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(

ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ

ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻷﺛرﻳﻳن اﻟﻣﺻرﻳﻳن

اﻟﺗراث اﻟﻣﺻري

راﺑطﺔ اﻵﺛﺎرﻳﻳن ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ

ﻣﻌﻬد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻛﻧدﻳﻧﺎﻓﻳﺔ )اﻟﻧروﻳﺞ(

اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣدوﻧﻳن

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ﻣرﻛز اﻟﻣﻘرﻳزي ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ

ﺷﺑﻛﺔ وﻣﻧﺗدﻳﺎت ﺣﻛﻣﺎء ﻟﻶﺛﺎر واﻟﺗراث

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﺷﻣﺎﻝ أﻣرﻳﻛﺎ

ﻣﻌﻬد ﺳﻳراﻛون

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢

اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ

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.

اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم
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اﻹﺷﺮاف اﻟﻠﻐﻮي
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اﻹﺷﺮاف اﻟﻔﻨﻲ

ّ
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.
@ @
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ @

ٔ
@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 @ @
www.historicalkan.co.nr
ISSN: 2090 – 0449 Online

@ @

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
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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 اﻟﺜـﺎﻣﻦ

 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
."ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎل"إن أﻣﻜﻦ
 ﺗُﺮﺳﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳـﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــــﻲ ﻟـــــﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤـﺮﻳـــــﺮ
mr.ashraf.salih@gmail.com
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اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

@@ñŠ×aˆÛaë@ƒí‰bnÛa
إن ﻣﺳــﺄﻟﺔ اﺳــﺗﺧدام اﻟــذاﻛرة "ﻛﺷــﺎﻫد ﺗــﺎرﻳﺧﻲ" ﺧﺿــﻊ ﻷﺷــﻛﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن اﻟﻧﻘــد اﻟﺣــﺎد،

وﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ ﻣﻧــذ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻘــرن اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷــر رﻛــز اﻟﻣؤرﺧــون ﻋﻠــﻰ ﻣــدى وﻻء ﺗﻠــك اﻟــذاﻛرة،

واﻟﻣﻬــم ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك اﻟﻧﻘــد ﻛــﺎن اﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠــﻰ ﺗﺂﻛــﻝ ﺗﻠــك اﻟــذاﻛرة ﺑﻔﻌــﻝ اﻟــزﻣن وﺑﺗــﺄﺛﻳر

ﻋواﻣﻝ ﻛﺛﻳرة ﻣﻧﻬﺎ اﻟزﻣن وﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﻧﻳن اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻝ اﻟذاﻛرة ﻏﻳر ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﻳـر ﻣـن

اﻷﺣﻳــﺎن .وﻟﻛــن ﻣﻧــذ ﺑــداﻳﺎت اﻟﺳــﺑﻌﻳﻧﻳﺎت  ١٩٧٠ﺑــدأ ﻳﻼﺣــظ ﺗﺣرﻳﻔـﺎً ﻓــﻲ اﻟــذاﻛرة واﻟــذي ﺑــدا

أﻛﺛر ﻗوة ﻣﻧﻪ ﺿﻌﻔﺎً .إﺣدى أﻫم ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻛﺎﻧت اﻻﻋﺗراف ﺑﻛون اﻟذاﻛرة ﻏﻳر ﻣوﺛوق

ﺑﻬﺎ ورﺑﻣﺎ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺻد اًر ﻟﻸﺣداث أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر ٕواﻋﺎدة ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟذاﻛرة.

وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﻳﻪ؛ أن اﻟذاﻛرة ﻟﻳﺳت ﺑﻧﺎءاً ﺑﻳوﻟوﺟﻳﺎً ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻘدﻳم ﺻورة اﻟﻣﺎﺿـﻲ

ﺑــدﻗﺗﻬﺎ ﺿــﻣن إطــﺎر ﺳ ـؤاﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳــب ،ﻓــﺎﻟطرق اﻟﺗــﻲ ﻳﺗــذﻛر ﻓﻳﻬــﺎ اﻹﻧﺳــﺎن إﺿــﺎﻓﺔً إﻟــﻰ ﻣــﺎ
ﻳﺗــذﻛرﻩ ﻻ ﺗﺷــﻛﻝ ﻓﻘــط ﺗﺳــﺎؤﻝ ﺣــوﻝ ﺳــﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻔــرد ،ﻋﻣ ـرﻩ ،ﺟﻧﺳــﻪ وطﺑﻘﺗــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ

وﻣﺣﻳطــﻪ اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻛﻝ ﺣﻳﺎﺗــﻪ وذﻛرﻳﺎﺗــﻪ ،وﻟﻛــن أﻳﺿ ـﺎً ﻫﻳﺋــﺔ ﺗﻠﻘﻳــﻪ ﻟﺗﻠــك اﻟــذﻛرﻳﺎت.

وﻫﻧﺎك أﺑﻌﺎداً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠزﻣن ،وﻟﻠﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻘوﻣﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺄﺳوﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛﻝ ﻋﻣﻳـق

وﻏﻳر ﻣﺗﺳﺎوي ﻟﻠﺗطورات ﻓﻲ اﻟذاﻛرة.

اﻟــذاﻛرة ﻏﺎﻟﺑـﺎً ﻣــﺎ ﺗﺣﻔــر ﺗﺟــﺎرب ﺟﺎرﺣــﺔ وﻳﻣﻛــن أن ﺗﻘــدم ﺷــﻬﺎدات ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ وﻣﻔــﺎﺗﻳﺢ ﻟﺗﻧظــﻳم
ﺗذﻛر اﻟﺣوادث ،ﻓﺎﻟذاﻛرة ﺗﻌﻳد ﻣراﺟﻌﺔ ،وﺗﻧﺗﻘﻲ وﺗﻔرز وﺗﻌدﻝ وﺗﺧزن اﻟﺣوادث ،وﻟﻛن ﻳﻣﻛن

أن ﺗﻛون اﻟـذﻛرﻳﺎت اﻟﻣﻧﺳـﻳﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﻳـﺎن ﻗﻳﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠـذﻛرﻳﺎت اﻟﻣﺗـذﻛرة .ﺻـﺣﻳﺢ

أن اﻟﺗذﻛر داﺋﻣﺎً ﻳﻔﺻﻝ وﻳﺷرح وﻳﺣﻠﻝ ﻣﺎ ﺣـدث ﺑﺷـﻛﻝ ﺣﻘﻳﻘـﻲ ،وﻫـذا ﺑﺷـﻛﻝ ﺑﺳـﻳط ﻳﺷـﻛﻝ

ﺻــوﺗﺎً ﻣــن اﻟﻣﺎﺿــﻲ ،ﺑﻣﻌﻧــﻰ آﺧــر اﻟــذاﻛرة ﻫــﻲ ﺗﻔﺳــﻳر ﻟﻸﺣــداث اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻣــﻊ

اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎت واﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ .اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺷـﻬﺎدات ﻟﻳﺳـت ﻓﻘـط

@@
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مجلة "كوما" ،فبراير ٢٠٠٢

ﺣﻘــﺎﺋق اﻟﻣﺎﺿــﻲ ،ﺑــﻝ اﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳــﺗم ﺗــذﻛر ﺗﻠــك اﻟــذﻛرﻳﺎت ﺑﻬــﺎ وطرﻳﻘــﺔ ﺗﻔﺳــﻳرﻫﺎ ٕواﻋــﺎدة
ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻐﻳر اﻟظروف ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻛﺟزء ﻣن اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر.

إن اﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﺳـﻳﺎن اﻟﻔرﺿـﻳﺎت ﺗـدرﻳب ﻛﺎﻣـﻝ ﻟﻠـذاﻛرة وﻫـذا ﻳﻌﻧـﻲ أن ﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن ﺗـذﻛرﻩ ؟ وﻣـﺎ
ﻳﻣﻛــن ﻧﺳــﻳﺎﻧﻪ ﺻــﻔﺎت ﻳﻣﻛــن أن ﺗﻛــون ﻣﺗﺄﺻــﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟــذاﻛرة .ﻓﺎﻟﺟــدﻝ اﻟــداﺋر ﺣــوﻝ اﻟــذاﻛرة
واﺳــﺗﺧدام اﻟﺷــﻬﺎدات اﻟﺷــﻔﻬﻳﺔ ﻓــﻲ إﻋــﺎدة ﺑﻧــﺎء اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﺣﻔــز اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻟﺗــﺎرﻳﺦ

واﻟــذاﻛرة .ﻓﺎﻟﺗــﺎرﻳﺦ واﻟــذاﻛرة ﻟﻳﺳــﺎ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳــﻳن :ﻓﺎﻟﺳــﺎﺑق ﻣﻘﺑــوﻝ ﻋﺎﻟﻣﻳ ـﺎً "وﻫــو ﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻠﻣﻳــﺔ"

ﺑﻳﻧﻣــﺎ اﻟﺛــﺎﻧﻲ وﺟــد ﻛﺎﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣطﻠــب إﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻋــﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺑﺷ ـرﻳﺔ ،ﺣﻳــث ﻳﺷــﻛﻝ

ﻋﻠــم ﻗــﺎﺋم ﺑﺣــد ذاﺗــﻪ ﻻ ﺟــدﻝ ﻓﻳــﻪ وﻟــﻳس ﻓﻘــط اﺳــﺗرﺟﺎع ﻟﻠــذﻛرﻳﺎت ﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت واﻷﻓـراد،
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺷﻛﻝ اﻟذاﻛرة ﺟزء ﻣﻧﻪ وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻔﺻﻼً رﺋﻳﺳﻳﺎً ﻣﻧﻪ.
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٧

دراﺳﺎت

) (١

ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر

)(١

ﻗﺮاءة ﻓﻲ أدب اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب
"إﻋﻼم اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺎ وﻗﻊ ﻟﻠﺒﺮاﻣﻜﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻲ اﻟﻌﺒﺎس"

ﻟﻸﺗﻠﻴﺪي

ﻣﻠﺨـّـﺺ
تتنــاول هــذه الدراســة حكايــات هــارون الرشــيد كمــا وردت فــي كـتــاب
"إع ــالم النـ ــاس بمـ ــا وق ــع للبرامكـ ــة مـ ــع بن ــي العبـ ــاس" ،لمحمـ ــد ديـ ــاب
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االتليدي ،بالمقارنة مـع مصـادر ادبيـة وتاريخيـة اخـرى .لقـد ال حظنـا بـان
ٔ
ٔ
الحكاي ــات الت ــي اورده ــا االتلي ــدي ف ــي كـتاب ــه ليس ــت م ــواد تاريخي ــة ،وال
ٔ
تمت إلـى الواقعيـة بصـلة ،وقـد اشـرنا الحقـا بـان المؤلـف نفسـه قـد صـرح
ٔ
ٔ
ٔ
بانه ليس مؤرخـا عنـدما طلـب منـه تـاليف الكـتـاب .ويبـدو لنـا بـان الهـدف
ٔ
ٔ
ٔ
قد يكون للتسلية او ربما الغراض سياسية-اجتماعيـة اخـرى كمـا جـاء فـي
ٔ
مقدمــة الكـتــاب .ال شــك لــدينا ان المؤلــف قــد جمــع مادتــه مــن مصــادر
ٔ
ٔ
قديمة ،وهنـا نجـد نوعـا مـن االصـالة لديـه مـن جهـة ،ومـن جهـة اخـرى ال
تعبــر عمليــة النقــل عــن اســتقاللية المؤلــف .المشــكلة التــي واجهتنــا لــدى
ٔ
قراءتنا الفصل الخاص بهارون الرشيد ان المؤلف قلما يشير إلى المصـدر
ٔ
ٔ
ال ــذي نق ــل عن ــه ،نخ ــص بال ــذكر مجموع ــة ال ــف ليل ــة وليل ــة ،ربم ــا النه ــا
ٔ
ٔ
ليست مجموعة ضمن ما اسميناه االدب الرسمي .بالمقابل يذكر المؤلـف
بعــض المؤلفــات الرســمية ،مثــل تــاريخ بغــداد للبغــدادي ،والفــرج بعــد
ٔ
الشــدة للتنــوخي .وقــد توصــلنا فــي نهايــة الدراســة ان حكايــات الرشــيد فــي
ٔ
الكـتاب قد الصقت إليه وهي بعيـدة عـن الواقعيـة ،وهـذا لـيس غريبـا فـي
ٔ
ٔ
ٔ
االدب العرب ــي الق ــديم ،إذا اخ ــذنا بع ــين االعتب ــار ان بع ــض الم ــواد ل ــم
ٔ
تتميز باالصالة والواقعية التاريخية.
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ٔ
ٔ
لقــد ظهــرت فــي االدب العربــي القــديم مــواد مختلفــة وفــق اجناســها
المختلف ـ ـ ــة ،كالقصـ ـ ــص والحكاي ـ ـ ــات الشـ ـ ــعبية ،والنـ ـ ــوادر والخراف ـ ـ ــات
ٔ
واالســاطير ،والحكايــات علــى لســان الحيــوان ،وغيــر ذلــك مــن مــواد قــد
ٔ
ٔ خرى ّ ٔ
مجتها اذواق القراء.
استوعبها االدب العربي ،وا قد
ٔ
ٔ
ال نغفل ان بعض المواد االدبية لم تكن رسمية ،بسبب طابعها
ٔ
ٔ ٔ
الخيالي ،او انها مواد تعتبر في إطار "ما وراء االدب الرسمي"Non (٢).
ٔ
 .Standardوهكذا برزت في التراث العربي القديم مواد اكـثر شعبية
ٔ ٔ
ٔ
لعب الخيال دوره فيها ،سواء اكانت هذه المواد ادبية او مستوحاة من
ٔ
التاريخ ،او ربما فولكلورية.
ٔ
ٔ
وحول مسالة السرد القصصي ،فمن المعلوم ان القصة قديمة عند
العرب) ،(٣نجد عناصرها في الشعر الجاهلي وكذلك في الشعر والنثر

أ.د.ﻏــﺎﻟﺐ ﻋﻨـﺎﺑﺴﺔ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻌﺮب
"ﺑﻴﺖ ﺑﻴﺮل" – ﺑﺎﻗﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
غالـ ــب عنابسـ ــة ،حكايـ ــات ه ـ ــارون الرشـ ــيد ب ـ ــين الت ـ ــاريخ
والفولكلــور -.دوريــة كــان التاريخيــة -.العــدد الثــامن؛ يونيــو
 .٢٠١٠ص(www.historicalkan.co.nr). ١٣ – ٨

(1) J. Sadan, "The nomad versus sedentary Framework in Arabic
Literature " Fabula XV 1974, pp. 59- 86; M. Jacobs and B. I. Stern,
An Outline General Anthropology, N.Y 1980, p. 21-22; Dan B.
Amos, "Toward a Definition of folklore in Context, in: Culture and
Social Anthropology, N.Y 1975, p. 359-361.
ٔ
قارن :عبد الحكيم شوقي ،موسوعة الفولكلور واالساطير العربية ،بيروت،
.٣٢٩ -٣٢٧ ،١٩٨٢
ٔ
) (٢انظر :يوسف سدان ،االدب الهازل ونوادر الثقالء.٢٩ ،
U. Marzolph, Arabia Ridens, Frankfurt, (1992), pp. 25-30; van
Gelder, “Mixtures of Jest Earnest”, Journal of Arabic Literature, 22
(1992), pp. 83-108; G. von Grunebaum, “ The Spitit of Islam as
Shown in its Literature”, Studia Islamica I (1953),pp. 101-119.
ٔ
ٔ
ٔ
) (٣ليس المقصود هنا القصة بالمفهوم االدبي ٔاو الفني التي نشات في االدب
ٔ
ٔ
ٔ
العربي الحديث بتاثيرات غربية ،كونها تعتبر ضمن االجناس االدبية الحديثة،
سواء ٔاكانت رواية ٔاو قصة قصيرة.
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٨

دراﺳﺎت

ٔ
فنا ٔا ً
موي ،لكنها لم تصبح ً
ٔاال ّ
دبيا ،إال في العصر العباسي ،بعد ان
ٔ
ٔ
ترجمت اقاصيص الهند والفرس كـقصص :كليلة ودمنة ،وحكايات الف
ليلة وليلة ،ووضعت القصص الدينية ،وقصص البطولة :كسيرة عنترة
وغيرها مثل القصص الغرامية.
ٔ
المذكور ٔ
اعاله ،منها ما هو ديني،
إن قصص االتليدي في كـتابه
ٔ
ومنها ما هو بطولي ،وجلها غرامي ،وغرامي غنائي ،او خمري .وكـثي ًرا ما
يشعر القارئ بما في بعضها من مخالفة للمعقول ،كالتي تروي ً
مثال:
ٔ
اجتماع إبراهيم الموصلي وابنه اسحق ،وابي نواس ،بإبليس ،وما دار
ٔ
بينهم من غناء واحاديث ،وعلى ذلك فإنه يسر بقراءتها ويستلذها لما
فيها من حوادث شائعة تبعث فيه الفضول وتروقه وتسليه.
عندما نطالع صفحات كـتب التراث ،نخص بالذكر شخصيات هامة
ٔ
في المجتمع العربي واإلسالمي ،نظن ان هذه المواد التي وردت فيها
الشخصيات تنسجم مع الواقع ،رغم بعدها عنه وعن الشخصية التي
هي بصددها ،فيما إذا قارنا بين الواقع التاريخي ونهج القصة.
ٔ
تاتي هذه الدراسة لفحص ماهية قصص الخليفة هارون الرشيد كما
ٔ
وردت في كـتاب محمد دياب االتليدي )ت١٦٨٨ .م( "إعالم الناس بما
ٔ
وقع للبرامكة مع بني العباس" ،بالمقارنة مع مؤلفات تراثية اخرى،
ٔ
ٔ
احتوت على ادب الحكايات او القصص .وقبل تناول الكـتاب ال بد لنا
من الوقوف على حياته بإيجاز.

ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮاث
من الدراسات الهامة التي تناولت هارون الرشيد ،دراسة الباحث
ٔ
يوسف سدان) (٤التي تناولت هارون الرشيد في ادب الحكايات ،من
ٔ
خالل مخطوطات ومصادر تراثية لها طابعها االدبي والقصصي
والفولكلوري.
ٔ
لقد تناولت بعض الكـتب االدبية ومنها التاريخية شخصية هارون
الرشيد من جوانب متعددة ومتباينة ،وبعض االطالع على مختلف
المؤلفات ،ال بد من القول بان الروايات المرتبطة بهارون الرشيد يمكن
ٔ
تصنيفها في مجالين ،االول الرشيد الخليفة الذي حظي بشهرة نسبيا
لما وصل إليه العرب بفضله من مجد ووصلت الحضارة العباسية إلى
ٔاوج عظمتها ،باإلضافة إلى القيم البطولية والدينية واإلنسانيةَ ،
بان
ذلك في الكـتب التاريخية المختلفة ،مثل كـتاب ،الكامل في التاريخ
ٔ
ٔ
ٔ
البن االثير ،وعيون االخبار البن قتيبة ،وانساب االشراف للبالذري.
ٔ
والثاني ،روايات وحكايات قد الصقت بشخصية هارون الرشيد
ٔ
بدافع الحكاية او السرد القصصي ،حيث يعتمد الكاتب فيها على السرد
ٔ
ٔ
 Narrativeوالخيال  Fictionنخص بالذكر الكـتب االدبية ،ناخذ على
سبيل المثال كـتاب "المستطرف في كل فن مستظرف" لشهاب الدين
االبشيهي ،نجد حكايات لها عالقة بهارون الرشيد ،لكنها ال تمت إلى
ٓ
ٔ
الواقع بصلة (٥).وهذا ايضا ينطبق نسبيا على كـتاب اخر ورد اسم هارون
الرشيد فيه ،وهو مروج الذهب ومعادن الجوهر ،للمسعودي ،وكذلك

(4) J. sadan, "Harūn al-Rashīd and the Brewer: Preliminary
Remarks on the Adab of the Elite versus Hikayat", in: Studies in
Canonical and Popular Arabic Literature, edited by: S.Ballas and R.
Snir, at the York Press, Toronto, 1998, pp. 1-22; De Slane,
Catalogue des Manuscript arabes (Paris 1883- 1895), pp. 625-627.
وقد صدر كـتاب باللغة العربية تحت عنوان هارون الرشيد ٔامير الخلفاء ٔواجل ملوك
الدنيا عن دار الفكر بدمشق ،لشوقي ابو خليل ،عام  ١٩٨٨حيث يتناول
المؤلفات القديمة التي ٔاوردت حكايات الرشيد دون تحليل الروايات او مقارنتها
بالكـتب القديمة.
) (٥انظر :االبشيهي ،المستطرف في كل فن مستظرف ،٩٧ ،الحكاية التي ترتبط
بحصول الغالء وضيق الحال في فترته ،حيث ٔامر الرشيد بكـثرة الدعاء ٔوامر
ٓ
ٓ
كذلك بكسر االت الطرب .قارن :ابن الطقطقا ،الفخري في االداب
السلطانية.٢٠،

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ

ﻣﺤﻤﺪ دﻳﺎب اﻷﺗﻠﻴﺪي
ٔ
ٔ
محمد دياب االتليدي هو مؤلف الكـتاب اعاله ،ولد في المنية في
ٔ
مصر ،وسكن القاهرة ،وتوفي فيها سنة ١٦٨٨م ،ويدلنا هذا على انه
ٔ
ً
واضحا في ما
كان من كـتاب عصر االنحطاط ،ونرى اثر هذا العصر
ٔ
وضعه في كـتابه هذا من تعابير والفاظ عامية ،وقد سماه بهذا االسم
ٔ ٔ
من باب تسمية الكل باسم الجزء ،الن اخبار البرامكة ال تستغرق إال
ٔ ٔ
ً
قسما يسي ًرا منه ،في حين ان االقاصيص والحكايات التي تتناول ما
ٔ
ٔ ٔ
كان في صدر اإلسالم ،وايام االمويين ،وغيرها من االقاصيص العباسية
وغير العباسية تستغرق معظمه.
ٔ
ٔ
واالتليدي كان ٔا ً
مينا في نقله عن غيره نسبيا ،ينسب كل حكاية او
ٔ
ٔ
ٔ
اقصوصة إلى الكـتاب الذي نقلت عنه ،او إلى من رويت عنه ،نشير ان
ٔ
ٔ
اكـثر ما نقل عنه ،روايات االصمعي المتناثرة في كـتب التراث ،باإلضافة
إلى كـتاب "حلبة الكميت" لشمس الدين ّ
النواجي ،وكـتاب "حياة
ٔ
ٔ
ٔ
الحيوان الكبرى" للدميري ،و"االغاني" البي الفرج االصبهاني،
ٓ
و"الفخري في االداب السلطانية" البن الطقطقا ،و "الفرج بعد الشدة"
ٔ
للتنوخي ،و "مروج الذهب" للمسعودي ،وقصص الف ليلة وليلة،
وتاريخ بغداد للبغدادي ،وفي كل القصص التي جمعها في كـتابه هذا
نرى من جمال السرد وترامي الخيال وحسن االختراع ما يدل على
تمكن الروح القصصية عند العرب.
ٔ
لكن تقع ٔامام الباحث مشكلة مفادها انه في بعض االحيان يسرد
االتليدي قصته تحت عنوان وقع في كـتاب معين ،وال يشير إلى الكـتاب
ٔ
الذي نقل عنه ،مما يتطلب االمر جهدا ليس يسيرا من اجل معرفة
ٔ
ٔ
مصدر النقل ،وهي مسالة في غاية االهمية.
ٔ
قد يوحي كـتاب االتليدي بان القارئ مقدم على كـتاب يسجل احداثا
ٔ
تاريخية محضة ،خاصة إذا قرانا العناوين في فهرس الكـتاب ،كذكر
ٔ
خالفة هارون الرشيد ،والمامون والمعتصم وغيرهم من خلفاء بني
العباس .ولكن القارئ سرعان ما يتوصل إلى نتيجة بان الكـتاب فيما إذا

ٔ
اختبرنا الكـثير من الحكايات فيه وقارناها مع الكـتب التاريخية او
ٔ
ٔ
االدبية نتوصل إلى انه اقرب إلى فن السرد القصصي ،او السرد
الفولكلوري ،مع وجود عناصر تاريخية لديه ،ولكن هذه العناصر لم
تنقل عن كـتب تاريخية.
ٔ
قد يواجه الباحث احيانا صعوبة في تحديد واقعية المواد المتناثرة
ٔ
ٔ
في الكـتب االدبية ،خاصة ضمن ما يسمى "باالدب الموسوعي" ،مثل
ٔ
ٔ
كـتاب "مروج الذهب ومعادن الجوهر" للمسعودي ،و" االغاني" البي
ٔ
ٔ
الفرج االصفهاني ،و"عيون االخبار" البن قتيبة وغيرها من الكـتب ،الن
ٔ
ٔ
الكـتاب يجمع احيانا بين االدب والتاريخ ،فضال عن مؤلفات جمع
ٔ
ٔ
مؤلفوها مواد ادبية وتاريخية وقصصية ،ولذا من الصعب احيانا علينا
ٔ
ٔ
كباحثين معرفة الجانب الواقعي او الجانب االسطوري في المادة
التراثية المكـتوبة.
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٩

دراﺳﺎت

ﻣﺼﺎدر اﻻﺗﻠﻴﺪي
ٔ ٔ
من المعروف لدى الباحثين ،ان اغلبية المؤلفين ،وجامعي مادة
ٔ
تاريخ االدب العربي ،اعتمدوا النقل ّعمن سبقهم من كـتاب ،ولذا ففي
ّ ٔ
ٔ
بداية كـتبهم صرحوا باسماء الكـتب التي نقلوا عنها رواياتهم ،او ربما في
فصول كـتبهم المختلفة .فالتنوخي في "الفرج بعد الشدة" يذكر مصادر
كـتابه في المقدمة ،وكذلك ابن السراج في كـتابه "مصارع العشاق"،
ٔ
ٔ
نضيف االصفهاني في كـتاب "االغاني" الذي يعتبر كـتابا ادبيا ال تاريخيا

ٔ
ٔ
ٔ
اما عن سبب تاليفه للكـتاب؛ فقد ورد في مقدمة المؤلف ان
ٔ
ً
شخصا طلب منه ان يجمع مادة تتعلق بالخلفاء المتقدمين من بني
ٔ
ٔ
ٔ
امية والعباسيين ،فاستجاب للطلب رغم انه يصرح بانه ليس قادرا على
ٔ
ً
ذلك وليس مؤرخا .ورد في مقدمة المؤلف" :سالني بعض اإلخوان
ٔ ٔ
الموفقين ممن ال يسعني مخالفته ،ان اجمع له شيﯫ مما وقع في زمن
ٔ
الخلفاء المتقدمين من بني ٔامية والخلفاء العباسيين ،فاجبته لذلك مع
ٔ
ٔ
)(١٣
علمي اني لست اهال لذلك".

) (٦انظر :المسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر٣٥٠ -٣٢١ :٤ ،؛
ٔ
ٔ
االصفهاني ،االغاني ،حيث ورد ذكره في عدة ٔاجزاء من الكـتاب ،انظر:٣ :
١٦٣ -١٦٢؛ ٧١ -٧٠ :١٦؛ .٨١ -٨٠ :١٥
) (٧انظر :الذهبي ،ميزان االعتدال.١٣٣ :٣ ،
) ( ٨وردت اخبار ابي نواس لدى ,Littman, Alf Layla wa-layla, EI 1, (N.
 E), 1960, pp. 358- 364.ولدى ابن المعتز في فصول التماثيل وتباشير
السرور ،ولدى الصولي في كـتاب االوراق ،وابن هفان في كـتاب ٔاخبار ابي
نواس الخ .قارن :ابن منظورٔ ،اخبار ٔابي نواس .١٦٧ :٤ ،حيث يذكر ان
ٔاخبار الرشيد مع ابي نواس موضوعات ال تصح.
) (٩انظر :االتليدي ،إعالم الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس،٢٨٠ -١٤٤ ،
حيث ّكرس المؤلف ٔاكـثر من مائة صفحة لخالفة هارون الرشيد ،مو ايراد
القصص والروايات المختلفة.

) ( ١٠نالحظ ٔان االتليدي عندما ال يصرح باسم الكـتاب الذي ينقل عنه يذكر ُيروى
ٔ
ٔاو ُيحكى .وكـتاب االغاني متهم مؤلفة في سرد مواد ٔادبية لعب الخيال دوره
ٔ
فيها ،انظر :الحموي ،معجم االدباء.٩٤ :١٣ ،
) (١١هناك ثالثة مؤلفات تحمل هذا العنوان ،للمدائني )الفرج بعد الشدة
والضيقة( ،البن ٔابي الدنيا )بنفس العنوان( ،ولالزدي )بنفس العنوان(.
انظر في كـتاب االتليدي  ١٨٦حيث يرد اسم القاضي ٔابي الحسن التنوخي.
(12) See: Mia I. Gerhardt, The Art of Story-Telling (Leiden), 1963,
pp. 45-85; D. Pinault, Story –Telling Teachniques in the Arabian
Nights(Leiden), 1992), 15-26; A. Chraibi, Contes noueaux des 1001
Nuits (Paris), 1996, pp. 32-50.
) (١٣انظر :االتليدي ،إعالم الناس.٧ ،
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ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االمر كـتاب االغاني البي الفرج االصفهاني) (٦الذي ورد فيه اخبار ابي
ٔ
ٔ
نواس بصورة جزئية مع هارون الرشيد ،ومن المعروف ان كـتاب االغاني
يعتبر كـتاب ٔادب ،ال ّ
يمت إلى الجانب التاريخي بصلة ،فثمة الكـثير
ٔ
ٔ
ٔ
من االخبار فيه تعتبر حكايات او قصصا ادبية .وإذن فليس من
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الغريب ان يذكر الذهبي بان االصفهاني قد كان ياتي باالعاجيب في
ٔ
ٔ
كـتابه (٧).نشير في هذا السياق ان الجزء الخاص المكرس البي نواس
ٔ
ٔ ٔ
في كـتاب االغاني قد ضاع ،وما تبقى اخبار ابي نواس مع عتبة .بالمقابل
ٔ
ٔ
ٔ
نجد ايضا في كـتب التراث حكايات قد الصقت إلى ابي نواس ،مثلما ما
ٔ
ٔ
ورد لدى المسعودي في "مروج الذهب" لذا من الصعب احيانا ان
ٔ
)(٨
نفرق بين االسطورة والحقيقة ،وهذا هو موضوع دراستنا.
ونحن في دراستنا هذه ال نبتغي الوقوف على المؤلفات التي احتوت
على قصص ترتبط بالخليفة هارون الرشيد ،قدر اهتمامنا بكـتاب
ٔ
االتليدي ،وإن اجرينا مقارنة مع كـتب تراثية مختلفة.
ٔ
وحول كـتاب االتليدي المذكور ،فمن المعلوم ان موضوع هارون
ٔ
الرشيد قد غلب على اغلبية فصول الكـتاب ،حيث تجاوزت صفحات
الكـتاب مائـتي صفحة يروي المؤلف حكايات الرشيد ،علما بان المؤلف
ٔ
تناول بشكل بسيط بعض خلفاء بني امية في البداية ،كالوليد بن عبد
الملك ،وهشام بن عبد الملك ،وبعض خلفاء بني العباس كالمهدي
ٔ
والمنصور وغيرهما ،هذا االمر يجذب النظر من ناحية الكم الخاص
بالرشيد.
ٔ
ّ
اما القصص التي خصها االتليدي بالرشيد ،فنذكر على سبيل
ٔ
المثال ،بعض الحكايات المرتبطة بالجواري ،وحكاياته مع ابي نواس،
الرشيد وجعفر البرمكي ،بكاء الرشيد على البرامكة ،وكذلك الرشيد
ٔ
والخيزران ،وحكايته مع إبراهيم الموصلي ،وال شك ان القصة التي ذاع
ٔ
صيتها ،قصته مع االصمعي والمعروفة بقصيدة "صوت صفير البلبل".
ٔ
المنسوبة لالصمعي .وال شك ان مواد كـثيرة في فصل هارون الرشيد
من الكـتاب تتناول حكاياته مع البرامكة ،كونهم كانوا مقربين له في
)(٩
خالفته من الجانب التاريخي.

لكن بالمقابل نجد العديد من المؤلفين الذين لم يذكروا مصادر
كـتبهم ،وهذا ينسجم مع كـتاب "إعالم الناس" لالتليدي ،حيث ذكر
المصادر من خالل سرده لبعض الروايات وليس لجميعها وفق اطالعنا
ٔ
على الكـتاب ،ومن اهم المؤلفات التي اعتمدها االتليدي في كـتابه
ٔ
بشكل عام والتي تخص هارون الرشيد وغيره من الخلفاء العباسيين او
ٔ
االمويين نذكر " :مروج الذهب ومعادن الجوهر" للمسعودي ،وكـتاب
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
"االغاني" البي الفرج االصبهاني) ،(١٠و ثمرات االوراق البن حجة
ٔ
االموي.
ٔ
اما المصادر التي تخص الخليفة هارون الرشيد ،فهي" ،تاريخ
بغداد" للخطيب البغدادي  ،و"الفرج بعد الشدة" للتنوخي) ،(١١وال
شك لدينا ٔان االتليدي قد نقل ٔا ً
يضا عن كـتاب "حياة الحيوان الكبرى"
ٔ
للدميري لكنه لم يصرح بذلك .نشير ان مؤلفات الفرج بعد الشدة التي
ٔ
سبقت التنوخي ،ينقصها السرد والقصص غير الدينية ،ويبدو ان كـتاب
ٔ
ابن ابي الدنيا هو الذي وصلنا فضال عن كـتاب التنوخي ،لكن من جهة
ٔ
اخرى فان مؤلفات الفرج بعد الشدة هي بمثابة مثال جيد لالهتمام
ٔ
ليس في فترة هارون الرشيد فحسب اي القرن التاسع ميالديا ،وإنما
القرن العاشر بشكل ملحوظ.
ٔ
ٔ
ٔ
من جانب اخر ال شك ان االتليدي قد نقل قصصا ايضا عن
ٔ
مجموعة "الف ليلة وليلة" لكن لم يشر إلى ذلك ربما الن هذه
ٔ
المجموعة ليست ضمن ما يسمى "االدب الرسمي") (١٢والتي تعتبر
ٔ
مشتركة للمجموعة القصصية واالدب ،وليس القصص المرتبطة
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
بالشياطين او الخيال .لكن من جانب اخر فرغم ان مؤلفنا قد اشار في
ٔ
مواضع مختلفة إلى الكـتب التي نقل عنها ،لكن في بعض االحيان لم
ٔ
يشر إلى الكـتاب الذي نقل عنه ،كمجموعة الف ليلة وليلة ،مما
ٔ
نستنتج بانه قد اطلع على الحكاية وصاغها بنسيج خاص .من جانب
ٓ
ٔ
ٔ
اخر نحن نعلم ان قصص هارون الرشيد ذكرت في مجموعة الف ليلة
ٔ
وليلة لكن هذه القصص بعيدة عن الواقعية ،بل هي بمثابة اساطير
شوهت شخصية هارون الرشيد الخليفة الذي اتسم بالرزانة.

א
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دراﺳﺎت

ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﺪى اﻻﺗﻠﻴﺪي
ٔ
لو اطلعنا على صفحات كـتاب المؤلف لوجدنا انه قد ّبوبه بصورة
ٔ
كرونولوجية ،حيث بدا بسرد الحكايات منذ فترة الخلفاء الراشدين،
مبتدﯪ بالخليفة الراشدي عمر بن الخطاب ،ثم انتقل إلى الخالفة
ٔ
ٓ
ٔ
االموية وتناول قصصا منوطة بمعاوية بن ابي سفيان وخلفاء اخرين،
ثم انتقل إلى الفترة العباسية ً
بدءا بالخليفة السفاح ،ثم المنصور
والمهدي وهارون الرشيد وغيرهم ممن جاء بعده.
ٔ
ٔ
لكن الذي يجذب النظر ان مؤلفنا خصص اكـثر من مائة صفحة
ّ
ونيف لخالفة هارون الرشيد ،تتضمن حكايات وقصصا مع مختلف
الشخصيات الرزينة وغير الزينة ،التي عاصرها الخليفة هارون الرشيد،
ٔ
ٔ
كاالصمعي وإبراهيم الموصلي وابي نواس ،فضال عن القصص التي ورد
ٔ
فيها الوزراء من البرامكة كجعفر البرمكي ،وايضا الجواري في قصر
ٔ
الخالفة وغير ذلك من شخصيات ّ
شتى .سنشير فيما ياتي إلى بعض
القصص التي وردت لدى االتليدي نموذجا ،بالمقارنة مع مصادر
ٔ
ٔ
تراثية ،وادبية ذات الطابع االدبي والتاريخي ،وإن كانت ال تمت هذه
القصص إلى الحقيقة بصلة ،فهي غير مستمدة من التاريخ العباسي من
ٔ
جهة وإنما غلبت نزعة االسطورة عليها.
من الروايات التي وردت في كـتاب إعالم الناس لإلتليدي ،حكاية
هارون الرشيد بصحبة جعفر البرمكي ،وإذا هو بعدة بنات يستقون
الماء وتنتهي الحكاية بزواج الرشيد منها .وردت الحكاية لدي االتليدي
ٔ
تحت عنوان "الرشيد والمستقية" ،جاء في الكـتاب" :ويحكى ان هارون
ٔ
الرشيد ّمر في بعض االيام وبصحبته جعفر البرمكي ،وإذا هو بعدة بنات
يستقون الماء ّ
فعرج عليهن يريد الشرب وإذا إحداهن تقول:
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولي لطيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ينثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتريح وتنطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ٔ
د ِن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـف تقلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اال كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ٔ
ٔ
امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا علمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

ع ـ ـ ــن مض ـ ـ ــجعي وق ـ ـ ــت المن ـ ـ ــام
ٔ
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـار تـ ـ ـ ـ ـ ــا ّج ُج فـ ـ ـ ـ ـ ــي العظـ ـ ـ ـ ـ ــام
علـ ـ ـ ـ ـ ــى بسـ ـ ـ ـ ـ ــاط مـ ـ ـ ـ ـ ــن َسـ ـ ـ ـ ـ ــقام
فه ـ ـ ـ ـ ــل لوص ـ ـ ـ ـ ــلك م ـ ـ ـ ـ ــن دوام؟

ٔ
حكاية اخرى وردت تحت عنوان "الرشيد وجارية جعفر" لدى
ٔ
االتليدي ،تشير إلى طلب الرشيد من جعفر جاريته التي اشتراها ،ورد
ٔ
لديه" :ويحكى ان جعفر البرمكي نادم الرشيد ليلة فقال :يا جعفر بلغني
انك اشتريت الجارية الفالنية ،ولي مدة اطلبها ،فإنها بديعة الجمال
ولي شوق زائد إليها فبعنيها .قال :ليس ّ
علي فيها بيع .قال :هبنيها،
قال :وال اهبها .فقال الرشيد :زبيدة طالق مني ثالثا إن لم تبعنيها او
تهبنيها .وقال جعفر :زوجتي طالق مني ثالثا إن بعتها او وهبتها .ثم
ٔ
ٔ
افاقا من نشوتهما وعلما انهما وقعا في امر عظيم وعجزا عن تدبير
ٔ
الحيلة فقال الرشيد :هذه واقعة ليس لها غير ابي يوسف ،فاطلبوه."...
ٔ
ٔ
وفي سبيل اإليجاز ياتي القاضي ويطلب من جعفر ان يبيع نصفها
ٔ ٔ ٔ ٔ
ويهبه نصفها ،لكن الرشيد اراد ان يطاها ،واحضروا مملوكا ليتزوجها،
ٔ
بسبب مدة االستبراء ،ليطلقها من المملوك قبل ان يدخل عليها ،لكن
ٔ
المملوك بعد ان عقد عليها رفض الطالق ،رغم العطاء الكـثير من قبل
ٔ
الرشيد ،ويهتدي القاضي في النهاية إلى طلب من الرشيد ان يعتق
الجارية ّ
ويملك المملوك ففعل ،على مذهب ّ
الحنفية ،وقبلت الجارية
ذلك وعندئذ فسخ النكاح بين الجارية والمملوك (١٥).وهذه الحكاية
ٔ
ٔ
وردت ايضا في مجموعة الف ليلة وليلة.
ٔ
ٔ
ٔ
وقد وردت ايضا مجموعة حكايات لدى االتليدي تشير بان الرشيد
وجعفر البرمكي يتنكران في ضواحي مختلفة من مدينة بغداد ،بسبب
ٔ
ٔ ٔ
قلق او ارق الرشيد ،نذكر مما اشتهر منها ،عندما تنكرا وارادا التجوال
ٔ ّ ٔ
صياد( ان يفعل
في نهر دجلة ،وطلبا من شيخ صاحب مركب )اي
ٔ
ٔ
ذلك ،رغم ان الشيخ يعرف ان من ركب مركبا ليال في نهر دجلة
ٔ
ضربت عنقه وفق ما اوصى الرشيد ،لكنهما اقنعا الشيخ على ذلك،
ٔ
ٓ
ويريا من خالل الجولة في نهر دجلة ممن يتنكر وكانه خليفة اخر إلى
انتهاء الحكاية ،حيث ينضم إلى الحكاية مسرور الخادم ،وقد وردت
الحكاية تحت عنوان "الرشيد والخليفة الكاذب الثاني" .وهذه الحكاية
ٔ
ٔ
ٔ
وردت في مجموعة الف ليلة وليلة (١٦).دون ان يشير االتليلدي إلى
مصدرها.

ٔ
ٔ
فاعجب امير المؤمنين مالحتها وفصاحتها .فقال لها :يا بنت الكرام هذا
من قولك؟ قالت :من قولي .قال إن كان كالمك صحيحا فامسكي
ٔ
المعنى وغ ّي ـي القافية ،فانشدت تقول:
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولي لطيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ينثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ــن مضـ ـ ــجعي وقـ ـ ــت ال َ
وسـ ـ ــن
ٔ
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتريح وتنطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـار ت ـ ـ ـ ـ ـ ــا ّج ُج ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الب ـ ـ ـ ـ ـ ــدن
ٔ
د ِن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـف تقلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اال كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عل ـ ـ ـ ـ ــى بس ـ ـ ـ ـ ــاط م ـ ـ ـ ـ ــن َش ـ ـ ـ ـ ـ َـجن
ٔ
ٔ
امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا علمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت فه ـ ـ ـ ــل لوص ـ ـ ـ ــلك مـ ـ ـ ــن ثم ـ ـ ـ ــن؟

) (١٤انظر :االتليدي ،إعالم الناس .١٤٥ ،وقد وردت في الف ليلة وليلة -٦٨ :٤
.٦٩

) (١٥انظر :االتليدي ،إعالم الناس .٢١٤ -٢١١ ،قارن :مجموعة ٔالف ليلة وليلة،
.٣١٩ -٣١٨ :٢
ٔ
) (١٦انظر :االتليلدي ،إعالم الناس ،٢١١ -١٩٢ ،قارن :مجموعة ٔالف ليلة
ٔ
ٔ
وليلة .٣٠٧ -٣٠٤ :٢ ،وردت ايضا حكايات في الف ليلة وليلة تشير ان
الرشيد وجعفر ومسرورا يتنكرون في بساتين القصر على نهر دجلة:١ ،
.١٤٨ -١٤٦
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ٓ
فقال لها :واالخر مسروق قالت :بل كالمي" (١٤).وفي سبيل اإليجاز
ٔ ٔ
ٔ
يطلب الرشيد منها مرتين على ان تغير القافية ،فنجحت وايقن ان
ٔ
ٔ
ٔ
ذلك من اشعارها ،ثم ارسل جعفر البرمكي ليطلبها من ابيها،
ٔ
وتزوجها ،ومات ابوها ،فحزنت عليه ،ولحقت به بعد مدة .هذه
ٔ
ٔ
الحكاية التي لم يشر االتليدي إلى مصدرها ،وردت ايضا في المجموعة
ٔ
القصصية الف ليلة وليلة.

א
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ٔ
ٔ
ومن المعلوم ايضا وجود كـثير من الحكايات في كـتاب االتليلدي،
ٔ
ٔ
نعثر عليها في مجموعة الف ليلة وليلة ،مثل حكاية الرشيد واالصمعي
ٔ
ٔ
التي وردت ايضا في مجموعة الف ليلة وليلة ،حيث يطلب من
ٔ
ٔ
ّ ٔ ٔ
ٔ
يحدثه باجود اخبار النساء ،ويحكي له حكاية االخوات
االصمعي ان
ٔ
ٔ
ٔ
الثالث الالتي اردن نظم اعذب الشعر والبيت الذي يكون االملح تفوز
ٔ
ٔ
صاحبته بثالثمائة دينار .ولدى سماع االصمعي االبيات الثالثة التالية
ٔ
يحكم للبنت الصغرى" :قالت الكبرى :عجبت له ان زار في النوم
ٔ
مضجعي ولو زارني مستيقظا كان اعجبا .فقالت الوسطى :وما زارني في
ٔ
ً
ومرحبا ،فقالت الصغرى :بنفسي
النوم إال خياله فقلت له :اهال وسهال
ٔ
)(١٧
ٔواهلي من ٔارى كل ليلة ضجيعي ّ
ورياه من المسك اطيبا".
ٔ
ٔ
ومن الحكايات ايضا التي وردت لدى االتليدي وفي مجموعة الف
ليلة وليلة حكاية "جميل والفتى العذري" الذي وقف على باب الرشيد
ٔ ٔ
ٔوادخله القصر حيث ّ
حدثه بقصة ّ
حبه وحب احد ابناء ّعمه ،ليزيل
عنه القلق (١٨).وكيف خرج ليفتش عنها في كل مكان ،وعندما غلبه
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
النوم" ،وإذ باشجار وانهار وماء واطيار على تلك االغصان تترنم بلغاتها
ٔ
والحانها.
وحكايات الرشيد تعد كـثيرة نسبيا لدى االتليدي ،منها "الضيف
ٔ
ٔ
الطارق" اي طارق الباب وهو ابو نواس ،الذي وصف كيف قضى
ٔ
الرشيد ليلته مع جارية من جواريه دون ان يكون معه ،وهذا يدل على
ٔ
الخيال لدى االتليلدي او لدى من نقل عنه ،رغم انه لم يشر إلى مصدر
الرواية ،وربما بلورها من خياله ،وكذلك حكاية "الرشيد والجارية
ٔ
السكرى" في القصر ،وايضا "الرشيد وجارية الخيزران" حيث وجدها
ٔ
تغتسل ،وطلب من ابي نواس وبشار ان يعبرا عمن في نفسه ،نضيف
ٔ
حكايته بصحبة االصمعي وحسين الخليع) ،وهو الحسين بن الضحاك
)(١٩
ت ٨٤٦م( .وغير ذلك من الحكايات.
ٔ
ٔ
بالمقابل نعثر ايضا على حكايات تتناول الرشيد في كـتب ادبية وال
ٔ
ٔ
تمت إلى التاريخ بصلة واحيانا ليست واقعية ،مثل كـتاب االغاني،
ٔ
ٔ
ٔ
البي الفرج االصفهاني ،حيث ورد ذكر الرشيد في اكـثر من موضع من
ٔ
اجزاء الكـتاب ،ومن القصص التي سنوردها انه كان بصحبة وزيره
جعفر البرمكي يتناول الشراب ،ويستمع إلى غناء جارية ،فاستحسن
ٔ
الرشيد غناءها رغم انه كان بيتا واحدا وقال الرشيد ":ما كان احوجه
ٔ
ٔ
ٔ
إلى بيت ثان" ،فاشار إليه جعفر بان من يكمل البيت الثاني هو ابو
العتاهية لقدرته على الشعر ،لكنه كان محبوسا ،فكـتب إليه الرشيد
ٔ
بالقصة ،فكـتب إليه ابو العتاهية:
ٔ
ٔ
اسال التفـريح مـن بيـت الحـزن
ولق ـ ـ ـ ـ ـ ــد كلف ـ ـ ـ ـ ـ ــت امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا عجب ـ ـ ـ ـ ـ ــا

) (٢٠انظر :كـتاب االغاني.١٦٣ -١٦٢ :٣ ،
) (٢١انظر :االغاني٧١ -٧٠ :١٦ ،؛ .٨١ -٨٠ :١٥
) (٢٢انظر :إعالم الناس١٦٦ -١٦٢ ،
) (٢٣انظر :إعالم الناس١٨٦ ،؛ ابن حجة االموي ،ذيل ثمرات االوراق١٨١ ،؛
التنوخي ،الفرج بعد الشدة.١٢٨ :٤ ،
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ٔ
) (١٧انظر :االتليدي ،إعالم الناس١٥٥ -١٥٢ ،؛ قارن :مجموعة ٔالف ليلة وليلة،
.٧١ -٧٠ :٤
) (١٨انظر :االتليدي ،إعالم الناس ،١٧٢ ،قارن :مجموعة ٔالف ليلة وليلة:٤ ،
.٧٣ -٧٢
) (١٩انظر :االتليدي ،اعالم الناس .١٥٠ -١٤٨ ،بالنسبة لحكايته مع حسبن
الخليع ،انظر :إعالم الناس .١٧٢ -١٦٧ ،قارن :ابن القيم الجوزيةٔ ،اخبار
النساء .١٢٥ ،وقد صدر عن منشورات الجمل في المانيا ،ديوان الحسين
بن الضحاك :بتحقيق جليل العطية عام ) ٢٠٠٥منشورات الجمل :بغداد(
وقد سمي بالخليع لكـثرة مجونه وخالعاته وكان من ٔاقران ابي نواس كما جاء
في مقدمة التحقيق ،ويذكر جليل العطية انه جالس هارون الرشيد قبل ٔان
ينكب البرامكة ثم جالس من بعده الخلفاء ،ولعل رثاءه البرامكة كان سبب
نفور الرشيد منه .انظر :مقدمة تحقيق الكـتاب .انظر ترجمته لدى الصفدي،
الوافي بالوفيات ،٣٧٩ :١٢ ،بيروت.١٩٩٠ ،

ٔ
وقد عرف الرشيد بانه سوف ال يضيف بيتا ،لكنه في النهاية نظم:
بـ ـ ـ ٔـابي مـ ـ ــن كـ ـ ــان فـ ـ ــي قلـ ـ ــب لـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ح ـ ـ ـ ـ ــب قلي ـ ـ ـ ـ ــل فس ـ ـ ـ ـ ــرق
يـ ـ ــا بن ـ ـ ــي العبـ ـ ــاس فـ ـ ــيكم مل ـ ـ ــك شـ ــعب اإلحسـ ــان منـ ــه تفتـ ــرق
)(٢٠
إنمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارون خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر كلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مات كل الشر مذ يـوم خلـق
ٔ
ٔ
وهناك حكايات اخرى للرشيد مع ابي العتاهية ،وإبراهيم الموصلي
)(٢١
المغني ،وكذلك الرشيد مع جاريته ماردة.
ٔ
ٔ
ٔ
وال عجب ان نشير ا ّن مثل هذه الحكايات ال يمكن ان تكون
واقعية ،وال تنسجم مع شخصية الرشيد ،خاصة انه امتاز بالرزانة
والشدة ،والمحافظة على القيم اإلسالمية.
ٓ
ٔ
ٔ
من جانب اخر فان كـتاب االغاني يعتبر كـتابا ادبيا ،وفيه الكـثير
ٔ
ٔ
من الحكايات التي ال يمكن ٔان تكون واقعية ،رغم اننا ندعي بانه في
ٔ
ٔ
ٔ
كـثير ممن االحيان ال نستطيع ان نفرق بين االسطورة والواقعية ،وهذه
ٔاالمر ينطبق على كـتاب ٓاخر اعتمد عليه االتليدي بشكل ّ
مقل ،على
ٔ ٔ
االقل النه ذكره مرة واحدة في الفصل الذي خصصه للخليفة هارون
الرشيد ،نعني كـتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي.
ومن القصص التي تجذب النظر والتي لم يشر االتليدي إلى
ٔ
مصدرها ،قصة الرشيد عندما دخل مكة المكرمة ،واراد الطواف ومنع
ٔ
ٔ
العام والخاص لينفرد بالطواف ،فسبقه اعرابي فمر الحاجب ان يتخلى
ٔ
ٔ
عن الطواف حتى يطوف الرشيد ،لكن االعرابي يذكر بان ﷲ قد ساوى
ٔ ٔ
بين اإلمام ّ
والرعية ،فلما سمعه الرشيد راعه امره فامر الحاجب بالكـف
ٔ
ٔ
عنه ،ثم جاء الرشيد إلى الحجر االسود فسبقه االعرابي ،والى المقام
ٔ
ٔ
للمصلى فسبقه ايضا ،وبعد ان فرغ الرشيد من الصالة طلب إحضار
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
االعرابي وجادله فاعجب به وبارائه ،ونظم امامه شعرا نذكر من ذلك:
ه ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ــدنيا توافين ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ــنينا فتك ـ ـ ـ ـ ّـدر س ـ ـ ـ ــاعة وتل ـ ـ ـ ـ ّـذ حين ـ ـ ـ ــا
ٔ
ٔ
وفي نهاية القصة يكشف االعرابي عن نفسه ،واخبره انه موسى
ٔ
الرضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن الحسين بن علي بن ابي
ّ ّ ٔ
ٔ
بزي اعرابي زاهدا في الدنيا.
طالب رضي ﷲ عنهم اجمعين ،وكان يتزيا
)(٢٢
ويبدو ان هذه القصة تعتبر شيعية بسبب االسم المذكور في نهايتها.
ٔ
ونختتم حديثنا بقصة الرشيد والرجل االموي ،كما وردت لدى
االتليدي ،حيث كان صاحب جاه ومال وكـثير الضيافة ،وقد وردت
ٔ
)(٢٣
القصة لدى ابن حجة االموي ،والتنوخي.
ٔ
ٔ
ال شك ان القصص التي وردت اوردناها ،تحو مناحي مختلفة من
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الجانب االدبي واالجتماعي ،ناخذ على سبيل المثال ان قصة االعرابي
ٓ
ٔ
الذي زاحم الرشيد ،ال تدل فحسب على اداب السلوك ،او المساواة
ٔ
بين المسلمين ،وإنما على ما يسمى "االجوبة المسكـتة" ،بسبب
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
إجابات االعرابي وذكائه امام الرشيد ،خاصة اعتماد االعرابي على ايات
ٓ
من القران الكريم ليرد على الرشيد.
فضال عن ذلك فهناك جانب العجائب "عجائب المخلوقات" في
ٔ
بعض القصص التي اوردها االتليدي ،مثل قصة الرشيد وجميل بن
ٔ ٔ ٔ
معمر ،حيث راينا ان االشجار كانت تترنم بلغاتها .وهذه القصص نعني
ٔ
العجائب نعثر عليها في مجموعة الف ليلة وليلة.
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
ٔ
حاولنا من خالل دراستنا ان نقف على حكايات هارون الرشيد كما
ٔ
ٔ
ٔ
وردت في كـتاب االتليدي ومؤلفات ادبية وتراثية اخرى ،والمسالة عندنا
ٔ
ٔ
ليست إذا كانت القصص اسطورية او واقعية ،وإنما ما احتوته هذه
ٔ
ٔ
ٔ
القصص من الجانب االدبي على اعاجيب وخياالت ومسائل ادبية
ٔ
ّ
مسلية .لذا ينبغي القول ان الحكايات لدى االتليدي وإن جمعها من
ٔ
كـتب تراثية مختلفة -مشيرا إلى مصادره وفي بعض االحيان ال نعلم إذا
ٔ
ٔ
غفل ذكر المصدر او ربما من وضعه -قد الصقت إلى هارون ن الرشيد،
ٔ ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ربما يرجع االمر السباب ادبية او سياسية او اجتماعية.
ٔ
تشير سهير القلماوي في كـتابها الف ليلة وليلة "بل إن ما بقي لنا
ٔ
ٔ ٔ
من هذه االخبار إلى اليوم يفتح امامنا ابوابا من المشاق قي استخالص
التاريخ الحق ،لكـثرة ما استولى الخيال على هذه الحقائق وصبغها بما
ٔ
)(٢٤
شاء ذوق الشعب ان يصبغها به".
ٔ
ٔ
ال شك لدينا ان االتليدي لم يؤلف كـتابا في التاريخ كما جاء االمر
ٔ
ٔ
في عنوان الكـتاب ،وإنما ابتغى تاليف كـتاب ادبي جمع فيه بعض
المواد التاريخية ،وهذا النهج معروف لدى المؤلفين في القرون
ٔ
ٔ
الوسطى ،نذكر على سبيل المثال ان كـتاب االغاني ،والعقد الفريد،
ٔ
والفرج بعد الشدة ،ومروج الذهب ،جمع مؤلفوها بين االدب
والتاريخ ،رغم احتوائها على قصص من عالم الخيال الشعبي ،خاصة
ٔ
المنقولة عن مجموعة الف ليلة وليلة رغم عدم إشارته للمصدر الذي
ينقل عنه.
ٔ
وينبغي لنا القول ان كـتاب االتليدي لم يتناوله الباحثون في
ٔ ٔ
دراساتهم االدبية او التاريخية ،ولذا جاءت مقالتنا لتشير إلى بعض
الجوانب المرتبطة بمؤلفات القرون الوسطى ،والفترة العثمانية
ٔ
المتاخرة.
ٔٔ
ٔ
ويبدو لنا ان البيﯫت العربية الشعبية ،لم تشا ان تتخلى عما علق
ٔ
باذهانها وما انتقل إليها وما توارثته من معتقدات طريفة ،وهذا يثبت
ٔ
ٔ
ان بعض القصص التي نقلها االتليدي وربما ما اضافه من قصص
انسجم مع هذه البيﯫت المذكورة.
والسؤال الذي يطرح في نهاية دراستنا ،هل الكـتاب الذي وضعه
ٔ
االتليدي ينسجم مع مؤلفات اخرى ظهرت في القرون الوسطى؟ وهل
العديد من الحكايات التي ورد فيه عن هارون الرشيد تعتبر من وضع
البرامكة؟
ٔ
ٔ
ال شك ان الكـتاب ال يوجد فيه إبداع رغم وجود بعض االصالة
ٔ
ٔ
نتيجة لعملية النقل عن كـتب اخرى ،وهذا امر رائج لدى مؤلفي القرون
الوسطى.
---------------------------------------------اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
 االبشيهي ،شهاب الدينن المستطرف في كل فن مستظرف ،القاهرة،
.٢٠٠٠
الفخري ٓ
في االداب السلطانية ،بيروت،
 ابن الطقطقا ،محمد بن علي،
.١٩٧٥
 ابن المعتز ،عبد ﷲ ابن المعتز ،فصول التماثيل في تباشير السرور،
دمشق.١٩٨٩ ،

