوام اسية الصغرى ،انطلقوا من االناضول ليقوموا بدور ملحوظ في
ٔ
ٔ
ً
النصف الثاني لال لف الثاني )ق.م( ،في البقاع الشمالية لسورية واحيانا في
بالد الرافدين.
ٔ
) (٦موطنهم االصلي في ٔاواسط جبال زاغروس ،احتلوا مدينة بابل وورثوا
ٔ
ممتلكاتها ودام حكمهم نحو اربعة قرون ونصف )١١٦٠ -١٥٩٥ق.م(.
)ٔ (٧اسس الحوريون الدولة الميتانية التي كان لها دور بارز في شمال بالد الرافدين
وسورية في القرنين السادس عشر والخامس عشر )ق.م(.
) (٨انظر ما جاء عنهم ً
سابقا.
)ٔ (٩اسسوا ٔاول دولة فارسية في منتصف القرن السادس )ق.م( ليقضي عليها
اإلسكندر المقدوني عام ) ٣٣١ق.م(.
) (١٠في العصرين الهلنستي )السلوقي  /البطلمي( والروماني /الرومي.
ّ
) (١١يقول ابن جني في " ّ
بالخط،
الخصائص"" :العبرة في إثبات الحرف بالنطق ال
لوجود اللفظ قبل ّ
الخط".
ٔ
) (١٢قرية جنوبي بصرىُ ،ع ِث َر فيها على انقاض بيزنطية ونبطية وعربية.
ٔ
) (١٣هو جذيمة بن مالكٔ ،احد ٔاوائل ملوك الحيرة َالتنوخيينُ ،ويعرف باالبرش،
ٔ
ينسبه االخباريون العرب إلى العاربة االولى.
ُ
) (١٤موقع في حوران ،في ّ
حرة الصفا ،حيث اكـتشف العالم الفرنسي )د ْو ُّسو( في
ٔ
امرئ القيس( وهو بالقلم النبطي المتاخر القريب من
مطلع هذا القرن نقش " ِ
الخط العربي الباكر.
ٔ
) (١٥عندما نضيف ) (١٠٦عام سقوط البتراء ،عاصمة االنباط ،إلى ) ٢٢٣تاريخ
النقش( ،نحصل على تاريخ النقش بالميالدي ،وهو .٣٢٩
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درهم الحجاج بن سوسف الثقفي

د.ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﻮﻧﺲ
ﺑﺎﺣﺚ وﻗﺎص ورواﺋﻲ وأﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﺪّة ﻣﺠﻼت ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
younesmoon@hotmail.com
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
محمد عبـد الـرحمن يـونس ،سـيرة الطغيـان واالسـتبداد فـي
ٔ
حيــاة الحجــاج بــن يوســف الثقفــي مــن خــالل حكايــات الــف
ليلــة وليلــة -.دوريــة كــان التاريخيــة -.العــدد الســابع؛ مــارس
 .٢٠١٠ص(www.historicalkan.co.nr). ٥٢ – ٤٦

ّ
ٔ
الــوالة الــذين قـ ّـدمتهم حكايــات الــف ليلــة وليلــة
تق ـ ـ ً
ـديما س ـ ــاخ ًرا ّ
الحج ـ ــاج ب ـ ــن يوس ـ ــف ّالثقف ـ ــي
)٩٥-٤٠ه ـ٧١٤-٦٦٠/م( ،فهــو ظــالم غشــوم،
يختط ــف زوج ــات المس ــلمين ويق ـ ّـد ّ
مهن ه ــدايا
لس ّـيده الخليفـة عبـد الملـك بـن مــروان ،كمـا تص ّـوره حكايـة »نعـم ونعمــة
ٔ
« ،إذ تكشــف الحكاي ــة عــن ام ـراة جميلــة اس ــمها » نعــم « ،وق ــد كان ــت
ٔ
ٔ
زوجــة »نعمــة بــن ّالربيــع « ،و لــم يكــن بالكوفــة جاريــة احســن وال احلــى
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
وال اظرف منها ،وقد كبرت وقرات القران والعلوم ،وعرفـت انـواع ال ّلعـب
ٓ
ٓ
ٔ
واال الت ،وبرعــت فــي المغنــى واالت المالهــي ،حتــى ا ّنهــا فاقــت جميــع
ٔ
ٔ
اهل عصرها «) (١وكما يشيع خبر جميـع ّالنسـاء الجمـيالت فـي مـدن الـف
ٔ
ليلــة وليلــة فقــد شــاع خبــر جمــال هــذه المـراة فــي مدينــة الكوفــة ،فيســمع
بهــا ّ
الحجــاج ،ويقـ ّـرر ٔان يحتــال عليهــا ويخطفهــا ،ويقـ ّـدمها ّ
هديــة للخليفــة
ٔ
ٔ
ٔاالمـ ّ
ـوي عبــد الملــك بــن مــروان .و ال ّن لعجــائز ال ــف ليلــة و ليلــة قــدرات
ٔ
متميـ ــزة علـ ــى النصـ ــب واالحتيـ ــال ،فـ ـ ّـإن ّ
الحجـ ــاج يلجـ ــا إلـ ــى إحـ ـ ّ
ّ
ـداهن
(
٢
)
لمســاعدته فــي حبــك الحيلــة ،واختطــاف » نعــم « .يقــول الـ ّـراوي » ثـ ّـم
اس ــتدعى بعج ــوز قهرمان ــة وق ــال له ــا :امض ــي إل ــى دار ّالربي ــع واجتمع ــي
ٔ
ٔ
ٔ
بالجاري ــة نع ــم ،و تس ـ ّـببي ف ــي اخ ــذها ،ال ّن ــه ال يوج ــد عل ــى وج ــه االرض
مثلها ،فقبلت العجوز من ّ
الحجاج ما قاله«.
ٔ
وبطبيعــة الحــال ،فـ ّـإن ّ
عمليــة اختطــاف الجاريــة ســيكون لهــا مكافــاة
الحجــاج إلــى القهرمانــة ،وهــو مسـ ّ
ماليــة كبيــرة يقـ ّـدمها ّ
ّ
ـتعد لتقــديم هــذه
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
المكافــاة ،طالمــا ا ّن خطــف هــذه الجاريــة ســيحقق لــه مكافــاة اهـ ّـم ،وهــي
ٔ
زيــادة حظوتــه عنــد عبــد الملــك بــن مــروان ،وبالتــالي تغاضــي هــذا االخيــر
عن عبث ّ
الحجاج بـالمجتمع اإلس ّ
ـالمي ،وتنكيلـه بشـرفاء هـذا المجتمـع،
ٔ
ً
تاريخيـا ،إذ اسـرف ّ
كمـا هـو معــروف ّ
الحجــاج فـي قتـل النــاس ،ولـم يــرحم
ٔ
ٔ
ّ
شيوخهم وهم على حافة الموت ،بل امر بضرب اعناقهم كمال فعل مـع
ّ
حصــي مــن قتلــه ّ
الحجــاج بــن يوســف
الشــيخ عميــر بــن صــابئ) ..(٣وقــد ُٔا
ِ
ٔ
ٔ
» ُفو ِجــد مائـ ًـة و عشــرين الفـ ًـا ،ومــات و فــي حبســه خمســون الــف رجــل،
ٔ
ٔ
وثالثــون ال ــف ام ـراة (…) ،و ك ــان يح ــبس ّالنس ــاء و ّالرج ــال ف ــي موض ــع
واحد ،ولم يكـن للحـبس سـتر يسـتر ّالنـاس مـن ّ
الشـمس فـي ّ
الصـيف وال
ٔ
مــن المطــر والب ــرد فــي ّ
الش ــتاء «) ،(٤م ــع العل ــم ا ّن جمي ــع هــؤالء القتل ــى
ٔ
والمس ــاجين » ل ــم َي ِج ــب عل ــى اح ــد م ــنهم قط ــع وال قت ــل «) .(٥ويق ــول
توجهــت إلــى ّ
راوي) (٦الحكايــة » :ثـ ّـم ّإن العجــوز ّ
الحجــاج .فقــال لهــا :مــا
ّ ٔ
ٔ
وراءك؟ فقالت لهّ :إنـي نظـرت إلـى ّ
الجاريـة فرايتهـا لـم تلـد النسـاء احسـن
ٔ
منها في زمانها .فقال لها ّ
الحجاج :إن فعلت ما امرتك به يصل إليك ّمني
ٔ
ٔ
ً
ً
خيــر جزيــل .فقالــت لــه :اريــد منــك المهلــة شــهرا كــامال .فقــال لهــا :امهلــك
شه ًرا «.
ّ ٔ
الشـهر ان تق ّـدم نفسـها ل ـ » نعمـة بـن
وتستطيع القهرمانة خالل هـذا
ٔ
ٔ
ّ
ّ
ّ
الربيــع « وزوجتــه » نعــم « واسـرته ،علــى انهــا مثــال للزاهــدة المتعبــدة،
ٔ
والســجود والـ ّـدعاء ّ
الفانيــة عمرهــا فــي ّالركــوع ّ
والصــوم .وعنــدما يتا ّكــد كــل
ٔ ٔ
مــن فــي الـ ّـدار ا ّنهــم امــام سـ ّـيدة زاهــدة ،تختلــي العجــوز بالجاريــة » نعــم «
وتقــول لهــا) » :(٧يــا سـ ّـيدتي وﷲ ّإنــي حضــرت ٔاالمــاكن ّ
الطــاهرة ودعــوت
ٔ ّ ٔ
تمنـى ان تكـوني معـي حتـى تـري المشـايخ الواصـلين ويـدعون لـك
لك ،وا
ٔ
ّ
بم ــا تخت ــارين «  .وتنطل ــي الحيل ــة عليه ــا ،وعل ــى ام زوجه ــا ،عن ــدما ك ــان
ٔ
)ٔ (٨
ٔ
لتك بــاهلل ان
ٔزوجهــا خــارج منزلــه ،إذ تقــول » ن ٔعــم « ال ّم ٔزوجهــا» :سـ ٔـا ِ
تاذني لي فـي الخـروج مـع هـذه المـراة ّ
الصـالحة التف ّـرج علـى اوليـاء ﷲ فـي
ٔ
ٔ
ٔاالم ــاكن ّ
الش ــريفة ،واع ــود بس ــرعة وقب ــل مج ــيء س ـ ّـيدي « .وام ــام ده ــاء
ٔ
العج ـ ــوز القهرمان ـ ــة وورعه ـ ــا ّالزائـ ـ ــف ،وت ـ ــوق الجاري ـ ــة لزي ـ ــارة االم ـ ــاكن
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ّ ٔ ٔ
ّ
الشــريفة ،اضـ
ـطرت االم الن تســمح لــزوج ابنهــا بــالخروج ،ومــا إن تخــرج
ّالزوج ــة » نع ــم « م ــن داره ــا حت ــى تس ــارع القهرمان ــة باالحتي ــال عليه ــا،
ٔواخذها إلى قصر ّ
الحجاج بن يوسف بالكوفة ،القصر الـذي ّ
تظنـه » نعـم
ٔ
ٔ
ٔ
« ،للوهلــة االولــى ،مكانـ ًـا طــاه ًرا يجتمــع فيــه اهــل الـ ّـذكر مــن اوليــاء ﷲ
ٔ
الص ـ ــالحين » :ث ـ ـ ّـم اخ ـ ــذت الجاري ـ ــة بالحيل ـ ــة ّ
ّ
وتوجه ـ ــت به ـ ــا إل ـ ــى قص ـ ــر
ٔ
ٔ
ٔ
وعرفتــه بمجيئهــا بعــد ان ادخلتهــا فــي مقصــورة ،فــاتى ّ
ّ
الحجــاجّ ،
الحجــاج
ّ ٔ
ٔ
ٓ ٔ
ونظر إليها ،فراها اجمل اهل زمانها ولم ير مثلهـا ،فلمـا راتـه نعـم سـترت
ٔ
وجهها ،فلم يفارقها حتى اسـتدعى حاجبـه واركـب معهـا خمسـين فارس ًـا،
ٔوامــره ٔان ٔياخــذ الجاريــة علــى نجيــب ســابقّ ،
ويتوجــه بهــا إلــى دمشــق،
ٔ
ً
ّ
ويسلمها إلى امير المؤمنين عبد الملك بن مروان ،وكـتب له كـتابا«).(٩
ٔ
ّإن للعجائز في الف ليلـة وليلـة قـدرة عجيبـة علـى المكـر واإلحتيـال،
إذ تشــير حكايــات ّالليــالي إلــى ٔا ّن ه ـذه العجــائز اكـتســبن فــي حيـ ّ
ـاتهن،
ـرهن ونس ـ ّ
ـاملهن م ــع رج ــال عص ـ ّ
وم ــن خ ــالل تع ـ ّ
ـائهن ،خب ــرة كبي ــرة ف ــي
ـديمهن ّللرجـ ــال ّ
اصـ ــطياد الجـ ــواري الجمـ ــيالت ،وتقـ ـ ّ
العشـ ــاق ،مقابـ ــل
ٔ
ّٔ
مكافاة مالية .وكان ّالرواة جـريئين عل ّ
ـيهن ،فعلـى سـبيل المثـال نجـد ان
ٔ
احـ ــد الـ ـ ّـرواة يصـ ــف العجـ ــوز شـ ــواهي ذات الـ ـ ّـدواهي فـ ــي حكايـ ــة » عمـ ــر
النعم ــان وولدي ــه ش ــركان وض ــوء المك ــان « بالع ــاهرة) ،(١٠و ب ـ ـ » س ـ ّـيدة
العج ــائز الم ــاكرة و مرج ــع ّ
الكه ــان ف ــي الف ــتن ّالث ــائرة «) .(١١وف ــي حكاي ــة
»علــي الزيبــق المصــري ودليلــة المحتالــة ابنتهــا زينــت ّالن ّصــابة « ،يصــف
ّالراوي العجوز دليلة المحتالة ٔبا ّنها ٔاخبث من إبليس ّالذي كان قد ّ
تعلـم
المكر منها ،فقد كانت » صاحبة حيـل وخـداع ومناصـف وكانـت ّ
تتحيـل
علــى ّالثعبــان حتــى تطلعــه مــن وكــره! و كــان إبلــيس يـ ّ
ـتعلم منهــا المكــر !
«) .(١٢والعجوز في حكاية » نعم و نعمة « ّ
متقنعة بثياب ّالزهاد ،و »فـي
ٓ
)(١٣
تسبيح وابتهال وقلبها مالن بالمكر و االحتيال « .
ٔ
وال تخل ــو مدين ــة م ــن م ــدن ال ــف ليل ــة وليل ــة م ــن العج ــائز الم ــاكرات
ّ ٔ
والمحتاالتّ ،إال ٔا ّنه من المالحظ ٔا ّن ٔا ّ
اإلسالمية في الـف ليلـة
هم المدن
وليل ــة ،والت ــي تج ــد فيه ــا ه ــذه العج ــائز مرتع ـ ًـا خص ـ ًـبا لممارس ــة ّ
عملي ــات
ّ
وبخاصــة
ّالنصــب واالحتيــال ،هــي بالترتيــب :بغــداد والقــاهرة و دمشــق،
فــي عهــدي الـ ّـدولتين ٔاال ّ
مويــة ّ
والعباسـ ّـية .ويمكــن تفســير ظــاهرة ّالنصــب
ٔ
لتفشــي ظــاهرة ّ
ـدن،با ّنها كانــت نتيجــة ّ
الطغيــان
واالحتيــال فــي هــذه المـ
ّ
ّ
والتسلط ـ في هاتين ّالدولتين اللتين حكمتا هاته المدن ـ من جهة ،ومـا
رافــق هــذه الظــاهرة مــن ظلــم ّ
الحكــام وفجــورهم وابتعــادهم عــن همــوم
ٔ
شــعوبهم ومصــائبها مــن جهــة اخــرى .ومــن هنــا كانــت الحيلــة ،فــي بنيتهــا
العميقـة ،حيلــة ضـ ّـد المظـالم ،وضـ ّـد المجتمــع نفسـه ،بجميــع تشــكيالته
ٔ
ّ
ّ
الط ّ
واجتماعيـ ًـا .وتـ ّـورط فــي هــذه الحيلــة الفق ـراء واالغنيــاء،
بقيــة سياسـ ّـي ًا
ّالنساء و ّالرجال ،رجـال السـلطة و ّ
عامـة الشـعب .فالشخص ّـية المسـتلبة
ٔ
ٔ
المحرومة من لقمة عيشها تحتال الجل هذه اللقمة ،و االغنيـاء يحتـالون
لزي ـ ــادة ث ـ ــرواتهم ،و المل ـ ــوك و الس ـ ــالطين و الخلف ـ ــاء يحت ـ ــالون لزي ـ ــادة
ٔ
ٔ
جواريهم و امالكهم ،و الـوزراء يحتـالون علـى ملـوكهم و بنـاتهم االميـرات
الجمـ ــيالت ،و نسـ ــاء السـ ــلطة المتخمـ ــات ث ـ ـر ًاء و بط ـ ـ ًرا يحـ ــتلن إلشـ ــباع
ٔ
متطلبـ ّ
ـاتهن الجنسـ ّـية و ّ
المحرمــة ،و نســاء التجــار تحتــال علــى ازواجهــن
للخ ــروج م ــن المن ــازل و الوص ــول إل ــى ّ
عش ـ ّ
ـاقهن م ــن الغلم ــان الظرف ــاء،
والقهرمان ــة العج ــوز ف ــي حكاي ــة » نع ــم و نعم ــة « تج ــد نفس ــها مندفع ــة
للتـ ّـورط فــي الحيلــةٔ ،ال ّنه ـا ّ
تحقــق مــن خاللهــا امــتالك الثــروة مــن جهــة،
ٔ
و ٔتامن ّ
ّ
السياسية و بطشها من جهـة اخـرى ،فهـي ال تسـتطيع
شر السلطة
ٔان ترفض طلب وال ظالم ّ
كالحجاج بن يوسف الثقفي.
ٍ

ٔ
ٔ
و قد ا ّدى سعار التجديـد الجنس ّـي عنـد شـخوص الـف ليلـة و ليلـة فـي
ٔ
الم ــدن اإلس ـ ّ
ـالمية ،ف ــي احيـ ــان كـثيـ ــرة ،إل ــى ظهـ ــور ن ــوع م ـ ـن العجـ ــائز
المحت ــاالت ،و العارف ــات بفن ــون الص ــبوة و العش ــق و س ــعار الجس ــد،
ٔ
ّ
المتخصص ــات ف ــي خط ــف النس ــاءّ ،إال ا ّن حي ــل العج ــائز ف ــي اللي ــالي
و
ٔ
ٔ
ّ
ّ
ّ
ليســت قصــدية ،او ليســت موجــودة عنــد هــذه العجــائز الن لهــن طاقــة
عجيبــة علــى الشـ ّـر و المكــر ،وعلــى تعلــيم إبلــيس فنــون الحيلــة كمــا يــرى
ٔ
ٔاحد ال ّرواة ،و كما ٔاشير إلى ذلك ً
سابقا ،بـل ال ّن المجتمـع الـذي عايشـته
هاتــه العجــائز هــو مجتمــع ّالتبــاين ّ
الطبقــي ،ومجتمــع الـ ّـذكور الــذي ُتحــرم
فيه ّالنساء من كـثير من امتيازات ّالرجـال ،المجتمـع ال ّـذي يلـد ّالرجـال،
» ٔاي ما يمكن ٔان نقول عنهٔ ،با ّن ّالرجل يلد ّالرجلّ ،
والذكر داخل ابنه
الـ ّـذكر ،واســم الـ ّـدم والمنـ ّـي داخــل االبــن ،وحســب هــذا ّالنظــام كانــت
ٔ
المـ ـراة )…( الجه ــيض المنح ــرف و ّالث ــانوي«) (١٤و م ــن هن ــا ف ـ ّـإن حيل ــة
النسـ ـ ــاء بشـ ـ ــكل عـ ـ ــام فـ ـ ــي ّالليـ ـ ــالي كانـ ـ ــت نتيجـ ـ ــة للبنـ ـ ــى االقتصـ ـ ـ ّ
ـادية
ياسية الفاسـدة ،التـي يش ّـكلها ّ
والس ّ
ّ
االجتماعية ّ
الحكـام ال ّـذكور ،ورجـال
و
ٔ
ّ
ُ
ّ
ّ
الس ــلطة االقوي ــاء ،والت ــي ي ــؤذى منه ــا ،باإلض ــافة إل ــى النس ــاء ،الرج ــال
ٔ
ٔ
ّ
الفقراء الفاقدون لجميع وسـائل الق ّـوة
والملكيـة .ويـرى احـد البـاحثين ا ّن
» ظاهرة العجوز ]المحتالة[ في ّالليالي تجسيد لمعاناة الجـواري والحرائـر
علــى حـ ّـد ســواء بكــل جوانبهــا المضــطربة ممــا جعــل ســلوكها فــي ّالليــالي
ٓ
للذات المحرومة فراحت ّ
امتدادا ّ
ً
تخطط لتحقيق امال تعينها على سـحق
الس ــائد مقب ـ ً
الحرم ــان بس ــلوك ك ــان يعتب ــره المجتم ــع ّ
ـوال باإلض ــافة إل ــى
)(١٥
خضوعه للوقائع ّ
اليومية في ممارسات الحياة « .
ٔ
ّ
ُ
ّ
وبــالعودة إلــى حكايــة » نعــم ونعمــة « يالحــظ ان الحجــاج ال يعمــل
ٔ
ٔ
علـ ــى العبـ ــث بـ ــامن مواطنيـ ــه فـ ــي الكوفـ ــة ،وتفـ ــريقهم عـ ــن ازواجهـ ــم،
ٔ
ً
وتهجيــرهم قسـ ّـريا عــن اوطــانهم ،ونشــر بــذور الفســاد ،وذلــك بتشــجيع
مفاهيم االحتيال و االختطاف فحسب ،بل هو يكذب علـى الخليفـة عبـد
ّ ٔ
ويدعي ا ّنه اشترى له الجارية الجميلة » نعم « بعشـرة
الملك بن مروان،
ٓ
االف دينار.
ٔ
يقــول الـ ّـراوي)ّ » :(١٦
فتوجــه الحاجــب و اخــذ الجاريــة علــى هجــين،
ٔ
وســافر بهــا وهــي باكيــة العــين مــن اجــل ف ـراق سـ ّـيدها ،حتــى وصــلوا إلــى
ٔ
ٔ
ٔ
دمشق ،و استاذن على امير المـؤمنين فـاذن لـه ،فـدخل الحاجـب عليـه
ٔ
ٔ
واخبــره بخبــر الجاريــة ،فــاخلى لهــا مقصــورة .ثــم دخــل الخليفــة حريمــه
ف ٔراى زوجته ،فقال لهاّ :إن ّ
الحجاج قد اشترى لي جارية من بنـات ملـوك
ٓ
ٔ
الكوفـ ــة بعشـ ــرة االف دينـ ــار ،وارسـ ــل إلـ ـ ّـي هـ ــذا الكـتـ ــاب وهـ ــي صـ ــحبة
الكـتاب«.
ّ
ّ
ّ
ّإن سلوك الحجاج في الحكاية ،و هو يخطـف النسـاء ،ويؤسـس لمـا
يه ــدم الق ــيم اإلنس ـ ّ
ـانية ف ــي المدينـ ـة اإلس ـ ّ
ـالمية ،م ــن ك ــذب واحتي ــال،
ٔ
وتفريــق بــين ّ
المحبــين ،وتهجيــر قســري لهــم ،لــيس غريبـ ًـا او بعيـ ًـدا عــن
مجمــل مواقفــه وتصـ ّـرفاته ّالت ّ
اريخيــة التــي كانــت معاديــة لجميــع مفــاهيم
ّٔ
ً
ّ
والرحمة ّ
الحق والعدلّ ،
بالر ّعية .وهاهو يعترف بنفسه ان فيـه كـثيـرا مـن
ٔ
ّ
ّ
العيوب التي تؤكد معاداتها للمفاهيم اإلنس ّ
ـانية التـي يجـب ان يتحلـى بهـا
ٓ
من يصبح ً
واليا على المسلمين ،من خالل حواره االتي مـع الخليفـة عبـد
الملك بـن مـروان » :وقـال عبـد الملـك بـن مـروان لل ّ
حجـاجّ :إنـه لـيس مـن
ٔ
احد ّإال و هو يعرف عيب نفسهِ ،فصف لي عيوبك.
ٔ
ٔ
قال :ا ْع ِفني يا امير المؤمنين.
ٔ
قال :لست افعل.
ٔ
قال :انا لجوج لدود حقود حسود.
قال :ما في إبليس ٌّ
شر من هذا" ).(١٧
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وي ـ ــدين ال ـ ـ ّـراوي ف ـ ــي حكاي ـ ــة » نع ـ ــم ونعم ـ ــة « ج ـ ــالوزة ّ
الحج ـ ــاج،
وصاحب شرطته ،إذ ّ
يصوره متقاعس ًـا عـن كشـف جـرائم االختطـاف التـي
ً
ّ
ّ
تحدث في الكوفة ،ومتواطﯫ مع ّ
سيده الحجاج فـي التغطيـة علـى خطـف
ٔ
ُ
ّ
» نعم « جارية » نعمة « ،إذ بعد ان تخطـف الجاريـة يشـك » نعمـة «
ب ـ ٔـا ّن ال ــذي خط ــف جاريت ــه ه ــو ص ــاحب ّ
الش ــرطةّ ،
فيتوج ــه إل ــى داره،
ويتوع ــده ٔبا ّن ــه سيش ــكوه إل ــى ّ
ّ
الحج ــاج إن ل ــم يرج ــع الجاري ــة ل ــه .يق ــول
ّ ٔ
ٔ
(
١٨
)
ّ
ّالراوي ّ » :ثم ّ
توجه إلى صاحب الشرطة فقال له :اتحتال علـي وتاخـذ
ٔ
ٔ
ّ ٔ ٔ
جــاريتي مــن داري فــال بــد لــي ان اســافر واشــتكيك إلــى اميــر المــؤمنين.
ٔ
فقــال صــاحب ّ
الشــرطة :ومــن اخــذها؟ فقــال :عجــوز صــفتها كــذا وكــذا،
ّ ٔ
وعليهــا ملبــوس مــن ّ
الصــوف وبيــدها ُسـ ْـبحة عــدد حباتهــا الــوف .فقــال لــه
ـوز ٔ ٔ
ٔ
ّ
صــاحب ّ
الشــرطة :اوقفنــي علــى العجـ وانــا اخلــص لــك جاريتــك .فقــال:
ّ
ّ
ومــن يعــرف العجــوز؟ فقــال لــه صــاحب الشــرطة :مـا يعلــم الغيــب إال ﷲ
سبحانه وتعالى .وقد علم صاحب ّ
الشرطة ٔا ّنها محتالة ّ
الحجاج ،فقال له
ٔ
ّ
ّ
ـض
نعمــة :مــا اعــرف حـ
ـاجتي إال منــك وبينــي وبينــك الحجــاج .فقــال لــه :امـ ِ
ٔ
ّ
إلى مـن شـئت .« .إال ا ّن خيبـة » نعمـة بـن ّالربيـع « كانـت شـديدة عنـدما
المسرحية الهز ّلية التي افتعلهـا ّ
ّ
الحجـاج مـع صـاحب شـرطته،
استمع إلى
ً ٔ
ـوز
طالب ــا من ــه ان يبح ــث ع ــن العج ـ المحتال ــة ،وع ــن الجاري ــة » نع ــم «،
ٔ
الحجـاج[ :هـاتوا صـاحب ّ
ويعيدها إلـى صـاحبها » :فقـال ] ّ
الشـرطة فنـامره
ٔ
ٔ
فلما حضر صاحب ّ
ٔان ّ
يفتش على العجوزّ .
الشرطة قال له :اريد منك ان
تفـ ّـتش علــى جاريــة نعمــة بــن ّالربيــع .فقــال لــه صــاحب ّ
الشــرطة :ال يعلــم
ٔ
الغيــب ّإال ﷲ تعــالى .فقــال لــه ّ
الحجــاج :ال بـ ّـد ان تركــب الخيــل وتبصــر
الطرقــات وتنظــر فــي البلــدان )…( ّ
الجاريــة فــي ّ
والطرقــات وتفـ ّـتش علــى
الجاريةّ .ثم التفت إلى نعمـة وقـال لـه :إن لـم ترجـع جاريتـك دفعـت لـك
عشر جوار من دار صاحب ّ
الشرطة «).(١٩
ٍ
ً
و عنــدما ســمع » نعمــة « مــا قالــه ّ
الحجــاج ،خــرج يائســا وذهــب إلــى
ٔ ٔ
داره ،فشــاهده والــده ّالربيــع بــن حــاتم الــذي كــان مــن اكــابر اهــل الكوفــة
ووجهائها) ،(٢٠وخبي ًرا ً
عارفا ٔباخالق ّ
الحجاج وتجاوزاته ،وتواطؤ صاحب
ٔ ّ ّٔ
شرطته ،وتغطيته لهذه ّالتجاوزات ،وتاكد ان الـذي خطـف زوج ابنـه هـو
ً
ّ
مغموما وقـد
الحجاج بن يوسف ّالثقفي .يقول ّالراوي) » :(٢١وخرج نعمة
ٔ
يــئس مــن الحيــاة ،وكــان قــد بلــغ مــن العمــر اربــع عشــرة ســنة ،وال نبــات
بعارضـيه ،فجعـل يبكـي وينتحـب ،وانعـزل فـي داره .ولـم يـزل يبكـي إلـى
الصــباحٔ ،فاقبــل والــده عليــه وقــال :يــا ولــدي ّإن ّ
ّ
الحجــاج قــد احتــال علــى
ٔ
ٔ
ّ
الجاريــة واخــذها ،و مــن ســاعة إلــى ســاعة يــاتي ﷲ ب ــالفرج مــن عنــده،
فتزايـدت الهمـوم علـى نعمـة وصـار ال يعلــم مـا يقـول وال يعـرف مـن يــدخل
ٔ
ّ ّ ٔ
ٔ
عليــهٔ .واقــام ضـ ً
تغيــرت احوالــه ويــئس منــه ابــواه،
ـعيفا ثالثــة اشــهر حتــى
ٔ
ودخلت عليه االطباء فقالوا :ما له دواء ّإال الجارية «.
ٔ
ومــا إن يصــل » نعمــة بــن ّالربيــع « إلــى دمشــق ،الجــل البحــث عــن
جاريتــه ،حتــى يكشــف ّ
الســرد الحكــائي عــن وجــود جاريتــه » نعــم « فــي
قصر عبد الملك بن مروان .وهنالك في قصر الخليفة تنكشـف الحقيقـة،
ٔ
ّ
وتؤكد ٔاخت الخليفة ٔا ّن ّ
الحجاج كان كاذب ًـا فـي مـا ّادعـاه » :فقالـت اخـت
ٔ
الخليفــة :يــا اميــر المــؤمنين ّإن هــذه الواقفــة هــي نعــم المســروقة .ســرقها
ٔ
ّ
الحجاج بن يوسف ّالثقفي واوصلها لك ،وكذب فيما ّادعاه في كـتابه مـن
ٓ
ٔ
ا ّن ــه اش ــتراها بعش ــرة االف دين ــار ،وه ــذا الواق ــف ه ــو نعم ــة ب ــن ّالربي ــع
ٔ
سـ ّـيدهأ ،وان ــا ٔاس ـ ٔـالك بحرمــة ٓابائ ــك ّ
الط ــاهرين ان تعف ــو عنهمــا وتهبهمــا
ٔ
لبعضــهما ،لتغــنم ٔاجرهمــاّ ،
فإنهمــا فــي قبضــتك وقــد اكــال مــن طعامــك
وشربا من شرابكٔ ،وانا ّ
الشافعة فيهما المستوهبة دمهما «).(٢٢

ٔ
و ّ
تؤك ــد الحكاي ــة ا ّن الخليف ــة عب ــد المل ــك ب ــن م ــروان عف ــا عنهم ــا،
ٔ
ّ
ووهبه ــا لبعض ــهما .وق ــد يتس ــاءل متلق ــي الحكاي ــةِ :ل ـ َـم تس ــتحلف اخ ــت
ٔ ٔ
الخليفـة ـ التـي ال يــذكر ال ّـراوي اس ًـما لهـا ـ اخاهـا ان يعفـو عنهمـا؟ ومـا هــي
الجريمة التي ارتكباها حتى يعفو عنهما؟ و مـا جـدوى هـذا العفـو مـادام ال
ٔ
يوجـ ــد هنـ ــاك ايـ ــة جريمـ ــة؟ .فبحـ ــث » نعمـ ــة « عـ ــن زوجتـ ــه هـ ــو بحـ ــث
مشــروع ،ولــم يكــن متجــاو ًزا لهيبــة الخليفــة وســلطاته ،مادامــت الجاريــة
ٔ
االسيرة في قصره هي زوجة رجل من رعايـاه كـان قـد ظلمـه الح ّجـاج والـي
ٔ
وال ّن الـ ّـراوي فــي هــذه الحكايــة مــؤدلج ضـ ّـد الــوالي ّ
الظــالم
هــذا الخليفــة.
ٓ
ٔ
ّ
الحجاج ،و متعاطف مع ّ
سيده عبد الملك بن مـروان فـي ان ،فقـد راى
ّ ٔ
ٔ
ّ
ضــرورة ان يتحلــى اميــر المــؤمنين بدمشــق ،بالحكمــة والعــدل ،اللــذين
ّ ٔ
اضطر ان يقول علـى
يدفعانه للعفو عن » نعمة « و زوجته » نعم « .وقد
ٔ
)(٢٣
لسان الخليفة » :ال باس عليكمـا فقـد وهبتكمـا لبعضـكما«  .وقـد غـاب
ٔ
عن إيديولوجية هذا ال ّـراوي ا ّن » نعمـة « و » نعـم « ليسـا مجـرمين بحـق
ٔ
ّ
المحصــلة
ســلطة عبــد الملــك بــن مــروان وسياســته ،وا ّن هــذا العفــو فــي
ٔاالخيرة ليس ً
كرما من الخليفـة ،وال م ٔـاثرة مـن الم ٓـاثر ّالتـي يجـب ٔان ُتـذكرَ
لــه ،مــادام المعفــو عنهمــا مظلــومين و ّ
مهجــرين مــن قبــل واليــه المحتــال
ً
ّ
الحجــاج .ويمكــن القــولّ :إن ٔاي رج ــل عــادي سـ ّ
ـوي جنسـ ّـيا ،ومســتقيم
ٔا ّ
خالقي ًا ،لو ُو َضع موضع الخليفة عبد الملك بـن مـروان لكـان قـد تص ّـرف
ٔ
مثله ،وارجع » نعم « ّ
لسيدها » نعمة «.
ٔ
ّٔ
ٔ
ّ
و مـن المالحــظ ،ا ّنـه علـى الـ ّـرغم مــن ان عبــد الملـك بــن مــروان تاكــد
ٔ
ٔا ّن واليه ّ
الحجاج قد اعتدى على حرمـة المـراة » نعـم « وكرامتهـا ،وسـلبها
وحوله ــا إل ــى جاري ــة مس ــتلبةّ ،
حريته ــا ب ــالخطفّ ،
ّ
وهجره ــا قس ـ ّـري ًا م ــن
ّ
مدينتها الكوفة ،وحرمها من زوجها » نعمة « .وسبب تعاسة لهـذا الـزوج
كــادت تفتــك بــه ،واجتـ ٔرا وكــذب علــى الخليفــة ـ علــى الـ ّـرغم مــن ٔا ّنــه ّ
يمثــل
ٔ
وديني في ّالدولة اإلس ّ
ّ
سلطويّ ،
ّ
ـالمية قاطبـة ،فـي عهـد
سياسي
اعلى رمز
ٔ
ٔ
بنـي ا ّميـة ـ وعلـى ال ّـرغم مـن كـل ذلـك  ،ف ّـإن الحكايـة تنتهـي مـن دون ان
ٔ
تشــير ٔايــة إشــارة إلــى ٔا ّن الخليفــة عاقــب واليــه ّ
الحجــاج علــى جريمتــه او
ٔ
ٔ
ٔ
ادانـ ـ ــه ،او ح ّتـ ـ ــى اسـ ـ ــتدعاه ،وسـ ـ ــاله :لمـ ـ ــاذا ينتهـ ـ ــك حرمـ ـ ــات منـ ـ ــازل
المســلمين ،ويعتــدي علــى ّ
حريــات المــواطنين فــي الكوفــة؟ .ولقــد غــاب
ّ
الســلطة اإلسـ ّ
عــن الـ ّـراوي المتعــاطف مــع نظــام ّ
المركزيــة بدمشــق،
ـالمية
ّ
ٔ
والت ــي ّ
ّ
يمثله ــا عب ــد المل ــك ب ــن م ــروان ،ان انفـ ـراج الحكاي ــة عل ــى نهاي ــة
ٔ
ســعيدة ،يــنعم بهــا ابطــال الحكايــة :عبــد الملــك بــن مــروان ،و » نعمــة «
و» نعـم « ،والطبيـب العجمـي الــذي سـافر مـع » نعمــة « مـن الكوفـة إلــى
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
دمشــق ،حيــث » اقــاموا فــي اطيــب عــيش إلــى ان اتــاهم هــادم ّاللــذات
ٔ ٔ
ًٔ
ـرطا ان يشـ ّـكل حالــة ســعيدة ،او ادنــى
ومفـ ّـرق الجماعــات «) ،(24لــيس شـ
ّ
مس ــتوى م ــن مس ــتويات الع ــيش ّ
الطي ــب عن ــد م ــواطني الكوف ــة ال ــذين
يتعرضــون لمزيــد مــن ظلــم ّ
ّ
الحجــاج وانتهاكاتــه لحرمــات منــازلهم ،طالمــا
ّٔ
ٔا ّن الخليفة تجاوز عـن جريمـة ّ
الحجـاج ولـم يعاقبـه عليهـا ،وطالمـا انـه مـا
دام ً
ياسية ّ
والد ّ
الس ّ
السلطة ّ
قائما على ٔراس ّ
ينية في الكوفة.
الحجاج بقي ً
المؤرخون ،إلى ٔا ّن ّ
ويشير ّ
واليا للخليفة عبد الملك بـن
ٔ
مروان ،طوال استالم هذا االخير لمنصب خالفـة المسـلمين فـي دمشـق
ّ ّ
ٔ
ٔ
ٔاال ّ
موية ،ولم يعزله عن العـراق او يسـجنه او يعاقبـه العقـاب الـرادع الـذي
ٔ
يجعله يكـ ّـف عـن اذى المسـلمين و سـجنهم وسـفك دمـائهم ،علـى ال ّـرغم
ٔ
مـ ــن معرفتـ ــه ٔاال كيـ ــدة بمـ ــا سـ ـ ّـببه واليـ ــه ّ
الحجـ ــاج للمسـ ــلمين مـ ــن اذى
ّ
ٔ
ومص ــائب ،وتقتي ــل وتنكي ــل ،ال ّن ــه ه ــو ال ــذي س ـ ّـلطه عل ــى ّالن ــاس)،(٢٥
ٔواطلق يده فيهم ،وسمح له برمـي الكعبـة بـالمنجنيق)ّ .(٢٦
وربمـا كـان قـد
ٔ
ّٔ
ٓالمه ٔاسلوب القتل ّ
والتنكيل ّالذي انتهجه ّ
الحجـاج ،ال ّنـه عنـدما بلغـه ان
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ٔ
الحجــاج قتــل ّ
ّ
الشــاعر عم ـران بــن عصــام العنــزي) (٢٧وابــن االشــعث)،(٢٨
ً
)(٢٩
استنكر قائال » :قطـع ﷲ يـد ّ
الحجـاج«  .ومـات عبـد الملـك بـن مـروان
ســنة ٨٦ه ـ٧٠٥/م ،واســتلم ابنــه الوليــد بــن عبــد الملــك مقاليــد الحكــم،
وظـ ّـل ّ
الحجــاج واليـ ًـا فــي عهــده ،منتهجـ ًـا ّ
السياســة التــي انتهجهــا فــي عهــد
ٔ
ٔ
ابيــه عبــد الملــك ،مــن ســجن وترهيــب وقتــل ،إلــى ان مــات ســنة خمــس
ٔ
وتســعين هجريــة ،فــي مدينــة واســط العر ّاقي ــة) .(٣٠وبعــد موتــه ،يتا ّمــل
الخليفـة ٔاالم ّ
ـوي سـليمان بـن عبـد الملـك ) ٩٦ـ ٩٩ه ـ ٧١٥/ـ٧١٧م( ،مـا
ٔ
ٔ
ٔ
جرى ّللـذين ظلمهـم ّ
الحجـاج ،ويسـال كاتبـه يزيـد بـن ابـي مسـلم بعـد ان
»ازدراه ونبت عينه عنه «) ،(٣١عن مصيره ً
تظن ّ
قائالٔ » :ا ّ
الحجـاج اسـتق ّر
ً ٔ
ٔ
فــي قعــر جهـ ّـنم ام هــو يهــوي فيهــا «) ،(٣٢ويجيبــه الكاتــب قــائال » :يــا اميــر
ّ ّ ٔ
ٔ
ٔ
الحجاج ياتي يـوم القيامـة بـين اخيـك وابيـك ،فضـعه مـن
المؤمنين ،إن
)(٣٣
ّالنار حيث شئت « .
ّإن ّ
الحج ــاج ب ــن يوس ــف ّالثقف ــي ف ــي حكاي ــة » نع ــم ونعم ــة « يظل ــم
»نعمـة « ويخطـف جاريتــه ،وصـاحب شــرطته يتغاضـى عــن هـذا ّ
الظلــم،
والخليف ــة عب ــد المل ــك ب ــن م ــروان يتغاض ــى ع ــن ظلمهم ــا مع ـ ًـا .وهك ــذا
تتسلسل حلقـات المظـالم ،لتتشـابك فيمـا بينهـا ،وتش ّـكل حلقـة واحـدة
ٔ
ٔ
متماس ــكة ،يس ــتحيل عل ــى االفـ ـراد البس ــطاء ف ــي م ــدن ال ــف ليل ــة وليل ــة
ٔ ٔ
ٔ
ّ ٔ
ٔاال ّ
موي ـ ــة ٔاو ّ
ورية ،ان يخترقوه ـ ــا ،او يهرب ـ ــوا م ـ ــن
العباس ـ ـ ّـية ،او االس ـ ــط
قبضـتها  .وتـ ّـذكرنا هـذه الحلقــة مـن المظــالم بهـذه ّ
السلســلة مـن الخيانــات
ٔ
التــي تـ ّ
ـتحكم فــي بنيــة ّالنظــام ٔاالمـ ّ
ـوي ،مــن قاعدتــه حتــى راســه  ،وتنخــره
ـادا ،والت ــي ي ــذكرها اب ــن عب ــد ّرب ــه ٔاالندلس ـ ّـي) (٣٤ق ـ ً
وتمل ــؤه ش ـ ّ ًـرا وفس ـ ً
ـائال:
ٔ
ً
» ّاطلــع مــروان بــن الحكــم) (٣٥علــى ضــيعة لــه بالغوطــة فــانكر منهــا شــيﯫ،
فقال لوكيله :ويحك! ّإني ٔال ّ
ظنك تخونني.
قالٔ :ا ّ
فتظن ذلك وال ْ
تس َت ِيق ُنه؟.
قال :و تفعله؟.
ّ ٔ
ّ ٔ
ٔ
ّ
قال :نعم ،وﷲ إني الخونك ،و إنك لتخـون اميـر المـؤمنين ،و إن اميـر
المؤمنين ليخون ﷲ ،فلعن ﷲ ّ
شر الثالثة «.
و يتفق رواة ٔالف ليلة و ليلة ،في الحكايات التـي ذكـرت ّ
الحجـاج بـن
يوسف الثقفي ،على ٔا ّنه ٔا ّ
هم ممثلي الوالة الظلمة و االسـتبداديين الـذين
ّ
ذك ـرتهم الليــالي ،و رســمت مالمحهــمٔ ،تاسيسـ ًـا علــى ٔاال ّ
التاريخيــة
دبيــات
ٔ
التــي ســاعدت رواة الليــالي علــى تشــكيل حكايــاتهم ،او نقلهــا بتحــويرات
ٔ
طفيفة ّ
جد ًا .ففـي حكايـة » رجـل مـن الحجـيج مـع المـراة العجـوز « ينقـل
ٓ
ٔ
ال ـراوي بعــض مــا ق ـراه مــن اراء الفقهــاء فــي ضــرورة وجــود الســلطان فــي
ٔاال ّمـ ــةّ ،
حتـ ــى و لـ ــو كـ ــان هـ ــذا السـ ــلطان جـ ــائ ًرا ،و يقـ ــول) » :(٣٦و فـ ــي
ٔاالمثــال :جــور الســلطان مائــة ســنة و ال جــور ّ
الرعيــة بعضــهم علــى بعــض
ً
الرعيةّ ،
سنة واحدة ،و إذا جارت ّ
سلطانا جـائ ًرا ،وملك ًـا
سلط ﷲ عليهم
قاه ًرا «.
ٔ
ً
ولك ــي ّ
يؤك ــد ال ـراوي ا ّن ّ
الحج ــاج ب ــن يوس ــف الثقفــي ك ــان ج ــائرا ف ــي
ٔ
ّ
سياســته عل ــى مواطني ــه فــي الع ـراق ،فإن ــه ُي ّثب ــت ال ـراي الفقه ــي الس ــابق
ٔ
بوصــفه مـ ً
ـدخال ،يســتطيع مــن خال لــه ان ُي ّثبــت إيديولوجيتــه المعاديــة
اإليديولوجيـة التـي ّ
تتبنـى فـي ٓان النظريـة ّ
ّ
الفقهيـة السـابقة
للحجاج ،هذه
(
٣٧
)
التــي دعــا إليهــا بعــض الفقهــاء  .و مــن خــالل المــدخل الفقهـ ّـي الســابق
يثبت راوي الحكاية ٓاراء ّ
الحجـاج بـن يوسـف التـي يعتمـدها منهج ًـا لـه فـي
رسـ ــم سياسـ ــته الجـ ــائرة ،و مـ ــن ثـ ـ ّـم ليشـ ــير إلـ ــى اسـ ــتنكار النـ ــاس لهـ ــذه
السياسة البعيدة عن تقوى ﷲ و مرضـاته » :ورد فـي ٔاالخبـار ٔا ّن ّ
الحجـاج
بـن يوســف ُر ِفعـت إليــه فـي بعــض ٔااليـام ّ
قصــة مكـتـوب فيهــا :اتـ ّـق ﷲ و ال
القصــة رقـي المنبــر و كــان فصــيحاً
تجـر علــى عبــاد ﷲ كـ ّـل الجـورّ .
فلمــا قـ ٔرا ّ

ٔ
ٔ
ٔ
فقــال :ا ّيهــا النــاس ّإن ﷲ تعــالى سـ ّـلطني علــيكم باعمــالكم فــإن انــا مـ ّـت
ٔ
ٔ
ٔ
ف ــانتم ال تخلص ــون م ــن الج ــور م ــع ه ــذه االعم ــال الس ـ ّـيئة ال ّن ﷲ تع ــالى
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
خلــق امثــالي خلقـ ًـا كـثي ـ ًرا و إذا لــم اكــن انــا كــان مــن هــو اكـثــر ّمنــي شـ ّ ًـرا
شد ً
و ٔاعظم جو ًرا و ٔا ّ
سطوة كما قال الشاعر في معنى ذلك:
ٔ
و ما من يد ّإال يد ﷲ فوقها *** وال ظال ــم ّإال سـ ــيبـلى باظل ـ ــم «).(٣٨
و إذا كــان ّ
الحجــاج ُيسـ ّـوغ لنفســه جــوره وســاديته ،و تنكيلــه بعبــاد
ّٔ
ٔ
ﷲ فــي المــدن اإلسـ ّ
ـالمية التــي يحكــم امرهــا ،الن لهــؤالء العبــاد مواقــف
يمثــل إالّ
الدمويــةّ ،
فإنــه فــي نهايــة المطــاف ال ّ
رافضــة و معاديــة لسياســته ّ
ً
وجــه المسـ ّ
ـتبد الظــالم ،الــذي يقــف وراءه نظــام سياسـ ّـي اكـثــر اســتبدادا و
ٔ
ظلمـ ًـا منــه ،ليعـ ّـزز بطشــه ،و ُيسـ ّـوغ لــه سياســته السـ ّ
ـادية المعاديــة الفـراد
المستبدة تكـون طبع ًـا مس ّ
ّ
ـتبدة فـي ك ّـل فروعهـا مـن
شعبه ،فـ » الحكومة
المسـ ّ
ّ
ّ
ـتبد ٔاالعظــم إلــى الشـ ّ
ـرطي إلــى الف ــراش ،إلــى كن ــاس الشــوارع؛ و ال
ٔ ً ّٔ ٔ
ٔ
ّ ٔ
ّ
ـنف إال م ــن اس ــفل اه ــل طبقت ــه اخالق ــا ،الن االس ــافل ال
يك ــون ك ــل ًص ـ ٍ
ّ
ّ
يهمهــم طبعــا الكرامــة و حســن الســمعة ،إنمــا غايــة مســعاهم ان يبرهنــوا
ٔ
ّٔ
ّ
لمخـ ــدومهم بـ ــانهم علـ ــى شـ ــاكلته )…( و لهـ ــذا ال بـ ــد ان يكـ ــون الـ ــوزير
ٔ
ٔ
ٔاالعظــم للمسـ ّ
ـتبد هــو اللئــيم االعظــم فــي اال ّمــة ،ثـ ّـم مــن دونــه دونــه لؤمـ ًـا
ـوز ٔ
وهكــذا تكــون مراتــب الـ راء واالعــوان حســب م ـراتبهم فــي التش ـريفات
والقربى منه «).(٣٩
وتاريخي ًا تشير المصادر إلى ٔا ّن السياسة التي كان ينتهجهـا ّ
ّ
الحجـاج
كانــت ٔتتا ّســس علــى خطــاب اســتبدادي قــامع ،يرتكــز فــي بنيتــه ٔاالساســيةّ
ٔ
على تهديد اهل العراق والتنكيل بهم ،والسـخرية مـنهم ،حتـى يسـتطيع
إذاللهــم وتســخيرهم ،ولـ ّـي هامــاتهم ٔامــام ســطوة النظــام ّ
السياسـ ّـي الــذي
ٔ
ّ
يمثل ــه ،فمن ــذ ان وص ــل الكوف ــة دخ ــل المس ــجد الج ــامع فيه ــا ،واعتل ــى
المنبر وخطب:
» وﷲ ّإني ٔالرى ً
وإني لصاحبهاّ ،
رؤوسا ٔاينعت وقد حان قطافها ّ
وإني
ٔ
ٔ
ٔالرى الدماء ترقرق بين العمائم ّ
واللحى ،وﷲ يا اهل العراق ّإن امير
المؤمنين نثر كنانته بين يديه ،فعجم عيدانها ،فوجدني ٔا ّمرها ً
عودا
ٔ
ٔ
ٔ
واصلبها مكس ًرا فرماكم بي ،ال ّنكم طالما اثرتم الفتنة ،واضطجعتم في
ٔ
ٔ
جعلنكم ً
مراقد ّ
وال ّ
مثال في كل
الضالل ،وﷲ ال ّنك ّلن بكم في البالد
ٔ
ٔ
ّ ٔ
وال ّ
وإني يا اهل العراق ال اعد إال
ضربنكم ضرب غرائب اإلبل،
واد،
ّٔ
ٔ
وفيت ،وال اعزم إال امضيت )…( فاستوثقوا واستقيموا واعملوا وال
تميلوا وتابعوا وبايعوا ،واجتمعوا ،واستمعوا ،فليس ّمني اإلهدار
واإل كـثار ّ
وإنما هو هذا ا ِل ّسيف«). (٤٠
ٔ
ً
ّ
ّ
ولقـد كــان الحجــاج ،فــي مــا بعـد ،وفيــا بوعــده ،إذ اعمــل ّ
الســيف فــي
ٔ
ٔ
اه ــل الع ـ ـراق وذب ــح رج ــالهم وش ــيوخهم ،وس ــجن نس ــاءهم واستاص ــل
ٔ
ٔ
اموالهم) . (٤١وهاهو يعترف امام خالد بن يزيد بن معاويـة) (٤٢ذاكـ ًرا عـدد
الذين قتلهم كما يروي ٔابو الفرج ٔاالصفهاني) » :(٤٣قدم ّ
الحجـاج علـى عبـد
ٔ
الملــك ]بــن مــروان[ فمـ ّـر بخالــد بــن يزيــد بــن معاويــة ومعــه بعــض اهــل
الشام ،فقال ّ
ّ
الشامي لخالد :من هذا؟ فقال خالد كالمستهزئ :هذا عمـرو
ٔ
ب ــن الع ــاص ،فع ــدل إلي ــه ّ
الحج ــاج فق ــالّ :إن ــي وﷲ م ــا ان ــا بعم ــرو ب ــن
الع ـ ـ ــاص ،وال ول ـ ـ ــدت عم ـ ـ ـ ً
)(٤٤
ـروا وال ول ـ ـ ــدني ّ
ولكن ـ ـ ــي اب ـ ـ ــن الغط ـ ـ ــاريف
ٔ
ٔ
والعقائل) ،(٤٥من قريش ،ولقد ضربت بسيفي اكـثر من مائة الف ّكلهـم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
يشــهد ا ّنــك و ابــاك مــن اهــل ّالنــار ،ثـ ّـم ل ـم اجــد لــذلك عنــدك اج ـ ًرا وال
شك ًرا«.
ٔ
ويقـ ّـدم احــد الـ ّـرواة ّ
الحجــاج فــي حكايــة » ّ
الحجــاج بــن يوســف ّالثقفــي
ً
ً
م ــع هن ــد بن ــت ّالنعم ــان « تق ــديما س ــاخرا .إذ يجع ــل زوجت ــه هن ــد بن ــت
النعمان تجترئ عليه وتصفه بالكلب وتبدي فرحها ّ
الشديد بتطليقه لها،
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الحجــاج طالقهــا » :بعــث إليهــا عبــد ﷲ بــن طــاهر ّ
فعنــدما ٔاراد ّ
يطلقهــا،
فدخل عبد ﷲ بن طاهر عليها ،وقـال لهـا :يقـول لـك ّ
الحجـاج ٔابـو ّ
محمـد
ٔ
ّإن لــك عليــه مــن بــاقي ال َّصـ َـداق مــائـتي الــف درهــم ،وهــي هــذه حضــرت
ٔ
معي وقد ّوكلني في ّ
الطالق فقالت :اعلـم يـا ابـن طـاهر ا ّننـا ّكنـا معـه وﷲ
ٔ
ٔ
ما فرحت به ً
يوما قـط ،وإن ّ
تفرقنـا وﷲ ال انـدم عليـه اب ًـدا ،وهـذه المائـتـا
ٔ
الــف درهــم لــك بشــارة خالصــي مــن كلــب بنــي ثقيــف «) .(٤٦ومــن شـ ّـدة
ٔ
ٓ
ّ ٔ
ٔ
احتقارها له ّ
عربيـة وا ّن
فإنها عندما تتا ّمل نفسها في المراة تـرى ا ّنهـا مهـرة
ّ
زوجها ّ
يستحقها ،وتعتقد ٔا ّن ساللتها الصـافية ّ
النقيـة هـي
الحجاج بغل ال
ٔ
ٔ
القــادرة علــى إنجــاب ٔاالوالد ّ
المتميــزين عرقـ ًـا واصــالة ،وفــي حــال ا ّن هــذه
ٔ
الســاللة عجــزت عــن إنجــاب هــؤالء االوالد فـ ّـإن ّ
ّ
الســبب الـرئيس فــي ذلــك
خســة ّ
الحجــاجّ ،
يع ـود إلــى ّ
ودونيــة منزلتــه ،وســاللته غيــر القــادرة علــى
ً
ً
)(٤٧
إنجاب ّ
بيولوجيا ّ
ّ
وعرقيا ،تقول :
المتفوقين
ٔ
ّ
ّ
» و مـ ـ ـ ـ ــا هنـ ـ ـ ـ ــد إال مهـ ـ ـ ـ ــرة عربيـ ـ ـ ـ ــة **سـ ـ ـ ـ ــاللة اف ـ ـ ـ ـ ـراس تخللهـ ـ ـ ـ ــا بغـ ـ ـ ـ ــل
ف ـ ـ ــإن ولـ ـ ــدت فح ـ ًـال ّ
فللـه ّدرهـ ـ ـ ـ ــا ** وإن ول ـ ـ ــدت بغـ ـ ًـال فج ــاء به البغ ــل"
وعنـ ــدما يسـ ــمع الخليفـ ــة ٔاالمـ ـ ّ
ـوي عب ــد الملـ ــك بـ ــن مـ ــروان بحسـ ــنها
وجماله ــا ،يرس ــل إليه ــا راغب ـ ًـا ال ـ ّـزواج به ــا ،فتكـت ــب إلي ــه محتق ـ ًـرة زوجه ــا
السـابق ـ ّ
نبيـه ّ
الحجـاج ـّ » :الثنـاء علـى ﷲ ّ
والصـالة علـى ّ
ّ
محمـد ص ّـلى ﷲ
ّٔ
ٔ
ّ ّٔ
علي ــه و س ــلم ،ام ــا بع ــد ،ف ــاعلم ي ــا امي ــر الم ــؤمنين ان الكل ــب ول ــغ ف ــي
اإلناء«) .(٤٨و يرسل إليها ّ
مؤك ًدا ٔرايها في ّ
الحجاج و محتق ًرا له ،من خالل
ٔ
اســتناده إلــى حــديث مــن احاديــث رســول ﷲ )ص( .يقــول الـ ّـراوي):(٤٩
ٔ
ّ ٔ
فلما قرا كـتابها امير المؤمنين ضحك من قولهـا ،وكـتـب لهـا :قولـه ص ّـلى
»
ﷲ عليـ ــه و سـ ـ ّـلم » إذا ولـ ــغ الكلـ ــب فـ ــي إنـ ــاء ٔاحـ ــدكم فليغسـ ــله سـ ــبعاً
إحداهن بالتراب « وقال اغسلي القذى عن ّ
ّ
محل االستعمال «.
ّ
و مــن مالمــح احتقــار الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان لعاملــه الحجــاج
ٔا ّنــه يرضــى بالشــرط الـ ّـذي اشــترطته هنــد علــى الخليفــة ّ
حتــى تقبلــه زوجـ ًـا،
ٔ
فقد اشترطت عليه ما يلي » :بعد ّالثناء علـى ﷲ تعـالى يـا اميـر المـؤمنين
ٔ
ٔ
ّإن ــي ال ٔاج ــري العق ــد ّإال بش ــرط ف ــإن قل ــت م ــا ّ
الش ــرط ،اق ــول :ان يق ــود
ّ
ٔ
ّ
الحجاج محملي إلى بلدك التـي انـت فيهـا ،ويكـون حافي ًـا بملبوسـه الـذي
ّ ٔ
لللحجـ ــاج ان يقـ ــود محملهـ ــا مـ ــن بلـ ــدها معـ ـ ّـرة
هـ ــو البسـ ــه «) .(٥٠ويـ ــوعز
ٔ
النعمــان إلــى مدينــة دمشــق مقـ ّـر الخالفــة ،فيمتثــل ّ
الحجــاج لالمــر)،(٥١
ويسافر من العراق إلى بلدها ّ
معرة النعمان) (٥٢ليقود محملها إلى دمشق
ـخيفا و متسـ ّـل ً
ـيال .وبقــدر مــا يبــدو شــرط هــذه الم ـ ٔراة سـ ً
حافيـ ًـا ذلـ ً
طا وفاقــداً
ّ
ٔالبس ــط مف ــاهيم الق ــيم اإلنس ـ ّ
والجمالي ــة ،ف ــي عالق ــات ال ـ ّـزواج ف ــي
ـانية
المدين ــة اإلس ـ ّ
ـالمية ،يب ــدو قب ــول الخليف ــة عب ــد المل ــك ب ــن م ــروان به ــذا
ًٔ
ّ
الشرط احتقا ًرا ومهانة لعامله ّ
الحجاج ،وبخاصة عندما يمشي حافيا امام
)(٥٣
ّ
محم ــل زوجت ــه ّ
الس ــابقة ،وه ــي تتش ــفى من ــه محتق ـ ًـرة .يق ــول ال ـ ّـراوي :
ترجـل ّ
فلما ركبت المحمل وركب حولها جواريها وخـدمها ّ
» ّ
الحجـاج و هـو
ٔ
ٔ
ـاف واخــذ بزمــام البعيــر يقــوده وســار بهــا! فصــارت تســخر منــه وتهـزا بــه
حـ
ٔ
وتضـٍـحك عليــه مــع ّ
بالنتهــا و جواريهــا « .هــذا إذا عرفنــا ا ّن المســافة التــي
ّ ٔ
الحج ــاج ان يقطعه ــا حافي ـ ًـا ،و ه ــي م ــا ب ــين مع ـ ّـرة النعم ــان
يج ــب عل ــى
ٔ
ّ
ودمشق ،تقدر بحوالي اربعمائة كيلومتر.
ٔ
ًٔ
ّ
غريبا ان يقبل عبد الملـك بـن مـروان بشـرط هـذه المـراة حتـى
وليس
السـلطة ّ
ترضى بـه زوج ًـا بعـد ٔان سـلب منـه كرس ّـي ّ
حبـه للعلـم والمعرفـة،
ٓ
خالقيــة اإلنسـ ّ
والقــيم ٔاال ّ
ـانية التــي دعــا إليهــا الـ ّـنص القرانــي ،إذ ُيــروى عــن
ٔ
ٔ
هــذا الخليفــة ا ّنــه كــان » قبــل الخالفــة احــد فقهــاء المدينــة ،وكــان ُيسـ ّـمى
ٔ
حمام ــة المس ــجد ،لمداومت ــه عل ــى قـ ـراءة القـ ـ ٓرانّ .
فلم ــا م ــات اب ــوه ُوب ّش ــر
بالخالفــة ٔاطبــق المصــحف وقــال :هــذا فـراق بينــي وبينــك .وتصـ ّـدى ٔالمـور

ٔ
ّالدنيا .وقيل ّإنه قال ً
يوما لسعيد بن ّ
المسيب :يـا سـعيد قـد صـرت افعـل
الخي ــر ،ف ــال ُٔاس ـ ّـر ب ــه ٔواص ــنع ّ
الش ــر ف ــال ُٔاس ــاء ب ــه .فق ــال ل ــه س ــعيد اب ــن
ّ ٓ
المسيب :االن تكامل فيك موت القلب «).(٥٤
ّإن هذا ّ
الشرط الغر ّ
ائبي الذي اشترطته هند على الخليفة ،وقبوله به
ً
ال يعنــي ّإال شــذوذ ًا وانحرافــا فــي التفكيــر ّ
والســلوك ،يســعى صــاحبه إلــى
ـتبدادية سـ ّ
تحقيــق رغبــة اسـ ّ
ـادية مــن رغبــات الخلفــاء و نســاء ّ
الســلطة فــي
مــدن ٔالــف ليلــة وليلــة ،إذ تغيــب ظــاهرة الحلــم والعفــو عنــد هــؤالء ليحــلّ
ّ
محلهــا ســلوك مسـ ّـتبد ُيرضــي طمــوح ذات سـ ّ
ـلطوية مريضــة ،ال تــرى فــي
ٔ
منقادا لها ،و » كما تقضي ّ
شعبها ّإال ً
يظل ً
مهمته ٔان ّ
قطيعا ّ
الطبيعـة بـان
ٔ
يق ــود ّالراع ــي قطيع ــه ،و يتص ـ ّـرف ب ــه ،وب ــان يس ــتجيب القطي ــع لراعي ــه
ٔ
ويتبعه ،تقضي ٔبان يقود الحاكم شعبهٔ ،اي ّ
رعيته ،ويتص ّـرف بـه ،وبـان
ٔ
يطيــع ّ
الشــعب حاكمــه ،اي راعيــه ،ويتبعــه )…( ففــي النهايــة ال يبحــث
ّالراع ـ ــي ّإال ع ـ ــن مص ـ ــلحته ّ
ولذت ـ ــه ،ومصـ ـ ـير القطي ـ ــع ال يتع ـ ـ ّـدى تغذي ـ ــة
صاحبه«).(٥٥
ٔ
ّإن ّ
الحجــاج فــي نهايــة المطــاف مجبـ ٌـر علــى ان ّيلبــي مطالــب الخليفــة
ّٔ
عبد الملك بن مروان ،مهما كانت قاسية عليه ،و مهينـة لـه ،الن تلبيتـه
ـلطوي ّ
الس ـ ّ
له ــذه ٔاالوام ــر ه ــي الكـفيل ــة ببقائ ــه ف ــي منص ــبه ّ
المتمي ــز .و إذا
كان ــت س ــيرة ّ
الحج ــاج التاريخي ـ ّـة وص ــمة ف ــي جب ــين الخالف ــة ٔاال ّ
موي ــة،
ٔ
ّ
وصــفحات هــذه ّ
الســيرة فــي ليــالي الــف ليلــة وليلــة ســوداء ملطخــة بســرقة
نس ـ ـ ــاء المس ـ ـ ــلمينّ ،
حري ـ ـ ـ ّ
والتحاي ـ ـ ــل عل ـ ـ ـ ّ
ـيهن ،واالعت ـ ـ ــداء عل ـ ـ ــى ّ
ـاتهن
ٔ
(
٥٦
)
ّ
الشخصـ ّـية ،كمــا اشــير إلــى ذلــك  .فـ ّـإن هــذه الســيرة ـ ووفــق المنطــق
اإلنســاني و العقالنــي ـ ال ُتسـ ّـوغ للخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان إذال لــه
ٔ
واحتق ــاره لواليـ ــه ّ
الحجـ ــاج ،وإجب ــاره علـ ــى ان يمشـ ــي حافي ـ ًـا مـ ــن معـ ـ ّـرة
ّ ّٔ
ٔ
النعمــان إلــى دمشــق ،إرضـ ًـاء لرغبــة امـراة جميلــة ،يشــتهيها ،لمجــرد انــه
طلــق هنــد بنــت ّالنعمــان ،مثلمــا ّ
فالحجــاج ّ
ســمع بجمالهــا ٔاال ّخــاذ ّ .
يطلــق
ٔا ّي رجــل ام ٔراتــه و ٔاعطاهــا مهرهــا ،اسـ ً
ـتنادا إلــى نصــوص تجيــز لــه ذلــك،
مسـ ّ
ـتمدة مــن تشــريعات ّالنكــاح اإلســالمي ـ بنــاؤه وهدمــه ـ و ال تشــير
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الحج ـ ــاج عن ـ ــدما ّ
الحكاي ـ ــة با ّي ـ ــة إش ـ ــارة إل ـ ــى ا ّن ّ
طل ـ ــق زوجت ـ ــه اهانه ـ ــا او
احتقرها ،ومع ذلك ٔاهانه ّ
سيده عبد الملك بن مروان ش ّـر إهانـة ،إرض ًـاء
ٔ
ّ
المستبدة.
لرغبة هذه المراة
وم ـ ــن مظ ـ ــاهر احتق ـ ــار ه ـ ــذه الم ـ ـ ٔراة لزوجه ـ ــا ّ
الحج ـ ــاج ،كم ـ ــا يق ـ ــول
ٔ
ّالراوي)ّ :(٥٧إنها » لم تزل تضحك وتلعـب إلـى ان قربـت مـن بلـد الخليفـة
ٔ
ّ
فلمــا وصــلت إلــى البلــد ،رمــت مــن يــدها دينــا ًرا علــى االرض وقالــت لــه :يــا
الحجــاج إلــى ٔاالرض فلــم يــر ّإال دينــاراً،
ّ
جمــال إنــه ســقط ّمنــا درهــم! فنظــر ّ
ّ
فقال لها :هذا دينار ،فقالت له :بل هو درهم ،فقـال لهـا :بـل هـو دينـار،
ّ
فقالــت :الحمــد هلل الــذي ّعوضــنا بال ـ ّـدرهم دينــا ًرا ،فنــاولني ّإي ــاه فخج ــل
ٔ
ّ
الحجاج من ذلك « .ويمكن القول ،تاسيس ًـا علـى سـلوك عبـد الملـك بـن
ّٔ
ٔ
ّ ّ ٔ
م ــروان م ــع والي ــه الحج ــاج :إن ــه ال ام ــان الي رج ــل ف ــي م ــدن ال ــف ليل ــة
ٔ
وليلة ،مهمـا كـان عـالي القـدر ،فـي مـا إذا كـان ّ
متزوج ًـا مـن امـراة جميلـة،
ســمع بهــا الخليفــة واشــتهاها ،علــى الـ ّـرغم مــن طــالق هــذا الرجــل لهــذه
ٔ
ٔ
المراة في ما بعد .وعلى سبيل المثال :لقد ّعبرت إحدى جواري الف ليلـة
وليلــة فــي بغــداد عــن خوفهــا علــى حيــاة حســن البصـ ّ
ـري ،فــي مــا إذا ســمع
ّ
الخليف ــة ه ــرون الرش ــيد بجم ــال زوجت ــه من ــار الس ــنا وس ــحرها .و ح ــذرت
ٔ
سـ ّـيدتها زبيــدة مــن ان يســمع الخليفــة بجمــال هــذه الزوجــة ،قائلـ ًـة):(٥٨
ٔ
ٔ
»و ّ
حق نعمتك يا ّ
سيدي إن عرف بها امير المؤمنين قتل زوجها و اخـذها
ٔ
ٔ
منــه ،ال ّنــه ال يوجــد مثلهــا واحــدة مــن النســاء و قــد ســالت عــن زوجهــا،
ٔ ٔ
فقــالوا ّإن زوجهــا رجــل تــاجر اســمه حســن البصــري )…( و انــا اخــاف يــا
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) (١مؤلف مجهولٔ :الف ليلة و ليلة ،منشورات دار مكـتبة الحياة ،بيروت ،د .ت،
.٣٢٤/٢
) (٢م ن.٣٢٥/٢ ،
ٔ
) (٣االبشيهي ،شهاب الدين محمد بن ٔاحمد ) ت ١٤٤٦/٨٥٠م( :المستطرف في
ّ
فن مستظرف ،تحقيق المكـتب العالمي للبحوث ،دار مكـتبة الحياة ،بيروت،
كل ٍ
طبعة ١٩٨٩م.٨٢/١ ،
) (٤المسعودئ ،ابو الحسن علي بن الحسين بن علي )ت ٣٤٦هـ٩٥٧/م( :مروج
ٔ
الذهب و معادن الجوهر ،تحقيق :عبد ٔاالمير ّ
مهنا ،منشورات مؤسسة االعلمي
ٔ
للمطبوعات ،بيروت ،الطبعة االولى ١٤١١هـ١٩٩١/م.١٨٧/٣ ،
ٔ
) (٥االبشيهي :المستطرف في كل فن مستظرف.٨٣/١ ،
)ٔ (٦الف ليلة وليلة.٣٣٦/٢ ،
) (٧م ن.٣٢٧/٢ ،
) (٨م ن.٣٢٧/٢ ،
) (٩م ن.٣٢٧/٢ ،
)ٔ (١٠الف ليلة وليلة.٣٥١/١ ،
) (١١م ن.٣٥٧/١ ،
) (١٢م ن.١١٢/٤ ،
) (١٣م ن.٣٢٥/٢ ،
) (١٤الخطيبي ،د .عبد الكبير :في الكـتابة والتجربة ،ترجمة د.محمد ّبرادة ،دار
ٔ
العودة ،بيروت ،الطبعة االولى ١٩٨٠م ،ص .١١٧
ٔ
)ّ (١٥
المالح ،عبد الغني :رحلة في الف ليلة و ليلة ،المؤسسة ّ
العربية للدراسات
ٔ
والنشر ،بيروت ،الطبعة االولى ١٩٨١م ،ص.٤٩- ٤٨
)ٔ (١٦الف ليلة وليلة.٣٣٠-٣٢٩/٢ ،
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ٔ
ٔ
س ـ ّـيدي ان يس ــمع به ــا امي ــر الم ــؤمنين فيخ ــالف الش ــرع و يقت ــل زوجه ــا
و ّ
يتزوج بها! «.
ّ
و إذا كــان الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان فــي حكايــة » الحجــاج بــن
ٔ ٔ
يوســف الثقفــي مــع هنــد بنــت النعمــان « قــد اهــان اهـ ّـم رمــوز ســلطته –
واليه الحجاج ـ إرض ًـاء لرغبـة طليقتـه ،فكيـف تكـون حـال الرجـل العـادي
في دولة الخلفاء ،فيمـا إذا رغبـت طليقتـه الجميلـة فـي إذال لـه ،و ّ
بخاصـه
ٔ ٔ
ٔ
إذا كانــت هــذه الطليقــة الجميلــة عشــيقة الحــد الخلفــاء او االم ـراء؟ .بــال
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
شك يمكن ان ُيغتال ،او ُيسجن او ُينفى ،فيمـا إذا رغبـت هـذه الطليقـة
ٔ
االنتقام منهٔ ،ال ّن ّ
الرعية في دول خلفـاء و ملـوك الـف ليلـة و ليلـة مجبـرة
ٔ
ٔ
علــى ان تكــون مملوكــة لهــؤالء الخلفــاء و الملــوك ،و عــاجزة عــن ان تقــول
ٔ
لهــم :ال ،فيمــا إذا اعتــدوا عليهــا و علــى امالكهــا ،ف ـ » العالقــة بــين الحــاكم
ٔ
والمحكــوم )…( ليســت اكـثــر مــن عالقــة بــين مالــك و مملــوك ،فالحــاكم
ٔ
ٔ
رعيتــه و ّ
يملــك ّ
الرعيــة ملــك لحاكمهــا ،و الحكــم ُملــك ،او نــوع مــن انــواع
الملك «).(٥٩
و إذا كــان الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان قــد عاقــب واليــه ّ
الحجــاج
هذه العقوبة المهينة والمشينة ،في الحكاية السابقة ،علـى الـرغم مـن
عدم خطئـهّ ،
فإنـه فـي حكايـة » نعـم و نعمـة « لـم يعاقبـه علـى الـرغم مـن
خطئـ ــه الفـ ــادح باحتيالـ ــه علـ ــى » نعـ ــم « و سـ ــرقتها ،و السـ ــفر بهـ ــا إلـ ــى
دمشــق ،و تقــديمها لــه هديــة ،وكذبــه عليــه .و هنــا يبــدو موقــف الخليفــة
الحجـ ــاج ّ
طبيعيـ ـ ًـأ ،ال ّن ّ
ّ
وظـ ــف انتهاكاتـ ــه للحرمـ ــات فـ ــي حكايـ ــة » نعـ ــم
ٔ
ونعم ــة« م ــن اج ــل إرض ــاء الخليف ــة عب ــد المل ــك ب ــن م ــروان ،فالخليفـ ـة
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
مس ــرور من ــه ال ّن ــه ارس ــل إلي ــه تل ــك الم ـ ـراة الحس ــناء » نع ــم « .ا ّم ــا ف ــي
حكاية » ّ
الحجـاج مـع هنـد بنـت النعمـان « فـإن مصـلحة الخليفـة تقتضـي
ٔ
ٔان ي ـ ّ
ـذل والي ــه الحج ــاج لك ــي ترض ــى ب ــه الحس ــناء االخ ــرى ـ ـ هن ــد بن ــت
الذهني ــة و الس ـ ّ
النعم ــان ـ ـ زوج ـ ًـا له ــاّ .إن ٓاال ّلي ــة ّ
ـلوكية الت ــي ينطل ــق منه ــا
ٔ
ٔ
الخلفــاء ـ فــي الــف ليلــة و ليلــة ـ فــي قـراراتهم و طبيعــة احكــامهم تهــدف-
ٔ
بالدرج ــة االولـ ــى -إلـ ــى تحقيـ ــق مص ـ ـالحهم ،و طموحـ ــاتهم ،و غايـ ــاتهم،
و ّ
ملذاتهم).(٦٠
ٔ
ّ
التاريخيــة،
و يبــدو ا ّن الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان فــي النصــوص
كــان يعــرف ٔا ّن واليــه ّ
الحجــاج ظــالم و سـ ّـفاك ،و كــان يحتقــره علــى الــرغم
ٔ
مــن ا ّنــه يــده الطــولى التــي كانــت تفتــك بجميــع معارضــي نظــام حكمــه ،و
ٔ
ٔ
ّ
توجهاتــه السياسـ ّـية .و ال ّنــه كــان اليــد الفاتكــة بخصــومه ،فقــد ابقــاه واليـ ًـا
على العراق إلى حين وفاته ـ وفاة عبد الملك بن مروان ـ .و هـا هـو يكـتـب
ٔ
إلي ــه مح ـ ّـذ ًرا م ــن اس ــتفحال ظلم ــه و تجاوزات ــه ،و اس ــتيالئه علـ ـى ام ــوال
ٔ
النــاس ،و إسـرافه فــي عقــوبتهم ،و ســفكه لــدمائهم » :ا ّمــا بعــد ،فقــد بلــغ
ٔ
ٔ
اميــر المــؤمنين َسـ َـر ُفك فــي الــدماء ،و تبــذيرك فــي االمــوال ،و ال يحتمــل
ٔ
ٔ
اميــر المــؤمنين هــاتين الخصــلتين الحــد مــن النــاس ،و قــد حكــم عليــك
ٔ
َ ُ )(٦١
ٔامير المؤمنين في الدماء :في الخطا ّ
الدية ،و فـي َالع ْمـد القـود  ،و فـي
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االمــوال ّردهــا إلــى مواضــعها (…) ،و ســياتيك مــن اميــر المــؤمنين امـران:
لين و ّ
شدة فال ّ
ٌ
يؤنسنك ّإال الطاعـة ،و ال يوحش ّـنك ّإال المعصـية ،و ُظ ّـن
ٔ
ٔ
ٔ
بــامير المــؤمنين كـ ّـل شــيء ّإال احتمالــك علــى الخطــا ،و إذا اعطــاك الظفــر
ٔ
ٔ
ً
على قوم فال ّ
تقتلن جانحا و ال اسي ًرا ،و كـتب في اسفل كـتابه:
ٔ
ٔ
ٔ
ً
"إذا انت لم تترك امورا كرهتها )…( و تطلب رضائي بالذي انا طالبه
ٔ
َّ ّ َ
جز ّي بما انت كاسبه" ).(٦٢
فال ال تلمني و الحوادث جمة فإنك م ِ
و على الرغم من معرفة عبد الملك بن مروان بسـلوك واليـه ّ
الحجـاج
ٔ
ٔ
الدمويّ ،
ّ
فإنه كان يرفض ان ُي َذ ّم امامه ،بل كان يـدافع عنـه و ي ّـوبخ مـن
ّٔ
يــذكره بســوء .و ُيــروى ان إب ـراهيم بــن محمــد بــن طلحــة الــذي كــان مــن

خاص ــة ّ
ّ
الحج ــاج ،و ذا منزل ــة عظيم ــة عن ــده ،ق ــدم إل ــى عب ــد المل ــك ب ــن
ٔ
ً
ّ
مروان ،و طلب منه ان يستمع إلى نصيحته التي ال يجـد ُبـدا مـن ذكرهـا،
فســمح لــه عبــد الملــك ابــن مــروان قـ ً
ـائال » :يــا بــن طلحــة ،قــل نصــيحتك.
فقــال :تــاهلل يــا ٔامي ــر الم ــؤمنين ،لقــد َع َمــدت إلــى ّ
الحجــاج فــي تغطرس ــه
و َت ْ
عج ُرفــه و بعــده مــن الحـ ّـق و قربــه مــن الباطــلّ ،
فوليتــه الحــرمين)،(٦٣
ٔ
ٔ
وهمـا مــا همــا و بهمـا مــا بهمــا مــن المهـاجرين و االنصــار و المــوالي االخيــار
َيطؤهم َ
بطغام)ٔ (٦٤اهل الشام ،و َر َعاع ال ّ
روية لهم) (٦٥في إقامـة ح ّـق و ال
في إزاحة باطل ،و يسومهم َ
الخ ْسف) (٦٦و يحكم فيهم بغير ّ
السنة ،بعد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـفك دم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائهم ،وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُانته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ُح َر ِمهم )…( ،فقال له عبد الملك ْ
ظن بـك ّ
كذب َت )…( و ّ
الحجـاج مـا لـم
ْ ٔ
ٔ
)(٦٧
يجده فيك ،و قد ُي ّ
ظن الخير بغير اهله ،قم فانت الكاذب… « .
ٔ
ّ
ّ
ّ
و يبــدو ا ّن ســيرة الحجــاج الدمويــة كانــت محــل اســتهجان و ّذم عنــد
معظــم الفقهــاء والمــؤرخين اإلسـ ّ
ـالميين .و ُيــروى ٔا ّنــه » قيــل للشـ ّ
ـعبي):(٦٨
ٔ
ٔاكــان ّ
الحجــاج مؤمن ـ ًا؟ قــال :نعــم بالطــاغوت .و قــال :لــو جــاءت كـ ّـل ا ّمــة
ٔ
بخبيثهــا ،و فاســقها ،و جئنــا ّ
بالحجــاج وحــده لزدنــاه علــيهم و ﷲ اعلــم
ّ ٔ
ً )(٧٠
ـذم ّ
«) .(٦٩وهــا هــو الـ ّ
ـدم ّ
يري يـ ّ
الحجــاج قــائال  » :اللعــين الحجــاج اخ ـزاه
ﷲ و ّقبحه«.
ٔ
ّ
و ليس ــت مالم ــح الحج ــاج ف ــي ال ــف ليل ــة و ليل ــة بعي ــدة ف ــي الغراب ــة
و ّ
التخيـ ــل ،بـ ــل ُيمكـ ــن القـ ــولّ :إنهـ ــا قريبـ ــة إلـ ــى حـ ـ ّـد مـ ــا مـ ــن مالمحـ ــه
ّٔ
ّ
التاريخيــة ،كمــا ارخــت لهــا المصــادر الكـثيــرة ،و هــي فــي هــذا ال تختلــف
ٔ
ع ــن مالم ــح الخلف ــاء االم ـ ّـويين و ّ
العباس ـ ّـيين م ــن حي ــث نق ــاط االلتق ــاء
ٔ
ّ
التاريخي ــة ،و مالمحه ــم ف ــي نص ــوص ال ــف ليل ــة
الكـثي ــرة ب ــين مالمحه ــم
وليلة الحكا ّئية.
-----------------------------------------------
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ٔ
) (١٧ابن عبد ربهٔ ،ابو عمر ٔاحمد بن محمد االندلسي )ت٣٢٨هـ٩٤٠/م( :العقد
الفريد ،شرح كرم البستاني ،دار المسيرة ،بيروت ،الطبعة الثانية ١٩٨١م،
.٢١٠/٦
)ٔ (١٨الف ليلة وليلة.٣٣٠-٣٢٩/٢ ،
)ٔ (١٩الف ليلة وليلة.٣٣٠/٢ ،
) (٢٠م ن.٣٣٠/٢ ،
) (٢١م ن.٣٣٠/٢ ،
) (٢٢م ن.٣٤١/٢ ،
)ٔ (٢٣الف ليلة وليلة.٣٤١/٢ ،
) (٢٤م ن.٣٤٢/٢ ،
ٓ
الفخري
في االداب
) (٢٥ابن طباطبا ،محمد بن علي )ت٧٠٩هـ١٣٠٩/م(:
اإلسالمية ،دون ّ
ّ
ّ
محقق ،دار صادر ،بيروت ،د .ت ،ص.١٢٢
السلطانية و الدول
) (٢٦م ن ،ص.١٢٣
) (٢٧عمران بن عصام العنزي …) :ـ نحو ٨٥هـ… /ـ نحو ٧٠٤م( :خطيب شاعر،
ٔ
من ّ
الشجعان .اشتهر في ٔايام عبد الملك ابن مروان .وخاطبه بابيات يثني بها على
ٔ
ّ
الحجاج .ونشبت فتنة ابن االشعث ،فاتهمه ّ
ّ
الحجاج باالنحياز إليه وطلبه حتى
قتله.
ٔ
ٔ
) (٢٨ابن االشعث) :عبد الرحمن بن محمد بن االشعث بن قيس الكندي … ،ـ
٨٥هـ … /ـ ٧٠٤م(ٔ :امير ،من القادة ّ
الشجعان ،وهو صاحب الوقائع مع ّ
الحجاج
ٔ
ّالثقفي ،فقد كان ً
ّ
قائدا من قادتهّ ،ثم عارضه ومعه مجموعة من اصحابه ،واتفقوا
ٔ
ٔ
على نبذ طاعته ،ثم بايعه اصحابه على خلع ّ
الحجاج وإخراجه من ارض العراق ،و
على خلع عبد الملك بن مروان ٔا ً
ّ
يضا .نشبت بينه وبين جيوش الحجاج و عبد
الملك بن مروان معارك انتصر فيهاّ ،
وتم له ملك سجستان وكرمان والبصرة
ٔ
ٔ
ُ
ّ
وفارس ) ّإال خرسان( ّ .
لكنه انهزم في ّالنهاية وقتل ،وارسل براسه إلى الحجاج
ٔ
فارسله هذا إلى عبد الملك بن مروان بالشام.
ٔ
 الزركلي ،خير الدين :االعالم ٣٢٣/٣ ،ـ.٣٢٤ٔ
ٔ
) (٢٩االصفهاني :االغاني.٢٧٥/١٧ ،
ّ
) (٣٠المسعودي :مروج الذهب ومعادن الجوهر.١٨٧/٣ ،
)ُ (٣١
الح ْصرئ ،ابو إسحاق إبراهيم بن علي )ت ٤٥٣هـ١٠٦١/م( :زهر
ٔ
ٓ
ّ
االداب و ثمر اال لباب ،اختار النصوص و قدم لها :قاسم محمد وهب،
منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،طبعة ١٩٩٦م.٤١٢/٣ ،
) (٣٢العقد الفريد.٩٠/٥ ،
) (٣٣م ن.٩٠/٥ ،
) (٣٤العقد الفريد.٥١/١ ،
) (٣٥مروان بن الحكم) :ابن ٔابي العاص بن ٔامية بن عبد شمس٦٥- ٢) ،هـ٦٢٣/
ـ٦٨٥م(  :هو الخليفة ٔاال ّ
موي ّالرابع بعد معاوية بن ٔابي سفيان ،ويزيد بن معاوية،
ومعاوية بن يزيد ،استلم الخالفة سنة ٦٤هـ٦٨٤/م ،دافع عن الخليفة عثمان بن
ّعفان ،واشترك في معركة ّ
الجمل ،ضبط المقاييس والموازين .مات بالطاعون في
ٔ
ٓ
دمشقٔ .انظر :العاليلي ،عبد ﷲ؛ و اخرون :المنجد في االعالم ،دار المشرق،
بيروت ،الطبعة العاشرة ١٩٨٠م ،ص.٦٥٦
)ٔ (٣٦الف ليلة و ليلة.٢٢٧/٣ ،
ٔ
) (٣٧والتي ّربما ّ
تتبنى بعض النصوص الغائبة االخرى التي تلتقي من قريب ٔاو من
بعيد بهذه النظرية .و قد يكون منها قول الحكماء" :إمام غشوم خير من فتنة
تدوم"] .العقد الفريد .[.١٤/١ ،و" :إذا ٔاراد ﷲ بقوم خي ًرا استعمل عليهم الحلماء
)…( و إذا ٔاراد ﷲ بقوم ً
بالء استعمل عليهم السفهاءٔ .".انظرٔ :ابو يوسف ،يعقوب
بن إبراهيم )ت١٨٢هـ٧٩٨/م( :كـتاب الخراج ،دار المعرفة ،بيروت/مؤسسة نشر
ّ
اإلسالمية ،قم )إيران( ،طبعة ١٣٩٩هـ١٩٧٩/م ،ص  ٨ـ .٩
منابع الثقافة
)ٔ (٣٨الف ليلة و ليلة ٢٢٧/٣ ،ـ .٢٢٨
ّ
الكواكبي ،عبد الرحمن :طبائع االستبداد ،دار الشرق العربي،
)(٣٩
بيروت/حلب ،الطبعة الثالثة١٤١١هـ١٩٩١/م ،ص.٦٥-٦٤
ٔ
) (٤٠االبشيهي ،شهاب الدين محمد بن ٔاحمد ) ت ١٤٤٦/٨٥٠م( :المستطرف
ّ
فن مستظرف ،تحقيق المكـتب العالمي للبحوث ،دار مكـتبة الحياة،
في كل ٍ
بيروت ،طبعة ١٩٨٩م.٨١/١ ،

) (٤١م ن.٢٠٧/١ ،
) (٤٢خالد بن يزيد بن معاوية ) :ابن ٔابي سفيان … ،ـ ٩٠هـ …/ـ ٧٠٨م( :حكيم
ّ
ٔ
ّ
والطب والنجوم ،فاتقنها ٔوالف فيها
قريش وعالمها في عصره .اشتغل بالكيمياء
ٔ
ٔ
ّ
رسائلّ .
ُ
وشك ابن االثير في بعض نواحي علمه ،فقال" :يقال :إنه اصاب علم
ٔ
ّ
الكيمياء وال يصح ذلك الحد" .نقل الكـتب من اللسان اليوناني و القبطي إلى
ٔ
العربي .وهو خطيب شاعر ،و فصيح جامعّ ،
جيد ال ٔراي ،كـثير االدب ،وهو ٔا ّو من
ّ
والطب و الكيمياءُ .ت ّوف َي في دمشق .راجع:
ترجم كـتب النجوم
ٔ
الزركلي ،خير الدين :االعالم ٣٠٠/٢ ،ـ .٣٠١
ٔ
) (٤٣االغاني.٣٤٥ – ٣٤٤/١٧ ،
ْ
ّ
السخيّ ،
) (٤٤الغطاريف :مفردها ِغطريف :الشاب الظريفّ ،
السيد  ،المحسن.
) (٤٥العقائل :مفردها عقيلة :الم ٔراة الكريمةّ ،
السيدة في قومها.
)ٔ (٤٦الف ليلة وليلة.٩٢/٤ ،
)ٔ (٤٧الف ليلة وليلة.٩٢/٤ ،
) (٤٨م ن.٩٣/٤ ،
) (٤٩م ن.٩٣/٤ ،
) (٥٠م ن.٩٣/٤ ،
) (٥١م ن.٩٣/٤ ،
ٔ
ّ
) (٥٢مع مالحظة ٔان راوي الحكاية في الف ليلة وليلة ال يذكر اسم بلد عبد الملك
ٔ
بن مروان وال اسم بلد هند بنت ّالنعمان ،في حين ٔا ّن االبشيهي يذكر .راجع:
المستطرف في كل فن مستظرف.٨٤/١ ،
)ٔ (٥٣الف ليلة وليلة.٩٣/٤ ،
ٓ
ّ
اإلسالمية ،ص.١٢٢
) (٥٤ابن طباطبا :الفخري في االداب السلطانية والدول
ٔ
ٔ
)ّ (٥٥
نصار ،د .ناصيف :منطق ّ
السلطة – مدخل إلى فلسفة االمر ،دار امواج،
ٔ
بيروت ،الطبعة االولى ١٩٩٥م ،ص .٣٧
ّ
ّ
) (٥٦وذلك ٔاثناء دراسة مالمحه في حكاية "نعمة ونعم" في الصفحات السابقة.
)ٔ (٥٧الف ليلة وليلة .٩٤/٤
) (٥٨م ن.٢٩٥/٤ ،
ٔ
)ّ (٥٩
نصار ،د .ناصيف :منطق ّ
السلطة – مدخل إلى فلسفة االمر ،ص .٣٧
ٔ
ٔ
) (٦٠ويالحظ ا ّن الحاكم في معظم حكايات الف ليلة وليلة ال يرى في جميع والته
ووزرائه ّإال ً
خدم ٔاذالء مطيعين لكل ما يصدر عنه من ٔاوامر استبدادية.
)َ (٦١الق َود :القصاص ،و قتل القاتل بدل القتيلٔ .انظر:
المنجد في اللغة ،مادة :قود ،ص .٦٦٠
الح َرمانّ :
)َ (٦٣
مكة و المدينة.
ٔ
َ
َ
) (٦٤الطغام :اوغاد الناس.
ٔ
)َ (٦٥الر َو ّيةّ :
التفكر و النظر في االمر.
م ن ،مادة :روى ،ص .٢٨٩
الخس َفٔ :اي ٔاهانه و ّكلفه ّ
) (٦٦سامه ْ
المشقة.
المنجد في اللغة ،مادة :خسف ،ص .١٧٩
ٔ
) (٦٧ابن عبد ّربه االندلسي :العقد الفريد ١٢٤/٤ ،ـ .١٢٥
) (٦٨الشعبي) :عامر بن شراحيل الشعبي الحميري١٠٣-١٩ ،هـ٧٢١-٦٤٠/م(:
ٔ
راويةُ ،يضرب المثل بحفظهُ .و ِلد ونشا ومات بالكوفةّ .اتصل بعبد الملك بن
مروان ،فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الرومُ .
وس ِئل ّعما بلغ إليه حفظه،
ّ
فقال :ما كـتبت سوداء في بيضاء ،وال ّ
حدثني رجل بحديث إال حفظته .وهو من
ٔ
ً
ً
رجال الحديث الثقاة ،استقضاه عمر بن عبد العزيز ،وكان فقيها شاعرا .انظر:
ٔ
الزركلي ،خير الدين :االعالم.٢٥١/٣ ،
ٔ
) (٦٩االبشيهي :المستطرف في كل فن مستظرف.٨٣/١ ،
ّ
) (٧٠الدميري ،كمال الدين محمد بن موسى )ت٨٠٨هـ١٤٠٦/م( :حياة الحيوان
ٔ
الكبرى ،دون ّ
محقق ،دار اال لباب ،بيروت/دمشق ،د .ت.٨١/١ ،
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ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺪوي

ﻜﺎﺗﺐ وﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﺤﺪﻳﺚ واﻠﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺑﺎﺣﺚ ﻤﺼﺮي ﻤﻗﻴﻢ ﻓﻲ دوﻠﺔ ﻘﻄﺮ
hassan_elbadawy@hotmail.com

ٔ
 - ١ﻤﺤﻣﺪ دﻳﺎب :ﺻﻔﺤﺔ ﻤﻦ ﻤﺬﻜﺮات اﻻﻤﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻠﻛﺮﻳﻢ اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ -ﺠﺮﻳـﺪة اﻠﺟﻣﻬﻮرﻳـﺔ
"اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ" ﺑﺘــﺎرﻳﺦ ١٩٦٣/٣/١٩م ،وﻧﺷــﺮ ﺗﺤــﺖ ﻧﻔــﺲ اﻠﻌﻨــﻮان ﻓــﻲ ﻤﻗــﺎل
ﻧﺷﺮ ﺑﻣﺟﻟﺔ ﺻـﺒﺎح اﻠﺨﻴـﺮ "اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ" ﻓـﻲ ﻋـﺪدﻫﺎ اﻠﺼـﺎدر ﻳـﻮم ١٩٦٣/٦/٦م،
ٔ
وورد ﺑﻛـﺘـ ــﺎب ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﺴـ ــﻼم ٔاﻤﺰﻳـ ــﺎن :اﻻﻤﻴـ ــﺮ ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻛـ ــﺮﻳﻢ اﻠﺨﻄـ ــﺎﺑﻲ -اﻠﺟـ ــﺰء
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ٔ
اﻻﻤﻴـ ــﺮ ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﺑـ ــﻦ ﻋﺒـ ــﺪ اﻠﻛـ ــﺮﻳﻢ اﻠﺨﻄ ـ ــﺎﺑﻲ
ٔ
ﺧــﻼل ﺴــﻨﻮاﺗﻪ اﻻﺧﻴــﺮة ﻋﻟــﻰ ﺗــﺪوﻳﻦ ﻤﻟﺤﻣــﺔ
اﻠﺮﻳﻒ اﻠﺟﻬﺎدﻳﺔ ،اﻠﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﻫـﻮ رﻓﺎﻘـﻪ ﻤـﻦ
ٔاﺠــﻞ ﺣﺮﻳــﺔ وﻜﺮاﻤــﺔ ﺑﻼدﻫــﻢ ،ﻓﺘــﺮك ﻠﻨــﺎ إرﺛـ ًـﺎ
ٔ
ﺿ ً
ـﺨﻣﺎ ﻤــﻦ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤــﺎت اﻠﺘـﻲ ارﺧــﺖ ﻠﻔﺘــﺮة ﺧﻄــﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺸــﻌﺐ ﺸــﻣﺎل إﻓﺮﻳﻗﻴــﺎ
ٔ
ٓ
اﺧ ــﺮ اﻠﺨﻄ ــﻮات ﻧﺤ ــﻮ اﺴ ــﺘﻗﻼﻠﻪ اﻠﺘ ــﺎم واﻠﻨ ــﺎﺠﺰ ،ﺗ ــﺮك ﻠﻨ ــﺎ اﻻﻤﻴ ــﺮ اﻠﺨﻄ ــﺎﺑﻲ
ﻤﺬﻜﺮاﺗــﻪ ﺸــﻬﺎدة ﻋﻟــﻰ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠــﺬﻫﺒﻲ ﻠﻛـﻔــﺎح ﺸــﻣﺎل إﻓﺮﻳﻗﻴــﺎ ،وﻧﺤﻣــﺪ ﷲ
ٔ
ﻋﻟـﻰ ان ﺠﻌــﻞ ﻠﻨــﺎ اﻠﺳــﺒﻖ ﻓــﻲ اﻹﻃـﻼع ودراﺴــﺔ ﺗﻟــﻚ اﻠﻣــﺬﻜﺮات اﻠﺘــﻲ ﻃﺎﻠﻣــﺎ
ٔاﺸــﻐﻟﺖ اﻠﻛـﺜﻴــﺮﻳﻦ ،ﺗــﺮى ﻤــﺎذا ﻘــﺎﻠﻮا ﻋــﻦ ﺗﻟــﻚ اﻠﻣــﺬﻜﺮات وﻤــﺎ ﻫــﻲ ﻘﻴﻣﺘﻬــﺎ
اﻠﺤﻗﻴﻗﻴﺔ ؟
ﻜـﺘـ ــﺐ اﻠﺼـ ــﺤﻔﻲ اﻠﻣﺼـ ــﺮي ﻤﺤﻣـ ــﺪ دﻳ ـ ــﺎب ﻓـ ــﻲ ﻤﻗـ ــﺎل ﻠـ ــﻪ ﺑﺟﺮﻳ ـ ــﺪة
ٔ
ٓ
اﻠﺟﻣﻬﻮرﻳــﺔ :ﻓــﻲ اﺧــﺮ ﻤــﺮة اﻠﺘﻗﻴــﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﺎﻠﺒﻄــﻞ اﻠﻣﻐﺮﺑــﻲ اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ
ٔ
راﻳﺖ اﻠﺒﺳﻣﺔ ﺗﺮﺗﺳﻢ ﻋﻟﻰ وﺠﻬﻪ ،وﻜـﺎن راﺿ ًـﻴﺎ ﻜـﻞ اﻠﺮﺿـﺎ ،وﻳﻮﻤﻬـﺎ ﻓـﺎﺠﺌﻨﻲ
ُٔ
ﺑﻨﺒﺎ ﻤﺜﻴﺮ وﻘﺎل ﻠﻲ-:
 ﻠﻗﺪ اﻧﺘﻬﻴﺖ. ﻤﻦ ﻤﺎذا ؟ اﻧﺘﻬﻴﺖ اﻠﻴﻮم ﻤﻦ ﻜـﺘﺎﺑﺔ ﻤﺬﻜﺮاﺗﻲ.ٔ
 ﻓﻌﺮﻓـ ــﺖ ﺴـ ــﺮ اﺑﺘﺳـ ــﺎﻤﺘﻪ ،ﻠﻗـ ــﺪ ﺑـ ـ ٔـﺪا اﻻﻤﻴـ ــﺮ ﻳﻛـﺘـ ــﺐ ﻤﺬﻜﺮاﺗـ ــﻪ ﻓـ ــﻲٔ
ٔ
اﻠﺳــﻨﻮات اﻻﺧﻴــﺮة وﻜــﺎن ُﻳﻛــﺮس ﻜــﻞ وﻘﺘــﻪ ﻠﻛـﺘﺎﺑﺘﻬــﺎ ،وﻜﻨــﺖ اﺗﺘﺒــﻊ ﺠﻬــﻮدﻩ
ﻹﺗﻣـﺎم ﻫـﺬا اﻠﻌﻣـﻞ اﻠﻛﺒﻴـﺮ ،وﻜـﺎن ُﻳﺨﺒﺮﻧــﻲ ﺑـﺎﻠﻌﺮوض اﻠﺘـﻲ ﺗﻨﻬـﺎل ﻋﻟﻴـﻪ ﻤــﻦ
ﻜﺒﺮﻳــﺎت اﻠﺼــﺤﻒ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴــﺔ ﻠﺷ ـﺮاء ﺣــﻖ ﻧﺷــﺮ ﺗﻟــﻚ اﻠﻣــﺬﻜﺮات ،إن ﻤــﺬﻜﺮات
ٔ
اﻠﺨﻄـ ــﺎﺑﻲ وﺛﻴﻗـ ــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ ﻫﺎﻤـ ــﺔ ﺴ ــﻴﺘﻐﻴﺮ اﻤـ ــﺎم ﺣﻗﺎﺋـﻗﻬ ــﺎ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐـ ــﺮب
اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ ﻜﻟ ـ ــﻪ ،إﻧﻬـ ــﺎ ﺴ ـ ــﺟﻞ ﺣﺎﻓ ـ ــﻞ ﻠـ ــﺬﻜﺮﻳﺎت ٔارﺑﻌ ـ ــﻴﻦ ﻋـ ــﺎم ﻤ ـ ــﻦ اﻠﺤ ـ ــﺮب
واﻠﺳــﻼم ،وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻠﻟﻗــﺎء ﺣــﺪﺛﻨﻲ اﻠــﺰﻋﻴﻢ اﻠﻛﺒﻴــﺮ ﻋــﻦ ﻜـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ اﻠﻣﻌــﺎرك
ٔ
ٔ
واﻻﺣﺪاث اﻠﺘﻲ ﺗﻀﻣﻨﺘﻬﺎ ﻤﺬﻜﺮاﺗﻪ ،ﻓﺳﺎﻠﺘﻪ:
 ﻤﺎ داﻤﺖ اﻠﻣـﺬﻜﺮات ﻘـﺪ ﺗﻣـﺖ ،ﻓﻟﻣـﺎذا ﻻ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑﻬـﺎ إﻠـﻰ اﻠﺼـﺤﻒودور اﻠﻨﺷﺮ ؟
ٔ
ً
 ﺻﻣﺖ اﻻﻤﻴﺮ ﻘﻟﻴﻼ ،ﺛﻢ ﻘﺎل: إﻧﻨــﻲ رﺠــﻞ ﻓﻗﻴــﺮ وﻤﺤﺘــﺎج ﻠــﺜﻣﻦ ﺠﻬــﺪي ﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑــﺔ اﻠﻣــﺬﻜﺮات،وﻠﻛﻦ ﻫﻞ ﻫﺬا ﻜﻞ ﺸﻲء ؟
 ﻠﻛﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻚ ﻠﻴﺲ ًﻤﻟﻛﺎ ﻠﻚ ،إﻧﻪ ﻤﻟﻚ ﻠﻛﻞ اﻠﻌﺮب !
ٔ
 ﻘـﺎل اﻻﻤﻴـﺮ ﻓـﻲ ﺣﻴـﺎء وﺗﻮاﺿــﻊ :ﻠﻛﻨﻨـﻲ ﻻ ٔاﺛـﻖ ﻓـﻲ اﻠﺼـﺤﻒ اﻠﺘــﻲﺗﻗـ ــﺪﻤﺖ ﺑﻌﺮوﺿـ ــﻬﺎ اﻠﻣﻐﺮﻳـ ــﺔ ،إن ﺗﻟـ ــﻚ اﻠﺼـ ــﺤﻒ ﺗـ ــﺘﻛﻟﻢ ﺑﺎﺴـ ــﻢ
اﻻﺴ ــﺘﻌﻣﺎرﻳﻴﻦٔ ،واﻧ ــﺎ ﻘﻀ ــﻴﺖ ﻋﻣ ــﺮي ﻓ ــﻲ ﻤﺤﺎرﺑ ــﺔ اﻻﺴ ــﺘﻌﻣﺎر،
ٔواﺧﺷــﻰ ٔان ُﻳﺤﺮﻓﻮﻫــﺎ ،إﻧﻨــﻲ ٔاﻋــﺮﻓﻬﻢ ﺠﻴـ ًـﺪا ﻠﻗــﺪ زﻳﻔــﻮا ﻜـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ
اﻠﺤﻗﺎﺋﻖ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻜـﺘﺒﻮا ﻋﻦ ﺣﺮب اﻠﺮﻳﻒ.
 ٔاﻠﻴﺳﺖ اﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ٔاوﻠـﻰ ﺑﻣـﺬﻜﺮات ﺑﻄـﻞ ﻤﺜﻟـﻚ ؟ ﺻـﻣﺖٔ
اﻻﻤﻴ ــﺮ وﻠ ــﻢ ﻳ ــﺮد ﻋﻟ ــﻰ ﺴ ــﺆاﻠﻲ ،وﻘ ــﺪ ارﺗﺳ ــﻣﺖ ﻋﻟ ــﻰ وﺠﻬ ــﻪ ٔواﻧ ــﺎ
ٔ
ٔ
اﺴ ــﺘﺎذﻧﻪ ﻓ ــﻲ اﻻﻧﺼـ ـﺮاف ﻤﺳ ــﺤﺔ ﻤــﻦ اﻻ ﻠ ــﻢ ،ﻋﺮﻓ ــﺖ ﺴ ــﺮﻫﺎ ﻓﻴﻣ ــﺎ
ﺑﻌ ــﺪ ،إذ ٔان ٔاﺸ ــﻬﺮ ﺻ ــﺤﻒ اﻠﻌ ــﺎﻠﻢ ﺴ ــﻌﺖ إﻠﻴ ــﻪ ﺗﻌ ــﺮض ﻧﻔﺳ ــﻬﺎ،
ٔ
ﻠﻛــﻦ ﺻ ــﺤﻴﻔﺔ ﻋﺮﺑﻴ ــﺔ واﺣ ــﺪة ﻠ ــﻢ ﺗﺳ ــﻊ إﻠﻴ ــﻪ ،وﻠ ــﻢ ﻳﻛ ــﻦ اﻻﻤﻴ ــﺮ
اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ ﺑﺎﻠﺮﺠﻞ اﻠﺬي ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺳﻪ).(١
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ٔ
ﻜـ ــﺎن اﻻﻤﻴـ ــﺮ اﻠﺨﻄـ ــﺎﺑﻲ ﻋﻨـ ــﺪﻤﺎ ُﻳﺳـ ــﺌﻞ ﻋـ ــﻦ اﻠﻣـ ــﺬﻜﺮات ﻳﻗـ ــﻮل "إن
ﻤ ــﺬﻜﺮاﺗﻲ ﺠ ــﺎﻫﺰة وﻋ ــﺪد ﺻ ــﻔﺤﺎﺗﻬﺎ  ،٣٠٠٠وﻓﻴﻬ ــﺎ ﻜ ــﻞ ﺸ ــﻲء ،ﻠﻛﻨ ــﻲ ﻠ ــﻦ
ٓ
ٔ
اﻧﺷــﺮﻫﺎ اﻻن") ،(٢ﻜـﺘــﺐ اﻠﺼــﺤﻔﻲ ﺠﻣــﺎل ﺴــﻟﻴﻢ ﺑﺟﺮﻳــﺪة اﻠﺟﻣﻬﻮرﻳــﺔ ﻋ ــﻦ
ٔ
ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﻘـ ً
ـﺎﺋﻼ" :ﻜﻨــﺖ ٔاﺴــﺎﻠﻪ ﻋــﻦ ﻤﺬﻜﺮاﺗــﻪ  -ﻤﺬﻜﺮاﺗــﻪ ﻋــﻦ ﺣــﺮب اﻠﺮﻳــﻒ وﻋــﻦ
ٔ ٔ
ٔ
اﻠﻣﻨﻔــﻰ -ﻓﻛــﺎن ﻳﻗــﻮل ﻠــﻲ اﻧــﻪ ﻧﺷــﺮ ﺑﻌﻀــﻬﺎ ،وﻜﻨــﺖ اﺛــﻖ ان ﺑﻌﻀــﻬﺎ اﻠــﺬي
ﻧﺷـﺮﻩ ﻻ ُﻳﻣﺜـﻞ إﻻ اﻠﻣﻗـﺪﻤﺎت ،ﻓﺤـﺮب اﻠﺮﻳــﻒ ﻫـﻲ اﻠﺤـﺮب اﻠﻮﺣﻴـﺪة اﻠﺘـﻲ ﻠــﻢ
ٔ
ﺗﺤـ ـ ــﻆ ﺑﺪراﺴـ ـ ــﺔ ُﻤﻨﺼـ ـ ــﻔﺔ ﻤـ ـ ــﻦ اﻠﺒـ ـ ــﺎﺣﺜﻴﻦ واﻠﻣـ ـ ــﺆرﺧﻴﻦ ﺴـ ـ ــﻮاء اﻠﻌـ ـ ــﺮب او
ٔ
اﻻﺠﺎﻧــﺐ ،ﻠــﺬا ﻜــﺎن ﻻﺑــﺪ ﻤــﻦ إﻠﻗــﺎء اﻠﻀــﻮء ﻋﻟﻴﻬــﺎ وﺑﻌــﺚ اﻠﺒﻄــﻮﻻت اﻠﺘــﻲ
ﺧ ــﺎض ﻏﻣﺎرﻫ ــﺎ ،وإﻋ ــﺎدة اﻠ ــﺮوح إﻠ ــﻰ ﻓﺘ ــﺮة ﻤ ــﻦ ٔاﺧﺼ ــﺐ ﻓﺘ ـ ـﺮات اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ
ٓ
اﻠﻌﺮﺑــﻲ ،وﻜــﺎن ﻳﻗــﻮل ﻠــﻲ إن ﺑﻗﻴــﺔ اﻠﻣــﺬﻜﺮات ﻠــﻦ ﺗﻨﺷــﺮ اﻻن ،وإن اﻠــﺒﻌﺾ
ٔ
اﻠــﺬي اﺣﺒﺳــﻪ ﻋﻨــﺪي ُﻤﺟــﺮد إﺸــﺎرات ﺿــﻮﺋﻴﺔ ﻘــﺪ ﺗﻛﺷــﻒ ﻜـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ اﻠـ ُـﺪﻤﻰ
اﻠﻼﻋﺒﺔ ﻋﻟﻰ ﻤﺳﺮح اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ.
ٔ ٔ
ٔ ٔ
ﻜﻨ ــﺖ اﺴ ــﺎﻠﻪ داﺋﻣ ـ ًـﺎ ﻋــﻦ ﻤﻌ ــﺎرك ﺣ ــﺮب اﻠﺮﻳ ــﻒ ﻓﻴﻗ ــﻮل" :اﺗﺮﻳ ــﺪ ان
ٔ
ٔ
ٔ
ٔاﺗﺤﺪث ﻋﻦ ٔاﻋﻣﺎﻠﻲ ؟ اﺗﺮﻳﺪ ان اﻘﻮل ﻠﻚ إﻧﻨـﺎ ﻜﻨـﺎ ﻧﺳﺘﺷـﻬﺪ ﻓـﻲ ﻜـﻞ ﻤﻌﺮﻜـﺔ
؟ ﻧﻌـﻢ ﻠﻗـﺪ ﻜﻨـﺎ ﻧﻮاﺠـﻪ اﻠﻣــﻮت ﻓـﻲ ﻜـﻞ ﻤﻌﺮﻜـﺔ ،وﻜﻨــﺎ ﻧﺨـﺮج ﻤـﻦ ﻜـﻞ ﻤﻌﺮﻜــﺔ
ﺑﻌﻣﺮ ﺠﺪﻳﺪ).(٣
ٔ
ٔ
ٔ
ﻘﺒـﻞ وﻓـﺎة اﻻﻤﻴـﺮ اﻠﺨﻄـﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳــﺎم اﺗﺼـﻟﺖ ﺑـﻪ ﺸـﺮﻜﺔ اﻤﺮﻳﻛﻴـﺔ ﺗﻌــﺮض
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻴ ــﻪ ٔان ﻳﺒﻴﻌﻬ ــﺎ ﻘﺼ ــﺔ ﺣﻴﺎﺗ ــﻪ وﻤﻌﺮﻜـﺘ ــﻪ ،ﻠﻛــﻦ اﻻﻤﻴــﺮ رﻓ ــﺾ ُﻤﻌﺘ ــﺬ ًرا ﺑ ــﺎن
اﻠﻮﻘــﺖ ﻠــﻢ ﻳﺤــﻦ ﺑﻌــﺪ ﻠﻨﺷــﺮ ﻤﺬﻜﺮاﺗــﻪ ،اﻠﺘــﻲ ﻇــﻞ ُﻳﻨﻗﺤﻬــﺎ ﺣﺘــﻰ ﺴــﻗﻂ اﻠﻗﻟــﻢ
ﻤﻦ ﻳﺪﻩ).(٤
ٔ
ٔ
ٔ
ﻋﻟ ــﻰ اي ﺣ ــﺎل ﻓﻗ ــﺪ اﺗ ــﻴﺢ ﻠﻟﻛﺎﺗ ــﺐ اﻹﻃ ــﻼع ﻋﻟ ــﻰ ﻤ ــﺎ ﺧﻄ ــﺔ اﻻﻤﻴ ــﺮ
اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ ﻓـﻲ اﻠﻣـﺬﻜﺮات ُﻤﺳ ً
ـﺟﻼ رﺣﻟـﺔ ﻜـﻔﺎﺣـﻪ ﺑـﺎﻠﺮﻳﻒ ،اﻠﺘـﻲ ﺣـﺎرب ﺧﻼﻠﻬـﺎ
ﻜﻞ ﻤﻦ ٔاﺴﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺳﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻜﺎن ﻤﺎ ﻜـﺎن ﻤـﻦ ٔاﻤـﺮ ﻧﻔﻴـﻪ ﻋـﺎم ١٩٢٦م إﻠـﻰ
ٔ
ﺠﺰﻳﺮة رﻳﻨﻴﻮن ،اﻠﺘﻲ ﺑﻗﻰ ﺑﻬـﺎ ﻻ ﻜـﺜـﺮ ﻤـﻦ ﻋﻗـﺪﻳﻦ ﻤـﻦ اﻠﺰﻤـﺎن ،ﺣﺘـﻰ ﻏﺎدرﻫـﺎ
وﻧﺰول ﺑﻣﺼﺮ ﻋﺎم ١٩٤٧مٔ ،اﻤﺎ اﻠﻣﺬﻜﺮات ﻓﻗﺪ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﺛﻼﺛـﺔ ﻜـﺘـﺐ ﻋﻟـﻰ
اﻠﻨﺤﻮ اﻠﺘﻲ-:
ٔ
ٔ
اﻠﻛـﺘﺎب اﻻول" :ﻤﺎﺴﺎة ُﻤﺮ ُاﻜﺶ" ﺠﺰء واﺣﺪ.
ٔ
اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﺜﺎﻧﻲ" :اﻠﺷﻌﺐ ﻳﻮاﺠﻪ اﻻﺴﺘﻌﻣﺎر اﻻﺴﺒﺎﻧﻲ" ﺠﺰء واﺣﺪ.
ٓ
اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﺜﺎﻠﺚ" :اﻠﻣﻨﻔﻰ" ﺠﺰان.

اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﻄﺔ اﻠﻗﻄﺎر

ٔ
ٔ
ٔ - ٥اﺧﺒـﺮ اﻻﺴــﺘﺎذ /ﺴــﻌﻴﺪ اﻠﺨﻄـﺎﺑﻲ ﻧﺟــﻞ اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ اﻠﻛﺎﺗـﺐ ﻓــﻲ ٔاﺣــﺪ اﻠﻟﻗــﺎءات
ٔ
ٔ
ﺑــﺎن ﻋﺒــﺪ اﻠــﻮارث اﻠﺼــﻮﻓﻲ ﻜــﺎن واﺣـ ًـﺪا ﻤﻣــﻦ ﺸــﺎرﻜﻮا ﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑــﺔ ﻤــﺬﻜﺮات اﻻﻤﻴــﺮ
اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ٔ
ٔ
ٔ - ٢راﻳﺖ اﻻﺴﺪ ﻓﻲ ﻓﺮاﺸﻪ :ﻤﻗﺎل ﻧﺷﺮ ﺑﺟﺮﻳﺪة اﻻﺧﺒﺎر "اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ" ﻓـﻲ ﻋـﺪدﻫﺎ اﻠﺼـﺎدر
ﻳﻮم ١٩٥٩/١/٢٤م.
 - ٣ﺠﻣﺎل ﺴﻟﻴﻢ :ﺠﺮﻳﺪة اﻠﺟﻣﻬﻮرﻳﺔ "اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ" -ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٩٦٣/٢/٨م.
ٔ
 - ٤ﻤــﻦ ﻤﻗــﺎل اﻠﺼــﺤﻔﻲ ﺣﻣــﺪي ﻓــﺆاد ﻤﻨﺷــﻮر ﺑﺟﺮﻳــﺪة اﻻﻫـﺮام "اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ" ﻓــﻲ ﻋــﺪدﻫﺎ
اﻠﺼﺎدر ﻳﻮم ١٩٦٣/٢/٨م.

ٔ
ﻜــﺎن اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ ﻘــﺪ ﺸــﺮع ﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑــﺔ اﻠﻣــﺬﻜﺮات ﻋﻗــﺐ وﺻــﻮﻠﻪ
ٔ ٔ
إﻠ ــﻰ ﻤﺼ ــﺮ ﺑﻌ ــﺪ ان اﻠ ــﺢ ﻋﻟﻴ ــﻪ اﻠﻛـﺜﻴ ــﺮﻳﻦ ﺑﻀ ــﺮورة ﺗﺳ ــﺟﻴﻞ ﺗﻟ ــﻚ اﻠﻣﻟﺤﻣ ــﺔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻐﺮﺑﻴـ ــﺔ اﻠﻛﺒـ ــﺮى ،ﻠﺘﻛـ ــﻮن ﻤﺮﺠﻌـ ـ ًـﺎ ﻠﺷـ ــﺒﺎب اﻻﻤـ ــﺔ ،ﻓﻛـ ــﺎن ﻋﻟـ ــﻰ اﻻﻤﻴـ ــﺮ
اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ ﻘﺒﻞ ٔان ﻳﺷﺮع ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑـﺔ ﻤﺬﻜﺮاﺗـﻪ ٔان ﻳﺳـﺘﺟﻣﻊ ﻜـﻞ ﻤﻟﻛﺎﺗـﻪ ﻠﺘـﺬﻜﺮ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﺣـﺪاث اﻠﺘـﻲ ﺠــﺮت ﺑـﺎﻠﺮﻳﻒ ﻘﺒـﻞ اﻜـﺜــﺮ ﻤـﻦ ارﺑﻌـﻴﻦ ﻋﺎﻤـ ًـﺎ ،ﻜﻣـﺎ ﻜـﺎن ﻋﻟﻴــﻪ
ٔ
اﻻﺴــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑــﺒﻌﺾ ﻤ ــﻦ ﻋﺎﻳﺷــﻮا ﺗﻟ ــﻚ اﻻﺣــﺪاث وﺸــﺎرﻜﻮا ﻓﻴﻬ ــﺎ ،وﻠــﻢ ﻳﻛ ــﻦ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ﻠﻴﺳــﺎﻋﺪ اﻻﻤﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺗﻟــﻚ اﻠﻣﺳــﺎﻠﺔ ﺴــﻮى اﻓ ـﺮاد اﺴ ـﺮﺗﻪ اﻠﻨــﺒﻼء ،اﻠــﺬﻳﻦ ﻠــﻢ
ﻳﻛﻮﻧــﻮا ﺴــﻮى ﺑﻌــﺾ ﺠﻨــﻮدﻩ ورﺠﺎﻠ ــﻪ ﺧــﻼل اﻠﺤــﺮب اﻠﺮﻳﻔﻴــﺔ ،وﻜــﺎن ﻋﻟ ــﻰ
ٔراس ﻫــﺆﻻء ﺸ ــﻗﻴﻗﻪ ٔاﻤﺤﻣ ــﺪ اﻠﺨﻄ ــﺎﺑﻲ اﻠ ــﺬي ﻜ ــﺎن ﻘ ــﺪ ﺗ ــﻮﻠﻰ ﻘﻴ ــﺎدة اﻠﺟﺒﻬ ــﺔ
اﻠﻐﺮﺑﻴــﺔ واﻠﺟﻨﻮﺑﻴــﺔ ﺧــﻼل ﺣــﺮب اﻠﺮﻳــﻒ ،ﻜــﺬﻠﻚ ﻜــﺎن ﻋﻣــﻪ ﻋﺒــﺪ اﻠﺳــﻼم
ٔ
اﻠ ــﺬي ﻜ ــﺎن اﻤ ــﻴﻦ ﺴ ــﺮ اﻠﺤﻛﻮﻤ ــﺔ اﻠﺮﻳﻔﻴ ــﺔ وﺣ ــﺎﻓﻆ ﻤﺳ ــﺘﻨﺪاﺗﻬﺎ وﻤﺎﻠﻴﺘﻬ ــﺎ،
ٔ
ﻜــﺬﻠﻚ ﻜــﺎن ﻤﺤﻣــﺪ اﻤﻐــﺎر ﺑــﻦ زﻳــﺎن ﻜﺒﻴــﺮ ﻳﻮراﻧــﻪ وﻤﻣﺜﻟ ـﻪ ﻓــﻲ اﻠﻣﻔﺎوﺿــﺎت
ٔ
اﻠﺘ ــﻲ ﺠ ــﺮت ﻤ ــﻊ اﻻﺴ ــﺒﺎن إﺑ ــﺎن اﻠﺤ ــﺮب اﻠﺮﻳﻔﻴ ــﺔ ،وﻠ ــﻢ ﻳﻛــﻦ ﻫ ــﺆﻻء اﻠ ــﺬﻳﻦ
ٔ
ذﻜﺮﻧــﺎﻫﻢ ﻋﻟــﻰ ﻘﻴــﺪ اﻠﺤﻴــﺎة وﻘــﺖ ﻜـﺘﺎﺑــﺔ اﻻﻤﻴــﺮ ﻠﻣﺬﻜﺮاﺗــﻪ وﻓﻗــﻂ ،ﺑــﻞ ﻜــﺎﻧﻮا
ﻳﻌﻴﺷﻮن ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻠﻗﺎﻫﺮة ٔا ً
ﻳﻀﺎ.
ﻠﻣﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﻜـﺘﺎﺑﺔ ﻤﺜﻞ ﺗﻟﻚ اﻠﻣﺬﻜﺮات ﺑﺤﺎﺠﺔ إﻠـﻰ ﻤـﻦ ﻳﻗـﻮم ﺑﻨﺳـﺨﻬﺎ
ٔ
ٓ
ٓ
ﻋﻟــﻰ اﻻ ﻠــﺔ اﻠﻛﺎﺗﺒــﺔ  -وﺴــﻴﻟﺔ اﻠﻛـﺘﺎﺑــﺔ اﻧــﺬاك -ﻠــﺬا اﺴــﺘﻌﺎن اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ
ﺑﻌﺪة ٔاﺸـﺨﺎص ﺗﻨـﺎوﺑﻮا ﻋﻟـﻰ اﻠﻗﻴـﺎم ﺑﻬـﺬا اﻠﻌﻣـﻞ ﺧـﻼل ﻋـﺪة ﺴـﻨﻮات ،وﻫـﻢ
)ﻋﻟ ــﻲ اﻠﺤﻣ ــﺎﻤﻲ( ﻤ ــﻦ اﻠﺟﺰاﺋ ــﺮ ،و)ﻤﺤﻣ ــﺪ ﻋﺒ ــﺪ اﻠ ــﻮارث اﻠﺼ ــﻮﻓﻲ() (٥ﻤـ ــﻦ
ﻤﺼﺮ ،و)ﻤﺤﻣﺪ ﺴﻼم ٔاﻤﺰﻳـﺎن( ﻤـﻦ اﻠﻣﻐـﺮب ،إﺿـﺎﻓﺔ إﻠـﻰ )ﻤﺤﻣـﻮد اﻠﻛﺒﻴـﺮ(
ٔ
ٔ
ٔ
ﻤــﻦ ﻤﺼــﺮ ،وذﻜــﺮ ﻫــﺬا اﻻﺧﻴــﺮ ﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑــﻪ "ﺑﻄــﻞ اﻠﺟﻨــﺎح اﻻﻳﺳــﺮ" اﻧــﻪ ﻫــﻮ
ٔ
اﻠﺬي ٔاﺸﺎر ﻋﻟﻰ اﻻﻤﻴﺮ اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ ﺑﻛـﺘﺎﺑﺔ اﻠﻣﺬﻜﺮات ٔواﻧﻪ اﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﺘﻬﺎ.
ﻠﻣــﺎ ﻜﺎﻧــﺖ اﻠﻣــﺬﻜﺮات ﻘــﺪ ﺗﻨــﺎوب ﻋﻟــﻰ ﻜـﺘﺎﺑﺘﻬــﺎ ﻋــﺪة ٔاﺸــﺨﺎص ﻜﻣــﺎ
ٔ
ذﻜﺮﻧــﺎ ،ﻠــﺬا ﻧﺟــﺪ ﻓﺮوﻘـ ًـﺎ ﻓــﻲ ﺻــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﻜـﺘﺎﺑﺘﻬــﺎ ،ﻫــﺬا ﻜــﻮن اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ
ٔ
ﻜـ ــﺎن ﻳﺳـ ــﺮد ﻠﻬـ ــﻢ اﻻﺣـ ــﺪاث واﻠﻮﻘـ ــﺎﺋﻊ ﺸـ ــﻔﺎﻫﺔ ﻠﻴﻛـﺘﺒﻮﻫـ ــﺎ ،ﺛـ ــﻢ ﻳﻗـ ــﻮم ﻫـ ــﻮ
ٔ
ٔ
ﺑﻣﺮاﺠﻌﺘﻬ ــﺎ وﺗﺼ ــﻮﻳﺐ ﻤ ــﺎ ﻳﺟ ــﺪﻩ ﺑﻬ ــﺎ ﻤ ــﻦ اﺧﻄ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻠﻛـﺘﺎﺑ ــﺔ او ﻓ ــﻲ ﺴ ــﻴﺮ
ٔ
ٔ
اﻻﺣ ــﺪاث؛ وﻋﻟـ ــﻰ ﻫـ ــﺬا ﻓﻗـ ــﺪ ﺗـ ــﻮﻓﺮت ﻠـ ــﺪﻳﻨﺎ ﻋـ ــﺪة ﻧﺳـ ــﺦ ﻠﻣـ ــﺬﻜﺮات اﻻﻤﻴـ ــﺮ
اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ ،ﻓﻔـﻲ اﻠﻮﻘـﺖ اﻠـﺬي ﻧﺟـﺪ ﻓﻴـﻪ إﺣـﺪى اﻠﻨﺳـﺦ اﻠﺘـﻲ ﻜـﺘﺒﻬـﺎ اﻠﻣﺮﺣـﻮم
ٔ
ً
ﻋﻟﻲ اﻠﺤﻣﺎﻤﻲ ﻤﺜﻼ ﺗﺳﺟﻞ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻟﺔ ﺗﻀﻢ اﺣـﺪاث اﻠﺮﻳـﻒ واﻠﻣﻨﻔـﻰ ﻤﻌ ًـﺎ،
ﻧﺟﺪ ٔان ﻤﺤﻣﺪ ٔاﻤﺰﻳﺎن ﻘﺪ دون ٔاﺣﺪاث اﻠﻣﻨﻔﻰ ﻓﻗﻂ ﻓﻲ ﺠ ٔﺰاﻳﻦ ﻜﺎﻤﻟﻴﻦ.
ﺣﻗﻴﻗـﺔ ﻓــﺈن ﺗـﻮﻓﺮ ﻋــﺪة ﻧﺳـﺦ ﻤــﻦ اﻠﻣـﺬﻜﺮات ﻋﻟــﻰ ﻫـﺬا اﻠﻨﺤــﻮ ﺠﻌﻟﻨــﺎ
ٔ
ﻧﻟــﻢ ﺑﺘﻔﺎﺻــﻴﻞ اﻻﺣــﺪاث ،إذ ﺠــﺎءت اﻠﻣﻌﻟﻮﻤــﺎت ُﻤﻛﻣﻟــﺔ ﻠﺒﻌﻀــﻬﺎ اﻠــﺒﻌﺾ
ٔ ٔ
ﻤﻄﻣﺌﻨﺔ ﻠﻨﺎ ﻋﻟﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ وان اﻻﻤﻴﺮ اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ ﻜـﺎن ﻘـﺪ اﻃﻟـﻊ ﻋﻟﻴﻬـﺎ
ﺠﻣﻴﻌـ ًـﺎ وﺻ ــﻮﺑﻬﺎ ﺑﻨﻔﺳ ــﻪ ﻜﻣ ــﺎ ذﻜﺮﻧ ــﺎ ،وﻘ ــﺪ ٔراى اﻠﻛﺎﺗ ــﺐ ﺑﻨﻔﺳ ــﻪ ﺗﺼــﻮﻳﺒﺎت
ٔ
اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ ﺑﺨــﻂ ﻳــﺪﻩ وﺑــﺎﻠﻗﻟﻢ "اﻠﺮﺻــﺎص" واﻠﺘــﻲ ﻻ ﺗﻛــﺎد ﺗﺨﻟــﻮ ﻤﻨﻬــﺎ
إﺣﺪى ﺻﻔﺤﺎت اﻠﻣﺬﻜﺮات.
ٔ
ﺠــﺪﻳﺮ ﺑﺎﻠــﺬﻜﺮ ٔان اﻠﻣــﺬﻜﺮات ﻠــﻢ ﺗﻛــﻦ اﻠﻨﺘــﺎج اﻠﻮﺣﻴــﺪ ﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻻﻤﻴــﺮ
اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ اﻠﺟﻬـﺎدي ،ﻓﻗـﺪ ﺸـﺎرﻜـﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ذﻠـﻚ ﻋﺷـﺮات اﻠﻮﺛـﺎﺋﻖ واﻠﻣﺳـﺘﻨﺪات
ٔ
اﻠﺘﻲ ٔاﻠﺤﻗﻨﺎﻫﺎ ﺑﻬـﺬا اﻠﻛـﺘـﺎب ،إﺿـﺎﻓﺔ إﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻜـﺘﺒـﻪ اﻻﻤﻴـﺮ اﻠﺨﻄـﺎﺑﻲ ﻤـﻦ ٓاراء
ﻓﻴﻣــﺎ ﻳﺟــﺮي ﻓــﻲ اﻠﻌــﺎﻠﻢ ﻤــﻦ ٔاﺣ ــﺪاث ،ﻓﻌﻟــﻰ ﺴــﺒﻴﻞ اﻠﻣﺜــﺎل ﻋﺜــﺮ اﻠﻛﺎﺗ ــﺐ
ٔ
ﺿــﻣﻦ ٔاوراق اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ ﻋﻟــﻰ ﻜـﺘــﺎب ﺗﺮﺑــﻮ ﺻــﻔﺤﺎﺗﻪ ﻋــﻦ ﻤﺌــﺔ ﺻــﻔﺤﺔ
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻧﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻ ﻠﺔ اﻠﻛﺎﺗﺒﺔ ،اورد ﻓﻴﻪ اﻻﻤﻴﺮ راﻳﻪ ﻓـﻲ اﻠﻗﻮﻤﻴـﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ ،واوﺿـﺢ
ﻓﻴــﻪ ﻤﻮﻘﻔــﻪ ﻤــﻦ اﻠﻗﺎﺋــﺪ اﻠﻣﺼــﺮي ﺠﻣــﺎل ﻋﺒــﺪ اﻠﻨﺎﺻــﺮٔ ،اﻤــﺎ اﻠﻣــﺬﻜﺮات ﻓﻗ ـﺪ
ﺠﺎءت ُﻤﻔﺼﻟﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﺤﻮ اﻠﺘﺎﻠﻲ:

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٤

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﻜﺘﺎب اﻷول" :ﻣﺄﺳﺎة ﻣُﺮاﻛُﺶ" ﺟﺰء واﺣﺪ
اﺴـﺘﻌﺮض ٔاﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻠﻛـﺘــﺎب ٔاﺣــﻮال اﻠﻣﻐــﺮب ﺸـ ً
ـﻌﺒﺎ
ٔ
ٔ
ً
وﻤﻮاردا ،ﻓﻲ اﻠﻔﺘـﺮة اﻠﺘـﻲ ﺴـﺒﻗﺖ اﻻﺴـﺘﻌﻣﺎر اﻻورﺑـﻲ ﻻراﺿـﻴﻪ ،ﻤـﺮو ًرا
وﻓﻛ ًﺮا
ٔ
ٔ
ﺑﻣـﺎ اﺻــﺎب ﺴــﻼﻃﻴﻨﻪ ﻤــﻦ ﻓﺘــﻮر وﺿــﻌﻒ ادى إﻠــﻰ ﺗﻔﺷــﻲ اﻻﻧﺤــﻼل وﺧــﺮوج
ٔ
ٔ
اﻠــﺒﻌﺾ ﻋــﻦ ﻃﺎﻋــﺔ اوﻠــﻰ اﻻﻤــﺮ؛ ﻤﻣــﺎ دﻓــﻊ اﻠﻨــﺎس إﻠــﻰ اﻻﻋﺘﻗــﺎد ﻓــﻲ ﻤﺷــﺎﻳﺦ
اﻠﻄـ ــﺮق اﻠﺼـ ــﻮﻓﻴﺔ وﺠﻌﻟﻬـ ــﻢ ﻓﺮﻳﺳـ ــﺔ ﻠﻟﻣﺷـ ــﻌﻮذﻳﻦ واﻠـ ــﺪﺠﺎﻠﻴﻦ ،وﻳﺳـ ــﺘﻣﺮ
ٔاﻻﻤﻴﺮ ﻓﻲ رﺻـﺪ ﺣـﺎل اﻠﻣﻐـﺮب وﻤـﺎ ٓال إﻠﻴـﻪ ﻤـﻦ ﺗ ً
ـﺮدى ﺸـﻣﻞ ﻤﻌﻈـﻢ ﻤﻨـﺎﺣﻲ
ٔ
اﻠﺤﻴ ـ ــﺎة ،ﺣﺘ ـ ــﻰ ﺻ ـ ــﺎر ﻤﻄﻣﻌ ـ ـ ًـﺎ ﻠﻣﻐ ـ ــﺎﻤﺮي اوروﺑ ـ ــﺎ واﺴ ـ ــﺘﻌﻣﺎرﻳﻴﻬﺎ ،ﻤ ـ ــﺮو ًرا
ٔ
ٔ
ﺑﺎﻠﻣﺮاﺣــﻞ اﻻوﻠــﻰ ﻠﻨــﺰول اﻻورﺑﻴــﻴﻦ ﺑﺷــﻣﺎل إﻓﺮﻳﻗﻴــﺎ وﻤــﺎ ﺻــﺎﺣﺐ ذﻠــﻚ ﻤــﻦ
ٔ
ٔ
ﻤﻗﺎوﻤـﺔ ﻤــﻦ ﺠﺎﻧـﺐ اﻠﻣﻐﺎرﺑــﺔ ،ﻘﺎدﻫـﺎ زﻋﻣــﺎء اﻤﺜـﺎل ﺴــﻴﺪي ﻤﺤﻣـﺪ اﻤﺰﻳــﺎن،
ٔ
ﺴ ــﻴﺪي اﺣﻣ ــﺪ اﻠﺮﻳﺳ ــﻮﻧﻲ ،إﺿ ــﺎﻓﺔ إﻠ ــﻰ ﻇﻬ ــﻮر ُﻤ ــﺪﻋﻲ اﻠﻌ ــﺮش ﺑ ــﻮ ﺣﻣ ــﺎرة،
ٔ
وﻜﻴــﻒ ﺗﺼــﺪى ﻠــﻪ ُاﻠﻣﺟﺎﻫــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻠﻛــﺮﻳﻢ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ واﻠــﺪ اﻻﻤﻴــﺮ ﻤﺤﻣــﺪ ﻋﺒــﺪ
اﻠﻛﺮﻳﻢ اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ ﺣﺘﻰ ﻘﻀﻰ ﻋﻟﻴﻪ.
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ:
"اﻟﺸﻌﺐ ﻳﻮاﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷﺳﺒﺎﻧﻲ" ﺟﺰء واﺣﺪ
ٔ
ﻳﻌ ــﺮض ﻓﻴ ــﻪ اﻻﻤﻴ ــﺮ اﻠﺨﻄ ــﺎﺑﻲ ﻠﺳﻴﺎﺴ ــﺔ ٔاﺴ ــﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓ ــﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﺘ ــﻲ
ٔ
اﺣﺘﻟﺘﻬ ــﺎ ﺑﺷ ــﻣﺎل اﻠﻣﻐ ــﺮب ،إﺿ ــﺎﻓﺔ ﻠﻟ ــﺪور اﻠ ــﺬي ﻠﻌﺒ ــﻪ اﻻ ﻠﻣ ــﺎن ﻓ ــﻲ ﺗﻟ ــﻚ
ٔ
اﻠﻣﻨﻄﻗ ــﺔ ﻻﺴ ــﺘﻐﻼل ﻤ ــﺎ ﺑﻬ ــﺎ ﻤــﻦ ﺛ ــﺮوات ﻤﻌﺪﻧﻴ ــﺔ ،اﻻﻤ ــﺮ اﻠ ــﺬي دﻓ ــﻊ واﻠ ــﺪ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ رﺣﻣﻪ ﷲ إﻠﻰ اﻠﺘﻌﺎﻤـﻞ ﻤـﻊ ﻜـﻼ اﻠﺟـﺎﻧﺒﻴﻦ ،ﻋﻟـﻰ ﺣـﺬر ُﺑﻐﻴـﺔ
اﻠﻮﻘﻮف ﻋﻟﻰ ﺣﻗﻴﻗﺔ ﻧﻮاﻳﺎﻫﻢ ﺗﺟـﺎﻩ اﻠﺮﻳـﻒ ،ﻓﻟﻣـﺎ ٔراى واﻠـﺪﻩ ﺴـﻮء اﻠﻨﻴـﺔ وﻘـﺪ
ٔ
ٔ
ﻏﻟﺐ ﻋﻟـﻰ ﺗﺼـﺮﻓﺎت اﻻﺴـﺒﺎن واﻋـﻮاﻧﻬﻢ ﻤـﻦ اﻠﻣﺘـﻮاﻃﺌﻴﻦ اﻠﻣﻐﺎرﺑـﺔ ،ﺛـﺎر ﻓـﻲ
وﺠﻬﻬـﻢ ٔواﻋﻟﻨﻬــﺎ ﺣﺮﺑ ًـﺎ ﺿــﺪ اﻻﺣـﺘﻼل ٔاﻻﺴــﺒﺎﻧﻲٔ ،اﻻﻤـﺮ اﻠــﺬي ﻜـﺎن ﺴـ ً
ـﺒﺒﺎ ﻓــﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻋﺘﻗـﺎل اﻻﺴـﺒﺎن ﻻﺑﻨـﻪ اﻻ ﻜﺒـﺮ – اﻻﻤﻴــﺮ ﻤﺤﻣـﺪ ﻋﺒـﺪ اﻠﻛـﺮﻳﻢ اﻠﺨﻄـﺎﺑﻲُ -ﺑﻐﻴــﺔ
ٔ
إﺿــﻌﺎﻓﻪ ،إﻻ ٔان ﺗﻟــﻚ اﻠﺘﺼــﺮﻓﺎت ﻠــﻢ ﺗﺜﻨــﻰ اﻻب ﻋــﻦ ﻤﻮاﺻــﻟﺔ ﻜـﻔﺎﺣــﻪ ﺣﺘــﻰ
ٔ
ٔ
ﺴﻗﻂ ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻠﺨﻴﺎﻧﺔ اﺣﺪ اﻠﻣﺘﻮاﻃﺌﻴﻦ ﻤﻊ اﻻﺴﺒﺎن ﻋﺎم ١٩٢٠م.
ٔ
ٔ
ً
ﺛــﻢ ﻳﻌــﺮض اﻻﻤﻴــﺮ ﻠﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺗﻮﻠﻴــﻪ اﻠﻗﻴــﺎدة ﺧﻟﻔــﺎ ﻠﻮاﻠــﺪﻩ ،وﻠﺘﺎﺴﻴﺳــﻪ
اﻠﺤﻛﻮﻤــﺔ اﻠﺮﻳﻔﻴــﺔ وإرﺴــﺎءﻩ ﻠﻗﻮاﻋــﺪﻫﺎ ،اﻠﺘــﻲ اﺸــﺘﻣﻟﺖ ﻋﻟــﻰ ﺠﻣﻴــﻊ ﺸــﺌﻮن
اﻠﺪوﻠﺔ ُاﻠﻣﻨﻈﻣﺔ ،وﺗﻛﻮﻳﻨـﻪ ﻠﺟـﻴﺶ ُﻤـﻨﻈﻢ اﺴـﺘﻄﺎع ﺧـﺎض ﻤـﯫت اﻠﻣﻌـﺎرك،
ٔ
ٔ
وﺣﻗ ــﻖ اﻋﻈ ــﻢ اﻻﻧﺘﺼ ــﺎرات ،ﻜﻣ ــﺎ ﻳﻌ ــﺮض اﻻﻤﻴ ــﺮ ﻠﻛﻴﻔﻴ ــﺔ ﺗﻮﺴ ــﻊ اﻠﺤﻛﻮﻤ ــﺔ
ٔ
ٔ
اﻠﺮﻳﻔﻴ ــﺔ ﻠﺘﺷ ــﻣﻞ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﺟﺒ ــﻞ وﻏﻣ ــﺎرة؛ اﻻﻤــﺮ اﻠ ــﺬي دﻓ ــﻊ اﻻﺴ ــﺒﺎن إﻠ ــﻰ
اﻠﺘﺤــﺎﻠﻒ ﻤــﻊ اﻠﻔﺮﻧﺳــﻴﻴﻦ ،اﻠــﺬﻳﻦ ٔراوا ﻓــﻲ ﺗﻮﺴــﻊ اﻠﺤﻛﻮﻤــﺔ اﻠﺮﻳﻔﻴــﺔ ﺗﻬﺪﻳـ ًـﺪا
ٔ
ﻠﻨﻔــﻮذﻫﻢ ﻓــﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ ،وﻳﻌــﺮض اﻻﻤﻴــﺮ ﻠﻣــﺎ ﺗﺒــﻊ ذﻠــﻚ ﻤــﻦ ﺗــﻮاﻠﻲ ﺿــﺮﺑﺎت
ٔ
اﻠﺤﻟﻴﻔــﻴﻦ اﻠﻣﻮﺠﻌــﺔ ﻋﻟــﻰ ُﻤﺟﺎﻫــﺪي اﻠﺮﻳــﻒ ،اﻧﺘﻬـ ًـﺎء ﺑﺈﻘــﺪام اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ
ﻋﻟﻰ اﻓﺘﺪاء ﻤﻦ ﺗﺒﻗﻰ ﻤﻨﻬﻢ ﺑﺘﺳـﻟﻴﻢ ﻧﻔﺳـﻪ ﻠﻟﻗـﻮات اﻠﻔﺮﻧﺳـﻴﺔ ،ﺸـﺮﻳﻄﺔ ﻋـﺪم
ٔ
اﻹﺴــﺎءة إﻠﻴــﻪ ٔاو إﻠــﻰ اﻠــﺮﻳﻔﻴﻴﻦ ،وﻳﺨﺘــﺘﻢ اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ ﻫــﺬا اﻠﻛـﺘــﺎب ﺑﻣــﺎ
ٔ
دار ﺑﻴﻦ اﻻﺴﺒﺎن وﺣﻟﻔﺎﺋﻬﻢ اﻠﻔﺮﻧﺳـﻴﻴﻦ ﻤـﻦ ﻤﺷـﺎورات ٔاﻓﻀـﺖ إﻠـﻰ ﻧﻔﻴـﻪ ﻫـﻮ
ٔواﺴﺮﺗﻪ وﺑﻌﺾ ﻘﺎدﺗﻪ ورﻓﺎﻘﻪ إﻠﻰ ﺠﺰﻳﺮة رﻳﻨﻴﻮن ﻋﺎم ١٩٢٦م.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ" ٔ :اﻟﻤﻨﻔﻰ"
ﺟﺰآن اﻠﻌﺷ ــﺮﻳﻦ ﻋﺎﻤ ــﺎً
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻠﻛـﺘ ــﺎب ﻳﻌ ــﺮض اﻻﻤﻴ ــﺮ ﻠﻔﺘ ــﺮة ﺗﺟ ــﺎوزت
ٔ
ﻘﻀــﺎﻫﺎ ﻓــﻲ اﻠﻣﻨﻔــﻰ ﻫــﻮ ٔواﺴ ـﺮﺗﻪٔ ،اﻧﺟﺒــﺖ ﺧﻼﻠﻬــﺎ اﻻﺴــﺮة ﻤﻌﻈــﻢ ٔاﺑﻨﺎءﻫــﺎ،
ٔ
ٔ
ﻤــﺮو ًرا ﺑﻣﺮاﺣــﻞ ﻧﻣــﻮﻫﻢ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔــﺔ ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻠــﻰ ﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺗﻌﺎﻤــﻞ اﻓ ـﺮاد اﻻﺴــﺮة
ٔ
ٔ
ﻤ ــﻊ ﺴ ــﻛﺎن اﻠﺟﺰﻳ ــﺮة ،وﻜﻴ ــﻒ ﻜﺎﻧ ــﺖ اﻠﺳ ــﻨﻮات اﻻوﻠ ــﻰ ﻤ ــﻦ اﻠﻣﻨﻔ ــﻰ اﺸ ــﺒﻪ
ٔ ٔ
ﺑﺎﻠﺳـﺟﻦ ،إذ ﻜــﺎن اﻠﺤـﺮاس ﻳﺘﻨـﺎوﺑﻮن ُﻤﺮاﻘﺒــﺔ اﻻﻤﻴــﺮ واﺴـﺮﺗﻪ ﻠﻴــﻞ ﻧﻬــﺎر ،ﺛــﻢ
ٔ
ﻳﻌـﺮض ﻠﻟﻣﺘﻐﻴـﺮات اﻠﻌﺎﻠﻣﻴـﺔ اﻠﺘـﻲ دﻓﻌـﺖ ﺑﺎﻻ ﻠﻣـﺎن إﻠـﻰ ﻤﺤﺎوﻠـﺔ ﺗﻬﺮﻳﺒـﻪ ﻤــﻦ
اﻠﺟﺰﻳﺮة ،ورﻓﻀﻪ ﻠﺘﻟﻚ اﻠﻣﺤﺎوﻠﺔ ،اﻠﺘﻲ ﻠـﻢ ﻳـﺮى ﻓﻴﻬـﺎ اﻠﺨﻄـﺎﺑﻲ ٔاي ﻤﺼـﻟﺤﺔ
ﻠﻪ وﻻ ﻠﺒﻼدﻩ.
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ً
ﻳﻌـﺮض اﻻﻤﻴــﺮ اﻳﻀــﺎ ﻠﺘﺨﻔﻴــﻒ اﻠﺳــﻟﻄﺎت ﻠﻗﻴــﻮد اﺴـﺮﺗﻪ ﻤﻣــﺎ اﺗــﺎح ﻠﻬــﺎ
ﻤﻣﺎرﺴﺔ ﺑﻌﺾ اﻠﻨﺷـﺎﻃﺎت اﻠﺘﺟﺎرﻳـﺔ ﻠﺘﻐﻄﻴـﺔ ﻧﻔﻗﺎﺗﻬـﺎ اﻠﻣﺘﺰاﻳـﺪة ﻧﺘﻴﺟـﺔ ﺗﺰاﻳـﺪ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻋــﺪد اﻓﺮادﻫــﺎ إﻠــﻰ ارﺑﻌــﻴﻦ ﻧﻔﺳـ ًـﺎ ،ﻜﻣــﺎ ﻳﻌــﺮض اﻻﻤﻴــﺮ ﻠﻔﻀــﻮﻠﻪ اﻠﺳﻴﺎﺴــﻲ،
ٔ
ٔ
ً
ٓ
وﻤﺘﺎﺑﻌﺘــﻪ ﻠﻼﺣــﺪاث اﻠﻌﺎﻠﻣﻴــﺔ اﻧــﺬاك ،ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ إﺑــﺪاءﻩ اﻠ ـﺮاي ﻓــﻲ ﺑﻌــﺾ
ٔ
اﻠﺤﻛ ــﺎم ﻤﺜ ــﻞ ﻤﺼ ــﻄﻔﻰ ﻜﻣ ــﺎل اﺗ ــﺎﺗﻮرك ،واﻠﻣﻬﺎﺗﻣ ــﺎ ﻏﺎﻧ ــﺪي وﻏﻴ ــﺮﻫﻢ ،ﺛ ــﻢ
ﻳﻌﺮض ﻠﻟﻣﺤﺎوﻠﺔ اﻹﻳﻄﺎﻠﻴﺔ ﻠﺘﻬﺮﻳﺒﻪ ﻤﻦ اﻠﺟﺰﻳﺮة ،ورﻓﻀـﻪ ﻠﻬـﺎ ،ﺛـﻢ ﻠﻣﺤﺎوﻠـﺔ
ٔ
ٔ
اﺧــﺮى ﻓﺎﺸــﻟﺔ ﻤــﻦ ﻘﺒــﻞ اﺣــﺪ اﻠﺷــﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ،ﺛــﻢ ﻠﻮﻓــﺎة واﻠﺪﺗــﻪ وﻤــﺎ ﺗﺒــﻊ ذﻠــﻚ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ﻤـﻦ ﺣـﺰن اﻠــﻢ ﺑﺎﻻﺴـﺮة ،وﻜﻴـﻒ ﻜــﺎن وﻘـﻮف اﺣـﺪ اﺻــﺪﻘﺎﺋﻪ اﻠﻬﻨـﻮد ﺑــﺎﻠﺟﺰﻳﺮة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
إﻠـﻰ ﺠــﻮارﻩ ﻤﺎدﻳـ ًـﺎ وﻤﻌﻨﻮﻳ ًـﺎ ﺴـ ً
ـﺒﺒﺎ ﻓــﻲ ان اﺻــﺒﺢ اﻻﻤﻴـﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ واﺴـﺮﺗﻪ ﻤــﻦ
ٔاﺛﺮﻳﺎء اﻠﺟﺰﻳﺮة.
ٔ
ﺛ ــﻢ ﻳﻌ ــﺮض اﻻﻤﻴ ــﺮ ﻻﻘﺘﺤ ــﺎم اﻹﻧﺟﻟﻴ ــﺰ ﻠﻟﺟﺰﻳ ــﺮة وﻤ ــﺎ ﺗﺒ ــﻊ ذﻠ ــﻚ ﻤ ــﻦ
ٔ
ﺗﻬﺪﻳ ــﺪ ﻠﺤﻴ ــﺎة اﻻﺴ ــﺮة ﻤ ــﻦ ﻘﺒ ــﻞ ﺣﺎﻜﻣﻬ ــﺎ اﻠﻔﺮﻧﺳ ــﻲ ،اﻠ ــﺬي ﺧﺷ ــﻲ ٔان ﻳﻗ ــﻊ
ٔ
اﻻﻤﻴـﺮ ٔاﺴـﻴ ًﺮا ﻓـﻲ ﻳـﺪ اﻹﻧﺟﻟﻴـﺰ ُﻓﻴﺳـﺘﻌﻣﻞ ﻜﻮرﻘـﺔ ﺿـﻐﻂ ﻋﻟـﻰ ﻓﺮﻧﺳـﺎ ،ﻳﻌــﺮض
ٔ
ٔ
اﻻﻤﻴ ــﺮ اﻠﺨﻄ ــﺎﺑﻲ اﻳﻀ ـ ًـﺎ ﻠﻣﺤﺎوﻻﺗ ــﻪ اﻠﻣﺘﻛ ــﺮرة ﻠﻟﺨ ــﺮوج ﻤ ــﻦ اﻠﺟﺰﻳ ــﺮة وﻜﻴ ــﻒ
ﺑـﺎءت ﺠﻣﻴﻌﻬــﺎ ﺑﺎﻠﻔﺷــﻞ ،وﻜﻴــﻒ ﻜــﺎن ﺿـﻐﻂ اﻠــﻮﻃﻨﻴﻴﻦ اﻠﻌــﺮب ﻋﻟــﻰ ﻓﺮﻧﺳــﺎ
ﻠﻺﻓﺮاج ﻋﻦ اﻠﻮﻃﻨﻴﻴﻦ اﻠﻣﻨﻔﻴﻴﻦ ً
ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻮاﻓﻗﺘﻬﺎ ﻋﻟﻰ ﻧﻗﻟﻪ إﻠﻰ ٔاراﺿﻴﻬﺎ.
ٔ
ٔ
ٔواﺧﻴـ ًﺮا ﻳﻌـﺮض اﻻﻤﻴـﺮ ﻠﻣﻐـﺎدرة اﻻﺴـﺮة اﻠﺨﻄﺎﺑﻴـﺔ ﻠﻟﺟﺰﻳـﺮة ﻋﻟـﻰ ﻤـﺘﻦ
ً
اﻠﺒــﺎﺧﺮة ﻜﺎﺗﻣﺒــﺎ ،ﻤــﺮو ًرا ﺑﺎﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻤــﻦ اﻠﻣــﻮاﻧﺊ ،وﺻــﻮﻻ إﻠــﻰ ﻋــﺪن اﻠﺘــﻲ ﻜــﺎن
ﻧﺰوﻠـﻪ ﺑﻬـﺎ ﺴ ً
ـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ ﺴـﻌﻲ ﺑﻌـﺾ اﻠـﻮﻃﻨﻴﻴﻦ اﻠﻣﻐﺎرﺑـﺔ اﻠﻣﻗﻴﻣـﻴﻦ ﻓـﻲ اﻠﻗــﺎﻫﺮة
ٔ
ﻠــﺪى اﻠﺤﻛﻮﻤ ــﺔ اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ﻤ ــﻦ ٔاﺠ ــﻞ ﺗﻐﻴﻴــﺮ وﺠﻬ ــﺔ اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄ ــﺎﺑﻲ ﻠﻴﻨ ــﺰل
ٔ
ﺑﻣﺼــﺮ ﺑـ ً
ـﺪﻻ ﻋــﻦ ﻓﺮﻧﺳــﺎ ،وﻜﻴــﻒ اﺴــﺘﻄﺎع ﻫــﺆﻻء اﻠﻣﻐﺎرﺑــﺔ ﻋــﺮض اﻻﻤــﺮ ﻋﻟــﻰ
ٔ
ً
ﻤﻮاﺻﻼ ﺠﻬﺎدﻩ ﻤﻦ ﺠﺪﻳﺪ.
اﻻﻤﻴﺮ اﻠﺬي واﻓﻖ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﺰول ﺑﻣﺼﺮ
ٔ
ﺑﺎﻧﺘﻬــﺎء اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ ﻤــﻦ ﺴــﺮد ﻘﺼــﺔ اﻠﻨــﺰول ﺑﻣﻴﻨــﺎء ﺑــﻮر ﺴــﻌﻴﺪ
واﺴــﺘﻗﺒﺎل ﻤﺤــﺎﻓﻆ ﺑﻮرﺴــﻌﻴﺪ واﻠﺼــﺤﻔﻴﻴﻦ ورﺠــﺎل اﻠﺪوﻠــﺔ ﻠــﻪ ﻳﻨﺘﻬــﻲ اﻠﺟــﺰء
ٔ
اﻠﺜــﺎﻧﻲ ﻤــﻦ اﻠﻛـﺘــﺎب اﻠﺜﺎﻠــﺚ ﻤــﻦ ﻤــﺬﻜﺮات اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ ،اﻠﺘــﻲ ﺗﺟــﺎوزت
ﺣﺳﺐ ٔاﺻﻐﺮ ﻧﺳﺨﻬﺎ ٔاﻻ ﻠﻒ ﺻﻔﺤﺔ ً
ﺗﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﺑﻌـﺪ إﻃﻼﻋﻨـﺎ ﻋﻟـﻰ ﻫـﺬا اﻠﻌـﺮض
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻄﻴــﺐ واﻠﺘﺳــﺟﻴﻞ اﻻﻤــﻴﻦ ﻠﻼﺣــﺪاث ﻤــﻦ ﺠﺎﻧــﺐ اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ ﺗﻼﺣــﻆ
ٔ
اﻻﺗﻲ:
ٔ
ٔ ٔ
 ﻠﻢ ﻳﺳﺘﺎﺛﺮ اﻻﻤﻴﺮ اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ ﻋﻨـﺪ ﻜـﺘﺎﺑـﺔ اﻠﻣـﺬﻜﺮات ﺑـﺪور اﻠﻗﺎﺋـﺪ اﻻوﺣـﺪ
ٔ
ذو اﻠﻴــﺪ اﻠﻌﻟﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑﺘﻬــﺎ ،ﻓﻗــﺪ ٔاﺸــﺮك ﻤﻌــﻪ ﻤــﻦ ﻋﺎﻳﺷــﻮا اﻻﺣــﺪاث
ﺑﺎﻠﻔﻌ ــﻞ ،وﻜ ــﺎن ﻋﻨ ــﺪﻤﺎ ﻳﻣ ــﺮ ﺑﺤﺎدﺛ ــﺔ ٔاو ﻤﻮﻘﻌ ــﺔ ﻤﻌﻴﻨ ــﺔ ﻤ ــﻦ اﻠﺤ ــﺮب
ٔ
اﻠﺮﻳﻔﻴــﺔ ﻠــﻢ ﻳﺷــﻬﺪﻫﺎ ﺑﻨﻔﺳــﻪ ﻠﻮﻘﻮﻋﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺠﺒﻬــﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻻﺣــﺪ ﻘﺎدﺗ ــﻪ
ﻜـﺎن ﻳﻗـﻮل" :وﻫﻨـﺎ ﻧﺘــﺮك اﻠﻣﺟـﺎل ﻠﻔـﻼن  -وﻳــﺬﻜﺮ اﻠﺷـﺨﺺ -ﻠﺳـﺮد ﻤــﺎ
ﺣــﺪث" ،وﻫــﺬا ﻤــﺎ وﺠــﺪﻧﺎﻩ ﻓــﻲ اﻠﻛـﺘــﺎب اﻠﺜــﺎﻧﻲ ﻋﻨــﺪﻤﺎ ﺗــﺮك اﻠﺤــﺪﻳﺚ
ٔ
ﻠﺷـ ــﻗﻴﻗﻪ ٔاﻤﺤﻣ ـ ــﺪ ﻠﻴﺘﺤـ ــﺪث ﻋ ـ ــﻦ اﻻﺣ ـ ــﺪاث واﻠﻣﻌـ ــﺎرك ﻓ ـ ــﻲ اﻠﺟﺒﻬ ـ ــﺔ
اﻠﻐﺮﺑﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻜﺎن ﻳﺘ ٔﺮاﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺳﻪ.

ن ار

رﻓﻗﺔ ﻤﺮﻳﻢ وﻋﺎﺋﺷﺔ اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻠﻣﻐﺮب
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٥

ﻣﻘﺎﻻت

اﻠﺒﺎﺣﺜﻮن ﻠﻟﻛﺷﻒ ﻋﻦ ﻤﺰﻳﺪ ﻤﻦ ﺑﻄﻮﻻت اﻠﻣﻟﺤﻣﺔ اﻠﺟﻬﺎدﻳﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ.

اﻠﺨﻄﺎﺑﻲ وﻤﺤﻣﺪ اﻠﺨﺎﻤﺲ
ٔ
ٔ
 - ٦ﻤـﺬﻜﺮات اﻻﻤﻴــﺮ ﻤﺤﻣـﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒـﺪ اﻠﻛــﺮﻳﻢ اﻠﺨﻄـﺎﺑﻲ :اﻠﻣﻨﻔــﻰ -اﻠﺟــﺰء اﻻول -ص٢٩٣
)ﺑﺘﺼﺮف(.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ٔ
ٓ
 ﻠـﻢ ُﻳﺷــﺮ اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ ﻓــﻲ اﻻف اﻠﺳــﻄﻮر إﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻳــﺪل ﻋﻟــﻰ ﻧﺳــﺒﺘﻪ
ٔ
ٔ
ﻻي ﻋﻣــﻞ ﻤــﻦ ﺸــﺎﻧﻪ إﻇﻬــﺎرﻩ ﺑــﺪور اﻠﺒﻄــﻞ ٔاو اﻠﻗﺎﺋــﺪ ُاﻠﻣﻣﻴــﺰ ﻧﻬﺎﺋﻴـ ًـﺎ،
ٔ
إﻧﻣــﺎ ﻜــﺎن ﻳﻗــﻮل" :ﻓﻌــﻞ رﺠﺎﻠﻨــﺎ  -ﻧﺟــﺢ ُﻤﺟﺎﻫــﺪوﻧﺎ  -اﺴــﺘﻄﺎع اﺑﻄــﺎل
ٔ
اﻠﺮﻳﻒ" وﻤﺎ إﻠﻰ ذﻠﻚ ﻤﻦ اﻠﻣﻌﺎﻧﻲ اﻠﺘـﻲ ﺗﻨﺳـﺐ اي ﺠﻬـﺪ ﻤﺤﻣـﻮد إﻠـﻰ
ﻏﻴﺮﻩ ﻤﻦ ُاﻠﻣﺟﺎﻫﺪﻳﻦ.
ٔ
 ﻧﻛ ـﺮان اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ ﻠﺬاﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻜــﻞ ﻤــﺎ ﻜـﺘــﺐ ﻋــﻦ ﺣــﺮب اﻠﺮﻳــﻒ،
ﺑﺤﻴ ــﺚ ﺠﻌ ــﻞ ﻤ ــﻦ ﺸﺨﺼ ــﻴﺘﻪ ﺸﺨﺼ ــﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳ ــﺔ ﻓـ ـﻲ ﺗﻟ ــﻚ اﻠﻣﻟﺤﻣ ــﺔ
اﻠﺟﻬﺎدﻳﺔ اﻠﻛﺒﻴﺮة ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺴﺘﻨﻛﺎﻓﻪ ذﻜﺮ ﻤـﺎ ﺻـﺪر ﻋﻨـﻪ ﻤـﻦ
ٔاﺧﻄــﺎء ،ﻓﻨﺟــﺪﻩ ُﻳﻗــﺮ ﻓــﻲ ﻏﻴــﺮ ﻤﻮﺿــﻊ ﺑﺘﺼــﺮف ﻤــﺎ رﺑﻣــﺎ ﻜــﺎن ﻋﻟﻴــﻪ ٔاﻻ
ﻳﻔﻌﻟﻪ ﻋﻟﻰ ﻫﺬا اﻠﻨﺤﻮ.
ٔ
ٔ
 ﻠ ــﻢ ﻳﻛـﺘﻔ ــﻲ اﻻﻤﻴ ــﺮ اﻠﺨﻄ ــﺎﺑﻲ ﺑﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻤﺬﻜﺮاﺗ ــﻪ ﻤ ــﻦ ذﻜ ــﺮ ﻠﻼﺣ ــﺪاث
ٔ
واﻻﻋﻣــﺎل اﻠﻬﺎﻤــﺔ اﻠﺘــﻲ ﻘــﺎم ﺑﻬــﺎ رﺠــﺎل اﻠﺮﻳــﻒ؛ ﺑــﻞ ﻜــﺎن ُﻳﺳــﻣﻲ ﻋﻨــﺪ
ٔ
ﻜـﻞ ﺣﺎدﺛــﺔ ﻤــﻦ ﻘــﺎﻤﻮا ﺑﻬــﺎ ﻤــﻦ ُاﻠﻣﺟﺎﻫــﺪﻳﻦ وإﻠــﻰ اي ﻘﺒﻴﻟــﺔ ﻳﻨﺘﻣــﻮن،
ٔ
ٔ
ﻠــﺬا ﻓﻗــﺪ ﺣﻔﻟــﺖ اﻠﻣــﺬﻜﺮات ﺑﺎﺴــﻣﺎء ﻋﺷ ـﺮات اﻠﺷﺨﺼــﻴﺎت واﻻﺑﻄــﺎل
اﻠ ــﺬﻳﻦ رﺣﻟ ــﻮا ﻋ ــﻦ ﻋﺎﻠﻣﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺻ ــﻣﺖ دون ٔان ﻧ ــﺪري ﻋ ــﻨﻬﻢ ﺸ ـ ً
ـﻴﯫ،
ً ٔ
ٔ
وﻠ ــﻮﻻ ﺧﺷ ــﻴﺔ اﻠﻛﺎﺗ ــﺐ ﻤ ــﻦ اﻹﻃﺎﻠ ــﺔ ﻻدرج ﺗﻔﺼ ــﻴﻼ ﺑﺎﺴ ــﻣﺎء وﻘﺒﺎﺋ ــﻞ
ً
ﺗﺨﻟﻴﺪا ﻠﺬﻜﺮاﻫﻢ.
ﻫﺆﻻء ُاﻠﻣﺟﺎﻫﺪﻳﻦ
ٔ
 ﻠــﻢ ﻳﻛــﻦ اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄ ــﺎﺑﻲ ﺑﻣــﺎ ُﻋــﺮف ﺑــﻪ ﻤــﻦ إﻧﺼــﺎف وﻋــﺪل ﺑﺤﻛــﻢ
ٔ
ٔ
اﺸـ ــﺘﻐﺎﻠﻪ ﺑﺎﻠﻗﻀـ ــﺎء ﻠﻴﻐـ ــﺒﻦ اي ﺸـ ــﺨﺺ ﺣﻗـ ــﻪ ،ﻓﻛﻣـ ــﺎ اﻧﺼ ـ ــﻒ ذوي
اﻠﻨﺒﺎﻫــﺔ واﻠﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻧﺟــﺪﻩ ﻳﺤﻣــﻞ ﻋﻟــﻰ اﻠــﺬﻳﻦ ﺻــﺪرت ﻋــﻨﻬﻢ ﻤﻮاﻘــﻒ
ٔ
ﺗﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻳﺟﺐ ﻋﻟﻴﻬﻢ ﺗﺟـﺎﻩ وﻃـﻨﻬﻢ واﻧﻔﺳـﻬﻢ ،ﻠـﺬا ﻧﺟـﺪﻩ
ﻳﺬﻜﺮ ُﻤﺳ ً
ـﻣﻴﺎ ﻤـﻦ ﺧـﺎﻧﻮا ﺑﻼدﻫـﻢ وﻜﻴـﻒ ﺧﺎﻧﻮﻫـﺎ ،وﻜﻴـﻒ ﻜﺎﻧـﺖ ﻧﻬﺎﻳـﺔ
ٔ
ﺑﻌﻀــﻬﻢ ﻤﺎﺴــﺎوﻳﺔ ﺗﻨﺎﺴــﺒﺖ ﻤــﻊ ﺠــﺮﻤﻬﻢ ﻓــﻲ ﺣــﻖ ٔاﻧﻔﺳــﻬﻢ ٔواﻫﻟــﻴﻬﻢ،
ﻠــﻴﺲ ﻫــﺬا ﻓﻗــﻂ ﺑــﻞ ﻜــﺎن ﻋﻨــﺪﻤﺎ ﻳﻣــﺮ ﻋﻟــﻰ ﻤــﻦ اﺧﺘﻟﻄــﺖ ﺑــﺪاﺧﻟﻬﻢ
اﻠﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻠﻀــﻌﻒ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻤــﻦ ﺣــﺐ ﻠﻟﻣــﺎل واﻠﺷــﻬﻮات ،ﻧﺟــﺪﻩ ﻻ
ُﻳﺮﺠﺢ ﻜـﻔﺔ ﻤﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻋﻟـﻰ ﻜـﻔـﺔ ،وﻳـﺬﻜﺮ ﻤـﺎ ﺻـﺪر ﻋـﻨﻬﻢ ﻤـﻦ ﺧﻴـﺮ
ً
ٔ
او ﺸــﺮ ﻘ ــﺎﺋﻼ" :وﺴ ــﻨﺘﺮك اﻠﺤﻛ ـﻢ ﻋﻟ ــﻴﻬﻢ ﻠﻟﻨ ــﺎس واﻠﺘــﺎرﻳﺦ" وﻫ ــﺬا ﻤــﺎ
وﺠــﺪﻧﺎﻩ ﻋﻨــﺪﻤﺎ ﺠ ــﺎء ذﻜــﺮ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻣﺎﻠــﻚ ﻧﺟــﻞ ُاﻠﻣﺟﺎﻫ ــﺪ اﻠﻛﺒﻴــﺮ ﻋﺒ ــﺪ
اﻠﻗﺎدر اﻠﺟﺰاﺋﺮي.
ٔ
 ﺠــﺎءت ﻤــﺬﻜﺮات اﻻﻤﻴ ــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ ﻤﺘﻮاﻓﻗ ــﺔ ﻤــﻊ ﻤــﺎ ﻋﻟﻣﻨ ــﺎﻩ ﻤــﻦ ﺴ ــﻴﺮ
ٔ
اﻻﺣﺪاث ﻓﻲ ﺗﻟﻚ اﻠﻔﺘﺮة ،اﻠﻟﻬﻢ ﻠـﻮ ٔاردﻧـﺎ ﺗـﺮﺠﻴﺢ ﻜـﻔـﺔ اﻠﻣـﺬﻜﺮات ﻋﻟـﻰ
ﻤـ ــﺎ ﻋـ ــﺪاﻫﺎ ﻤ ـ ــﻦ ﻤﺆﻠﻔـ ــﺎت ،ﻠﺼـ ــﺪورﻫﺎ ﻋ ـ ــﻦ ﻤـ ــﻦ ﻋﺎﻳﺷـ ــﻮﻫﺎ وﺸ ـ ــﻛﻟﻮا
ٔاﺣــﺪاﺛﻬﺎ ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻠــﻰ ﻧ ـﺰاﻫﺘﻬﻢ وﺑـﺮاءة ﺴــﺎﺣﺘﻬﻢ ﻤــﻦ ٔان ﻳﻛﻮﻧــﻮا ذوي
ٔ
ﻤﺼﻟﺤﺔ ﻓـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺣﻗﻴﻗـﺔ اﻻﺣـﺪاث ،ﻓﺒـﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤـﻦ ﻃـﻮل اﻠﻔﺘـﺮة ﺑـﻴﻦ
اﻠﺤﺮب اﻠﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺷﺮﻳﻨﺎت اﻠﻗـﺮن اﻠﻣﺎﺿـﻲ وﺑـﻴﻦ ٔاواﺋـﻞ اﻠﺳـﺘﻴﻨﺎت
ٔ
وﻘ ــﺖ ٔان ﻜـﺘﺎﺑ ــﺔ اﻻﻤﻴ ــﺮ اﻠﺨﻄ ــﺎﺑﻲ ﻠﻬ ــﺎ ،إﻻ ٔاﻧﻨ ــﺎ ﻧﻼﺣ ـ ـﻆ دﻘ ــﺔ ﺴـ ــﺮد
ٔ
اﻻﺣﺪاث وذﻜﺮ ﺗﻮارﻳﺨﻬـﺎ ُﻤﻌﺮﻓـﺔ ﺑﺎﻠﺘـﺎرﻳﺨﻴﻦ اﻠﻣـﻴﻼدي واﻠﻬﺟـﺮئ ،او
ٔ
ٔ
ﺑﺎﻠﻔﺼ ــﻮل اﻻرﺑﻌ ــﺔ ٔاو ﺑﻣﻮاﺴ ــﻢ اﻻﻤﻄ ــﺎر واﻠﺟﻔ ــﺎف ،ﺑﺷ ــﻛﻞ دﻘﻴ ــﻖ،
ﺣﺘ ـ ــﻰ ٔان اﻠﻛﺎﺗ ـ ــﺐ اﺴ ـ ــﺘﺨﺪم ٔاﺣ ـ ــﺪ اﻠﺒـ ـ ـﺮاﻤﺞ اﻠﻛﻣﺒﻴﻮﺗﺮﻳ ـ ــﺔ اﻠﺤﺪﻳﺜ ـ ــﺔ
ٔ
ﻠﻟﺘﺤﻗــﻖ ﻤﻣــﺎ ذﻜــﺮﻩ اﻻﻤﻴــﺮ ﻤــﻦ ٔاﻳــﺎم وﺗــﻮارﻳﺦ ،ﻓﻮﺠــﺪ ٔان ُﻤﻌﻈﻣﻬــﺎ إن
ٔ
ﻠــﻢ ﻧﻗــﻞ ﻜﻟﻬــﺎ ﻘــﺪ ﺠــﺎءت دﻘﻴﻗــﺔ ُﻤﺤــﺪدة ،اﻻﻤــﺮ اﻠــﺬي ﺗﻮاﻓــﻖ ﻤــﻊ ﻤــﺎ
ٔ
ﻜــﺎن ﻳــﺬﻜﺮﻩ اﻻﻤﻴــﺮ ﻤــﻦ ٔاﺴــﻒ ﻠﻌــﺪم إﺴــﻌﺎف اﻠــﺬاﻜﺮة ﻠــﻪ ٔاﺣﻴﺎﻧـ ًـﺎ ﻋﻨــﺪ
ٔ
ٔ
ﻤــﺮورﻩ ﺑﺤﺎدﺛــﺔ ﻤــﺎ ﻓــﻼ ﻳﺘــﺬﻜﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻬــﺎ ،اﻻﻤــﺮ اﻠــﺬي اﻋﻄﺎﻧــﺎ ﻤﺰﻳــﺪ ﻤــﻦ
ٔ
اﻠﺜﻗﺔ ﻓﻴﻣﺎ ﻜـﺘﺒﻪ اﻻﻤﻴﺮ وﻓﻴﻣﺎ ﺗﻣﺘﻊ ﺑﻪ ﻤـﻦ ﻘـﻮة ﻠﻟـﺬاﻜﺮة ،اﻠﺘـﻲ ذﻜﺮﺗﻨـﺎ
ٔ
ﺑﻣ ـ ــﺎ ﻜ ـ ــﺎن ﻋﻟﻴ ـ ــﻪ اﻠﻌ ـ ــﺮب اﻠﻗ ـ ــﺪﻤﺎء ،اﻠ ـ ــﺬﻳﻦ ﺣﻔﻈ ـ ــﻮا ٓاﻻف اﻻﺑﻴ ـ ــﺎت
اﻠﺷﻌﺮﻳﺔ رﻏﻢ ﻋﺪم ﻤﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻠﻟﻗﺮاءة وﻻ اﻠﻛـﺘﺎﺑﺔ.

ٔ
ٔ
 ﻜ ــﺎن اﻻﻤﻴـ ــﺮ اﻠﺨﻄـ ــﺎﺑﻲ اﻤﻴﻨـ ـ ًـﺎ ﻓـ ــﻲ ﻤﺬﻜﺮاﺗ ــﻪ ﺣﺘـ ــﻰ ﻋﻨـ ــﺪ ﺗﺤﺪﺛـ ــﻪ ﻋـ ــﻦ
ٔ
ﺧﺼــﻮﻤﻪ ،وﻠــﻢ ﻳﻛــﻦ ﻠﻴﺟــﺪ ﻏﻀﺎﺿــﺔ ﻓــﻲ ذﻜــﺮ اﻻﻋﻣــﺎل اﻠﺟــﺎدة ﻤــﻦ
ﺧﺼﻮﻤﻪ ،ﻓﻨﺟﺪﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻤﻮﺿﻊ ﻳﻗﻮل" :إن ﻓﻼﻧ ًـﺎ ﻘـﺪ ﺻـﺪر ﻋﻨـﻪ ﻜـﺬا
ٔ ٔ
ٔ
وﻜــﺬا إﻻ ان اﻻﻤﺎﻧــﺔ ﺗﺤﻀــﻨﺎ ﻋﻟــﻰ ان ﻧــﺬﻜﺮ ﻤــﺎ ﻘــﺎم ﺑــﻪ ﻳــﻮم ﻜــﺬا ﺴــﺎﻋﺔ
ﻜﺬا".
ٔ
ٔ
 اﻤــﺎ ﻤــﺎ ﻳــﺪﻋﻮ ﻠﻟﺪﻫﺷــﺔ واﻹﻋﺟــﺎب ﻓﻬــﻮ ﻤــﺎ ذﻜــﺮﻩ اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ ﻋــﻦ
ٔ
ﻤﻌﺎﻤﻟـ ـ ــﺔ اﻠﻔﺮﻧﺳـ ـ ــﻴﻴﻦ ﻠـ ـ ــﻪ ﺑ ـ ـ ــﺎﻠﻣﻨﻔﻰ إذ ﻳﻗـ ـ ــﻮل" :اﻤـ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ــﻦ ﻤﻌﺎﻤﻟ ـ ـ ــﺔ
ٔ
اﻠﻔﺮﻧﺳــﻴﻴﻦ ﻠﻨ ــﺎ ﻓــﻲ ﺠﺰﻳ ــﺮة رﻳﻨﻴ ــﻮن ،ﻓﻨﻗــﻮل وﺑ ــﻼ ﺗــﺮدد اﻧﻬ ــﺎ ﻜﺎﻧ ــﺖ
ﺣﺳﻨﺔ ،ﻓﻟﻢ ﻧﺮ ﻤﻨﻬﻢ رﺴـﻣﻴﻴﻦ ﻜـﺎﻧﻮا ٔام ﻏﻴـﺮ رﺴـﻣﻴﻴﻦ إﻻ ﻜـﻞ اﺣﺘـﺮام
وﻋﻄ ــﻒ ،ﻤﻣ ــﺎ ﺠﻌﻟﻨ ــﺎ ﻧﺷ ــﺘﺪ ﻤﻗﺘ ـ ًـﺎ وﻜﺮﻫ ـ ًـﺎ ﻠﻬ ــﺬا اﻻﺴ ــﺘﻌﻣﺎر اﻠﺒﻐ ــﻴﺾ
ٔ
اﻠــﺬي اﻓﺳــﺪ اﻠﻌﻼﻘــﺎت ﺑــﻴﻦ ﺑﻨــﻲ اﻠﺒﺷــﺮ ،وﺠﻌــﻞ ﻘﻟــﻮب اﻠﻣﻐﻟــﻮﺑﻴﻦ
ﺗﻀﻣﺮ اﻠﺤﻗﺪ واﻠﻌﺪاوة ﻠﻣﺳﺘﻌﻣﺮﻳﻬﻢ.
ٔ
ﻠﻗــﺪ ﻋﺎﺸ ـﺮﻧﺎ ﺴ ــﺒﻌﺔ ﺣﻛ ــﺎم ﻠﻟﺟﺰﻳــﺮة ﺗﻌ ــﺎﻘﺒﻮا ﻋﻟﻴﻬ ــﺎ واداروا ﺸ ــﺌﻮﻧﻬﺎ
ﻃﻴﻟــﺔ واﺣــﺪ وﻋﺷــﺮون ﻋﺎﻤـ ًـﺎ ،وﻜــﺎن ﻫــﺆﻻء اﻠﺤﻛــﺎم ﺑــﻼ اﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻤــﻦ اﻠﺮﺠــﺎل
ٔ
ٔ
اﻻﻓﺎﺿــﻞ اﻠــﺬﻳﻦ ُﺠﺒﻟــﻮا ﻋﻟــﻰ دﻤﺎﺛــﺔ اﻻﺧــﻼق ،وﻜﺎﻧــﺖ ﻠﻨــﺎ ﻤــﻊ ﺛﻼﺛــﺔ ﻤــﻨﻬﻢ
ﻋﻼﻘـﺎت ود ﻘﻮﻳـﺔ ،ﺑـﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻣـﺎ ﻜـﺎن ﺑﻴﻨﻨــﺎ ﻤـﻦ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺠـﺎءت ﻋـﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
اﻠﻐﺮاﺋـ ــﺰ اﻻﻋﺘﺪاﺋﻴ ـ ــﺔ اﻠﺘ ـ ــﻲ ﻳﺟ ـ ــﺪﻫﺎ اﻹﻧﺳ ـ ــﺎن ﻓ ـ ــﻲ ﺗﻟ ـ ــﻚ اﻠﻛﻟﻣ ـ ــﺔ اﻠﻣﻗﻴﺘ ـ ــﺔ –
اﻻﺴ ــﺘﻌﻣﺎر -ﻜﻣ ــﺎ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﻠﻨ ــﺎ ﻋﻼﻘ ــﺎت ﺣﺳ ــﻨﺔ واﺣﺘـ ـﺮام ﻤﺘﺒ ــﺎدل ﻤ ــﻊ رؤﺴ ــﺎء
اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ اﻠﻣﺤﻟﻴ ــﺔ اﻠ ــﺬﻳﻦ ﻜﻟﻔــﻮا ﺑﻣﺮاﻘﺒﺘﻨ ــﺎ ﻃ ــﻮال ﺗﻟ ــﻚ اﻠﺳ ــﻨﻮات ،وﻠﻨ ــﺎ ٔان
ﻧﻗــﻮل إﺠﻣـ ً
ـﺎﻻ ٔان اﻠﺼــﻼت اﻠﺘــﻲ رﺑﻄــﺖ ﺑﻴﻨﻨــﺎ وﺑﻴــﻨﻬﻢ ﻜﺎﻧــﺖ ﺠﻴــﺪة ،وﻧﺤــﻦ
ٔ
ٔ
ﻧﻗ ــﺮ ﻠﻬ ــﻢ ﺑﻬ ــﺬا رﻏ ــﻢ ﺑﻐﻀ ــﻨﺎ ﻻراء ﺴﺎﺴ ــﺘﻬﻢ اﻻﺴ ــﺘﻌﻣﺎرﻳﺔ ،وﻘ ــﺪ اﺑ ــﺪﻳﻨﺎ ﻠﻬ ــﻢ
ﺠﻣﻴــﻞ ﺸــﻛﺮﻧﺎ ﻋــﻦ ﻤﻐﺎدرﺗﻨــﺎ اﻠﺟﺰﻳــﺮة ،ﻜﻣـﺎ ﻧﻌــﻮد وﻧﺳــﺟﻞ ﺸــﻛﺮﻧﺎ ﻠﻬــﻢ ﻋﻟــﻰ
ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺬا اﻠﻛـﺘﺎب).(٦
ٔ
ﻳﺨﺘــﺘﻢ اﻻﻤﻴــﺮ ﻤﺬﻜﺮاﺗــﻪ ﺑﻛﻟﻣــﺔ ﺸــﻛﺮ ﻠﻣﺼــﺮ وﻤﻟﻛﻬــﺎ ﻓــﺎروق ،وﻳﻗــﻮل
ﺑﺎﻠﺤﺮف اﻠﻮاﺣﺪ " ﻧﺰﻠﻨﺎ إﻠﻰ ٔارض ﻤﺼﺮ ٓاﻤﻨـﻴﻦ ُﻤﺳـﺘﻗﺒﻟﻴﻦ وﺠﻮﻫ ًـﺎ ﻤﺳﺘﺒﺷـﺮة
وﻘﻟﻮﺑ ـ ًـﺎ ﻤﺘﻟﻬﻔ ــﺔُ ،ﻤﺘﻣﺘﻌ ــﻴﻦ ﺑﻌﻄ ــﻒ اﻠﻔ ــﺎروق اﻠﻌﻈ ــﻴﻢ ذي اﻠﻗﻟ ــﺐ اﻠﻛﺒﻴ ــﺮ
ٔ
ٔ
واﻠﺤﻣــﻰ اﻠﻛــﺮﻳﻢ ،اﻠــﺬي ﻳــﺎوي إﻠﻴــﻪ اﺣـﺮار اﻠﻌــﺮب ،ﺣﻔــﻆ ﷲ ﻤﺼــﺮ وﺣﻔــﻆ
ﻤﻟﻛﻬﺎ ،وﺠﻣﻊ ﺑﻪ ﻜﻟﻣﺔ اﻠﻌﺮب وﺸﻣﻞ ُاﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ".
ٔ
ٔ
ٔ
وﺧﺘﺎﻤـ ًـﺎ ﻓــﺈن ﺗــﺎرﻳﺦ اﻻﻤﻴــﺮ اﻠﺨﻄــﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓــﻞ ﺑﺎﻻﺣــﺪاث ،وإﻧــﺎ ﻧﺎﻤــﻞ
ٔان ﻳﻛﻮن اﻠﻛﺷﻒ ﻋﻦ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻠﻣـﺬﻜﺮات ﻤـﻦ ٔاﺴـﺮار وﺣﻗـﺎﺋﻖ ،ﺑﺎﺑ ًـﺎ ﻳﻨﻔـﺬ ﻤﻨـﻪ

ن ار
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ﻣﻘﺎﻻت

ﻟﻤﺎذا اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ؟
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب .وﻷﻧﻪ
اﺳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺷﺮﻗﺎ وﻏﺮﺑﺎ.
ﻟﻤﺎذا اﺑﻦ ﺧﻠﺪون إذن؟
ﻷﻧﻪ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻫﺪاﻧﺎ إﻳّﺎﻫـﺎ اﻟﻘـﺮن
اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻴﻼدي ،وأﻫﻤﻠﺘﻬـﺎ اﻟﻘـﺮون
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.



ﺧﺎﻟﻴﺪ ﻓﺆاد ﻃﺤﻄﺢ

ٔ
ﺑﺎﺣﺚ وﻜﺎﺗﺐ واﺴﺘﺎذ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺎت
ﻃﻨﺟﺔ – اﻠﻣﻣﻟﻛﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ
Tahtah_75@hotmail.com

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
ﺧﺎﻠﺪ ﻓﺆاد ﻃﺤﻄﺢ ،ﻤﻨﻬﺟﻴـﺔ اﺑـﻦ ﺧﻟـﺪون اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ -.دورﻳـﺔ
ﻜ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ -.اﻠﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺪد اﻠﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻊ؛ ﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺎرس .٢٠١٠
ص (www.historicalkan.co.nr) .٦١ – ٥٧

وﻜــﺎن ﻻ ﺑـ ّـﺪ ﻤــﻦ اﻧﺘﻈــﺎر اﻠﻗــﺮن اﻠﺜــﺎﻤﻦ ﻋﺷــﺮ ﻠﻴﺒﻌــﺚ اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﻤــﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺠﺪﻳ ـ ــﺪ ،وﻠﺘﺤ ـ ــﺪث اﻠﻣﻔﺎﺠ ـ ــﺎة ﻓ ـ ــﻲ اﻻوﺴ ـ ــﺎط اﻠﻌﻟﻣﻴ ـ ــﺔ اﻻوروﺑﻴ ـ ــﺔ ﺑﺘﺮﺠﻣ ـ ــﺔ
»اﻠﻣﻗﺪﻤــﺔ« إﻠ ــﻰ اﻠﻔﺮﻧﺳــﻴﺔ ٔاوﻻ ،ﺛ ــﻢ إﻠــﻰ اﻹﻧﺟﻟﻴﺰﻳ ــﺔ ﺠﺰﺋﻴـ ًـﺎ ،ﻤﻄﻟ ــﻊ اﻠﻗ ــﺮن
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻌﺷـﺮﻳﻦ ،وإﻠـﻰ اﻻ ﻠﻣﺎﻧﻴـﺔ اواﺋـﻞ ﺛﻼﺛﻴﻨـﺎت اﻠﻗـﺮن اﻠﻣﺎﺿـﻲ ،إﻠـﻰ ان ﻧﺷـﺮت
ﺑﺷﻛﻞ ﻜﺎﻤﻞ ﺴﻨﺔ  ١٩٥٨ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﻜﺎﻧﺖ اﻠﻣﻗﺪﻤﺔ ﻘﺪ ﺣﻈﻴـﺖ ﺑﺪراﺴـﺎت ﻋﺎﻠﻣﻴـﺔ ﻠﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﺑﻬـﺎ ﻘﺒـﻞ ﻫـﺬا
اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ،ﺛــﻢ ﺗﻮاﻠــﺖ ﻃﺒﻌﺎﺗﻬــﺎ ،ﻤﺷــﻣﻮﻠﺔ ﺑﺘﻌﻟﻴﻗــﺎت ،ﻤﻨﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻘﺎﻠــﻪ اﻠﻣــﺆرخ
وﻋ ــﺎﻠﻢ اﻻﺠﺘﻣ ــﺎع ٔارﻧ ــﻮ ﻠـ ـﺪ ﺗ ــﻮﻳﻨﺒﻲ ،ﻤ ــﻦ ٔان ﻤﻗﺪﻤ ــﺔ اﺑ ــﻦ ﺧﻟ ــﺪون » ٔاﻋﻈ ــﻢ
ﻤﺆﻠﻒ ﻤﻦ ﻧﻮﻋﻪ ،ﻠﻢ ﻳﻗـﻢ ﺑﺈﻧﺟـﺎزﻩ ٔاي ﻋﻗـﻞ ﻤـﻦ ﻘﺒـﻞ ﻓـﻲ ٔاي زﻤـﺎن وﻤﻛـﺎن«
ﻘــﺎل ﻋﻨــﻪ روﺑــﺮت ﻓﻟﻴﻨــﺖ ﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑــﻪ "ﺗــﺎرﻳﺦ ﻓﻟﺳــﻔﺔ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ" "اﻧــﻪ ﻤﻨﻗﻄــﻊ
ٔ
اﻠﻨﻈﻴـﺮ ﻓـﻲ ﻜــﻞ زﻤـﺎن وﻤﻛــﺎن ،ﺣﺘـﻰ ﻇﻬـﻮر ﻓﻴﻛــﻮ ﺑﻌـﺪﻩ ﺑــﺎﻜـﺜﺮ ﻤـﻦ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋــﺔ
ٔ
ﻋ ــﺎم ،ﻠ ــﻴﺲ ٔاﻓﻼﻃ ــﻮن وﻻ ٔارﺴ ــﻄﻮ وﻻ اﻠﻗ ــﺪﻳﺲ اوﻏﺳ ــﻄﻴﻨﻮس ﺑﺎﻧ ــﺪاد ﻠ ــﻪ،
ٔواﻤﺎ اﻠﺒﻗﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺳﺘﺤﻗﻮن ﺣﺘﻰ اﻠﺬﻜﺮ ﺑﺟﺎﻧﺒﻪ".
ٔ
ٔ
ٓ
ﻠﻗــﺪ ﺗﻐﻴــﺮت اراء ﻋﻟﻣــﺎء اﻠﻐــﺮب ﻓﻗــﺪ ﻜــﺎﻧﻮا ﻳﺰﻋﻣــﻮن ان ﻓﻴﻛــﻮ ﻫــﻮ اول
ٔ
ﻤﻦ ﻓﻛﺮ ﻓﻲ ﻋﻟﻢ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ ،وﻠﻛـﻨﻬﻢ ﻋﻟﻣـﻮا ﺑﻌﺪﺋـﺬ ان اﺑـﻦ ﺧﻟـﺪون ﻘـﺪ ﺴـﺒﻗﻪ
إﻠــﻰ ذﻠــﻚ ﺑﻣــﺪة ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ﺛﻼﺛــﺔ ﻘــﺮون وﻧﺼــﻒ اﻠﻗــﺮن ،واﻧــﻪ ٔاﻘــﺎم دراﺴــﺘﻪ
ﻠﺘﻄﻮر اﻠﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ ﻋﻟـﻰ دﻋـﺎﺋﻢ ﻋﻟﻣﻴـﺔ ﻘﻮﻳـﺔ ،ﻓـﺈذا ﻜـﺎن ﻜـﺘـﺎب ﻓﻴﻛـﻮ
ﻳﻌﺘﺒ ــﺮ ﺑﻣﺜﺎﺑ ــﺔ ﺗﻔﻟﺳ ــﻒ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻹﻏﺮﻳ ــﻖ واﻠﺮوﻤ ــﺎن ،ﻓ ــﺎن ﻤﻗﺪﻤ ــﺔ اﺑ ــﻦ
ﺧﻟﺪون ﺗﻔﻟﺳﻒ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب واﻹﺴﻼم .ﻠﻗﺪ ٔاﺻـﺒﺢ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ ﺑﻔﻀـﻞ اﺑـﻦ
ﺧﻟﺪون ﻋﻟﻣﺎ ﻤﻨﻬﺟﻴﺎ راﺴﺨﺎ ،وﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﺴﺮدا ﻠﻟﺤﻮادث ﺑﻞ ﺗﻌﻟﻴﻼ ﻠﻬﺎ.
ٔ
ﻠﻗــﺪ ٔاﻧﺷــﺎ اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﻓــﻲ ﻤﻗﺪﻤﺘــﻪ ﻋﻟﻣــﺎ ﺠﺪﻳــﺪا ﻠــﻢ ﻳﺳــﺒﻗﻪ ٔاﺣــﺪ ﻻ
ﻤــﻦ ﻤﻔﻛــﺮي اﻠﺷــﺮق وﻻ ﻤــﻦ ﻤﻔﻛــﺮي اﻠﻐــﺮب وﻘــﺪ ٔاﻃﻟــﻖ اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﻋﻟــﻰ
ﻋﻟﻣﻪ اﻠﺟﺪﻳﺪ اﺴﻢ اﻠﻌﻣﺮان ،وﻳﻔﺘﺨﺮ اﺑﻦ ﺧﻟﺪون ﺑﻬﺬا اﻠﻌﻟـﻢ وﻳﻌﺘﺒـﺮ ﻧﻔﺳـﻪ
ٔ
ﻤﺒﺘﻛﺮا وﻤﺨﺘﺮﻋﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﺘﺎﻠﻴﻒ وﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻤﻗﻟﺪا ٔاو ﻤﻗﺘﺒﺳﺎ ﻤﻦ ٔاﺣﺪ.
إن ﻤﻗﺪﻤﺔ اﺑﻦ ﺧﻟﺪون ﺑﻣﺎ ﺣﻮﺗﻪ ﻤﻦ ﻋﻟـﻢ ﺠﺪﻳـﺪ ﻫـﻲ اﻠﺘـﻲ ٔاﻜﺳـﺒﺘﻪ
اﻠﺷــﻬﺮة اﻠﻮاﺴــﻌﺔ وﺧﻟــﺪت اﺴــﻣﻪ ﺑــﻴﻦ ﻋﻟﻣــﺎء اﻠﻌــﺎﻠﻢ ،اﻧــﻪ إﻤــﺎم وﻤﺟــﺪد ﻓــﻲ
ﻋﻟ ــﻢ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ،ﻠ ــﺬﻠﻚ ﻳ ــﺮى ﻜـﺜﻴ ــﺮون ٔان اﺑ ــﻦ ﺧﻟ ــﺪون ﻫ ــﻮ ٔاﺑ ــﻮ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ٔاو
ﻤﺆﺴ ــﺲ ﻋﻟ ــﻢ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ﻋﻟ ــﻰ ﺣ ــﺪ ﻘ ــﻮل اﻠﺒﺮوﻓﻴﺳ ــﻮر ٔاﻠﺒ ــﺎن ج وﻳ ــﺪرﺠﻲ .إن
اﻠﻣﻗﺪﻤــﺔ ﺗﻛــﺎد ﺗﻛــﻮن اﻠﻣﺆﻠــﻒ اﻠﻌﺮﺑــﻲ اﻠﻮﺣﻴــﺪ اﻠــﺬي ﻧﺤــﺲ ٔاﺛﻨــﺎء ﻘﺮاءاﺗــﻪ،
ٔ
اﻧــﻪ ٔاﻜـﺜــﺮ ﻤﻌﺎﺻ ــﺮة ﻤﻨــﺎ ﻻﻧﻔﺳ ــﻨﺎ وواﻘﻌﻨــﺎ ،وﺑﻌﺒ ــﺎرة ٔاﺧــﺮى إﻧﻨ ــﺎ ﻋﻨــﺪﻤﺎ ﻧﻗ ـﺮا
ٔ
اﻠﻣﻗﺪﻤﺔ ﻧﺷﻌﺮ ﺑﺎﻧﻨﺎ ﻧﻗ ٔﺮا ﻤﺎ ﻠﻢ ﻧﻛـﺘﺒﻪ ﺑﻌﺪ ،وﻧﺳﻣﻊ ﻓﻌﻼ ﻤﺎ ﻠﻢ ﻧﻗﻟﻪ ﺑﻌﺪ.
ﻠﻗ ــﺪ ﻜ ــﺎن اﺑ ــﻦ ﺧﻟ ــﺪون ﺸﺨﺼ ــﻴﺔ ﻏﻴــﺮ ﻤﺘﻮﻘﻌ ــﺔ ﺑﺎﻠﻨﺳ ــﺒﺔ ﻠﻌﺼ ــﺮﻩ،
ذﻠــﻚ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠــﺬي ﺑﻟــﻎ ﺗﻔﻛــﻚ اﻠﻌــﺎﻠﻢ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻓﻴــﻪ ﻤﺒﻟﻐــﻪ ﺑــﻴﻦ دوﻳــﻼت
ﻃﺎﺋـﻔﻴ ــﺔ ﻤﺘﻨـ ــﺎﺣﺮة ،ﻠ ــﺬﻠﻚ ﻓﻗـ ــﺪ ﺑﻗﻴ ــﺖ ﻤﻗﺪﻤﺘـ ــﻪ ﻤﻐﻣ ــﻮرة وﺿـ ــﺎﺋﻌﺔ وﺴـ ــﻂ
ﺻـ ــﺨﺐ ﺻ ـ ـﺮاع اﻠ ـ ــﺪول اﻠﻄﺎﺋـﻔﻴ ـ ــﺔ ووﺴـ ــﻂ ٔاﻤ ـ ــﺔ ﺧﺎﻤﻟ ـ ــﺔ ،إﻠ ـ ــﻰ ٔان ﺗﺮﺠﻣﻬ ـ ــﺎ
ٔ
اﻻورﺑﻴ ـ ــﻮن واﺴـ ـ ــﺘﻔﺎدوا ﻤﻨﻬ ـ ــﺎ ،وﻘﺎﻤـ ـ ــﺖ دراﺴ ـ ــﺎت ﻤﺘﻌ ـ ــﺪدة ﺣﻮﻠﻬ ـ ــﺎ ﺗﻌـ ـ ــﺪ
ٓ
ﺑ ــﺎﻻﻻف ،وﻠﻗ ــﺪ ﻘ ــﺎل ﺠ ــﻮرج ﺴ ــﺎرﺗﻮن ﻓ ــﻲ ﺣ ــﻖ اﺑ ــﻦ ﺧﻟ ــﺪون "ﻠ ـ ـﻢ ﻳﻛ ــﻦ
ٔ
ﻓﺤﺳــﺐ اﻋﻈــﻢ ﻤــﺆرﺧﻲ اﻠﻌﺼــﻮر اﻠﻮﺴــﻄﻰ ﺸــﺎﻤﺨﺎ ﻜﻌﻣــﻼق ﺑــﻴﻦ ﻘﺒﻴﻟــﺔ ﻤــﻦ

ن ار
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٥٧

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
ٔ
اﻻﻘ ـﺰام ،ﺑــﻞ ﻜــﺎن ﻤــﻦ اواﺋــﻞ ﻓﻼﺴــﻔﺔ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﺴــﺎﺑﻗﺎ ﻤﻴﻛﻴــﺎﻓﻟﻲ وﺑــﻮدان و
ﻓﻴﻛ ــﻮ وﻜﻮﻧ ــﺖ وﻜﻮرﺗ ــﻮ ،وﻘ ــﺪ اﻋﺘﺒ ــﺮ اﻠﻣﺳﺘﺷ ــﺮق اﻠﻔﺮﻧﺳ ــﻲ ﺴﻴﻟﻔﻴﺳ ــﺘﺮ دي
ﺴﺎﺴــﻲ ) (١٨٣٨-١٧٥٨اﻠــﺬي درس اﻹﻧﺘــﺎج اﻠﻌﻟﻣــﻲ ﻻﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﺑﻗﻮﻠــﻪ
"اﻧ ــﻪ ﻤﻮﻧﺘﺳ ــﻛﻴﻮ اﻠﻌ ــﺮب ،ﺛ ــﻢ ﻓ ــﺮ ﻳ ــﺪرﻳﻚ ﺸ ــﻮﻠﺘﺰ )(١٨٢٩-١٧٩٩اﻠ ــﺬي
ٔ
اﺸ ــﺎر إﻠ ــﻰ ﺿ ــﺮورة إﺻ ــﺪار ﻧﺷ ــﺮة ﺴ ــﺮﻳﻌﺔ وﺗﺮﺠﻣ ــﺔ ﻠﻬ ــﺬا اﻠﺒﺤ ــﺚ اﻠﻔﻟﺳ ــﻔﻲ
ٔ
ﻠﻣﺆﻠ ــﻒ ﻳ ــﺪﻋﻰ ﺑﺤ ــﻖ "ﻤﻮﻧﺘﺳ ــﻛﻴﻮ اﻠﺷ ــﺮق" ،ذﻠ ــﻚ ان اﻠﻣ ــﻨﻬﺞ اﻠﺨﻟ ــﺪوﻧﻲ
ٔ
اﻠﺘــﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻣﻴــﺰ ﺑﺎﻠﺪﻘــﺔ اﻠﻌﻟﻣﻴــﺔ ،ﻓﻟﻗــﺪ ﻜــﺎن اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﻘﺒﻟــﻪ ﻠﻮﻧــﺎ ﻤــﻦ اﻠــﻮان
ٔ
اﻻدب وﻧﻮﻋﺎ ﻤﻦ اﻠﻣﺳﺎﻤﺮة وﺴﺮد اﻠﺤﻮادث .
ٔ
ﻠﻗ ــﺪ ﻜـ ــﺎن اﻻﻘ ــﺪﻤﻮن ﻳﻨﻈـ ــﺮون إﻠ ــﻰ اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ ﻧﻈ ـ ـﺮﺗﻬﻢ إﻠـ ــﻰ دﻳـ ــﻮان
ٔ
ٔ
ٔاﺧﺒـ ــﺎر ،وﻠ ـ ــﻢ ﻳﻌ ـ ــﺪوﻩ ﻋﻟﻣ ـ ــﺎ ﻤ ـ ــﻦ اﻠﻌﻟ ـ ــﻮم ﻠ ـ ــﻪ ﻘﻮاﻋ ـ ــﺪﻩ واﺻ ـ ــﻮﻠﻪ و اﺴﺳ ـ ــﻪ
ٔ
ٔ ٔ
وﻤﻨﺎﻫﺟــﻪ ،وﻻ ﻳﻨﻛــﺮ اﺣــﺪ ان اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ﻋﻟ ــﻰ ﻳــﺪ اﺑ ــﻦ ﺧﻟــﺪون اﺿ ــﺤﻰ ﻋﻟﻣــﺎ
ٔ
ﻤﺘﻛ ـ ــﺎﻤﻼ راﺴ ـ ــﺨﺎ ،إذ ﻠ ـ ــﻢ ﻳﻬ ـ ــﺘﻢ ﻓﻗ ـ ــﻂ ﺑﺎﻠﺘﺳ ـ ــﺎؤل ﻋ ـ ــﻦ اﺣ ـ ــﺪاث اﻠﻣﺎﺿ ـ ــﻲ
ٔ
وﺗﺳ ــﺟﻴﻟﻬﺎ ،وإﻧﻣ ــﺎ ﻜ ــﺎن ﻳﺳ ــﺎل اﻳﻀ ــﺎ ﻋ ــﻦ ﻜﻴﻔﻴ ــﺔ ﺣ ــﺪوﺛﻬﺎ ،ﻓﺘﺳ ــﺎءل ﻋ ــﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺴﺒﺐ وﻘﻮع ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺪاث ،وﺣﺎول اﺴﺘﺟﻼء اﻫـﻢ اﻠﻌﻮاﻤـﻞ واﻻﺴـﺲ اﻠﺘـﻲ
ٔ
ﺗﺘﻗ ــﺪم ﻤ ــﻦ ﺧﻼﻠﻬ ــﺎ اﻠﺤﻀ ــﺎرة ،وﻜ ــﺬﻠﻚ اﻠﻌﻮاﻤ ــﻞ و اﻻﺴ ــﺒﺎب اﻠﺘ ــﻲ ﺗ ــﺆذن
ٔ
ﺑﺨﺮاﺑﻬ ــﺎ ،ﻠ ــﺬﻠﻚ اﻋﺘﺒ ــﺮﻩ اﻠﻌﺪﻳ ــﺪ ﻤ ــﻦ اﻠﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ واﻠﻣﺘﺨﺼﺼ ــﻴﻦ ﺑﺎﻧ ــﻪ إﻤ ــﺎم
ٔ ٔ
ﻠﻔﻼﺴــﻔﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺦ،ﻻﻧ ــﻪ وﻻول ﻤ ــﺮة ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻠﻔﻛ ــﺮ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻲ ﻳﺒﺘ ــﺪع اﺑ ــﻦ
ﺧﻟ ـ ــﺪون ﻋﻟ ـ ــﻢ اﻻﺠﺘﻣ ـ ــﺎع اﻠﺒﺷ ـ ــﺮي واﻠﻗ ـ ــﻮاﻧﻴﻦ اﻠﻣﻨﻈﻣ ـ ــﺔ ﻠﻟﺤﻴ ـ ــﺎة وﺗﻄ ـ ــﻮر
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ.
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺑﻦ ﺧﻠﺪون

ﻛﺘﺐ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون

ٔ
ٔ
ﻻﺑـﻦ ﺧﻟـﺪون ﻜـﺘـﺎب اﻠﻌﺒـﺮ ودﻳـﻮان اﻠﻣﺒﺘـﺪا واﻠﺨﺒـﺮ ﻓـﻲ اﻳـﺎم اﻠﻌـﺮب
واﻠﻌﺟ ــﻢ واﻠﺒﺮﺑ ــﺮ وﻤ ــﻦ ﻋﺎﺻ ــﺮﻫﻢ ...وﻳﺘﻛ ــﻮن ﻤ ــﻦ ﻤﻗﺪﻤ ــﺔ وﺛ ــﻼث ﻜـﺘ ــﺐ.
ٓ
ٔ
اﻠﻣﻗﺪﻤ ــﺔ واﻠﻛـﺘ ــﺎب اﻻول ﻓ ــﻲ ﻤﻮﺿ ــﻮع اﻠﻌﻣـ ـﺮان ﻳﺷ ــﻛﻼن ﻤ ــﺎ ﻳﺳ ــﻣﻰ اﻻن
ﻤﻗﺪﻤ ــﺔ اﺑ ــﻦ ﺧﻟ ــﺪون .اﻠﻛـﺘ ــﺎب اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ ﻳﺘﻨ ــﺎول ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻠﻌ ــﺮب إﻠ ــﻰ ﻋﺼ ــﺮ
اﻠﻣﺆﻠـ ــﻒٔ .اﻤـ ــﺎ اﻠﻛـﺘـ ــﺎب اﻠﺜﺎﻠـ ــﺚ ﻓﻣﻮﺿـ ــﻮﻋﻪ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺒﺮﺑـ ــﺮ وذﻜـ ــﺮ ٔاوﻠﻴـ ــﺘﻬﻢ
ٔواﺠﻴ ــﺎﻠﻬﻢ ﺑﺎﻠﺷ ــﻣﺎل اﻹﻓﺮﻳﻗ ــﻲ .وذﻳ ــﻞ اﻠﻣﺆﻠ ــﻒ ﻫ ــﺬا اﻠﻛـﺘ ــﺎب ﺑﺨﺎﺗﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ﺴﻴﺮﺗﻪ اﻠﺬاﺗﻴﺔ ﺗﺳﻣﻰ ) اﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺑﻦ ﺧﻟﺪون ورﺣﻟﺘﻪ ﺸﺮﻘﺎ وﻏﺮﺑﺎ(.
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻞ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون

ﻓــﻲ اﻠﺒﺪاﻳــﺔ ٔاﺸــﻴﺮ إﻠــﻰ ٔاﻧﻛــﻢ ﺠﻣﻴﻌــﺎ ﺗﺪرﺴــﻮن ﻤــﺎدة اﻠﺘــﺎرﻳﺦ .ﻫ ــﻞ
ﺗﺳــﺎءﻠﺘﻢ ﻳﻮﻤــﺎ ﻋــﻦ ﻤﻌﻨــﻰ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ وﻤﺎﻫﻴﺘــﻪ ؟ ﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ؟ إن اﻹﺠﺎﺑــﺔ
ﻋﻦ ﻫﺬا اﻠﺳﺆال ﺗﺒﺪو ﺑﺳﻴﻄﺔ ﻠﻛﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﺤﻗﻴﻗـﺔ ﺸـﺪﻳﺪة اﻠﺘﻌﻗﻴـﺪ .ﻠﻣـﺎذا ؟
ﻻن اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻠﻴﺲ ﺸﻴﯫ ﻤﻟﻣﻮﺴـﺎ .ﺑـﻞ ﻫـﻮ ﺸـﻲء ﻤﺟـﺮد ،ﻤـﺎض زال واﻧﻗﻀـﻰ،
وﻳﺳــﺘﺤﻴﻞ إﻋﺎدﺗــﻪ ﻤــﺮة ٔاﺧــﺮى .ﻓﺎﻹﻧﺳــﺎن ﻻ ﻳﺳــﺘﻄﻴﻊ ٔان ﻳﺳــﺒﺢ ﻓــﻲ اﻠﻨﻬــﺮ
ﻤﺮﺗﻴﻦ وﻓﻲ ﻧﻔـﺲ اﻠﻣـﺎء .إن اﻠﻣـﺆرخ ﻳﻗـﻮم ﺑﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻠﺤـﺪث ﻤـﻦ ﺠﺪﻳـﺪ ،ﻜﻣـﺎ
ٔ
ﻳﺘﻮﻫﻢ اﻧﻪ ﻜﺎن .وﻠﻴﺲ ﻜﻣﺎ ﻜﺎن.إن اﻻﻤﺮ ﻳﺷﺒﻪ..
إن اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ﻫ ــﻮ اﻹﻋ ــﻼم ﺑﺎﻠﻮﻘ ــﺖ وﻤ ــﺎ وﻘ ــﻊ ﻓ ــﻲ ذﻠ ــﻚ اﻠﻮﻘ ــﺖ ﻤ ــﻦ
ﺣﻮادث ٔواﺧﺒﺎر .واﻠﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻬﺬا اﻠﻣﻌﻨﻰ ﻘـﺪﻳﻢ ،ﻓﺤـﻴﻦ ﻫـﺒﻂ ادم وﺣـﻮاء إﻠـﻰ
ٔ
ﻇﻬــﺮ ﻜﻮﻜــﺐ اﻻرضٔ ،واﺻ ــﺒﺢ ﻠﻬﻣــﺎ ذرﻳ ــﺔ اﺧــﺬ ادم ﻳﻗــﺺ ﻋﻟ ــﻰ ٔاﺑﻨﺎﺋــﻪ ﻤﻣــﺎ
ٔ
ﻋﻟﻣـﻪ ﷲ .واﺧـﺬ ﻫــﺆﻻء ﻳﺤﺘﻔﻈـﻮن ﺑﻬــﺬﻩ اﻻﺧﺒـﺎر ﻓـﻲ ذاﻜـﺮﺗﻬﻢ ﻠﻴﻨﻗﻟﻮﻫـﺎ إﻠــﻰ
ٔاﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ٔواﺣﻔﺎدﻫﻢ ﺠﻴﻼ ﺑﻌﺪ ﺠﻴﻞ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

وﻠﺪ ﻋﺒـﺪ اﻠﺮﺣﻣـﺎن اﺑـﻦ ﺧﻟـﺪون ﻓـﻲ ﺗـﻮﻧﺲ ) اﻓﺮﻳﻗﻴـﺔ(ﺴـﻨﺔ  1332م
وﺗﻮﻓﻲ ﺴﻨﺔ ١٤٠٦م  .وﻘﺪ وﻠﺪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺴﻗﻄﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﻣﻮﺣﺪﻳـﺔ ﻓـﻲ
ٔ
اﻠﻣﻐــﺮب واﻻﻧ ــﺪﻠﺲ  ،وﺣﻮﺻ ــﺮ ﺧﻼﻠﻬ ــﺎ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻮن ﻓ ــﻲ ﻏﺮﻧﺎﻃ ــﺔ ،واﻧﻗﺳــﻢ
ٔ
اﻠﻐــﺮب اﻹﺴــﻼﻤﻲ إﻠــﻰ دوﻳــﻼت ﺻــﻐﻴﺮة ﺿــﻌﻴﻔﺔ ﻤﺘﻨــﺎﺣﺮة ﻋﻟــﻰ راﺴــﻬﺎ دوﻠــﺔ
ٔ
ٔ
ﺑﻨــﻮ ﻤــﺮﻳﻦ ﻓــﻲ اﻠﻣﻐــﺮب اﻻﻘﺼــﻰ ودوﻠــﺔ ﺑﻨــﻮ ﻋﺒــﺪ اﻠــﻮاد ﺑــﺎﻠﻣﻐﺮب اﻻوﺴــﻂ
واﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﺤﻔﺼــﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧﺲ ٔ
،واﺻــﺒﺤﺖ ﻜــﻞ دوﻳﻟــﺔ ﻋــﺪوة ﻠﺟﺎرﺗﻬــﺎ  .ﻠﻗــﺪ
وﻠــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻠﺮﺣﻣــﺎن اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﻓــﻲ ﻓﺘــﺮة اﻠﻀــﻌﻒ اﻠﺳﻴﺎﺴــﻲ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﺑــﻞ
وﻠــﺪ ﻓــﻲ ﻤﺮﺣﻟــﺔ ﺑـ ٔـﺪات ٔاورﺑــﺎ ﺗﺘﻗــﺪم واﻠﻣﺳــﻟﻣﻮن ﻳﺘﺮاﺠﻌــﻮن ،ﻠﻗــﺪ وﻠــﺪ ﻓــﻲ
زﻤﻦ اﻠﻨﻛﺳﺔ.
وﻋﻨــﺪﻤﺎ ﺑﻟــﻎ ﺴــﻦ اﻠــﺘﻌﻟﻢ ،ﺑــﺪا ﺑﺤﻔــﻆ اﻠﻗ ـﺮان وﺗﺟﻮﻳــﺪﻩ  ،ﺣﺳــﺐ
اﻠﻣ ــﻨﻬﺞ اﻠ ــﺬي ﻜ ــﺎن ﻤﺘﺒﻌ ــﺎ ٓاﻧ ــﺬاك ﺑﺎﻠﻣﺳ ــﺟﺪ اﻠﻣﻌ ــﺮوف ﺑﺘ ــﻮﻧﺲ ) ﻤﺳ ــﺟﺪ
اﻠﻗﺒـﺔ( ،درس اﻠﺘﻔﺳـﻴﺮ  ،اﻠﺤـﺪﻳﺚ  ،اﻠﻔﻗــﻪ اﻠﻣـﺎﻠﻛﻲ ..اﻠﺘﻮﺣﻴـﺪ ،اﻠﻣﻨﻄــﻖ،
اﻠﻔﻟﺳــﻔﺔ واﻠﺮﻳﺎﺿــﻴﺎت .وﻘــﺪ ﺗﺤــﺪث اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﻋــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﺮﺣﻟــﺔ ﺑﻨﻔﺳــﻪ
ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﻪ) اﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺑﻦ ﺧﻟﺪون ورﺣﻟﺘﻪ ﺸﺮﻘﺎ وﻏﺮﺑﺎ (.
ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺑﻟﻎ ﺴﻦ  _ ١٧ﺴـﻨﺔ  – ٧٣٩ﺣـﺪث اﻠﻄـﺎﻋﻮن اﻠﻛﺒﻴـﺮ اﻠـﺬي
ٔ
ٔ
ﻋــﻢ ﻤــﻦ ٓاﺴــﻴﺎ إﻠــﻰ اﻻﻧــﺪﻠﺲ وﻓﻴــﻪ ﻤــﺎت واﻠــﺪﻩ ٔواﻜـﺜــﺮ ﻤــﻦ ﻜــﺎن ﻳﺎﺧــﺬ ﻋــﻨﻬﻢ
اﻠﻌﻟــﻢ  ،وﻋﻛ ــﻒ اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﻋﻟــﻰ ﻃﻟــﺐ اﻠﻌﻟــﻢ  ،ﺣﺘــﻰ اﺴــﺘﺪﻋﺎﻩ ﺑﻌــﺪ ٣
ﺴــﻨﻮات اﻠــﻮزﻳﺮ ٔاﺑــﻮ ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑــﻦ ﻓ ـﺰاﻜﻴﻦ ﺑﺘ ــﻮﻧﺲ ﻠﻛـﺘﺎﺑــﺔ رﺴ ــﺎﺋﻟﻪ اﻠﺮﺴ ــﻣﻴﺔ .
وﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ٧٥٥اﺴﺘﺪﻋﺎﻩ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻣﺮﻳﻨﻲ ٔاﺑﻮ ﻋﻨﺎن إﻠﻰ ﻓـﺎس اﻠﺘـﻲ ٔاﻤﻀـﻰ
ﺑﻬــﺎ  ٩ﺴــﻨﻮات ﻓــﻲ اﻠﻌﻣــﻞ ﺿــﻣﻦ اﻠﻛـﺘــﺎب واﻠﻣــﻮﻘﻌﻴﻦ وﺧــﻼل ﻫــﺬﻩ اﻠﻔﺘــﺮة
اﺗﺟــﻪ إﻠــﻰ اﻠﻗ ـﺮاءة واﻠﻣﻄﺎﻠﻌــﺔ .وﻘــﺪ ﺴــﺟﻦ ﺴــﻨﺔ  ٧٥٨ﻻﺸــﺘﺮاﻜﻪ ﻓــﻲ ﻤــﺆاﻤﺮة
ٔ
ﺿﺪ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻣﺮﻳﻨﻲ ،ﻓﻗﺪ دﺑﺮ ﻤﺤﺎوﻠـﺔ ﻠﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻻﻤﻴـﺮ ع اﻠﺮﺣﻣـﺎن ﻤﺤﻣـﺪ
اﻠﺤﻔﺼـﻲ ﺻــﺎﺣﺐ ﺑﺟﺎﻳــﺔ اﻠﻣﺨﻟــﻮع ﻋﻟــﻰ ٔان ﻳﺟﻌﻟــﻪ ﺣﺎﺠﺒــﺎ  ،ﻓﺒﻟــﻎ اﻠﻣــﺆاﻤﺮة
ٔ
ﻻﺑﻲ ﻋﻨﺎن ﻓﺳﺟﻨﻪ.
ٔ
وﺑﻌـﺪ ﺧﺮوﺠــﻪ اﺗﺟــﻪ إﻠـﻰ ﻏﺮﻧﺎﻃــﺔ ﺑﺎﻻﻧــﺪﻠﺲ إﻠـﻰ اﻠﺳــﻟﻄﺎن ٔاﺑــﻲ ﻋﺒــﺪ
ﷲ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺴﻒ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﺑـﺎﻧﻲ ﻤﺳـﺟﺪ اﻠﺤﻣـﺮاء ﺑﻐﺮﻧﺎﻃـﺔ ،اﻠـﺬي ٔاوﻜﻟـﻪ

ﺑﺳ ــﻔﺎرة إﻠ ــﻰ ﻤﻟ ــﻚ ﻘﺷ ــﺘﺎﻠﺔ ﺑﺎﺸ ــﺒﻴﻟﻴﺔ وﻘ ــﺪ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺴ ــﻔﺎرة ﻧﺎﺠﺤ ــﺔ اﻘﻄﻌ ــﻪ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺳــﻟﻄﺎن اراﺿــﻲ ﺸﺎﺴــﻌﺔ ،اﻋﺟﺒﺘــﻪ اﻻﻧــﺪﻠﺲ ﻓﺎﺴــﺘﻗﺮ ﺑﻬــﺎ واﺴــﺘﻗﺪم اﺑﻨــﺎءﻩ
ٔ
ٔ
واﻫﻟـﻪ إﻠﻴﻬـﺎ ،وﻫﻴــﺎ ﻠﻬـﻢ ﺠﻣﻴـﻊ اﻧــﻮاع اﻠﺮاﺣـﺔ ﻠﻛـﻦ اﻠﺳــﻌﺎدة ﻠـﻢ ﺗﺳــﺘﻣﺮ  ،إذ
ٔ
ﻳﺒﺪو ان اﻠﺤﺳﺎد ﺿﺪﻩ ﻘﺪ ﻜـﺜﺮوا ﻓﻬﻮ اﻠﻐﺮﻳـﺐ وذو اﻠﺤﻈـﻮة ﻋﻨـﺪ اﻠﺳـﻟﻄﺎن،
ٔ
ٔ
ﻓﺳــﻌﻮا ﺑﺎﻠﺪﺴــﺎﺋﺲ ﺣﺘــﻰ ﺣــﺪﺛﺖ اﻠﻔﺟــﻮة ﺑﻴﻨﻬﻣــﺎ  ،ﻓــﺎدرك اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ان
ٔ
ٔاﻳﺎم اﻻﻧﺪﻠﺲ ﻘﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﻘﺼﻴﺮة  ،وان ﻻﻤﻨﺎص ﻤﻦ اﻠﺮﺣﻴﻞ.
ﻋــﺎد إﻠــﻰ اﻠﻣﻐــﺮب وﺑــﺪا ﻳﺘﻗﻟــﺐ ﻓــﻲ اﻠﻣﻨﺎﺻــﺐ ﻓــﻲ ﻜــﻞ ﻤــﻦ اﻠﻣﻐــﺮب
ٔ
واﻠﺟﺰاﺋــﺮ وﺗــﻮﻧﺲ ﺣﺘــﻰ اﺻــﺒﺢ ﻤﻮﺿــﻊ رﻳﺒــﺔ وﺸــﻚ ﻤــﻦ اﻠﺟﻣﻴــﻊ  ،ﻓﺟــﺎز ﻤــﺮة
ٔ
ٔ
ٔ
اﺧﺮى إﻠﻰ اﻻﻧـﺪﻠﺲ ﺴـﻨﺔ ٧٦٦ه ﻠﻴﻨـﺰل ﺿـﻴﻔﺎ ﻋﻨـﺪ اﻠﺳـﻟﻄﺎن اﺑـﻦ اﻻﺣﻣـﺮ،
ٔ
ﻠﻛــﻦ ﺑ ــﻼط ﻓــﺎس وﺧﺷ ــﻴﺔ ﻤﻨ ــﻪ ﻤﻨﻌــﻮا اوﻻدﻩ ﻤــﻦ اﻻﻠﺘﺤ ــﺎق ﺑــﻪ ﻓﻌــﺎد إﻠ ــﻰ
ﺗﻟﻣﺳﺎن  ،واﻋﺘﺰل اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﻠﺟﺎ إﻠﻰ ﺠﺒﻞ ﻜﺰول ﺛـﻢ اﻋﺘﻛــﻒ ﺑﻗﻟﻌـﺔ
اﺑﻦ ﺴﻼﻤﺔ ﺑـﺎﻠﺟﺰاﺋﺮ ﺣﻴـﺚ ٔاﻘـﺎم ﺑﻬـﺎ  ٤ﺴـﻨﻮات ﻜـﺘـﺐ ﺧﻼﻠﻬـﺎ ﻜـﺘﺎﺑـﻪ اﻠﺷـﻬﻴﺮ
)اﻠﻣﻗﺪﻤﺔ(اﻠﻣﺷﻬﻮر ﺣﺎﻠﻴﺎ ﺑﻣﻗﺪﻤﺔ اﺑﻦ ﺧﻟﺪون.
وﻓ ــﻲ ﺴ ــﻨﺔ  ٧٨٠رﺠ ــﻊ اﺑ ــﻦ ﺧﻟ ــﺪون إﻠ ــﻰ ﺗ ــﻮﻧﺲ ،ﻓﻛـﺜ ــﺮت ﺿ ــﺪﻩ
ٔ
اﻠﺪﺴـ ــﺎﺋﺲ واﻻﺣﻗـ ــﺎد ،ﻓﺘـ ــﺬرع ﺑﻗﻀـ ــﺎء ﻓﺮﻳﻀ ـ ــﺔ اﻠﺤـ ــﺞ ﻓﺮﻜـ ــﺐ اﻠﺒﺤـ ــﺮ إﻠ ـ ــﻰ
ٔ
اﻹﺴــﻛﻨﺪرﻳﺔ ،ﻓــﻮدع ﺑــﺬﻠﻚ اﻠﻣﻐــﺮب واﻻﻧــﺪﻠﺲ إﻠــﻰ ﻏﻴــﺮ رﺠﻌــﺔ ،وﻓــﻲ ﻤﺼــﺮ
ٔ
اﻠﺘﻲ ﻤﻛﺚ ﻓﻴﻬﺎ  ٢٥ﺴﻨﺔ ﻤﻦ ﻋﻣﺮﻩ اﺗﻢ ﻜـﺘﺎﺑﻪ ﻓـﻲ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ اﻠﻣﺳـﻣﻰ ) ﻜـﺘـﺎب
ٔ
ٔ
اﻠﻌﺒ ــﺮ ودﻳـ ــﻮان اﻠﻣﺒﺘ ــﺪا واﻠﺨﺒـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻳ ــﺎم اﻠﻌـ ــﺮب واﻠﻌﺟ ــﻢ واﻠﺒﺮﺑـ ــﺮ وﻤـ ــﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻋﺎﺻــﺮﻫﻢ ﻤــﻦ ذوي اﻠﺳــﻟﻄﺎن اﻻ ﻜﺒــﺮ( واﺻــﺒﺢ ﻤﺪرﺴــﺎ ﺑﺟــﺎﻤﻊ اﻻزﻫــﺮ وﺗــﻮﻠﻰ
ﻤﻨﺼــﺐ اﻠﻗﻀــﺎء .وﻓــﻲ ﻤﺼــﺮ ﻓﻮﺠــﻊ اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﻓــﻲ ٔاﺑﻨــﺎءﻩ ﺠﻣﻴﻌــﺎ ،ﻓﻗــﺪ
ٔ ٔ
ﻏﺮﻘــﺖ اﻠﺳــﻔﻴﻨﺔ اﻠﺘــﻲ ﻘــﺪﻤﻮا ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــﻦ ﺗــﻮﻧﺲ ،ﻓﻣــﺎت اﻫﻟــﻪ واوﻻدﻩ،ﻓﻌﻈــﻢ
اﻠﻣﺼ ــﺎب واﻠﺟ ــﺰع ،ﻓ ــﺎﻋﺘﺰل اﻠﻗﻀـ ــﺎء واﺗﺟ ــﻪ ﻠﻟﺤ ــﺞ وزار ﺑﻴ ــﺖ اﻠﻣﻗ ــﺪس ،
واﻠﺘﻗــﻰ ﺑﺘﻴﻣﻮرﻠﻨــﻚ ﻓــﻲ دﻤﺷــﻖ ﺛــﻢ ﻋــﺎد إﻠــﻰ اﻠﻗــﺎﻫﺮة وﺗــﻮﻓﻲ ﺑﻬــﺎ ﻏﻔــﺮ ﷲ ﻠــﻪ
ﻓﻲ  ٢٥رﻤﻀﺎن  ٨٠٨ﻫـ.