ٔ
 ابن حجة االموي ،ذيل ثمرات االوراق ،بيروت.١٩٦٥ ،
ٔ
 ابن قيم الجوزية ،اخبار النساء ،بيروت.١٩٨٠ ،
ٔ
 ابن منظور ،محمد بن مكرم ،اخبار ابي نواس ،القاهرة.٢٠٠٠ ،
ٔ
ٔ
ٔ
 ابو هفان ،ابو هفان المهزمي ،عبد ﷲ بن احمد ،كـتاب اخبار ابي
نواس ،القاهرة.١٩٦٤ ،
 االتليدي ،محمد دياب ،إعالم الناس بما وقع للبرامكة مع بني
العباس ،القاهرة.١٩٦١ ،
 االصفهاني ،ابو الفرج علي بن الحسين ،االغاني ،القاهرة.١٩٧٢ ،
 البغدادي ،تاريخ بغداد ،بيروت.١٩٨٢ ،
 التنوخي ،القاضي التنوخي ،الفرج بعد الشدة ،بيروت.١٩٧٨ ،
 الجومرد ،جزيل عبد الجبار ،هارون الرشيد ،بيروت.١٩٩٩ ،
ٔ
 الحسين بن الضحاك ،ديوان عر ،منشورات الجمل ،المانيا.٢٠٠٥ ،
 الذهبي ،محمد بن احمد ،ميزان االعتدال ،بيروت.١٩٦٨ ،
ٔ
ٔ
 سدان ،يوسف سدان ،االدب الهازل ونوادر الثقالء ،المانيا.٢٠٠٧ ،
ٔ
 شوقي ،عبد الحكيم شوقي ،موسوعة الفولكلور واالساطير العربية،
بيروت..١٩٨٢ ،
 الصفدي ،خليل بن ايبك ،الوافي بالوفيات ،بيروت.١٩٩٧ ،
ٔ
 الصولي ،محمد بن يحيــى ،كـتاب االوراق ،بيروت.١٩٨٢ ،
ٔ
 القلماوي ،سهير القلماوي ،الف ليلة وليلة ،القاهرة.١٩٦٥ ،
ٔ
 كلو ،اندري كلو ،هارون الرشيد ولعبة االمم ،بيروت.٢٠٠٥ ،
ٔ
 مجموعة الف ليلة وليلة ،بيروت.٢٠٠٠ ،
 المسعودي ،علي بن الحسين ،مروج الذهب ومعادن الجوهر،
بيروت.١٩٧٣ ،
ٔ
 مؤلف جهول ،اخبار البرامكة ،بيروت.٢٠٠٦ ،

) (٢٤انظر :سهير القلماوئ ،الف ليلة وليلة.٢٤٧ ،
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ﻣﻘﺎﻻت

اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻮاﻟﻲ
اﻟﺴﻤﺢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ
)١٠٢ - ١٠٠ﻫـ ٧٢١ - ٧١٩ /م(

ﺗﻘﺪﻳﻢ
ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ ﺗﻟ ــﻚ اﻠ ــﺒﻼد اﻠﺘ ــﻲ ﻤ ــﺎ إن ﺴ ــﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺴ ــﻣﻬﺎ ﺣﺘ ــﻰ ﺗـ ـﺮاءت ﻠﻨ ــﺎ
اﻠــﺬﻜﺮﻳﺎت اﻠﺟﻣﻴﻟــﺔ اﻠﺤﺰﻳﻨــﺔ ﻋﻨﻬــﺎ ،وﻤــﺎ ﻓﻌﻟــﻪ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻮن ﻤــﻦ ﻧﻗ ــﻞ اﻠﻌﻟ ــﻮم
ﻜﺎﻓــﺔ إﻠﻴﻬــﺎ وﻤــﺎ ﻜ ــﺎﻧﻮا ﻋﻟﻴــﻪ ﻤــﻦ ﺗﺳــﺎﻤﺢ ﻤ ــﻊ ٔاﻫﻟﻬــﺎ ٔاﻻﺻــﻟﻴﻴﻦ ﻤــﻦ ٔاﻻدﻳ ــﺎن
ﻜﺎﻓــﺔ ،وﻤــﺎ ﻓﻌﻟــﻪ اﻠﻨﺼــﺎرى ﻤــﻦ اﺿــﻄﻬﺎد ﻠﻟﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ﺑﻌــﺪ ٔان ﺧﺒــﺖ ﺠــﺬوة
اﻹﺴـﻼم ﻓﻴﻬـﺎ .وﻠﻟﺘــﺎرﻳﺦ ٔاﻻﻧﺪﻠﺳـﻲ ﻤﻛﺎﻧـﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓـﻲ اﻫﺘﻣﺎﻤـﺎت اﻠﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ،
ﻠﻣـﺎ ﻳﺤﻣﻟـﻪ ﻫـﺬا اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﻓـﻲ ﺛﻨﺎﻳـﺎﻩ ﻤـﻦ اﻻﻧﺟـ ـ ــﺎزات اﻠﻌﻈﻴﻣ ـ ــﺔ ﻓـﻲ اﻠﻣﺟــﺎﻻت
اﻠﻔﻛﺮﻳـ ـ ــﺔ ﻜـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﺔ )ﺴﻴﺎﺴ ـ ـ ــﻴﺔ – اﻘﺘﺼـ ـ ــﺎدﻳﺔ – ﺣﻀ ـ ـ ــﺎرﻳﺔ( ،اﻠﺘـ ـ ــﻲ ﻧﻗﻟﻬـ ـ ــﺎ
اﻠﻣﺳـﻟﻣﻮن ﻤﻌﻬــﻢ وﻫـﻢ ﻋﺎﺑـ ـ ــﺮون ﻠﻔﺘ ـ ــﺢ ﺗﻟـﻚ اﻠــﺒﻼد اﻤﺘ ـ ـ ــﺪادا ﻤــﻦ ﺑﺪاﻳ ـ ــﺎت
اﻠﻔﺘ ـ ــﺢ )٩٥ - ٩٢ﻫ ـ ٧١٤ - ٧١١ /م( وﻋﺼــﺮ اﻠ ـ ــﻮﻻة )١٣٨ - ٩٥ﻫ ـ ٧١٤ /
 ٧٥٦م( ﻤ ـ ـ ـ ــﺮو ًرا ﺑﻌﺼ ـ ـ ــﺮ اﻹﻤ ـ ـ ـ ــﺎرة ٔاﻻﻤﻮﻳـ ـ ــﺔ )٣٠٠ – ١٣٨ﻫـ ـ ـ ـ - ٧٥٦ /٩١٢م( واﻠﻰ ﺴﻗﻮط ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ﺴﻨﺔ )٨٩٧ﻫـ١٤٩٢/م(.
وﻇﻬ ـ ــﺮت ﺧ ـ ــﻼل ﺗﻟ ـ ــﻚ اﻠﺤﻗﺒ ـ ــﺔ ﺸﺨﺼ ـ ــﻴﺎت اﺴ ـ ــﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﺤﻛﻣﺘﻬ ـ ــﺎ
وإﺧﻼﺻـ ــﻬﺎ ﻠﻺﺴ ـ ــﻼم ٔان ﺗﺒﻨ ـ ــﻲ اﻠـ ــﺪول وﺗﻮﺴ ـ ـﻊ اﻠﻌﻣـ ـ ـﺮان وﺗﻬﻴ ـ ــﺊ ٔارﺿ ـ ــﻴﺔ
ٔ
ﺴﻴﺎﺴ ــﻴﺔ ﺧﺼ ــﺒﺔ ﻠﻣ ــﻦ ﻳ ــﺎﺗﻲ ﺑﻌـ ــﺪﻫﺎ .وﻤ ــﻦ ﺗﻟ ــﻚ اﻠﺷﺨﺼ ــﻴﺎت اﻠﺳ ــﻣﺢ ﺑـ ــﻦ
ٔ
ﻤﺎﻠﻚ اﻠﺨﻮﻻﻧﻲ ،واﻠﺬي ٔاﻓﺮدﻧﺎﻩ ﺑﻬﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔ ﻠﻣﺪة ﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻠﺲ.
ﻘﺳ ـ ــﻣﺖ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻠﺪراﺴـ ــﺔ إﻠـ ــﻰ ﻋ ـ ــﺪة ﻤﺤ ـ ــﺎور ،اﻠﻣﺤـ ــﻮر ٔاﻻول ﺗﻨ ـ ــﺎول
اﻠﺘﻌﺮﻳـﻒ ٔ
ﺑﺎﻻﻧــﺪﻠﺲ واﻠﺘﻌﺮﻳـﻒ ﺑﻨﺳــﺐ اﻠﺳـﻣﺢ ﺑــﻦ ﻤﺎﻠـﻚ اﻠﺨــﻮﻻﻧﻲ ووﻻﻳﺘــﻪ
ٔ
ﻠﻼﻧـﺪﻠﺲ ،واﻠﻣﺤـﻮر اﻠﺜـﺎﻧﻲ ﺗﻄـﺮق إﻠــﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺘﻪ اﻠﺪاﺧﻟﻴـﺔ اﻠﺘـﻲ اﺗﺒﻌﻬـﺎ ﺣﻗﺒــﺔ
ﺣﻛﻣ ــﻪٔ ،اﻤ ــﺎ اﻠﻣﺤـ ــﻮر اﻠﺜﺎﻠ ــﺚ ٔاوﺿـ ــﺤﺖ ﻓﻴـ ــﻪ اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﺔ اﻠﺨﺎرﺠﻴ ــﺔ ﻠﻟـ ــﻮاﻠﻲ
اﻠﺳـﻣﺢ ودورﻩ ﻓــﻲ ﻧﺷــﺮ اﻹﺴــﻼم وﺗﻮﺴــﻴﻊ اﻠﺮﻘﻌــﺔ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴــﺔ ﻠﺪوﻠــﺔ اﻹﺴــﻼم
ﻓ ــﻲ ٔاﻻﻧ ــﺪﻠﺲ .وﻘ ــﺪ ﺗﻀ ــﻣﻨﺖ اﻠﺪراﺴ ــﺔ ٔاﻫ ــﻢ اﻠﻨﺘ ــﺎﺋﺞ اﻠﺘ ــﻲ ﺧﻟﺼ ــﺖ إﻠﻴﻬـ ــﺎ،
وﺑﻬــﺬا ﻻ ٔاﻘ ـﻮل ٔاﻧــﻲ اﺴــﺘﻄﻌﺖ اﻠﻮﺻــﻮل إﻠــﻰ ﺠﻣﻴــﻊ اﻠﺤﻗــﺎﺋﻖ واﻠﻣﻌﻟﻮﻤــﺎت
ﻋﻦ ﻫﺬا اﻠﻮاﻠﻲ ،وإﻧﻣـﺎ ﻫـﺬﻩ اﻠﻣﻌﻟﻮﻤـﺎت ﻫـﻲ ﻘﻄـﺮة ﻓـﻲ ﺑﺤـﺮ ﺑﺎﻠﻨﺳـﺒﺔ ﻠﺘـﺎرﻳﺦ
واﻧﺟﺎز ٔاوﻠﺌﻚ ٔاﻻﻓﺬاذ ٔاﻻﺑﻄﺎل.
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ
ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ :ﺸــﺒﻪ ﺠﺰﻳ ــﺮة ﻘﺮﻳﺒــﺔ ﻤــﻦ ﺸــﻛﻞ اﻠﻣﺜﻟــﺚ  ،وﺗﺳــﻣﻰ ﺸــﺒﻪ
ﺠﺰﻳــﺮة ٔاﻳﺒﻴﺮﻳــﻪ وﺗﻀــﻢ اﺴــﺒﺎﻧﻴﺎ واﻠﺒﺮﺗﻐــﺎل ،وﺗﻗــﻊ ﻓــﻲ اﻠﺟﻨــﻮب اﻠﻐﺮﺑــﻲ ﻤــﻦ
اﻠﻗــﺎرة ٔاﻻورﺑﻴــﺔ ،ﺗﻔﺼــﻟﻬﺎ ﻤــﻦ اﻠﺷ ــﻣﺎل ﻋــﻦ ﺠﻨــﻮب ﻓﺮﻧﺳــﺎ ﺠﺒــﺎل اﻠﺒ ــﺮت ٔاو
اﻠﺒﺮﺗﺎت )  ،(٢وﻳﻔﺼﻟﻬﺎ ﻤـﻦ اﻠﺟﻨـﻮب ﻋـﻦ ﻘـﺎرة ٔاﻓﺮﻳﻗﻴـﺎ ﻤﻀـﻴﻖ ﺠﺒـﻞ ﻃـﺎرق؛
ﺗﻗـﻊ ﺴــﻮاﺣﻟﻬﺎ اﻠﺷـﻣﺎﻠﻴﺔ واﻠﺷــﻣﺎﻠﻴﺔ اﻠﻐﺮﺑﻴـﺔ ﻋﻟــﻰ اﻠﻣﺤـﻴﻂ ٔاﻻﻃﻟﺳــﻲ ،وﺗﻗــﻊ
ﺸ ـ ــﻮاﻃﺌﻬﺎ اﻠﺷـ ـ ــﺮﻘﻴﺔ واﻠﺟﻨﻮﺑﻴ ـ ــﺔ اﻠﺷـ ـ ــﺮﻘﻴﺔ ﻋﻟ ـ ــﻰ اﻠﺒﺤـ ـ ــﺮ اﻠﺷ ـ ــﺎﻤﻲ )اﻠﺒﺤـ ـ ــﺮ
اﻠﻣﺘﻮﺴﻂ() .(٣
وﺴــﻣﻴﺖ ٔ
ﺑﺎﻻﻧــﺪﻠﺲ ﺣﺳــﺐ ﻤــﺎ ﻳــﺬﻜﺮ اﺑــﻦ ﻋــﺬاري ان "اول ﻤــﻦ ﻧ ــﺰل
ٔ
اﻻﻧــﺪﻠﺲ ﺑﻌــﺪ اﻠﻄﻮﻓــﺎن ﻘــﻮم ﻳﻌﺮﻓــﻮن ﺑﺎﻻﻧــﺪﻠﺶ )  ،"(٤وﻳــﺬﻜﺮ ٔان اﻠﺘﺳ ــﻣﻴﺔ
ﺠــﺎءت ﻤــﻦ "ﻠﻔــﻆ واﻧ ــﺪﻠﻮس وﻫــﻮ اﺴــﻢ ﻘﺒﺎﺋ ــﻞ اﻠﻮﻧــﺪال اﻠﺟﺮﻤﺎﻧﻴــﺔ اﻠ ــﺬﻳﻦ
ﻳﺳـﻣﻮن ﻓـﻲ اﻠﻟﻐـﺎت ٔاﻻوروﺑﻴـﺔ )اﻠﻔﺎﻧـﺪال ٔاو اﻠﻔﺎﻧـﺪاﻠﻮس( وﻫـﻲ ﻘﺒﺎﺋـﻞ ﻏــﺰت
ﺸـﺒﻪ اﻠﺟﺰﻳـﺮة ٔاﻻﻳﺒﻴﺮﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻠﻗـﺮن اﻠﺨـﺎﻤﺲ اﻠﻣـﻴﻼدي واﺴـﺘﻗﺮت ﻓـﻲ اﻠﺳـﻬﻞ
اﻠﺟﻨﻮﺑﻲ ﻤﻦ ﺸﺒﻪ اﻠﺟﺰﻳﺮة وﻤﻨﺤﺘﻪ اﺴﻣﻬﺎ ) ."(٥
وﻳﻌﻨــﻲ ٔ
ﺑﺎﻻﻧــﺪﻠﺲ ﺣﻀــﺎرﻳﺎ :ذﻠــﻚ اﻠﺘ ـﺮاث اﻠﻀــﺨﻢ واﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻠﺷــﺎﻤﺦ
ٔ
اﻠﺬي ﺗﺮﻜﻪ اﻠﻣﺳﻟﻣﻮن ﺧﻼل ﺛﻣﺎﻧﻴﺔ ﻘﺮون ،ﻤﺪة ﺑﻗﺎءﻫﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻠﺲ) .(٦
ﺑـ ٔـﺪا ﻓ ــﺘﺢ اﻠﻌ ــﺮب اﻠﻣﺳ ــﻟﻣﻮن ٔاﻻﻧ ــﺪﻠﺲ ﺴ ــﻨﺔ ) ٩٢ﻫـ ـ  ٧١١ /م(،
وﺗــﻢ ﻋــﺎم )٩٥ﻫـ ـ ٧١٤ /م( ﺧــﻼل وﻻﻳــﺔ ﻤﻮﺴــﻰ ﺑــﻦ ﻧﺼــﻴﺮ ) ٩٥- ٨٦ﻫـ ـ /
 ٧١٤- ٧٠٧م()  ،(٧ﻠﻨﺷﺮ اﻠﺪﻳﻦ اﻹﺴﻼﻤﻲ وﻧﻗﻞ اﻠﺤﻀﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ إﻠﻴﻬﺎ.
) (١
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١٤

ﻣﻘﺎﻻت

ﻧﺳــﺒﻪ ووﻻﻳﺘــﻪ :ﻫــﻮ اﻠﺳــﻣﺢ ﺑــﻦ ﻤﺎﻠــﻚ اﻠﺨــﻮﻻﻧﻲ ،ﻤـ ــﻦ ﺑﻨــﻲ ﺧــﻮﻻن،
واﺴـ ــﻢ ﺧـ ــﻮﻻن ﻫـ ــﻮ ) َﻓ ْﻛـ ـ ُـﻞ( ،ﺴـ ــﻛﻨﻮا ﻤﺼـ ــﺮ واﻠﺷـ ــﺎم )  – (٨وﺧـ ــﻮﻻن ﻫـ ــﻮ
"ﺧ ــﻮﻻن ﺑــﻦ ﻋﻣ ــﺮو ﺑــﻦ ﻤﺎﻠ ــﻚ ﺑــﻦ اﻠﺤ ــﺎرث ﺑــﻦ ﻤ ــﺮة ﺑــﻦ ادد اﺑ ــﻦ زﻳــﺪ ﺑ ــﻦ
ٔ
ﻳﺷـﺟﺐ ﺑــﻦ ﻋﺮﻳـﺐ ﺑــﻦ زﻳـﺪ ﺑــﻦ ﻜﻬــﻼن ﺑـﻦ ﺴــﺒﺎ )  ، "(٩ﻤـﻦ ﻘﻀــﺎﻋﺔ – وﻫــﻲ
ﻘﺒﻴﻟ ـ ــﺔ ﻳﻣﺎﻧﻴ ـ ــﺔ – )  ،(١٠ﺗ ـ ــﻮﻠﻰ وﻻﻳ ـ ــﺔ ٔاﻻﻧ ـ ـ ــﺪﻠﺲ ﺑﻌ ـ ـ ــﺪ واﻠﻴﻬ ـ ــﺎ اﻠﺤـ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ــﻦ
ٔ
ﻋﺒﺪاﻠ ــﺮﺣﻣﻦ اﻠﺜﻗﻔﻲ )  ،(١١ﺑﺎﻤﺮ ﻤﻦ اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ ﻋﻣـﺮ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻠﻌﺰﻳﺰ )رﺿـﻲ ﷲ
ﺗﻌﺎﻠﻰ ﻋﻨﻪ( )١٠١- ٩٩ﻫـ٧١٩ - ٧١٧/م()  ،(١٢واﻠـﺬي ﺑ ٔـﺪات ﺑـﻼد ٔاﻻﻧـﺪﻠﺲ
ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺘﻪ ﺗـﺪﺧﻞ ﻋﻬ ًـﺪا ﺠﺪﻳ ًـﺪا ﻤـﻦ ﺧـﻼل ﺠﻌﻟﻬـﺎ وﻻﻳـﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻠـﻪ ﻤﺒﺎﺸـﺮة،
ﺸـﺎﻧﻬﺎ ﻓـﻲ ذﻠـﻚ ﺸــﺎن اﻠﻮﻻﻳـﺎت اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ٔاﻻﺧــﺮى ،اذ ﻜﺎﻧـﺖ ٔاﻻﻧـﺪﻠﺲ ﻤــﻦ
ﻘﺒﻞ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻠﻮﻻﻳﺔ اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ) .(١٣
وﻳـ ـ ــﺬﻜﺮ إن ﺴ ـ ــﺒﺐ اﺧـ ـ ــﺘﻴﺎر اﻠﺨﻟﻴﻔـ ـ ــﺔ ﻋﻣ ـ ـ ــﺮ ﺑـ ــﻦ ﻋﺒـ ــﺪاﻠﻌﺰﻳﺰ )رﺿـ ــﻲ
ﷲ ﺗﻌ ــﺎﻠﻰ ﻋﻨـ ــﻪ( ﻠﻟﺳ ــﻣﺢ ﺑـ ــﻦ ﻤﺎﻠ ــﻚ اﻠﺨـ ــﻮﻻﻧﻲ ﺠ ــﺎء ﻠﻛﻮﻧـ ــﻪ ﻤـ ــﻦ اﻠﺮﺠـ ــﺎل
اﻠﺼﺎﻠﺤﻴﻦ ٔاﻻ ﻜـﻔﺎء اﻠﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﻬـﻮض ﺑﻣﺳـﺘﻮى اﻠﻣﺳـﺆوﻠﻴﺔ اﻠﺘـﻲ ﻜﻟـﻒ
ﺑﻬﺎ ﺑﻔﻛﺮ واﻠﺘﺰام إﻳﻣﺎﻧﻲ وﻧﺰاﻫﺔ ﻘﻞ ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ ،وﻫﻨﺎﻠـﻚ ﺣﺎدﺛـﺔ ﺸـﻬﻴﺮة ﺗـﺬﻜﺮﻫﺎ
اﻠﻣﺼـﺎدر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ ﺗﻮﺿـﺢ ﻤـﺪى ﻧﺰاﻫــﺔ اﻠﺳـﻣﺢ اﻠﺘـﻲ اﺴـﺘﻣﺪﻫﺎ ﻤـﻦ اﻠﻌﻗﻴــﺪة
اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ،ﻓﻴــﺬﻜﺮ اﻠﻣﺆرﺧــﻮن ان ﻤــﻦ ﻋــﺎدة ﺧﻟﻔــﺎء ﺑﻨــﻲ ٔاﻤﻴــﺔ ﺗﻟــﻚ اﻠﺤﻗﺒــﺔ
ٔاﻧﻬـﻢ ﻻ ُﻳـﺪﺧﻟﻮن ﺧ ـﺰاﺋﻦ اﻠﺪوﻠـﺔ ﺸـﻴﯫ ﻤﻣــﺎ ﻳﺮﺴـﻟﻪ اﻠـﻮﻻة ﻤــﻦ ﺧـﺮاج وﻻﻳــﺎﺗﻬﻢ
إﻻ إذا ﺸــﻬﺪ ﻋﺷ ــﺮة ﻤــﻦ ﻋــﺪول اﻠﺟﻨــﺪ ﻓــﻲ ﺗﻟــﻚ اﻠﻮﻻﻳــﺔ ﺑــﺎن ﻫــﺬا اﻠﻣــﺎل ﻫــﻮ
ٔ
اﻠﻣﺳﺘﺼـ ــﻔﻰ اﻠﺤ ـ ــﻼل ﻠﺒﻴـ ــﺖ اﻠﻣـ ــﺎل)  ، (١٤ﺑﻌـ ـ ــﺪ دﻓـ ـ ـ ــﻊ اﻋﻄﻴـ ــﺎت اﻠﻮﻻﻳـ ــﺔ
واﻹﻧﻔ ــﺎق ﻋﻟ ــﻰ ﻤﺼ ــﺎﻠﺤﻬﺎ وﺸ ــﺆوﻧﻬﺎ اﻠﻌﺎﻤ ــﺔ .ﻓﻟﻣـ ــﺎ ٔاﻘﺒﻟ ــﺖ ٔاﻤـ ــﻮال اﻠﻣﻐـ ــﺮب
اﻠﻌﺮﺑ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ إﺣ ـ ـ ــﺪى ﺴـ ـ ــﻨﻮات ﺧﻼﻓ ـ ــﺔ ﺴ ـ ــﻟﻴﻣﺎن ﺑـ ـ ــﻦ ﻋﺒـ ـ ــﺪاﻠﻣﻟﻚ )- ٩٦
٩٩ﻫـ٧١٧- ٧١٥/م( اﻘﺒﻞ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﺷﺮة ﻤـﻦ اﻠﻌـﺪول ﺗﺨﻴـﺮﻫﻢ واﻠـﻲ اﻠﻣﻐـﺮب
ٓاﻧــﺬاك  ،ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻳﺰﻳ ـ ــﺪ اﻠﻗ ـ ـ ــﺮﺸﻲ )١٠٠ – ٩٧ﻫـ ـ ٧١٨ – ٧١٥ /م(،
ﻓﺤﻟــﻒ ﺛﻣﺎﻧﻴــﺔ ﻤــﻦ رﺠﺎﻠــﻪ ﺑــﺎن ﻤــﺎ ﻤﻌﻬــﻢ ﻤــﻦ ٔاﻤــﻮال اﻠﺟﺒﺎﻳــﺔ اﺧـ ـ ــﺬ ﺑﺤﻗ ـ ــﻪ
واﻤﺘﻨـ ـ ــﻊ اﺛﻨ ــﺎن ﻤــﻦ ﺣﻟ ـ ــﻒ اﻠﻴﻣــﻴﻦ ﻫﻣ ـ ــﺎ إﺴ ــﻣﺎﻋﻴﻞ ﺑ ــﻦ ﻋﺒﻴــﺪﷲ ﺑ ــﻦ اﺑ ــﻲ
اﻠﻣﻬـﺎﺠﺮ دﻳﻨـﺎر و اﻠﺳــﻣﺢ ﺑـﻦ ﻤﺎﻠــﻚ اﻠﺨـﻮﻻﻧﻲ)  ، (١٥ﻓﺎ ْﻋ َﺟــﺐ ﺑ ـ ــﺬﻠﻚ " ﻋﻣــﺮ
ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪاﻠﻌﺰﻳﺰ ﻤ ــﻦ ﻓﻌﻟﻬﻣ ــﺎ ﺛ ــﻢ ﺿ ــﻣﻬﻣﺎ اﻠ ــﻰ ﻧﻔﺳ ــﻪ " ﻠﻣ ــﺎ ﻤ ــﻦ ﺻ ــﻼﺣﻬﻣﺎ
ٓ
ً
ﻤﺟﻟﺲ اﻠﺨﻟﻴﻔﺔ اﻧﺬاك) .(١٦
وﻧﺰاﻫﺘﻬﻣﺎ إذ ﻜﺎن ﺠﺎﻠﺳﺎ ﻓﻲ ِ

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ٔ
اﻠﺘـﺰم اﻠــﻮاﻠﻲ اﻠﺳــﻣﺢ ﺑـﻦ ﻤﺎﻠــﻚ اﻠﺨــﻮﻻﻧﻲ ﺑﻛــﻞ اواﻤــﺮ اﻠﺨﻟﻴﻔــﺔ )رﺿــﻲ
ﷲ ﺗﻌ ــﺎﻠﻰ ﻋﻨـ ــﻪ( ﻓﻴﻣـ ــﺎ ﻳﺨـ ــف ﺴﻴﺎﺴـ ــﺘﻪ اﻠﺪاﺧﻟﻴـ ــﺔ ﻠـ ــﺒﻼد ٔاﻻﻧـ ــﺪﻠﺲ وإدارة
ﺸـﺆوﻧﻬﺎ اﻠﺪاﺧﻟﻴــﺔ وﻫــﺬا اﻻﻠﺘ ـﺰام ﻧﻼﺣﻈــﻪ ﻤـﻦ ﺧــﻼل ٔاﻻﻋﻣــﺎل اﻠﺘــﻲ ﻘــﺎم ﺑﻬــﺎ
اﻠﺨـﻮﻻﻧﻲ ﻓـﻲ ﺗﻟــﻚ اﻠﺤﻗﺒـﺔ  ،ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌـﺪ ٔان ﺠـﺎءﻩ ٔاﻻﻤــﺮ ﺑﺘﺨﻣـﻴﺲ ٔاﻻراﺿــﻲ
ﻜﻣـ ــﺎ ذﻜﺮﻧ ـ ــﺎ .وﻤﺳـ ــﺎﻠﺔ ﺗﺨﻣ ـ ــﻴﺲ ٔاﻻراﺿـ ــﻲ ﻤﻬﻣـ ــﺔ ﺠـ ــﺪا ﺑﺎﻠﻨﺳ ـ ــﺒﺔ ﻠﻟﺳﻴﺎﺴـ ــﺔ
اﻠﺪاﺧﻟﻴــﺔ ٔﻻي واﻠ ــﻲ ،ﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ ٔان ﻧﻌﻟ ــﻢ ٔان ﻤ ــﻮارد اﻠﻮﻻﻳ ــﺔ اﻻﻘﺘﺼ ــﺎدﻳﺔ
ٔ
ﻳﻌﺘﻣﺪ ﻋﻟﻰ ﺧﻣﺲ ٔاﻻﻤﻮال اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺎﺗﻲ ﻤﻦ ٔاﻻراﺿﻲ واﻠﻔﺘﻮﺣﺎت.
ٔ
ﻓـﺎول ٔاﻤـﺮ ﻘـﺎم ﺑـﻪ اﻠـﻮاﻠﻲ ﻫـﻮ اﻠﺘﻣﻴﻴـﺰ ﺑـﻴﻦ ٔاﻻراﺿـﻲ اﻠﺘـﻲ ﻓﺘﺤـﺖ ﻋﻨـﻮة
ﻤﻦ ﺗﻟﻚ اﻠﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﺻﻟﺤﺎ .وﻫﻨﺎ ﻳﻛﻣـﻦ ﺴـﺆال ﻤﻬـﻢ ع ﻠﻣـﺎذا ﻫـﺬا اﻻﻫﺘﻣـﺎم
ﺑﺘﺨﻣـﻴﺲ ٔاﻻراﺿـﻲ وﻤـﺎ اﻠﻔﺎﺋـﺪة ع واﻠﺟـﻮاب إن اﻠﻔﺎﺋـﺪة ﻤـﻦ ﺗﺨﻣــﻴﺲ ٔاﻻرض
ﻫ ــﻮ ﻠﻺﻧﻔ ــﺎق ﻤـ ــﻦ ﺗﻟـ ــﻚ ٔاﻻﻤ ــﻮال ﻋﻟـ ــﻰ ٔاﻤ ــﻮر اﻠﻮﻻﻳ ــﺔ وﻤﺼ ــﺎﻠﺢ اﻠﻣﺳـ ــﻟﻣﻴﻦ
وإﺧـ ـﺮاج اﻠﻔﺘﻮﺣ ــﺎت .ﻓـ ــﺎﺧﺮج اﻠـ ــﻮاﻠﻲ ﺧﻣـ ــﺲ ٔاﻻﻤـ ــﻮال ﻤـ ــﻦ ٔاﻻراﺿ ــﻲ اﻠﺘـ ــﻲ
ﻓﺘﺤــﺖ ﻋﻨــﻮةٔ .اﻤــﺎ ٔاﻻرﺑﻌــﺔ ٔاﺧﻣــﺎس اﻠﺒﺎﻘﻴــﺔ ﻤــﻦ ﺗﻟــﻚ ﻤـ ٔاﻻـﻮال ﻓﺺﻧﻬــﺎ ﺗﻗﺳــﻢ
ﺑﻴﻦ اﻠﺟﻨﺪ اﻠﺬﻳﻦ ﻓﺘﺤﻮﻫﺎ) .(٢٤
وﻤــﻦ ٔاﻻﻤــﻮر اﻠﻣﻬﻣــﺔ واﻠﺘــﻲ ﺗﺤﺳــﺐ ﻠﻟــﻮاﻠﻲ اﻠﺳــﻣﺢ ﻫــﻮ ذﻠــﻚ اﻠﻌﻣ ــﻞ
ﺺﺻــﻼح ﻘﻨﻄــﺮة ﻘﺮﻃﺒــﺔ اﻠﺘــﻲ ٔاﻜﻟﻬــﺎ اﻠــﺪﻫﺮ
اﻠﺤﻀــﺎري اﻠــﺬي ﻘــﺎم ﺑــﻪ ،إذ ﻘــﺎم ﺑ
وﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻤﻨﻬﺎ إﻻ اﻠﻴﺳـﻴﺮ وﻠـﻢ ﺗﻌـﺪ ﺗـﺮﺑﻂ ﺠـﺎﻧﺒﻲ ﻧﻬـﺮ ﻘﺮﻃﺒـﺔ اﻠﻛﺒﻴـﺮ .ﻓﻛ ــﺘﺐ
ٔ
اﻠ ــﻰ اﻠﺨﻟﻴﻔ ـ ــﺔ ﻋﻣ ــﺮ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪاﻠﻌﺰﻳﺰ )رﺿ ــﻲ ﷲ ﻋﻨ ــﻪ( ﻳﺳ ــﺘﺎذﻧﻪ ﻓ ــﻲ إﻋ ــﺎدة
ﺑﻨﺎءﻫــﺎ  -وﻫﻨــﺎ ﺗﺘﻀــﺢ ﻠﻨــﺎ ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻠــﻮاﻠﻲ اﻠﻣﺳــﻟﻢ اﻠــﺬي ﺠــﺎء ﻠﻴﻛــﻮن ٔاداة
ﺑﻨـﺎء ﻠﻣﺟﺘﻣـﻊ ﺣﻀـﺎري  -واﻠﺳـﺒﺐ ﻓــﻲ اﻻﺴـﺘﺌﺬان ع ٔﻻﻧﻬـﺎ ﺗﺤﺘـﺎج اﻠـﻰ ٔاﻤــﻮال
ﻜﺒﻴـﺮة ﻹﺻــﻼﺣﻬﺎ ،وﻫــﺬﻩ ٔاﻻﻤــﻮال ﺗﺆﺧــﺬ ﻤــﻦ ٔاﻤــﻮال ﺑﻴــﺖ ﻤــﺎل اﻠﻣﺳﻟـ ــﻣﻴﻦ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

وﻫـﺬا ٔاﻻﻤـﺮ ﻳﻮﺿـﺢ ﻠﻨــﺎ ﻤـﺪى ﺣـﺮص ﻘــﺎدة ووﻻة اﻤـﻮر اﻠﻣﺳـﻟﻣﻴﻦ ﻋﻟــﻰ
ﺗﻮﻠﻴــﺔ ﻤــﻦ ﻫــﻢ ٔاﻤﻨــﺎء وﻫــﺬا اﻠﺤ ــﺮص ﺠ ــﺎء ﻤــﻦ ٔاﻤﺎﻧــﺔ اﻠ ــﻮﻻة إﺑﺘـ ً
ـﺪاءأ .واﻤﺎﻧــﺔ
اﻠ ــﻮاﻠﻲ ﺣﺮﺻـ ــﺖ ﻋﻟ ــﻰ ٔان ﻳﺒﻗ ــﻰ ﻓ ــﻲ اﻠﻮﻻﻳ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ ﺗ ــﻮﻠﻲ اﻠﺨﻟﻴﻔـ ــﺔ ﻳﺰﻳـ ــﺪ ﺑـ ــﻦ
ﻋﺒﺪاﻠﻣﻟﻚ ،اﻠﺬي ﻠﻢ ﻳﻌﺰﻠﻪ إﻧﻣﺎ ﺛﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻠﻮﻻﻳﺔَ .
ﻓﻛﺎن ﻘﺪ ٔاوﻋ َـﺰ )رﺿـﻲ ﷲ
ﺗﻌــﺎﻠﻰ ﻋﻨــﻪ( ﺑﻮﻻﻳـ ِـﺔ ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ ﻠﻟﺳــﻣﺢ ﺑــﻦ ﻤﺎﻠــﻚ اﻠﺨــﻮﻻﻧﻲ وﺑﻮﻻﻳـ ِـﺔ اﻠﻣﻐ ــﺮب
اﻠﻌﺮﺑ ــﻲ ﻹﺴ ــﻣﺎﻋﻴﻞ ﺑ ــﻦ ﻋﺒﻴ ــﺪ ﷲ )  (١٧ﺑﻌ ــﺪ ﺗﻮﻠﻴ ـ ِـﻪ اﻠﺨﻼﻓ ــﺔ  ،ﻠﻴﻛ ــﻮن ٔاداة
ﻠﺒﻨ ــﺎء اﻠﻣﺟﺘﻣ ــﻊ اﻹﺴـ ــﻼﻤﻲ ﻓ ــﻲ ٔاﻻﻧ ــﺪﻠﺲ؛ وﻠـ ــﺬﻠﻚ ﻓﻌﻨ ــﺪﻤﺎ ﻧﺮﻳ ــﺪ ٔان ﻧﺒﻨ ــﻲ
ﻤﺟﺘﻣﻌﺎ ً
ﺑﻨﺎءا ﻤﺘﻛﺎﻤﻼ ﻳﺟـﺐ ان ﻧﺨﺘـﺎر وﺑﺪﻘـﺔ ٔاﻻﺸـﺨﺎص ذوي اﻠﻣﻮاﺻـﻔﺎت
اﻠﺨﺎﺻـ ــﺔ ﻋﻟـ ــﻰ ﺸـ ــﺎﻜﻟﺔ اﻠﺳﻣـ ــﺢ وإﺴﻣ ـ ــﺎﻋﻴﻞ ﻠﻛ ـ ــﻲ ﻳﻛ ـ ــﻮن اﻠﺒﻨـ ــﺎء ﺻـ ــﺤﻴﺤﺎً
ً ً
ﻤﺘﻛﺎﻤﻼ ﺧﺎﻠﻴﺎ ﻤﻦ ﻋﻮاﻤﻞ اﻠﻔﺷﻞ).(

ﺗــﻮﻠﻰ اﻠﺳـ ُ
ـﻣﺢ وﻻﻳ ــﺔ ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ ﻓــﻲ رﻤﻀ ــﺎن ﺴــﻨﺔ )١٠٠ﻫـ ـ  ٧١٩ /م(
ووﺻ ـ َـﻞ ٔاﻻﻧـ ــﺪﻠﺲ واﺴ ــﺘﻗﺮ ﻓ ــﻲ ﻘﺮﻃﺒـ ــﺔ ،إذ اﺗﺨـ ــﺬﻫﺎ ﻋﺎﺻ ــﻣﺔ ﻠـ ــﻪ ،ﺑﻌـ ــﺪ ان
ﻜﺎﻧــﺖ اﻠﻌﺎﺻ ــﻣﺔ ﻘﺒــﻞ ﻤﺟﻴﺌ ــﻪ ﻤﺪﻳﻨــﺔ اﺸ ــﺒﻴﻟﻴﺔ )  (١٨وﻠــﻢ ﻳﻛ ــﻦ ﻘــﺪ ﻤ ــﺮ ﻋﻟ ــﻰ
اﻠﻔﺘﺢ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻠﻬـﺎ ﺴـﻮى ﺛﻣـﺎﻧﻲ ﺴـﻨﻮات ،وﻤـﻦ ﻫـﺬا ٔاﻻﻤـﺮ ﻳﻣﻛـﻦ ان ﻧﻗـﻮل
ان ﺑ ــﻼد ٔاﻻﻧ ــﺪﻠﺲ ﻠ ــﻢ ﺗﻛ ــﻦ ﻤﺳ ــﺘﻗﺮة وﻻ ﻜـ ــﺎن ٔاﻫﻟﻬ ــﺎ ﻘـ ــﺪ ﺧﻀ ــﻌﻮا ﻠﻟﺤﻛـ ــﻢ
اﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺧﻀـﻮﻋﺎ ﺗﺎﻤـﺎ)  .(١٩ﺑـﺪﻠﻴﻞ ان اﻠﺨﻟﻴﻔــﺔ ﻋﻣـﺮ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻠﻌﺰﻳـﺰ )رﺿــﻲ
ﷲ ﺗﻌ ــﺎﻠﻰ ﻋﻨـ ــﻪ( ﻜـ ــﺎن ﻳﺤـ ــﺲ ﺑـ ــﺎﻠﺨﻄﺮ اﻠـ ــﺬي ﻜـ ــﺎن ﻳﺘﻮﻘ ــﻊ ان ﻳﺘﻌـ ــﺮض ﻠ ــﻪ
اﻠﻣﺳــﻟﻣﻮن ﻓ ــﻲ ﺣــﺎل ٔاﻧﻬ ــﻢ ﻠــﻢ ﻳﺘﻣﻛﻨ ــﻮا ﻤــﻦ اﻠﺳ ــﻴﻄﺮة اﻠﻛﺎﻤﻟــﺔ ﻋﻟ ــﻰ ﺑ ــﻼد
ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ ،ﻓﻴــﺬﻜﺮ ﺻــﺎﺣﺐ ٔاﺧﺒــﺎر ﻤﺟﻣﻮﻋــﺔ ان اﻠﺨﻟﻴﻔــﺔ "ﻜــﺎن ٔراﻳــﻪ اﻧﺘﻗــﺎل
ٔ
اﻫﻟﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻻﻧﻗﻄﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ" ) .(٢٠
ﻓﻛـﺘﺐ اﻠﺨﻟﻴﻔﺔ )رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻠﻰ ﻋﻨـﻪ( اﻠـﻰ اﻠـﻮاﻠﻲ اﻠﺳـﻣﺢ ﺑـﺎن ﻳﺨﺒـﺮﻩ
ﺑﺤـﺎل ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ ﻤــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻘــﻮة اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ﻓﻴﻬــﺎ وﻋــﺪدﻫﻢ وان ﻳﻛـﺘــﺐ إﻠﻴــﻪ
ٔ
ٔ
ﺑﺼ ــﻔﺔ اﻻﻧ ــﺪﻠﺲ ﻤ ــﻦ ﺣﻴ ــﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ــﺎ واﻧﻬﺎرﻫ ــﺎ وﻤ ــﺎ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻤ ــﻦ ﻋﻣـ ـﺮان) .(٢١
ﻓﻛـﺘــﺐ إﻠﻴــﻪ اﻠــﻮاﻠﻲ ﻳــﺬﻜﺮﻩ وﻳﺨﺒ ــﺮﻩ ﺑــﺎن اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ﻘــﺪ ﻜـﺜ ــﺮوا ﻓــﻲ اﻻﻧٔ
ــﺪﻠﺲ
واﻧﺘﺷ ــﺮو ا ﻓــﻲ ﻤــﺪﻧﻬﺎ وان ﻻ ﺧــﻮ ﻋﻟ ــﻴﻬﻢ  ،واﻘﺘﻨــﻊ اﻠﺨﻟﻴﻔــﺔ ﺑﻗــﻮل اﻠ ــﻮاﻠﻲ
وزاد اﻫﺘﻣﺎﻤـﻪ ﺑﻬـﺎ ﻓﻔﺼـﻟﻬﺎ ﻋـﻦ وﻻﻳـﺔ اﻠﻣﻐـﺮب اﻠﻌﺮﺑـﻲ ﻓﺟﻌﻟﻬـﺎ وﻻﻳـﺔ ﻤﺳــﺘﻗﻟﺔ
ٔ
وا ﻤﺮﻩ ﺑﺎن ﻳﻗﻴﻢ اﻠﻌﺪل وإﺗﺒﺎ اﻠﺮﻓﻖ ﻓﻲ إدارﺗﻪ ﻠﺷﺆون اﻠﻮﻻﻳﺔ) .(٢٢
وﻳ ــﺬﻜﺮ ﺻ ــﺎﺣﺐ ٔاﺧﺒـ ــﺎر ﻤﺟﻣﻮﻋ ــﺔ ٔان اﻠﺨﻟﻴﻔ ــﺔ ﻋﻣـ ــﺮ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﻌﺰﻳـ ــﺰ
)رﺿـ ــﻲ ﷲ ﺗﻌـ ــﺎﻠﻰ ﻋﻨـ ــﻪ( ٔاﻤـ ــﺮ اﻠﺳـ ــﻣﺢ ٔان " ُﻳﺨﻣـ ــﺲ ٔارﺿـ ــﻬﺎ" وﻳﻔـ ــﺮق ﺑـ ــﻴﻦ
ٔ
اﻻراﺿﻲ اﻠﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﻋﻨﻮة واﻠﺘـﻲ ﻓﺘﺤـﺖ ﺻـﻟﺤﺎ)  ،(٢٣وﻫﻨـﺎ ﻳﺘﻀـﺢ ﻠﻨـﺎ اﻠﻔﻛـﺮ
اﻻﻘﺘﺼــﺎدي اﻹﺴ ــﻼﻤﻲ اﻠﻔ ــﺬ اﻠ ــﺬي ﻜ ــﺎن ﻳﺘﺒﻨ ــﺎﻩ اﻠﺨﻟﻴﻔــﺔ )رﺿ ــﻲ ﷲ ﺗﻌ ــﺎﻠﻰ
ﻋﻨــﻪ( اﻠــﺬي ﺗﻣﻛ ــﻦ ﻤــﻦ ﺧﻼﻠــﻪ ﺑﻨ ــﺎء ﻤﺟﺘﻣــﻊ إﺴــﻼﻤﻲ ﻤﺘﻣﻴ ــﺰ اﺧﺘﻔــﺖ ﻓﻴ ــﻪ
اﻠﻔــﻮارق اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴــﺔ واﻠﻣﺎدﻳــﺔ ٓاﻧــﺬاك ،وﻘ ــﺪ ﺗﺒﻨــﻰ ﻫــﺬا اﻠﻔﻛــﺮ اﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻤ ــﻦ
اﻻﻘﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻠﻣﺤﺪﺛﻴﻦ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٥