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٨

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
ﺛ ــﻢ ﺗﻮاﻠ ــﺖ اﻻزﻤ ــﺎن وﺑ ــﺪا اﻹﻧﺳ ــﺎن ﻳ ــﺘﻌﻟﻢ اﻠﻛـﺘﺎﺑ ــﺔ وﻳﺳ ــﺟﻞ ﻋﻟ ــﻰ
ٔ
ٔ
اﻠﺟ ــﺪران واﻠﻌﻈ ــﺎم واﻠﺟﻟ ــﻮد واﻻ ﻠ ــﻮاح ﻓﺒ ــﺪات اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻴﺔ ﻤﺮﺣﻟ ــﺔ ﺠﺪﻳـ ــﺪة
ٔ
ﺴــﻣﻴﺖ ﻤﺮﺣﻟــﺔ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ،اﻤــﺎ اﻠﻣﺮاﺣــﻞ اﻠﺳــﺎﺑﻗﺔ ﻓﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺳــﻣﻰ ﻋﺼــﻮر ﻤــﺎ
ﻘﺒﻞ اﻠﺘﺎرﻳﺦ.
ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻤﺆرخ؟

ٔ
ﻫﻨــﺎك ٔاوﻻ اﻠﻣــﺆرخ اﻠــﺬي ﻋــﺎش اﻻﺣــﺪاث ﺑﻨﻔﺳــﻪ ودوﻧﻬــﺎ .وﻫﻨــﺎك
اﻠﻣــﺆرخ اﻠــﺬي ﺠــﺎء ﺑﻌــﺪ اﻠﺤــﺪث وﻜـﺘــﺐ ﻋﻨــﻪ .ﻓــﺎﻠﻣﺆرخ ﻠــﻴﺲ ﺿــﺮورﻳﺎ ٔان
ٔ
ٔ
ﻳﻌــﻴﺶ اﻻﺣ ــﺪاث اﻠﺘــﻲ ﻳﺮوﻳﻬ ــﺎ ﺑ ــﻞ ﻳﻣﻛﻨــﻪ ان ﻳﺟ ــﺎوز اﻠﻌﺼــﺮ اﻠ ــﺬي ﻳﻌ ــﻴﺶ
ﻓﻴﻪ ،ﻠﻴﻛـﺘﺐ ﻋﻦ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻣﺎﺿﻲ ،ﻜﺎن ﻳﻛـﺘﺐ ﻤـﺆرخ ﻓـﻲ اﻠﻗـﺮن اﻠﻌﺷـﺮﻳﻦ
ٔ
ٔ
ﺗــﺎرﻳﺦ ﻤﺼــﺮ اﻠﻔﺮﻋﻮﻧﻴــﺔ ،وﻫﻨــﺎ اﻠﻣــﺆرخ ﻳــﺮوي اﺣــﺪاﺛﺎ ﻠــﻢ ﻳﻌﺷــﻬﺎ اﺻــﻼ وإﻧﻣــﺎ
ﻳﻗــﻮم ﺑﺟﻣــﻊ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤــﺎت واﻠﻮﺛــﺎﺋﻖ واﻠﻣﺨﻄﻮﻃــﺎت وﻳﺼــﻨﻔﻬﺎ وﺗﺒــﺪو ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ
اﻠﻄﺮﻳﻗــﺔ ٔاﺴــﻟﻮب اﻠﻣــﺆرخ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﺮض اﻠﻮﻘــﺎﺋﻊ .ﻠ ــﺬﻠﻚ وﺠ ــﺐ ٔان ﺗﺘ ــﻮﻓﺮ ﻓ ــﻲ
اﻠﻣﺆرخ اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ اﻠﻮاﺴﻌﺔ واﻻﻃﻼع اﻠﻛﺒﻴﺮ.
وﻘــﺪ ﺑــﺮز ﻤــﻦ اﻠﻌــﺮب ﻤﺆرﺧــﻮن ﻜـﺜﻴــﺮون ﺣﺘــﻰ ﻘﺒــﻞ اﻹﺴــﻼم ،ﻓﻗــﺪ
ٔ
ﻜـﺎن اﻻﻫﺘﻣــﺎم ﺸــﺪﻳﺪا ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺑﻌﻟــﻢ اﻻﻧﺳــﺎب وﺣﻔـﻆ اﻠﺷــﺟﺮات .ﺛــﻢ ﺠــﺎء
ٔ
ٔ
اﻠــﻮﺣﻲ اﻠﻗ ٓﺮاﻧــﻲ اﻠــﺬي ﺿــﻢ ٓاﻳــﺎت ﺑﻴﻨــﺎت ﺗــﺬﻜﺮ ﻘﺼــﺺ اﻻوﻠــﻴﻦ ﻤــﻦ اﻻﻤــﻢ،
ٔ
وﺗــﺪﻋﻮ إﻠــﻰ دراﺴــﺔ اﺣــﻮاﻠﻬﻢ واﻠﺘﻔﻛﻴــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ واﺧــﺬ اﻠﻌﺒــﺮة ﻤﻨﻬــﺎ وﺑﻌــﺪ وﻓــﺎة
ٔ
اﻠﺮﺴــﻮل ص واﺗﺳــﺎع رﻘﻌــﺔ اﻹﺴــﻼم ،ودﺧــﻮل اﺠﻨــﺎس ﻤﺨﺘﻟﻔــﺔ ﻓــﻲ اﻠــﺪﻳﻦ
اﻠﺟﺪﻳــﺪ ،ﺗﻌــﺪد اﻹﻧﺘــﺎج اﻠﻔﻛــﺮي اﻠﻬﺎﺋــﻞ ﻓــﻲ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ .وﻠﻌﻟﻣــﺎء اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ
ٔ
ﺻ ــﻮر ﻤﺘﻌ ــﺪدة ﻠﻟﻛـﺘﺎﺑ ــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ ،ﻜـﺘ ــﻮارﻳﺦ اﻠﺒﻟ ــﺪان واﻻﻘ ــﺎﻠﻴﻢ واﻠﻣ ــﺪن
ٔ
ٔ
ﻤ ــﺜﻼ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺑﻐ ــﺪاد ﻻﺣﻣ ــﺪ ﺑ ــﻦ اﺑ ــﻲ ﻃ ــﺎﻫﺮ ﻃﻴﻔــﻮر ،ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻮﺻ ــﻞ ﻻﺑ ــﻦ
ٔ
اﻻﺛﻴﺮ ،وﺗﺎرﻳﺦ دﻤﺷـﻖ ﻻﺑـﻦ ﻋﺳـﺎﻜﺮ ،وزﺑـﺪة اﻠﻄﻟـﺐ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺣﻟـﺐ ﻻﺑـﻦ
ٔ
اﻠﻌ ــﺪﻳﻢ ،وﻫﻨ ــﺎك ﻜـﺘ ــﺐ ﺗﻨﺎوﻠ ــﺖ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻠﻌ ــﺎﻠﻢ ،ﻜـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻻﻤ ــﻢ واﻠﻣﻟ ــﻮك
ﻠﻟﻄﺒﺮي وﻤﺮوج اﻠﺬﻫﺐ ﻠﻟﻣﺳﻌﻮدي وﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻴﻌﻗﻮﺑﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ٓ
وﺗﻌ ــﺪد ﻜـﺘ ــﺐ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ﻋﻨ ــﺪ اﻠﻌ ــﺮب ﺑ ــﺎﻻﻻف ﻓﻗ ــﺪ ٔاﻠﻔــﻮا ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ
ٔ
اﻠﺳ ــﻴﺮة وﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺨﻟﻔ ــﺎء وﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺮﺠ ــﺎل واﻠﻣ ــﺪن واﻻﻤﺼ ــﺎر وﻓ ــﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻧﺳــﺎب وﻓــﻲ اﻠــﺮﺣﻼت و اﻠﻐــﺰوات .ﻠﻛﻨﻨــﺎ ﻳﺟــﺐ ان ﻧﺷــﻴﺮ إﻠــﻰ ان اﻠﻛـﺘــﺐ
ٔ
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ ﻤﻟﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻻﺧﺒــﺎر اﻠﻐﻴـﺮ اﻠﺼــﺤﻴﺤﺔ ﻓﻬﻨـﺎك ﻤـﻦ اﻠﻣــﺆرﺧﻴﻦ ﻤـﻦ ﻜــﺎن
ﻳﻛـﺘﺐ ﻜﻞ ﻤﺎ ﻳﺳﻣﻊ دون ٔان ﻳﺘﺜﺒﺖ ﻤـﻦ ﺻـﺤﺔ ﻤـﺎ ﻜـﺘـﺐ ،ﻓﻬـﻮ ﻳﻨﻗـﻞ دون
ﺗﻣﺤﻴﺺ ٔاو ﻧﻗﺪ.
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻮال اﻟﻌﻤﺮان
ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون

اﺴﺘﻨﺒﻂ اﺑﻦ ﺧﻟﺪون ﻘـﺎﻧﻮن اﻠﻣﻄﺎﺑﻗـﺔ ﻠﻟﻨـﻮاﻤﻴﺲ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ ﻓﻮﺿـﻊ
ٔ
ﺑﺬﻠﻚ ﻋﻟﻢ اﻠﻌﻣﺮان ،وﻫﻮ ﻋﻟﻢ ﻤﺳـﺘﻗﻞ ﺑﻨﻔﺳـﻪ ،وﻜـﺎن اﻫـﻢ ﺴـﺒﺐ دﻋـﺎ اﺑـﻦ
ﺧﻟ ــﺪون إﻠ ــﻰ إﻧﺷ ــﺎء ﻫ ــﺬا اﻠﻌﻟ ــﻢ اﻠﺟﺪﻳ ــﺪ ،ﺣﺮﺻ ــﻪ ﻋﻟ ــﻰ ﺗﺨﻟ ــﻴﺺ اﻠﻛـﺘ ــﺐ
ٔ
ٔ
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ ﻤ ــﻦ اﻻﺧﺒ ــﺎر اﻠﻛﺎذﺑـ ــﺔ ،وإﺻ ــﻼح وﺗﻗ ــﻮﻳﻢ ﻤـ ــﺎ وﻘ ــﻊ ﻤ ــﻦ اوﻫـ ــﺎم
و ٔاﺧﻄﺎء.
إن ﺗﻄﺒﻴ ــﻖ اﺑ ــﻦ ﺧﻟ ــﺪون ﻠﻗ ــﺎﻧﻮن اﻠﻣﻄﺎﺑﻗ ــﺔ ﺠ ــﺮﻩ إﻠ ــﻰ اﻠﻛﺷ ــﻒ ﻋ ــﻦ
اﻠﻗــﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴ ــﺔ ،وذﻠ ــﻚ ﻠﻛــﻲ ﻳﺟﻌ ــﻞ ﻤﻨﻬ ــﺎ ﺑﻮﺠــﻪ ﺑﺮﻫ ــﺎﻧﻲ ﻻ ﻤ ــﺪﺧﻞ
ﻠﻟﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻴﺎرا ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻳﺘﺤﺮى ﺑـﻪ اﻠﻣﺆرﺧـﻮن ﻃﺮﻳـﻖ اﻠﺼـﺪق و اﻠﺼـﻮاب
ٔ
ﻓﻴﻣــﺎ ﻳﻨﻗﻟﻮﻧــﻪ ،ﻓــﺈذا ﻜــﺎن اﻫــﻞ اﻠﺤــﺪﻳﺚ ﻤــﺜﻼ ﻳﺮﻜــﺰون ﺠﻬــﻮدﻫﻢ ﻋﻟــﻰ اﻠﻨﻗــﺪ
اﻠ ــﺬاﺗﻲ ،ﻓﻗ ــﺪ اﻜـﺘﺷ ــﻒ اﺑــﻦ ﺧﻟ ــﺪون ٔاﻫﻣﻴ ــﺔ اﻠﻨﻗ ــﺪ اﻠﺒ ــﺎﻃﻨﻲ ،ﻓ ــﺈذا ﻜﺎﻧ ــﺖ
اﻠﺷـﺮﻳﻌﺔ ﺠﻣﻟـﺔ إﻧﺷـﺎء ﻓــﺎن اﻠﺘـﺎرﻳﺦ ﻤﺤـﺾ ﺧﺒـﺮ ،ﻳﺤﺘــﺎج إﻠـﻰ ﻤﻌﻴـﺎر ﺧــﺎص
وﻤﻨﻬﺟﻴــﺔ ٔاﻠﻴﻗ ــﻪ ﺑ ــﻪ ،وﺑﺳ ــﺒﺐ ﻫ ــﺬا رﻓــﺾ اﺑ ــﻦ ﺧﻟ ــﺪون رﻓﻀــﺎ ﻘﺎﻃﻌ ــﺎ ﻜ ــﻞ
ٔ
اﻠﺮواﻳﺎت اﻠﻐﻴﺮ اﻠﻣﻮاﻓﻗﺔ ﻻﺣﻮال اﻠﻌﻣﺮان .
وﻘ ــﺪ ٔاﻋﻄ ــﻰ ﻧﻣ ــﺎذج ﻤ ــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻗ ــﻪ ﻠﻗ ــﺎﻧﻮن اﻠﻌﻣـ ـﺮان اﻠ ــﺬي اﺑﺘﻛ ــﺮﻩ
ٔ
وذﻠ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻤﻗﺪﻤ ــﺔ ﻜـﺘﺎﺑ ــﻪ اﻻول اﻠ ــﺬي ﺧ ــﺺ ﺑ ــﻪ "ﻋﻟ ــﻢ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ وﺗﺤﻗﻴ ــﻖ
ٔ
ﻤﺬﻫﺒــﻪ ،وﻘــﺪ ٔاورد ﻓﻴــﻪ ٔاﻤﺜﻟــﺔ ﻻﺧﺒــﺎر ﻤﺳــﺘﺤﻴﻟﺔ اﻠﺤــﺪوث وردت ﻓــﻲ ﻜـﺘــﺐ
ٔ
ٔ ٔ
اﻠﻣ ــﺆرﺧﻴﻦ اﻠﺳ ــﺎﺑﻗﻴﻦ ،ﻓﻬ ــﻮ ﻳ ــﺮى ان ﻤ ــﺎ اوردﻩ اﻠﻣﺳ ــﻌﻮدي وﻏﻴ ــﺮﻩ ﻤ ــﻦ ان
ﺠﻴﻮش ﻤﻮﺴﻰ ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺳﻼم ﻘﺪ ﺑﻟﻐـﺖ ﺴـﺖ ﻤﺎﺋـﺔ ٔاﻠـﻒ ﻤﻗﺎﺗـﻞ ﻻ ﻳﺜﺒـﺖ ٔاﻤـﺎم
ٔ
اﻠﻨﻗﺪ اﻠﺒﺎﻃﻨﻲ ﻻﺴﺒﺎب ﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ وإﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ.
ﻳﻗــﻮل اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون إن اﻠﻣﺒﺎﻠﻐــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻠــﺮﻘﻢ واﺿــﺤﺔ ﺠــﺪا،
وان ﺗﺤﺪﻳ ــﺪ اﻠﺟ ــﻴﺶ ﺑﻬ ــﺬا اﻠﻌ ــﺪد ٔاﻤ ــﺮ ﻏﻴ ــﺮ ﻤﻌﻗ ــﻮل ،وان اﻠﻗ ــﻮاﻧﻴﻦ اﻠﺘ ــﻲ
ﻳﺨﻀــﻊ ﻠﻬــﺎ ﺗﺰاﻳــﺪ اﻠﺳــﻛﺎن ﺗﺤﻛــﻢ ﺑﻌــﺪم إﻤﻛــﺎن ﺻــﺤﺘﻪ ،وذﻠــﻚ ٔان ﻤــﺎ ﺑــﻴﻦ
ﻤﻮﺴـﻰ وﻳﻌﻗــﻮب ﻋﻟﻴــﻪ اﻠﺳــﻼم ﻫــﻮ ٔارﺑﻌــﺔ ٓاﺑــﺎء ،ﻓﻣﻮﺴــﻰ ﻫــﻮ اﺑــﻦ ﻋﻣـﺮان ﺑــﻦ
ﻳﺼــﻬﺮ ﺑــﻦ ﻘﺎﻫــﺚ ﺑــﻦ ﻻوى ﺑــﻦ ﻳﻌﻗــﻮب .وﻘــﺪ ﻜــﺎن ﻋــﺪدﻫﻢ ﺣــﻴﻦ دﺧﻟــﻮا
ﻤﺼـﺮ ﻓـﻲ ﻋﻬـﺪ ﻳﻌﻗــﻮب  ٧٠ﻧﻔﺳـﺎ ﻜﻣـﺎ ذﻜـﺮت ﻤﺨﺘﻟــﻒ اﻠﺮواﻳـﺎت .وﻤﻛـﺜـﻮا ﺑﻬــﺎ
 ١٢٠ﺴــﻨﺔ ،ﻓﻴﺳ ــﺘﺤﻴﻞ ﻓ ــﻲ ٔارﺑﻌــﺔ ٔاﺠﻴ ــﺎل ٔان ﻳﻛ ــﻮن ﻫــﺬا اﻠﻌ ــﺪد اﻠﻀ ــﺨﻢ
ﻳﺘﻣﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻨﻄﻖ اﻠﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻠﻨﻮع اﻠﺒﺷﺮي.
ﻤـ ــﺎذا ﺗﻼﺣﻈـ ــﻮن؟ ٔاﻻ ﻳﺘﻣﺎﺸـ ــﻰ ﻜـ ــﻼم اﺑـ ــﻦ ﺧﻟـ ــﺪون ﻤـ ــﻊ اﻠﻣﻨﻄـ ــﻖ
اﻠﺳــﻟﻴﻢ .ﻓﻟــﻮ ﺗﻣﻌــﻦ اﻠﻣﺳ ــﻌﻮدي وﻏﻴــﺮﻩ ﻤــﻦ اﻠﻣــﺆرﺧﻴﻦ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا اﻠﻌﺼ ــﺮ،
وﻋﺮﻓ ــﻮا ٔان ﻓﺮﻋـ ــﻮن ﻤﺼـ ــﺮ ﻜ ــﺎن ﻳﻀـ ــﻄﻬﺪ ﺑﻨـ ــﻲ إﺴ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ ،وﻳـ ــﺬﺑﺢ ٔاﺑﻨـ ــﺎﺋﻬﻢ
،ﻠﻌﺮﻓـﻮا اﻧــﻪ ﻳﺳــﺘﺤﻴﻞ ٔان ﻳﺼــﻞ ﻫــﺬا اﻠﻌــﺪد إﻠــﻰ ٔاﻜـﺜــﺮ ﻤــﻦٓ ٦اﻻف ،واﻠﻔــﺮق
واﺿﺢ ﺑﻴﻦ ٓ ٦اﻻف و ٔ ٦٠٠اﻠﻒ.
ﻜﻣــﺎ اﻋﺘﺒــﺮ دﺧــﻮل اﻓــﺮﻳﻗﺶ اﻠﻣﻐــﺮب ﺧﺮاﻓــﺔ ،وﻏــﺰوات اﻠﺘﺒﺎﺑﻌــﺔ
ٔ
ٔ
ﻤﻟــﻮك اﻠ ــﻴﻣﻦ ﻠ ــﺒﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب ﻤــﻦ اﻻﺧﺒ ــﺎر اﻠﻮاﻫﻴ ــﺔ ،ﻳﻔﻨ ــﺪﻫﺎ ﺑﺎدﻠ ــﺔ ﻋﻗﻟﻴ ــﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ٔ
ﻋﻗ ــﺪ اﺑ ــﻦ ﺧﻟ ــﺪون ﻓ ــﻲ ﻤﻗﺪﻤﺘ ــﻪ ﻓﺼ ــﻼ ﻜ ــﺎﻤﻼ ذﻜ ــﺮ ﻓﻴﻬ ــﺎ اﻻﻏ ــﻼط
ٔ
ٔ
واﻻوﻫﺎم اﻠﺘﻲ وﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻣﺆرﺧﻴﻦ ﺑﺳـﺒﺐ اﻻ ﻜﺎذﻳـﺐ اﻠﺘـﻲ اﻓﺘﺮاﻫـﺎ
ٓ
ٔ
اﻠﻨــﺎس ،وﻘــﺪ دﺧﻟــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻻ ﻜﺎذﻳــﺐ ﺑﺳــﺒﺐ :اﻠﺘﺷــﻴﻊ ﻠــﻼراء واﻠﻣــﺬاﻫﺐ،
واﻠﺜﻗﺔ ﺑﺎﻠﻨﺎﻘﻟﻴﻦ ،واﻠﺟﻬﻞ ﺑﻄﺒـﺎﺋﻊ اﻠﻌﻣـﺮانٔ ،اي ﻋـﺪم ﻋﺮﺿـﻬﺎ ﻋﻟـﻰ ﻤﻗﻴـﺎس
اﻠﻌﻗﻞ واﻠﺒﺮﻫﺎن.
ٔ
وﻘ ــﺪ ذﻜ ــﺮ اﺑ ــﻦ ﺧﻟ ــﺪون ﻓ ــﻲ ﻜـﺘﺎﺑ ــﻪ ﺑﻌ ــﺾ ﻫ ــﺬﻩ اﻻﺧﺒ ــﺎر اﻠﻛﺎذﺑ ــﺔ،
ﻳﻗــﻮل اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون"إن ﻓﺤــﻮل اﻠﻣــﺆرﺧﻴﻦ ﻓــﻲ اﻹﺴــﻼم ﻘــﺪ اﺴــﺘﻮﻋﺒﻮا ٔاﺧﺒــﺎر
ٔ
اﻻﻳـﺎم وﺠﻣﻌﻮﻫـﺎ)( ٔوادوﻫــﺎ إﻠﻴﻨـﺎ ﻜﻣــﺎ ﺴـﻣﻌﻮﻫﺎ ، ،ﻳﻗـﻮل اﻠﻄﺒــﺮي إﻧﻣـﺎ ٔادﻳﻨــﺎ
ذﻠـﻚ ﺣﺳــﺐ ﻤــﺎ ٔادي إﻠﻴﻨــﺎ .ﻓﻟــﺌﻦ ﻜــﺎن ﻓﻀــﻞ اﻠﻣــﺆرﺧﻴﻦ اﻠﻗــﺪاﻤﻰ ﻓــﻲ ٔاﻤﺎﻧــﺔ
اﻠﻨﻗﻞ وﻏﺰارة اﻠﻣﺎدة اﻠﺘﻲ ﺻﻨﻌﻮا ﻤﻨﻬﺎ ﻜـﺘﺒﻬﻢ ،ﻓﺎن اﺑـﻦ ﺧﻟـﺪون ﻘـﺪ ٔاﺿـﺎف
إﻠﻰ ذﻠﻚ ﻓﻀﻼ ٓاﺧﺮ.
ٔ
ﻠﻗﺪ ٔاﺠﺮى ﺗﺤﻗﻴﻗﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻟـﻰ ﺗـﺮاث اﺴـﻼﻓﻪ ﻤـﻦ اﻠﻣـﺆرﺧﻴﻦ ﻜـﺎﺑﻦ
ﻫﺷ ــﺎم واﺑ ــﻦ إﺴ ــﺤﺎق واﻠﻮاﻘ ــﺪي واﻠ ــﺒﻼذري واﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﺤﻛ ــﻢ واﻠﻄﺒ ــﺮي
ٔ
واﻠﻣﺳـﻌﻮدي واﺑـﻦ اﻻﺛﻴــﺮ ،ﻓﺎﺴـﺘﺒﻌﺪ ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﻋﻟـﻰ ٔاﻧﻬـﺎ ﻤﺤــﺾ اﺧـﺘﻼق ﻏﻴــﺮ

ٔ
ﻤﻣﻛ ــﻦ اﻠﺤ ــﺪوث ﺑﺳ ــﺒﺐ ﻃﺒ ــﺎﺋﻊ اﻻﺸ ــﻴﺎء وﻘ ــﻮاﻧﻴﻦ اﻠﻌﻣـ ـﺮان ،وﺸ ــﻚ ﻓ ــﻲ
ﺻــﺤﺔ ﻜـﺜﻴــﺮ ﻤﻨﻬــﺎ ﻋﻟــﻰ اﻧــﻪ ﻤﻮﺿــﻊ رﻳﺒــﺔ ،وﻘــﺪ ﺑﻨــﺎ ﻫــﺬﻩ اﻠﺘﺤﻗﻴﻗــﺎت ﻋﻟــﻰ ﻤــﺎ
ﻘ ــﺮرﻩ ﻓ ــﻲ ﻤﻗﺪﻤﺘ ــﻪ ﺑﺼ ــﺪد اﻻﺠﺘﻣ ــﺎع اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻲ ،وﻤﻨ ــﺎﻫﺞ اﻠﺒﺤ ــﺚ اﻠﻌﻟﻣ ــﻲ
وﻘﻮاﻋـ ــﺪ اﻠﺘﺤ ـ ــﺮي اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺨﻲ ،ﻓﺎﻠﻔﻴﺼ ـ ــﻞ اﻠ ـ ــﺬي ﻳﻣﻴ ـ ــﺰ اﻠﻮﻘ ـ ــﺎﺋﻊ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ــﺔ
ٔ
اﻠﺤﻗﻴﻗﻴــﺔ ﻤــﻦ اﻠــﺪﻋﺎوى اﻠﻛﺎذﺑــﺔ اﻠﺟﻬــﻞ ﺑﻄﺒــﺎﺋﻊ اﺣــﻮال اﻠﻌﻣ ـﺮان ،ﻠــﺬﻠﻚ
رﻤــﻰ اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﻓــﻲ ﻤﻗﺪﻤﺘ ــﻪ ﻤــﻦ وراء دراﺴــﺔ ﻠﻟﻈــﻮاﻫﺮ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ إﻠ ــﻰ
ٔ
اﻠﻛﺷﻒ ﻋﻦ اﻠﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻠﺘﻲ ﺗﺨﻀـﻊ ﻠﻬـﺎ ﻫـﺬﻩ اﻠﻈـﻮاﻫﺮ ﻓـﻲ ﻧﺷـﺎﺗﻬﺎ وﺗﻄﻮرﻫـﺎ،
وﻤـ ــﺎ ﻳﻌـ ــﺮض ﻠﻬـ ــﺎ ﻤـ ــﻦ ٔاﺣـ ــﻮال ،ﻓﺎﺴـ ــﺘﻨﺒﻂ ﻘـ ــﺎﻧﻮن "اﻠﻣﻄﺎﺑﻗـ ــﺔ ﻠﻟﻨـ ــﻮاﻤﻴﺲ
اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ.

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٩

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
وﺠﻐﺮاﻓﻴـ ـ ــﺔ وﺴﻴﺎﺴـ ـ ــﻴﺔ ،ﻳﻗـ ـ ــﻮل اﺑـ ـ ــﻦ ﺧﻟـ ـ ــﺪون" ًوﻤـ ـ ــﻦ اﻻﺧﺒـ ـ ــﺎر اﻠﻮاﻫﻴـ ـ ــﺔ
ٔ
ﻠﻟﻣ ــﺆرﺧﻴﻦ ﻤ ــﺎ ﻳﻨﻗﻟﻮﻧ ــﻪ ﻜﺎﻓ ــﺔ ﻤ ــﻦ اﺧﺒ ــﺎر اﻠﺘﺘﺎﺑﻌ ــﺔ ﻤﻟ ــﻮك اﻠ ــﻴﻣﻦ وﺠﺰﻳ ــﺮة
ٔ
ٔ
اﻠﻌـﺮب اﻧﻬـﻢ ﻜـﺎﻧﻮا ﻳﻐـﺰون ﻤـﻦ ﻘـﺮاﻫﻢ ﺑـﺎﻠﻴﻣﻦ إﻠـﻰ اﻓﺮﻳﻗﻴـﺔ واﻠﺒﺮﺑـﺮ ﻤـﻦ ﺑــﻼد
ٔ
اﻠﻣﻐــﺮب) ٔواﻧﻬــﻢ ﻫــﻢ ﻤــﻦ ﺴــﻣﻮﻫﻢ اﻠﺒﺮﺑــﺮ ﻠﺮﻃــﺎﻧﺘﻬﻢ ( وﻫــﺬﻩ اﻻﺧﺒــﺎر ﻜﻟﻬــﺎ
ٔ
ﺑﻌﻴ ــﺪة ﻋ ــﻦ اﻠﺼ ــﺤﺔ،ﻋﺮﻳﻗﺔ ﻓ ــﻲ اﻠ ــﻮﻫﻢ و اﻠﻐﻟ ــﻂ اﺸ ــﺒﻪ ﺑﺤ ــﺪﻳﺚ اﻠﻗﺼ ــﺺ
ٔ
اﻠﻣﻮﺿـﻮﻋﺔ ،وذﻠــﻚ ان ﻤﻟــﻮك اﻠﺘﺒﺎﺑﻌــﺔ إﻧﻣــﺎ ﻜــﺎن ﺑﺟﺰﻳــﺮة اﻠﻌــﺮب ،وﻘـﺮارﻫﻢ
وﻜﺮاﺴــﻴﻬﻢ ﺑﺼــﻨﻌﺎء ﺑــﺎﻠﻴﻣﻦ ،وﺠﺰﻳــﺮة اﻠﻌــﺮب ﻳﺤــﻴﻂ ﺑﻬــﺎ اﻠﺒﺤــﺮ ﻤــﻦ ﺛــﻼث
ﺠﻬﺎﺗﻬ ــﺎ ،ﺑﺤ ــﺮ اﻠﻬﻨ ــﺪ ﻤــﻦ اﻠﺟﻨ ــﻮب وﺑﺤ ــﺮ ﻓ ــﺎرس اﻠﻬــﺎﺑﻂ ﻤ ــﻦ اﻠﺒﺼ ــﺮة ﻤ ــﻦ
ٔ
اﻠﻣﺷـﺮق ،وﺑﺤـﺮ اﻠﺳـﻮﻳﺲ)ﻳﻗﺼـﺪ اﻠﺒﺤـﺮ اﻻﺣﻣـﺮ( اﻠﻬـﺎﺑﻂ ﻤﻨـﻪ إﻠـﻰ اﻠﺳــﻮﻳﺲ
ﻤﻦ ٔاﻋﻣﺎل ﻤﺼﺮ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ اﻠﻣﻐﺮب ﻜﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻓﻲ ﻤﺼﻮر اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ.
ٔ
ٔ
وﻻ ﺸـﻚ ان ﻫـﺬﻩ اﻠﺮواﻳـﺔ ﺗﺤﻣــﻞ ﻓـﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬـﺎ ﻤــﺎ ﻳﻬـﺪﻤﻬﺎ ﻤـﻦ اﺴﺎﺴــﻬﺎ
ٔ
و ان اﻠ ــﻴﻣﻦ ﺑﻌﻴ ــﺪة ﻋ ــﻦ اﻠﻣﻐ ــﺮب وﻳﺳ ــﺘﺤﻴﻞ ﻓ ــﻲ ﺗﻟ ــﻚ اﻠﻔﺘ ــﺮة وﺑﺎﻠﻮﺴ ــﺎﺋﻞ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺘﻮﻓﺮة ان ﻳﻗﻄﻊ ﺠﻴﺶ ﺗﻟﻚ اﻠﻣﺳﺎﻓﺔ دون ان ﻳﻬﻟﻚ.
ٔ
وﻤــﻦ اﻻﺧﺒــﺎر اﻠﻣﺳــﺘﺤﻴﻟﺔ ﻋﻨــﺪ اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﻤــﺎ ﻧﻗﻟــﻪ اﻠﻣﺳ ــﻌﻮدي
ٔاﻳﻀــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗﻣﺜــﺎل اﻠ ــﺰرزور اﻠــﺬي ﺗﺟﺘﻣ ــﻊ إﻠﻴ ــﻪ اﻠﺰرازﻳــﺮ ﻓ ــﻲ ﻳــﻮم ﻤﻌﻟــﻮم ﻤ ــﻦ
اﻠﺳـ ــﻨﺔ ﺣﺎﻤﻟـ ــﺔ ﻠﻟﺰﻳﺘ ـ ــﻮن وﻤﻨـ ــﻪ ﻳﺘﺨـ ــﺬون زﻳ ـ ــﺘﻬﻢ ) (..اﻤﺜـ ــﺎل ذﻠـ ــﻚ ﻜـﺜﻴـ ــﺮ
ٔ
ٔ
وﺗﻣﺤﻴﺼــﻪ إﻧﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺑﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻃﺒــﺎﺋﻊ اﻠﻌﻣـﺮان ،وﻫــﻮ اﺣﺳــﻦ اﻠﻮﺠــﻮﻩ واوﺛﻗﻬــﺎ
ٔ
ﻓﻲ ﺗﻣﺤﻴﺺ اﻻﺧﺒﺎر ،وﺗﻣﻴﻴﺰ ﺻﺪﻘﻬﺎ ﻤﻦ ﻜﺬﺑﻬﺎ.
ٔ
ﺛــﻢ ﻳﻀــﻴﻒ اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون اﻤﺜﻟــﺔ ﻜـﺜﻴــﺮة ﻤﻨﻬــﺎ ﻘﺼــﺔ ﻤﺪﻳﻨــﺔ ارم ذات
اﻠﻌﻣــﺎد ،ﻳﻗــﻮل" واﻋــﺮق ﻓــﻲ اﻠــﻮﻫﻢ ﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ ﺸــﺎن ارم ذات اﻠﻌﻣــﺎد ﺗﻟــﻚ
اﻠﻣﺪﻳﻨـﺔ اﻠﻣﺰﻋﻮﻤـﺔ اﻠﺘــﻲ ﻠـﻢ ﻳﻗــﻊ ﻠﻬـﺎ ٔاﺣـﺪ ﻋﻟــﻰ اﺛـﺮ" ،ﻓﻗــﺪ ﺗﻨﺎﻘـﻞ اﻠﻣﻔﺳــﺮون
ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﻴﺮ ﺴــﻮرة اﻠﻔﺟــﺮ ﻓــﻲ ﻘﻮﻠــﻪ ﺗﻌــﺎﻠﻰ }ارم ذات اﻠﻌﻣــﺎد{ ﻓﻴﺟﻌﻟــﻮن ارم
ٔ
اﺴ ــﻣﺎ ﻠﻣﺪﻳﻨ ــﺔ وﺻ ــﻔﺖ ﺑﺎﻧﻬ ــﺎ ذات ٔاﺴ ــﺎﻃﻴﻦ .وﻘ ــﺪ روي ٔان ﺸ ــﺪاد ﺑ ــﻦ ﻋ ــﺎد
ﻤﻟﻚ اﻠﺪﻧﻴﺎ وداﻧﺖ ﻠﻪ ﻤﻟﻮﻜﻬﺎ ،ﻓﺳـﻣﻊ ﺑـﺬﻜﺮ اﻠﺟﻨـﺔ ،ﻓﻗـﺎل اﺑﻨـﻲ ﻤﺜﻟﻬـﺎ ﻓﺒﻨـﻰ
ارم ﻓـﻲ ﺑﻌـﺾ ﺻـﺤﺎري ﻋـﺪن ﻓـﻲ  ٣٠٠ﺴـﻨﺔ وﻜـﺎن ﻋﻣـﺮﻩ  ٩٠٠ﺴـﻨﺔ  ،وﻫــﻲ
ﻤﺪﻳﻨ ــﺔ ﻋﻈﻴﻣ ــﺔ ﻘﺼ ــﻮرﻫﺎ ﻤ ــﻦ اﻠ ــﺬﻫﺐ واﻠﻔﻀ ــﺔ ٔواﺴ ــﺎﻃﻴﻨﻬﺎ ﻤ ــﻦ اﻠﺰﺑﺮﺠ ــﺪ
ٔ
ٔ
ٔ
واﻠﻴـﺎﻘﻮت وﻓﻴﻬــﺎ اﺻـﻨﺎف ﻤــﻦ اﻻﺸـﺟﺎر واﻻﻧﻬــﺎر  ،وﻠﻣـﺎ ﺗــﻢ ﺑﻨﺎؤﻫـﺎ ﺴــﺎر إﻠﻴﻬــﺎ
ٔ
ﺑﺎﻫﻞ ﻤﻣﻟﻛـﺘﻪ ﻓﻟﻣﺎ ﻜﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﺳﻴﺮة ﻳـﻮم وﻠﻴﻟـﺔ ﺑﻌـﺚ ﷲ ﻋﻟﻴـﻪ ﺻـﻴﺤﺔ
ﻓﻣﺎﺗﻮا  ،وﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻘﻼﺑـﺔ ٔاﻧـﻪ ﺧـﺮج ﻓـﻲ ﻃﻟـﺐ اﺑـﻞ ﻠـﻪ ﻓﻮﻘـﻊ ﻋﻟﻴﻬـﺎ ،
ﻓﺤﻣﻞ ﻤﺎ ﻘﺪر ﻋﻟﻴﻪ وﺑﻟـﻎ ﺧﺒـﺮﻩ ﻤﻌﺎوﻳـﺔ ﻓﺎﺴﺘﺤﻀـﺮﻩ ﻓﻗـﺺ ﻋﻟﻴـﻪ ﻓﺒﻌـﺚ إﻠـﻰ
ٔ
ﻜﻌــﺐ ﻓﺳــﺎﻠﻪ ﻓﻗــﺎل ﻫــﻲ ارم ذات اﻠﻌﻣــﺎد وﺴــﻴﺪﺧﻟﻬﺎ رﺠــﻞ ﻤــﻦ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ
ﻓﻲ زﻤﺎﻧﻚ اﺣﻣﺮ ٔاﺸﻗﺮ ﻘﺼﻴﺮ ﻋﻟﻰ ﺣﺎﺠﺒﻪ ﺧﺎﻠـﺔ ﻳﺨـﺮج ﻓـﻲ ﻃﻟـﺐ اﺑـﻞ ﻠـﻪ ﺛـﻢ
ٔ
اﻠﺘﻔﺖ ﻓﺎﺑﺼﺮ ﺑﻦ ﻘﻼﺑﺔ وﻘﺎل ﻫﺬا وﷲ ذاك اﻠﺮﺠﻞ.
اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﺪوري ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﻳﻌ ــﺪ اﺑ ــﻦ ﺧﻟ ــﺪون ﻤﺒﺘ ــﺪع ﻧﻈﺮﻳ ــﺔ اﻠﺘﻌﺎﻘ ــﺐ اﻠ ــﺪوري ﻠﻟ ــﺪول ﻓ ــﻲ
ﺗـﺎرﻳﺦ اﻠﻔﻛـﺮ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻤـﻦ ﺣﻴـﺚ ﺑﻌـﺪﻫﺎ اﻻﺠﺘﻣـﺎﻋﻲ واﻠﻔﻟﺳـﻔﻲ اﻠﻌـﺎم ،وﻘـﺪ
ﺗﻮﺻﻞ إﻠﻰ اﻻﻘﺘﻨﺎع ﺑﻔﻛـﺮة اﻠﺘﻌﺎﻘـﺐ ﻓـﻲ اﻠﺤﻀـﺎرة)اﻠﺪوﻠـﺔ ﻋﻨـﺪﻩ( وﻘـﺎرن ﻓـﻲ
داﺋﺮﻳـﺔ اﻠﺘﻐﻴﻴــﺮ ﺑــﻴﻦ اﻹﻧﺳــﺎن واﻠﻣﺟﺘﻣــﻊ .ﻓـﺎﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ﻓــﻲ ﻧﻈــﺮﻩ ﻋﻣــﺮ ﻳﻣــﺮ ﺑــﻪ
ﻜﻌﻣــﺮ اﻠﻣــﺮء اﻠــﺬي ﻳﻮﻠــﺪ ،ﺛــﻢ ﻳﻛـﺘﻣــﻞ ﻧﻣــﻮﻩ ،ﺛــﻢ ﻳﻬــﺮم ﻓﻴﻣــﻮت ،وﻋﻟــﻰ ﻫــﺬا
ٔ
اﻻﺴﺎس ﺗﻣﺮ اﻠﺪوﻠﺔ ﺑﺎﻠﻣﺮاﺣﻞ اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ ﺑﺪاوة ـ ازدﻫﺎر ـ ﺗﺪﻫﻮر.
ٔ
إن اﻠﺪوﻠــﺔ ﻜﺎﻧــﺖ اﻠﻣﺤــﻮر اﻻﺴﺎﺴــﻲ اﻠــﺬي ﺗــﺪور ﺣﻮﻠــﻪ ٔاﺑﺤــﺎث اﺑــﻦ
ﺧﻟــﺪون وﻧﻈﺮﻳﺎﺗـﻪ ،إذ ﻘﺎﺴــﻬﺎ ﻘﻴﺎﺴــﺎ ﺗﺎﻤــﺎ ﻋﻟــﻰ ﻋﻣــﺮ اﻠﻔــﺮد وﻤﺮاﺣــﻞ ﺗﻄــﻮرﻩ،
ٔ
وﺠﻌــﻞ ﻠﻟﺪوﻠــﺔ ٔاﻋﻣــﺎرا ﻜﻣــﺎ ﻠﻼﺸــﺨﺎص ،وﻫــﻲ اﻠﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﻣﺜــﻞ ﺠــﻮﻫﺮ
ﻓﻛ ــﺮﻩ ﻓ ــﻲ اﻠ ــﺪورة اﻠﻌﻀ ــﻮﻳﺔ ﻠﻟﺪوﻠ ــﺔ ﻳﻗ ــﻮل اﺑ ــﻦ ﺧﻟ ــﺪون ﻓ ــﻲ اﻠﻣﻗﺪﻤ ــﺔ ٔان
ٔ
"اﻠﺪوﻠﺔ ﻠﻬﺎ ٔاﻋﻣﺎر ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﻣﺎ ﻠﻼﺸﺨﺎص ،وﻳﺮى ٔاﻧﻬـﺎ"ﻻ ﺗﻌـﺪو ٔاﻋﻣـﺎر ﺛﻼﺛـﺔ
ٔاﺠﻴﺎل واﻠﺟﻴﻞ ﻫﻮ ﻋﻣـﺮ ﺸـﺨﺺ ﻤـﻦ اﻠﻌﻣـﺮ اﻠﻮﺴـﻂ ،ﻓﻴﻛـﻮن ٔارﺑﻌـﻴﻦ اﻠـﺬي

ﻫﻮ اﻧﺘﻬﺎء اﻠﻨﻣﻮ واﻠﻨﺷﻮء إﻠﻰ ﻏﺎﻳﺘـﻪ" ،ﻘـﺎل ﷲ ﺗﻌـﺎﻠﻰ } َﺣﺘـﻰ ِإ َذا َﺑ َﻟ َـﻎ ا ُﺸـﺪ ُﻩ
ٓ
ٔ
َو َﺑ َﻟ َﻎ ار َﺑ ِﻌ َ
ﻴﻦ َﺴ َﻨ ًﺔ{ )ﺴﻮرة اﻻﺣﻗﺎف ،اﻻﻳﺔ (١٦
ٔ
ﻜﺎﻧـﺖ اﻠﻣﺳــﺎﻠﺔ اﻻﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻠﺘــﻲ ﺸـﻐﻟﺖ اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون) (..ﻫــﻲ ﻜﻴــﻒ
ٔ
ﺗﻨﺷــﺎ اﻠــﺪول؟ وﻤــﺎ ﻫــﻲ ﻋﻮاﻤــﻞ ازدﻫﺎرﻫــﺎ؟ وﻤــﺎ اﺴــﺒﺎب ﻫﺮﻤﻬــﺎ؟ .إن ﺣﺮﻜــﺔ
اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ﻋﻨ ــﺪ اﺑ ــﻦ ﺧﻟ ــﺪون ﻫ ــﻮ ﺣﺮﻜ ــﺔ اﻧﺘﻗ ــﺎل ﻤﺳ ــﺘﻣﺮة ﻤ ــﻦ اﻠﺒ ــﺪاوة إﻠ ــﻲ
اﻠﺤﻀــﺎرة ﻋﻟــﻰ ﺸــﻛﻞ دورة) (..وﻫــﺬا اﻻﻧﺘﻗــﺎل ﻳــﺘﻢ ﻋﺒــﺮ اﻠﺪوﻠــﺔ ﻋﻟـﻰ ﺧﻣــﺲ
ٔ
ٔ
ﻤﺮاﺣﻞ :ﻓﻲ اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ اﻻوﻠﻰ ﺗﻨﺷﺎ اﻠﺪوﻠﺔ ﻋﻟﻰ اﻧﻗﺎض دوﻠـﺔ ﺴـﺎﺑﻗﺔ ﻠﻬـﺎ .وﻓـﻲ
اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻨﻔﺮد ﺻﺎﺣﺐ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺑﺎﻠﺤﻛﻢ ﺑﻌـﺪ ٔان ﻳﻛـﻮن ﻘـﺪ ﺗﺨﻟـﺺ
ٔ
ٔ
ﻤﻣــﻦ اﺸــﺘﺮﻜﻮا ﻤﻌــﻪ ﻓــﻲ ﺗﺎﺴــﻴﺲ اﻠﺪوﻠــﺔ )اﻠﺜــﻮرة ﺗﻗﺘــﻞ اﺻــﺤﺎﺑﻬﺎ ( ،وﺗﺘﻣﻴــﺰ
ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﻔﺘـ ــﺮة ﺑـ ــﺎﻠﺒﻄﺶ واﻠﺟﺒـ ــﺮوت .وﻓـ ــﻲ اﻠﻣﺮﺣﻟـ ــﺔ اﻠﺜﺎﻠﺜـ ــﺔ ﺗﺳـ ــﻮد اﻠﺮاﺣـ ــﺔ
ٔ
واﻠﻄﻣﺎﻧﻴﻨــﺔ ،وﺗﺰدﻫــﺮ اﻠﺪوﻠــﺔ ﺴــﻣﻰ اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﻫــﺬا ﺑﻄــﻮر اﻠﻔ ـ اْﺮ واﻠﺪﻋــﺔ
ﻠﺘﺤﺼ ــﻴﻞ ﺛﻣ ـﺮات اﻠﻣﻟ ــﻚ واﻠﺘﻣﺘ ــﻊ ﺑﻣﻟ ــﺬات اﻠ ــﺪﻧﻴﺎ ،ﻤﻣ ــﺎ ﺗﻨ ــﺰع إﻠﻴ ــﻪ ﻃﺒ ــﺎع
ٔ
اﻠﺒﺷــﺮ ﻤ ــﻦ ﺗﺨﻟﻴ ــﺪ اﻻﺛ ــﺮ وﺗﺤﺼ ــﻴﻞ اﻠﻣ ــﺎل واﻹﺴ ـﺮاف ﻓ ــﻲ اﻠﺷــﻬﻮات .وﻓ ــﻲ
ٔ
اﻠﻣﺮﺣﻟﺔ اﻠﺮاﺑﻌﺔ ﺗﺘﺤـﻮل اﻠﺮاﺣـﺔ واﻠﻄﻣﺎﻧﻴﻨـﺔ إﻠـﻰ ﻘﻨﺎﻋـﺔ وﺴـﻛﻮن وﻤﺳـﺎﻠﻣﺔ،
ٔ
وﻳﻛـﻮن ﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺪوﻠـﺔ ﻓــﻲ ﻫـﺬا ﻤﻗﺘﻨﻌــﺎ ﺑﻣـﺎ ﺣﻗــﻖ ﺴـﺎﺑﻗﻮﻩ وﻤــﺎ اﻧﺟـﺰوﻩ ﻤــﻦ
ٓ
ٔ
اﻋﻣﺎل.ﻓﻴﺘﺘﺒﻊ اﺛﺎرﻫﻢ ﺣﺬو اﻠﻨﻌﻞ ﺑﺎﻠﻨﻌﻞ.
ٔ
وﺗ ــﺎﺗﻲ اﻠﻣﺮﺣﻟ ــﺔ اﻠﺨﺎﻤﺳ ــﺔ ﺗﺘﻣ ــﺔ ﻠﻟﻣﺮﺣﻟ ــﺔ اﻠﺳ ــﺎﺑﻗﺔ وﻧﺘﻴﺟ ــﺔ ﻠﻬ ــﺎ،
ﺣﻴ ــﺚ ﺗﻔﻗ ــﺪ اﻠﺪوﻠ ــﺔ ﻫﻴﺒﺘﻬ ــﺎ ﻓﺘﺘﺤﻟ ــﻞ وﺗ ــﺰول .ﻃ ــﻮر اﻹﺴ ـ ـﺮاف واﻠﺘﺒـ ــﺬﻳﺮ،
وﻳﻛﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻠﺪوﻠﺔ ﻤﺨﺮﺑـﺎ ﻠﻣـﺎ ﻜـﺎن ﺴـﻟﻔﻪ ﻳﺆﺴﺳـﻮن ،وﻫﺎدﻤـﺎ ﻠﻣـﺎ ﻜـﺎﻧﻮا
ﻳﺒﻨﻮن ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﻄﻮر ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻠﺪوﻠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﻠﻬـﺮم ،وﻳﺳـﺘﻮﻠﻲ ﻋﻟﻴﻬـﺎ
ٔ
اﻠﻣﺮض اﻠﻣﺰﻤﻦ اﻠﺬي ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗـﺘﺨﻟﺺ ﻤﻨـﻪ .ﻓـﺈذا ﻜﺎﻧـﺖ اﻠﺪوﻠـﺔ ﺗﻣـﺮ ﺑـﺎﻃﻮار
ﺧﻣﺳ ــﺔ ،ﻓﺈﻧﻬ ــﺎ ﻻ ﺗﻌ ــﺪو ﺛﻼﺛ ــﺔ ٔاﺠﻴـ ــﺎل ،ﺠﻴ ــﻞ اﻠﺒ ــﺪاوة وﺠﻴ ــﻞ اﻠﺤﻀـ ــﺎرة
وﺠﻴﻞ اﻠﺘﺮف اﻠﺬي ﺗﺳﻗﻂ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ اﻠﺪوﻠﺔ.
ٔ
اﻠﺟﻴ ــﻞ اﻻول وﻫ ــﻮ ﺠﻴ ــﻞ اﻠﺒ ــﺪاوة :ﻳﺘﻣﻴ ــﺰ اﻠﺳ ــﻛﺎن ﻓﻴ ــﻪ ﺑﺨﺷ ــﻮﻧﺔ
وﺸــﻈﻒ اﻠﻌــﻴﺶ واﻠﺒﺳــﺎﻠﺔ واﻻﻓﺘ ـﺮاس واﻠﺘﻣﺎﺴــﻚ واﻻﺸــﺘﺮاك ﻓــﻲ اﻠﻣﺟــﺪ،
ﻓــﻼ ﺗ ـﺰال ﺑــﺬﻠﻚ ﺻــﻮرة اﻠﻌﺼــﺒﻴﺔ ﻤﺤﻔﻮﻇــﺔ ﻓــﻴﻬﻢ ،واﻠﺒــﺪو ﻫــﻢ اﻠﻣﻗﺘﺼــﺮون
ﻋﻟﻰ اﻠﻀﺮوري ﻤﻦ اﻠﻌﻴﺶ ﻓـﻲ ٔاﺣـﻮاﻠﻬﻢ اﻠﻌـﺎﺠﺰون ﻋﻣـﺎ ﻓﻮﻘـﻪ ،وﻠﻛـﻦ اﻠﺒـﺪو
ﺴﺮﻋﺎن ﻤﺎ ﻳﺘﻄﻮرون إذ ﻳﺘﺤـﻮل ﺣـﺎﻠﻬﻢ ﻤـﻦ اﻠﺒـﺪاوة إﻠـﻰ اﻠﺤﻀـﺎرة واﻠﻌﻣـﺮان
ﺑﻔﻌ ــﻞ اﻠﻣﻟ ــﻚ ﻤ ــﻊ اﻠﺟﻴ ــﻞ اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ ،واﻠﺤﻀ ــﺎرة إﻧﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ ﺗﻔ ــﻨﻦ ﻓ ــﻲ اﻠﺘ ــﺮف
واﻠﻣﻟ ـ ــﺬات ٔواﺣﻛ ـ ــﺎم اﻠﺼ ـ ــﻨﺎﺋﻊ اﻠﻣﺳ ـ ــﺘﻌﻣﻟﺔ ،وﺑﻨ ـ ــﺎء اﻠﻗﺼ ـ ــﻮر واﻻﺴ ـ ــﺘﻣﺘﺎع
ٔ
ﺑــﺎﺣﻮال اﻠــﺪﻧﻴﺎ ،وإﻳﺜــﺎر اﻠﺮاﺣــﺔ ﻋﻟــﻰ اﻠﻣﺘﺎﻋــﺐ ،وﻠــﺬﻠﻚ ﻳﻗــﻮل اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون
"إن ﻤﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻠﻣﻟﻚ اﻠﺪﻋـﺔ واﻠﺳـﻛﻮن واﻠﺘـﺮف اﻠـﺬي ﻫـﻮ ﻏﺎﻳـﺔ اﻠﺤﻀـﺎرة،
وﻫــﻮ ﻳﺰﻳــﺪ اﻠﺪوﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻘــﻮة ،إذ ﺗﺘﺒــﺎﻫﻰ اﻠﻣﺟﺘﻣﻌــﺎت اﻠﻣﺘﺤﻀــﺮة ﺑــﻪ
ٔ
وﻠﻛﻨﻪ ٔاﻳﻀﺎ ﻫﻮ اﻠﻌﻟﺔ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻠﺒﺪاﻳﺔ اﻻﻧﺤـﻼل ﻓـﻲ اﻠﺪوﻠـﺔ ،وﻫـﻮ اﻠﻣـﺆذن
ﺑﺨﺮاب اﻠﻌﻣﺮان.
ﻓﺎﻠﺤﻀ ــﺎرة ﺗﻔﺳ ــﺪ ﻃﺒ ــﺎع اﻠﺒ ــﺪاوة ،إذ ﻳﺘﺟ ــﻪ ٔاﺻ ــﺤﺎب اﻠﺪوﻠ ــﺔ إﻠ ــﻰ
اﻹﺴﺮاف ﻓﻲ اﻠﺘﻨﻌﻢ ،وﻳﺰﻫﺪون ﻓﻲ اﻠﻌﻣﻞ وﻳﺮﻜﻨـﻮن إﻠـﻰ اﻠﺪﻋـﺔ واﻠﺳـﻛﻮن،
وﻳﺨﻟــﺪون إﻠــﻰ اﻠﺮاﺣــﺔ واﻠﺷ ـﺮاب ،وﻳﻛـﺜــﺮون ﻤــﻦ اﻠﻨﺳــﺎء وﻤﻌــﺎﻘﺮة اﻠﺨﻣــﺮ،
ﻓﺘـ ــﺰول ﻫﻴﺒـ ــﺔ اﻠﺳـ ــﻟﻄﺔ ﻤـ ــﻦ اﻠﻨﻔ ـ ــﻮس وﺗﻛـﺜـ ــﺮ اﻠﻗﻼﻘـ ــﻞ واﻠﻔـ ــﺘﻦ ،وﺗﻈﻬـ ــﺮ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻳﺘﻗـﻮى اﻻﻋـﺪاء ﻓﻴﻔﻟـﺖ زﻤـﺎم اﻻﻤـﻮر ،وﺗﺒ ٔـﺪا اﻠﺪوﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻠﺳـﻗﻮط
ﻓﺘﻈﻬﺮ ﺠﻣﺎﻋﺔ ٔاﺧﺮى ﻤﻦ اﻠﺒﺪو ﺗﺳﻌﻰ إﻠـﻰ اﻠﻣﻟـﻚ واﻠﺮﻳـﺎدة ﻓﺘﺤـﻞ ﻤﺤﻟﻬـﻢ.
ﻓ ــﺎﻠﺘﺮف ﻤﻈﻬ ــﺮ اﻠﺤﻀ ــﺎرة ،وﻫ ــﻮ ﻫﺎدﻤﻬ ــﺎ ٔاﻳﻀ ــﺎ وﻫ ــﻮ ﻏﺎﻳ ــﺔ اﻠﻌﻣـ ـﺮان وﻠﻛﻨ ــﻪ
ﻤﺆذن ﺑﻨﻬﺎﻳﺘﻪ ٔاﻳﻀـﺎ ،ﻓﺎﻠﺤﻀـﺎرة ﻏﺎﻳـﺔ اﻠﻌﻣـﺮان وﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻠﻌﻣـﺮﻩ ،وإﻧﻬـﺎ ﻤﺆذﻧـﺔ
ﺑﻔﺳﺎدﻩ.
وﺗﺘﺟﻟﻰ ٓاﺛﺎر اﻠﺤﻀﺎرة اﻠﻣﻔﺳﺪة ﻠﻟﻌﻣـﺮان ﻓـﻲ ﺣﻴـﺎة اﻠﺒـﺬخ واﻠﺘـﺮف،
إذ ﺴ ـ ــﺮﻋﺎن ﻤ ـ ــﺎ ﻳﻨﺳ ـ ــﻰ ﺴ ـ ــﻛﺎن اﻠﺟﻴ ـ ــﻞ اﻠﺜﺎﻠ ـ ــﺚ ﻋﻬ ـ ــﺪ اﻠﺨﺷ ـ ــﻮﻧﺔ واﻠﺒ ـ ــﺪاوة
ﻓﻴﻔﻗﺪون ﺑﺬﻠﻚ ﺣﻼوة اﻠﻌﺰ واﻠﻌﺼﺒﻴﺔ ﺑﻣﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻤﻦ ﻤﻟﻛـﺔ اﻠﻗﻬـﺮ ،وﻳﺒﻟـﻎ
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٦٠

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
ﻓــﻴﻬﻢ اﻠﺘــﺮف ﻏﺎﻳﺘــﻪ ،ﻓﺘﻔﺳــﺪ اﺧﻼﻘﻬ ـﻢ وﻃﺒــﺎﻋﻬﻢ ،ﻓﻴﻨﻗﻟــﺐ اﻠﺘﻨﺎﺻــﺮ إﻠــﻰ
ﺗﻨــﺎﻓﺮ ،واﻠﺘﻌﺎﺿ ــﺪ إﻠ ــﻰ ﺗﺨــﺎذل ،واﻠﻛـﻔ ــﺎح اﻠﻣﺷ ــﺘﺮك ﻤــﻦ اﺠ ــﻞ اﻠﻣﺼ ــﻟﺤﺔ
اﻠﻣﺷﺘﺮﻜﺔ ،إﻠﻰ ﻧﺰاع وﺻﺮاع ﻤـﻦ اﺠـﻞ ﻤﻛﺎﺴـﺐ ﺸﺨﺼـﻴﺔ وﻤﺼـﺎﻠﺢ ﺧﺎﺻـﺔ،
ﻓﻴﻈﻬ ــﺮ اﻠﻈﻟـ ــﻢ إﻠـ ــﻰ ﺠﺎﻧـ ــﺐ اﻠﺘـ ــﺮف ،وﻫﻣـ ــﺎ ﻤﻈﻬ ـ ـﺮان ﻤـ ــﻦ ﻤﻈـ ــﺎﻫﺮ ﺧ ـ ـﺮاب
اﻠﻌﻣـﺮان وﺴــﻗﻮط اﻠﺪوﻠــﺔ ،واﻠــﻰ ذﻠــﻚ ﻳﺷــﻴﺮ ﻘﻮﻠــﻪ ﺗﻌــﺎﻠﻰ ﻓــﻲ ﺴــﻮرة اﻹﺴ ـﺮاء
ٓ
اﻻﻳ ـ ـ ــﺔ َ }١٦و ِإ َذا ا َرد َﻧ ـ ـ ــﺎ ان ُﻧﻬ ِﻟ ـ ـ ـ َـﻚ َﻘﺮ َﻳ ـ ـ ـ ًـﺔ ا َﻤﺮَﻧ ـ ـ ــﺎ ُﻤﺘ َﺮ ِﻓ َﻴﻬ ـ ـ ــﺎ َﻓ َﻔ َﺳ ـ ـ ـ ُـﻗﻮا ِﻓ َﻴﻬ ـ ـ ــﺎ
َﻓ َﺤﻖ َﻋ َﻟﻴ َﻬﺎ اﻠ َﻗﻮ ُل َﻓ َﺪﻤﺮَﻧ َﺎﻫﺎ َﺗﺪ ِﻤ ًﻴﺮا{
ﺧﻼﺻـ ــﺔ اﻠﻗـ ــﻮل ٔان اﻠﺤﻀـ ــﺎرة ﻋﻨـ ــﺪ اﺑـ ــﻦ ﺧﻟـ ــﺪون ﻃـ ــﻮر ﻃﺒﻴﻌـ ــﻲ،
ﻓﺎﻠﺘﻣـ ــﺪن ﻏﺎﻳ ـ ــﺔ اﻠﺒ ـ ــﺪاوة ،وﻠﻛ ـ ــﻦ اﻠﺒـ ــﺪو ﻋﻨ ـ ــﺪﻤﺎ ﻳﺘﻄـ ــﻮرون ﻓ ـ ــﻲ ٔاﺴ ـ ــﺎﻠﻴﺐ
اﻠﻌـﻴﺶ ،وﻳﺘﻗــﺪﻤﻮن ﻓــﻲ اﻠﺼــﻨﺎﺋﻊ ﻓـﺈﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻬــﻮن إﻠــﻰ اﻠﻔﻨــﺎء ،ﻻن اﻠﺤﻀــﺎرة
ﺗﺤﻣــﻞ ﻓــﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬــﺎ ﺑــﺬور اﻠﻔﺳــﺎد ،ﻓﺘﻬــﺮم اﻠﺪوﻠــﺔ وﺗﺳــﻗﻂ ،واﻠﻬــﺮم ﻋﻨــﺪ اﺑــﻦ
ٔ
ﺧﻟــﺪون ﻤﺳــﺎﻠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻠﺪوﻠــﺔ إذ ﻳﻗــﻮل "وﻫــﻮ ﻤــﻦ اﻻﻤ ـﺮاض اﻠﻣﺰﻤﻨــﺔ
ٔ
اﻠﺘ ــﻲ ﻻ ﻳﻣﻛ ــﻦ دواءﻫ ــﺎ وﻻ ارﺗﻔﺎﻋﻬ ــﺎ ﻠﻣـ ـﺎ اﻧ ــﻪ ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ واﻻﻤ ــﻮر اﻠﻄﺒﻴﻌﻴ ــﺔ ﻻ
ﺗﺘﺒــﺪل" .وﻫﻛــﺬا ﺗﻔﺳــﺢ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻣﻨﻬــﺎرة اﻠﻣﺟــﺎل ﻠﻗﻴــﺎم دوﻠــﺔ ﺠﺪﻳــﺪة ﺗﻣــﺮ
ٔ
ﺑﻨﻔﺲ اﻻﻃﻮار واﻠﻣﺮاﺣﻞ.

ﺑ ــدﻋوة ﻛرﯾﻣ ــﺔ ﻣ ــن ﺟﻣﻌﯾ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗـ ـراث
اﻟﻣﺻ ــري ﺷ ــﺎرك ﺟﺎﻧ ــب ﻣ ــن أﻋﺿ ــﺎء ﻫﯾﺋ ــﺔ ﺗﺣرﯾ ــر
دورﯾــﺔ ﻛــﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﻓــﻲ رﺣﻠــﺔ وورﺷــﺔ ﻋﻣــل ﺷــﺎرع
اﻟﻣﻌـ ــز ﻟـ ــدﯾن اﷲ اﻟﻔـ ــﺎطﻣﻲ )ﻓﺑ ارﯾـ ــر  (٢٠١٠واﻟﺗـ ــﻲ
ﻧظﻣﺗﻬـ ـ ــﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــن أﺟـ ـ ــل اﻟﺗﻌرﯾـ ـ ــف ﺑـ ـ ــﺎﻟﺗراث
اﻟﻣﺻــري اﻟــذي ﯾﺣﺗﺿــﻧﻪ ﺷــﺎرع اﻟﻣﻌــز أطــول وأﻗــدم
ﺷﺎرع أﺛرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.
ﻗــﺎد اﻟﺟوﻟــﺔ اﻟﻣﻬﻧــدس ﻣﺎﺟ ــد اﻟ ارﻫــب رﺋــﯾس ﻣﺟﻠ ــس
إدارة ﺟﻣﻌﯾ ـ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﺗـ ـ ـراث اﻟﻣﺻــ ــري،
وراﻓﻘـ ـ ــﻪ ﺧﻼﻟﻬـ ـ ــﺎ أﻋﺿـ ـ ــﺎء ﻣﺟﻠـ ـ ــس إدارة اﻟﺟﻣﻌﯾـ ـ ــﺔ؛
اﻟﻣﻬﻧدﺳـ ــﺔ ﻧﻌﻣـ ــﺔ ﻣﺣﻣـ ــد ،واﻟﻣﻬﻧـ ــدس ﻋﻣـ ــﺎد ﻓرﯾـ ــد،
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻋـدد وﻓﯾــر ﻣـن أﻋﺿــﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ ﻣــن
اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟﻔﻧﺎﻧﯾن وأﺻدﻗﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ.
ﺑدأت اﻟﺟوﻟﺔ ﺳﯾ ًار ﻋﻠﻰ اﻷﻗـدام ﻣـن اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻣواﺟﻬـﺔ

ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت ودراﺳﺎت اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﺎﻟﻴﺪ ﻃﺤﻄﺢ:

ﻣــرو اًر ﺑﺎﻟﻣﺳ ــﺎﺟد واﻷﺳ ــﺑﻠﺔ اﻷﺛرﯾــﺔ ،واﻧﺗﻬ ــت ﺑورﺷ ــﺔ
ﻋﻣــل ﻟﻠﻔﻧــﺎﻧﯾن واﻟﻣﺻــورﯾن ﻓــﻲ ﺑﯾــت اﻟﺳــﺣﯾﻣﻲ .وﻗــد
ﺗوﻟﻰ اﻟﺷرح ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺟوﻟﺔ اﻟـدﻛﺗور ﺣـﺎﺗم ﻣرﺳـﻲ
ﻋﺿ ـ ـ ـ ــو ﻣﺟﻠ ـ ـ ـ ــس إدارة اﻟﺟﻣﻌﯾ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑوﺻ ـ ـ ـ ــﻔﻪ أﺣ ـ ـ ـ ــد
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣﺎرة وﺗرﻣﯾم اﻵﺛﺎر.
ﲨﻌﻴﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱰﺍﺙ ﺍﳌﺼﺮﻱ

elraheb_maged@hotmail.com
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 اﻻﺴﺘﺷﺮاق واﻹﺴﻼم.
ٔ
 اﺴﻄﻮرة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻤﻦ ﻤﻨﻈﻮر ﻓﻟﺳﻔﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺦ.
 إﺸﻛﺎﻠﻴﺔ ﻤﻔﻬﻮم اﻠﺰﻤﻦ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ اﻠﻣﻗﺮرات اﻠﻣﺪرﺴﻴﺔ.
 اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ اﻠﻌﺜﻣﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺤﺪﻳﺚ.
ٔ
 اﻠﻣﺟﺎﻋﺎت واﻻوﺑﺌﺔ ﺑﺷﻣﺎل اﻠﻣﻐﺮب :اﻠﻨﺘﺎﺋﺞ وردود اﻠﻔﻌﻞ.
 ﻤﻨﻬﺟﻴﺔ اﺑﻦ ﺧﻟﺪون اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
ٔ
 ﻧﺷﺎة اﻠﺤﺮﻜﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﻐﺮب.
 ﻧﻣــﺎذج ﻤــﻦ اﻠﻗﻀــﺎﻳﺎ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ ﻤــﻦ ﺧــﻼل ﻜـﺘــﺎب اﻠﻣﺼــﺎدر
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب.

ﻟوﻛﺎﻟـ ــﺔ اﻟﻐـ ــوري ،ﻓزﯾـ ــﺎرة ﻣﺗﺣـ ــف اﻟﻧﺳـ ــﯾﺞ اﻟﻣﺻـ ــري

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦١

ﻣﻘﺎﻻت

ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻟﻔﺎﻃﻤﻴﻴﻦ
رؤﻳﺔ

ﺣﻀﺎرﻳﺔ

ﻳﺴﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ

ﺑﺎﺣﺚ وﻤﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﻠﻗﺎﻫﺮة – ﺠﻣﻬﻮرﻳﺔ ﻤﺼﺮ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
Ayusri_a@hotmail.com

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺒﻊ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
ﻳﺳ ــﺮي ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻐﻨ ــﻲ ،ﻤﻛـﺘﺒ ــﺎت اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ :رؤﻳ ــﺔ ﺣﻀ ــﺎرﻳﺔ-.
دورﻳ ـ ــﺔ ﻜ ـ ــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ــﺔ -.اﻠﻌ ـ ــﺪد اﻠﺳ ـ ــﺎﺑﻊ؛ ﻤ ـ ــﺎرس .٢٠١٠
ص(www.historicalkan.co.nr) . ٦٥ – ٦٢

ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻟﺨﻠﻔﺎء
ٔ
ً
ً
ﻤﻣ ـ ــﺎ ﻻ ﺸ ـ ــﻚ ﻓﻴ ـ ــﻪ ان اﻠﻔ ـ ــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ اﻫﺘﻣ ـ ــﻮا اﻫﺘﻣﺎﻤ ـ ــﺎ ﻜﺒﻴ ـ ــﺮا ﺑﺎﻠﺤﺮﻜ ـ ــﺔ
اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔﺔ ،ﻜﻣﺎ اﻫﺘﻣﻮا ﺑﺨﺪﻤـﺔ ﻓـﺮوع اﻠﻌﻟـﻢ واﻠﻣﻌﺮﻓـﺔ
ٔ ٔ
ﺑﺟﺎﻧــﺐ اﻫﺘﻣــﺎﻤﻬﻢ ﺑﺎﻠﻣــﺬﻫﺐ اﻠﺷــﻴﻌﻲ ،ودار اﻠﺤﻛﻣــﺔ اﻠﺘــﻲ اﻧﺷــﺎﻫﺎ اﻠﺤــﺎﻜﻢ
ٔ
ﺑﺎﻤﺮ ﷲ اﻠﻔﺎﻃﻣﻲ ﺑﺎﻠﻗﺎﻫﺮة ،ﺴﻨﺔ  ٣٩٥ﻫ ـ  ،وﻫـﻮ ﻓـﻲ اﻠﻌﺷـﺮﻳﻦ ﻤـﻦ ﻋﻣـﺮﻩ،
ﻜﺎﻧ ــﺖ ﻤﺮﻜ ـ ًـﺰا ً
ﻋﻟﻣﻴ ــﺎ ﻋ ــﺎﻠﻲ اﻠﻣﺳ ــﺘﻮى ،ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻠ ــﻰ ﻜﻮﻧﻬ ــﺎ ﻤﻨ ــﺎرة ﻤﻬﻣ ــﺔ
ﻠﻟﺜﻗﺎﻓ ــﺔ واﻠﻔﻛ ــﺮ ،ﺠﻣ ــﻊ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﺧﻴ ــﺮة اﻠﻌﻟﻣ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﺠﻣﻴ ــﻊ اﻠﻔﻨ ــﻮن واﻠﻌﻟ ــﻮم،
ٔ
ٔواﻏــﺪق ﻋﻟ ــﻴﻬﻢ اﻠﻣﺮﺗﺒ ــﺎت اﻠﻛﺒﻴ ــﺮة ،وﻫﻴــﺎ ﻠﻬ ــﻢ اﻠﻮﺴ ــﺎﺋﻞ ﻠﻴﺘﻔﺮﻏ ــﻮا ﻠﻟﺒﺤ ــﺚ
ٔ
واﻠﺪراﺴﺔ واﻠﺘﺎﻠﻴﻒ.
ٔ
اﻠﺤـﻖ اﻠﺤـﺎﻜﻢ ﺑـﺪار اﻠﺤﻛﻣـﺔ ﻤﻛـﺘﺒـﺔ ﻋﻈﻴﻣـﺔ ﺣـﻮت ﻤـﺎ ﻻ ﻤﺜﻴـﻞ ﻠـﻪ ﻓـﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻛـﺘﺒــﺎت اﻻﺧــﺮى ﻋﻟــﻰ ذﻠــﻚ اﻠﻌﻬــﺪ ،وﻫﻴــﺎ ﻠﻟﻣﻟﺘﺤﻗــﻴﻦ ﺑــﺪار اﻠﺤﻛﻣــﺔ ﻤــﻦ
ٔ
ﻃــﻼب وﻤﻄــﺎﻠﻌﻴﻦ ٔارز ًاﻘــﺎ ﻜﺎﻓﻴــﺔ ،ووﺿــﻊ ﺗﺤــﺖ ﺗﺼــﺮﻓﻬﻢ اﻻوراق واﻠﻣــﺪاد،
ﻓــﻮرث ﺑــﺬﻠﻚ ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻠﺒﻴــﺖ اﻠﺤﻛﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻐــﺪاد ﻋﺎﺻــﻣﺔ اﻠﺨﻼﻓــﺔ اﻠﻌﺒﺎﺴــﻴﺔ
ﻤﻦ ﻧﺷﺎط ﻋﻟﻣﻲ زاﺧﺮ وزاد ﻋﻟﻴﻪ.
ٔ
ٔ
ٔ
وﻓــﻲ راﻳﻨــﺎ اﻠﺨــﺎص ان اﻠﺤــﺎﻜﻢ ﺑــﺎﻤﺮ ﷲ ﻠﻣــﺎ ﻳــﺌﺲ ﻤــﻦ إﺻــﻼح ﺣــﺎل
ٔ ٓ
اﻠﺪراﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻻزﻫــﺮ اﻧــﺬاك ﺗﺮﻜــﻪ ﻓــﻲ دراﺴــﺘﻪ اﻠﻣﺬﻫﺒﻴــﺔ اﻠﻣﺘﻌﺼــﺒﺔ ،وﻘــﺎم
ٔ
ﺑﺈﻧﺷـﺎء دار اﻠﺤﻛﻣــﺔ ﻜﺟﺎﻤﻌــﺔ وﻤﻛـﺘﺒـﺔ ﻤــﻦ اﺠــﻞ ﺧﺪﻤـﺔ اﻠﻌﻟــﻢ ﻠﻟﻌﻟــﻢ ﺑــﺪون
ٔ
ٔ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻤﺬﻫﺒﻲ او ﺴﻴﺎﺴﻲ.
ٔ
ٔ ٔ
ﻳــﺬﻜﺮ ﻠﻨــﺎ اﺑــﻦ اﻻﺛﻴــﺮ :ان اﻠﺨﻟﻴﻔــﺔ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻲ اﻻول /اﻠﻣﻬــﺪي )ﻋﺒ ــﺪ
ﷲ ٔاﺑــﻮ ﻤﺤﻣــﺪ اﻠــﺬي ﻧــﻮدي ﺑــﻪ ٔاﻤﻴـ ًـﺮا ﻠﻟﻣــﺆﻤﻨﻴﻦ ،ﺴــﻨﺔ  ٢٩٧ﻫـ ـ  ،وﻜﺎﻧــﺖ
وﻓﺎﺗﻪ  ٣٢٢ﻫـ( ﺣﻣـﻞ ﻤﻌـﻪ وﻫـﻮ ذاﻫـﺐ ﻤـﻦ ﺴـﻟﻣﻴﺔ إﻠـﻰ ﺴﻟﺟﻣﺎﺴـﺔ ،ﺠﻣﻴـﻊ
ٓ
اﻠﻛـﺘــﺐ واﻠﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻠﺘــﻲ ﻜﺎﻧــﺖ ﻻﺑﺎﺋــﻪ ،وﻠﻛﻨﻬــﺎ ﺴــﺮﻘﺖ ﻤﻨــﻪ وﻫــﻮ ﻓــﻲ ﻃﺮﻳﻗــﻪ
ﻤــﻦ ﻤﻛ ــﺎن ﻳﻗ ــﺎل ﻠ ــﻪ اﻠﻄﺎﺣﻮﻧ ــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﺗﻗ ــﻊ ﺑ ــﺎﻠﻗﺮب ﻤ ــﻦ ﻤﺪﻳﻨ ــﺔ ﻃـ ـﺮاﺑﻟﺲ
ٔ
اﻠﻟﻴﺒﻴـ ــﺔ ،وﻠﻛـ ــﻦ ٔاﺑـ ــﺎ اﻠﻗﺎﺴـ ــﻢ ﺑـ ــﻦ اﻠﻣﻬـ ــﺪي )اﻠﻗـ ــﺎﺋﻢ ﺑـ ــﺎﻤﺮ ﷲ ﻤﺤﻣـ ــﺪ ٔاﺑـ ــﻮ
ٔ
اﻠﻗﺎﺴــﻢ ،ﺗــﻮﻓﻲ  ٣٣٤ﻫـ ـ( اﺴــﺘﻄﺎع ان ﻳﺳــﺘﻌﻴﺪ ﻫــﺬﻩ اﻠﻮﺛــﺎﺋﻖ ﺣــﺎل ﻤﺳــﻴﺮﻩ
ٔ
)(١
ﻠﻐﺰو ﻤﺼﺮ ﻠﻟﻣﺮة اﻻوﻠﻰ ﺴﻨﺔ  ٣٠٠ﻫـ.
ٔ
ٔ
وﻧﺤ ــﻦ ﻧ ــﺮى اﻧ ــﻪ ﻤ ــﻦ اﻠﻣﺤﺘﻣ ــﻞ ﺠ ـ ًـﺪا ،ﺑ ــﻞ ﻤ ــﻦ اﻠﻣﺘﻮﻘ ــﻊ ان ﻫ ــﺬﻩ
ٔ
اﻠﻛـﺘـﺐ وﺗﻟــﻚ اﻠﻮﺛـﺎﺋﻖ ﻜﺎﻧــﺖ ﺿـﻣﻦ اﻠﻣﺘــﺎع اﻠـﺬي اﺣﻀــﺮﻩ اﻠﻣﻌـﺰ ﻠــﺪﻳﻦ ﷲ
ٔ
)اﻠﻣﻌ ــﺰ ﻠ ــﺪﻳﻦ ﷲ اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻲ ﻤﺤﻣ ــﺪ اﺑ ــﻮ ﺗﻣ ــﻴﻢ ،اﻠﺨﻟﻴﻔ ــﺔ اﻠﺮاﺑ ــﻊ ﻓ ــﻲ ﻘﺎﺋﻣ ــﺔ
اﻠﺨﻟﻔــﺎء اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ،ﺗــﻮﻓﻲ ﺴــﻨﺔ  ٣٦٥ﻫـ ـ( ﻤﻌــﻪ ﻤــﻦ ﺸــﻣﺎﻠﻲ ٔاﻓﺮﻳﻗﻴــﺎ إﻠ ــﻰ
اﻠﻗﺎﻫﺮة ،ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺗﻢ ﻠﻪ ﻓﺘﺢ ﻤﺼﺮ ،ﻓﺈذا ﻜـﺎن ﻫـﺬا ﺻ ً
ـﺤﻴﺤﺎ ﻓـﺈن ﻫـﺬﻩ اﻠﻛـﺘـﺐ
ٔ
وﺗﻟـﻚ اﻠﻮﺛـﺎﺋﻖ ﻜﺎﻧــﺖ اﻠﻨـﻮاة اﻻوﻠــﻰ ﻠﻣﻛـﺘﺒـﺔ اﻠﻔـﺎﻃﻣﻴﻴﻦ اﻠﻛﺒــﺮى اﻠﺘـﻲ ﻘــﺎﻤﻮا
ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﻗﺎﻫﺮة.
ﻧﺤ ــﺐ ٔان ﻧﻗ ــﻮل ﻫﻨ ــﺎ :إن اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﻠ ــﻢ ﻳﻛﻮﻧ ــﻮا ﻋﺳ ــﻛﺮﻳﻴﻦ ﻘﻨﻌ ــﻮا
ﺑﻔــﺘﺢ ﻤﺼــﺮ ٔاو اﻜـﺘﻔــﻮا ﺑﺘﺳــﻟﻄﻬﻢ ﻋﻟــﻰ ٔاﻤﻮرﻫــﺎ ،ﺑــﻞ ﻜــﺎﻧﻮا ﻳﻨﺎﻓﺳــﻮن ﺧﻟﻔــﺎء
ﺑﻐﺪاد اﻠﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ،وﻳﺮﻳﺪون ٔان ﺗﻛﻮن ﻫﻢ اﻠﻐﻟﺒـﺔ واﻠﺳـﻴﺎدة واﻠﺳـﻴﻄﺮة ﻋﻟـﻰ
ٔ
اﻠﻌــﺎﻠﻢ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻜﻟــﻪ ،وﻤــﻦ ٔاﺠــﻞ ﻫــﺬا ٔاﺸــﺎوا ﻤــﻦ اﻠﻣﺆﺴﺳــﺎت ﻤــﺎ ﻳﻀــﻣﻦ
ﻠﻬ ــﻢ ﻋﻟــﻮ اﻠﺼ ــﻴﺖ وﺣﺳــﻦ اﻠﺳ ــﻣﻌﺔ ،وﻜﺎﻧ ــﺖ اﻠﻣﻛـﺘﺒ ــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﺗﻨﺷ ــﺮ اﻠﻌﻟ ــﻢ
وﺗﻨﻔﻊ اﻠﻨﺎس دﻋﺎﻤﺔ ﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﺪﻋﺎﺋﻢ.
وﻘﺪ اﺗﺟﻪ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﻮن ً
اﺗﺟﺎﻫﺎ ً
ﻋﺟﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﻛـﻮﻳﻦ ﻤﻛـﺘﺒـﺘﻬﻢ ،ﻓﻗـﺪ ﻜـﺎﻧﻮا
ﻳﺤﺮﺻــﻮن ﻜــﻞ اﻠﺤــﺮص ﻋﻟــﻰ ٔان ﻳﺟﻣﻌــﻮا ﺑﻬــﺎ ﺠﻣﻴــﻊ اﻠﻨﺳــﺦ اﻠﻣﻮﺠــﻮدة ﻤــﻦ
ٔاﻓﻀـﻞ اﻠﻛـﺘــﺐ ﺣﺘـﻰ ﺗﻛــﻮن ﻤﻛـﺘﺒــﺘﻬﻢ اﻠﻣﻛـﺎن اﻠﻮﺣﻴــﺪ اﻠــﺬي ﻳﻮﺠـﺪ ﺑــﻪ ﻫــﺬا
اﻠﻛـﺘﺎب ٔاو ذاك ،ﻓﺈذا ﺠﻣﻌـﻮا ﻤـﯫت اﻠﻨﺳـﺦ ﻤـﻦ ﻜـﺘـﺎب ﻤﻌـﻴﻦ ﺛـﻢ ﻇﻬـﺮ ﻠﻬـﻢ
ٔاﻧــﻪ ﻻ ﺗ ـﺰال ﻫﻨــﺎك ﻧﺳــﺨﺔ ﻤﻨــﻪ ﺑﻌﻴــﺪة ﻋــﻦ ﻤﻛـﺘﺒــﺘﻬﻢٔ ،اﻇﻬــﺮوا اﺴــﺘﻌﺪادﻫﻢ
ﺛﻣﻨ ــﺎ ً
اﻠﻛﺎﻤ ــﻞ واﻠﺘ ــﺎم ٔﻻن ﻳ ــﺪﻓﻌﻮا ﻓﻴﻬ ــﺎ ً
ﺑﺎﻫﻈ ــﺎ ﻤﻬﻣ ــﺎ ﺑﻮﻠ ــﻎ ﻓﻴ ــﻪ ﻜ ــﻲ ﻳﺼ ــﻟﻮا
ٔ
ﺑــﺬﻠﻚ إﻠــﻰ ﻫــﺪﻓﻬﻢ ٔاﻻ وﻫــﻮ اﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻟــﻰ اي ﻧﺳــﺨﺔ ﻤــﻦ ﻧﺳــﺦ اﻠﻛـﺘــﺎب،
ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻛـﺘﺒﺘﻬﻢ ﻠﺘﻛﻮن ﻤﻮﺠﻮدة ﺑﻬﺎ دون ﺴﺎﺋﺮ اﻠﻣﻛـﺘﺒﺎت.

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٢

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺒﻊ

ٓ
وﻓﻴﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻟــﻖ ﺑــﺎﻠﻗﺮان اﻠﻛــﺮﻳﻢ ﻓــﺈﻧﻬﻢ ﻜــﺎﻧﻮا ﺣﺮﻳﺼــﻴﻦ ﻜــﻞ اﻠﺤــﺮص
ٔ
ٔ
ﻋﻟــﻰ ان ﻳﺟﻣﻌــﻮا ﺑﻣﻛـﺘﺒــﺘﻬﻢ ﺠﻣﻴــﻊ اﻠﻨﺳــﺦ اﻠﻔﺨﻣــﺔ او اﻠﺘــﻲ ﻜـﺘﺒﻬــﺎ ﻤﺷــﺎﻫﻴﺮ
ٔ
اﻠﺨﻄ ــﺎﻃﻴﻦ ،وﻫ ــﺬا ﻳﻔﺳــﺮ ﻠﻨ ــﺎ ﻠﻣــﺎذا ﻜ ــﺎن ﺑﻣﻛـﺘﺒ ــﺔ اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﻋﺷ ـﺮات او
ﻤــﯫت اﻠﻨﺳــﺦ ﻤــﻦ اﻠﻣﺼــﺎﺣﻒ اﻠﻣﻄﻬــﺮةٔ ،او ﻤــﻦ ﻜـﺘــﺎب ﻤﻌــﻴﻦ ،وﻋﻟــﻰ ﻫــﺬا
ٔٔ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻗﺮا ان ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ ﻜﺎن ﺑﻬﺎ:
 (٢٤٠٠) ﻤﺼــﺤﻒ ﻓــﻲ رﺑﻌــﺎت ،ﺑﺨﻄــﻮط ﻤﻨﺳــﻮﺑﺔ ،زاﺋــﺪة
) (٢
اﻠﺤﺳﻦ ،ﻤﺤﻼة ﺑﺬﻫﺐ وﻓﻀﺔ وﻏﻴﺮﻫﻣﺎ.
 (١٣٠٠) ﻧﺳـ ــﺨﺔ ﻤ ـ ــﻦ ﻜـﺘـ ــﺎب )اﻠﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ( ﻠﻟﻄﺒـ ــﺮي ،ﻤﻨﻬـ ــﺎ
ﻧﺳﺨﺔ ﺑﺨﻂ اﻠﻣﺆﻠﻒ ﻧﻔﺳﻪ.
 (١٠٠) ﻧﺳﺨﺔ ﻤﻦ ﻤﻌﺟﻢ )اﻠﺟﻣﻬﺮة( ،ﻻﺑﻦ درﻳﺪ.
 ﻧﻴــﻒ وﺛﻼﺛــﻮن ﻧﺳــﺨﺔ ﻤ ــﻦ ﻤﻌﺟــﻢ )اﻠﻌــﻴﻦ( ،ﻤﻨﻬــﺎ ﻧﺳــﺨﺔ
ٔ
) (٣
ﺑﺨﻂ ﻤﺆﻠﻔﻪ اﻠﺨﻟﻴﻞ ﺑﻦ اﺣﻣﺪ اﻠﻔﺮاﻫﻴﺪي.
ٔ
ٔ
اﻤــﺎ اﻠﻣﺟﻣ ــﻮع اﻠﻌ ــﺎم ﻠﻛـﺘ ــﺐ اﻠﻣﻛـﺘﺒ ــﺔ ﻓﻴﺒ ــﺪو اﻧ ــﻪ وﺻ ــﻞ إﻠ ــﻰ رﻘ ــﻢ
ٔ
ٔ
ر ٔ
ﺧﻴــﺎﻠﻲ ،ﻳــﺮوي اﻠﻣــﺆ خ  /اﺑــﻮ ﺸــﺎﻤﻪ :اﻧــﻪ ﺴــﻣﻊ ان ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﻛـﺘﺒــﺔ ﻜــﺎن ﺑﻬــﺎ
)(٤
 ٢.٠٠٠.٠٠٠ﻜـﺘﺎب.
وﻘـ ــﺪ ذﻜـ ــﺮ اﻠﻣﻗﺮﻳـ ــﺰي ﻋـ ــﺪة رواﻳـ ــﺎت ﻋـ ــﻦ
ﻤﺟﻣـﻮع اﻠﻛـﺘــﺐ اﻠﺘـﻲ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﺤﺘﻮﻳﻬــﺎ ﺧﺰاﻧـﺔ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ،وﻠﻛﻨـﻪ ﻳﻣﻴــﻞ إﻠــﻰ
ٔان اﻠﻌﺪد ﻜﺎن  ١.٦٠٠.٠٠٠ﻜـﺘﺎب (٥).ـﺬﻜﺮ اﻠﻣﻗﺮﻳـﺰي ٔا ً ٔ
ﻳﻀـﺎ :ان ﻫـﺬﻩ
ﻜﻣﺎ ﻳ
اﻠﻛـﺘــﺐ ﻜﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ ﻤﻮﺿــﻮﻋﺎت ﻤﺘﻌــﺪدة ،ﻓﻣﻨﻬــﺎ اﻠﻔﻗــﻪ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻋﻟـﻰ ﺴــﺎﺋﺮ
اﻠﻣﺬاﻫﺐ ،واﻠﻨﺤـﻮ واﻠﻟﻐـﺔ ،وﻜـﺘـﺐ اﻠﺤـﺪﻳﺚ اﻠﻨﺒـﻮي اﻠﻣﻄﻬـﺮ ،واﻠﺘـﻮارﻳﺦ،
) (٦
وﺴﻴﺮ اﻠﻣﻟﻮك ،واﻠﺘﻨﺟﻴﻢ واﻠﺮوﺣﺎﻧﻴﺎت ،واﻠﻛﻴﻣﻴﺎء.
ٔ
ٔ
وﻳﺘﻔﻖ ﻜـﻞ ﻤـﻦ اﺑـﻮ ﺸـﺎﻤﻪ واﻠﻣﻗﺮﻳـﺰي ﻋﻟـﻰ ان ﻫـﺬﻩ اﻠﻣﻛـﺘﺒـﺔ ﻜﺎﻧـﺖ
ٓ
ﻤـﻦ ﻋﺟﺎﺋـﺐ اﻠـﺪﻧﻴﺎ ﻓـﻲ ﺗﻟـﻚ اﻻوﻧـﺔٔ ،واﻧـﻪ ﻠـﻢ ﻳﻛـﻦ ﻓـﻲ ﺠﻣﻴـﻊ ﺑـﻼد اﻹﺴــﻼم
ٔ
دار ﻜـﺘـﺐ ٔاﻋﻈـﻢ ﻤـﻦ ﺗﻟـﻚ اﻠﺘـﻲ ﻜﺎﻧــﺖ ﺑﺎﻠﻗـﺎﻫﺮة ﻓـﻲ اﻠﻗﺼـﺮ )اي ﻤﻗـﺮ اﻠﺤﻛــﻢ
) (٧
اﻠﻔﺎﻃﻣﻲ(.
وﻘــﺪ ﻇﻟــﺖ ﻤﻛـﺘﺒــﺔ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ اﻠﻌــﺎﻤﺮة ﺑﺎﻠﻛـﺘــﺐ ﻤﺤﺘﻔﻈــﺔ ﺑﺮوﻧﻗﻬــﺎ
وﺠﻼﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﺸﺘﻌﻟﺖ اﻠﺤﺮب اﻠﺪاﺧﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬـﺪ اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ اﻠﻣﺳﺘﻨﺼـﺮ ﺑـﺎ
اﻠﻔﺎﻃﻣﻲ اﻠﺬي ﺗﻮﻠﻰ اﻠﺤﻛﻢ ﻤـﻦ ﺴـﻨﺔ  ٤٢٧ﻫ ـ ١٠٣٥ /م إﻠـﻰ ﺴـﻨﺔ  ٤٨٧ﻫ ـ
ٔ
ٔ
١٠٩٤/م  ،وﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ اﻻﺛﻨــﺎء ﻘــﺎم اﻻﺗ ـﺮاك اﻠﻐﻮﻏــﺎء ﺑﺎﻠﺳــﻟﺐ واﻠﻨﻬــﺐ ﻓــﻲ
اﻠﻗﺎﻫﺮة ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﺔ ،واﻋﺘـﺪوا ﻋﻟـﻰ دار اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ ﻓﻬـﺪﻤﻮا ﻤـﺎ ﺑﻬـﺎ
ﻤ ــﻦ ﻧﻣــﺎذج اﻠﻔــﻦ اﻠﺮاﺋ ــﻊ ،ﺛ ــﻢ اﻘﺘﺤﻣــﻮا ﻤﻛـﺘﺒ ــﺔ اﻠﻗﺼ ــﺮ ﻓﺎﻋﺘ ــﺪوا ﻋﻟ ــﻰ ﻫ ــﺬا
اﻠﺘﺮاث اﻠﺟﻟﻴﻞ ﻤﻦ اﻠﻌﻟﻢ واﻠﻣﻌﺮﻓﺔ.
وﻤ ــﻦ اﻠﻣـ ــﺆﻠﻢ ً
ﺣﻗ ــﺎ ٔان ﺗﺳـ ــﺘﻌﻣﻞ اﻠﻣﺨﻄﻮﻃ ــﺎت اﻠﺜﻣﻴﻨـ ــﺔ ﻠﺘﺷـ ــﻌﻞ
ٔ
ﻠﻔ ــﺎﺋـﻒ )ﺴ ــﺟﺎﺋﺮ( ﻫ ــﺆﻻء اﻠﺒﺮاﺑ ــﺮة ﻏﻴ ــﺮ اﻠﻣﺘﺤﻀ ــﺮﻳﻦ ،وان ﻳﻗ ــﻮم ﻋﺒﻴ ــﺪﻫﻢ
وإﻤﺎؤﻫﻢ ٔﺑﺎن ﻳﺘﺨـﺬوا ﻤـﻦ ﺠﻟـﻮد اﻠﻛـﺘـﺐ واﻠﻣﺨﻄﻮﻃـﺎت ﻧﻌ ً
ـﺎﻻ ﻳﻟﺒﺳـﻮﻧﻬﺎ ﻓـﻲ
ٔارﺠﻟﻬﻢ.
وﻳﺆﻜــﺪ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﻋﻟــﻰ ٔان اﻠﻛـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻠﻛـﺘــﺐ ٔاﻠﻗــﻲ ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﻧﻬــﺮ
اﻠﻨﻴــﻞ ،ﻜﻣــﺎ ﺗــﻢ ﺣ ــﺮق ﻋــﺪد واﻓــﺮ ﻤﻨﻬــﺎ ،وﺣﻣ ــﻞ ﺑﻌﻀــﻬﺎ إﻠــﻰ ﺴــﺎﺋﺮ ٔاﻘﻄــﺎر
اﻠــﺪﻧﻴﺎ ،وﺑﻗ ــﻲ ﻤﻨﻬ ــﺎ ﻤ ــﺎ ﺗﺤ ــﻮل إﻠ ــﻰ ﺗ ـﺮاب ﺣﻮﻠﺘ ــﻪ اﻠﺮﻳ ــﺎح إﻠ ــﻰ ﺗ ــﻼل ﻜﺎﻧ ــﺖ
ٔ
ﺗﻌﺮف ﺑﺘﻼل اﻠﺪراﺴـﺔ ﺑﺟـﻮار اﻠﺟـﺎﻤﻊ اﻻزﻫـﺮ اﻠﺷـﺮﻳﻒ ﺠﻨـﻮب اﻠﻗـﺎﻫﺮة ،وﻘـﺪ
ٔ
ﺣﺮص ﻫﺆﻻء اﻠﺒﺮاﺑﺮة اﻻﺗﺮاك ﻋﻟﻰ ٔان ﻳﻗﻀـﻮا ﻋﻟـﻰ ﻫـﺬﻩ اﻠﻛـﺘـﺐ اﻠﻗﻴﻣـﺔ اﻠﺘـﻲ
ﻻ ﺗﻗ ــﺪر ﺑ ــﺜﻣﻦ ﻻﻋﺘﻗــﺎدﻫﻢ اﻠ ــﻮاﻫﻢ ٔان ﻓﻴﻬــﺎ ﻜ ــﻼم اﻠﻣﺷــﺎرﻘﺔ اﻠ ــﺬي ﻳﺨ ــﺎﻠﻒ
) (٨
ﻤﺬاﻫﺒﻬﻢ.
ٔ
وﻳﻌﻟﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻠﻰ اﻧﻪ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻠﻬـﻢ ﻋﻟـﻢ ﺑﻛـﻼم اﻠﻣﺷـﺎرﻘﺔ ،وﻻ ﺑﻛـﻼم
اﻠﻣﻐﺎرﺑــﺔ ،وﻻ ٔاي ﻠــﻮن ﻤ ــﻦ ٔاﻠــﻮان اﻠﻌﻟــﻮم ٔاو اﻠﻣﻌــﺎرف ،وإﻧﻣــﺎ ﻫــﻮ اﻠﺟﻬ ــﻞ
واﻠﻬﻣﺟﻴ ــﺔ دﻓﻌ ــﺎ ﻫ ــﺆﻻء اﻠﻐﻮﻏ ــﺎء ٔان ﻳﺮﺗﻛﺒ ــﻮا ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺟﺮﻳﻣ ــﺔ اﻠﻨﻛـ ـﺮاءٔ ،وان
ﻳﻄﻌﻨﻮا اﻠﻣﺪﻧﻴﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ٔاﺸﺮف ﻤﻗﻮﻤﺎﺗﻬﺎ.

ٔ
وﻋﻨﺪﻤﺎ ﺗﺳﻟﻢ اﻠﻮزﻳﺮ /ﺑـﺪر اﻠﺟﻣـﺎﻠﻲ ﻤﻗﺎﻠﻴـﺪ ﻤﺼـﺮ ﺠـﺪ ﻓـﻲ ان ﻳﺟﻣـﻊ
ﻤﻦ ﻜـﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ ﻤـﺎ ﺴـﻟﻢ ﻤـﻦ اﻠﺤـﺮق واﻠﻐـﺮق ،ﻓﺎﺴـﺘﻌﺎد ﻤـﺎ اﺴـﺘﻄﺎع
ٔ
ٔ
ان ﻳﺳــﺘﻌﻴﺪ ﻤــﻦ اﻻﻘﻄــﺎر اﻠﻣﺟــﺎورة ،واﺴــﺘﺮد ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻤﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﻮزة ﺑﻌــﺾ
ً
ٔ
اﻠﻨﺎس ،وﺑﻬﺬا اﺴﺘﻄﺎع ان ﻳﻌﻴﺪ ﻠﻟﻣﻛـﺘﺒﺔ ﺸﻴﯫ ﻤﻦ ﻤﻛﺎﻧﺘﻬﺎ اﻠﻣﻔﻗﻮدة.
ٔ
وﻘ ــﺪ ﻇﻟـ ــﺖ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻣﺟﻣﻮﻋـ ــﺔ ﺑﺎﻠﻗﺼـ ــﺮ اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻲ إﻠـ ــﻰ ان ﺴـ ــﻗﻄﺖ
ٔ
اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴــﺔٔ ،واﻋﻟﻨــﺖ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻻﻳﻮﺑﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻌﺎﺸــﺮ ﻤــﻦ ﺸــﻬﺮ اﻠﻣﺤــﺮم
ٔ
ﺴﻨﺔ  ٥٦٧ﻫـ ١١٧١/م ،ﺑﻗﻴﺎدة اﻠﻨﺎﺻـﺮ /ﺻـﻼح اﻠـﺪﻳﻦ اﺑـﻮ اﻠﻣﻈﻔـﺮ ﻳﻮﺴـﻒ
ٔ
اﻻﻳ ـ ــﻮﺑﻲ ،وﺣﻴﻨﺌ ـ ــﺬ ﺗﻗ ـ ــﺪم اﻠﻨﺎﺻـ ـ ــﺮ /ﺻ ـ ــﻼح اﻠ ـ ــﺪﻳﻦ ،اﻠﺒﻄ ـ ــﻞ اﻹﺴـ ـ ــﻼﻤﻲ
ٔ
اﻠﻌﻈـﻴﻢ  ،ﻓﻗﻀــﻰ ﻘﻀـ ًـﺎءا ً
ﻤﺒﺮﻤـﺎ ﻋﻟــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﻛـﺘﺒــﺔ اﻠﻗﻴﻣـﺔ ،واﻓﻨــﻰ ﻤﻨﻬــﺎ ﻤــﺎ
ٔ
ٔ
ﺗﻌــﺎرض ﻤــﻊ ﻤــﺬﻫﺐ اﻫــﻞ اﻠﺳــﻨﺔ ،واﻫــﺪى ﺠﻣﻟــﺔ ﻜﺒﻴــﺮة ﻤﻨﻬــﺎ إﻠــﻰ اﻠﻗﺎﺿــﻲ
ٔ
اﻠﻔﺎﺿﻞ وﻋﻣﺎد اﻠﺪﻳﻦ اﻻﺻﻔﻬﺎﻧﻲ اﻠﻛﺎﺗﺐ واﻠﻣﺆرخ.
ٔ
ٔ
وﻳﺤﻛ ــﻲ ﻠﻨ ــﺎ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ان ﺻ ــﻼح اﻠ ــﺪﻳﻦ اﻻﻳ ــﻮﺑﻲ ﻜﻟ ــﻒ رﺠ ــﻞ ﻜ ــﺎن
ﻳــﺪﻋﻰ /اﺑــﻦ ﺻــﻮرة ﻜــﺎن ﻳﻌﻣــﻞ ﺑﺘﺟــﺎرة اﻠﻛـﺘــﺐ ٔان ﻳﺒﻴــﻊ اﻠﺒــﺎﻘﻲ ،ﻓﺎﺴــﺘﻐﺮق
ٔ
ذﻠﻚ ﻤﻨـﻪ ﻋـﺪة اﻋـﻮام (٩).وﻃﺎﻠﻣـﺎ ﺗﻛﻟﻣﻨـﺎ وﻜـﺘﺒﻨـﺎ ﻋـﻦ اﻠﻨﺎﺻـﺮ /ﺻـﻼح اﻠـﺪﻳﻦ
ٔ
ٓ ٔ
اﻻﻳﻮﺑﻲ ،وذﻜﺮﻧﺎ ﻤﺎﺛﺮﻩ واﻓﻀﺎﻠﻪ ودورﻩ اﻠﺷﺟﺎع ﻓـﻲ اﻠـﺪﻓﺎع ﻋـﻦ اﻹﺴـﻼم ﺿـﺪ
ٔ
ٔ
اﻠﺤﻣ ــﻼت اﻠﺼ ــﻟﻴﺒﻴﺔ ،وﻜ ــﺬﻠﻚ ﻓﻌ ــﻞ اﺴ ــﺎﺗﺬﺗﻨﺎ وﺸ ــﻴﻮﺧﻨﺎ اﻻﺠ ــﻼء ،وﻠﻛ ــﻦ
ً
ٔ
اﻠﻣﻨﺼــﻒ ﻻ ﻳﺳــﺘﻄﻴﻊ ﻫﻨــﺎ إﻻ ان ﻳﻟﻮﻤــﻪ ﻤﺘﺳــﺎﺋﻼ :ﻠﻣــﺎذا وﻘــﻒ ﺻــﻼح اﻠــﺪﻳﻦ
ﻤــﻦ اﻠﻛـﺘــﺐ ﻫــﺬا اﻠﻣﻮﻘــﻒ اﻠﻣﺘﺷــﺪد اﻠﻐﺮﻳــﺐ؟ وﻠﻣــﺎذا ﻠــﻢ ﻳﺘﺮﻜﻬــﺎ ﻠﻟﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ
ٔ
وﻠﻟﻗﺮاء ﻋﺒﺮ اﻻﺠﻴﺎل؟!! .
ٔ ٔ
وﻘﺒ ــﻞ ان اﻧﻬ ــﻲ ﺣ ــﺪﻳﺜﻲ ﻋــﻦ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺟﺰﺋﻴ ــﺔ ،ﺗﺤﺳ ــﻦ اﻹﺸــﺎرة إﻠ ــﻰ
ﺣﻗﻴﻗــﺔ ﻤﻬﻣــﺔ ٔاﻻ وﻫــﻲ ٔان ﻫــﺬا اﻠﻨــﻮع ﻤــﻦ اﻠﻣﻛـﺘﺒــﺎت ﻜـﺜﻴـ ًـﺮا ﻤــﺎ ﺗﺤــﻮل إﻠــﻰ
ﻤﻛـﺘﺒﺎت ﻋﺎﻤﺔ ﻳﺪﺧﻞ إﻠﻴﻬﺎ ﻜﻞ اﻠﻨـﺎس دون ٔادﻧـﻰ ﺗﻣﻴﻴـﺰ ﻠﻟﻗـﺮاءة واﻹﻃـﻼع،
وذﻠـﻚ ﻤﺜﻟﻣــﺎ ﺣﺼـﻞ ﻓــﻲ ﻤﻛـﺘﺒــﺔ اﻠﻨﺎﺻـﺮ ﻠــﺪﻳﻦ ﷲ اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ اﻠﻌﺒﺎﺴــﻲ ،وﻓــﻲ
ﻤﻛـﺘﺒــﺔ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ اﻠــﺬي ﻧﻗــﻞ ﺠــﺰء ﻜﺒﻴــﺮ ﻤﻨﻬــﺎ إﻠــﻰ اﻠﻣﻛـﺘﺒــﺔ اﻠﻣﻟﺤﻗــﺔ ﺑــﺪار
ٔ
اﻠﺤﻛﻣﺔ ٔاو دار اﻠﻌﻟﻢ اﻠـﺬي ٔاﺴﺳـﻬﺎ اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ اﻠﻔـﺎﻃﻣﻲ /اﻠﺤـﺎﻜﻢ ﺑـﺎﻤﺮ ﷲ ﻓـﻲ
اﻠﻗﺎﻫﺮة ﻠﺘﻛﻮن ﺑﻣﺜﺎﺑﺔ ﻤﻨﺎرة ﺛﻗﺎﻓﻴﺔ ﻠﻛﻞ ﻤﺤﺒﻲ اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ واﻠﻌﻟﻢ واﻠﺜﻗﺎﻓﺔ.
ٔ
ﻻ ﺸﻚ ﻓﻴﻪ ٔاﻧﻪ ﻜﺎن ﻠﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻠﺟﺎﻫﻟﻴـﺔ ﺻـﻼت ﺑـﺎﻻﻤﻢ اﻠﻣﻌﺎﺻـﺮة
ٔ
ﻠﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻜﺎﻧﻮا ﻋﻟﻰ اﺗﺼﺎل ﺑﻬﻢ ﻤـﻦ اﻠﻨﺎﺣﻴـﺔ اﻠﺤﺮﺑﻴـﺔ واﻠﺘﺟﺎرﻳـﺔ ،إﻻ ان
ٔ
ﺻﻼت اﻠﻌﺮب اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻦ اوﺴﻊ اﻠﻄـﺮق إﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﻠﺼـﻼت ،وﻠﻌـﻞ
ذﻠﻚ ﻳﺆﻜﺪ ﻋﻟﻰ ٔان اﻠﻌﺮب ﻓﻲ ٔاي ﻤﺮﺣﻟﺔ ﻤـﻦ ﻤﺮاﺣـﻞ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ ﻠـﻢ ﻳﻛﻮﻧـﻮا ﻓـﻲ
ٔ
ﻋﺰﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﻠﻣﻬﻢ اﻠﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻜـﺎﻧﻮا ﻓـﺎﻋﻟﻴﻦ ﻤﺷـﺎرﻜﻴﻦ ﻤـﻊ اﻻﻤـﻢ اﻠﺘـﻲ
ﻋﺎﺻﺮﺗﻬﺎ.
ٔ
وﻋﻟﻴ ـ ــﻪ ﺗﺤ ـ ــﺎول ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻠﺳ ـ ــﻄﻮر اﻠﻣﺘﻮاﺿ ـ ــﻌﺔ ان ﺗﺘﻨ ـ ــﺎول ﺑﺎﻠ ـ ــﺪرس
واﻠﺘﺤﻟﻴ ــﻞ ﺻ ــﻼت اﻠﻌ ــﺮب اﻠﺘﺟﺎرﻳ ــﺔ ﻘﺒ ــﻞ اﻹﺴ ــﻼم ،ﻓﺘﻛﻟﻣ ــﺖ ﻋ ــﻦ ﺑ ــﻼد
ٔ
اﻠـ ــﻴﻣﻦ ﻓـ ــﻲ ﻋـ ــﺎﻠﻢ اﻠﺘﺟـ ــﺎرة ،وﻋـ ــﻦ ﺴـ ــﺒﺎ وﻋﻼﻘﺎﺗﻬـ ــﺎ اﻠﺘﺟﺎرﻳـ ــﺔٔ ،واﺴـ ــﻄﻮﻠﻬﺎ
اﻠﺒﺤ ــﺮي ،وﻃ ــﺮق ﻧﻗ ــﻞ اﻠﻣﺘـ ــﺎﺠﺮ ،ﺛ ــﻢ ﺗﺤ ــﺪﺛﺖ ﻋـ ــﻦ ﺣﻣﻴ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻠﻣﻴـ ــﺪان
اﻠﺘﺟﺎري ،ﻤﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ٔاﺛﺮ اﻠﺘﺟﺎرة ﺑﻮﺠﻪ ﻋﺎم ﻓﻲ رﺧﺎء ﺑﻼد اﻠﻴﻣﻦ.
ٔ
ﺑﻌــﺪ ذﻠــﻚ دﻠﻔــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻠﺳــﻄﻮر إﻠــﻰ ﻘــﺮﻳﺶ ودورﻫــﺎ وﻻﻫﻣﻴﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ
ﻋﺎﻠﻢ اﻠﺘﺟﺎرة ،وﻤﻌﺎﻫـﺪاﺗﻬﺎ اﻠﺘﺟﺎرﻳـﺔ ،وﺻـﻼت اﻠﻌـﺮب اﻠﺘﺟﺎرﻳـﺔ ﻤـﻊ اﻠـﺪول
اﻠﻣﺟــﺎورة ﻠﻬــﻢ ،وﻃــﺮق ﻧﻗــﻞ اﻠﺒﻀــﺎﺋﻊ واﻠﺳــﻟﻊ ،وﻘﻮاﻓــﻞ اﻠﻔــﺮس اﻠﺘﺟﺎرﻳــﺔ،
ﺛ ــﻢ ٔاﺛـ ــﺮ اﻠﺘﺟ ــﺎرة ﻓـ ــﻲ ﺣﻴ ــﺎة اﻠﻌـ ــﺮب اﻠﻣﻛﻴ ــﻴﻦ ﺑﻮﺠـ ــﻪ ﻋ ــﺎم ،وﻤﻛﺎﻧـ ــﺔ ﻤﻛـ ــﺔ
اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ واﻠﺘﻲ اﺴﺘﺤﻗﺖ ٔان ﻳﻄﻟﻖ ﻋﻟﻴﻬﺎ )ﺑﻨﺪﻘﻴﺔ اﻠﺷﺮق(.
ٔ
وﻘﺪ دﻋﻣﻨﺎ ﺴﻄﻮرﻧﺎ ﺑﺎﻻﺴﺎﻧﻴﺪ واﻠﻣﺮاﺠـﻊ اﻠﺘـﻲ ﺗﻨﺎوﻠـﺖ ﻫـﺬا اﻠﺟﺎﻧـﺐ
ﻤــﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻨــﺎ اﻠﻌﺮﺑــﻲ اﻻﻘﺘﺼــﺎدي )اﻠﺘﺟــﺎري( ،وﺑــﺬﻠﻚ ﻧﻛــﻮن ﻘــﺪ ﻘﻣﻨــﺎ ﺑــﺎﻠﺮد
ٓ
ﻋﻟــﻰ ﻫــﺆﻻء اﻠــﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋﻣــﻮن ٔان اﻠﻌــﺮب ﻜــﺎﻧﻮا ٔاﻤــﺔ ﻤﻨﻌﺰﻠــﺔ ﻋــﻦ اﻻﺧــﺮﻳﻦٔ ،او
ٓ
ﺑﻣﻌﻨﻰ ٓاﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻤﺷـﺎرﻜﻴﻦ ﻤـﻊ اﻻﺧـﺮﻳﻦ ﻓـﻲ ٔاﻧﺷـﻄﺔ اﻠﺤﻴـﺎة اﻠﻣﺨﺘﻟﻔـﺔ وﻤﻨﻬـﺎ
ٔ
اﻻﻧﺷﻄﺔ اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ واﻻﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٣

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺒﻊ

ﻣﻜﺘﺒﺔ "دار اﻟﺤﻜﻤﺔ"
ٓ
ﻓــﻲ ﻳــﻮم اﻠﺳــﺒﺖ اﻠﻌﺎﺸــﺮ ﻤــﻦ ﺠﻣــﺎدى اﻻﺧــﺮة ﺴــﻨﺔ  ٣٩٥ﻫ ـ اﻓﺘﺘﺤــﺖ
ٔ
ٔ ٔ
دار اﻠﺤﻛﻣﺔ ﺑﺎﻠﻗـﺎﻫﺮة اﻠﺘـﻲ اﻧﺷـﺎﻫﺎ اﻠﺤـﺎﻜﻢ ﺑـﺎﻤﺮ ﷲ اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ اﻠﻔـﺎﻃﻣﻲ .وﻘـﺪ
ﻜﺎﻧ ــﺖ اﻻﺴ ــﺘﻌﺪادات ﺗﺘﺨ ــﺬ ﻘﺒ ــﻞ ذﻠ ــﻚ ﺑﺤ ــﺰم وﻧﺷ ــﺎط ،ﺗﻣﻬﻴ ـ ًـﺪا ﻻﻓﺘﺘ ــﺎح
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻌﻬــﺪ اﻠﻌﻈــﻴﻢ ،اﻠــﺬي ارﻳــﺪ ﺑــﻪ ان ﻳﻣﺤــﻮ ﻤــﻦ اﻻذﻫــﺎن ﻤــﺎ ﻋﻟــﻖ ﺑﻬــﺎ ﻋــﻦ
ٔ ٔ
ﻤﺟ ــﺪ ﺑﻴ ــﺖ اﻠﺤﻛﻣ ــﺔ ،اﻠ ــﺬي اﻧﺷ ــﺎﻩ ﻫــﺎرون اﻠﺮﺸ ــﻴﺪ اﻠﺨﻟﻴﻔ ــﺔ اﻠﻌﺒﺎﺴ ــﻲ ﻓ ــﻲ
ٔ
ﺑﻐﺪاد ،وﺴﻣﺎ ﺑﻪ إﻠﻰ ذروة اﻠﻣﺟﺪ اﺑﻨﻪ اﻠﻣﺎﻤﻮن اﻠﻌﺒﺎﺴﻲ.
وﻳﺤﻛـ ــﻲ اﻠﻣﻗﺮﻳـ ــﺰي ﻓـ ــﻲ ﺧﻄﻄـ ــﻪ :إن اﻻﺴـ ــﺘﻌﺪادات ﺸـ ــﻣﻟﺖ إﻋـ ــﺪاد
اﻠﺒﻨـ ــﺎء ،وﺗﻨﻈﻴﻣـ ــﻪ ،ﺛـ ــﻢ ﻓﺮﺸـ ــﺖ ﻫـ ــﺬﻩ اﻠـ ــﺪار )دار اﻠﺤﻛﻣـ ــﺔ( ،وزﺧﺮﻓـ ــﺖ،
ٔ
وﻋﻟﻗ ــﺖ ﻋﻟـ ــﻰ ﺠﻣﻴ ــﻊ اﺑﻮاﺑﻬـ ــﺎ ،وﻤﻣﺮاﺗﻬ ــﺎ اﻠﺳـ ــﺘﻮر )اﻠﺳ ــﺘﺎﺋﺮ( .ﺛـ ــﻢ ﺣﻣﻟـ ــﺖ
اﻠﻛـﺘـﺐ إﻠﻴﻬــﺎ ﻤــﻦ ﺧـﺰاﺋﻦ اﻠﻗﺼــﻮر اﻠﻣﻌﻣــﻮرة )ﻘﺼــﻮر اﻠﻔــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ( ،وﺣﺼــﻞ
ٔ
ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــﻦ ﺧ ـﺰاﺋﻦ ٔاﻤﻴ ــﺮ اﻠﻣ ــﺆﻤﻨﻴﻦ اﻠﺤــﺎﻜﻢ ﺑ ــﺎﻤﺮ ﷲ ﻤــﻦ اﻠﻛـﺘــﺐ اﻠﺘ ــﻲ ٔاﻤــﺮ
ٓ
ﺑﺤﻣﻟﻬــﺎ ﻤــﻦ ﺴــﺎﺋﺮ اﻠﻌﻟــﻮم واﻻداب واﻠﺨﻄ ــﻮط اﻠﻣﻨﺳــﻮﺑﺔ ،ﻤــﺎ ﻠــﻢ ﻳــﺮ ﻤﺜﻟ ــﻪ
ٔ
ﻤﺟﺘﻣﻌـ ًـﺎ ﻻﺣــﺪ ﻘــﻂ ﻤــﻦ اﻠﻣﻟــﻮك .وﺠﻌــﻞ ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻳﺤﺘــﺎج اﻠﻨــﺎس إﻠﻴــﻪ ﻤــﻦ
ٔ
ٔ
اﻻﻘ ــﻼم واﻠ ــﻮرق واﻠﻣﺤ ــﺎﺑﺮ ،واﻘ ــﻴﻢ ﻠﻬ ــﺎ ﻘ ــﻮام وﺧ ــﺪام وﻓﺮاﺸ ــﻮن وﻏﻴ ــﺮﻫﻢ،
ٔ
رﺴ ــﻣﻮا ﺑﺨ ــﺪﻤﺘﻬﺎ )اي ﻋﻴﻨ ــﻮا وﻜﻟﻔ ــﻮا ﺑﺨﺪﻤ ــﺔ دار اﻠﺤﻛﻣ ــﺔ( ،وﺠﻟ ــﺲ ﻓﻴﻬ ــﺎ
ٔ
اﻠﻗ ـ ـﺮاء ،واﻠﻔﻗﻬ ـ ــﺎء ،واﻠﻣﻨﺟﻣ ـ ــﻮن )ﻋﻟﻣ ـ ــﺎء اﻠﻔﻟ ـ ــﻚ( ،واﻠﻨﺤ ـ ــﺎﻩ ،واﺻ ـ ــﺤﺎب
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻟﻐ ــﺔ ،واﻻﻃﺒ ــﺎء .واﺠ ــﺮى ﻋﻟ ــﻰ ﻤـ ــﻦ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻤ ــﻦ اﻠﺨ ــﺪام واﻠﻔﻗﻬـ ــﺎء اﻻرزاق
ٔ ٔ
ٔ
اﻠﺳ ــﻨﻴﺔ ،واﺑ ــﻴﺢ دﺧﻮﻠﻬ ــﺎ ﻠﺳ ــﺎﺋﺮ اﻠﻨ ــﺎس )اي ان اﻠﻗـ ـﺮاءة واﻠﺜﻗﺎﻓ ــﺔ واﻠﻌﻟ ــﻢ
ﻠﻟﺟﻣﻴــﻊ( ﻓﻮﻓــﺪوا إﻠﻴﻬــﺎ ﻋﻟــﻰ اﺧــﺘﻼف ﻃﺒﻗــﺎﺗﻬﻢ ﻓﻣــﻨﻬﻢ ﻤــﻦ ﻳﺤﻀــﺮ ﻠﻗ ـﺮاءة
) (١٠
اﻠﻛـﺘﺐ ،وﻤﻨﻬﻢ ﻤﻦ ﻳﺤﻀﺮ ﻠﻟﻨﺳﺦ ،وﻤﻨﻬﻢ ﻤﻦ ﻳﺤﻀﺮ ﻠﻟﺘﻌﻟﻢ.
ٔ
وﻳﻗﻮل ﺠﻮرﺠﻲ زﻳﺪان :وإﻠـﻰ ﺠﺎﻧـﺐ ﻫـﺬا ﻓﻗـﺪ ٔاﺑـﺎح )اﻠﺤـﺎﻜﻢ ﺑـﺎﻤﺮ ﷲ
اﻠﻔـ ــﺎﻃﻣﻲ( اﻠﻣﻨـ ــﺎﻇﺮة ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻣﺘـ ــﺮددﻳﻦ إﻠـ ــﻰ )ﻋﻟـ ــﻰ( دار اﻠﺤﻛﻣـ ــﺔ ،ﻓﻛـ ــﺎﻧﻮا
ﻳﻌﻗــﺪون اﻻﺠﺘﻣﺎﻋــﺎت ﻫﻨــﺎك ،وﺗﻗــﻮم اﻠﻣﻨــﺎﻇﺮات وﻘــﺪ ﻳﻔﻀــﻲ اﻠﺟــﺪال إﻠــﻰ
) (١١
اﻠﺨﺼﺎم.
وﻧﻌﺘﻗﺪ ٔان )اﻠﺤﺎﻜﻢ ( ٔاﺑﺎح اﻠﻨﻗﺎش ،واﻠﺤـﻮار ،واﻠﺘﻌﺒﻴـﺮ ﻋـﻦ اﻠـ ٔﺮاي
ٔ ٓ
واﻠـﺮاي اﻻﺧـﺮ ،وإﻋـﻼن وﺠﻬـﺎت اﻠﻨﻈـﺮ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔــﺔ ،وﻜـﺎن ذﻠـﻚ ﻜﻟـﻪ ﻳـﺘﻢ ﻓــﻲ
ﻤﻛــﺎن ﺑﻌﻴــﺪ ﻤﺳــﺘﻗﻞ ﻋــﻦ ﻘﺎﻋــﺔ اﻠﻣﻄﺎﻠﻌــﺔ واﻠﻗ ـﺮاءة ﺑــﺪار اﻠﺤﻛﻣــﺔ ،واﻠﺘ ــﻲ
ٔ
ﻳﺟ ـ ـ ــﺐ ان ﻳﺘ ـ ـ ــﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬ ـ ـ ــﺎ اﻠﻬ ـ ـ ــﺪوء اﻠﺘ ـ ـ ــﺎم واﻠﻛﺎﻤ ـ ـ ــﻞ ﻠﻟﻗ ـ ـ ـ ـﺮاء واﻠﺒ ـ ـ ــﺎﺣﺜﻴﻦ
واﻠﻣﻄــﺎﻠﻌﻴﻦ ،وﻻ ﻧﻌﺘﻗــﺪ ٔان اﻠﺤــﻮار ﻓــﻲ اﻠﻣﻛـﺘﺒــﺔ ﻜــﺎن ﻳــﺆدي إﻠــﻰ اﻠﻟﺟــﺎج
ٔ
واﻠﺨﺼﺎم ،ﻜﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺠﻮرﺠﻲ زﻳﺪان ،ﻓﺎﻫـﻞ اﻠﻌﻟـﻢ واﻠﻔﻛـﺮ ٔاﺴـﻣﻰ ﻤـﻦ ٔان
ٔ
ﻳﻗﻌ ــﻮا ﻓ ــﻲ اﻠﺨﺼ ــﺎم ٔاو اﻠﻟﺟ ــﺎج ﻋﻨ ــﺪﻤﺎ ﻳﺘﺤ ــﺎورون ،ﻓ ــﺎﻠﺨﻼف ﻓ ــﻲ اﻠـ ـﺮاي ﻻ
ﻳﻔﺳــﺪ ﻠﻟــﻮد ﻘﻀــﻴﺔ ،وﻤــﺎ ٔاﺠﻣــﻞ ٔان ﻳﻛــﻮن اﻠﺤــﻮار ﺑــﺎﻠﺘﻲ ﻫــﻲ ٔاﺣﺳــﻦ ،ﻜﻣــﺎ
ﻋﻟﻣﻨــﺎ اﻹﺴــﻼم اﻠﺤﻨﻴــﻒ ،وﻫــﺪف ٔاي ﺣــﻮار ﻫــﻮ اﻠﻮﺻــﻮل إﻠــﻰ اﻠﺤﻗﻴﻗــﺔ اﻠﺘــﻲ
ﻫﻲ ﻠﺐ اﻠﺒﺤﺚ اﻠﻌﻟﻣﻲ ،واﻠﺤﻮار اﻠﻔﻛﺮي.
ٔ
وﻳﻗـﻮل ﻠﻨــﺎ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ :ﻠﻗـﺪ ﻇﻟــﺖ دار اﻠﺤﻛﻣــﺔ ﻤﻔﺘﻮﺣـﺔ اﻻﺑــﻮاب ﺣﺘــﻰ
ٔ
ٔاواﺋ ــﻞ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺳ ــﺎدس اﻠﻬﺟ ــﺮي ،ﺛ ــﻢ اﻜـﺘﺷ ــﻒ اﻠ ــﻮزﻳﺮ اﻻﻓﻀ ــﻞ ﺑ ــﻦ ﺑ ــﺪر
اﻠﺟﻣﺎﻠﻲ ،اﻠﺬي ﻜﺎن وزﻳـ ًﺮا ﻠﻟﻣﺳﺘﻨﺼـﺮ اﻠﻔـﺎﻃﻣﻲ ﺑﻌـﺪ ﻤـﻮت واﻠـﺪﻩ ،واﺴـﺘﻣﺮ
ﻓــﻲ اﻠــﻮزارة ﺑﻌــﺪ ﻤــﻮت اﻠﻣﺳﺘﻨﺼــﺮ ،وﺑﻗــﻲ ﺑﻌــﺪ ﻤــﻮت اﻠﻣﺳــﺘﻌﻟﻲ اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻲ
ٔ
ﺣﺘـﻰ اﻏﺘﻴـﻞ ﺴـﻨﺔ  ٥١٥ﻫ ـ .اﻜـﺘﺷـﻒ اﻠـﻮزﻳﺮ اﻻﻓﻀـﻞ ٔان ﺠﻣﺎﻋـﺔ ﻤـﻦ اﻠﻨـﺎس
ٔ
ﻳﺳﺘﻔﻴﺪون ﻤـﻦ دار اﻠﺤﻛﻣـﺔ ،وﻳﺳﺘﻔﺳـﺪون ﻋﻗـﻮل اﻠﻨـﺎس ،ﻓﻴـﺎوون إﻠﻴﻬـﺎ،
وﻳﺘﺨــﺬون ﻤﻨﻬ ــﺎ ﻤﻛﺎﻧ ـ ًـﺎ ﻠﻟﺪﻋﺎﻳ ــﺔ ﻠﻣــﺬاﻫﺒﻬﻢ اﻠﻬﺪاﻤ ــﺔٔ ،واﻓﻛــﺎرﻫﻢ اﻠﻣﺘﻄﺮﻓ ــﺔ
ٔ
ﻏﻴﺮ اﻠﻮﺴﻄﻴﺔ ،ﻓـﺎﻤﺮ ﺑـﺈﻏﻼق دار اﻠﺤﻛﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻠﺤـﺎل .ﺛـﻢ ﺗـﻢ اﻋﺘﻗـﺎل زﻋـﻴﻢ
ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺟﻣﺎﻋ ــﺔ ،اﻠ ــﺬي ﻜ ــﺎن ﻳﺘﺨ ــﺬ ﻤ ــﻦ دار اﻠﺤﻛﻣ ــﺔ ﻤﻛﺎﻧ ـ ًـﺎ ﻠﻨﺷ ــﺮ ٔاﻓﻛ ــﺎرﻩ
اﻠﻬﺪاﻤــﺔ ،وﻜــﺎن ﻳــﺪﻋﻰ )ﺑﺮﻜ ـﺎت( ،وﻠﻛــﻦ ﻫــﺬا اﻠﻣﺘﻣــﺮد اﺧﺘﻔــﻰ ﻓــﻲ اﻠﺤــﺎل،
ٔ
وﻠﻢ ﻳﺳﺘﻄﻊ اﻠﻮزﻳﺮ اﻻﻓﻀﻞ ٔان ﻳﻗﺒﺾ ﻋﻟﻴﻪ.

ٓ
ٔ
ٔ
وﻠﻣــﺎ ﺗــﻮﻓﻰ اﻻﻓﻀــﻞ اﻤــﺮ اﻠﺨﻟﻴﻔــﺔ اﻻﻤــﺮ ﺑــﻦ اﻠﻣﺳــﺘﻌﻟﻲ ٥٢٤ - ٤٩٥
ٔ
ً
ﻤﺼﻟﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺴـﻨﺔ  ٥١٩ﻫــ ،ﺑﺮﻋﺎﻳـﺔ
ﻫـ ،وزﻳﺮﻩ ﻤﺎﻤﻮن اﻠﺒﻄﺎﺋﺤﻲ ،اﻠﺬي ﻘﺘﻞ
ٔ
دار اﻠﺤﻛﻣــﺔ وﻓﺘﺤﻬــﺎ ﻋﻟــﻰ اﻻوﺿــﺎع اﻠﺷــﺮﻋﻴﺔ (١٢).وﻓــﻲ ٔراﻳﻨــﺎ ٔان إﻏــﻼق ٔاي
ٔ
ٓ
ﻤﺆﺴﺳــﺔ ﻋﻟﻣﻴــﺔ ﻻ ﻳﺤــﻞ ﻤﺷــﻛﻟﺔ اﻻراء ٔاو اﻻﻓﻛــﺎر اﻠﻣﺘﻄﺮﻓــﺔ ،وﻠﻛــﻦ ﻳﺟــﺐ
ﻤﻮاﺠﻬــﺔ اﻠﻔﻛــﺮ ﺑــﺎﻠﻔﻛﺮ ،واﻠﺤــﻮار ﺑــﺎﻠﺤﻮار ،ﻓﺎﻹﺴــﻼم دﻳــﻦ اﻠﻔﻛــﺮ اﻠﻣﻌﺘــﺪل
اﻠﻮﺴــﻄﻲ ،دﻳــﻦ اﻠﻌﻗــﻞ اﻠﻣﻔﺘــﻮح اﻠﻣﺳــﺘﻨﻴﺮ .ﻫــﺬا ،وﻘــﺪ ﻇﻟــﺖ دار اﻠﺤﻛﻣــﺔ
ٔ
ٔ
ﺗــﺆدي ﻋﻣﻟﻬــﺎ ﺣﺘــﻰ ﺗﻣﻛــﻦ اﻻﻤــﺮ ﻠﺼــﻼح اﻠــﺪﻳﻦ اﻻﻳــﻮﺑﻲ ﻓــﻲ ﻤﺼــﺮ ،ﻋﻨــﺪﻤﺎ
ﺿ ـﻌﻒ ٔاﻤــﺮ اﻠﻌﺎﺿ ــﺪ ﺑــﻦ ﻳﻮﺴ ــﻒ اﻠﺤ ــﺎﻓﻆ ) ٥٦٧ - ٥٥٥ﻫ ـ ـ( ٓاﺧ ــﺮ اﻠﺨﻟﻔ ــﺎء
اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ،ﻓﻬ ــﺪم ﺻ ــﻼح اﻠ ــﺪﻳﻦ دار اﻠﺤﻛﻣ ــﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴ ــﺔ ،وﺑﻨ ــﻰ ﻤﻛﺎﻧﻬ ــﺎ
) (١٣
ﻤﺪرﺴﺔ ﻠﻟﺷﺎﻓﻌﻴﺔ.
ٔ
ٔ ٔ
ﻧﻌﻢ ،اﻧﺷﺎ ﺻـﻼح اﻠـﺪﻳﻦ اﻻﻳـﻮﺑﻲ اﻠﻌﺪﻳـﺪ ﻤـﻦ اﻠﻣـﺪارس واﻠﻣﺳـﺎﺠﺪ
واﻠﺰواﻳــﺎ ﻓــﻲ ﻤﺼــﺮ واﻠﺷــﺎم ،وﻠﻛــﻦ ﻫﺪﻤــﻪ ﻠــﺪار اﻠﺤﻛﻣــﺔ ٔاﻤــﺮ ﻏﻴــﺮ ﻤﻗﺒــﻮل،
ﻜـﺎن ﻓــﻲ إﻤﻛﺎﻧــﻪ ٔان ﻳﻌﻴـﺪﻫﺎ إﻠــﻰ دورﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻧﺷـﺮ اﻠﻔﻛــﺮ اﻹﺴــﻼﻤﻲ اﻠﻣﺳــﺘﻨﻴﺮ
اﻠﻣﻌﺘ ــﺪل ،إﻠ ــﻰ دورﻫ ــﺎ ﻜﻣﺆﺴﺳ ــﺔ ﻋﻟﻣﻴ ــﺔ  /ﺗﻌﻟﻴﻣﻴ ــﺔ  /ﺛﻗﺎﻓﻴ ــﺔ  /ﺗﺮﺑﻮﻳـ ــﺔ،
ٔ ٔ
ﻳﺆﻤﻬــﺎ ﺠﻣﻴ ــﻊ ﻤﺤﺒ ــﻲ اﻠﻔﻛ ــﺮ واﻠﻌﻟ ــﻢ واﻠﺜﻗﺎﻓ ــﺔ ،اﻤــﺎ ان ﻳﻬ ــﺪﻤﻬﺎ ،ﻓﻬ ــﺬا ﻏﻴ ــﺮ
ٓ
ﻤﻗﺒــﻮل ،ﻓﺎﻹﺴــﻼم دﻳــﻦ اﻠﺘﻌﺪدﻳ ــﺔ ،واﻠﺤــﻮار ،وﻘﺒ ــﻮل اﻻﺧﺮـ ـ ٔاﻻ ﻳــﻮاﻓﻗﻨﻲ
اﻠﻗﺎرئ اﻠﻛﺮﻳﻢ ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ؟.
ٔ
ـﻮر ٔ
إن إﻧﺷــﺎء اﻠﺤــﺎﻜﻢ ﺑــﺎﻤﺮ ﷲ اﻠﻔــﺎﻃﻣﻲ ،ﻤﻨﺼـ اﺑــﻮ ﻋﻟــﻲ ،اﻠﻣﻔﻗــﻮد
ﺴ ــﻨﺔ  ٤١١ﻫ ــ ،ﺑﺟﺒ ــﻞ اﻠﻣﻗﻄ ــﻢ ،ﺠﻨ ــﻮب ﻤﺼــﺮ ،ﻠ ــﺪار اﻠﺤﻛﻣ ــﺔ ﻜﻣﺆﺴﺳ ــﺔ
ﺛﻗﺎﻓﻴــﺔ ﺴــﻨﺔ  ٣٩٥ﻫ ــ ،ﻳﻀــﻌﻪ ﺑﺤــﻖ ﻓــﻲ اﻠﻗﻣــﺔ ﻤــﻦ اﻠﻣﻔﻛــﺮﻳﻦ اﻠﻣﺜﻗﻔــﻴﻦ،
ﺣﻴــﺚ ﻘــﺎم ﺑﺈﻧﺷــﺎء ﻫــﺬﻩ اﻠــﺪار ،وﻫــﻮ ﻓــﻲ اﻠﻌﺷــﺮﻳﻦ ﻤــﻦ ﻋﻣــﺮﻩ ،وﻜﺎﻧــﺖ ﺗﻌــﺪ
ﺑﺤــﻖ ﻤﺮﻜ ـ ًﺰا ﻋﻟﻣﻴـ ًـﺎ ﺛﻗﺎﻓﻴـ ًـﺎ ﻋــﺎﻠﻲ اﻠﻣﺳــﺘﻮى ،ﺠﻣــﻊ ﻠــﻪ اﻠﺤــﺎﻜﻢ ﺧﻴــﺮة اﻠﻌﻟﻣــﺎء
ٓ
ﻓ ــﻲ ﺴ ــﺎﺋﺮ اﻠﻌﻟ ــﻮم واﻠﻔﻨ ــﻮن واﻻدابٔ ،واﺠ ــﺮى ﻋﻟ ــﻴﻬﻢ اﻠﻣﺮﺗﺒ ــﺎت اﻠﻛﺒﻴ ــﺮة،
ٔ
وﻫﻴــﺎ ﻠﻬــﻢ ﺠﻣﻴــﻊ اﻠﻮﺴــﺎﺋﻞ ﻤــﻦ ٔاﺠــﻞ ٔان ﻳﺘﻔﺮﻏــﻮا ﺗﻣﺎﻤـ ًـﺎ ﻠﻟﺒﺤــﺚ واﻠﺪراﺴــﺔ
ٔ
واﻠﺘﺎﻠﻴﻒ.
وﻋﻟﻴﻪ ﻧﺟﺪﻩ ﻘـﺪ ٔاﻠﺤـﻖ ﺑـﺪار اﻠﺤﻛﻣـﺔ ﻤﻛـﺘﺒـﺔ ﻋﻈﻴﻣـﺔ ﻓﺨﻣـﺔ ﺿـﺨﻣﺔ
ٔ
ﺣــﻮت ﻤ ــﺎ ﻠ ــﻢ ﻳﺟﺘﻣ ــﻊ ﻤﺜﻟــﻪ ﻓ ــﻲ ﻤﻛـﺘﺒ ــﺔ ٔاﺧ ــﺮى ﻓــﻲ ذﻠ ــﻚ اﻠﻌﻬ ــﺪ ،ﻜﻣــﺎ ﻫﻴ ــﺎ
ٔ
اﻠﺤﺎﻜﻢ ﺑﺎﻤﺮ ﷲ اﻠﻔـﺎﻃﻣﻲ ﻠﻟﻣﻟﺘﺤﻗـﻴﻦ ﺑـﺪار اﻠﺤﻛﻣـﺔ ﻤـﻦ ﻃـﻼب وﻤﻄـﺎﻠﻌﻴﻦ
ٔ
ودارﺴـﻴﻦ وﺑـﺎﺣﺜﻴﻦ ٔارزاﻘ ًـﺎ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ،ووﺿـﻊ ﺗﺤـﺖ ﺗﺼـﺮﻓﻬﻢ اﻻوراق واﻠﻣــﺪاد،
ﻓﻮرﺛــﺖ دار اﻠﺤﻛﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻗــﺎﻫﺮة ،ﺑــﺬﻠﻚ ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻠﺒﻴــﺖ اﻠﺤﻛﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻐــﺪاد
اﻠﻌﺒﺎﺴــﻴﺔ ) واﻠﺘــﻲ ٔاﺴﺳــﻬﺎ ﻫــﺎرون اﻠﺮﺸــﻴﺪ ،ووﺿــﻌﻬﺎ ﻓــﻲ اﻠــﺬروة ﻤــﻦ اﻠﻣﺟــﺪ
ٔ
اﻠﻌﻟﻣــﻲ واﻠﺜﻗــﺎﻓﻲ اﺑﻨــﻪ اﻠﻣــﺎﻤﻮن اﻠﻌﺒﺎﺴــﻲ( ،ﻤــﻦ ﻧﺷــﺎط ﻋﻟﻣــﻲ زاﺧــﺮ ،وزاد
ﻋﻟﻴﻪ اﻠﻛـﺜﻴﺮ واﻠﻛـﺜﻴﺮ.
ٔ
ٔ
ٔ
وﻳﻣﻛ ــﻦ ﻠﻨ ــﺎ اﻠﻗ ــﻮل ان اﻠﺤ ــﺎﻜﻢ ﺑ ــﺎﻤﺮ ﷲ اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻲ ﻠﻣ ــﺎ ﻳ ــﺎس ﻜ ــﻞ
ٔ
ٔ
اﻠﻴــﺎس ﻤــﻦ إﺻــﻼح ٔاﺣــﻮال اﻠﺪراﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻻزﻫــﺮ اﻠﺷــﺮﻳﻒ ٓاﻧــﺬاك ﺗﺮﻜــﻪ ﻓ ــﻲ
ٔ
دراﺴ ــﺘﻪ اﻠﻣﺬﻫﺒﻴـ ــﺔ اﻠﻣﺘﻌﺼ ــﺒﺔٔ ،واﻧﺷ ــﺎ دار اﻠﺤﻛﻣ ــﺔ ﻤ ــﻦ ٔاﺠ ــﻞ ٔان ﺗﺨ ــﺪم
ٔ
اﻠﻌﻟﻢ واﻠﻔﻛـﺮ واﻠﺜﻗﺎﻓـﺔ ﺑـﺪون ٔاي ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻤـﺬﻫﺒﻲ ٔاو ﺴﻴﺎﺴـﻲ .إن ﻫـﺬا اﻠﺮﺠـﻞ-
ٔ
اﻠﺤ ــﺎﻜﻢ ﺑ ــﺎﻤﺮ ﷲ اﻠﻔ ــﺎﻃﻣﻲ -ﻓ ــﻲ ﺣﺎﺠ ــﺔ إﻠ ــﻰ دراﺴ ــﺔ واﻋﻴ ــﺔ ﺗﻨﺼ ــﻔﻪ ﺣ ــﻖ
اﻹﻧﺼــﺎف ،وﺗﺒــﺮز ﺑﺟــﻼء دورﻩ اﻠﺜﻗــﺎﻓﻲ واﻠﺤﻀــﺎري اﻠــﺬي ﻘــﺎم ﺑــﻪ ﻤــﻦ ٔاﺠــﻞ
ﺧﺪﻤـﺔ ﻓﻛﺮﻧــﺎ اﻹﺴــﻼﻤﻲ اﻠﻮﺴــﻄﻲ اﻠﻣﻌﺘــﺪل ،رﻏــﻢ ﻜــﻞ ﻤــﺎ ﻘﻴــﻞ ﻋﻨــﻪ ،ورﻏــﻢ
اﻠﺤﺪﻳﺚ اﻠﻄﻮﻳﻞ اﻠﺬي ﺗﺤﺪﺛﻪ ٔاﻫـﻞ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ ﻋﻨـﻪ ،وﻘـﻮﻠﻬﻢ ﺑﺟﻨﻮﻧـﻪ وﺸـﺬوذ
ٔ ٔ
ﺗﺼـﺮﻓﺎﺗﻪ .ﻠـﺬﻠﻚ ﻓﻗـﺪ ٓان اﻻوان ﻻن ﻧﻌﻴـﺪ دراﺴــﺔ ﻫـﺬا اﻠﺮﺠـﻞ دراﺴـﺔ ﻋﻟﻣﻴــﺔ
ﻤﻨﻬﺟﻴﺔ ﺠﺎدة ﻤﺘﺟﺮدة ،وﻧﻗـﻮل ﻫﻨـﺎ :ﻋﻟﻴﻨـﺎ ٔان ﻧﻗـﻮم ﺑـﺬﻠﻚ ،دون ٔان ﻳﻗـﻮل
ٔ
ﻘﺎﺋﻞ :إﻧﻨﺎ ﻤﻦ ٔاﻫﻞ اﻠﺳﻨﺔ ،ﻓﻣﺎ ﺸﺎﻧﻨﺎ ﺑﻬﺬا اﻠﺮﺠﻞ؟
اﻠﻮاﻘــﻊ ٔان اﻹﺴــﻼم ﻻ ﻳﻌــﺮف اﻠﻣﺬﻫﺒﻴــﺔ ٔاو اﻠﺘﻌﺼــﺐ ٔاو اﻠﻄﺎﺋـﻔﻴــﺔ ٔاو
اﻠﻌﺮﻘﻴــﺔ ،ﻓﻗــﺪ ﻧﺨﺘﻟــﻒ ﻤــﻊ ﺑﻌــﺾ ٔاﻓﻛــﺎر اﻠﻔــﻮاﻃﻢ اﻠﺷــﻴﻌﻴﺔ ،وﻠﻛــﻦ ﻫــﺬا ﻻ
ﻳﻣﻨــﻊ اﻠﺒﺎﺣــﺚ اﻠﻣﻨﺼــﻒ ﻤــﻦ ٔان ﻳﻌﻄــﻲ ﻜــﻞ ﺸﺨﺼــﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻨــﺎ
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٦٤

ﻣﻘﺎﻻت

اﻹﺴـ ــﻼﻤﻲ ﺣﻗﻬ ـ ــﺎ ﻤـ ــﻦ اﻹﻧﺼ ـ ــﺎف ﻧﻈﻴ ـ ــﺮ ﻤـ ــﺎ ﻘﺪﻤﺘ ـ ــﻪ ﻤـ ــﻦ إﻧﺟ ـ ــﺎزات ﺛﻗﺎﻓﻴ ـ ــﺔ
ٔ
وﺣﻀﺎرﻳﺔ اﻓﺎدت ﻓﻚرﻧﺎ اﻹﺴﻼﻤﻲ.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
ٔ
 ١ـ اﺑﻦ اﻻﺛﻴﺮ ،اﻠﻛﺎﻤﻞ ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ،ﻃﺒﻌﺔ ﻠﻴﺪن اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳﺔ١٨٥١ ،م، ٢٩ / ٨ ،
ﻤﻊ ﺗﺼﺮف وإﺿﺎﻓﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻤﻦ ﺠﺎﻧﺒﻨﺎ.
ٔ
ٔ
 ٢ـ اﻠﺮﺑﻌﺎت ﺠﻣﻊ رﺑﻌﺔ ،وﻫﻲ ﺻﻨﺪوق ﻓﻴﻪ اﺠﺰاء اﻠﻣﺼﺤﻒ اﻠﺷﺮﻳﻒ ،وﻓﻲ اﻻﻏﻟﺐ
ٔاﻧﻬﺎ ﻜﻟﻣﺔ ﻤﻮﻠﺪة.
 ٣ـ ﻧﺮاﺠﻊ :اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي ،اﻠﺨﻄﻂ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ١١٧٠ ،ﻫـ  ، ٤٠٨ / ١ ،وﻜﺬﻠﻚٔ :اﺑﻮ
ﺸﺎﻤﻪ ،اﻠﺮوﺿﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٔاﺧﺒﺎر اﻠﺪوﻠﺘﻴﻦ اﻠﻨﻮرﻳﺔ واﻠﺼﻼﺣﻴﺔ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ١٢٨٧ ،ﻫـ ١ ،
 ،٢٠٠ /ﺣﻴﺚ ذﻜﺮ ٔاﺑﻮ ﺸﺎﻤﻪ ٔان ﺧﺰاﻧﺔ ﻜـﺘﺐ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﺣﻮت  ١٢٢٠ﻧﺳﺨﺔ ﻜﺎﻤﻟﺔ
ﻤﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻄﺒﺮي.
 ٤ـ ٔاﺑﻮ ﺸﺎﻤﻪ ،اﻠﺮوﺿﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٔاﺧﺒﺎر اﻠﺪوﻠﺘﻴﻦ اﻠﻨﻮرﻳﺔ واﻠﺼﻼﺣﻴﺔ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة١٢٨٧ ،
ﻫـ .٢٠٠ / ١ ،
 ٥ـ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي ،اﻠﺨﻄﻂ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ١١٧٠ ،ﻫـ  ، ٤٠٩ / ١ ،ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻤﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ.
 ٦ـ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي ،اﻠﺨﻄﻂ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ١١٧٠ ،ﻫـ  ،ﻧﻔﺲ اﻠﺼﻔﺤﺔ وﻧﻔﺲ اﻠﺟﺰء اﻠﻣﺷﺎر
ﻠﻪ ﻓﻲ اﻠﻬﺎﻤﺶ اﻠﺳﺎﺑﻖ.
 ٧ـ ﻧﺮاﺠﻊٔ :اﺑﻮ ﺸﺎﻤﺔ ،اﻠﺮوﺿﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٔاﺧﺒﺎر اﻠﺪوﻠﺘﻴﻦ اﻠﻨﻮرﻳﺔ واﻠﺼﻼﺣﻴﺔ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة
 ١٢٨٧ﻫـ  ٢٠٠ / ١ ،وﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،وﻜﺬﻠﻚ :اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي ،اﻠﺨﻄﻂ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ١١٧٠ ،ﻫـ
.٤٠٩ / ١ ،
 ٨ـ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي ،اﻠﺨﻄﻂ  ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ١١٧٠ ،ﻫـ  ، ٤٩ / ١ ،ﺑﺘﺼﺮف ﻤﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ـ
وﻜﺬﻠﻚ :ﺴﺘﺎﻧﻟﻲ ﻻن ﺑﻮل ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﻮر اﻠﻮﺴﻄﻰ ،ﻠﻨﺪن١٩٠١ ،م  ،ص
.١٤٩
ٔ
 ٩ـ ٔاﺑﻮ ﺸﺎﻤﻪ ،اﻠﺮوﺿﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﺧﺒﺎر اﻠﺪوﻠﺘﻴﻦ اﻠﻨﻮرﻳﺔ واﻠﺼﻼﺣﻴﺔ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ١٢٨٧ه
٢٦٧ / ١ ،ـ وﻜﺬﻠﻚ :اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي ،اﻠﺨﻄﻂ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ١١٧٠ ،ﻫـ ٤٠٩ / ١ ،ـ ٔوا ً
ﻳﻀﺎ:
ٔاﺣﻣﺪ ﺸﻟﺒﻲ ،اﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻠﺘﻌﻟﻴﻢ ﻓﻲ اﻠﻔﻛﺮ اﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ،
اﻠﻗﺎﻫﺮة١٩٨٧ ،م ،ص  ١٩٧وﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺑﺘﺼﺮف ﻤﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ.
 ١٠ـ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي ،اﻠﺨﻄﻂ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ١١٧٠ ،ﻫـ ٤٥٨ / ١ ،ـ ،٣٤٢ / ٢ ،٤٥٩
ﺑﺘﺼﺮف ﻤﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ.
 ١١ـ ﺠﻮرﺠﻲ زﻳﺪان ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺘﻣﺪن اﻹﺴﻼﻤﻲ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ١٩٠٣ ،م ،٢١٠ / ٣ ،
ﺑﺘﺼﺮف.
 ١٢ـ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي ،اﻠﺨﻄﻂ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ١١٧٠ ،ﻫـ ـ  ،٤٥٩ / ١ﺑﺘﺼﺮف ﻤﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ.
 ١٣ـ اﺑﻦ ﺧﻟﺪون ،اﻠﻌﺒﺮ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ١٢٨٤ ،ﻫـ  ،٧٩ / ٤ ،ﺑﺘﺼﺮف ﻤﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ.
--------------------------------------

واﻟﺑﺎﺣــث ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ وﺗﻘﻧﯾــﺎت اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ ،وﻫــو اﻟﻣﺟــﺎل
اﻟ ــذي ﯾﻌ ــﺎﻧﻲ ﻓﯾ ــﻪ اﻟﺑﺎﺣ ــث ،إذ اﻟﺿـ ــﻌف ﻓﯾ ــﻪ ﯾﻌﯾ ــق ﻣ ــن ﺑﻠـ ــوغ

ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة .اﻓﺗﺗﺢ اﻟﻣﻌﻬد رﺳـﻣﯾﺎ ﻓـﻲ ﯾـوم اﻟﺧﻣـﯾس

 ٣ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ١٤٢٦ﻫـ اﻟﻣواﻓق ﻟـ  ٢ﻣﺎﯾو ٢٠٠٧م.

ﯾﻌﺗﻣــد اﻟﻣﻌﻬــد ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻧﯾــﺎت ﺑﺣــوث اﻟﻔﻌــل ،اﻟذاﺗﯾــﺔ ،اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ،
اﻟﺑﺣــث اﻟﻣﻛﺗﺑــﻲ وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣ ــن اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻣرﻛ ـزة ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺎﺣ ــث

وﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟﻪ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ .ﻛﻣـﺎ ﯾﺗﻌﺎﻗـد اﻟﻣﻌﻬـد ﻣـﻊ
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟـدﻛﺎﺗرة واﻷﺳـﺎﺗذة ﻣـن ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾـﺔ،

اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟدوﻟﯾﺔ .وﯾﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ:

 ﺗﻧظــﯾم ﻣﺣﺎﺿ ـرات وﻧــدوات ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ،
وﺷﺗﻰ ﺣﻘول اﻟﻣﻌرﻓﺔ.

 ﺗــوﻓﯾر اﻟــدﻋم اﻟﻣﻼﺋــم ﻟﻣــن ﯾﺗﻔــرغ ﻟﻠﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ :اﻟوﺳــﺎﺋل،
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ،اﻟدﻋم اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ،اﻟﺗوﺟﯾﻪ.

 ﺗﺧﺻـ ــﯾص ﺳـ ــﺎﻋﺎت ﻟﻼﺳﺗﺷـ ــﺎرات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـ ــﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾـ ــﺔ ،ﻣـ ــﻊ
أﺳﺎﺗذة ودﻛﺎﺗرة ذوي ﺧﺑرة ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ.

 ﺗﻧظــﯾم دواﺋــر ﻟﻠﻧﻘــﺎش  community of scholarsﻓــﻲ
اﻹﺷﻛﺎﻻت واﻷطروﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.

ﺷروط اﻟﻘﺑول:

أن ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺣث ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﻬﺎ،
أو دﺑﻠــوم ﻣﻬﻧــدس أو ﻣــﺎ ﯾﻌﺎدﻟــﻪ ﻣــن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺗﺧﺻﺻــﺎت ،ﻛﻣــﺎ

ﯾﺗم دراﺳﺔ ﻣﻠف اﻟﺗرﺷﺢ ٕواﺟراء ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻻﻟﺗﺣﺎق.

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ

ﺣﻲ ﻗﻌﻠول رﻗم ،٦٦٥:ﺑرج اﻟﺑﺣري ،اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲalmanahidj@veecos.net :





اﻟﻬﺎﺗف٢١٣ (٠) ٢١ ٨٧٤ ٥٥٨ :

اﻟﻔﺎﻛس٢١٣ (٠) ٢١ ٨٧٤ ٥٥١ :

اﻟﺟوال٢١٣ (٠) ٦٦٥ ٩٨٢ ٤١٣ :

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺒﻊ

ٔ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﺴﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ:
اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ  ٢٨ﻜ ً
ـﺘﺎﺑﺎ ﻤﻨﺷﻮ ًرا ﻤﺎﺑﻴﻦ ﻤﺆﻠﻒ وﻤﺤﻗﻖ وﻤﻌﺪ ،ﻤﻨﻬﺎ :
 اﻹﺴ ــﻼم واﻠﺘﻨﻣﻴـ ــﺔ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴ ــﺔ ،اﻠﻬﻴﺌ ــﺔ اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤـ ــﺔ
ﻠﻟﻛـﺘﺎب ،اﻠﻗﺎﻫﺮة.١٩٨٥ ،
ٔ
 اﻠﻣﺪﻧﻴﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻧﻈﺮات ﻓﻲ اﻻﺻـﻮل واﻠﺘﻄـﻮر،
اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب ،اﻠﻗﺎﻫﺮة.١٩٨٧ ،
 ﻤﺆرﺧﻮن ﻤﺼﺮﻳﻮن ﻤﻦ ﻋﺼﺮ اﻠﻣﻮﺴﻮﻋﺎت ،اﻠﻬﻴﺌﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ
اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻟﻛـﺘﺎب ،اﻠﻗﺎﻫﺮة.٢٠٠١ ،
 ﻤﻌﺟــﻢ اﻠﻣ ــﺆرﺧﻴﻦ اﻠﻣﺳ ــﻟﻣﻴﻦ ﺣﺘ ــﻰ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺨ ــﺎﻤﺲ ﻋﺷ ــﺮ
اﻠﻬﺟﺮي ،دار اﻠﻛـﺘﺐ اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.١٩٩١ ،
 ﻤﻌﺟﻢ اﻠﻣﻌﺎﺠﻢ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻠﺟﻴﻞ ،ﺑﻴﺮوت.١٩٩٠ ،

ﻣﻌﻬد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺣﺛﯾﺔ ﺣرة ،ﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺗﺄﻫﯾـل اﻟطﺎﻟـب

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٥

ﺗﻘــﺎرﻳــﺮ
ﻣﻘﺎﻻت

آرام
"ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺼﺪرﻫﺎ"

ٔ
ان ﻘﻔــﺰت إﻠ ــﻰ ﻤﻗﺪﻤ ــﺔ ذﻫﻨــﻲ ﻓﻛ ــﺮة ﻫ ــﺬا اﻠﻣﻮﺿــﻮع،
ٔ
ٔ
وﺛﻣ ـ ــﺔ ﻋﺷـ ـ ـﺮات اﻻﺴ ـ ــﺌﻟﺔ اﻠﺘ ـ ــﻲ اﺧ ـ ــﺬت ﺗﺘﻗ ـ ــﺎﻓﺰ ﻓ ـ ــﻲ
ٔ
ﻤﺨﻴﻟﺘــﻲ ،ﻜﺎﻧﻬــﺎ ﻏــﺰﻻن ﻓــﻲ إﺣــﺪى اﻠﻐﺎﺑــﺎت اﻠﺟﺒﻟﻴــﺔ
اﻠﺟﻣﻴﻟﺔ.
ورﻏ ــﻢ وﺠــﻮد اﻠﻌﺪﻳ ــﺪ ﻤــﻦ اﻠﻣﺼ ــﺎدر واﻠﻣﺮاﺠ ــﻊ اﻠﺘ ــﻲ ﺗﺤ ــﺪﺛﺖ ﻋ ــﻦ
ٓ
ﻤﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻫﺬا وﻫﻮ اﻻراﻤﻴـﻴﻦ ،ﺑﺤﻴـﺚ ﻳﻣﻛـﻦ اﻠﺮﺠـﻮع إﻠﻴﻬـﺎ واﻠﺤﺼـﻮل ﻋﻟـﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻹﺠﺎﺑــﺔ اﻠﻣﻄﻟﻮﺑــﺔ ،ﻓــﺈن ﺗﻟــﻚ اﻻﺴــﺌﻟﺔ ﺑﻗﻴــﺖ ﺗﻟــﺢ ﻋﻟــﻰ راﺴــﻲ ،ﺣﺘــﻰ واﻧــﺎ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻘﻟــﺐ ﺻــﻔﺤﺎت اﻠﻣﺮاﺠــﻊ .واﻠﻐﺮﻳــﺐ اﻧﻨــﻲ ﻜﻟﻣــﺎ ﻘ ـﺮات اﻠﻣﺰﻳــﺪ ﻤــﻦ اﻠﻛـﺘــﺐ
ٔ
ٔ
ﻜﻟﻣــﺎ ازدادت ﺗﻟــﻚ اﻻﺴــﺌﻟﺔ إﻠﺤﺎﺣـ ًـﺎ .وﺑﻌــﺪ ﻘﻟﻴــﻞ ﻤــﻦ اﻠﺘﻔﻛﻴــﺮ اﻜـﺘﺷــﻔﺖ ان
اﻠﺳ ـ ــﺒﺐ ﻓ ـ ــﻲ ذﻠ ـ ــﻚ اﻹﻠﺤ ـ ــﺎح ﻻ ﻳﻛﻣ ـ ــﻦ ﻓ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺪم اﻠﻌﺜ ـ ــﻮر ﻋﻟ ـ ــﻰ اﻠﺟ ـ ــﻮاب
اﻠﻣﻄﻟــﻮب ،ﺑﻗــﺪر ﻤــﺎ ﻳﻛﻣــﻦ ﻓــﻲ اﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻟــﻰ ذﻠــﻚ اﻠﺟــﻮاب .واﻜـﺘﺷــﻔﺖ
ٔ
ٔ ٔ
اﻜـﺜــﺮ ان اﻠﻣﺷــﻛﻟﺔ ازدادت ﺗﻌﻗﻴـ ًـﺪا ﻻﻧﻨــﻲ ﻋﺜــﺮت ﻋﻟــﻰ ﻏﻴــﺮ ﺠــﻮاب ﻓــﻲ ﻋــﺪة
ٔ
ٔ
ﻤﺼﺎدر وﻤﺮاﺠﻊٔ ،وا ً
ﺣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﺠـﻮاب ﻓـﻲ ﻤﺼـﺪر واﺣـﺪ .اﻻﻤـﺮ اﻠـﺬي ادﺧﻟﻨـﺎ
ٔ ٔ
ٔ
ﻓـﻲ ﺣــﻴﺺ ﺑــﻴﺺ ،وﺠﻌﻟﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻴـﺮة ﻤــﻦ اﻤﺮﻧــﺎ ﺑﺷــﺎن اي اﻹﺠﺎﺑــﺎت ﻧﺨﺘــﺎر.
وﺑﻌــﺪ ﺗﻔﻛﻴــﺮ ﻠــﻢ ﻧﺟــﺪ ٔاﻓﻀــﻞ ﻤــﻦ ﺗﻟــﻚ اﻠﻗﺎﻋــﺪة اﻠﻔﻗﻬﻴــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﻗــﻮل ﻋﻨــﺪﻤﺎ
ٔ
ﺗﺟﺪ اﻤﺎﻤﻚ ﻏﻴـﺮ ﻓﺘـﻮى ﺸـﺮﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﻘﻀـﻴﺔ ﻤـﺎ ،اﺧﺘـﺎر ﻤـﺎ ﻳﻄﻣـﺌﻦ إﻠﻴـﻪ ﻘﻟﺒـﻚ
ٔ
ﻤﻦ ﺗﻟﻚ اﻠﻔﺘﺎوى ،واﺗﺒﻊ ﻤﺎ ﺗﺮﺗﺎح إﻠﻴﻪ ﻧﻔﺳﻚ ﻤﻦ اﻠﻌﻟﻣﺎء اﻻﺠﻼء.
ٔ
وﻤــﺎ ﻓﻌﻟﻨــﺎﻩ ﻜــﺎن اﻘــﺮب إﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻠﺤﺎﻠــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﻋﻣــﺪﻧﺎ إﻠــﻰ وﺿــﻊ
ٔ
ﻤﻌﻈــﻢ اﻹﺠﺎﺑــﺎت ـ ـ إن ﻠــﻢ ﻳﻛــﻦ ﻜﻟﻬــﺎ ـ ـ ﻋــﻦ اﻻﺴــﺌﻟﺔ اﻠﺘــﻲ دارت ﻓــﻲ ذﻫﻨﻨــﺎ
ﻋﻨ ــﺪﻤﺎ ﺸ ــﺮﻋﻨﺎ ﻓ ــﻲ ﻜـﺘﺎﺑ ــﺔ ﻫ ــﺬا اﻠﻣﻮﺿ ــﻮع ،وﺗﺮﻜﻨ ــﺎ ﻠﻟﻗ ــﺎرئ اﻠﻛ ــﺮﻳﻢ اﺧﺘﻴ ــﺎر
)ﻤﺎ ﻳﻄﻣﺌﻦ إﻠﻴـﻪ ﻘﻟﺒـﻪ وﻳﻣﻴـﻞ ﻧﺤـﻮﻩ ﻋﻗﻟـﻪ( .وﻫـﺬا ﻻ ﻳﻣﻨـﻊ ﻤـﻦ ٔان ﻳﻛـﻮن ﻠﻨـﺎ
ٔ
ٔ
راﻳﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻤﻄــﺮوح .وﻜــﺎن اﻫــﻢ ﺴــﺆال ﺑــﺮز إﻠــﻰ اﻠﻈﻬــﻮر ،ﻫــﻮ ﻤــﺎ ﻤﻌﻨــﻰ
ٓ
ﻜﻟﻣـﺔ ٓارام وﻤـﻦ ٔاﻳــﻦ ﺠـﺎءت ﻫــﺬﻩ اﻠﺘﺳـﻣﻴﺔٔ ،اي ﻠﻣـﺎذا ﺴــﻣﻲ اﻻراﻤﻴـﻮن ﺑﻬــﺬا
ٔ
اﻻﺴﻢ ﺑﺎﻠﺬات دون ﻏﻴﺮﻩ ﻤﻦ اﻻﺴﻣﺎء؟

اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ

ﺧﻠﻴﻞ اﻗﻄﻴﻨﻲ
ﻜﺎﺗﺐ وﺻﺤﻔﻲ ﺑﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻮﺣﺪة ﻠﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻠﻨﺷﺮ
ﻤﺪﻳﺮ ﻤﻛـﺘﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺗﺷﺮﻳﻦ ﺑﺎﻠﺤﺳﻛﺔ
اﻠﺟﻣﻬﻮرﻳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﺳﻮرﻳﺔ
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

 اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ:
ﺧﻟﻴ ـ ــﻞ اﻘﻄﻴﻨ ـ ــﻲٓ ،ارام "ﻤﻌﻨﺎﻫ ـ ــﺎ وﻤﺼ ـ ــﺪرﻫﺎ" -.دورﻳ ـ ــﺔ ﻜ ـ ــﺎن
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ــﺔ -.اﻠﻌ ــﺪد اﻠﺳ ــﺎﺑﻊ؛ ﻤ ــﺎرس  .٢٠١٠ص ٦٩ – ٦٦
(www.historicalkan.co.nr).

وﻫﻨﺎ اﺴـﻣﺤﻮا ﻠـﻲ ٔان ٔاﺑ ٔـﺪا ﺑﻨﻔﺳـﻲ .إذ ﻤـﻦ ﺑـﻴﻦ اﻠﻣﺮاﺠـﻊ اﻠﺘـﻲ ﻘ ٔﺮاﺗﻬـﺎ
ٔ
ٔاﺛﻨـ ــﺎء ﺗـ ــﺎﻠﻴﻔﻲ ﻠﻛـﺘـ ــﺎﺑﻲ ﻤـ ــﺎ ﻘﺒـ ــﻞ اﻠﺳـ ــﺎﺑﻖ اﻠﻣﺳـ ــﻣﻰ ) ﻤـ ــﺪاﺋﻦ اﻠﺨـ ــﺎﺑﻮر ﻓـ ــﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﺤﺳــﻛﺔ ودﻳــﺮ اﻠــﺰور( ﻜـﺘــﺎب ﺗــﺎرﻳﺦ ﺴــﻮرﻳﺔ اﻠﻗــﺪﻳﻢ ﻠﻼﺴــﺘﺎذ اﺣﻣــﺪ داوود،
ٓ
ووﺠــﺪت ﻓــﻲ اﻠﺼــﻔﺤﺔ )  (٥٧٨ﻤــﺎ ﻳﺷــﻴﺮ إﻠــﻰ ٔان اﻻراﻤﻴــﻴﻦ ﻫــﻢ ٔاﺣﻔــﺎد ﺴــﺎم
ﺑــﻦ ﻧــﻮح .ﻓــﺬﻜﺮت ذﻠــﻚ ﻓــﻲ اﻠﺼــﻔﺤﺔ  ٣٤ﻤــﻦ ﻜـﺘــﺎﺑﻲ اﻠﻣــﺬﻜﻮر ﻋﻟــﻰ اﻠﺷــﻛﻞ
اﻠﺘﺎﻠﻲ ) :وإذا ﻤﺎ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﺧـﻂ اﻠﻨﺳـﺐ ﺑﻌـﺪ ٓادم إﻠـﻰ ٓارام ،ﻓﺈﻧﻨـﺎ ﻧﻟﺘﻗـﻲ ﺑﻮاﺣـﺪ
ٓ
ﻤ ــﻦ ٔاﻋﻈ ــﻢ اﻻﺑ ــﺎء اﻠﻌ ــﺮب وﻫ ــﻮ "ﺴ ــﻮرﻳﺎن" ٔاﺣ ــﺪ ٔاﺣﻔ ــﺎد ٓارام اﻠ ــﺬي ٔاﻧﺟ ــﺐ
ٔاﻋﻈـ ــﻢ اﻠﺳـ ــﻼﻻت اﻠﺘـ ــﻲ ﺣﻛﻣـ ــﺖ ﺑﺎﺑـ ــﻞ .ﻓﺎﻠﺳـ ــﺮﻳﺎن ﻫـ ــﻢ ٓاراﻤﻴـ ــﻮن ،وﻤـ ــﻦ
ٓ
ٓ
اﻠﻣﻌ ــﺮوف ٔان اﻻراﻤﻴ ــﻴﻦ واﻻﺸ ــﻮرﻳﻴﻦ إﺧ ــﻮة وﻜﻼﻫﻣ ــﺎ ﻤ ــﻦ ٔاﺑﻨ ــﺎء ﺴ ــﺎم ﺑ ــﻦ
ٓ
ٔ
ٓ
)(١
ﻧﻮح ،ﻓﻗﺪ وﻠﺪ ﺴﺎم  :ﻋﻴﻼم وارام وارﻓﺨﺷﺎد وﻻوذ واﺸﻮر (.
وﻘــﺪ ذﻜــﺮت ذﻠــﻚ ﻤــﻦ ﻤﻨﻄﻟــﻖ ٔان
ٔ
اﻻﺴ ــﺘﺎذ ٔاﺣﻣ ــﺪ داوود ﺛﻗ ــﺔ ،وﻫ ــﻮ
  
ﻓﻌـ ًـﻼ ﻜــﺬﻠﻚ .ﻠﻛﻨﻨــﻲ ﻓﻮﺠﺌــﺖ ﺑﻌــﺪ
 آرا ر
ﻓﺘ ـ ـ ـ ــﺮة وﻠـ ـ ـ ـ ــﺪى ﻋ ـ ـ ـ ــﻮدﺗﻲ ﻠـ ـ ـ ـ ــﻨﻔﺲ
ذات اد 
اﻠﻣﻮﺿــﻮع ﻠﺳــﺒﺐ ﻠــﻢ ٔاﻋــﺪ ٔاذﻜــﺮﻩ،
ٓ
ٔان ﻤﻮﺿ ــﻮع ﻋ ــﻮدة اﻻراﻤﻴ ــﻴﻦ إﻠ ــﻰ
ﺴــﺎم ﺑــﻦ ﻧــﻮح ﻠــﻴﺲ دﻘﻴﻗـ ًـﺎٔ ،وان ﻤﻮﺿــﻮع اﻠﺳــﺎﻤﻴﺔ ﻜﻟــﻪ ﻏﻴــﺮ ﺻــﺤﻴﺢ ﻋﻟــﻰ
اﻹﻃ ـ ــﻼق ،وﻻ ﻳﻮﺠ ـ ــﺪ ﺸ ـ ــﻲء اﺴ ـ ــﻣﻪ اﻠﺳ ـ ــﺎﻤﻴﺔ .ﻓﻬ ـ ــﺬا اﻠﻣﻮﺿ ـ ــﻮع ﻤﻮﺿ ـ ــﻮع
اﻠﺳ ــﺎﻤﻴﺔٔ ،واوﻻد ﺴ ــﺎم ﺑ ــﻦ ﻧـ ــﻮح ٔواﺣﻔ ــﺎدﻩ ،ذﻜ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻠﺘ ــﻮراة ،وﻤ ــﻦ ﺛـ ــﻢ
اﺴــﺘﺨﺪﻤﻪ اﻠﻴﻬــﻮد وﺑﺷــﻛﻞ ﺧــﺎص اﻠﺤﺮﻜــﺔ اﻠﺼــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،ﻤــﻦ ٔاﺠــﻞ ﺗﺤﻗﻴــﻖ
ٔاﻏ ـ ـﺮاض ٔواﻫـ ــﺪاف ﺴﻴﺎﺴـ ــﻴﺔ .وﺑﺎﻠﺘـ ــﺎﻠﻲ ﻜـ ــﻞ ﻤـ ــﻦ ﻳﺘﺤـ ــﺪث ﺑﻛـ ــﻼم ﻻ ﻳـ ــﺮوق

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٦

ﺗﻘــﺎرﻳــﺮ
ﻣﻘﺎﻻت

ﻠﻟﺼ ــﻬﺎﻳﻨﺔ وﻳﻛﺷـ ــﻒ ٔاﻻﻋﻴ ــﺒﻬﻢ وﻤﺨﻄﻄـ ــﺎﺗﻬﻢ وﻳﻔﻀ ــﺢ ﻧﻮاﻳـ ــﺎﻫﻢ اﻠﺨﺒﻴﺜـ ــﺔ،
ﻳﺮﻓﻌ ــﻮن ﻓ ــﻲ وﺠﻬ ــﻪ ﻠ ــﻮاء اﻠﺳ ــﺎﻤﻴﺔ ،وﻳﺘﻬﻣﻮﻧ ــﻪ ﻤﺒﺎﺸ ــﺮﻩ ﺑﻣﻌ ــﺎدة اﻠﺳ ــﺎﻤﻴﺔ.
واﻠﻛﻞ ﻳﺘﺬﻜﺮ ﻤﺎ ﺠﺮى ﻠﻟﻛـﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ اﻠﻣﻔﻛـﺮﻳﻦ واﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﻴﻦ واﻠﻣﺜﻗﻔـﻴﻦ ﻋﻟـﻰ
ٔاﻳ ــﺪي اﻠﺤﺮﻜ ــﺔ اﻠﺼ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴ ــﺔ وﻤــﻦ ﻳﻗ ــﻒ ﻤﻌﻬــﺎ ،وﻤﺎزاﻠ ــﺖ ﻤﺤﺎﻜﻣ ــﺔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻔﻛﺮ اﻠﻔﺮﻧﺳﻲ اﻠﻣﻌﺮوف روﺠﻴﻪ ﻏﺎرودي ﻤﺎﺛﻟﺔ اﻤﺎم اﻠﻌﺎﻠﻢ اﺠﻣﻊ.
ٔ
وﻳﺒ ــﺪو ان ﻤﻮﺿـ ــﻮع اﻠﺳ ــﺎﻤﻴﺔ اﻧﻄﻟـ ــﻰ
ﻓ ـ ــﻲ ﻤﺮﺣﻟ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﺎ ،ﻋﻟ ـ ــﻰ اﻠﻛـﺜﻴـ ــﺮ ﻤ ـ ــﻦ
  
اﻠﻣﻔﻛـﺮﻳﻦ واﻠﻣﺜﻗﻔــﻴﻦ اﻠﻌــﺮب ،وﻠﻬــﺬا
ارا
راﺣـ ــﻮا ﻳﺳـ ــﺘﺨﺪﻤﻮﻧﻪ ﻓـ ــﻲ ﻤﺆﻠﻔـ ــﺎﺗﻬﻢ،
ٔ
 
ﻜﻣﺎ ﺣﺪث ﻤـﻊ اﻻﺴـﺘﺎذ ٔاﺣﻣـﺪ داوود،
وﻤﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻜﺎﺗﺐ ﻫﺬﻩ اﻠﺳﻄﻮر.
واﻠﺷــﻲء ﻧﻔﺳــﻪ ﺣﺼــﻞ ﻤــﻊ اﻠﻣﻄ ـﺮان ﻏﺮﻳﻐﻮرﻳــﻮس ﺻــﻟﻴﺒﺎ ﺸــﻣﻌﻮن
ٓ
ٔ
رﺋ ــﻴﺲ اﺴ ــﺎﻘﻔﺔ اﻠﻣﻮﺻ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﻜـﺘﺎﺑ ــﻪ اﻠﻣﻣﺎﻠ ــﻚ اﻻراﻤﻴ ــﺔ ،ﺣﻴ ــﺚ ﻳﻗ ــﻮل ﻓ ــﻲ
ٓ
ٔ
اﻠﺼــﻔﺤﺔ اﻠﺨﺎﻤﺳ ــﺔ ﻤﻨ ــﻪ " :اﻻراﻤﻴ ــﻮن ﻤﺟﻣﻮﻋــﺔ ﻤــﻦ اﻠﺷ ــﻌﻮب اﻠﺘ ــﻲ اﻃﻟ ــﻖ
ﻋﻟﻴﻬـﺎ ﻤﺼــﻄﻟﺢ اﻠﺷـﻌﻮب اﻠﺳــﺎﻤﻴﺔ ،اﺴـ ً
ـﺘﻨﺎدا إﻠـﻰ ﻤــﺎ ﺠــﺎء ﻓـﻲ ﺴــﻔﺮ اﻠﺘﻛــﻮﻳﻦ
ٓ ٔ
ٔ
) (٢واﻋﺘﺒــﺎ ًرا ﻤــﻦ ان ﻫــﺬﻩ اﻠﺷــﻌﻮب ﻤﻨﺤــﺪرة ﻤــﻦ ﺴــﺎم ﺑــﻦ ﻧــﻮح ،وارام اﺣــﺪ
ٓ
ٔ
اﺑﻨــﺎء ﺴــﺎم ،وإﻠﻴــﻪ ﻧﺳــﺒﺖ إﺣــﺪى اﻠﻗﺒﺎﺋــﻞ اﻻراﻤﻴــﺔ اﻠﻣﺘﻌــﺪدة .ﺛــﻢ ﺗﻐﻟﺒــﺖ
ٔ
ٓ
ﻫــﺬﻩ اﻠﺘﺳــﻣﻴﺔ ﻋﻟــﻰ ﺗﺳــﻣﻴﺔ اﻠﻗﺒﺎﺋــﻞ اﻻراﻤﻴــﺔ اﻻﺧــﺮى " (٣).وﻧﻔــﺲ اﻠﻣﻄــﺐ
وﻘــﻊ ﻓﻴ ــﻪ ﻋﺒــﺪ اﻠﺤﻛ ــﻴﻢ اﻠ ــﺬﻧﻮن ﻓــﻲ اﻠﺼــﻔﺤﺔ ) (٢٣٤ﻤــﻦ ﻜـﺘﺎﺑ ــﻪ اﻠ ــﺬاﻜﺮة
ٔ
اﻻوﻠﻰ ـ اﻠﺟﺰء اﻠﺜﺎﻧﻲ ـ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻗﺪﻳﻢ ﻠﺒﻼد اﻠﺷﺎم.
ٓ
ٔ
ﻏﻴــﺮ ان اﻠــﺬﻧﻮن ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻓــﻲ ﻤﻛــﺎن اﺧــﺮ ﻤــﻦ ﻜـﺘﺎﺑــﻪ ﻧﻔﺳــﻪ ،ﺗﺳــﻣﻴﺔ
ٔ
ٓارام ﺗﺳـ ــﻣﻴﺔ ﺠﻐﺮاﻓﻴ ـ ــﺔ واﻠﻣﻗﺼـ ــﻮد ﺑﻬ ـ ــﺎ اﻻراﺿ ـ ــﻲ اﻠﻣﺮﺗﻔﻌـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻠﻣﻨ ـ ــﺎﻃﻖ
ٔ
اﻠﺟﺒﻟﻴﺔ اﻠﺷـﻣﺎﻠﻴﺔ .وإن ﻤﺼـﻄﻟﺢ " ٓارام ﻧﻬـﺮﻳﻢ" ﻳﻗﺼـﺪ ﺑـﻪ اﻻﻘﺳـﺎم اﻠﺷـﻣﺎﻠﻴﺔ
ﻤﻦ ﻧﻬﺮي دﺠﻟﺔ واﻠﻔﺮات وﺑﺎﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻬﺮ اﻠﻔـﺮات وﻓـﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗـﺔ اﻠﻮاﻘﻌـﺔ ﺑـﻴﻦ
ﻤﻨﺒــﻊ اﻠﺒﻟ ــﻴﺦ وﺣﺘــﻰ اﻠﻔ ـﺮات ،وﻋﺮﻓــﺖ ﺑﻣﻨﻄﻗ ــﺔ ﻤــﺎ ﺑ ــﻴﻦ اﻠﻨﻬــﺮﻳﻦ وﻤﺮﻜﺰﻫــﺎ
ٔ
ﺣـﺮان ﺠﻨــﻮﺑﻲ اﻻﻧﺎﺿــﻮلٔ .واﻃﻟﻗــﺖ ﺗﺳــﻣﻴﺔ ﻤﻴﺳــﻮﺑﻮﺗﺎﻤﻴﺎ Mesopotamia
ﻤــﻦ ﻘﺒــﻞ اﻹﻏﺮﻳــﻖ ،وﻜــﺎن اﻠﻣــﺆرخ اﻠﻴﻮﻧــﺎﻧﻲ ﺑﻮﻠﻴﺒــﻮس " ٢٠٢ـ  ١٢٠ق.م"
ﻫﻮ ﻤﻦ ٔاﻃﻟﻖ ﻫﺬﻩ اﻠﺘﺳﻣﻴﺔ ﻋﻟﻰ ﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻠﻨﻬـﺮﻳﻦ .وﻤـﻦ ﺛـﻢ ﺸـﺎع اﺴـﺘﻌﻣﺎﻠﻬﺎ
ﺑﺤﻴ ــﺚ ٔاﺧ ــﺬت ﺗﻄﻟ ــﻖ ﻋﻟ ــﻰ ﻜﺎﻓ ــﺔ ٔاﻧﺤ ــﺎء وادي ﻧﻬ ــﺮي دﺠﻟ ــﺔ واﻠﻔـ ـﺮات ﻤ ــﻦ
ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
ﻤﻨﺒﻌﻬﻣــﺎ وﺣﺘ ــﻰ ﻤﺼ ــﺒﻬﻣﺎ .واﻃﻟ ــﻖ اﻻﺸــﻮرﻳﻮن ﺗﺳ ــﻣﻴﺔ اروﻤ ــﻮ و اراﻤــﻮ ﻋﻟ ــﻰ
ٔ
ﺑــﻼد ٓارام وﺴــﻛﺎﻧﻬﺎ ،ﺣﻴــﺚ ﻋــﺮف اﺴــﻢ ٓارام ﻤﻨــﺬ ﻋﻬــﺪ اﻠﻣﻟــﻚ اﻻ ﻜــﺎدي ﻧــﺎرام
ﺴ ـ ـ ــﻴﻦ " ٢٢٥٠ق.م " ﻜﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳﻗ ـ ـ ــﻮل ﻤﻮﺴـ ـ ـ ــﻛﺎﺗﻲ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻜـﺘﺎﺑ ـ ـ ــﻪ "اﻠﺤﻀ ـ ـ ــﺎرة
)(٤
اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ".

اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎرﺑﺔ أو اﻟﺠﺰرﻳﺔ

اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪﻣﺎء
ٔ ٓ
ٔ
وﻧﺳــﺘﻨﺘﺞ ﻤــﻦ ﻫ ــﺬا اﻠﻛــﻼم ان اﻠﻗــﻮل ﺑ ــﺎن اﻻراﻤﻴــﻴﻦ ﺴــﻣﻴﻮا ﺑﻬ ــﺬا
اﻻﺴــﻢ ﻧﺳــﺒﺔ إﻠــﻰ ٓارام ٔاﺣــﺪ ٔاﺑﻨــﺎء ﺴــﺎم ﺑــﻦ ﻧــﻮح ،ﻏﻴــﺮ ﺻــﺤﻴﺢ .وﻠﻬــﺬا ﻳﺒﺘﻌــﺪ
ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻬـ ــﺎدي ﻧﺼـ ــﺮي ﻓ ــﻲ ﻜـﺘﺎﺑـ ــﻪ "ﺸـ ــﻣﺲ ٓارام ﺸ ــﻣﺲ اﻠﻌـ ــﺮب" ﻋـ ــﻦ ذﻜـ ــﺮ
ٔ
اﻠﻣﻔﻬــﻮم اﻠﺳــﺎﻤﻲ وﻳﺳــﺘﺒﺪﻠﻪ ﺑﻣﺼــﻄﻟﺢ اﻠﻌــﺮب اﻠﻗــﺪﻤﺎء .وﻳﻗــﻮل ) ﻠﻗــﺪ ﺗــﺎﺛﺮ
ﺑﻌـﺾ اﻠﻣـﺆرﺧﻴﻦ واﻠﻌﻟﻣــﺎء اﻠﻟﻐـﻮﻳﻴﻦ ﺑﻣﻔﻬــﻮم اﻠﺳـﺎﻤﻴﺔ ،ﻤــﻦ ﺧـﻼل ﺗﻗﺳــﻴﻢ
ٔ
اﻠﺘــﻮراة ﻠﻟﺷ ــﻌﻮب ﺣﺳ ــﺐ اوﻻد ﻧــﻮح ﺴ ــﺎم وﺣ ــﺎم وﻳﺎﻓــﺚ ( (٧).وﻓ ــﻲ ﻤ ــﺆﺗﻣﺮ
ﻋـﺎﻠﻣﻲ ﻋﻗــﺪ ﻓـﻲ ﺑــﺎرﻳﺲ ﻋـﺎم  ١٩٨٤ﻠﻟﺒﺤــﺚ ﻋـﻦ ﻓﻬــﻢ ﺠﺪﻳـﺪ ﻠﻨﺷــﻮء وﺗﻄــﻮر
اﻠﻨـ ــﻮع اﻠﺒﺷ ـ ــﺮي ،ﻘـ ــﺎل اﻠﺒﺮوﻓﻴﺳـ ــﻮر اﻳـ ــﻒ ﻜ ـ ــﻮﺑﻨﺰ ) :ﻻ ﺸـ ــﻚ ٔان اﻠﻌﻮاﻤ ـ ــﻞ
اﻠﻣﻨﺎﺧﻴ ــﺔ واﻠﺟﻴﻮﻠﻮﺠﻴ ــﺔ ﻫ ــﻲ ٔاﻻﺴ ــﺎس ٔاﻻول ﻓ ــﻲ ﺠﻣﻴ ــﻊ ﻋﻣﻟﻴ ــﺎت اﻠﺘﻄ ــﻮر
اﻠﺳــﻼﻠﻲ ﻠﺟﻣﻴــﻊ اﻠﻛﺎﺋﻨــﺎت اﻠﺤﻴــﺔ ﻤــﻦ إﻧﺳــﺎن وﺣﻴــﻮان وﻧﺒــﺎت ( ) .(٨وﻋﻟــﻰ
ٔ
ﻫــﺬا اﻻﺴــﺎس اﻠﻌﻟﻣــﻲ ﻇﻬــﺮ ﺗﻗﺳــﻴﻢ ﺠﺪﻳــﺪ ﻠﻟﻣﺟﻣﻮﻋــﺎت اﻠﺒﺷــﺮﻳﺔ ﻳﻗــﻮم ﻋﻟــﻰ
ٔ
ﺠﻣﻟﺔ ﻤﻦ اﻻﺴﺲ ،اﺴـﺘﺒﻌﺪ ﻤـﻦ ﺧﻼﻠﻬـﺎ اﻠﺘﻗﺳـﻴﻢ اﻠﺘـﻮراﺗﻲ .وﺻـﻨﻒ اﻠﻌـﺮب
ﻤﻦ ﺧﻼﻠﻪ ﺿﻣﻦ ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ اﻠﺒﺤﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴﻂ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﻤﺼــﻄﻟﺢ اﻠﺳــﺎﻤﻴﺔ ﻠــﻢ ﻳﻈﻬــﺮ ﻠﻟﻮﺠــﻮد إﻻ ﻓــﻲ ﺴــﻨﺔ  ١٧٨١ﻋﻟــﻰ ﻳــﺪ
اﻠﻣﺳﺘﺷــﺮق اﻠﻨﻣﺳــﺎوي ﺸــﻟﻮﺗﺰر (٥).اﻠــﺬي ٔاﻃﻟﻗــﻪ ﻋﻟــﻰ اﻠﻟﻐــﺎت اﻠﺘــﻲ ﻜﺎﻧــﺖ
دارﺠـﺔ ﻓــﻲ ﻘـﺪﻳﻢ اﻠﺰﻤــﺎن ﻓــﻲ ﻤﻨﻄﻗـﺔ اﻠﺟﺰﻳــﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ،واﻠﺘـﻲ ﻜــﺎن ﻳﺘﻛﻟﻣﻬــﺎ
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
اﻠﻌﺪﻳ ــﺪ ﻤــﻦ اﻻﻘ ــﻮام ،اﻠﻌﺒ ــﺮﻳﻴﻦ واﻠﻌ ــﺮب واﻻراﻤﻴ ــﻴﻦ واﻻﺣﺒ ــﺎش واﻻﻧﺒ ــﺎط
ٔ
وﻏﻴ ــﺮﻫﻢ ﻤ ــﻦ اﻻﻘ ــﻮام اﻠﺘ ــﻲ ﻫ ــﺎﺠﺮت ﻤ ــﻦ اﻠﺟﺰﻳ ــﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ﺑﺳ ــﺒﺐ ﻇﻬ ــﻮر
ﻤﻨــﺎﻃﻖ ﺠﻔــﺎف ﻧﺘﻴﺟــﺔ اﻠﺘﺼــﺤﺮ .وﻠﻬــﺬا ﻓــﺎن ﻋﻟﻴﻨــﺎ ٔان ﻧﻔﺘ ـﺮض ٔان ﻫﺟ ـﺮات
ﺴ ــﻛﺎن اﻠﺟﺰﻳ ــﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ ﻘـ ــﺪ ﺗﻐﻟﻐﻟ ــﺖ ﻓ ــﻲ ﺑـ ــﻼد اﻠﺮاﻓ ــﺪﻳﻦ وﺑ ــﻼد اﻠﺷـ ــﺎم
وﻤﺼــﺮ ،وﺑﺷــﻛﻞ ﻤﺘﺘــﺎﺑﻊ ﻜﻟﻣــﺎ ازداد اﻠﺘﺼــﺤﺮ وﺑﺎﺗﺟﺎﻫــﺎت ﻤﺘﻌــﺪدة ،ﺸـ ً
ـﻣﺎﻻ
وﺸـ ً
ـﺮﻘﺎ وﻏﺮﺑـ ًـﺎ .وﻳﺒــﺪو ،ﺑﻨــﺎء ﻋﻟــﻰ ذﻠــﻚٔ ،ان اﻠﻟﻬﺟــﺎت ازدادت ﺗﺒﺎﻋـ ًـﺪا ﻤﻨــﺬ
ٔ
ً
ً
ذﻠــﻚ اﻠﺤــﻴﻦ وﺗﻄــﻮرت إﻠــﻰ ﻠﻐــﺎت ﺸــﻴﯫ ﻓﺷــﻴﯫ ﻘﺒــﻞ ان ﺗﻨﺘﺷــﺮ ﻓــﻲ ﺑﻟــﺪان
ٔ
اﻠﻬــﻼل اﻠﺨﺼــﻴﺐ ،ﻻﻧﻬــﺎ ﻋﻨــﺪﻤﺎ دﺧﻟــﺖ ﺗﻟــﻚ اﻠﺒﻟــﺪان ﻜﺎﻧــﺖ ﻘــﺪ وﺻــﻟﺖ
ً
ﻓﻌﻼ إﻠﻰ ﻤﺮﺣﻟﺔ اﻠﻟﻐﺎت.

ﻧﻌــﻮد ﻓﻨﻗــﻮل إن ﺗﺳــﻣﻴﺔ اﻠﻟﻐــﺎت اﻠﺳــﺎﻤﻴﺔ ،اﻠﺘــﻲ ٔاﻃﻟﻗﻬــﺎ ﺸــﻟﻮﺗﺰر ،ﺠــﺎءت
ٔ
ﺑﻨــﺎء ﻋﻟــﻰ ﺗﺷــﺎﺑﻪ ﻠﻐــﺎت ﺗﻟــﻚ اﻻﻘــﻮام .وﺸــﺎﻋﺖ ﻫــﺬﻩ اﻠﺘﺳــﻣﻴﺔ ﻤﻨــﺬ ٔاواﺧــﺮ
ٓ
اﻠﻗــﺮن اﻠﺜــﺎﻤﻦ ﻋﺷــﺮ وﺣﺘــﻰ اﻻن .وﻘﺒﻴــﻞ اﻠﺤــﺮب اﻠﻌﺎﻠﻣﻴــﺔ اﻠﺜﺎﻧﻴــﺔ وﺑﻌــﺪﻫﺎ
ٔ
اﻜـﺘﺳــﺐ ﻤﺼــﻄﻟﺢ اﻠﺳــﺎﻤﻴﻴﻦ ﻤﻌﻨــﻰ ﺴﻴﺎﺴـ ًـﻴﺎ ﺠﺪﻳـ ًـﺪا ،ﺣﻴــﺚ اﻃﻟــﻖ ﻋﻟــﻰ
اﻠﻴﻬــﻮد ﺧﺎﺻــﺔ ،وﺻــﺎرت ﻋﺒــﺎرة اﻠﻌــﺪاء ﻠﻟﺳــﺎﻤﻴﻴﻦ ﺗﻌﻨــﻲ اﻠﻌــﺪاء ﻠﻟﻴﻬــﻮد،
ٔ
ﻓ ـﺰادت اﻠﺘﺳ ــﻣﻴﺔ ﻠﺒﺳ ـ ًـﺎ .وﻳﺘﻣﺜــﻞ ﻋ ــﺪم دﻘ ــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻠﺘﺳ ــﻣﻴﺔ ﻓ ــﻲ اﻧﻬ ــﺎ ﺗﻌ ــﺪ
اﻠﻌﻴﻼﻤﻴ ــﻴﻦ ﻤ ــﻦ ﺴ ــﻼﻠﺔ ﺴ ــﺎم ،وﻜ ــﺬﻠﻚ اﻠﻛﻮﺸ ــﻴﻴﻦ ،وﻫ ــﻢ ﻤ ــﻦ ﺴ ــﻼﻻت
ٔاﺧــﺮى ،ﻓــﺎﻠﻌﻴﻼﻤﻴﻮن ﻫــﻢ ﻤــﻦ اﻠﺷــﻌﻮب اﻠﻬﻨــﺪو ٔاورﺑﻴــﺔ ،واﻠﻛﻮﺸــﻴﻮن ﻫــﻢ
ٔ
ﻤــﻦ اﻠﺷــﻌﻮب اﻠﺰﻧﺟﻴــﺔ اﻹﻓﺮﻳﻗﻴــﺔ ،وﻠﻌــﻞ اﻠــﺬي اوﻫــﻢ ﻜـﺘ ّـﺎب اﻠﻌﻬــﺪ اﻠﻗــﺪﻳﻢ
ـﻣﺎري ٔ
ٔ
ﻫ ــﻮ ان اﻠﻌﻴﻼﻤﻴ ــﻴﻦ ﻜ ــﺎﻧﻮا ﻳﺳ ــﺘﻌﻣﻟﻮن اﻠﺨ ــﻂ اﻠﻣﺳ ـ اﻻ ﻜ ــﺎدي ،وﻘ ــﺪ
ٔ
ٔ
ٔ
اﺧﺘﻟﻄﻮا ﺑﺎﻫﻞ اﻠﻌﺮاق وﺠﺰﻳﺮة اﻠﻌـﺮب .اﻤـﺎ اﻠﻛﻮﺸـﻴﻮن ﻓـﺈن ﻤـﻨﻬﻢ اﻻﺣﺒـﺎش
اﻠ ــﺬﻳﻦ ﻳﺘﻛﻟﻣ ــﻮن ﺑﺈﺣ ــﺪى اﻠﻟﻬﺟ ــﺎت اﻠﻴﻣﻨﻴ ــﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣ ــﺔ وﺑﺨ ــﻂ ﻤﺷ ــﺘﻖ ﻤ ــﻦ
ﺧﻄﻬﺎ اﻠﻣﺳﻣﻰ اﻠﻣﺳﻨﺪ.
ٓ
ٔ
اﻤــﺎ اﻠﻌﻟﻣــﺎء واﻻﺛــﺎرﻳﻮن واﻠﻣﺨﺘﺼــﻮن اﻠﻌــﺮب ،ﻓــﺎن ﺑﻌﻀــﻬﻢ ﻳﻣﻴــﻞ
ٔ
ٔ
إﻠﻰ ﺗﺳﻣﻴﺔ اﻠﻟﻐﺎت اﻠﺳﺎﻤﻴﺔ ﺑﺎﺴـﻢ ﻳﻣﺜـﻞ اﺻـﻮﻠﻬﺎ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ وﻤﻮﻃﻨﻬـﺎ اﻻول
واﻠ ــﺬي ﻳﺟﻣ ــﻊ اﻠﺒ ــﺎﺣﺜﻮن ﻋﻟ ــﻰ ٔاﻧﻬ ــﺎ ﺠﻣﻴﻌ ـ ًـﺎ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺗﺷ ــﺘﺮك ﻓﻴ ــﻪ ،وﻤ ــﺎ زال
ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﻳﻌــﻴﺶ ﻓﻴــﻪ ،وﻧﻌﻨــﻲ ﺠﺰﻳــﺮة اﻠﻌــﺮب وﻤــﺎ ٔاﺛــﺮ ﻤــﻦ ﺗﺳــﻣﻴﺎت ﻤﺘﻌــﺎرف
ٔ
ﻋﻟﻴﻬــﺎ ﻠﺷــﻌﻮﺑﻬﺎ اﻻوﻠــﻰ اﻠﺘــﻲ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﺳــﻛﻦ ﺠﺰﻳــﺮة اﻠﻌــﺮب ،وﻓــﻲ ﻤﻗــﺪﻤﺘﻬﺎ
اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻠﺷـﻣﺎﻠﻴﺔ واﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻠﺟﻨﻮﺑﻴـﺔ ﺑﻟﻬﺟﺎﺗﻬـﺎ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔــﺔ ،وﺑﻨـﺎء ﻋﻟـﻰ ﻫــﺬا
ٓ
ﻓـ ــﺎن ﻫ ـ ــﺆﻻء اﻠﻌﻟﻣ ـ ــﺎء واﻻﺛ ـ ــﺎرﻳﻴﻦ واﻠﻣﺨﺘﺼ ـ ــﻴﻦ ﻜ ـ ــﺎﻧﻮا ﻘ ـ ــﺪ اﻘﺘﺮﺣـ ــﻮا اﺴ ـ ــﻢ
اﻠﺷﻌﻮب
ٔ
اﻠﻌﺎرﺑــﺔ واﻠﻟﻐــﺎت اﻠﻌﺎرﺑــﺔ اواﻠﻌﺎرﺑﻴــﺔ ،واﻠﻌﺎرﺑــﺔ ﻫــﻢ اﻠــﺬﻳﻦ ﻳﺷــﻴﺮ
ٔ
ٔ
إﻠﻴﻬﻢ اﻠﻌﻟﻣﺎء اﻠﻌﺮب ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺴﻼم ﺑﺎﻧﻬﻢ ﺴـﻛﺎن اﻠﺟﺰﻳـﺮة اﻻواﺋـﻞ ﻤﺜـﻞ:
ٓ
ﻃﺳ ــﻢ وﻋ ــﺎد وﺠـ ـﺪﻳﺲ وﺛﻣ ــﻮد وارم ،ﻓ ــﻲ ﺣ ــﻴﻦ اﻘﺘ ــﺮح اﻠ ــﺒﻌﺾ اﻻﺧ ــﺮ ٔان
ﺗﺳــﻣﻰ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻟﻐ ــﺎت ﺑﺎﻠﻟﻐــﺎت اﻠﺟﺰرﻳ ــﺔ ،ﻧﺳ ــﺒﺔ إﻠــﻰ ﺸ ــﺒﻪ ﺠﺰﻳ ــﺮة اﻠﻌ ــﺮب،
ٔ
وﻫـﻲ ﺗﺳــﻣﻴﺔ ﺠﻐﺮاﻓﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻻﺴــﺎس .واﻘﺘــﺮح ﻓﺮﻳــﻖ ٓاﺧـﺮ ٔان ﺗﺳــﻣﻰ اﻠﻟﻐــﺎت
اﻠﺳ ــﺎﻤﻴﺔ ﺑﺎﻠﻟﻐ ــﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣ ــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﺗﺳ ــﻣﻴﺔ ﺠﻴ ــﺪة إذ ﺗﺷ ــﻴﺮ إﻠ ــﻰ
ٔ
اﻠﻣـﻮﻃﻦ اﻻول ﻠﻟﻐـﺎت وﻫــﻮ ﺠﺰﻳـﺮة اﻠﻌــﺮب ،ﻜﻣـﺎ ﺗﺆﻜـﺪ ﻘــﺪم اﻠﻟﻐـﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ،
وﻠﻛــﻦ ﻤــﻦ اﻠﻌﺳــﻴﺮ إﻃﻼﻘﻬــﺎ ﻋﻟــﻰ ﺑﻗﻴــﺔ اﻠﻟﻐــﺎت اﻠﺘــﻲ ﺗﺨﺘﻟــﻒ ﻋــﻦ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ
ٔ
اﻠﻗﺪﻳﻣــﺔ واﻠﺤﺪﻳﺜــﺔ اﻠﺘــﻲ ﻧﻌﺮﻓﻬــﺎ ،ﻓﻛﻴــﻒ ﺗﻛــﻮن اﻻ ﻜﺎدﻳــﺔ واﻠﻟﻐــﺔ اﻠﻔﻴﻨﻴﻗﻴــﺔ
ٓ
ﻠﻐــﺔ ﻋﺮﺑﻴــﺔ ﻘﺪﻳﻣــﺔ وﻜــﺬﻠﻚ اﻠﻌﺒﺮﻳــﺔ واﻻراﻤﻴــﺔ ،وﻜﻴــﻒ ﻧﺼــﻨﻒ اﻠﻟﻬﺟــﺎت
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ﻜﺎﻠﺼﻔﻮﻳﺔ واﻠﺜﻣﻮدﻳﺔ؟ ).(٦

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٧

ﺗﻘــﺎرﻳــﺮ
ﻣﻘﺎﻻت

وﻳــﻮرد اﻠﻣﻄ ـﺮان اﺴ ــﺤﻖ ﺴ ــﺎﻜﺎ ﻋ ــﺪة رواﻳ ــﺎت ﺣــﻮل ﻧﺳ ــﺐ ٓارام،
ﻓﻬـﻮ ﻓــﻲ إﺣـﺪى اﻠﺮواﻳــﺎت اﻻﺑـﻦ اﻠﺨــﺎﻤﺲ ﻠﺳــﺎم ﺑـﻦ ﻧــﻮح ،وﻓـﻲ رواﻳــﺔ ٔاﺧــﺮى
ﻫــﻮ اﺑــﻦ ﻘﻣﻮﺋﻴــﻞ ﺑــﻦ ﻧــﺎﺣﻮر)  (١٠وﻧــﺎﺣﻮر ٔاخ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﻠﺨﻟﻴــﻞ ﻋﻟﻴــﻪ اﻠﺳــﻼم.
ٔ
ٔ
ٔ
وﻓﻲ رواﻳﺔ ﺛﺎﻠﺜﺔ ﻫﻮ ﻤﻦ ﻧﺳﻞ اﺸﻴﺮ اﻠﺟﺪ اﻻﻋﻟﻰ ﻠﻗﺒﻴﻟﺔ اﺸﻴﺮ).(١١
ٓ
ً
وﻳﺳﺘﺮﺴــﻞ اﻠﻣﻄ ـﺮان ﺴــﺎﻜﺎ ﻘــﺎﺋﻼ :إن ﺿــﺒﻂ ﻠﻔــﻆ ارام وﻜـﺘﺎﺑــﺔ ﻫــﺬا
ٔ
اﻻﺴـﻢ ﺗــﺘﻢ ﺑﻣـﺪ اﻻ ﻠــﻒ واﻠـﺮاء ﻤﻔﺘــﻮﺣﺘﻴﻦ ﻜﻣــﺎ ﻫـﻮ ﺛﺎﺑــﺖ وﺸـﺎﺋﻊ ﻓــﻲ اﻠﻟﻐــﺎت
ٓ
ٓ
ٔ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ واﻠﺳـﺮﻳﺎﻧﻴﺔ واﻠﻌﺒﺮﻳـﺔ .وﻳﻗـﻮل اﻠـﺪﻜـﺘﻮر اﻧـﻴﺲ ﻓﺮﻳﺤـﺔ ارام ﺑﻣـﺪ وارام
ٔ
ٓ
ﺑ ــﺪون ﻤ ــﺪ واﻻﺻ ــﺢ ﺑﻣ ــﺪ (١٢).وﻳﻣﻴــﺰ اﻠﻣﻄ ـﺮان ﺴ ــﺎﻜﺎ ﺑ ــﻴﻦ ﻠﻔﻈﺘ ــﻲ ارام وإرم
ٔ
ٓ
ٓ
وﺑــﻴﻦ اﻻراﻤﻴ ـﻴﻦ واﻹرﻤﻴــﻴﻦ .ﻘــﺎل اﺑــﻦ اﻠﻌﺒــﺮي  ) :إن اﻻراﻤﻴــﻴﻦ ﻳــﺎﻧﻔﻮن ﻤــﻦ
ٓ
ٔ
اﻻﺧﺘﻼط ﺑﺎﻹرﻤﻴﻴﻦ ( .وﻳﺆﻜﺪ ان ﻠﻔﻈـﺔ ارام ﻻ ﻋﻼﻘـﺔ ﻠﻬـﺎ ﺑـﺈرم ذات اﻠﻌﻣـﺎد،
ٔ
ٓ
ٓ
ﻻن اﻠﻣﺮاد ﻓﻲ اﻠﻗﺮان اﻠﻛﺮﻳﻢ اﺴـﻢ ﻤﺪﻳﻨـﺔ ،وارام ﻓـﻲ اﻠﺘـﻮراة اﺴـﻢ ﻋﻟـﻢ وﻫـﻲ
ﻠﻔﻈـﺔ ﺴـﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﻤﺷـﺘﻗﺔ ﻤـﻦ ﺠــﺬر ﺴـﻼﻤﻲ ﻤﺷـﺘﺮك "روم " ﺑﻣﻌﻨـﻰ اﻠﻣﺮﺗﻔــﻊ ٔاو
ٓ
ٔ
اﻠﻌــﺎﻠﻲ .وﻘﻴــﻞ إﻧــﻪ ﻳﻌﻨــﻲ اﻠﺟﺒــﻞ او اﻠــﻮﻋﺮ وﻫــﻮ ﻋﻛــﺲ ﻤﻌﻨــﻰ اﺸــﻮر ﺑﻣﻌﻨــﻰ
ٔ
ٔ ٓ
ٓ
اﻠﺳــﻬﻞ .وﻘــﺎل اﻻب ﻤــﺎرﺗﻴﻦ إن اﺸــﻮر ﻤﻌﻨﺎﻫــﺎ ﺧﻄــﻮة وﻤﺷــﻴﺔ ،اﻤــﺎ ارام ﻓﻬــﻮ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻠﻔــﻆ ﻋﺒﺮاﻧــﻲ ﻤﺷــﺘﻖ ﻤــﻦ روم اي ارﺗﻔــﻊ او " ورم " ﺑﺎﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ اي اﻧ ــﺘﻔﺦ).(١٣
ٔ
ٓ
وﻘــﺪ ﺴــﻣﻲ اﻻراﻤﻴــﻮن ﻜــﺬﻠﻚ  ،إﻤــﺎ ﻻﻧﻬــﻢ ﺴــﻛﻨﻮا اﻠﻣﺮﺗﻔﻌــﺎت واﻠﺟﺒــﺎل ﻋﻟــﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺣــﺪ ﻘــﻮل اﻠــﺒﻌﺾ ،رﻏــﻢ ان ﻫــﺬا اﻻﻤــﺮ ﻏﻴــﺮ وارد ﺠﻐﺮاﻓﻴـ ًـﺎ ،وإﻤــﺎ ﻻن اﻻﺴــﻢ
ٔ
ﻳﺷﻴﺮ إﻠﻰ ﻋﻟﻮ اﻠﻣﻛﺎﻧـﺔ وﺴـﻣﻮ اﻠﻣﻨﺰﻠـﺔ ،ﻧﻈـ ًﺮا ﻠﻟﺘﻗـﺪم اﻠﺤﻀـﺎري اﻠـﺬي اﺣـﺮزﻩ
ٔ
ٓ
اﻻراﻤﻴــﻮن ﺑﺎﻧﺘﺷــﺎر ﻠﻐــﺘﻬﻢ ،وﺑﺎﻠﻣﻗﺎﺑــﻞ إن اﺴــﻢ ﺑــﻼد ﻜﻨﻌــﺎن ﺗﻌﻨــﻲ اﻻرض
ٔ
اﻠﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻫﻲ ﻤﺷـﺘﻗﺔ ﺑﺎﻠﻌﺒﺮﻳـﺔ ﻤـﻦ ﻓﻌـﻞ "ﻜﻨـﻊ" اي رﻜـﻊ واﻧﺨﻔـﺾ .وﻫـﻮ
)(١٤
ﻠﻔﻆ ﻤﻴﺖ ﻓﻲ اﻠﻛﻟﺪاﻧﻴﺔ ﺑﻣﻌﻨﻰ ﺧﺰي ،وﻓﻲ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻀﻊ.

)(٩

اﻻرﺗﻔﺎع واﻟﺴﻤﻮ

دة ارا إ   مح 
 و  ء ا ا

اﻷﺣﻼﻣﻮ ـ اﻵراﻣﻴﻴﻦ
ٓ
ٔ
ووردت ﺗﺳـﻣﻴﺔ اﻻﺣﻼﻤــﻮ ـ اﻻراﻤﻴــﻴﻦ ﻓــﻲ ﺑﻌــﺾ اﻠﻨﺼــﻮص اﻠﻣﺜﺒﺘــﺔ
ٓ
ٔ
ﻓـﻲ ﻧﻗـﺶ وﺠـﺪ ﻋﻟــﻰ ﻠـﻮح ﻳﻌـﻮد إﻠـﻰ ﻋﻬــﺪ اﻠﻣﻟـﻚ اﻻﺸـﻮري "اﺸــﻮر ـ ﻧﻴـﺮاري "
ٔ
)(٢١
اﻠﺜــﺎﻧﻲ " ٩١١ـ  ٨٩٠ق.م" وﻓﻴــﻪ وﺻــﻔﻮا ﺑــﺎﻧﻬﻢ "ﺸــﻌﻮب اﻠﺳــﻬﻮب".
وﻓــﻲ ﻧﻗــﺶ ﻳﻌــﻮد ﻠﻟﻣﻟــﻚ " ٓاﺸــﻮر ﻧﺎﺻــﺮ ﺑــﺎل" اﻠﺜــﺎﻧﻲ " ٨٨٤ـ  ٨٥٩ق.م"
ٔ
ٔ
ٔ
وﺠ ــﺪ ﻧ ــﺺ ﻳﺷ ــﻴﺮ إﻠ ــﻰ ان ﻫ ــﺬا اﻠﻣﻟ ــﻚ ﺻ ــﺮح اﻧ ــﻪ ﺣﻛ ــﻢ ﺑ ــﺎﻠﻨﻔﻲ ﻋﻟ ــﻰ اﻠ ــﻒ
ٔ
ٓ
ٔ
وﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ اﺣﻼﻤﻲ ـ اراﻤﻲ ﻤﻦ "ﺑﻴﺖ زﻤـﺎﻧﻲ" ﻓـﻲ اﻋﻟـﻲ ﻧﻬـﺮ دﺠﻟـﺔ إﻠـﻰ ﺑـﻼد
ٓ
ٓ
ٔ
ٓ
اﺸــﻮر .وﻠﻛــﻦ ﻳﺒــﺪو ان ﺗﺳــﻣﻴﺔ اﻻراﻤﻴــﻴﻦ اﻘﺘﺼــﺮت ﻋﻟــﻰ اﺴــﻢ "اﻻراﻤﻴــﻮن".
ٔ
وﺛﻣــﺔ ﻧﺼــﻮص ٔاﺧــﺮى ﻳــﺮد ﻓﻴﻬــﺎ اﺴــﻢ اﻻﺣﻼﻤــﻮ وﻠﻛــﻦ ﺑﺷــﻛﻞ ﻧــﺎدر .وﺑﻗ ــﻲ
ٓ
اﺴﻢ ٔاﻻﺣﻼﻤﻮ ً
ﻤﻀﺎﻓﺎ إﻠـﻰ اﺴـﻢ اﻻراﻤﻴـﻴﻦ دون ﻤﻌﺮﻓـﺔ اﻠﺳـﺒﺐ ﺣﺘـﻰ ﺣـﻮاﻠﻲ
ٔ
اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋﺷ ــﺮ ق.م ،ﻠﺘﻨﺤﺳ ــﺮ ﺗﺳ ــﻣﻴﺔ اﻻﺣﻼﻤ ــﻮ ﺑﻌ ــﺪ ﻫ ــﺬا اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ،
ٓ
ٓ
ﻠﺘﺤــﻞ ﻤﺤﻟﻬــﺎ ﺗﺳ ــﻣﻴﺔ "اﻻراﻤﻴــﻮن" (٢٢).واﻠﻣﻟﻔــﺖ ﻠﻟﻨﻈ ــﺮ ﻫــﻮ ٔان اﻻراﻤﻴ ــﻴﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
رﻏـﻢ اﻧﻬـﻢ ﻜــﺎﻧﻮا ﻤﻨـﺪﻤﺟﻴﻦ ﻤــﻊ اﻻﺣﻼﻤـﻮ وﻘﺒﺎﺋـﻞ اﺧــﺮى .و ﻜﺎﻧـﺖ ﺗﺳــﻣﻴﺘﻬﻢ
ٔ
ٔ
ﺗ ــﺮد ﻓ ــﻲ ﻋﻬ ــﻮدﻫﻢ اﻻوﻠ ــﻰ ﺠﻨﺒ ـ ًـﺎ إﻠ ــﻰ ﺠﻨ ــﺐ ﻤ ــﻊ اﻻﻘ ــﻮام اﻠﻣﻨﺪﻤﺟ ــﺔ ﻤﻌﻬ ــﻢ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وﻻﺴ ــﻴﻣﺎ اﻠ ـ ـ"اﺣﻼﻤــﻮ"  .إﻻ ان ﻤ ــﺎ ﻧﻼﺣﻈ ــﻪ ﻫ ــﻮ ان اﺴ ــﻣﻬﻢ ﺑ ــﺪا ﻳﻄﻐ ــﻰ ﻓ ــﻲ
ً
ـﺪرﻳﺟﻴﺎ ٔاي ذﻜ ــﺮ ﻠ ـ ـ
اﻠﻨﺼ ــﻮص اﻠﻌﺎﺋ ــﺪة ﻠﻨﺼ ــﻮص ٔاﺣ ــﺪث ،وﻳﺨﺘﻔ ــﻲ ﻤﻌ ــﻪ ﺗ ـ
ٓ
)(٢٣
" ٔاﺣﻼﻤﻮ" وﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻟﻰ ﺗﻔﻮق اﻻراﻤﻴﻴﻦ ﻋﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ.
وﻳﻌﺘﻗــﺪ اﻠﻣــﺆرخ ﻠﻴﺒﻴﻨﺳــﻛﻲ  LIPINSKY .Eﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑــﻪ THE
ٓ
ٓ
ٔ ، ARAMEANSان اﻠﺘﺳــﻣﻴﺔ اﻻراﻤﻴــﺔ ﺗﻌﻨــﻲ ﺑﺎﻠﻟﻐــﺔ اﻻراﻤﻴــﺔ " اﻠﻐــﺰﻻن "
ٔ
ٓ
 .وﻘ ــﺪ ﺗﻛ ــﻮن ﺗﺳ ــﻣﻴﺔ اراﻤﻴ ــﻴﻦ ﺗﻟﻔ ــﻆ " ارﻳﻣ ــﻲ " ﻜﻣ ــﺎ وردت ﻓ ــﻲ اﻠﻛـﺘﺎﺑ ــﺎت
ٓ
ٔ
اﻻ ﻜﺎدﻳ ــﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣ ــﺔ اﻻراﻤﻴ ــﺔ  -اﻠﺳ ــﺮﻳﺎﻧﻴﺔ .وذﻜ ــﺮ ﻠﻴﺒﻴﻨﺳ ــﻛﻲ ٔان " ٔارﻳﻣ ــﻲ ٔاو
ٔارﻳﻣــﺎي " ﻫ ــﻲ ﺠﻣــﻊ ﺗﻛﺳ ــﻴﺮ ﻠﻛﻟﻣ ــﺔ " رﻳــﻢ" ،و ﻤﻌﻨﺎﻫ ــﺎ اﻠﻐ ـﺰال ﻓ ــﻲ اﻠﻟﻐ ــﺔ
ٓ
اﻻراﻤﻴـ ـ ـ ــﺔ و ﻜ ـ ـ ـ ــﺬﻠﻚ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻠﻟﻐ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ .وﻫﻨ ـ ــﺎك ﻤ ـ ــﻦ ﻳﻗـ ــﻮل ٔان
ٔ
ٓ
اﻠﺘﺳ ــﻣﻴﺔ اﻻراﻤﻴ ــﺔ ﺗﻌﻨ ــﻲ اﻻراﺿ ــﻲ
آرا 
اﻠﻣﺮﺗﻔﻌـ ـ ــﺔ .وﻓـ ـ ــﻲ ﻤﺮﺣﻟـ ـ ــﺔ ﻻﺣﻗـ ـ ــﺔ
ا 
ادﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ٓاﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﺮون ٔان اﻠﺘﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻴﺔ
ارا ا 
ٔاﻃﻟﻗ ـ ــﺖ ﻋﻟ ـ ــﻰ ﺴ ـ ــﻛﺎن اﻠﻣﻨ ـ ــﺎﻃﻖ
اﻠﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
وﻳﻗـﻮل ﻫﻨـﺮي ﺑـﺪروس ﻜﻴﻔـﺎ )ٔ (٢٤ان ﻫﻨـﺎك ﺑﺮﻫﺎﻧ ًـﺎ ﻘﺎﻃﻌ ًـﺎ ﻳﺜﺒـﺖ ٔاﻧـﻪ
ٓ
ﻤﻦ اﻠﻣﺳـﺘﺤﻴﻞ ٔان ﺗﻛـﻮن اﻠﺘﺳـﻣﻴﺔ اﻻراﻤﻴـﺔ ﺗﻌﻨـﻲ " ܐܪ ـ ܪ ـ "
ٓ
ٔ
ٔ
ٔاي اﻻراﺿـﻲ اﻠﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ ،و ذﻠــﻚ ﻠﺳــﺒﺐ ﺑﺳـﻴﻂ ﺠـ ًـﺪا و ﻫــﻮ ان اﻠﻟﻐــﺔ اﻻراﻤﻴــﺔ
اﻠﻗﺪﻳﻣــﺔ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﺳــﺘﺨﺪم ﻜﻟﻣــﺔ " ٔارض " ﺗﻣﺎﻤـ ًـﺎ ﻤﺜــﻞ اﻠﻟﻐــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻠﺘﺷــﻴﺮ
ٓ
ٔ
إﻠ ــﻰ اﻻرض اﻠﻴﺎﺑﺳ ــﺔ ،و ﻘ ــﺪ ﺑ ـ ٔـﺪات اﻠﻟﻐ ــﺔ اﻻراﻤﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋﻬ ــﺪ اﻹﻤﺒﺮاﻃﻮرﻳ ــﺔ
اﻠﻔﺎرﺴــﻴﺔ ٔاي ﻤﻨــﺬ ٔاواﺧــﺮ اﻠﻗــﺮن اﻠﺳــﺎدس ﺗﺳــﺘﺨﺪم ﻜﻟﻣــﺔ " ܐܪ ـــ "
ٔ
ﺑﻣﻌﻨﻰ اﻻرض.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

وﻳ ــﺬﻫﺐ ﻤﺤﻣ ــﺪ ﻤﺤﻔ ــﻞ ﻧﻔ ــﺲ اﻠﻣﻨﺤ ــﻰ ﺣ ــﻴﻦ ﻳﻗ ــﻮل  :ﻳ ــﺪل ﺠ ــﺬر
"رام" ﻓــﻲ ﺑﻌــﺾ اﻠﻟﻐــﺎت اﻠﺳــﺎﻤﻴﺔ ﻋﻟــﻰ ﻤﻌﻨــﻰ اﻻرﺗﻔــﺎع واﻠﺳــﻣﻮ ،ﻧﻗــﻮل ﻓــﻲ
ٔ
اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ رام روﻤ ـ ـ ًـﺎ وﻤﺮاﻤ ـ ــﺎ اﻠﺷ ـ ــﻲء اي ﻃﻟﺒ ـ ــﻪ وﺴ ـ ــﻌﻰ إﻠﻴ ـ ــﻪ ،واﻠﻣـ ـ ـﺮام ﻫ ـ ــﻮ
ٔ
اﻠﻣﻄﻟ ــﺐ ،واﻠ ـ ـﺮام ﻤ ــﻦ اﻠﻨﺒ ــﺎت ﻫ ــﻮ اﻠﺷ ــﺟﺮ اي اﻠﻨﺒ ــﺎت اﻠﺒﺎﺴ ــﻖ ،واﻠ ــﺮﻳﻢ
ٔ
)(١٥
اﻠﺟﻣـ ـ ــﻞ اﻠﺼـ ـ ــﻐﻴﺮ وﻜـ ـ ــﺬﻠﻚ اﻠﻗﺒـ ـ ــﺮ ٔاي اﻻرض اﻠﻣﺮﺗﻔﻌـ ـ ــﺔ ﻋﻣـ ـ ــﺎ ﺣﻮﻠﻬـ ـ ــﺎ.
وﻳﻀ ــﻴﻒ ﻤﺤﻔ ــﻞ :وﻜــﻢ ﻫ ــﻲ ﻋﺪﻳ ــﺪة اﻠﻗ ــﺮى ﻓ ــﻲ ﺴــﻮرﻳﺔ وﻠﺒﻨ ــﺎن وﻓﻟﺳ ــﻄﻴﻦ
ٔ
واﻻردن اﻠﻣﺮﻜﺒــﺔ ٔاﺴــﻣﺎؤﻫﺎ ﻤــﻦ رام واﺴــﻢ ٓاﺧــﺮ ﻜ ـﺮام ﺣﻣــﺪان ﻓــﻲ ﻤﺤﺎﻓﻈ ــﺔ
إدﻠ ـ ــﺐ ورام اﻠﻌﻨ ـ ــﺰ ورام اﻠﺟﺒ ـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﻤﺤﺎﻓﻈ ـ ــﺔ ﺣﻣ ـ ــﺺ ﻓ ـ ــﻲ ﺴ ـ ــﻮرﻳﺔ ،ورام
ٔ
اﻠﺒﺘ ــﺮون ورام ﺑﻌﻟﺒ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﻠﺒﻨ ــﺎن واﻠﺮﻤﺘ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻻردن ورام ﷲ واﻠﺮاﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ﻓﻟﺳــﻄﻴﻦ ،وﻫــﻲ ﻘﺮﻳ ـﺔ ﻳﺷــﺮف اﻠﻨــﺎﻇﺮ ﻤــﻦ ٔاﻋﺎﻠﻴﻬــﺎ ﻋﻟــﻰ ﺑــﻼد ﺻــﻮر وﺠﺒــﺎل
اﻠﻗ ــﺪس واﻠﺒﺤ ــﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴــﻂ وﻤﺪﻳﻨ ــﺔ ﺻ ــﻔﺪ وﺑﺤﻴ ــﺮة ﻃﺒﺮﻳ ــﺔٔ .واﻏﻟ ــﺐ اﻠﻣ ــﺪن
واﻠﻗﺮى اﻠﺘﻲ ورد ذﻜﺮﻫﺎ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻟﻰ ﻤﺮﺗﻔﻌـﺎت وﻫـﻲ ذات ٔاﺴـﻣﺎء ﻘﺪﻳﻣـﺔ ﺗﻌـﻮد
ٓ
إﻠــﻰ اﻠﻔﺘ ـﺮﺗﻴﻦ اﻠﻛﻨﻌﺎﻧﻴــﺔ واﻻراﻤﻴــﺔ (١٦) .وﻳﺨــﺘﻢ ﻤﺤﻔــﻞ ﺣــﻮل ﻫــﺬﻩ اﻠﻨﻗﻄــﺔ
ﺑﻗﻮﻠﻪ إن ﻻﺴﻢ ٓارام ٓواراﻤﻲ ﺻـﻟﺔ ﺑﺎﻻرﺗﻔـﺎع واﻠﺳـﻣﻮ واﻠﺳـﻴﺎدة ،وﻘـﺪ ٔاﻃﻟﻗـﺖ
ٔ
ﻜﻟﻣــﺔ ٓارام ﻓــﻲ ﺑــﺎدئ اﻻﻤــﺮ ﻋﻟــﻰ اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ اﻠﺷــﻣﺎﻠﻴﺔ ﻠــﺒﻼد اﻠﺮاﻓــﺪﻳﻦ ،ﺗﻟــﻚ
ٓ
اﻠﻣﻨﻄﻗـﺔ اﻠﺘــﻲ ﻳﺮوﻳﻬــﺎ ﻧﻬـﺮ اﻠﻔـﺮات ﺣﻴــﺚ اﻧﺘﺷـﺮ اﻻراﻤﻴــﻮن ﻘﺒــﻞ ٔان ﻳﺆﺴﺳــﻮا
) (١٧
دوﻳﻼﺗﻬﻢ.

ٓ
ٔ
واﻤ ــﺎ ﻠﻔﻈـ ــﺔ "ارام" ﻓﻗـ ــﺪ وردت ﻓـ ــﻲ ﻜـﺘﺎﺑ ــﺔ ﻤﺳـ ــﻣﺎرﻳﺔ ،ﺗﺮﺠـ ــﻊ إﻠـ ــﻰ
ٔ
اﻠﻣﻟــﻚ اﻻ ﻜــﺎدي ﻧــﺎرام ﺴــﻴﻦ ﻓــﻲ اﻠﻗــﺮن اﻠﺜﺎﻠــﺚ واﻠﻌﺷــﺮﻳﻦ ق.م .ﺛــﻢ وردت
ٔ
ٓ
ٔ
ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﺔ اﺧﺮى ﺗﺷﻴﺮ إﻠﻰ دوﻳﻟﺔ ﺑﺎﺴـﻢ ارام ﻘـﺮب ﻤﻣﻟﻛـﺔ اﺸـﺘﻮﻧﺎ ﻓـﻲ ﺠﻨـﻮب
ٓ
اﻠﻌ ـ ـﺮاق ) (١٨وﺑـ ــﺮزت ٓارام ﻜـﺘﺳـ ــﻣﻴﺔ ﻠﻟﺷـ ــﻌﺐ اﻻراﻤـ ــﻲ وﻋـ ــﺮف ﺑﻬـ ــﺎ ﺴﻴﺎﺴـ ـ ًـﻴﺎ
ٔ
ٔ
ً ٔ
وﻋﺳـ ً
ـﺎرﻳﺎ ﻓــﻲ اواﺧــﺮ اﻻ ﻠــﻒ اﻠﺜــﺎﻧﻲ ق.م ﻤﻗﺘﺮﻧــﺔ ﺑﻟﻔﻈــﺔ اﻻﺣﻼﻤــﻮ
ـﻛﺮﻳﺎ وﺣﻀـ
ٓ
ٓ
) (١٩ﺛـﻢ ﺗﻐﻟﺒـﺖ اﻠﺘﺳـﻣﻴﺔ ارام ﻋﻟـﻰ ﻜـﻞ اﻠﻗﺒﺎﺋـﻞ اﻻراﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻠﻗـﺮن اﻠﺤــﺎدي
ٔ
ﻋﺷ ــﺮ ق.م ،واﺴ ــﺘﻣﺮت وﺗﻌ ــﺰزت وﻜ ــﺎن ﻠﻬ ــﺎ ﺸ ــﺎن ﻓ ــﻲ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ .وﻘﻴ ــﻞ إن
ٔ
ٓ
)(٢٠
اﻻﺸﻮرﻳﻴﻦ ٔاﻃﻟﻗﻮﻫﺎ ﻋﻟﻰ إﺣﺪى ﻘﺒﺎﺋﻟﻬﻢ ،ﺛﻢ ﻋﻣﺖ اﻠﻗﺒﺎﺋﻞ اﻻﺧﺮى.

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٨

ﺗﻘــﺎرﻳــﺮ
ﻣﻘﺎﻻت

وﻳﻀــﻴﻒ ﻜﻴﻔــﺎ ٔان ٓارام ﻫــﻲ ﺗﺳــﻣﻴﺔ ﺠﻐﺮاﻓﻴــﺔ ٔاﻃﻟﻗــﺖ ﻋﻟــﻰ ﺴــﻮرﻳﺎ
ٓ
اﻠﺤﺎﻠﻴ ـ ــﺔ ،وﻫ ـ ــﻲ ﻤﻮﺠ ـ ــﻮدة ﻓ ـ ــﻲ اﻠﻛـﺘﺎﺑ ـ ــﺎت اﻻراﻤﻴ ـ ــﺔ اﻠﻗﺪﻳﻣ ـ ــﺔ .ﻜﻛـﺘﺎﺑ ـ ــﺎت
"ﺴ ــﻔﻴﺮة") ،(٢٥اﻠﺘ ــﻲ ﺗﻌ ــﻮد إﻠ ــﻰ ٔاواﺴ ــﻂ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺜ ــﺎﻤﻦ ق.م .ﺣﻴ ــﺚ وردت
اﻠﺘﺳﻣﻴﺔ اﻠﻗﻮﻤﻴﺔ و اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ " ﻜﻞ ٓارام ".

آرام اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ
و ﻘ ــﺪ اﺴ ــﺘﻌﻣﻟﺖ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻨﺼ ــﻮص اﻠﺘﺳ ــﻣﻴﺎت اﻠﺘﺎﻠﻴ ــﺔ ٓ :ارام اﻠﻌﻟﻴ ــﺎ
ٓ
ٓ ٔ
ٓ
)ﺣﻟﺐ( ارام اﻠﺳﻔﻟﻰ ) دﻤﺷـﻖ ( وﻜـﻞ ارام اي ﻜـﻞ ﺑـﻼد ارام  .وﻤـﻦ اﻠﻣﻌﻟـﻮم
ٔان اﻠﻣـﺆرﺧﻴﻦ اﻠﻴﻮﻧـﺎن ﻜـﺎﻧﻮا ﻳﺳـﺘﻌﻣﻟﻮن " ﺴـﻮرﻳﺎ ﻜـﻮﻠﻦ " ﻤـﺎ دﻋـﺎ ﻋ ً
ـﺪدا ﻤــﻦ
ٓ
ٔ
اﻠﻣ ــﺆرﺧﻴﻦ ) (٢٦ان ﻳ ــﺮى ﻓ ــﻲ " ﻜ ــﻮﻠﻦ " اﻠﻴﻮﻧﺎﻧﻴ ــﺔ اﻻﺴ ــﻢ اﻻراﻤ ــﻲ اﻠﻗ ــﺪﻳﻢ .
وﻠﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻠﺘﺳﻣﻴﺎت ﻤﺮات ﻋﺪة ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻓﻼﻓﻴـﻮس ﺠﻮزﻳـﻒ وذﻠـﻚ
ٓ
ٓ
ٔ
ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜـﺔ ﻋـﻦ اﻠﺳـﺮﻳﺎن اﻻراﻤﻴـﻴﻦ ) وﻠـﻴﺲ اﻻﺸـﻮرﻳﻴﻦ (  .وﻓـﻲ ﻤﻛـﺎن اﺧـﺮ
ﻳﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻌﻣﻞ ﺗﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻴﺔ ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرﻳﺎ اﻠﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻔﻟﻰ وﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرﻳﺎ اﻠﻌﻟﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
ٓ
ٔ
)  ( chapitre IBID , Livre VIIIو اﻃﻟــﻖ اﻠﻌﻬـﺪ اﻠﻗـﺪﻳﻢ ﺗﺳــﻣﻴﺔ " ارام
ﻧﻬــﺮﻳﻦ "  ،ﻋﻟــﻰ ﻤﻨﻄﻗــﺔ اﻠﺟﺰﻳــﺮة اﻠﺳــﻮرﻳﺔ اﻠﺘــﻲ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﻌــﺮف ﻓــﻲ اﻠﻣﺼــﺎدر
اﻠﺳ ــﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﺑ ـ ـ " ﺑﻴ ــﺖ ﻧﻬ ــﺮﻳﻦ" و اﻠﻴﻮﻧﺎﻧﻴـ ــﺔ ﺑ ـ ـ  .MESOPOTAMIAﻜﻣ ــﺎ
ٓ
ٔ
ٓ
اﻧﺘﺷــﺮت ﺗﺳــﻣﻴﺔ " ﺑﻴ ــﺖ اراﻤــﻲ " اي ﺑــﻼد اﻻراﻤﻴ ــﻴﻦ ﻋﻟــﻰ ﺠﻨــﻮب و وﺴ ــﻂ
اﻠﻌﺮاق ﻤﻨﺬ ﺣﻮاﻠﻲ  ٥٠٠ﺴﻨﺔ ق.م.
ً
ً
وﺑﻌﻴ ـ ًـﺪا ﻋ ــﻦ اﻠ ــﺬﻫﺎب ٔاﻜـﺜ ــﺮ ﻤ ــﻦ ذﻠ ــﻚ إﺴ ــﻬﺎﺑﺎ وﺗﻔﺼ ــﻴﻼ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا
ٓ
اﻠﻣﻮﺿ ــﻮع اﻠﻣﺘﻌﻟ ــﻖ ﺑﺘﺳ ــﻣﻴﺔ اﻻراﻤﻴـ ــﻴﻦ وﻤﻌﻨﺎﻫ ــﺎ وﻤﺼ ــﺪرﻫﺎ ،ﻧﻗ ــﻮل ﻤـ ــﻊ
ٓ
اﺴ ــﺘﺒﻌﺎد اﻠﺘﻔﺳ ــﻴﺮ اﻠﻣﺘﻌﻟ ــﻖ ﺑﻌﻼﻘ ــﺔ اﻻراﻤﻴ ــﻴﻦ ﺑﺎﻠﺳ ــﺎﻤﻴﺔ ﺣﺳ ــﺐ اﻠﻣﻔﻬ ــﻮم
ٔ
واﻠﺘﻔﺳﻴﺮ اﻠﺘﻮراﺗﻲ ،ﻓﺈن ٔاﻏﻟﺐ إن ﻠـﻢ ﻳﻛـﻦ ﻜـﻞ اﻠﺘﻔﺳـﻴﺮات اﻻﺧـﺮى ﺗﺤﻣـﻞ
ٓ
اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﺼﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻞ ٔاو ﺑﺎﺧﺮ.