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
اﻠﻗﺎدﻤـ ــﺔ ﻤـ ــﻦ ﺧﻣـ ــﺲ ٔاﻻرض ٔاو ﻤ ــﻦ اﻠﻐﻨ ــﺎﺋﻢ ،ﻓـ ــﺎذن ﻠ ــﻪ ،ﻓﻗـ ــﺎم ﺑﺎﻋﻣﺎرﻫ ــﺎ
ﺑﺎﻻﻋﺘﻣــﺎد ﻋﻟــﻰ ﺴ ــﻮر ﻘﺮﻃﺒــﺔ ﺣﻴــﺚ اﺧ ــﺬ اﻠﻛـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ ٔاﺣﺟﺎرﻫ ــﺎ ﻠﻟﺒﻨــﺎءٔ .اﻤ ــﺎ
ﻠﻣ ــﺎذا ﻠــﻢ ُﻳﺒـ ِـﻖ اﻠـﻮاﻠﻲ ﻋﻟــﻰ ﺴــﻮر اﻠﻣﺪﻳﻨــﺔ ع ٔﻻﻧـﻪ ٔاﺣــﺲ ان ﻘﺮﻃﺒــﺔ ﻻ ﺗﺤﺘــﺎج
ٓ
اﻠﻰ ﺴﻮر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ان ﺗﻗﻮت ﺸﻮﻜﺔ اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ اﻧﺬاك) .(٢٥
ﻓﻛﺎﻧـﺖ ﻫــﺬﻩ ٔاﻫــﻢ ٔاﻻﻤــﻮر اﻠﺘــﻲ اﻋﺘﻨــﻲ ﺑﻬــﺎ اﻠــﻮاﻠﻲ اﻠﺨــﻮﻻﻧﻲ ﻓــﻲ ﻤﺟــﺎل
اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺪاﺧﻟﻴﺔ ﻠﻮﻻﻳﺘـﻪ ٔ
ﻠﻼﻧـﺪﻠﺲ ،ﻓﻬـﻮ ﻧﻈـﻢ ٔاﻤـﻮر ٔاﻤﻮاﻠﻬـﺎ وﻋﻣـﺮ ﺧﺮاﺋﺒﻬـﺎ
ﻓـﻲ ﻤـﺪة ﻘﺼـﻴﺮة ﺠــﺪا ﻻ ﺗﺘﻌـﺪى اﻠﺳـﻨﺘﺎن ﻠﻴﺘﺟـﻪ إﻠــﻰ ٔاﻻﻤـﺮ ٔاﻻﻫـﻢ اﻠـﺬي ﺠــﺎء
ﻤـﻦ اﺠﻟــﻪ ٔاﻻ وﻫــﻮ ﻧﺷــﺮ اﻠــﺪﻳﻦ اﻹﺴـﻼﻤﻲ وﺗﻮﺴــﻴﻊ اﻠﺮﻘﻌــﺔ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴــﺔ ﻠﻟﺪوﻠــﺔ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﻌ ــﺪ ٔان اﻃﻣ ــﺌﻦ اﻠ ــﻮاﻠﻲ اﻠﺨ ــﻮﻻﻧﻲ إﻠ ــﻰ ٔاﻻﻤ ــﻮر اﻠﻣﺎﻠﻴ ــﺔ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴ ــﺔ
واﻠﻌﻣﺮاﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻠــﺒﻼد اﺗﺟﻬــﺖ ٔاﻧﻈــﺎرﻩ اﻠــﻰ ﻧﺷــﺮ اﻠــﺪﻳﻦ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ،ﺧﺎﺻــﺔ
ﺑﻌـﺪ ان ﺠﺎءﺗـﻪ ٔاواﻤـﺮ اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ ﻳﺰﻳـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻠﻣﻟﻚ )١٠٥ – ١٠١ﻫ ـ ٧٢٠ /
– ٧٢٤م( ﻤ ــﻦ دﻤﺷ ــﻖ ﺑﻀـ ــﺮورة اﻠﺨ ــﺮوج ﻠﻟﺟﻬ ــﺎد ﻓـ ــﻲ ﺴ ــﺒﻴﻞ ﷲ ﺗﻌـ ــﺎﻠﻰ.
ﻓﺨ ــﺮج ﺴ ــﻨﺔ )١٠٢ﻫـ ـ ٧٢١ /م( ﺑﺎﻠﺼ ــﺎﺋـﻔﺔ ﻠﻴﻐ ــﺰو ﻤﻨ ــﺎﻃﻖ ﺠﻨــﻮب ﻓﺮﻧﺳ ــﺎ،
ﻓﺳ ــﺎر ﺑﺟ ــﻴﺶ ﻜﺒﻴ ــﺮ ﻧﺤ ــﻮ ﺴﺮﻘﺳ ــﻄﺔ ،وﻋﺒ ــﺮ ﺠﺒ ــﺎل اﻠﺒﺮﺗ ــﺎت وﺴ ــﻴﻄﺮ ﻋﻟ ــﻰ
ٔ
ﻤﺪﻳﻨﺔ ارﺑﻮﻧﺔ ) (٢٦ﻋﺎﺻﻣﺔ ﺴﺒﺘﻣﺎﻧﻴﺔ) .(٢٧
ﻤــﻊ وﺻ ــﻮﻠﻪ إﻠﻴﻬ ــﺎ ﻓ ــﺮض ﻋﻟﻴﻬ ــﺎ ﺣﺼ ــﺎرا ﺸـ ً
ـﺪﻳﺪا ،ﺗﻣﻛ ــﻦ ﻤ ــﻦ ﻓﺘﺤﻬ ــﺎ
ودﺧﻮﻠﻬــﺎ واﻠﺳــﻴﻄﺮة ﻋﻟﻴﻬــﺎ ٔواﻘــﺎم ﻓﻴﻬــﺎ ﺣﻛﻮﻤــﺔ ﺸــﺮﻋﻴﺔ ووز ٔاﻻراﺿــﻲ ﺑــﻴﻦ
اﻠﻔﺎﺗﺤﻴﻦ ،وﻓﺮض اﻠﺟﺰﻳﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﺼﺎرى  -ﻤﺘﺒﻌﺎ ﻓﺮض اﻠﺟﺰﻳـﺔ ﻋﻟـﻰ ﻤـﻦ ﻠـﻢ
ﻳﺪﺧﻞ اﻹﺴﻼم ﻤﻦ اﻠﻣﺷﺮﻜﻴﻦ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻠﻣﺳـﻟﻣﻴﻦ ﺑـﺪﻓﻊ اﻠﺟﺰﻳـﺔ –
ﺛ ـ ـ ــﻢ زﺣ ـ ـ ــﻒ ﺑﺟﻴﺷ ـ ـ ــﻪ اﻠﻔـ ـ ـ ــﺎﺗﺢ ﻧﺤ ـ ـ ــﻮ اﻠﻐـ ـ ـ ــﺮب ﻠﻐـ ـ ـ ــﺰو ﻤﺪﻳﻨ ـ ـ ــﺔ ﻃﻮﻠﻮﺸ ـ ـ ــﺔ
)  sﺈloﺈo؟ ) ( ،(٢٨ﻋﺎﺻـ ــﻣﺔ اﻜـ ــﻮﺗﻴﻦ ﻓـ ــﻲ ﻤﺤﺎوﻠـ ــﺔ ﻠﻔـ ــﺘﺢ ﺗﻟـ ــﻚ اﻠﻣﺪﻳﻨ ـ ــﺔ،
ٔ
ٔ
ﻓﺎﺣﺎﻃﻬـﺎ اﻠﻣﺳــﻟﻣﻮن ﺑﺎﻠﺨﻨـﺎدق واﻠﻣﻨﺟﻨﻴﻗــﺎت وﺠﻣﻴـﻊ ادوات اﻠﺤــﺮب) ،(٢٩
ﺣﺘـ ــﻰ ٔاوﺸ ــﻚ ٔاﻫﻟﻬـ ــﺎ ﻋﻟ ــﻰ اﻻﺴﺘﺳـ ــﻼم  ،ﻠ ــﻮﻻ ﻋـ ــﻮدة اودو – ﺣ ــﺎﻜﻢ ﺗﻟـ ــﻚ
ٔ
اﻠﻣﻨـﺎﻃﻖ – ﺑﻌـﺪ ان ﻋﻟـﻢ ﺑـﺎﻤﺮ اﻠﺤﺼـﺎر اﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻋﻟـﻰ ﻋﺎﺻـﻣﺘﻪ  -اﻠﺘـﻲ ﻜـﺎن
ﺧﺎرﺠ ــﺎ ﻤﻨﻬ ــﺎ ﻠﻄﻟ ــﺐ اﻠﻌ ــﻮن ﻠﺼ ــﺪ اﻠﺟـ ــﻴﺶ اﻹﺴ ــﻼﻤﻲ ﻋﻨـ ــﺪ ﻓﺘﺤ ــﻪ ﻠﻣﺪﻳﻨ ــﺔ
ارﺑﻮﻧﺔ اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ اﻠﺬﻜﺮ – ﻓﻌـﺎد ﻠﻗﺘـﺎل اﻠﺟـﻴﺶ اﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺑﻌـﺪ ان ﺠﻣـﻊ اﻠﻌـﺪة
ٔ
ٔ
واﻠﻌــﺪد ﻠﻣﺟﺎﺑﻬﺘــﻪ ،وﺗﻗـﺪم ﻧﺤــﻮﻩ ،ﻓﻌﻟــﻢ اﻠــﻮاﻠﻲ اﻠﺨــﻮﻻﻧﻲ ﺑــﺎﻤﺮﻩ)  ،(٣٠ﻓﻬﻴــﺎ
اﻠﺟ ــﻴﺶ ﻠﻟﺨ ــﺮوج وﻘﺘـ ــﺎل ﺠ ــﻴﺶ اودو ﻓﺘﻼﻘ ــﻰ اﻠﺟﻴﺷ ــﺎن ﻋﻟ ــﻰ ﻤﻗﺮﺑ ــﺔ ﻤـ ــﻦ
ﻃﻮﻠﻮﺸــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻌﺮﻜــﺔ ﺴــﻣﻴﺖ ﺑﻣﻌﺮﻜــﺔ اﻠﺒﻟــﻮط وﻜﺎﻧــﺖ ﻏﻴ ــﺮ ﻤﺘﻛﺎﻓﺌــﺔ ﻓﻨﺷــﺐ
اﻠﻗﺘـ ــﺎل ﻓ ــﻲ ﻤﻌﺮﻜـ ــﺔ ﻫﺎﺋﻟ ــﺔ ﺴـ ــﺎﻠﺖ ﻓﻴﻬـ ــﺎ دﻤـ ــﺎء ﻏﺰﻳـ ــﺮة  ،وﻜـﺜـ ــﺮ اﻠﻗﺘـ ــﻞ ﻓـ ــﻲ
اﻠﺟﻴﺷـﻴﻦٔ ،واﺑــﺪى اﻠﻣﺳـﻟﻣﻮن ﺑــﺮﻏﻢ ﻘﻟــﺘﻬﻢ ﺑﺳـﺎﻠﺔ وﺻــﺒ ًﺮا ﻓـﻲ اﻠﻗﺘــﺎل ﺣﺘــﻰ
اﻧﻪ ﻳﻗﺎل ان اﻠﺳﻣﺢ ﻜﺎن ﻳﺤﺚ اﻠﺟﻨـﺪ ﻋﻟـﻰ اﻠﻗﺘـﺎل ﺑﺎﻠﺼـﻮت واﻹﺸـﺎرةٔ ،وان
ٔ
اﻠﺟﻨـﺪ ﻜــﺎﻧﻮا ﻳﺘﻌﺮﻓــﻮن ﻋﻟـﻰ اﻠﻣﻣــﺮ اﻠــﺬي ﺴـﻟﻛﻪ ﺑــﺎﺛﺮ اﻠــﺪﻤﺎء اﻠﺘـﻲ ﺗﺟــﺮي ﻓﻴــﻪ
ٔ
واﻠﺘـﻲ ﻳﺘﺮﻜﻬـﺎ ﺴــﻴﻔﻪ اﻠـﻰ ٔان ﺴــﻗﻂ ﺸـﻬﻴﺪا ﺑـﺎﺛﺮ رﻤــﺢ ٔاﺻـﺎﺑﻪ ﻓــﻲ ﻘﻟـﺐ اﻠﻣﻌﺮﻜــﺔ
ٔواﺴـﻗﻄﻪ ﻋـﻦ ﻓﺮﺴــﻪ ،وﻜـﺎن ذﻠـﻚ ﻓــﻲ اﻠﺘﺎﺴـﻊ ﻤـﻦ ذي اﻠﺤﺟــﺔ ﺴـﻨﺔ )١٠٢ﻫ ـ
٧٢١ /م()  .(٣١وﻋﻟــﻰ ٔاﺛــﺮ ﻤﻗﺘ ــﻞ اﻠــﻮاﻠﻲ اﻠﺳــﻣﺢ اﺧﺘــﺎر اﻠﺟــﻴﺶ ٔاﺣــﺪ اﻠﻗــﺎدة
وﻫـ ــﻮ ﻋﺒ ــﺪاﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪﷲ اﻠﻐ ــﺎﻓﻗﻲ ﻠﻴﻌـ ــﻮد ﺑـ ــﺎﻠﺟﻴﺶ ﻧﺤ ــﻮ اﻠﺟﻨـ ــﻮب.
وﺑــﺬﻠﻚ ﺗﻨﺘﻬــﻲ وﻻﻳــﺔ واﻠــﻲ اﺗﺳ ــﻢ واﻤﺘـ ــﺎز ﺑﻛــﻞ ﻤﻮاﺻــﻔﺎت اﻠــﻮاﻠﻲ اﻠﻣﺳ ــﻟﻢ
اﻠﻣﺆﻤﻦ اﻠﺘﻲ ﻘﻞ ﻤﺎ وﺠﺪت.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ٔ
ﺗﻣﻴـﺰت اﻻﻧﺪﻠﺲ ﺑﺎﻠﻀﻮء اﻠﻮﻫﺎج اﻠﺬي ﺣﻣﻟـﻪ اﻹﺴـﻼم إﻠﻴﻬـﺎ وﺸـﻊ اﻠـﻰ
اﻠﻌــﺎﻠﻢ اﻠﻐﺮﺑــﻲ ﻤﻨﻬ ــﺎ ،ﻓــﻲ زﻤــﻦ ﻜ ــﺎن ﻳﻌــﻴﺶ ﻓــﻲ ﺴـ ـﺮادﻳﺐ ﻤﻈﻟﻣــﺔ ٔ ،واﻧ ــﻪ
ٔاﻇﻬـﺮ ﻠﻨـﺎ ﺸﺨﺼــﻴﺎت وﻘـﺎدة ﺧﺎﺻــﺔ ﻓـﻲ ﻋﺼــﺮ اﻠـﻮﻻة ) ١٣٨ - ٩٥ﻫ ـ- ٧١٤ /
٧٥٦م( ﻠﻬــﻢ دو ًرا ﻤﺘﻣﻴ ـ ًﺰا ﻓــﻲ ﺣﻛــﻢ وﻘﻴــﺎدة ﺑــﻼد ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ ٔواﺗــﻰ ﻫــﺬا اﻠــﺪور
اﻠﻣﺘﻣﻴــﺰ ﻤــﻦ ﺧــﻼل ٔاﻻﻋﻣــﺎل اﻠﺘــﻲ ﻘﺎﻤـ ــﻮا ﺑﻬــﺎ ﺧــﻼل ﺣﻗﺒــﺔ ﺣﻛﻣﻬــﻢ .وﻤــﻦ
ٔاوﻠﺌ ــﻚ اﻠﺤﻛ ـ ــﺎم ﻫـ ــﻮ اﻠﺳ ــﻣﺢ ﺑـ ــﻦ ﻤﺎﻠ ــﻚ اﻠﺨ ــﻮﻻﻧﻲ ﻤﻮﺿ ــﻮ ﺑﺤﺜﻨـ ــﺎ ،ﻫـ ــﺬﻩ
اﻠﺷﺨﺼـ ــﻴﺔ اﻠﺘـ ــﻲ ﻋﺒ ـ ــﺮت ﻋـ ــﻦ ﻓﻛ ـ ــﺮ ووﺠـ ــﻪ اﻹﺴ ـ ــﻼم واﻠﺮﺴـ ــﺎﻠﺔ اﻠﺳ ـ ــﻣﺎوﻳﺔ
ﺑـﺎﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻠﻌﻣﻟـﻲ ٔاﺛﻨـﺎء ﺗﻮﻠﻴـﻪ ٔﻻﻤـﻮر اﻠﻣﺳـﻟﻣﻴﻦ ،وﻤـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬﻩ اﻠﺪراﺴـﺔ
ﺗﻣﻛﻨﺎ ﻤﻦ اﺴﺘﺨﻼص ﻋﺪة ٔاﻤﻮر ﺠﺮت ﺧﻼل وﻻﻳﺘﻪ ﻫﻲ:
ٔ ان ﻤ ــﺪة وﻻﻳ ــﺔ اﻠﺨ ــﻮﻻﻧﻲ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺧ ــﻼل ﺣﻛـ ــﻢ ﺧﻟﻴﻔﺘ ــﻴﻦ ٔاﻻول ٔاﺛﻨ ــﺎء
ﺧﻼﻓـﺔ ﻋﻣــﺮ ﺑــﻦ ﻋﺒـﺪاﻠﻌﺰﻳﺰ )رﺿــﻲ ﷲ ﺗﻌــﺎﻠﻰ ﻋﻨـﻪ( ،واﺴــﺘﻣﺮ ﺑــﺎﻠﺤﻛﻢ
ﺧــﻼل ﺧﻼﻓــﺔ ﻳﺰﻳــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪاﻠﻣﻟﻚ اﻠــﺬي ﺗﺳــﻟﻢ اﻠﺨﻼﻓــﺔ ﺑﻌــﺪ اﻠﺨﻟﻴﻔــﺔ
ﻋﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ .وﻫﺬا ٔاﻻﻤﺮ ﻻ ﻳﺬﻜﺮﻩ اﻠﺒﺎﺣﺜﻮن إﻻ ﻤﺎ ﻧﺪر.
ٔ ان وﻻﻳﺔ اﻠﺳﻣﺢ ﺑﻦ ﻤﺎﻠـﻚ اﻠﺨـﻮﻻﻧﻲ ﺗﻣﻴـﺰت ﺑﺎﺴـﺘﻗﻼل وﻻﻳـﺔ ٔاﻻﻧـﺪﻠﺲ
ﻋﻦ وﻻﻳﺔ اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﺒﻌﺪ ٔان ﻜﺎن واﻠﻲ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ﻳﻌـﻴﻦ ﻤـﻦ ﻘﺒـﻞ
واﻠـﻲ اﻠﻣﻐـﺮب اﻠﻌﺮﺑـﻲٔ ،اﺻـﺒﺤﺖ ٔاﻻﻧـﺪﻠﺲ وﻻﻳـﺔ ﻤﺳـﺘﻗﻟﺔ ﻋـﻦ اﻠﻣﻐــﺮب
اﻠﻌﺮﺑﻲ وﻳﻮﻠﻰ واﻠﻴﻬﺎ ﻜﻨﻈﻴﺮﻩ واﻠﻲ اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻤﻦ ﻘﺒﻞ اﻠﺨﻟﻴﻔﺔ.
 اﺗﺼ ــﻔﺖ ﺸﺨﺼ ــﻴﺔ اﻠﺳ ــﻣﺢ ٔﺑﺎﻧﻬـ ــﺎ ﺸﺨﺼ ــﻴﺔ ﺗﻣﺘ ــﺎز ٔ
ﺑﺎﻻﻤﺎﻧ ــﺔ واﻠﺷـ ــﺟﺎﻋﺔ
وﻫــﻲ ٔاﻫــﻢ اﻠﻣﻮاﺻــﻔﺎت اﻠﻮاﺠــﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ ٔاي ﺣــﺎﻜﻢ ﻋﺮﺑــﻲ إﺴــﻼﻤﻲ
واﻠﺘﻲ ﻘﻞ ﻤﺎ ﻧﺟﺪﻫﺎ.
 ﻋﺎﺸـ ــﺖ ٔاﻻﻧـ ــﺪﻠﺲ ﺧـ ــﻼل ﻤـ ــﺪة ﺣﻛﻣـ ــﻪ اﻠﻗﻟﻴﻟـ ــﺔ ﺑﻨـ ــﻮ ﻤـ ــﻦ اﻻزدﻫ ـ ــﺎر
اﻻﻘﺘﺼــﺎدي وﻫــﺬا اﻻزدﻫــﺎر ﺠــﺎء ﻤــﻦ اﻠﻔﻛــﺮ اﻻﻘﺘﺼــﺎدي ﻠﻟﺨﻟﻴﻔــﺔ ﻋﻣــﺮ
ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪاﻠﻌﺰﻳﺰ)رﺿ ــﻲ ﷲ ﻋﻨ ــﻪ( اﻠ ــﺬي ﻃﺒﻗ ــﻪ اﻠ ــﻮاﻠﻲ اﻠﺳ ــﻣﺢ ﺗﻄﺒﻴﻗـ ـ ًـﺎ
ً
ﻋﻣﻟﻴﺎ ﺧﻼل وﻻﻳﺘﻪ.
 اﻫﺘﻣﺎﻤﻪ ﺑﺎﻠﻌﻣﺮان وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻘﻨﻄﺮة ﻘﺮﻃﺒﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
 ﻘﻴﺎدﺗــﻪ ﻠﻟﻔﺘﻮﺣ ــﺎت ﺠﻨ ــﻮب ﻓﺮﻧﺳــﺎ ،وﻓﺘﺤ ــﻪ ﻠﻣﺪﻳﻨ ــﺔ ارﺑﻮﻧــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﺗﻌ ــﺪ
اﻠﻗﺎﻋﺪة ﻧﺤﻮ ﻓﺘﺢ ﺑﻼد ﻓﺮﻧﺳﺎ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٦

ﻣﻘﺎﻻت

اﻟﻬﻮاﻣﺶ

اﻟﻤﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ
 اﻠﺤﻣﻴﺮي ،ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻣﻨﻌﻢ )ت٩٠٠ﻫـ ١٤٩٤ /م(اﻠﺮوض اﻠﻣﻌﻄﺎر ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ٔاﻻﻘﻄﺎر  ،ط ، ٢ﺗﺢ  :إﺣﺳﺎن ﻋﺒﺎس  ،دار
اﻠﻔﻛﺮ  ) ،ﻠﺒﻨﺎن .(١٩٨٤ ،
 اﺑﻦ ﺣﺰم ٔ ،اﺑﻮ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﻟﻲ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺴﻌﻴﺪ )ت ٤٥٦ﻫـ ١٠٦٣/م(ﺠﻣﻬـ ــﺮة ٔاﻧﺳ ــﺎب اﻠﻌــﺮب  ،ﺗﺤﻗﻴﻖ  :ﻋﺒﺪاﻠﺳﻼم اﺣﻣﺪ ﻫﺎرون  ،ط، ٥
دار اﻠﻣﻌﺎر ) ،ﻤﺼﺮ  :د  /ن( .
 -اﻠﺳﻴﻮﻃﻲ  ،ﺠﻼل اﻠﺪﻳﻦ )ت٩١١ﻫـ  ١٥٠٥ /م(

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

) (١اﺑﻦ ﻋﺬارئ ،اﺑﻮ اﻠﻌﺒﺎس اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻣﺮاﻜﺷﻲ ،اﻠﺒﻴﺎن اﻠﻣﻐـﺮب ﻓﻲ ٔاﺧﺒﺎر
ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ واﻠﻣﻐﺮب ،دار اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ) ،ﺑﻴﺮوت . ١/٢ : (١٩٨٠ :
) (٢اﻠﺒﺮﺗﺎت ٔاو اﻠﺒﺮت :ﻫﻲ ﺴﻟﺳﻟﺔ اﻠﺟﺒﺎل اﻠﻣﻣﺘﺪة ﺑﻴﻦ اﻠﺒﺤﺮ اﻠﻣﺘﻮﺴﻂ واﻠﻣﺤﻴﻂ
ٔاﻻﻃﻟﺳﻲ وﻫﻲ ﺠﺒﺎل ﻓﺎﺻﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻧﺳﺎ واﺴﺒﺎﻧﻴﺎ ،إذ ٔان ﺴﻔ ـ ــﻮﺣﻬﺎ اﻠﺷﻣﺎﻠﻴﺔ
ﺗﻗـ ـ ــﻊ ﻓﻲ ﻓ ـ ـﺮﻧﺳﺎ وﺴﻔـ ـ ـ ــﻮﺣﻬﺎ اﻠﺟﻨـ ـ ـ ـ ــﻮﺑﻴﺔ ﺗﻗﻊ ﻓﻲ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎٔ .اﻧﻈ ـ ــﺮ :ارﺴﻼن،
ﺸﻛﻴﺐ ،اﻠﺤﻟﻞ اﻠﺳﻨﺪﺴﻴﺔ ﻓﻲ ٔاﻻﺧﺒﺎر ٓ
واﻻﺛــﺎر ٔاﻻﻧﺪﻠﺳﻴﺔ ،دار ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺤﻴﺎة،
)ﺑﻴﺮوت  :د  /ن(  ١٠٨ / ٢ :؛ رﻳﻨﻮ ،ﺠﻮزﻳﻒ ،اﻠﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،دار
اﻠﺤﺪاﺛﺔ) ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ ١٩٨٤ :م(  ،ص . ١٧
) (٣اﻠﺪوري ،ﺗﻗﻲ اﻠﺪﻳﻦ ﻋﺎر  ،ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ وﺣﻀﺎرﺗﻬﻢ ﻓﻲ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ،
ﻤﻨﺷﻮرات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻧﺎﺻﺮ) ،ﻠﻴﺒﻴﺎ  ،(١٩٩٧ :ص ٢٥؛ اﻠﺤﺟﻲ ،ﻋﺒﺪاﻠﺮﺣﻣﻦ
ﻋﻟﻲ ،اﻠﺘﺎرﻳﺦ ٔاﻻﻧﺪﻠﺳﻲ ﻤﻦ اﻠﻔﺘﺢ ﺣﺘﻰ ﺴﻗﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ،دار اﻠﻗﻟﻢ )ﺑﻐﺪاد  :د
 /ن( ،ص. ٣٦- ٣٥
) (٤اﺑﻦ ﻋﺬاري ،اﻠﺒﻴﺎن اﻠﻣﻐﺮب. ١/٢ :
) (٥اﻠﺪوري ،ﺗﻗﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ ،ص. ١٢٦
) (٦اﻠﺤﺟﻲ ،ﻋﺒﺪاﻠﺮﺣﻣﻦ ﻋﻟﻲٔ ،اﻧﺪﻠﺳﻴﺎت ،دار اﻹرﺸﺎد ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ،
)ﺑﻴﺮوت ،(١٩٦٩ :ص.١٢
) (٧اﺑﻦ اﻠﻗﻮﻃﻴﺔ ،اﺑﻮ ﺑﻛﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻣﺮ اﻠﻗﺮﻃﺒﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﺘﺘﺎح ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ :
ﻋﺒﺪﷲ اﻧﻴﺲ اﻠﻄﺒﺎ  ،دار اﻠﻨﺷﺮ ﻠﻟﺟﺎﻤﻌﻴﻴﻦ) ،ﺑﻴﺮوت  ،(١٩٥٨ :ص. ٣٣
) (٨اﺑﻦ ﺣﺰمٔ ،اﺑﻲ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﻟﻲ ﺑﻦ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﺴﻌﻴﺪ ٔاﻻﻧ ــﺪﻠﺳﻲ ،ﺠﻣــﻬﺮة اﻧﺳــﺎب
اﻠﻌـﺮب ،دار اﻠﻣﻌﺎر ) ،ﻤﺼﺮ  :د  .ن( ،ص. ٤١٨
) (٩اﺑﻦ ﺣﺰم ،ﺠﻣﻬﺮة اﻧﺳﺎب اﻠﻌﺮب ،ص. ٤١٨
) (١٠اﻠــﺰرﻜﻟــﻲ ،ﺧﻴﺮ اﻠﺪﻳﻦٔ ،اﻻﻋﻼم ،دار ﻠﻟﻌﻟﻢ اﻠﻣ ــﻼﻳﻴﻦ) ،د  .م  :د  .ن(
 ١٣٩/٣:؛ اﺑﻮ زﻳﺪون ،ودﻳـﻊ ،ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲٔ ،اﻻﻫﻟﻴﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ،
)ﺑﻴﺮوت  ،(٢٠٠٥ :ص .٥٠
) (١١اﺑﻦ ﻋﺬاري ،اﻠﺒﻴﺎن اﻠﻣﻐﺮب.٢٦ - ٢٥/٢ :
) (١٢ﻫﻮ ﻋﻣ ـ ــﺮ ﺑـ ــﻦ ﻋﺒـ ــﺪاﻠﻌ ـ ـ ـ ـﺰﻳﺰ ﺑـ ــﻦ ﻤ ـ ــﺮوان ﺑــﻦ اﻠﺤﻛـ ــﻢ ﺑﻦ ٔاﺑﻲ اﻠﻌ ـ ــﺎص ﺑـ ـ ـﻦ
ٔاﻤﻴـ ـ ــﺔ ﺑ ــﻦ ﻋﺒــﺪ ﺸﻣــﺲ ﺑﻦ ﻋﺒـ ــﺪ ﻤﻨﺎ ؛ اﺑﻮ اﻠﺤﻔـ ـ ف اﻠﻗﺮﺸﻲ ٔاﻻﻤﻮئ ،واﻤــﻪ
ٔام ﻋـ ــﺎﺻﻢ ﻠﻴﻟـﻰ ﺑﻨﺖ ﻋ ـ ــﺎﺻﻢ ﺑـ ــﻦ ﻋﻣﺮ ﺑﻦ اﻠﺨﻄ ــﺎب )رﺿـ ــﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ( ،
وﻳﻗ ــﺎل ﻠﻪ ٔاﺸ ـ ــﺞ ﺑﻨـ ــﻲ ﻤـ ــﺮوان .وﻠﺪ ﺴﻨﺔ )٦١ﻫـ٦٨٠/م( وﺗ ــﻮﻠﻰ اﻠﺨﻼﻓـ َـﺔ ﺴﻨﺔ
)٩٩ﻫـ ٧١٧/م( وﺑــﻗﻲ ﺧﻟﻴﻔــﺔ إﻠﻰ وﻓــﺎﺗﻪ ﺴﻨﺔ )١٠١ﻫ ـ٧١٩/م( .ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ
ﻘﺘﻴﺒﺔ ،اﺑﻮ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻤﺳﻟﻢ اﻠﺪﻳﻨﻮري ،اﻹﻤﺎﻤﺔ واﻠﺳﻴﺎﺴﺔ )ﻤﻨﺳﻮب
إﻠﻴﻪ( ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ وﻤﻄﺒﻌﺔ ﻤﺼﻄﻔﻰ اﻠﺒﺎﺑﻲ اﻠﺤﻟﺒﻲ ٔواوﻻدﻩ) ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ٢ :(١٩٥٧ :
١١١ /؛ اﻠﻄﺒﺮي ،ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺠـ ــﺮﻳﺮ ،ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻠ ــﺮﺴﻞ واﻠﻣﻟﻮك ،دار
اﻠﻣﻌﺎر ) ،ﻤﺼﺮ  :د  .ن( ٥٥٠/٦ :؛ اﺑــﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ،اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ
ٔاﻻﻧﺪﻠﺳﻲ ،اﻠﻌﻗﺪ اﻠﻔﺮﻳﺪ ،دار اﻠﻔﻛﺮ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ) ،ﺑﻴﺮوت  :د  .ن(:
 ١٦٨/٥؛ اﺑﻦ ﻜـﺜﻴﺮ ،ﻋﻣــﺎداﻠﺪﻳﻦ ٔاﺑﻮ اﻠﻔـ ــﺪا إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ اﻠﺪﻤﺷﻗﻲ ،اﻠﺒﺪاﻳﺔ
واﻠﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻣﻌﺎر ) ،ﺑﻴﺮوت ١٩٧٤ :م(  ٣٣١/٩ :؛ اﻠﺳﻴﻮﻃﻲ،
ﺠﻼل اﻠﺪﻳﻦ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺨﻟﻔﺎء ،دار اﻠﺟﻴﻞ) ،ﺑﻴﺮوت ٢٠٠٥ :م( ،ص . ٢٣٨
)ٔ (١٣اﺧﺒﺎر ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ وذﻜﺮ اﻤﺮاﺋﻬﺎ رﺣﻣﻬﻢ ﷲ واﻠﺤﺮوب اﻠﻮاﻘﻌﺔ ﺑﻬﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ :ﻻﻓﻮﺗﻴﻦ ،ﻃﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻤﺟﺮﻳﻂ ﺑﻣﻄﺒﻊ رﺑﺪﻧﻴﺮ) ،ﻤﺪرﻳﺪ :
١٨٦٧م( ،ص . ٢٣
) (١٤وﻫﺬﻩ اﻠﺮواﻳﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻠﻨﺎ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻟﻴﻪ ﺧﻟﻔﺎء ﺑﻨﻲ ٔاﻤﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﺘﺰام ﺑﺎﻠﺷﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ٔواﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺨﺘﺎرون ﻠﻮﻻﻳﺎﺗﻬﻢ اﻻ ﻘﺎدة ٔاﻤﻨﺎء وﻫﺬا ٔاﻻﻤﺮ ﻳﻔﻨﺪ ﻤﺎ ﻳﺬﻜﺮﻩ
ٔاﻋﺪاء اﻻﺴﻼم ﻤﻦ اﻠﺷﻌﻮﺑﻴﻴﻦ واﻠﺰﻧﺎدﻘﺔ ﻤﻦ ٔان ﺧﻟﻔﺎء ﺑﻨﻲ ٔاﻤﻴﺔ ﻠﻢ ﻳﻛﻮﻧﻮا اﻻ
ﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻦ ﻠﻟﺤﻛﻢ ٔواﻧﻬﻢ ﻘﺘﻟﺔ.
ٔ
) (١٥ﻤﺟﻬﻮلٔ ،اﺧﺒﺎر ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ،ص ٢٣ - ٢٢؛ ﻤﺆﻧﺲ ،ﺣﺳﻴﻦ ،ﻓﺟﺮ اﻻﻧﺪﻠﺲ،
اﻠﺷﺮﻜﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ) ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،(١٩٥٩ :ص  ١٢٢؛ اﺑﻮ دﻳﺎك،
ﺻﺎﻠﺢ ﻤﺤﻣﺪ ﻓﻴﺎض ،اﻠﻮﺠﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب ٔ
واﻻﻧﺪﻠﺲ ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻛﻴﺎﻠﻲ،
)ارﺑﺪ  ، (١٩٨٨ :ص .١٧٦ - ١٧٥
) (١٦ﻤﺆﻠﻒ ﻤﺟﻬﻮل ،اﺧﺒﺎر ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ،ص .٢٣
) (١٧اﺑﻦ اﻠﻗﻮﻃﻴﺔ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﺘﺘﺎح ،ص . ٣٩
ٔ
) (ﻻ ﻜﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ٓاﻻن إذ ﻧﺮى ٔان ٔا ﻏﻟﺐ اﻠﻗﺎدة ﻻ ﻳﺘﺼﻔﻮن ﺑﺎﻘﻞ اﻠﺼﻔﺎت اﻠﺘﻲ ﻜﺎن

ﻋﻟﻴﻬﺎ اﻠﺳﻣﺢ ٓاﻧﺬاك ،وﻫﺬا ﻳﺆدي إﻠﻰ ٔان ﺑﻨﺎء اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ﻋﻟﻰ ٔاﺴﺲ رﺧﻮة وﻏﻴﺮ
ﻤﺘﻣﺎﺴﻛﺔ.
) (١٨اﺑﻦ اﻠﻗﻮﻃﻴﺔ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﺘﺘﺎح ،ص ٣٩؛ اﻠﻌﺒﺎدي ،ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ ،اﻠﻣﺟﻣﻞ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ) ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ١٩٥٨ :م( ،ص .٥٤
) (١٩اﻠﻣﻗﺮئ ،اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺘﻟﻣﺳﺎﻧﻲ  ،ﻧﻔـ ــﺢ اﻠﻄـ ــﻴﺐ ﻤــﻦ ﻏــﺼﻦ ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ
اﻠﺮﻃﻴﺐ وذﻜﺮ وزﻳﺮﻫﺎ ﻠﺳﺎن اﻠﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻠﺨﻄﻴﺐ ،دار اﻠﻔﻛﺮ) ،ﺑﻴﺮوت :
١٩٨٦م( ٢٣٥ / ١ :؛ اﺑﻦ ٔاﺑﻲ اﻠﻔﻴﺎض ،ﻧ ف ٔاﻧﺪﻠﺳﻲ ﻤﻦ ﻜـﺘﺎب اﻠﻌﺒﺮ،
ﻤﻨﺷﻮر ﻓﻲ ﻤﺟﻟﺔ اﻠﻣﺟﻣﻊ اﻠﻌﻟﻣﻲ اﻠﻌﺮاﻘﻲ) ،ﺑﻐﺪاد١٩٨٣ :م ( ،ص ١٨٩؛ اﺑﻮ
دﻳﺎك :اﻠﻮﺠﻴﺰ ،ص .١٧٦
) (٢٠ﻤﺟﻬﻮل ،ص .٢٣
) (٢١اﺑﻦ ﻋﺬاري ،اﻠﺒﻴﺎن اﻠﻣﻐﺮب. ٢٦ / ٢ :
) (٢٢اﺑــﻦ ﻋــﺬاري ،اﻠﺒﻴﺎن اﻠﻣﻐﺮب  ٢٦ / ٢ :؛ ارﺴ ــﻼن  ،ﺸﻛــﻴﺐ  ،ﺗـﺎرﻳﺦ ﻏـﺰوات
اﻠﻌﺮب  ،دار ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺤﻴﺎة ) ،ﺑﻴﺮوت ١٩٦٦ :م(  ،ص . ٥٢
) (٢٣ﻤﺆﻠﻒ ﻤﺟﻬﻮل  ،ص  ٢٣؛ وﻳﻨﻈﺮ  :اﺑﻦ ﻋﺬاري  :اﻠﺒﻴﺎن اﻠﻣﻐﺮب . ٢٦ / ٢ :
) (٢٤اﺑــﻦ ﻋﺬاري  ،اﻠﺒﻴﺎن اﻠﻣﻐﺮب  ٢٦ / ٢ :؛ اﻠﻣﻗــﺮي  ،ﻧﻔﺢ اﻠﻄﻴﺐ  ٢٣٥ / ١ :؛
ﻤﺆﻧﺲ  ،ﻓﺟﺮ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ  ،ص  ١٢٣؛ ﻃ ــﻪ  ،ﻋﺒﺪ اﻠــﻮاﺣﺪ ذﻧﻮن  ،اﻠﻔﺘ ــﺢ
واﻻﺴﺘﻗـ ـ ـ ـ ــﺮار اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺸﻣﺎل ٔاﻓﺮﻳﻗﻴﺎ ٔ
واﻻﻧﺪﻠﺲ  ،دار اﻠﺮﺸﻴﺪ ) ،ﺑﻐﺪاد :
١٩٨٢م(  ،ص . ٢١٤
) (٢٥ﻤﺟﻬﻮل ٔ ،اﺧﺒﺎر ﻤﺟﻣﻮﻋـ ــﺔ  ،ص  ٢٤؛ ﻃﻗ ــﻮ ، Tﻤﺤﻣﺪ ﺴﻬﻴﻞ  ،اﻠﺘﺎرﻳﺦ
اﻹﺴﻼﻤﻲ  ،دار اﻠﻨﻔﺎﺋﺲ ﻠﻟﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ ) ،ﺑﻴﺮوت ٢٠٠٢ :م(  ،ص  ٢١٢؛
اﺑﻮ دﻳﺎك  ،اﻠﻮﺠﻴﺰ  ،ص . ١٧٧
) (٢٦ارﺑﻮﻧﺔ  :ﻤﻦ اﻠﻣﺪن اﻠﻣﻬﻣﺔ واﻹﺴﺘﺮاﺗﻴﺟﻴﺔ ﺑﺎﻠﻨﺳﺒﺔ ﻠﻟﻣﺳﻟﻣﻴﻦ ٔ ،ﻻﻧﻬﺎ ﻘﺎﻋﺪﺗﻬﻢ
اﻠﻣﺘﻗﺪﻤﺔ  ،وﻤﻨﻬﺎ ﺗﻨﻄﻟﻖ اﻠﺟﻴ ـﻮ  Tاﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺸﻣﺎﻻ ﻠﻨﺷﺮ اﻹﺴﻼم  ،وﻫﻲ
اﻠﺤﺪ اﻠﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ وﺑﻼد ﻓﺮﻧﺳﺎ  ،وﻫﻲ ٔاﺧﺮ اﻠﻣﺪن اﻠﺘﻲ ﺑﻗﻴﺖ ٔﺑﺎﻳﺪي
اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻠﺜﻐﻮر  ،ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺠﺖ ﻤﻦ ٔاﻳﺪي اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ ﺴﻨﺔ
)٦٣٠ﻫ ـ١٢٣٢/م( ﻤﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻤﻦ اﻠﻣﺪن ٔاﻻﻧﺪﻠﺳﻴﺔ  ،وﻫﻲ ٓاﻻ ن ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﺮﻧﺳﻴﺔ
ﺗﻗﻊ ﻋﻟﻰ ﺧﻟﻴﺞ ﻠﻴﻮن  .ﻳﻨﻈﺮ  :اﻠﺤﻣﻴﺮي  ،ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻠﻣﻨﻌﻢ  ،اﻠﺮوض
اﻠﻣﻌﻄـﺎر ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ٔاﻻﻘﻄﺎر  ،دار اﻠﻔﻛﺮ ) ،ﻠﺒﻨﺎن ١٩٨٤ :م(  ،ص  ٢٤؛
اﻠﺪوري  ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﺎس ﺧﻀﺮ  ،ﻋﺒﺪاﻠﺮﺣﻣﻦ اﻠﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ  ،دار
اﻠﺤﺮﻳﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ) ،ﺑﻐﺪاد ١٩٨٢ :م(  ،ص . ٢١١
) (٢٧ﻋﻨﺎن  ،ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺒﺪﷲ  ،دوﻠﺔ اﻹﺴﻼم ﻓﻲ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ﻤﻦ اﻠﻔﺘ ــﺢ إﻠﻰ ﺑــﺪاﻳﺔ ﻋﺼﺮ
اﻠﻨﺎﺻﺮ  ،ﻤﻄﺒﻌﺔ ﻠﺟﻨﺔ اﻠﺘﺎﻠﻴﻒ واﻠﺘﺮﺠﻣﺔ واﻠﻨﺷﺮ ) ،اﻠﻗﺎﻫــﺮة ١٩٦٠ :م( ،
ﻋﺼـ ــﺮ  ، ١ق ، ١ص  ٨١- ٨٠؛ رﻳﻨــﻮ  ،اﻠﻔﺘــﻮﺣـ ــﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ص . ٥٠
) (٢٨ﺠﻮزﻳﻒ ،اﻠﻣﺮﺠﻊ اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص  ٥٠؛ ﻃـﻪ ،اﻠﻔﺘ ـ ـ ــﺢ واﻻﺴﺘﻗﺮار ،ص  ٣٣٩؛
وات ،ﻤﻮﻧﺘﻐﻣﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺗﺮﺠﻣﺔ :ﻤﺤﻣﺪ رﺿﺎ
اﻠﻣﺼﺮي ،ﺸﺮﻜﺔ اﻠﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻠﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻠﻨﺷﺮ ) ،ﺑﻴﺮوت ١٩٩٨ :م(  ،ص. ٣٧
) (٢٩ﺧﻟﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻠﺳﺎﻤﺮاﺋﻲ ٓواﺧﺮون ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب وﺣﻀﺎرﺗﻬﻢ ﻓﻲ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ،دار
اﻠﻣﺪار اﻹﺴﻼﻤﻲ) ،ﻠﻴﺒﻴﺎ ٢٠٠٤ :م(  ،ص . ٥٢- ٥٠
)ٔ (٣٠اﺑﻮ دﻳﺎك ،اﻠﻮﺠﻴﺰ ،ص  ١٧٩؛ وات ،ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ  ،ص. ٣٧
) (٣١اﺑﻦ ﻋﺬاري ،اﻠﺒﻴﺎن اﻠﻣﻐﺮب  ٢٦ / ٢ :؛ رﻳﻨﻮ ،اﻠﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ص ٤٧
  ٥١؛ ﺸﺎﻜﺮ ،ﻤﺤﻣﻮد ،ﻤﻮﺴﻮﻋﺔ اﻠﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،دار ٔاﺴﺎﻤﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮواﻠﺘﻮزﻳﻊٔ ) ،اﻻردن ٢٠٠٢ :م( ،ص. ١٩٧
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ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺨﻟﻔﺎء  ،ط ،٢ﺗﺢ وﻓﻬﺮﺴﺔ  :ﺴﻌﻴﺪ ﻤﺤﻣﻮد ﻋﻗﻴﻞ  ،دار اﻠﺟﻴﻞ ،
)ﺑﻴﺮوت . (٢٠٠٥ ،
اﻠﻄﺒﺮي ،ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺠﺮﻳﺮ )ت٣١٠ﻫـ ٩٢٢ /م(
ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺮﺴﻞ واﻠﻣﻟ ــﻮك  ،ط ، ٤ﺗﺤﻗﻴﻖ  :ﻤﺤﻣﺪ اﺑﻮ اﻠﻔﻀﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،
دار اﻠﻣﻌﺎر ) ،اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،د  /ن( .
اﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ٔاﻻﻧﺪﻠﺳﻲ  ،اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ )ت٣٢٨ﻫـ  ٩٤٠ /م(
اﻠﻌﻗ ــﺪ اﻠﻔـ ـ ــﺮﻳﺪ  ،ﺗﺤﻗﻴﻖ  :ﻤﺤﻣﺪ ﺴﻌﻴﺪ اﻠﻌﺮﻳﺎن  ،دار اﻠﻔﻛﺮ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻠﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ ) ،ﺑﻴﺮوت  ،د .ن( .
اﺑﻦ ﻋﺬارئ ،اﺑﻮ اﻠﻌﺒﺎس اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻣﺮاﻜﺷﻲ )ت ﺑﻌﺪ ﺴﻨﺔ
٧١٢ﻫـ ١٣١٢ /م(
اﻠﺒﻴﺎن اﻠﻣﻐﺮب ﻓﻲ ٔاﺧﺒﺎر ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ واﻠﻣﻐﺮب  ،ﺗﺤﻗﻴﻖ وﻤﺮاﺠﻌﺔ  :ج .
س  .ﻜﻮﻻن وﻠﻴﻔﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺳﺎل  ،دار اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ ) ،ﺑﻴﺮوت  ١٩٨٠ ،م( .
اﺑﻦ ٔاﺑﻲ اﻠﻔﻴﺎض )ت ٧٧٩ﻫـ ١٣٧٧ /م(
ﻧ ف ٔاﻧﺪﻠﺳﻲ ﻤﻦ ﻜـﺘﺎب اﻠﻌﺒﺮ  ،ﺗﺤﻗﻴﻖ  :ﻋﺒﺪاﻠﻮاﺣﺪ ذﻧﻮن ﻃﻪ  ،ﻤﻨﺷﻮر
ﻓﻲ ﻤﺟﻟﺔ اﻠﻣﺟﻣﻊ اﻠﻌﻟﻣﻲ اﻠﻌﺮاﻘﻲ  ،ﻤﺞ ) ، ٢٣ﺑﻐﺪاد ١٩٨٣ ،م( .
اﺑﻦ ﻘﺘﻴﺒﺔ ،اﺑﻮ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻤﺳﻟﻢ اﻠﺪﻳﻨﻮري )ت٢٧٦ﻫـ ٨٨٩ /م(
اﻹﻤ ـ ـ ــﺎﻤﺔ واﻠﺳﻴ ـ ــﺎﺴﺔ )اﻠﻣﻨﺳﻮب اﻠﻴﻪ(  ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ وﻤﻄﺒﻌﺔ ﻤﺼﻄﻔﻰ اﻠﺒﺎﺑﻲ
اﻠﺤﻟﺒﻲ واوﻻدﻩ ) ،اﻠﻗ ـ ــﺎﻫﺮة  ١٩٥٧ ،م( .
اﺑﻦ اﻠﻗﻮﻃﻴﺔٔ ،اﺑﻮ ﺑﻛﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻣﺮ اﻠﻗﺮﻃﺒﻲ )ت ٣٦٧ﻫـ ٩٧٧/م(
ٔﺗﺎرﻳﺦ اﻓﺘﺘﺎح ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﷲ ٔاﻧﻴﺲ اﻠﻄﺒﺎ  ،دار اﻠﻨﺷﺮ
ﻠﻟﺟﺎﻤﻌﻴﻦ ) ،ﺑﻴﺮوت ١٩٥٨ ،م( .
اﺑﻦ ﻜـﺜﻴﺮ ،ﻋﻣﺎداﻠﺪﻳﻦ اﺑﻮ اﻠﻔﺪا اﺴﻣﺎﻋﻴﻞ )ت٧٧٣ﻫـ ١٣٧٢ /م(
اﻠﺒـ ـ ـ ــﺪاﻳﺔ واﻠﻨﻬﺎﻳﺔ  ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻣﻌﺎر ) ،ﺑﻴﺮوت ١٩٧٤ ،م( .
ﻤﺆﻠﻒ ﻤﺟﻬﻮل )ت ق ٤ﻫـ  /ق١٠م(
ٔاﺧﺒﺎر ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ وذﻜﺮ اﻤﺮاﺋﻬﺎ رﺣﻣﻬﻢ ﷲ واﻠﺤﺮوب
اﻠﻮاﻘﻌﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ،ﺗﺤﻗﻴﻖ  :ﻻﻓﻮﺗﻴﻦ ،ﻃﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻤﺟﺮﻳﻂ ﺑﻣﻄﺒﻊ
رﺑﺪﻧﻴﺮ ) ،ﻤﺪرﻳﺪ ١٨٦٧ :م( .
اﻠﻣﻗﺮي ،اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴــﻰ )ت١٠٤١ﻫـ١٦٣١/م(
ﻧﻔﺢ اﻠﻄﻴﺐ ﻤﻦ ﻏﺼــﻦ ٔاﻻﻧ ـ ــﺪﻠﺲ اﻠﺮﻃﻴﺐ وذﻜﺮ وزﻳﺮﻫﺎ ﻠﺳﺎن اﻠﺪﻳﻦ
اﺑﻦ اﻠﺨﻄﻴﺐ  ،ﺗــﺤﻗﻴﻖ :ﻳﻮﺴﻒ اﻠﺷﻴﺦ ﻤﺤﻣﺪ ٔاﻠﺒﻗﺎﻋﻲ ،دار اﻠﻔﻛﺮ،
)ﺑﻴﺮوت  ،د  /ن(.
------------------------
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

 ٔارﺴــﻼن  ،ﺸـ ــﻛﻴﺐاﻠﺤﻟﻞ اﻠﺳﻨﺪﺴﻴ ــﺔ ﻓﻲ ٔاﻻﺧﺒ ـ ــﺎر ٓ
واﻻﺛﺎر ٔاﻻﻧـ ــﺪﻠﺳﻴﺔ  ،ﻤﻨﺷﻮرات دار
ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺤﻴﺎة ) ،ﺑﻴﺮوت  ،د  /ن( .
ﺗــﺎرﻳﺦ ﻏﺰوات اﻠﻌﺮب ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺳﺎ وﺴﻮﻳﺳﺮا واﻳﻄﺎﻠﻴﺎ وﺠﺰاﺋﺮ اﻠﺒﺤﺮ
اﻠﻣﺘﻮﺴﻂ  ،دار ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺤﻴﺎة ) ،ﺑﻴﺮوت ١٩٦٦ ،م( .
 اﻠﺤﺟﻲ ،ﻋﺒﺪاﻠﺮﺣﻣﻦ ﻋﻟﻲاﻠﺘﺎرﻳﺦ ٔاﻻﻧﺪﻠﺳﻲ ﻤﻦ اﻠﻔﺘﺢ ﺣﺘﻰ ﺴﻗﻮط ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ  ٨٩٧ – ٩٢ﻫـ ٧١١ /
–  ١٤٩٢م  ،دار اﻠﻗﻟﻢ ) ،ﺑﻐﺪاد  :د  /ن( .
ٔاﻧ ـ ـ ـﺪﻠﺳﻴﺎت  ،دار اﻹرﺸﺎد ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ ) ،ﺑﻴﺮوت ،
١٩٦٩م( .
ٓ
 اﻠﺳﺎﻤﺮاﺋﻲ ،د .ﺧﻟﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ واﺧﺮونﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻠﻌــﺮب وﺣﻀ ـ ــﺎ رﺗﻬﻢ ﻓﻲ ٔاﻻ ﻧﺪﻠﺲ  ،دار اﻠﻣﺪار اﻹﺴﻼﻤﻲ ) ،ﻠﻴﺒﻴﺎ
٢٠٠٤ :م( .

 ﺸﺎﻜﺮ  ،ﻤﺤﻣﻮدﻤﻮﺴﻮﻋﺔ اﻠﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،دار ٔاﺴﺎﻤﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ ٔ ،اﻻردن ،
)ﻋﻣﺎن ٢٠٠٢ ،م( .
 اﻠﺪوري ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﺎس ﺧﻀﺮﻋﺒﺪاﻠﺮﺣﻣﻦ اﻠﺪاﺧ ــﻞ ﻓﻲ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ وﺴﻴﺎﺴﺘﻪ اﻠﺪاﺧﻟﻴﺔ واﻠﺨﺎرﺠﻴﺔ  ،دار
اﻠﺤﺮﻳﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ) ،ﺑﻐﺪاد ١٩٨٢ ،م( .
 اﻠﺪوري ،ﺗﻗﻲ اﻠﺪﻳﻦ ﻋﺎرٔ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﺮب اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ وﺣﻀﺎرﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻠﺲ  ،ﻤﻨﺷﻮرات ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻧﺎﺻﺮ ) ،ﻠﻴﺒﻴﺎ ١٩٩٧ ،م( .
 ٔاﺑﻮ دﻳﺎك ،د  .ﻤﺤﻣﺪ ﺻﺎﻠﺢٔ
اﻠﻮﺠﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب واﻻﻧﺪﻠﺲ  ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻛﻴﺎﻠﻲ ) ،ارﺑﺪ ،
١٩٨٨م( .
 رﻳﻨ ـ ـ ــﻮ  ،ﺠ ـ ـ ــﻮزﻳﻒاﻠﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺳﺎ واﻳﻄﺎﻠﻴﺎ وﺴﻮﻳﺳﺮا ﻓﻲ اﻠﻗﺮون اﻠﺜﺎﻤﻦ
واﻠﺘﺎﺴﻊ واﻠﻌﺎﺸﺮ اﻠﻣﻴﻼدي  ،ﺗﻌﺮﻳﺐ وﺗﻌﻟﻴﻖ اﻠﺤﻮاﺸﻲ وﺗﻗﺪﻳﻢ :
إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،دار اﻠﺤﺪاﺛﺔ ) ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ ١٩٨٤ ،م(.
 اﻠﺰرﻜﻟـ ـ ـ ــﻲ  ،ﺧﻴﺮاﻠﺪﻳﻦٔاﻻﻋﻼم ،ط ، ٤دار اﻠﻌﻟﻢ ﻠﻟﻣﻼﻳﻴﻦ ) ،ﺑﻴﺮوت ١٩٧٩ ،م( .
 ٔاﺑﻮ زﻳـ ــﺪون  ،ودﻳـ ـ ــﻊﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ﻤﻦ اﻠﻔﺘﺢ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺣﺘﻰ ﺴﻗﻮط اﻠﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﻘﺮﻃﺒﺔ ،
ٔاﻻﻫﻟﻴﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ ) ،ﺑﻴﺮوت ٢٠٠٥ ،م( .
 ﻃﻗـ ــﻮ  ،Tﻤﺤﻣﺪ ﺴﻬﻴﻞاﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺴﻼﻤﻲ  ،دار اﻠﻨﻔﺎﺋﺲ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ ) ،ﺑﻴﺮوت ٢٠٠٢ ،م(
.
 ﻃــﻪ  ،د .ﻋﺒﺪاﻠﻮاﺣﺪ ذﻧﻮنٔ
ٔ
اﻠﻔﺘﺢ واﻻﺴﺘﻗﺮار ﻓﻲ ﺸﻣﺎل اﻓﺮﻳﻗﻴﺎ واﻻﻧﺪﻠﺲ  ،دار اﻠﺮﺸﻴﺪ ) ،ﺑﻐﺪاد ،
١٩٨٢م(.
 اﻠﻌﺒــﺎدي  ،ﻋﺒــﺪاﻠﺤﻣﻴﺪاﻠﻣﺟﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ  ،ﺠﻣﻊ ﻤﺎدﺗﻪ وﻧﺳﻗﻬﺎ  :ﺣﻣﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻠﺷﺮﻳﻒ  ،راﺠﻌﻪ  :د .ﻤﺨﺘﺎر اﻠﻌﺒﺎدي  ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ ،
)اﻠﻗﺎﻫﺮة  ١٩٥٨ ،م( .
 ﻋﻨ ــﺎن ،ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺒﺪﷲدوﻠــﺔ اﻹﺴﻼم ﻓﻲ ٔاﻻ ﻧﺪﻠﺲ ﻤﻦ اﻠﻔﺘﺢ اﻠﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺼﺮ اﻠﻨﺎﺻﺮ  ،ﻋﺼﺮ، ١
ق ، ١ط ، ٣ﻤﻄﺒﻌﺔ ﻠﺟﻨﺔ ٔﺗﺎﻠﻴﻒ واﻠﺘﺮﺠﻣﺔ واﻠﻨﺷﺮ  ،ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺨﺎﻧﺟﻲ
) ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ١٩٦٠ ،م( .
 ﻤـﺆﻧﺲ ،ﺣﺳ ـﻴﻦٔ
ﻓﺟﺮ ٔاﻻﻧﺪﻠﺲ ،دراﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺪﻠﺲ ﻤﻦ اﻠﻔﺘﺢ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻠﻰ ﻘﻴﺎم
اﻠﺪوﻠﺔ ٔاﻻﻤﻮﻳﺔ )٧٥٦- ٧١١م(  ،اﻠﺷﺮﻜﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ ،
)اﻠﻗﺎﻫﺮة  ١٩٥٩ ،م( .
 وات ،ﻤـ ــﻮﻧﺘﻐﻣﺮيﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﺴﺒﺎﻧﻴﺎ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺗﺮﺠﻣﺔ  :ﻤﺤﻣﺪ رﺿﺎ اﻠﻣﺼﺮي  ،ﺸﺮﻜﺔ
اﻠﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻠﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻠﻨﺷﺮ ) ،ﺑﻴﺮوت  ١٩٩٨ ،م( .
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ٔاﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
اسـ ــامة عـ ــدنان ،التكـ ــوين السـ ــكاني فـ ــي إي ـ ـران القديمـ ــة-.
دوري ـ ــة ك ـ ــان التاريخي ـ ــة -.الع ـ ــدد الث ـ ــامن يوني ـ ــو .٢٠١٠
ص (www.historicalkan.co.nr). ٢٧ – ١٩

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ إﻳﺮان
ٓ
تقــع إيـران فــي القســم الجنــوبي الغربــي مــن قــارة اســيا وتعــد هضــبتها
مـ ــن الوجهـ ــة الطبيعيـ ــة وحـ ــدة طبيعيـ ــة واحـ ــدة).(١وتقـ ــع هضـ ــبة إي ـ ـران
الش ــبيهة بالمثل ــث ب ــين منخفض ــين طبيعي ــين هم ــا بح ــر ق ــزوين ش ـ ً
ـماال
والخليج العربـي جنوب ًـا وهـي عموم ًـا محصـورة بـين وادي نهـر السـند ش ً
ـرقا
ٔ ٔ
ووادي دجلــة غربـ ًـا)(٢وتكــون النســبة الكبــرى منهــا هضــبة)،(٣امــا االج ـزاء
ٔ
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرقية م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الهض ـ ـ ـ ـ ـ ــبة فتؤل ـ ـ ـ ـ ـ ــف إقليم ـ ـ ـ ـ ـ ــي افغانس ـ ـ ـ ـ ـ ــتان
ٓ
ٓ
وبلوجســتان)(٤وتشــكل إي ـران حلقــة الوصــل بــين اســيا الوســطى واســيا
ٓ
الغربي ـ ــة،كما إنه ـ ــا بمثاب ـ ــة جس ـ ــر إل ـ ــى اس ـ ــيا الص ـ ــغرى ث ـ ــم إل ـ ــى ق ـ ــارة
ٔاوربــا)(٥وتكــاد تكــون محاطــة مــن كــل جهاتهــا بالسالســل الجبليــة فشـ ً
ـماال
تق ــع جب ــال ك ــيالن ومازن ــدران الموازي ــة لش ــواطئ بح ــر قـ ـزوين الجنوبي ــة
ٔ
المتسلس ــلة نح ــو جب ــال هن ــدكوش ويح ــدها غرب ـ ًـا جب ــال ارميني ــا وجب ــال
ٔاذربيج ــان وكردس ــتان والبختياري ــة ويح ــدها ش ـ ً
ـرقا جب ــال خراس ــان ونه ــر
ٔ
االندوس ومن الجنوب يحدها الجبال الموازية للبحر العربي).(٦
تش ـ ــكل جب ـ ــال خراس ـ ــان وامت ـ ــدادها خراس ـ ــان وبلوجس ـ ــتان الح ـ ــد
الجغراف ـ ــي لهض ـ ــبة إي ـ ـران وتش ـ ــكل سلس ـ ــلة جب ـ ــال زاك ـ ــروس المتص ـ ــلة
بطــوروس الفاصــل الغربــي بــين إي ـران وبــين بــالد وادي الرافــدين.وعلــى
الرغم من كون إيران محاطة مـن جميـع جهاتهـا بسالسـل جبليـة متفاوتـة
االرتفـ ــاع،لكن هـ ــذه الحـ ــواجز الجغرافيـ ــة للهضـ ــبة لـ ــم تشـ ــكل حـ ــواجز
ٔ
ٔ
ٔ
طبيعيـ ــة امـ ــام انتقـ ــال الشـ ــعوب والقبائـ ــل واالفراد،كمـ ــا انهـ ــا تتض ـ ــمن
ٓ
مجموعــة مــن المم ـرات وبعضــها ذو شــهرة تاريخيــة كبوابــة اســيا ،تســمح
باالتصـ ــاالت بـ ــين داخـ ــل الهضـ ــبة وبـ ــين المنـ ــاطق المجـ ــاورة ممـ ــا وراء
السالسل الجبلية).(٧يوجد في بالد إيران مجموعة من السالسل الجبلية
ٔ
التي ترتفع حول صحراء كبرى هي )دشـتي لـوط() (٨واهـم هـذه السالسـل
هي:
.١ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺒﺎل زاﻛﺮوس:
تسمية زاكـروس هـي التسـمية العامـة للسلسـلة الجبليـة التـي تنفصـل
عــن طــوروس وتعــرف هــذه السلســلة بعــدة مســميات،فهي تعــرف بجبــال
ٔ
ٔ
ٔ
كردســتان وبعــض اقســامها تســمى لورســتان واقســام اخــرى تعــرف باســم
بختياري).(٩وتعرف هذه السلسلة بـ )السلسلة الغربية().(١٠ويكـون اتجـاه
سلسلة جبال زاكـروس شـمالي غربـي إلـى جنـوبي شـرقي،وطول السلسـلة
ـيال وعرض ـ ــها ) (١٢٠م ـ ـ ً
) (٦٢٠م ـ ـ ً
ـيال ويتـ ـ ـراوح ارتفاعه ـ ــا ب ـ ــين )(٣٢٨٠
و) (٥٥٧٠ويخترقه ـ ــا ع ـ ــدة ٔاودي ـ ــة طوله ـ ــا يت ـ ـراوح ب ـ ــين ) (٦٠-٣٠م ـ ـ ً
ـيال
وعرض ــها ب ــين ) (١٢-٦م ـ ً
ـيال) .(١١وجب ــال زاك ــروس ش ــاهقة االرتف ــاع).(١٢
ويتجــه مــن السلســلة الوســطى لجبــال زاكــروس ذراع نحــو وادي الرافــدين
ٔ
باتجــاه جبــال حمــرين االمــر الــذي شــكل نقطــة ضــغط طبيعيــة وتاريخيــة
مــؤثرة علــى نهــر دجلــة جعلــه يقتــرب مــن الف ـرات عنــد بغــداد)(١٣وتصــبح
ٔ
المسافة بين النهرين ال تتجاوز اكـثر من ) (١٤)(٢٥-٢٠ميل.
ٔ
لق ــد ش ــكلت سلس ــلة جب ــال زاك ــروس نقط ــة االرتب ــاط ب ــين ارميني ــة
ٔ
واالناضول وبين منطقة قزوين وسـهول عـيالم)(١٥وتمثـل جبـال زاكـروس
الحـ ـ ـ ـ ــدود الجغرافيـ ـ ـ ـ ــة الفاصـ ـ ـ ـ ــلة بـ ـ ـ ـ ــين هضـ ـ ـ ـ ــبة إي ـ ـ ـ ـ ـران وبـ ـ ـ ـ ــين وادي
الرافــدين).(١٦تـرتبط بــالد وادي الرافــدين بــبالد إي ـران عــن طريــق مم ـرات
ٔ
جبلي ــة م ــن جب ــال زاك ــروس ويق ــع اول تل ــك الممـ ـرات ف ــي راي ــات ق ــرب
راوندوز والثاني في حلبجة إلى الجنـوب الشـرقي مـن السـليمانية والثالـث
ٔ
فــي خــانقين .وتــؤدي مم ـرات رايــات وحلبجــة إلــى ســواحل بحيــرة اورميــا
ٔواذربيجــانٔ .امــا طريــق خــانقين فإنــه يتجــه نحــو كرمنشــاه وهمــدان وصـ ً
ـوال
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إلــى الهضــبة اإليرانيــة.وثمــة ممــر رابــع وهــو يســير بمحــاذاة جبــال زاكــروس
من مدينة الدير )تلول العقر قرب بدرة( لتصل إلى مدينة سوسة عاصـمة
ٔ
عــيالم).(١٧وفــي اقصــى شــمال سلســلة جبــال زاكــروس تقــوم بحيــرة )وان(
ٔ
ٔ
وهــي منطقــة اقــوام االورارتــو التــي تمتــد اليــوم فــي شــرق تركيا،حيــث تفــرغ
ٔ
بع ــض االنه ــار المنح ــدرة م ــن زاك ــروس ص ــوب الش ــمال مياهه ــا ف ــي ه ــذه
ٔ
البحيــرة وفــي شــرق سلســلة جبــال زاكــروس تقــع بحيــرة اورميــا التــي تتلقــى
ٔ
بــدورها الميــاه المنحــدرة صــوب الشــرق مــن جبــال زاكــروس.وتاخــذ جبــال
ٔ
زاكــروس جنــوب اورميــا بالضــيق وقلــة االرتفــاع حتــى تتالشــى عنــد نقطــة
ٔ
بــدرة -جصــان علــى الحــدود العراقيــة اإليرانيــة حيــث تبــدا بعــدها ســهول
سوسيانة الشهيرة).(١٨
.٢ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز:
تق ـ ـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ـ ــي الج ـ ـ ـ ـ ــزء الش ـ ـ ـ ـ ــمالي م ـ ـ ـ ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ـران ويبل ـ ـ ـ ـ ــغ ارتفاعه ـ ـ ـ ـ ــا
ٔ
ٔ
)(١٩٠٠٠قــدم)(١٩وتعــرف فــي اغلــب االحيــان باســم السلســلة الشــمالية
ٓ
)(٢٠
وتعــرف فــي المصــادر االشــورية باســم ديماونــد .ويتــاخم هــذه السلســلة
بحــر قــزوين فــي ســواحله الجنوبيــة)،(٢١وإن محــاذاة هــذه السلســة لبحــر
ٔ
قزوين جعلته يحصر بينـه وبـين السـاحل منطقـة سـاحلية تعـد مـن اشـهر
المن ــاطق الخصـ ــبة فـ ــي إي ـ ـران.وتمت ــد السلسـ ــلة الجبليـ ــة غربـ ـ ًـا لتحـ ــاذي
ٔ
ٔ
ٔ
اذربيجان الذي تقـع داخلـه بحيـرة اورميـا).(٢٢امـا االمتـداد الشـرقي لجبـال
البـ ـ ــرز فيعـ ـ ــرف بجبـ ـ ــال خراسـ ـ ــان وهـ ـ ــي جبـ ـ ــال قليلـ ـ ــة االرتفـ ـ ــاع سـ ـ ــهلة
العب ــور.والسلس ــلة بجانبيه ــا الغرب ــي والش ــرقي تع ــد م ــن مراك ــز االس ــتقرار
الكـثيفة.وإلى الجنوب مـن السلسـلة الشـرقية يقـع نطـاق جبـال هنـدكوش
ٔ
ال ــذي يق ــع ف ــي ض ــمنها إقليم ــا افغانس ــتان وبلوجستان،سلس ــلة جب ــال
ٔ
هنــدكوش وعرة،مرتفعــة،وفيها ممـرات تــربط تركســتان الصــينية باواســط
ٓ
السيا من جهة وإيران والهند من جهة ثانية).(٢٣عبر جبـال هنـدكوش يمـر
ٔ
طريــق الحريــر الشــهير كــذلك تعــد وديــان االنهــار التــي تختــرق المنطقــة
طــرق مواصــالت جيــدة فــي نطــاق هنــدكوش م ــا بــين إي ـران وكابلســتان.
ٔ
لـ ــذلك اصـ ــبحت مم ـ ـرات بـ ــوالن فـ ــي بلوجسـ ــتان وخيبـ ــر فـ ــي كابلسـ ــتان
ٔ
ٔ
ومجموعة ممرات اخرى فـي نطـاق هنـدكوش فـي حيـز افغانسـتان وسـائط
ٓ
ٔ
عبور رئيسـية صـوب الهنـد واواسـط اسـيا والصـين كمـا ربطـت مـن ناحيـة
ٓ
ٔ
اخرى المناطق المذكورة في غربي اسيا).(٢٤
.٣ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺒﺎل ﻣﻜﺮان:
ٔ
وهي السلسلة الجنوبية من جبـال إيـران وتضـم ممـرين االول يـؤدي
إلى منطقة بندر عباس عند خليج عمان والثاني يقود إلى بلوجستان).(٢٥
فضـ ًـال عــن السالســل الجبليــة العاليــة فيوجــد فــي هضــبة إي ـران نــوع
ٓ
ٔ
اخر من التضاريس المتمثلة بالصحارى الكبرى.وابرز هذه الصحاري هـي
صحراء دشتي كافر وجنوبها دشتي لوط).(٢٦وتقع هذه الصحاري في مركز
ٓ
ٔ
الهضــبة).(٢٧امــا مجموعــة السالســل الجبليــة االنفــة الــذكر هــي التــي تحــيط
بالهضبة التي تضم هذه الصحاري القاحلة الشـديدة التطـرف فـي درجـات
حرارتها،ولــذلك فهــي بمثابــة حــواجز طبيعيــة بــين جوانــب هضــبة إي ـران
ٔ
ٔ
وتعــد مــن اشــد صــحاري العــالم جفافـ ًـا وملوحــة حتــى عــدها بعضــهم اشــد
يٓ
جفافـ ًـا مــن صــحار اســيا الوســطى مثــل صــحراء كــوبي.وتنعــدم فــي هــذه
الص ـ ـ ـ ــحاري ك ـ ـ ـ ــل مالم ـ ـ ـ ــح الحي ـ ـ ـ ــاة وبالت ـ ـ ـ ــالي يتع ـ ـ ـ ــذر عل ـ ـ ـ ــى اإلنس ـ ـ ـ ــان
اجتيازها).(٢٨وسميت هذه الصحاري في المصـادر العربيـة البلدانيـة فيمـا
بعد باسم مفازه يزد).(٢٩
إن ه ـ ــذه البيئ ـ ــة الص ـ ــعبة جعل ـ ــت اإلنس ـ ــان م ـ ــن الق ـ ــدم يس ـ ــتوطن
ٔ
المن ـ ــاطق الس ـ ــهلية والودي ـ ــان الخص ـ ــبة والواح ـ ــات وم ـ ــن اب ـ ــرز من ـ ــاطق
اس ــتيطان اإلنس ــان ف ــي إي ـ ـران ه ــي الس ــهول الجنوبي ــة لجب ــال زاك ــروس

ٔ
الواقع ــة ف ــي الج ــزء الجن ــوبي الغرب ــي م ــن إيـ ـران وه ــي منطق ــة سوس ــة او
شوشة التي عرفـت تاريخيـا بـبالد عـيالم .وتبلـغ مسـاحة السـهل العيالمـي
حوالي ٢٤,٠٠٠كم)،(٣٠ويعد من الناحية الجغرافية والحضارية امت ً
ـدادا
ٔ
ٔ ٔ
لس ــهل وادي الراف ــدين االس ــفل).(٣١وق ــد اك ــد االس ــتاذ المتخص ــص ف ــي
ً
عصور ما قبل لتاريخ كوردن تشايـلد ارتباط سـهول عيــالم حضـاريا بـبالد
ٔ
بابل منذ اقدم العصور)،(٣٢فهـي ال تبعـد عـن مـواطن الحضـارة السـومرية
إال ببضع كيلومترات.
يختـرق الســهل العيالمـي مــن الشـمال إلــى الجنـوب وبصــورة متوازيــة
ٓ
ٔ
تقريبـ ًـا ثالثــة انهــار هــي الكرخــة الــذي عــرف فــي المصــادر االشــورية باســم
ً
))(Uqnuالــالزورد( الــذي اشــتهر قــديما بنقــاوة مياهــه وعــذوبتها،ثم نهــر
ٔ
)ال ــدز( ونه ــر )الك ــارون().(٣٣وع ــرف ه ــذا الموق ــع ف ــي المص ــادر المت ــاخرة
ٔ ٔ
لتاريخ إيران السيما المصادر العربية باسم االحواز او خوزستان).(٣٤
إن منطقــة سوســة فــي كـثيــر مــن خصائصــها ومناخهــا لتشــبه القســم
الجن ــوبي ل ــبالد وادي الراف ــدين،إذ يـ ـرتبط به ــا م ــن خ ــالل المس ــطحات
ٔ
لمائيــة )اهــوار الحــويزة( التــي تمتــد غربـ ًـا لتحــاذي نهــر دجلــة فــي بعــض
ٔ
ٔ
اقســامه عنــد محافظــة ميســان حاليـ ًـا حيــث تســتطيع ادنــى وســائط النقــل
ٓ
الشائعة في المنطقة وهي المشاحيف االنتقال من مكان إلى اخـر بحريـة
ٔ
ٔ
ٔ
كاملــة.كمــا ان الشــقة االرضــية بــين منطقــة البصــرة وبــين ســهول االحــواز
)عــيالم( تمــنح الحريــة التامــة لالتصــاالت بــين الجــانبين.وتطــل ســهول
ٔ
ٔ
ٔ
االحواز على االقسام الشـمالية الشـرقية لـراس الخلـيج العربـي ويصـل نهـر
ٔ
ٔ
الكارون الذي يقدم من اواسط هـذه السـهول إلـى مسـافة قريبـة مـن راس
الخليج العربي حيث يصب اليوم في شط العرب جنوب البصرة بمسـافة
قليلة).(٣٥
ومــن المــدن المهمــة الت ـي اشــتهرت فــي تــاريخ إي ـران مدينــة سوســة
وإقليم فارس هو اإلقلـيم الـذي عـرف عنـد كـتـاب اإلغريـق باسـم )(Persis
ٔ
ٔ
ويعتقد استاذ )لسترنج( ان كلمة ) (Persiaمشـتقة مـن الكلمـة اليونانيـة
ٔ
).(٣٦)(Persisإال ان ذل ــك غي ــر ص ــحيح فق ــد وردت كلم ــة ) (Parsuaف ــي
ٓ
المصــادر االشــورية قبــل المصــادر اإلغريقيــة بحــدود خمســة قــرون كم ــا
سنرى ال ً
حقا.
يشرف إقليم فارس على ساحل الخليج العربي،ويغلـب علـى اإلقلـيم
طبيعــة المنطقــة الجبليــة ومنهــا سلســلة تحــاذي ســاحل الخلــيج العربــي
وتمنح حرية االنتقال بين طرق المواصالت البحرية وبين داخليـة إقلـيم
فــارس إال مــن خــالل ثغ ـرات طبيعيــة قامــت عنــدها مراكــز مــوانئ رئيســية
ٓ
ٔ
اهمهــا بنــدر عبــاس الــذي يقــع عنــد مضــيق هرمــز واالخــر بوشــهر ويقــع عنــد
ٔ
االقســام الشــمالية للخلــيج العربي،وشــهد اإلقلــيم عــدة مــدن مهمــة قديمــة
ٔ
منها بزركـادة وبرسـيبولس واصـطخر،وحديثة منهـا يـزد وكرمـان واصـفهان
ٔ
وبوشـهر وبنــدر عبــاس واإلقلــيم بصــورة عامـة قليــل االمطــار شــديد الحـرارة
ٔ
نسـ ـ ً
ـبيا).(٣٧وإن ابـ ــرز العـ ــوارض الطبيعيـ ــة فـ ــي إقلـ ــيم فـ ــارس هـ ــي بحيـ ــرة
بختيكان الكبيرة وماؤها الملح).(٣٨
ٔ
ومــن المــدن المهمــة فــي إي ـران ايضـ ًـا مدينــة همــدان وتبريــز شــمالها
ومدينة همدان هي هكمتانا في الكـتابات االخمينية وذكرت فـي المصـادر
ٔ
اإلغريقية اكبتانـا وسـميت فـي المصـادر العربيـة همـدان مـن ضـمن إقلـيم
الجبــال).(٣٩وإقلــيم همــدان هــو عاصــمة دولــة ميــديا التــي قامــت فــي إيـران
ٔ
ٔ
فــي القــرن الســابع قبــل المــيالد).(٤٠امــا شــرق إقلــيم فــارس فيــاتي إقلــيم
ٔ
ٔ
كرمـان وهــو اقــل مـن إقلــيم فــارس فـي الخصــوبة وذلــك لخلـوه مــن االنهــار
ٓ ٔ
ً
تقريبا ولوقوعه على صـحراء إيـران الكبـرى،االن اشـهر الظـواهر الطبيعيـة
هــي هضــبة إي ـران العاليــة الواقعــة فــي وســط إي ـران التــي تكــون الصــحراء
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ٔ
الكب ــرى وه ــي ص ــحراء مقف ــرة مترامي ــة االط ـراف وف ــي ه ــذه المف ــازة توج ــد
ٔ
بعـ ــض الواحـ ــات القليلـ ــة وتغطـ ــي االمـ ــالح رقعـ ــة واسـ ــعة مـ ــن سـ ــطحها
ٔ
المحدب).(٤١اما إقليم مكران فهو يتاخم الهند من الجهة الشرقية ويرتقـي
ٔ
المرتفع ــات المش ــرفة عل ــى وادي االن ــدس ال ــذي يس ــمى قس ــم من ــه الي ــوم
ٔ
سجستان).(٤٢ومن االقاليم المهمة التي اسـتوطنها اإلنسـان اإلقلـيم الـذي
ٔ
يقــع بــين جبــال البــرز وبحــر قــزوين ويعــد مــن اخصــب منــاطق إيـران.وفــي
شمالي طهران الحديثة تقع مدينة مرو القديمة).(٤٣
فضـ ًـال عــن ذلــك يوجــد عــدد كبيــر مــن المــدن التاريخيــة التــي قامــت
علــى الســفوح الجبليــة فــي ٔاالراضــي الســهلية منهــا قــزوين وطه ـران والــري
ٔ
وهراة حيث تعتمد في حياتها على ميـاه االمطـار المتسـاقطة إلـى زاكـروس
والب ــرز)ٔ .(٤٤ام ــا ٔاذربيج ــان اإليراني ــة فتق ــع عنــد نهايــة امت ــداد جبــال الب ــرز
الغربي ــة،حيث تش ــهد المنطق ــة كـثاف ــة س ــكانية عالي ــة بس ــبب خيراته ــا
ٔ
ٔ
الزراعيــة وخصــوبة اراضــيها وتقــع فــي هــذا اإلقلــيم بحيــرة اورميــا المالحــة.
ٔ
ويتيح هذا اإلقليم حريـة الحركـة فـي كافـة االتجاهـات وتتصـل باذربيجـان
ٔ
ع ــن طري ــق الش ــمال بارميني ــة وع ــن طري ــق الغ ــرب م ــن خ ــالل منطق ــة
ٔ
ٔ
ارضروم ببالد االناضول).(٤٥
ٔ
شتاء وحار جـاف ص ً
مناخ إيران ً
بارد،اي ٔانه بارد ً
ـيفا مـع
عموما مناخ
وجــود بعــض المنــاطق الممطــرة عنــد ســواحل بحــر قــزوين وجبــال البــرز
ٔ
حيث تكـون كميـة االمطـار السـنوية السـاقطة غزيـرة وجيـدة التوزيـع علـى
م ــدار الس ــنة بينم ــا تتمت ــع س ــواحل إيـ ـران القريب ــة م ــن الخل ــيج العرب ــي
ٔ
بمناخه ـ ــا الح ـ ــار الرط ـ ــب وتعرض ـ ــها احيان ـ ــا لهب ـ ــوب الري ـ ــاح الموس ـ ــمية
ٔ
ٔ
)(٤٦وبســبب منــاخ إي ـران المتســم بقلــة االمطــار اصــبح النبــات الطبيعــي
مح ـ ـ ً
ـدودا فـ ــي انتشـ ــاره ومـ ــع ذلـ ــك ثمـ ــة بعـ ــض الغابـ ــات فـ ــي كردسـ ــتان
ٔ
ولورستان كما توجد كـثيـر مـن المراعـي الجبليـة فـي اذربيجـان وكردسـتان
ٔ
ٔ
وف ــارس الش ــمالية،حيث تك ــون اش ــجارها م ــن ن ــوع االش ــجار النفض ــية
الكـثيفة مثل البلوط والدردار).(٤٧
اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ إﻳﺮان
ٔ
لقــد عــاش اإلنســان فــي بــالد إي ـران منــذ اقــدم العصــور،وكان معظــم
ٔ
الســكان قــد اختلطــوا مــن اجنــاس متعــددة حتــى غــدا مــن الصــعب تمييــز
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اصــولهم االولــى.غيــر ان التنقيبــات االثاريــة والمصــادر المدونــة اســهمت
ً
كـثي ـرا فــي تزويــدنا بمعلومــات كـثيــرة عــن اإلنســان الــذي اســتوطن إي ـران
ٔ ٔ
ومن ابرز االقوام التي سكنت إيران:
.١اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮن اﻷواﺋﻞٔ :
ٔ
يمكــن إطــالق تســمية المســتوطنون االوائــل علــى اولئــك المجموعــة
ٔ
م ــن البش ــر ال ــذي اس ــتوطنوا إيـ ـران م ــن اق ــدم الفت ـرات ف ــي تاريخه ــا من ــذ
العصر الحجري القديم،إذ عاش إنسان هذا العصـر فـي المالجـئ الجبليـة
ٔ
فــي إيران،وكــان إنســان همجيـ ًـا اعتمــد فــي حياتــه علــى جمــع القــوت عــن
طريق التقاط الجذور والنباتات البريـة.وقـد عثـر إلنسـان هـذا العصـر علـى
بقايــا فــي كهــف تنكــي بابــدا فــي جبــال بختيــاري إلــى الشــمال الشــرقي مــن
شوش ــتر ويع ــود عم ــر اإلنس ــان ال ــذي ع ــاش ف ــي ه ــذا العص ــر إل ــى نح ــو
) (١٠٠,٠٠٠سنة مضـت).(٤٨كمـا عثـر علـى بقايـا إنسـان العصـر الحجـري
ٔ
الق ــديم ف ــي كه ــف بهس ــتون وكه ــف تامتام ــا )ق ــرب بحي ــرة اورمي ــا( وكه ــف
كاماربنـد )كهـف بيليـت( المشـرف علـى بحـر قـزوين).(٤٩لقـد كانـت معظــم
ٔ
ٔ
ادوات ه ـ ــذا اإلنس ـ ــان تخ ـ ــص الص ـ ــيد ومص ـ ــنوعة م ـ ــن احج ـ ــار الص ـ ــوان
ٔ
ٔ
والعظام).(٥٠وقد شهد الشرق االدنى القديم في حدود اال لف الثامن قبل
الميالد،التحول االقتصـادي الخطيـر فـي العـالم القـديم إال وهـو اكـتشـاف

الزراعــة وتــدجين الحيــوان وقــد عــرف هــذا التحــول باســم العصــر الحجــري
ٔ
الحديث،ويح ــدد االس ــتاذ س ــاكز إن ه ــذا االنق ــالب ح ــدث ف ــي المنطق ــة
ٔ
الواقعـ ــة مـ ــن فلسـ ــطين حتـ ــى سلسـ ــلة جبـ ــال زاكـ ــروس)(٥١وقـ ــد ابانـ ــت
التحريــات االثاريــة الشــيء الكـثيــر عــن بقايــا هــذا اإلنســان فــي عــدة مواقــع
منهـ ـ ــا تبـ ـ ــة سـ ـ ــيالك) (٥٢كـ ـ ــذلك فـ ـ ــي مواقـ ـ ــع بـ ـ ــاكون وتبـ ـ ــة ه ـ ـ ـزار وتبـ ـ ــة
ٔ
كيــان).(٥٣وخــالل اال لــف الربــع قبــل المــيالد ازدهــرت مواقــع مهمــة تعــود
ٔ
للعصــر الحج ــري المع ــدني ،والس ــيما ف ــي سوســة ومــن اب ــرز مي ـزات ه ــذا
ٔ
العصـر التـاثيرات الواضـحة العراقيـة علـى إيـران ف ــي عص ــر العبي ــد،وعصر
ٔ
ً
الوركاء،وعصر جمدة نصر واصبح زحم الحضارة العراقية
واضحا).(٥٤
.٢اﻟﻌﻴﻼﻣﻴﻮن:
ســمي العيالميــون مــن قبــل البــاحثين بهــذا االســم نســبة إلــى بالدهــم
المسماة بالد عيالم الواقعة في السهول الجنوبية الشرقية من إيران وهو
ٔ
امتداد لسـهول العـراق الطمويـة الجنوبيـة).(٥٥لقـد عـرف اسـم هـذا اإلقلـيم
ٔ
ف ــي المص ــادر العراقي ــة القديم ــة الول م ــرة ف ــي وث ــائق مل ــوك ب ــالد وادي
الرافــدين)(٥٦وعــرف هــذا اإلقلــيم فــي المصــادر الســومرية باســم )(NIM
ٔ
ٔ ٔ
الــذي يعنــي النجــد او االرض المرتفعــة وســمي فــي المصــادر اال كديــة باســم
ٔ
ٔ
)ايالمتــو( فــي حــين اطلــق العيالميــون علــى انفســهم اسـ ًـما يختلــف تمامـ ًـا
عن ذلك،إذ ذكر في المصادر المسـمارية العيالميـة بهيئـة خـابرتي )Ha-
 (pir-tiويجــوز ق ـراءة العالمــة الوســطى بهيئــة ) (Tamفتصــبح خاتــامتي
ٔ
).(٥٧)(Ha-tam-tiويــرد االســم فــي التــوراة بهيئــة عــيالم).(٥٨امــا المصــادر
ٔ
ٔ
الفارس ـ ــية المت ـ ــاخرة في ـ ــرد اإلقل ـ ــيم بهيئ ـ ــة ) (Uvajaاو) (Huvajaومن ـ ــه
ٔ
ٔ
الكلم ــة العربي ــة خ ــوز او خ ــوزي وح ــويزة اي إقل ــيم خوزس ــتان.ف ــي ح ــين
ذكرتــه المصــادر الكالســيكية باســم عاصــمته سوســيانة).(٥٩ال نعــرف ٔامــوراً
ٔ
ٔ
مؤكــدة عــن اصــل العيالميــين وجــل مــا يمكــن قولــه بهــذا الصــدد انهــم لــم
ٓ
ٔ
ٔ
يكونــوا مــن االقــوام االريــة ولعــل اصــلهم مــن المنطقــة الجبليــة مــن جبــال
زاكروس وهي منطقة تتاخم سهول عيالم في الشمال الشرقي وكذلك فـي
س ــهول وادي الراف ــدين).(٦٠لق ــد ذك ــر العيالمي ــون ف ــي المص ــادر العراقي ــة
القديمــة منــذ عصــر فجــر الســالالت فــي إثباتــات الملــوك الســومرية وحتــى
عهـ ــد الدولـ ــة البابليـ ــة الحديثـ ــة ) ٥٣٩-٦٢٧ق.م( فـ ــي نصـ ــوص الملـ ــك
نبوخذنصر الثاني عندما هاجمهما سنة ٥٩٥ق.م).(٦١
.٣اﻟﻠﻮﻟﻮﺑﻮ ٔواﻟﻜﻮﺗﻴﻮن:
اللولوبو مـن االقـوام الجبليـة المسـتوطنة فـي جبـال زاكـروس ويحتـل
إقلــيم اللولوبــو الطريــق المــؤدي مــن بغــداد إلــى كرمنشــاه ثــم إلــى همــدان
وطه ـران)(٦٢وقــد وصــل اللولوبــو فــي تحركــاتهم إلــى ســهل شــهرزور قــرب
السليمانية).(٦٣ونعـرف عن قدم العالقات مـع هـؤالء اللولوبـو إذ هـاجمهم
ٔ
سرجـ ــون االكدي،كـ ــما تـ ــوغل حفي ــده المل ــك نـ ـرام س ــين ف ــي اراض ــيهم
ٔ
ٔ
وانتصــر علــيهم واقــام منحوتــة كبيــرة نحتــت علــى الصــخر فــي اعــالي جبــال
ٔ
قــرة داغ عنــد ممــر دربنــدي كــاور).(٦٤ونعــرف مــن إحــدى الكـتابــات اســم
ملك من ملوك اللولوبو يدعى انوبانيني ) (anu baninniال ــذي تحـدثت
ٔ
ٔ
عــن اســطورة متــاخرة وتقــول عنــه ســوط الــبالد وك ــان م ــن الق ــوة بحيــث
ٔ
ٔ
تمكـن مـن ان يقيـم مسلة نصر باسمه،غير ان حقيقة كـتابة تلك المسلة
ٔ
بالل ـ ـ ــغة االكديـ ـ ــة ي ـ ـ ــؤكد انتشـ ـ ــار تاثي ـ ـ ــر الحضـ ـ ــارة االكديـ ـ ــة حتـ ـ ــى بـ ـ ــين
ٔ
اع ــدائها).(٦٥ال نع ــرف الكـثي ــر ع ــن اللولوب ــو بع ــد فت ــرة الحك ــم اال ك ــدي إال
ٔ
ٔ
بعــض اإلشــارات إذ نعــرف ان نبــو خــذ نصــر االول هــاجم قبائــل اللولوبــو
ي ٔ ٔ
في منطقة قرة داغ).(٦٦ويخبرنا الملك ادد-نيرار االول بانه دحـر جمـوع
ٔ
ٔ
اللولوب ـ ــو).(٦٧كم ـ ــا اخبرن ـ ــا ت ـ ــوكلتي-نينورت ـ ــا الث ـ ــاني بان ـ ــه ه ـ ــاجم مواق ـ ــع
اللولوبو).(٦٨
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ٔ
ام ــا الكوتيـ ــون فق ــد سكنـ ــوا جن ــوب مواطـ ــن اللولوب ــو وق ــد تمرك ــزوا م ــن
مناطق همدان ومـا جاورهـا مــن المناطــق وســط جبــال زاكـروس) (٦٩وقــد
ذك ــر الكوتيــون فــي المصــادر المســمارية إلــى جانــب اللولوبــو) .(٧٠وكــان
الكوتيــون مــن ضــمن اللــذين دحــرهم نـرام ســين فــي هجومــه الشــهير علــى
اللولوبو).(٧١
ويع ـ ــود انهيـ ــار اإلمبراطوري ـ ــة االكديـ ــة ف ـ ــي ح ـ ــدود ٢٢٣٠ق.م إلـ ــى
ٓ
هجماتهم العنيفة).(٧٢وخـالل العـهد االشوري الوسـيط نعــرف مـن الملـك
ٔ
ٔ
ارك  -دي ــن – ايل ــي قـ ــد هاجـ ــم م ــواطنهم)،(٧٣كم ــا هاج ـ ــم المـ ــلك ادد-
ٔ ٔ
ني ـ ـراري االول اثن ـ ــاء عملي ـ ــاته العس ــكرية ض ـ ــد اللولوب ــو).(٧٤وق ـ ــد تمك ــن
ٔ
الملــك شلمنصــر االول مــن إخضــاع بــالد الكــوتيين).(٧٥ويــرد فــي مــدونات
ٔ
تـ ـ ـ ـ ــوكلتي–نينورتـ ـ ـ ـ ــا االول باسـ ـ ـ ـ ــم ) (Uqumeniوإن ـ ـ ـ ـ ــه تمك ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ــن
ٓ
ٔ
إخضاعهم)(٧٦كما هـاجم الملـك اشـور-ريـش-ايشـي الكـوتيين).(٧٧ويخبرنـا
ٔ ٔ
الملك ادد-نيراري الثاني بانه اخضع الكوتيين لسلطته).(٧٨
.٤اﻟﻜﺎﺷﻴﻮن:
ٔ
ينتمي الكاشيون إلى مجموعـة االقـوام التـي عرفـت فـي التـاريخ باسـم
ٔ
ٔ
ٔ
االقوام الهندية-االوربيـة الـذين غـادروا مـوطنهم االصـلي فيمـا وراء القوقـاز
ٔ
ٔ
متجهــة نحــو منطقــة الشــرق االدنــى القــديم ).(٧٩وقــد بــدات بــوادر خطــرهم
)ٔ (٨٠
منــذ القــرن الثــامن عشــر قبــل المــيالد .امــا كلمــة كاشــيون فــال نعــرف
ٔ
ٔ
مصدرها بالضبط وربما ان تسمية هـذه المجموعـة بهـذا االسـم فتـاتي مـن
ٔ
الكلمة البابلية كاشو والتي تعني البـاس والقـوة وربمـا تكـون هـذه الكلمـة
ٔ
ٔ
مــاخوذة مــن اســم إلههــم القــومي الــذي يعــرف بــنفس االســم).(٨١اســتوطن
ٔ
ٔ
الكاشــيون بــادئ االمــر فــي الجــزء االوســط مــن سلســلة جبــال زاكــروس
ال ــذي يع ــرف ح ـ ً
ـديثا باس ــم )لورس ــتان( الواق ــع جن ــوب هم ــدان).(٨٢وك ــان
ٔ
يجــاورهم مــن جهــة الشــمال اقــوام الكوتيــون واللولوبيــون).(٨٣وال نمتلــك
ٔ
معلومات كـثيـرة عـن تنظـيمهم السياسـي غيـر انهـم لـم يقومـوا بـدور فاعـل
ٔ
فـ ــي منـ ــاطق الشـ ــرق االدنـ ــى حتـ ــى منتصـ ــف القـ ــرن الثـ ــامن عشـ ــر قبـ ــل
ٔ
المــيالد).(٨٤وقــد اخــذوا يزحفــون بالتــدريج نحــو الع ـراق ســالكين طريــق
ٔ
ٔ
وادي دجلة).(٨٥ويبـدو ان لتحـركهم باتجـاه العـراق نـاتج عـن ضـغط اقـوام
ٔ
ٔ
الكوت ــو واللولوب ــو عل ــيهم وق ــد اس ــتقروا اخيـ ـ ًرا ف ــي الفـ ـرات االوس ــط عن ــد
ٔ
ٔ
منطقــة عانــة)(٨٦وقــد حــاول اول م ــرة غــزو ارض بــالد الرافــدين فــي عهــد
ٔ
سمس ـ ــو-ايلون ـ ــا مل ـ ــك باب ـ ــل،إال ان مح ـ ــاولتهم فش ـ ــلت).(٨٧وق ـ ــد تمك ـ ــن
ٔ
الكاشيون من ٔتاسـيس سـاللة حاكمـة فـي وادي الرافـدين فـي اعقـاب غـزو
الحيثي ــين لباب ــل ع ــام  ١٥٩٥ق.م وانس ــحابهم منه ــا وعرف ــت س ــاللتهم
الحاكمـ ــة باسـ ــم سـ ــاللة بابـ ــل الثالثـ ــة ).(٨٨وقـ ــد بقـ ــي قسـ ــم مـ ــن هـ ــؤالء
الكاشــيون ســاكنين فــي المنــاطق الجبليــة مــن جبــال زاكــروس إذ يخبرنــا
ٔ ٔ
الملــك نبــو خــذ نصــر االول انــه هــاجم منــاطق الكاشــيين الجبليــة).(٨٩ال
ٔ
حاليا ً
نمتلك ً
نصا مدون باكملـه باللغـة الكاشـية بـل توجـد لـدينا نصـوص
ٔ
اكدية تحتوي على مفردات وتعابير كاشية،واللغة الكاشـية لغـة إلصـاقية
ٔ
تع ـ ـ ــود إل ـ ـ ــى مجموع ـ ـ ــة اس ـ ـ ــيوية واس ـ ـ ــعة تتص ـ ـ ــل م ـ ـ ــن بعي ـ ـ ــد باللغ ـ ـ ــة
ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
العيالمية).(٩٠إال ان وجود الهة الهنديـة-اوربيـة فـي مجمـع اال لهـة الكاشـي
ٔ
يدل علـى ارتبـاطهم ب ـ الهنـدو-اوربيين،مثـل شـورياش)سـوريا فـي الهنـدو-
ٔ
اوربي ــة(وماروت ــاش )م ــاروت( وبوري ــاش )ربم ــا نفس ــه بوري ــاس إل ــه ال ــريح
ٓ
الشــمالية عنــد اإلغريــق( جنبـ ًـا إلــى جنــب اال لهــة الكاشــية) كاشــو-شــيباك-
هاربا-شوماليا-شوكامونا().(٩١
.٥اﻟﻤﻴﺪﻳﻮن ٔ:
يع ــد المي ــديون اح ــد الموج ــات الس ــكانية الت ــي ت ــداولت نوع ـ ًـا م ـ ــن
ٔ
اللغــات الهنــدو -االوربيــة).٩٢وهــاجرت ضــمن الهج ـرات الواســعة للقبائــل

فــي شــرق بحــر قــزوين نحــو بــالد إي ـران واســتمرت فــي زحفهــا نحــو جبــال
ٔ
ٔ
زاكــروس ومنــاطق غــرب إيـران ودخلــوا بــالد إيـران فــي مطلــع اال لــف االول
ٔ
قبــل المــيالد).(٩٣إن المعلومــات الــواردة عــن القبائــل الميديــة التــي بــدات
تـدخل بــالد إيـران منــذ القـرن التاســع قبــل المـيالد محصــورة فـي مــا ذكرتــه
ٔ ٔ
ٔ
ٓ
المـ ـ ــدونات االشـ ـ ــورية بالدرجـ ـ ــة االولـ ـ ــى كمـ ـ ــا ان االخبـ ـ ــار التـ ـ ــي ذكرهـ ـ ــا
هيــرودوتس عــن الدولــة الميديــة وتطوراتهــا تعــد مهمــة فــي هــذا المجــال
ٔ
فض ـ ًـال ع ــن المعلوم ــات الت ــي دونه ــا لن ــا المل ــوك االخميني ــون الالحق ــين
ٔ
للفترة الميديـة).(٩٤اول إشـارة تاريخيـة مهمـة عـن القبائـل الميديـة جاءتنـا
ٓ
ٔ
مــن الســجالت االشــورية فــي القــرن التاســع قبــل المــيالد)،(٩٥اثنــاء حملــة
شلمنصــر الثال ـ ــث )(٨٢٤-٨٥٨ق.م علــى إي ـران إذ ذكــر القبائــل الميديــة
ٔ
في السنة الرابعـة والعشـرين مـن حكمـه اي عـام ٨٣٦ق.م ونسـتنتج مـن
حمل ــة شلمنص ــر الثال ــث ٔان القبائ ــل الميدي ــة كان ــت م ــا تـ ـزال ف ــي ط ــور
البــداوة غيــر مســتقرة تعــيش فــي منطقــة همــدان الحاليــة)(٩٦وقــد ذكــر هــذه
ٓ
ٔ
القبائ ــل ف ــي الم ــدونات االش ــورية بص ــيغة ).(Madaiويج ــب ان نع ــرف
ٔ
خــالل اإلشــارات الــواردة عــنهم ان التســمية ) (Madaiال تعنــي فــي كــل
ٓ
ٔ
ٔ
االح ــوال اس ــم ذا م ــدلول ق ــومي ف ــي الم ــدونات االش ــورية،إنما تس ــمية
ٔ
جغرافيــة تــدل علــى تركــز هــؤالء فــي جــزء مــن إي ـران )(٩٧ويبــدو ان هــدف
ٔ
حملــة شلمنصــر الثالــث علــى الميــديين هــو مــن اجــل إظهــار قــوة الدولــة
ٓ
االشــورية مــن جهــة )،(٩٨ولوقــوع مــواطن الميــديين علــى الطريــق القــديم
ٔ
الذي يجلب من خالله الالزورد من افغانستان إلى بالد الرافدين).(٩٩
من خالل الدراسة الدقيقة يمكن تتبع حدود الميـديين واسـتقرارهم
ٔ
ف ــي إي ـران إذ ش ــملت مواق ــع س ــكناهم بمعن ــاه الواس ــع االراض ــي الواقع ــة
ٓ
شـ ــمال نهـ ــر اراس وجبـ ــال البـ ــرز وسـ ــكنوا باتجـ ــاه غـ ــرب سلسـ ــلة جبـ ــال
ٔ
زاكروس ويمكن تقسيم بالدهم إلى ثالثة اقسام وهي:
ٔ
ٔ
القسم االول)ميديا اتروباتين(:
ٓ
شملت المقاطعات الشمالية لنهر اراس ما ًرا إلى الجنـوب لحـد جبـال
ٔ
ٔ
الونــد وضــمت منــاطق بحيــرة اروميــة ونهــر جغتــو ومــا تحــيط بــه مــن انهــار
وكــذلك حــوض نهــر ســفيدرود الــذي يقطــع جبــال البــرز قــرب مدينــة رشــت
ويصــب فــي بحــر قــزوين وبهــذا احتــوى هــذا القســم مــن ميــديا كــل بــالد
ٔ
اذربيجان وكردستان الحالية.
القسم الثاني)ميديا الصغرى(:
وش ـ ــملت بع ـ ــض المن ـ ــاطق المتموج ـ ــة الت ـ ــي تق ـ ــع ب ـ ــين سلس ـ ــلتين
جبليتين اتصلتا بجبال البرز التي تمتد من الجنـوب نحـو بحـر قـزوين فـي
ٔ
الشمال واعلى جبل في هذه المنطقة هو ديماوند.
القسم الثالث)ميديا بارتياكينا(:
ٔ
وهــي المنطقــة الواقعــة بــين سلســلتين مــن الجبــال تبــدا بجبــل رود
وتلتقيــان فــي النهايــة بجبــال زاكــروس ويمــر بهمــا نهــر زودك وكانــت تحــد
ٔ
ٔ
هـ ــذه المنطقـ ــة قـ ـ ً
ـديما بـ ــالد اورارتـ ــو فـ ــي الغـ ــرب مـ ــع ارمينيـ ــا فـ ــي وقـ ــت
ٔ
متاخر).(١٠٠
فضـ ًـال عــن ذلــك فقــد اســتمر الميــديون فــي انــدفاعهم،إذ وصــلوا إلــى
ٔ
ٔ
حــدود اصــفهان علــى مشــارف بــالد عــيالم غيــر ان العيالميــون تمكنــوا مــن
ٓ
ٔ
ٔ
صدهم)،(١٠١ونقرا من اخبار الملك االشوري شمشي-ادد الخـامس)٨٢٣
ٔ
–(٨١٠ق.م عــن هجــوم قــام بــه علــى جهــات إيـران ويــذكر انــه دحــر زعــيم
ٔ
إيراني فـي منطقـة تقـع إلـى الشـمال مـن بحيـرة اروميـا مـع  ١٢٠٠مـن قـراه
ٔ
المحصــنة ويــذكر انــه اســتمر فــي تقدمــه فــدخل منطقــة الميــديين الــذين
ٔ
هربوا ً
خوفا منـه وإنهـم اعتصـموا بجبـل فـي منطقـتهم اسـماه فـي نصوصـه

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٢٢

دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ٔ
الجبل االبيض ودخـل مـدينتهم سـاكبتينا)(١٠٢ويمكـن تحديـد تـاريخ هـذه
الحملة بحدود عام  ٨٢٠ق.م ).(١٠٣
بعـ ــد وف ـ ــاة شمش ـ ــي-ادد الخ ـ ــامس تـ ــولى الع ـ ــرش ٔابنـ ــه ادد-ني ـ ـراري
ٔ
الثال ـ ــث) (٧٨٣-٨١٠ق.م وق ـ ــد ك ـ ــان قاصـ ـ ـ ًرا فتول ـ ــت ام ـ ــه ش ـ ــمورامات
الوصــاية عليــه لمــدة خمــس ســنوات).(١٠٤وقــد شــهد عهــد الوصــاية بعــض
ٓ
ٔ
الحم ــالت العس ــكرية عل ــى المي ــديين،إذ نع ــرف ان الجي ــوش االش ــورية
تمكنت من دحـر جيـوش ميـدي يبـدو إنـه اسـتغل فرصـة تربـع صـبي علـى
ٓ
ٔ
العرش ووصـاية امـراة عليـه فـاخترقوا الحـدود االشـورية ولكـنهم ردوا علـى
ٔ
ٔ
اعقــابهم).(١٠٥ونعــرف مــن حوليــات ادد-ني ـراري الثالــث عــن قيــام االخيــر
ٔ
بعـدة حمـالت عســكرية علـى الميــديين خـالل االعــوام -٧٩٠-٧٩٥-٨٠١
ٔ
٧٨٧ق.م).(١٠٦وفي نص يذكر فيه إنه اخضع بالد ميديا).(١٠٧
لقد ٔاصاب الدولة ٓاالشورية بعض الركود في ٔاعقـاب وفـاة ادد-نيـراري
ٔ
ٔ
الثال ــث وب ــرزت دول ــة اورارت ــو الت ــي اخ ــذت تعم ــل عل ــى ج ــذب الزعم ــاء
ٓ
اإلي ـ ـرانيين إل ــى جانبه ــا ض ــد االش ــوريين).(١٠٨ولك ــن وص ــول تجالتبل ــزر
ٓ
الثالـ ــث) ٧٢٧-٧٤٥ق.م(لحكـ ــم الدولـ ــة االشـ ــورية هـ ــو بدايـ ــة التحـ ــول
ٓ
ٔ
الع ــالمي ف ــي الس ــيادة االش ــورية وق ــد تمك ــن م ــن تحط ــيم اورارت ــو يق ــوده
ٔ
سردورس الثـاني اعقـب ذلـك هجـوم تجالبيلـزر علـى الميـديين).(١٠٩وتـذكر
ٔ
ٔ
حولي ــات المل ــك تجالتبل ــزر الثال ــث)(١١٠اس ــماء بع ــض االم ـراء اإليراني ــون
الــذين اصــطدم بهــم وتعــرض إلــى الغنــائم الكـثيــرة التــي حملهــا مــنهم،إذ
اصطدم تجالتبلزر الثالث بالميديين التي كانت تحركاتهم قد وصلت إلى
ٔ
شــهرزور .وإن وصــولهم إلــى ه ـذه المنطقــة معنــاه انهــم ســاروا علــى طــول
الضفة الغربية لنهر ديالى واستمروا بموازاة نهر سروان.
وقد تغلغل تجالتبلزر ً
بعيدا في عمق إيران حتـى وصـل جبـل بيكنـي
)ديماونــد قــرب طه ـران( وحــدود صــحراء الملــح الكبــرى وذكــر عــدد مــن
المدن والقالع التـي وقعـت فـي قبضـته كانـت منهـا مدينـة شـيلكا التـي قـد
تك ــون موق ــع س ــيالك الحالي ــة ق ــرب طهـ ـران .كم ــا ذك ــرت حوليات ــه ب ــالد
النيشـ ــاي )منطقـ ــة كيـ ــان الحاليـ ــة( والمعروفـ ــة بالسـ ــهولة النيسـ ــية إلـ ــى
الجنوب من طريق همدان.وقد عمل تجالتبلزر على تعمير المناطق التي
ٔ
دمرتهــا المعــارك وتنظيمهــا فــي وحــدات إداريــة وفعـ ًـال اظهــرت التنقيبــات
ٓ
ٔ
فــي قمــة موقــع كيــان بقايــا قصــر اشــوري محصــن واخبرنــا إنــه جلــب فــي
ٔ
ٔ ٔ
حملتــه هــذه  ٦٥,٠٠٠الــف اســير ميــدي اســكنهم قــرب نهــر ديــالى علــى
ٓ
ٔ
ٔ
طــول الحــدود االشــورية واســكن بــدلهم فــي ميــديا ارامــين) .(١١١وتســجل
ٓ
ٓ
الحوليــات االشــورية فــي عهــد تجالتبلــزر الثالــث علــى حصــول االشــوريين
مــن منطقــة باتوشــار عنــد ســفح جب ـل بيكنــي علــى الــالزورد وإنهــا إحــدى
المصــادر المهمــة للمعــادن .وقــد فــرض تجالتبلــزر الثالــث علــى المنــاطق
ٔ
الشــرقية مــن ميــديا جزيــة مقــدارها تســعة اطنــان مــن حجــر الــالزورد).(١١٢
وفي عهد شلمنصر الخامس )(٧٢٢-٧٢٧ق.م،وبعـد حملتـه علـى مملكـة
إسـ ـ ـرائيل الت ـ ــي اس ـ ــتمرت ث ـ ــالث س ـ ــنوات،إذ ت ـ ــم ف ـ ــرض الحص ـ ــار عل ـ ــى
ٓ
ٔ
السـ ــامرة،غير ان المدين ـ ــة فتح ـ ــت ف ـ ــي عه ـ ــد س ـ ــرجون االش ـ ــوري)-٧٢٢
(٧٠٥ق.م ثم نقل السكان نحو بالد ميديا).(١١٣
ٔ
وف ـ ـ ــي عه ـ ـ ــد س ـ ـ ــرجون ب ـ ـ ــرز اح ـ ـ ــد زعم ـ ـ ــاء القبائ ـ ـ ــل الميدي ـ ـ ــة وه ـ ـ ــو
ٔ ٔ
دياكو،ويعتقد االستاذ ابـو معلـي إنـه حـاكم قبيلـة منـاي)،(١١٤وقـد هـاجم
ٔ
ٔ
ٔ
ســرجون ديــاكو وقبيلتــه بعــد تحــالف االخيــر مــع دولــة اورارتــو ،ويظهــر ان
ٓ
ٔ
قــوة ســرجون االشــوري كانــت تفــزع دولــة اورارتــو فــدفعها إلــى خلــق دولــة
ٓ
ح ــاجزة بينه ــا وب ــين الدول ــة االش ــورية وق ــد تمك ــن س ــرجون م ــن دح ــر
الميديين ونفى دياكو إلى حماة في سوريا،كما قام سرجون بقيـادة حملـة

ٔ
ثانية على الميديين سـنة ٧١٤ق.م وكـذلك سـنة ٧١٣ق.م حيـث اخضـع
) (٤٢زعيما ً
ميديا كان بعضهم يقطن منطقة همدان).(١١٥
لقــد تــزعم القبائــل الميديــة بعــد ديــاكو ابنــه خشــاثريتا الــذي يحــدد
بعــض البــاحثين تــاريخ حكمــه مــا بــين )(٦٣٣-٦٥٥ق.م)،(١١٦فــي حــين
يجع ــل ٔاالس ــتاذ رو س ــنوات حكم ــه تب ـ ٔـدا م ــن ع ــام  ٦٨٠ق.م) .(١١٧وي ــرى
ٔ
ٔ
ٔ
االس ــتاذ اولمس ــتد إن ــه حك ــم م ــا ب ــين )(٦٥٣-٦٧٥ق.م).(١١٨ويب ــدو ان
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ال ـ ـ ـراي القائـ ـ ــل إنـ ـ ــه حكـ ـ ــم  ٦٨٠ق.م او  ٦٧٥ق.م هـ ـ ــو االرجـ ـ ــح،إذ ان
ٔ
ٔ
المعروف ان خشـاثريتا قـد قتـل اثنـاء هجومـه علـى نينـوى عـام  ٦٥٣ق.م
وإنه حكم ) (٢٢سنة)(١١٩وهذا يسقط فرضـية حكمـه عـام  ٦٥٥ق.م .إن
ٔ
انشغال الملك سـنحاريب فـي الجهـات االخـرى مـن اإلمبراطوريـة جعلـت
الـزعيم الميـدي خشـاثريتا يعمـل علـى إنجـاز الوحـدة الميديـة التـي ضـمت
إلـ ــى جانـ ــب الميـ ــديين كـ ــل مـ ــن المـ ــانيين والكمـ ــريين).(١٢٠وقـ ــد سـ ــار
خشاثريتا على سياسة ضم القبائل الضـعيفة إلـى دولتـه حتـى ضـم قبائـل
ٔ
فــارس الــذين كــانوا يســكنون جنــوب إيـران)(١٢١ولكــن يبــدو ان خشــاثريتا
ً
ل ــم يك ــن مس ــيط ًرا علـ ـى ك ــل القبائ ــل الميدي ــة كم ــا سيتض ــح الحق ــا م ــن
ٔ
معاه ـ ــدة اس ـ ــر ح ـ ــدون م ـ ــع بع ـ ــض القبائ ـ ــل الميدية،ويب ـ ــدو إن اإلدارة
ٔ
ٔ
االشـورية قــد تزايـد اهتمامهــا فــي عهـد اســر حــدون بـإقليم ميــديا،إذ يمكــن
ٔ
ٓ
ٔ ٔ
ان نق ـرا فــي كـتابــات الملــوك االشــوريين عــن كميــات الجزيــة مــن االغنــام
ٔ
والمواشي الماخوذة من إقليم ميديا).(١٢٢وكذلك يحدثنا هيرودوتس عـن
ٔ
القيمــة التــي اشــتريت بهــا الخيــول النيســية فــي ميــديا) .(١٢٣ويبــدون ان
ٓ ٔ
الميديين االن اخذوا يشكلون قوة مؤثرة لـذلك نجـده فـي عـام  ٦٧٢ق.م
ٔ
ٔ
يعم ــل عل ــى توقي ــع معاه ــدات تبعي ــة م ــع تس ــع ام ـراء مي ــديين م ــن اج ــل
ٓ
تنظيم والية العهد االشوري ولم تصلنا من هذه المعاهدات إال المعاهـدة
ٔ
ٔ
)(١٢٤
التي وقعها اسرحدون مع حاكم اركزبانو المدعو رمتايا .
ٔ
فــي عهــد اشــوربانيبال ) (٦٢٧-٦٦٩ق.م قــدم الميــديون المســاعدة
ٔ
للمــانيين ف ــي تم ــردهم عل ــى ب ــالد اشــور ل ــذلك توجه ــت حمل ــة عس ــكرية
ٔ
ٔ
ٔ
اش ــورية لتادي ــب القبائ ــل الميدي ــة حي ــث اس ــفرت الحمل ــة ع ــن اس ــتيالء
ٓ
ٔ
االشــوريين علــى عــدد مــن المــدن القويــة فــي هــذا اإلقلــيم واســر الجــيش
ٔ
ٓ
االشــوري عــدد مــن االمـراء الميــديين الــذين تمــردوا عليــه).(١٢٥ونعــرف مــن
ٔ
قيــام خشــاثريتا بمهاجمــة نينــوى عــام  ٦٥٣ق.م غيـ ــر ان الهجــوم فشـ ـ ــل
ٔ
وقتل خشاثريتا فـي المعركـة اعقـ ــب ذل ـ ــك خضـوع ب ــالد ميـديا لسيطـ ــرة
ٔ
االسكـثيي ـ ـ ــن نحــو مــا يزيــد عــن عشــرين ســنة ).(١٢٦وفــي عــام  ٦٢٥ق.م
ٔ
تمك ـ ـ ــن كـ ـ ـ ــي اخس ـ ـ ــار ابـ ـ ـ ــن خش ـ ـ ــاثريتا مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ــتخلص مـ ـ ـ ــن الحكـ ـ ـ ــم
االســكيثي)،(١٢٧واســتطاع بعــد تحالفــه مــع البــابليين مــن إســقاط الدولــة
ٓ
ٔ
االشــورية عــام  ٦١٢ق.م)(١٢٨وغــدت الدولــة الميديــة فــي عهــد كــي اخســار
ٓ
ٔ
إمبراطوري ــة واس ــعة فش ــملت مي ــديا وف ــارس وب ــالد اش ــور وتخ ــوم اس ــيا
الصغرى وقد دخلت في نزاع مع دولة ليديا الذي انتهى بتدخل بابل فـي
ٔ
 ٢٨ايــار  ٥٨٥ق.م وتوقيــع معاهــدة صــلح بــين الطــرفين).(١٢٩وتــوفي كــي
ٔ
اخســار عــام  ٥٨٤وخلفــه علــى العــرش ابنــه اســتياكز ) (٥٥٠-٥٨٤ق.م
ٔ
وانتهى عهد االخير على يد كورش االخميني عام ٥٥٠ق.م).(١٣٠
.٦اﻟﻔﺮس:
ٔ
الفــرس مــن القبائــل الهنــدو اوربيــة التــي قــدمت بــالد إيـران فــي مطلــع
ٔ
ٔ
اال ل ــف االول قب ــل الم ــيالد).(١٣١وكان ــت ه ــذه القبائ ــل ق ــد ه ــاجرت م ــن
موطنهــا فــي جنــوب روســيا،وقد اســتقروا فــي بــادئ ذي بــدء فــي المنطقــة
ٔ
الواقعــة إلــى الجنــوب الغربــي مــن بحيــرة اروميــا)،(١٣٢وإلــى حــدود جبــال
ٔ
ديماونــد شــمال طه ـران).(١٣٣ولــدى اإليرانيــون روايــات تقــول ان هج ـرتهم
ٔ
م ــن م ــوطنهم االص ــلي ك ــان بس ــبب كـثاف ــة ال ــثلج مم ــا جعل ــه غي ــر ص ــالح
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ٔ
للسكن وهذا الكالم يعني ان تغير المناخ جعلهم يهـاجرون إلـى الجنـوب
ٔ
ٔ
وذهبت هذه الروايات إلى القول بانهم عندما اجبـروا علـى الهجـرة بسـبب
ٔ
ش ــدة الب ــرد ذهب ــوا إل ــى س ــوغدة )بخ ــارى( وم ــورو )م ــرو( ولك ــن اع ــدائهم
ٔ
اجبــروهم علــى تــرك هــاتين المنطقتــين فرحلــوا إلــى إقلــيم باخــذي )بلــخ(
ٔ
ومــن بلــخ ذهبــوا إلــى )نيســاية( )نيســابور( وكانــت المراحــل االخيــرة مــن
الهجرة هي هريو )هرات( ثم واي كرت )كابل().(١٣٤
ٓ
ٔ
إن اقدم ذكر للفرس في المصـادر االشـورية يعـود للقـرن التاسـع قبـل
الم ـ ــيالد حي ـ ــث ذك ـ ــروا ف ـ ــي كـتاب ـ ــات المل ـ ــك شلمنص ـ ــر الثال ـ ــث)-٨٥٨
(٨٢٤ق.م س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  ٨٤٤ق.م إذ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس باس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ٔ
ٔ
).(١٣٥)(Parsuaونقـرا عــن حملــة ارســلت مــن قبــل شلمنصــر الثالــث ســنة
ٓ
ٔ
ٔ
 ٨٢٨ق.م بقيــادة احــد قادتــه وهــو دايــان اشــور إلــى اقصــى شــمال العـراق
ٔ
حيث غـزا موصاصـير )عنـد اعـالي نهـر الـزاب الكبيـر( وهـاجم حـدود دولـة
ٔ
اورارت ــو وع ــاد ع ــن طري ــق م ــدن ف ــارس).(١٣٦وف ــي ح ــدود ع ــام  ٨٢٠ق.م
شمش ـ ــي-ادد الخ ـ ــامس ) (٨١٠-٨٢٣ق.م حمل ـ ــة عب ـ ــرت ال ـ ـزاب الكبي ـ ــر
والجبــال التــي تليــه والتــي ســماها كــولالر إلــى بــالد نــائيري )جنــوب غربــي
ٔ
ٔ
بحيرة وان( واخذ الجزيـة مـن المـانيين والفـرس.وقـد اخضـع شمشـي-ادد
ٔ
المنطقة الواقعة شـرق واواسـط جبـال زاكروس،ودفـع الفـرس فـي منطقـة
اردالن الجزيــة إلــى شمشــي-ادد).(١٣٧وتخبرنــا حوليــات الملــك ٔاد ني ـراري
ٔ
الثالث ان الفرس كانوا خاضعين له).(١٣٨
ٔ
ونعـ ــرف ان الفـ ــرس فـ ــي حـ ــدود عـ ــام ٨٠٠ق.م ق قـ ــد هـ ــاجروا مـ ــن
ٔ
مركــزهم فــي الجنــوب الغربــي مــن بحيــرة اروميــا وســاروا باتجــاه الجنــوب
ٔ
تحــت ضــغط االورارتيــين وســكنوا منطقــة ســقز وهــي حاليـ ًـا فــي كردســتان
ٓ
إي ـران ومــع هج ـرتهم فــإن خضــوعهم لالشــوريين قــد اســتمر فــي منطقــتهم
الجديدة).(١٣٩وفي عهد الملك تجالتبلزر الثالـث ) (٧٢٢-٧٤٥تـم إرسـال
ٓ
ٔ
حملة على القبائل الفارسية التي دفعت الجزية للملك االشـوري)،١٤٠امـا
ٓ
ٔ
ف ـ ــي عه ـ ــد س ـ ــرجون االش ـ ــوري ) (٧٠٥-٧٢٢ق.م نع ـ ــرف ان الف ـ ــرس ق ـ ــد
ٓ
اسـ ـ ـ ـ ــتمروا فـ ـ ـ ـ ــي خضـ ـ ـ ـ ــوعهم للسـ ـ ـ ـ ــيادة االشـ ـ ـ ـ ــورية حتـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــام ٧١٤
ٔ
ق.م).(١٤١وتش ــير المعلوم ــات إن ــه ف ــي ح ــدود  ٧٠٠ق.م ب ــدات القبائ ــل
الفارســية تســتقر فــي الســهول الممتــدة علــى طــول جبــال بختيــاري قــرب
الكــارون فــي الجــزء الجنــوبي الغربــي مــن إيـران.فــي هــذه الســهول القريبــة
ٔ
ٔ
من منطقـة عـيالم اسسـت القبائـل الفارسـية دولتهـا االولـى وكانـت تسـمى
بارس ــوماش ) (Parsumašوكانـ ــت دولـ ــة ع ــيالم ضـ ــعيفة فلـ ــم تسـ ــتطيع
الت ــدخل ف ــي اس ــتيطان القبائ ــل الفارس ــية ف ــي ج ــزء م ــن ممتلكاته ــا ،وال
ٔ
يمكـن البــت إذا مــا كــان الفــرس قــد اعترفــوا بســلطة العيالميــون علــيهم ام
ال).(١٤٢
ٔ
ٔ
إن المعلومــات المتنــاثرة عــن تاســيس الفــرس لــدولتهم االولــى تشــير
ٔ
إن ذلــك قــد حــدث بعــد اتحــاد القبائــل الفارســية فــي اواخــر القــرن الثــامن
ٔ
ٔ
ٔ
قبل الميالد،وتـزعم هـذه الدولـة رجـل اسـمه علـى اغلـب الظـن اخميـنس
ٔ
ٔ
ٔ
او هاخمانيش)(١٤٣وبذلك يكون تسمية االخمينيـين هـي نسـبة اخميـنس
ٔ
ًٔ
جدا ان فترة حكم هذا الملك كانـت مـا بـين الربـع االخيـر
ومن المحتمل
ٔ
مــن القــرن الثــامن وحتــى بدايــة الســابع قبــل المــيالد .ويعتقــد كــذلك بــان
ٔ
مقــر حكــم الملــك اخميــنس كــان يقــع فــي ســهول جبــال بختيــاري ويبعــد
ٔ
مس ــافة ٤٠ك ــم م ــن شوش ــتر).(١٤٤وبع ــد تاس ــيس الدول ــة الفارس ــية بفت ــرة
ٔ
قصــيرة بــدا الف ــرس بالتســلل إلــى منطقــة عــيالم فــي الق ــرن الســابع قبــل
ٔ
ٔ
الميالد،فاخضــعهم العيالميــون إلــى ســلطتهم،إذ ان النصــوص الملكيــة
ٔ
العيالميــة اشــارت إلــى دفــع القبائــل الفارســية الجزيــة لحكــام سوســة،وإن