ٓ
١٩ـ اﻠﻣﻄﺮان ﺻﻟﻴﺒﺎ ﺸﻣﻌﻮن ،اﻠﻣﻣﺎﻠﻚ اﻻراﻤﻴﺔ ،ص .٥
ٓ
ٔ ٔ ٔ
٢٠ـ اﻠﺒﻴﺮ اﺑﻮﻧﺎ ،ادب اﻠﻟﻐﺔ اﻻراﻤﻴﺔ ،ص  ١٢ـ . ١٣٢
ٓ
٢١ـ دوﺑﻮن ﺴﻮﻤﺮ ،اﻻراﻤﻴﻮن ـ ص .٢٦
٢٢ـ اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ
٢٣ـ اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ
ٓ
٢٤ـ ﻤﻗﺎل ﻤﻨﺷﻮر ﻓﻲ ﺠﺮﻳﺪة ارام ،وﻫﻲ ﺠﺮﻳﺪة ﺠﺪﻳﺪة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
٢٥ـ ﺑﻟﺪة ﻘﺮب ﺣﻟﺐ
26- MAZAR, B., The Aramean Empire and its relations with
Israel in : Biblical Archelogist T-25, 1962 P. 119
----------------------------------------------اﻟﻛﺎﺗب واﻟﺻﺣﻔﻲ اﻷﺳﺗﺎذ ﺧﻠﯾل اﻗطﯾﻧﻲ ﯾﻔوز ﺑﺟﺎﺋزة اﻟﻘﻠم اﻟذﻫﺑﻲ

اﻷﺳﺗﺎذ ﺧﻠﯾل اﻗطﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻔل اﻟﺗﻛرﯾم

-----------------------------------------------------------

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:

اﻟﺳورﯾﯾن ،ﻓوز اﻟﻛﺎﺗب واﻟﺻﺣﻔﻲ اﻷﺳﺗﺎذ ﺧﻠﯾل اﻗطﯾﻧﻲ ﻋﺿو اﺗﺣﺎد

ﻛﺗﺎب اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻌرب ،ﺑﺟﺎﺋزة اﻟﻘﻠم اﻟذﻫﺑﻲ ﻋن ﻓﺋﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ .وذﻟك ﻋن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي ﺣﻣل ﻋﻧوان

)إﻟﻰ ﺟﻧﺎن اﻟﺧﻠد ﺟورج ﻣﺧﺗﺎر ..ﺣظﻲ ﺑﺗﻛرﯾم اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺧﺎﻟد ،واﻟﺣﺎرس

اﻟﻌﻣﻼق وﺷﯾﺦ اﻟﺣراس ﻣن أﺣب اﻷﻟﻘﺎب إﻟﻰ ﻗﻠﺑﻪ( .ﺣﯾث ﺗم ﺗﻛرﯾم
اﻟﻛﺎﺗب واﻟﺻﺣﻔﻲ اﻷﺳﺗﺎذ اﻗطﯾﻧﻲ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋزﯾن ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ

اﻟﻔﺋﺎت ،ﻓﻲ اﻟﺣﻔل اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي أﻗﺎﻣﺗﻪ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن ،ﯾوم
اﻻﺛﻧﯾن اﻟﻣواﻓق اﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﺷﺑﺎط  ،٢٠١٠ﻓﻲ ﻣطﻌم ﻗﺻر ﻛﯾوان ﺑدﻣﺷق

ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ  ،MTNﺑﺣﺿور رﺋﯾس اﺗﺣﺎد اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﯾﺎس ﻣراد،
ورﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻣﯾد ﻓﺎروق ﺑوظو،

وﻋدد ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻻﺗﺣﺎد اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ،واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎم ،وﻣدﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ  MTNﺟﻬﺎد

ﻗﺻﺎر ،ورؤﺳﺎء ﺗﺣرﯾر اﻟﺻﺣف واﻷﻗﺳﺎم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ .وﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن

اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﻋﻼم اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺳوري.

وﺗﻐﺗﻧم دورﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺳﻌﯾدة ﻟﺗوﺟﻪ أﺟﻣل اﻟﺗﻬﺎﻧﻲ

وأطﯾب اﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت واﻷﻣﻧﯾﺎت ﻟﻠﻛﺎﺗب اﻷﺳﺗﺎذ ﺧﻠﯾل اﻗطﯾﻧﻲ ،ﻣﻊ ﺗﻣﻧﯾﺎﺗﻧﺎ

ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻘدم واﻟﻧﺟﺎح اﻟداﺋم.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

١ـ ﺧﻟﻴﻞ اﻘﻄﻴﻨﻲ ،ﻤﺪاﺋﻦ اﻠﺨﺎﺑﻮر ﻓﻲ اﻠﺤﺳﻛﺔ ودﻳﺮ اﻠﺰور ،ص  ٣٤و .٣٥
٢ـ ﺗﻚ ٢٢ : ١٠
ٓ
٣ـ اﻠﻣﻄﺮان ﺻﻟﻴﺒﺎ ﺸﻣﻌﻮن ،اﻠﻣﻣﺎﻠﻚ اﻻراﻤﻴﺔ ،ص .٥
ٔ
٤ـ ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻛﻴﻢ اﻠﺬﻧﻮن،اﻠﺬاﻜﺮة اﻻوﻠـﻰ ،ج ،٢اﻠﺘـﺎرﻳﺦ اﻠﻗـﺪﻳﻢ ﻠـﺒﻼد اﻠﺷـﺎم،
ص .٢٣٥
ٓ
ـﻮري
 ٥ـ ـ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻮﻫ ــﺎب ﻤﺤﻣ ــﺪ اﻠﺟﺒ ـ  ،ﻤﻗﺪﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻻراﻤﻴ ــﻴﻦ ،ﻤﺤﺎﺿ ــﺮة
ٓ
ٔاﻠﻗﻴ ــﺖ ﻋﻟ ــﻰ ﻃﻟﺒ ــﺔ ﻘﺳ ــﻢ اﻠﺪراﺴ ــﺎت اﻠﻣﺳ ــﻣﺎرﻳﺔ ﻓ ــﻲ ﻜﻟﻴ ــﺔ اﻻداب  /ﺠﺎﻤﻌ ــﺔ
اﻠﻣﻮﺻﻞ.٢٠٠٢/
٦ـ اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ.
٧ـ ﻋﺒﺪ اﻠﻬﺎدي ﻧﺼﺮي ،ﺸﻣﺲ ٓارام ﺸﻣﺲ اﻠﻌﺮب ،ص .١٠
٨ـ ﻤﺟﻟﺔ اﻠﻣﻌﻟﻢ اﻠﻌﺮﺑﻲ ) ﺴﻮرﻳﺔ ( ،اﻠﻌﺪد ،٣١١ص .١٥٧
ٓ
٩ـ اﺴﺤﻖ ﺴﺎﻜﺎ ،اﻻراﻤﻴﻮن ص.٣
١٠ـ ﺗﻛﻮﻳﻦ ٢ : ٢٢
ٔ
١١ـ ﺴﻔﺮ ٔاﺧﺒﺎر اﻻول .٣٤ : ٧
١٢ـ ٔاﻧﻴﺲ ﻓﺮﻳﺤﺔ ،دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ،ص .٢٢٢
ٔ
١٣ـ اﻻب ﻤﺎرﺗﻴﻦ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻠﺒﻨﺎن ،ﺗﺮﺠﻣﺔ رﺸﻴﺪ اﻠﺷﺮﺗﻮﻧﻲ ،ص ٩٠ـ . ٩٣
١٤ـ ﻓﻴﻟﻴﺐ ﺣﺘﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺴﻮرﻳﺔ ،ص .٨٥
ٓ
١٥ـ ﻤﺤﻣﺪ ﻤﺤﻔﻞ ،اﻠﻣﺪﺧﻞ إﻠﻰ اﻻراﻤﻴﺔ ـ ص.١٤
١٦ـ اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ص.١٤
١٧ـ اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ص.١٥
١٨ـ اﻠﺪﻜـﺘﻮر ٔاﺣﻣﺪ ﺴﻮﺴﺔ ،اﻠﻌﺮب واﻠﻴﻬﻮد ﻓﻲ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ ،ﻤـﺞ  ،١ص  ٩٨ﻧﻗ ًـﻼ
ﻋﻦ:
Moscati, Ancient Semitic Civilizations , p 168.
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ٔ
هنــاك مــن توقعــوا تراجــع الطــرق الصــوفية او انــدثارها فــي المســتقبل
ٔ
ويستندون في ذلك إلى ثالثة عوامل اولهـا موجـة التحـديث التـي تتسـرب
رويدا ً
ً
رويدا إلى عقل المجتمع المصري والتي ستضع ظاهرة تقليدية مثـل
ٔ
ٔ
الطرقيــة فــي موقــف حــرج ،وثانيهــا ظهــور وترعــرع اشــكال اخــرى للتــدين
تتمث ــل ف ــي جماع ــات ش ــتى تتس ــطر ف ــوق خريط ــة مص ــر راح ــت تـ ـزاحم
ٔ
ٔ
الصــوفية ،تنتقــدها احيانـ ًـا وتجلــدها احيانـ ًـا وتضــربها فــي مقتــل اعتقادهــا
ٔ
ٔ
الخ ــاص بكرام ــات االولي ــاء والتض ــرع لالض ــرحة ،وثالثه ــا غي ــاب اله ــدف
ٔ
السياســي الواضــح للصــوفية بينمــا تمتلكــه القــوى اإلســالمية االخــرى ،مــا
ٔ
جع ــل المتص ــوفة جماع ــة ال يهمه ــا تغيي ــر المجتم ــع او االنتص ــار التج ــاه
ٓ
ٔ
سياس ـ ــي مع ـ ــين وإن ك ـ ــان افراده ـ ــا يعرف ـ ــون ك ـ ــاالخرين هم ـ ــوم ال ـ ــوطن
ٔ
ٔ
ويتــاثرون بهــا مثلمــا اثبتــت هــذه الدراســة .وهــذا االبتعــاد عــن السياســة قــد
ٔ
يــؤدي مــع االيــام إلــى انصـراف النــاس عــن الطــرق الصــوفية بقــدر انصـرافها
ٔ
عــن قضــية تمــس حيــاة كــل إنســان وهــي السياســة ،التــي تبــدا بالخــدمات
البســيطة فــي المجتمــع المحلــي ،وتتصــاعد لتصــل إلــى مســتوى الحكومــة
ٔ
المركزيـة ومنهـا إلــى النظـام العـالمي ،مــا يجعـل مـن الصــعب علـى اي فــرد
ٔ
ً
ً
سدودا.
حدودا وال
ان يتجاهلها ،فهي مقتحمة ال تعرف
ٔ
لكــن يبــدو ان الحقيقــة تســير عكــس هــذه التوقعــات فطــوال القــرن
العشرين سارت الصوفية المصـرية فـي اتجـاه مخـال للرسـم البيـاني الـذي
ٔ
بشر به بعض الباحثين واستطاعت ان تضـم بـين مريـديها بعـض الفـﯫت
ٔ
ٔ
المحدثـة ،وان تســاهم فــي عمليــة التحــديث االجتمــاعي .ولــم تــؤد اشــكال
ٔ
التــدين االخــرى إلــى تراجــع نفــوذ المتصــوفة بــل حــدث العكــس ،فالنظــام
ًٔ
الح ــاكم ك ــان ف ــي مص ــلحته دائم ــا ان تك ــون الص ــوفية قوي ــة ظ ــاهرة ف ــي
مواجهة القوى اإلسالمية المناوئة له ولذا عمل طوال الوقـت علـى إلهـاب
ٔ
وقودهــا ليســتمر مشـ ً
ـتعال ،ثــم دخــل االمريكيــون علــى الخــط ف ـزادوا هــذا
ٔ
التوجه عمقا ،واعطوه بعدا دوليا واستراتيجيا كبيرا.
هــذا التصــور تضــمنه كـتــاب )التنشــئة السياســية للطــرق الصــوفية فــي
مص ــر :ثقاف ــة الديمقراطي ــة ومس ــار التح ــديث ل ــدى تي ــار دين ــي تقلي ــدي(
للــدكـتور عمــار علــي حســن ،الــذي صــدر عــن دار العــين مــؤخرا فــي نحــو
 ٦٨٨صــفحة مــن القطــع فــوق المتوســط ،وهــو دراســة نظريــة وميدانيــة
ٔ ٔ
موزعة علـى اربعـة ابـواب ،إلـى جانـب ببليوجرافيـا عـن الدراسـات العربيـة

ٔ
واالجنبي ــة ح ــول الص ــوفية والتص ــوف ،ومالح ــق ترص ــد عالق ــة الط ــرق
ٓ
الصوفية بالنظم السياسية المصرية المتعاقبة منذ محمد علي إلى االن.
ٔ
وينط ــوي الب ــاب االول عل ــى اإلط ــار النظ ــري حي ــث يع ــرض مف ــاهيم
التنشـ ـ ــئة السياسـ ـ ــية والتصـ ـ ــوف وعالق ـ ـ ــة الظ ـ ـ ــاهرة الدينيـ ـ ــة بالظ ـ ـ ــاهرة
السياســية ،ثــم يتطــرق إلــى القــيم السياســية التــي تتناولهــا الدراســة وهــي
الحريــة والعدالــة والمســاواة والتســامح واالنتمــاء واالنخ ـراط ،وصــوال إلــى
ٔ
ٔ
تحــوالت التــدين إلــى ايــديولوجيا وفلكلــور واســاطير وتجــارة وثقافــة ســائدة
ٔ
ٔ
وتــاثير ذلــك علــى الســلوك السياســي لالف ـراد .ثــم يتطــرق هــذا البــاب إلــى
الــدين والثقافــة السياســية المصــرية ،مــن خــالل تتبــع تـ ٔـاثيره علــى التطــور
التــاريخي لعالقــة الحــاكم بــالمحكوم منــذ العصــر الفرعــوني وحتــى العصــر
الحديث.
ويف ـ ــرد الباح ـ ــث فص ـ ــال مط ـ ــوال ع ـ ــن مكون ـ ــات التنش ـ ــئة السياس ـ ــية
للمتصــوفين المصــريين ،موزعــا إياهــا علــى الجوانــب الفكريــة والتنظيميــة
ٔ
التاريخية ،فيدرس القيم السياسية الناتجة عن لغة المتصوفة وافكـارهم
التــي تــدور حــول الزهــد والمعرفــة الحدســية والواليــة والمحبــة ،ثــم يبــين
ٔ
دور التنظــيم اإلداري للطــرق الصــوفية فــي صــناعة الثيوقراطيــة ،واخــالق
السياســية ومســارات الشــرعية الكامنــة فــي التسلســل الروحــي للمتصــوفة.
وفي البعد التاريخي يتناول الباحث عالقة المتصوفة بالسلطة السياسية
ٓ
ٔ
فــي مصــر منــذ صــالح الــدين االيــوبي وحتــى االن ،وعالقــتهم بالجمــاهير
ٔ
العريضة ،والجماعات والتنظيمات اإلسالمية االخرى ،وهنا يضـعهم فـي
ٔ
مقارنة مع المسار السياسي لالزهر الشريف.
وينطــوي البــاب الثــاني علــى الجانــب الميــداني حيــث توســل الباحــث
ب ــدراسة الحالــة واتخــذ مــن الطــريقتين الصــوفيتين ،الحامديــة الشــاذلية
والخليلية ،ثم مـن الطريقـة البرهانيـة حالـة للمقارنـة .وقـد اختـار الباحـث
عينــة ممثلــة مــن هــاتين الطــريقتين لإلجابــة علــى التســاؤالت التــي شــملها
االس ـ ــتبيان والت ـ ــي تس ـ ــعى إل ـ ــى اختب ـ ــار المع ـ ــارف والق ـ ــيم واالتجاه ـ ــات
السياسية للمتصوفة.
وفي الباب الثالث مـن كـتـاب التنشـئة السياسـة للطـرق الصـوفية فـي
ٔ
مصر سعى الباحث إلى قراءة ما وراء االرقـام التـي نتجـت عـن االسـتبيان،
وفهــم مــا حصــله مــن معايشــة المتصــوفة عــن قــرب عبــر مــنهج المالحظــة
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بالمشاركة ليقـدم تحلـيال كيفيـا لواقـع المتصـوفة إلـى جانـب مـا طرحـه مـن
تحليل كمي ،يشمل الموقف السياسي واالجتماعي للطـرق الصـوفية مـن
القض ـ ــايا المطروحـ ـ ــة .وبع ـ ــدها يفسـ ـ ــح الباح ـ ــث مجـ ـ ــاال لدراس ـ ــة ثقافـ ـ ــة
ٔ
الديمقراطيــة لــدى المؤسســات الدينيــة الدعويــة ،وشــروط إدمــاج اصــحاب
ال ــرؤى اإلس ــالمية ف ــي حي ــاة سياس ــية ديمقراطي ــة ،والت ــي يحص ــرها ف ــي
ضـ ــرورة اإلصـ ــالح الـ ــديني ،وقيـ ــام المشـ ــروعية علـ ــى الجماعـ ــة ،وتوحـ ــد
مرحلتي الصبر والتمكن ،وتديين السياسية ال تسييس الدين ،والتماثـل
ال التمــايز ،واالنتقــال مــن االستشــارة إلــى الديمقراطيــة الســيما فــي جانبهــا
اإلجرائــي ،واالنتخــاب ال البيعــة ،وتقــديم المصــلحة القطعيــة علــى الــنص
الظني ،وعدم حصر الجهاد في بعده الديني ،وضرورة االلتفات إلى القوة
ٔ
السلسة ،والتخلي عن اوهام الحتميات التاريخية.
وفي تناوله لوضع الطرق الصـوفية بـين التحـديث والثقافـة التقليديـة
ينطل ــق الباح ــث م ــن تعري ــف مح ــدد للتح ــديث وتفاعالت ــه وكون ــه مس ــارا
عالمي ــا تنازع ــه الخصوص ــيات المحلي ــة ،ث ــم يتن ــاول البن ــى االجتماعي ــة
ٔ
التقليديــة مثــل القبيلــة والطريقــة الصــوفية واشــباههما ،وخــط التحــديث
فــي خطــاب المتصــوفة وممارســاتهم ،ومقارنــة هــذا بمســار التحــديث لــدى
ٔ
االزهر الشريف.
وفي الباب الرابع يتعرض الباحث للطرق الصوفية في العالم العربي
واإلســالمي ،ليضــعها فــي مقارنــة مــع الصــوفية المصــرية عبــر تنــاول دور
ثقاف ـ ـ ــة التص ـ ـ ــوف وحركـت ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي تحقي ـ ـ ــق ش ـ ـ ــروط اإلنج ـ ـ ــاز السياس ـ ـ ــي
واالقتصادي ،السيما في مجالي التنمية والجهاد ضد االستعمار.
ٔ
ٔ
ويرى الباحث ان الطرق الصوفية اضحت ظاهرة اجتماعية ال يمكـن
ٔ
ٔ
إهمالهــا ،ففضـ ًـال عــن اهميتهــا ،فهــي ال ت ـزال حقـ ًـال بك ـ ًرا امــام الدراســات
االجتماعية عامة والسياسية خاصة وينتهي من دراسته إلى نتائج محـددة
ٔ ٔ
اولهــا ان التنظــيم الصــوفي بشــقيه اإلداري والروحــي ينــتج قيمـ ًـا سياســية
بعضها إيجابي مثـل التسـامح والتماسـك والتعـاون واالسـتمرارية وبعضـها
س ــلبي ال يش ــجع عل ــى نش ــوء ثقافــة الديمقراطي ــة مثــل الخض ــوع والطاع ــة
العمي ــاء والجم ــود واإل كـ ـراه ،فيم ــا تع ــزز كاريزم ــا الش ــيخ قيم ــة التس ــلط.
ٓ
فالشــيخ قائــد مطــاع يتكــئ عل ــى ش ــرعية مس ــتمدة مــن االنتســاب إلــى ال
ٔ ٔ
البيت او االولياء الكبار مثلما يعتقد المتصـوفة ،وهـو يـرث المشـيخة مـن
ذويه ،ويمثل ٔرا ً
سا لتنظيم هو خليط تام من جماعات مختلفة من حيث
ٔ
التعام ـ ــل واالختي ـ ــار والتج ـ ــانس او الن ـ ــوع والس ـ ــن .والش ـ ــيخ ه ـ ــو الرم ـ ــز
ٔ
ً
االساسي الذي يتمحور حوله التنظيم الصوفي باعتباره تنظيمـا يقـوم علـى
إقطاعيا ٔاو ً
ً
نفعيا يقـوم علـى ازدواج المنـافع
الزعامة الملهمة وليس تنظيما
ٔ
ً
المشـتركة بــين افـراده ومســاهمتهم جميعـا فــي اتخـاذ القـرارات الخاصـة بــه
ٔ
بش ــكل منطق ــي ورش ــيد ،كم ــا ان ــه ل ــيس تنظيم ـ ًـا اختصاص ـ ًـيا يرك ــز عل ــى
ٔ
التخص ــص المهن ــي او العلمـ ــي .وه ــذا الش ــكل التنظيمـ ــي ال ــذي اتخذتـ ــه
ٔ
الطــرق الصــوفية وإن كــان قــد ادى إلــى خلــق قــيم سياســية ســلبية فإنــه
ٔ
ٔ
يعتبــر العامــل االساســي الــذي ادى إلــى اســتمرار وجودهــا علــى قيــد الحيــاة
كل هذه القرون.
ٔ
ٔ
امــا النتيجــة الثانيــة فهــي علــى رغــم مــن ان الفكــر الصــوفي الــذي يقــوم
على ٔاركان ٔاربعة هي المعرفـة اللدنيـة والزهـد والواليـة والمحبـة ينـتج قيمـاً
سياس ــية متعارض ــة بعض ــها إيج ــابي مث ــل االنتم ــاء واالنخـ ـراط واالس ــتقرار
والتس ــامح والتع ــاون والتماس ــك ،وقيم ــا س ــلبية مث ــل اإل كـ ـراه والصـ ـراع
ٔ
والخضــوع والتســلط واالنعـزال إال ان الممارســة الحياتيــة تســير فــي اتجــاه
ٔ
يرفع من شان القيم السلبية على حساب القـيم اإليجابيـة ،فتـاريخ عالقـة
ٔ
ٔ
المتصوفة بالسلطة السياسية يشير إلى انهـم داهنوهـا وخضـعوا لهـا اكـثـر

ٔ
ممــا عارضــوها او اتخــذوا موقفـ ًـا حاسـ ًـما ضــد فســادها وطغيانهــا .وإذا كــان
ٔ
بع ــض مش ــايخ الص ــوفية ق ــد اغض ــبهم ظل ــم الس ــالطين للرعي ــة ،وس ــعوا
لمقاومة الجور وانتصروا للجماهير فإن هذا لم يحدث سوى مرات نادرة،
وكان يتم بشكل فردي ومتقطع ،ولم يكن ٔا ً
بدا يمثـل سياسـة متواصـلة،
تنم عن إصرار على انتزاع الحقوق ،والتعامل مع الدين بوصفه ثـورة علـى
الظلم والتجبر والفساد.
ٔ ٔ
ويــرى الباحــث ،فــي النتيجــة الثالثــة لدراســته ،ان اســاليب التنشــئة
ٔ
السياسـ ــية للط ـ ــرق الص ـ ــوفية فـ ــي مص ـ ــر رغ ـ ــم اخـ ــتالف ظ ـ ــروف النش ـ ــاة
والم ــؤهالت الشخص ــية للش ــيخ والق ــدرة االقتص ــادية والدق ــة التنظيمي ــة
واالنتشـار الجغرافـي والقــوى العدديـة لمريـدي الطريقــة ،ومـن ثـم تتشــابه
ٔ
هــذه الطــرق مــن حيــث الثقافــة السياســية الفرادهــا .فــالمعين الــذي ينهــل
ٔ
ٔ
منــه الجميــع واحــد وهــو االوراد واالذكــار والطقــوس وهــو إن اختلــف فــي
ٔ
ٔ
شكله العام إال ان جوهره متطابق ،كما ان الـدور الـذي يلعبـه الشـيخ فـي
ٔ
تربي ــة مريدي ــه ال يختل ــف م ــن طريق ــة إل ــى اخ ــرى .وم ــع تم ــاهي وانخـ ـراط
المتصــوفين فــي المجتمــع فــإن وجــد اخــتالف فــي الثقافــة السياســية بــين
الطــرق فــإن ذلــك يعــود إلــى نوعيــة المحــيط االجتمــاعي الــذي تعــيش فيــه
الطريقة وليس لطبيعة الفكر والطقوس والتنظيمات الصوفية.
ٔ
ويؤك ــد الباح ــث ان اإلص ــالح السياس ــي ف ــي الع ــالم العرب ــي يتطل ــب
االلتفــات إلــى اإلصــالح الــديني ،فطالمــا اســتقوت الجماعــات والتنظيمــات
التي تربط الدين بالسلطة السياسية ،وتبحث في الدين اإلسـالمي نفسـه
عــن ســلطة تشــبه الكهنــوت فــإن فــرص إيجــاد ثقافــة سياســية ديمقراطيــة
ستصبح غاية في الضعف.
ويـدعو الباحـث إلـى إعـادة النظـر فـي الطـرق الصـوفية خـارج االعتقــاد
ً
ٔ
والتقديس بمعنى ان الطرقية لم تعد شيﯫ مقدس ًـا وإنمـا ظـاهرة اجتماعيـة
ٔ
ٔ
شــعبية حتــى ولــو اطلــق عليهــا ديــن الح ـرافيش او الــدين الشــعبي مثلمــا
ٔ
ٔ
يحلو للبعض ان يصفها .وهذا التقييم الجديـد للطرقيـة البـد ان يقـوم علـى
ٔ
ً
انطالقا من شيئين رئيسيين :االول هـو
الدراسة المتعمقة والبحث الجاد
ارتباط الطرق الصوفية بالمزاج الـديني المصـري وكـون التربـة االجتماعيـة
ٔ
ٔ
المصرية مهياة إلى حد كبير لتقبلها ،والثـاني هـو االنتفـاع المـادي الربـاب
ٔ
ٔ
ٔ
التصــوف مــن اســر المشــايخ والقــائمين علــى االضــرحة ،وهــو االمــر الــذي
ٔ
ٔ
وصل إلى حد ادعـاء الـبعض بوجـود مقـابر لالوليـاء فـي امـاكن معينـة مـن
ٔاجــل اســتغالل الميــل الــديني لــدى النــاس فــي حــثهم علــى دفــع النــذور
والصدقات.
ثم ينتهي إلى نتيجـة مهمـة يقـول فيهـا إن إمعـان النظـر فيمـا ورد بـين
ٔ
دفت ــي ه ــذا الكـت ــاب إل ــى الق ــول إن االس ــتراتيجية االمريكي ــة الرامي ــة إل ــى
تعزيز التصـوف فـي وجـه الجماعـات والتنظيمـات السياسـية ذات اإلسـناد
ٔ
اإلسالمي ،محكوم عليها بالفشـل .وربمـا يغيـر االمريكـان وجهـة نظـرهم،
حــال ق ـراءة متعمقــة لمــا ينتجــه الفكــر الص ــوفي مــن ثقافــة سياســية مــن
ٓ ٔ
ناحية ،واإلطالع على تـاريخ الطـرق الصـوفية فـي اسـيا وافريقيـا مـن جهـة
ٔ
ثانيــة ،وربمــا يمضــون فــي اســتراتيجيتهم ،لكــن الثابــت فــي كــل االحــوال
ٔ
ٔ
ٔ
ان الصــوفية شــكلت علــى مــدار التــاريخ احــد تجليــات اإلســالم فــي ابعــاده
الديني ـ ــة والسياس ـ ــية واالجتماعي ـ ــة ،وس ـ ــتظل ت ـ ـزاول ه ـ ــذا التجل ـ ــي ف ـ ــي
المستقبل المنظور.
ٔ
وقــد ارفــق الباحــث علــى غــالف كـتابــه شــهادات لعــدد مــن البــاحثين
ٔ
ٔ
والمفكــرين العــرب واالجانــب ،حيــث وصــف جاســون براونللــي ،اســتاذ
ٔ
ٔ
العلوم السياسية بجامعة تكسـاس االمريكيـة الكـتـاب بانـه إضـافة متميـزة
ٔ
ٔ
في علـم السياسـة عامـة ،النـه يسـد نقصـا نجـم عـن تجاهـل نسـبي لـالدوار
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ٔ
السياسية للتنظيمات والحركات اإلسالمية الدعويـة والروحيـة .وانـه عمـل
رائ ــد ٔاض ــاء جوان ــب مظلم ــة ع ــن ال ــروابط العميق ــة والقوي ــة ب ــين الط ــرق
الص ــوفية والس ــلطات المص ــرية المتعاقب ــة ،واس ــتطاع عب ــر بن ــاء نظ ــري
ٔ
ٔ
ومس ــح مي ــداني دقي ــق ان يق ــدم إس ــهاما حيوي ــا ف ــي االدبي ــات السياس ــية
ٔ
عموما ،والسيما تلك التي تهتم بايديولوجيات الحركات اإلسالمية.
ٔ
ٔ
واك ـ ــد براونلل ـ ــي ان ق ـ ـراءة ه ـ ــذا الكـت ـ ــاب تبق ـ ــى ض ـ ــرورية للدارس ـ ــين
المعنيين بالحركات الدينية ،وبالتطور الديمقراطي للمجتمع المصري.
ٔ
امــا المفكــر المصــري الســيد يــس فقــد اعتبــر الكـتــاب إســهاما بــارزا فــي
إطــار المحــاوالت الراميــة إلــى رســم خريطــة معرفيــة للحركــات اإلســالمية،
ٔ
وذل ــك ف ــي ظ ــل اهتم ــام ال ــدوائر السياس ــية والثقافي ــة بمختل ــف انم ــاط
الهويــات الدينيــة ،وقــال إن المؤلــف يقــدم تحلــيال دقيقــا لجــذور الطــرق
الص ــوفية وتنظيماته ــا وممارس ــاتها السياس ــية ،وم ــدى اس ــتيعابها ثقاف ــة
ٔ
الديمقراطية والتحديث ،مبينا ان ما يزيد من قيمة الكـتـاب فـي نظـره هـو
تضمنه دراسة ميدانيـة ،ولهـذا فهـو يشـكل إضـافة معرفيـة مهمـة للمكـتبـة
العربية.
ٓ
ٔ
ٔ
واكــد عــالم االجتمــاع الفرنســي االن روســيون انــه وجــد فــي الكـتــاب مــا
ٔ
ٔ
افــاده فــي دراســته للمجتمــع المصــري وقــال الكـتــاب قربنــي اكـثــر مــن فهــم
تي ــار دين ــي ل ــم ي ــدرس كم ــا ينبغ ــي م ــن الب ــاحثين ف ــي علم ــي السياس ــة
ٔ
واالجتمــاع وهــو الطــرق الصــوفية ،وجعلنــي ازداد اقتناعــا بــان اإلصــالح
ٔ
السياسي في العالم العربي برمته يجب ان يترافق مع اإلصالح الديني.
ويقــول عــالم االجتمــاع المصــري علــي فهمــي مــع خبــرة فــي دراســات
ٔ
الدين الشعبي تكاد تناهز نصف قرن انتهي ،بقدر فرض مـن الموضـوعية
ٔ
ٔ
والدقــة المنهجيــة ،ان هــذه الدراســة هــي اال كـثــر تمي ـزا بــين مثيالتهــا فــي
ٔ
ٔ
مصر ،وان هذا التميز اوضح في الجوانب النظرية بالغة الثراء.
ٔ
ٔ
ٔ
امــا فوليــا اتاكــان ،اســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة يلــدز فــي تركيــا
فتقــول يتعامــل هــذا الكـتــاب مــع قضــية حيويــة بالنســبة لمصــر ،ويقــدم
تحلــيال مهمــا للعالقــة بــين الطــرق الصــوفية والسياســة ،وهــو كـتــاب نافــذ
البصيرة وملهم.
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ﻭﻃـــــــــــــــﺮﻕ ﺍﳊﻔـــــــــــــــﺎﻅ

اﻷرﺑﻌﻳن ﺑﻌﺎﻣﻳن إﻻ أﻧﻪ ﻓﺎز ﺑﺟﺎﺋزة
اﻟﺷــــﻳﺦ زاﻳــــد ﻓــــﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ وﺑﻧــــﺎء
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻟدوﻟــــــﺔ ﻋــــــن ﻛﺗﺎﺑــــــﻪ ”اﻟﺗﻧﺷــــــﺋﺔ
اﻟﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ ﻟﻠطـــرق اﻟﺻـــوﻓﻳﺔ ﻓــــﻲ
ﻣﺻر ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ وﻣﺳﺎرات
اﻟﺗﺣدﻳث ﻟدى ﺗﻳـﺎر دﻳﻧـﻲ ﺗﻘﻠﻳـدي“
وﻳﻌﺗﺑر أﺻﻐر ﺑﺎﺣث ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ.
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ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ
وجدة :منشورات الهالل.٢٠٠٦ ،

د.ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻏﻮردو
ٔاستاذ باحث وإطار في اإلدارة التربوية
ٔاكاديمية الجهة الشرقية
وجدة  -المملكة المغربية

اﻻرﺗﺰاق

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ

ghourdou.abdelaziz@voila.fr

اﻟﺒﺎب اﻷول  اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﺻﻮل
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺟﺬور اﻻرﺗﺰاق ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺟﺬور اﻻرﺗﺰاق ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ٔ
الشك ان تاريخ االرتزاق قديم جدا ،ربما بقدم تاريخ الحضارة
ز ٔ
ٔ
اإلنسانية نفسها ،وليست االدلة التاريخية هي التي تعو نا لتاكيد ما
ٔ
نقول .فالحضارة المصرية  -وهي واحدة من اقدم الحضارات البشرية -
ٔ
ٔ
ٔ
قد لجات إليه ،إذ كان امرا عاديا ان يكـتري الفراعنة جنودا من اإلغريق
ٓ
االسيويين ،الذين كانوا يعرضون خدماتهم عن طيب خاطر للكراء
ويضعونها رهن إشارة الفراعنة ،وما زالت المعسكرات التي كانوا
يقطنونها ماثلة في "الدلتا" و"ممفيس" شمال مصر ،كما نجد شواهد
ٔ
ٔ
١
مماثلة في الجنوب ايضا في "ابوسنبل"
ٔ
ٔ
كما ان اإلغريق انفسهم استخدموا المرتزقة في صراعهم مع
ٔ
القرطاجيين واالوتروسكيين ،٢حيث كان من السهل جدا جمع عشرة
ٔ
ٓ
ٔ
االف مرتزق اثناء فترات االزمات االقتصادية عندما يضيق العيش
بالفقراء ،ويصبحون على استعداد لبيع خدماتهم العسكرية ،خاصة مع
ٔ
اإلغراء المادي المتمثل في االجور المرتفعة التي كان يعرضها بعض
ٔ
الملوك ،داخل اليونان القديمة او خارجها ،فضال عن الغنائم التي قد
ٔ
يحصل عليها المرتزق من وراء المعارك ٣.وهكذا اصبح من الطبيعي
ٔ
ٔ
لدى حكام اثينا في العصر الهيليني  -وبعد ان اختفى نظام الخدمة
ٔ
العسكرية  -ان يجعلوا الدفاع عن دولتهم من اختصاصات المرتزقة ٤في
ٔ
ظروف اصبح فيها العمل قليال جدا  -مع منافسة العبيد على فرص
ٔ
ٔ
٥
الشغل -واضحى المالذ الوحيد لدى العديد من االحرار هو االرتزاق.
ٔ
ٔ
وفي شمال افريقيا نعرف بان الدولة القرطاجية القديمة كانت
تحمي حدودها وإمبراطوريتها التجارية باالعتماد على جيوش مرتزقة،
ٔ
ٔ
الن الشعب القرطاجي  -وهو شعب تجارة اساسا  -لم يكن يتوفر على
ٔ
تقليد كبير في مجال الحرب ،لذا لجا إلى كراء الخدمة العسكرية مقابل
ٔ
ٔ
اجور مادية .وهي قضية خلقت العديد من المشاكل لقرطاج ،اهمها
ٔ
الثورة التي اشعلها جنود غاضبون على عدم تلقي رواتبهم بقيادة المرتزقة
ٔ
الليبيين الذين نظموا حصار "اوتيكا" ،واستمرت الثورة من ٢٤١ق.م
ٔ
إلى ٢٣٨ق.م ،قبل ان تتم إبادة الثوار بقسوة من طرف هاملقار بركة
٦
وقواته .

ٔ
هذه مجرد امثلة دالة على حضور االرتزاق بالعديد من الحضارات
ٔ
المختلفة عبر التاريخ البشري الطويل .اما إذا رجعنا إلى تاريخ اإلسالم،
ٔ
ٔ
فمن المعروف ان عرب "الجاهلية" لم يعرفوا الجيش النظامي ،اي ذاك
النوع من البشر الذي شغله الشاغل هو الحرب والعمل الحربي مقابل
ٔ
اجر .ال ينفي ذلك عنهم صفة الحرب بتاتا  ،فالحرب كانت جزء من
حياتهم اليومية :يغيرون ويغار عليهم ،لكن بعد انقضاء الغارة يعود
الراعي لقطيعه ،والتاجر لتجارته وهلم جرا… ٧وبعد الهجرة إلى يثرب،
ٔ
ٔ
بدا النبي في تكوين جيش بمعناه المتخصص ،صحيح انه لم يكن
ٔ
ٔ
متفرغا للحرب بصفة نهائية ،إذ ظل افراده يمارسون انشطة مدنية
ٔ
ٔ
مختلفة ،لكن مع ذلك فقد بدا التخصص يلوح في االفق.
ٔ
فالروايات التاريخية تحدثنا ان السرايا التي بعثها الرسول قبل
ٔ
ٔ
ٔ
بدر ،بلغ عددها ثمانية )اي في اقل من سنتين( ،فإذا احصينا عدد
السرايا والغزوات في مرحلة اإلقامة النبوية بالمدينة )حوالي عشر
ٔ
سنوات( فإننا نعد حوالي خمس وستين ،٨فإذا قارنا ذلك بعدد "االيام"
ٔ
التي التقت فيها بكر وتغلب في البسوس او عبس وذبيان في داحس
ٔ
ٔ
والغبراء ،وكالهما دامت اربعين سنة  -على ذمة الرواة  -فإن ايام
ٔ
المواجهة الفعلية كانت معدودة على اصابع اليد ٩.من هنا نفهم النقلة
النوعية الكبيرة في المجال الحربي التي سنها النبي عليه السالم ،والتي
ٔ
كان لها بالغ االثر في انتصاراته الالحقة.
ٔ
صحيح ان الجيوش التي كان يجهزها الرسول للغزو لم تكن
ٔ
ٔ
جيوشا نظامية ،كما انها لم تكن جيوش مرتزقة ،لكننا راينا فيها مالمح
ٔ
ٔ
االرتزاق وبوادره ،تماما كما اصبحنا نرى ارتزاقا مماثال في احداث الفترة
بجزيرة العرب ،ونقصد هنا بالذات فترة "الردة" التي تبدو مجاال خصبا
ٔ
الزدهار االرتزاق ،خاصة وانها فترة مشحونة بالصراعات المختلطة
العناصر ،المتشعبة الطوائـف والفﯫت .نعرف من خالل المصادر،
ٔ
ٔ
تورط بعض االسماء اليهودية فيها ،كما هو الشان في ردة بني وليعة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واالشعث بن قيس،١٠كما نعرف ايضا في اخبار االسود العنسي انه
استخدم عناصر فارسية في حركـته ،وهي العناصر التي نجح النبي
ٔ ٔ
)قبيل وفاته( في استمالتها إلى جانبه ،خاصة وان االسود العنسي كان
يسيء معاملتها ،وهي )العناصر الفارسية( التي قتلت العنسي وقضت
١١
على حركـته.
ٔ
ٔ
ٔ
فإذا اضفنا ان االرتزاق  -كما عرفناه سابقا  -ال يرتبط باالجر
ٔ
ٔ
)المال( فقط ،وإنما باالرض )اإلقطاع (ايضا ،١٢وحاولنا تقصي جذوره
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ٔ ٔ
تاريخيا ،فإننا سنعود بالضرورة إلى العهد النبوي .ذلك اننا متاكدون -
ٔ
ٔ
في تاريخ اإلسالم  -ان النبي عليه السالم هو الذي اوجد بين مجتمعات
ٔ
ٔ
ٔ
القبائل ،والول مرة في تاريخها ،مبدا تعمير االرض بعد غزوها .ففي
ٔ ٔ
السابق كانت القبيلة تغير على القبيلة ،بغية ثار او غنيمة… ثم تعود
ٔ
إلى مضاربها سواء حققت هدفها ام ال ،لكن الرسول ،وبعد العمليات
ٔ
ٔ
الحربية االولى ،سيتخذ خطوة اخرى وهي إخضاع المجال للدعوة
ٔ
الجديدة وتفويته للمسلمين احيانا .وقد دشن الرسول عليه السالم هذه
ٔ
ٔ
السياسة اوال في اراضي اليهود )بني قريظة وفدك ووادي القرى( حيث
ٔ
اجلى اليهود عنها وعمرها المسلمون ١٣.كما رويت حاالت عديدة عن
ٔ
اإلقطاع في العهد النبوي ،كإقطاع ارض لمزينة وجهينة ،وإقطاع
ٔ
ٔ
الرسول للزبير ارضا مغروسة كانت لبني النضير ١٤.إال ان النبي ،وهو
ٔ
يقوم بتوزيع هذه االراضي على المسلمين ،لم يكن يشترط في مقابل
ٔ
ذلك تفرغهم للعمل العسكري ،ذلك ان الجيش النظامي لم يكن قد
ٔ
ٔ
تشكل بعد ،كما ان المسلمين يعلمون بان "الجهاد" فرض حق على
كل مسلم توفرت فيه الشروط )بغض النظر عن نواياه قبل الخروج
ٔ
ٔ
للقتال( ،وقد تواصل االمر نفسه زمن خالفة ابي بكر ،فما الذي جد مع
عمر بن الخطاب؟
ٔ
ٔ
ٔ
يذكر الطبري في احداث سنة ١٧ه ان عمر قسم »االرزاق وسمى
الشواتي والصوائـف« ١٥ثم رجع إلى المدينة وخطب في الناس فقال:
ٔ
»إن شاء ﷲ قسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم ومغازيكم… وامرنا لكم
ٔ
ٔ
ٔ
باعطياتكم ،وارزاقكم ومغانمكم…« ١٦وهو »اول من دون للناس في
١٧
اإلسالم الدواوين ،وكـتب الناس على قبائلهم ،وفرض لهم العطاء«.
ٔ
ففي عهد الرسول  وابي بكر ،كانت الغنائم والموارد توزع في
حينها ،لكن مع عمر ،وقد اتسعت دار اإلسالم وكـثرت مواردها
المالية ،فإنه قد اتخذ لها بيت مال تجمع فيه وتوزع على الناس وفق
ٔ
كـتاب ﷲ ١٨،وهذا ما كـفله ديوان العطاء .فالجند في السابق )اي في
ٔ
ٔ
عهد الرسول وابي بكر( كانوا متطوعة  -او مرتزقة ولكن بشكل غير
ٔ
ٔ
منتظم  -والغنائم كانت توزع عليهم في حينها ،اما عمر فقد بدا في
وضع نواة جند نظامي .قال الوليد بن هشام بن المغيرة وقد شهد مع
ٔ
ٔ
الناس االموال الكـثيرة التي كانت ترد على عمر بن الخطاب» :يا امير
ٔ
المؤمنين قد جئت الشام ،فرايت ملوكها قد دونوا ديوانا ،وجندوا
ٔ
١٩
جندا ،فدون ديوانا ،وجند جندا ،فاخذ بقوله…«
ٔ
والشك ان جيشا نظاميا يحتاج ،باإلضافة إلى الموارد التي
ٔ
يحصل عليها من الغنائم ،إلى رزق ثابت يعيش منه ،ونحن نعرف ان
ٔ
ٔ
الدواوين التي احدثها عمر اربعة ،وهي :العطاء  -الخراج  -البريد -
ٔ
ٔ
ٔ
الجند ،وان هذا الديوان )الجند( اصبحت تسجل فيه اسماء الجنود
ٔ
ٔ
واعطياتهم وارزاقهم في إباناتها .من هنا ،نعتقد ،تفتقت فكرة االرتزاق
ٔ
المنظم ،وتطورت مع الزمن اي مع تطور الجيش النظامي في الدولة
ٔ
اإلسالمية ،وذلك بغض النظر عن االشكال النمطية التي اتخذها
٢٠
االرتزاق الحقا.
ٔ
فالدولة االموية ،وهي الدولة العربية التي تعصب خلفاؤها تارة
للقيسية وتارة لليمنية  -لكنها كانت دائما تتعصب للعرب دون غيرهم
ٔ
من االجناس  -نجد زعيمها معاوية »لما بويع بالخالفة صير على شرطته
ٔ
قيس بن حمزة الهمذاني )وهو فارسي االصل(… وكان كاتبه وصاحب
ٔ
امره سرجون بن منصور الرومي ،وعلى حرسه رجل من الموالي يقال له

ٔ
المختار ،وقيل :رجل يقال له مالك ،ويكنى ابا المخارق ،مولى لحمير.
ٔ
وكان اول من اتخذ الحرس ،وكان على حجابه سعد مواله…« ،٢١ونحن
ٔ
ٔ
نعرف ان المولى هو المسلم غير العربي .فإذا كان امر الدولة اإلسالمية
ٔ
هكذا في عهد االمويين المتعصبين للعرب ،بل وفي عهد زعيمهم
ٔ
معاوية ،فكيف سيكون امر "المرتزقة" الذين شغلوا مختلف الوظائـف
ٔ
ٔ
في عهد الدولة العباسية مثال ،وهي دولة قامت اصال على اكـتاف غير
العرب ؟
إن االرتزاق إذن متجذر في الدولة اإلسالمية ،وتطور مع تطوراتها
ٔ
ومراحلها المختلفة ،وإن كان المظهر الخارجي لتاريخ اإلسالم يوحي بان
المرتزقة لم يظهروا في هذا التاريخ إال مع العباسيين ،وهذا هو المنزلق
ٔ ٔ
الذي وقع فيه ابن خلدون ،او انه انتبه إليه لكنه لم يعره اهتماما كبيرا
بسبب تعارضه مع التوجه العام لنظريته ،فتعامل معه بذكاء .فقد كـتب
ٔ
فصال في مقدمته تحت عنوان :فصل في انه إذا استقرت الدولة
وتمهدت قد تستغني عن العصبية» :ويكون استظهارهم حينئذ على
سلطانهم ودولتهم المخصوصة ،إما بالموالي والمصطنعين الذين
نشؤوا في ظل العصبية وغيرها ،وإما بالعصائب الخارجين عن نسبها،
الداخلين في واليتها .ومثل هذا وقع لبني العباس ،فإن عصبية العرب
كانت فسدت لعهد دولة المعتصم وابنه الواثق ،واستظهارهم بعد ذلك
٢٢
إنما كان بالموالي من العجم والترك والديلم والسلجوقية وغيرهم«.
ٔ
ٔ
منزلق وقع فيه ايضا من تبنى نظرية ابن خلدون دون ان يقوم بمتابعة
مجهرية لموضوع االرتزاق ،وهكذا نرى زنيبر يكـتب ،مثال ،في نفس
اإلطار» :ونحي العرب من الجيش وتقلص نفوذهم في دواليب
الدولة…)في المرحلة الثانية للخالفة العباسية( ،وفي الوقت الذي كان
يظن فيه )الخليفة( نفسه مطاعا لجيش وفي ومخلص ،وجد نفسه
رهينة في يد ذلك الجيش ،وهذا ما وقع بالضبط للخلفاء العباسيين مع
ٔ
ٓ
المماليك االتراك الذين جلبوهم من وسط اسيا ليتخذوا منهم جندا
خاصا لهم ،فإذا بهم ينقلبون عليهم ويحاصرونهم في قصرهم ويستلبون
٢٣
منهم كل سلطة ،بحيث لم يبق للخالفة إال االسم«.
ٔ
وكان المستشرقون )الذين اثاروا القضية( ،هم الذين شكلوا
المنعطف بين ابن خلدون وزنيبر )ومن نحا نحوه( ،فهذا المستشرق
ٔ
اإلنجليزي ستانلي بول كـتب في اواخر القرن التاسع عشر الميالدي:
»وفي منتصف القرن الرابع الهجري )العاشر الميالدي( ،سيطر على
ٔ
ٔ
جهاز الدولة العباسية القواد واالمراء والحجاب المماليك االتراك.
وخالل هذه الفترة قامت الدولة البويهية في الجزء المتبقي لهم في إيران
ٔ
ٔ
حتى اخذت تهدد مركز الخالفة في بغداد واخذ السلطان البويهي
٢٤
يضايق الخليفة العباسي في اختصاصاته سنة ٣٣٤ه٩٤٤/م«.
لم نهدف من خالل ما رصدناه عن الجذور التاريخية لالرتزاق
ٔ
بالدولة اإلسالمية ،القيام بمتابعة كرونولوجية دقيقة لتطور اشكال
ٔ
االرتزاق في دولة النبي والخلفاء الراشدين ،ثم الدولتين االموية
ٔ
والعباسية ،بقدر ما هدفنا الكشف عن اهم المحطات التي توقفت
ٔ
ٔ
عندها الظاهرة منذ ظهور المرتزقة االوائل ،باشكال ابتدائية ،زمن
ٔ
النبي عليه السالم ٢٥إلى غاية نضج الظاهرة مع اتراك الدولة العباسية،
علما ٔبان مصادر التاريخ اإلسالمي العامة ،وفي مقدمتها مدونة الطبري
التاريخية ٢٦،تقدم إشارات غنية  -ولكن بشكل متفرق  -حول موضوع
الظاهرة .
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ٔ
ٔ
لنبدا تاريخ االرتزاق ببالد المغرب  -خالل العصر الوسيط االول
ٔ
 باخبار النصارى وهم يدلون المسلمين على ثغرات البالد لفتحها ،هذأ
إذا لم يكن استخدام الروم للبربر ،او استخدام العرب للبربر واليهود
ٔ
وغيرهم ،نماذج مقنعة عن وجود اشكال من االرتزاق منذ الفتح
ٔ
اإلسالمي االول لبالد المغرب.
ٔ
ٔ
فاثناء العمليات االولى التي قادها عقبة بالشمال اإلفريقي ،يذكر
ٔ
القيرواني ان الروم الذين واجهوه كانوا يستعينون بعناصر بربرية .٢٨كما
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
يذكر ان الروم اصبحوا من اتباع كسيلة عندما اصبح اميرا على
ٔ
إفريقية .٢٩ومن المؤكد طبعا ان العرب استخدموا البربر في فتوحاتهم
ٔ
ٔ
االولى ،إذ نعرف مثال بان طارق بن زياد بربري ،٣٠وقد استخدم في
ٔ
ٔ
جند العرب وقادهم لفتح االندلس )مسالة سنعود لها بعد حين( ،بل
ٔ ٔ
قبل هذا التاريخ بكـثير نعرف من خالل المصادر ٣١كيف ان ابناء
ٔ ٔ
الكاهنة دخلوا في خدمة حسان بن النعمان ،وهذا دليل على ان اتباع
ٔ
ٓ
ٔ
الكاهنة االخرين  -او قسم منهم على االقل  -قد دخل في خدمة الجيش
ٔ
ٔ
اإلسالمي .ذلك انه في شروط الصلح التي اعقبت هزيمة الكاهنة يذكر
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
القيرواني بان البربر استامنوا حسانا »فلم يقبل امانهم إال ان يعطوه من
ٔ
جميع قبائلهم اثني عشر الفا يكونون مع العرب مجاهدين ٣٢«.كما يروي
ٔ
ٔ
ٔ
القيرواني ايضا كيف ان عبد العزيز بن مروان  -والي االمويين على مصر
ٔ
ٔ
 بعث الف قبطي والف قبطية من مصر إلى إفريقية ليشرفوا على بناءٔ
٣٣
االسطول الحربي اإلسالمي ببالد المغرب برسم الجهاد والمرابطة.
ٔٔ
ٔ
نقرا ايضا في المصادر ٣٤ان معاوية بن حديج عندما غزا إفريقية
سنة ٤٥ه٦٦٦ /م ،كان من ضمن جنده "حباحبة" الرومي ،وقد واله
ٔ
ٔ
معاوية على اإلسكندرية قبل ان يواصل طريقه نحو إفريقية ،كما نقرا
ٔ ٔ
ايضا بان كسيلة عندما كان يقاوم الفاتحين المسلمين  -زهير بن قيس
وقواته  -كان يقود جيشا خليطا من البربر والروم ٣٥.وعند حصار زهير
ٔ
بن قيس البلوي مدينة قرطاجة )وكان اميرها روميا( نجد البربر »يمدون
٣٦
الروم بعسكر عظيم من صطفورة«.
ٔ
وعندما نمر إلى عصر الوالة بشمال افريقيا ،ونحاول تتبعه عند
مؤرخ كابن عذاري مثال ،٣٧فإننا ال نكاد نجد صفحة من صفحات كـتابه -
ٔ
ٔ
اثناء حديثه عن هذه المرحلة  -تخلو من عبارة "الجيش العربي" او
ٔ
عبارة "الجيش البربري" ٣٨لكن حق لنا ان نتساءل :هل كان الجيش
العربي عربيا فعال ،وهل كان الجيش البربري بربريا خالصا؟ خاصة
ٔ
ٔ
وان ابن عذاري نفسه يقر في عدة مناسبات ان الجيوش العربية كانت
ٔ
فيها عناصر من الشام وخراسان وغيرها… ٣٩فيذكر مثال بان هارون
ٔ
ٔ
الرشيد قد ارسل إلى إفريقية سنة ١٩١ه٨٠٧/م »ثالثين الفا من جند
ٓ
ٔ ٔ
ٔ
خراسان« ٤٠ويذكر في مكان اخر ٤١ان البربر والزنوج )الف اسود(
ٔ
اشتركوا إلى جانب والي العباسيين )زيادة ﷲ بن االغلب( سنة
ٔ
٢١٠ه٨٢٦/م لقمع إحدى االنتفاضات ،كما يذكر في اخبار إمارة
ٔ
ٔ
"نكور" ان سعيد بن صالح لما توطد له االمر »دخل عليه عبيده
ٔ
ٔ
الصقالبة ،فسالوه العتق ،فقال لهم :انتم جندنا وعبيدنا ،ال تدخلون
ٔ
في ورثنا ،فما طلبكم العتق؟ فالحوا عليه في ذلك ،وناله جفاء منهم،
ٔ
ٔ
وخلعوه ،وقدموا اخاه عبيد ﷲ وعمه الرضى المكنى بابي علي…«.٤٢
ٔ
ٔ
مما يدل على ان استعمال المرتزقة في هذا التاريخ اصبح شائعا
في المشرق والمغرب اإلسالميين ،ويجعلنا ال نستغرب عندما نسمع
ٔ
ٔ
اخبارهم في التواريخ الالحقة ،ففي اخبار سنة ٢٦٧ه٨٨٠/م كان مع

ٓ
ابن طولون في غزوته إلفريقية »ثمانمائة فارس وعشرة االف راجل من
ٔ
ٔ
ٔ
سودان ابيه« .٤٣كما يمكن ان نفهم في نفس السياق ان عبد ﷲ
ٔ
ٔ
ٔ
الشيعي عندما دخل إفريقية »وامن من الفى بالقيروان من بني االغلب
ٔ
 بعد هروب زيادة ﷲ االغلبي لمصر  -وقوادهم الذين تخلفوا عن زيادةٔ
ٔ
ٔ
ﷲ ،امر بقتل السودان من موالي بني االغلب« ٤٤مما يجعلنا نؤكد ان
ٔ
ٔ
استخدام الزنوج ،وغيرهم من العناصر االخرى على كل حال ،قد اصبح
ٔ
امرا عاديا جدا.
وحتى إذا كان كل ما ذكرناه من إشارات )حول حضور المرتزقة
ٔ
ٔ
في تاريخ الفتح اإلسالمي لبالد المغرب وما اعقبه من احداث( ،ليس
ٔ
قويا بما فيه الكـفاية ،فإن تاريخ افتتاح االندلس  -وما يليه  -يقدم
ٔ
الدليل االقوى على هذا الحضور .إذ منذ الفتح الذي قاده طارق بن زياد
٤٥
نلمس حضور عناصر متنوعة ،من العرب والبربر والموالي وغيرهم،
شاركت في غزو ٔاالندلس وافتتاحها ،لكننا سنتتبع هنا بالذات حضور
ٔ
ٔ
العناصر المسيحية ودورها في هذا الفتح ،قبل ان نمر إلى تقديم امثلة
ٔ
ٔ
مقتضبة عن دور المرتزقة ببالد االندلس زمن الدولة االموية وملوك
ٔ
الطوائـف ،اي إلى غاية الظروف التي مهدت لعبور يوسف بن تاشفين
إليها ،حيث ستصبح جزء من الدولة المركزية المغربية في العصر
الوسيط .
ٔ
تذكر الرواية التاريخية ان يوليان قدم إلى طارق بن زياد فقال له:
ٔ
ٔ
»إن ابي مات ،فوثب على مملكـتنا بطريق يقال له لذريق ،فاهانني
ٔ
ٔ
ٔ
ٔواذلني ،وبلغني ٔامركم فجئت إليكم ادعوكم إلى االندلس واكون دليال
ٔ
ٔ
لكم .فاجابه طارق إلى ذلك ،واستنفر اثني عشر الفا من البربر،
فحملهم يليان في المراكب فوجا بعد فوج…« ٤٦فإذا صحت هذه الرواية
 وهي رواية تلقى شبه إجماع من طرف اإلخباريين الذين كـتبوا عن فتحٔ
االندلس  -فإن الفتح يكون قد تم على يد البربر بمساعدة النصارى ،إذ
ٔ
بغض النظر عن العبارة "واكون دليال لكم" الواردة في النص،
ٔ
ٔ
فالمفروض ان يوليان لن يقود السفن بنفسه ،رغم انه وفرها
ٔ
ٔ
للمسلمين ،بل سيقودها اتباعه او جنوده ،فتكون المشاركة
"النصرانية" في الفتح بطريقتين :كون يوليان دليال للمسلمين ،ثم
ٔ
دعمه لهم بالسفن وما يلزمها .وواضح من تتمة الرواية ان مساعدة
ٔ
يوليان تواصلت حتى بعد ان انتصر طارق على لذريق وقتله ،حيث
ٔ
ٔ
وفد يوليان على طارق ،مرة اخرى ،فقال» :قد فتحت االندلس فخذ من
ٔ
ٔ
ٔ
اصحابي ادالء ،ففرق معهم جيوشك وسر انت إلى مدينة طليطلة،
ٔ
ففرق طارق جيوشه من إستجة ٤٧«.كما يذكر ابن عذاري صراحة ان
الجيش الذي بعثه طارق من إستجة »جعل معه دليال من رجال
يليان« ٤٨مما يجعلنا نؤكد على مساهمة يوليان في هذا الفتح ،وإن كنا
ٔ
نشك في االسباب التي دفعته لذلك.
وإذا كنا نفهم من هذا السياق التاريخئ ،ان اتصال طارق
ٔ ٔ
بيوليان ،جعله يستخدم النصارى  -على االقل ادالء  ٤٩-في جيشه،
ٔ
فإننا ال نفهم كيف استخدمهم موسى بن نصير ،القائد االعلى للفتح ،إذ
ٔ
ٔ
تذكر الروايات ٥٠ان موسى بن نصير عندما تنامت إلى سمعه اخبار
ٔ
ٔ ٔ
فتوحات طارق ،غضب من ذلك فعبر إلى االندلس وابى ان يسلك
ٔ
ٔ
نفس الطريق الذي سلكه طارق »فقال له االدالء من االعالج :نحن
ٔ
ٔ
ندلك على طريق هي اشرف من طريقه ،وعلى مدائن هي اعظم خطرا
ٔ
من مدائنه ٥١«.إذ ال يفهم من هذا القول إال شيء واحد ووحيد ،هو ان
ٔ
ٔ
موسى بن نصير استخدم هؤالء "االعالج" بنفسه وبطرقه الخاصة ،اي
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ٔ
في مقابل مادي "ارتزاق" )او ما درجت كـتب الفقه على نعته
٥٢
باالستئجار(.
ٓ
ٔ
بعد هذا ان لنا ان نتساءل :هل يوليان ورجاله الذين ساعدوا
ٔ
ٔ
ٔ
طارقا في فتحه ،او هؤالء االعالج الذين ساعدوا موسى بن نصير ادالء،
ٔ
وفي احيان كـثيرة ،كانوا ينبئون المسلمين عن الثغرات الموجودة في
ٔ
المدن حتى يسهل فتحها ،٥٣هل نستبعد على مثل هؤالء ان يشاركوا
في القتال "مرتزقة" إلى جانب المسلمين؟
ٔ
ٔ ٔ
اكيد ان قراءة متانية للنصوص التاريخية ،وبالذات قراءة
التفاصيل الجزئية عن فتوح ٔاالندلس ،تجعلنا نستنتج ٔان النصارى
ٔ
ساهموا بشكل وافر إلى جانب المسلمين في فتح المدن االندلسية ،بل
ٔ
كيف لنا ان نشك في ذلك ،في ظل إشارات نصية من الصعب تجاهل
ٔ
تصريحاتها؟ لنقرا مثال نص ابن عذاري عن فتح قرمونة» :ونهض موسى
ٔ
ٔ
ٔ
مع ادالئه من شذونة إلى قرمونة ،ولم يكن باالندلس احصن منها وال
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ابعد من ان تنال بحصار او قتال ،فسال موسى عن امرها ،فقيل له :ال
ٔ
٥٤
تؤخذ إال باللطف والحيل .فقدم إليها علوجا كانوا من اصحاب يليان
ٔ
ٔ
وغيرهم ،فاتوهم في هيئة المنهزمين ،ومعهم السالح ،فادخلوهم
المدينة ،فلما علم موسى بدخولهم بعث الخيل إليهم ليال ،ففتحوا لهم
ٔ
باب المدينة ،وهو الباب المعروف بباب قرطبة ،فوثبوا على االحراس
فقتلوهم ،ودخل المسلمون المدينة عنوة ٥٥«.كما يذكر ابن الخطيب
ٔ
ٔ
ٔ
في "اإلحاطة" ان عبد االعلى بن موسى بن نصير اثناء فتحه بعض مدن
ٔ
ٔ
االندلس )البيرة  -غرناطة( ضم إليه اليهود »مستظهرا بهم على
ٔ
ٔ
النصر« :٥٦النا بعد هذا ان ننكر وجود مرتزقة غير مسلمين ضمن الجند
ٔ
اإلسالمي الذي فتح االندلس؟
ٔ
ٓ ٔ
نميل إلى التاكيد االن ،ان الجيش الذي فتح المغرب
ٔ
ٔ
واالندلس لم يكن كله متطوعا مجاهدا ،كما انه لم يكن كله عربيا
خالصا ،فقد حضرته عناصر إسالمية متنوعة من الجيش النظامي
ٔ
المرتزق ،كما حضرته عناصر "كافرة" مرتزقة ايضا .وهذه نتيجة هامة في
ٔ
ٔ
اعتقادنا ،الن حضور اشكال االرتزاق في بالد المغرب منذ هذه الفترة
ٔ
ٔ
المبكرة من التاريخ الوسيط  -اي منذ احتكاك اإلسالم بالمنطقة اول
مرة  -يجعل حضور المرتزقة في باقي فترات التاريخ الوسيط المغربي
ٔ
ٔ
امرا مدركا بالبداهة ،وربما ال يحتاج حتى إلى تقديم االدلة والبراهين
ٔ ٔ
إلثباته .ومعنى هذا القول ان االمثلة التاريخية التي سنقدمها في الفقرات
الموالية ،ال نهدف من ورائها إثبات وجود االرتزاق قبل قيام المرابطين،
ٔ
بقدر ما هي عبارة عن نماذج مختلفة عن اشكال االرتزاق بالكيانات
السياسية التي قامت بالمنطقة قبل تشكل الدولة المركزية المغربية.
ٔ
ٔ
ٔ
لقد سبق ان ذكرنا بان إمارة نكور شمال المغرب االقصى
ٔ
ٔ
عرفت استخدام المرتزقة ،كما اشرنا ،إشارة خفيفة ،إلى ان الدولة
ٓ
ٔ
ٔ
االغلبية بإفريقية استخدمتهم ايضا ،وهي إشارة نؤكدها االن من خالل
ٔ
ٔ
بعض النصوص التي اثارت القضية .ذلك ان ظهور المرتزقة في هذه
ٔ
الدولة قديم قدم الدولة نفسها ،إذ منذ إبراهيم بن االغلب بن سالم،
ٔ ٔ
ٔ
وبعد واليته مباشرة سنة ١٨٤ه٨٠٠/م »اخذ في شراء العبيد واظهر انه
ٔ
يحب ان يتخذ من كل صناعة من يغنيه عن استعمال الرعية في كل
ٔ
ٔ
شيء ،ثم اشترى عبيدا لحمل سالحه ٥٧«.كما ان حفيده ابا العباس
ٔ
محمد بن االغلب بن إبراهيم )الذي تولى سنة ٢٤٢ه٨٥٥/م(
ٔ
ٔ
استخدمهم ايضا ،٥٨إال ان هذا االستخدام لم يخل من مشاكل في عدة
مناسبات ،ففي سنة ٢٦٤ه٨٧٧/م مثال وثب الموالي الصقالبة على
ٔ
ٔ
إبراهيم  -بن احمد بن محمد بن االغلب » -وعقدوا الخالف في القصر

ٔ
القديم ومنعوا من يجوز إلى رقادة من القيروان .وسبب ذلك ان إبراهيم
ٔ
ٔ
ٔ
امر بقتل رجل منهم… فخالفوا عليه لذلك ،فاقبل إليهم اهل القيروان
ٔ ٔ
ٔ ٔ
ٔ
في عدد ال يحصى ،فارتدع الموالي وسالوا االمان وامنوا ٥٩.امان تاكد
ٔ
ٔ
بعد حين انه مؤقت فقط ،إذ »لما جاء وقت إعطاء االرزاق جلس
ٔ
ٔ
إبراهيم بقصر ابي الفتح ،وحضر جميع العبيد لقبض ارزاقهم ،فكلما
ٔ
ٔ
تقدم رجل نزع سيفه حتى اخذوا كلهم ،وقتل اكـثرهم بضرب السياط
وصلبوا ،وحبس بعضهم بسجن القيروان حتى ماتوا فيه ،ونفى بعضهم
ٔ
إلى صقلية ،وامر بشراء العبيد )من بالد السودان( ،فاشتري منهم عدد
ٔ
كـثير ،وحملهم وكساهم واخرجهم في الحروب فظهر منهم شجاعة وجلد
ٔ
ٔ
وقوة ٦٠«.وبعد ذلك باربعة عشر سنة  -اي في سنة ٢٧٨ه٨٩٠/م -
ٔ
ٔ
»بلغ إبراهيم )بن احمد دائما( ان جماعة من الخدام والصقالبة،
ٓ
ٔ
ٔ
يريدون قتله وقتل امه ،فقتلهم عن اخرهم…« ٦١ثم امر »بشراء العبيد
ٔ
ٔ
٦٢
والسودان فبلغت عدتهم مائة الف فكساهم والزمهم بابه«.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اما بالنسبة لالدارسة ،فرغم اننا لم نتتبع المسالة تتبعا
ٔ
كرونولوجيا مدققا ،فإننا وقفنا على إشارات تبين ان انتقال الجند من
ٓ
طرف سياسي الخر مقابل اإلغراءات المادية "االرتزاق" كان موجودا ،إذ
ٔ
ٔ
ٔ
نعلم انه في اواخر هذه الدولة ،اي زمن الحسن بن كنون وصراعه مع
ٔ
خلفاء االندلس شمال المغرب ،كانت استمالة الجنود عن طريق
ئ
االمتيازات المالية حاضرة بقوة ،وفي هذا الصدد يروي ابن عذار ان
ٔ
ٔ
القائد غالب  -قائد الجيش االموي بالمغرب » -بعث إليه )من االندلس(
ٓ
ٔ
بعشرة االف دينار لصالت الخارجين إليه من اصحاب حسن بن قنون،
يوزعها عليهم بحسب مقاديرهم ،وقرن بها من فاخر الكسوة والسيوف
ٔ
المحالة عدد كـثير للخلع عليهم ٦٣«.وبالفعل ادت هذه العملية إلى
ٔ
تخلي معظم جند ابن كنون عنه ونزوحهم لالمويين مما حسم الصراع
٦٤
لصالحهم.
ٔ
ٔ ٔ
نحن متاكدون ايضا ان الدولة العبيدية منذ قيامها بالمغرب،
اعتمدت على المرتزقة ،ولنا في جوهر الصقلي) ٦٥قائد الخليفة الفاطمي
ٔ
المعز لدين ﷲ وفاتح مصر( احسن دليل على ما نقول ،لكن هل
نعتبر استخدام الفاطميين ٦٦للبربر في بناء دولتهم منذ البداية عملية
ٔ ٔ
ٔ
ارتزاق ،بما ان النصوص ٦٧تشير إلى ان ابا عبد ﷲ الداعي استعمل
ٔ
المال لبناء جيش يدعم عبيد ﷲ المهدي؟ وإذا كان االمر كذلك -
ٔ
ٔ
ونحن نعرف بان الفاطميين بعد رحيلهم لمصر خلفوا امر المغرب
ٔ
لبلكين بن زيري  -فهل نعتبر الدولة الزيرية دولة مرتزقة في االصل
ٔ
تطورت لتاخذ شكل دولة مستقلة؟ وإذا اعتبرناها دولة مرتزقة فكيف
يجوز لنا ذلك ونحن نتحدث عن دولة بربرية تحكم مجالها الطبيعي
ٔ
ٔ
الخاص بها؟ علما بان الزيريين ايضا مالوا إلى اتخاذ مرتزقة من عناصر
ٔ
ٔ
متنوعة ،حيث بعد محاولة اولى  -منيت بالفشل  -قام بها ابو الفتوح
ٔ ٦٨
يوسف بلكين سنة ٣٦٤ه٩٧٣/م التخاذ مرتزقة من العبيد اصبح
هذا العنصر حاضرا بكـثرة في العمليات العسكرية الالحقة التي دارت
ٔ
ٔ
ٔ
بين االمراء الزيريين اثناء صراعهم على الحكم ،٦٩كما استعملهم ايضا
ٔ
المعز بن ابي مناد باديس )بن منصور بن يوسف بن زيري( في صراعه
ٔ
ٔ
مع العرب ،٧٠ثم تطور االمر إلى استخدام العرب انفسهم ٧١في الصراع
ٔ
الذي دار بين الزيريين من اجل الحكم سنة ٤٥٥ه١٠٦٣/م )عقب
وفاة المعز( ،وهكذا استعان الثائر حمو بن مليل بطائـفة من اإلثبج
ٔ
وعدي ،بينما استعان االمير تميم بن المعز بزغبة ورياح ،٧٢كما
استخدمهم )تميم( في حرب بني حماد وكان لهم دور كبير في تحقيق
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ٔ
انتصاره ،٧٣بل إن تميما هذا استخدم ايضا في جيشه مائة تركي
استعان بهم في بعض حروبه ومعاركه.
ٔ
ٔ
ال نريد ان نختم هذا الفصل ،دون ان نقدم نماذج مختصرة
ٔ
ٔ
عن تطور االرتزاق ببالد االندلس خالل عصري االمويين وإمارات
ٔ
ٔ
الطوائـف ،نظرا لالرتباط العضوي بين بالد المغرب واالندلس اثناء
ٔ
الصراع االموي/الفاطمي حول المنطقة ،وكذا الفترة التاريخية الممهدة
والمفسرة لعبور يوسف بن تاشفين مضيق جبل طارق برسم الجهاد،
ٔ
ٔ
وبالتالي ربط االندلس نهائيا بالدولة المركزية المغربية .ولنبدا من حيث
ٔ
ٔ
ٔ
توقفنا عند حديثنا عن فتح االندلس ،اي مع المؤسس االول للدولة
ٔ
ٔ
االموية بالغرب اإلسالمي ،والذي يبدو  -من خالل النصوص  -اول من
ٔ
لجا الستخدام المرتزقة في تاريخ هذه الدولة ،ففي »سنة سبع وخمسين
ٔ
)١٥٧ه٧٧٣/م( سار عبد الرحمان )الداخل( إلى اشبيلية وقتل خلقا
ٔ
ٔ
كـثيرا ممن كان مع عبد الغفار )احد الذين ثاروا عليه باشبيلية منذ
١٥٥ه٧٧١/م( ،وبسبب هذه الوقعة وغش العرب ٧٥مال عبد الرحمان
ٔ
إلى اقتناء العبيد ٧٦«.ورغم ان النويري هو الذي يروي هذه الواقعة،
ٓ
ٔ
فإنه يروي في مكان اخر ٧٧ان الحكم بن هشام بن عبد الرحمان
ٔ
ٔ
ٔ
الداخل »هو اول من جند الجنود المرتزقة باالندلس ،وجمع االسلحة
والعدد ،واستكـثر الحشم والحواشي ،وارتبط الخيول على بابه ،واتخذ
ٓ
المماليك وجعلهم في المرتزقة ،فبلغت عدتهم خمسة االف ،وكانوا
ٔ
يسمون الخرس لعجمة السنتهم ،وكانوا نوابا على باب قصره «.رواية
تؤكدها رواية ابن سعيد الغرناطي المتوفى سنة ٦٨٥ه١٢٨٦/م ،في
ٔ
ٔ
ترجمته البي العاص الحكم الربضي )ت٢٠٦.ه٨٢٠/م(» :هو اول من
ٓ
ٓ
استكـثر من الحشم والحفد… وبلغ مماليكه خمسة االف ،ثالثة االف
٧٨
منهم فرسان وهم الخرس ،سموا بذلك لعجمتهم «.كما تؤكدها رواية
ٔ
ٔ
ٔ
المقري ايضا ٧٩.ويبدو ان الحكم بن هشام قد لجا لهؤالء المرتزقة عندما
ٔ
كان يستعد لإليقاع باهل الربض ٨٠حيث شرع »في تحصين قرطبة،
ٔ
وعمارة اسوارها ،وحفر خنادقها ،وارتبط الخيل على بابه ،واستكـثر
٨١
من المماليك ،ورتب جمعا ال يفارقون باب قصره بالسالح«.
ٔ
ال نستبعد بعد هذا التاريخ إذن ،ان تكون العناصر المرتزقة
ٔ
ٔ
قد اصبحت تذكر في العديد من العمليات العسكرية لالمويين الحقا.
فعندما بويع عبد ﷲ بن محمد )بن عبد الرحمان بن الحكم بن هشام(
ٔ
ٔ
سنة ٢٧٥ه٨٨٨/م »الب ابن حفصون عليه ،وحشد كور االندلس
ٔ
ٔ
حتى لم يبق منها إال قرطبة… فخرج إليه االمير عبد ﷲ في اربعة عشر
ٔ ٓ
ٔ
ٔ
الفا من اهل قرطبة خاصة ،واربعة االف من حشمه ومواليه ٨٢.وعندما
غزا المطرف بن عبد ﷲ )ت٢٨٢.ه٨٩٤/م( بلدة ببشتر وشرع في
خرابها »خرج ابن حفصون ومن معه من النصرانية يدافع عنها ،وعن
كنيسة كانت بقربها ،فغلب ابن حفصون وهدمت الكنيسة ٨٣«.وعمر
ٔ
بن حفصون هذا ينتهي نسبه إلى اصول رومية ،يقول عنه ابن
الخطيب» :٨٤كبير الثوار ،وعظيم المنتزين ،ومنازع الخلفاء
ٔ
ٔ ٔ
باالندلس «.توفي سنة ٣٠٦ه٩١٨ /م ،بعد ان اثار فتنا عديدة قاد فيها
جموعا كبيرة »من العجم والمولدين«.٨٥
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وهكذا نالحظ ان المرتزقة اصبحوا يلعبون ادوارا مزدوجة ،او
ٔ ٔ
باالصح اصبحوا يلعبون دورهم الطبيعي بوصفهم مرتزقة ،سواء إلى
ٔ
جانب السلطة الرسمية او إلى جانب الثوار ،دور تنامى في عهد عبد
ٔ
الرحمان الناصر الذي »اشتد في مطاردة القبائل واالسر العربية… ومال
ٔ
ٔ
إلى اصطناع الموالي والصقالبة واوالهم النفوذ والثقة ،فاستاثروا في
٧٤

ٔ
عهده بارفع المناصب في القصر وفي الحكومة والجيش ،وقد تسببت
ٔ
ٔ
٨٦
هذه السياسة على المدى البعيد في إضعاف دولة بني امية باالندلس.
ٔ
ٔ
واالمثلة على هذا الضعف كـثيرة منها اخبار محمد بن هشام
ٔ
المهدي الذي استعان باإلفرنج ضد الثوار الذين انتفضوا عليه اواخر
القرن الرابع الهجري ،٨٧وجعل قادة جنده ما بين »طبيب وحائك
ٔ
ٔ
وجزار وسراج…« ،٨٨وجيش يقوده امثال هؤالء ال شك انه كان مصدر
ٔ
بلوى وفتن ،اكـثر منه سندا للدولة وعضدها .يقول النويري» :ومن
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اعجب ما رايناه انه كان من نصف نهار يوم الثالثاء الربع عشر بقيت
ٔ
ٓ
من جمادى االخرة إلى نصف نهار يوم االربعاء الذي يليه  -سنة
٣٩٩ه١٠٠٨/م  -فتحت مدينة قرطبة وهدمت مدينة الزاهرة ،وخلع
خليفة وهو هشام بن عبد الحكم ،وولى خليفة وهو محمد بن هشام بن
ٔ
عبد الجبار )المهدي( ،وزالت دولة بني ابي عامر ٨٩وحدثت دولة بني
ٔ
ٔ
امية ،وقتل وزير وهو ابن عسقالجة ،واقيمت جيوش من العامة،
وز ٓ
ونكب خلق من الوزراء ،وولى راء اخرون.
ٔ
وكان ذلك كله على ايدي عشرة رجال حجامين وجزارين
وحاكة وزبالين وهم جند عبد الجبار ٩٠«.عشرة رجال هذه طينتهم
يقودون جيشا »من الصعاليك لهم إقدام على كل عظيمة« ٩١استمالهم
ٔ
ٔ
محمد المهدي »واعطاهم من خمسة مثاقيل إلى عشرة واكـثر من ذلك،
ٔ
فاجتمع له منهم نحو اربع مائة رجل…« ٩٢يتسببون في اندالع فوضى
ٔ
عارمة استمرت ازيد من ربع قرن ،كان بطلها بدون جدال عناصر
ٔ
ٔ
المرتزقة .يدلنا على ذلك انه خالل ثمان وعشرين سنة فقط ،اي من
سنة ٤٠٠ه١٠٠٩/م إلى سنة ٤٢٨ه١٠٣٦/م )التاريخ الرسمي النتهاء
ٔ
ٔ
ٔ
الدولة االموية باالندلس( ٩٣تولى الخالفة خمسة حكام ٩٤فإذا اضفنا لهم
ٔ
ٔ
ٔ
٩٥
االمراء الذين انتفضوا عليهم من االسرة الحمودية  -منذ ان بايع
ٔ
العبيد زعيم هذه االسرة علي بن حمود  ٩٦-وعددهم ستة حكام ،فإننا
ٔ
نعد احد عشر حاكما تلقبوا جميعهم بلقب الخالفة ،لكنهم في العمق
ٔ
لم يتعدوا كونهم دمى في يد جند يبايع او يخلع طاعته على من يدفع
ٔ
ٔ
اكـثر ،٩٧إلى درجة ان هشام بن محمد المعتمد  -الذي تولى سنة
ٔ
ٔ
ٔ
٤١٨ه١٠٢٧/م » -صير اهل االسواق جندا ،وجعل ارزاقهم رؤوس
ٔ
ٔ
ٔ
اموال تكون بايديهم محصلة عليهم ،ياخذون ربحها فقط ،ورؤوس
ٔ
ٔ
االموال باقية محفوظة… وفرق السالح عليهم ،وامرهم بتفرقته في
ٔ
ٔ
الدكاكين وفي البيوت ،حيث إذا دهم امر في ليل او نهار ،كان سالح
٩٨
كل واحد معه«.
ٓ ٔ
ٔ
ها هنا يبدا تاريخ اخر لالندلس ،تاريخ »حكم الثوار المتغلبين
ٔ
على بالد االندلس… وهم المسمون بملوك الطوائـف ٩٩«.تاريخ ميزته
ٔ
ٔ
السياسية االساس تكاثر المرتزقة وتحكمهم في االحداث ،تاريخ يلخصه
ابن عذاري في اختصار بليغ عندما يقول  -واصفا مطلع القرن ٥ه١١/م
ٔ ٔ
ٔ ٔ
 »ولحق بهم )اي امراء بلنسية وشاطبة( الول امرهم من موالئ
المسلمين ،ومن اجناس الصقلب ،واإلفرنج ،والبشكنش عشيرتهم،
ٔ
ودربوا على الركوب حتى تالحق ببلنسية ونواحيها من هؤالء االصناف
ٔ
فوارس برزوا في البسالة والثقاف ،وانفتح على المسلمين ببالد االندلس
ٔ
امر شديد في إباقة العبيد ،إذ نزع إليهم كل شريد طريد ،وكل عاق
ٔ
ٔ
مشاق ١٠٠«.بل إن العبيد سيصلون مصاف االمراء الذين تولوا امر
ٔ
الحكم وسيروه ،وتاريخ مدن الطوائـف غني باالمثلة ،فالعبد مبارك
ٔ
ٔ ٔ
اصبح اميرا على بلنسية ،والعبد مظفر اميرا على شاطبة ،١٠١وبعد وفاة
مبارك تولى بلنسية لبيب الصقلبي فثار عليه سكان المدينة »فالذ
ٔ
بالطاغية امير اإلفرنج حتى صير نفسه كبعض عماله ،فغاظ المسلمين
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ٔ
ٔ
ذلك إذ عرضهم لملك النصرانية ١٠٢«.اما مدينة المرية ،فقد انفرد
بحكمها منذ ٤١٩ه١٠٢٨/م خيران الصقلبي وتسبب في العديد من
ٔ
الفتن بها إلى درجة ان ابن عذاري وضع إمارته تحت عنوان» :بعض
ٔ
ٔ
ٔ
اخبار خيران الفتى المنتزي على مدينة المرية اول هذه الفتنة«.١٠٣
وبينما يقتل منذر بن يحي صاحب سرقسطة وسط حرسه الصقالبة سنة
٤٣٠ه١٠٣٨ /م ،١٠٤يقتل علي بن حمود صاحب قرطبة وهو يقاتل
ٔ
ٔ
الغلمان االعاجم المساندين البن عباد صاحب اشبيلية سنة
ٔ
ٔ
ٔ
٤٢٦ه١٠٣٤/م .١٠٥وعلى ذكر اشبيلية فإن اميرها ابا القاسم محمد بن
ٔ
عباد بالغ في شراء العبيد »إلى ان ساوى ملوك الطوائـف وزاد على
ٔ
اكـثرهم بكـثافة سلطانه وكـثرة غلمانه« ،١٠٦ولم يقل عنه في عمله هذا
ٔ
ابو عمرو عباد بن إسماعيل )ت٤٦١.ه١٠٦٩/م( الذي استولى على
ٔ
غرب االندلس )شلب وشنترية ولبلة وشلطين…( حيث »ارتبط الخيول
ٔ
واقتنى الغلمان واتخذ الرجال من كل فرقة…« ،١٠٧وغني عن الذكر ان
ملوك الطوائـف استخدموا هذه الجيوش ضد بعضهم بعضا قبل كل
شيء ،حتى قال ابن عذاري في اختصار بليغ» :انقطعت السبل جملة،
ٔ
وكـثر القتل والهرج والسلب ،وامسى الناس في مثل عصر
١٠٨
الجاهلية«.
وإذا كانت الشريعة قد حرمت قتال المسلمين بعضهم بعضا،
ٔ
ٔ
وحرمت من باب اولى استعانتهم بالمشركين ضد بعضهم بعض ،او
ٔ
ٔ
نصرة المسلم للكافر ،او إعطاءه الجزية ،او غير ذلك من المسائل التي
ٔ
ٔ
ٔ
اصدر فيها فقهاء االندلس ايضا فتاواهم بالتحريم وعدم الجواز ،١٠٩فإن
تاريخ ملوك الطوائـف يقدم لنا مختبرا غنيا بالتجارب النموذجية عن
خرق هذه المحظورات الشرعية ،فعندما توفي ابن هود خلف خمسة
ٔ
ٔ
ابناء ،فولي احمد بن سليمان مدينة سرقسطة ،وولي إخوته مدنا
ٔ
ٔ
اخرى ،لكن احمد احتال على إخوته فسجنهم ما عدا يوسف صاحب
ٔ ٔ
ٔ
"الردة" وكان اكبرهم ،فإنه »حمى حوزته منه .ولما راى اهل الثغر ما
ٔ
صنعه احمد بن سليمان بإخوته كرهوه لذلك ،وخلعوا طاعته وصيروا
ٔ
ٔ
امرهم إلى اخيه يوسف ١١٠«.وكان يوسف يبعث بالميرة إلى »ابن رذمير
ٔ
صاحب بالد النصرانية المجاورة« ،١١١فكـتب احمد إلى زعيم النصرانية
ٔ
ٔ
ٔ
واغراه بالمال حتى يخلي بينه وبين رجال اخيه »فلما بعث اخوه إلى
بالد ابن رذمير برسم الميرة لبالده خيال ورجاال بدواب كـثيرة ،سرى
ٔ
ٔ
إليهم )احمد( من سرقسطة فاخذهم وقتلهم ،وكانوا قد توسطوا بالد
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
الروم ،فامتالت ايدي الروم من اسالبهم… وكانوا االفا فاخذ النصارى
ٔ
ٔ
١١٢
اكـثرهم اسرى وفتك بعضهم «.
ٔ
ٔ ٔ
نامل اال يفهم من النص المتعلق بابن هود على انه استثناء في
ٔ
تاريخ ملوك الطوائـف ،إذ االمثلة على الصراعات المهلكة بين هؤالء
ٔ
االمراء  -والتي تورط فيها المرتزقة  -كـثيرة ١١٣،ولسنا هنا مضطرين
لحصر كل هذه الصراعات ،وإال كان علينا في الواقع إعادة كـتابة تاريخ
ملوك الطوائـف برمته .لكننا نقنع هنا بالخروج  -من وراء هذا الصراع -
ٔ
ٔ
ٔ
بنتيجتين حادتي الداللة :اوالهما ان هؤالء االمراء كانوا يقاتلون بعضهم
ٔ
بعضا "مقاتلة الكـفار" ،١١٤وثانيهما ان هذا الصراع يبرز لنا ،بما ال يدعو
للشك ،دور المرتزقة فيه )من عبيد وصقالبة ونصارى ويهود…(
ٔ
ٔ
وليست االدلة ،هنا ايضا ،ما يعوزنا لتوكيد هذه الدعوى .
ٔ
ٔ
فالعبيد »هتكوا االستار وفتكوا االبكار ،حتى كانت دماؤهن
ٔ
تسيل على اقدامهن عاريات باكيات ،واستحوذ السودان وسفال
ٔ
العسكر على النساء ،فكانت اخبيتهم مملوءة منهن…« .١١٥واليهود
ٔ
اصبحوا عماال متصرفين ،وفي مقدمتهم يوسف بن إسماعيل بن نغرالة

ٔ
ٔ
وزير الدولة الزيرية باالندلس ،وكان االمير باديس بن حبوس ال يعقد
ٔ
ٔ
امرا دون استشارته ،بينما كان اليهودي ال يال جهدا للكيد
ٔ
للمسلمين .١١٦وقد اكـتسب اليهود »الجاه في ايامه واستطالوا على
ٔ
المسلمين« ،١١٧وجمع  -ابن نغرالة  -االموال واستعمل اليهود على
ٔ
ٔ
االعمال ،وكانت له على اميره عيون في قصره من نساء وفتيان» ١١٨فال
ٔ ٔ
يكاد باديس يتنفس ،إال وهو يعلم ذلك« ١١٩ثم إنه »اقسم ان ينظم
ٓ
ٔ
جميع القران في اشعار وموشحات يغنى بها« ،١٢٠ومثل هذا كان يحدث
ٔ
ٔ
ايضا في بالط بني هود بسرقسطة مع »ابي الفضل حسداي بن يوسف
ٔ
بن حسداي اإلسرائيلي…كان ابوه يوسف بن حسداي من بيت شرف
١٢١
اليهود ،متصرفا في دولة ابن رزين«.
ٔ
ٔ
اما النصارى فقد لعبوا زمن ملوك الطوائـف ادوارا خطيرة
ٔ
جدا ،لعل من اهمها ما قام به سسناندو دافيديث الذي عاش في بالط
المعتضد )والد المعتمد بن عباد( وكان معربا ومن المستشارين
ٔ
المقربين للمعتضد ،عندما انسحب للجانب المسيحي اثناء المفاوضات
ٔ
ٔ
المسيحية/اإلسالمية بشان مدينة طليطلة ،ليصبح احد المقربين من
ٔ
ٔ
ٔ
فرناندو االول )والد الفونصو السادس( ثم الفونصو السادس من بعده،
ٔ
١٢٢
حيث اشار عليه بالخطة التي اتبعها الحتالل المدينة )طليطلة(.
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ورغم ذلك ما ينبغي لنا ان نفاجا بهذا الموقف بعد ان نقرا تفاصيل
ٔ
المؤامرات التي كان يحيكها امراء الطوائـف ضد بعضهم بعضا  -وكان
ٔ
ٔ
المرتزقة ادواتها  ،-ومنها ان يحي بن إسماعيل بن ذي النون )صاحب
طليطلة( استعان »بالقومسان اإلشبان من ولد الطاغية شانجة« ١٢٣ضد
سليمان بن هود )صاحب سرقسطة( »فراسل ابن هود فرذلند
ٔ
ٔ
الطاغية ،وبعث إليه باموال جمة وهدايا جليلة ،وساله الخروج إلى بلد
ٔ
ابن ذي النون بجيشه ،فخرج بعدد عظيم إلى ثغر طليطلة ،فافنى
ٔ ٔ
حماته ورجاله ،وعاث في بالدهم ١٢٤«.وهنا نالحظ واحدا من اسوا
ٔ
اشكال االرتزاق ،حيث يمول حاكم مسلم جند حاكم كافر لإلغارة على
بلد مسلم ،هذا فضال عن وجود مرتزقة نصارى ضمن الجند اإلسالمي
ٔ
نفسه ،فالرواية تواصل بان »ابن هود مكر بابن ذي النون واستخرج
ٓ
ٔ
ٔ
طائـفة من النصارى المظاهرين له… واثر في اعمال ابن ذي النون اثارا
ٔ
قبيحة ١٢٥«.فما كان من فرذلند ـ المظاهر البن ذي النون ـ إال ان خرج
»إلى ثغر طليطلة في خلق كـثير ،وجاءه ابن عم ذي النون ليدله على
١٢٦
عورات البالد «.
ٔ
بدانا تاريخ االرتزاق ببالد المغرب قبل قيام المرابطين،
بالنصارى وهم يدلون الفاتحين المسلمين على ثغرات البالد لفتحها،
وها نحن ننتهي بالمسلمين وهم يدلون النصارى على عورات البالد
الستردادها.
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-١
Leveque, Pierre, L'aventure grecque, Armand Colin, Paris, 3ème
Edit. p.p.207-208
. Ibid, p .273 -٢
Ibid. p.335 -٣
. Ibid.p.394 -٤
 -٥تفاصيل ٔاخرى عن طرق استنفار المرتزقة وظروف عيشهم باليونان القديمة
بالمرجع نفسه ،ص .٤٤٥ - ٤٤٢.خاصة ٔوان الحرب اقترنت باالسترقاق منذ فجر
التاريخ ،وبالذات في العالم اإلغريقي .انظر:
Henri walon, Histoire de l’esclavage dans l’antiquité, édit. Robert
Laffont, Paris, 1988, p. 180.
 -٦انظر مادة" :المرتزقة" ضمن .C.D. Axis, Hachette:وكذا Dictionnaire
 ، Hachette encyclopedique, p.1011ومادلين هورس ميادان ،تاريخ قرطاج،
ترجمة إبراهيم بالش ،سلسلة زدني علما ،ع ،٣٢.عويدات ،بيروت ،ص ٧٩.وما
بعدها .كما يمكن التفصيل ٔاكـثر في موضوع االرتزاق من خالل مادة "مرتزقة"
ضمن موسوعة C.D. Universalis :عند تعرضها لمجموعة من الحضارات منها
ٔ
االوتروسكية والقرطاجية واإلغريقية...
ٔ
ٔ ٔ
 -٧كما ان االعراف الجاهلية ابتكرت شيﯫ جديدا )االشهر الحرم( لالطمئنان
ٔ
واالستكانة ،إال ٔان هذه االشهر الحرم نفسها قد انتهكت مرارا )حرب الفجار مثال(،
ٔ
كما ٔان مواقعها من السنة كانت تتغير بحسب رغبة بعض القبائل وعلى راسها
قريش ،وسمت ذلك "نسيﯫ" .ابن هشام ،م ،١.ص ،١٨٤.هامش" ،"١لسان
ٔ
العرب ،ج ،٦.ص .٦٢٢.ثم جاء اإلسالم ليحسم في الموضوع" :يسالونك عن
الشهر الحرام قتال فيه ،قل قتال فيه كبير")البقرة" ،(٢١٧/إنما النسيء زيادة في
الكـفر يضل به الذين كـفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما")التوبة. (٣٧/
 -٨محمد رضا ،محمد رسول ﷲ ،دار الكـتب العلمية ،بيروت ،ص١٦١ - ١٥٧.
فيما يتعلق بعدد السرايا قبل بدر ،وص :٣٤٩.عدد الغزوات التي شارك فيها النبي
 ٢٧غزوة وعدد البعوث والسرايا .٣٨
ٔ
 -٩نقصد هنا طبعا "االيام" التي كانت تقع بين القبائل دون الحروب التي نشبت
بين الفرس والروم وكانت الجزيرة مسرحا لها .للتوسع في هذه النقطة يمكن الرجوع
ٓ
إلى :نجيب محمد البهبيتي ،تاريخ الشعر العربي حتى اخر القرن الثالث الهجري،
دار الفكر ،ط،١٩٧٠ ،٤.ص .٤٣ - ٢٦.وفيما يتعلق بحروب الجزيرة خالل
القرنين الخامس والسادس الميالديين ،ينظر ٔايضا :حسن إبراهيم حسن ،تاريخ
اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي ،ط،١٩٦٤ ،٧.ج ،١.ص- ٥٢.
 .٥٧فحرب البسوس التي دامت ٔاربعين سنة مثال ،لم تزد فيها ٔايام المواجهة
الحقيقية عن ستة ٔايام وهي :يوم النهي ،ويوم الذنائب ،ويوم واردات ،ويوم عنيزة،
ٔ
ويوم القصيبات ،ويوم تحالق اللمم .انظر:حنا الفاخوري ،تاريخ االدب العربي،
المطبعة البوليسية ،صص .٧٠ - ٦٩.ويمكن ٔايضا الرجوع فيما يتعلق بالبسوس
إلى :ابن منظور ،لسان العرب ،م،١.ص ،٢١٢.وعن داحس والغبراء :م،٢.
ص. ٩٥١.
 -١٠البالذري ،فتوح البلدان ،ص. ١٤٢.
 -١١البالذري ،فتوح البلدان ،ص١٤٦.وما بعدها .
 -١٢هناك ارتباط عضوي بين اإلقطاع والجيش واالرتزاق ،فاإلقطاع »إما إقطاع
ٔ
ٔ
تمليك ٔاو استغالل .االول يشمل االرض الموات والعامر والمعادن ،والثاني ما
ٔ
وضع عليه الخراج على ٔان يكون المنتفع به ،عند الماوردي ،من مرتزقة اهل الفيء
والمفروض لهم في ديوان العطاء ،وهم ٔاهل الجيش الذين هم ٔاخص الناس بجواز
اإلقطاع «.انظر :إبراهيم حركات ،النشاط االقتصادي اإلسالمي في العصر الوسيط،
دار ٔافريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،١٩٩٦ ،ص. ١٢.
 -١٣ابن هشام ،السيرة ،م ،٢.ص١٩٣.
 -١٤إبراهيم حركات ،المرجع نفسه ،ص .١٢.وعن تطور اإلقطاع في عهد عثمان
ٔ
ٔ
وما بعده ،ص ،١٤-١٢.وعن االموال التي كان ياخذها الجيش ،تراجع :ص-٢٥٦.
.٢٦٢

 -١٥الطبري ،ج ،٢.ص. ٤٩٠.
 -١٦نفس المصدر والصفحة .
 -١٧المصدر نفسه ،ص. ٥٧٠.
 -١٨المصدر نفسه ،ص. ٥٧١.
 -١٩المصدر نفسه ،ص. ٥٧٠.
 -٢٠فقد تكاثر الموالي والذميون والمجوس… في الدولة والمجتمع اإلسالميين،
وكان عمر بن الخطاب يدرك خطرهم ويقول» :اللهم إني ٔاعوذ بك من ٔاوالد سبايا
ٔ
الجلوليات «.انظرٔ :احمد بن داود الدينوري ،االخبار الطوال ،مطبعة عبد الحميد
ٔ
ٔ
احمد حنفي ،مصر ،ص . ١٢٣.وعندما علم بان الفرس هم الذين قتلوه قال» :ما
ٔ
كانت العرب لتقتلني «.انظر :ابن ابي الحديد ،شرح نهج البالغة،
القاهرة١٣٢٩،ه ،م،٣.ج،١٢.ص .١٤٤.وكذلك قال بعد ٔان طعنٔ » :الم ٔاقل ال
تجلبوا إلينا من العلوج فغلبتموني «.ابن ٔابي الحديد ،نفس المصدر والصفحة.
ٔ
والغريب ،حسب ابن تيمية ،ان بعض "الروافض" يعظمون » ٔابا لؤلؤة المجوسي
ٔ
ٔ
الكافر… لما قتل عمر ويقولون :واثارات ابي لؤلؤة «.انظر :احمد ابن تيمية ،منهاج
ٔ
السنة في نقض كالم الشيعة والقدرية ،المطبعة االميرية ،بوالق١٣٢١،ه ،م،١.
ص.١١.
 -٢١الطبري ،ج،٣.ص.٢٦٤.
 -٢٢ابن خلدون ،المقدمة ،الدار اإلفريقية العربية  -دار الكـتاب اللبناني،
ٔ
بيروت ،١٩٦٠،ص .٢٧٣.للتوسع في مسالة دخول العنصر التركي الحياة
العسكرية منذ عهد المعتصم )تولى الخالفة سنة٢١٨ه( ،ثم التطورات الالحقة،
خصص ٔاحمد ٔامين عدة صفحات من كـتابه "ظهر اإلسالم" دار الكـتاب العربي،
بيروت ،ط١٩٦٩ ،٥.م ،ج ،١.ص ٣.وما بعدها .كما خصص :ص ٩.وما بعدها
للحديث عن الفرس ،وص …٦٤.للروم ،وص…٧٠.للزنج .ولمتابعة المرتزقة خاصة
ٔ
االتراك في الدولة اإلسالمية خالل القرنين ٨م و٩م ،ثم التطورات الالحقة إلى غاية
ٔ
النضج مع الدولة العثمانية ،يراجع :بيري اندرسون ،دولة الشرق االستبدادية،
ٔ
ترجمة بديع عمر نظمي ،مؤسسة االبحاث العربية ،بيروت ،١٩٨٣،ص ١٠.وما
بعدها .
ٔ
 -٢٣محمد زنيبر ،مفهوم الدولة واالمة في العصر الوسيط ،مجلة الوحدة،
السنة ،٤عدد ،٤٢مارس ،١٩٨٨،ص .٦٧.ويكـفي لنقض هذا التصور )الذي يرد
ٔ
تاريخ االرتزاق للعهد الثاني من الدولة العباسية( ٔان نورد قول ابن عذاري بان
هارون الرشيد ٔارسل سنة ١٩١ه إلى إفريقية »ثالثين ٔالفا من جند خراسان« البيان
ٔ
المغرب ،ج ،١.ص ،٩٤.وكذا ص ،٩٠.مما يعني ٔان المرتزقة كانوا  -على االقل -
ٔ
في العهد االول للدولة العباسية .
 -٢٤ستانلي لين بول ،طبقات سالطين اإلسالم ،ترجمة مكي طاهر الكعبي ،الدار
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،١٩٨٦ ،ص.ص ١٧.ـ . ١٨
ٔ
 -٢٥مع اإلشارة إلى ٔاننا لم نرد تكرار نفس المعلومات واالخبار التي ضمناها
العنصر الخاص باالرتزاق في منظور الشريعة .
ٔ
 -٢٦يمكن متابعة الظاهرة ضمن الج ٔزاين الثاني والثالث من "تاريخ االمم
والملوك".
ٔ
ٔ
 -٢٧ندخل في بالد المغرب االندلس ٔايضا الننا لم نستطع فصلها تاريخيا عن شمال
ٔافريقيا ،نظرا لتداخل ٔاحداث المنطقة .
 -٢٨الرقيق القيرواني ،تاريخ إفريقية والمغرب ،ص.ص. ١٣ - ١٢ .
ٔ
 -٢٩القيرواني ،ص .١٦.ابن عبد الحكم ،فتوح ٔافريقيا واالندلس ،تحقيق عبد ﷲ
ٔانيس الطباع ،مكـتبة المدرسة ودار الكـتاب اللبناني ،بيروت ،١٩٦٤ ،ص. ٥٩.
 -٣٠يذكر ابن عذاري ،ج ،٢.صٔ ،٥.ان الغالب على نسب طارق ٔانه بربري ،لكن
ٔ
هناك من يرى ٔانه فارسي االصل.
 -٣١القيرواني ،ص .٣٣.ابن عبد الحكم ،ص. ٦٤.
 -٣٢القيرواني ،ص . ٣٤.انظر ٔايضا ص ،٣٩.كيف كان تحت إمرة طارق وهو
بطنجة ٔ ١٢الف فارس من البربرٔ .وايضا :ابن عذاري ،ج ،١.ص ،٣٨.وابن عبد
الحكم ،ص. ٧١.
 -٣٣القيرواني ،ص. ٣٦.
 -٣٤ابن عذاري ،ج ،١.ص. ١٦.
ٔ
 -٣٥ابن عذاري ،ج ،١.ص .٣١.ابن عبد الحكم ،فتوح ٔافريقيا واالندلس،
ص.٥٩.
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 -٣٦ابن عذاري ،ج ،١.ص. ٣٥.
 -٣٧ابن عذاري ،ج ،١.ص. ٨٢ - ٤٧.
 -٣٨بلغ عدد المواجهات بين العرب والبربر  ٣٧٥وقيعة حسب ابن عذاري ،ج،١.
ص. ٧٧.
 -٣٩ابن عذاري ،ج ،١.ص. ٩٠.للمقارنة انظر :القيرواني،ص ٦٤.وما بعدها،
والبالذري ،ص.٣٢٥.
ٔ
ر
 -٤٠ابن عذاري ،ج ،١.ص ،٩٤.وذلك لقمع ثو اتها التي كان يقودها الجند احيانا
إذا ما قتر عليهم في الرزق »وكان سبب عزل ابن العكي )محمد بن مقاتل بن حكيم
العكي ،ولي إفريقية سنة ١٨١ه( ٔانه اقتطع من ٔارزاق الجند ٔواساء السيرة فيهم
وفي الرعية «.القيرواني ،ص.١٧٠.
 -٤١ابن عذاري ،ج ،١.ص. ١٠١.
 -٤٢ابن عذاري ،ج ، ١.ص. ١٧٧.
 -٤٣ابن عذاري ،ج ،١.ص .١١٨.كما حمل معه »من بيت مال مصر ثمانمائة
ٔ
ٔ
حمل دنانير ذهبا ،فاعطى ٔاصحابه االرزاق بها «.نفس المصدر والصفحة .
ٔ
 -٤٤ابن عذاري ،ج ،١.ص .١٥٠.علما بان إفريقية ستظل على اتصال مفتوح مع
مصر ،وبالتالي بالد النوبة ،مصدر "البقط" ) Pactumسبي النوبة( الذين
استعملوا في مختلف المهام.
François Renault, La traite des noirs au proche orient médiéval, VIIXIV siècles, Librairie orientaliste, Paris, 1989, p. 11-42
فال نستبعد ٔان يكون بعضهم قد اشتغل بالجندية ٔايضا.
ٔ
ٔ
ٔ -٤٥ابو محمد الحميدي االندلسي ،جذوة المقتبس في ذكر والة االندلس ،تحقيق
روحية عبد الرحمان السويفي ،دار الكـتب العلمية ،بيروت ،١٩٧٧ ،ص.١٣.
ويذكر الطالبي ٔان طريف البرغواطي ينتمي إلى ٔاصول يهوديةٔ ،وانه ساهم  -مع
ٔ
ٔاقربائه  -في فتح االندلس ،وحصلوا مقابل ذلك على امتيازات مادية مهمة .انظر:
محمد الطالبي وإبراهيم العبيدي ،البرغواطيون في المغرب ،مطبعة النجاح
الجديدة ،الدار البيضاء ،١٩٩٩ ،ص.ص.١١ -١٠.
- ٤٦ابن عذاري ،ج ،٢.ص .٦.القيرواني ،ص.ص .٤٢ - ٤١.البالذري ،ص.٣٢٣.
ابن عبد الحكم ،صص. ٧٣ - ٧٢ .
 -٤٧ابن عذاري ،ج ،٢.ص .٩.وقارن تفاصيل الفتح عند ابن عبد الحكم ،ص٩٥.
ٔ
وما يليها ،حيث يركز خصوصا على مسالة الغنائم.
 -٤٨ابن عذاري ،ج ،٢.ص. ١٠.
 -٤٩ال يختلف الفقهاء في القول بجواز استعمال الكـفار واستئجارهم للخدمة
والداللة على الطريق ونحو ذلك ٔاثناء الجهاد .انظر :الطريقي ،االستعانة بغير
المسلمين ،ص. ٢٦١.
 -٥٠ابن عذاري ،ج ،٢.ص. ١٣.
 -٥١ابن عذاري ،ج ،٢.ص.١٣.
 -٥٢الطريقي ،ص.٢٦١.
 -٥٣انظر على سبيل المثال تفاصيل فتح قرطبة عند ابن عذاري ،ج ،٢.ص.١٠.
ٔ
 -٥٤الحظ ٔان ابن عذاري على طول الصفحات التي يصف فيها فتح االندلس ،عندما
يستعمل كلمة "العلوج" يقصد بها "النصارى" .انظر مثال :البيان المغرب ،ج،٢.
ص…١٤ - ١٢ - ١١- ١٠ .
 -٥٥ابن عذاري ،ج ،٢.ص.ص.١٤ - ١٣.
 -٥٦ابن الخطيب ،اإلحاطة في ٔاخبار غرناطة ،تحقيق محمد عبد ﷲ عنان ،مكـتبة
الخانجي ،القاهرة ،١٩٧٥ ،ج ،٣.ص.٥٢٩.
 -٥٧النويري ،ص .٢٥٣.وعند ابن عذاري ،ج ،١.ص.صٔ ،٩٣ - ٩٢.ان ابن
ٔ
االغلب اتخذ جيشا من العرب والعبيد .
ٔ
 -٥٨النويري ،ص ،٢٦٦.وص .٢٧٦.ويذكر ابن عذاري )ج ،١.ص (١٠١،ان
الزنوج ٔ -الف ٔاسود  -كانوا موجودين ٔايضا في معركة سبيبة سنة ٢١٠هٔ ،اي في
ٔ
والية زيادة ﷲ بن االغلب.
 -٥٩النويري ،ص. ٢٧٦.
 -٦٠نفس المصدر والصفحة ،بينما يختزل ابن عذاري )ج ،١.ص (١٧١.هذه
ٔ
االحداث في جملة» :وفي سنة  ٢٦٤كمل بناء القصر المعروف بالفتح ،وانتقل إليه
ٔ
ٔ
إبراهيم بن احمد ،وقتله للموالي بالقصر القديم النهم ثاروا عليه«.

ٔ
 -٦١النويري ،ص .٢٧٨.ويعرف عبد ﷲ عنان الصقالبة بانهم المماليك من مختلف
ٔ
الجنسيات االوروبية ،انظر :اإلحاطة ،ج ،١.ص ،٤٤١.هامش ""١و". "٢
 -٦٢النويري ،ص ،٢٧٨.وقارن مع ابن عذاري ،ج ،١.ص.ص ،١٢٣-١٢٢.ضمن
ٔاحداث سنة ٢٧٩ه.
 -٦٣ابن عذاري ،ج ،٢.ص.٢٤٧.
 -٦٤نفسه ،ج ،٢.ص.ص.٢٤٨ - ٢٤٧.
ٔ
 -٦٥النويري ،ص.ص ،٢٩٩-٢٩٨.بينما يكـتبه إسماعيل بن االحمر" :جوهر
الرومي البندقي" .انظر :بيوتات فاس الكبرى ،دار المنصور للطباعة والوراقة،
الرباط ،١٩٧٢ ،ص ،١٦.وابن عذاري ،ج ،١.ص.٢٢١.
ٔ
 -٦٦نتحدث عنهم باعتبار دولتهمٔ ،او على االقل السلطة العليا فيها ،كانت بيد
عرب شرفاء .للتوسع في استخدام الفاطميين للبربر ،وخصوصا من كـتامة ،يراجع:
فرحات الدشراوي ،الخالفة الفاطمية بالمغرب ،تعريب حمادي الساحلي ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت١٩٩٤ ،م ،ص.ص.٥٣٨ -٥٣٧.
 -٦٧تفاصيلها عند النويري ،ص ٣٩٨.وما بعدها ،وابن عذاري ،ج ،١.ص،١٢٧.
وص١٥٠.وما بعدها .
 -٦٨النويري،ص ،٣١٤.وانظر كيف ٔاصبحوا ٔالوفا بالمنصورية سنة ٣٧٣ه ،عند
ابن عذاري ،ج ،١.ص.٢٣٨ .
 -٦٩الحظ كلمة "عبيد" التي تتردد عند النويري على طول الصفحات التي يصف
فيها العمليات العسكرية ،مثال :ص… ٣٦٢ - ٣٣٢ - ٣٣٠ - ٣٢٧.
 -٧٠لكنه رغم ذلك خسر المواجهة .النويري ،ص.ص. ٣٤٦ - ٣٤٥.
ٔ
 -٧١تفاصيل االسباب التي ٔادت بالفاطميين إلى إرسال العرب لبالد المغرب ،عند
النويري ،ص.ص ،٣٤٣ - ٣٤٢.وعند ابن عذاري ،ج ،١.ص ٢٨٨.وما بعدها .
 -٧٢النويري ،ص.ص. ٣٤٦ - ٣٤٥.
 -٧٣نفسه ،ص.ص. ٣٤٩ - ٣٤٨.
 -٧٤كانوا قد وفدوا إلى طرابلس الغرب بزعامة ملك شاه التركي ،النويري ،ص.ص.
ٔ .٣٤٩-٣٤٨اما تفاصيل قدوم ملك شاه ومساهمته في ٔاحداث المنطقة إلى جانب
مثنى بن تميم في ثورته ضد ٔابيه )تميم بن المعز( ،فيراجع النويري ،ص.ص٣٥٨.
 .٣٥٩ٔ
 -٧٥كما ٔان عبد الرحمان الداخل اعتمد في عملياته العسكرية االولى إلخضاع
ٔ
ٔ
االندلس على الجيش العربي .ويذكر بروفنصال ٔان االندلس إلى هذا التاريخ كانت قد
غرقت في صراعات دموية بين القيسية واليمنية ،وبين العرب والبربر:
. Levy Provençal, Histoire de lEspagne musulmane, Paris-Leide, E
 ,pp. 37-38. t.1ثم يكـتب ٔازيد من  ٢٠صفحة عن التركيبة اإلثنية االجتماعية
ٔ
باالندلس :بربر  -عرب  -صقالبة ٔ -اسبان…. Ibid, t. 3, p.167-188
 -٧٦النويري ،ص.٦٧.
 -٧٧نفسه ،صص. ٩٣ - ٩٢.
 -٧٨علي بن محمد بن سعيد الغرناطي ،المغرب في حلى المغرب ،تحقيق خليل
المنصور ،دار الكـتب العلمية ،بيروت ،١٩٩٧ ،ج ،١.ص. ١٣.
ٔ
ٔ -٧٩احمد بن محمد المقري التلمساني ،نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ،دار الكـتب العلمية ،بيروت ،ج،١.
ص. ٣٤٩-٣٢٧.
 -٨٠اندلعت ثورة الربض حسب النويري )ص.ص (٩٠ - ٨٩ .سنة ١٩٨ه ٔاو سنة
٢٠٢ه ،وحسب ابن سعيد الغرناطي )ج ،١.ص (١٥.سنة ٢٠٢ه .
 -٨١النويري ،ص ،٨٩.ابن سعيد ،ج ،١.ص.١٥.
 -٨٢النويري ،ص. ١١٢.
 -٨٣ابن الخطيب ،اإلحاطة ،ج ،٣.ص.ص. ٢٨٠ - ٢٧٩.
 -٨٤اإلحاطة ،ج ،٤.ص. ٣٨.
 -٨٥نفسه ،ج ،٤.ص. ٣٩.
ٔ
 -٨٦محمد بن عبود ،مباحث في التاريخ االندلسي ومصادره ،سلسلة المعتمد بن
ٔ
عباد للتاريخ االندلسي ومصادره ،منشورات عكاظ ،الرباط ،١٩٨٩،صص- ١٦.
.١٧
 -٨٧الحميدي ،جذوة المقتبس ،ص ،٢٢.وابن الخطيب ،اإلحاطة ،ج،١.
ص. ٩٣.
 -٨٨النويري ،ص.١٣.
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 -٨٩لما تولى هشام المؤيد باهلل الخالفة )٣٦٥ه( كان صغير السن ) ١٢سنة(
ٔ
ٔ
فتقرب المنصور بن ٔابي عامر إلى ٔام الخليفة هشام »فامدته الم ٔراة باالموال،
ٔ
ٔ
فاستمال العساكر إليه« النويري ،ص» .١٢٢.فاول عروة فصمها )ابن ابي عامر( من
عرى المملكة ،عروة الصقالبة… عني الخلفاء بجمعهم واالستكـثار منهم ،وكانوا
خاصة الناصر والحكم بعده ،حتى لقد ظهرت منهم في زمن الحكم ٔامور قبيحة
ٔاغضى عنها مع إيثاره العدل… وكان يقول :هم ٔامناؤنا وثقاتنا على الحرم ،فينبغي
للرعية ٔان تلين لهم… فتسلم من معرتهم ،إذ ليس يمكننا في كل وقت اإلنكار
عليهم .ولما مات الحكم ،كان الصقالبة ٔاكـثر جمعا ٔواحد شوكة ،يظنون ٔان ال
ٔ
غالب لهمٔ .وان الملك بايديهم «.ابن عذاري ،ج ،٢.ص .٢٥٩.فجاء ابن ٔابي عامر
وفتك بهم  .ابن سعيد الغرناطي ،المغرب ،ج ،١.ص. ١٣٧.
 -٩٠النويري ،ص ،١٣٤.حيث يالحظ تواتر الفتن التي تورطت فيها مختلف
العناصر :عرب ،بربر ،صقالبة…
 -٩١النويري ،ص.١٢٨.
 -٩٢النويري ،ص.١٢٨.
ٔ
 -٩٣هذا إذا اعتمدنا التاريخ الذي حدده النويري ،ص .١٣٧.اما إذا اعتمدنا ابن
ٔ
عذاري فإن له ٔرايا مخالفا حيث يقول» :قد ذكرنا ما كان من تداول الوالة واالمراء
ٔ
االمويين من بعده إلى دولة ابن ٔابي عامر ،وذكرنا من ولي الخالفة بقرطبة في زمان
الفتنة إلى سنة اثنين وعشرين ٔواربعمائة ،وهو حين خلع ٔاهل قرطبة بني ٔامية
ٔاجمعين «.البيان المغرب ،ج ،٣.صٔ ،١٥٥.اي التاريخ الرسمي لبداية حكم
ٔ
»الثوار المتغلبين على بالد االندلس… وهم المسمون بملوك الطوائـف «.ابن
عذاري ،ج ،٣.ص.١٥٣.
 -٩٤النويري ،صص.١٣٧ - ١٣٦.
 -٩٥وهي ٔاسرة حسنية علوية .انظر النويري ،ص.١٣٧.
 -٩٦بويع سنة ٤٠٧ه »وفي سنة ثمان ٔواربعمائة خالف عليه العبيد الذين كانوا
بايعوه ،وقدموا عبد الرحمان بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمان الناصر،
وسموه المرتضى وزحفوا به إلى غرناطة ،ثم ندموا على إقامته لما ٔراوه من صرامته
وخافوا عواقب تمكنه ،فانهزموا عنه ودسوا عليه من قتله غيلة ،وبقي علي بن
ٓ
حمود بقرطبة إلى اخر سنة ثمان ٔواربعمائة فقتله صقالبته في الحمام ،فكانت مدة
ٔ
ٔ
واليته سنة واحدة وعشرة اشهر «.النويري ،ص ،١٣٨.وانظر ايضا خبر االغتيال
عند :الحميدي ،جذوة المقتبس ،ص.ص ،٢٥ - ٢٤.وابن الخطيب ،اإلحاطة،
ج ،٤.صص. ٥٨ - ٥٧.
 -٩٧انظر على سبيل العد ال الحصر :والية علي بن حمود الناصر  -والية القاسم بن
ٔ
حمود المامون  -والية يحي بن علي المعتلي  -والية عبد الرحمان بن هشام
المستظهر… بعضهم لم تزد مدة واليته عن بضعة ٔاشهر قبل ٔان يخلع ٔاو يغتال.
الحميدي ،ص ٢٧ - ٢٤.وصص ،٣١ - ٣٠.وقارن مع النويري ،ص.١٧١ - ١٣١.
 -٩٨الحميدي ،ص.٢٩.
 -٩٩ابن عذاري ،ج ،٣.ص.١٥٣.
 -١٠٠ابن عذاري ،ج ،٣.ص .١٦٠.انظر ٔايضا دور الصقالبة في ٔاحداث دولة بني
ٓ
ٔ
حمود عند :مؤرخ مجهول ،تاريخ مبتور االول واالخر في ٔاخبار دول ملوك
الطوائـف ،نشره ج.س.كوالن وإ.ليفي بروفنصال في نهاية الجزء الثالث من البيان
المغرب البن عذاري ،ص. ٢٩١.
 -١٠١ابن عذاري ،ج ،٣.ص.١٦٣ - ١٥٨.
 -١٠٢نفس المصدر والصفحات.
ر
مبتور
 -١٠٣نفسه ،صص .١٦٧ - ١٦٦.ومؤ خ مجهول ،تاريخ …،ص .٢٩٣.وتوفي
خيران سنة ٤١٨ه ،وكان مولى للمنصور بن ٔابي عامر .انظر :ابن سعيد الغرناطي،
المغرب في حلى المغرب ،ج ،٢.ص ،١٦٢.ونفح الطيب،ج،١.ص .١٤١.وابن
ٔ
عسكر وابن خميسٔ ،اعالم مالقة ،تحقيق عبد ﷲ المرابط الترغي ،دار االمان  -دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت١٩٩٩ ،م ،ص ٢٩٦ .وص.ص.٣٥٩ - ٣٥٨ .
 -١٠٤ابن عذاري ،ج،٣.ص. ١٧٨.
 -١٠٥المصدر نفسه ،ص .١٨٩.بينما نجد في ٔاعالم مالقةٔ ،ان مقتله كان في
الحمام بقصر قرطبة سنة ٤٠٨ه.
 -١٠٦المصدر نفسه ،ص.١٩٦.
 -١٠٧المصدر نفسه ،ص.٢٠٥.
 -١٠٨المصدر نفسه ،ص.٢١١.