دل ه ــذا عل ــى ش ــيء فإنم ــا ي ــدل عل ــى دخ ــولهم الفت ــرة الم ــذكورة تح ــت
ٓ
السيادة العيالمية وتمردهم على السلطة االشورية).(١٤٥
ٓ
وفــي سـنة  ٦٩١ق.م تحــالف الفــرس مــع البــابليين واالراميــين وملــك
عــيالم خمبــان نيمينــا ) (Humban Nimenaالــذي ورد فــي المصــادر
ٓاالشــورية باســم ) (Umman Minanuوحــاربوا ســوية الملــك ٓاالشــوري
فـ ــي موقعـ ــة خالولـ ــة )(Haluleالتـ ــي انتهـ ــت بانتصـ ــار سـ ــاحق للقـ ــوات
ٓ
ٔ ٔ
االش ــورية)(١٤٦وم ــن الم ــرجح ان اخمي ــنس ك ــان يق ـود الف ــرس ف ــي معرك ــة
ٔ
خالولــة فــي حــين كــان ابنــه جيشــبش)تايســبس( يحكــم انشــان ويحمــل
ٔ
لقــب الملــك العظــيم) .(١٤٧ويبــدو ان جيشــبش قــد حكــم فــي حــدود ٦٧٥
ق.م وحتــى عــام  ٦٥٠ق.م وإن كــان هنــاك مــن يــرى إنــه حكــم إلــى ســنة
ٔ
٦٤٠ق.م)(١٤٨وي ـ ــروي هي ـ ــرودوتس ان ه ـ ــذا المل ـ ــك م ـ ــع اس ـ ــتقالله ع ـ ــن
ٔ
العيالميــين إال انــه اضــطر إلــى االعتـراف عــام ٦٧٠ق.م بســيادة الميــديين
عل ـ ــى مملكـت ـ ــه ف ـ ــي عه ـ ــد فـ ـ ـراورتيس )خش ـ ــاثريتا()،(١٤٩وبع ـ ــد مهاجم ـ ــة
ٔ
ٓ
ف ـراورتيس للدولــة االشــورية ومقتلــه وخضــوع بــالده لالســكيثيين تمكــن
جيشــبش مــن احــتالل منطقــة فــارس ) (Parsaالتــي كانــت مســكونة مــن
قبــل العيالميــون سـ ً
ـابقا)(١٥٠وبعــد وفــاة جيشــبش انقســمت مملكـتــه بــين
ٔ
ولديــه االول كــورش)(٦٠٠-٦٤٠ق.م الــذي عــرف عنــد البــاحثين باســم
ٔ
كورش االول وقد حكـم المنـاطق الغربيـة مـن مملكـة الفـرس علـى امتـداد
ٓ
ٔ
ٔ
ح ــدود بـ ــالد ع ــيالم اي منطقـ ــة انش ــان،والثاني هـ ــو اريـ ــارامنس )-٦٤٠
ٓ
ٔ
 (٥٩٠ق.م وق ــد حك ــم منطق ــة ف ــارس)(١٥١وي ــدعى اري ــارامنس وان اإل ل ــه
ٔ
ٔ
ٔ
)اهورامزدا( اعطاه حكم فارس في حين يلقـب كـورش االول نفسـه بلقـب
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
الملــك العظــيم ملــك بــالد انشــان).(١٥٢غيــر ان مســالة تــولي اريــارامنس
ٔ
العــرش علــى منطقــة فــارس امــر لــم يثبــت صــحته حتــى الوقــت الحاضــر.إذ
ٔ
ان اللــوح ال ــذهبي الم ــدون ب ــالخط االخمينــي المســماري والــذي يحت ــوي
ٓ
ٔ
ٔ
على القاب الملك اريارامنس مشكوك في اصالته).(١٥٣
إن تحــرر الفــرس مــن ســيطرة الميــديين دفعهــم للعمــل بمفــردهم،إذ
ٔ
ٔ
ٔ
نج ــدهم يتح ــالفون م ــع ش ــمش-ش ــوم-اوكك ــن اخ ــو المل ــك اش ــوربانيبال
ٔ
ٔ
ٔ
المتم ــرد عل ــى اخي ــه إذ ارس ــل إل ــى ك ــورش االول مس ــاعدة عس ــكرية إل ــى
ٔ
ٔ
ٔ
االول،غي ــر ان انتص ــارات اش ــوربانيبال الب ــاهرة ف ــي ع ــيالم الت ــي كان ــت
ٔ
ٔ
متحالفـ ــة م ـ ـع شـ ــمش-شـ ــوم اوككـ ــن دفعـ ــت كـ ــورش االول إلـ ــى مهادنـ ــة
ٔ
ٔ
ٔ
اش ـ ـ ــوربانيبال فارس ـ ـ ــل ابن ـ ـ ــه ) (Arukkuإل ـ ـ ــى نين ـ ـ ــوى ل ـ ـ ــيعلن وال ئ ـ ـ ــه
ٔ
ٔ
ٔ
الشــور) .(١٥٤ومــا ان تــولى كــي-اخســار العــرش الميــدي حتــى تمكــن مــن
ٔ
إع ــادة س ــيطرته عل ــى الف ــرس)،(١٥٥وبع ــد وف ــاة ك ــورش االول خلف ــه عل ــى
ٔ ٔ ٓ
ٔ
الع ــرش ابن ــه قمبي ــز االول،ام ــا اري ــارامنس فق ــد حك ــم م ــن بع ــده ارش ــاما
ٔ
ٔ
ٔ
)ارس ــاميس( ويب ــدو ان قمبي ــز عم ــل عل ــى إزاح ــة اب ــن عم ــه ارش ــاما ع ــن
ممتلكاتــه ويبــدو إن ذلــك قــد تــم بموافقــة الميــديين).(١٥٦وكــان قمبيــز قــد
ٔ
لقــب نفســه بلقــب )الملــك العظــيم ملــك بــالد انشــان()،(١٥٧وقــد تــزوج
ٔ
قمبيــز م ــن ابن ــة الملــك الميــدي المــدعوة مندانــة وقــد اثمــر هــذا الــزواج
ٔ
إنجاب اعظم ملوك هذه الساللة إال وهو كورش الكبير.
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)(١سالم ٔاحمد محل ،العالقات العربية-الساسانية خالل القرنين الخامس
ٓ
والسادس للميالد)،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد،كلية االداب،
 (١٩٨١ص.٢٢
(2)R. Ghirshman, Iran,(London,1954),p.21;Sir Percy Sykes,
History Of Persia, (New York,1958),Vol,1,p.1.
طه باقر،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة)،بغداد:شركة التجارة والطباعة
ٓ
المحدودة (١٩٥٦،ج٢؛ص ٣٧٣طه باقر واخرون،تاريخ إيران
القديم)،بغداد:مطبعة جامعة بغداد،(١٩٨٠،ص.١٥
ٓ
) (٣باقر واخرون ،المصدر نفسه ،ص.١٥
ٔ
) (٤طه الهاشمي،التاريخ والحضارة في االزمنة الغابرة)،بغداد:مطبعة دنكور
ٓ
الحديثة (١٩٣٧،ص٢٧٦؛باقر واخرون،المصدر نفسه،ص.١٥
(5)Ghirshman, Op.Cit,p.21.
باقر،المصدر السابق،ج،٢ص.٣٧٣
)(٦الهاشمي ،المصدر السابق ،ص.٢٧٦
ٔ
)(٧سامي سعيد االحمد و رضا جواد الهاشمي،تاريخ الشرق القديم "إيران
ٔ
واالناضول")،بغداد:مطبعة جامعة بغداد ،بال ت(،ص.٨-٧
) (٨باقر،المصدر السابق،ج،٢ص.٣٧٣
ٔ
) (٩االحمد والهاشمي،المصدر السابق،ص.٨
) (١٠باقر،المصدر السابق،ج،٢ص.٣٧٣
(11)Ghirshman ,Op.Cit, P.21.
محل،المصدر السابق،ص.٢٢
ٔ
) (١٢االحمد والهاشمي،المصدر السابق،ص.٨
(13)Ghirshman, Op.Cit, P.22.
باقر،المصدر السابق،ج،٢ص.٣٧٤-٣٧٣
ٓ
) (١٤باقر واخرون،المصدر السابق،ص.١٦
ٔ
) (١٥االحمد والهاشمي ،المصدر السابق ،ص.٩
) (١٦المصدر نفسه ،ص.٨
ٔ
ٔ
) (١٧فاضل عبد الواحد علي"،صراع السومريين واال كديين مع االقوام الشرقية
والشمالية المجاورة لبالد وادي الرافدين ٢٠٠٠-٢٥٠٠ق.م"،بحث ضمن كـتاب
الصراع العراقي-الفارسي)،بغداد:دار الحرية للطباعة،(١٩٨٣ ،ص.٢٧-٢٦
) (١٨المصدر نفسه،ص.٩
(19)Ghirshman, Op.Cit, P.22 .
ٓ
) (٢٠باقر واخرون،المصدر السابق،ص.١٦
) (٢١باقر،المصدر السابق،ج،٢ص.٣٧٤
ٔ
) (٢٢االحمد والهاشمي،المصدر السابق،ص.١٢
) (٢٣المصدر نفسه،ص.١٣-١٢
)(٢٤المصدر نفسه،ص.١٣
(25)Ghirshman, Op.Cit, P.23
ٓ
باقر،المصدر السابق،ج،٢ص٣٧٥؛باقر واخرون،المصدر السابق،ص.١٦
ٔ
)(٢٦االحمد والهاشمي،المصدر السابق،ص.١٤
(27)Ghirshman, Op.Cit, P.23
(28)Ibid, pp,23-24.
ٓ
باقر،المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق ج،٢ص٣٧٥؛ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر واخرون،المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
ٔ
السابق،ص١٧؛االحمد والهاشمي،المصدر السابق،ص.١٤
)(٢٩باقر،المصدر نفسه،ج،٢ص،٣٧٥قحطان عبد الستار الحديثي،دراسات في
التاريخ الساساني)،البصرة:مطبعة جامعة البصرة،(١٩٨٧ ،ص.٢٤
)(٣٠علي،المصدر السابق،ص.١٧
ٓ
)(٣١باقر واخرون،المصدر السابق،ص.١٧
(32)V.Gordon Childe, New light Of the most Ancient
East,(London,1935), P.250.
) (٣٣علي،المصدر السابق،ص.٢٩

) (٣٤الحديثي،المصدر السابق،ص.٢٤
ٔ
) (٣٥االحمد والهاشمي،المصدر السابق،ص.١١-١٠
) (٣٦لسترنج،بلدان الخالفة الشرقية،ترجمة:بشير فرنسيس وكوركيس
عواد)،بغداد:بال.مط،(١٩٥٤ ،ص.٢٨٣
ٔ
) (٣٧االحمد والهاشمي،المصدر السابق،ص.١١
) (٣٨الحديثي،المصدر السابق،ص.٢٥
ٔ
) (٣٩لسترنج،المصدر السابق،ص٢٢٩؛االحمد والهاشمي،المصدر
السابق،ص٩؛الحديثي،المصدر نفسه،ص.٢٤
ٔ
ٓ
) (٤٠روبرت فيفر"،اإلمبراطوريات االولى في ٔافريقيا واسيا"،ترجمة:مصطفى
ٔ
محمد االمير ،بحث ضمن كـتاب موسوعة تاريخ العالم)،القاهرة :مكـتبة النهضة
المصرية،بال ت(،ج،١ص.٩٠
) (٤١الحديثي المصدر السابق،ص٢٥
) (٤٢المصدر نفسه،ص.٢٦-٢٥
ٓ
) (٤٣باقر،المصدر السابق،ج ،٢ص٣٧٥؛باقر واخرون،المصدر السابق،
ٔ
ص١٧؛االحمد والهاشمي،المصدر السابق ،ص.١٢
ٔ
) (٤٤االحمد والهاشمي،المصدر نفسه،ص.١٥
) (٤٥المصدر نفسه،ص.١٢
) (٤٦محل،المصدر السابق،ص.٢٣
) (٤٧المصدر نفسه،ص،٢٣للمزيد من التفاصيل حول جغرافية إيرانٔ :انظر
الدراسة القيمة التي ٔاعدتها جامعة كامبردج في مؤلفها الضخم.
The Cambridge History Of Iran
في فصول
W.B Fisher, Physical Geography, In: CHI,(Cambridge,1968), Vol:
–I, PP.3-110. J.V. Harrison, Geology, In, CHI, Vol,I.PP.111
185;K.Scharlau, Geomorphology, In, CHI, Vol,I,PP186-194, MH.
Ganjl, Climate, In,CHI,Vol,1.PP.212-249.
ٓ
)(٤٨بـ ـ ـ ـ ـ ــاقر المصـ ـ ـ ـ ـ ــدر السـ ـ ـ ـ ـ ــابق،ج،٢ص،٢٧٩بـ ـ ـ ـ ـ ــاقر واخرون،المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
السـ ــابق،ص،٢١سـ ــامي سـ ــعيد ٔاالحمـ ــد وجمـ ــال رشـ ــيد ٔاحمـ ــد ،تـ ــاريخ الشـ ــرق
القديم)،بغداد:مطبعة التعليم العالي،(١٩٨٨ ،ص،ٔ ٣٦٠انظر كذلك:
E. Sundeland, "Early Man In Iran", In, CHI, Vol,I,PP.395 FF.
ٔ
) (٤٩االحمد والهاشمي،المصدر السابق،ص.٤٠-٣٩
) (٥٠باقر،المصدر السابق،ج،٢ص.٣٧٩
)(٥١هاري ساكز،عظمة بابل،ترجمة :عامر سليمان إبراهيم) ،بغداد:دار الكـتب
للطباعة والنشر،(١٩٧٩ ،صٔ ،٢٦انظر كذلك:هنري فرانكـفورت،فجر الحضارة
ٔ
في الشرق االدنى،ترجمة:ميخائيل خوري)،بيروت :منشورات دار مكـتبة الحياة،
بال.ت(،ص.٤٢-٤١
ٔ
) (٥٢عن موقع سيالك وبقاياه انظر:
Ghirshman, Op.Cit, PP.28-35.
) (٥٣تقي الدباغ ووليد الجادر،عصور ما قبل التاريخ)،بغداد :مطبعة جامعة
بغداد،(١٩٨٣ ،ص.١٨٣-١٨٠
) (٥٤ساكز ،عظمة بابل ،ص.٤٨
ٔ
)(٥٥االحمد والهاشمي،المصدر السابق،ص.٥١
(56)Ghirshman, Op.Cit, p.50
ٓ
)(٥٧باقر،المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق،ج،٢ص٣٨٠؛ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقر اخرون،المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
ٔ
الســابق،ص٢٥؛االحمــد والهاشمي،المصــدر الســابق،ص٥١؛ طالــب حبيــب مــنعم
ـرق ٔ
ٔالشمري،الوضــع السياس ــي ف ــي الش ـ االدن ــى القــديم ب ــين الق ـرنين الس ــادس عش ــر
والحــادي عشــر قبــل المــيالد)،رســالة دكـتــوراه غيــر منشــورة ،جامعــة بغــداد ،كليــة
ٓ
االداب،(١٩٩٦ ،ص.٢٦٧
) (٥٨تكوين.٢٢:١٠ ،
) (٥٩باقر،المصدر السابق،ج،٢ص.٣٨٠
ٓ
) (٦٠باقر واخرون،المصدر السابق،ص.٢٦
) (٦١حياة إبراهيم محمد،نبوخذن صر الثاني  ٥٦٢-٦٠٤ق.م )،بغداد:دار الحرية
للطباعة،(١٩٨٣ ،ص.٤٣
(62)Ghirshman, Op.Cit, P.53.
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)(٦٣جورج رو،العراق القديم،ترجمة حسين علوان حسين،مراجعة فاضل عبد
الواحد علي )،بغداد:دار الحرية للطباعة،(١٩٨٤ ،ص.١٤٩
)(٦٤باقر،المصدر السابق،ج،٢ص٣٨٦؛ساكز،المصدر السابق،ص٧٠
ٔ
؛رو،المصدر السابق،ص ،٢١٤وحول حرب نرام –سين القوام اللولوبو،
ٔ
ٔانظر:رينيه البات،المعتقدات الدينية في بالد وادي الرافدين،ترجمة:االب ٔالبير
ٔابونا ووليد الجادر)،بغداد:مطبعة التعليم العالي ،(١٩٨٨ص .٣٧٦-٣٦٧
) (٦٥ساكز،المصدر السابق،ص.٧٠
) (٦٦المصدر نفسه،ص.١٠٣
) (٦٧المصدر نفسه،ص٧٤
ARAB,VOL,1,P.27.
ٔ
) (٦٨سامي سعيد االحمد،سميراميس )،بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة،
،(١٩٨٨ص.٢٦
) (٦٩رو.المصدر السابق،ص.٢١٤-٢١٣
(70)Ghirshman, op.Cit,p.53.
) (٧١باقر،المصدر السابق،ج،٢ص.٣٨٦
) (٧٢ساكز،عظمة بابل،ص٧١؛ فوزي رشيد،نرام سين)،بغداد:دار الحرية
للطباعة،(١٩٩٠،ص.١٠٦-١٠٥
ٓ
) (٧٣هاري ساكز،قوة اشور،ترجمة:عامر سليمان)،بغداد:مطبعة المجمع العلمي
العراقي،(١٩٩٩،ص.٧٣
) (٧٤المصدر نفسه،ص.٧٤
ARAB,Vol,1,P.27.
) (٧٥رو،المصدر السابق،ص.٣٥٣
ARAB,Vol,1,PP.43-44
)(٧٦ساكز ،قوة ٓاشور،صٔ ٨٢-٨١؛انظر ٔا ً
يضا :كوزاد محمد ٔاحمد،توكلتي نينورتا
"منجزاته في ضوء الكـتابات المسمارية المنشورة وغير المنشورة ") رسالة ماجستير
ٓ
غير منشورة،جامعة بغداد ،كلية االداب، (١٩٩٢ ،ص.١٢٤-١٢٣
) (٧٧ساكز،عظمة بابل،ص.١٠٤
ٓ
) (٧٨ساكز،قوة اشور،ص.١٠٧
ٔ
) (٧٩حول الكاشيون انظر:
Robert William Rogers, A History Of Babylonia & Assyria,
(New York, 1900),Vol,1,PP398ff; Sidney Smith, Early History
Of Assyria, (London, 1928), PP,214ff ; Ghirshman,
Op.Cit,P.64FF; ANE,PP.105FF
طه الهاشمي،المصدر السابق،ص١١٤؛ساكز عظمة بابل،ص٩٠؛سيتون لويد،
ٔ
ٓ
اثار بالد الرافدين،ترجمة:سامي سعيد االحمد )،بغداد،دار الرشيد للنشر،
، (١٩٨٠ص.١٨٧-١٨٦
) (٨٠رو،المصدر السابق،ص.٣٣٢
)ٔ (٨١الشمري،المصدر السابق،ص.١٥٥
(82)Ghirshman, Op.Cit,p.64.
)(٨٣محمد صبحي عبد ﷲ،العالقات العراقية-المصرية في العصور القديمة)،
بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة،(١٩٩٠ ،ص.٩٧
) (٨٤رو،المصدر السابق،ص.٣٣٢
) (٨٥طه الهاشمي،المصدر السابق،ص.١١٤
) (٨٦عبد ﷲ،المصدر السابق،ص.٩٨-٩٧
) (٨٧ساكز،عظمة بابل،ص.٩٠
ٔ
) (٨٨حول غزو الحيثيين لبابل وساللة بابل الثالثة انظر:
"Rogers, Op. Cit, Vol,1,PP.401FF ; H.W.F. Saggs, “Babylonia
In,El,Vol,2,P.296-297; Oliver R. Gurney,” Hittites” , In ,El,
Vol,8,P.463.
عبد ﷲ المصدر السابق،ص.٩١
) (٨٩ساكز ،عظمة بابل،ص.١٠٤
) (٩٠رو،المصدر السابق،ص.٣٣٣
(91)Ghirshman, Op.Cit,pp.64-65.

) (٩٢حول اللغات الهندؤ -اوربية ٔانظر
Eric Hamp, "Indo-European Languages" ,In, El,Vol,9,P.264.
(93)Richard N. Frye, Iran, (London ,1954),P.33;Donald N.
Wilber, Iran Past &present(Princeton,1955) ,P18; Donald N.
Wilber, Persia, In,EI,Vol,14,P.203.
ٔ
عبد العزيز صالح ،الشرق االدنى القديم) ،القاهرة :الهيئة العامة لشؤون المطابع
ٔ
ٔ
االميرية (١٩٦٧ ،ج ،١ص٥٥٠؛ االحمد والهاشمي،المصدر
ٔ
ٔ
السابق،ص٨١؛االحمد واحمد،المصدر السابق،ص.٣٦٤
ٓ
) (٩٤باقر واخرون ،المصدر السابق ،ص.٣٧
ٔ
ٔ
ٔ
)(٩٥يشير االستاذ ابو مغلي بان تجالتبلزر قام سنة ١١٠٠ق.م بمهاجمة الميديين
وإخضاعهم ٔ .انظر:محمد وصفي ٔابو مغلي،إيران دراسة عامة)،البصرة:مطبعة
جامعة البصرة،(١٩٨٥ ،ص.٤٨
(96)ARAB,Vol,1,P.206;Ghirshman, Op.Cit,P.90; Sykes,
Op.Cit, Vol,l,P.117;Clemnt Huart, Ancient Persia & Iranian
Civilization, (London,1972),P25; Alessandr O. Bausani, The
Persians, (London, 1971), P13;HPE,P.22.
باقر ،المصدر السابق،ج ،٢ص٣٨٩؛ساكز عظمة بابل ،ص١١٧؛وليد محمد
ٓ
صالح فرحان،العالقات السياسية للدولة االشورية)،رسالة ماجستير غير
ٓ
منشورة،جامعة بغداد ،كلية االداب،(١٩٧٦ ،ص.٧٧
ٓ
) (٩٧باقر واخرون،المصدر السابق،ص.٣٧
) (٩٨ساكز ،عظمة بابل ،ص .١١٧
ٓ
) (٩٩ساكز قوة اشور ،ص.١١٦
ٔ
ٔ
) (١٠٠االحمد واحمد ،المصدر السابق ،ص.٣٦٥-٣٦٤
ٓ
) (١٠١باقر واخرون ،المصدر السابق ،ص.٣٨
) (١٠٢حول تفاصيل حملة شمشي-ادد الخامس ٔانظر :
ARAB,Vol,1,PP.275,Ghrishman.OP,Cit,p,90;Sykes,Op.Cit,Vol,1,P.
;17;Huart.Op.Cit,P.27
ٔ
ٓ
باقرو اخرون،المصدر السابق،ص ٣٨؛االحمد ،سميراميس،ص ٦٨؛سامي سعيد
ٔ
ٔ
ٔ
االحمد"،الصراع خالل اال لف االول قبل الميالد ")(٣٣١-٩٣٣ق.م،بحث ضمن
كـتاب الصراع العراقي –الفارسي)،بغداد:دار الحرية للطباعة، (١٩٨٣ ،ص.٦٢
ٔ
) (١٠٣االحمد والهاشمي،المصدر السابق،ص.٨٢
) (١٠٤باقر،المصدر السابق،ج،١ص.٥٠٧
ٔ
) (١٠٥االحمد ،الصراع،ص.٦٣-٦٢
ٔ
) (١٠٦االحمد،سمير ٔاميس،ص.١٩٩
(107)ARAB,Vol,1,pp.262-263;LeoOppenhiem,”Adad-NirarieII”810-783:Expedition To “Palestine “ ,In,ANET,P.281.
ٔ
) (١٠٨االحمد،الصراع،ص.٦٢
ٓ
) (١٠٩باقر واخرون ،المصدر السابق ،ص.٣٨
ٔ
ٔ
) (١١٠يذكر ابو مغلي إنه تجالتبلزر الرابع .للمزيد من التفاصيل انظر:المصدر
السابق ،ص.٨٥
ٔ
)ٔ (١١١انظر حول حملة تجالتبلزر الثالث:االحمد،الصراع،ص.٦٤-٦٣
HPE, PP.22-23; Huart,op,cit,P.27
ٓ
) (١١٢نينيل يانكوفسكا"،بعض القضايا االقتصادية في إمبراطورية اشور"،بحث
ضمن كـتاب العراق القديم ،ترجمة سليم طه التكريتي )،بغداد:دار الحرية
للطباعة،(١٩٧٦ ،ص.٣٩٨-٣٩٧
) (١١٣الملوك الثاني.١١:١٨ ،٦:١٧،
)ٔ (١١٤ابو مغلي،المصدر السابق،ص.٨٥
ٓ
ٔ
) (١١٥حول الحمالت العسكرية لسرجون االشوري على بالد ميديا انظر:
Sykes. Op. Cit, Vol,1,PP118-122; Huart.Op.Cit,P.28.
ٔ
باقر،ج،٢ص،٣٩١االحمد ،الصراع ،ص.٦٥
(116) Huart.Op.Cit,P.30.
ٔ
باقر،المصدر نفسه،ج،٢ص،٣٩٣االحمد ٔواحمد،المصدر السابق،ص.١٧
) (١١٧رو،المصدر السابق،ص.٤٣٦
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(118) HPE,P.29.

ﻋـ ــن دار اﻟﺻـ ــداﻗﺔ ﻟﻠﻧﺷـ ــر اﻹﻟﻛﺗروﻧـ ــﻲ ﺻـ ــدر ﻛﺗـ ــﺎب
ﺟدﻳ ــد ﺑﻌﻧـ ـوان "اﻵﻟﻬــــﺔ ﻓـــﻲ رؤﻳــــﺔ اﻹﻧﺳـــﺎن اﻟﻌراﻗــــﻲ
اﻟﻘـــــدﻳم") ،ﻳوﻧﻳ ـ ــو (٢٠١٠ﻟﻠﻛﺎﺗ ـ ــب واﻟﺑﺎﺣ ـ ــث اﻟ ـ ــدﻛﺗور

أﺳــﺎﻣﺔ ﻋــدﻧﺎن ﻳﺣﻳــﻰ ،واﻟﻛﺗــﺎب ﻣﺗــﺎح ﻟﻠﻘـراءة واﻟﺗﺣﻣﻳــﻝ
ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ دار اﻟﺻداﻗﺔ ﻟﻠﻧﺷر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ )ﻓﻠﺳطﻳن(
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ٓ
) (١١٩باقر واخرون،المصدر السابق،ص.٣٩
ٔ
)(١٢٠االحمد،الصراع،ص.٦٥
)ٔ (١٢١ابو مغلي ،المصدر السابق ،ص.٨٦
) (١٢٢يانكوفسكا،المصدر السابق،ص.٤١٣
) (١٢٣جورج كونتنيو،الحياة اليومية في بالد بابل ٔواشور،ترجمة سليم طه
التكريتي وبرهان عبد التكريتي)،بغداد :دار الحرية للطباعة،(١٩٧٩ ،ص.١٠٤
)ٔ (١٢٤انظر حول المعاهدة
D.J. Wiseman, “The Vassal Traits Of Asarhaddon”,
Iraq.Vol,20,part.2.1958.PP.1ff.
) (١٢٥المصدر نفسه،صٔ (١٢٥) .٩٤انظر حول المعاهدة
D.J. Wiseman, “The Vassal Traits Of Asarhaddon”,
Iraq.Vol,20,part.2.1958.PP.1ff.
ٓ
) (١٢٦باقر واخرون،المصدر السابق،ص،ٔ ٤٠انظر كذلك:
Phyllis Ackerman, Scythians, In,El,Vol,16; Ackerman, Media,
In, EI, Vol:11,p488.
ٓ
) (١٢٧باقر واخرون،المصدر السابق،ص.٤٠
ٓ
ٔ
ٔ
) (١٢٨حول احداث سقوط الدولة االشورية انظر:
HPE,P.14; A. Leo Oppenheim, ”Text From The to the Year Of
Naboplassar Events Leading to the Fall Of Nineveh”, In
ANET, PP.303-305; ANE, P.143; I.J. Gelb,” Assyria, In”, EI,
Vol,2,p,126-127;Stefan Zawadzki, The Fall Of Assyria
&Median-Babylonian Relations Light Of Naboplassar
Chronicle, (Poznan,1988).
(129)T.F.R.G. Braun, “The Greeks In The Near East
“,In,(CAH, Cambridge) , 1982,Vol, III, Part,3, p.23.
(130)HPE, P.34; Sykes,Op.Cit,Vol,1,P. 131-132; AHNE,P.55.
(160)Frye,Op.Cit,P.33; Wilber, Persia ,P.203.
ٓ
باقر،المصدر السابق،ج،١ص،٥٧٤ج،٢ص٣٩٨؛باقر واخرون،تاريخ العراق
القديم)،بغداد:مطبعة جامعة بغداد( ١٩٨٠ ،ج،١ص.٢٥٧
(161)HPE, P.22;Frye , Ibid. P.33
ٓ
ٓ
بـ ــاقر و اخرون،تـ ــاريخ الع ـ ـراق القـ ــديم،ج،١ص٢٥٧؛بـ ــاقر واخرون،تـ ــاريخ إي ـ ـران
ٔ
ٔ
ٔ
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديم،ص٤٥؛االحمد،الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع،ص ٦٢؛االحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد واحمد،المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
ٔ
السابق،ص٣٦٤؛ االحمد والهاشمي،المصدر السابق،ص.٨٢
) (١٣٣رضا جواد الهاشمي "،تاريخ العالقات العراقية-اإليرانية القديمة"،مجلة
ٔ
دراسات االجيال ،العدد ،٤لسنة  ،١٩٨٠ص .٩٤
)ٔ (١٣٤ابو مغلي،المصدر السابق،ص.٨٣-٨٢
;(164)Ghirshman, OP.Cit,p.90; Sykes,Op.Cit,Vol,1,P. 117
Bausani, Op.Cit, p.14.
ٔ
ٔ
ٓ
باقر واخرون،تاريخ إيران القديم،ص ،٤٥؛االحمد،الصراع،ص٦٢؛االحمد
ٔ
ٔواحمد،المصدر السابق،ص ٣٦٤؛ االحمد والهاشمي،المصدر
ٔ
السابق،ص٨٢؛االحمد،سميراميس،ص.٦٠
ٔ
) (١٣٦االحمد،سميراميس،ص.٦٢
ٔ
) (١٣٧المصدر نفسه ،ص ٦٧؛االحمد والهاشمي،المصدر السابق ،ص.٨٢
(167)ARAB,Vol,1,pp.262-263 ; Oppenheim, Adad-Nirari
II,P.281.
ٓ
).(١٣٩باقر واخرون،تاريخ إيران القديم،ص.٤٥
ٔ
) .(١٤٠االحمد والهاشمي،المصدر السابق،ص٨٢
ٓ
) (١٤١باقر واخرون،تاريخ إيران القديم،ص.٤٥
ٓ
) (١٤٢باقر،المصدر السابق،ج،١ص٥٧٤؛ج،٢ص ،٣٩٨باقر واخرون،تاريخ
ٓ
إيران القديم،ص،٤٥باقر واخرون ،تاريخ العراق القديم،ج،١ص.٢٥٧

) (١٤٣وقد سميت هذه الدولة ٔا ً
حيانا باسم الدولة الهخامنشية نسبة إلى
ٔ
هخامنيش،جد االسرة الحاكمة من قبيلة باسركاد إحدى قبائل فارس وقد قامت
اإلمبراطورية الفارسية على مجموع من القبائل الفارسية هي:
ٔ
المجموعة االولى:وتضم قبائل باسركاد ومرفي،وماسبي.
المجموعة الثانية:وتضم قبائل بانتالي ،ودروسي ،وكرماني .
المجموعة الثالثة :وتضم قبائل دائي،ومرد،ودروبيك،وساكرتي،للمزيد من
التفاصيل ٔانظرٔ :ابو مغلي،المصدر السابق،ص.٨٩-٨٨
(173)Edwin
Bevan,
The
Land
Of
Two
;Rivers,(London,1918),p.67
;Sykes,Op.Cit,Vol,1,P.142
Huart.Op.Cit,P.34.
ٓ
باقر واخرون ،تاريخ إيران القديم ،ص.٤٦-٤٥
ٓ
) (١٤٥باقر واخرون،المصدر نفسه،ص ٤٦؛الحديثي،المصدر السابق،ص.٤٢
ٔ
) (١٤٦االحمد والهاشمي،المصدر السابق،ص،٨٦حول تفاصيل معركة خالولي
ٓ
ٔ
ومناقشتها انظر:ساكز عظمة بابل ،ص ١٥٣-١٥٢؛ساكز ،قوة اشور،ص١٤٩؛
.٣٦٥-٣٦٤
ٔ
) (١٤٧االحمد والهاشمي،المصدر نفسه،ص.٨٦
ٓ
) (١٤٨باقر،المصدر السابق،ج،٢ص٣٩٩؛باقر واخرون،تاريخ إيران
ٔ
القديم،ص٤٦؛االحمد ٔواحمد،المصدر السابق ،ص.٣٧١
ٓ
) (١٤٩باقر،المصدر نفسه،ج،٢ص٣٩٩؛باقر واخرون،المصدر
ٔ
نفسه،ص٤٦؛االحمد ٔواحمد ،المصدر نفسه،ص.٣٧١
ٓ
) (١٥٠باقر،المصدر نفسه،ج ،٢ص،٣٩٩؛باقر واخرون ،المصدر
نفسه،ص ٤٦؛الحديثي،المصدر السابق،ص.٤٢
(180)Bausani, Op,Cit,PP.14.
ٓ
باقر،المصدر نفسه،ج،٢ص ،٣٩٩باقر واخرون،المصدر نفسه ،ص-٤٦
ٔ
٤٧؛رو،المصدر السابق،ص٥١٣؛االحمد ٔواحمد،المصدر السابق،ص.٣٧١
(181)HPE.p.29
ٓ
) (١٥٣باقر واخرون ،تاريخ إيران القديم،ص.٤٧
ٓ
) (١٥٤باقر ،المصدر السابق،ج،٢ص ٣٩٩؛ باقر واخرون،المصدر نفسه،
ٔ
ٔ
ص٤٧؛االحمد،الصراع،ص٧٧؛االحمد ٔواحمد،المصدر السابق ،ص٣٧١؛
ٔ
االحمد والهاشمي،المصدر السابق،ص.٩٠
) (١٥٥باقر،المصدر نفسه،ج،١ص ،٥٧٥ج،٢ص.٣٩٩
ٓ
) (١٥٦المصدر نفسه ،ج،٢ص٣٩٩؛ باقر واخرون،تاريخ إيران القديم،ص.٤٧
(186)HPE,P.34.
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ﺗﻘﺪﻳﻢ
ٔ
لقـ ــد انـ ــتج النظـ ــام اإلسـ ــالمي الجديـ ــد فـ ــي بـ ــالد المغـ ــرب اإلسـ ــالمي
جغرافيــة زراعيــة جديــدة ،حيــث ظهــرت بــوادر االســتقرار والثبــات داخــل
المجتمع الفالحـي الرعـوي المغربـي خـالل القـرن  ٢ه ـ٨/م بعـد التحـوالت
السياســية التــي شــاهدتها المنطقــة ،لتعــرف بعــدها نهوضـ ًـا سـ ً
ـريعا وتطــو ًرا
ٔ
ملحوظـ ًـا فــي شــتى الميــادين ،وقــد اشــادت المصــادر الجغرافيــة العربيــة
ٔ
بـذلك حيــث اطنبــت الحــديث فــي ذكـر المجــال الفالحــي للقــرن ٤ه ـ١٠/م
ٔ
لهــذه الــبالد ،إذ احتــل النشــاط الرعــوي وتربيــة االنعــام درجــة هامــة فــي
دائرة هذا المجال.
وقــد ســاهمت الظــروف الطبيعيــة مــن تضــاريس ومنــاخ وغطــاء نبــاتي
فــي نمــو الثــروة الحيوانيــة فــي بــالد المغــرب ،كمــا تنوعــت بتن ـوع بيﯫتهــا
ٔ
ٔ
الجغرافيــة ،ممــا ادى إلــى اخــتالف فــي توزيعهــا بــين اقاليمهــا الثالثــة).(١
وقد ّعبر "ابـن حوقـل" عنـد إحصـائه لهـذه الثـروة فـي قولـه" :ولهـم الخيـل
النفيس ــة م ــن الب ـرادين والبغ ــال الف ــرد ،واإلب ــل والغ ــنم وم ــا ل ــديهم م ــن
ٔ ٔ
ماشــية البقــر وجميــع الحيــوان الــرخيص ،فامــا اســعارهم علــى ثنـائي مــنهم
ٔ
ٔ
ٔ
ودي ـ ــارهم ،فعل ـ ــى غاي ـ ــة ال ـ ــرخص ف ـ ــي االطعم ـ ــة واالغذي ـ ــة واالش ـ ــربة،
ٔ
واللحمان ،واالذهان").(٢
ٔ
ٔ
وشــكلت تربيــة االنعــام دعامــة اساســية فــي النظــام الفالحــي المغربــي
ســواء تلــك التــي خصصــت للنقــل وخدمــة الزراعــة علــى مســتوى الحي ــاة
ٔ
اليومية ،كطاقة الدفع والجـذب لتسـيير النـواعير) ،(٣او تلـك التـي كانـت
ٔ
ٔ
مــن نــوع ماشــية للحــوم واال لبــان ولتقــديم مــادة اوليــة صــناعية كالصــوف
والجل ــد ) .(٤كم ــا تكامل ــت المؤسس ــتان العرفي ــة والتش ــريعية ف ــي تنظ ــيم
ضــوابط هــذا المجــال ،فكـثيـ ًرا مــا كانــت تــرد النــوازل الفقهيــة لحــل بعــض
).(٥
المسائل التي تتعلق بالمرعى والرعي
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﻋﻮي
ٔ
احتل النشاط الرعوي وتربية االنعـام فـي بـالد المغـرب ،درجـة هامـة
ٔ
ٔ
فــي المجــال الفالحــي غيــر انــه ثمــة نــوعين مــن الرعــي ،النــوع االول فهــو
المخــتلط بمنــاطق الزراعيــة والرعــي شــبه الصــحراوي ،ففــي هــذه الحالــة
ٔ
ً
عادة ما يجمع صاحب الماشـية بـين القيـام باعمـال الزراعـة والرعـي .بينمـا
فـي النــوع الثــاني ال يتعــاطى صــاحب الماشــية مهنــة غيــر الرعــي .فكـثيـ ًرا مــا
وص ــفت من ــاطق ب ــالد المغ ــرب بازدواجي ــة النش ــاط الفالح ــي ب ــين "زرع
وضرع" ،و"مزارع ومسارح" ،حيث كانت عملية تربية الماشية تقوم إلى
ٔ
جن ــب م ــع الزراع ــة ،إذ اعتب ــر ك ــل ذل ــك م ــن ام ــور الفالح ــة ،ف ــي ح ــين
ٔ
اتخذت بعض المناطق مسارح وظواعن لالنعام.
لقــد تــوفرت المراعــي خاصـ ًـة فــي منــاطق التــل ،إذ غالبــا مــا تتحــول
ٔ
االراضــي والمســاحات الزراعيــة إلــى مراعــي بعــد عمليــة الحصــاد ،فيرســل
ٔ
ٔ ٔ
مال ــك االرض انعام ــه لتس ــرح فيه ــا .كم ــا كان ــت ايض ــا عام ــة مش ــاعة ب ــين
ٔ
ٔ
الرعاة ،وهذا النـوع هـو اكـثـر شـيوعا نظـرا لطبيعـة البيئـة القبليـة ،إذ اورد
ٔ
"العزيــزي الجــوذري" نصـ ًـا بــين فيــه ذلــك فــي قولــه ":ان هــذه المســارح
ٔ
مشتركة لكافة اهل المنازل ،التي تجاورها " ). (٦
ٔ
ً
ً
يبدو ان المغاربة اتبعوا نظاما خاصـا عنـد ممارسـتهم للرعـي ،وذلـك
ٔ
تماش ًـيا واالحـوال المناخيـة فهـم ينزلـون بـالمراعي فـي المواسـم المناســبة.
وحول هذا قـدم جغرافي مجهول عاش خالل القرن السادس الهجـري فـي
ٔ
م ـراكش وهــو صــاحب " كـتــاب االستبصــار فــي عجائــب االمصــار" طريقــة
ٔ
الرعــي فــي جبــل راشــد بقولــه" :جبــل كبيــر تســكنه امــم كـثيــرة مــن البربــر
ٔ
ويطــردهم الــثلج عنــه فينزلــون إلــى ريــف البحــر الغربــي ،وهــم اهــل كســب
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ٔ
مــن الغــنم والبقــر والخيــل") .(٧واضــاف يصــفها "وخيــل هــذا الجبــل مــن
ٔ
اعتـ ــق الخيـ ــول لصـ ــبرها وخـ ــدمتها وهـ ــي مـ ــدورة القـ ــدود حسـ ــنة الخلـ ــق
ٔ
ٔ
ٔ
واالخالق ولحوم غنمه اطيب اللحوم وكذلك اسمانها").(٨
وكان الرعي النشاط المعول عليه عنـد سـكان الصـحراء وهـو مـوردهم
ٔ
االساســي ،إذ كانــت قطعــان الغــنم والجمــال كـثيــرة ينتقــل وراءهــا البــدو
ص ــيفا نح ــو الش ــمال ،ويع ــودون إل ــى م ــواطنهم ف ــي الش ــتاء عن ــدما تكـث ــر
ٔ
االمط ــار والثلــوج التــي تــؤثر س ــلبا فــي الحيــوان ،خاص ــة حديث ــة ال ــوالدة
ٔ
ٔ
منها) .(٩وقد واشار"ابـن الصـغير" إلـى اسـلوب الرعـي الـذي اتخذتـه قبائـل
ٔ
مزاتــة وســدراتة البتريــة ،حيــث كانــت هــذه القبائــل تنتجــع مــن اوطانهــا
ٔ
ٔ
المتفرق ــة لتع ــود ف ــي اش ــهر الربي ــع إل ــى تيه ــرت واحوازه ــا لم ــا حوله ــا م ــن
ٔ
الكــال) .(١٠فكـثيـ ًرا مــا كــان تقصــدها القبائــل الرحــل فــي فصــول معينــة مــن
السنة .وكـثيـ ًرا مـا كانـت تحـدث النزاعـات حـول منـاطق االنتجـاع ،إذ كـان
العرف الجاري خـالل مرحلـة العصـر الوسـيط المرعـى لمـن سـبق) .(١١هـذا
وق ــد بين ــت النص ــوص النوازلي ــة الخالف ــات والمش ــحانات ب ــين ص ــاحب
ٔ
الــزروع والراعــي بســبب االضـرار الناتجــة عــن تــرك الماشــية فــي الملكيــات
ٔ
الزراعية الخاصة من االجنة والبساتين).(١٢
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ويبــدو ان اصــحاب االنعــام كــانوا يتولــون مهمــة الرعــي بانفســهم)،(١٣
ٔ
ٔ
غير انه غالبا ما كانوا يستاجرون لها رعاة لتربيتهـا وحراسـتها لفتـرة معينـة
ٔ
ٔ
نظيــر اجــرة معلومــة) ،(١٤إذ كــان للفقيــه "ابــن ابــي زيــد القيروانــي" راعــي
ٔ
ٔ
يرعى له الغنم) .(١٥كما استاجر الفقيه "ابـو الحسـن الجبنيـاني") (١٦نفسـه
ٔ
ر ً
اعيا للبقـر فـي ناحيـة سوسـة .وقـد يمكـث الراعـي مـدة طويلـة باالنعـام فـي
ٔ
امكنــة بعيــدة عــن صــاحبها .وإلــى جانــب ذلــك وردت إشــارة عنــد الفقيــه "
ٔ
ٔ
البرزلي" ان بالد المغرب عرفت عملية الشراكة في تربية االغنام).(١٧
ٔ
وفـي هـذا السـياق ،ذكـر المــؤرخ اإلباضـي "الـدرجيني" نقـال عـن "ابــي
ٔ ٔ
الربي ــع الوس ــياني" ان اب ــا محم ــد ب ــن م ــانوج") (١٨ق ــدم علي ــه راع ــي غنم ــه
ٔ
ٔ
فس ــاله ع ــن حاله ــا فك ــان رده" :ه ــي ص ــالحة الح ــال ،وان وه ــب ﷲ له ــا
ٔ
العافيـة إلـى قابـل فسـتكمل مائـة" .كمـا تبـين ان الرعـاة كـانوا يصــطحبون
ٔ
ٔ ٔ
معهـم حيوانـاتهم الخاصـة ،ومـن ذلــك ان ارسـل "ابـو عبـد ﷲ محمـد بــن
بكــر") (١٩رجــال مــن قبيلــة لمطــة فــي غــنم لــه بجبــال بنــي مصــعب ســائمة
فخرج ،فكان الغنم تحت يده وله فيها غنم قد جمعها فيها).(٢٠
وم ــا يش ــد االنتب ــاه عن ــد تن ــاول العناص ــر الفعال ــة ف ــي عملي ــة الرع ــي،
ٔ
تغيي ــب دور الراع ــي م ــن المص ــادر التاريخي ــة المتنوع ــة ،عل ــى ال ــرغم ان ــه
يتعهــد الماشــية فــي تربيتهــا وحراســتها ،وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى
طبيعـ ـ ــة إهمـ ـ ــال الكـتابـ ـ ــة التاريخيـ ـ ــة عـ ـ ــن هـ ـ ــذا الصـ ـ ــنف مـ ـ ــن الفـ ـ ــﯫت
ٔ
االجتماعي ـ ــة ،وال ـ ــذي ظ ـ ــل تغييبه ـ ــا وتهميش ـ ــها يخض ـ ــع لت ـ ــاثير النزع ـ ــة
االستعالئية لذا مؤرخي اإلسالم عـن طبقـة العـوام وموقعهـا الـدوني ضـمن
ٔ
معم ــار مجتم ــع العص ــور الوس ــطى ،فض ــربوا ص ــفحا ع ــن ذك ــر اخب ــارهم،
ٔ ٔ
ٔ
باســتثناء مــا ارتــبط بكيفيــة عفويــة ضــمن الحــديث عــن اصــحاب االنعــام او
في سياق ذكر سير وتراجم الرجال).(٢١
ٔ
وغالبــا مــا كــان صــاحب االنعــام يمــارس علــى الراعــي ســلطة ال حــدود
ٔ
لها ،االمر الذي جعلـه دومـا تابعـا لصـاحب الماشـية ) ،(٢٢وحـدث للفقيـه
ٔ
ٔ
"الجبني ــاني" ان طل ــب من ــه – ص ــاحب االنع ــام -فض ــال ع ــن الرع ــي قط ــع
ٔ
الخشــب ،وحــين هـ ّـم هــذا الفقيــه بــالرفض ،كــان رد صــاحب العمــل ان
عليه السمع والطاعة ) .(٢٣كما كـان يطبـق عليـه التضـمين والتعـويض فـي
حالة إتالف الماشية ،وهذا مـا كشـفت عنـه نصـوص النـوازل الفقهيـة).(٢٤
ٔ
وهكذا اعتبر نظام الرعـي فـي بيئـة قبليـة تعتمـد الماشـية ،دعامـة اساسـية
في حياتها االقتصادية.

ٔ
ٔ
واف ــادت عب ــارات نص ــوص الجغـ ـرافيين ،ان ــه كـثيـ ـ ًرا م ــا كان ــت ترب ــى
ٔ
ٔ ٔ
مختلــف االنعــام بمنطقــة واحــدة وعلــى ســبيل الــذكر وال للحصــر ،ان ارض
ٔ
برقــة كانــت تصــلح الســائمة فــي مراعيهــا ،وتميــزت انعامهــا بكـثــرة الشــحم
ولــذة اللحــم) .(٢٥كمــا اشــتهرت مدينــة ســرت باإلبــل والغــنم) .(٢٦وتميــزت
مدينــة سوســة بكـثــرة اللحــوم وطيبهــا) ،(٢٧وال بــد لهــذه اللحــوم مــن مصــدر
حيواني مهم كالبقر والغـنم والمعـز .وفـي السـياق نفسـه وردت إشـارة عنـد
"الدرجيني"عن الوفرة في إنتاج الغنم والجمال والبغـال مـا ال يحصـى فـي
قبيلة مزاتة).(٢٨
اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ
كـثي ــرة ه ــي المص ــادر الجغرافي ــة العربي ــة الت ــي نوه ــت ب ــوفرة الث ــروة
ٔ
الحيوانيــة لــبالد المغــرب مــن الــدواب واالنعــام والبقــر وســائر الكـراع)،(٢٩
ٔ
حيــث اشــاد الجغرافــي "ابــن حوقــل"إلــى منــاطق عديــدة مــن هــذه الــبالد
ٔ
وساحصــي منهــا علــى ســبيل الــذكر وال الحصــر :ســرت ،تــونس ،المســيلة،
ٔ
طبنــة، ،تــنس ،وه ـران وبونــة ه ــذه المدين ــة التــي اطن ــب الح ــديث ع ــن
ٔ
ٔ
انعامها التي شكلت جزءا هاما من ارباح تجارتها).(٣٠
ٔ
وبالمث ـ ــل اش ـ ــاد صـ ــاحب االستبص ـ ــار عنـ ــد تعريف ـ ــه لـ ــبالد المغ ـ ــرب
ٔ
ٔ
االوسط انها كـثيرة الخصب والزرع كـثيرة الغنم والماشية طيبة المراعـي،
ٔ
ٔ
ومنهــا تجلــب االغنــام إلــى بــالد المغــرب وبــالد االنــدلس لرخصــها وطيــب
ٔ
لحومها) ،(٣١وفي ذلـك دال لـة علـى وفـرة االنعـام بهـذه الـبالد ،إذ اشـتهرت
ٔ
مدينــة تيهــرت بتربيــة الحيوانــات المختلفــة فهــي" :احــد معــادن الــدواب
والغنم والبراذين الفراهية كمـا صـرح بـذلك "ابـن حوقـل") .(٣٢وممـا يـدل
ٓ
ٔ
ٔ
على اهتمام اهالي هذه المدينة بتربية الماشية ،امتالك افراد مـنهم االف
ٔ
م ــن رؤوس االغن ــام واإلب ــل .وق ــد ك ــان له ــذه الث ــروة دعامته ــا ووزنه ــا عل ــى
ٔ ٔ
اقتص ــاديات ه ــذه المدين ــة ،إذ وردت إش ــارة ف ــي مص ــدر إباض ــي ان اح ــد
ٔ
وجهاءه ــا وي ــدعى "يبي ــب ب ــن زلغ ــين" ) (٣٣ك ــان ل ــه ثالث ــون ال ــف ناق ــة
ٔ
ٔ
وثالثمائــة الــف شــاة واثنــا عشــر الــف حمــار") .(٣٤وممــا يؤكــد صــحة هــذه
ٔ ٔ
ٔ
الرواية او على االقـل االخـذ بهـا ،هـو قـول "اإلمـام الرسـتمي "عبـد الوهـاب
ٔ
بــن عبــد الــرحمن" " لــو ال انــا ومحمــد بــن جرنــي ويبيــب بــن زلغــين لخــرب
ٔ
بيت مال المسلمين :انا بالذهب ومحمد بن جرني بـالحرث وابـن زلغـين
ٔ
باالنعام").(٣٥
ٔ
ولقد اطنب صـاحب "كـتـاب االستبصـار" الوصـف لطريقــة الرعـي فـي
ٔ
ٔ ٔ
جبــل راشــد بضــواحي تلمســان ان اهــالي هــذه النــواحي كــانوا اهــل كســب
مــن الغــنم والبقــر والخيــل)ٔ .(٣٦امــا مدينــة مرســى الـ ّ
ـدجاج فكانــت تمــون
ٔ
غيرهــا ممــن يجاورهــا باال لبــان والمواشــي) .(٣٧وفــي هــذا دال لــة علــى الــوفرة
والفائض في الثروة الحيوانية.
ٔ
ٔ
وامتدت المراعي في المغرب االقصى سواء فـي السـهول او علـى قمـم
ٔ
الجبــال او فــي الصــحراء ،لتجع ــل م ــن الثــروة الحيواني ــة قــوة هام ــة ).(٣٨
ٔ
ٔ
ٔ
واش ــاد "البك ــري" إل ــى ش ــهرة م ــدينتا اغم ــات ،ووريك ــة اغم ــات بثروتهم ــا
ٔ
ٔ
ٔ
الحيوانية ،إذ كان يذبح فـي اسـواق وريكـة اكـثـر مـن مائـة ثـور والـف شـاة
ٔ
) .(٣٩وفي السياق نفسه تحدث "القلقشندي") (٤٠ان هـذه المنطقـة كـثيـرة
الدواب من اإلبل ،والخيل ،والغنم ،والبقر ،والحمير ،والماعز.
ٔ
ٔ
وسميت مدينة البصرة ببصـرة اال لبـان ،حيـث كانـت اوسـع النـواحي
ٔ
ٔ
ٔ
مرعى واكـثرها ضـرعا لالغنـام واالبقـار والمعـز) .(٤١وعـدت مدينـة فـاس مـن
ٔ
ٔ
المــدن المهمــة التــي تكـثــر فيهــا االغنــام واالبقــار ،حتــى بلــغ ســعر الكــبش
درهما ونصف وسعر البقرة ربع درهم) .(٤٢في حـين عـدت سجلماسـة مـن
ٔ
ٔ
اشــهر مــدن المغــرب االقصــى مــن حيــث الثــروة الحيوانيــة ،فقــد ذكــر "ابــن
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ٔ ٔ
حوقــل" ان اهلهــا "يبيحــون الــبالد للمراعــي والــزرع والميــاه لــورود اإلبــل
والماشية" ).(٤٣
ٔ
بينمــا اشــتهرت بعــض المنــاطق بنــوع واحــد عــن بــاقي االنعــام التــي
تـ ــوفرت بهـ ــا ،ونخـ ــص الـ ــذكر هنـ ــا فحـ ــوص القيـ ــروان) ،(٤٤وطبنـ ــة )،(٤٥
ٔ
ٔ
وســبيبة ) ،(٤٦وسوســة ) ،(٤٧هــذه االخيــرة التــي اشــتهرت بتربيــة االغنــام،
ٔ
ٔ
ورخـص اســعار لحومهــا والبانهــا نظـرا لــوفرة هــذه الثــروة التــي ميزتهــا .وكــان
ٔ ٔ
ٔ
اه ــالي جزائ ــر بن ــي مزغن ــاي "اكـث ــر ام ــوالهم المواش ــي م ــن البق ــر والغ ــنم
الســائمة فــي الجبــال" ) .(٤٨بينمــا كانــت وهـران محطــة تــرد إليهــا المراكــب
ٔ
لنقل مواشيها إلى الجهة المقابلة للمراسي االندلسية ).(٤٩
ٔ
ٔ
اما مدينة وجدة فقد كانت ارضـها ذات مـروج خضـراء صـالحة للرعـي
ٔ
ٔ
وخاصــة االغنــام ،ويــذكر انــه يوجــد فــي الشــاة الواحــدة مــن شــياههم مائـتــا
ٔ
ٔ
اوقي ــة م ــن الش ــحم ،ويص ــنعون م ــن ص ــوفها اكس ــية ل ــيس له ــا نظيــر ف ــي
ٔ
الجــودة وتعــرف "العبيــدي" ) .(٥٠واخــتص حصــن ي ـرارة بكـثــرة االغنــام،
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
واعتبر صوفها من اجود االصواف ويقال ان اصول هذه االغنـام مـن بـالد
فــارس ،وكانــت هــذه البلــدة تصــدر هــذه المــادة إلــى سجلماســة) ،(٥١وفــي
ٔ
ذلك داللة على وفرة االنعام بهذه البالد.
ٔ
ٔ
واف ــادت الكـت ــب النوازلي ــة ه ــي االخ ــرى ،ف ــي التع ــرف عل ــى وج ــود
ٔ
النوعيــة فــي الماشــية وقــد ســبق ان ذكرهــا الرحالــة والجغرافيــون ) ،(٥٢إذ
ٔ
ٔ
اشــارت بعــض الفتــاوى إلــى وجــود الخرفــان ذات اال ليــة النحيفــة ،وهــي ال
تقــل قيمــة مــن الخرفــان ذات اإلليــة الغليظــة التــي كانــت تمثــل الســاللة
ٔ
اإلفريقية ) ،(٥٣وكانت اكـثر إنتاجا إلى جانب المعز).(٥٤
ٔ
هذا ،وقد انتشرت تربية االبقـار والثيـران فـي بـالد المغـرب لضـرورتها
ٔ
واهميته ــا ف ــي العم ــل الزراع ــي ك ــالحرث والحمول ــة م ــن جه ــة ولفائ ــدتها
ٔ
ٔ
االســتهالكية مــن جهــة اخــرى .وعرفــت الناحيــة الشــرقية والشــمالية انهــا
ٔ
ٔ
كـثيرة البقر كالقيروان ،حتى احصى ما ذبـح بهـده المدينـة فـي بعـض ايـام
ٔ
عاشوراء من البقر خاصة ،حوالي تسـع مائـة وخمسـين راس ًـا ) .(٥٥وممـا ال
ٔ
ٔ
ش ــك في ــه ان ه ــذا ال ــنص ك ــان يقص ــد ب ــه اي ــام الف ــاطميين ال ــذين ك ــانوا
ٔ
يحتفلون بايام عاشوراء.
وبالمثل ،راجت هذه التربية في مدينتي طبنة ) (٥٦و بونة ) ،(٥٧غيـر
ٔ
ٔ
ٔ
ان هــذه االخيــرة كانــت اكـثــر ســوائمها البقــر ،نظ ـرا لتوفرهــا عل ـى ظــروف
مالئمة كوقوعها ضمن إقليم واسع وبادية وحوزة بهـا نتـاج كـثيـر) .(٥٨وقـد
ٔ
ٔ
اشــاد "البكــري") (٥٩باهميــة لحــوم البقــر بهــذه المدينــة ،وقــد زاد إنتاجهــا
ٔ
ٔ
ع ــن حاجته ــا مم ــا دفعه ــا لتص ــدير فائض ــها نح ــو االقط ــار االخ ــرى .وش ــاع
استعمال نوى التمر المدقوقة لتعليف الماشية ) ،(٦٠وبالخصـوص البقـر.
ٔ
وف ــي ه ــذا الس ــياق وردت إش ــارة ف ــي إح ــدى الن ــوازل الت ــي القي ــت عل ــى
"السيوري" عن حكم دق النوى ببيت قرب جار له ).(٦١
ٔ
وامــا تربيــة الخيــول فقــد تميــز بهــا ســكان بــالد المغــرب ،حيــث نقــل
مؤرخ مجهول قول "بلكين بن زيري بـن منـاد" يؤكـد فيـه هـذه الحقيقـة،
ٔ
ٔ ٔ
ٔ ٔ
ان ال امــان عنــده لبربــري ركــب فرســا او انــتج خــيال ابــدا حيثمــا ســلك مــن
الــبالد) ،(٦٢إذ كــان هــؤالء فرســان محــاربون لهــم القســي والخيــل الع ـراب
) ،(٦٣للحاجــة العســكرية واالقتصــادية إليهــا ) .(٦٤وشــهدت هــذه المنطقــة
ٔانــواع منهــا ) ،(٦٥اســتفيد منهــا فــي تحريــك النــواعير ّ
والرحــى لالســتخراج
المياه الجوفية.
وقد عرفت بعـض المنـاطق بإنتـاج هـذا النـوع مـن الحيوانـات كسـهل
قم ــودة ،ال ــذي ك ــان مناس ــبا لتربي ــة الخي ــول) .(٦٦وق ــد مارس ــت ك ــل م ــن
صــنهاجة وزناتــة علــى حــد الســواء تربيــة الخيــول نظ ـرا للحاجــة إليهــا فــي
ٔ
تزوي ــد ط ــاقتهم العس ــكرية ،وال محال ــة ان كان ــت ه ــذه العملي ــة مزده ــرة