ٔ
 -١٠٩ابن عبود ،مباحث في التاريخ االندلسي ،ص.٨٩.
 -١١٠ابن عذاري ،ج ،٣.صص.٢٢٣ - ٢٢٢.
 -١١١نفسه ،ص.٢٢٣.
 -١١٢نفسه ،ص ،٢٢٩.وعن دفع الجزية للروم ينظر على سبيل المثال :ص٢٩٩.
ٔ
 ٔ …٢٣٨اما عن ٔاسرى المسلمين وغيرهم ب"دار الكـفر" االسبانية )نموذجٔاراغون( فيراجع:
Liauzu Guy, La condition des musulmans dans l’Aragon chrétien
aux XI et XII siècles, in Hesperis, Vol. IX, fasc.2, 1968, p. 185-200.
 -١١٣ابن عذاري ،ج ،٣.ص .٢٣١.وعن الصراع الذي دار بين بني جهور وبني ذي
ٔ
النون :ابن عذاري ،ج ،٣.ص .٢٣٣.وصراع ابن عباد مع ابن االفطس :ابن
عذاري ،ج ،٣.صٔ .٢٣٤.واخبار الفتن والثورات عند المؤرخ المجهول ،تاريخ
مبتور ،ص ٢٩٦.وص) ٢٩٩.فتن ضد المعتضد بن عباد( ،وصٔ ) ٣٠٣.اخبار
شاطبة وبلنسية زمن ابن ذي النون سنة ٤٥٢ه وما بعدها( .كما يمكن الرجوع إلى
ٔ
ٔاخبار هذه االحداث مختصرة عند ابن سعيد الغرناطي ،المغرب ،ج ،٢.صص١٣.
 .١٤ -١١٤ابن عذاري ،ج ،٣.ص.٢٦٩.
 -١١٥نفس المصدر والجزء والصفحة.
 -١١٦ابن الخطيب ،اإلحاطة ،ج،١.ص.٤٣٧.
 -١١٧اإلحاطة ،ج ،١.ص ،٤٣٨.ويكـتبه ابن سعيد الغرناطي :ابن نغرلة )المغرب
في حلى المغرب ،ج ،٢.صص ٩١ - ٩٠.وصص ،(١٠٧ - ١٠٦.بينما يكـتبه
المقري :ابن نفدلة )نفح الطيب ،ج ،٦.ص.(٩٣.
 -١١٨اإلحاطة ،ج ،١.صص ،٤٤٠ - ٤٣٩.وابن عذاري ،ج ،٣.ص. ٢٦٤.
 -١١٩اإلحاطة ،ج ،١.ص ،٤٤٠.وابن عذاري ،ج ،٣.ص. ٢٦٥.
ٔ
 -١٢٠ابن سعيد الغرناطي ،المغرب ،ج ،٢.ص .٩١.بل بلغت الجراة بابن نغرالة
ٔانه »طلب ٔان يقيم لليهود دولة ،فدس إلى ابن صمادح صاحب ٔالمرية في السر ٔان
يدخله غرناطة ويكون اليهودي على ٔالمرية «.ابن عذاري ،ج ،٣.ص ،٢٦٦.لكن
هذا التدبير وصل إلى صنهاجة فقتلوه وصلبوه سنة ٤٥٩ه "وقتل من اليهود ٔاكـثر
ٓ
من ثالثة االف ".ابن عذاري ،ج ،٣.ص. ٢٧٥ - ٢٦٦.
 -١٢١ابن سعيد الغرناطي ،ج٢.ن ص ،٣٥٧.ونفح الطيب ،ج ،٢.ص ،٧٤.بينما
ٔ
ٓ
برع يهود اخرون في الطب والشعر باالندلس ،ومنهم :إلياس بن صدود بمدينة رندة
في صدر المائة السادسة).المغرب ،ج ،١.ص ،٢٥٩.ونفح الطيب ،ج،٥.
صٔ ،(٧٥.وابو إسحاق إبراهيم بن الفخار الذي عاش في بالط طليطلة ،ولما ملكها
ٔاذفونش مدحه ابن الفخار بقوله:
ٔ
حضرة االذفونش ال برحت *** غضة ٔايامها عرس
فاخلع النعلين تكــرمة *** في ثراها إنها قدس
انظر :المغرب في حلى المغرب ،ج ،٢.صص ،١٤-١٣.ونفح الطيب ،ج،٥.
ص .٧٤.ولمزيد من االطالع عن الفكر اليهودي القروسطي ننصح بقراءة:
Vajda, g., Introduction à la pensée juive du moyen age, Paris, 1947.
ٔ
 -١٢٢ابن عبود ،مباحث في التاريخ االندلسي ،ص .١٥٢.ومن ٔاهم الدراسات التي
ٔ
ٔ
تناولت ،في إشارات تحليلية عميقة ،المجال االندلسي ضمن اوربا الغربية منذ
سقوطها في يد المسلمين إلى حين استرجاع طليطلة ضمن حروب االسترداد
المسيحية دراسة جورج دوبي االقتصادية:
Georges Duby, Guerriers et paysans : VII-XII siècle : premier essor
de l’économie europeénne, Gallimard, Paris, 1973.
 -١٢٣ابن عذاري ،ج ،٣.ص.٢٧٨.
 -١٢٤ابن عذاري ،ج ،٣.ص.ص. ٢٨٠ - ٢٧٩.
- ١٢٥ابن عذاري ،ج ،٣.ص.ص.٢٨١ - ٢٨٠ .
-١٢٦ابن عذاري ،ج ،٣.ص.٢٨١.

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٨١

أوﻻد اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺼﺮ ﺳﻼﻃﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ

اﻟﻤﻠﻒ

Respectable People In The Society of Mamluk Sultans Era

ﺩ.ﻧﻬﻠﺔ ﺃﻧﻴﺲ ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ
أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ
اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
dr_na_mostfa@hotmail.com

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ٔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
ٔ 
ﻧﻬﻟﺔ اﻧﻴﺲ ﻤﺤﻣﺪ ﻤﺼﻄﻔﻰ ،اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﻤﺟﺘﻣﻊ ﻋﺼﺮ ﺴﻼﻃﻴﻦ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴ ـ ـ ــﻚ :اﻻوﺿ ـ ـ ــﺎع اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـ ـ ــﺔ ﻻوﻻد اﻠﻨ ـ ـ ــﺎس -.دورﻳ ـ ـ ــﺔ ﻜ ـ ـ ــﺎن
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴ ـ ـ ـ ــﺔ -.اﻠﻌ ـ ـ ـ ــﺪد اﻠﺳ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻊ؛ ﻤ ـ ـ ـ ــﺎرس  .٢٠١٠ص . ٩٦ – ٨٢
)(www.historicalkan.co.nr

اﻟﻤﻠﻒ

ٔ
ٔ
ﺗﻌـ ــﺪدت اﻻوﺿـ ــﺎع اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـ ــﺔ ﻻوﻻد اﻠﻨـ ــﺎس داﺧـ ــﻞ اﻠﻣﺟﺘﻣـ ــﻊ
اﻠﻣﺼــﺮي ﺧ ــﻼل ﻋﺼ ــﺮ ﺴ ــﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴ ــﻚ وﺗﺷ ــﻌﺒﺖ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬ ــﺎ ،ﻓﻗ ــﺪ
ٔ
ٔ
ﺸﻛﻞ اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻓﺌﺔ ﻤﻦ ﻃﺒﻗﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ،وﻫﻲ اﻠﻄﺒﻗﺔ اﻻ ّوﻠﻰ ﺑﺎﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
ٔ
ﻤﻦ ﺠﺎﻧﺐ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻧﻬﻢ ﻳﺷﻛﻟﻮن ﻃﺒﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﺗﻣﺜﻟﺖ ﻓﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﺳ ــﻟﻄﺎن وﻧﺨﺒ ــﺔ اﻻﻤـ ـﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴ ــﻚ ،وﻠﻛ ــﻦ إذا ﺻ ــﺢ اﻠﻗ ــﻮل ان ﻃﺒﻗ ــﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﺗﻨﻗﺳﻢ إﻠﻰ ﻓﯫت او ﻋﻟﻰ اﻻﻘﻞ ﻳﻣﻛﻦ ان ﻳﻮﺠﺪ ﺑﻬﺎ ﻤﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ
ٔ
اﻠﻣﻨﺰﻠﺔ اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻠﻄﺒﻗﺔ ،ﻓﺒﻌﺾ اﻠﺪراﺴﺎت اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺷﻴﺮ إﻠﻰ ان
ﻤﺟﺘﻣــﻊ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴ ــﻚ ﻓــﻲ اﻠﻣــﺪن اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴــﺔ ﺗﻛــﻮن ﻤ ــﻦ ﻃﺒﻗــﺔ ﻤﻣﻴــﺰة وﻫــﻲ
ٔ
اﻠﺨﺎﺻــﺔ وﻃﺒﻗــﺔ اﻠﻌﺎﻤــﺔ وﻜــﺎن ﺑــﻴﻦ اﻠﻄﺒﻗﺘــﻴﻦ ﻓﺌــﺔ ﺛﺎﻠﺜــﺔ وﻫــﻢ اﻻﻋﻴــﺎن،
ٔ
ٔ
ﻓﻴﻛﻮن ﻫﻨﺎك اﻻﻋﻴﺎن ﻤﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ وإذا ﺻﺢ اﻠﻗﻮل ﻓﻴﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻬﻢ اوﻻد
ٔ
ٔ
اﻠﻨﺎس واﻻﻋﻴﺎن ﻤﻦ اﻠﻌﺎﻤﺔ وﻫﻢ اﻠﻌﻟﻣﺎء واﻠﻔﻗﻬﺎء واﻋﻴﺎن اﻠﺘﺟـﺎر وﻫـﻮ ﻤـﺎ
اﺻﻄﻟﺢ ﻋﻟﻰ ﺗﺳﻣﻴﺘﻬﻢ ﺑﻴﺎض اﻠﻌﺎﻤﺔ.
ٔ
ٔ
ٔ
وﻠﻮ اﻋﺘﺒﺮ اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻤﻦ اﻋﻴﺎن اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻓﻬﻢ ﺠﺰء ﻻ ﻳﺘﺟﺰا ﻤﻦ
ٔ
ﻃﺒﻗﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﺷﻛﻟﻮن ﻓﺌﺔ ﻤﻦ ﻓﯫﺗﻬﺎ ،وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ اﻧﻬﻢ ﺸﻛﻟﻮا
اﻠﻌﻨﺼــﺮ اﻠﺜــﺎﻧﻲ ﻤــﻦ اﻠﻄﺒﻗــﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴــﺔ اﻠﻌﺳــﻛﺮﻳﺔ اﻠﻣﻣﺘــﺎزة ﻜﻣــﺎ وﺻــﻔﻬﻢ
ٔ
اﻠﻣﺆرﺧﻮن اﻠﻣﺤﺪﺛﻮن ،إﻻ اﻧﻬﻢ ﺗﻔﺎﻋﻟﻮا ﻓﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼﺮي ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻜﺒﻴﺮا
ٔ
ﺣﻴـﺚ اﺴــﺘﻄﺎع رﻏــﻢ ﻤﻛــﺎﻧﺘﻬﻢ اﻠﻬﺎﻤـﺔ ان ﻳﺟــﺬﺑﻬﻢ ﺑــﻴﻦ ﺠﻨﺒﺎﺗــﻪ ،وﺧﺎﺻــﺔ
ٔ
اﻧﻬﻢ ﻜـﺜﻴﺮا ﻤﺎ ﺣﺎوﻠﻮا اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻠﺤﻴﺎة اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ اﻠﻌﺳﻛﺮﻳﺔ اﻠﺘﻲ ﻳﺤﻴـﺎ
ٓ
اﺑــﺎؤﻫﻢ ﻓــﻲ ﻇﻟﻬــﺎ ،واﺧﺘــﺎر اﻠــﺒﻌﺾ ﻤــﻨﻬﻢ ﺣﻴــﺎة ﻤﺨﺘﻟﻔــﺔ ﻋﻣــﺎ ﻜــﺎن ﻋﻟﻴــﻪ
ٔ ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اﺴﻼﻓﻬﻢ ،ﺣﺘﻰ ان اﺣﻔﺎد اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ اﺑﻨﺎء اوﻻد اﻠﻨﺎس وﻫﻢ اﻠﺬﻳﻦ ﺸﻐﻟﻮا
ﻤﻛﺎﻧﺔ ٔادﻧﻰ ﻤﻦ ﻤﻛﺎﻧﺔ ٔاوﻻد اﻠﻨﺎس ﺴﺮﻋﺎن ﻤﺎ اﻤﺘﺼﻬﻢ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼﺮي
ٔ
ٔ
ﻧﺳﻴﺟﺎ ً
ً
واﺣﺪا ﻤـﻊ ﺑﻗﻴـﺔ ﻃﺒﻗـﺎت
وذاﺑﻮا ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺠﻴﻟﻴﻦ او ﺛﻼﺛﺔ واﺻﺒﺤﻮا
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ.
ٔ
ٔ
وﺑــﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤــﻦ ذﻠــﻚ إﻻ اﻧﻨــﺎ وﺠــﺪﻧﺎ ﺣﻴــﺎة اﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ ﻻوﻻد اﻠﻨــﺎس
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واﺑﻨ ـ ــﺎﺋﻬﻢ واﻳﻀ ـ ـ ًـﺎ ﻻﺣﻔ ـ ــﺎدﻫﻢ ،ﻧﺤ ـ ــﺎول ان ﻧﺘﻌ ـ ــﺮف ﻋﻟ ـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻠﺤﻴ ـ ــﺎة
ٔ
ٔ
اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ واﻠﺘـﻲ ﺸـﻣﻟﺖ ﻜﺎﻓـﺔ اوﻻد اﻠﻨــﺎس ﺴـﻮاء ﻤـﻦ اﺑﻨـﺎء اﻠﺳــﻼﻃﻴﻦ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
)اﻻﺴـﻴﺎد( وﺑﻨــﺎﺗﻬﻢ او اوﻻد اﻠﻨــﺎس اﺑﻨــﺎء اﻻﻤـﺮاء ﺣﻴــﺚ ﻧﻣــﻴﻂ اﻠﻟﺜــﺎم ﻋــﻦ
ﻧﻗـﺎط ﻜـﺜﻴــﺮة ﺗﺘﻌﻟـﻖ ﺑﺤﻴــﺎﺗﻬﻢ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ واﻠﺘــﻲ اﺴـﺘﻄﻌﻨﺎ اﻠﺘﻮﺻــﻞ إﻠﻴﻬــﺎ
ﻤ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﻠﺒﺤ ــﺚ ﺑـ ــﻴﻦ ﺛﻨﺎﻳ ــﺎ ﺴـ ــﻄﻮر اﻠﻣﺼ ــﺎدر اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴـ ــﺔ ﻓﻟﻨﺤـ ــﺎول
اﺴﺘﻨﻄﺎق ﻫـﺬﻩ اﻠﻣﺼـﺎدر ﻠﻨﺼـﻞ إﻠـﻰ ﺣﻗﻴﻗـﺔ وﻠـﻮ ﺸـﺒﻪ ﻤﻛـﺘﻣﻟـﺔ ﻋـﻦ ﺣﻴـﺎة
ٔ
اوﻻد اﻠﻨﺎس اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ.
ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺴﻼﻃﲔ )ﺍﻷﺳﻴﺎﺩ( ﺑﺎﺘﻤﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﺴــﺘﻄﺎع اﻠﺳــﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ﺑﻌــﺪ ﻓﺘــﺮة اﻠﺤﻛــﻢ اﻻﻧﺘﻗﺎﻠﻴــﺔ اﻠﺘــﻲ
ﻋﺒـﺮوا ﺑﻬــﺎ ﺧـﻼل اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻠﺳﻴﺎﺴـﻲ ﻠﻟﺪوﻠــﺔ ﻤﻨـﺬ اﻋــﺘﻼء ﺸـﺟﺮ اﻠــﺪر ﻋــﺮش
ﻤﺼــﺮ وإﻠــﻰ ﺗﻨﺼ ــﻴﺐ اﻠﺳ ــﻟﻄﺎن اﻠﻈ ــﺎﻫﺮ ﺑﻴﺒــﺮس اﻠﺳ ــﻟﻄﻨﺔ إرﺴ ــﺎء ﻘﻮاﻋ ــﺪ
ٔ
ٔ
اﺴﺎﺴﻴﺔ ﻠﻨﻈﺎم اﻠﺤﻛﻢ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ ،وﻤﻦ اﻠﻣﻣﻛﻦ اﻠﻗﻮل ان اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﻴﺒﺮس
ﻳﻌﺘﺒــﺮ اﻠﻣﺆﺴــﺲ اﻠﺤﻗﻴﻗــﻲ ﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ،ﻓﻗــﺪ ﻘــﺎم ﺑﺟﻬــﻮد ﻜﺒﻴــﺮة ﻓــﻲ
ٔ
ﺗ ــﺪﻋﻴﻢ دوﻠ ــﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـ ــﻚ واﻠ ــﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬ ــﺎ ﺿـ ــﺪ اﻋ ــﺪاﺋﻬﺎ وﺧﺎﺻ ــﺔ اﻠﻣﻐـ ــﻮل
ٔ
واﻠﺼــﻟﻴﺒﻴﻴﻦ ،وﺑﺎﻋﺘﺒ ــﺎر ان اﻠﻈــﺎﻫﺮ ﺑﻴﺒ ــﺮس ﻘ ــﺪ ﻤﻛ ــﺚ ﻓــﻲ ﺣﻛ ــﻢ ﻤﺼ ــﺮ
ٔ
واﻠﺷ ــﺎم ﻓﺘ ــﺮة اﻃ ــﻮل ﻤ ــﻦ ﺴ ــﺎﺑﻗﻴﻪ ﻤﻣ ــﺎ ﺴ ــﺎﻋﺪﻩ ﻋﻟ ــﻰ إﻧﺟ ــﺎز اﻠﻛـﺜﻴ ــﺮ ﻤ ــﻦ
ٔ
اﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻠﺘﻲ ﺗﺳﺎﻋﺪ ﻋﻟﻰ ﺗﺜﺒﻴـﺖ دﻋـﺎﺋﻢ اﻠﺤﻛـﻢ وﺗﻗﻌﻴـﺪ اﺻـﻮﻠﻪ داﺧﻟﻴ ًـﺎ
ٔ
وﺧﺎرﺠﻴـ ًـﺎ ،وﻤــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻳﻣﻛــﻦ اﻠﻗــﻮل ان دوﻠــﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ ﺑﻴﺒــﺮس
ٔ
ً
اﺗﺨﺬت ً
ﻤﺼﺎﺣﺒﺎ ﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬـﺎ ،وﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر ان اﻠﻈـﺎﻫﺮ
ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻤﻣﻴ ًﺰا ﻇﻞ
ٔ
ﺑﻴﺒﺮس ﺗﻗﻟﺪ ﻤﻗﺎﻠﻴﺪ اﻻﻤﻮر ﺑﻌﺪ ﻘﺘﻟﻪ ﻠﻟﻣﻈﻔﺮ ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﻘﻄﺰ ﻓﻬﻮ إذن ﻻ
ٔ
ـﺮى ٔ
ٔ
ﻳﻌﺘــﺮف ﺑﻣﺒــﺪا وراﺛــﺔ اﻠﻌــﺮش ،ﺑــﻞ ﻳـ ان ﻤــﻦ ﻳﺼــﻟﺢ ﻠﻟﺤﻛــﻢ ﻫــﻮ اﻻﻘــﺪر
ٔ
ٔ
ٔ
واﻻﻘﻮى وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ذﻠﻚ ﻓﻗﺪ ﻏﺎﻠﺒﺘﻪ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻻﺑﻮة وﻧﺮاﻩ ﻓﻲ اواﺧﺮ ﻋﻬﺪﻩ
ﻳﺤﺎول ﺗﻮﻠﻴﺔ اﻠﻌﺮش ﻻﺑﻨﻪ اﻠﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻜﺔ.

ٔ
وﻤ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل اﻠﻌﺼ ـ ــﺮ اﻠﻣﻣﻟ ـ ــﻮﻜﻲ اﻻول ﻇﻬـ ــﺮ ﻠﻨ ـ ــﺎ اﻠﻌﺪﻳ ـ ــﺪ ﻤ ـ ــﻦ
ٔ
اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﺑﻨﺎء اﻠﻣﻟﻮك ﻓﻗﺪ ﺣﻈﻲ ﻫﺆﻻء اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﺑﻛـﺜﻴﺮ ﻤـﻦ اﻠﺪراﺴـﺔ
واﻠﺒﺤــﺚ ،واﻠﺘﻨﻗﻴ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﺴ ــﻴﺮﻫﻢ وﻜـﺘﺒ ــﺖ اﻠﻌﺪﻳ ــﺪ ﻤ ــﻦ اﻠﻣﺆﻠﻔ ــﺎت ﻋ ــﻦ
ٔ
ﻋﻬـ ـ ــﻮدﻫﻢ وﺗﺮﺠﻣـ ـ ــﺎﺗﻬﻢ ،واﺣـ ـ ــﻮال اﻠﺳـ ـ ــﻟﻄﻨﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴ ـ ـ ــﻴﺔ واﻻﻘﺘﺼـ ـ ــﺎدﻳﺔ
ٔ
ٔ
واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ اﺛﻨ ــﺎء ﻓﺘ ـﺮات ﺣﻛﻣﻬ ــﻢ ،واﻃــﺎل اﻠﻣﺆرﺧــﻮن اﻠﻗــﺪاﻤﻰ ﻤ ــﻨﻬﻢ
ٔ
واﻠﻣﺤﺪﺛﻮن ﻓﻲ اﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺳﻴﺮ ﻫـﺆﻻء اﻠﺳـﻼﻃﻴﻦ اﺑﻨـﺎء اﻠﻣﻟـﻮك ﻤﻨـﺬ ﻋﻬـﺪ
ٔ
اﻠﻣﻨﺼـ ــﻮر ﻋﻟ ـ ــﻰ ﺑ ـ ــﻦ اﻳﺒ ـ ــﻚ ٦٥٧-٦٥٥ﻫ ـ ـ ـ١٢٥٨-١٢٥٧/ﻤ ـ ــﺮو ًرا ﺑﻌﻬ ـ ــﻮد
اﻠﺳ ـ ـ ــﻌﻴﺪ ﺑﺮﻜـ ـ ـ ــﺔ ٦٧٨-٦٧٦ﻫـ ـ ـ ـ ـ١٢٧٩-١٢٧٧/م ،واﻠﻌـ ـ ـ ــﺎدل ﺴـ ـ ـ ــﻼﻤﺶ
ٔ
ً ٔ
ـﻮﻻ إﻠــﻰ اﺑﻨــﺎء واﺣﻔــﺎد اﻠﻨﺎﺻــﺮ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻘــﻼوون
٦٧٨ﻫ ـ١٢٧٩/م ،وﺻـ
وﻫــﻢ اﻠــﺬﻳﻦ ﻇﻟــﻮا ﻋﻟــﻰ ﻋــﺮش دوﻠــﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ﻃــﻮال اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﻣﻣﻟــﻮﻜﻲ
ٔ
اﻻول.
ٔ
ٔ
ٔ
وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻜﺎن ﻳﺆول اﻤﺮ ﻫﺆﻻء اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﺑﻨﺎء اﻠﻣﻟﻮك"اﻻﺴﻴﺎد"
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
إﻠﻰ اﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ اﻤﻮر اوﻠﻬﺎ ،اﻠﻗﺘﻞ وﺠﻟﻮس اﺣﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ دﺴﺖ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ،
وﺛﺎﻧﻴﻬـﺎ اﻠﻌــﺰل واﻠﺤـﺒﺲ ﻓــﻲ دور ﻘﻟﻌــﺔ اﻠﺟﺒـﻞ ،وﺛﺎﻠﺜﻬــﺎ ﻤـﻦ ﻳﻣــﻮت ﻤــﻨﻬﻢ
ٔ ٔ
ﻋﻟﻰ ﺴﺮﻳﺮ اﻠﻣﻟﻚ دون اﻠﻗﺘﻞ واﻠﻌﺰل ﻓﻣﻦ ﻃﺒﻖ ﻋﻟﻴـﻪ ﻤـﻨﻬﻢ اﻻﻤـﺮ اﻻول
ٔ
ٔ
اﻠﺳـ ــﻟﻄﺎن اﻻﺸـ ــﺮف ﺧﻟﻴـ ــﻞ ﺑـ ــﻦ ﻘـ ــﻼوون اﻻ ﻠﻔـ ــﻲ ٦٩٣-٦٦٦ﻫـ ـ ـ-١٢٦٧/
ـﻮر ٔ
١٢٩٣م واﻠﺳ ـ ـ ــﻟﻄﺎن اﻠﻣﻨﺼـ ـ ـ اﺑ ـ ـ ــﻮ ﺑﻛـ ـ ــﺮ ﺑ ـ ـ ــﻦ اﻠﻨﺎﺻـ ـ ــﺮ ﻤﺤﻣ ـ ـ ــﺪ -٧٤١
ٔ
٧٤٢ﻫـ١٣٤١-١٣٤٠/م .واﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻘﻼوون
٧٤٥ﻫ ـ ـ ـ١٣٤٤/م ،واﻠﻛﺎﻤ ـ ــﻞ ﺸ ـ ــﻌﺒﺎن ﺑ ـ ــﻦ ﻤﺤﻣ ـ ــﺪ ﺑ ـ ــﻦ ﻘ ـ ــﻼوون -٧٤٦
٧٤٧ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ١٣٤٦/م واﻠﻣﻈﻔ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺠﻲ ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻤﺤﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻘ ـ ـ ـ ـ ــﻼوون
٧٤٨ﻫـ١٣٤٨/م ،واﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺣﺳﻦ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻘﻼوون -٧٤٨
ٔ
٧٦٢ﻫ ـ١٣٦٠-١٣٤٧/م واﻠﺳــﻟﻄﺎن اﻻﺸــﺮف ﺸــﻌﺒﺎن ﺑــﻦ ﺣﺳــﻴﻦ -٧٦٤
ٔ
٧٧٨ﻫـ١٣٧٧-١٣٦٣/م واﻤﺎ ﻤﻦ ﻤﺎت ﻋﻟﻰ ﻓﺮاﺸﻪ وﻫﻮ ﻋﻟﻰ ﺴﺮﻳﺮ اﻠﻣﻟﻚ
اﻠﺳــﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻــﺮ ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻘــﻼوون ،واﻠﻣﻟ ــﻚ اﻠﺼــﺎﻠﺢ إﺴ ــﻣﺎﻋﻴﻞ ﺑ ــﻦ
ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑـ ــﻦ ﻘ ــﻼوون ٧٤٦ﻫـ ـ ـ١٣٤٥/م ،واﻠﺳ ــﻟﻄﺎن اﻠﻣﻨﺼـ ــﻮر ﻋﻟ ــﻲ ﺑـ ــﻦ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ﺑﻦ ﺣﺳﻴﻦ ،وﻫﻮ اول ﺴﻟﻄﺎن ﻤﻦ اﺣﻔﺎد اﺣﻔـﺎد اﻠﻨﺎﺻـﺮ
ٔ
ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻘ ــﻼوون ،ﻓﻗ ــﺪ ﻇــﻞ ﻋﻟ ــﻰ ﺴــﺮﻳﺮ اﻠﻣﻟ ــﻚ وﻳ ــﺪﻳﺮ اﻤــﺮ اﻠﻣﻣﻟﻛ ــﺔ
ٔ
واﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﺣﺘﻰ اﺻﻴﺐ ﺑﺎﻠﻮﺑﺎء اﻠﺬي اﻧﺘﺷﺮ ﺑـﻣﺼﺮ ﻋﺎم ٧٨٣ﻫـ١٣٨١/م.
ٔ
ٔ
اﻤﺎ ﻤﻦ ﺗﻮﻓﻲ ﻤﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺰﻠﻪ وﺣﺒﺳﻪ ﻓﻲ دور اﻠﻗﻟﻌﺔ ،اﻠﻣﻟﻚ اﻻﺸﺮف
ﻜﺟﻚ ﺑﻦ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ وﻘﺪ وﻠﻲ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ وﻋﻣﺮﻩ ﺧﻣﺲ ﺴﻨﻮات ﻓﻲ ﻋﺎم
ٔ
ٔ
٧٤٢ﻫـ١٣٤١/م وﻤﻛﺚ ﺑﻬﺎ ﻤﺪة ﻳﺳﻴﺮة ﺣﺘﻰ ﺣﻀﺮ اﺧﻮﻩ اﻠﻨﺎﺻﺮ اﺣﻣﺪ
ٔ
ٔ
وﻋﺰﻠﻪ وﻘﺘﻞ ﻤﺪﺑﺮ ﻤﻣﻟﻛـﺘﻪ اﻻﻤﻴﺮ ﻘﻮﺻﻮن اﻠﺳﺎﻘﻲ اﻠﺼﺎﻠﺤﻲ ،وادﺧﻞ
ٔ
ٔ
اﻻﺸﺮف إﻠﻰ اﻠﺪور اﻠﺳﻟﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ إﻠﻰ ان ﻤﺎت ﻋﺎم ٧٤٦ﻫـ١٣٤٥/م
ٔ
ٔ
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﺧﻴﻪ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن واﻠﻣﻟﻚ اﻠﺼﺎﻠﺢ ﺻﺎﻠﺢ ﺑﻦ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ
٧٦١-٧٥٢ﻫـ١٣٦٠-١٣٥١/م ،وﻠﺪ ﺑﻗﻟﻌﺔ اﻠﺟﺒﻞ وﻇﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﺪور
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎﻧﻴﺔ إﻠﻰ ان ﻃﻟﺐ ﻠﻟﺳﻟﻄﻨﺔ واﺻﺒﺢ اﻻﻤﻴﺮ ﻃﺎز اﻠﻨﺎﺻﺮي ﻤﺪﺑﺮ
ﻤﻣﻟﻛـﺘﻪ وﺻﺎﺣﺐ اﻠﺤﻞ واﻠﻌﻗﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻠﻢ ﻳﻛﻦ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﺼﺎﻠﺢ ﻤﻌﻪ
ﺴﻮى اﻻﺴﻢ واﺴﺘﻣﺮ ﺣﺎﻠﻪ ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﺧﻟﻊ ،وﻠﺰم ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻘﻟﻌﺔ
ً
ﻤﺤﺒﻮﺴﺎ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٧٦١ﻫـ١٣٥٩/م ودﻓﻦ ﺑﻣﻗﺒﺮة
اﻠﺟﺒﻞ وﻇﻞ
ﻋﻣﻪ اﻠﻣﻟﻚ اﻠﺼﺎﻠﺢ ﻋﻟﻲ ﺑﻦ ﻘﻼوون ﺑﺎﻠﺨﺎﺗﻮﻧﻴﻪ ﺑﺎﻠﻗﺮب ﻤﻦ اﻠﻣﺷﻬﺪ
اﻠﻨﻔﻴﺳﻲ
ٔ
ٔ
اﻤﺎ اﻠﻣﻟﻚ اﻠﺼﺎﻠﺢ ﺣﺎﺠﻲ واﻠﺬي ﻘﻟﺪ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ﻤﺮﺗﻴﻦ اﻻوﻠﻰ ﻠﻗﺐ
ﺑﺎﻠﺼﺎﻠﺢ واﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻠﻗﺐ ﺑﺎﻠﻣﻨﺼﻮر ،ﻘﻟﺪ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻤﻮت ٔاﺧﻴﻪ اﻠﻣﻨﺼﻮر
ٔ
ﻋﻟﻲ ﺑﻦ ﺸﻌﺒﺎن ﻋﺎم ٧٨٣ﻫـ١٣٨٠/م وﻜﺎن ﻤﺪﺑﺮ ﻤﻣﻟﻛـﺘﻪ اﻻﺗﺎﺑﻚ ﺑﺮﻘـﻮق
ٔ
ٔ
ٔ
إﻠﻰ ان ﺧﻟﻌﻪ وﺠﻟﺲ ﻫﻮ ﻋﻟﻰ ﻜﺮﺴﻲ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ،ﺛﻢ اﻋﺎدﻩ اﻻﻤﻴﺮ ﻤﻨﻄﺎش
ٔ
واﻠﻨﺎﺻ ــﺮي ﻤ ــﺮة اﺧ ــﺮى إﻠ ــﻰ اﻠﺳ ــﻟﻄﻨﺔ وﻠﻗ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻣﺮﺣﻟ ــﺔ ﺑﻟﻗ ــﺐ
اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻋﺎم ٨٩١ﻫـ١٤٨٦/م وﻋﻨـﺪﻤﺎ اﻧﻗﻀـﺖ اﻠﻔﺘﻨـﺔ وﻋـﺎد ﺑﺮﻘـﻮق ﺧﻟـﻊ

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٨٣

اﻟﻤﻠﻒ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻧﻔﺳﻪ ﻤﻦ اﻠﺳـﻟﻄﻨﺔ ،ﻓﻌﺎﻤﻟـﻪ اﻠﻈـﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘـﻮق ﻤﻌﺎﻤﻟـﺔ ﻃﻴﺒـﺔ وﻠـﻢ
ٔ
ﻳﺮﺴ ــﻟﻪ إﻠــﻰ ﺛﻐــﺮ اﻹﺴــﻛﻨﺪرﻳﺔ ﺑــﻞ ادﺧﻟ ــﻪ إﻠــﻰ دور اﻠﺤــﺮﻳﻢ ورﺗ ــﺐ ﻠــﻪ ﻤ ــﺎ
ٔ
ﻳﻛـﻔﻴـ ـ ــﻪ ،واﺴـ ـ ــﺘﻣﺮ ﻋﻟـ ـ ــﻰ ذﻠـ ـ ــﻚ إﻠـ ـ ــﻰ ان ﻤـ ـ ــﺎت ﻋﻟـ ـ ــﻰ ﻓﺮاﺸـ ـ ــﻪ ﻓـ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ــﺎم
٨١٤ﻫـ ـ١٤١١/م ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ اﻠﻨﺎﺻــﺮ ﻓــﺮج ﺑــﻦ ﺑﺮﻘــﻮق ودﻓــﻦ ﺑﻣﻗﺒــﺮة ﺠﺪﺗــﻪ
ٔ
ّ
ﺧﻮﻧﺪ ﺑﺮﻜﺔ ﻓﻲ اﻠﺘﺒﺎﻧﺔ ،وﻜﺎن ﻳﺒﻟﻎ ﻤﻦ اﻠﻌﻣﺮ ﻧﺤﻮ ﺴﺒﻊ وارﺑﻌﻴﻦ ﺴﻨﺔ.
ٔ
ٔ
اﻤﺎ ﺑﺎﻠﻨﺳﺒﺔ ﻠﻟﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻓﺎﻻﻤﻮر ﻻ ﺗﺨﺘﻟـﻒ ﻓﻴـﻪ ﻜـﺜﻴـ ًﺮا،
ٔ
ٔ
ً ٔ
ـﺒﻴﻬﺎ ﺑـﺎﺣﻮال ﺴـﻼﻃﻴﻦ اﻠﻌﺼـﺮ اﻻول ،إﻻ اﻧﻬــﻢ
ﻓﻛـﺎن ﺣـﺎل اﻠﺳـﻼﻃﻴﻦ ﺸ
ٔ
ٓ
اﺗﺨﺬوا ﺑﺪﻳﻼ اﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺴﻛﻨﻰ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﺨﻟﻮﻋﻴﻦ ﻤﻦ اﺑﻨﺎء اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ
اﻠـﺪور اﻠﺳـﻟﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﻗﻟﻌــﺔ اﻠﺟﺒـﻞ ،ﺑـﻞ ﻜــﺎن اﻠﺳـﻟﻄﺎن ﻳﺮﺴـﻞ ﺑﻬــﻢ إﻠـﻰ ﺛﻐــﺮ
اﻹﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ ﻠﻴﺳﺟﻨﻮا ﻫﻨﺎك.
ٔ
وﻜﻣﺎ ذﻜﺮﻧﺎ ﻠﺳﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺑﺼـﺪد اﻠﺤـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ اﻠﻣﻟـﻮك اوﻻد اﻠﺳـﻼﻃﻴﻦ
ٔ
اﻠﺬﻳﻦ ﺣﻛﻣﻮا ﻤﺼﺮ ﺛﻢ ﻋﺰﻠﻮا ﻋﻦ ﻤﻨﺼﺐ اﻠﺳـﻟﻄﻨﺔ إﻻ اﻧﻨـﺎ وﺠـﺪﻧﺎ ﺧـﻼل
ٔ ٔ
اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻤﺎ ﻳﺳﺘﺤﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﺑﺎﻠﻨﺳﺒﺔ ﻠﻬﺆﻻء اﻻﻤﺮاء اﺑﻨﺎء
اﻠﺳــﻼﻃﻴﻦ اﻠــﺬﻳﻦ ﺗﺳــﻟﻄﻨﻮا وﻠــﻢ ﻳﻛــﻦ ﻠﻬــﻢ ﻧﺼــﻴﺐ ﻜﺒﻴــﺮ ﻤــﻦ اﻠﺳــﻟﻄﻨﺔ
ٔ
ٔ
وﻋﻮﻘﺒﻮا ﺑﺎﻠﻨﻔﻲ إﻠﻰ ﺛﻐـﺮ اﻻﺴـﻛﻨﺪرﻳﺔ ،ﺛـﻢ اﺻـﺒﺤﺖ ﻠﻬـﻢ ﺣﻴـﺎة إﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ
ٔ
ٔ
اﺧﺮى ﺗﺨﺘﻟﻒ ﻋﻦ ﺴﺎﺑﻗﻴﻬﻢ وﻤﻦ ﻫﻨﺎ اردﻧﺎ اﻠﺘﻮﺿﻴﺢ اﻠﺒﺳﻴﻂ ﻠﺤﻴﺎة ﻫﺆﻻء
ٔ
ﺧــﻼل ﻋﻬــﻮد اﻠﻼﺣﻗــﻴﻦ ﻋﻟــﻴﻬﻢ ﻤــﻦ ﺴــﻼﻃﻴﻦ اﻠﺟﺮاﻜﺳــﺔ ،وﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر اﻧﻬــﻢ
ٔ
ٔ
ﻜﺎﻧﻮا ﻤﻦ اﻻﺴﻴﺎد ﻓﻬﻢ ﺠﺰء ﻤﻛﻣﻞ ﻻوﻻد اﻠﻨﺎس ،وﻻﺑـﺪ ﻤـﻦ اﻹﺸـﺎرة إﻠـﻰ
ٔ
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻹﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻋﺎﺸﻮﻫﺎ ،وﺧﺎﺻﺔ ان ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ
ٔ
ٔ
اﻤﺜﺎل اﻻﺸﺮف ﺑﺮﺴﺒﺎي واﻠﻈﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣﻖ واﻠﻈﺎﻫﺮ إﻳﻨﺎل وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻘﺪ ﺴﻟﻛﻮا
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ﻤﻌﻬـﻢ ﻤﺳــﻟﻛﺎ ﻃﻴﺒــﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر اﻧﻬــﻢ ﻜــﺎﻧﻮا ﺴـﻼﻃﻴﻦ واﺑﻨــﺎء اﺴــﺎﺗﺬﺗﻬﻢ إﻻ ان
اﻠﺤﺎل ﻠﻢ ﻳﺪم ﻠﻬﻢ.
ٔ
ٔ
اﻤﺎ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻣﻈﻔﺮ اﺣﻣـﺪ ﺑـﻦ اﻠﻣﺆﻳـﺪ ﺸـﻴﺦ اﻠﻣﺤﻣـﻮدي ﻓﻟـﻢ ﻳﻛـﻦ
ٔ
ﺣﻈــﻪ اﻓﻀــﻞ ﻤــﻦ ﺣ ــﻆ ﺴــﺎﺑﻗﻪ ،ﺑــﻞ ﻜــﺎن ﻧﺼــﻴﺒﻪ ﻤــﻦ اﻠﺳــﻟﻄﻨﺔ اﻠﺤﺟــﺮ
ٔ
ٔ
واﻠﺘﻀﻴﻖ واﻠﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ اﻠﻣﻮت ،اﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ﻋﻗﺐ ﻤﻮت اﺑﻴﻪ ﻋﺎم
ٔ
ٔ
ٔ
٨٢٤ﻫـ١٤٢١/م وﺗﻮﻠﻰ اﻻﻤﻴﺮ ﻃﻄﺮ اﻤﻴﺮ ﻤﺟﻟﺲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻤﻮر اﻠﻣﻣﻟﻛﺔ ،ﺛﻢ
ٔ
زاد ﻃﻣﻮﺣ ًـﺎ ﻓﺘــﺰوج ﻤــﻦ ام اﻠﺳــﻟﻄﺎن ﺧﻮﻧـﺪ ﺴــﻌﺎدات زوﺠــﺔ اﻠﻣﺆﻳــﺪ ﺸــﻴﺦ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ اﻜـﺜﺮ ﻋﻟﻰ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ واﺧﺬ ﻃﻄﺮ ﻳﺪﺑﺮ ﻠﺨﻟـﻊ اﻠﻣﻈﻔـﺮ اﺣﻣـﺪ
وﺴـﻟﻄﻦ ﻧﻔﺳـﻪ ﻓــﻲ ﻧﻔـﺲ اﻠﻌــﺎم ،وﺣـﺒﺲ اﻠﺳــﻟﻄﺎن ﻓـﻲ اﻠﻗﻟﻌــﺔ ،ﺛـﻢ ﻧﻗــﻞ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻟــﻚ اﻠﻣﻈﻔــﺮ ﻤــﻊ اﺧﻴــﻪ اﻠﺼــﻐﻴﺮ إﻠــﻰ اﻹﺴــﻛﻨﺪرﻳﺔ ،ﻓﺳــﺟﻨﺎ ﺑﻬــﺎ إﻠــﻰ ان
ﻤﺎت ﺑﺎﻠﻄﺎﻋﻮن ﻋﺎم ٨٣٣ﻫـ١٤٢٩/م ،ﺛﻢ ﻧﻗﻞ إﻠﻰ اﻠﻗﺎﻫﺮة ودﻓﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﺔ
ٔ
ٔ
اﺑﻴﻪ ﺑﺎﻠﻗﺒﺔ اﻠﺘﻲ ﺑﺎﻠﺟﺎﻤﻊ اﻠﻣﺆﻳﺪي "واﻓﺎدﺗﻪ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ اﻠﺤﻮل واﻠﺤﺒﺲ إﻠﻰ
ٔ
ان ﺗﻮﻓﻲ ،ﻓﻛﻞ ﻫﺬا ﻤﻦ ﺴـﻮء ﺗـﺪﺑﻴﺮ واﻠـﺪﻩ ،ﺣﻴـﺚ ﺠﻌـﻞ اﻠﻌﻬـﺪ ﻓـﻲ ﻫـﺬا
ٔ
ٔ
اﻠﻄﻔـﻞ" وﻜـﺎن اﻠﻣﻈﻔـﺮ اﺣﻣـﺪ ﻘـﺪ اﺻـﻴﺐ ﺑـﺎﻠﺤﻮل ﻋﻨـﺪﻤﺎ دﻘـﺖ اﻠﻛﻮﺴـﺎت
ٔ
اﺛﻨﺎء اﻠﻌﻬﺪ إﻠﻴﻪ وﻜﺎن ﻳﻨﺎﻫﺰ ﻤﻦ اﻠﻌﻣﺮ ﺴﻨﺔ واﺣﺪة ﻓﻗﻂ.
ٔ
وﺗﻗﻟ ــﺪ اﻠﻌﺰﻳ ــﺰ ﻳﻮﺴ ــﻒ ﺑ ــﻦ ﺑﺮﺴ ــﺒﺎي اﻠﺳ ــﻟﻄﻨﺔ ﺑﻌ ــﺪ ﻤ ــﻦ اﺑﻴ ــﻪ ﻋ ــﺎم
ٔ
ٔ
٨٤١ﻫـ١٤٨١/م وﻇﻞ ﺑﻬﺎ ﻘﺮاﺑﺔ اﻠﻣﺌـﺔ ﻳـﻮم إﻠـﻰ ان ﺧﻟﻌـﻪ اﻻﺗﺎﺑـﻚ ﺠﻗﻣـﻖ
ٔ
اﻠﻌﻼﺋـﻲ ﺑﻌــﺪ اﺿــﻄﺮاﺑﺎت ﻋـﺪة وﺗﻗﻟــﺪ اﻠﺳــﻟﻄﻨﺔ وﻠﻗـﺐ ﺑﺎﻠﻈــﺎﻫﺮ ،واﺴــﻛﻦ
ٔ
اﻠﻌﺰﻳﺰ ﻳﻮﺴﻒ ﺑﻗﺎﻋﺔ اﻠﺒﺮﺑﺮﻳﺔ ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ ،وﻠﻴﺲ ﺑﺎﻠﺪور اﻠﺳﻟﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ ان
ٔ
ٔ
اﻠﻌﺰﻳﺰ ﺧﺷﻲ ﻋﺎﻘﺒﺔ اﻻﻤﻮر ﻓﻬﺮب ﻤﻦ ﻘﺎﻋﺔ اﻠﺒﺮﺑﺮﻳﺔ وﻜﺎن ﺑﻌﺾ اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻘﺪ
ّ ٔ ٔ
ﻓﺈن اﺗﺒـﺎع اﺑﻴـﻪ ﺴـﻴﻗﻮﻤﻮن ﻤﻌـﻪ واﺴـﺘﻣﺮ ﻓﺘـﺮة وﻫـﻮ ﻫـﺎرب
زﻳﻦ ﻠﻪ ْإن ﺧﺮج
واﻠﻈ ــﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣ ــﻖ ﻓ ــﻲ ﻘﻟ ــﻖ ﺸ ــﺪﻳﺪ ﻤ ــﻦ ﻫﺮوﺑ ــﻪ وﺧﺷ ــﻴﺔ ﻤ ــﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴ ــﻚ
ٔ
ٔ
اﻻﺸﺮﻓﻴﺔ ﺑﺮﺴﺒﺎي ،ﺣﺘﻰ ﻇﻔﺮ ﺑـﻪ اﻻﻤﻴـﺮ ﻳﻟﺒـﺎي -اﻠـﺬي ﻘﻟـﺪ اﻠﺳـﻟﻄﻨﺔ ﻓﻴﻣـﺎ
ٔ
ﺑﻌـﺪ – وﺴـﺮ اﻠﻈـﺎﻫﺮ ﺴـﺮو ًرا ﻋﻈﻴﻣ ًـﺎ وﻘـﺎم ﺑﺤﺒﺳـﻪ اﻳﺎﻤ ًـﺎ ﻓـﻲ ﻘﺎﻋـﺔ اﻠﻌﻮاﻤﻴــﺪ
ٔ
ٔ
ﺑﺎﻠﻗﻟﻌـﺔ ﻋﻨــﺪ زوﺠﺘــﻪ ّ
ﺧﻮﻧــﺪ اﻠﺒﺎرزﻳــﺔ ،ﺛـﻢ ارﺴــﻟﻪ إﻠــﻰ اﻻﺴــﻛﻨﺪرﻳﺔ ﻓﺳــﺟﻦ
ٔ
ٔ
ﺑﺮج اﻻﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ ﻤﺪة ﻃﻮﻳﻟﺔ ،وارﺴﻞ ﻤﻌﻪ ﺛﻼث ﺠﻮاري ﻠﺨﺪﻤﺘﻪ ،ورﺗـﺐ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻠﻪ ﻓﻲ ﻜﻞ ﻳﻮم اﻠﻒ درﻫﻢ ﻤﻦ اوﻘﺎف اﺑﻴﻪ.

وﻳﻌﺪ اﻠﻣﻟﻚ اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻓﺨﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻋﺜﻣﺎن ﻤﻦ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ
اﻠــﺬﻳﻦ اﺧﺘﻟﻔ ــﺖ ﺣﻴــﺎﺗﻬﻢ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ ﺗﻣﺎﻤـ ًـﺎ ﺑﻌ ــﺪ ﺧﻟﻌــﻪ ﻤ ــﻦ اﻠﺳ ــﻟﻄﻨﺔ،
وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ اﻠﻌﻗﺒﺎت اﻠﻛـﺜﻴﺮة اﻠﺘﻲ اﻋﺘﺮﺿﺖ ﺣﻴﺎﺗـﻪ ،ﻓﻗـﺪ ﺗﻗﻟـﺪ اﻠﺳـﻟﻄﻨﺔ
ٔ ٔ
ﻓــﻲ ﺣﻴــﺎة اﺑﻴــﻪ واﺛﻨــﺎء ﻤﺮﺿــﻪ ﻋــﺎم ٨٥٧ﻫ ـ١٤٥٣/م ،وﻜــﺎن ﻠــﻪ ﻤــﻦ اﻠﻌﻣــﺮ
ﻧﺤـﻮا ﻤـﻦ ﺗﺳـﻊ ﻋﺷـﺮة ﺴـﻨﺔ وﻘـﺪ ﻤـﺎرس اﻠﺤﻴـﺎة اﻠﺳﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺣﻴـﺎة واﻠــﺪﻩ
ٔ
ودرب ﻋﻟ ـ ــﻰ اﻤ ـ ــﻮر اﻠﺳ ـ ــﻟﻄﻨﺔ وﺗﺒﻌ ـ ــﺎت اﻠﺤﻛ ـ ــﻢ ،ﻓﻀ ـ ـ ًـﻼ ﻋ ـ ــﻦ اﻠﺘﺒﻌ ـ ــﺎت
ٔ
اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻟﻗﺎة ﻋﻟـﻰ ﻋﺎﺗﻗـﻪ اﺛﻨـﺎء ﺣﻴـﺎة واﻠـﺪﻩ ﻓﻛـﺎن ﻳﻣـﺎرس
ٔ
ٔ
ﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻤﻮر ﺑﺼﺤﺒﺔ واﻠﺪﻩ ،ﻓﻌﻟﻰ ﺴﺒﻴﻞ اﻠﻣﺜﺎل ﻜﺎن ﻳﺨﺮج ﻤﻌﻪ ﻻداء
اﻠﺼــﻟﻮات ،وﺧﺎﺻــﺔ ﺻــﻼة اﻠﺟﻣﻌــﺔ ﺑﺟــﺎﻤﻊ اﻠﻨﺎﺻــﺮ ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻘ ــﻼوون
ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ ،وﻜﺎن ﻳﺘﺟﻣﻞ ﻓﻲ ﺧﺮوﺠﻪ ﻓﻴﺨﺮج ﺑﺎﻠﻛﻟﻔﺘﺎﻩ واﻠﻗﻣﺎش ،ورﺴﻢ ﻠﻪ
ٔ
ٔ ٔ
اﺑﻮﻩ ان ﻳﺷﺮف ﻋﻟﻰ اﻠﺨﺪﻤﺔ اﻠﺷـﺮﻳﻔﺔ ﻓـﻲ اﻠﺪورﻳـﺔ وذﻠـﻚ ﻋﻟـﻰ ﻋـﺎدة اوﻻد
اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ.
ٔ
ٔ
ٔ
وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ان اﻠﻣﺆﻳﺪ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ اﻻﺸﺮف إﻳﻨﺎل ﻘﺪ ﻠﺤﻗﺖ ﺑـﻪ ﻜـﺜﻴـﺮ
ﻤﻦ اﻠﻣﺤﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻗﻟﺪﻩ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ﻋﺎم ٨٦٥ﻫـ١٤٦٠/م وﻋﺰﻠﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻟﻰ ﻳـﺪ
ٔ ٔ
اﻠﻈـﺎﻫﺮ ﺧﺷـﻗﺪم اﻠﺮوﻤـﻲ ﺑﻌــﺪ ﺣـﻮاﻠﻲ ارﺑﻌـﺔ اﺸـﻬﺮ ﻓﻗــﻂ ﻤـﻦ ﺠﻟﻮﺴـﻪ ﻋﻟــﻰ
ٔ
ﻜﺮﺴﻲ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ،إﻻ ان ﻤﻈﺎﻫﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ذﻠﻚ اﺴﺘﺮﻋﺖ اﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﺣﻴـﺚ
ٔ
ﻘﻀـﻰ ﺑﺜﻐـﺮ اﻻﺴــﻛﻨﺪرﻳﺔ ﺣﻴـﺎة ﺸــﺒﻪ ﻤﺨﺘﻟﻔـﺔ ﻋــﻦ ﺑﻗﻴـﺔ اﻠﻣﻟــﻮك اﻠـﺬﻳﻦ ﻠــﻢ
ﻳﻛﻦ ﻠﻬﻢ ﺣﻆ واﻓﺮ ﻤﻦ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ،وﺣﺎﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻜﺤﺎل اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻋﺜﻣﺎن
واﻠﻌﺰﻳﺰ ﻳﻮﺴﻒ.
ٔ
ٔ
وﻘـﺪ ﺸـﻐﻞ اﻠﻣﺆﻳـﺪ اﺣﻣـﺪ ﻤﻨﺎﺻــﺐ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻬـﺪ اﻻﺸــﺮف
إﻳﻨــﺎل ﻓﻌﻣــﺮﻩ ﻓــﻲ ذﻠــﻚ اﻠﻮﻘــﺖ ﻜــﺎن ﻳﺆﻫﻟــﻪ ﻠﻺﻋﺘﻣــﺎد ﻋﻟــﻰ اﻠــﻨﻔﺲ ،وﻫــﻮ
ٔ ٔ ٔ
اﻠــﺬي ﺣﻣــﻞ اﻠﻗﺒــﺔ واﻠﻄﻴــﺮ ﻋﻟــﻰ راس اﺑﻴــﻪ اﺛﻨــﺎء ﺗﻗﻟــﺪﻩ اﻠﺳــﻟﻄﻨﺔ ،وﻘﻟــﺪﻩ
ٔ
ٔ
ٔ
واﻠ ــﺪﻩ اﺗﺎﺑﻛﻴ ــﺔ اﻠﻌﺳ ــﺎﻜﺮ ،وﺴ ــﺎﻓﺮ ﻋﻟ ــﻰ راس ﻤﺤﻣ ــﻞ اﻠﺤ ــﺞ اﻤﻴ ــﺮ ﺣـ ــﺎج
اﻠﻣﺤﻣﻞ وﻤﺎرس ﺠﻣﻟﺔ ﻤﻦ اﻠﻣﻌﺎﻤﻼت اﻹدارﻳﺔ واﻹﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻛﻞ ﻫﺬﻩ
ٔ
اﻠﺨﺒﺮة اﻠﺘﻲ اﻜـﺘﺳﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﺑﻴﻪ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺆﻫﻟـﻪ ﻠﺘـﻮﻠﻲ اﻠﺳـﻟﻄﻨﺔ ﺑﺎﻘﺘـﺪار
ٔ
ٔ
ٔ
"وﻫﻮ اﻫﻞ ﻠﻬﺎ" ،وﻳﺬﻜﺮ اﺑﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ ان ﺣﺎﻠﻪ ﺗﺒﺪل ﺑﻌﺪﻤﺎ وﻠﻲ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ
ٔ
ﻓﻛـﺎن ﻓــﻲ اﻳـﺎم واﻠــﺪﻩ ﻠـﻪ ﻤﺳــﺎوئ ﻜـﺜﻴـﺮة وﻠﻣــﺎ ﺠﻟـﺲ ﻓــﻲ دﺴـﺖ اﻠﺳــﻟﻄﻨﺔ
ٔ
ﺗﺒــﺪل ﺣﺎﻠــﻪ ﺗﻣﺎﻤــﺎ واﻘﺒــﻞ ﻋﻟــﻰ اﻠﻌــﺪل وإرداع اﻠﻣﻔﺳــﺪﻳﻦ "وﻜــﺎن دﺧﻮﻠــﻪ
ٔ
اﻠﺳــﻟﻄﻨﺔ ﺑﺤﺮﻤــﺔ واﻓــﺮة ﻻن ﺴــﻨﻪ ﻜــﺎن ﻧﺤــﻮ اﻠﺜﻼﺛــﻴﻦ ﺴــﻨﺔ ﻳــﻮم ﺗﺳــﻟﻄﻦ"
ٔ
ٔ
ٔ
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻠﻣﺆﻳﺪ اﺣﻣﺪ ﻫﻮ اﻻوﺣﺪ ﻤﻦ اﺑﻨﺎء اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﺬي ﺗﻗﻟﺪ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ
ٔ
ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻠﺳـﻦ ﺑﺨــﻼف ﻏﻴـﺮﻩ ﻤــﻦ اﻤﺜﺎﻠـﻪ اﻠــﺬﻳﻦ ﻜـﺎﻧﻮا ﺣــﺪﻳﺜﻲ اﻠﺳـﻦ ﻋﻨــﺪ
ﺗﻮﻠﻴﻬﻢ اﻠﻣﻨﺼﺐ.
ٔ
ٔ
ٔ
وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ان اﻠﻣﺆﻳﺪ اﺣﻣـﺪ ﺑـﻦ إﻳﻨـﺎل ﻜـﺎن ﻠـﻪ اﻳـﺎم واﻠـﺪﻩ ﺠﻣﺎﻋـﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻜـﺜﻴـ ــﺮة ﻤ ـ ــﻦ اﻋﻴـ ــﺎن اﻻﻤ ـ ـﺮاء اﻠﻈﺎﻫﺮﻳـ ــﺔ واﻻﺸـ ــﺮﻓﻴﺔ واﻠﺳ ـ ــﻴﻔﻴﺔ ﻳﺼـ ــﺤﺒﻮﻧﻪ
ٔ
وﻳﻣﺷﻮن ﻓﻲ ﺧﺪﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻠﺮﻤﺎﻳﺎت واﻻﺴﻔﺎر "وإﺣﺳـﺎﻧﻪ ﻤﺘﺼـﻞ إﻠـﻴﻬﻢ ﻤـﻦ
ٔ
ٔ
اﻹﻧﻌﺎم واﻠﻣﺳﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻻرزاق واﻠﻮﻇﺎﺋـﻒ" إﻻ اﻧﻬﻢ ﻠﻢ ﻳﺨﺮﺠﻮا ﻠﻣﺳـﺎﻧﺪﺗﻪ
ٔ
ٔ
ﻋﻨــﺪﻤﺎ ﺧــﺮج ﻋﻟﻴــﻪ اﻠﻌﺳــﻛﺮ وﻋﻟــﻰ راﺴــﻬﻢ اﻻﺗﺎﺑــﻚ ﺧﺷــﻗﺪم اﻠﺮوﻤــﻲ ،ﺑــﻞ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻧﻬــﻢ اﻧﻀــﻣﻮا ﻠﺨﺷــﻗﺪم ﺿــﺪ اﻠﻣﺆﻳــﺪ اﺣﻣــﺪ ،ﻓﻣــﺎ ﻜــﺎن إﻻ ان ﺴــﻟﻢ اﻠﻣﺆﻳــﺪ
ٔ
اﺣﻣـﺪ ﺑــﺎب اﻠﺳﻟﺳـﻟﺔ ودﺧــﻞ ﻋﻟــﻰ واﻠﺪﺗـﻪ زﻳﻨــﺐ اﺑﻨــﺔ اﻠﺒـﺪري ﺣﺳــﻦ ﺑــﻦ
ٔ
ﺧﺎص ﺑﻚ وزال ﻤﻟﻛﻪ وارﺴـﻞ إﻠﻴـﻪ ﺧﺷـﻗﺪم اﻠﺮوﻤـﻲ ﺠﻣﺎﻋـﺔ ﻤـﻦ اﻠﻌﺳـﻛﺮ
ٔ
ﻘﺒﻀـﻮا ﻋﻟﻴـﻪ ﻤـﻦ اﻠـﺪور اﻠﺳـﻟﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﺳـﻟﻢ ﻧﻔﺳـﻪ ،واﺧـﺮج إﻠـﻰ اﻠﺒﺤـﺮة ﻓــﻲ
ٔ
اﻠﺤﻮش اﻠﺳﻟﻄﺎﻧﻲ وﺣﺒﺲ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ واﺧﻮﻩ اﻠﻨﺎﺻﺮي ﻤﺤﻣﺪ وﺧﺮﺠﺖ إﻠﻴﻬﻣﺎ
ٔ
واﻠــﺪﺗﻬﻣﺎ وﻤﻛـﺜــﺖ ﻤﻌﻬﻣــﺎ إﻠــﻰ ان رﺴــﻢ اﻠﺳــﻟﻄﺎن ﺧﺷــﻗﺪم ﺑﺈرﺴــﺎﻠﻬﻢ إﻠــﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺴـﺟﻦ اﻻﺴــﻛﻨﺪرﻳﺔ ،وﻳﻌﻟـﻖ اﺑــﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴـﻦ ﻋﻟــﻰ ذﻠـﻚ اﻻﻤــﺮ ﺑﻗﻮﻠـﻪ "ﻋﻟــﻰ
ٔ
ٔ
ﻘﺪر اﻠﺼﻌﻮد ﻳﻛﻮن اﻠﻬﺒﻮط وﻜﺎن ﻠﺳﺎن ﺣﺎل اﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ ﻘﺒﻞ ذﻠـﻚ ﻳﻗـﻮل
ٔ
ﻜﻞ ﺛﺎن ﻻﺑﺪ ﻠﻪ ﻤﻦ ﺛﺎﻠﺚ ،ﻓﺎﻻول ﻓﻣﻦ ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻦ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻟـﻚ
ٔ
اﻠﻌﺰﻳـﺰ ﻳﻮﺴـﻒ اﺑـﻦ اﻻﺸـﺮف ﺑﺮﺴـﺒﺎي ،وﻘـﺪ ﺧﻟﻌـﻪ اﻠﻣﻟـﻚ اﻠﻈـﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣــﻖ

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٨٤

اﻟﻤﻠﻒ

وﻘﻟــﺪ اﻠﺳــﻟﻄﻨﺔ ﻤﻛﺎﻧــﻪ ،ﺛــﻢ اﻠﻣﻟــﻚ اﻠﻣﻨﺼــﻮر ﻋﺜﻣــﺎن اﺑــﻦ اﻠﻣﻟــﻚ اﻠﻈــﺎﻫﺮ
ٔ
ﺠﻗﻣــﻖ ﺧﻟﻌــﻪ اﻻﺸــﺮف إﻳﻨــﺎل وﺗﺳــﻟﻄﻦ ﻋﻮﺿــﻪ وﻫــﻮ اﻠﺜــﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﺣﺘﺎﺠــﺖ
ٔ
اﺴـﻛﻨﺪرﻳﺔ إﻠــﻰ ﺛﺎﻠــﺚ ﻠﻴﺟــﺎزى ﻜــﻞ ﻋﻟــﻰ ﻓﻌﻟــﻪ ﻓﻛــﺎن اﻠﻣﺆﻳــﺪ ﻫــﺬا ،ﺧﻟﻌــﻪ
ٔ ٔ
اﻠﻣﻟـﻚ اﻠﻈــﺎﻫﺮ ﺧﺷــﻗﺪم وﺗﺳــﻟﻄﻦ ﻤﻛﺎﻧـﻪ" وﻜــﺎن اﺑــﺎ اﻠﻣﺤﺎﺴــﻦ اﺴــﺘﻨﻄﻖ
ٔ
اﻻﺴ ــﻛﻨﺪرﻳﺔ ﻓـ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻠﺤـ ــﺪﻳﺚ ،وﻓـ ــﻲ ﻫ ــﺬا ﻋﺒـ ــﺮة ﻠﻣ ــﻦ ﺗﻐـ ــﺮﻫﻢ اﻠـ ــﺪﻧﻴﺎ
ٔ
ٔ
وﺸﻬﻮاﺗﻬﺎُ ،ﻓﻔﻌﻞ ﺑﺎﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻤﺎ ﻓﻌﻟﻮﻩ ﺑﺎﺑﻨﺎء اﻠﻨﺎس.
ٔ
ٔ
وﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ اﻻﺸــﺮف ﻘﺎﻳﺘﺒــﺎي زاد اﻠﺳــﻟﻄﺎن اﻻﺸــﺮف ﻓــﻲ إﻜ ـﺮام اﻠﻣﺆﻳــﺪ
ٔ
اﺣﻣﺪ واﻹﺣﺳﺎن إﻠﻴﻪ ،وﺻﺎﻫﺮﻩ اﻠـﺪوادار اﻠﻛﺒﻴـﺮ ﻳﺷـﺒﻚ ﻤـﻦ ﻤﻬـﺪي ﻋﻟـﻰ
ٔ
ٔ
اﺑﻨﺘﻪ ،وﻋﻨﺪﻤﺎ ﺴﺎﻓﺮ اﻻﺸﺮف ﻘﺎﻳﺘﺒﺎي إﻠﻰ اﻻﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ زﻳﻨـﺖ ﻠـﻪ اﻠﻣﺪﻳﻨـﺔ
ٔ
ٔ
زﻳﻨﺔ ﻓﺎﺧﺮة وﺧﺮج إﻠﻰ ﻠﻗﺎﺋﻪ اﻠﻣﻟﻚ اﻠﻣﺆﻳﺪ اﺣﻣـﺪ ﺑـﻦ اﻻﺸـﺮف إﻳﻨـﺎل وﻫـﻮ
ٔ
ٔ
ﺑﺎﻠﺷﺎش واﻠﻗﻣﺎش ،وﺣﻣﻞ اﻻﺗﺎﺑﻛﻲ ازﺑـﻚ ﻤـﻦ ﻃﻄـﺦ اﻠﻗﺒـﺔ واﻠﻄﻴـﺮ ﻋﻟـﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
راس اﻠﺳ ــﻟﻄﺎن واﻠﻣﻟ ــﻚ اﻠﻣﺆﻳ ــﺪ اﺣﻣ ــﺪ واﻻﻤ ـﺮاء ﺑ ــﻴﻦ ﻳﺪﻳــﻪ اﻤ ــﺎم اﻻﻤـ ـﺮاء
ٔ
ٔ
واﻋﻴﺎن اﻠﻣﺒﺎﺸﺮﻳﻦ وارﺑﺎب اﻠﺪوﻠﺔ.
ٔ
ٔ
وﻠﻛﻦ ﻳﺒﺪو ان ﻫﺆﻻء اﻠﺬﻳﻦ ﻜﺎﻧﻮا ﺴﻼﻃﻴﻦ اﺑﻨﺎء ﺴﻼﻃﻴﻦ ﻘﺪ ﻘﻨﻌﻮا
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻤﻦ اﻠﺪﻧﻴﺎ ﺑﻣﺎ اﺧﺬوا واﺣﺒﻮا اﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻤﺎن ﻋﻟـﻰ ان ﻳﻗـﺪﻤﻮا ﻋﻟـﻰ اﻤـﺮ ﻻ
ٔ
ٔ
ﺗﺤﻣﺪ ﻋﻮاﻘﺒﻪ ،وﻇﻞ اﻠﻣﺆﻳﺪ اﺣﻣﺪ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻻﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ ﺣﺘﻰ وﻓﺎﺗﻪ
ٔ
ٓ
ﻋﺎم ٨٩٣ﻫـ١٤٨٧/م وﻜﺎن ﻋﻣﺮﻩ اﻧﺬاك ﻓﻮق اﻠﺨﻣﺳـﻴﻦ ﺴـﻨﺔ وﻘـﺪ اﺣﻀـﺮ
ٔ
ٔ
ﺠﺜﻣﺎﻧﻪ ﻤﻦ اﻻﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ ودﻓﻦ ﺑﻗﺒﺮ اﺑﻴﻪ ﻓﻲ اﻠﻗﺎﻫﺮة.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻷﺳﻴﺎد )أﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ(
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻠﺪوا اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ
ٔ
ٔ
ﺗﻮاﺠﺪ اﻻﺴﻴﺎد اﺑﻨﺎء اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﺬﻳﻦ ﻠﻢ ﻳﻗﻟﺪوا اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ﻓﻲ
ٔ
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ وﻤﻨﺬ اﻠﻌﻬﻮد اﻻوﻠﻰ ﻤﻦ ﻘﻴﺎم اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺘﺮﻜﻴﺔ ،وﻘﺪ ﻘﻟﺪ
ﻫﺆﻻء ﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ وﻠﻛﻨﻬﻢ ﻜﺎﻧﻮا داﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
اﻻول اﺑﻨﺎء ﺴﻼﻃﻴﻦ )اﺴﻴﺎد( ،وﻤﻦ ﻫﻨﺎ اﻜـﺘﺳﺒﻮا اﻫﻣﻴﺘﻬﻢ ،ورﺑﻣﺎ ان
ٔ
اﻻﺿﻮاء ﻠﻢ ﺗﺳﻟﻂ ﻋﻟﻴﻬﻢ ﺗﻣﺎﻤﺎ ﻤﺜﻟﻣﺎ ﺣﺪث ﻤﻊ إﺧﻮاﻧﻬﻢ اﻠﺬﻳﻦ ﻜﺎن ﻤﻦ
ٔ
ٔ
ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ اﻠﺟﻟﻮس ﻓﻲ دﺴﺖ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ،ورﺑﻣﺎ ان اﻠﺒﻌﺾ ﻤﻨﻬﻢ اﺿﻴﺮ
ٔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اﺧﻮة ﻠﺳﻼﻃﻴﻦ.
واﻠﺳﻟﻄﺎن ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ ﻜﺎن ﻳﺨﺷﻰ اﻠﻣﻨﺎﻓﺳﺔ ﺣﺘﻰ ﻤﻦ
ٔ
ٔ ٔ
اﻘﺮب اﻘﺮﺑﺎﺋﻪ ،وﺗﻌﺮض اﻠﺒﻌﺾ ﻤﻨﻬﻢ ﺑﺎﻠﻔﻌﻞ ﻠﻟﻗﺘﻞ ﻤﻦ ذوﻳﻬﻢ واﻻﻤﺜﻟﺔ
ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ ﻜـﺜﻴﺮة ﺑﺳﺒﺐ اﻠﺼﺮاع ﻋﻟﻰ اﻠﺳﻟﻄﺔ واﻠﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻟﻰ ﻜﺮﺴﻲ
ٔ
اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ واﻫﻢ ﻤﻦ ﻓﻌﻞ ذﻠﻚ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮج ﺑﻦ ﺑﺮﻘﻮق ﻋﻨﺪﻤﺎ
ٔ
اﺗﻬﻢ ﺑﻗﺘﻞ اﺧﻮﻳﻪ اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺑﻨﻲ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘﻮق.
ٔ ٔ
ٔ
وﻋﻟﻰ اﻳﺔ ﺣﺎل ﻓﺈن ﺣﻴﺎة ﻫﺆﻻء اﻻﻤﺮاء اﺑﻨﺎء اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ
ﻜﺎن ﻳﻛـﺘﻨﻔﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻠﻐﻣﻮض ﺑﺳﺒﺐ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ اﻠﺤﻴﺎة اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ واﻠﺘﻲ
ﻜﺎﻧﺖ داﺋﻣﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﻮر اﻫﺘﻣﺎم ﻤﺆرﺧﻲ ذﻠﻚ اﻠﻌﺼﺮ ،ﻓﻟﻢ ﻧﺟﺪ ﻓﻲ ﻜـﺘﺐ
اﻠﺤﻮﻠﻴﺎت اﻠﺘﻲ ﺗﺆرخ ﻠﻟﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ وﻫﻲ ﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ٔ
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ﻤﺎ ﻳﻣﻛﻨﻨﺎ ﻤﻦ ﺗﺳﻟﻴﻂ اﻠﻀﻮء ﻋﻟﻰ ﺣﻴﺎة ﻫﺆﻻء اﻻﻤﺮاء ،ورﺑﻣﺎ
وﺠﺪ اﻠﻨﺬر اﻠﻴﺳﻴﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻜـﺘﺐ اﻠﺘﺮاﺠﻢ اﻠﺘﻲ ﺗﺆرخ ﻠﺘﺮاﺠﻢ اﻠﺮﺠﺎل ،إﻻ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻧﻨﺎ ﻠﻢ ﻧﺳﺘﻄﻊ ﺣﺼﺮ ﻜﺎﻓﺔ اﺑﻨﺎء اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ )اﻻﺴﻴﺎد( ﻻﺴﺒﺎب ﻋﺪة ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﻦ ﺗﻮﻓﻲ ﻤﻨﻬﻢ ﺻﻐﻴ ًﺮا ﻓﻟﻢ ﻧﺟﺪ إﻻ اﻹﺸﺎرة ﻋﻦ اﺴﻣﻪ ،وﻤﻦ ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻠﻪ
دور ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺑﺎرز ،ﻓﻟﻢ ﺗﻄﻟﻌﻨﺎ اﻠﻣﺼﺎدر إﻻ ﻋﻦ اﻠﻗﻟﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ،
ٔ ٓ
ٔ
ٔ ٔ
ٓ
وﺴﺒﺐ ﻫﺎم اﺧﺮ ﻫﻮ ان اﻫﻣﻴﺔ ﻫﺆﻻء اﻻﻤﺮاء ﺗﻨﺒﻊ ﻤﻦ اﻫﻣﻴﺔ اﺑﺎﺋﻬﻢ ،ﻓﻌﻟﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺴﺒﻴﻞ اﻠﻣﺜﺎل ﻃﻐﺖ اﺧﺒﺎر ﺑﻴﺖ ﻘﻼوون واﺑﻨﺎء واﺣﻔﺎد اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻲ اﺧﺒﺎر اﺑﻨﺎء اﻠﻌﺎدل ﻜـﺘﺒﻐﺎ او اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻻﺠﻴﻦ او اﻠﻣﻈﻔﺮ ﺑﻴﺒﺮس
ٔ
اﻠﺟﺎﺸﻨﻛﻴﺮ ،وﻏﻴﺮ ذﻠﻚ ﻤﻦ اﻻﻤﻮر اﻠﺘﻲ ﺗﺳﻄﺢ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ٔ
وإن وﺠﺪت ،وﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﺣﺎوﻠﻨﺎ ﺑﺬل اﻠﺟﻬﺪ ﻠﺤﺼﺮ اﺑﻨﺎء اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ
ٔ
)اﻻﺴﻴﺎد( ﺑﻗﺪر اﻠﻣﺳﺘﻄﺎع ،وﺧﺎﺻﺔ اﻠﺬﻳﻦ ﻜﺎن ﻠﻬﻢ دور ﻓﻲ اﻠﺤﻴﺎة

اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ ،وﺴﻨﺤﺎول ﺧﻼل اﻠﺳﻄﻮر اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ ﻤﻌﺮﻓﺔ
ٔ
ٔ
اوﺿﺎع ﻫﺆﻻء اﻻﻤﺮاء اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ وﺗﻔﺎﻋﻟﻬﻢ داﺧﻞ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ.
ٔ
ٔ
وﻤﻦ اﻠﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻠﻣﻼﺣﻈﺔ ان اﺑﻨﺎء اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﻴﺒﺮس اﻠﺒﻨﺪﻘﺪاري ﻫﻢ
ٔ
ٔ
اول ﻤﻦ ﻠﻗﻲ اﻫﺘﻣﺎم اﻠﻣﺆرﺧﻴﻦ ﺑﺎﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺣﻮاﻠﻬﻢ واﻠﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﻢ،
ﻓﺒﻌﺪ وﻓﺎة اﻠﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻜﺔ ﺧﺎن ﻘﺮر اﻠﻌﺎدل ﺴﻼﻤﺶ ﻓﻲ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ وﻇﻞ
ٔ
اﻠﻣﺳﻌﻮد ﻧﺟﻢ اﻠﺪﻳﻦ ﺧﻀﺮ ﺑﺎﻠﻛﺮك ،وﺣﺎول اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻠﻛﺮك إﻻ ان
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻘﻼوون ﻠﻢ ﻳﺳﻣﺢ ﻠﻪ ﺑﺬﻠﻚ ،وارﺴﻞ إﻠﻴﻪ اﻻﻤﻴﺮ ﺑﺪر اﻠﺪﻳﻦ
ٔ
ﺑﻛـﺘﺎش اﻠﻔﺨﺮي ﻠﻺﺗﻔﺎق اﻠﺳﻟﻣﻲ ﻤﻌﻬﻢ إﻻ اﻧﻪ ﻠﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻟﻰ ﻤﺎ ﻋﺮض
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻴﻪ ،ﻓﺎرﺴﻞ ﻠﻪ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﻤﻴﺮ ﺣﺳﺎم اﻠﺪﻳﻦ ﻃﺮﻧﻄﺎي ﻧﺎﺋﺐ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ
ٔ
ﺑﺟﻴﺶ ﻜـﺜﻴﻒ واﻤﺮﻩ ﺑﻣﺤﺎﺻﺮة اﻠﻛﺮك ،وﻜﺎن اﻠﻌﺎدل ﺴﻼﻤﺶ ﻘﺪ ﺧﺮج
ٔ
ٔ
إﻠﻰ اﺧﻴﻪ ﻓﻲ اﻠﻛﺮك ،ﻓﺎرﺴﻞ اﻠﻣﺳﻌﻮد ﺧﻀﺮ إﻠﻰ اﻻﻤﻴﺮ ﻃﺮﻧﻄﺎي ﻓﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻃﻟﺐ اﻻﻤﺎن ،ﻓﺎﻤﻨﻪ اﻠﺳﻟﻄﺎن واﻧﻬﻰ ﺣﺼﺎر اﻠﻛﺮك وﻋﺎد اﻻﻤﻴﺮ ﺣﺳﺎم
اﻠﺪﻳﻦ ﻃﺮﻧﻄﺎي وﺻﺤﺒﺘﻪ اﻠﻌﺎدل ﺴﻼﻤﺶ واﻠﻣﺳﻌﻮد ﺧﻀﺮ إﻠﻰ ﻤﺼﺮ،
ٔ
وﻋﻨﺪﻤﺎ ﻘﺮﺑﺎ ﻤﻦ ﻘﻟﻌﺔ اﻠﺟﺒﻞ رﻜﺐ اﻠﺳﻟﻄﺎن إﻠﻴﻬﻣﺎ وﺗﻟﻗﺎﻫﻣﺎ واﻜﺮم
ٔ
وﻓﺎدﺗﻬﻣﺎ وا ّﻤﺮ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻣﺎ إﻤﺮة ﻤﺌﺔ ﻓﺎرس.
ٔ
ﻤﺎرس اﻻﻤﻴﺮان ﺣﻴﺎﺗﻬﻣﺎ اﻠﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻠﻗﺎﻫﺮة ﻓﻛﺎﻧﺎ ﻳﺨﺮﺠﺎن ﻠﻟﺼﻴﺪ
وﻳﺮﻜﺒﺎن ﻤﻊ اﻠﺳﻟﻄﺎن إﻠﻰ اﻠﻣﻴﺪان ﺣﺘﻰ إن اﻠﺒﻌﺾ وﺻﻒ ﻤﻌﺎﻤﻟﺔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻘﻼوون ﻠﻬﻣﺎ ﺑﺎﻧﻪ "اﻧﺰﻠﻬﻣﺎ ﻤﻨﺰﻠﺔ اوﻻدﻩ" ،إﻠﻰ ان ﺑﻟﻐﻪ ﻋﻨﻬﻣﺎ ﻤﺎ
ٔ
ﺸﻮش ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻋﻟﻴﻬﻣﺎ ﻓﺤﺪد إﻘﺎﻤﺘﻴﻬﻣﺎ ﺑﺒﺮج ﻤﻦ اﺑﺮاج اﻠﻗﻟﻌﺔ ،وﻇﻼ
ﻜﺬﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﻋﻬﺪ ٔاﻻﺸﺮف ﺧﻟﻴﻞ ،اﻠﺬي ﻓﻀﻞ إﺑﻌﺎدﻫﻣﺎ ﻋﻦ اﻠﻗﺎﻫﺮة ً
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
ﻓﻗﺎم ﺑﻨﻔﻴﻬﻣﺎ إﻠﻰ اﻠﻗﺳﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ وﻤﻌﻬﻣﺎ واﻠﺪﺗﻴﻬﻣﺎ وﻘﺎم ﺑﺘﺳﻔﻴﺮﻫﻢ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻠﻼﻤﺒﺮاﻃﻮر اﻠﺒﻴﺰﻧـﻄﻲ اﻻﻤﻴﺮ ﻋﺰ اﻠﺪﻳﻦ اﻳـﺒﻚ اﻠﻣﻮﺻﻟﻲ اﺴﺘﺎدار اﻠﺳﻟﻄﺎن
ﻓﻟﻗﻴﻬﻣﺎ اﻹﻤﺒﺮاﻃﻮر ﺑﺈﺣﺳﺎن ﺗﺎم ورﺗﺐ ﻠﻬﻣﺎ ﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻤﻛﺎﻧﺘﻬﻢ ،وﻇﻼ
ٔ
ﺑﺎﻠﻗﺳﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ إﻠﻰ ان ﻤﺎت اﻠﻌﺎدل ﺴﻼﻤﺶ ﻓﻌﺎدت ﺑﻪ واﻠﺪﺗﻪ ﻤﺼﺒ ًﺮا
ٔ
إﻠﻰ ﻤﺼﺮ ودﻓﻦ ﺑﻬﺎ وﻋﻨﺪﻤﺎ ﺗﻗﻟﺪ اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻻﺠﻴﻦ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ اذن ﻠﻟﻣﺳﻌﻮد
ٔ
ﺧﻀﺮ ﺑﺎﻠﻌﻮدة إﻠﻰ اﻠﻗﺎﻫﺮة ﻓﻌﺎد ﻋﺎم ٦٩٧ﻫـ١٢٩٧/م وﺧﺮج ﻻداء ﻓﺮﻳﻀﺔ
ٔ
اﻠﺤﺞ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦٩٨ﻫـ١٢٩٨/م ،وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ﻋﻮدﺗﻪ إﻻ اﻧﻪ ﻋﺎد ﻤﺤﺪدة
ٔ
ٔ
إﻘﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﺮج ﻤﻦ اﺑﺮاج اﻠﻗﻟﻌﺔ ،ﺛﻢ اﻓﺮج ﻋﻨﻪ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻘﻼوون
ٔ
ٔ
ﻋﺎم ٧٠٨ﻫـ١٣٠٨/م ﻓﻨﺰل اﻠﻗﺎﻫﺮة وﺴﻛﻦ دار اﻻﻓﺮم ﺑﻣﺼﺮ وﻠﻛﻦ اﻻﻳﺎم
ﻠﻢ ﺗﻣﻬﻟﻪ ً
ﻃﻮﻳﻼ وﺗﻮﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﻘﻟﻴﻞ ﻋﻟﻰ ﻓﺮاﺸﻪ وﻳﻗﺎل ٔاﻧﻪ ُﺴ ِﻗﻲ ٌ
ﺴﻢ وﻤﺎت
ﻋﺎم ٧٠٨ﻫـ١٣٠٨/م.
ٓ
ٔ ٔ
ٔ
وﻤﻣﻦ ذﻜﺮت اﺧﺒﺎرﻩ اﻻﻤﻴﺮ اﻧﺲ )وﻳﻗﺎل اﻧﺺ( ﺑﻦ اﻠﻌﺎدل زﻳﻦ
ٔ
ٔ
اﻠﺪﻳﻦ ﻜـﺘﺒﻐﺎ ،وﻠﻗﺐ ﻫﺬا اﻻﻤﻴﺮ ﺑﺎﻠﻣﺟﺎﻫﺪ ،وﻜﺎن ﻤﻦ اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ
ٔ
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻻﺸﺮف ﺧﻟﻴﻞ ﺑﻦ ﻘﻼوون ،وﺸﻬﺪ ﻤﻊ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺣﺼﺎر ﻋﻛﺎ
ٔ
ٔ
ﺑﻼءا ً
ٔواﺑﻟﻰ ﻓﻴﻪ ً
ﺣﺳﻨﺎ ﺣﺘﻰ اﺻﻴﺒﺖ ﻋﻴﻨﻪ ،وﻜﺎن ﻤﻦ اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﺷﻬﻮد
ٔ ٔ
ﻠﻬﻢ ﺑﺎﻠﻔﺮوﺴﻴﺔ واﻠﺮﻤﻲ ﺑﺎﻠﻗﻮس ،وﺑﻌﺪ وﻓﺎة واﻠﺪﻩ ﺣﺎول اﻻﻤﺮاء ان
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ﻳﻗﻟﺪوﻩ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻧﻪ رﻓﺾ وﻘﺎل "ﻫﺬا ﻳﻌﻣﻞ ﻤﻮﺗﻲ واﻧﺎ ﻻ اﺑﺼﺮ" ﻻن
ﻋﻴﻨﻪ ٔاﻻوﻠﻰ ﻓﻗﺪت ﻓﻲ ﻋﻛﺎ واﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻒ ﺿﻮءﻫﺎ ،وﻘﺪ ﺣﻔﻆ ﻠﻪ اﻠﻣﻨﺼﻮر
ٔ
ٔ
ﻻﺠﻴﻦ رﻓﻀﻪ ﻠﻟﺳﻟﻄﻨﺔ ﻓﺎﻜﺮﻤﻪ واﻧﺰﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﺑﻴﻪ ،وﻋﺎش ﺣﻴﺎة ﻜﺮﻳﻣﺔ
ﻓﻲ ﻇﻞ دوﻠﺔ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻘﻼوون ﻓﻗﺪ ﻜﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻳﺟﻟﻪ وﻳﻌﻈﻣﻪ
وﻳﻗﻮم إﻠﻴﻪ وﻳﺟﻟﺳﻪ ﺑﺟﺎﻧﺒﻪ إذا ﺣﻀﺮ إﻠﻴﻪ ،وﻜﺎن ﻳﻗﻮل "ﻤﺎ ٔاﺣﺳﻦ ّ
إﻠﻲ
إﻠﻲ ٓاﻧﺲ" وﻜﺎن إذا ﻤﺎ ٔراي ٔا ً
ٔاﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﻤﻮت ٔاﺑﻲ ﻤﺜﻞ ﻤﺎ ٔاﺣﺳﻦ ّ
ﺣﺪا ﻤﻦ
ٔ
إﺧﻮﺗﻪ ﻳﺳﺊ اﻻدب ﻤﻊ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻜﺎن ﻜـﺘﺒﻐﺎ ﻤﻣﺳﻛﺎ ﺑﺰﻤﺎم دوﻠﺘﻪ إﻻ
ٔ
زﺠﺮﻩ وﻧﻬﺎﻩ وﻜﺎن ﻳﺘﺎدب ﻤﻊ اﻠﻨﺎﺻﺮ.
ٔ
ٔ
وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ﻋﺪم إﺑﺼﺎرﻩ إﻻ اﻧﻪ ﻜﺎن ﻳﺨﺮج إﻠﻰ اﻠﺼﻴﺪ وﻻ ﻳﺷﻌﺮ اﺣﺪ
ٔ ٔ
اﻧﻪ اﻋﻣﻰ ،ﻓﻛﺎن ﻳﺮﺴﻞ اﻠﺟﺎرح ﻤﻦ اﻠﺼﻗﻮر اﻠﺒﺎزات وﻳﺳﻮق اﻠﻔﺮس
ٔ
ﺗﺤﺘﻪ ،ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم ٧٢٣ﻫـ١٣٢٣/م ،وﻋﻨﺪ وﻓﺎﺗﻪ اﻜﺮم اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ

ن ار
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٨٥

اﻟﻤﻠﻒ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ٔ
ٔ ٓ
ٔ
اوﻻدﻩ وﺗﺮك ﻠﻬﻢ اوﻘﺎﻓﻬﻢ وﻘﺪ ﺑﺎع ورﺛﺘﻪ دار ﻜـﺘﺒﻐﺎ اﻠﻣﺷﻬﻮرة ﻻم اﻧﻮك
ٔ
ﺑﻣﺌﺔ وﻋﺷﺮﻳﻦ اﻠﻒ دﻳﻨﺎر.
ٔ
وﻘﺪ اﺴﺘﻄﻌﻨﺎ اﻠﺤﺼﻮل ﻋﻟﻰ ﺗﺮاﺠﻢ ﻠﺒﻌﺾ اﺑﻨﺎء اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ
ﻘﻼوون اﻠﺬﻳﻦ ﻠﻢ ﻳﻗﻟﺪوا اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ واﻠﺒﻌﺾ ﻠﻢ ﻧﺤﺼﻞ ﻠﻬﻢ ﻋﻟﻰ
ٔ
ٔ
ﺗﺮﺠﻣﺎت ،ﻓﻣﻦ اﺑﻨﺎﺋﻪ اﻻﻤﻴﺮ ﻋﻟﻰ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻘﻼوون ،وﺗﺮﺠﻣﺔ ﻫﺬا
ٔ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ﻤﺨﺘﺼﺮة ﺠﺪا ﻓﻲ اﻠﺪرر وﻠﻢ ﻳﺬﻜﺮ ﻋﻨﻪ إﻻ اﻧﻪ ﻜﺎن ﻤﻊ واﻠﺪﻩ ﻓﻲ
اﻠﻛﺮك ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻗﻴﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻟﻌﻪ ﻤﻦ ﺴﻟﻄﻨﺘﻪ اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻠﻢ ﻳﻛﻦ
ﻠﻟﻨﺎﺻﺮ ٓاﻧﺬاك ٌ
وﻠﺪ ﻏﻴﺮﻩ ،وﻤﻦ ﻫﻨﺎ اﻜـﺘﺳﺐ ﻤﺤﺒﺔ واﻠﺪﻩ ،ﻘﺪم ﻋﻟﻰ واﻠﺪﻩ
ٔ
إﻠﻰ اﻠﻗﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﺴﻟﻄﻨﺘﻪ اﻠﺜﺎﻠﺜﺔ وﻠﻛﻦ ﻘﺪر ﷲ ان ﻳﺘﻮﻓﻰ وواﻠﺪﻩ ﺧﺎرج
ٔ
ﻠﻟﺼﻴﺪ ﻋﺎم ٧١٠ﻫـ١٣١٠/م وﻋﻔﻰ اﺛﺮﻩ.
ﻳﻀﺎ ٔاﻻﻤﻴﺮ رﻤﻀﺎن ﻜﺎن ً
وﻤﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨﺎﺻﺮ ٔا ً
ﺸﺎﺑﺎ ﺣﺳﻦ اﻠﻣﻨﻈﺮ،
ٔ
ﺣﺎول ﺑﻌﺾ ﻤﻣﺎﻠﻴﻚ اﺑﻴﻪ ﺗﻗﻟﻴﺪﻩ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ،واﻠﺘﻒ ﺣﻮﻠﻪ ﺠﻣﺎﻋﺔ ﻤﻨﻬﻢ
ٔ
ٔ
وﺧﺮﺠﻮا ﺑﻪ إﻠﻰ ﻘﺒﺔ اﻠﻨﺼﺮ ﻓﻟﻢ ﻳﺨﺮج إﻠﻴﻬﻢ اﻤﻴﺮ ﻜﺒﻴﺮ ﻤﻦ اﻻﻤﺮاء ﺣﺘﻰ
ٔ
ﻳﻗﻮى اﻤﺮﻩ ،وﺧﺮج إﻠﻴﻪ ﺠﻨﻮد اﻠﺼﺎﻠﺢ إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ،وﻠﺤﻗﻮا ﺑﻪ وﻫﻮ ﻓﻲ
ٔ
ٔ
ﻃﺮﻳﻗﻪ إﻠﻰ اﺧﻴﻪ اﻠﻨﺎﺻﺮ اﺣﻣﺪ ﺑﺎﻠﻛﺮك ﻓﻗﺒﺾ ﻋﻟﻴﻪ ،وﻤﺎت ﻋﺎم
٧٤٣ﻫـ١٣٤٢/م وﻫﻲ اﻠﺳﻨﺔ اﻠﺘﻲ ﻘﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻠﺼﺎﻠﺢ إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ،
ٔ
ٔ
وﻠﻢ ﻳﺼﺮح ﻫﻞ ﻤﺎت ﻫﺬا اﻻﻤﻴﺮ ﺑﻗﻀﺎء ﷲ وﻘﺪرﻩ؟ .ام دس ﻋﻟﻴﻪ ﻤﻦ
ٔ
ٔ
اراح اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻤﻨﻪ ﻓﻟﻢ ﺗﺮد اﻳﺔ إﺸﺎرات ﻓﻲ اﻠﻣﺼﺎدر ﻋﻦ ﻤﺼﻴﺮﻩ.
ٓ ٔ
ٔ
ٔ
واﻻﻤﻴﺮ اﻻﻤﺟﺪ ﺣﺳﻴﻦ ﺑﻦ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﻓﻬﻮ اﺧﺮ اﺑﻨﺎء اﻠﻨﺎﺻﺮ
ً ٔ
ﺴﻟﻄﺎﻧﺎ ،إﻻ ان اﻠﺳﻟﻄﺎن
وﻓﺎة ،وﻘﺪ ﺣﺎول اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ اﻠﺟﺮاﻜﺳﺔ إﻘﺎﻤﺘﻪ
ٔ
ﺣﺳﻦ ﻓﻄﻦ إﻠﻰ ذﻠﻚ وﺣﺎل دون ﺣﺪوث ذﻠﻚ اﻻﻤﺮ ،وﻘﺪ رﺸﺢ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻠﻟﺳﻟﻄﻨﺔ اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﻤﺮة وﻠﻢ ﻳﻔﻟﺢ اﻤﺮﻩ ،وﻘﻟﺪ اﺑﻨﻪ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن
اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ،وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٦٤ﻫـ١٣٦٢/م.
ٔ
ٔ ٔ
اﻤﺎ اﺣﻔﺎد اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﻓﻬﻢ ﺠﻣﻟﺔ ﻜـﺜﻴﺮة ﻤﻦ اﻻﺣﻔﺎد ﻧﺬﻜﺮ ﻤﻨﻬﻢ ﻤﺎ
اﺴﺘﻄﻌﻨﺎ اﻠﺤﺼﻮل ﻋﻟﻰ ﺗﺮﺠﻣﺎﺗﻬﻢ ﻤﻦ ﺧﻼل اﻠﻣﺼﺎدر ،ﻓﻗﺪ ﺗﺮك
ٔ
ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺣﺳﻦ ﺑﻦ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺷﺮة اوﻻد ذﻜﻮر وﻫﻢ اﺣﻣﺪ
ٔ
وﻘﺎﺴﻢ وﻋﻟﻰ واﺴﻛﻨﺪر وﺸﻌﺒﺎن ،وإﺴﻣﺎﻋﻴﻞ وﻳﺤﻲ وﻤﻮﺴﻰ ،وﻳﻮﺴﻒ،
ٔ ٔ ٔ
ٔ
وﻤﺤﻣﺪ وﺴﺖ ﺑﻨﺎت .وﻜﺎن اﻻﻤﻴﺮ ﺸﻬﺎب اﻠﺪﻳﻦ اﺣﻣﺪ اﺴﻦ اوﻻد اﻠﻣﻟﻚ
ٔ
ٔ
اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺣﺳﻦ واﻜﺒﺮ إﺧﻮﺗﻪ اﻠﻌﺷﺮة ،اﻘﺎم ﺑﻗﻟﻌﺔ اﻠﺟﺒﻞ" ،ﻜﺎﻠﻣﺤﺒﻮس ﺑﻬﺎ
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻰ ﻋﺎدة اوﻻد اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ" ﻓﻛﺎﻧﺖ اﻠﻌﺎدة إﻘﺎﻤﺔ اوﻻد ﺴﻼﻃﻴﻦ ﻤﺼﺮ
ﻳﺘﺟﺎوز ٔ
اﺣﺪﻫﻢ ﺑﺎب اﻠﻗﻟﻌﺔ ،وﻘﺪ ﻋﻴﻦ ﻠﻟﺳﻟﻄﻨﺔ
وذرﻳﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ ،وﻻ
ٔ
ﻤﺮة ﻠﻛﻦ ﻠﻢ ﻳﺘﻢ اﻤﺮﻩ ،وﺗﻮﻓﻲ ﺑﺎﻠﺤﻮش اﻠﺳﻟﻄﺎﻧﻲ ﺑﻣﺟﻟﺳﻪ ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ ﻋﺎم
ٔ
٧٨٨ﻫـ١٣٨٦/م ودﻓﻦ ﺑﻣﺪرﺴﺔ اﺑﻴﻪ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺣﺳﻦ.
وﻤﻦ ٔاوﻻد اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺣﺳﻦ ٔاﻻﻤﻴﺮ إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ  ،ﻜﺎن ً
ﻤﻗﻴﻣﺎ
ٔ
ﻜﺬﻠﻚ ﺑﻗﻟﻌﺔ اﻠﺟﺒﻞ وﻘﻟﺪ إﻤﺮة ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﺑﻦ ﻋﻣﻪ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ﺑﻦ
ﺣﺳﻴﻦ واﺧﺘﺺ ﺑﻪ ،ﺛﻢ ﺗﻗﺪم ﻋﻨﺪ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘﻮق وﺻﺎر ﻤﻦ ﻧﺪﻤﺎء
ٔ
ٔ
ﻤﺟﻟﺳﻪ ،ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم ٧٩٩ﻫـ١٣٩٦/م ،وذﻜﺮ اﻳﻀﺎ ﻤﻦ اﺑﻨﺎء اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺣﺳﻦ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ﻳﺤﻲ اﻠﺬي ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم ٧٨٦ﻫـ١٣٨٤/م ذﻜﺮ وﻓﺎﺗﻪ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي ﻓﻲ
ﺧﺒﺮ ﻤﻗﺘﻀﺐ ،وﻠﻢ ﻧﺟﺪ ﻠﻪ ﺗﺮﺠﻣﺔ ﻓﻲ اﻠﺪرر وﻻ اﻠﻣﻨﻬﻞ اﻠﺼﺎﻓﻲ.
ٔ ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
وﻤﻦ اﺣﻔﺎد اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ اﺑﻨﺎء اﻻﻤﺟﺪ ﺣﺳﻴﻦ ،اﻻﻤﻴﺮ اﻧﻮك ﺑﻦ
ٔ
ٔ
ﺣﺳﻴﻦ وﻫﻮ اﺧﻮ اﻠﻣﻟﻚ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن وﻘﺪ ﻠﻗﺐ ﻫﺬا اﻻﻤﻴﺮ ﺑﺳﻟﻄﺎن
ٔ
اﻠﺟﺰﻳﺮة ﻻن ﻳﻟﺒﻐﺎ اﻠﺨﺎﺻﻛﻲ ﻋﻨﺪﻤﺎ اﻧﻗﻟﺐ ﻋﻟﻴﻪ ﻤﻣﺎﻠﻴﻛﻪ وﻫﻮ ﻋﻟﻰ ﺑﺮ
ٔ
ٔ
اﻠﺟﺰﻳﺮة واﻧﻀﻣﺎﻤﻬﻢ إﻠﻰ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ،ﻓﻌﺒﺮ ﻳﻟﺒﻐﺎ إﻠﻰ ﺠﺰﻳﺮة اروى،
ٔ
واﺴﺘﻗﺮ ﺑﺎﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻮﺴﻄﺎﻧﻴﺔ واﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ﺑﺒﻮﻻق اﻠﺘﻛﺮوري وﻋﻈﻢ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
اﻤﺮ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ﺑﻌﺪ اﻧﻀﻣﺎم ﻤﻣﺎﻠﻴﻚ ﻳﻟﺒﻐﺎ إﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻧﺰل ﻳﻟﺒﻐﺎ اﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ٓ
اﻧﻮك اﺑﻦ اﻻﻤﺟﺪ ﺣﺳﻴﻦ ﻤﻦ اﻠﺪور اﻠﺳﻟﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ وﺴﻟﻄﻨﺔ وﻠﻗﺒﻪ
ٓ ٔ
ٔ
ﺑﺎﻠﻣﻟﻚ اﻠﻣﻨﺼﻮر وﺧﻟﻊ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ،وال اﻤﺮ ﻳﻟﺒﻐﺎ إﻠﻰ اﻠﻗﺘﻞ ﺑﻌﺪ

ٔ
ٔ ٓ
ٔ
ٔ
اﻠﻗﺒﺾ ﻋﻟﻴﻪ ،وﻋﻨﺪﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ اﻻﻤﺮ رﺴﻢ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ﻻﺧﻴﻪ اﻧﻮك ﺑﺎن
ٔ
ٔ
ﻳﻗﻴﻢ ﻋﻟﻰ ﺣﺎﻠﻪ اﻠﺘﻲ ﻜﺎن ﻋﻟﻴﻬﺎ اوﻻ ،ﺛﻢ اﻧﻌﻢ ﻋﻟﻴﻪ ﺑﺈﻤﺮة ﻃﺒﻟﺨﺎﻧﺎة،
ٔ
ٔ
وﺑﻌﺪ ﻤﻗﺘﻞ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن اﺧﺬت ﻤﻨﻪ اﻹﻤﺮة واﺴﺘﻣﺮ ﺑﻄﺎﻻ ﺑﻗﻟﻌﺔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
اﻠﺟﺒﻞ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم ٧٩٣ﻫـ١٣٩٠/م ،وذﻜﺮ اﺣﺪ اوﻻد اﻻﺴﻴﺎد ﻻﺑﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ اﻧﻪ ﻜﺎن ﺣﺷﻣﺎ ﻤﺘﻮاﺿﻌﺎ ،ﻜﺮﻳﻢ اﻠﻨﻔﺲ ،إﻻ اﻧﻪ ﻜﺎن ﻳﻐﻀﺐ
ﻤﻦ ﻘﻮﻠﻬﻢ ﺴﻟﻄﺎن اﻠﺟﺰﻳﺮة.
ٔ
ٔ
ٔ
اﻤﺎ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ﻓﻗﺪ ﺗﺮك ﻤﻦ اﻻﺑﻨﺎء ﺴﺘﺔ ذﻜﻮر وﻫﻢ
ٔ
اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻋﻟﻲ واﻠﻣﻟﻚ اﻠﺼﺎﻠﺢ اﻤﻴﺮ ﺣﺎﺠﻲ -وﻫﺬان ﻘﻟﺪا اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ﺑﻌﺪ
ٔ
ٔ
واﻠﺪﻫﻣﺎ – وﻘﺎﺴﻢ وﻤﺤﻣﺪ وإﺴﻣﺎﻋﻴﻞ واﺑﻮﺑﻛﺮ ،واﻧﺟﺒﺖ ﺑﻌﺪﻩ ﺧﻮﻧﺪ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ًٔ
وﻠﺪا اﺴﻣﻮﻩ اﺣﻣﺪ ،وﺗﺮك ﻜﺬﻠﻚ ﺴﺒﻊ ﺑﻨﺎت اﻤﺎ اوﻻدﻩ اﻻﺧﺮﻳﻦ
ﺴﻣﺮاء
ٔ
ﻓﺟﺎءت اﺧﺒﺎرﻫﻢ ﻤﻗﺘﻀﺒﺔ ﺑﺎﻠﻣﺼﺎدر اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ﻓﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﻋﻼم
ٔ
ﺑﺳﻨﻮات وﻓﺎﺗﻬﻢ ﻓﻗﻂ ،وﻜﺎﻧﻬﻢ ﻜﺎﻧﻮا ﻳﻌﻴﺷﻮن ﻤﺤﺒﻮﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﻗﻟﻌﺔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ﺑﺪون اي ﻤﺷﺎرﻜﺎت إﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺎﻻﻤﻴﺮ اﺴﻣﺎﻋﻴﻞ اﺑﻦ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن
ﻇﻞ ﻤﻗﻴﻣﺎ ﺑﻗﻟﻌﺔ اﻠﺟﺒﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم ٧٩٧ﻫـ١٣٩٤/م ﻋﻦ ﻋﻣﺮ ﻳﻨﺎﻫﺰ
ٔ
ً ٔ
ﻋﺎﻤﺎ ،واﻻﻤﻴﺮ ﻘﺎﺴﻢ ﺑﻦ اﻠﻣﻟﻚ اﻻﺸﺮف ،واﻠﺬي ذﻜﺮﻩ
ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷﺮﻳﻦ
اﻠﺼﻴﺮﻓﻲ ﺑﻟﻗﺐ ﺴﻴﺪي ﻘﺎﺴﻢ ﻓﻗﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠١ﻫـ١٣٩٨/م ودﻓﻦ
ٔ
ٔ ٔ
ﺑﻣﺪرﺴﺔ ﺠﺪﺗﻪ ﺑﺎﻠﺘﺒﺎﻧﺔ ،واﻻﻤﻴﺮ اﺑﻮ ﺑﻛﺮ ﺑﻦ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ﻓﻗﺪ ﺗﻮﻓﻲ
ﻋﺎم ٨٠٣ﻫـ١٤٠٠/م وﻠﻢ ﻳﺬﻜﺮ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي ﻤﻛﺎن دﻓﻨﻪ.
ٔ
ٔ
وﺑﻌﺪ ﻓﺎﺑﻨﺎء اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﻤﻦ اﻻﺴﻴﺎد ،ﻜﺎﻧﺖ ﻜﻣﺎ ذﻜﺮﻧﺎ ﺴﻛﻨﺎ ﻫﻢ
ٔ
ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ ﺣﻴﺚ اﻠﺪور اﻠﺳﻟﻄﺎﻧﻴﺔ ،ووﺻﻞ ﻋﺪد اﻻﺴﻴﺎد ﻤﻦ ﺑﻨﻲ ﻘﻼوون
ٔ
ٔ
ﻓﻲ ﻘﻟﻌﺔ اﻠﺟﺒﻞ إﻠﻰ ﺴﺖ ﻤﺌﺔ ﻧﻔﺲ اﺧﺬ اﻠﻣﻮت ﻤﻨﻬﻢ اﻤﺮاء ﻜـﺜﻴﺮﻳﻦ،
ٔ ٔ
وﻇﻞ اﻠﻣﺘﺒﻗﻲ ﻤﻨﻪ ﻋﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻟﻴﻪ ،ﺣﺘﻰ ان اﺑﻨﺎء اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﺟﺮاﻜﺳﺔ
ﻜﺎﻧﻮا ﻋﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻠﻌﺎدة ،ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﻰ ﺴﻟﻄﺎن ﻳﻈﻞ ٔاﺑﻨﺎؤﻩ ﻓﻲ اﻠﺪور
ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻋﻬﺪ اﻻﺸﺮف ﺑﺮﺴﺒﺎي وﻓﻲ ﻋﺎم
ٔ
ٔ
ٔ
ً
ﻤﺮﺴﻮﻤﺎ ﻳﻗﻀﻲ ﺑﻌﺪم ﺴﻛﻨﻰ اوﻻد
٨٣٦ﻫـ١٤٣٧/م اﺻﺪر اﻻﺸﺮف
ٔ
اﻠﻣﻟﻮك )اﻻﺴﻴﺎد( ﻤﻦ ذرﻳﺔ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻘﻼوون ﻘﻟﻌﺔ اﻠﺟﺒﻞ
ٔ
ٔ
واﻠﻄﻟﻮع إﻠﻴﻬﺎ واﻹﻘﺎﻤﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻓﺎﺧﺮﺠﻮا ﻤﻨﻬﺎ ،وﻘﺪ اﺿﺮ ﻫﺬا اﻠﻣﺮﺴﻮم ﺑﺬرﻳﺔ
اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ " ،وﺻﻞ ﻠﻬﻢ اﻠﺬل اﻠﺷﻨﻴﻊ ﺑﻌﺪ اﻠﻌﺰ اﻠﺮﻓﻴﻊ" وﺗﻔﺮﻘﻮا ﻓﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻤﺎﻜﻦ اﻠﻗﺎﻫﺮة واﺧﺬﺗﻬﻢ اﻠﺪﻫﺷﺔ واﻠﻌﺟﺐ ﻤﻦ اﻠﻌﻣﺎﺋﺮ واﻻﺴﻮاق .وﺗﻬﺘﻚ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ اﻠﻣﺘﻨﺰﻫﺎت واﻓﺘﻗﺮ ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻨﻬﻢ ،وﻓﺳﺪ ﺣﺎﻠﻬﻢ واﻠﺒﻌﺾ ﺑﺎع
ٔارزاﻘﻪٔ ،واﺧﺬ ﻳﺪور ﻓﻲ ٔاﻻﺴﻮاق ر ً
اﺠﻼ ،وﺗﻌﺎﻧﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻠﻄﺮب واﻠﻐﻨﺎء،
ٔ
ٔ
ٓ
واﻠﺒﻌﺾ اﻻﺧﺮ اﺸﺘﺮى ﺠﻮاري ﻳﺤﺳﻦ اﻧﻮاع اﻠﻄﺮب واﺧﺬ ﻳﺘﺮدد ﺑﻬﻦ ﻋﻟﻰ
ٔ
ٔ
اﻠﻨﺎس ،وﻠﻮ اﻧﻬﻢ ﻇﻟﻮا ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ ﻤﺎ ﺣﺪث ﻠﻬﻢ ﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻤﻮر اﻠﺷﻨﻴﻌﺔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺳﺘﻗﺒﺤﺔ ،وﻋﻟﻖ اﺑﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ ﻋﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻻﺸﺮف ﺑﺮﺴﺒﺎي ﺑﻬﻢ ذﻠﻚ
"ﻓﻛﺎن ﻜﻣﺎ ﻳﻗﻮل اﻠﻗﺎﺋﻞ".
"رام ﻧﻔﻌﺎ ﻓﻀﺮ ﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﻘﺼﺪ وﻤﻦ اﻠﺒﺮ ﻤﺎ ﻳﻛﻮن ﻋﻗﻮﻘﺎ"
ٔ
ٔ
واﺸﺘﺮك ﻋﺪد ﻤﻦ اﻠﻣـﺆرﺧﻴﻦ ﻤـﻊ اﺑـﻲ اﻠﻣﺤﺎﺴـﻦ ﻓـﻲ راﻳـﻪ ﺣﻴـﺚ ذﻜـﺮوا
ٔ
ٔ
ٔ
ان اﻠﺟﺰاء ﻤﻦ ﺠﻨﺲ اﻠﻌﻣﻞ ،ﻻن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﻓﻌﻞ ﺑﺎوﻻد اﻠﻣﻟﻮك ﻤﻦ
ٔ ٔ
ٔ
ﺑﻨﻲ اﻳﻮب ﻜﺬﻠﻚ ،وﻓﻌﻞ ﷲ ﺑﻬﻢ ذﻠﻚ ﻻن اﺑﺎﻫﻢ اﻠﻣﻟـﻚ اﻠﻛﺎﻤـﻞ ﻤﺤﻣـﺪ
ٔ
ٔ
اﻻﻳﻮﺑﻲ ﻓﻌﻞ ﻜﺬﻠﻚ ﺑﺎوﻻد اﻠﺨﻟﻔﺎء اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﻓﻛﻣﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﺗﺪان.
ٔ
ٔ
وﻋ ــﺎدة ﻜ ــﺎن ﻳﻟﻗـ ــﻰ اﺑﻨـ ــﺎء اﻠﺳ ــﻼﻃﻴﻦ )اﻻﺴـ ــﻴﺎد( ﻤﻌﺎﻤﻟ ــﺔ ﻃﻴﺒ ــﺔ ﻤـ ــﻦ
ٔ ٔ
اﻠﺳـﻼﻃﻴﻦ ﻓـﻲ اﻠﻗﻟﻌــﺔ ﻃﺎﻠﻣـﺎ ان اﻻوﺿـﺎع اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻤﺳـﺘﻗﺮة ،وﻠﻛــﻦ إذا
ٔ
ﻜــﺎن ﻫﻨــﺎك ﻤــﺎ ﻳﻌﻛــﺮ ﺻــﻔﻮﻫﺎ ﻓﺮﺑﻣــﺎ ﻳﻟﻗــﻰ ﻫــﺆﻻء اﻻﻤ ـﺮاء ﺑﻌــﺾ اﻠﺘﻀــﻴﻴﻖ
ٔ
ٔ
ﻋﻟــﻴﻬﻢ ﻤﺜﻟﻣــﺎ ﺣــﺪث ﻓــﻲ ﻋﻬ ــﺪ اﻻﺸــﺮف ﺸ ــﻌﺒﺎن ﺑ ــﻦ ﺣﺳــﻴﻦ ﻋﻨ ــﺪﻤﺎ اراد
ٔ
ٔ
اﻠﺨﺮوج إﻠﻰ اﻠﺤﺞ ﺧﺷﻲ ﺗﺮك إﺧﻮﺗﻪ واﺑﻨﺎء ﻋﻣﻮﻤﺘﻪ ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ ﻓﺎﻤﺮ ﺑﺈرﺴﺎﻠﻬﻢ
ﺠﻣﻴﻌﺎ إﻠﻰ اﻠﻛﺮك وﺣﺒﺳﻬﻢ ﻫﻨﺎك ﺑﻨﺳﺎﺋﻬﻢ ٔواﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،وﻜﺎن اﻠﻮﻘﺖ ً
ﺸﺘﺎء
ٔ ٔ
ً ٔ
ـﺎردا ﻓﺘــﺎﻠﻢ اﻠﻨــﺎس ﻤــﻦ إﺧ ـﺮاﺠﻬﻢ ﻋﻟــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻠﺼــﻮرة ﻓــﻲ ﺣــﻴﻦ اﻧــﻪ اﺑﻗــﻰ
ﺑـ

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٨٦

اﻟﻤﻠﻒ

اﻟﺨﻮﻧﺪات ﺑﻨﺎت اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ
ًٔ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
راﻳﻨﺎ ان اوﻻد اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ )اﻻﺴﻴﺎد( ﻓﻗﺪ ﺗﻮاﻓﺮت ﻧﺳﺒﻴﺎ اﺧﺒﺎرﻫﻢ ﻓﻲ
ٔ
ٔ ٔ
اﻠﻣﺼﺎدر اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ﺴﻮاء ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ اﻻول او اﻠﺜﺎﻧﻲ ،اﻤﺎ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺨﻮﻧﺪات ﺑﻨﺎت اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﻓﻗﺪ اﺠﻣﻟﺖ اﺧﺒﺎرﻫﻢ ،وﻠﻢ ﺗﺎت اﺧﺒﺎرﻫﻢ ﻓﻲ
اﻠﻣﺼﺎدر إﻻ ﺑﻌﺒﺎرات ﻤﺨﺘﺼﺮة ﺻﻐﻴﺮة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻول ،وﻫﺬﻩ اﻻﺧﺒﺎر ﺗﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺴﻟﻄﺎن وﻤﻦ ﺗﺮﻜﻬﻢ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻤﻦ اﻻﺑﻨﺎء،ﻓﻴﻌﺪد اﻻﺑﻨﺎء اﻠﺬﻜﻮر وﺗﺟﻣﻞ اﺧﺒﺎر اﻹﻧﺎث ﻜـﻗﻮﻠﻬﻢ وﺗﺮك
ٔ
ٔ
ٔ
"ﺴﺒﻊ ﺑﻨﺎت" او "ﺴﺖ ﺑﻨﺎت" ،او ﻠﺮﺑﻣﺎ ﺠﺎءت ﻋﻨﻬﻢ ﻧﺼﻮص اﺧﺮى ﻋﻟﻰ
ﺴﺒﻴﻞ اﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺘﺮﺠﻣﺔ ﺴﻟﻄﺎن ﻤﺎ وذﻠﻚ ﻤﺜﻞ اﻠﺨﺒﺮ اﻠﺬي ذﻜﺮ ﻋﻦ
ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻘﻼوون ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺗﺮﺠﻣﺘﻪ ﻓﺬﻜﺮ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي اﻧﻪ "ﺠﻬﺰ
ٔ
ٔ
إﺣﺪى ﻋﺷﺮة إﺑﻨﺔ ﻠﻪ ﺑﺎﻠﺟﻬﺎز اﻠﻌﻈﻴﻢ ،ﻓﻛﺎن اﻘﻟﻬﻦ ﺠﻬﺎزا ﺑﺜﻣﺎﻧﻣﺎﺋﺔ اﻠﻒ
ٔ
ٔ
دﻳﻨﺎر" وﻘﻮﻠﻪ ٔا ً
ﻳﻀﺎ "وزوﺠﻬﻦ ﻤﻦ ﻤﻣﺎﻠﻴﻛﻪ ﻤﺜﻞ اﻻﻤﻴﺮ ﻘﻮﺻﻮن واﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﺷﺘﺎك واﻻﻤﻴﺮ اﻠﻄﻨﺒﻐﺎ اﻠﻣﺎردﻳﻨﻲ ،واﻻﻤﻴﺮ ﻃﻐﺎي ﺗﻣﺮ ،واﻻﻤﻴﺮ ﻋﻣﺮ ﺑﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻨﺎﺋﺐ وﻏﻴﺮﻫﻢ" ورﺑﻣﺎ ﺠﺎء ذﻜﺮ اﺧﺒﺎرﻫﻢ ﻤﻦ ﻘﺒﻴﻞ اﻻﻋﻼم ﺑﻮﻓﺎة اﺣﺪ
ٔ
اﻠﺨﻮﻧﺪات ﻤﻦ ﺑﻨﺎت اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ،وﺠﺎءت ﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺒﺎر ﺑﻮﻓﺮة ﻓﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺼﺎدر اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻧﻬﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ اﻠﺜﺎﻧﻲ اﻜـﺜﺮ ﻤﻨﻬﺎ
ٔ
ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻻول.
ٔ
ٔ
وﻤﻦ ﻧﺎﻓﻟﺔ اﻠﻗﻮل ان ﻧﺬﻜﺮ اﻧﻪ رﺑﻣﺎ ﻜﺎن ﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻠﺘﺼﺮﻳﺢ
ٔ
ٔ
ﺑﺎﺧﺒﺎر اﻠﺨﻮﻧﺪات ﺑﻨﺎت اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ راﺠﻌﺎ ﻠﻣﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻟﻪ اﻠﻣﺮاة ﻤﻦ
ﻤﻛﺎﻧﺔ ﻋﺰﻳﺰة ﻓﻼ ﻳﺼﺮح ﺑﺎﺴﻣﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻜﺎن ﻳﺬﻜﺮ ﻋﻦ إﺣﺪاﻫﻦ ﺸﺊ
ﻳﻗﺎل ﻓﻲ وﺻﻔﻬﻦ اﻠﺳﻴﺪة "اﻠﻣﺼﻮﻧﺔ اﻠﻣﺤﺟﺒﺔ ذات اﻠﻣﻗﺎم اﻠﺮﻓﻴﻊ" إﻠﻰ
ٔ
ٓ
اﺧﺮﻩ ﻤﻦ اﻻوﺻﺎف اﻠﺘﻲ ﺗﺪﻠﻨﺎ ﻋﻟﻰ ﻤﺪى ﻘﺪرﻫﻦ واﺣﺘﺮاﻤﻬﻦ ﻓﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ ،وﻫﺬا اﻳﻀﺎ ﻳﺪل ﻋﻟﻰ ان اﺧﺒﺎر اﻠﻣﺮاة ﻠﻢ ﺗﻛﻦ ﻤﺎدة ﻠﻟﺘﺪاول
ٔ
إﻻ ﻓﻲ اﻠﻗﻟﻴﻞ اﻠﻨﺎدر او إذا وﺠﺪ ﺧﺒﺮ ﻻﺑﺪ ﻤﻦ ذﻜﺮﻩ وﻻ ﻳﻣﻛﻦ ﺗﺟﺎﻫﻟﻪ
ٔ
ﻤﺜﻞ اﻠﺤﻮادث اﻠﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺴﻴﺮ اﻻﺣﺪاث اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜـﻗﻴﺎم ﺧﻮﻧﺪ ﺑﺮﻜﺔ
ٔ
ٔ
ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن وإﻋﺪادﻩ ﻠﻟﺳﻟﻄﻨﺔ ،وان ﻳﻛﻮن ﻹﺣﺪاﻫﻦ ﻋﻣﻞ
ٔ
إﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎرز ﻓﻴﻗﻮم اﻠﻣﺆرﺧﻮن ﺑﺬﻜﺮ اﺧﺒﺎرﻫﻦ دون اﻠﺘﺮدد ﻓﻲ ذﻠﻚ
ٔ
واﻻﻤﺜﻟﺔ ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ ﻜـﺜﻴﺮة.
ﻫﺬا وﻘﺪ ﺗﺮك ٔاﻻﺸﺮف ﺧﻟﻴﻞ ﺑﻦ ﻘﻼوون اﺑﻨﺘﻴﻦ ،وﻠﻢ ﻳﺘﺮك ً
وﻠﺪا
ٔ
ٔ
ذﻜ ًﺮا وﻠﻢ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻟﻰ اﻳﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻠﺒﻨﺘﻴﻦ اﻤﺎ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ
ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻘﻼوون ﻓﻛﺎن ﻠﻪ ﻤﻦ اﻠﺒﻨﺎت إﺣﺪى ﻋﺷﺮة إﺑﻨﺔ ،ﺗﻮﻓﻲ وﻤﻨﻬﻦ
ﺴﺒﻊ ﺑﻨﺎت ﻋﻟﻰ ﻘﻴﺪ اﻠﺤﻴﺎة وذﻜﺮ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي ﻤﻨﻬﻦ دون اﻠﺘﺼﺮﻳﺢ
ٔ
ٔ
ﺑﺎﺴﻣﺎﺋﻬﻦ ﺧﻮﻧﺪ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﺎم ٧٤٥ﻫـ١٣٤٤/م وﻫﻲ زوﺠﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﻃﺎز
ً ٔ
وﻘﺎل ٔاﻧﻬﺎ "ﺗﺮﻜﺖ ً
ﻋﻈﻴﻣﺎ ،اﺑﻴﻊ ﻤﻮﺠﻮدﻫﺎ ﺑﺒﺎب اﻠﻗﻟﺔ ﻤﻦ اﻠﻗﻟﻌﺔ
ﻤﺎﻻ
ٔ
ﺑﺨﻣﺳﻣﺎﺋﺔ اﻠﻒ درﻫﻢ" ،وﺗﻮﻓﻴﺖ ﻠﻟﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ اﺑﻨﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺨﻮﻧﺪ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اوﻻدﻩ ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ واﻤﺮ ﻧﺎﺋﺐ اﻠﻐﻴﺒﺔ وﻏﻴﺮﻩ ﻤﻦ اﻻﻤﺮاء ان ﻳﻄﻟﻌﻮا ﻓﻲ ﻜﻞ ﻳﻮم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ﺴـﺎﻋﺔ إﻠـﻰ اﻠﻗﻟﻌـﺔ وﻳﺨـﺮج اﻻﺴـﻴﺎد اوﻻد اﻻﺸـﺮف ﺸـﻌﺒﺎن واﻜﺒـﺮﻫﻢ اﻻﻤﻴــﺮ
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻲ ﺑﻦ ﺸﻌﺒﺎن ﻓﻴﻗﻮم اﻻﻤـﺮاء ﺑﺘﻗﺒﻴـﻞ اﻳـﺪﻳﻬﻢ وﻳﺟﻟﺳـﻮن ﺴـﺎﻋﺔ ﺛـﻢ ﻳﻌـﻮد
ٔ
ٔ
ﻜــﻞ إﻠــﻰ ﻤﺤﻟــﻪ وﺑﻌــﺪﻤﺎ ﺧــﺮج اﻻﻤ ـﺮاء ﻤــﻊ اﻻﺸــﺮف ﺸــﻌﺒﺎن ،ﻘــﺎﻠﻮا ﺑﻌﺰﻠــﻪ
وﺗﻮﻠﻴــﺔ اﺑﻨــﻪ اﻠﻣﻨﺼــﻮر ﻋﻟــﻲ ،ﻋــﺎد اﻻﺴــﻴﺎد ﻤــﻦ ذرﻳــﺔ اﻠﻨﺎﺻــﺮ ﻤﺤﻣــﺪ ﻤــﺮة
ٔاﺧــﺮى إﻠــﻰ ﻘﻟﻌــﺔ اﻠﺟﺒــﻞ ،وﻜــﺎن ٔاﻻﺸــﺮف ٔاﺧــﺮج ﻤــﻨﻬﻢ اﻠﻣﻟــﻚ اﻠﻣﻨﺼــﻮر
ٔ
ٔ
ﻤﺤﻣـﺪ ﺑــﻦ ﺣـﺎﺠﻲ ﺑــﻦ اﻠﻨﺎﺻـﺮ ﻤﺤﻣــﺪ ،واوﻻد اﻠﻨﺎﺻـﺮ ﺣﺳــﻦ وﻫـﻢ اﺣﻣــﺪ
وﻘﺎﺴــﻢ وﻋﻟ ــﻲ وإﺴ ــﻛﻨﺪر وﻤﻮﺴ ــﻰ وإﺴ ــﻣﺎﻋﻴﻞ وﻳﻮﺴ ــﻒ وﻳﺤ ــﻲ وﺸ ــﻌﺒﺎن
ٔ
ٓ
ٔ
وﻤﺤﻣـﺪ ،واوﻻد ﺣﺳــﻴﻦ ﺑــﻦ اﻠﻨﺎﺻـﺮ ﻤﺤﻣــﺪ وﻫــﻢ اﻧـﻮك واﺣﻣــﺪ وإﺑـﺮاﻫﻴﻢ
ٔ
وﺠﺎﻧﺒﻚ وﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﺼﺎﻠﺢ ﺻﺎﻠﺢ ﺑﻦ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ،وﻘﺎﺴـﻢ اﺑـﻦ اﻤﻴـﺮ
ٔ
ﻋﻟﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺴﻒ ،ﻋﺎدوا ﺑﺤﺮﻳﻣﻬﻢ واوﻻدﻫـﻢ إﻠـﻰ ﻘﻟﻌـﺔ اﻠﺟﺒـﻞ ﻠـﻴﻼ وﻧﺰﻠـﻮا
ﺑﺪورﻫﻢ ﻜﻣﺎ ﻜﺎﻧﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻦ ﻘﺒﻞ.
ٔ
وﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻜﺎن اﺑﻨﺎء اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘﻮق ﻫﻢ
ٔ
ٔ ٔ
اول اﻻﺴﻴﺎد ﻓﻲ ذﻠﻚ اﻠﻌﺼﺮ ،ﻓﻛﺎن ﻠﻪ ﺧﻣﺳﺔ اﺑﻨﺎء ﺗﻮﻓﻲ اﺛﻨﺎن ﻤﻨﻬﻢ ﻓﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻫﻣﺎ ،اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻠﺪ واﺑﻮﻩ ﻤﺎزال ﻓﻲ اﻻﺗﺎﺑﻛﻴﺔ
ٔ
ٔ
ﻋﺎم ٧٨٢ﻫـ١٣٨٠/م ،واﻏﺪق ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺳﻟﻄﺎن -اﻠﺬي ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻠﻪ ﻤﻦ اﻻﻤﺮ
ٔ
ٔ
ﺸﺊ – اﻠﻌﻄﺎﻳﺎ ﻓﺎﻋﻄﺎﻩ إﻘﻄﺎع اﻻﻤﻴﺮ ﺑﺮﻜﺔ وﻫﻮ اﺑﻦ ﺸﻬﺮ واﺣﺪ ،وزاد
ٔ
ٔ
ﻓﺎﻋﻄﺎﻩ إﻘﻄﺎﻋﺎت اﺧﺮى ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺴﻢ دﻳﻮان اﻠﻣﻔﺮد ،ﻤﺮض
ٔ
ٔ
ٔ
ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺪاء اﺻﺎب ﻘﺪﻤﻴﻪ ﻓﺎﻋﻴﺎ اﻻﻃﺒﺎء وﻤﺎت ﻋﺎم
ٔ ٔ
٧٩٧ﻫـ١٣٩٤/م وﻫﻮ اﻜﺒﺮ اﺑﻨﺎء اﻠﺳﻟﻄﺎن ،ودﻓﻦ ﻓﻲ اﻠﺘﺮﺑﺔ اﻠﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
ً ٔ
ٔ
ﺸﺪﻳﺪا ،واﻻﻤﻴﺮ ﺸﻌﺒﺎن ﺑﻦ
ﺑﺒﻴﻦ اﻠﻗﺼﺮﻳﻦ ،وﺣﺰن ﻋﻟﻴﻪ اﺑﻮﻩ ﺣﺰ ًﻧﺎ
اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺗﻮﻓﻲ وﻫﻮ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ ﻋﺎم ٧٩٩ﻫـ١٣٩٦/م ،وﺗﻮﻓﻲ اﻠﻈﺎﻫﺮ
ٔ ٔ
ﺑﺮﻘﻮق وﺗﺮك ﺛﻼﺛﺔ ﻤﻦ اﻻوﻻد اﻜﺒﺮﻫﻢ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮج اﻠﺬي ﻘﻟﺪ اﻠﺳﻟﻄﺔ ﻤﻦ
ٔ
ٔ
ﺑﻌﺪﻩ ،واﻠﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ واﺧﺎﻫﻢ اﻠﺜﺎﻠﺚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ واﻻﺧﻴﺮﻳﻦ ﻤﺎﺗﺎ ﻓﻲ
ﻋﻬﺪ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮج ﺑﺎﻠﻄﺮﻳﻗﺔ اﻠﺘﻲ ذﻜﺮﻧﺎ ﻤﻦ ﻘﺒﻞ.
ٔ
ٔ
ٔ
اﻧﺟﺐ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف ﺑﺮﺴﺒﺎي ﺛﻼﺛﺔ اوﻻد ،ﺗﻮﻓﻲ واﺣﺪ ﻤﻨﻬﻢ
ٔ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻫﻮ اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺑﺮﺴﺒﺎي ،وﻘﺪ ﺗﺮﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة
ٔ
ٔ
واﻠﺪﻩ إﻠﻰ اﻤﻴﺮ ﻤﺌﺔ وﻤﻗﺪم اﻠﻒ وﻜﺎن اﻠﻗﺎﺿﻲ ﺠﻼل اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ زﻫﺮ
ٔ
ً
ﻠﻼﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ً
اﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺎ ،ﻓﻗﺪ ﻜﺎن
رواﺠﺎ
ﻳﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻘﻴﻌﻪ وﻜﺎن
ٔ
اﻠﻣﺮﺸﺢ ﻠﻟﺳﻟﻄﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﺑﻴﻪ وﻜـﺜﻴ ًﺮا ﻤﺎ ﺧﺮج ﻠﻟﺼﻴﺪ ،وﻜﺳﺮ اﻠﺨﻟﻴﺞ وﻓﺘﺢ
ٔ
اﻠﺳﺪ ،وﻤﺎرس ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻣﻬﺎم اﻠﺘﻲ ﺗﻨﺎط ﺑﻌﻣﻞ اﺑﻦ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻ ﻜﺒﺮ
ٔ
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ،ﺗﻮﻓﻲ اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم
ٔ ٔ
٨٣٣ﻫـ١٤٢٩/م ودﻓﻦ ﺑﻣﺪرﺴﺔ اﺑﻴﻪ اﻻﺸﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻠﻌﻨﺒﺮﻳﻦ ﺑﺎﻠﻗﺎﻫﺮة.
ٔ ٔ
ٔ
اﻤﺎ اﻻﺑﻦ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻠﻟﻈﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣﻖ ﻓﻬﻮ اﻻﻤﻴﺮ اﺣﻣﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم
ٔ
٨٥٣ﻫـ١٤٤٩/م ﻋﻦ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻮات واﻤﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺸﺎﻩ زادﻩ ﺑﻨﺖ ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﻼد اﻠﺮوم ،وﻜﺬﻠﻚ ﺗﻮﻓﻲ ﻠﻟﻈﺎﻫﺮ ﺛﻼﺛﺔ ذﻜﻮر ﺻﻐﺎر اﻠﺳﻦ ﻏﻴﺮ ﻤﻦ
ٓ
ٔ
ﺴﺒﻗﺖ اﻹﺸﺎرة إﻠﻴﻬﻣﺎ .وﻜﺎن ﻠﻼﺸﺮف إﻳﻨﺎل اﻠﻌﻼﺋﻲ وﻠﺪ اﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻠﻣﺆﻳﺪ
ٔ
ٔ
ٔ
اﺣﻣﺪ ،وﻫﻮ اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ،وﻘﺪ ﺣﻣﻞ ﻤﻊ اﻠﻣﺆﻳﺪ اﺣﻣﺪ إﻠﻰ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ﺴﺟﻦ اﻻﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ ،وﻜﺎن اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﺑﻴﻪ اﻤﻴﺮ
ٔ
ﻤﺌﺔ وﻤﻗﺪم اﻠﻒ ،وﺻﻒ ﺑﺎﻠﻌﻗﻞ واﻠﺤﺷﻣﺔ واﻠﺮﯪﺴﺔ ،ﻇﻞ ﺑﺳﺟﻦ
ٔ
اﻻﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم ٨٦٦ﻫـ١٤٦١/م وﻧﻗﻞ ﺠﺜﻣﺎﻧﻪ إﻠﻰ اﻠﻗﺎﻫﺮة
ٔ
ٔ
ودﻓﻦ ﻋﻟﻰ اﺑﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻗﺒﺮﺗﻪ .ﻫﺬا وﻘﺪ اﺸﺎرت ﺑﻌﺾ اﻠﻣﺼﺎدر إﻠﻰ اﺑﻦ
ﻠﻟﺳﻟﻄﺎن اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺧﺷﻗﺪم اﻠﺮوﻤﻲ ﻠﻗﺒﻪ اﺑﻦ إﻳﺎس ﺑﺳﻴﺪي ﻤﻨﺼﻮر وﻜﺎن
ٔ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ﻤﻨﺼﻮر ﻳﺼﻌﺪ إﻠﻰ اﻠﻗﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻻﺸﺮف إﻳﻨﺎل ﻠﺘﻬﻨﺌﺔ اﻠﺳﻟﻄﺎن
ﺑﺎﻠﻌﻴﺪ ،وﻜﺎن اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻳﻗﺎﺑﻟﻪ ﺑﺒﺷﺎﺸﺔ وﻳﺟﻟﺳﻪ ﻤﻌﻪ ﻋﻟﻰ اﻠﻛﺮﺴﻲ ،وﺑﻟﻎ
ٔ
ﻋﻣﺮﻩ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻻﺸﺮف إﻳﻨﺎل دون اﻠﻌﺷﺮ ﺴﻨﻮات.

ٔ
ٔ
اﻤﺎ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف ﻘﺎﻳﺘﺒﺎي ﻓﻗﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻠﺪ وﻫﻮ
ٔ ٔ
ٔ ٔ
اﻻﻤﻴﺮ اﺣﻣﺪ وﻫﻮ اول اوﻻدﻩ ،وﻜﺎﻧﺖ واﻠﺪﺗﻪ ﺑﻨﺖ اﻠﻌﻼء ﻋﻟﻲ ﺑﻦ ﺧﺎص
ٔ
ٔ
ﺑﻚ ،واﻃﻟﻖ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﺧﻮﻧﺪ اﻠﺨﺎﺻﺒﻛﻴﺔ ،ﺗﻮﻓﻲ وﻠﻪ ﻤﻦ اﻠﻌﻣﺮ ارﺑﻊ ﺴﻨﻮات.
ٔ
ٓ
واﺧﺮ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف ﻘﺎﻧﺼﻮﻩ اﻠﻐﻮري ﻜﺎن ﻠﻪ ﺛﻼﺛﺔ
ٔ
اوﻻد ذﻜﻮر ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﺑﻨﻪ اﻠﻣﻗﺮ اﻠﻨﺎﺻﺮي ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ وﻻﻩ
واﻠﺪﻩ ﺸﺎدﻳﺔ اﻠﺷﺮاب ﺧﺎﻧﺎة" ،ﻜﺎن ً
ﺸﺎﺑﺎ ﺠﻣﻴﻞ اﻠﺼﻮرة ﻤﻟﻴﺢ اﻠﺷﻛﻞ
ٔ
ﺑﻬﻲ اﻠﻣﻨﻈﺮ" ﺗﻮﻓﻲ وﻠﻪ ﻤﻦ اﻠﻌﻣﺮ ﺛﻼث ﻋﺷﺮة ﺴﻨﺔ وﺻﻟﻰ ﻋﻟﻴﻪ اﻻﻤﺮاء
ٔ
واﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﺟﻣﻌﺔ وﺣﻣﻞ إﻠﻰ ﻤﺪرﺴﺔ اﺑﻴﻪ ﻓﺪﻓﻦ داﺧﻞ اﻠﻗﺒﺔ ،وﻜﺎﻧﺖ
ً ٔ
ﻠﻪ ﺠﻨﺎزة ﺣﺎﻓﻟﺔ وﺗﺮك ٔاﻻﺸﺮف ﻘﺎﻧﺼﻮﻩ اﻠﻐﻮري ً
واﺣﺪا واﻃﻟﻖ ﻋﻟﻴﻪ
وﻠﺪا
ٔ
ٔ
ﻤﺤﻣﺪ اﻳﻀﺎ وﻇﻞ ﻤﺤﻣﺪ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻻﺸﺮف ﻓﻲ ﻤﻮﻘﻌﺔ ﻤﺮج داﺑﻖ
ٔ
ٔ
إﻠﻰ ان اﺴﺘﻮﻠﻰ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺴﻟﻴﻢ ﻋﻟﻰ ﻤﺼﺮ ﻓﺎﺧﺬﻩ ﻤﻌﻪ إﻠﻰ إﺴﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ
ﺑﻼد اﻠﺮوم.

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٨٧

اﻟﻤﻠﻒ

ﺍﳌﺼﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ

ٔ
ٔ
ﻤ ــﻦ اﻠﻣﻌ ــﺮوف ان اﻠﻣﻣﺎﻠﻴ ــﻚ ﻋﺎﺸ ــﻮا ﻃﺒﻗ ــﺔ ارﺴ ــﺘﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻳﺤﻛﻣ ــﻮن
ٔ
ٔ
اﻠــﺒﻼد وﻳﺘﻣﺘﻌــﻮن ﺑــﺎﻠﺟﺰء اﻻ ﻜﺒــﺮ ﻤــﻦ ﺧﻴﺮاﺗﻬــﺎ دون ان ﻳﺤــﺎوﻠﻮا اﻹﻤﺘ ـﺰاج
ٔ
ﺑﺎﻫﻟﻬ ــﺎ ،ﻓﻟ ــﻢ ﻳﺘﺰوﺠ ــﻮا ﻤ ــﻨﻬﻢ واﺧﺘ ــﺎروا زوﺠ ــﺎﺗﻬﻢ وﺠ ــﻮارﻳﻬﻢ ﻤ ــﻦ ﺑﻨ ــﺎت
ٔ
ٔ
ﺠﻨﺳـﻬﻢ اﻠﻼﺗـﻲ ﺠﻟــﺒﻬﻦ اﻠﺘﺟـﺎر ،وﻻ ﺸــﻚ ان ﻋـﺪم اﻠﺘﻗــﺎرب ﻤـﻦ اﻻﻫﻟــﻴﻦ
ٔ
ﺑﻬﺬﻩ اﻠﻄﺮﻳﻗﺔ اوﺠﺪ ﻓﺟﻮة ﻋﻣﻴﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﺤﺎﻜﻢ واﻠﻣﺤﻛﻮم ،ﺑﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ
اﻠﻄﺒﻗﺔ اﻠﺤﺎﻜﻣﺔ ﻤﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ،واﻠﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼﺮي ،وﻤﻦ
ٔ
ﺸــﺪة ﻤﺤﺎﻓﻈــﺔ اﻠﺳــﻼﻃﻴﻦ ﻋﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻠﻮﺿــﻊ رﺴــﻣﻮا ﻠﻟﻗﻀــﺎة واﻠﺷــﻬﻮد اﻻ
ﻳﻌﻗـﺪوا ﻘـﺮان ﻤﻣﻟـﻮك ﻤـﻦ ﻤﻣﺎﻠﻴـﻚ اﻠﺳـﻟﻄﺎن إﻻ ﺑﺈذﻧـﻪ ،وﺸـﺪدوا اﻠﻌﻗﻮﺑــﺔ
واﻠﺘﺤﺬﻳﺮ ﻠﻟﻨﺎس ﻤﻦ اﻧﺘﻗﺎل ﻤﻣﻟﻮك ﻤﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻠﺒﻴـﻊ إﻠـﻰ
ٔ
ٔ
ﻜﺎﺗﺐ او ﻋﺎﻤﻲ ،ﻏﻴﺮ ان ﻫﺬا اﻠﻨﻈﺎم ﺣـﺪث ﺑـﻪ ﺑﻌـﺾ اﻠﺨﻟـﻞ وﺧﺎﺻـﺔ ﻤـﻊ
ﻃــﻮل اﻠﻔﺘــﺮة اﻠﺘــﻲ ﻋ ــﺎش ﻓﻴﻬــﺎ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ﺑــﻴﻦ اﻠﻨ ــﺎس ﺑﻌــﺪﻤﺎ ﺴ ــﻣﺢ ﻠﻬــﻢ
اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺑﺮﻘﻮق ﺑﺎﻠﺳـﻛﻨﻰ ﺑﺎﻠﻗـﺎﻫﺮة وﻧـﺰوﻠﻬﻢ ﻤـﻦ اﻠﻄﺒـﺎق "وﻧﻛﺤـﻮا ﻧﺳـﺎء
اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ".
ٔ
وﻤــﻦ ﻫﻨــﺎ ﺠــﺎءت اﻫﻣﻴــﺔ اﻠﻣﺼــﺎﻫﺮة ﺑﺎﻠﻨﺳــﺒﺔ ﻠﺳــﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ
ٔ
واﻻﻤـﺮاء ﻋﻟـﻰ ﺣـﺪ ﺴـﻮاء ،ﻓﻨﺟـﺪ اﻠﺳـﻼﻃﻴﻦ ﻳﺤﺮﺻـﻮن ﻋﻟـﻰ ﺗـﺰوﻳﺞ ﺑﻨــﺎﺗﻬﻢ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻤـﻦ اﻜـﺎﺑﺮ اﻻﻤـﺮاء ﻓـﻲ دوﻠﻬـﻢ وﻳﺨﺘــﺎرون ﻻﺑﻨـﺎﺋﻬﻢ زوﺠـﺎت ﻤـﻦ ﺑﻨـﺎت اﻤـﺮاء
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ،ﻓﻗـﺎم اﻠﺳـﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻـﺮ ﻤﺤﻣـﺪ اﺑـﻦ ﻘـﻼوون ﺑﺘـﺰوﻳﺞ ﺑﻨﺎﺗـﻪ ﻤـﻦ
ٔ
ٔ
ﻤﻣﺎﻠﻴﻛﻪ واﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،وﺗﻌﺪى اﻻﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻠﺳﺮارﻳﻪ وﺠﻮارﻳﻪ ﻓﻗﺪ ﺣـﺮص ﻋﻟـﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
زواﺠﻬﻦ ﻤﻦ اﻤﺮاﺋﻪ واﺧﺼﺎﺋﻪ ،واﻏﻟﺐ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺼﺎﻫﺮات اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻗﻮم
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑ ــﻴﻦ اﻻﻤـ ـﺮاء وﺑﻨ ــﺎت اﻠﺳ ــﻼﻃﻴﻦ او اﻠﻌﻛ ــﺲ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﻧﺎﺗﺟ ــﺔ ﻋ ــﻦ اﺴ ــﺒﺎب
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺎﻠﺳﻟﻄﺎن ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﻗﻮي ﺑﻣﺼﺎﻫﺮة ﻫﺆﻻء اﻻﻤﺮاء ،او اﻧﻪ ﻳﺨﺷـﻰ
ً
ﻏﺎﺋﻟﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﺘﻛـﻮن اﻠﻣﺼـﺎﻫﺮة ﺴـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺪم ﺧﺮوﺠـﻪ ﻋﻟـﻰ اﻠﺳـﻟﻄﺎن،
وﺠ ــﺎءت ﺑﻌ ــﺾ اﻠﻨﺼ ــﻮص ﺗﺆﻜ ــﺪ ﻋﻟ ــﻰ ﻤﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬا اﻠﻣﻌﻨ ــﻰ ،ﻋﻨ ــﺪﻤﺎ ﻋﻗ ــﺪ
ٔ
ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮج ﻠﻼﻤﻴﺮ ﺴﻮدون اﻠﺤﻣـﺰاوي ﻋﻟـﻰ اﺧﺘـﻪ ﺧﻮﻧـﺪ زﻳﻨـﺐ
ٔ
ٔ
ﺑﻨــﺖ اﻠﻈــﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘــﻮق وﻋﻣﺮﻫــﺎ ﺛﻣــﺎﻧﻲ ﺴــﻨﻮات ،ﻓﺎﺻــﺒﺢ اﺧــﻮات اﻠﺳــﻟﻄﺎن
ٔ
اﻠﺜﻼث "ﻜﻞ واﺣﺪة ﻤﻊ ٔاﻤﻴﺮ ﻤﻦ ٔاﻤﺮاﺋﻪ ،ﻓﺨﻮﻧﺪ ﺴﺎرة زوﺠﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﻧـﻮروز
ٔ
اﻠﺤﺎﻓﻈﻲ وﺧﻮﻧﺪ ﺑﻴﺮم زوﺠﺔ اﻻﻤﻴﺮ إﻳﻨﺎل ﺑﺎي ﺑـﻦ ﻘﺟﻣـﺎس وﺧﻮﻧـﺪ زﻳﻨـﺐ
ٔ
وﻫﻲ اﺻﻐﺮﻫﻦ ﻋﻟﻰ ﺴﻮدون اﻠﺤﻣﺰاوي" ﻓﺒﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ﺻﻐﺮ ﺴـﻦ اﻠﻌـﺮوس
ٔ
ٔ
إﻻ ان اﻠﻣﺼﻟﺤﺔ اﻘﺘﻀﺖ ذﻠﻚ ،وﺣﺪث اﻤﺮ ﻤﺷﺎﺑﻪ ﻤـﻊ اﺑﻨـﺔ اﻠﻨﺎﺻـﺮ ﻓـﺮج
ٔ
ٔ
ﻧﻔﺳـﻪ وﻫــﻲ ﺧﻮﻧــﺪ ﺴــﺘﻴﺘﻪ زوج اﻻﻤﻴــﺮ ﺑﻛـﺘﻣـﺮ ﺠﻟــﻖ ﺗﺰوﺠﻬــﺎ اﻻﻤﻴــﺮ وﻤــﺎت
ٔ
ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺘﺰوﺠﺖ ﺑﻌﺪﻩ اﻻﻤﻴﺮ ﺻﺎرم اﻠﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺑﻦ اﻠﻣﺆﻳﺪ ﺸﻴﺦ "ودﺧﻞ
ٔ
ٔ
ﺑﻬﺎ ﻓﻮﺠﺪﻫﺎ ﺑﻛ ًﺮا" وﻫﺬا دﻻﻠﺔ ﻋﻟﻰ ان اﻠﺰﻳﺟﺔ اﻻوﻠﻰ ﻠﻬﺬﻩ اﻠﺨﻮﻧﺪ ﻠﻢ ﺗﻛﻦ
ٔ
ٔ
إﻻ ﻤﻦ ﻘﺒﻴﻞ اﻠﺰﻳﺟﺎت اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ واﻤﺮاﺋﻬﻢ ،اﻤﺎ اﻠﺳﻟﻄﺎن
ٔ
اﻠﻣﺆﻳـﺪ ﺸــﻴﺦ ﻓﻗــﺪ زوج اﺑﻨـﺔ ﻠــﻪ ﻋﻣﺮﻫــﺎ ﻳﻨــﺎﻫﺰ اﻠﺘﺳـﻊ ﺴــﻨﻮات ﻓﻗــﻂ ﻠﻼﻤﻴــﺮ
ٔ
"ﻃﻮﻏـﺎن اﻠــﺪوادار ﻠﻣﺼــﻟﺤﺔ راﻫــﺎ ﻤﻮﻻﻧــﺎ اﻠﻣﺆﻳـﺪ" ،واﻠــﻨﺺ ﻫﻨــﺎ ﻏﻨــﻲ ﻋــﻦ
اﻠﺘﻌﻟﻴﻖ.
ﻏﻴﺮ ٔاﻧﻨﺎ ﺴﻨﺟﺪ ٔان ٔاﻻﻤـﻮر اﺧﺘﻟﻔـﺖ ﻧﺳ ً
ـﺒﻴﺎ ﻤـﻊ ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس ﻓﺳـﻨﺮى
ٔ
ٔ
ﺧــﻼل اﻠﺳ ــﻄﻮر اﻠﻗﺎدﻤــﺔ ﻜﻴ ــﻒ ان اﻠــﺒﻌﺾ ﻤ ــﻨﻬﻢ ﺻــﺎﻫﺮ اﻓـ ـﺮاد اﻠﺷ ــﻌﺐ
ٔ
اﻠﻣﺼﺮي وﻳﻈﻬﺮ ذﻠﻚ ﻓﻲ اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﻤﺜﻞ ﺴﻮف ﻧﺳﻮﻘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﻣﻀﻣﺎر.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ٔ
اﻠﺘﻨﻛﺰﻳﺔ اﺑﻨﺘﻪ ﻤﻦ زوﺠﺘﻪ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﺗﻨﻛﺰ ﻧﺎﺋﺐ اﻠﺷﺎم ﻋﺎم
ٔ
٨٠٣ﻫـ١٤٠٠/م وﻜﺎﻧﺖ ﻤﺘﺰوﺠﺔ ﻤﻦ اﻻﻤﻴﺮ ﺗﻨﻛﺰ ﺑﻐﺎ ﻫﺬا وﻘﺪ ﺻﺮح اﺑﻦ
ﺣﺟﺮ اﻠﻌﺳﻗﻼﻧﻲ وﻤﻌﻪ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺮة ﺑﺎﺴﻢ ﺧﻮﻧﺪ ﻋﺎﺋﺷﺔ اﺑﻨﺔ
اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ واﻠﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﺨﻮﻧﺪ اﻠﻗﺮدﻤﻴﺔ ،واﻠﺘﻲ ﻜﺎن ﻳﻀﺮب اﻠﻣﺜﻞ
ٔ
ٔ
"ﺑﻛـﺜﺮة اﻤﻮاﻠﻬﺎ ﻓﻟﻢ ﺗﺰل ﺗﺳﻌﻰ ﻓﻲ إﺗﻼﻓﻬﺎ إﻠﻰ ان ﻤﺎﺗﺖ ﻋﻟﻰ ﻤﺨﺪة ﻤﻦ
ٔ
ٔ
ﻠﻴﻒ" ﻋﺎم ٧٩٨ﻫـ١٣٩٥/م وﻠﻢ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻟﻰ اﻳﺔ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت اﺧﺮى ﺗﻔﻴﺪﻧﺎ ﻓﻲ
اﻠﺘﻌﺮف ﻋﻟﻰ ﺑﻗﻴﺔ ﺑﻨﺎت اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻘﻼوون.
ٔ
وﻤﻦ ﺣﻔﻴﺪات اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ اﺑﻦ ﻘﻼوون ﺑﻨﺎت اﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﺟﺪ ﺣﺳﻴﻦ ﺑﻦ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺧﻮﻧﺪ ﺴﺎرة زوﺠﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﻤﻨﻛﻟﻲ ﺑﻐﺎ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺷﻣﺳﻲ اﻻﺗﺎﺑﻚ ،وﻜﺬﻠﻚ ﺧﻮﻧﺪ ﺸﻗﺮاء اﺑﻨﺔ اﻻﻤﺟﺪ ﺣﺳﻴﻦ واﺧﺖ
ٔ
ٔ
اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ﻤﺎﺗﺖ ﻋﺎم ٨٠٤ﻫـ١٤٠١/م ودﻓﻨﺖ ﺑﻣﺪرﺴﺔ ام
ٔ ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺧﻮﻧﺪ ﺑﺮﻜﺔ ﺑﺎﻠﺘﺒﺎﻧﺔ ﺧﺎرج اﻠﻗﺎﻫﺮة ،اﻤﺎ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ﻓﻗﺪ
ٔ
ذﻜﺮت اﻠﻣﺼﺎدر اﻧﻪ ﺗﺮك ﻤﻦ اﻠﺒﻨﺎت ﺴﺒﻊ واﺴﺘﻄﻌﻨﺎ اﻠﻌﺼﻮر ﻋﻟﻰ اﺛﻨﺘﻴﻦ
ٔ
ٔ
ﻤﻨﻬﻦ ﺧﻮﻧﺪ ﻓﺎﻃﻣﺔ اﺑﻨﺔ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن زوج اﻻﻤﻴﺮ ﻤﻨﻛﻟﻲ ﺑﻐﺎ ،وﺧﻮﻧﺪ
ٔ
ٓ ٔ
ﺧﺪﻳﺟﺔ "وﻫﻲ اﺧﺮ اوﻻد اﻻﺸﺮف ﻤﻦ اﻠﻨﺳﺎء وﻓﺎة وﻜﺎﻧﺖ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﻌﻗﻞ
ورﻳﺎﺴﺔ".
وﻤﻦ اﻠﺨﻮﻧﺪات ﺑﻨﺎت اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ اﻠﺜﺎﻧﻲ،
ٔ
ﺧﻮﻧﺪ ﺴﺎرة اﺑﻨﺔ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘﻮق وﻘﺪ ﺗﺰوج ﺑﻬﺎ اﻻﻤﻴﺮ ﻧﻮروز اﻠﺤﺎﻓﻈﻲ
وﻤﺎﺗﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٦ﻫـ١٤١٣/م ﺑﻄﺮﻳﻖ دﻤﺷﻖ وﺧﻮﻧﺪ ﻋﺎﺋﺷﺔ اﺑﻨﺔ
اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘﻮق واﻠﺘﻲ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﺎم ٨١٩ﻫـ١٤١٦/م ،وﺧﻮﻧﺪ زﻳﻨﺐ وﻫﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﺘﻲ وﺻﻔﺖ ﺑﺎﻠﺟﻣﺎل ﺗﺰوﺠﺖ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﺑﻴﻬﺎ ،وﻜﺎن ﻤﻦ ازواﺠﻬﺎ اﻠﻣﺆﻳﺪ
ٔ
ﺸﻴﺦ اﻠﻣﺤﻣﻮدي ﻓﻛﺎﻧﺖ اﺑﻨﺔ ﺴﻟﻄﺎن وزوﺠﺔ ﺴﻟﻄﺎن واﺧﺖ ﺴﻟﻄﺎن،
وﺗﻮﻓﻲ اﻠﻣﺆﻳﺪ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﻣﺘﻪ ،ﺛﻢ ﺗﺰوﺠﺖ ﺑﻌﺪﻩ وﻤﺎﺗﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم
ٓ ٔ
ٔ
٨٢٦ﻫـ١٤٢٢/م ودﻓﻨﺖ ﺑﻣﻗﺒﺮة اﺑﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﺧﺮ اوﻻد اﻠﻈﺎﻫﺮ ﻠﺼﻟﺒﻪ وﻓﺎة
ٔٔ ٔ
وﻜﺎﻧﺖ "اراس اﺧﻮاﺗﻬﺎ".
ﻫﺬا وﻘﺪ ذﻜﺮ اﻠﺳﺨﺎوي ﺛﻼث ﺑﻨﺎت ﻠﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮج ﺑﻦ ﺑﺮﻘﻮق
ٔ
ٓ
إﺣﺪاﻫﻦ ﺗﺪﻋﻰ اﺴﻴﺔ ﻤﺎﺗﺖ ﺑﻼ زواج واﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻮﻧﺪ ﺴﺘﻴﺘﻪ زوﺠﺔ اﻻﻤﻴﺮ
اﻠﺼﺎرﻤﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺑﻦ اﻠﻣﺆﻳﺪ ﺸﻴﺦ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﺎم ٨١٩ﻫـ١٤١٦/م ودﻓﻨﺖ
ٔ
ﺑﻣﻗﺒﺮة اﺑﻴﻬﺎ ﺑﻗﺒﺔ اﻠﻨﺼﺮ ،واﻠﺜﺎﻠﺜﺔ زوﺠﺔ ﻘﺮﻘﻣﺎش ﺣﺎﺠﺐ اﻠﺤﺟﺎب
ٔ
ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﺎم ٨٣٠ﻫـ١٤٢٦/م ودﻓﻨﺖ ﻜﺬﻠﻚ ﺑﻣﻗﺒﺮة اﺑﻴﻬﺎ وﻘﺪ ﻋﺜﺮﻧﺎ ﻋﻟﻰ
ٔ
ٔ
اﺑﻨﺘﻴﻦ ﻠﻟﺳﻟﻄﺎن اﻠﻈﺎﻫﺮ ﻃﻄﺮ اﻻوﻠﻰ ﺧﻮﻧﺪ ﺴﺖ اﻠﻣﻟﻮك زوﺠﺔ اﻻﺗﺎﺑﻛﻲ
ٔ
ﻳﺷﺒﻚ اﻠﺳﻮدوﻧﻲ وﻜﺎﻧﺖ ﻤﻦ ﺧﻴﺎر اﻠﺨﻮﻧﺪات واﻤﻬﺎ ﺧﻮﻧﺪ اﺑﻨﺔ ﺴﻮدون
ٔ
ٔ
اﻠﻔﻗﻴﻪ ووﺻﻔﻬﺎ اﺑﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ "اﻧﻬﺎ ﻤﻦ ﺑﻴﺖ دﻳﻦ وﻋﻔﺔ" واﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻮﻧﺪ
ٔ
ﻓﺎﻃﻣﺔ زوج اﻻﺸﺮف ﺑﺮﺴﺒﺎي وﻜﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻠﺒﺬل واﻠﻛﺮم ﻋﻈﻣﺖ ﻓﻲ
ٔ
دوﻠﺔ زوﺠﻬﺎ اﻻﺸﺮف وﻜﺎﻧﺖ ﺗﻣﺎﺛﻞ ﺧﻮﻧﺪ زﻳﻨﺐ اﺑﻨﺔ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘﻮق ﻓﻲ
ٔ
ٔ
ﻜﻮﻧﻬﺎ اﺑﻨﺔ ﺴﻟﻄﺎن واﺧﺖ ﺴﻟﻄﺎن وزوﺠﺔ ﺴﻟﻄﺎن ،وﻋﻨﺪﻤﺎ ﻤﺎت اﻻﺸﺮف
ﻧﺰﻠﺖ ﻤﻦ اﻠﻗﻟﻌﺔ وﺴﻛﻨﺖ ﺑﺒﺎب ﺴﺮ اﻠﻣﺎرﺴﺘﺎن وﻜﺎن ﻠﻬﺎ ﺛﺮوة ﻜﺒﻴﺮة ﻤﻦ
ﺗﺼﺮﻓﺎ ً
ﻓﺒﺬرت وﺗﺼﺮﻓﺖ ً
ﺠﻮاﻫﺮ وﻘﻣﺎش ّ
ﺴﻴﯫ ،وﻜﺎن ﻠﻬﺎ ﻤﺘﺤﺼﻞ ﻤﻦ
ﺠﻮاﻤﻚ ورزق وﻠﻛﻨﻬﺎ ﻤﺎﺗﺖ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻓﺎﻘﺔ ،وﻘﺪ ﺠﺎوزت اﻠﺳﺘﻴﻦ ﻋﺎﻤﺎ
وﺗﺮﻜﺖ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﺠﻣﻟﺔ دﻳﻮن وﺗﻮﻓﻴﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٧٤ﻫـ١٤٦٩/م ،ودﻓﻨﺖ
ﻋﻟﻰ واﻠﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺿﺮﻳﺢ اﻹﻤﺎم اﻠﻟﻴﺚ.
وﺧﻼل اﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻤﺼﺎدر اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ وﺠﺪﻧﺎ اﺑﻨﺘﻴﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻠﻼﺸﺮف إﻳﻨﺎل اﻠﻌﻼﺋﻲ ﻫﻣﺎ ﺧﻮﻧﺪ ﺑﺪرﻳﺔ اﺑﻨﺔ اﻻﺸﺮف زوﺠﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﺑﺮدﺑﻚ
ٔ
ٔ
وﻘﺪ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﺎم ٨٧٩ﻫـ١٤٧٤/م واﺧﺘﻬﺎ ﺧﻮﻧﺪ ﻓﺎﻃﻣﺔ ﻫﻲ اﺻﻐﺮ ﻤﻨﻬﺎ
ٔ
ٔ
ٔ
وﻘﺪ ﺗﺰوج ﺑﻬﺎ اﻻﻤﻴﺮ ﻳﻮﻧﺲ اﻠﺪوادار اﻠﻛﺒﻴﺮ اﻤﺎ اﻠﻣﻟﻚ اﻠﻣﺆﻳﺪ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﺸﺮف إﻳﻨﺎل ﻓﺬﻜﺮت اﻠﻣﺼﺎدر ان ﻠﻪ ﺛﻼث ﺑﻨﺎت اﻻوﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺖ
ٔ
ٔ
٨٧٩ﻫﺖ١٤٧٤/م وﻜﺎﻧﺖ ﻤﻗﻴﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ اﻻﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ

ٔ
وﺗﻮﻓﻴﺖ ﻘﺒﻞ اﻠﺰواج ،واﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻠﻢ ﻳﺬﻜﺮ اﻳﻀﺎ اﺴﻣﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﺎم
ٔ
ٔ
٨٨٢ﻫـ١٤٧٧/م ،اﻤﺎ اﻠﺜﺎﻠﺜﺔ ﺧﻮﻧﺪ ﻓﺎﻃﻣﺔ زوﺠﺔ اﻻﻤﻴﺮ اﻠﻛﺒﻴﺮ ﻳﺷﺒﻚ
ﻤﻦ ﻤﻬﺪي اﻠﺪوادار ،ﻘﺎﺴﺖ ﻜـﺜﻴ ًﺮا ﻤﻦ اﻠﻣﺮض ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﺎم
٨٨٢ﻫـ١٤٧٧/م ودﻓﻨﺖ ﺑﻣﻗﺒﺮة زوﺠﻬﺎ .

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٨٨

اﻟﻤﻠﻒ

ﻣﺼﺎﻫﺮات اﻷﻣﺮاء ﻟﻠﺴﻼﻃﻴﻦ
ٔ
اﻧﺘﺷﺮت ﺑﻛـﺜﺮة ﻤﺼﺎﻫﺮة اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﺪوﻠﺔ
ٔ ٔ
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ،ورﺑﻣﺎ ان اﻻﺴﺒﺎب ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻠﺘﻲ ذﻜﺮت ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺰﻜﻲ ﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ً ٔ
اﻠﻣﺼﺎﻫﺮات ،ورﺑﻣﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﺰﻳﺟﺎت ﻓﺮﺿﺎ ،او ﺗﻛﻮن ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻜﺎﻤﻟﺔ
ٔ
ٔ
ﻤﻦ ﻘﺒﻞ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺘﺎرون ﻠﺒﻨﺎﺗﻬﻢ ازواج ﻋﻟﻰ ﻘﺪر ﻤﻦ اﻻﻫﻣﻴﺔ
ٔ
ﻓﻲ اﻠﺪوﻠﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻤﺎ ﻋﺮﻓﻮا ﻘﻴﻣﺔ ﻫﺬا اﻻﻤﻴﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ وﻘﻮة ﺸﻮﻜـﺘﻪ.
ٔ
وﻳﺎﺗﻲ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻘﻼوون ﻓﻲ ﺻﺪارة ﻫﺆﻻء
ٔ
ٔ
اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﺬﻳﻦ ارادوا ﻠﺒﻨﺎﺗﻬﻢ زﻳﺟﺎت ﻋﻟﻰ ﻘﺪر ﻤﻦ اﻻﻫﻣﻴﺔ ،ﻓﺰوﺠﻬﻢ
ٔ
ٔ ٔ
ﻤﻦ اﻫﻢ اﻤﺮاء دوﻠﺘﻪ ،وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ان اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﻜﺎن
ٔ
ﻤﺮﻫﻮب اﻠﺟﺎﻧﺐ ﻤﻦ ﻜﻞ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻤﻦ ﻘﺒﻞ اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻗﺮﺑﻴﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻤﻨﻪ ،إﻻ اﻧﻨﺎ ﻧﺮاﻩ ﻳﻗﻮم ﺑﺘﺰوﻳﺞ اﻫﻢ ﻫﺆﻻء اﻻﻤﺮاء ﻤﻦ ﺑﻨﺎﺗﻪ ﻓﻛﺎن "ان ﺠﻬﺰ
ٔ
إﺣﺪى ﻋﺷﺮة اﺑﻨﺔ ﻠﻪ وزوﺠﻬﻦ ﻤﻦ ﻤﻣﺎﻠﻴﻛﻪ" ،ﻓﺼﺎﻫﺮ ﻤﻦ اﻻﻤﺮاء
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ وﻤﻣﻦ ذﻜﺮﺗﻬﻢ اﻠﻣﺼﺎدر اﻻﻤﻴﺮ ﻘﻮﺻﻮن اﻠﺳﺎﻘﻲ واﻻﻤﻴﺮ ﺑﺷﺘﺎك
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واﻻﻤﻴﺮ اﻠﻄﻨﺒﻐﺎ اﻠﻣﺎردﻳﻨﻲ واﻻﻤﻴﺮ ﻃﻐﺎي ﺗﻣﺮ واﻻﻤﻴﺮ ﻋﻣﺮ ﺑﻦ ارﻏﻮن
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اﻠﻨﺎﺋﺐ -وﻫﻮ ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس -واﻻﻤﻴﺮ اﻘﺳﻨﻗﺮ اﻠﻨﺎﺻﺮي اﻤﻴﺮ ﺸﻛﺎر،
ٔ
ٔ
ٔ
واﻻﻤﻴﺮ ﻇﺎز واﻻﻤﻴﺮ ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﺗﻨﻛﺰ ﺑﻐﺎ اﻠﻣﺎردﻳﻨﻲ اﻤﻴﺮ ﻤﺟﻟﺲ.
ٔ
ٔ
وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻤﻣﻦ ﻠﻢ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻟﻰ اﺧﺒﺎرﻫﻢ ،وﻠﻌﻞ ﻫﺆﻻء اﻻﻤﺮاء زوﺠﺎت
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﻨﺎﺗﻪ ﻜﺎﻧﻮا ﻤﻦ ﺧﻮاﺻﻪ واﻫﻢ اﻠﻣﻗﺮﺑﻴﻦ إﻠﻴﻪ وﻤﻦ اﻜـﺜﺮﻫﻢ اﻫﻣﻴﺔ اﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ﻘﻮﺻﻮن اﻠﺳﺎﻘﻲ واﻻﻤﻴﺮ ﺑﺷﺘﺎك ،وﻘﺪ ﻧﻌﻢ ﻫﺆﻻء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﺑﻗﺮﺑﻬﻢ ﻤﻦ
اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ وﻋﺎﺸﻮا ﻓﻲ رﻏﺪ وﺴﻌﺎدة ﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺼﺎﻫﺮات وﻘﺮﺑﻬﻢ
ﻤﻦ اﻠﺳﻟﻄﺎن.
ٔ
وﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﺣﻔﺎد اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺻﺎﻫﺮ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﺪوﻠﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻤﺮاﺋﻬﺎ ﻓﻗﺎم اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ﺑﻣﺼﺎﻫﺮة اﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ﻤﻨﻛﻟﻲ ﺑﻐﺎ اﻠﺷﻣﺳﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﺣﻟﺐ ﻋﻟﻰ اﺧﺘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺴﺎرة ﺑﻨﺖ ﺣﺳﻴﻦ،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وﺑﻌﺪ زواﺠﻪ اﻧﻌﻢ ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف ﺑﺘﻗﺪﻤﺔ اﻠﻒ وﺠﻌﻟﻪ اﺗﺎﺑﻚ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﻣﺼﺎﻫﺮات اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﻟﻸﻣﺮاء اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ
ٔ
ٔ
ﻠﻼﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻤﻈﻬ ًﺮا إﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺎً
اﺧﺬت ﻤﺼﺎﻫﺮات اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ
ٔ
ً
ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻄﺒﻗﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ،ﻓﻗﺪ ﺻﺎﻫﺮ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻻﻤﺮاء ﻋﻟﻰ ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ
ٔ
واﺻﺒﺤﻦ ﺧﻮﻧﺪات زوﺠﺎت ﺴﻼﻃﻴﻦ وﻤﻨﻬﻦ ﻤﻦ ﺣﻈﻴﺖ ﻋﻨﺪ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ
ٔ
ٔ
واﺻﺒﺤﺖ ﺧﻮﻧﺪ ﻘﺎﻋﺔ وﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﻈﺎﻫﺮة ﻤﻣﺘﺪة ﻤﻨﺬ اواﺋﻞ اﻠﻌﺼﺮ
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﺑﻌﻬﺪﻳﻪ اﻠﺘﺮﻜﻲ واﻠﺟﺮﻜﺳﻲ.
ﻓﻔﻲ ﺑﺪاﻳﺎت اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ وﺠﺪﻧﺎ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﻴﺒﺮس
ٔ
ﻳﺤﺎول ان ﻳﻌﻀﺪ ﺴﻟﻄﺎن اﺑﻨﻪ اﻠﻣﻟﻚ اﻠﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﺮﻜﺔ
ٔ
ٔ
ﺧﺎن ﺑﻣﺼﺎﻫﺮﺗﻪ ﻠﻼﻤﻴﺮ ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﻘﻼوون اﻠﺼﺎﻠﺤﻲ اﻻ ﻠﻔﻲ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺘﻪ
ٔ
ﻏﺎزﻳﻪ ﺧﺎﺗﻮن ُوﻋﻗﺪ اﻠﻨﻛﺎح ﺑﺎﻻﻳﻮان ﻤﻦ ﻘﻟﻌﺔ اﻠﺟﺒﻞ ﻋﻟﻰ ﺻﺪاق ﺑﻟﻎ
ٔ
ٔ
ٓ
ﺧﻣﺳﺔ اﻻف دﻳﻨﺎر اﻠﻣﻌﺟﻞ ﻤﻨﻪ اﻠﻔﺎ دﻳﻨﺎر ،وﻫﻛﺬا ﺣﺎول ﺑﻴﺒﺮس ان
ٔ
ﻳﺤﻔﻆ اﻠﻌﺮش ﻤﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻹﺑﻨﻪ اﻠﻣﻟﻚ اﻠﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻜﺔ ﺑﻣﺼﺎﻫﺮﺗﻪ ﻠﻼﻤﻴﺮ
ٔ
ٔ
ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﻘﻼوون ،وذﻠﻚ ﻻﻧﻪ ﻇﻦ ان ﻘﻼوون ﻠﻦ ﻳﻄﻣﻊ ﻓﻴﻣﺎ ﺑﻴﺪ
ٔ
ٔ ٔ
زوج اﺑﻨﺘﻪ ،وﻠﻛﻨﻨﺎ وﺠﺪﻧﺎ ان اﻃﻣﺎع اﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻏﻟﺒﺖ ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﺮ وﻜﺎﻧﺖ اﻘﻮى ﻤﻦ رواﺑﻂ اﻠﻣﺼﺎﻫﺮة ﺣﺘﻰ اﻘﻮى ﻤﻦ رواﺑﻂ
ٓ ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺨﺷﺪاﺸﻴﺔ واﻠﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻘﻮى راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ،وال اﻻﻤﺮ
ٔ
إﻠﻰ اﻧﺘﺰاع ﻘﻼوون اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ﻤﻦ اﺑﻨﺎء اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﻴﺒﺮس.
ٔ
ﻫﺬا وﻘﺪ ﺻﺎﻫﺮ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻛﺎﻤﻞ ﺸﻌﺒﺎن اﻻﻤﻴﺮ ﻃﻗﺰدﻤﺮ ﻜﺬﻠﻚ،
وﻠﻢ ﺗﻮﺿﺢ ﻠﻨﺎ اﻠﻣﺼﺎدر ﻫﻞ ﻫﻲ ﺧﻮﻧﺪ زوﺠﺔ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﺼﺎﻠﺢ إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ
ٔ
ٔ ٔ
ام ان ﻫﺬﻩ اﺑﻨﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻠﻼﻤﻴﺮ ﻃﻗﺰدﻤﺮ ﻫﺬا وﻤﻦ اﻠﻣﺼﺎﻫﺮات اﻠﻐﺮﻳﺒﺔ اﻠﺘﻲ
ٔ
ٔ
ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ اﻻول وﻓﻲ اﺣﺪاث ﻓﺘﻨﺔ ﻤﻨﻄﺎش وﻳﻟﺒﻐﺎ
ٔ
اﻠﻨﺎﺻﺮي ﻋﻟﻰ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺑﺮﻘﻮق ،وﻋﻨﺪ ﺗﻮاﺠﺪ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻣﻨﺼﻮر اﻤﻴﺮ
ٔ
ﺣﺎج ﺑﻦ ﺸﻌﺒﺎن ﺑﺎﻠﺮﻳﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء ﻤﺤﺎوﻻﺗﻬﻢ رد اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺑﺮﻘﻮق
ٔ
ﺑﺟﻴﺷﻪ اﻠﻗﺎدم ﻤﻦ ﺑﻼد اﻠﺷﺎم ،ﻃﻟﺐ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻘﻀﺎة اﻠﻗﻀﺎة اﻻرﺑﻊ
ٔ
ﺑﺎﻠﺮﻳﺪاﻧﻴﺔ ،ﻓﺟﻟﺳﻮا ﻃﻮال اﻠﻨﻬﺎر إﻠﻰ ان ﻘﺎﺑﻟﻬﻢ اﻠﺳﻟﻄﺎن ،وﻃﻟﺐ ﻤﻨﻬﻢ
ٔ ٔ
ﻋﻗﺪ ﻋﻗﺪﻩ ﻋﻟﻰ ﺧﻮﻧﺪ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺣﺳﻦ ،وﻻ ﻧﺟﺪ
ً
ﺴﺒﺒﺎ ﻧﻌﺰي إﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻠﺰﻳﺟﺔ اﻠﻐﺮﻳﺒﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻗﻊ واﻻﺣﻮال ﻤﻀﻄﺮﺑﺔ وﺗﻛﺎد
ٔ
ٔ ٔ
اﻻرض ان ﺗﻣﻴﺪ ﻤﻦ ﺗﺤﺖ اﻘﺪام اﻠﺳﻟﻄﺎن وﻳﻨﺘﺰع ﻤﻨﻪ اﻠﻌﺮش ،ﻓﻣﺎ ﻜﺎن
ٔ ٔ
ﻤﻨﻪ إﻻ اﻹﻘﺪام ﻋﻟﻰ اﻠﺰواج ﻤﻦ اﺑﻨﺔ اﺑﻦ ﻋﻣﻪ اﻻﻤﻴﺮ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﻨﺎﺻﺮ
ﺣﺳﻦ.
ٔ
وﻘﺪ ﺗﺰوج اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘﻮق ﻤﻦ اﻠﺨﻮﻧﺪات ﺑﻨﺎت اﻻﻤﺮاء
ٔ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ اﺛﻨﺘﻴﻦ ﺧﻮﻧﺪ ﻫﺎﺠﺮ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﻤﻨﻛﻟﻲ ﺑﻐﺎ اﻠﺷﻣﺳﻲ وﻫﻲ
ٔ
ٔ
ﺣﻔﻴﺪة اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ﻻﻤﻬﺎ ،وﻜﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺴﻢ ﺧﻮﻧﺪ اﻠﻛﻌﻛﻴﻴﻦ
ٔ
ﻠﺳﻛﻨﺎﻫﺎ ﺑﺨﻂ اﻠﻛﻌﻛﻴﻴﻦ ﺑﺎﻠﻗﺎﻫﺮة ،وﻜﺎﻧﺖ ﻤﻦ "اﻋﻈﻢ ﻧﺳﺎء اﻠﻌﺼﺮ
رﯪﺴﺔ وﻋﺮاﻘﺔ" ﻓﻲ ﺑﻨﺎت اﻠﻨﺎس وﺧﻮﻧﺪات اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﻋﻗﺪ اﻠﺳﻟﻄﺎن
ٓ
ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎم ٧٨٨ﻫـ١٣٨٦/م وﻜﺎﻧﺖ ﻤﻦ ﺧﻮاص ﻧﺳﺎﺋﻪ ،وﻫﻲ اﺧﺮ ﻧﺳﺎﺋﻪ
ٔ
ٔ
ً
ﻤﻮﺗﺎ وﻠﻢ ﻳﻨﺟﺐ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻤﻨﻬﺎ اوﻻدا ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻋﺎم ٨٣٣ﻫـ١٤٢٩/م اﻤﺎ
ٔ
اﻠﻣﺼﺎﻫﺮة اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻠﻟﺳﻟﻄﺎن اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘﻮق ﻠﻼﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻋﻟﻰ ﺑﻨﺎﺗﻬﻦ
ٔ
ﻤﺼﺎﻫﺮﺗﻪ ﻠﻼﻤﻴﺮ ﻤﻨﺟﻚ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻓﺎﻃﻣﺔ ،وﻘﺪ ﺠﻬﺰ ﻠﻬﺎ ﺠﻬﺎ ًزا
ٔ
ً
ﺣﺎﻓﻼ ﺣﻣﻟﻪ ﺛﻼث ﻤﺌﺔ ّ
ﺣﻣﺎل وﻧﺮى ﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻠﻨﺼﻮص ان
ٔ ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺻﺎﻫﺮ اﺛﻨﻴﻦ ﻤﻦ اﻫﻢ اﻤﺮاء اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ﻓﻲ ذﻠﻚ
اﻠﻮﻘﺖ.
ﻫﺬا وﻧﺟﺪ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻣﺆﻳﺪ ﺸﻴﺦ ﻘﺪ ﺻﺎﻫﺮ ﺑﻴﺖ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺑﺮﻘﻮق
ٔ
ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺗﺰوج ﺑﺎﺑﻨﺔ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺧﻮﻧﺪ زﻳﻨﺐ وﻇﻟﺖ ﺑﻌﺼﻣﺘﻪ إﻠﻰ ان ﻤﺎت
ٔ
ﻋﻨﻬﺎ ،وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ان اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻣﺆﻳﺪ ﺸﻴﺦ ﻫﻮ اﻠﺬي اﺴﺘﻗﻞ ﺑﺎﻠﺤﻛﻢ
ٔ
ٔ
ﻤﻦ اﺧﻴﻬﺎ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮج ،وﺗﺰوج ﻜﺬﻠﻚ اﻠﻣﺆﻳﺪ ﺸﻴﺦ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ
ٓ
ﺗﻨﻢ اﻠﺤﺳﻨﻲ وﻜﺎن اﻧﺬاك ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻠﻟﺷﺎم.

ٔ
ٔ
وﻧﺮى ان رﻋﺎﻳﺔ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف ﺑﺮﺴﺒﺎي ﻠﻟﺼﺎﻠﺢ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻃﻄﺮ
ﻠﻴﺲ ﻓﻗﻂ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻤﻦ ﻜﻮﻧﻪ اﺑﻦ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻈﺎﻫﺮ ﻃﻄﺮ وإﻧﻣﺎ ﻜﺎن ﻫﻨﺎك
ٔ
ٓ
ﺴﺒﺐ اﺧﺮ وﻫﻮ ﻤﺼﺎﻫﺮﺗﻪ ﻠﻟﺼﺎﻠﺢ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﻟﻰ اﺧﺘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻓﺎﻃﻣﺔ اﺑﻨﺔ
اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻈﺎﻫﺮ ﻃﻄﺮ ،وﻫﻲ ﻤﻦ "اﻠﺨﻮﻧﺪات اﻠﻣﻌﻈﻣﺎت ﻓﻲ دوﻠﺔ
ٔ
ٔ
اﻻﺸﺮف" وﻫﻨﺎ ﻧﺟﺪ ان اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف رﺴﻢ ﺑﻌﺪ ﻤﻮت اﻠﺼﺎﻠﺢ ﻤﺤﻣﺪ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻻﺑﻨﺎء اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ )اﻻﺴﻴﺎد( اﻠﺬﻳﻦ ﻜﺎﻧﻮا ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ داﺧﻞ دور اﻠﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎن
ﻳﻨﺰﻠﻮا إﻠﻰ اﻠﻗﺎﻫﺮة وﻳﺳﻛﻨﻮا ﺑﻬﺎ.
ٔ
ٔ
وﻤﻦ اﻠﻼﻓﺖ ﻠﻟﻨﻈﺮ ان ﺑﻴﺖ اﻻﻤﻴﺮ ﻋﻼء اﻠﺪﻳﻦ ﻋﻟﻰ ﺑﻦ ﺧﺎص ﺑﻚ
ﻤﻦ اﻠﺒﻴﻮﺗﺎت اﻠﺘﻲ زاﻋﺖ ﺸﻬﺮﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻓﻗﺪ
ٔ
ٔ
ﺻﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻠﺒﻴﺖ اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﺴﻟﻄﺎن اوﻠﻬﻢ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف ﻘﺎﻳﺘﺒﺎي ﻓﻗﺪ
ﺗﺰوج ﺑﺨﻮﻧﺪ ﻓﺎﻃﻣﺔ اﺑﻨﺔ اﻠﻌﻼء ﻋﻟﻲ وﻘﺪ ﺴﻣﻴﺖ ﺑﺨﻮﻧﺪ اﻠﺨﺎﺻﺒﻛﻴﺔ،
وﻇﻟﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻠﻗﺎﻋﺔ ﻧﺤﻮا ﻤﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺴﻨﺔ "وﻫﻲ ﻤﻦ ﻤﺷﺎﻫﻴﺮ
ٔ
اﻠﺨﻮﻧﺪات" ،وﻠﻢ ﻳﺘﺰوج اﻻﺸﺮف ﻘﺎﻳﺘﺒﺎي ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﺗﺰوﺠﺖ
ٔ
ﺑﻌﺪ اﻻﺸﺮف ﻘﺎﻳﺘﺒﺎي ﺑﺎﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻌﺎدل ﻃﻮﻤﺎن ﺑﺎي ﻓﻌﺎدت إﻠﻰ اﻠﻗﻟﻌﺔ
ٔ
ﻓﻲ ﻤﻮﻜﺐ ﻤﻬﻴﺐ ﻤﻦ اﻻﻤﺮاء ورؤوس اﻠﻨﻮب واﻠﺤﺟﺎب واﻠﺨﺎﺻﻛﻴﺔ
وﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﻳﻗﺎل ٔان ﻫﺬﻩ اﻠﺨﻮﻧﺪ ﺗﺰوﺠﺖ ّ ً
ﺴﺮا وﻘﺒﻞ اﻠﻌﺎدل ﻃﻮﻤﺎن ﺑﺎي
ٔ
ﺑﺎﻻﺸﺮف ﻘﺎﻧﺼﻮﻩ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ.
وﻤﻦ اﻠﻣﻣﻛﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﻣﺟﺎل ذﻜﺮ ﻤﺼﺎﻫﺮة اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻈﺎﻫﺮ
ٔ
ٔ ٔ
ﻘﺎﻧﺼﻮﻩ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻤﻦ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ ازﺑﻚ ﻤﻦ ﻃﻄﺦ ،وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ان
اﻠﻈﺎﻫﺮ ﻘﺎﻧﺼﻮﻩ ﻠﻢ ﻳﻣﻛﺚ ﻓﻲ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ وﺑﻌﺾ اﻠﻣﺆرﺧﻴﻦ ﻠﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﻤﻦ
ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﺪوﻠﺔ ،وﻠﻢ ﻳﻀﻌﻮﻩ ﻋﻟﻰ ﻘﺎﺋﻣﺔ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﺬﻳﻦ ﺻﺎﻫﺮوا ﻜﺒﺎر
ٔ
اﻤﺮاء اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ.

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٨٩

اﻟﻤﻠﻒ

)ﻣﻤﺎﻟﻴﻚ-أﻋﻴﺎن(
ٔ ٔ
ٔ
ﺗﻌﺪدت ﻤﺼﺎﻫﺮات اوﻻد اﻠﻨﺎس ﺑﻴﻦ اﻻﻤﺮاء اوﻻد اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ وﺑﻨﺎت
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ واﻠﻌﻛﺲ وﺑﻴﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻤﻦ اﺑﻨﺎء اﻻﻤﺮاء ﺑﻌﻀﻬﻢ
ٔ
اﻠﺒﻌﺾ ،وﺑﺎﻠﻄﺒﻊ ﻠﻦ ﻧﺳﺘﻄﻴﻊ ﺣﺼﺮ ﻜﻞ ﻓﺌﺔ اوﻻد اﻠﻨﺎس اﻠﺬﻳﻦ
ﺗﺼﺎﻫﺮوا ﻤﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻠﺒﻌﺾ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة ﺣﻛﻢ دوﻠﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ وﻠﻛﻦ
ٔ
ٔ
ﻳﻣﻛﻦ ﺿﺮب اﻤﺜﻟﺔ ﻋﻟﻰ ﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻠﺰﻳﺟﺎت اﻠﻛـﺜﻴﺮة واﻠﺘﻲ ذﻜﺮﻧﺎ اﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻏﻟﺒﻬﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻧﻔﺲ اﻠﻄﺒﻗﺔ اي ﺑﻴﻦ اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ
ٔ
واﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،وﻋﻟﻰ اﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ذﻠﻚ ﻓﻗﺪ وﺠﺪﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻠﻣﺼﺎﻫﺮات داﺧﻞ ﻓﺌﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻤﻊ اﻓﺮاد ﻤﻦ ﻃﺒﻗﺔ اﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻗﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻧﺤﺎول إﺑﺮاز
ٔ
ٔ
ﻫﺬﻩ اﻻﻤﺜﻟﺔ ﻤﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻻﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻠﺰﻳﺟﺎت واﻠﺘﻲ وﺠﺪﻧﺎﻫﺎ ﺑﻴﻦ
ٔ
ﺴﻄﻮر اﻠﻣﺼﺎدر اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ اﻠﻣﺘﻌﺪدة ،وﻤﻦ اﻠﻣﻌﺮوف ان ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺼﺎدر
ٔ
ﺗﺒﺨﻞ ﻋﻟﻴﻨﺎ ﻜـﺜﻴﺮا ﺑﺎﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت اﻹﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ واﻠﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻓﺮاد اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ
ٔ
ﺴﻮاء ﻤﻦ ﻃﺒﻗﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ او ﺑﻗﻴﺔ ﻃﺒﻗﺎت اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼﺮي.
ٔ
ٔ
وﻤﻦ اﻻﻤﺜﻟﺔ ﻋﻟﻰ اﻫﻢ اﻠﻣﺼﺎﻫﺮات ﻓﻲ ﻋﺼﺮ دوﻠﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ اﻠﺘﻲ
ٔ
ﺗﻣﺖ ﺑﻴﻦ اﺑﻨﺎء اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﺬﻳﻦ ﻠﻢ ﻳﺘﻮﻠﻮا اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ وﺑﻴﻦ اﻠﺨﻮﻧﺪات
ٔ
ٔ
ﺑﻨﺎت اﻻﻤﺮاء ﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ وﻤﺼﺎﻫﺮﺗﻪ ﻻﻤﺮاء
ٔ
ٔ
اﻠﺪوﻠﺔ ،ﺑﺘﺰوﻳﺞ اوﻻدﻩ ﻤﻨﻬﻢ وﻫﺆﻻء اﻻوﻻد ﻠﻢ ﻳﻗﻟﺪوا اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ﻤﻦ ﺑﻌﺪ
ٔ
ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ،ﻓﻗﺪ ّزوج اﺑﻨﻪ اﻻﻤﻴﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻤﻦ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﺠﻨﻛﻟﻲ
ٔ
ٔ ٓ
ﺑﻦ اﻠﺒﺎﺑﺎ ،وزوج اﻻﻤﻴﺮ اﻧﻮك – اﻹﺑﻦ اﻠﻣﻔﻀﻞ ﻠﺪﻳﻪ – ﻤﻦ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ
ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﺑﻛـﺘﻣﺮ اﻠﺳﺎﻘﻲ.
ٔ ٔ
اﻤﺎ اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻓﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﺎﻫﺮون ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻠﺒﻌﺾ ﻓﻴﺘﺰوج
ٔ ٔ
ٔ
اﻻﻤﺮاء ﻤﻦ ﺑﻨﺎت اﻻﻤﺮاء واوﻻد اﻠﻨﺎس ﻳﺘﺰاوﺠﻮن ﻤﻦ ﺑﻨﺎت اﻠﻨﺎس ،وﻤﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﺜﻟﺔ ﻋﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺼﺎﻫﺮات :ﻤﺼﺎﻫﺮة اﻻﻤﻴﺮ ﻤﻟﺟﻚ اﺑﻦ اﺧﺖ اﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ﻘﻮﺻﻮن اﻠﺳﺎﻘﻲ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﺗﻨﻛﺰ ﻧﺎﺋﺐ اﻠﺷﺎم ،وﻘﺪ ﺣﻣﻟﺖ إﻠﻴﻪ ﻤﻦ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
دﻤﺷﻖ ،وﻤﺼﺎﻫﺮة اﻻﻤﻴﺮ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﺑﻛـﺘﻣﺮ اﻠﺳﺎﻘﻲ اﻳﻀﺎ ﻠﻼﻤﻴﺮ ﺴﻴﻒ
اﻠﺪﻳﻦ ﺗﻨﻛﺰ ﻧﺎﺋﺐ اﻠﺷﺎم.
وﻤﻦ اﻠﺒﻴﻮﺗﺎت اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ اﻠﻛﺒﻴﺮة واﻠﺘﻲ اﻤﺘﺪت ﻤﺼﺎﻫﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻟﻰ
اﻠﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ﺴﻮاء اﻠﻣﺼﺎﻫﺮة ﻤﻊ ٔاﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ٔاو ﻤﻊ ﻃﺒﻗﺎت ٔاﺧﺮى
ٔ
ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﻴﺖ اﻻﻤﻴﺮ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي اﻠﻴﺷﺒﻐﺎوي ﻧﺎﺋﺐ اﻠﺷﺎم ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻠﻨﺎﺻﺮ
ٔ
ٔ
ﻓﺮج ﺑﻦ ﺑﺮﻘﻮق ،وواﻠﺪ اﺑﻲ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ ﻳﻮﺴﻒ ،ﻓﻗﺪ ﺻﺎﻫﺮ ﻤﻦ اﻻﻤﺮاء
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ إﻳﻨﺎل اﻠﻨﻮروزي ٔاﻤﻴﺮ ﻤﺟﻟﺲ واﻠﺬي ﻘﻟﺪ ﻫﺬا اﻠﻣﻨﺼﺐ ً
ﻋﻮﺿﺎ
ٔ
ٔ ٓ
ﻋﻦ اﻻﻤﻴﺮ اﻘﺒﻐﺎ اﻠﺘﻣﺮازي "وﻜﻼﻫﻣﺎ ﺻﻬﺮي وزوج إﺣﺪى اﺧﻮاﺗﻲ" ﻜﻣﺎ
ٓ
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻖ اﺑﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ ﻳﻮﺴﻒ ،وﻘﺪ اﻧﺟﺐ اﻘﺒﻐﺎ اﻠﺘﻣﺮازي اﺑﻨﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﺴﺎرة
ٔ
ٔ
ﺗﺰوج ﺑﻬﺎ اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣﻖ ،واﺻﺒﺢ ﺑﺬﻠﻚ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺻﻬ ًﺮا ﻻﺑﻲ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺔ اﺧﺘﻪ ،وﻘﺎل ﻓﻲ ذﻠﻚ اﺑﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ "وﻜﺎن
ٔ
ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻪ ﺻﺤﺒﺔ ﻘﺪﻳﻣﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ وﻤﺤﺒﺔ زاﺋﺪة ،ﺛﻢ ﺻﺎر ﺑﻴﻨﻨﺎ اﻳﺎم
ٔ ٔ
ﺴﻟﻄﻨﺔ واﻠﺪﻩ ﺻﻬﺎرة ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺰوج ﺑﻨﺖ اﻻﺗﺎﺑﻚ اﻘﺒﻐﺎ اﻠﺘﻣﺮازي وﻫﻲ ﺑﻨﺖ
ﻜﺮﻳﻣﺘﻲ".
ٔ
ٓ
وﻋﻟﻰ اﻠﺟﺎﻧﺐ اﻻﺧﺮ ﻓﻗﺪ اﻤﺘﺪت ﻤﺼﺎﻫﺮات اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ
ٔ
ٔ
ٔ
واوﻻدﻫﻢ ﻠﻄﺒﻗﺎت اﻠﺷﻌﺐ اﻻﺧﺮى ورﺑﻣﺎ ان ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺼﺎﻫﺮات اﻘﺘﺼﺮت
ٔ
ٔ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻟﻰ اﻋﻴﺎن ﻃﺒﻗﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻤﻦ اﻠﻌﻟﻣﺎء واﻠﻔﻗﻬﺎء ،ﻓﻗﺪ ﺻﺎﻫﺮت اﺴﺮة
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي ﻤﻦ اﻠﻌﻟﻣﺎء واﻠﻔﻗﻬﺎء اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ اﺴﺮة ،وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎﻫﺮﺗﻬﻢ
ﻠﺷﻴﺦ اﻹﺴﻼم ﺴﺮاج اﻠﺪﻳﻦ ﻋﻣﺮ ﺑﻦ رﺴﻼن ُاﻠﺒﻟﻗﻴﻨﻲ ﻘﺎﺿﻲ اﻠﻗﻀﺎة
اﻠﺷﺎﻓﻌﻲ وﻘﺎﺿﻲ اﻠﺪﻳﺎر اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ وﻋﺎﻠﻣﻬﺎ ،ﻓﻗﺪ ﺗﺰوج اﺑﻨﻪ ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم
ﺠﻼل اﻠﺪﻳﻦ ٔاﺑﻮ اﻠﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﻘﺎﺿﻲ اﻠﺷﺎﻓﻌﻴﺔ اﺑﻨﺔ ٔاﻻﻤﻴﺮ ﺗﻐﺮي
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ٔ
ٔ
اﻠﻌﺳﺎﻜﺮ وﺻﺎﻫﺮ ﻜﺬﻠﻚ ﻜﻞ ﻤﻦ اﻻﻤﻴﺮ ﺑﺷﺘﺎك اﻠﻌﻣﺮي راس ﻧﻮﺑﺔ اﻠﻨﻮب،
ٓ ٔ
ٔ
واﻻﻤﻴﺮ ﻘﺎﺴﻢ اﻠﺒﺷﺘﻛﻲ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺧﺪﻳﺟﺔ واﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ اﺧﺮ اوﻻد
ٔ
ٔ ً ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن وﻓﺎة ،وﻤﻦ ازواج ﺑﻨﺎﺗﻪ اﻳﻀﺎ اﻻﻤﻴﺮ ﻳﻟﺒﻐﺎ اﻻﺣﻣﺪي
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﺴﺘﺎدار ﻫﺬا وﻘﺪ زوج اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻣﻨﺼﻮر اﻤﻴﺮ ﺣﺎج اﺧﺘﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺑﻨﺔ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ﻠﻼﻤﻴﺮ اﻠﻛﺒﻴﺮ ﻤﻨﻄﺎش وذﻠﻚ اﺛﻨﺎء اﺣﺪاث ﻓﺘﻨﺔ ﻤﻨﻄﺎش
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘﻮق وﻫﺬﻩ اﻠﻣﺼﺎﻫﺮة وﺿﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻣﺎﻤﺎ ﻤﺎ ﻠﻟﻌﻼﻘﺎت
ٔ
اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻦ دور ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء اﻠﻔﺘﻦ ﺗﺘﻢ اﻠﻣﺼﺎﻫﺮات ﻠﺘﻗﻮي اﻠﺮواﺑﻂ
ٔ
ٔ
ﺑﻴﻦ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻀﻌﻴﻒ واﻻﻤﻴﺮ اﻠﻛﺒﻴﺮ اﻠﻗﻮي اﻠﻣﺘﺤﻛﻢ ﻓﻲ زﻤﺎم اﻻﻤﻮر،
ٔ
ٔ
وﻠﻢ ﺗﻨﺘﻪ اﻻﻤﻮر ﺑﺎﻠﻨﺳﺒﺔ ﻠﻟﻣﻟﻚ اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻋﻟﻰ ﻫﺬا اﻠﻨﺤﻮ ﻓﺒﻌﺪ ان ﻋﺎد
ً
ﺑﺮﻘﻮق إﻠﻰ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ اﺴﺘﻣﺮ اﻠﻣﻨﺼﻮر
ﻤﺤﺒﻮﺴﺎ ﻓﻲ اﻠﻗﻟﻌﺔ وﻜﺎن اﻠﺳﻟﻄﺎن
ٔ
ٔ
ﺗﻐﺮي
ﺑﺮدي اﻠﻴﺷﺒﻐﺎوي ﻤﻦ
ﺑﺮﻘﻮق ﻤﺘﺼﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻤﻮرﻩ ﻓﺰوج اﻻﻤﻴﺮ
ٔ
اﺑﻨﺘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻓﺎﻃﻣﺔ وﻘﺪ ﻋﺎﺸﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﺨﻮﻧﺪ إﻠﻰ ان ﺗﻮﻓﻴﺖ وﻫﻲ ﻓﻲ
ٔ
ﻋﺼﻣﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﺗﻐﺮى ﺑﺮدي ﻋﺎم ٨٠٤ﻫـ١٤٠١/م.
ٔ
وﻓﻲ ﻋﺼﺮ دوﻠﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ اﻠﺟﺮاﻜﺳﺔ ﺻﺎﻫﺮ اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ
اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘﻮق ﻋﻟﻰ ﺑﻨﺎﺗﻪ ﻓﺘﺰوج ﺧﻮﻧﺪ ﺴﺎرة ٔاﻻﻤﻴﺮ ﻧﻮروز
ٔ
ٔ
اﻠﺤﺎﻓﻈﻲ ،وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﺗﺰوﺠﺖ ﻤﻦ اﻻﻤﻴﺮ ﻤﻗﺒﻞ اﻠﺮوﻤﻲ اﻤﺎ ﺧﻮﻧﺪ ﺑﻴﺮم
ﻓﺒﻨﻰ ﺑﻬﺎ ٔاﻻﻤﻴﺮ إﻳﻨﺎل ﺑﺎي ﺑﻦ ﻘﺟﻣﺎسٔ ،اﻤﺎ ﺧﻮﻧﺪ زﻳﻨﺐ ﻓﻗﺪ ﺗﺰوﺠﻬﺎ ٔاوﻻً
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ﺴﻮدون اﻠﺤﻣﺰاوي ﻧﺎﺋﺐ اﻠﺷﺎم وﻜﺎن ﻋﻣﺮﻫﺎ ﻧﺤﻮ اﻠﺜﻣﺎﻧﻲ ﺴﻨﻮات
وﻤﺎت ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺒﻨﻰ ﻋﻟﻴﻬﺎ اﻠﻣﺆﻳﺪ ﺸﻴﺦ اﻠﻣﺤﻣﻮدي ،وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﺗﺰوﺠﻬﺎ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ﻘﺟﻖ اﻠﻌﻴﺳﺎوي اﻤﻴﺮ ﺴﻼح ،ﻓﻨﺮى ﻤﺼﺎﻫﺮة اﻠﺳﻟﻄﺎن  -ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ٔ
ٔ ٔ
وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ -ﻻﻫﻢ اﻤﺮاء اﻠﺪوﻠﺔ ،اﻤﺎ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮج اﺑﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﺮﻘﻮق ﻓﻗﺪ اﺸﺮﻧﺎ ﻤﻦ ﻘﺒﻞ اﻧﻪ ﺗﺮك ارﺑﻊ ﺧﻮﻧﺪات ﺗﺰوﺠﻦ ﻤﻦ اﻤﺮاء اﻠﺪوﻠﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
وﻫﻢ اﻻﺗﺎﺑﻛﻲ ﺠﺮﺑﺎش ﻜﺮت اﻠﻣﺤﻣﺪي ،واﻻﻤﻴﺮ ﺑﻛـﺘﻣﺮ ﺠﻟﻖ ،واﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ﻘﺮﻘﻣﺎش اﻠﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﺣﺎﺠﺐ اﻠﺤﺟﺎب ،واﻻﻤﻴﺮ اﻠﺼﺎرﻤﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺑﻦ
اﻠﻣﺆﻳﺪ ﺸﻴﺦ.
ٔ
وﻘﺪ ﺻﺎﻫﺮ اﻠﻣﺆﻳﺪ ﺸﻴﺦ ﺠﻣﻟﺔ ﻤﻦ ﻜﺒﺎر اﻻﻤﺮاء ﻋﻟﻰ اﻠﺨﻮﻧﺪات
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﻨﺎﺗﻪ ،وﻫﻢ اﻻﻤﻴﺮ ﻘﺮﻘﻣﺎش اﻠﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ،واﻻﻤﻴﺮ ﻃﻮﻏﺎن اﻠﺪوادار واﻻﻤﻴﺮ
ٔ
اﻠﻛﺒﻴﺮ ُ
ّ
اﺧﺘﺺ اﻠﺳﻟﻄﺎن
اﻠﻄ َﻨ ُﺒﻐﺎ ُاﻠﻗ ْﺮ َﻤﺷﻲ ،واﻻﻤﻴﺮ ﻳﺷﺒﻚ اﻠﻔﻗﻴﻪ وﻘﺪ
ٔ
ٔ
اﻠﻈﺎﻫﺮ ﻃﻄﺮ ﺑﺎﻻﻤﻴﺮ اﻠﻛﺒﻴﺮ ﻳﺷﺒﻚ اﻠﺳﻮدوﻧﻲ اﻻﺗﺎﺑﻚ "اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ
ٔ
ٔ ٓ
ﻋﻈﻴﻣﺎ" ﻓﻮﻻﻩ اﻻﻤﻴﺮ اﺧﻮرﻳﺔ اﻠﻛﺒﺮى وزوﺠﻪ ﻤﻦ اﺑﻨﺘﻪ وﻜﺎﻧﺖ ﻫﻲ واﻤﻬﺎ
ً
اﺑﻨﺔ ﺴﻮدون اﻠﻔﻗﻴﻪ ﻤﻦ ﺧﻴﺎر اﻠﺨﻮﻧﺪات دﻳﻨﺎ وﻋﻔﺔ ﻫﺬا وﻜﺎن ﻤﻣﻦ ﺻﺎﻫﺮ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣﻖ ﻤﻦ اﻻﻤﺮاء اﻻﻤﻴﺮ اﻠﻛﺒﻴﺮ ازﺑﻚ ﻤﻦ ﻃﻄﺦ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﺗﺎﺑﻛﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻻزﺑﻛﻴﺔ،وﻜﺎﻧﺖ ﻤﺼﺎﻫﺮﺗﻪ ﻠﻟﺳﻟﻄﺎن اوﻻ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺘﻪ
ٔ
ﺧﺪﻳﺟﺔ واﻠﺘﻲ اﻧﺟﺐ ﻤﻨﻬﺎ وﻠﺪﻩ اﻠﻨﺎﺻﺮي ﻤﺤﻣﺪ ،ﺛﻢ ﺗﺰوج ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻬﺎ
ٔ
ٔ
اﺧﺘﻬﺎ ﻓﺎﻃﻣﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة زوﺠﻬﺎ اﻻﻤﻴﺮ ﺠﺎﻧﺒﻚ اﻠﻈﺮﻳﻒ ،وﻜﺎن زواﺠﻪ ﻤﻦ
ٔ
ﺧﻮﻧﺪ ﻓﺎﻃﻣﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣﻖ اﻤﺎ اﻠﻣﻟﻚ اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻋﺜﻣﺎن ﻓﺼﺎﻫﺮﻩ
ٔ ٔ
ٔ
ﻜﺬﻠﻚ ﻋﺪد ﻤﻦ اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻋﻟﻰ ﺑﻨﺎﺗﻪ وﻫﻢ اﻻﻤﺮاء ازدﻤﺮ اﻠﻄﻮﻳﻞ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻳﻨﺎﻠﻲ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺘﻪ ﺧﺪﻳﺟﺔ وﻘﺪ ﺗﺎﻳﻣﺖ ﺑﻌﺪﻩ ،وﻠﻢ ﺗﺘﺰوج ،واﻻﻤﻴﺮ ﺗﻣﺮاز
ٔ
ٔ
اﻠﺷﻣﺳﻲ راس ﻧﻮﺑﺔ اﻠﻨﻮب ،واﻻﻤﻴﺮ ﻃﻮﻏﺎن ﺑﺎي اﻠﺪوادار اﻠﺜﺎﻧﻲ.
ٔ
وﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻠﻌﺮض اﻠﺬي ﺑﺪاﻧﺎﻩ ﺑﻣﺼﺎﻫﺮة اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﻋﻟﻰ
ٔ
اﻠﺨﻮﻧﺪات ﺑﻨﺎت اﻻﻤﺮاء اﻠﻛﺒﺎر ﻓﻲ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ﺛﻢ اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺑﻪ إﻠﻰ
ٔ
ﻤﺼﺎﻫﺮة اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻠﻟﺳﻼﻃﻴﻦ ﻋﻟﻰ اﻠﺨﻮﻧﺪات ﺑﻨﺎت اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ
ٔ
ﺗﺪرك ﻤﺪي اﻫﻣﻴﺔ اﻠﻣﺼﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻠﺤﻴﺎة اﻹﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﻫﺆﻻء
ٔ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ وﻜﻮﻧﻮا ﻠﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺌﺔ اوﻻد اﻠﻨﺎس اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﻠﺰﻳﺟﺎت
ٔ ٔ
واﻠﻣﺼﺎﻫﺮات ،واﻳﻀﺎ اﻫﻢ اﻠﻌﻮاﻤﻞ اﻠﺘﻲ ﺴﺎﻫﻣﺖ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻠﻔﺌﺔ
ٔ
داﺧﻞ ﻃﺒﻗﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻤﺼﺎﻫﺮات اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ٔ
وﻫﺬا اﻻﻤﺮ ﺣﺪث ﺑﺼﻮرة ﻧﺳﺘﻮﺿﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﺳﻄﻮر اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ.
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اﻟﻤﻠﻒ

ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ

زﺧﺮت اﻠﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ ﺧﻼل ﻋﺼﺮ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ
ٔ
ﺑﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻣﻈﺎﻫﺮ اﻠﺘﻲ ﺸﻛﻟﺖ ﻘﻮام اﻠﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﻻوﻻد اﻠﻨﺎس
ﺑﺎﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼﺮي اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ ﻓﺘﻌﺪدت ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﻴﻦ ﻤﻈﺎﻫﺮ
ٔ
ٔ
اﺣﺘﻔﺎﻻت او ﻤﻬﺎرات ﻜﺎن ﻳﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻜﻟﻌﺐ اﻠﻛﺮة ورﻤﻲ
ٔ
اﻠﺒﻨﺪق واﻠﻨﺷﺎب ،او ﺧﺮوﺠﻬﻢ ﻠﺘﺨﻟﻴﻖ اﻠﻣﻗﻴﺎس وﻜﺳﺮ اﻠﺨﻟﻴﺞ ﻋﻨﺪ وﻓﺎء
ٔ
اﻠﻨﻴﻞ ،ﺻﻮر ﻤﻦ اﻠﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اوﻻد
ٓ
اﻠﻨﺎس ﺑﺈﺴﻬﺎﻤﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻳﺟﺎﺑﻴﺎ وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻻﺧﺮ ﺴﻟﺒﻴﺎ وﻠﻛﻦ ﺗﻮاﺠﺪﻫﻢ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﺤﻴﺎة ٔاﻜﺳﺐ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ً
ﻧﺳﺒﻴﺎ ﺑﺟﺎﻧﺐ
ٔ
اﻠﻔﯫت اﻻﺧﺮى ﻤﻦ ﻃﺒﻗﺎت اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼﺮي ،ﻧﺤﺎول ﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ
ٔ
اﻠﻨﻗﺎط إﻤﺎﻃﺔ اﻠﻟﺜﺎم ﻋﻦ ﺗﻟﻚ اﻠﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ اوﻻد اﻠﻨﺎس
ٔ ٓ
ﺑﺷﻛﻞ او ﺑﺎﺧﺮ.
وﻓﺎء اﻟﻨﻴﻞ وﻛﺴﺮ اﻟﺨﻠﻴﺞ وﺗﺨﻠﻴﻖ اﻟﻤﻘﻴﺎس
ﻘﺎل ّ
اﻠﺼﻔﺪي:
ٔ
ٔ
وارﺗﻀﻴﻬﺎ وا َ
ﻋﺷ ْﻖ
ِﻠ َﻢ ﻻ ا ِﻫ ُﻴﻢ ﺑﻣﺼــﺮ
ٔ
ّ
َ
َ
وﻤﺎ َﺗﺮى ِاﻠﻌ َﻴﻦ اﺣﻟﻰ ِﻤ ْﻦ َﻤﺎ ِﺋﻬﺎ ْإن ﺗﺨﻟ ْﻖ
ٔ
وﻓﺎء اﻠﻨﻴﻞ ﻋﻴﺪ ﻤﺼﺮي ﻘﺪﻳﻢ ﻘﺪم اﻠﺘﺎرﻳﺦ ،وﻫﻮ اول اﺣﺘﻔﺎل
ﺣﺮص اﻠﻣﺼﺮﻳﻮن ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻓﯫﺗﻬﻢ ﻋﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎء واﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻪ ،واﻠﻨﻴﻞ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎة اﻠﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ﻘﻴﻣﺔ ﻜﺒﻴﺮة ﺠﻟﻴﻟﺔ اﻠﻗﺪر وﻧﻌﺮف ﻤﺪى ارﺗﺒﺎط اﻠﻣﺼﺮﻳﻴﻦ
ٔ
اﻠﻗﺪﻤﺎء ﺑﻬﺬا اﻠﻨﻬﺮ اﻠﻌﻈﻴﻢ وﺻﻞ ﻫﺬا إﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﺎﻠﻴﻬﻪ واﻃﻼﻘﻬﻢ اﺴﻢ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ﺣﺎﺑﻲ ﻋﻟﻴﻪ ،وﻘﺪ ادرك ﺠﻣﻴﻊ ﻤﻦ زار ﻤﺼﺮ او ﻤﻦ ﻫﻮ ﻤﻦ اﻫﻟﻬﺎ ان ﷲ
ٔ
ﻋﺰ وﺠﻞ ﺣﺒﻰ ﻤﺼﺮ ﺑﻬﺬا اﻠﻨﻬﺮ اﻠﻌﻈﻴﻢ ﻠﻴﺮﺠﻊ ﻠﻪ اﻠﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻧﺷﺎة
ٔ
اﻠﺤﻀﺎرة وازدﻫﺎرﻫﺎ واﺴﺘﻣﺮارﻫﺎ وﻘﺪ ﻧﺷﺎ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ وﺗﻄﻮر ﻋﺒﺮ ﺣﻗﺐ
اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔﺔ وﻫﻮ ﻤﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ً
وﺛﻴﻗﺎ ﺑﻌﻮاﻤﻞ اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻠﺘﻲ
ﻘﻮاﻤﻬﺎ ﻧﻬﺮ اﻠﻨﻴﻞ.
ﻓﺎﻠﻨﻴﻞ ﺑﻔﻴﻀﻪ وﻏﻴﻀﻪ ﻫﻮ اﻠﻣﺆﺛﺮ اﻠﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻠﺒﻼد
ٔ
ٔ
اﻹﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻓﺈﻤﺎ ﻳﺟﻟﺐ اﻠﺨﺼﺐ واﻠﻨﻣﺎء او ﻳﺟﻟﺐ اﻠﻣﺟﺎﻋﺔ واﻻوﺑﺌﺔ
ٔ
واﻠﻄﻮاﻋﻴﻦ ،وداﺋﻣﺎ ﻤﺎ ﻳﻛﻮن اﻫﻞ ﻤﺼﺮ ﺸﺮﻳﻔﻬﻢ ووﺿﻴﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر
وﻓﺎء اﻠﻨﻴﻞ ،ﻓﺈذا ﻤﺎ ّوﻓﻰ اﻠﻨﻴﻞ ﺗﻛﻮن اﻠﺒﺷﺎرة ﺑﺬﻠﻚ وﺗﻗﺎم اﻹﺣﺘﻔﺎﻻت
ٔ
ٔ
واﻻﻓﺮاح ﻓﻲ ﻜﻞ ﺑﻴﺖ ﻤﺼﺮي ،وﺗﺒﺪا اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻠﻀﺨﻣﺔ اﻠﺘﻲ ﻳﻗﻴﻣﻬﺎ
اﻠﻣﺼﺮﻳﻮن ً
ﻓﺮﺣﺎ ﺑﻮﻓﺎء اﻠﻨﻴﻞ ،وﻘﺪ ﺣﺮص اﻠﻣﺼﺮﻳﻮن ﻋﻟﻰ ﻤﺮاﻘﺒﺔ زﻳﺎدة
ٔ ٔ
اﻠﻨﻴﻞ وارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻜﻞ ﻳﻮم وﻳﻬﺘﻣﻮن ﺣﺘﻰ ﺑﺰﻳﺎدﺗﻪ اﺻﺒﻊ او إﺻﺒﻌﻴﻦ وﻳﻨﺎدى
ﺑﺬﻠﻚ ﻓﻲ ﺸﻮارع اﻠﻗﺎﻫﺮة.
ٔ
ٔ
وﻘﺪ ﻘﺎم اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻦ اﺑﻨﺎء اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ )اﻻﺴﻴﺎد( ﺑﻔﺘﺢ اﻠﺳﺪ وﺗﺨﻟﻴﻖ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻗﻴﺎس ﻤﻨﻬﻢ اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف ﺑﺮﺴﺒﺎي
"ﻓﺼﺎر ﻳﻨﺰل ﻓﻲ وﻓﺎء اﻠﻨﻴﻞ ﻠﺘﺨﻟﻴﻖ اﻠﻣﻗﻴﺎس وﻓﺘﺢ اﻠﺳﺪ ﻋﻟﻰ اﻠﻌﺎدة
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﺘﺟﻣﻞ وﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ اﻜﺎﺑﺮ اﻻﻤﺮاء واﻠﺨﺎﺻﻛﻴﺔ" واول ﻧﺰول ﻠﻟﻨﺎﺻﺮي ﻤﺤﻣﺪ
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ٔ
ﺑﺮدي وذﻜﺮ اﺑﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ ﻳﻮﺴﻒ ﻓﻀﻞ ﺠﻼل اﻠﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﻋﻟﻴﻪ
ٔ
وﺑﺎﻧﻪ ﺗﺮﺑﻰ ﻓﻲ ﻜﻨﻔﻪ وﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻗﺎل "وﻫﻮ ﺻﻬﺮي زوج ﻜﺮﻳﻣﺘﻲ واﻠﺬي
ٔ
ﺗﻮﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ" ،وﻜﺬﻠﻚ ﺻﺎﻫﺮ ﻘﺎﺿﻲ اﻠﻗﻀﺎة اﻠﺤﻨﻔﻲ ﻜﻣﺎل اﻠﺪﻳﻦ اﺑﻮ
ٔ
ﺣﻔﺺ ﻋﻣﺮ ﺑﻦ اﻠﻌﺪﻳﻢ اﻻﻤﻴﺮ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي ،ﻓﺰوج اﺑﻨﻪ اﻠﻗﺎﺿﻲ ﻧﺎﺻﺮ
اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻣﺮ ﻤﻦ اﺑﻨﺔ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي ،وﻠﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻠﺰﻳﺟﺔ ﻜﺎﻧﺖ
ﺴﺒﺐ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﻠﻨﺳﺒﺔ ﻠﻟﻗﺎﺿﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻓﻗﺪ ﺗﻮﻠﻰ اﻠﻗﻀﺎء ﺑﻌﺪ وﻓﺎة
ٔ
واﻠﺪﻩ ﻜﻣﺎل اﻠﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻠﻌﺪﻳﻢ ،ﻓﺎﺻﺒﺢ ﻘﺎﺿﻲ ﻘﻀﺎة اﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ،ﻜﻣﺎ ذﻜﺮ
ٔ
ٔ
ً
اﺑﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ "ﺑﺳﻔﺎرة اﻠﻮاﻠﺪ ،ﻠﻛﻮﻧﻪ ﻜﺎن ﻤﺘﺰوﺠﺎ ﺑﺈﺣﺪى اﺧﻮاﺗﻲ" وﻤﻦ
ٔاﺻﻬﺎر ٔاﻻﺗﺎﺑﻚ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي ﻤﻦ اﻠﻗﻀﺎة ٔا ً
ﻳﻀﺎ ﻘﺎﺿﻲ اﻠﻗﻀﺎة اﻠﻣﺎﻠﻛﻲ
ٔ
ﺣﺳﺎم اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﺑﻲ ﺑﻛﺮ اﻠﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ﺣﺮﻳﺰ ﺻﺎﻫﺮﻩ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺘﻪ
ٔ
ٔ ٔ
وﻠﻛﻨﻪ ﻃﻟﻗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻠﻚ وﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺮى ان اﺴﺮة اﻻﻤﻴﺮ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي ﻧﺎﺋﺐ
اﻠﺷﺎم ﻘﺪ ﺻﺎﻫﺮت ﻘﻀﺎة اﻠﻗﻀﺎة اﻠﺷﺎﻓﻌﻴﺔ ،واﻠﺤﻨﻔﻴﺔ واﻠﺤﻨﺒﻟﻴﺔ.
ٔ
وﻤﻦ اﻠﻗﻀﺎة ﻜﺬﻠﻚ اﻠﺬﻳﻦ ﺻﺎﻫﺮوا اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻋﻟﻰ ﺑﻨﺎﺗﻬﻦ
ٔ
اﻠﻗﺎﺿﻲ ﺸﺮف اﻠﺪﻳﻦ اﻻﻧﺼﺎري ،ﻓﻗﺪ ﺗﺰوج ﺑﺨﻮﻧﺪ زﻳﻨﺐ اﺑﻨﺔ ﺠﺮﺑﺎش
ﻘﺎﺸﻖ وﻜﺎﻧﺖ ﻘﺒﻟﻪ زوﺠﺔ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣﻖ ،وﻘﺪ ﻻﻘﻰ ﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﺰﻳﺟﺔ ﺿﺮر
ٔ
ٔ
ﻜﺒﻴﺮ ﻓﻗﺪ ﻋﺰ ﻋﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻤﻣﺎﻠﻴﻚ اﻠﻈﺎﻫﺮ ان زوﺠﺔ ﺴﻟﻄﺎﻧﻬﻢ واٍﺴﺘﺎذﻫﻢ
ٔ
ٔ ٔ
ﺗﺘﺰوج ﺑﺎﺣﺪ اﻓﺮاد اﻠﺷﻌﺐ ﺣﺘﻰ وإن ﻜﺎن ﻤﻦ اﻋﻴﺎن اﻠﻗﻀﺎة واﻠﻌﻟﻣﺎء
وذو ﻧﺳﺐ ﺸﺮﻳﻒ ،ﻓﺘﻌﺮض ﻠﻪ اﻠﺒﻌﺾ ﺑﺎﻠﻀﺮب ّ
اﻠﻣﺒﺮح اﻠﻣﺆﻠﻢ "ﻓﺎﻧﻗﻄﻊ
ٔ
ﻓﻲ دارﻩ ٔا ً
ﻳﺎﻤﺎ ،ﺛﻢ رﻜﺐ وﻃﻟﻊ اﻠﻗﻟﻌﺔ ،ﻓﺎﺧﻟﻊ ﻋﻟﻴﻪ ﺑﺎﺴﺘﻣﺮارﻩ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ
اﻠﺟﻴﺶ ﻋﻟﻰ ﻋﺎدﺗﻪ".
ٔ
ٔ
وﺣﺪث اﻠﻌﻛﺲ اﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺼﺎﻫﺮات ﻓﻗﺪ ﺻﺎﻫﺮ اﻻﻤﺮاء
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ واوﻻدﻫﻢ اﻠﻗﻀﺎة واﻻﻋﻴﺎن وﺗﺰوج ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻣﺮ ﺴﺒﻂ اﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺑﻛـﺘﻣﺮ –وﻫﻮ ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻠﺬﻜﻮر ﻤﻦ ذرﻳﺔ اﻻﻤﻴﺮ اﻠﻛﺒﻴﺮ ﺑﻛـﺘﻣﺮ
ٔ
اﻠﺤﺎﺠﺐ – ﻤﻦ ام اﻠﺤﺳﻦ اﺑﻨﺔ اﻠﺘﻗﻲ اﻠﺒﻟﻗﻴﻨﻲ .وﺻﺎﻫﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻏﺎن
ٔ
اﻠﺤﺳﻨﻲ اﻠﺘﺎج اﻠﺒﻟﻗﻴﻨﻲ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺘﻪ ﺣﻨﻪ ،وﺗﺰوج ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻜﺬﻠﻚ اﺑﻨﺔ اﺧﺖ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
اﻠﺷﻣﺲ اﺑﻦ اﻠﻣﺮﺧﻢ ،اﻤﺎ اﻻﻤﻴﺮ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻧﻮروز ﺸﺎد اﻻﻏﻨﺎم ﻓﻗﺪ ﺻﺎﻫﺮ
ٔ
ﻜﺬﻠﻚ اﺴﺮة اﻠﺒﻟﻗﻴﻨﻲ ﻓﺘﺰوج زﻳﻨﺐ اﺑﻨﺔ اﻠﺟﻼل اﻠﺒﻟﻗﻴﻨﻲ وﻘﺪ ﺻﺎﻫﺮ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ إﻳﻨﺎل اﻻﺣﻣﺪي ﺑﻨﺖ اﻤﻴﻦ اﻠﺪﻳﻦ اﻻﻘﺼﺮاﺋﻲ ﻓﺘﺰوج اﺧﺘﻪ واﻠﺘﻲ
ٔ
ٔ
اﻧﺟﺒﺖ ﻠﻪ ﻓﺎﻃﻣﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺰوج ﺑﻬﺎ اﻻﻤﻴﺮ ﻳﺷﺒﻚ ﻤﻦ ﻤﻬﺪي ،وﻤﻦ
ٔ
ٔ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺎﺴﺮة واﻠﺪﺗﻬﺎ اﺸﺘﻬﺮت ﺑﺎﺴﻢ اﺑﻨﺔ اﻻﻘﺼﺮاﺋﻲ.
ٔ
وﻤﻊ ﻃﻮل اﻠﻌﻬﺪ ﺑﺎﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ﻧﺮى ﺣﻔﻴﺪات اوﻻد اﻠﻨﺎس
ٔ
ٔ
ٔ
اوﻻد اﻻﻤﺮاء ﻳﺘﺰوﺠﻦ ﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻻﻋﻴﺎن ،ﻓﻗﺪ ﺗﺰوﺠﺖ ﺠﺎن ﺧﺎﺗﻮن اﺑﻨﺔ
ٔ
اﻠﺮﻜﻦ ﻋﻣﺮ ﺑﻦ اﻠﻨﺎﺻﺮي ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻻﻤﻴﺮ ﺠﻣﺎل اﻠﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺑﻛـﺘﻣﺮ
ٔ
ٔ
اﻠﺤﺎﺠﺐ ﻤﻦ اﻠﺒﺮﻫﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻠﻨﻮر اﻠﺘﻟﻮاﻧﻲ واﻧﺟﺐ ﻤﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ اوﻻد
وﻘﺪ ﺗﺰوﺠﺖ ﻜﺬﻠﻚ ﻋﺎﺋﺷﺔ اﺑﻨﺔ اﻠﻨﺎﺻﺮي ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﻌﻄﺎر ﻤﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻤﻦ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﺴﻮدون اﻠﺪﻘﻣﺎﻘﻲ واﻧﺟﺒﺖ ﻠﻪ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ
ٔ
ٔ
ﺴﻮدون ،واﻻﻤﻴﺮ ﻃﻴﺒﻐﺎ اﻠﺒﺪري واﻧﺟﺒﺖ ﻤﻨﻪ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻓﺎﻃﻣﺔ واﻠﺘﻲ
ﺗﺰوﺠﺖ ﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻌﻈﻴﻢ ﺑﻦ درﻫﻢ وﻧﺼﻒ ،وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﺗﺰوﺠﺖ ﻤﻦ
ٔ
ٔ
اﻠﺷﺮﻳﻒ اﻻ ﻜـﻔﺎﻧﻲ ،وﻘﺪ ﻜﺎن ﻠﻟﻨﺎﺻﺮي ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﻌﻄﺎر اﺑﻨﺔ اﺧﺮى وﻫﻲ
زوﺠﺔ ﻜﻣﺎل اﻠﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻠﺒﺎرزي ﻧﺎﻇﺮ اﻠﺟﻴﺶ.
ٔ
ٔ
ٓ
ّ
وﻋﻟﻰ اﻠﺟﺎﻧﺐ اﻻﺧﺮ ﺻﺎﻫﺮ اﻠﺨﻟﻔﺎء اﻻﻤﺮاء ﻋﻟﻰ ﺑﻨﺎﺗﻬﻦ ﻓﺎم اﻠﺨﻟﻴﻔﺔ
اﻠﻣﺘﻮﻜﻞ ﻋﻟﻰ ﷲ ﺑﻦ اﻠﻣﻌﺘﻀﺪ ﺑﺎ اﻠﻌﺒﺎﺴﻲ وﻫﻲ ﺣﺎج ﻤﻟﻚ ﺑﻨﺖ ُﻤﻗﺒﻞ
وواﻠﺪﻫﺎ "ﺸﺨﺺ ﻤﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ اﻠﺳﻟﻄﺎﻧﻴﺔ" وﻘﺪ ﺑﻮﻳﻊ اﻠﻣﺘﻮﻜﻞ ﻋﻟﻰ ﷲ
ﺑﺎﻠﺨﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﻋﻣﻪ ﺠﻣﺎل اﻠﺪﻳﻦ ﻳﻮﺴﻒ ﺑﻌﻬﺪ ﻤﻨﻪ ﻋﺎم
٨٨٤ﻫـ١٤٧٩/م .
ٔ
وﻤﻦ اﻠﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻠﺬﻜﺮ ان ﻤﺆرﺧﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ ﻠﻢ ﻳﻣﺪوﻧﺎ
ﺑﺎﻠﻣﻌﻟﻮﻤﺎت اﻠﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﺟﻮاﻧﺐ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺜﻨﻰ ﻠﻨﺎ دراﺴﺘﻬﺎ

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﻌﻣﻖ اﻜـﺜﺮ ،ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﻤﻦ اﻠﻣﻣﻛﻦ ان ﻧﻟﺤﻆ ﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻠﺳﻄﻮر ان اﻠﻨﺳﺎء
ٔ ٔ ٔ
ٔ
ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ ﻤﻦ اﺑﻨﺎء اﻻﻤﺮاء او اﺣﻔﺎدﻫﻢ ﻜﺎن ﻳﻄﻟﻖ ﻋﻟﻴﻬﻦ ﻠﻗﺐ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺧﻮﻧﺪ اﻤﺎ إذا ﺗﺤﺪث اﻠﻣﺆرخ ﻋﻦ زواج اﻤﻴﺮ ﻤﻣﻟﻮﻜﻲ او اﺑﻦ ﻧﺎس ﻤﻦ ﻃﺒﻗﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻋﻴﺎن ﻓﻴﺬﻜﺮ اﺴﻢ اﻠﻣﺮاة ﺑﺎﺴﻢ اﻠﺳﺖ إﻜﺮاﻤﺎ ﻠﻬﺎ ،وﻘﺪ راﻳﻨﺎ ﺧﻼل
اﻠﺼﻔﺤﺎت اﻠﻣﺎﺿﻴﺔ ٔان ﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻠﻄﺒﻗﺔ – اﻠﻌﺎﻤﺔ – ﺧﺮﺠﺖ ٔا ً
ﻳﻀﺎ
ٔ
ﺧﻮﻧﺪات ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺗﺰوج اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣﻖ ﺑﺒﻨﺖ اﻠﺒﺎرزي ،ﻓﺎﺻﺒﺤﺖ ﺧﻮﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ زوج اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺣﺘﻰ وإن ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻦ ﻃﺒﻗﺔ =ﻜﻣﺎ ﻇﻦ ﻤﻣﺎﻠﻴﻚ
ٔ
ٔ
ذﻠﻚ اﻠﻌﺼﺮ ادﻧﻰ ﻤﻦ ﻃﺒﻗﺘﻬﻢ إﻻ اﻧﻬﺎ َﺸ ُﺮﻓﺖ ﺑﺰواج اﻠﺳﻟﻄﺎن.