ٔ
ورائجة بين هذه القبائل) .(٦٧وقد اورد "القاضي النعمـان" إشـارة تـنم عـن
ٔ
الوفرة والنوعية عند وصفه لخيول بالد افريقيـة التـي غنمهـا "ابـو عبـد ﷲ
ٔ
الشيعي" في قوله" :كان عندهم )بني االغلب( خيول لم يـر النـاس مثلهـا
ٔ
فيم ـ ــا راوه ج ـ ــودة وعتق ـ ــا وفراه ـ ــة وس ـ ــالح ل ـ ــيس في ـ ــه س ـ ــاقط وال من ـ ــه
ضعيف").(٦٨
ٔ
ٔ
وزيــادة علــى اشــتهار بونــة بتربيــة االبقــار فكــان اهلهــا قـ ّـل مــن تفوتــه
ٔ
إنت ــاج الخي ــل الس ــائمة ) .(٦٩ام ــا تلمس ــان فق ــد امت ــازت بكـث ــرة الخي ــول
وســماها الجغرافــي "يــاقوت الحمــوي" ) (٧٠بــالخيول الراشــدية نســبة إلــى
ٔ
جبــل راشــد والتــي تميــزت عــن ســائر الخيــول .ويعتقــد ان المغاربــة كــانوا
ٔ
ٔ
يطلق ــون عل ــى خي ــولهم اس ــماء يختارونه ــا) .(٧١واطن ــب ص ــاحب "كـت ــاب
ٔ
االستبصــار" فــي وصــفها فــي قولــه" :وخيــل هــذا الجبــل مــن اعتــق الخيــول
ٔ
لصــبرها وخ ــدمتها وهــي م ــدورة القــدود حســنة الخلــق واالخ ــالق ولحــوم
ٔ
ٔ
غنمه اطيب اللحوم وكـذلك اسـمانها") .(٧٢واعتبـر جبـل فـازاز الواقـع بـين
نهر سبو ونهر سال مـن المنـاطق التـي تربـى فيهـا الخيـول المشـهورة والتـي
ٔ
تعد "من اعتق الخيول لصبرها وخدمتها").(٧٣
وإلى جانب هذا ،انتشرت تربية اإلبل في بالد المغرب ،حيث مثـل
ه ــذا الحي ــوان وس ــيلة نق ــل هام ــة ،اس ــتغلت ف ــي المج ــال التج ــاري ب ــين
ٔ
المناطق البعيدة كبالد المشرق والسودان على وجه التحديـد .وقـد اشـاد
"ابــن حوق ــل" إل ـى وفرته ــا فــي قولــه" :عنــدهم م ــن الجم ــال الكـثيــرة ف ــي
ب ـراريتهم وســكان صــحاريهم التــي ال تــدانيها فــي الكـثــرة إبــل العــرب").(٧٤
وكــان لقبائــل ســدراته ومزاتــه دور فــي تربيتهــا فقــد كــان هــؤالء ينزلــون فــي
فصـ ــل الشـ ــتاء إلـ ــى الرمـ ــال حيـ ــث ال مطـ ــر وال ثلـ ــج ،خوفـ ــا علـ ــى نتـ ــاج
اإلبــل) .(٧٥وبالتــالي كــان للقبائــل المغربيــة دور وحــرص فــي تنميــة هــذه
الثروة ،إلى درجة ٔان خصص لها ً
سوقا ُعرفت بها).(٧٦
وقد تميزت بالد المغرب بنـوع مـن اإلبـل عـرف بالمهـاري) ،(٧٧حيـث
وردت إشارة تفيد في الحديث عن هدية "زيري بـن عطيـة" إلـى"المنصـور
ٔ
بن ابي عامر" تمثلت في مئتـي فـرس مـن عتـاق الخيـل ،وخمسـون جم ًـال
مهرية سوابق) .(٧٨وبالمثل ذكر "النويري") (٧٩نوعا منها عرف بالنجيبي،
وه ــذا الن ــوع ق ــوي وخفي ــف س ــريع المش ــي .وف ــي ه ــذا دال ل ــة عل ــى ال ــوفرة
ٔ
والنوعية في اصناف اإلبل.
وقــد اســتغل الخليفــة الفــاطمي "المعــز لــدين ﷲ" مــن هــذه الثــروة
ٔ
ٔ
الحيواني ــة فح ــين ع ــزم الرحي ــل م ــن المغ ــرب ات ــاه " اب ــو الفت ــوح يوس ــف
ٔ
ٔ
بلكــين" بــالفي جمــل لحمــل اموالــه مــن ابــل زناتــة ) .(٨٠وبالمثــل ورد عــن
ٔ
ٔ
"الن ــويري" ان ه ــذا الخليف ــة ك ــان مع ــه خمس ــة عش ــر ال ــف جم ــل تحم ــل
ٔ
صــناديق االمــوال والســالح وغيرهــا ،ومائــة جمــل تحمــل شــبه الطــواحين
ٓ
مــن الــذهب وثالثــة االف جمــل علــى كــل جمــل صــندوقان حــين دخولــه
مصــر .كمــا عــدت هــذه الثــروة الحيوانيــة مــن جملــة صــادرات بــالد المغــرب
ٔ
ٔ
إلى اقطار متعددة حسب ما ادلى به جغرافيــي) (٨١القرن الرابـع الهجـري،
ٔ
انه كان يصدر من المغرب إلى المشرق اللبود المغربية والبغـال للسـرج.
ٔ
وفـ ــي السـ ــياق نفسـ ــه ذكـ ــر "النـ ــويري" نقـ ــال عـ ــن"الرقيـ ــق القيروانـ ــي" ان
الجمال كانت تباع بعشرة دينار والحمار بعشر بصالت ومن الخيل مـا ال
يحصـى ) ،(٨٢وهــي إشــارة واضــحة عــن غـزارة اإلنتــاج الحيــواني مــع بــدايات
القرن الرابع الهجري ،حتى غدا سعرها في غاية الرخص.

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٣٠

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
وحصيلة القول ان بـالد المغـرب اشـتهرت بثروتهـا الحيوانيـة ،حيـث
ٔ
ٔ
شــكلت تربيــة االنعــام دعامــة اساســية فــي النظــام الفالحــي المغربــي فــي
ٔ
مرحلــة العصــر الوســيط ،وعلــى الــرغم مــن هــذه المحاولــة فــي ســبر اغــوار
ٔ
النشـاط الرعـوي المغربــي ،وإماطـة اللثــام عـن جوانـب منــه إال انـه ال تـزال
بع ــض إش ــكاالته بحاج ــة إل ــى بح ــث دقي ــق ومفص ــل يخ ــص دور ثنائي ــة
السلطة الزمنية والقبليـة فـي توجيـه هـذا النشـاط االقتصـادي واسـتخدامه
كورقة ضغط في بعض القضايا المصيرية.
-------------------------------------------------ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ
ٔ
) (١يراجع اهم الدراسات التي تناولت الظاهرة الجغرافية لمنطقة شمال
إفريقيا وعلى سبيل الذكر:
Jean Despois, René royal , Géographie de l’Afrique du nord
ouest, Paris 1967, p9.
Augustin Bernard, Géographie universelle, Afrique
septentrionale et occidentale
.librairie Armond colar , Paris 1937, p14
ٔ
) (٢ابن حوقل النصيبي ،صورة االرض ،دار الكـتاب اإلسالمي ،القاهرة،
د.ت  ،ص.٩٥
) (٣الجنحاني الحبيب،دراسات مغربية في التاريخ االقتصادي
واالجتماعي للمغرب اإلسالمي ،دار الطليعة ،بيروت ،١٩٨٠ ،ص
.١٧٣
Colin. G.S , la Noria Marocaine et les machines
Hesperis, 1er Trimestre, hydrauliques dans le monde arabes
1932 , pp 22 et suiv
Géographie Economique de l' Afrique du "Vanacker. C
nord in AnnaleS.E.C,1973,p674 .
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) (٤موريس لومبارد ،الجغرافية التاريخية للعالم اإلسالمي خالل القرون
ٔ
ٔ
االربعة االولى ،ترجمة ،عبد الرحمن حميدة ،دار الفكر ،دمشق،
 ،١٩٧٩ص٢٣٠
Rosenberger.B, Rosenberger.B , L'histoire économique du
Maghreb, Handbuch der Orientalistik Leiden / Koln E. J .
BRILL ,1977. , op,cit., p 210., p 210.
ٔ
) (٥لواتي دالل ،عامة القيروان في العصر االغلبي  ٢٩٦ -١٨٤هـ٨٠٠ /
٩٠٨م رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة منتوري ،قسنطينة،الجزائر ،٢٠٠٣ – ٢٠٠٢ ،ص .١٤٥
ٔ
ٔ
) (٦العزيزي الجوذري ،سيرة االستاذ جوذر وبه توقيعات اال ئمة
الفاطميين ،تحقيق ،محمد كامل حسين ومحمد عبد الهادي شعيرة ،دار
الفكر العربي،القاهرة ، ١٩٥٤ ،ص . ٩٧- ٩٦
) (٧مجهول ،جغرافي مراكشي من )ق ٦هـ١٢ /م( كـتاب االستبصار في
ٔ
عجائب االمصار وصف مكة والمدينة ومصر وبالد المغرب ،نشر وتعليق،
سعد زغلول عبد الحميد ،مطبعة جامعة اإلسكندرية ، ١٩٥٨ ،ص.١٨٧
ٔ ٔ
) (٨المصدر نفسه ،نفس الصفحة .وقد ذكر "ابن سعيد" ان اصحاب هذا
الجبل هم من قبيلة زناتة ،ولهم نتاج في الخيل  .ابن سعيد ،كـتاب
الجغرافيا ،تحقيق إسماعيل العربي ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر ،ط ،١٩٨٢ ،٢ص .١٤٥

) (٩بحاز إبراهيم ،الدولة الرستمية) ٢٩٦-١٦٠هـ٩٠٩–٧٧٧/م( -دراسة
ٔ
في االوضاع االقتصادية والحياة الفكرية ،-نشر ،جمعية التراث ،القرارة،
ط ،١٩٩٣ ،٢ص.١٦٢
Vanacker , C. op, cit ., p 674
ٔ
ٔ
) (١٠ابن الصغير ،اخبار اال ئمة الرستميين ،تحقيق ،محمد ناصر
وإبراهيم بحاز ،المطبوعات الجميلة ،الجزائر ،١٩٨٦ ،ص .٤١وقد ذكر
ٔ
"الدرجيني" ان مزاتة اشتهرت بالمال والرجال والخيل طبقات المشائخ
بالمغرب ،تحقيق إبراهيم طالي ،مطبعة البعث ،قسنطينة ، ١٩٧٤ ،ج
 ، ١ص ١٢٤
ٔ
) (١١الونشريسي ،المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى اهل
ٔ
ٔ
إفريقية واالندلس والمغرب،اخرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد
ز ٔ
حجي ،نشر و ارة االوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة المغربية ،الرباط،
 ، ١٩٨١ج  ، ٨ص . ٣٣٨
) (١٢المصدر نفسه ،نفس الصفحة.
) (١٣الدرجيني ،المصدر السابق ،ج  ، ٢ص . ٤٠٠
ٔ
) (١٤القاضي عياض ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعالم
مذهب اإلمام مالك  ،دار مكـتبة الحياة  ،دار مكـتبة الفكر ،بيروت ،
طرابلس د.ت  ،ج  ، ٣ص. ١٩٩
ٔ
) (١٥الدياغ ،معالم اإليمان في معرفة اهل القيروان ،تحقيق محمد
ماضور ،المكـتبة العتيقة ،تونس ،مكـتبة الخانجي ،القاهرة  ،١٩٧٨ ،ج
،٣ص .١٣٩
ٔ
) (١٦اللبيدي  ،مناقب ابي إسحاق الجبنياني ومناقب محرز بن خلف،
ٔ ٔ
تاليف ابي الطاهر الفارسي ،تحقيق وترجمة ،روجي إدريس ،تونس،
 ،١٩٥٩ص .٦
ٔ
ز ٔ
) (١٧البر لي ،ابو القاسم بن احمد البلوي التونسي) ،تـ٨٤١هـ/
ٔ
١٤٣٨م( ،جامع مسائل االحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام،
تحقيق ،محمد الحبيب الهيلة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،٢٠٠٢ ،ج
 ، ٣ص. ٣٦
) (١٨من الطبقة التاسعة والتي صنفها الدرجيني ،ما بين سنة  ٤٠٠هـ –
 ٤٥٠هـ ينظر تفاصيل هذه شخصية هذا الفقيه عند المؤلف نفسه المصدر
السابق ،ج  ، ٢ص . ٤٠٣ ،٤٠٠
) (١٩وهو من الطبقة التاسعة .المصدر نفسه  ،ج  ،٢ص . ٣٩٩ ،٣٧٧
) (٢٠نفسه ،ج  ، ٢ص .٣٩٠
) (٢١القاضي عياض  ،المصدر السابق  ،ج  ، ٣ص  .١٩٩يراجع
موضوع تهميش العوام من الكـتابة عنهم إلى مجموعة الدراسات  ،محمود
ٔ
إسماعيل عبد الرازق ،في تاويل التاريخ والتراث  ،رؤية للنشر
والتوزيع،القاهرة ،٢٠٠٧ ،ص..٢٥-١٠إبراهيم القادري بوتشيش،
ظاهرة التسول في الغرب اإلسالمي خالل القرن السادس الهجري ،ضمن
ٔ
اعمال الملتقى الدولي حول التغيرات االجتماعية في البلدان المغاربية عبر
العصور ،جامعة منتوري  ،قسنطينة ، ٢٠٠١ -٢٤-٢٣،ص.١٨٥-١٧٥
) (٢٢القاضي عياض ،المصدر السابق ،ج  ، ٣ص .١٩٩
) (٢٣اللبيدي ،المصدر السابق ،ص . ٦
) (٢٤الونشريسي ،المصدر السابق ،ج  ،٨ص .٣٤١
) (٢٥البكري ،المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب،
مطبعة ،Librairie D'Amérique et D'Orient, Paris .1963،ص.٥
مجهول ،االستبصار ،ص.١٤٣
ٔ
) (٢٦ابن حوقل ،صورة االرض ،دار الكـتاب اإلسالمي ،القاهرة ،د.ت ،
ص.٧٠
) (٢٧البكري  ،المصدر السابق ،ص.٣٤
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اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻠﻬﻮاري ﻓﻲ ﺳﻄﻮر:

ٔ استاذة جزائرية متخصصة في التاريخ الوسيط "إسالمي".
 دكـتوراه دولة في التاريخ الوسيط ،جامعة وهران .٢٠٠٥
 ماجستير في التاريخ الوسيط ،جامعة عين شمس .١٩٩١
 عضو في اللجنة العلمية بقسم التاريخ جامعة وهران،الجزائر
ٔ
 رئيسة فرقة بحث في مخبر مصادر واعالم ،جامعة وهران
 شاركت في عدد من الملتقيات الوطنية والدولية.
 نشرت عدة مقاالت في الدوريات العربية والدولية.
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) (٢٨الطبقات ،ج  ،١ص . ١٣٠
) (٢٩ابن حوقل ،المصدر السابق ،ص...٧٧وبعدها ،البكري ،المصدر
السابق ،ص...٥وبعدها مجهول ،كـتاب االستبصار....١٧٩،وبعدها ،
ٔ
ٓ
اإلدريسي ،نزهة المشتاق في اختراق االفاق ،مكـتبة االفاق الدينية،
القاهرة ،٢٠٠٢ ،ج  ،١ص  ...٢٥٢وبعدها
) (٣٠المصدر نفسه  ،ص .٧٧
) (٣١مجهول ،االستبصار ،ص.١٧٩
) (٣٢ابن حوقل ،المصدر السابق ،ص.٨٦
ٔ
ٔ
) (٣٣احد فقهاء ووجهاء االباضية وحسب رواية الشماخي هو من علماء
الطبقة الثالثة  ،مابين) ٢٥٠ -٢٠٠هـ٨٦٤ – ٨١٥ /م( المصدر السابق،
ص ١٢١ ،١٠٥
) (٣٤المصدر نفسه  ،نفس الصفحات.
) (٣٥نفسه ،ص  .١٢٣ ،١٢٢بجاز إبراهيم ،المرجع السابق ،ص.١٦١
) (٣٦مجهول ،اإلستبصار ،ص.١٨٧
) (٣٧ابن حوقل  ،المصدر السابق  ،ص.٧٧
ٔ
) (٣٨محمود إسماعيل عبد الرازق ،االدارسة )  ٣٧٥ – ١٧٢هـ ( حقائق
جديدة  ،مكـتبة المدبولي ،القاهرة ،ط  ،١٩٩١ ،١ص . ٤١
) (٣٩البكري  ،المصدر السابق  ،ص .١٥٣
ٔ
) (٤٠كـتاب صبح االعشى في صناعة اإلنشاء ،شرح وتعليق ،نبيل خالد
الطيب ،ج ،٥دار الكـتب المحلية ،بيروت.١٩٨٧ ،
ٔ
صبح االعشى ،ج ،٥ص.١٧
) (٤١البكري ،المصدر السابق ،ص.١١٠
ٔ
ٔ
ٔ
) (٤٢ابن ابي زرع  ،االنيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك
المغرب وتاريخ مدينة فاس ،دار المنصور للطباعة والوراقة،
الرباط ،١٩٧٣،ص.٥٠
ٔ
) (٤٣صورة االرض ،ص.١٠٠
) (٤٤القاضي عياض  ،المصدر السابق  ،ج  ، ٣ص. ١٩٩
) (٤٥ابن حوقل  ،المصدر السابق  ،ص . ٨٥
) (٤٦المصدر نفسه ،ص . ٨٤
) (٤٧البكري ،المصدر السابق ،ص . ٣٤
) (٤٨ابن حوقل  ،المصدر السابق ،ص . ٧٨
) (٤٩المصدر نفسه ،ص  . ٧٩اإلدريسي ،المصدر السابق ،ج  ،١ص
.٢٥٢
) (٥٠ابن حوقل  ،المصدر السابق  ،ص . ٨٨مجهول ،االستبصار،
ص.١٧٧
) (٥١البكري  ،المصدر السابق ،ص.١٤٧
) (٥٢مجهول  ،المصدر السابق  ،ص . ١٧٧
) (٥٣الهادي روجي إدريس ،الدولة الصنهاجية ،تاريخ إفريقية في عهد
بني زيري من القرن  ١٠إلى القرن ١٢م ،ترجمةّ ،
حمادي ّ
الساحلي ،دار
الغرب االسالمي ،بيروت ،١٩٨٨ ،ج ،٢ص.٢٤٤
)Vanacker,C,op. cit., p 674 . (٥٤
) (٥٥البكري ،المصدر السابق ،ص.٢٦
) (٥٦ابن حوقل ،المصدر السابق ،ص . ٧٧
) (٥٧المصدر نفسه ،ص. ٨٥
) (٥٨نفسه ،ص . ٧٧
) (٥٩البكري ،المصدر السابق ،ص .٥٥
ٔ
) (٦٠ابو حاتم سهل ابن محمد بن عثمان السجستاني ،النخلة ،مخطوط
الخزانة العامة  ،الرباط  ،رقم  D ١٢٢١ورقة.٦،
) (٦١الونشريسي ،المصدر السابق٨ ،ج  ،ص.٤٤٥

ٔ
) (٦٢مجهــول ،نبــذ تاريخيــة مــن اخبــار البربــر فــي القــرون الوســطى منتخبــة
م ــن كـت ــاب مف ــاخر البرب ــر ،نش ــر ،إ .ليف ــي بروفنس ــال ،المطبع ــة الجدي ــدة
لصاحبها مونشو ،الرباط ،١٩٣٤ ،ص . ٤
ٔ
ٔ
) (٦٣اب ــو بك ــر احم ــد ب ــن محم ــد المع ــروف اب ــن الفقي ــه  ،مختص ــر كـت ــاب
البلدان  ،مطبعة بريل ،ليدن  ،١٨٨٥ ،ص. ٨٤
) (٦٤الدرجيني  ،المصدر السابق  ،ج  ، ٢ص . ٣٦٧
) (٦٥المسعودي  ،مروج الذهب ومعادن الجـوهر ،تحقيـق  ،عبـد الحميـد
محمد محي الدين  ،دار المعرفة  ،بيروت  ،د.ت ،ج  ، ٤ص . ٢٩٠
) (٦٦الهادي روجي إدريس  ،المرجع السابق ،ج. ٢٤٥ ،٢
Vanacker,C, op.cit., p 674
)Golvin. L, Le Magrib central à l’époque des Zirides, ed , (67
Arts et métiers graphiques, p 81. Paris, 1954
) (٦٨افتتاح الدعوة  ،ص.٢٥٢
) (٦٩ابن حوقل  ،المصدر السابق ،ص.٧٧
) (٧٠ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،دار الصادر للطباعة والنشر ،دار
بيروت للطباعة والنشر ،بيروت،١٩٨٤ ،ج ،٢ص.٤٤
ٔ
) (٧١جودت عبد الكريم ،االوضاع االقتصادية واالجتماعية في المغرب
ٔ
االوسط خالل القرنين الثالث والرابع الهجريين ١٠/٩م ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،١٩٩٢ ،ص.٦٧
) (٧٢مجهول ،االستبصار ،ص.١٨٧
) (٧٣المصدر نفسه  ،نفس الصفحة .
ٔ
) (٧٤صورة االرض ،ص . ٩٥
) (٧٥البكري  ،المصدر السابق ،ص .١٤٥ ،١٤٤
) (٧٦الخشني ،طبقات علماء افريقية ،القاهرة، ١٩٥٢ ،ص . ١٨٢
) (٧٧وعن تاريخ ظهور الجمل ببالد المغرب ينظر:
Demougeot. E, Le Chameau et l’Afrique du nord romaine,
Annales, A.S.C, Mars, Avril 1960, p210.
ٔ
) (٧٨ابن ابي زرع ،القرطاس  ،ص.١٠٣
ٔ
) (٧٩الدولة الفاطمية  ،قسم من كـتاب نهاية االرب  ،ص . ٧٤
ٔ
ٔ
) (٨٠النــويري ،نهايــة االرب فــي فنــون االدب ،تحقيــق وتعليــق علــى القســم
ٔ
ٔ
المغربي ،مصطفى ابو ضـيف احمـد ،دار النشـر المغربيـة ،الـدار البيضـاء،
المغرب ،ج  ، ٢٤د.ت ،ص . ٣١١
) (٨١االص ـ ــطخري ،المس ـ ــالك والممال ـ ــك ،تحقي ـ ــق ،محم ـ ــد عب ـ ــد الع ـ ــال
الحس ــني ،دار القل ــم ،الق ــاهرة ،١٩٦١ ،ص  .٤٥اب ــن حوق ــل ،المص ــدر
السابق ،ص .٩٥
ٔ
) (٨٢الدولة الفاطمية ببالد المغرب ،قسم من كـتاب نهاية االرب،
ص.٣٤
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ٔ
يسعى هذا البحث إلى اعادة التوكيد على دراسة تاريخنا وتراثنا
ٔ
ٔ
االدبي ،ومن منظور يتواءم مع العصر ،إليمانـ ــنا بان هذا الماضي
العري ـ ــق لحضارتنا العربية اإلسالمية ينطوي على كنوز قيمة ،نحتاج
ٔ
إلى تسليط الضوء عليها ،ما امكن ،ومن هنا جاء اختيارنا لقصيدة من
شعر الصـعاليك ،وقمنا بتحليـ ــلها من منظور تعام ــالت النقد الحديث
ً
إضافة إلى تب ــيان العناصر الفنـية
مع السرديات ،وتقنياتــها الحداثية،
ٔ
ً
االخرى التي تحتوي علي ــها هذه القصيدة ،بوصفها نمــوذجا من الشعر
ً
منجما للمعرفة العربية ،ويزودنا باستمرار
العربي القديم ،الذي يعد
بمنتجات ومعطيات تلفت االنتباه.
ٔ
ٔ
الدارس الحالي يامل من دراسة هذه القصيدة ،ان يكون جانب
ٔ
ٓ
التوفيق ،وليسهم مع اخرين ،في إعادة البح ــث في تراثنا االدبي ،رغم
شيوع المن ــاهج الدراسية الحديثة ،والتعامل معها ،وبطرائق تتناسب
والمرحلة ،وعليه قدم الباحث الحالي لمفهوم السرد ،ولعالقة السرد
ٔ
بالشعر ،حتى ال تبقى البحوث السردية تنصب على االدب الحديث.

د.ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺰام ﻣﺮاﺷﺪة
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺪارا
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
عب ـ ــد ال ـ ــرحيم عـ ـ ـزام مراش ـ ــدة ،س ـ ــردية القص ـ ــيدة العربي ـ ــة
القديم ــة -.دوري ــة ك ــان التاريخي ــة -.الع ــدد الث ــامن؛ يوني ــو
 .٢٠١٠ص (www.historicalkan.co.nr). ٤١ – ٣٣
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ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﺮد
ٔ
في البدء ،وقبل الدخـ ــول في تبيان مفهوم السرد ،نشــير إلى اننا
ٔ
سنقوم بتناول قصيدة من الشعر الجاهلي القديم ،واخترنا ان تكون
ٔ
ٔ
هذه القص ــيدة للشعراء الصعاليك ،والمنسوبة لتابط شرا ،والتي اثبت
لخفاف بن نضلة (*)،لتكون ٔتاسيساً
نسبتها الباحث محمود شاكر ّ
ً
تاريخيا للمراحل التي تتحدث عليها هذه الطروحــات النقدية ،المتعلقـة
بالعالقة القائمة بين السرد والشعر العربي ،عبر مسيرته  ،منذ
الجاهلية حتى اليوم.
السرد في اللغة هو التتابع وإجادة السياق ،وهذا ما يكش ــف عنه
البحث في معاجم اللغة العربية) ،(١ومع تطور البعدين ،المعجمي
والداللي يت ــحول المفهوم إلى الحديث عن التجليات المتصلة بالحدث
الحكائي ،ولهذا يمكن القول من ـ ــذ البداية :إن الحكــاية ولدت مع
ً
اإلنسان ،والحكاية عندما تتخذ ً
وظيفيا ،وتنطوي على مفهومات
طابعا
ٔ
معينة يقصد إليها المتكلم او المؤلف ،وتضمر في الوقت نفسه وجهة
نظــر مؤسسة للخطاب ،تصبح ً
سردا ،ومن هنا يمكن القول :إن
ٔ
اإلنسان هو السارد بامتـ ــياز ،فهو في كالمه ،سواء اكان ذلك بقصد
ٔ
ً
خطابا ما تجاه
التوصيل واإلفهـ ــام ،ام بقصد إنشـ ــاء نص يظـ ـ ــهر
المتلقي حيث تلفضاته القولية عندما تكون منتظمة وفق سياق محدد،
ٔ
تس ــرد ما في ذهن ــيته او مدونته.
يرى روالن بارت ،عند محاولته لتعريف السرد ،بالمفهوم النقدي
ٔ
الحديث ،انه رسالة يتم إرسالها من مرسل إلى مرسل إليه ،وقد تكون
ٔ
ٔ
هذه الرسالة شفوية او كـتابية ،والسرد لديه )حاضر في االسطورة
ً
والخرافة والحكاية والقص ـ ـ ــة والملحمة – وهي شعر غــالبا – والتـ ـ ــاريخ
ٔ
ٔ
والماسـ ــاة والكوميديا ،إنه يبدا – يعني السرد – مع تاريخ اإلنسانية
ٔ
نف ــسها ،فلم يوجد ابدا شعب دون سرود( (٢)،هذا التوجه يدعم وجه ـ ــة
ٔ
ٔ
نظرنا عــن وجود السرد بطرائـقه المختلفة في مجم ـ ــل االجناس االدبية،
ومن بينــها النصوص العربيـ ــة القديمة ،حتى الشفاهية منها.
ال يمكن مناقشة إشكالية السرد خارج الكالم على مصطلح الحكاية
والحكي ،وهذا ما يذهب إليه جل النقاد الذين تكلموا على مصطلح
ٔ
الـ ــسرد ،في النص ـ ــوص اإلبداعية الحديثة على االقل ،ومنهم على سبيل
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المثال ال الحص ـ ــر الناقد ج ــيرار جينـ ــيت الذي يعرف السرد بقوله) :هو
ٔ
فعل واقعي او خيالي ينتج عن الخطاب ،ويعده واقعية روائية
ٔ
ٔ
بالذات() ،(٣وهذا الراي ال ينفي إمكانية وجود السرد في االجـ ــناس
ٔ
ٔ
ٔ
االدبي ــة االخرى وهذا القول يثير مسالة فاعلية الحكي والسرد الذي
يعـ ـ ــتبر المجال التمثيلي واإلحالي للحكي ،من حيث قدرته على تجاوز
ٔ
ٔ
الفعل التواصلي لتاس ــيس احتمـ ـ ــاالت فنية اكـثر عال ئـقية مع مكونات
الخطاب ،بحيث يصبح الحكي والسرد ،بتفاعالتهما ،مجاال لتحريك
فاعلية اللغة ،وتحويل منتجاتها ومحموالتها ،عبر النظم في سـ ــياق
مخصــوص ،إلى كالم م ــسرود ،ينطـ ــوي على فاعلية خاصـ ــة تتميز
ٔ
بتميـ ــز اسلوب المنتج ،يقــول فريدمان في هذا السياق) :السرد هو
بث الصورة بوساطــة اللغة وتحـ ــويل ذلك إلى إنجـ ـ ــاز سردي ..وال علينا
ًٔ
ٔ
ً
خياليا او
ان يكون هذا العمل الس ــردي
حقيقيا().(٤
ٔ ٓ
ٔ
وهنالك امر اخر ال بد من الكالم عليه وهو انه ال يـ ـ ــمكن تناول
ٔ
إشكاليات السرد وتجلياتـ ــه في الشعر ،بوص ــفه جنسا ادبيـ ـ ـ ًـا ،دون
ٔ
الحديث على مس ـ ـ ــالة الشعرية وتداخ ـ ــل عناصـ ـ ـ ــرها مع النص حتى لو
ٔ
ٔ
ٔ
انطوى على ابعاد قصصية ،الن الشعرية تتداخل ايضا مع كـثـ ـ ــير من
ٓ ٔ
ٔ
ٔ
االج ــناس االدبية ،وهي ال تقف عند حدود االثار االدبية المفردة ،وال
ٔ
ٔ
تقف عند حدود خصائص السرد ،او الحـ ـ ــوار ،او الوصـ ــف ،في نص
معين ،وطالما نت ـ ــحدث عن السرد والشعرية في النص الشعـ ــري
ٔ
فيكون من االجدى البحـ ـ ــث عن عالقـ ــة مثل هذه القضايا بالمـ ــجتمع،
ٔ
السيما وان النصـ ــوص القديمة ،والشعر الجاهـ ــلي منها ،ينهل من
الواقع بشكل الفت ويقترب من وقائعه وما ينتج فيه.
البعد االجتماعي للنصـ ـ ــوص القديمة يسهـ ـ ــم في تفكيك كـثير من
المرم ــوزات واالحتماالت ،ويعطي مفاتيح جيده للوق ـ ــوف على منتجات
ٔ
النص االدبي ،الكالسيكي خاصة ،لكن المزلق هو تطابق النص
الشـ ـ ــعري مع الواقع ،وهذا يثلب من فنية العمل الشعري ،والقصيدة
ٓ
ٔ
ٔ
التي بين ايدينا هي تق ـ ــترب من الواقع وتبتعد عنه في ان ،وهذا ما انقذ
ٔ
شعريتها وفنيتها بشكل الفت فوظيفة الــسرد في القصة او الشعر )ليس
ٔ
تمثيل الواقع ،وإنما هي إنشاء مشـ ـ ــاهد واقعية يمكن ان تكون
غامضـ ـ ــة ،ولكنها ليست من قبيل المحاكاة() (٥بمعنى الكالم المتطابق
مع الواقع.
ٓ
القصيدة الجاهلية منجم معرفة ،وهي ص ــورة وحالة في ان،
والقص ـ ــيدة هذه منجز يمثل سرد شعب من الشعوب ،يقود إلى تكوين
مفهوم تجاه هذا الشع ــب ومكوناته العقائدية والمعرفية ،فهي –
القصيدة – عندما تعرض وتحمل في داخلها لوحات تحـكي العالم
والوجود والذات  ،فهي تسرد وتقص على المتلقين ما يعتمل في الذات
ٔ
السـ ــاردة ،ومن هنا يمكن القول ان القصيدة العربية القديمة تشـ ــكل
تجليا لمق ـ ــولة النقاد الحداثيين المهتمين بمفهومات السرد ،ومن
ٓ
ٔ
بينـ ــهم فريدمان وبارت واخرين ،ولهذا نجد ان الشعر الجاهلـ ــي في
كـثير من قصائده ،الطوال خاصة ،والمتضمنة لموضوعات تسرد
ٔ
احداثا كـقص ــيدة الرثاء وقصيدة الغزل وقصيدة المدح ..الخ هو شعر
سردي بامتياز.
ٔ
ٔ
النص السردي مهما كان النوع الذي ينتمي إليه ،اسطورة او رواية
ٔ
ٔ
ٔ
او شعر  ...البد وان يتسرب إليه قليل او كـثير من السرود الوظيـ ــفية
المتعالقة مع البن ـ ـ ـ ــيات السردية الموجودة في الرواية والقصــة
ٔ
ٔ
والحك ـ ــاية وما إلى ذلك ،وفي الوقـ ــت نفسه ال بد وان يحتمل امرين،
ٔ
ٔ
او مجالين هما :اوال -التجـ ـ ــربة التي تتج ــه نحو الماضي ومرجعيات هذا

الماضيً ،
وثانيا – مجال التوقـع الذي يذوب في الواقع ويشير إلى
ٔ
المستقبل ،وعليه يصبح النص مذابا في الماضي ومتشاكال او متع ـ ــالقا
ٔ
مع الواقع ومخـ ـ ً
ـترقا للمستقبل ،بمعنى يمكن للنص ان يكون
استشرافيا.
ٔ
النص السردي في هذه الحالة /االخيرة ) ال ينقل الواقع الفعلي
ٔ
المباشر ،بل إن ــه ينقله بحسب مقتضيات سردية توجهها اعراف النوع
() ،(٦وهذا المنحـ ــى يمـ ـ ــكن اإلفـ ــادة منه في التطبيـ ــق على الشـ ــعر
الجاهلي ،الذي له ظ ـ ــروفه ومقتضـ ــياته وطرائ ـ ـ ـ ــق تعبيره الخاصة به .في
ضوء هذا الفهم للسردية ،عبر النصوص القديمة والحديثة ،ال يمكن
ٔ
ٔ
التخلي ،من وجهة نظرنا على االقل عن اعتبار السرد مكونا اساسيا من
ٔ
ٔ
مكونات اية نظرية في المعرفة ،الن السرد )يحتل منزلة انثربولوجية –
ٔ
إنسانية – يتحول بمقتضاها إلى مصدر اولي من مصادر المعرفة بالذات
والعالم () .(٧
ما تقدم يشكل إيماننا بالتركـي ـ ـ ــز على إيجاد تصـ ــور مفهومي للسرد،
نقديا وإجر ً
مصطلحا ً
ً
ائيا ،راح ينتــشر في العصر الحديث بشكل
بوصفه
ً ٔ ٔ
الفت ،خصوصا وانه اصبح مادة تتناوله الدراسات النقدية الحديثة في
ٔ
ٔ
ٔ
تعامالتها مع االجناس االدبية المختلفة ،ذلك ان السردية تعنى
ٓ
بتحليل مكونات الحك ــي والياته ،ال من حيث كون السرد مكونا من
ٔ
مكونات المدونة السردية ،انى كانت ع ـ ــندما تتحول إلى نص ،بل من
ٔ
ٔ
حيث ان هذه المدونة تشكل خطابا يحمل في ثناياه وجهة نظر او
وجهات نظر متعددة ،تبعا لط ــبيعة الخطاب وتوجهاته ومرجعياته.
ٔ
من هذا المنطلق التاسيسي واإلجرائي ذهبنا إلى تتبع ظاهرة السرد
ٔ
ٔ
وتقنياته الفنية عبر جنس ادبي قار ،السيما وان هذا الجنس صار
ٔ
ٔ
ٔ
مخترقا لالزمنة والمكنة ،واعني به هنا الشعر القديم /الجاهلي،
ٔ
ٔ
ٔ
العتقادنا ان هذا الشعر تاسس وانتشر بطرائق شفـ ـ ـ ــاهية اساسها البنية
ٔ
الحكائية المتحولة عند الرواة ،بعد تناقلها بين الناس او تدوي ـ ــنها فيما
بعد إلى مدونة سردية قابلة للتدارس والقراءة النقدية ،وهي في الوقت
ٓ
نفسه تنط ـ ــوي على إمكانية لسرد الذات واالخر والوجود والعالم من
خالل النص الشعري ،وعليه ف ـ ــهذه الدراسة تحاول تقصي وتحليل
نموذج من الشعر الجاهلي ،عن طري ــق استنبــاط ما فيه من طرائق
ً ٔ
تاريخيا على اقل ت ــقدير،
للسرد العربي القديم ،والتي نزعـ ــم بوجودها،
ق ـ ــبل شيوع المصطلحات المتعلقة بهذه التقنيات في الغرب.
ٔ
إن تتبعنا لهذه المسالة ال يعني اإلنفراد بها فقط ،وإنما سنحـ ــاول
البحـ ــث في ٔاثر مكونات البنيات السردية في إثراء النص الشعري
وإمكانية توظيفها لفت ـ ـ ـ ـح مزيد من الدالالت في النص ،فهذه التقنيات
ٔ
عند مصاحبتها لبنيات فنية اخرى في النص الشـعري تعطي له كـثافة
معنوية تحفز على التلقي ،وعلى التفكير في النص ،بمعنى تزيد من
ٔ
ٔ
ل ــذة النص وتلقيه ،وهذا االسلوب بدا واضحا في طرائق تاليف القصيدة
العربية الج ــاهلية ،وقد انعكس ذلك في بنائية النص الشعري
الجاهلي ،السيما النص الذي ينط ـ ــوي على تعدد اللوحات الفنية،
ٔ
ٔ
بوصفها انماطا واساليب تسم نظام القصيدة العربية القديم ـ ــة ،إذ
ٔ
يمكن للمتلقي ان يستشعر ،عند تلقيه للنص ،وجود ر ِاو ومروي ومروي
ٔ
ٔ
له ،ويستشعر وجود سلطة لالزمنة واالمكنة المتعالقة مع نظام من
الصيغ ،والذي يشكل الخيط الرابط لفنية النص ،هذا ما سنبينه بعد
ٔ
قليل ،عند مناقشة مسالة الوحـ ــدة الموضوعية للن ــص وعالقتها بالسرد.
ٔ
القصيدة الجاهلية عند النظر إليها بوصفها وحدة متكاملة ،اي
بدم ــج ٔابيات ـ ــها ،والنظر إلى الوحدة الموضوعية فيها ،تمكن القـ ـ ــارئ
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من النظر في مكوناتها بشكـ ـ ــل شم ــولي .هذه الوحدة ،وهذه الشمولية
غالبا ما تظـ ـ ــهر بوجود خيط ق ـ ـرائي مترابط ،يصنع ترابط ــه كيفية
ٔ
ٔ
التعبير الخاصة ،القائمـ ــة على السرد القصصي ،او الح ــكائي على اقل
ٔ
تقديـ ــر ،فالوحـ ــدة الموضوعية ،او الوحدة المعنوية ،كما يسميها طه
حسين تتحقق في الشعر الجـ ــاهلي من خالل اعتماد النفس الطويل في
ٔ
نظم القصائد ،السيما القصائد التي تسرد قص ـ ـ ــة وتنطوي على احداث
بعــينها ،ويرى هذا الناقـ ـ ــد كذلك إمكانية تحقق السرد القصصي في
كـثير من قصائد الغزل ،وقصائد الرثاء ،وقصـ ــائد المديح ..الخ.
ٔ
مثل هذا القول التفت إليه الباحث يحي الجبوري) (٨ويذكر ان
الق ــص يتمركز حول إمكانية وجود السرد في القصيدة الجاهلية  ،وهذا
ٔ
االسلوب الشعري عند القدماء هو المؤسس لما يسمى الوحدة العضوية
والموضوعية في الشعر العربي القديم ،ولم يكــتف الجبوري بهذا
ٔ ٔ
القول وإنما ذهب إلى تبيان هذه المسالة بادلة من الشعر العرب ــي
ٔ
القديم  ،فذكر قصيدة المرقش اال كبر ،التي مطلعها:
ٔ
ٔ
فارقني واصح ــابي هج ـ ــود
س ــرى ليال خيال من سل ــيمى
وقصيدة عروة بن الورد  ،التي مطلعها:
ٔاقلي علي اللوم يا بن ــت منــذر ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري
والقصيدة التي يتناولها هذا البحث ومطلعها:
لقتيـ ــال دمه ما يط ـ ــل
إن بالشعب الذي دون سل ــع
ٔ
اما في العصر الحديث فإننا نرى كـثيرا من النقاد حاولوا اإلفادة من
ٔ
اثر الدراسات حول السرد في الشعر العربي القديم ،وذهبوا إلى إثراء
الدرس النقدي الحديث بالتفاتهم إل الموروث العربي القديم من الشعر
ٔ
ً
خاصة ،فهذا كمال ابوديب يسجل خطوات الفتة إلثبات وجود
السردية في الشعر العربي القـ ــديم ،وذلك عندما اهتـ ــم بدراسة
ٓ
الوحدات ٔاالساسية ّ
المكونة للقصيدة العربية ،اخذين بعين االعتبار
ٔ
مرجعيته البنيوية في طروحاته النقدية ،فهو عندما يتناول مسالة
الوحدة الموضوعية وعالقتها بالسرد القصصي ،وبناء مكونات السرد،
ٔ
يبين مدى انعكاس االحداث ومشتمـ ـ ــالتها على نفسية الشاعر العربي
ٔ
القديم ويبين فاعليتها في تحريك االفق الشعـ ــري لديه لصياغة نص
شعري مؤثر ،ومن هنا يجد هذا الفعل – السردي -وقدرته على انتاج
تركيبـ ــة شعرية من عناصر ووحدات مؤسسة لبناء القصيدة.
ٔ
ٔ
ولم ينس ابو ديب مسالة الربط بين سردية النص وطرائق
السـ ــرد ،وبين الوحدة الموضوعية وحتى العضوية ،كما سلف ،ومن
ٔ
هنا ياتي مف ــهومه عن الوحدة في النص بقوله هي) :الحقل الداللي لذات
ٔ
ٔ
معينةً ،
مثال ،الخصـائص التي تنسب إلى االطالل ،او كل شيء يقال
ٔ
ٓ
)( ٩
عن الناقة( ويتابع القـ ــول في مكان اخر ،عن المسالة نفسها بقوله:
ٔ
)إن الربط بين الشعر الجاهلي من جهة والحكاية واالسط ــورة من جهة
ٓ
ٔ
اخرى يؤدي إلى فتح افاق تصورية ومنهجية جديدة لدراسـ ـ ــة هذا
ٔ
الشعر ،ومن اهم ــها نقل قراءته من مستوى الفعل الواقعي إلى
التخييلي ،ومن مستوى القراءة التاريخية إلى مستوى القراءة اإلشارية
الرمزية ،ومن مستوى الداللة التقل ــيدية للتشكل إلى مسـ ــتوى الداللة
ٔ
الطقسية للتشكل  ،(١٠)(...هذا يعني ان مستويات الفاعلية الشعرية
ٓ ٔ
متحركة ومتح ــولة في ان ،وان هذه الفاعلية تتنامى في الشعر القديم
بتنامي فعل السرد.
مثل هذه المقوالت ،وربما غيرها ،تسعى إلى النظــر إلى القص ـ ـ ــيدة
العربية بوصفها كال متكامال من جهة ،وبوصفها قادرة على اكـتــناز
ٔ
ٔ
محموالت داللية كـثيفة من جهة اخرى ،وتعني كذلك ان القصيدة

العربية قادرة على حمل وجهـة نظر حـول الذات /اإلنسان والعالم،
ٔ
وهذا ما يبعد القصيدة العربية عن االتهام بالتفكك ،الن النــظر إلى
ٔ
جزئيات العمل االدبي ينطوي على محاذير عدة.
ٔ
لم تعد الدراسات التي تتناول فك ــرة هنــا او فك ــرة هناك ،وبيت من
ٔ
قصيدة ٔاو مجموعة من ٔابيات مجدية ،فالدراسات الش ــمولية تبقى اكـثر
جدوىٔ ،فاراء النويهيً ،
مثال ،حول القصيدة العربية القديمة لم يع ــد
ٔ
لها تــبرير مقنع ،لدى النقـ ــاد في العصر الحديث ،على اقل تقديـ ـ ــر،
ٔ
ٔ
ٔ
النه يرى) :ان الموقـ ـف الصائب هو ان تســتخرج من الشعر القديم
نفسه مقاييسه ومفاهيمه التي نستخدمها في تفهمه وتذوقه وتقديره،
ٔ
ٔ
ومعنى هذا ،في موضوعنا الراهن ،هو ان نقبل كل قسم من اقسام
ٔ
ٔ
القصيدة القديمة كانه وحدة مستقلة ،او قصيدة منفردة() . (١١هذا
القول يتهاوى مع تق ـ ــدم الدرس النقدي الحديث الذي يتناول القصيدة
العربيـ ـ ــة القديمة ،ولعل الدراسات السردية جاءت لفتح مزيد من
ٓ
النوافذ والقنوات على اليات التفكير في بنية القصيدة العربية القديمة.
ٓ
إن النص مدار التح ـ ــليل يمث ـ ـ ــل الواقع وما وراء الواقـ ـ ــع في االن
نفس ـ ــه ،والش ـ ــعرية الكامنة فيه والمتداخ ـ ــلة مع السرد المنت ــمي إلى
ٔ
جنس القص تغذي البعد المتخيل الذي يتضمنه ،الن الشعــر من
ٔ
مكوناته االساسي ــة إبراز الجان ــب التصويري والتخييلي فيه ،وهذا
المنحى ه ــو الذي يعطي ـ ـ ــه م ــدى االنـ ــحراف عن الواقـ ــع ،ويعـ ــطيه
ٔٔ
االبعاد االحتمالية الحافزة ،للمتـ ــلقي إذا كان الشاعر في القصي ـ ــدة
حدثا ً
يتمثل ً
معينا ،وقصة بعينها ،ربما استـ ــقاها من الواقع ،وهذا ما
يثب ـ ــته تحقيق النص ،والبحث في البعد التاريخي له ،وقد قام بهذه
ٔ
المهمة الشاقة غير باحث ،على راسهـ ـ ــم محمود محمد شاكر في كـتابه
ٔ
ٔ
الموسوم ) نمط صعب نمط مخيف( ،حـيث اثبت في هذا الكـتاب ان
ٔ
ٓ
الشاعر ليس تابط شرا -الصعلوك  -وإنما هو صعل ـ ــوك اخــر وهو)خفاف
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
بن نضلة( وقد ظهر اثناء التحقيق بانه ابن اخت الش ـ ـ ــاعر تابط شرا).(١٢
والذي يعنينا هنا ما يقدمه االنف ـ ـ ـ ــتاح على التاريخ لشـ ــحن مضمونات
ٔ
النص من الشخوص واالحداث ..الخ.
إن شعر الصعاليكً ،
غالبا ،يتن ــاول سيرة الواق ــع مــع الذات،
وانعكاس البيئة التي يعي ـ ــش فيها على نفسيته وعلى المجتمع المحيط
به والذي يضغط عليه إلى جانب ضـ ـ ــغط المكان والزمان بوص ــفهما
سلطة قاهرة ليس من السهل التعامل معها .فالصعلوك عنــدما يقدم
ٔ
نصا له فهو يضع امامنا وجهة نظره عن العالم والوجود والحياة،
ٔ
ٔ
ً
وتحركا ،فهو إنسان دائم
وحساس ـ ــيته تجاه االشياء تكون اكـثر فاعلية
ٓ
ٔ
القلق وهو عندما يتكلم على قصته او قصة االخرين ال وقت لديه
ٔ
للتامل كـثي ًرا ،وال وقت لديه إلعادة النظر في قصائده كما فعل
ٔ
ٔ
اص ـ ــحاب مدرسة الصنعة ،ولهذا نجده ايضا ال يحتفي بالمقدمات
ٔ
بانواعها ،فيـ ـ ــدخل إلى موضوعه مباشرة ،وت ــبدو سروده متوالية تحكي
ٓ
حاله وحال االخرين ،هذا الملمح يجعل من السرد وتقنيات القص في
ٔ
نصوصه اكـثر فاعلية وظهو ًرا.
شعـ ــر الصعاليك ،كذلك ،يشكل كـثافة سردية واضحة الحتوائه
ٔ
على كـثير من االح ــداث العنيف ـ ــة والدموية والتي تصلح إلقامة بناء
ٔ
قصصي من نوع ما ،ومن هنا تكم ــن اهمية مثل هذه النصوص حيث
يتعالق فيها القص بالشعر تعالقا ً
الفتا ،وتحقق في الوقت نفس ـ ــه اإلطار
السسيوثقافي على حد تعبير الباحث ) المصطفى ميفن( السيما عندما
نتناول نصوصا من الماضي وتكون هذه النصوص صورة عن عصر
بعينه ،فها هو يذكر) :إن عالقت ــنا بالماضي كـتـ ــاريخ تقوم انطالقا من
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ٔ
فهمنا له عبر الجدل والحوار() (١٣وهذا الراي يق ـ ـ ــترب كـثيرا من
ٔ
ٔ
ٔ
طروحات نصر حامد ابو زيد الذي يرى ان العمل االدبي عبارة عن
ٔ
)عمليـ ـ ــة جدلية تقوم على ما يطرحه علينا من اسئلة هي التي تشكل
ٔ
وجوده() (١٤ونصـ ـ ـ ــوص الصعاليك تطرح كـثيرا من االسئلة تبعا لظروفها
وتشكلها وبيئتها.
اﻟﺴﺮد وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ
ٔ
ٔ
من اين نبدا إذا؟ لعل النص بكليته يقدم نفسه من خالل
التموضع قرائيا في مكوناته والوقــوف على بعض المفاصل والنقاط التي
ٔ
تسهم في تفكيكه ،فالنص هو االساس الذي يوجــه بكيفـيـ ـ ــاته التعبيرية
طبيع ــة القراءة ،وهذا ما يراه كـثير من النقاد ،فهذه فدوى المالطي
ٔ
تق ـ ــول) :إذا افترضنـ ــا ان التحليل يبتدئ من النص نفسه ،يمكننا
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
بالتالي ان نتناول مسالة عالقـ ــة النص ببيئته  ...وبما ان االعمال
ٔ
االدبية هي ظواهر معقدة ،لذلك يجب فهـ ــم العناصـ ــر المتفرقة
ٔ
)(١٥
فيها(  ،والنص المنسوب إلى تابط شـ ـ ـ ـ ـرا له ظروفه وبيئته وزمنه،
ٔ
وله في الوقت نفسه مكوناته وعناصره ،التي اشرنا لها سـ ـ ــابقا وهي
البيئة الملـيئة بالرعب والخوف والقلق.
إن الكالم السابق يستدعي الكالم على مكونات النص التي
ٔ
ٔ
ٔ
استعارها من االجناس االدبية االخرى ،ونتابع نحن هنا ،حسب
مسيرة البحث البعد السردي القصصي ،وهذا يستدعي الك ـ ـ ــالم على
ٔ
ٔ
مكونات القص وعناصره االساسية واث ـ ــرها في التداخل مع جنس
ٔ
ٔ
الشعر ،واثرها كذلك ،على االبع ـ ـ ــاد الداللية الموجـ ــودة في النص،
ومن هذه التقني ــات:

) (٢اﻟﻤﻜﺎن:
ٔ
يشكل المكان مكونا اساسيا من مكونات الحكاية والسرد
ٔ
القصصـي ،ومن قراءة متانية للنص نجد المكان العام والمكان
ٔ
ٔ
الخاص ،او ما يسمى بالمـ ــكان المركزي الذي يشتمل على كل االحداث
ٔ
ومصحوباتها واالمكنة الفرعية التي تقدم وظ ــيفة مسـ ـ ـ ــاندة للمكان
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) (١اﻟﺤﺪث:
ٔ
يشكل الحدث ،في النص الذي ينطوي على ابعاد سردية
ٔ
قصصية ،محور الحركة والتفاعالت المتقدة بين الشخوص واالشياء
ٔ
والعالم ،ويقول الناقد )تيزيه( في تعريفه للحدث واهميته في النص:
ٔ
ٔ
)الحدث في جوهره منفذ لموقف معين ،او بصورة اكـثر دقة ،هو المرور
ٔ
ٓ
من موقف إلى اخر() ،(١٦بينما نجد في معجم المصطلح السردي بانه:
)سلسلة من الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة والداللة وتتالحق من
ٔ
خالل بداية ونهاية ،نظام نسقي من االفعال() (١٧ولم يعلق صاحب
ٔ
ٔ
المعجم على ضرورة وجود الحدث في جنس بعينه من االجناس االدبية
ٔ
المعروفة ،وهذا ما يشي بإمكانية وجود مثل هذه التقنيات في اجناس
ٔ
ٔ
ٔ
مختلة ،ونحن نعرف اننا نعيش في عصر تداخل االجناس االدبية.
ٔ
يبدا النص بمكون رئيسي وهام من مكونات القص بوصفه جنسا
ٔ
ً
مختلفا ،وهو الحدث الذي يضمنه السارد في بداية النص
ادبيا
/القصيدة من خالل البيت -المط ــلع:
إن بالشعب الذي دون سلع لقتي ــال دمه ما يط ــلّ
ِ
يفترض في التسلسل المنطقي للسرد القصــصي وسرود الحكاية،
ٔ
حت ـ ـ ــى ذات الوظيفة الخبرية منها ،ان يكون الحدث المفصلي
ٔ
ٔ ٔ
والمـركزي في نهاية القطعة االدبية او في وسطها على اقل تقدير ،وهذا
يقيم سؤاال عن سب ــب ذلك .لقد اعتاد القصـ ـ ــاصون العرب القدماء في
ٔ
ٔ
ٔ
حكاياتهم ان يقدموها باسلوب درامي مشوق ويرجئون فاعلية االحداث
وحراكها الهام إلى النه ـ ــايات ،وهذا ما يبعـ ــث على إنتاج عنصر التشوق
والتشوف ،وكانوا يطمحون بذلك إلى إنتـ ـ ــاج عنصر اللذة لدى
ٔ
ٔ
المتلقين ،واحـ ـيــانا ياتون بنهايات مفتـ ــوحة ومؤجلة ،وهذا ما نراه في

ٔ
الف ليلة وليلة مـ ـ ـ ـ ــثال ،في حديث شهرزاد إلى شهريار والخاتمة التي
تشكل الزمة للقصص فيها.
ٔ
صحيح ان العرب القدماء لم يعرفوا تقنيات السرد القصصي
بالمفهومات الحديثة ،لكن هذا ال يعني عدم استخدام هذه التقنيات
ٔ
عن وعي او دون وعي ،فوجـ ـ ـ ــود الحدث المركزي في البداية ،يتناسب
ٔ
مع الحالة النفسية التي يعيشها الس ــارد/الراوي هنا والذي يمـ ــكن ان
ٔ
يقترب او يتماهى مع الشاعر في هذه القصيدة ،فهو هنا إزاء قتل
ٔ
الشخصية الم ــركزية والتي تتمركز حولها االحـ ــداث ،حيث القتـ ـ ـ ــيل
ٔ
الصعلوك – تابط شرا -والقـ ـ ــتل كان قتال عنيفا ومن مج ـ ـ ــموع،هم
قبيلة ه ــذيل ،وفق رواي ــة الباح ـ ــث والمحقق محمود محم ــد شاكر
وغيره.
ٔ
إن مرجعية القتيل هنا تشي باهميته وصفاته التي سنرى بعضا منها
في القـ ــصيدة ،وهو شخص مهم يشكل ملمحا رامزا لفئتين من الناس،
ٔ
االولى هي ش ــريحة اإلنس ـ ــان العادي ضمن نظام اجتماعي معين،
والثانـ ـ ـ ــية هي الشريح ـ ــة التي انطوى تحـ ــت لوائها  -شريحة الصعاليك.
ٔ
يبدو ان الحالة النفسية التي يعيشها الراوي هنا ،هي التي ضغطت
عليه لتقديم الحدث في بداية النص ،ومن ثم راح يق ـ ـ ــدم تفصيال
ٔ
باسلوب شعري لسـ ــبب هذا القتل وظروفه ومنتـ ــجاته ،وحسب علم
ٔ
ٔ ٔ
النفـ ــس نجد ان اال كـثر إلحاحا على الذاكرة هو االولى بالتقديم ،كما في
ٔ
ٔ
اللغة عند صياغة الكـ ــالم نجد ان تقديم الفعل او االسم قد يــكون
ٔ
لالهمية إلعطاء داللة يرمي إليها المتكلم .م ـ ـ ــثل هذه التقنية في تقديـ ــم
ٔ
ٔ ٔ
الخاتمة والحدث الم ــركزي وحتى العقدة – لحظة التازم– امثال الن
ٔ
ٓ
ٔ
روب غرييه وس ـ ــاروت واخرون ،وكما افاد من هذه المسالة بعض كـتاب
الرواية العرب ،كما نجد عند الطيب صالح في روايته الشهـ ـ ــيرة ) موسم
ٔ
اله ـ ـ ــجرة إلى لشمال( وروايـ ــة جبرا إبراهيم جـ ــبرى ) الغرف االخرى(.
ٔ
الراوي الشاعر في هذه القصيدة عندما اعطانا الحدث المركزي،
جعلنا نتـساءل وندهش لفعل الـ ــقتل ،ثم تحول عن ط ـ ـ ــريق التالعب
ٓ
ٔ
ٔ
باالصوات إلى إنشاء ما يشبه الحـ ـ ـ ــوار مع االخر والذات ،لتبيان اهمية
ٔ
ٔ
ٔ
الحدث – القتل واهمية الشخصية – القتيل ،وطبيعي هنا ان تخف او
تضعف شعرية النص لتمركز الراوي حول سرد حكاية القتل ،فهو ال
ٔ
يعــدو ان يقدم خبرا بطريقة فجائية وصادمة.
الذي يسعف الشعرية هنا هو اإليقاع الذي تخيره الشاعر لقصيدته،
ٔ
وجاء االلتزام بالوزن على بحر المديد ،ونحن نعلم ان الوزن لوحده ال
يقدم شعرية كـثيفة وفنية عالية ،ثم توسل الشاعر بالتالعـ ــب بتركيبة
ٔ
الجملة الشع ـ ـ ــرية ،إضافة إليقاع ،وذلك عن طريق التقديم والتاخير،
ٔ
ٔ
كما نجد في البيـ ــت االول حيث تاخر اسم إن وجاء مقـ ـ ــترنا ) بالالم (
ٔ
ٔ
التوكيدية وهذا ما اعطى للمتلقين إيقاعا الفــتا ،كما استخدم اكـثر من
ٔ
ٔ
اداة للتوكيد للتمركز حول اهمية الحدث .إذا ما حاولنا تتبع التقنيات
السردية المستثمرة في هذه القصيدة سنجد ،دون وجه عـناء ،ما
يؤسس لفكرة إمكانية وجود القص والسرد القصصي في النصوص
العربيـة القديمة.