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٩١

اﻟﻤﻠﻒ

ﺑﻦ ﺑﺮﺴﺒﺎي ﻜﺎن ﻋﺎم ٨٢٦ﻫـ١٤٢٢/م ،واﺴﺘﻣﺮ ﻋﻟﻰ ذﻠﻚ ﻜﻞ ﻋﺎم ﺣﺘﻰ
ٔ
ٔ
ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم ٨٣٣ﻫـ١٤٧٨/م وﻜﺎن ﻳﺘﻮﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻤﺮ ﻘﺒﻟﻪ اﻻﻤﻴﺮ اﻠﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﺒﻐﺎ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻈﻔﺮي وﻘﺎم ﻤﻦ ﺑﻌﺪﻩ اﺧﻮﻩ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﻳﻮﺴﻒ ﺑﺎداء ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻬﻣﺔ ،ﻓﻛﺎن
ٔ
ﻳﻨﺰل ﻜﺬﻠﻚ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﻞ زاﺋﺪ وﻓﻲ ﺻﺤﺒﺔ ﺠﻣﻊ ﻤﻦ ﻜﺒﺎر اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻤﺜﻞ ﺸﺎد اﻠﺷﺮاب ﺧﺎﻧﺔ واﻠﺨﺰﻧﺪار وﻏﻴﺮﻫﻢ.
وﻘﺎم ٔاﻻﺴﻴﺎد ٔاﺑﻨﺎء اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣﻖ ﺑﻔﺘﺢ اﻠﺳﺪ ٔاﻳﻀﺎً،
ٔ
ٔ
اوﻠﻬﻢ اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺠﻗﻣﻖ ﻓﻛﺎن ﻳﻨﺰل ﻤﻦ اﻠﻗﻟﻌﺔ ﻠﻔﺘﺢ
ٔ
ً
اﻠﺳﺪ وﺗﺨﻟﻴﻖ اﻠﻣﻗﻴﺎس إﻳﺬاﻧﺎ ﺑﻮﻓﺎء اﻠﻨﻴﻞ ،وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﻘﺎم ﻤﻗﺎﻤﻪ اﺧﻮﻩ
اﻠﻣﻗﺎم اﻠﻔﺨﺮي ﻋﺜﻣﺎن ﺑﻦ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣﻖ ،وﻜﺎن ﻳﺨﺮج ٔا ً
ﺣﻴﺎﻧﺎ ﻤﻌﻬﻢ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺤﺎﺠﺐ وﻜﺎﺗﺐ اﻠﺳﺮ وﻜﺒﺎر اﻻﻤﺮاء .وﻧﺰل اﻳﻀﺎ اﻠﻣﻗﺮ اﻠﺷﻬﺎﺑﻲ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ
ٔ
ٔ
إﻳﻨﺎل وﻜﺎن ﻳﺷﻐﻞ ﻤﻨﺼﺐ اﺗﺎﺑﻛﻴﺔ اﻠﻌﺳﺎﻜﺮ ﻋﻟﻰ ﻋﻬﺪﻩ واﻠﺪﻩ اﻻﺸﺮف
إﻳﻨﺎل اﻠﻌﻼﺋﻲ إﻠﻰ ﻜﺳﺮ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،وﺗﺨﻟﻴﻖ اﻠﻣﻗﻴﺎس ﻓﻲ ﺴﻨﻮات ﻤﺘﻌﺪدة،
ٔ
وﻜﺎن ﻳﻨﺰل ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻋﺪد ﻤﻦ ﻜﺒﺎر اﻻﻤﺮاء ﻓﻲ اﻠﺪوﻠﺔ .وﻋﻨﺪ ﻋﻮدة اﺑﻦ
اﻠﺳﻟﻄﺎن إﻠﻰ اﻠﻗﻟﻌﺔ ﻳﺨﻟﻊ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻋﻟﻴﻪ "ﺧﻟﻌﺔ ﺸﺮﻳﻔﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻌﺎدة"،
وﻳﺨﻟﻊ ﻜﺬﻠﻚ ﻋﻟﻰ واﻠﻲ اﻠﻔﺳﻄﺎط ورﺋﻴﺲ اﻠﺤﺮاﻘﺔ اﻠﺳﻟﻄﺎﻧﻴﺔ وﺻﺎﺣﺐ
اﻠﻣﻗﻴﺎس وﻏﻴﺮﻫﻢ ﺧﻟﻊ ﺴﻨﻴﺔ.
ٔ
ٔ
ٔ
ﻫﺬا وﻘﺪ ﺗﺤﺪث اﺣﻴﺎﻧﺎ اﻤﻮر ﻻ ﻳﺤﻣﺪ ﻋﻗﺒﺎﻫﺎ اﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﻛﺳﺮ
اﻠﺳﺪ وﺗﺨﻟﻴﻖ اﻠﻣﻗﻴﺎس ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ٨٣٠ﻫـ١٤٢٦/م ﻜﺎن ﻳﻨﺰل اﻠﻣﻗﺮ
ٔ
اﻠﻨﺎﺻﺮي ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻻﺸﺮف ﺑﺮﺴﺒﺎي ﻠﻛﺳﺮ اﻠﺨﻟﻴﺞ وﺻﺤﺒﺘﻪ اﻠﻣﻟﻚ
اﻠﺼﺎﻠﺢ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻃﻄﺮ ،وﺣﺪث ﺑﺳﺒﺐ ﺗﻛﺪس اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻠﻣﺷﺎﻫﺪة ﻫﺬا
اﻠﻣﻮﻜﺐ ﻤﺎ ﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻠﻟﻣﺘﻔﺮﺠﻴﻦُ ،
وﺣ ِﺮﻘﺖ اﻠﺨﻴﺎم اﻠﺘﻲ ﺑﺟﺰﻳﺮة اﻠﺮوﺿﺔ
ٓ
ٔ ٔ
وﻫﺬا اﻻﻤﺮ اﺿﻔﻰ ﻋﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎل وﻋﻟﻰ اﻠﺟﻮ اﻠﻌﺎم ﻤﺳﺤﺔ ﻜﺎﺑﺔ ﺑﺳﺒﺐ ﻤﺎ
ﺣﺪث ﻤﻦ ﺣﺮﻳﻖ "وﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻠﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺟﺔ ﻤﺜﻞ اﻠﻌﺎدة".
ٔ ٔ
ٔ
وﻫﻛﺬا ﺸﺎرك اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻤﻦ اﻻﺴﻴﺎد اوﻻد اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻤﻈﻬﺮ
ﻤﻦ اﻠﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﻤﻦ ﺴﻣﺎت وﻋﺎدات اﻠﺷﻌﺐ
ٔ
اﻠﻣﺼﺮي ،ﺑﻞ ﻋﺪدﻫﺎ اﻠﺒﻌﺾ ﻤﻦ اﻻﻋﻴﺎد اﻠﻗﻮﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ ﺧﻼل ﻋﺼﺮ
ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻷﻟﻌﺎب واﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ واﻟﺘﺮﻳﺾ واﻟﻨﺰﻫﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ٔان ﺴﻟﻄﻨﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻓﻲ ٔاﺻﻟﻬﺎ ﻘﺎﻤﺖ ﻋﻟﻰ ٔاﺴﺎس ﻋﺳﻛﺮي
ﻧﺎﺗﺞ ﻤﻦ اﻘﺘــﻨﺎء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﺳﻛﺮﻳﺔ ﻋﻟﻰ درﺠﺔ ﻋﺎﻠﻴﺔ ﻤﻦ
اﻹﺗﻗﺎن ﻓﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻠﻬﺆﻻء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻤﻦ ﻤﻣﺎرﺴﺔ ﻜﻞ ﻓﻨﻮن اﻠﻔﺮوﺴﻴﺔ
واﻠﻗﺘﺎل ،وﻘﺪ ُﻋﻨﻲ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ٔﺑﺎﻠﻌﺎب اﻠﻔﺮوﺴﻴﺔ وﻓﻨﻮﻧﻬﺎ وﺑﺮز
ٔ
ٔ
ٔ
ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻻﻤﺮاء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﺷﺎن وﺑﺮﻋﻮا ﻓﻴﻪ ،وذﻠﻚ ﻠﻣﺎ ﻓﻲ اﻠﻌﺎب
اﻠﻔﺮوﺴﻴﺔ ﻤﻦ ﺗﻣﺮﻳﻦ اﻠﻨﻔﺲ واﻜـﺘﺳﺎب اﻠﺨﻴﺮات.
ٔ
ٔ
ٔ
واوﻻد اﻠﻨﺎس ﺠﺰء ﻻ ﻳﺘﺟﺰا ﻤﻦ ﻫﺆﻻء اﻻﻤﺮاء ﻓﺒﺎﻠﻄﺒﻊ ﺴﻴﻣﺎرﺴﻮن
ٔ
ٓ
ٔ
ﻫﺬﻩ اﻠﺮﻳﺎﺿﺎت واﻻ ﻠﻌﺎب واﻠﻔﻨﻮن ،ﻤﺜﻞ اﺑﺎﺋﻬﻢ وﺧﺎﺻﺔ ان اﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻨﻬﻢ
ٔ
ٔ
ﻜﺎﻧﻮا اﻤﺮاء ﻓﻲ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ،وﻘﺪ ﺑﺮز اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻓﻲ
ٔ
ٔ
ﻫﺬا اﻠﻣﺟﺎل ﺧﻼل ﻋﺼﺮي دوﻠﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ،ﻓﻔﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻻول ﺑﺮز اﻜـﺜﺮ
ٔ
ﻤﻦ ﺸﺨﺺ ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس ﺑﺮﻋﻮا ﻓﻲ اﻠﻔﺮوﺴﻴﺔ ورﻤﻲ اﻠﻨﺷﺎب ﻤﻨﻬﻢ
ٔ
ٓ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ﻤﺟﺎﻫﺪ اﻠﺪﻳﻦ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻜـﺘﺒﻐﺎ اﻠﺬي ﻜﺎن "اوﺣﺪ ﻋﺼﺮﻩ" ﻓﻲ اﻠﺮﻤﻲ
ً ٔ
ٔ
رﻃﻼ واﻻﻤﻴﺮ ﺠﻣﺎل اﻠﺪﻳﻦ
ﻓﻴﻗﺎل اﻧﻪ رﻤﻰ ﻋﻟﻰ ﻘﻮس زﻧﺔ ﻤﺌﺔ وﺛﻣﺎﻧﻴﻦ
ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ ٔاﻻﻤﻴﺮ ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﺑﻛـﺘﻣﺮ اﻠﺤﺎﺠﺐ "ﻜﺎن ٔرا ً
ﺴﺎ ﻓﻲ رﻤﻲ
اﻠﻨﺷﺎب واﻠﺒﻨﺪق ﻠﻴﺲ ﻠﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﻬﻣﺎ".
ٔ
ﺑﺮز ٔ ً ٔ
وﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ اﻠﺜﺎﻧﻲ اﻳﻀﺎ ﻋﺪة اﻤﺮاء ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس
ٔ
ﺸﺎرﻜﻮا ﻓﻲ اﻻ ﻠﻌﺎب وﻓﻨﻮن اﻠﻔﺮوﺴﻴﺔ واﻠﺮﻤﻲ ﺑﺎﻠﻨﺷﺎب واﻠﺒﻨﺪق ﻤﻨﻬﻢ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ﺸﻬﺎب اﻠﺪﻳﻦ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ اﻤﻴﺮ ﻋﻟﻲ ﺑﻦ إﻳﻨﺎل اﻠﻴﻮﺴﻔﻲ ،واﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ٔ
ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﻋﻟﻲ ﺑﺎي ﺑﻦ ﻃﺮاﺑﺎي اﻠﻌﺟﻣﻲ ،وﻤﻦ اﻻﺴﻴﺎد اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ

اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣﻖ اﻠﺬي ﺑﺮع ﻓﻲ ﻠﻌﺐ اﻠﺮﻤﺢ واﻠﻨﺷﺎب ﻠﻮﻻ
ً ٔ ٔ
ﻧﺳﺒﻴﺎ اﻤﺎ اﻻﻤﻴﺮ
ﻤﺎ ﻋﺎﻧﺎﻩ ﻤﻦ اﻠﺳﻣﻨﺔ ﺑﻌﺪ ذﻠﻚ ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت ﺣﺮﻜـﺘﻪ
ٔ
ﺸﺮف اﻠﺪﻳﻦ ﻳﺤﻲ ﺑﻦ ﻳﺷﺒﻚ اﻠﻔﻗﻴﻪ ﻓﻗﺪ ﺑﻟﻎ درﺠﺔ ﻋﺎﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﺎب
ٔ
اﻠﻔﺮوﺴﻴﺔ ﺑﺳﺎﺋﺮ اﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻜﺎﻠﺮﻤﺢ واﻠﺳﻴﻒ واﻠﺪﺑﻮس ،واﻠﻨﺷﺎب وﺴﻮق
ٔ
اﻠﺨﻴﻞ ،واﻘﺎم ﻋﺪة ﺴﻨﻴﻦ ﻳﺳﻮق اﻠﻣﺤﻣﻞ ﻤﻊ ﺑﺎﺸﺎت ﻤﺤﻣﻞ اﻠﺤﺞ.
ٔ
ٔ
ﻫﺬا وﻜﺎن اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﻳﻌﺮﺿﻮن اوﻻد اﻠﻨﺎس وﻳﺎﻤﺮوﻧﻬﻢ ﺑﻟﻌﺐ اﻠﺮﻤﺢ
ٔ
ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻬﻢ ﻠﻛﻲ ﻳﻗﻔﻮا ﻋﻟﻰ ﻤﻬﺎرﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻻ ﻠﻌﺎب وﻤﻦ ﻳﺆدي ﻤﻨﻬﻢ
ٔ
داء ً
ٔا ً
ﺣﺳﻨﺎ ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻨﻪ اﻠﺳﻟﻄﺎن ،وﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﻗﻦ اﻠﻌﺎب اﻠﻔﺮوﺴﻴﺔ واﻠﺮﻤﺢ
ﻳﻗﻮم اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺑﺘﻮﺑﻴﺨﻪ ورﺑﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻠﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻨﻬﻢ ﻏﺎﻳﺔ اﻠﻣﺷﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻠﻌﺮض .وﻤﻦ اﻠﺮﻳﺎﺿﺎت اﻠﺷﻬﻴﺮة اﻠﺘﻲ ﺸﻐﻒ ﺑﻬﺎ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واﻤﺮاء اﻠﺪوﻠﺔ واوﻻد اﻠﻨﺎس ﻠﻌﺒﺔ اﻠﺟﻮﻜﺎن او اﻠﻛﺮة او اﻻ ﻜﺮﻩ وﻘﺪ رﻋﻰ
ٔ
اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﻟﻌﺒﺔ رﻋﺎﻳﺔ ﻜﺒﻴﺮة واﻘﺎﻤﻮا ﻠﻬﺎ اﻠﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻠﺨﺎﺻﺔ
ﻠﻣﺰاوﻠﺘﻬﺎ ،ووﺿﻌﻮا ﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻨﻈﻣﻬﺎ.
ٔ
ٔ
وﻘﺪ ذﻜﺮت ﻠﻨﺎ اﻠﻣﺼﺎدر اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ واﺣﺪ ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس
ٔ
ﺑﺮﻋﻮا ﻓﻲ ﻠﻌﺒﺔ اﻠﺟﻮﻜﺎن )اﻠﻛﺮة( ﻤﺜﻞ اﻻﻤﻴﺮ ﻋﻼء اﻠﺪﻳﻦ ﻘﻂ ﻠﻴﺟﺎ ﺑﻦ
ٔ
ٔ ٔ
ﺑﻟﺒﺎن اﻠﺟﻮﻜﺎﻧﺪار ،وﻫﻮ اﺣﺪ اﻤﺮاء اﻻرﺑﻌﻴﻦ )ﻃﺒﻟﺨﺎﻧﺎة( "وﻜﺎن ﻓﺎرﺴﺎ
ٔ
ٔ
ﺑﻄﻼ ﺧﻔﻴﻒ اﻠﺤﺮﻜﺎت وﻳﺬﻜﺮ ﻋﻨﻪ اﻧﻪ ﺴﺎق ﻓﺮﺴﻪ ﻓﺎﺧﺬ ﻧﺼﻒ ﺴﻔﺮﺠﻟﻪ
ٓ
ﻤﻦ ﻏﺼﻨﻬﺎ وﺑﻗﻲ ﻧﺼﻔﻬﺎ اﻻﺧﺮ ﻤﻛﺎﻧﻪ ،وﻜﺎن ﻓﻲ ﻠﻌﺐ اﻠﻛﺮة ﻏﺎﻳﺔ" وﻜﺬﻠﻚ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ﺧﻟﻴﻞ ﺑﻦ اﻳﺪﻏﺪي اﻠﺤﺎﺠﺐ ﻜﺎن "اﺴﺘﺎذ ﻓﻲ ﻠﻌﺐ اﻠﻛﺮة" ،اﻤﺎ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻻﻤﻴﺮ ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﺑﻛـﺘﻣﺮ اﻠﺟﻮﻜﺎﻧﺪار ﻓﻗﺪ
ٔ
ٔ
اﻃﺎل اﻠﺼﻔﺪي ﻤﺪﺣﻪ واﻜﺪ ﻋﻟﻰ رﺸﺎﻘﺘﻪ وﺧﺎﺻﺔ وﻫﻮ ﻤﻣﺘﻄﻲ ﻓﺮﺴﻪ،
واﻧﻪ ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ واﻠﺷﺎم ﻤﻦ ﻳﻟﻌﺐ اﻠﻛﺮة ﻤﺜﻟﻪ وﻜﻞ ﻃﻨﺟﻲ ﻓﻲ
ٔ
اﻹﻘﻟﻴﻣﻴﻦ ﻳﻌﺮف ﻓﻀﻟﻪ ،وذﻜﺮ اﺑﻦ ﺣﺟﺮ ان اﻠﺮﻳﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻠﻌﺐ اﻠﻛﺮة
اﻧﺘﻬﺖ إﻠﻴﻪ ﻓﻲ زﻤﺎﻧﻪ ،وﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻳﺟﺎرﻳﻪ ﻓﻲ ذﻠﻚ إﻻ ﻋﻼء اﻠﺪﻳﻦ ﻘﻄﻟﻴﺟﺎ
ٔ
وﻜﻼﻫﻣﺎ ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس.
ٔ
ٔ
وﻤﻦ اﻻ ﻠﻌﺎب اﻠﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻳﻀﺎ اﻠﺼﻴﺪ وﻫﻮ ﻤﻦ اﻠﻬﻮاﻳﺎت اﻠﻣﻔﻀﻟﺔ
ٔ
ﻋﻨﺪ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ واﻤﺮاﺋﻬﻢ وﻜﺎن اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ واﻻﻤﺮاء ﻳﺨﺮﺠﻮن إﻠﻰ
ٓ
اﻠﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺴﺮﺣﺎت اﻠﺼﻴﺪ اﻠﻣﻌﺮوﻓﺔ اﻧﺬاك ،وﻤﻮﻋﺪ رﺣﻼت اﻠﺼﻴﺪ ﻋﺎدة
ٔ
ٔ
ﻓﻲ اﻳﺎم اﻠﺮﺑﻴﻊ ﻓﻛﺎن اﻻﻤﺮاء ﻳﺨﺮﺠﻮن ﻠﺘﺮﺑﻊ ﺧﻴﻮﻠﻬﻢ وﻳﻗﻮﻤﻮن ﻫﻢ
ٔ
ﺑﺎﻠﺼﻴﺪ ،وﻜﺎن ﻻوﻻد اﻠﻨﺎس ﻧﺼﻴﺐ واﻓﺮ وﻤﻬﺎرة ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻠﺮﻳﺎﺿﺔ،
ٔ
ٔ
ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ اﻠﻣﺆرخ اﺑﻦ اﻳﺒﻚ اﻠﺪوادار ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس اﻠﻣﺷﻬﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻠﻣﻬﺎرة
ﻓﻲ اﻠﺼﻴﺪ ،وﻘﺪ ذﻜﺮ ذﻠﻚ ﻋﻦ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻨﺪﻤﺎ ذﻜﺮ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺻﺮﻋﻪ ﻠﻟﻄﻴﻮر ﻓﻲ
ٔ
ٔ
اﻠﺼﻴﺪ ﺑﺎﻠﺒﻨﺪق ،وﻜﻴﻒ ان ﺑﻌﺾ اﻠﺷﻌﺮاء ﻧﻈﻢ اﺑﻴﺎت ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻗﺔ
وزﻤﺎن اﻠﺼﻴﺪ وﻳﻣﺪح ﻓﻴﻬﺎ اﺑﻦ اﻳﺒﻚ وﻤﻬﺎرﺗﻪ.
ٔ
وﻘﺪ ﻧﺎل ﺑﻌﺾ اوﻻد اﻠﻨﺎس اﻠﻗﺮب ﻤﻦ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ
ٔ
ﻘﻼوون وذﻠﻚ ﺑﺳﺒﺐ ﺑﺮاﻋﺘﻪ ﻓﻲ اﻠﺼﻴﺪ ،ﻓﻗﺪ ﻘﺮب اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ اﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ﺣﺳﻴﻦ اﺑﻦ اﺑﻲ ﺑﻛﺮ ﺑﻦ ﺠﻨﺪر ﺑﻚ اﻠﺮوﻤﻲ ﻤﻨﻪ ﺑﺳﺒﺐ ﺣﻈﻪ ﻓﻲ اﻠﺼﻴﺪ،
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
واﻧﻌﻢ ﻋﻟﻴﻪ ﺑﺘﻗﺪﻤﺔ اﻠﻒ وﺠﻌﻟﻪ اﻤﻴﺮ ﺸﻛﺎر اﻤﺎ اﻻﻤﻴﺮ ﺠﻣﺎل اﻠﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ
ٔ
ﷲ ﺑﻦ ﺑﻛـﺘﻣﺮ اﻠﺤﺎﺠﺐ ﻓﻛﺎن ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس اﻠﻣﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻠﺼﺮع
ٔ
ﺑﺎﻠﺒﻨﺪق وﺻﻴﺪ اﻠﻄﻴﻮر وﻜﺎن ﻳﺪﻋﻲ إﻠﻰ اﻻﻤﻴﺮ ﺑﺮﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻟﻴﻣﻪ اﻠﺼﻴﺪ
ٔ
ٔ
وﻳﻗﺪم إﻠﻴﻪ اﻠﺘﻗﺎدم اﻠﺟﻟﻴﻞ ﻋﻨﺪ اﻻدﻋﺎء ﻠﻪ وﻜﺎن اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ
ٔ
ﺑﻦ ﺻﺎرم اﻠﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻔﻴﺪ اﻻﻤﻴﺮ ﻤﻨﺟﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻠﺷﺎم ﻤﻦ اﻠﻣﻗﺮﺑﻴﻦ
ﻤﻐﺮﻤﺎ ﺑﺎﻠﺼﻴﺪ" ً
ﻤﻦ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺠﻗﻣﻖ وﺧﻮاﺻﻪ" ،وﻜﺎن ً
ﺑﺎرﻋﺎ ﻓﻴﻪ وﻤﺎ
ٔ ٔ
ٔ
ﺴﻗﻨﺎﻩ ﻫﻨﺎ ﻤﻦ اﻤﺜﻟﺔ ﺗﺪل ﻋﻟﻰ ان اوﻻد اﻠﻨﺎس ﺸﺎرﻜﻮا ﻓﻲ اﻠﺮﻳﺎﺿﺎت اﻠﺘﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺷﻐﻞ اﻫﻣﻴﺔ ﻠﺪى اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ واوﻻدﻫﻢ ﺧﻼل اﻠﻌﺼﺮ
ٔ
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ ،وﻘﺪ اﻤﺘﺎز ﻫﺆﻻء اﻻﻤﺮاء ﺑﻬﺬﻩ اﻠﻣﻴﺰة اﻠﺨﺎﺻﺔ واﻠﻬﻮاﻳﺔ اﻠﺘﻲ
ﺸﻐﻒ ﺑﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﯫت ﻃﺒﻗﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ.

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٩٢

اﻟﻤﻠﻒ

ٓ
ٔ
ﻫﺬا وﻘﺪ ﺴﺎﻫﻢ اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﻤﻈﻬﺮ اﺠﺘﻣﺎﻋﻲ اﺧﺮ ﻤﻦ ﻤﻈﺎﻫﺮ
ٔ
اﻠﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ وﻫﻮ ﻤﺼﺎﺣﺒﺘﻬﻢ ﻠﻼﻤﺮاء واﻠﺳﻼﻃﻴﻦ وﺧﺮوﺠﻬﻢ إﻠﻰ
ٔ
ٔ ٔ
اﻠﻨﺰﻫﺔ ،ﺑﻞ ان اوﻻد اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ )اﻻﺴﻴﺎد( ﻜﺎﻧﻮا ﻳﺨﺮﺠﻮن ﻠﻟﺘﻨﺰﻩ ﻓﻲ
ٔ
اﻠﻗﺎﻫﺮة وﻤﺘﻨﺰﻫﺎﺗﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺸﻮاﻃﺊ اﻠﻨﻴﻞ ،ﻓﻗﺪ ﺻﺤﺐ اﻻﻤﻴﺮ ﺻﺎرم
ٔ
اﻠﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ واﻠﺪﻩ اﻠﻣﺆﻳﺪ ﺸﻴﺦ ﻓﻲ اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﻧﺰﻫﺔ ﺑﺎﻠﻗﺎﻫﺮة وزار ﻤﻌﻪ
ٔ ٔ
ﺑﻴﻮت اﻻﻤﺮاء واﻋﻄﻮا ﻠﻬﻣﺎ ﺗﻗﺎدﻤﺎ ﺠﻟﻴﻼ.
ٔ
ﻫﺬا وﻜﺎن اﻠﻣﺆﻳﺪ ﺸﻴﺦ داﺋﻢ اﻠﺨﺮوج إﻠﻰ اﻠﺒﺎرزﻳﺔ وﺑﺼﺤﺒﺘﻪ اﻤﺮاء
ٔ
ٔ
ٔ
ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻤﻨﻬﻢ اﻻﻤﻴﺮ ﻤﺤﻣﻮد اﺑﻦ اﻻﻤﻴﺮ ﻘﻟﻄﻣﺎي اﻠﺪوادار.
ٔ
وﻜﺬﻠﻚ ﻜﺎن ﺧﺮوج اﻠﻨﺎﺻﺮي ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف ﺑﺮﺴﺒﺎي إﻠﻰ
ٔ
دار اﻠﻗﺎﺿﻲ زﻳﻦ اﻠﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﺒﺎﺴﻂ اﻠﻣﻄﻟﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﻴﻞ ﻠﻣﺷﺎﻫﺪة اﻻﻏﺮﺑﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺘﻮﺠﻪ إﻠﻰ ﻘﺒﺮص ،وﻜﺎن ﺑﺎﻠﻨﻴﻞ ارﺑﻌﺔ اﻏﺮﺑﺔ ﺑﻛﻞ ﻏﺮاب اﻤﻴﺮ ﻤﻦ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﺮاء وﻘﺪﻤﻮا ﻋﺮﺿﺎ ﺸﺎﻫﺪﻩ اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ وﺠﻣﻊ ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﺮاء ﻋﻟﻰ راﺴﻬﻢ اﻻﻤﻴﺮ ﺠﺎﻧﺒﻚ اﻻﺸﺮﻓﻲ اﻠﺪوادار اﻠﺜﺎﻧﻲ اﻠﺬي ﺻﺤﺐ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻗﻟﻌﺔ" ،وﻜﺎن ﻳﻮﻤﺎ ﻤﺷﻬﻮدا ُﺣ ِﺷﺮ ﻓﻴﻪ اﻠﻨﺎس ﻤﻦ ﻜﻞ ﺠﻬﺔ
ﻠﻣﺷﺎﻫﺪة ذﻠﻚ".

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
ﺗﻌﺪدت اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼﺮي ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ،
وﺑﺮزت ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﻤﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﺣﻴﺔ ﻤﻦ ﺧﻼل اﻠﻨﺼﻮص
اﻠﺘﻲ وﺻﻟﺘﻨﺎ ﻤﻦ اﻠﻣﺼﺎدر اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻤﻈﺎﻫﺮ اﻹﺴﺮاف اﻠﺰاﺋﺪ ﻓﻲ
ٔ
ٔ
اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻻﻓﺮاح وﻋﻗﺪ اﻠﻗﺮان ،او اﻹﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻠﻌﻗﻴﻗﺔ واﻠﺨﺘﺎن وﻏﻴﺮﻫﺎ
ٔ
ٔ
ﻤﻦ اﻹﺣﺘﻔﺎﻻت اﻠﻌﺎﺋﻟﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻜﺎن ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺎ اوﻻد اﻠﻨﺎس واﻻﻤﺮاء
ٔ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ وﻋﺎدة اﻫﻞ ﻤﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻟﻚ اﻠﻔﺘﺮة.
ﺣﻔﻼت اﻠﺰواج
ٔ
ﻤﻦ اﻠﻣﻌﺮوف ان ﻋﺼﺮ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻘﺪ اﺸﺘﻬﺮ ﺑﺎﻠﺒﺬخ
ٔ
واﻹﺴﺮاف اﻠﺰاﺋﺪ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﻓﺮاح وﻤﺎﻜﺎن ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻤﻦ ﺗﻛﺎﻠﻴﻒ
ٔ
واﻤﻮال واﻻﻤﺜﻟﺔ ﻜـﺜﻴﺮة واﻠﻨﺼﻮص اﻠﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻟﻰ ﻫﺬا ﻤﻟﺌﺖ ﺑﻬﺎ اﻠﻣﺼﺎدر
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ﺴﻮاء ﻓﻲ ﺣﻔﻼت زواج اوﻻد اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ واﻻﻤﺮاء او ﻋﻗﻴﻗﺘﻬﻢ او ﺧﺘﺎﻧﻬﻢ
ٔ
وﻜﺎن "ﻤﻬﻢ" اﺣﺘﻔﺎل ﻋﻗﺪ اﻠﻗﺮان ﻳﺳﺘﻣﺮ "ﻤﺪة ﺴﺒﻌﺔ اﻳﺎم ﺑﻟﻴﺎﻠﻴﻬﺎ"
ٔ
ً
ﺠﻣﻴﻌﺎ.
وﻳﺟﺘﻣﻊ ﻓﻴﻪ ﻧﺳﺎء اﻻﻤﺮاء
ٔ
وﻘﺪ اﺸﺘﻬﺮ ﺧﻼل اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ اﻻول ﻋﺪة ﺣﻔﻼت زواج ﻧﻀﺮب
ٔ
ﺑﻬﺎ ﻤﺜﺎﻻ ً
ﻋﺎﻤﺎ ﻋﻟﻰ ﺣﻔﻼت اﻠﺰﻓﺎف ﻓﻲ ذﻠﻚ اﻠﻌﺼﺮ ،واول ﺣﻔﻞ زواج
ٔ
ٔ
ٔ
ﻠﻼﺴﻴﺎد اوﻻد اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺔ اﻤﻴﺮ زواج اﻠﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻜﺔ ﺧﺎن ﺑﻦ
اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﻴﺒﺮس ﻋﻟﻰ ﻏﺎزﻳﺔ ﺧﺎﺗﻮن اﺑﻨﺔ ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﻘﻼوون وﻋﻗﺪ اﻠﻌﻗﺪ
ٓ
ٔ
ﺑﺎﻻﻳﻮان ﻤﻦ ﻘﻟﻌﺔ اﻠﺟﺒﻞ ،وﺑﻟﻎ ﺻﺪاق ﻫﺬﻩ اﻠﺰﻳﺟﺔ ﻤﺒﻟﻎ ﺧﻣﺳﺔ اﻻف
ٔ
دﻳﻨﺎر دﻓﻊ ﻤﻨﻬﺎ اﻠﻔﻲ دﻳﻨﺎر.
ٔ
ﺑﻴﺪ ان ﻤﺎ ﻓﺎق اﻠﻮﺻﻒ ﻓﻲ اﻹﺴﺮاف واﻠﺒﺬخ ﻤﻦ ﺣﻔﻼت زواج ذﻠﻚ
ٔ
ٔ ٓ
اﻠﻌﺼﺮ زواج اﻻﻤﻴﺮ اﻧﻮك ﺑﻦ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ٔ
ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﺑﻛـﺘﻣﺮ اﻠﺳﺎﻘﻲ وﻜﺎن ﺴﻦ اﻻﻤﻴﺮ "ﻋﺷﺮ ﺴﻨﻴﻦ او دوﻧﻬﺎ" وﻘﺪ
ٔ
ﺣﻣﻞ اﻠﻣﻬﺮ ﻤﻦ ﺧﺰاﻧﺔ اﻠﺨﺎص ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ إﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻻﻤﻴﺮ ﺑﻛـﺘﻣﺮ اﻠﺳﺎﻘﻲ
ٓ
وﻫﻮ ﻋﺷﺮة اﻻف دﻳﻨﺎر "وﻤﺌﺘﺎن وﺧﻣﺳﻮن ﺗﻔﺼﻴﻟﻴﺔ ﺣﺮﻳﺮ ﻤﺜﻣﻨﺔ وﻤﺎﺋﺔ
ٔ
ﻧﺎﻓﺟﺔ-وﻋﺎء ﻤﺳﻚ -واﻠﻒ ﻤﺜﻗﺎل ﻋﻨﺒﺮ ﺧﺎم وﻤﺎﺋﺔ ﺸﻣﻌﺔ ﻤﻮﻜﺒﻴﺔ وﺛﻼﺛﺔ
ٔ
ارؤس ﻤﻦ اﻠﺨﻴﻞ ﻤﺳﺮﺠﺔ ﻤﻟﺟﻣﺔ ،وﺧﻣﺳﺔ ﻤﻣﺎﻠﻴﻚ ﻋﻟﻰ ﻳﺪ ﻜﻞ ﻤﻣﻟﻮك
ٔ ٔ
ﺑﻗﺟﺔ" ﻓﻲ ﻳﻮم اﻠﻌﺮس ﺑﻟﻎ ﺸﻮار اﻠﻌﺮوس ﻤﺎ ﻘﻴﻣﺘﻪ اﻠﻒ اﻠﻒ دﻳﻨﺎر
ٓ
ٔ
ﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﻜﺎن ﻤﻬﻣﺎ ﻋﻈﻴﻣﺎ ﺣﻣﻞ ﻓﻴﻪ اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﻻف ﺸﻣﻌﺔ،
ٔ
وﺣﻣﻞ اﻠﺟﻬﺎز ﻤﻦ دار اﻻﻤﻴﺮ ﺑﻛـﺘﻣﺮ ﻋﻟﻰ ﺑﺮﻜﺔ اﻠﻔﻴﻞ ﻋﻟﻰ رؤوس
اﻠﺤﻣﺎﻠﻴﻦ وﻋﺪﺗﻬﻢ "ﺛﻣﺎﻧﻣﺎﺋﺔ ّ
ﺣﻣﺎل وﺴﺘﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻘﻄﺎر ﺑﻐﺎل ،ﻏﻴﺮ
ُ
اﻠﺤﻟﻲ واﻠﻣﺼﺎغ واﻠﺟﻮاﻫﺮ ،وﻠﻣﺎ ﻤﺪوا اﻠﺷﻮار اﻠﻣﺬﻜﻮر دﺧﻞ اﻠﺳﻟﻄﺎن

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
وراﻩ ﻓﻣﺎ اﻋﺟﺒﻪ وﻘﺎل راﻳﺖ ﺸﻮار ﺑﻨﺖ ﺴﻼر وﻫﻮ اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﻫﺬا واﺣﺳﻦ،
ٓ
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻰ ان ﻫﺬا ﻳﺎ اﻤﻴﺮ ﺑﻛـﺘﻣﺮ ﻤﺎ ﻳﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﻧﻮك" وﻤﻦ اﻠﻨﺺ ﻳﺒﺮز ﻠﻨﺎ ﻤﺪى
ٔ
اﻤﺘﻌﺎض اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﻦ ﺗﺟﻬﻴﺰ ﺑﻛـﺘﻣﺮ ﻻﺑﻨﺘﻪ وﻘﺪ راﻩ ً
ﻘﻟﻴﻼ ﻻ ﻳﻮازي
ٔ
ٔ ٓ
ﻘﺪر اﻻﻤﻴﺮ اﻧﻮك وﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ذﻠﻚ ﻓﻗﺪ اﻘﻴﻢ ﻠﻪ ُﻋﺮس ﻋﻈﻴﻢ ﺣﻀﺮﻩ ﻧﺎﺋﺐ
ٔ
ٔ
اﻠﺷﺎم ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﺗﻨﻛﺰ وﺴﺎﺋﺮ اﻻﻤﺮاء ،وﻧﺼﺐ اﻻﻤﻴﺮ ﻘﻮﺻﻮن اﻠﺳﺎﻘﻲ
ٔ
ٔ
ﺻﺎرﻳﻴﻦ ﻋﻟﻴﻬﻣﺎ ﻧﻗﻂ ُﻏﺮم ﻋﻟﻴﻬﻣﺎ ﺛﻼﺛﻮن اﻠﻒ درﻫﻢ ،واﻃﻌﻢ اﻠﻨﺎس
ٔ
ﺑﺎﻻﻳﻮان ،وﺑﻟﻎ ﺠﻣﻟﺔ ﻤﺎ ذﺑﺢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﺳﻣﺎط ﻤﻦ اﻠﺨﻴﻞ واﻠﺒﻗﺮ واﻠﻐﻨﻢ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
واﻻرز واﻠﺪﺠﺎج ﻓﻮق ﻋﺷﺮﻳﻦ اﻠﻒ راس واﺴﺘﻌﻣﻞ ﻤﻨﻪ ﺛﻣﺎﻧﻴﺔ ﻋﺷﺮ اﻠﻒ
ٔ
ﻘﻨﻄﺎر ﺑﺎﻠﻣﺼﺮي ﻤﻦ اﻠﺳﻛﺮ ﻠﻌﻣﻞ اﻠﺤﻟﻮى وﻏﻴﺮﻫﺎ وﺻﺮف ﻤﻦ اﻻﻤﻮال
ﻋﻟﻰ ﻫﺬا اﻠﺰﻓﺎف ﻤﺎ ﻳﻔﻮق اﻠﺤﺼﺮ.
ٔ
واﻫﺘﻢ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﺤﻔﻼت زواج ﺑﻨﺎﺗﻪ ﻋﻟﻰ اوﻻد
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻨﺎس اﺑﻨﺎء اﻻﻤﺮاء ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ٧٢٣ﻫـ ١٣٢٣/ﻜﺎن ﻋﺮس اﻻﻤﻴﺮ اﻤﻴﺮ ﻋﻟﻲ
ٔ ٔ
اﺑﻦ اﻻﻤﻴﺮ ارﻏﻮن ﻧﺎﺋﺐ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺔ اﻠﺳﻟﻄﺎن ،واﻋﺘﻨﻰ اﻠﺳﻟﻄﺎن
اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺑﺟﻬﺎزﻫﺎ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻋﻈﻴﻣﺔ وﻋﻣﻞ ﻠﻬﺎ "ﺑﺷﺨﺎﻧﺎة وﺴﺘﺎرة وداﻳﺮ ﺑﻴﺖ
ٓ
ٔ
زرﻜﺶ ﺑﻣﺒﻟﻎ ﺛﻣﺎﻧﻴﻦ اﻠﻒ دﻳﻨﺎر واﻻت اﻠﺬﻫﺐ واﻠﻔﻀﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻨﻴﻒ ﻋﻟﻰ
ٓ
ﻋﺷﺮة اﻻف دﻳﻨﺎر" ،وﻋﻣﺮ ﻠﻬﺎ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻤﻨﺎﻇﺮ اﻠﻛﺒﺶ ﻋﻣﺎرة ﺠﺪﻳﺪة
ٔ
وﻧﻗﻞ اﻠﺟﻬﺎز إﻠﻴﻬﺎ وﻧﺰل ﺑﻨﻔﺳﻪ ﻠﻴﻗﻒ ﻋﻟﻰ ﻧﺼﺐ اﻠﺟﻬﺎز ،واﻘﻴﻢ اﻠﻌﺮس
ٔ
ٔ
ﺑﻣﻬﻢ ﻜﺒﻴﺮ ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ،وﻘﺪ ﺣﻀﺮﻩ ﻧﺳﺎء اﻻﻤﺮاء ﻘﺎﻃﺒﺔ ﺑﺘﻗﺎدﻤﻬﻢ
ٔ
ٔ
وﻫﺪاﻳﺎﻫﻢ اﻠﺘﻲ ﺑﻟﻐﺖ ﻘﻴﻣﺘﻬﺎ ارﺑﻊ ﻤﺌﺔ دﻳﻨﺎر ،واﺣﻴﺎ ﻫﺬا اﻠﺤﻔﻞ ﺛﻣﺎﻧﻲ
ٔ
ﺠﻮق ﻤﻦ ﺠﻮق ﻤﻐﺎﻧﻲ اﻠﻗﺎﻫﺮة ،واﻧﻌﻢ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻠﻣﻬﻢ ﻋﻟﻰ
ٔ
ٔ
زوﺠﺎت اﻻﻤﺮاء ﺑﺘﻌﺎﺑﻲ ﻘﻣﺎش ﻜﻞ ﺣﺳﺐ ﻘﺪرﻫﺎ ،وﻋﻢ ﺠﻣﻴﻊ اﻻﻤﺮاء
ٔ ٔ
ٔ
ﺑﺎﻠﺨﻟﻊ واﻧﻌﻢ ﻋﻟﻰ واﻠﺪ اﻠﻌﺮﻳﺲ اﻻﻤﻴﺮ ارﻏﻮن اﻠﻨﺎﺋﺐ زﻳﺎدة ﻋﻟﻰ إﻘﻄﺎﻋﻪ
ﺑﻣﻨﻴﺔ ﺑﻨﻲ ﺧﺼﻴﺐ.
ٔ
ٓ
وﻋﻟﻰ اﻠﺟﺎﻧﺐ اﻻﺧﺮ وﻋﻟﻰ ﺧﻼف ﻤﺎ راﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻠﻣﺜﺎﻠﻴﻦ اﻠﺳﺎﺑﻗﻴﻦ
ٔ ٔ
ٔ
ﻤﻦ زﻤﺎن اﺑﻨﺎء اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﻧﺮاﻩ ﻳﻗﻮم ﺑﺘﺰوﻳﺞ ﻜﻞ ﻤﻦ اﻻﻤﻴﺮ اﺣﻣﺪ ﺑﺎﺑﻨﺔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ﻃﺎﻳﺮ ﺑﻐﺎ واﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ اﺑﻲ ﺑﻛﺮ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﻃﻗﺰ
ٔ
دﻤﺮ اﻤﻴﺮ ﻤﺟﻟﺲ "ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻣﻞ ﻤﻬﻢ" ﻓﻟﻢ ﻳﻗﻴﻢ ﻠﻬﻣﺎ ﺣﻔﻞ زواج ﺑﻞ إن
ٔ
ٔ
اﻠﻗﺮان ﻋﻗﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻻﻤﻴﺮ ﻘﻮﺻﻮن اﻠﺳﺎﻘﻲ وﻫﻮ زوج اﺧﺘﻬﻣﺎ ،وﻠﻌﻞ ﻫﺬا
ٔ
ٔ
راﺠﻊ إﻠﻰ ﻏﻀﺐ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻋﻟﻰ ﻜﻼ اﻻﻤﻴﺮﻳﻦ ﻓﻗﺪ اﺧﺮﺠﻬﻣﺎ ﻠﻔﺘﺮة إﻠﻰ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻛﺮك ﺛﻢ اﻤﺮ ﺑﻌﻮدﺗﻬﻣﺎ وا ّﻤﺮﻫﻣﺎ ﻜﻞ اﻤﻴﺮ إﻤﺮة ﻃﺒﻟﺨﺎﻧﺎة ﺛﻢ ﻘﺎم
ٓ
ٔ
ﺑﺘﺰوﻳﺟﻬﻣﺎ ،واﻠﻌﻛﺲ ﺣﺪث ﺑﺎﻠﻨﺳﺒﺔ ﻠﻼﻤﻴﺮ اﻧﻮك اﻠﺬي ﻜﺎن ً
ﻤﻗﺮﺑﺎ ﻤﻦ
ٔ
ٔ
ً
وﻤﺨﺘﺼﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤﻦ ان إﺧﻮاﻧﻪ ﻜﺎﻧﻮا اﺴﻦ ﻤﻨﻪ ،وﻠﻌﻞ
اﻠﺳﻟﻄﺎن
ٔ
ٔ
اﻠﺳﺒﺐ راﺠﻊ إﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻤﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻃﻐﺎي ﺑﺎﺑﻴﻪ وﻋﻼﻘﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻛﺎن
ٔ
ٔ
ً
واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻘﺘﻪ ﺑﺎﺑﻨﺎﺋﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻘﻮي وﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺟﺪ ﻓﺘﻮ ًرا
ﻤﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻧﻗﻮل رﺑﻣﺎ ﻜﺎن اﻠﺳﺒﺐ ﻜﺬﻠﻚ.
وﻘﺎم اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﺼﺎﻠﺢ إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺑﻣﺼﺎﻫﺮة اﺑﻦ ﻧﺎس
ٔ
ٔ ٔ
وﻫﻮ اﻻﻤﻴﺮ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﺑﻛـﺘﻣﺮ اﻠﺳﺎﻘﻲ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺘﻪ ﻤﻦ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﺗﻨﻛﺰ ﻧﺎﺋﺐ
ً ٔ
ٔ
ٓ
وﻘﺪم ﻠﻬﺎ ً
اﻠﺷﺎمّ ،
ﻋﻈﻴﻣﺎ ،اﻤﺮ
ﺻﺪاﻘﺎ ﺑﻟﻎ ﻋﺷﺮة اﻻف دﻳﻨﺎر ،واﻘﺎم ﻤﻬﻣﺎ
ٔ
ٔ
ﺑﺎن ﺗﺼﻨﻊ ﻠﻬﺎ ﺑﺷﺨﺎﻧﺎة داﻳﺮ ﺑﻴﺖ ﺑﻣﺎ ﻘﻴﻣﺘﻪ ﺛﻣﺎﻧﻴﻦ اﻠﻒ دﻳﻨﺎر ﻫﺬا وﻘﺪ
ٔ
ﻘﺎم اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺣﺳﻦ ﺑﺘﺰوﻳﺞ اﺧﺘﻪ زﻫﺮاء اﺑﻨﺔ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ واﻠﺘﻲ
ٔ
ٔ
ٔ ٓ
ﻜﺎﻧﺖ زوﺠﺔ ﻠﻼﻤﻴﺮ اﻘﺳﻨﻗﺮ اﻠﻨﺎﺻﺮي ﻤﻦ اﻻﻤﻴﺮ ﻃﺎز" ،واﻧﻌﻢ اﻠﺳﻟﻄﺎن
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻲ اﻻﻤﻴﺮ ﻃﺎز ﺑﺜﻼﺛﻣﺎﺋﺔ اﻠﻒ درﻫﻢ".
ٔ
وﻠﻢ ﻳﻛﻦ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ اﻠﺜﺎﻧﻲ اﻘﻞ إﺴﺮاﻓﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻼت اﻠﺰواج
ٔ
ٔ
ٔ
واﻠﻣﺼﺎﻫﺮات اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻗﺎم ﻻوﻻد اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ )اﻻﺴﻴﺎد( واوﻻد اﻠﻨﺎس
ٔ
ﺑﺷﻛﻞ ﻋﺎم ﺑﻞ راﻳﻨﺎ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻠﻌﺼﺮ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻤﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﺤﺎت
اﻠﻣﺼﺎدر ﺗﺪل ﻋﻟﻰ ﻤﺪى ﻤﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺷﻛﻟﻪ اﻠﻣﻈﺎﻫﺮ اﻠﺘﻲ ﺗﻌﺎرف ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
إﻘﺎﻤﺔ ﺣﻔﻼت اﻠﺰواج ﻤﻦ ﻋﺐء ﻋﻟﻰ ﺧﺰاﻧﺔ اﻠﺪوﻠﺔ وﺧﺰاﻧﺔ اﻠﺨﺎص ،ﺣﺘﻰ

ن ار
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٩٣

اﻟﻤﻠﻒ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ٔ
ٔ
ﻋﻟﻰ اﻻﻤﺮاء اﻠﺬﻳﻦ ﻜﺎﻧﻮا ﻤﺟﺒﺮﻳﻦ ﻋﻟﻰ ﺗﻗﺪﻳﻢ اﻠﺘﻗﺎدم إﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻻﺴﻴﺎد
ٔ
ٔ
واﻻﻤﺮاء ،وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻤﺎ ﻜﺎن اﻠﺰواج ﻳﺨﺺ اﺑﻦ ﺴﻟﻄﺎن او اﺑﻨﺔ ﺴﻟﻄﺎن.
وﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ اﻠﺜﺎﻧﻲ ﺗﺰوج اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘﻮق ﻤﻦ
ٔ
ﺧﻮﻧﺪ ﻓﺎﻃﻣﺔ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﻤﻨﺟﻚ ﻧﺎﺋﺐ اﻠﺷﺎم وﺣﻣﻞ ﺠﻬﺎز اﻠﻌﺮوس إﻠﻰ
اﻠﻗﻟﻌﺔ وﻘﻴﻣﺘﻪ ﻤﺌﺔ ٔاﻠﻒ ﻤﺜﻗﺎل ً
ذﻫﺒﺎ ،وﻳﺤﻣﻟﻪ ﺛﻼث ﻤﺌﺔ ﺣﻣﺎل ،وﻋﺷﺮة
ٔ
ٔ
اﻃﺒﺎق ﻤﻣﻟﻮءة زرﻜﺶ ،وﺴﺒﻌﻮن ﺑﻐﻼ وﺻﺤﺐ ﻤﻮﻜﺐ اﻠﺟﻬﺎز اﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻳﺪﻜﺎر اﻠﺤﺎﺠﺐ ،واﻻﻤﻴﺮ ﺑﻬﺎدر اﻻﺴﺘﺎدار واﻻﻤﻴﺮ ﻘﺮدم اﻠﺤﺳﻨﻲ راس
ٔ
ٔ
واﻻﻤﻴﺮ ﻘﺮﻘﻣﺎش اﻠﺨﺎزﻧﺪار وﻜﺎن ﻳﻮﻤﺎً
اﻠﻨﻮﺑﺔ ،واﻻﻤﻴﺮ ﻳﻮﻧﺲ اﻠﺪوادار،
ٔ
ً ٔ
ﻤﺷﻬﻮدا ﻻﻫﻞ اﻠﻗﺎﻫﺮة وﻋﻨﺪ اﻠﺰﻓﺎف ﻜﺎن "اﻠﻣﻬﻢ ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ ﺴﺒﻌﺔ اﻳﺎم
ﻤﺘﻮاﻠﻴﺔ".
ٔ
ٔ
ٔ
واﺛﻨﺎء ﻓﺘﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﻤﻨﻄﺎش ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘﻮق ﻘﺎم اﻻﻤﻴﺮ اﻠﻛﺒﻴﺮ
ٔ
ٔ
ﻤﻨﻄﺎش ﺑﻌﻗﺪ ﻘﺮاﻧﻪ ﻋﻟﻰ ﺧﻮﻧﺪ ﺑﻨﺖ اﻠﻣﻟﻚ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن واﺧﺖ
اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻋﻟﻲ ،ﻓﺤﻣﻞ ﺠﻬﺎزﻫﺎ ﻋﻟﻰ ﺧﻣﺲ ﻤﺌﺔ ّ
ﺣﻣﺎل ،وﻋﺷﺮة
ٔ
ُﻘﻄﺮ ﺑﻐﺎل وﻤﺷﻰ ﺑﺎﻠﺤﺟﺎب واﻠﻌﺳﻛﺮ ﻤﻊ اﻠﺟﻬﺎز ﻓﻗﺎم اﻻﻤﻴﺮ ﺑﺎﻠﺒﻨﺎء ﻋﻟﻴﻬﺎ
اﻫﺘﻣﺎﻤﺎ ز ً
ً
ﻤﻦ ﻠﻴﻟﺘﻪ ّ
اﺋﺪا ،وﻋﻟﻖ ﺑﺷﺮﺑﻮﺸﻬﺎ دﻳﻨﺎرا زﻧﺘﻪ ﻤﺌﺘﺎ
واﻫﺘﻢ ﻠﻟﻌﺮس
ﻤﺜﻗﺎل ودﻳﻨﺎرا زﻧﺘﻪ ﻤﺌﺔ ﻤﺜﻗﺎل.
وﻤﻦ اﻠﺰﻳﺟﺎت اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﻠﻬﺎ ﺸﻬﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ اﻠﺜﺎﻧﻲ
ٔ ٔ
ٔ
زواج اﻻﻤﻴﺮ ﻃﻮﻤﺎن ﺑﺎي ﺸﺎد اﻠﺷﺮاﺑﺨﺎﻧﺎﻩ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ اﻘﺒﺮدي
ٔ
اﻠﺪوادار ،ﻓﻗﺪ ﻋﻗﺪ اﻠﻌﻗﺪ ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ وذﻠﻚ ﻠﺼﻟﺔ اﻠﻗﺮﺑﻰ اﻠﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ﻃﻮﻤﺎن ﺑﺎي ﺑﺎﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف ﻘﺎﻧﺼﻮﻩ اﻠﻐﻮري وﺣﻀﺮ اﻠﻌﻗﺪ ﺴﺎﺋﺮ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﺮاء واﻻﻋﻴﺎن واﻠﻗﻀﺎة اﻻرﺑﻌﺔ ،وﻘﺪ وﺻﻒ ﻠﻨﺎ اﺑﻦ إﻳﺎس زﻓﺎف اﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ٔ
ً
ً
ﻃﻮﻤﺎن ﺑﺎي ﻋﻟﻰ زوﺠﺘﻪ اﺑﻨﺔ اﻘﺒﺮدي وﺻﻔﺎ دﻘﻴﻗﺎ ﻓﺳﺎر اﻻﻤﻴﺮ ﻃﻮﻤﺎن
ٔ
ﺑﺎي وﻫﻮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻠﻌﻈﻣﺔ ﻓﻲ اﻠﺰﻓﺔ وﺑﺼﺤﺒﺘﻪ اﻻﺗﺎﺑﻛﻲ ﻘﺮﻘﻣﺎش وﺴﺎﺋﺮ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﺮاء ﻘﺎﻃﺒﺔ وﺑﺎﻳﺪﻳﻬﻢ اﻠﺷﻣﻮع اﻠﻣﻮﻘﺪة ،وﺸﺒﻪ اﺑﻦ إﻳﺎس زﻓﺔ ﻃﻮﻤﺎن
ٔ
ٔ
ﺑﺎي ﺑﺰﻓﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﺠﺎﻧﻢ ﻘﺮﻳﺐ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻘﺎﻳﺘﺒﺎي ﻋﻨﺪ زﻓﺎﻓﻪ ﻋﻟﻰ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ﻋﻼء اﻠﺪﻳﻦ ﻋﻟﻰ اﺑﻦ ﺧﺎص ﺑﻚ واﺧﺖ ﺧﻮﻧﺪ اﻠﺨﺎﺻﻴﻛﻴﺔ.
ٔ
وﻤﻦ ﺣﻔﻼت اﻠﺰﻓﺎف اﻠﻣﺷﻬﻮرة ﻻوﻻد اﻠﻨﺎس ﺧﻼل اﻠﻌﺼﺮ
ٔ ٔ
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ ﺑﺷﻛﻞ ﻋﺎم ﻋﻗﺪ اﻻﻤﻴﺮ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﺑﻛـﺘﻣﺮ اﻠﺳﺎﻘﻲ ﻋﻟﻰ ﺧﻮﻧﺪ
ٔ
ﻘﻄﻟﻮ ُﻤﻟﻚ اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﺗﻨﻛﺰ ﻧﺎﺋﺐ اﻠﺷﺎم وﻜﺎن اﻠﺳﺎﻋﻲ ﻓﻲ زواﺠﻬﻣﺎ
ٔ ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻘﻼوون ﻠﻣﺰﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺎﻻﻤﻴﺮ اﺣﻣﺪ ﻓﺎﻘﺎم
ﻠﻪ ﻋﺮس ﻋﻈﻴﻢ إﻠﻰ اﻠﻐﺎﻳﺔ ،ووﻘﻒ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻋﻟﻰ اﻠﺳﻣﺎط ﺑﻨﻔﺳﻪ،
وﺣﻀﺮت اﻠﻌﺮوس ﻤﻦ ﺑﻼد اﻠﺷﺎم ﻓﻲ ﺗﺟﻣﻞ زاﺋﺪ وﺑﺟﻬﺎز ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻴﻪ داﻳﺮ
ٔ
ﺑﻴﺖ زرﻜﺶ ﻘﺪر ﺑﻣﺒﻟﻎ ﺴﺘﻴﻦ اﻠﻒ ﻤﺜﻗﺎل ﻤﻦ اﻠﺬﻫﺐ ،وﺧﻟﻊ اﻠﺳﻟﻄﺎن
ﻋﻟﻰ واﻠﺪ اﻠﻌﺮوس ﺧﻟﻌﺔ ﻜﺎﻤﻟﺔ.
ٔ
وﻓﻲ دوﻠﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ اﺸﺘﻬﺮ ﻜﺬﻠﻚ زواج اﻻﻤﻴﺮ ﻘﺎﻧﺼﻮﻩ
ٔ
ٔ
ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻤﻦ اﺑﻨﺔ اﻻﺗﺎﺑﻛﻲ ازﺑﻚ ﻤﻦ ﻃﻄﺦ ﻤﻦ زوﺠﺘﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺑﻨﺔ
ٔ
اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣﻖ وﻘﺪ ﻋﺪ اﻠﻌﻗﺪ ﺑﺟﺎﻤﻊ اﻠﻗﻟﻌﺔ وﺣﻀﺮﻩ اﻠﻗﻀﺎة اﻻرﺑﻌﺔ
ﻋﻗﺪا ً
واﻋﻴﺎن اﻠﻨﺎس ،وﻜﺎن ً
ﺣﺎﻓﻼ ،ووزع ﻓﻴﻪ اﻠﺳﻛﺮ اﻠﻣﺬاب واﻠﻔﻮاﻜﻪ،
ٔ
ٔ
ٔ
وﻘﺪ وﺻﻒ اﺑﻦ إﻳﺎس ﻤﺪى ﺛﺮوة اﻻﺗﺎﺑﻛﻲ ازﺑﻚ ﻤﻦ ﻃﻄﺦ وان ﻤﺎﻠﻪ ﻻ
ٔ
ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻠﻮﻻ ﻤﺎ اﻧﻔﻗﻪ ﻋﻟﻰ اﻠﺘﺟﺎرﻳﺪ ﻤﻦ ﻤﺎﻠﻪ اﻠﺨﺎص وﻋﻟﻰ ﻋﻣﺎرة
ٔ
ٔ
اﻻزﺑﻛﻴﺔ ،وﻋﻟﻰ ﺠﻬﺎز اﺑﻨﺘﻪ ﺴﺎرة ،ﻓﻗﺪ ﺠﻌﻞ اﺑﻦ إﻳﺎس ﻧﻔﻗﺔ اﻻﺗﺎﺑﻛﻲ
ٔ
ٔ
ازﺑﻚ ﻤﻦ اﻻﺴﺒﺎب اﻠﺘﻲ ﺠﻌﻟﺖ ﺗﺮﻜـﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻤﻮﺗﻪ ﺗﻗﻞ ﻜـﺜﻴﺮا ﻋﻣﺎ ﻜﺎﻧﺖ
ﻋﻟﻴﻪ وﻫﺬا دﻠﻴﻞ ﻋﻟﻰ ﻤﺪى ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻟﻴﻪ اﻠﺟﻬﺎز ﻤﻦ اﻠﻗﻴﻣﺔ.
اﻠﻌﻗﻴﻗﺔ
ٔ
ﻫﺬا وﺠﺎء ﻃﻌﺎم اﻠﻌﻗﻴﻗﺔ اﻳﻀﺎ ﻤﻦ ﻤﻈﺎﻫﺮ اﻹﺣﺘﻔﺎﻻت ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ واﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻔﺎل ﻜﺎﻓﺔ ﻃﺒﻗﺎت اﻠﺷﻌﺐ ﻓﻲ
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼﺮي ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻳﻛﻮن اﻠﻣﻮﻠﻮد ذﻜﺮ ،واﻠﻌﻗﻴﻗﺔ ﻤﻦ

ﺴﻨﻦ اﻠﺪﻳﻦ اﻠﺤﻨﻴﻒ واﺗﺒﺎﻋﺎ ﻠﺳﻨﺔ اﻠﺮﺴﻮل ﻤﺤﻣﺪ ﺻﻟﻰ ﷲ ﻋﻟﻴﻪ وﺴﻟﻢ،
ٔ
ٔ
واﺣﺘﻔﻞ ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ واﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﺑﻌﻗﻴﻗﺔ اوﻻدﻫﻢ ﻓﻲ
اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ.
ٔ
ٔ
ٔ
ﻓﻗﺪ اﻘﺎم اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻣﺆﻳﺪ ﺸﻴﺦ اﺑﻮ اﻠﻣﻌﺎﻠﻲ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺬي اﻧﺟﺒﻪ ﻤﻦ
ٔ
اﺑﻨﺔ اﻻﻤﻴﺮ ﺗﻨﻢ اﻠﺤﺳﻨﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻠﺷﺎم ﻋﻗﻴﻗﺔ ﺣﺎﻓﻟﺔ ،ﺧﻟﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻠﺳﻟﻄﺎن
ٔ ٔ
ﻋﻟﻰ اﻻﻤﺮاء وارﻜﺒﻮا اﻠﺨﻴﻞ ﺑﺎﻠﻗﻣﺎش اﻠﻣﺬﻫﺐ ،وﺑﻟﻎ ﻘﻴﻣﺔ ﻤﺎ ﺻﺮف ﻋﻟﻴﻬﺎ
ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺮ اﻠﻒ دﻳﻨﺎر ،وﻧﻮدي ﺑﺰﻳﻨﺔ اﻠﻗﺎﻫﺮة وﻤﺼﺮ )اﻠﻔﺳﻄﺎط( ﻤﻨﺬ
ٔ
ٔ
ﻳﻮم وﻻدﺗﻪ ورزق اﻳﻀﺎ اﻠﻣﺆﻳﺪ ﺸﻴﺦ ﺑﻮﻠﺪ ذﻜﺮ ﺴﻣﺎﻩ ﻤﻮﺴﻰ ﻓﺎﻤﺮ ﺑﺪق
ٔ ٔ
اﻠﻛﻮﺴﺎت ﻓﻲ اﻠﻗﻟﻌﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم واﻘﺎم ﻠﻪ ﻋﻗﻴﻗﺔ ﺑﻟﻎ اﻠﻣﺼﺮوف ﻋﻟﻴﻬﺎ
ٔ
ٔ
ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺮ ٔاﻠﻒ دﻳﻨﺎر ٔا ً
ﻳﻀﺎ ،وﺧﻟﻊ ﻋﻟﻰ اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻗﺪﻤﻴﻦ وارﺑﺎب
اﻠﺪوﻠﺔ " ٔوارﻜﺒﻬﻢ اﻠﺨﻴﻮل ﺑﺎﻠﻛﻨﺎﺑﻴﺶ اﻠﺰرﻜﺶ واﻠﺒﺪﻻت اﻠﺬﻫﺐ وﻜﺎن ً
ﻳﻮﻤﺎ
ٔ ٔ
ً
ﻤﺷﻬﻮدا" ﻏﻴﺮ ان اﻻﻤﻴﺮ اﻠﻣﺬﻜﻮر ﻠﻢ ﻳﻄﻞ ﻋﻣﺮﻩ ﻓﻲ اﻠﺪﻧﻴﺎ وﻤﺎت ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ
ٔ
ﺧﻣﺳﺔ اﺸﻬﺮ.
ﻫﺬا وﻋﻨﺪﻤﺎ رزق اﻠﻈﺎﻫﺮ ﻘﺎﻧﺼﻮﻩ اﻠﻣﺤﻣﺪي ﻤﻦ زوﺠﺘﻪ ﺠﺎن ﻜﻟﺪي
ٔ
ٔ
اﻠﺟﺮﻜﺳﻴﺔ ﺑﻮﻠﺪ ﺴﻣﺎﻩ اﺣﻣﺪ واﻘﺎم ﻠﻪ ﻳﻮم ﺴﺎﺑﻌﻪ ﻤﻬﻢ ﺣﺎﻓﻞ اﺠﺘﻣﻊ ﻓﻴﻪ
ٔ
ﺴﺎﺋﺮ اﻠﺨﻮﻧﺪات وﻧﺳﺎء اﻻﻋﻴﺎن ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ ،وﺣﻣﻞ اﻠﺰﻤﺎم ﺠﻮﻫﺮ اﻠﻌﻴﻨﻲ
ٔ
اﻠﻗﺒﺔ واﻠﻄﻴﺮ ﻋﻟﻰ راس ﺧﻮﻧﺪ ﺠﺎن ﻜﻟﺪي وﻓﺮﺸﺖ ﻠﻬﺎ ﺸﻗﻖ اﻠﺤﺮﻳﺮ،
ٔ
وﻧﺜﺮت ﻋﻟﻰ راﺴﻬﺎ ﺧﻔﺎﺋـﻒ اﻠﺬﻫﺐ واﻠﻔﻀﺔ وﻜﺎن ﻠﻬﺎ ﺑﺎﻠﻗﻟﻌﺔ ﻳﻮم ﻤﺷﻬﻮد.
ﺣﻔﻼت اﻠﺨﺘﺎن
ٔ
ٔ
وﻤﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻠﻌﺎﺋﻟﻴﺔ اﻳﻀﺎ اﻠﺘﻲ اﺠﻣﻌﺖ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻟﻒ اﻠﻄﺒﻗﺎت
ٔ
ﻓﻲ ﻤﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺨﺘﺎن اﻻﻃﻔﺎل ،وﻘﺪ ﺸﻣﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﻈﺎﻫﺮة
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ اوﻻد اﻠﻨﺎس ﺴﻮاء ﻤﻦ اﻻﺴﻴﺎد او اوﻻد اﻻﻤﺮاء ،وﻘﺪ ﺑﺎﻠﻎ
اﻠﻨﺎس ﻓﻲ إﺣﻴﺎء ﻫﺬﻩ اﻠﺤﻔﻼت.
ٔ
وﻘﺪ رﻋﻰ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﺣﻔﻼت ﺧﺘﺎن اوﻻدﻫﻢ ،وﺠﺮت اﻠﻌﺎدة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ﻋﻨﺪ ﺧﺘﻦ اﺣﺪ اوﻻد اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ان ﻳﻗﻮم اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﺑﺨﺘﻦ اوﻻدﻫﻢ
ﻤﻊ اﺑﻦ اﻠﺳﻟﻄﺎن ،ﻓﻔﻲ ﺧﺘﺎن اﻠﻣﻟﻚ اﻠﺳﻌﻴﺪ ﺑﺮﻜﺔ اﺑﻦ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﻴﺒﺮس
ٔ
ٔ
ٔ
ﺧﺘﻦ اوﻻد ﻜﻞ ﻤﻦ اﺑﻦ اﻻﻤﻴﺮ ﻋﺰ اﻠﺪﻳﻦ اﻠﺤﻟﻲ ،واﺑﻦ اﻻﻤﻴﺮ ﺸﻣﺲ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺪﻳﻦ ﺴﻨﻗﺮ اﻠﺮوﻤﻲ اﻻﺸﻗﺮ ،واﺑﻦ اﻻﻤﻴﺮ ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﺴﻛﺰ ،ووﻠﺪ اﻻﻤﻴﺮ
ﺣﺳﺎم اﻠﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﺑﺮﻜﺔ ﺧﺎن ،واﺑﻦ اﻠﻣﻟﻚ اﻠﻣﺟﺎﻫﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻠﻣﻮﺻﻞ،
واوﻻد اﻠﻣﻟﻚ اﻠﻣﻐﻴﺚ ﺻﺎﺣﺐ اﻠﻛﺮك اﻠﺨﻣﺳﺔ واﺑﻦ ﻓﺨﺮ اﻠﺪﻳﻦ
ٔ
ٔ
ٓ
اﻠﺤﻣﺼﻲ ،وﻋﺪد اﺧﺮ ﻤﻦ اوﻻد اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ وﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﻘﺎم
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺑﺨﺘﻦ ﺑﻌﺾ اوﻻد اﻻﻳﺘﺎم واﻠﻔﻗﺮاء ﺑﻣﺼﺮ واﻠﻗﺎﻫﺮة ،وﻠﻢ ﻳﺎﺧﺬ
ٔ ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻤﻦ اﻻﻤﺮاء اي ﻧﻗﻮط ،وﺣﻣﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻜﻟﻔﺔ اﻠﺘﻗﺎدم.
ٔ
ٔ
وﻘﺎم اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﺨﺘﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس اﺑﻨﺎء
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اﻻﻤﺮاء ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻋﻗﺪ ﻘﺮان اﺑﻨﺘﻪ ﻋﻟﻰ اﻻﻤﻴﺮ اﺑﻲ ﺑﻛﺮ ﺑﻦ ارﻏﻮن اﻠﻨﺎﺋﺐ ،اﻤﺎ
ٔ
ٔ
ﻤﻦ ﻘﺎم ﺑﺨﺘﺎﻧﻬﻢ ﻓﻬﻢ اوﻻد اﻻﻤﺮاء ﺑﻛـﺘﻣﺮ اﻠﺳﺎﻘﻲ وﻃﺷﺘﻣﺮ ﺣﻣﺺ
ٔ
ٔ
اﺧﻀﺮ ،وﻤﻨﻛﻟﻲ ُﺑﻐﺎ اﻠﻔﺨﺮي وﻋﻣﻞ ﻠﻬﻢ ﻤﻬﻢ ﻜﺒﻴﺮ ،وﺠﺮت اﻠﻌﺎدة ان
ٔ
ﻳﻗﻮم ّ
اﻠﻣﺰﻳﻦ ﺑﺎﻠﺨﺘﺎن ﺛﻢ ﻳﻗﻮم اﻻﻤﺮاء ﺑﺮﻤﻲ اﻠﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻠﻄﺳﺖ ،ﻓﺒﻟﻎ ﻤﺎ
ٔ ٓ
ٔ
ﻓﻲ ﻃﺳﺖ اﺑﻦ اﻻﻤﻴﺮ ﺑﻛـﺘﻣﺮ اﻠﺳﺎﻘﻲ ارﺑﻌﺔ اﻻف وﺛﻼث ﻤﺌﺔ وﺛﻣﺎﻧﻴﻦ
ٓ
ٔ
ٔ
دﻳﻨﺎر ،واﺑﻦ اﻻﻤﻴﺮ ﻃﺷﺘﻣﺮ ﺣﻣﺺ اﺧﻀﺮ ﺛﻼﺛﺔ اﻻف دﻳﻨﺎر ،وﻃﺳﺖ
ٔ
ٔ
اﺑﻦ اﻻﻤﻴﺮ ﻤﻨﻛﻟﻲ ﺑﻐﺎ اﻠﻒ دﻳﻨﺎر وﺛﻣﺎن ﻤﺌﺔ دﻳﻨﺎر.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وﻘﺪ اﺣﺘﻔﻞ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ﺑﺨﺘﺎن اوﻻدﻩ اﻤﻴﺮ ﻋﻟﻲ ،واﻤﻴﺮ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺣﺎج واﻘﺎم اﻻﻓﺮاح ﻓﻲ اﻠﻗﻟﻌﺔ ﺴﺒﻌﺔ اﻳﺎم ﻜﺎﻤﻟﺔ وﻤﺪ اﺴﻣﻄﺔ وﻤﺪات،
ٔ
ٔ
واﻧﻔﻖ ﻓﻴﻪ ﻤﻦ اﻻﻤﻮال ﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺼﻰ ،وﻠﻛﻦ ﻋﺎب اﺑﻦ ﺣﺟﺮ ﻋﻟﻰ ﻤﺎ ﻇﻬﺮ
ٔ
ٔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﺤﻔﻞ ﻤﻦ اﻠﻔﻮاﺣﺶ واﻠﻗﺒﺎﺋﺢ اﻠﺘﻲ ﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻻﻤﺮاء ،وﻫﺬا اﻤﺮ ﻻ
ﻳﻟﻴﻖ ﺑﺎﻠﻣﺟﻟﺲ اﻠﺳﻟﻄﺎﻧﻲ.

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٩٤

اﻟﻤﻠﻒ

ٔ
ٔ
وﻜﺎن ﺧﺘﺎن اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻻﺸﺮف ﻘﺎﻳﺘﺒﺎي ﻤﻦ
ٔ
ﻧﻮادر ُاﻠﻣﻬﻣﺎت ﻓﻗﺪ ﺠﻣﻊ إﻠﻴﻪ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺴﺎﺋﺮ ﻤﻐﺎﻧﻲ اﻠﺒﻟﺪ ،واﻤﺮ
ٔ
ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺑﺎن ﺗﺰﻳﻦ اﻠﻗﺎﻫﺮة ﻓﺰﻳﻨﺖ زﻳﻨﺔ ﺣﺎﻓﻟﺔ ﺣﺘﻰ داﺧﻞ اﻻﺴﻮاق،
ٔ
وﻤﻦ ﺣﺳﻦ اﻠﻄﺎﻠﻊ ان اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻜﺎﻧﻮا ﺧﺎرج اﻠﻗﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﺗﺟﺮﻳﺪﻩ إﻠﻰ ﺑﻼد
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﺷﺎم وادي ﻏﻴﺎب اﻠﻌﺳﻛﺮ إﻠﻰ ﻫﺪوء اﻠﻗﺎﻫﺮة واﻤﻦ اﻠﻨﺎس ﻤﻦ اذى
ٔ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ،وﻘﺪم اﻻﻤﺮاء ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻨﻗﻮط وﻜﺎن ﺠﻣﻟﺔ اﻠﺘﻗﺎدم ﻤﻦ ﻤﺎل
ٔ
ٔ
ٔ
وﺧﻴﻮل وﻘﻣﺎش وﺴﻛﺮ واﻏﻨﺎم واﺑﻗﺎر ﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻣﺳﻴﻦ اﻠﻒ دﻳﻨﺎر،
ٔ
ٔ
وﻘﺪم إﻠﻴﻪ اﻠﻣﻗﺮ اﻠﺷﻬﺎﺑﻲ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﻌﻴﻨﻲ ﻃﺳﺖ واﺑﺮﻳﻖ ﻤﻦ ذﻫﺐ،
زﻧﺘﻪ ﻧﺤﻮ ﻤﻦ ﺴﺖ ﻤﺌﺔ ﻤﺜﻗﺎل ﺑﺮﺴﻢ اﻠﺨﺘﺎن وﻘﺎم اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺑﺨﺘﻦ ﺠﻣﺎﻋﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻤﻊ اﻠﺟﻣﺎﻠﻲ ﻳﻮﺴﻒ ﻤﻦ اوﻻد اﻻﻤﺮاء اﻠﺨﺎﺻﻛﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ٔ
ٔ
زادوا ﻋﻦ اﻻرﺑﻌﻴﻦ وﻠﺪ وﻜﺳﻲ ﻜﻞ ﺻﺒﻲ ﻜﺳﻮة ﻋﻟﻰ ﻘﺪر اﺑﻴﻪ وﻜﺎن ﻤﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺠﻣﻟﺔ اوﻻد اﻻﻋﻴﺎن اﺑﻦ اﻠﺨﻟﻴﻔﺔ اﺑﻮ ﻳﺰﻳﺪ اﻤﻴﺮ اﻠﻣﺆﻤﻨﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ،
وﻋﺜﻣﺎن اﺑﻦ اﻠﻣﻟﻚ اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻋﺜﻣﺎن ﺑﻦ ﺠﻗﻣﻖ ،واﺑﻦ اﻠﺟﻣﺟﻣﺔ ﺑﻦ
ٔ
ٔ
ﻋﺜﻣﺎن ،واوﻻد ﻋﻼء اﻠﺪﻳﻦ ﻋﻟﻰ اﺑﻦ ﺧﺎص ﺑﻚ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻤﻦ اوﻻد
ٔ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﺮاء واﻻﻋﻴﺎن ،وﻧﺰل اﺑﻦ اﻠﺟﻣﺟﻣﺔ واوﻻد اﻠﻌﻼء ﻋﻟﻲ ﺑﻦ ﺧﺎص ﺑﻚ
ٔ
ٔ
إﻠﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وﺸﻗﻮا اﻠﻗﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﻤﻮﻜﺐ ﺣﺎﻓﻞ واﻤﺮ اﻠﺳﻟﻄﺎن ان ﻳﺮﻜﺐ
ٔ ٔ
اﻠﻗﻀﺎة اﻻرﺑﻌﺔ اﻤﺎم ﻤﻮﻜﺒﻬﻢ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺻﻮر ﻣﻦ ﺣﻴﺎة أوﻻد اﻟﻨﺎس
ٔ
ٔ
راﻳﻨﺎ ﻓﻴﻣﺎ ﺴﺒﻖ ﻤﺷﺎرﻜﺔ اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﻤﻈﺎﻫﺮ ﺸﺘﻰ ﻤﻦ اﻠﺤﻴﺎة
ٔ
ٔ
اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ وﻘﺪ ادرﻜﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺻﻮر ﻤﻦ ﺣﻴﺎة اوﻻد اﻠﻨﺎس ،اﺗﻀﺤﺖ ﻤﻦ
ﺧﻼل ورودﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺴﻄﻮر اﻠﻣﺼﺎدر اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ،ﻧﺤﺎول ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ
ٔ
ٔ
اﻠﺼﻮر اﻠﺘﻲ اﻠﻗﺖ ﺠﺎﻧﺒﺎ ﻤﻦ اﻠﻀﻮء ﻋﻟﻰ ﺣﻴﺎة اوﻻد اﻠﻨﺎس داﺧﻞ
اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ.
ٔ
ٔ
ٔ
ﻜﺎﻧﺖ ﻋﻼﻘﺔ اوﻻد اﻠﻨﺎس اﺑﻨﺎء اﻻﻤﺮاء ﺑﺎﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻋﻼﻘﺔ
ٔ
ﻘﻮﻳﺔ وﻜـﺜﻴﺮا ﻤﺎ ﻘﺪم اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻋﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻤﺜﻞ
ٔ
ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺣﺳﻦ واﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ورﻋﻮﻫﻢ واﻧﻌﻣﻮا
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻴﻬﻢ ﺑﺈﻤﺮات وﻘﺪﻤﻮﻫﻢ ﻓﻲ اﻠﻮﻇﺎﺋـﻒ ﺴﻮاء وﻇﺎﺋـﻒ ارﺑﺎب اﻠﺳﻴﻮف او
ٔ
اﻠﻮﻇﺎﺋـﻒ اﻠﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ،وﻘﺪ ﺸﻣﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﻜﺬﻠﻚ رﻋﺎﻳﺔ اوﻻدﻫﻢ إذا
ٔ
ٔ
ٔ
ﺗﻌﺮض اﻻﻤﺮاء ﻠﻣﻛﺮوﻩ او ﻠﻟﻗﺘﻞ واﻠﻣﻮت ،ﻓﻨﺮى اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف
ٔ
ٔ
ﺸﻌﺒﺎن ﺑﻦ ﺣﺳﻴﻦ ﻳﺳﻌﻰ ﻓﻲ اﺴﺘﺪﻋﺎء اوﻻد اﻻﺗﺎﺑﻛﻲ اﻠﺟﺎي اﻠﻴﻮﺴﻔﻲ
ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺠﻪ ﻋﻟﻴﻪ وﻤﻮﺗﻪ ،وﻳﺮﺗﺐ ﻠﻬﻢ ﻤﺎ ﻳﻛـﻔﻴﻬﻢ ﻤﻦ اﻠﻨﻔﻗﺔ ﻓﻲ ﻜﻞ ﻳﻮم،
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
واﻤﺮ ﺑﺎن ﻳﺳﻛﻨﻮا اﻠﻗﻟﻌﺔ ،وﻤﻦ اﻠﻣﻌﺮوف اﻧﻬﻢ إﺧﻮﺗﻪ ﻻﻤﻪ وﻠﻛﻨﻨﺎ ﻧﺪرك
ٔ
ٔ
ٔ
ان ﺑﻌﺾ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﻜﺎن ﻳﻗﺪم ﻋﻟﻰ ﻘﺘﻞ او ﻧﻔﻲ او دس اﻠﺳﻢ ﻹﺧﻮﺗﻪ
ٔ
وﻠﻟﻣﻗﺮﺑﻴﻦ ﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻟﻰ ﻜﺮﺴﻲ اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻧﺪرك اﻳﻀﺎ ﻤﺎ وﺻﻒ
ٔ
ٔ
ﺑﻪ اﻻﺸﺮف ﺸﻌﺒﺎن ﻤﻦ ﺻﻟﻒ وإﺧﺮاق ﺑﻛﻞ ﻤﻦ ﻳﻨﺎوﺋﻪ ،ﻏﻴﺮ ان
ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺸﻌﺒﺎن ﻠﻢ ﻳﻨﺲ اﻧﻪ ﺗﺮﺑﻰ ﻓﻲ ﺣﺟﺮ اﻠﺟﺎي اﻠﻴﻮﺴﻔﻲ
ٔ
ٔ
ﻓﺮﻋﻰ اوﻻدﻩ إﻜﺮاﻤﺎ ﻠﻪ وﻻﻤﻪ اﻠﺘﻲ اﺧﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﻜـﺜﻴﺮا.
ٔ
وﻜﺎن ﻤﻦ اﻫﺘﻣﺎم اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﺑﺎوﻻد اﻠﻨﺎس ﺧﺮوﺠﻬﻢ ﻓﻲ
ٔ
ٔ
ﺠﻨﺎﺋﺰﻫﻢ إذا ﺗﻮﻓﻲ اﻤﻴﺮ ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس وﻘﺪ ﺸﺎرك ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ
ﻓﻲ ﺗﺷﻴﻴﻊ ﺠﻨﺎزاﺗﻬﻢ ﻃﻮال اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ ،وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺨﺮج
ٔ
اﻠﺟﻨﺎزات اﻠﺘﻲ ﻳﻨﺰل إﻠﻴﻬﺎ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻤﻦ ﺴﺒﻴﻞ اﻠﻣﺆﻤﻨﻲ ،وﻤﻦ اﻻﻤﺜﻟﺔ
ٔ
ﻋﻟﻰ ﻧﺰول اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻠﻟﺼﻼة ﻋﻟﻰ ﺧﻮﻧﺪ اﺑﻨﺔ ﻘﺮﻘﻣﺎش اﻠﺟﻟﺐ زوج اﻻﻤﻴﺮ
ٔ
ﺗﻣﺮاز اﻠﻌﺰﻳﺰي ،ووﻓﺎة ﻓﺎﻃﻣﺔ اﺑﻨﺔ إﻳﻨﺎل اﻠﻌﻼﺋﻲ زوج اﻻﻤﻴﺮ ﻳﺷﺒﻚ ﻤﻦ
ﻤﻬﺪي ﺻﻟﻰ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻞ اﻠﻣﺆﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﻣﻊ ﻓﻴﻪ اﻠﺳﻟﻄﺎن ،وﻓﻲ وﻓﺎة
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ﻋﻟﻲ ﺑﻦ ﺧﻟﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﺳﻦ ﺑﻦ ﺧﺎص ﺑﻚ وﻫﻮ اﺣﺪ اﻋﻴﺎن اوﻻد
اﻠﻨﺎس وﻜﺎﻧﺖ ﺠﻨﺎزﺗﻪ ﺣﺎﻓﻟﺔ وﻧﺰل اﻠﺳﻟﻄﺎن وﺻﻟﻰ ﻋﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻞ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺆﻤﻨﻲ وﺠﺎءت اﻠﻣﺼﺎدر ﺑﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻻﻤﺜﻟﺔ اﻠﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻋﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﻤﺮ،

ٔ
ٔ
ٔ
وﻜﺎن ﻤﻦ اﻠﻌﺎدة ان ﺗﺨﺮج ﻜـﻔﺎرة اﻤﺎم ﺠﻨﺎزة اﻠﻣﺘﻮﻓﻲ ،وﻳﻗﻮم اﻻﻫﻞ
ٔ
ٓ
ﺑﻗﺮاءة اﻠﻗﺮان ﻋﻟﻰ ﻘﺒﺮ اﻠﻣﺘﻮﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻠﺪﻓﻦ ،وﺗﺳﺘﻣﺮ اﻠﻗﺮاءة ﺧﻣﺳﺔ اﻳﺎم
ﺗﻗﺮﻳﺒﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﻗﺒﺮ.
ً
ً
ﻫﺬا وﻘﺪ ﻜﺎﻧﺖ اﻠﻄﻮاﻋﻴﻦ اﻠﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﻤﺼﺮ ﻜـﺜﻴﺮا ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ وﻓﺎة
ٔ
اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس ،وﻘﺪ اﺸﺘﻬﺮت ﻋﺪة ﻃﻮاﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻬﻮد ﻤﺨﺘﻟﻔﺔ
ٔ
ﻤﺜﻞ اﻠﻄﺎﻋﻮن ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻻﺸﺮف ﺑﺮﺴﺒﺎي ،وﻃﺎﻋﻮن ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻠﻈﺎﻫﺮ
ٔ
ﺠﻗﻣﻖ وﻃﺎﻋﻮن ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻻﺸﺮف ﻘﺎﻧﺼﻮﻩ اﻠﻐﻮري ،ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ٔ
ٔ
اﻠﻄﺎﻋﻮن اﻠﻛﺒﻴﺮ اﻠﺬي اﻃﻟﻖ ﻋﻟﻴﻪ اﻠﻄﺎﻋﻮن اﻻﺴﻮد واﻠﺬي وﺻﻞ إﻠﻰ
ﻤﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺣﺳﻦ ﺑﻦ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ،ﻓﻔﻲ ﻃﺎﻋﻮن
ٔ
ٔ
٨٣٣ﻫـ١٤٢٩/م ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻴﻪ اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻻﺸﺮف
ﺑﺮﺴﺒﺎي ،واﻠﻣﻟﻚ اﻠﺼﺎﻠﺢ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻠﻣﻟﻚ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﻃﻄﺮ وﻓﻲ ﻃﺎﻋﻮن
ﻋﺎم ٨٦٤ﻫـ١٤٥٩/م ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺪد ﻜﺒﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ "اﻠﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺑﺮﻘﻮق،
ٔ
واﻠﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻓﺮج ،واﻠﻣﺆﻳﺪﻳﺔ ﺸﻴﺦ ،واﻻﺸﺮﻓﻴﺔ ﺑﺮﺴﺒﺎي ،واﻠﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
ٔ
ﺠﻗﻣﻖ ،واﻠﺳﻴﻔﻴﺔ ،وﻫﻢ ﻤﻣﺎﻠﻴﻚ اﻻﻤﺮاء اﻠﺬﻳﻦ ﻳﺨﺪﻤﻮن ﺑﺒﺎب
ٔ
ٔ
اﻠﺳﻟﺳﻟﻪ ،واوﻻد اﻠﻨﺎس وﻫﻢ اﻳﻀﺎ ﺸﺊ ﻜـﺜﻴﺮ ﺠﺪا".
ٔ ٔ
وﻤﻦ اﻠﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻠﺬﻜﺮ ان اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻘﺪ ﺸﺎرﻜﻮا ﻓﻲ دﻓﻦ ﻤﻦ ﻃﻌﻦ
ٔ
ٔ
ﻤﻦ اﻓﺮاد اﻠﺷﻌﺐ اﻠﻣﺼﺮي واﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ واوﻻد اﻠﻨﺎس ،ﻓﻔﻲ ﻃﺎﻋﻮن ﻋﺎم
ٔ
٧٧٦ﻫـ١٣٧٤/م ﺗﺰاﻳﺪت اﻻﻤﺮاض ﺑﺎﻠﻨﺎس ﻓﺒﻟﻎ ﻋﺪد ﻤﻦ ﻳﺮد اﺴﻣﻪ
ﻠﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ ﻜﻞ ﻳﻮم ﺧﻣﺲ ﻤﺌﺔ إﻧﺳﺎن ،وﺑﻟﻐﺖ ﻋﺪة اﻠﻄﺮﺣﺎء اﻠﺬﻳﻦ
ٔ
ﻳﻣﻮﺗﻮن ﻓﻲ اﻠﻄﺮﻘﺎت ﻜﻞ ﻳﻮم اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﻤﺌﺔ ﻃﺮﻳﺢ ،ﻓﻗﺎم ﺑﻣﻮاراة اﻠﻄﺮﺣﺎء
ٔ
ٓ ٓ
ٔ
اﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻘﺒﻐﺎ اص ،واﻻﻤﻴﺮ ﺴﻮدون اﻠﺷﻴﺨﻮﻧﻲ
ٔ
ٔ
"ﻓﻛﺎن اﻠﻨﺎس ﻳﺎﺗﻮن ﺑﺎﻻﻤﻮات إﻠﻴﻬﻣﺎ ،ﻓﻴﻐﺳﻟﻮﻧﻬﻢ وﻳﻛـﻔﻨﻮﻧﻬﻢ
ٔ ٔ
وﻳﺪﻓﻨﻮﻧﻬﻢ وﻳﻗﻮﻤﻮن ﻋﻟﻰ اﻤﺮﻫﻢ اﺣﺳﻦ ﻘﻴﺎم".
وﻤﻦ اﻠﻣﻔﺎرﻘﺎت اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ واﻠﺘﻲ
ﻜﺎﻧﺖ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ذﻠﻚ اﻠﻌﺼﺮ وﻃﺮﻳﻗﺔ اﻋﺘﻼء ﻫﺆﻻء اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ
ٔ
ٔ
اﻠﻌﺮش ،ان ﺴﻟﻄﺎﻧﺎ ﻤﻦ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻜﺎن ﻓﻲ اﻻﺻﻞ ﻤﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻤﺷﺘﺮوات اﻤﻴﺮ ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻓﻗﺪ اﻜﺪ ﻜﻞ ﻤﻦ اﺑﻲ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ واﺑﻦ
ٔ
ٔ
إﻳﺎس ان اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣﻖ اﻠﻌﻼﺋﻲ ﻜﺎن ﻤﻦ ﻤﺷﺘﺮوات اﻻﻤﻴﺮ ﻋﻼء اﻠﺪﻳﻦ
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻲ ﺑﻦ إﻳﻨﺎل اﻠﻴﻮﺴﻔﻲ اﻻﺗﺎﺑﻚ ﻘﺪﻤﻪ اﻻﻤﻴﺮ ﻋﻼء اﻠﺪﻳﻦ ﻋﻟﻲ ﻠﻟﻈﺎﻫﺮ
ٔ
ﺑﺮﻘﻮق ﻓﺎﻧﺰﻠﻪ ﺑﺎﻠﻄﺒﺎق وﺻﺎر ﻤﻦ ﺠﻣﻟﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ اﻠﺳﻟﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻗﺪم
وﺑﻗﻲ ﺧﺎﺻﻛﻴﺎ ،وﺗﺮﻘﻰ ﻠﻴﺼﺒﺢ ﺧﺎزﻧﺪار ﻓﻲ دوﻠﺔ اﻠﻣﺆﻳﺪ ﺸﻴﺦ ﺛﻢ
ٔ
ٔ ٔ
ﻃﺒﻟﺨﺎﻧﺎة إﻠﻰ ان اﻤﺮ ﺗﻗﺪﻤﺔ اﻠﻒ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﻃﻄﺮ ،وﻘﺪ رﻋﻰ اﻠﻈﺎﻫﺮ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺠﻗﻣﻖ ﻫﺬا اﻻﻤﺮ ﻓﻲ اﺑﻦ اﻻﻤﻴﺮ ﻋﻼء اﻠﺪﻳﻦ ﻋﻟﻲ اﻠﺷﻬﺎﺑﻲ اﺣﻣﺪ ﺣﻴﻦ
ٔ
ٔ
ﻘﺪﻤﻪ ﻠﻟﻣﺆﻳﺪ ﺸﻴﺦ وﺴﺎل اﻠﺳﻟﻄﺎن ان ﻳﺟﻌﻟﻪ ﻤﻦ ﺠﻣﻟﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ
ٔ
اﻠﺳﻟﻄﺎﻧﻴﺔ ،وﻋﻨﺪﻤﺎ ﺴﺎﻠﻪ اﻠﻣﺆﻳﺪ ﻋﻦ اﻠﺷﻬﺎﺑﻲ اﺣﻣﺪ ﻘﺎل ﻠﻪ "ﻳﺎ ﺧﻮﻧﺪ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻫﺬا اﺑﻦ اﺴﺘﺎذي اﻤﻴﺮ ﻋﻟﻲ" وﻜﺎن ﻋﻼء اﻠﺪﻳﻦ ﻋﻟﻲ ﺑﻦ إﻳﻨﺎل ﻘﺪ اﻋﺘﻖ
اﻠﻈﺎﻫﺮ ﻘﺒﻞ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﻠﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘﻮق وﺴﻛﺖ ﻋﻦ ذﻠﻚ ،واﺴﺘﻣﺮ اﻠﺷﻬﺎﺑﻲ
ٔ
ٔ
اﺣﻣﺪ ﺑﻦ اﻤﻴﺮ ﻋﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣﻖ وﺗﻮﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ.
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
وﻤﻦ ﻧﺎﻓﻟﺔ اﻠﻗﻮل ان ﻧﺬﻜﺮ ان اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻤﻦ اﻻﻤﺮاء ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻜﺎن
ﻳﻨﻌﻢ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﻋﻟﻴﻬﻢ ﺑﺈﻤﺮات ﻜﺎﻧﻮا ﻳﻨﺰﻠﻮن ﻤﻦ اﻠﻗﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻮﻜﺐ ﺣﺎﻓﻞ
إﻠﻰ اﻠﻣﺪرﺴﺔ اﻠﻣﻨﺼﻮرﻳﺔ ﺑﺒﻴﻦ اﻠﻗﺼﺮﻳﻦ ،وﺗﺰﻳﻦ ﻠﻬﻢ اﻠﺷﻮارع وﺗﺟﻟﺲ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﻐﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻠﺤﻮاﻧﻴﺖ وﺗﻣﺪ ﻠﻬﻢ اﻻﺴﻣﻄﺔ ﻤﻦ ﻘﺒﻞ اﻻﻤﺮاء اﺣﺘﻔﺎﻻ
ﺑﺈﻤﺮاﺗﻬﻢ وإﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻬﻢ.
ٔ
وﻤﻦ اﻠﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻠﺬﻜﺮ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ذﻠﻚ اﻠﺤﺪﻳﺚ ان ﻧﻟﻗﻲ اﻠﻀﻮء ﻋﻟﻰ
ٔ
ٔ
ﺑﻌﺾ ﻤﺳﺎﻫﻣﺎت اوﻻد اﻠﻨﺎس اﻠﺘﻲ ﻘﺪﻤﻮﻫﺎ ﻠﻟﻣﺟﺘﻣﻊ ،ﻓﻗﺪ ﻘﺎم اﻻﻤﻴﺮ
ﻘﻄﻟﻮ ﺑﻚ اﺑﻦ ﻘﺮا ﺴﻨﻗﺮ ﺑﺘﻌﻣﻴﺮ اﻠﻗﻨﻮات وﺣﻔﺮﻫﺎ وﻜﺎن ﻤﻬﻨﺪﺴﺎ ً
ﺑﺎرﻋﺎ ﻓﻲ
ٔ
ﻫﺬا اﻠﻣﺟﺎل وﻘﺪ اﻤﺮﻩ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﺈﺠﺮاء دراﺴﺔ ﻠﺤﻔﺮ ﺧﻟﻴﺞ ﻤﻦ ﺑﺮﻜﺔ

ن ار
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٩٥

اﻟﻤﻠﻒ

ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻧﻬﻠﺔ أﻧﻴﺲ ﺑﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ:

 اﻹﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ اﻠﺤﺮﺑﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺤﺮوب اﻠﺼﻟﻴﺒﻴﺔ.
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺤﻀﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺨﻟﻔﺎء اﻠﺮاﺸﺪﻳﻦ.
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺪول اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻠﻣﻌﺎﺻﺮة.
ٔ
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺪوﻠﺔ اﻻﻤﻮﻳﺔ.
ٔ
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺪوﻠﺔ اﻻﻳﻮﺑﻴﺔ.
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻌﺒﺎﺴﻴﺔ.
ٔ
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب واﻻﻧﺪﻠﺲ.
 ﺗﺎرﻳﺦ دوﻠﺘﻲ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ.
 ﺗﺎرﻳﺦ ﻤﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻠﻮﻻة.
 اﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻠﻣﺆرﺧﻮن ﻋﺒﺮ اﻠﻌﺼﻮر.
 اﻠﺪول اﻠﻣﺳﺘﻗﻟﺔ ﻓﻲ ﺸﺮق اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻌﺒﺎﺴﻴﺔ.
 اﻠﺳﻔﺎرات واﻠﺪﺑﻟﻮﻤﺎﺴﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
 اﻠﺳﻴﺮة اﻠﻨﺒﻮﻳﺔ اﻠﻌﻄﺮة.
ٓ
 ﻤﺪﺧﻞ إﻠﻰ ﻋﻟﻢ اﻻﺛﺎر.
 ﻤﺼﺎدر اﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺴﻼﻤﻲ.
 اﻠﻣﻌﺎﻠﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻠﻣﻮاﻘﻊ ﺑﻣﻛﺔ واﻠﻣﺪﻳﻨﺔ.
 ﻤﻨﻬﺞ اﻠﺒﺤﺚ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ.
 ﻧﺼﻮص ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻠﺤﺒﺶ ﻓﻲ ﺴﻮق اﻠﺨﻴﻞ وﻤﻦ ﺛﻢ ﻳﺪﺧﻞ إﻠﻰ اﻠﻗﺎﻫﺮة وﺑﺎﻠﻔﻌﻞ ذﻫﺐ إﻠﻰ
ٔ
ﺣﻟﻮان ووزن ﻤﺟﺮى اﻠﻨﻴﻞ واﻠﻣﺎء واﺧﺒﺮوا اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺑﺈﻤﻛﺎن ذﻠﻚ ﻠﻛﻦ
ٔ
ﻳﺤﺘﺎج إﻠﻰ ﻤﺎ ﻘﻴﻣﺘﻪ ﺛﻣﺎﻧﻴﻦ اﻠﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﺎﺴﺘﻛـﺜﺮ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﺘﻛﻟﻔﺔ
وﺻﺮف ﻧﻈﺮﻩ ﻋﻦ اﻠﻣﺷﺮوع.
ٔ
ٓ
ووﺠﻪ اﺧﺮ ﻤﻦ وﺠﻮﻩ ﻧﺷﺎط اوﻻد اﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﻤﺟﺎل اﻠﻄﺮب واﻠﻐﻨﺎء
ٔ
وﻤﺎ ﻘﺎم ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﻤﻴﺮ ﻋﻟﻲ ﺑﻦ ﺸﻌﺒﺎن ﺑﻦ اﻠﻨﺎﺻﺮ ﺣﺳﻦ
ٔ
)اﺑﻦ اﻻﺴﻴﺎد( -ﻜﻣﺎ ﻜﺎن ﻳﻟﻗﺐ -ﻤﻦ ﺗﻛﻮﻳﻦ ﺠﻮﻘﺔ ﻘﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻠﻐﻨﺎء
واﻠﻄﺮب ﻓﻗﺪ ﻜﺎن ﻳﻌﺮف ﻃﺮﻓﺎ ﻤﻦ اﻠﻣﻮﺴﻴﻗﻰ ﻤﻊ ﻃﺮاوة اﻠﺼﻮت ،وﻘﺪ
ٔ
اﺧﺘﺺ ﺑﺒﻌﺾ اﻠﺳﻼﻃﻴﻦ ﻤﺜﻞ ﺧﺷﻗﺪم اﻠﺮوﻤﻲ واﻠﻈﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣﻖ واﺻﺒﺢ
ﻤﻦ ﻤﺷﺎﻫﻴﺮ اﻠﺪوﻠﺔ واﻧﺼﻟﺢ ﺣﺎﻠﻪ وﺣﺎل واﻠﺪﻳﻪ ،ﻓﻗﺪ ﻜﺎﻧﺖ اﻠﻔﺎﻘﺔ ﻘﺪ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺖ ﺑﻬﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﺰال اﻻﺸﺮف ﺑﺮﺴﺒﺎي ﻻوﻻد اﻻﺴﻴﺎد ﻤﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻠﻗﻟﻌﺔ ،ﻓﺟﺎء ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻠﺘﺤﺳﻴﻦ اﻤﻮال اﻫﻟﻪ وﺗﺤﺳﻨﺖ اﺣﻮاﻠﻪ وﺑﻨﻰ
ٔ
ﺑﻴﺘﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﺠﺰﻳﺮة اروى وﻘﺪ ﻘﺼﺪﻩ اﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﻘﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺟﻬﻢ وﻇﻞ
ٔ
ﻤﻴﺳﻮر اﻠﺤﺎل إﻠﻰ ان ﺗﻮﻓﻲ.
ٔ
وﻤﻦ اﻻﺴﻴﺎد ﻜﺬﻠﻚ ﻤﻦ ﻜﺎن ﻳﻣﻴﻞ إﻠﻰ اﻠﻄﺮب ﻋﻟﻰ ﻘﺎﻋﺪة اﻠﺼﻮﻓﻴﺔ
ٔاﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺠﻗﻣﻖ ،وﻜﺎن ﻳﻌﺮف ً
ﻃﺮﻓﺎ ﻤﻦ ذﻠﻚ اﻠﻔﻦ
ٔ
ﻤﻊ ﺣﺳﻦ اﻠﻣﺤﺎﺿﺮة واﻠﻣﺬاﻜﺮة واﻠﻌﻟﻮم اﻻﺧﺮى.
ٔ
ٓ ٔ
ﻫﺬا وﻋﻟﻰ اﻠﺟﺎﻧﺐ اﻻﺧﺮ راﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اوﻻد اﻠﻨﺎس اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ
ٔ
ٔ
اﻤﻮ ًرا ُﺗﺳﺘﻛﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻠﺼﻮرة وﻫﻲ وﺠﻮد ﺑﻌﺾ اﻻﺸﻗﻴﺎء ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس
ﻤﻦ اﻠﺬﻳﻦ ﺴﺎروا ﺴﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻃﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼﺮي ،وﻠﻨﻀﺮب ﻋﻟﻰ
ٔ
ذﻠﻚ ﺑﻌﺾ ٔاﻤﺜﻟﺔ ً
دﻠﻴﻼ ﻋﻟﻰ ان اﻠﺷﺊ ﻻﺑﺪ ﻠﻪ ﻤﻦ ﺿﺪ ﻠﻛﻲ ﻳﺳﺘﻗﻴﻢ
ٔ
ٔ
اﻻﻤﺮ ،ﻓﻔﻲ ﺣﻮادث ﻋﺎم ٨٧٦ﻫـ١٤٧١/م ﺸﻛﻰ ﺸﺨﺺ ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس
ٔ
ﻤﻄﻟﻗﺘﻪ إﻠﻰ اﻠﻗﺎﺿﻲ اﻠﻣﺎﻠﻛﻲ وادﻋﻰ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﺑﻣﺒﻟﻎ ﻓﺎﺠﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻹﻧﻛﺎر،
ﻓﺎﻠﺘﻣﺲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻘﻲ ﺴﻮﻳﻗﻪ اﻠﺳﺒﺎﻋﻴﻴﻦ وﻜﺎن ﻳﺘﻬﻣﻬﺎ ﺑﺷﺨﺺ ،ﻓﻌﻨﺪﻤﺎ
ٔ
ارادوا اﻠﺪﺧﻮل ﻋﻨﺪ اﻠﻗﺎﺿﻲ ﻠﻟﺤﻟﻒ ﺿﺮﺑﻬﺎ ﺑﺳﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺮﺗﻬﺎ
وﺴﻗﻄﺖ ﻤﻴﺘﺔ ،وﻫﺮب وﻓﻲ ﻳﺪﻩ اﻠﺳﻛﻴﻦ ﻤﻟﻄﺨﺔ ﺑﺪﻤﺎﺋﻬﺎ.
ٔ
وﺣﺎدﺛﺔ اﺧﺮى ذﻜﺮﻫﺎ اﺑﻦ إﻳﺎس ﻋﺎم ٨٧٦ﻫـ١٤٧١/م ﻜﺬﻠﻚ ﻋﻨﺪﻤﺎ
ٔ
ٔ
ﻘﺎم ﺸﺨﺺ ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس ﺑﻀﺮب اﻤﺮاة ﺑﺳﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺠﻨﺒﻬﺎ وﻫﻲ ﺴﺎﺋﺮة
ٔ
ﺑﻴﻦ اﻠﻨﺎس ﻓﻲ اﻠﻄﺮﻳﻖ وﻤﺎﺗﺖ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺮاة وﻠﻢ ُﻳﻌﻟﻢ ﻤﺎ ﺴﺒﺐ ذﻠﻚ.
ٔ
وﻓﻲ ﻋﺎم ٩٢١ﻫـ١٥١٥/م رﺴﻢ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﺑﺷﻨﻖ ﺸﺨﺺ ﻤﻦ اوﻻد
ً
ﻤﺟﺮﻤﺎ وﻠﻪ ﻋﺪة ﻘﺘﻟﻰ ،ﻓﺷﻨﻖ ﻋﻟﻰ ﺑﺎب اﻠﺪرب اﻠﺬي ﻓﻲ
اﻠﻨﺎس ﻜﺎن
ٔ
ٔ
اﻠﺳﺒﻊ ﺴﻗﺎﻳﺎت وﻜﺬﻠﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٢١ﻫـ١٥١٥/م اﻤﺮ اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻻﺸﺮف
ٔ
ﻘﺎﻧﺼﻮﻩ اﻠﻐﻮري ﺑﺷﻨﻖ "ارﺑﻌﺔ اﺸﺨﺎص ﻤﻨﻬﻢ ﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻀﺎء روﻤﻴﺔ
ٔ
وﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺒﺷﻴﺔ وﺻﺒﻲ اﺑﻦ ﻧﺎس ﻠﻔﺎف وﺸﺨﺺ ﻘﻮاس" واﻠﺳﺒﺐ ان
ٔ
اﻠﺼﺒﻲ اﺑﻦ اﻠﻨﺎس واﻠﻗﻮاس اﻓﺳﺪا اﻠﺟﺎرﻳﺘﻴﻦ وﺣﺳﻨﺎ ﻠﻬﻣﺎ ﻘﺘﻞ ﺴﻴﺪﻫﻣﺎ
ٔ
ٔ
وﻜﺎن ﻤﻦ اوﻻد اﻠﻨﺎس اﻠﻣﻗﻄﻌﻴﻦ ﻓﻗﺘﻟﻮﻩ واﻠﻗﻮا ﺑﻪ ﻓﻲ اﻠﻣﺮﺣﺎض،
ٔ
ٔ
ٔ
واﺧﺬوا ﻜﻞ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ وﺴﺎﻓﺮوا ﺗﺟﺎﻩ اﻃﻔﻴﺢ إﻠﻰ ان ﺗﻢ اﻠﻗﺒﺾ ﻋﻟﻴﻬﻢ،
ٔ
ٔ
ٔ
وارﺴﻟﻮا ﻠﻟﺳﻟﻄﺎن وﻋﻨﺪﻤﺎ ﺗﺎﻜﺪ اﻠﺳﻟﻄﺎن ﻤﻦ اﻠﻮﻘﻌﺔ اﻤﺮﺑﺷﻨﻗﻬﻢ ﻓﻲ
ٔ
اﻘﺮب ﻤﻛﺎن ﻠﻟﻣﻛﺎن اﻠﺬي ﻘﺘﻟﻮا ﻓﻴﻪ ﺴﻴﺪﻫﻢ وﻫﻮ ﺑﺎﻠﻗﺮب ﻤﻦ ﺑﺎب
ﺴﻌﺎدة.
ٔ
وﺑﻌﺪ ﻓﻬﺬﻩ ﺻﻮر ﻤﻦ ﺣﻴﺎة اوﻻد اﻠﻨﺎس اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ واﻠﺘﻲ ﻇﻬﺮ ﻤﻨﻬﺎ
ٔ
ان ﻫﺬﻩ اﻠﻔﺌﺔ ﻤﻦ ﻃﺒﻗﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﻜﺎن ﻠﻬﺎ وﺠﻮد ﻋﻟﻰ اﻠﺳﺎﺣﺔ
ٔ
اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺟﺘﻣﻊ ﻋﺼﺮ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ،وإن ﻜﺎن ﻳﺒﺪو ان
ﻤﺷﺎرﻜـﺘﻬﻢ ﺗﻌﺪ ﻘﻟﻴﻟﺔ ً
ﻧﺳﺒﻴﺎ ﻓﻬﺬا ﺑﺎﻠﻄﺒﻊ ﻧﺎﺗﺞ ﻤﻦ ﻜﻮﻧﻬﻢ ﻓﺌﺔ ﻘﻟﻴﻟﺔ ﻓﻲ
ﻘﻟﺐ ﻃﺒﻗﺎت ﻜـﺜﻴﺮة ﺸﻛﻟﺖ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼﺮي ﻓﻲ ذﻠﻚ اﻠﻌﺼﺮ.
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ

فاكه ــة م ــن الحمض ــيات تش ــبه البرتق ــالٔ ،او
ُتع ــرف ب ـ ـ المن ــدلينا ٔاو من ــدرين ف ــي المغ ــرب
العربــي ٔ ،Mandarinواصــل اســم المنــدرين
مــن لغــة ٔاهــل الماليــو الــذين ســموه )منتــاري(
ٔاي الــوزير .وقــد ٔاطلــق االســم فيمــا بعــد علــى
مقاطع ــة ص ــينية ه ــي مقاطع ــة من ــدرين .كم ــا
ٔاطلــق ٔايضـ ًـا علــى كبــار المــوظفين الصــينيين
ٔ
النه ــم ك ــانوا يلبس ــون قبع ــات عليه ــا زر كبي ــر
يشبه المندرين ،وكانت مالبسهم ٔا ً
يضا بلون
المندرين.
ويطلـ ــق علـ ــى هـ ــذه الفاكهـ ــة فـ ــي مصـ ــر اسـ ــم
"اليوســفي" ،وترجــع قصــة هــذه التســمية إلــى
ٔ
ماســاة فــي حيــاة محمــد علــي باشــا )- ١٨٠٥
 (١٨٤٨ب ـ ـ ــاني مص ـ ـ ــر الحديث ـ ـ ــة .فق ـ ـ ــد ك ـ ـ ــان
طوس ـ ـ ـ ــون )ٔ (١٨١٦ - ١٧٩٤اح ـ ـ ـ ــب ٔابن ـ ـ ـ ــاء
محمد علي إليه ،و لقد ٔارسله إلي الحجاز علي
ٔراس الحمل ـ ـ ـ ــة العس ـ ـ ـ ــكرية إلخم ـ ـ ـ ــاد حرك ـ ـ ـ ــة
الوهابيين ،و كان عمره ال يزيد عن  ١٨عام ًـا.
ٔ
فاسـ ـ ـ ــتولي الشـ ـ ـ ــاب علـ ـ ـ ــي مكـ ـ ـ ــة و المدينـ ـ ـ ــة
ع ــام١٨١٣م ٔوارس ــل مف ــاتيح الم ــدينتين إل ــي
السلطان العثماني في استانبول.
و عنـ ــدما عـ ــاد طوسـ ــون إلـ ــي مصـ ــر اسـ ــتقبل
ٔ
ٔ
اســتقبال االبطــال ،و ٔاقــام محمــد علــي مادبــة
كبي ـ ــرة احتف ـ ـ ً
ـاال بع ـ ــودة ابن ـ ــه طوس ـ ــون ف ـ ــي
 ٢٩س ـ ـ ـ ــبتمبر  ١٨١٦م ،و لك ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــاد
االحتف ـ ـ ـ ــال يب ـ ـ ـ ـ ٔـدا حت ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــرض طوس ـ ـ ـ ــون
بالطــاعون ،ومــات خــالل  ٢٤ســاعة .وحــين
ٔ
بلغ النبا الفاجع محمد علي كاد يغشي عليه.
و بعــد وفــاة طوســون بســنوات قليلــة اســتقبل
محمد علـي طالب ًـا ش ً
ـابا اسـمه يوسـف ٔافنـدي،
كــان قــد ٔارســله قبــل ذلــك إلــي ٔاوربــا ليــتعلم
الزراعة .وقد جلب يوسف معه بعـض ٔاشـجار
اليوس ــفي لزراعته ــا ف ــي مص ــر ،و عرض ــها عل ــي
ٔ
محم ــد عل ــي باش ــا ال ــذي س ــال الطال ــب م ــاذا
ســيكون اســمها فــي مصــر .فتــذكر الش ــاب ٔان
رج ــال الحاش ــية ق ــد ٔاخب ــروه ٔان طوس ــون ه ــو
ٔ
ٔاح ــب ٔابن ــاء الباش ــا إلي ــه ،فاج ــاب ٔان اس ــمها
"طوسون باشا"ُٔ .اعجـب محمـد علـي بمجاملـة
الش ـ ـ ــاب و رد مج ـ ـ ـ ً
ـامال "حس ـ ـ ـ ًـنا ،سنس ـ ـ ــميها
يوسف ٔافندي".
ومنذ ذلك الحـين ٔاصـبح االسـم الشـائع لهـذه
الفاكهة هو "يوسف ٔافندي" ٔاو "يستفندي"
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