א
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) (٣اﻟﺰﻣــــــــﻦ:
ٔ
ال بد من اإلشارة هنا إلى ان الزمن في توظيفاته في النصـوص
ٔ
ٔ
اإلبداعـ ـ ــية ،والتي تحتوي على قصة او رواية ،ياتي مصاحبا للداللة
ٔ
المكانية ،وال يوجد زمان دون مكان ،او العكس بالمفهوم الفلسفي،
ٔ
ومن هنا درج الفالسفة على تسميته بالفضاء الضام لالشياء .ما يهمنا
ٔ
هنا هو الفضاء الزماني العامر بالحيوية والنشاط ،ولهذا تنبع اهمـ ـ ــة
ٔ
المسالة الزمنية من تالزمها توظيفا مع عنصر المكان والمستوعبة في
ٔ
االدب إستيع ـ ــابا فنيا على حد تعبير باختين).(٢٠
ٔ
إن النص موضوعا ،وهذا ما يتاتى من دراسة شمولية كلية للنص،
ٔ
يتناول قضايا إنسانية ،او لها مساس بحراك اجتماعي معين ،في عصر
ما ويدل عليه ،والقـ ـ ـ ــضايا اإلنـ ـ ــسانية بهذه الكيفية لها سيرورة وجود
وحياة ،والزم ـ ــان والمكـ ـ ـ ــان من خالل هذه المواضيع ،يمثالن
ٔ
ٔ
ٔ
)العامل االساسي في تحديد سي ـ ــاق االث ـ ــار االدبية من حيث اشتمالها
ٔ
على معنى معين () .(٢١وهما ايضا يمثالن ) الصورة التي ندرك فيها
ٔ
ٔ
ٔ
العـالقة بين االشياء من حيث هي متقابلة ،او متجاورة ،او الصورة التي
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المركزي ،والمكان غالبا ما يرتبط بالزمن ويس ـ ـ ــمى الفضاء الذي
ٔ
ٔ
يحتـ ــضن االحداث والشخوص وما يمكن ان يسند الفاعلية الس ــردية،
ٔ
حتـ ــى ان ) المرء عندما يستعمل تعبيرا عن العالم فإنما يستعمل تعبيرا
ٔ
مكانيا( ) (١٨و) وعي الم ــكان اش ــبه بشاعرية بصرية يستسلم لها المرء
ٔ
ٔ
عفويا حتى دون تفحص او نقد ،ربما النها تزيد مـن حدة المالحظة،
وحدة المتعة الحسية ،بشكل يمكن تعيينه ،قياسا إلى متعة وعي
الزمن التي تتخطى الحواس والتعيين المباشر().(١٩
المكان العام هنا هو الصحراء العربية في منطـ ــقة الجزيرة،
ٔ
وبالتحديد مضارب وحمى قبيلتي فهم وهذيل ،التي قتل فيها تابط شرا
والمناطق المحـ ــاذية لها ،التي كانت مسرحا للتقاتل بين الصعلوك
ٔ
الشعب( ومنطقة
والقبيلة ،ومن االمكنة الفرعية الثابتة منطقـ ــة ) ِ
الجبل )سـ ـ ــلع( ،و)الحي( بدليل كلمة )ملحيين( ،و)مناخ جعجع(
ٔ
المكان الوهمي المتـ ّ
ـصور ،و)الخـ ــرق( ،وهذه االم ــاكن استثم ـ ــرت
ً
ســــ ً
مكونا من مكونات القص بسبب من
ـرديا ،ويمكن اعتبارها
ٔ
ٔ
احتوائها على احداث جزئية مصــاحبة ،تم فيها تنامي احداث مساندة
للحدث المركزي /القتل.
الشعري ٔ
ٔ
ٔ
لم يات بطريقة
الالفت هنا ان توظيف االمكنة في النص
مباشرة ،وسبب ذلك هو االنحراف السياقي الذي يتطلبه الشعر،
والذي يسهم في انقاذ شعرية الكالم من المباشرة والخطابة ،في ذلك
تحفيز لدور القاريء واشراكه في ترســيم المكان من جهة عبر مخيلته،
ٔ
ٔ
ٔ
وإدراك االبعاد الداللية من توظيفه في النص من جه ـ ــة اخرى .ولنا ان
ٔ
نسال هنا ما الذي قدمه المكان بهذه الكيفية التوظيفية؟ وما الذي
ٔ
اضافه الشعر له؟.
ٔ
إذا اخذنا بعين االعتبار زمنية النص والبنية السسيولوجية الحافة
ٔ ٔ
ٔ
بالنص ،نجد ان االمكنة الجغـ ـ ـرافية المثارة يعرفهـ ــا اهل العصر ،على
ٔ
ٔ
ٔ
اقل تقدير ،ذلك ان الخطاب يفترض ان يكون موجها لشريحة من
الناس  /القارئين ،المعاصرين للنص ابتداء ،ومن ثم للذين يريدون
ٓ
معرفة ظروف المكان ولهم عناية به ،حتى ولو في عصر اخر ،وهذا
ٔ
ٔ
االمر يدلنا على وجود مكان عام حاضـ ــن لالحداث في القصة ،ولم
ٔ
ٔ
يكـتف الشاعر بهذه االمكنة لتقديم الحكاية والقصة والخبر ،النه ال
ٔ
ٔ
يريد فقط البعد اإلعالمي للمسالة ،ولهذا ذهب الى تثوير دالالت
ٔ
ٔ
المكـ ـنـ ــة اخرى مليئـ ــة بمحموالت من المعاني ،وقام بتقديم هذه
ٔ
ٔ
االمكنة توسال بالصورة والخيـ ــال على اعت ـ ــبار ان ذلك ضروريا إلقامة
عناصر الشعرية في النص الشعري.
ً ٔ
ٔ
فإذا كان سلع والشعب امكنة معروفة جغرافيا ،او يمـ ــكن
ٔ
ٔ
الوصـ ـ ــول إليها عن طريف البحث والتحري ،فإن امكنة اخرى ال تقوم
إال في ذاكرة المتلقين ،والشاعر قدم لها إطارا فكريا معرفيا معينا ،كل
ٔ
قارئ يمكن ان يتخي ـ ــل مكانا معينا وفقا لمرجعياته ،ومثل هذا المكان
نجده في الصورة الفنية التي توسل بها الشاعر لتقديم المكان والتي
ٔ
تاتي عبر السياق التالي:
فلئـ ـ ــن فلت هذي ــل شبـ ــاه لبما كان ه ــذيال يف ـ ـ ــل
ٔ
ٔ
وبما ابركها في من ـ ــاخ جعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـع ينقب في ــه االظ ـ ـ ـ ــل
وكذلك الحال في السياق التالي:
صليت مني هذي ــل بخـ ــرق ال يمل الشـ ــر حتى يمـ ــل
ٔ
ٔ
ففي هذين السياقين نجد ان المكان االول يشير إلى صورة
ً
ً
مفـ ــترضة ،ال يقصـ ــد منها الشاعر مكانا جغرافيا بعينـ ــه ،وإنما تقود

الداللة إال ترسيمة مكانيـ ـ ــة مفترضة يمكن تصــورها في الخيال ،وهذا
التصور يقود إلى فتح الباب على احتم ـ ــاالت معنوية منها على سبيل
المثال :المكان الوعر والصعب المسلك والخشن ...الخ.
ٔ
ٔ
عند التفكير في السياق االول نج ـ ــد ان القصــد ليس المكـ ــان بقدر
الداللة المثارة في التوظـيـ ــف ،وهذه الداللة تقـ ــود إلى ما يعرف
بالكن ــاية في البالغة العربية ،حيث المكان هنا وبهذه التركيبة الكالمية
ٔ
تشي بالضيق الذي ل ـ ــحق بالقبيلة  /الناس الذين قتلوا تابط شرا،
ٔ
وتشي كذلك بقوة هذا الرجل رغم انه فرد واحــد مقابل مجموع ،ومع
ذلك كان يوقع بهم ويؤثر بهم ويحرجهـ ــم ويرغمهم على االنكسـ ـ ــار
ٔ
والخضـ ــوعً ،
تماما ،كما تجبر الناقة على المقام بارض وعرة مليئة
بالحصى والحجـ ـ ــارة الجارحة ،التي تثقب وتدمي الجسد.
المكان وفق هذه المفهومات ،وربما غيرها قدم وظيفة إستراتيجية
للنص من حيـث تقديم معاني ٔاكـثر ً
عمقا ،وفي الوقت نفسه حفزت
المتلقين على التفكير في استنباط الداللة ،فكان المكان الذي جاء عبر
ٓ
ٔ
ٔ
الكـنـ ـ ـ ـاية ،هو وليس هـ ــو في االن نفسه ،لما اعطاه من ابعـ ــاد في
ٔ
ٔ
تعميق المعنى والداللة ،رغم ان الشاعر هنا في معرض تقديم اخبار،
وتقديم حكــاية طورها عبر هذه الكيفية التعبيرية إلى قصـ ــة شعرية،
ٔ
دون ان تخسر القصـيدة كـثيـ ـرا من ف ــنيتها وشعريتها الم ـ ـ ـ ــفترضة ،وهذا
ٔ
االمر يحسب للشاعر.
ٓ
ٔ
مثل هذا الكالم يمكن ان يقال على السياق االخر ،الحاضن
ٔ
للكناية ٔاالخرى ،فكان المكان )الخرق( ً
مكانا معـ ـ ــمما ليشير إلى اك ــثر
من مكان لقيت فيه القبيلة التي قتلت الشاعر الضيق والضنك
والحرج ،حتـى داللة الكلمة )الخرق( تعـني المكان الضــيق ،وبإضافتها
إلى كلمة )صليت( التي تحيل إلى النار والحريق اكـتسبت داللة عمي ــقة
في صالح الش ــاعر كذلك ،من حيث الموقف الذي قدمه تجاه قبيلة
ٔ
مهزومة ،امام ضربات الشاعر الفارس الذي كان يغزو قبيلة هذيل كـثي ًرا.
الصور الشعرية المتضمنة للتشبيهات واالستعارات والكنايات ،هنا،
ٔ
انقذت القصيدة ،رغم مسارات الق ـ ــص فيها من الهبوط في الكالم
ٔ
ٔ
المباشر واإلخباري ،وانقذت النص ،كذلك من االتجاه إلى جنس ادبي
ٓ
اخر بطريقة مخلة ،فجاء القص الشعري ،بهذه الكيفية الكالمية مقنعا
إلى حد الفت لدى المتلقين.
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) (٤ﺗﻌﺪد اﻷﺻﻮات وﻓﻌﻞ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ:
ٔ
إن الكالم على االصوات داخل النص الشعري ،هنا ،له عالقة
ٔ
بحركية الشخوص الموظفة في القصيدة وما ينتجونه من افعال تسهم
في رفد الحدث المرك ـ ــزي )القتــل( ،إضافة إلى رفد الشخصية المركزية
)الراوي/السارد وهو المتماهي مع شخصية الـشاعر خفاف بن نضلة(،
ٔ
ثم إن االصوات وتعددها يحمل المتلقي على تمثل الوقائع المثارة فــي
النص ،وهي بطرائـقها التعبيرية تنمي فعل الدراما والحس التمثيلي في
ٔ
ال ــنص ،حت ــى لتبدو بعض السياقات الشعرية اقرب ما تكون إلى شريط
تمثيلي مسرحي يقدم عبر الرسم بالكلمات ،فمشهد القتل ،ونقل
صورته وهو يرشح الموت تمثل هذا الجانب ،حي ــث نجد السياق:
ٔ ٔ
مطرق يرشح موتا كما اطرق افعى يرشح السم صل
وكذلك السياقات:
ٔ
فاحتسوا انفـ ــاس نوم فلما ّهوموا رعتهم فاشمـ ــعلوا
سقنيها يا سواد بن عم ــرو إن جسمي بعد خالي لخ ّـل
هذيل وترى الذئب لها يستهـ ـ ّـل
تضحك الضبع لقتلى ٍ
وسباع الطير تهفو بطانــا تتخ ــطاهم فما تستقـ ـ ّـل
ٔ
إن االصوات المتعددة في النص لها عالقة كذلك بتقنية الحوار،
ٔ
التي يمـ ـ ــكن ان تكون مكونا من مكونات القص ،والمسرح،
ٔ
ٔ
والتمثيل ،لكن الشعر ال يمكن ان يحتمـ ــل كـثيرا من هذه االساليب
ٔ
والتقنيات ،السيما عندما ال يكون طويال او ملحميا ،كما نج ــد في
المالحم الشهيرة لهوميروس وغيره ،والتي انطوى كـثير منـ ـ ــها على
ٔ
ق ـ ــص رغم شعريتها ،الن اإل كـثار من الحوارات يخفف من شعرية
ٔ
ٔ
الشعر ،ولهذا جاءت االص ــوات في هذه القصيدة ليست باالساليب
التقليدية التي تشي بالخبـ ـ ــر واإلنشـ ــاء ،فال نجد في القصيدة العبارات )
ٔ
قال وقلت وحكى ..الخ( ،وإنما جاءت ،على االغلب ،على طريقة
المنولوج الداخلي وضمير الغائب وضمير المتكلم ،كما سنمثل على
ذلك تاليا.
ً
قديما كانوا ٔاكـثر احتفاء بالحكي والحكاية ،وبرعوا في
العرب
ٔ
ٔ
تحويل الحكي إلى قص وسرود ،السيما وان العصر الشفاهي اسهم في
هذا الجانب ،فوجد القصاصون والرواة ،الذين كانوا يتنقلون عبر
ٔ
المناطق ،ولعل كـتب مثل ) :الف ليلة وليلة والزي ــر سالم وتغريبة بني
هالل وحتى المترجمات ومثالها كليلة ودمنة ،(..تقف شاهدا على ما
نذهب إليه ،وإلى جانب ذلك عرفوا حكاية القصة بالشعر ،كما نجد
ٔ
ش ـ ــيوع االس ــلوب الحواري في المعلقات ،كحكاية الطلل والصيد وما
إلى ذلك.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ٔ ٓ
ٔ
ندرك في ـ ــها االشياء ،من حيث هي متعاقبة او متانية() ،(٢٢ولهذا
ٔ
يفترض النظر إلى االزمنة الموجودة في النص الشعري خاصة الرؤية
ٔ
ٔ
ٔ
المتانية الستكناه فاعلية الزمن واثره في النص ،ال سيمــا واننا في
ٔ
القصيدة الشعرية المتعالقة مع القص ،نقع على ازمنة متعددة ولها
فضـ ــاءات متحركة.
ٔ
ٔ
النص الذي بين ايدينا يتعامل مع االزمنة تعامال حساسا والفتا،
ٔ
ٔ
فالمتلقي لمث ـ ــل هذه النصوص يعيش في اجواء وفضاءات ازمنه واقعية
ٓ
تقريبا وتخييلي ـ ــة في ان واحد ،فهناك زمن داخلي – داخل النص -
ٔ
والذي تدور عليه القصة والحكاية وهو زمـ ــن عام فيه ازمنه جزئية،
ٔ
وهناك ازمنه خارجية له مساس بالواقع البعيد – زمـ ـ ـ ــن الحكـ ــاية
ٔ
والقص ــة -ومتعالقاتها من المعاني والداللة .ولنا ان نتذكر هنا الزمن
بالمفهوم الرياضي والواقــعي ،وبالمقابل الزمن الوهمي الفلسفي ،الذي
ال يدرك إال بعد اشتغاله في الذاكرة.
ٔ
زمن االحداث هنا هوالخ ـ ــارجي والضام لالح ـ ـ ــداث الجزئية
والمخ ــتزلة عبر سـ ـ ـ ــياق القص ـ ــيدة ،هو زمن عمر الشاعـ ـ ــر بعد بلوغه
ٔ
ٔ
سن الفروسية ،وإذا اردنا تضييق الزم ــن ،يمكن ان نشير هنا إلى زم ـ ــن
ٔ
عمر الشاعـ ــر في مرحلة الصعلكة ،وعلينا ان نعي بالمقابل كذلك عمر
ٔ
ٔ
ٔ
ابن اخت الشاعر وهو شاعر ايضا ومنشئ لهذا النص ،مع االخذ بعـ ـ ـ ــين
ٔ
االعتبار انه صعلوك كذلك.
ٔ
البحث في القصيدة ،على قصرها ،يشير إلى ازمنة منها:
أ -زﻣﻦ اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﺗﺨﻴﻴﻠﻲ :مثل )الدهر( في السياق ) :بزني
الدهر وكان غشوم ــا( ،والدهر هنا يشير إلى استغراق لزمن طويل،
كناية عن الع ــبء الذي تركـ ـ ـ ــه الوقت الط ــويل عليه ،وفي السياق
ٔ
ٔ
يمكن استنتاج ان الشاعر هنا في لحظة من الع ـنــفوان ال يريد ان يشير
ٔ
ٔ
إلى اي نوع من العجز امام فعل القتل ،ولهذا يجعـ ــل السبب في الزمن
الذي سلبه خــاله ،ثم إن هذا المفهوم قادم من عجز اإلنسان تجاه
سلطة المكان والزمان ،واإلنسان يبقى عاج ًزا عن الوقوف بوجه الزمن
والمكان والموت .مثل هذا الزمن الوهمي نجده كذلك في السياق
ٔ
)شامس في القر( اي وقت البرد ،وفي السـ ــياق ) إذا مـا ذكت الشعرى(
وهو وقت الحر الشديد وفي السياق )حيث يجدي( والسياق )مناخ
جع ــجع( ،والسياق ) صليت بخرق (.
ب -اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻲ :مثل الزمن في السياق )وفتو
ٔ
هجروا ثم اسروا ليل ــهم( وهو وقت يشير إلى فترة محددة يمكن الوقوف
عليها وتمثلها في الواقع ،والسياق )وبما صبحها – وقت الهجوم -في
ذراها( ووقت الصباح ممكن تمثله بوقت محدد كذلك ،ومــثل هذه
ٔ
ٔ
ٔ
االزمنة تجعل المتلقي اكـثر تمركزا عل تخيل االحداث وإحالتها إلى
واقع.
ٔ
ال نريد هنا اإلسهاب في هذه المسالة – الزمن من وجهات نظر
ٔ
ٔ
اخرى لها عالقة بجنس القصة والرواية اكـثر مما لها عالقة بجنس
الشعرٔ ،واعنـ ــي بذلك ً
مثال :زم ـ ــن القراءة والزمن المستقطع وزمن
االسترجاع وزمن تيـ ــار الوعي ومـ ــا إلى ذلك ،لعدم تحمل مثل هذه
ٔ
النصوص اكـثر مما نذهب إليه.
ٔ
ٔ
هناك قضية اخرى لها عالقة الفتة في اثر الزمن في إقامة المعنى،
ٔ
وهي قضية التوظيف اللغوي ،حيث نجد دون وجه عناء ان هناك
ٔ
تسلطا واضحا للفعل المضــارع عندما ياتي الحدث على لسان الشاعر
ٔ
ٔ
خفاف ابن نضلة ،او على لسان الشخصية المتخيلة ،تابط شرا-
ٔ
ُ
ُ
القتيل -ومثال ذلك ) ُيطل ً ،تحل  ،يتفث  ،يرشح ...الخ ( وياتي بعده

ٔ
ٔ
الفـعـل الماضي ،ثم نلحظ ان هذه االفعال تسندها جمل إخبارية
ٔ
الفتة ،وهذا يشي بان الش ــاعر يعيش بين زمنين :الزمن الماضي – زمن
ٔ
حياة المرثي وزمن موت المرثي وما بع ـ ــد موته ،فهو امام الماضي
ٔ
ٔ
ومحموالته وامام الواقع ومشتمالته ويمكن وما يمـ ـ ــكن ان يكون عليه
ٔ
ٔ
الزمن القادم اإلستشرافي الذي يطمح فيه باخذ الثار – وقد فعل.
ٔ
كل هذه االزمنة ،وربما غيرها شكلت تقنيات مساعدة رفدت الحكاية
ٔ
والق ــص ،وفي الوقت نفسه اغنت شعرية النص حتى ال يبتعد كـثيرا عن
ٔ
فنيته وإجناسيته االدبي ـ ــة.
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ٔ
العرب كذلك برعوا باساليب الحوار وفنون القول ،وهذا ما
ٔ
ٔ
استدعـى تداعي فنون القول واساليب الحوار ،ولن ابالغ إن قلت إن
ٔ
العرب امة حوارية بامتياز ،ويشـ ـ ــاطرنا القول غير ناقد ،فهذا صالح
ٔ
صالح يرى ان ) العرب قديما ،وفـ ــي جميع مراحـ ـ ـ ــل تاريخهم الثقافي،
ٔ
عرفوا الجنس الحكائي وكـتبــهم القديمة ،كـتـ ــب االدب العام – ومنها
ٔ
ٔ
الشعر -والتاريخ واالخبار ،مالى بمواد حكائـ ـ ــية الفتـ ــة مفعمة
ٔ
بالداللة() ،(٢٣ويرى الموسوي ان )فن السرد القصصي انتعش في
الشـ ـ ــرق بحكم بعض الظروف المناخية واالجتماعية التي جعلت ملوك
ٔ
وامراء الشرق يبحثون عن هذا النوع من التسلية يمنحونه تقديرا
ٔ
ٔ
كبيرا( (٢٤)،وطبيعي ان يكون الحوار والسجال اس ــاس تلك الفنون
والجلسات.
ٔ
النص /القصيدة التي بين ايدينا رغم شعريتها الالفتة ،لما تنطوي
ٔ
عليه من صور فنية واخيلة ،نجد فيها حوارات وسرود وحكايا ال تخل
ٔ
بنظامها وشعـ ـ ــريتها ،وإنما وظفت إلسناد مضموناتها ،فاعطتها قوة
ٔ
بدل ضـ ــعف ،ومن االصـ ــوات الحوارية التي تسند القص في هذه
القصيدة نجد:

ب -ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎرد ﺑﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ:

يلفت اإلنتباه هنا صـ ــوتان بضمير الم ـ ــتكلم هو :صوت القتيل
وصوت السارد المتماهي مع الشاعر ،الذي يحيل إلى نص السيرة
الذاتية ،ويقدم الشاعر لمعة فنية تبدو منطقية وممكنة في الشعر
وذلك باستثمار الفانتازيا – الخيال ،-فهو عندما يجعل الميت ينطق،
فإنما يقدم صوتا مسترجعا من الماضي المتخيل ،وتقنية االسترجاع
تقنية سردية معروفة في الرواية والقصة ،ووظيفتها تقطيع الزمن
ٔ
الحاضر وتجاوزه إلى الماضي او المستقبل ،وهذا واضح في السياقات
ٔ
ٔ
التالية ،عندما يرد على لسان الميت ) ووراء الثار مني ابن اخت (
و)صليت مني هذيل بخرق (.
ٔ
اما صوت السارد المتماهي مع السيرة الذاتية فنجد حضوره
بشكل الفتٔ ،الن هذا الصوت مالزم للشخصية المركزية التي تدور
ٔ
االحداث حولها ،وتتنامى حركية القص بعناصرها لخدمتها ،وتمثيال
ٔ
على ذلك نجد السياقات الـ ــتالية ،التي تظـ ــهر ان الراوي/السارد هو
ضمير المتكلم:
ّ
وول ـ ـ ــى ٔانا بالعـ ــبء له مستقـ ــلّ
قذف العبء ع ــلي
ٔبابي ج ـ ـ ـ ـ ـ ـاره ما ُيـ ـ ـ ـ ــذلّ
بزني الدهر وكـ ــان غشومـ ــا
سقنيها يا ســواد بن عمـ ـ ــرو إن جسمي بعد خالي لخــلّ
ﺟـ – اﻟﺴﺎرد ﺑﻀﻤﻴﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ:

يستخدم الشاعر هذا الضمير عندما يريد اإلسهاب في القص،
ٔ
ٔ
وعندما يريد تاجيج االحداث ،وبهذه التقنية يعطي مدى واضحا
ٔ
للس ــارد ،يحفز المتلقـ ـ ــي على المت ـ ــابعة والمشاركة في فهم االحداث،
ٔ
ٔ
وحتى تمثلها ،ويقترن هذا االسلوب بتغييب صورة الذات ،مع انه
يكون على صورة العليم والعارف ببواطن الشخوص وسل ـ ــوكياتها ،وهو
ٔ
ٔ
نمــط اسلوبي مستخدم في القص ـ ــة والرواي ـ ــة ،إن ذروة االح ــداث التي
ٔ
تتازم لتص ـ ــل إلى درجة العقدة والحبكة ،يظهر عبر هذه اللوح ــة
ٓ
الشعرية المتض ـ ـ ــمنة للقص والخبر في ان واحد:
ٔ
وفت ــو ّ
هجروا  ،ثم اسروا ليلهم حتى إذا انجاب حلوا
ِ
كل ماض قد تردى بماض كسنا البرق  ،إذا ما ُيس ــلّ
ِ
ِ
ٔ
الثار منهم ولمـ ــا ينجو ملحيين إال ٔاالق ـ ـ ــلّ
فادركنا
ٔ
فاحتسوا انفاس نوم فلمـا هوموا رعتهم فاشمعلـ ــوا
ٔ
ٔ
ففي هذه االبيات يتضح كيف ان السارد ينقل لنا بالكلمات،
ٔ
الغزو ٔ
ٔ
لالخذ بثار القتيل ،فيقدم لنا ،بوصفنا
حركيــة االحداث عند
متلقين ،صورة المجموعة عـبرة كلم ــات مختارة بعناية وهي )الفتو(
ٔ
ٔ
ٔ
داللة على ان المجموعة من الشباب والفرسان االقوياء ،إض ـ ــافة إلى ان
هؤالء قد شاركوا غير مرة في الغزو على القبيلة التي قتلت الرج ــل ،وهو
هنا ٔتابـ ـ ـ ــط شرا ،وهذا المعنى نصل إليه بداللة اللغة ،حيث واو ّ
رب
تفيـ ـ ـ ــد التكـثير للجماعة والتكـثير لحدث الهجوم على القبــيلة ،ويسنـ ــد
هذا ال ٔراي صيغة المبالغة التي نجدها في كلمة ) ّ
هجروا (.
إن الذي يسعف ما نذهب إليه من دال لة ،بنية الص ــورة المقدمـ ــة،
تنطوي على استعارات فنية ناجحة للداللة على ق ــوة الرجـ ــال – الفتو-
مثل الصورة التي نجدها في السياق الشـ ـ ــعري )كل ماض قد ّ
تردى
ِ
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أ -ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻌﻴﺎن
ٔ
يشيع اتكاء الشاعر في قصيدته على معطى المشهد واللقطة االقرب
للتمثيل السينمائي ،وهنا يعتمد السارد/الراوي )على العين الباصرة،
ٔ
إضافة إلى الذاكرة لتسجيل الوقائع واالحداث وحركات الشخوص
ٔ
ٔ
)(٢٥
وسلوكياتهم ،وبالتالي يجعل المتلقي اكـثر إحسـ ـ ـ ــاسا باالشياء(،
ٔ
ٔ
فمنذ البيت االول يقدم السارد الحدث وكانه كاميرا تلت ــقط المشـ ـ ــهد
وتسجله ،وذلك بعدم إسناد الخطاب والكالم إلى متحدث بعينه،
حيث الخبــر عن حدث القتل يتم تصويره بالكالم ،ويبدو الصوت
المتكلم حياديا وخارج الن ــص.
هذا المنحى يعطي بعدا تطمينيا للمتلقي ،ليكون على درجة من
الصدقية والثقة بالخبر ،وقد استـ ــخدم السارد إضافة لتصوير المشهد
ٔ
البعد اللغوي ،عن طريق توظيف ادوات التوكيـ ـ ــد ،وذلك إلض ــفاء
اليقين على ما يحدث ،وتقديم الصورة بالكلمة يجسد صدقية هذا
التـ ــوكيد ،كما نجد في الجمل ) إن بالشعب الذي دون سلع لقتيال(
و)مطرق يرشح موتا ( و) مسبل في الحي ٔ ،احوى ( و) ُي ُ
نهل الصعدة ،
حتى إذا ما نهلت كان لها منه ّعل( ...إلخ.
ال يكـتفي شاهد العيان بذلك ،بل يحاول تعميق الصورة باستثمار
ٔ
عناصر الصورة البالغية ،وهنا يدمج اسلوب الصورة الواقعية المشاهدة
بالصورة الخيالية التي يرسمها ،عن طريق استثمار المخيلة ليقوي من
شعرية النص ،وبهـ ــذا ينهض بفني ـ ـ ـ ــة النص الشعري ،ومن هذا نجد
ٔ
ٔ
التركيز على اوصاف القتيل ،ويحـ ــاول نقلها بالكلمـ ـ ــات عبر اسلوب
حواري قائم على الوصف الخيالي وعن طريق استرجاع الماضي الذي
كان عليه القتيل ،ولهذا نجد جمال تتضمن وصفا للقتيل ،وصفا
جسديا ،قائم على استحضــار الشكل ووصفا معنويا قائم على استحضار
عادات وقيم المجتمع.
ٔ
من الصور الجسدية او الشكلية التي تصب في هذا االتجاه ،صورة
القتبـ ـ ــل الذي يرشح موتا ،وصورة الرجل النحيف الضعيف ،ولكن من
غير بؤس ،المتمثلة في السياق )يابس الجنبين من غير بؤس( وصورة
ّ
العداء التي يتصــف بها الصعـ ـ ــاليك ،كما في السياق ) وإذا يعدو ٌ
فسمع
ٔ
ا ّزل( وصـ ـ ــورة الرجل الرفل المنـ ــعم في حيـ ـ ـ ــه لإلشـ ــارة إلى مركزيته في
قوم ــه في السياق ) مسبل في الحي ٔ ،احوىِ ،رف ٌل ( ،ومن الصور

ٔ
المعنوية نجد ) االبي  ،ندي الكـفين  ،غيث  ،وليث  ،يركب الهول
...الخ.
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ٔ
* قصيدة خفاف بن نضلة ،المنسوبة لتابط شرا ،وقام بتحقيق هذه القصيدة
المحقق محمود محمد شاكر ضمن كـتابه الموسوم ) نمط صعب نمط مخيف(
طبعة دار المدني المنشور عام .١٩٩٦
 -١المرزوقي ) سمير ( وجميل شاكر ،مدخل إلى نظرية القصة ،تونس ،الدار
التونسية  ،د.ـص.٢٩
 -٢السويرتي ) محمد( النقد البنيوي والنص الروائي ،نماذج تحليلية من النقد
العربي ،دار ٔافريقيا الشرق  ١٩٩٩،ص.١١١
-٣جينيت ) جيرار ( عودة إلى خطاب الحكاية ،ترجمة محمد المعتصم ،المركز
الثقافي ،بيروت  ،٢٠٠٠،ص.١٣
 -٤مرتاض ) عبد الملك ( في نظرية الرواية ،مجلة عالم المعرفة ،الكويت ،وزارة
الثقافة واإلرشاد ،١٩٩٨ ،ص .٢٥٦
ٔ
ً -٥
نقال عن :بوخالفة )فتحي( مستلة بحث مشاركة في جامعة جرش/االردن بعنوان
"شعرية السرد في رواية الشراع والعاصفة لحنا مينة" ٔ /اعمال المؤتمر النقدي
العاشر ٢٠٠٧ص.١٠
 -٦ريكور) بول ( الوجودية والزمان والسرد ،فلسفة بول ريكور ،ترجمة سعيد
الغانمي ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،١٩٩٩ ،ص.٣٢/١٣
 -٧المصدر السابق ،ص.٣٢
 -٨الجبوري ) يحي( الشعر الجاهلي ،خصائصه وفنونه ،بيروت ،مؤسسة الرسالة،
 ،١٩٨٠ص. ٢٦٥
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بماض كسنا البرق إذا ما يسل( حيث يشبه كل رجل بالسيـ ــف
ِ
الماضي -الحاد -وهو في الوقت نفسه يلبس ً
سيفا ماض ـ ـ ـ ـ ًـيا ،وإذا ما
انتدب للقتال ،واختـ ــير له سنجده قاطـ ــعا باترا وهذا ما يتبين من
التشبيه ) كسنا البرق إذا ما ي ـ ـ ـ ّ
ـسل(.
ٔ
مما تقدم يمكن القول ان هذه القصيدة ،على قصرها لكنها تصلح
ً
مثاال على احتفاء العرب بالسرد الذي تكون من خالل تحول الحكاية
ٔ
إلى قصة ،وحسبما ّمر معنا وجدنا ان تداخل السرد القصصي في
ٔ
ٔ
الشعر ،إن احسن الشاعر التعامــل معه يعطي وظيفة اخرى للنص
الشعري ّ
ويحمله بدالالت ما كانت لتكـ ــون لوال هذا الت ـ ــوظيف ،وقد
ٔ
ٔ
الحظنا ان شعرية القصيدة لم تتاثر سلبيا بهذا التوظ ـ ـ ــيف لمكونات
ٔ ٓ
جنس ادبي اخر ،والسبب هو احتفاظ الشاعر بقدرته على استثمار
ٔ
كـثي ـ ــر من الصور الفنية واالخيلة والتكـثيف للغة  ،وذلك باعتماد
الجمل المكـثفة القصيرة وهذا ما يحسب للشاعر هنا.
ولعل اإليقاع كان عنص ًرا ً
جاذبا والفتا في هذا النص ،من حيث
المح ــافظة على لذة التلقي عبر اإليقاع الوزني الخليلي ،واإليقاع الداخلي
ٔ
الذي يظهر عبر بعض اصوات الحروف ،كما نجـ ــد استخدام حرف الالم
ٔ
المشدد في القافية ،والذي اعطى عند الوقف عليه مع حركة الضم قوة
الفتة في النطق ،وحتى في التلقي عند السماع.
ٔ
يمكن ان يضاف إلى ذلك ثقل وزن بحر المديد ،بهذه الكيفية التي
ٔ
تنتمي القصيدة له ،علما بان هذا البحر قليل االستعمال حسبما يذكر
النقاد العرب القدماء والمحــدثون ،ولعل الصعوبة ناجمة عن كـثرة
ٔ
ٔ
ٔ
زحافاته ،وتداخل االسباب واالوتاد فيه ،لكن هذا ال يقلل من شانه،
ٔ
بل على العكس يجعل القلة من الشعراء ّ
المجربين ينظمون اشعـ ــارهم
عليه.
ٔ
وقد لفتت هذه المسالة في هذه القصيدة نظر المحقق محم ـ ــود
محمد شاكر عند قوله )إن فعل الخليل في إدخاله هذا البحر المختلة
ٔ ٔ
ٔ ٔ
مواقع اوتاد اج ـ ـ ـزائه ،مكان البحر المستتبـة مواقع اوتاد اجزائه ،كان
ٔ
هو الحائل بين الناس وب ـ ــين معرفة موقع الوتد في العروض ومنعهم ان
يدركوا ما لموقع الوتد من المنزلة في عروضه() .(٢٦ويرى هذا الباحث
ٔ
كذلك ان) نغم هذا المديد المرفل ..يوجب على المترنم ،وهو الشاعر،
إذا البس ــه وهو في حال مطيقة الحتم ــال سطوته ،بيـ ــن القلق
والحيرة ،والبسط والقبض ،وهي تتابع عليه دراكا ال تفتر .وليس كل
ٔ
مت ـ ـرنم يطيق ذلك ،او يصير عليه إذا طال ،وليس كل مترنم بقادر
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
على ان يقبل سطوة تكـفه إذا اراد ان يسترسل() .(٢٧هذا يعن ـ ــي ان هذا
البحر يحتاج إلى دراية تتوافق وقوة إيقاعه.
ٔ
ٔ
يلفت االنتباه كذلك ان االبيات قد جـ ـ ــاءت على شكل
ٔ
مخصـ ـ ــوص ،يصع ــب على المتلقي والقارئ الفصل بين ص ـ ــدر االب ـ ــيات
ٔ
وعجزها ،فيبـ ـ ــدو البيت عند قراءته وكانه كال متكامال ال ض ـ ـ ـ ــرب فيه وال
ٔ
عروض إال عند الت ـ ـعـمق في التامل والتفكير .وقد يدل ذلك على
اسـ ــتمرارية الحكي والسرد المتواصل تبعا لـ ــتوالي الحالة النفسية عند
الشاعر.
ٔ
القصيدة بهذه الطرائق السردية ايضا ظهرت بشكل ال يحتوي على
ٔ
ٔ
ٔ
مقدمة طللية ،او مقدمة خمرية ،او مقدمة غزلية...الخ ،وقد يقال ان
كـثيرا من ٔاشعار العرب ربما نجـ ــد فيها خلوا للمقدمات ،والشعراء
الصعاليك من هؤالء الذين لم يحتفوا بالمقدمات في مطالع قصائدهم،
ٔ
ولم تتضمن القصيـ ــدة البيت المصـ ـ ّـرع على عادة اصح ـ ـ ــاب المطوالت
ٔ ٔ
والمعلقات ،وإننا نبين وجهة نظرنا في هذه المسالة ،ان الشعراء

الصعالــيك عرفوا بعدم االستقرار النفسي ،وبعـ ـ ــدم االستقرار الزمـ ــاني
والمكاني  ،وهذا جعل ـ ــهم على قلق دائم ومستم ــر ،في نظ ـ ـ ـ ـرتهم
ٔ
للكون والحياة والعالم ،ولوقابلنا ذلك باشعار الحوليات والمعلقات،
وما إلى ذلك لتبين صحة ما نرمي إليه من معنى.
إن اإلنسان القلق وغير المستقر عندما يقدم سـ ـ ــروده وتلفظاته
ٔ
وحكاياته ،يحاول تقديـ ــم االمر مباشرة ،حيث المقدم ــات تنطوي على
إسهاب ما ،قد يؤجل تقديم محور الموضوع المنوي إثارتـ ــه في النص،
ٔ
ولهذا حاول الش ــاعر في هذه القصـ ـ ــيدة تقديم الخبر اال كـثر إلحاحا على
ذاكرته ،فهو غير معني بتقـديم تفاصيل قد تب ـ ــعد المتلقين عن التمركز
ٔ
ٔ
على المسالة المركزية ،من هذه الناحي ــة وجدنا ان حدث موت الرجل
ٔ
ٔ
هو الذي قفز إلى ذاكرته وبدا يقـ ــص علينا حكاية هـ ــذا الرج ــل ،باقصى
ٓ
ما ي ــمكن من مسافة زمانية ومكانية في ان ،ومن هنا جاء قصر
الشريط الحكائي والقصصي.
ٔ
إن قصر القصيدة َ
إذا كان في صالح فنيات القصيدة ،مع االخذ
بعين االعتبار هنا ٔان التكـثيف واالختزال اللغوي الكـثيف جاء ليعزز
ٔ
ٔ
شعرية القصيدة ،فاعطــاها قوة إضافية الفتة ،واسند إضافة للكـثافة
اللغوية الكـثافة المعنوية ،ومثل هذه النصوص تحمل المتلقين على
ٔ
تمثل الوقائع والتفكير بابعادها المعنوية المحتملة.
ٔ
ٔ
وبعد فإننا ما زلنا نامل في دراسة االبعاد السردية ،المنطوية على
القص والحكاية ،في تراثنا العربي القديم ،وخاصة الشعر ،بوصفه
ديوان العرب الذي يخ ـ ــتزل تاريخ ٔامتنا وتراثهـ ــم وعاداتهم وتقاليدهم،
يثري الدرس النقدي العربي ،ويضيف إلى المكـتبة العربية طروحات،
ٔ
باتت الساحة النقدية العربية بحاجة إليها ،مع توكـ ـ ــيدنا على مسالة
اقتران التنظير النقدي بالتطبيق العملي على النصوص ،وهذا ما حفـزنا
إلى هذه الدراسة ٓاملين ٔان تكون خطوة على الطريق لدراسات ٔاخرى
ٔ
تصب في االتجاه ذاته ،ال سيما واننا نؤمن بإعــادة قـ ـ ـراءة تراثنا العـ ــربي
ٓ
العظيم ،باليات تفكير جديدة ،تتناسب ومعطيات العصر الذي نعيش
فيه.
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ٔ -٩ابو ديب ) كمال ( مقدمات لدراسة البنية والتحليل البنيوي ،مجلة المهد
للثقافة والفنون ،ع  ،١٩٨٤ ،٢ص.١٩٦
 -١٠المصدر السابق ،ص.١٩٨
 -١١النويهي ) محمد( الشعر الجاهلي ،ج ، ٢القاهرة ،الدار القومية لطباعة
والنشر ،د.ت  ،ص.٤٤٤
 -١٢شاكر ) محمود محمد( ،نمط صعب نمط مخيف ،القاهرة  ،مطبعة
الم ـ ــدني.١٩٨٩،
 -١٣مويفن ) المصطفى ( بنية المتخيل في نص ٔالف ليلة وليلة ،الالذقية ،دار
الح ـ ـ ــوار ٢٠٠٠،ص. ٣٩
ٔ
ٔ ١٤ابو زيد ) نصر حامد ( إشكالية القراءة والتاويل ،بيروت ،الـمركز الثقافي
الع ـ ـ ــربي ،١٩٩٤ ،ص.٢٥
ٔ
 -١٥مالطي ) فدوى ( بناء النص التراثي دراسة في االدب والتراجم ،القاهرة الهيئة
المصرية العامة ،١٩٦٥ ،ص.١٧
 -١٦نقال عن :بورونوف ) روالن( ورويال ٔاواليه ،عالم الرواية  ،ترجمها نهاد تكرلي
ومحسن الموسوي  ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية١٩٩ ،ص.١٤٤
 -١٧برنس ) جيرالد( ،معجم المصطلح السردي ،ترجمة عابد خزندار ،القاهرة،
ٔ
المجلس االعلى للثقافة ،١٩٩٧ ،ص.١٩
ٔ
 -١٨ويلك)رينيه ( واوست وارن ،نظرية االدب ،ترجمة محي الدين صبحي،
بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات  ١٩٨٢ص.٨١
ٓ
 -١٩جبرا) إبراهيم جبرا( اثار المكان ،مجلة الجيل ،بيروت ،مجلد
،١١ع ٢٨،١٩٩٠ص.٤
 -٢٠باختين ) ميخائيل ( اشكال المكان في الرواية ،ترجمة يوس حالف،
دمشق ،وزارة الثقافة  ١٩٩٠ص.٥
 -٢١كنعان ) شلوميت يمون( التخيل القصصي للشعرية المعاصرة ،الدار البيضاء
 ،١٩٩٥ص ٧٣وما بعدها.
 -٢٢فضل ) صالح( نظرية البنائية ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية .١٩٨٧
ٔ ٓ
ٓ
 -٢٣صالح )صالح( سرد االخر ،االنا واالخر عبر اللغة السردية ،الدار البيضاء،
المركز الثقافي العربي ٢٠٠٣ص.٢٢
ٔ
ٔ
 -٢٤الموسوي )محسن جاسم( ٔالف ليلة وليلة في نظرية االدب االنكليزي،
بيروت ،مركز اإلنماء القومي ط١٩٨٦، ٢ص.٢٩
 -٢٥مراشدة )عبد الرحيم( الفضاء الروائي ،عمان ،منشورات وزارة الثقافة
ٔ
االردنية،٢٠٠٢ ،ص.٢٥٩
 -٢٦شاكر )محمود محمد( ،نمط صعب نمط مخيف ،ص.١٠٨
-٢٧المصدر السابق ص.١١٣

ﻗﺼﻴﺪة ﺧﻔﺎف ﺑﻦ ﻧﻀﻠﺔ
اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺑﻂ ﺷﺮا
١

بالشعـ ــب الذي دون سل ــع َ
إن ّ
لقتيال دم ــه ما ُيط ـ ّـل
ِ
ٔ
قذف العبء ّ
علي وول ّـى انا بالع ـ ــبء ل ــه مستق ـ ّـل
ٔ
عقدته ما ُتح ـ ــلّ
الثار منــي ابن ٔاخــت مص ٌع ُ
ووراء
ِ
٢
دق فيه ٔاالجـ ــلّ
خـ ـ ٌـبر ما نابن ــا مصمــئ ٌـل ّ
جل حتى ّ
ِ
ّبزني الدهر وكان غشوم ــا ٔبابــي ج ـ ُـاره ما يـ ـ ـ ـ ّ
ـذل
،فبرد ّ
الشعرى ٌ
شامس في القــر حتى إذا ما ذكت ِ ّ
ٌ
وظل
شهم ُم ـ ــدلّ
يابس الجنبين من غير بؤس وندي الكـفين ٌ
حيث يحــلّ
حل ّ ،
ظاعن بالحزم حتى إذا ما ِ ّ
حل الحزم ُ
ٌ
غامر حيث يجــدي وإذا يسطو فليث ٔابــلّ
ُ
غيث مــزن ٌ
ِ
ٔ
ٔ
مسبل في الحي اح ــوى رف ــل وإذا يعدو فسم ٌـع ا ّزل
وله طعم ــان ٔ :ار ٌي ٌ
وشري وكال الطعمين قد ذاق ك ّـل
ٔ
يركب الهول وحيــدا وال يصحبه إال اليماني االف ـ ـ ـ ّـل
٣

هجروا ثم ٔاسروا ليله ـ ــم حتى إذا انجاب ّ
وفتو ّ
حل ــوا
ِ
بماض كسنا البرق إذا ما ُيسـ ـ ــل
تردى
ـد
ـ
ق
ماض
كل
ّ ِ ٔ
ولم ــا ِ ينجو ملحييـ ــن إال ٔاالقـ ـ ــلّ
الثار منهم ّ
فادركنا
ٔ
ّ
ّ
فاحتسوا انفاس ن ــوم فلمـ ــا هوموا رعتهم فاشمعلـ ــوا
٤
فلئــن فلت هذي ـ ـ ٌـل ش ـ ــباه لبما كان هذي ــال يف ـ ـ ـ ّـل
ٔ
ٔ
وبما ابركها في من ـ ِـاخ جعجـ ِـع ينقب في ــه االظ ـ ـ ـ ّـل
وبما ّ
صبحها في ذراها من ــه بعد القتل نهب وشـ ـ ـ ـ ّـل
٥

صليت مني ٌ
هذيل بخ ــرق ال ّ
ْ
يمل ّ
الشر حتى يمل ـ ـ ــوا
ُين ِهـ ــل الصعدة حتى إذا ما نهـ ـِلت كان لها منه عـ ـ ـ ّـل
ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺮاﺷﺪة:

٧

تضحك ُ
السبع لقتلــى هذيـ ِـل وترى الذئب لها يسته ـ ـ ّـل
وسباع الطي ــر تهـ ــفو َ
بطانا تتخـ ــطاهم فم ــا تستق ــلّ
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 لسع السنابل صدر عن مكـتبة كـتاني /إربد عام ) .(١٩٨٦
ٔ
 كـتاب االشياء والصمت /مجموعة شعرية ،صدر عن ٔامانة
عمان عام ). ( ٢٠٠٢
) الرحلة الثانية( رواية صدرت عن مكـتبة كـتاني /ودار
الروزنا عام ).(١٩٩٩
ٔ ادونيس والتراث النقدي صدر عام ) (١٩٩٥و بدعم من
ٔ
وزارة الثقافة االردنية.
ٔ
 الفضاء الروائي /الرواية في االردن ٔانموذجا،٢٠٠٢
ٔ
منشورات وزارة الثقافة االردنية وصدر ضمن سلسلة كـتاب
الشهر.

٦

َ ٔ
ٔ
ّ
اما وب ــال ٍي ما ا ّلمت ِتحـ ـ ـ ـ ّـل
حلت الخمـر وكانت حر
سقنيهـ ــا يا سواد بن عم ــرو إن جسمي بعد خالي ّ
ّ
لخل
ِ
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د.ﺑﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻒ

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

 موقع مدينة ماري في تل الحريري ،ويبعد عن البوكمال حوالي  2كيلومت ًرا .تم
الكشف عنه عام  1933عبر البعثة الفرنسية برﯪسة ٔاندره بارو .وتبلغ ٔابعاد التل
ٓ
 600  1000م .عثر في الموقع على ما يزيد عن الـ  25الف لوح مسماري معظمها
ٔ
يعود إلى اال لف الثاني قبل الميالد .وما زال العمل مستم ًرا في موقع هذه المدينة
ٓ
إلى االن وبرﯪسة البروفسور جان كلود مارجرون.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
ٔ
بشار محمد خليف ،مملكة ماري السـورية :مـاري فـي اال لـف
الثال ـ ــث قب ـ ــل الم ـ ــيالد -.دوري ـ ــة ك ـ ــان التاريخي ـ ــة -.الع ـ ــدد
الثامن؛ يونيو  .٢٠١٠ص .٥١ – ٤٢
)(www.historicalkan.co.nr

إﻧﺸﺎء/ﻧﺸﻮء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎري  2900ق.م
يحمل موضوع إنشاء مدينة ماري عدة اعتبارات تدخل في السياق
الذهني واإلبداعي المعماري لحضارة المشرق العربي القديم .وإن ّركزنا
ٔ
ٔ
على كلمة إنشاء فالن هذه المدينة انشئت وفق تصور ومخطط مسبق
ودقيق .ولعل هذا النمط المعماري المبكر ُي ّعبر عن خصوصية ذاتية
ٔ
تتصف بها حضارة هذا المشرق ،كون ان التواصل الحضاري بين
ٔ
العصور ّعبر عن نفسه في تراكم المنجز الحضاري كالسويات االثرية،
طبقة فوق طبقة وعصر إثر عصر.
ٔ
ٔ
فلو عدنا إلى حوالي  6500قبل الميالد ،فلسوف نجد انفسنا امام
ٔ
ٔ
قرية انشئت في تل بقرص وفق مخطط عمراني مسبق ،ثم ومع اال لف
ٔ ٔ
الرابع قبل الميالد سنجد اننا امام نفس هذا المنحنى في إنشاء مدينة
ٔ
حبوبة الكبيرة الجنوبية .ومع مطلع اال لف الثالث قبل الميالد ستتجه
ماري نحو إنشاء عمرانها وفق ذاك النمط مع المزيد من التعقيد في هذا
ٔ
ٓ
ٔ ٔ
المجال كون اننا امام إنشاء منشات مائية ومالحية تحتم الية متطورة
تخدم المدينة الجديدة.
ٔ
إذن ماري لم تكن قرية تطورت إلى مدينة .والذي يبدو ان من
ٔ
ٔ
سعى إلنشاء ماري سواء كان سلطة سياسية او إدارية او اجتماعية ،كان
ٔ ٔ
يملك ً
موقعا على الفرات ،وقريب من ماري ،ما لبث هذا االخير ان
ٓ
ٔ
ُهجر او ُدمر لسبب ما ،مما ال إلى التفكير بإنشاء مدينة جديدة على
ٔ
الفرات االوسط.
ٔ
ٔ
ويبدو ان تلك السلطة تعي اهمية إنشاء مدينة في موقع ماري
ٔ
وتملك خبرة بالمنطقة واهميتها اإلستراتيجية واالقتصادية والمالحية،
ٔ
ٔ
بمعنى ان إنشاء مدينة ماري يبدو وكانه تعويض لفقدان صلة وصل
مهمة في المكان والزمان بين جناحي المشرق الرافدي والشامي بما
يعود بالفائدة على هذه المدينة.
ٔ
الباحث مارجرون يشير في هذا المجال إلى انه " ربما كان زمن
وجود ماري حوالي  2900قبل الميالد ،حيث اتخذت السلطة
ٔ
السياسية ضمن إطار تنظيم اقليمي واسع قرا ًرا بتاسيس مدينة حديثة
على الفرات ٔاالوسط .وكان هدف بناء المدينة هو مراقبة الطريق التجاري
المحوري الذي يتبع مسلك الفرات " .ويعتقد الباحث في مجال إنشاء
هذه المدينة إلى وجود " مدينة قريبة إلى موقع ماري ،هي التي قامت
ٔ
ٔ
بتعمير ماري ،ويعتقد ان موقع هذه المدينة يمكن ان يكون في تل
)(١
الرمادي ".
ويبدو من إنشاء ماري على نهر الفرات وبشكل يبعد عنها حوالي 2
ٔ
كيلومتر ،على ان الموقع الذي كان ُم ّعم ًرا في تل الرمادي كان بدوره
ً
قائما على ضفة نهر الفرات ،مما ّ
سبب هالكه بفعل الفيضانات وهذا ما
ٔ
ٔ
نستنتجه من كون ان ماري حفلت بمنشات مائية متطورة ربما لدرء
ٔ
واالقنية وهذا ً
الفيضانات والسيما في مجال السدود
حتما عائد لتراكم
خبرات سابقة.
ٔ
ولعل إنشاء مدينة ماري في هذا الموقع على الفرات االوسط،
ّ
شكل ّمزية موفقة لجهة صلة وصل بين كال جناحي المشرق العربي
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ٔ
ٔ
وبذلك فقد امكن للجناح الرافدي ان يطل على عالم المتوسط وبالده،
في مقابل إطالل الجناح الشامي على العالم ما بعد الرافدي وال سيما
االيراني والهندي وشرق ٓاسيا وعبر مواقع الخليج العربي ٔا ً
يضا بما يعني
ٔ
ٔ
ان الجانب االقتصادي ـ التجاري كان حاض ًرا وبقوة في هذا الشان.
ٔ
ٔ
وعلى هذا ،يمكننا ان نحدد انعكاس تاثير إنشاء ماري وفق الحياة
االقتصادية ـ التجارية في ذلك الحين ،فنجد:
أوﻻً :كان الجناح الرافدي ً
وتبعا إلشراطات وإمكانات البيئة الطبيعية،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
يفتقد لالخشاب والحجارة ومواد اخرى ،وهذا ما امكن تامينه عبر موقع
ماري الذي بدوره ّ
شكل صلة وصل تجارية بين الداخل الشامي
ي ٔ
والرافدين .باإلضافة إلى قيام مار بتامين الجناح الشامي من حاجيات
ٔ
يفتقدها وتاتيه من الرافدين وما بعده.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :إن منطقة الخابور الخصيبة وسهولها الزراعية الوفيرة تؤمن
إمكانات حياة زراعية نشطة ومنتجة .وهذا ما ّ
سبب اهتمام إدارة ماري
ٔ
وسلطتها بهذه المنطقة طيلة فترة فاعليتها في اال لف الثالث والثاني
قبل الميالد.
ٔ
ٔ
والجدير ذكره هنا ،هو ان المخطط االصلي لماري على شكل دائرة
كاملة تخترقها قناة متفرعة عن نهر الفرات حيث تؤمن ّ
جر المياه إلى
ٔ
ٔ
المدينة ّ
وتسهل وصول السفن إلى المرفا .ويلحظ المدقق على ان بناء
ٔ
ٔ
ً
سور المدينة ّتم اوال ثم ّ
شيدت االبنية داخله ،وكان التوسع العمراني
ٔ
يتجه من المركز إلى السور ،ومع مالحظة ان السور يحيط بكافة جهات
المدينة عدا الجهة المطلة على نهر الفرات .ويزيد قطر المدينة على 1.9
كيلومتر.
ٓ
ٔ
ٔ
اما لجهة المنشات المائية التي انشئت بالتوازي مع إنشاء
المدينة ،فهي تدل على تطور مذهل في التقنيات ومحاوالت جديرة
باالهتمام في سياق التعامل مع البيئة الطبيعية وجعلها تخدم المجتمع
ٔ
ال ان تسبب هالك المدينة والمجتمع.
ٓ
ٔ
ً
وهذا ما تبدى جليا في المنشات المائية من اقنية وسدود من
ٔ
ً
وصوال
غايتها الحد من خطر الفيضانات ،إلى تامين مياه الشفة للمدينة
ٔ
ٔ
إلى تامين حركة مالحية تاخذ بعين االعتبار اختصار الطرق البرية عبر
المالحة المائية .يقول مارجرون في هذا المجالُ " :ع ّمرت ماري وفق
ٓ
ٓ
مخطط وتنظيم هادفين ،حيث يشهد على ذلك منشاتها المائية واثار
ٔ
السور الذي يحيط بها .وإن منظر المدينة في اال لف الثالث قبل الميالد
يدل على تفكير منطقي متجانس ،يمثل قوة الحضارة وتفتحها التي
ٔ
ٔ
ظهرت في اال لف الرابع قبل الميالد ،وتوجت في بداية اال لف الثالث
)(٢
عبر إنشاء هذه المدينة "
ٔ
وقد بينت االبحاث التي جرت على تجويف ماري ومنطقة التقاء نهر
ٔ
الخابور بالفرات ،على وجود شبكة من االقنية .فثمة قناة مهمتها إيصال
ٔ
مياه الري إلى مصطبة واقعة على ضفة الفرات اليمنى بشكل يتامن معه
إنتاج الحبوب الالزمة الستهالك المملكة.
ّ ٔ
بسد اقيم على وادي
وثمة اعتقاد ٔان هذه القناة جرى ربطها
ٔ
ٔ
الصواب لتامين المياه في نهاية فصل الشتاء .كما ابانت التقنيات عن
ٔ
وجود قناة اخرى تربط نهر الخابور بالفرات عند مستوى البوكمال
ٔ
ويتعدى طولها  120كيلومت ًرا وكان وظيفة هذه القناة تامين المالحة
وبالتالي تفعيل التبادل التجاري بين مناطق الشمال والشرق والغرب
عبر ماري.
" كانت هذه القناة الضخمة التي تدمج الخابور بالفرات تحت ماري
قائمة على الضفة اليسرى ولها مقياس ثابت هو 11مت ًرا وبطول 120

ٔ
ٔ ٔ
ٔ
كيلومت ًرا وامكن التعرف عليها الول مرة باسم نهر داورين ،وان اسباب
ٔ
تشييد منشاة كهذه واضح في عصر كـثيف النشاط ،فهي تختصر خط
الرحلة من  160إلى  120كيلومتر .وتتيح إمكانية بقاء ما يكـفي من
ٔ
المياه في القناة في فترات انخفاض المنسوب بمعنى انها قناة مالحية.
وإلى ٓاالن لم تعرف هذه الترتيبات إال في المنطقة الواقعة بين الخابور
ٔ ٔ
ٔ ٓ
وبلدة البوكمال ولكن يبدو ان اثار تشييدات الباس بابعادها ،قد ّتم
اقتفاؤها باتجاه معاكس لتيار النهرين المجتمعين من قبل ب .جيير
وج .ي .مونشابير ،وإذا ما ثبتت صحة هذه المالحظات فلن يقتصر
تكييف الوادي على القطاع من نقطة التقاء الخابور بالفرات وحتى
ماري ،بل يمكن تصوره على نطاق واسع ً
)(٣
نوعا ما ".
ٔ
وفي مجال تامين مياه الشرب للمدينة عمدت إدارة ماري إلى إنشاء
قنوات تتصل بنهر الفرات ،وقد ّدلت الكشوفات على وجود قنوات
ٔ
ٔ
تخرج من وادي الصواب  /حيث تجتمع مياه االمطار  /بحيث اقيمت
سدود لحفظ المياه التي سوف تنتقل إلى ماري عبر هذه القنوات.
ٔا ً
يضا ثمة تطور ٓاخر ّ
تبدى في تقنيات وسائل الري ومعالجة المياه،
ٔ
وصلت إلى ّ
حد تمكنت إدارة ماري من خالله ان تتحكم بالمساحات
ٔ
الطميية التي كانت ّ
تشكل تجويف ماري .ويشير الباحث اوليفيه روو
إلى ٔان تم ّ
تصور وجود مستوطنة كـتلك التي في ماري البعيدة عن النهر
ٔ
ولكنها تتصل به بواسطة نظام قنوات ُمعقد ما ادى إلى ّ
تحكم صناعي
)(٤
وفعال بين النهر والمدينة.
وبنتيجة هذه الذهنية المتطورة في إنشاء المدن في ذلك الوقت
ٔ
ٔ
المبكر ،فإن هذا ادى إلى ازدهار هام لمنطقة الفرات االوسط ،بحيث
ٔ
ٔ
ٔ
اكدت اال كـتشافات واالبحاث على ان وادي الفرات شهد في هذه الفترة
ً
تكـثفا للسكن وال سيما في الجزء الجنوبي منه حول مدينة ماري.
واستطاع الباحثان جيير ومونشابير من تحقيق وجود ما ال يقل عن
ً ٔ
موقعا يبدو انها كانت تدور في فلك مدينة ماري.
عشرين
ٔ
ٔ
ٔ
وتوصل الباحثان إلى تاكيد " ان صورة الفرات في اال لف الثالث
ٔ
والثاني قبل الميالد ،اشبه بصورة عالم مكـتنز بالخيرات ،وضع فيه
علم الماء القديم كل إمكاناته الستغالل جميع المساحات الزراعية
ٔ
ٔ
المتوفرة احسن استغالل " (٥).ولعل انظمة اإلنشاء المائي هذه سواء
كانت ٔالغراض مالحية ٔاو خدمية ٔاو وقائية ُتعبر تعبي ًرا ً
قويا عما
ٔ
استطاعت إدارة ماري في مطلع اال لف الثالث القيام به لجهة التصالح
ٔ
مع نهر الفرات بحيث ادى إلى وضع ممكنات البيئة الطبيعية في خدمة
المدينة والمجتمع .وبذا فإن عالقة ماري بالفرات كانت ّ
تشكل علة
)(٦
وجودها "
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اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻤﺎري
ﻓﻲ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد
ٔ
ٔ
قبل ان نناقش معطيات الواقع الديمغرافي في ماري في اال لف
ٔ
ٔ
الثالث قبل الميالد ،البد لنا من ان نشير إلى خصيصة اساسية من
خصائص الحضارة السورية عبر التاريخ ،عنيت بذلك خاصية الحيوية
التي ّ
تجلت في منحنيين:
أوﻟﻬﻤﺎ :هو الحيوية المتبادلة في البيئة الطبيعية والوسط الطبيعي
ٔ
المحيط والتي افرزت حالة من التنوع البيئي الطبيعي الذي انعكس
ً ٔ
حكما على احوال البيئة االجتماعية من خالل التفاعل النشط بينهما
سلبا ٔاو ايجاباً.
ً
وبناء على هذا فنحن نستطيع تحديد معالم الوسط االجتماعي
ٔ
البدوي او الرعوي والوسط الزراعي والمديني ،وهذا الواقع فرض
ً
سواءا لجهة
إشراطاته على حركة تاريخ االجتماع البشري المشرقي
ٔ
التفاعل او التضاد ،لكنه في المحصلة العامة كان يصب في قناة
التطور العام الذي تبدى في جملة المنجزات الحضارية اإلنسانية
للمشرق العربي .وهذا ما نستطيع تتبع ايقاعه من خالل قراءة الرقم
ٔ
ٔ
المسمارية لجهة الوقائع الحياتية او لجهة االساطير والمناظرات التي
ٔ
ّعبرت عن اوجه هذا التفاعل في منحنييه السلبي وااليجابي كما في
ٔ
ملحمة جلمامش او المناظرة بين الراعي والمزارع وهكذا.
ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ :وفق ما سبق لم يعد النظر إلى حركة االجتماع البشري
المشرقي على ٔانها حالة تفاعل فيزيائي بين كـتل ال رابط بينها ،بل
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
اصبحنا امام حالة تفاعل بنيوي امتزاجي اكدته معطيات االثار والوثائق
الكـتابية.
فكما استند المنجز الحضاري السومري على ما سبقه من منجز
حضاري عبيدي ،فإننا ٓاالن ٔامام حالة امتزاج سومري ـ ٔاكادي ـ عموري
ٔ
ٔ
على مدى النصف االول من اال لف الثالث قبل الميالد .وهكذا تتمخض
حركة االجتماع المشرقي عن سلسلة حضارية ـ تاريخية متواصلة
ٔ
ٔ
امتلكت ادوات التفاعل المادي ـ الروحي فيما بينها ،واستطاعت ان
تؤسـس من خالل تفاعلها مع البيئة الطبيعية والوسط المحيط لحياة
ٔ
جديرة بان تعاش.
بناء على ذلك نستطيع مقاربة الواقع الديمغرافي في مدينة ماري
ً
انطالقا من هذه المفاهيم التي حاد عنها االستشراق الغربي ً
جهال
ٔ
ً
وتجاهال وإما الظهار حالة قطيعة بين المشرق العربي اليوم ومشرق
ا
ٔ
تلك العصور .وإذا كان الواقع الديمغرافي في اال لف الرابع وال سيما في
منتصفه قد استمد ركائزه من الفاعلية المشرقية السومرية في الجناح
الرافدي ،فإننا إزاء الجناح الشامي ال نالحظ فعالية واضحة كما في
ٔ
ٔ
الرافدين وعلى هذا يمكننا القول انه مع اال لف الثالث قبل الميالد فإن
الفاعلية الحضارية التاريخية في الجناح الغربي الشامي قامت بفضل
ٔ
ً
وطبعا
اال كاديين والماريين /نسبة لماري /واإلبال ئيين  /نسبة إلبال ،/
ٔ
ال يمكن تتبع هذه الفاعلية بموضوعية إن لم نجد اساساتها في الفاعلية
السومرية.
ـتور ٔ
يقول الدك ابو عساف ":ساهم السومريون في صنع حضارة
الجناح الشرقي للهالل الخصيب ولم يسهموا في حضارة بالد الشام،
ٔ
" )(٧
حيث قامت هذه بواسطة الماريين واإلبالئيين واال كاديين
ٔ
ٔ
وإن كانت الثقافة في النصف االول من اال لف الثالث قبل الميالد
ٔ
ٔ
ٔ
في ماري تاخذ من الروحية السومرية في اوجهها كافة ،غير ان البيئة

ٓ
ٔ
الديمغرافية حسب المعطيات االثارية تشير إلى فاعلية اكادية ـ عمورية
ٔ ٔ
يبدو وانها تاثرت بالثقافة السومرية.
وهذا ما دفع مكـتشف ماري ٔاندره بارو للقول " :إن ثقافة ماري
سومرية تفتحت في وسط غير سومري ") (٨إذن نستطيع بناء على ذلك
مقاربة العالقات التفاعلية واالمتزاجية في المنظور االجتماعي بين مدن
ٔ ٔ
المشرق العربي بجناحيه حيث ان االبحاث الرصينة تشير إلى عالقات
وطيدة بين مواقع الجناحين في الفترة بين  2800ـ  2350ق.م ،في
ٔ
حين يؤكد الباحث مارك لوبو " :إن المبادالت الثقافية في اال لف الثالث
ٔ ٔ
ق.م بين مدن المشرق العربي كانت اغزر واقوى مما كان من الممكن
ٓ
)( ٩
تصوره حتى االن ".
ٔ
وهذا ما تؤكده المعطيات االثرية في العالقات الوطيدة بين مواقع
ٔ
كيش وابو صالبيخ في الرافدين وماري وإبال في بالد الشام .كذلك تلك
ٔ
العالقات الوطيدة ٔا ً
)(١٠
يضا بين ماري واوروك والجاش في الرافدين.
وتجمع " الدراسات حول الثقافة المادية للممتلكات القديمة في ماري
ٔ
ٔ
ٔ
منذ الثلث االول لال لف الثالث قبل الميالد ،واكـثرها بوجه خاص
الفخار ،وتقودنا إلى اعتبار ماري منذ فجر السالالت الثانية متصلة
ٔ
حص ًرا مع وادي ديالى في الرافدين ،وفي الواقع كانت ماري قد اسـست
ٔ
في نهاية فترة فجر السالالت االولى خط سير واضح ُي ّعبر عن العالقة
ٔ
بين اشنونا  /في الرافدين  /وماري  .بحيث ان هذا الخط يمر عبر عانه
ٔ
ويجتاز الطريق السفلي لوادي الثرثار .وقد اقامت هذه الطريق عالقات
مباشرة بين مناطق كيبان ،كركميش ،ايمار ،توتول ،ماري ،عانه،
) ( ١٠
سيبار ،كيش.
ٔ
ٔ
إذن نصل من هذا إلى استنتاج ان ماري ذات القاعدة اال كادية ـ
ٔ
العمورية ،كانت واقعة تحت تاثير الروحية الثقافية الرافدية ،وكان
خط اتجاهها التفاعلي يتجه ً
شرقا إلى الرافدين وال سيما في النصف
ٔ
ٔ
االول من اال لف الثالث قبل الميالد ،وهذا ما يمكن مالحظته سواء
لجهة الفخار ٔاو المنحوتات التي عثر عليها والتي تحمل ً
صفاتا رافدية في
الشكل والروحية.
ٔ
وبناء على هذا يمكننا القول ان حركة التفاعل في هذه الفترة في
ٔ
ماري كانت ذات اتجاه رافدي اكـثر من اتجاهها إلى العمق الغربي
ٔ
ٔ
الشامي ،ويبدو ان هذا االمر يتبع النشوء المبكر لماري كمدينة في بالد
كانت في طور التكوين كإبال ً ٔ
مثال ،او
الشام في ظل غياب فاعل لمدن
ٔ
ٔ
ّ
ايمار التي لم تمتلك ادوات قوتها الذاتية مما اهلها لتكون مدينة تابعة
ٔ
ٔ
ٔ
للفاعلية االقوى سواء في ماري او إبال في النصف الثاني لال لف الثالث.
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
وهنا يعنينا التاكيد ان الواقع المديني في النصف االول من اال لف
ٔ ٔ
الثالث كان يشتمل على سالالت حكمت مدن ،اور ،اوروك ،الجاش،
ٔ
ٔ
كيش ،اوما ،شورباك ،ادب ،ماري وغيرها ،وهذه كلها كانت سومرية
ٔ
فيما عدا سالالت مدينتي كيش الرافدية  /بؤرة التواجد اال كادي /
ٔ
) ( ١٢
وماري ،حيث كانت اكادية وبؤرة التواجد والتجمع العموري.
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ويشير د .ابو عساف إلى ان مدن الجاش واوما واور ،لم تشارك
ٔ
ٓ
مباشرة في التفاعل مع مدن بالد الشام انذاك ،بل شاركت اال كاديين
) ( ١٣
في صنع حضارة الجناح الرافدي.
ٔ
ً
اما عن لغة سكان ماري في هذه الفترة فتبعا للواقع الديمغرافي،
ّ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
البد ان نلحظ وجود عدة لهجات او لغات ،حيث دلت االبحاث على ان
ٔ
سكان ماري كانوا يتكلمون السومرية واال كادية القديمة والحورية
ٔ
واللهجات العمورية ،وكان ملوك ماري في تلك الفترة يحملون اسماء
عمورية.
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ٔ
ٔ
ويشير الفرد هالدار إلى ان السكان الذين يتكلمون اللغة السومرية
كانوا موجودين في شمال سورية وفي ماري وتل الخويرة في النصف
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االول من اال لف الثالث قبل الميالد على االقل (١٤).اما لجهة التواجد
ٔ
ٔ
العموري في المشرق العربي فتؤكد االبحاث التاريخية إلى انه يعود إلى
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
الثلث االول من اال لف الثالث قبل الميالد ،حيث انه اخذ بالتصاعد
ٔ
ً
وصوال إلى تاسيسه للممالك العمورية الكنعانية مع مطلع
التدريجي
ٔ
ٓ
اال لف الثاني قبل الميالد في مجمل مدن المشرق العربي انذاك.
ٔ
الجدير ذكره هو ان البؤرة الديمغرافية للتواجد العموري تقع في
جبل بشري في البادية الشاميةّ ،
وشكلت ماري عبر تاريخها بوابة
العبور العموري إلى بالد الرافدين .وإن كانت معالم التغلغل العموري
ٔ
عدا ً
في ٔاال لف الثالث ٔاخذت ُب ً
سلبيا في االدبيات الرافدية السومرية
ٔ ٔ
ٔ
حيث اشارت إلى العموريين على انهم ياكلون اللحم النيء ،وكونهم
ُر ً
حال وإلى ما هنالك ،من صراع بين النمط المديني والنمط الرعوي،
ٔ
ٔ
غير ٔان هذا االمر ٔاخذ باالفول ً
تبعا النضواء العموريين تحت جناح
الحياة الزراعية والمدينية واسهامهم في دورة الحياة المدينية الواحدة.
والباحث مارك لوبو يشير إلى التعايش السومري العموري الذي
ٔ
سار ً
جنبا إلى جنب وبسالم في ماري .ويؤكد ان التجار العموريين كانوا
يتجولون في بالد الرافدين ٔواكاد كما ّ
تجول التجار السومريون في
ٓ
ٔ
ماري ،باإلضافة إلى توطن الكـثير منهم في اماكن االخر .وهذا ما ُي ّعبر
عنه الفرد هالدار بقوله" :لما كانت التجارة تتيح إمكانية التبادل ليس
ٔ
ٔ
فقط بين البضائع ،بل ٔا ً
يضا بين االشخاص ،فإن النتيجة انه استوطن
العموريون بصفة دائمة في الرافدين واستوطن السومريون في
)(١٥
الغرب".
ً ٔ
ٔ
ً
ً
ً
إذن نصل إلى ان ثمة تعايشا سومريا ـ اكاديا ـ عموريا في الثلث
ٔ
ٔ
االول من اال لف الثالث .وعلى جري المدن التي تمتلك الخاصية
ٔ
ٔ
التجارية ،البد ان تتمتع ماري بلغة تفاعل وحوار بين مختلف اروماتها
الواغلة في دورة حياتها االقتصادية ـ االجتماعية الروحية وبالتالي
ٔ
ٔ
امتالك ادوات القوة الحضارية من اجل انبثاق فاعليتها الحضارية
التاريخية.
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻌﺘﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎري ـ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ٔ
ٔ
ايضـ ًـا ال نعتقــد ان بإمكاننــا البحــث فــي الحيــاة المعتقديــة فــي مدينــة
ٔ
م ـ ــاري ف ـ ــي اال ل ـ ــف الثال ـ ــث ،دون االس ـ ــتناد عل ـ ــى البع ـ ــد ال ـ ــديمغرافي ـ ـ ـ
ٔ
االجتمــاعي فــي شــقيه الزمــاني والمكــاني .فالمعطيــات االثريــة تؤكــد ميــزة
التفاعــل واالمت ـزاج االجتمــاعي ،باإلضــافة إلــى التنــوع فــي مجــال الرمــوز
ٓ
االعتقاديــة تبعـ ًـا للتنــوع الــديمغرافي .فــإلى جانــب اال لهــة الســومرية ســنجد
ٔ
ٓ
ٔ
الهة عمورية وبذا نحن امام معابد لالولى كما للثانية.
ً ٓ
ٔ
وعلى هذا قدمت الكشوفات االثرية
معبدا لال لهة نيني زازا كما
ٓ
ٔ
ً
معبدا لشمش وعشتارات
امدتنا بمعبد لال لهة عشتار ،كذلك نجد
ودجن ونينهورساج باإلضافة إلى العثور على زقورات ذات مهمات
معتقدية مدينية اجتماعية.
ٓ
ٔ ٔ
ُ
وتشير الدالئل إلى ان االرباب السومريون والعموريون عبدوا بان
واحد في ماري .ويشير هالدار إلى ٔان ً
جزءا من سكان ماري كانوا
ٔ
ٓ
يتكلمون السومرية ويعبدون االرباب السومريين ،وقسم اخر كان
ٔ
يتكلم العمورية ويعبد االرباب العموريين.
ٓ
ٔ
بدوره يشير ويلفرد جورج المبيرت إلى ان مجمع اال لهة  /البانثيون
 /في ماري كان يحاكي النمط السومري ،فثمة إله رئيسي وإلى جانبه

ٔ
مجمع من االرباب .وهذا يؤكد حسب الباحث على التواصل الثقافي
ٔ
والروحي بين جناحي المشرق في عصر ماري ( 16 ) .ويصل إلى نتيجة ان
ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
وجود " اسماء الهة سومرية في معابد سورية واسماء الهة سورية في
معابد سومرية يجعل الحديث عن الحياة االعتقادية في المشرق ال
يكـتمل إن لم يتم التطرق إلى كال الجناحين ،الرافدي والشامي.
وفي مجال مقاربتنا للحياة االقتصادية والطقوس في ماري ،فنحن
ٔ
ً
موجودا في مواقع الرافدين لهذه الفترة ،ينسحب على
نعتقد ان ما كان
ٔ
ٔ
مدينة ماري كون ان الفاعلية الرافدية كانت اقوى من جهة ،ومن جهة
ٔاخرى ٔانه ً
تبعا لذلك كانت ماري ذات توجه رافدي وال سيما في النصف
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ً
االول من اال لف الثالث .ونظرا الن نصوص ماري العائدة لال لف الثالث
لم تقدم بعد معطياتها ّ
لقلتها ،لهذا سنحاول تتبع مجمل فعاليات
الحياة االعتقادية والطقسية التي كانت سائدة في مواقع الرافدين
المتزامنة مع هذه الفترة من حياة ماري.
وبالعودة إلى ثنائية السلطة في شقيها المعبدي والزمني ،نالحظ
ٔ
ٔانه مع بدايات ّ
تشكل المدن االولى كان ثمة سيادة للسلطة المعبدية
ٔ
على حركة المجتمع ،ويبدو انه مع معالم نشوء السلطة الزمنية
ٔ
ٔ
ٔ
المتجلية في القصر والملك ،اصبحنا امام تقاسم لالدوار بين المعبد
ٔ
والقصر ويبدو ان كل هذا اختص في مجال الفاعلية السومرية ،ولم
ٔ
تتوضح معالم فصل المعبد عن دولة المدينة إال مع العصر اال كادي
ٔ
ٔ
ٔ
وانبثاق الفاعلية اال كادية في النصف االخير من اال لف الثالث ق.م.
فبالعودة إلى الحقبة ٔاالولى من ّ
تشكل المدن وال سيما في
ٔ
الرافدين ،نالحظ ان حاكم المدينة كان يقوم بوظيفة مزدوجة فهو إلى
ٔ
ملكا ،غير ٔانه كاهن ٔا ً
جانب كونه ً
يضا ،ما يعيد لالذهان وجود حالة
ٔ
ٔ
توافيقية ومتداخلة بين كال السلطتين .وباطراد مع الزمن اصبحنا امام
حالة لنشوء فئة من الكهان كانت غايتها التوسط بين اإلله والجمهور،
ما يعني انسحاب السلطة المعبدية من مجال الحياة العامة ولو في
شكل بدئي .فإن كان اإلله ـ حسب اعتقادهم ـ هو المالك الحقيقي
ٔ
ٔ
لالرض ،فإن الجمهور هم المستاجرون عنده ،وبالتالي فإن للكهان
ٔ
ٔ
وظيفة ان يقوموا بتحصيل الضرائب وريع االراضي.
وقدمت وثائق ٔاوروك في هذا المجال ً
دليال على تسديد الضرائب
ٔ
وااللتزامات إلى الكهان .وثمة وظائـف اخرى يقوم بها الكهان وال سيما
كبيرهم الذي تستند إليه مهمات قيام وإقامة الطقوس المعتقدية الكبرى
 /السنة الجديدة ً
مثال  ./ويمكننا مقاربة فﯫت الكهنة التي كشفت عنها
ٔ
وثائق المدن الرافدية والتي نعتقد انها انسحبت على الحياة االعتقادية
بعامة على كامل المشرق العربي ومنه مدينة ماري.
اﻟﻜﺎﻟﻮ KALU
وهم فئة من الكهنة كانت مختصة بموسيقى المعبد ،حيث كانت
ٓ
ٔ
تؤلف الترانيم والليتورجيات وتعنى باال الت الموسيقية .بحيث ان
ٓ
ٔ
ٔ
وظيفتهم االساسية كما اشارت الوثائق هي " تهدئة قلب كبار اال لهة "
ٔ
وكان من يريد العمل في هذه الفئة ان يتبع دورة تدريبية تستغرق ثالثة
ٔ
اعوام.
اﻷﺷﻴﻔﻮ  ASHIPUأو ﻣَﺸْﻤﺎﺷُﻮ ٔ
كانت وظيفة هذه الفئة تنحصر في درء االرواح الشريرة
والشياطين عن الناس وذلك عبر إقامة الطقوس وتالوة التعاويذ ،وكان
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
ٔ
االعتقاد انذاك انه حتى االمراض او الحوائج واالوبئة كان مصدرها تلك
ٔ
االرواح الشريرة.
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اﻟﺒﺎرُوBARU :
ٔ
وتعني الرائي .وهذه الفئة كانت تختص باستطالع الفال وتفسير
ٔاالحالم ورصد الفلك والنجوم وكان لهذه الفئة دو ًرا ً
مهما في استطالع
نتائج الحروب وتقديم المشورة إلى الملك.
ﻗﺪﺷﺘﻮ
ٔ
وهذه الفئة من الكهنة تختص بالنساء ،وتخبرنا الوثائق ان بنات
الملوك ّ
كن يلتحقن بهذا السلك فهو مدعاة للفخر وااليمان حيث تصبح
ٔ
النسوة كاهنات المعبد ومثال ذلك  ،ابنتي نارام سن اال كادي .وقد
ٔ
صانت قوانين حمورابي في اال لف الثاني قبل الميالد ،حقوق هذه الفئة
ٓ
ً
قوانينا تحدد اليات عملهن وسلوكهن .وكانت النسوة اللواتي
ووضعت
" عشتاريتو ".
يلتحقن بمعبد عشتار يطلق عليهن اسم
ﻃﻘﻮس اﻟﻤﻌﺒﺪ
عدة مراحل طقوسية يومية ،فهناك ٔا ً
وال :غسل
كان المعبد َي ْعبر
ٓ
ٔ
تماثيل اال لهة وكسوتها وإطعامها .حيث يوضع امام الحرم،الزهر
ٔ
ٓ
والطعام والشراب لال لهة ،باإلضافة إلى البخور ومجامر حرقه .ويتالف
ٔ
ٓ
واالسماكّ .
وتقدم
طعام اال لهة من الخبز والكعك ولحم الحيوان
ٔ
القرابين من قبل الجمهور سواء كانت من الماشية او نتاج الحقول وهي
ٔ
بمثابة ضريبة عن ريع االراضي وغيرها.
ٔ
ٔ
وفي حكمة تقديم القرابين ،فإن الوثائق تشير إلى ان هذا االمر
ضروري لجهة جعل اإلله في مزاج حسن وتجنب غضبه .وباعتقادنا
ٔانه ال يمكن النظر إلى مجمل فعاليات الحياة االعتقادية في ماري
ٔ
 /اال لف الثالث /إال من خالل فعل التمازج والتعايش وسيادة الثقافة
ٔ
االقوى ،عنيت الثقافة الرافدية وإلى جانبها ما تمخض عن السياق
ٔ
اال كادي ـ العموري.
ٔ
ولعل طبيعة ماري التجارية فرضت عليها ان تكون حاضنة
لمجمل االعتقادات ورموزها ،وهذا ما فرضه الواقع االقتصادي،
التجاري ،بما ُي ّذكر ٔا ً
يضا في مجمل معايير ومنظومات المدن القائمة
على الفعل التجاري وإشراطاته ،مثل تدمر في القرون الميالدية الثالثة
ٔ ٔ
ٔ
االولى وبابل في اال لف االول قبل الميالد.
ٔ
ً
واستنادا على ذلك ،فإن ماري في اال لف الثالث ،حفلت بمعابد
ٓ
سومرية ومعابد عمورية ،وكذلك الهة سومرية وعمورية ،فإلى جانب
ً ٓ
معبد نيني زازا السومري نجد معبدا لال لهة عشتارات العمورية " .ولما
كانت التجارة تتيح إمكانية التبادل ليس فقط بين البضائع ،بل ٔا ً
يضا
ٔ
بين ٔاالشخاص كالتجار ً
مثال ،فكانت النتيجة ان استوطن العموريون
١
بصفة دائمة في الرافدين واستوطن السومريون في بالد الشام "
إذن ثمة تداخل بين العالم التجاري وإشراطاته ،مع العالم
االعتقادي وكذلك مع عالم التوطن واالقامة في المدن المختلفة في

ٔ اندره-بارو -ماري -وزارة الثقافة السورية.١٩٧٩
ٓ السوري ٔ
االوروبي.
 جان كلود مارجرون -دليل معرض االثار
 فيصل عبد ﷲ  -دراسات تاريخية –  ٣٨/٣٧قراءة في  ٥مجلدات عن ماري.
 المرجع السابق.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

 للالستزادة في هذا المجال يمكن الرجوع إلى مؤلفات عديدة تتحدث عن هذه
ٔ
االمور وال سيما:
- S.H.HOOK . BABYLONIAN AND ASSYRIAN RELIGION
ـ صموئيل كريمر ـ طقوس الجنس المقدس ـ ت ـ نهاد خياطة ـ دار الغربال ـ دمشق
1989
ـ انطوان مورتفات ـ تموز ـ ترجمة ـ توفيق سليمان ـ دار المجد ـ 1985
ٓ
ـ ما قبل الفلسفة .هنري فرانكـفورت واخرون ـ ت ـ جبرا ابراهيم جبرا ـ المؤسـسة
العربية ـ لبنان ـ 1980
ٔ
 هالدار – العموريون -١٩٩٣ .دار االبجدية.

المشرق .وقد قدمت معطيات ماري العمرانية ،وجود معابد لـ نيني زازا
ونينهور ساج وكذلك عشتار ودجن.
ٔ
ٔ
ٔ
ويشير اندره بارو مكـتشف ماري إلى انه ومع بداية تاسيس ماري،
ٔ
شهدت هذه المدينة مع اول ساللة حاكمة لها فترة ازدهار ّعبرت عن
نفسها في إنشاء القصور والمعابد التي ترقى إلى حوالي  2900ـ 2600
ٔ
ق.م ٣٢ .ومع حوالي منتصف اال لف الثالث ستكشف التنقيبات،
عن وجود تماثيل تعبر عن الخشوع واإليمان تخص الحكام والكهنة
موضوعة في المعابد ،وهذا ما نجد صداه في مواقع عديدة من
ٔ
المشرق ،كمواقع خفاجي وتل اسمر في الرافدين وموقع تل خويرة في
الشام.
ٔاما الباحث مارجرون فيؤكد وحدة الذهنية المعمارية في الشرق،
بقوله " :ال يمكن الحديث عن استقاللية ّ
سورية في مجال العمارة
الدينية عن الرافدين " ٤ وتجمع دراسات الحياة االعتقادية في
ماري وعمارتها وذهنيتها على هذا النموذج االعتقادي بين كال مدن
الجناحين المشرقيين فالباحث ويلفرد جورج المبيرت يتحدث عن "
سورية وكذلك ٔاسماء ٓالهة ّ
ٔاسماء ٓالهة سومرية في معابد ّ
سورية في
ٔ ٔ
معابد سومرية ،يؤكد بناء على هذا على ان اي حديث عن مجمع ديني
ٔ
في سورية او الرافدين ال يكـتمل ما لم يتم التطرق إلى كال
٥
الجانبين "
ً
ً
ً
ّ
وقدمت نصوص ماري ما يزيد على  125اسما إلهيا مقدسا ،مثل:
ٔ
ٔ
شمش ،سين ،ادد ،عشتار ،إيا ،ننهور ساج ـ داجان ..الخ .اما
ٔاالضاحي المقدمة ٓاال لهة فكانت ً
دوما من الخراف الذكور ،وكانت تؤكل
ٔ
بعد ذبحها مع مالحظة ان الكنعانيين كانوا يحرقونها .وتشير الوثائق
ٔا ً
يضا إلى ظهور اسم إله هو  /اتور ـ مير  /وتعني بوابة ماري ،وربما هذا
ٔ
ٔ
يعطي داللة إلى وجود إله قديم في ماري اعطاها اسمه  .اما معابد
ماري في هذه الفترة فسنجد ،معبد عشتار ،معبد شمش ،معبد ننهور
ساج ،معبد عشتارات ،معبد نيني زازا ـ معبد داجن .كما عثر على
زقورات ذات وظيفة اعتقادية ودنيوية.
ٔ
الجدير ذكره ان مساكن الكهنة كانت تقام إلى جوار المعابد .وقد
ٔابانت مكـتشفات ماري على نشوء ظاهرة جديدة ّ
تمثلت في انشاء قصر ـ
ٓ
معبد ،وهي ظاهرة مميزة بين مدن المشرق العربي انذاك .وربما هذا
يدل على وجود نوع من التصالح بين السلطتين االعتقادية
والزمنية".وقد عثر في معابد مدينة ماري هذه على مجموعة كبيرة من
ٔ
تماثيل ّ
العباد الورعين ،والذي يعتقد انه كانت هناك ورشات عمل
تنتج تماثيل بشرية متشابهة تبيعها للراغبين من الرجال والنساء.
وعلى مدى عدة قرون  2700 /ـ  / 2350ق.م ،انتجت ورشات
ٔ
ً ٔ
ً
جلوسا،
وقوفا ،او في بعض االحايين القليلة
ماري تماثيل رجال ُمثلوا
ٔ
ً ٔ ٔ
حفاة ،يرتدون مئز ًرا معذقا باكمله او طرفه فقط يشده إلى الخصر احز
ٔ
مة ،ويستر النصف السفلي من الجسم اما النصف العلوي فيبقى عار،
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ً
ُومثلت النساء واقفات وجالسات حفاة يرتدين ً
ثوبا ً
فضفاضا يستر
طويال

الجسم.
ٔ
ٔ
الجدير ذكره ان اغلب تماثيل ملوك ماري في هذه الفترة عثر عليها
ٔ
في المعابد .وحوى احد القصور ـ المعبد الذي يعود إلى حوالي 2500
قبل الميالد ،على مصطبة مرصوفة بالبالط حوت على بقايا عمود
دليال ً
خشبي جميل من ٔارز لبنان ،ما يقدم ً
ماديا على وجود عالقات
ٓ
لماري انذاك مع الساحل السوري.
ٔ
وكما اشرنا إلى احتواء المعابد على تماثيل الملوك ،نجد تمثال
ً
وتمثاال للملك إيكو ـ شاما ـ كان في معبد
لمجي ماري في معبد عشتار،
ٔ
نيني زازا ،وكذلك تمثال المغنية اور ـ نانشي الذي نقش على ظهره اسم
ٔ
الملك إيلول ـ ايل .وكانت معابد ماري على صنفين :االول :هو المعبد
طويال .والثاني :معبد يكون مخططه ً
الطويل حيث يكون المصلى ً
شبيها
بمخطط بيت السكن وهو بيت الرب.
ي
وتشير الدراسات إلى وحدة النمط المعمار بين المعبد  B2في
إبال مع بيت العبادة التابع للقصر في ماري والذي يرقى إلى  2300قبل
ٔ
الميالد .وكان الرب الحقيقي او الرب الوطني في ماري هو داجان /دجن.
ٓ
ٔ
مع اإلشارة إلى ان الملوك انذاك ،درجوا على وضع بناتهم في سلك
ًٔ
مثال ان نارام سين وضع ابتيه كاهنتين
الكاهنات في المعابد ،وذكرنا
ٔ
في معبد شمش ،وهما شوما شاني واختها ميكيبار.
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻓﻲ اﻷﻟﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد ـ ﻋﺼﺮ ﻣﺎري
ٔ
في إشارته إلى الجناح الشرقي الرافدي يقول ارنولد توينبي " :كانت
سومر في فجر التاريخ للمدنية السومرية ،قطعة فسيفساء مكونة من
مدن ـ دول محلية ذات سيادة .والوحدة الثقافية التي عرفها العالم
)(١٧
السومري لم تكن بعد قد وازنها وحدة على المستوى السياسي "
ٔ
ففي هذه الفترة نحن امام مدن تكاملت مصالح كل واحدة على حدة،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
فنجد ،اوروك ـ اور ـ الجاش ـ كيش ـ اوما ـ شوروباك ـ نفر ـ ادب ـ نيبور ـ
ٔ
اريدو ـ ماري.
ٔ
وهنا تنبغي اإلشارة إلى ان مدينة إبال والتي يعود بدء استيطانها
ٔ
إلى حوالي  3500قبل الميالد ،كانت ذات تواجد تاريخي ال باس به في
ٔ ٔ
ٔ
النصف االول لال لف الثالث ،إال ان فاعليتها التاريخية لم تكـتمل إال في
ٔ
ٔ
حوالي  2400قبل الميالد متواقتة ً
تقريبا مع نشوء الفاعلية اال كادية او
قبلها بقليل .وتعطي وثائق هذه الفترة منذ فجر التاريخ واستمرا ًرا حتى
ٔ
ٔ
ٔ
ً
انطباعا على ان دول المدن تلك
النصف االول من اال لف الثالث
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
تعايشت خالل القرون االربعة االولى وفي ابعد تقدير الستة االولى ،في
ٔ
وﯪم ودون ان تتصادم فيما بينها.

ٔ
 لعل ظاهرة لوغال زاجيزي ُت ّعبر عن مدى التفاعل السومري ـ اال كادي .فهو كان
ٔ
ً
حاكما لمدينة سومرية غير ٔانه كان ٔاكادي النسب وذلك باالستناد إلى اسم ابيه "
ٔ
ٔ
بوبو " اال كادي .( BUBU ) .انظر عيد مرعي ـ تاريخ الرافدين ـ دار االبجدية ـ دمشق
ـ  1991ـ ص .38
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 بغية االستزادة ،انظر مؤلف الدكـتور علي ٔابو عساف ،فنون الممالك القديمة
ٔ
في سورية – دار شمـال -١٩٩٣دمشق.

ٔ
ويبدو هنا ان الصدام والصراعات ما كانت لتحصل إال عند اكـتمال
ٔ
ٔ
الشرط الحياتي للمدينة سواء في مجال االقتصاد او التجارة او الحدود
ٔ
االدارية/الدولية لكل مدينة ،حيث سنصبح امام صراع معظمه صراع
مصالح مدينية في غياب وجود وعي اتحادي يصون مصالح الجميع
ٔ
والذي يبدو انه لم يكن ليتحقق إال عبر وجود قوة فاعلة لمدينة ووجود
ٔ
ٔ
راس لهذه المدينة يعي هذا االمر وهذا ما نجده صداه في محاوالت
ٔ
ٔ
ٔ
عديدة بداها لوغال زاجيزي ثم شاروكين اال كادي وشمشي ادد
وحمورابي.
وبالعودة إلى ما قبل كل ذلك ،فإن لحظة الصراع المصلحي بين
ٔ
مدن الجناح الرافدي تبلورت حين اتسعت امالك مدن ـ الدول وامتدت
ٔ
ٔ
اراضيها بحيث اصبحت تلك المدن متجاورة ومتالصقة فيما بينها
بشكل مباشر ،ما ٔاتاح هذا المجال لالحتكاك المباشر وبالتالي ظهور
صراعات حدودية واقتصادية وتجارية ومالحية.
فالرافديون " لم يستجيبوا للتحدي االجتماعي باللجوء إلى الطريقة
ٔ
االساسية للتوحيد والوحدة ،على نحو ما َّتم في مصر حين ظهرت
المشكلة االجتماعية ذاتها هناك .بل استمرت مدن الدول السومرية
ٔ
حتى بعد تماسها واحدتها باالخرى في الحفاظ على استقالليتها
) ( 18
وسيادتها المحلية ".
ٔ
وبذلك فمع منتصف اال لف الثالث سنشهد بدء الصراعات بين
ٔ
ً
المدن الرافدية والتي ٔاخذت ً
عسكريا ،فاختالف مدينة اوما مع
طابعا
ً
الجاش حول قناة مائية تقع على تخوم المدينتين سيفجر صر ً
عسكريا
اعا
ٔ
ادى إلى انتصار مدينة الجاش .ثم وفي فترة حكم إناتوم حاكم الجاش،
ٔ ٔ
قامت هذه بحروب على مدن اور ـ اوروك ـ كيش ،واستطاع هذا الحاكم
ٔ
الوصول إلى منطقة الفرات االوسط وماري.
ٔ
ٔ
ٔ
الجدير ذكره هنا ،هو ان بعض اوجه الصراع لم تكن السباب
المصالح المدينية بقدر ما كان تعبي ًرا عن حيوية المدينة واكـتمال
ٔ
فاعليتها ما يدفعها إلى التوسع واحتواء المدن االخرى كعنصر من
ٔ
عناصر ثقافة االقوى والذي تخبرنا عنه حركة التاريخ.
ٔ
وبعد انتصار الجاش سنالحظ ان معالم التمدد والتوسع تحمل
ٓ
ٔ
في طياتها تاكل للنظام نفسه وهذا ما نجده هنا حيث قام اوركا جينا
ٔ
بحركة تمرد في الجاش ادت إلى اعتالئه لسدة الحكم فيها .وقاد حركة
ٔ
اصالحية اجتماعية لكافة ظواهر ومجريات الحياة في الجاش ،غير ان
ٓ
مصالح المتضررين من هذا االصالح دفعت بهؤالء كي يتامروا مع حاكم
ٔ
ٔ
ٔ
مدينة اوما لوغال زاجيزي ،ما ادى إلى سيطرة اوما على الجاش.
ٔ
ثم ونتيجة ال كـتمال فاعلية اوما التاريخية وال سيما بعد إسقاط
ٔ
ٔ
الجاش ،سنجد ان زاجيزي سيطر على مدينة اوروك ،واستطاع هذا
ٓ
ٔ
الملك ان يستغل الصراعات القائمة بين مدن الدول انذاك لصالحه
وهذا ما ّ
مكنه من االستيالء عليها .وإليه ينسب تدمير ماري في حوالي
ٔ
ٔ
منتصف اال لف الثالث قبل الميالد .والذي يبدو ان محاوالت زاجيزي
ٔ
هذه ،تعتبر اولى محاوالت التوحيد السياسي  /بقوة السالح  /تتم في
ٔ
المشرق العربي بحيث استطاع ان يصل إلى ساحل البحر المتوسط.
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ٔ
وفي معرض مناقشته لظاهرة لوغال زاجيزي يشير توينبي إلى ان
التوحيد السياسي الذي فرضه كان العالج الوحيد لظواهر اجتماعية
ٔ
سلبية كالحروب االهلية ـ الصراعات والتفكك.
ٔ
ٔ
ٔ
كما ان شبكة االقنية المائية التي كانت قائمة في الحوض االدنى
لدجلة والفرات ،الطبيعي منها واالصطناعي ،كانت وحدة ال تقبل
التقسيم ،وما لم تقم سلطة واحدة قادرة على تنظيم عالم المياه
ٔ
بالكامل ،فإن ادارة هذا العالم المائي ال يمكن ان تكون فعالة وسليمة.
ٔا ً
يضا ال يخفى هنا وجود بعد اقتصادي مالحي تجاري يتبدى في
السيطرة على المعابر المائية التجارية لدجلة والفرات باإلضافة إلى
ٔ
ٔ
وجود حاجة رافدية دائمة للحصول على االخشاب من جبال االمانوس
وكذلك الحصول على النحاس من مناطق بعيدة.
ووسط كل ذلك ،كان ثمة فاعلية تسعى لال كـتمال وال سيما في
ٔ
منحاها الديمغرافي وذلك في مدينة كيش ،بحيث ان اكـتمال هذه
ٔ
الفاعلية سيؤدي إلى انحسار فاعلية زاجيزي المتسعة ً
غربا .ويبدو ان
ٔ
ٔ
ٔ
االمر ُحسم حين قام زاجيزي الذي اصبح مقره في مدينة اوروك
بمحاولة إنهاء فاعلية كيش المهددة له ولمشروعه وهذا ما سوف يؤدي
ٔ
إلى خروج شاروكين اال كادي من مدينة كيش  /حوالي  2340ق.م /
ٔ
ٔ
وانتزاعه لالمبراطورية من يد زاجيزي ،وهنا سوف تبدا الفاعلية اال كادية

نحو منعطف جديد في تاريخ المشرق العربي.
ٔ
وتشير الوثائق الكـتابية إلى ان شاروكين قام بحوالي  34حملة
ٔ
ٔ
عسكرية ضد لوغال زاجيزي حتى تمكن من اسره وعرضه امام اإلله
ٔ
ٔ
انليل في مدينة نفر .وتجدر اإلشارة هنا إلى ان كال المدينتين اريدو ونفر
ٔ
كانتا ذات فعالية دينية/اعتقادية ،بشكل جوهري ولم تكن لهما اي
مطامح سياسية.
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎري ﺑﻴﻦ  2900ـ  2350ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد
ٔ
لندرة الوثائق الكـتابية في ماري والتي تعود لمطلع اال لف الثالث
قبل الميالد باالتجاه نحو منتصفه ،فإن ما ّعوض عن ذلك هو الوثائق
ٓ
الرافدية  /البابلية واالشورية./
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
فقد ابانت هذه الوثائق  /ولو انها اتت في فترة متاخرة عن ذلك
ً ًٔ
علما ان ساللة
العصر  /عن ستة ملوك حكموا ماري لمدة  136عاما.
ٔ
هؤالء الحكام وغيرهم حكمت بين  2900ـ  2600ق.م  .واول حكام
ٔ
ٔ
هذه الساللة هو انسود .وبعد الكشف عن ُرقم إبال في اال لف الثالث /
ٔ
ٔ
العائدة نحو منتصفه  /ابانت هذه عن وجود اسماء لملوك حكموا
ٓ
مدينة ماري ،ولم يرد ذكرهم في ثبت الملوك البابلي االشوري.
ٔ
ويميل االعتقاد إلى ان هؤالء حكموا في الفترة بين  2600ـ 2350
قبل الميالد .وهم :إيكوشمش ـ سوم ـ ايشتوب شار ـ ايبلول إيل ـ إنا
ٔ
دجن ـ لمجي ماري ـ إيكو شاماكان /.يمكن الرجوع إلى الملحق االول
ٔ
للكـتاب ./ويبدو ان فاعلية ماري /بحيث يمكن اعتبارها مملكة تسيطر
على مجالها الطبيعي والحيوي التاريخي  /تحققت في زمن حكم ايبلول
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 في مقاربة المستشرقين لهذا الصراع بين شاروكين وزاجيزي ،نجد ٔانهم
ٔ
ٔ
يحاولون مناقشة هذا االمر وفق صراع ديمغرافي بين السومريين واال كاديين ،غير
ٔاننا هنا نستبعد هذه المقاربة التي ال تمت لذهنية المشرق العربي القديم ،فالوثائق
ٔ
لم تشر إلى حدوث صراع ديمغرافي سومري ـ اكادي ،كذلك إن الصراع هنا يتبدى
ٔ
ٓ
في مسالة انبعاث فاعلية تاريخية واكـتمال شرطها الحضاري دون اعتبار اخر .كما
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔاننا نعلم ان زاجيزي هو اكادي وحاكم لمدينة سومرية ،وان شاروكين هو اكادي
ٔا ً
يضا.

ٔ
ٔ
إيل ،حيث اشارت الوثائق إلى ان ماري كانت القوة الوحيدة المسيطرة
ٔ
على حوض الفرات االوسط ،بحيث استمرت في فاعليتها التاريخية حتى
ٔ
ظهور الفاعلية اال كادية في حوالي  2350قبل الميالد.
وقد ّدلت الوثائق على هذا ٔاالمر ،عبر قراءة رسالة لحاكم ماري
ٔ
ٔ
ايبلول إيل ،عثر عليها في ارشيف إبال حيث يذكر هذا الملك اعماله
ٔ
ومنجزاته ،باإلضافة إلى اعمال سلفه ـ ايشتوب شار ،وسوم اللذين
سيطرا على مدن عديدة في حوض الفرات.
ٔ
ويبدو ان محتوى الرسالة يتضمن وجود صراع مصالح خفي بين
ماري وإبال في هذه الفترة ،وهذا ما سنناقشه ً
الحقا في فصل منفصل.
ٔ
إذن ،إن المشهد البانورامي باتجاه منتصف اال لف الثالث يشير إلى
وجود صراعات مصالح بين مدن المشرق العربي وال سيما في جناحه
الرافدي ،ثم سنشهد عالقات متباينة ومتصالحة بين ماري وإبال .على
ٔ
ٔ
انه حين ّدمر لوغال زاجيزي ماري فإنها سرعان ما اعادت بناء نفسها
ٓ
وباقتدار ،ما يدل على فاعليتها انذاك والسيما االقتصادية –
االجتماعية -الروحية.
هذا في وقت كانت إبال توطد دعائم دولتها وتحاول السيطرة على
مدن العبور التجاري ،وهذا ما يؤكد ّترنح عالقتها مع ماري ً
تبعا
ٔ
لمصالحها ً
وتبعا لمصالح ماري وال سيما التجارية منها .والذي يبدو انه
ٔ
ٔ
في فترة التصالح بينهما وتاسيس عالقات حميدة بينهما ،كان هذا االمر
ٔ
ينعكس ً
إيجابا لصالح المدينتين .جورجيو بونشيالتي بدوره يؤكد ان
ماري ومنذ حوالي  2400قبل الميالد ،كانت تسيطر على منطقتي
الفرات وحوض الخابور واستمرت حتى سقوطها على يد حمورابي في
) ( 19
 1760قبل الميالد ،وعلى نفس المنوال.
ٔ ي ٔ
وتشير الدراسات إلى ان مار في اال لف الثالث امتد نفوذها حتى
ٔ
ٔ
كركوك في فترة إيبلول إيل ،ومنطقة كوموكينا في االناضول ،وان إبال
ٔ
ٔ
دفعت الجزية لها ،كذلك تشير تلك االبحاث إلى انه في فترة حكم
ايشتوب شار خضعت إيمار لفاعلية ماري ( 20 ).واستطاع الباحث
ٔ
ٓ
الفونسو اركي من تحديد ملوك اال لف الثالث في ماري وال سيما مع
الثلث الثاني منه كما يلي :سوم ـ ايشتوب شار ـ إيبلول إيل ـ نيزي ـ إنا
دجن ـ إيكوشار ـ حيدار.
وقد كشفت وثائق إبال عن إرسال كميات من الهدايا من إبال في
عهد ملكها ٔارانوم الذي حكم بين حوالي  2400ـ  2300ق.م إلى ماري
في فترة حكم إبلول إيل ونيزي وإنا دجن ،وقد بلغ مجموع الهدايا
اما من الذهب و  1008كيلو غر ً
المرسلة هذه  63كيلو غر ً
اما من الفضة.
ً
وصوال إلى
وهذا يشير إلى سيادة فاعلية ماري بمملكـتها في هذه الفترة
إبال .ومع حكم إيكوشار وحيدار لمملكة ماري ،يبدو ٔوان فاعلية ماري
ٔ
ٔ
قد هدات وسادت عالقات متوازنة وندية بين المدينتين ،ويبدو ان
ٔ
توطد دعائم الفاعلية اإلبلية ساهم في هذا التوازن .لذا سنجد اننا هنا
ٔ
امام إقامة عالقات اقتصادية وتجارية وفق معاهدات ،وهذا ما سمح
بتفعيل العبور التجاري للبضائع والسلع من وإلى ماري وإلى إبال ومدن
ٔ
اخرى مثل كيش الرافدية ،ال بل وتشير وثائق إبال إلى انتقال الحرفيين
) ( 21
بين المدينتين.
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ٔ
مع اإلشارة إلى ان ماري كانت وبقيت مفتاح السيطرة على التجارة
ٔ
النهرية لنهر الفرات ،واستطاعت كال المدينتين ان تسيطر على النصف
ٔ
الشمالي لبالد الشامٔ .وا ً
يضا ،يجدر الذكر هنا ،هو ان نشوء وإنشاء
ٔ
ماري قي منطقة الفرات االوسط جعلها همزة الوصل بين جناحي
ٔ
ٔ
المشرق العربي وبمعنى ٓاخر فإن هذا االمر قد ارسى لتوجه حضاري
ًٔ
منفتحا اكـثر على عالم
جديد يتجلى في محاولة جعل الجناح الرافدي
المتوسط وبلدانه عبر موقع ماري ً
وتاليا إبال.
ٔ
ويشير الباحث مارجرون إلى هذا االمر بقوله" :إن وادي الفرات
ٔ
ٔ
االوسط ،عاش عصره الذهبي في فترة البرونز ،وان هذا الوضع يتطابق
الشرق ٔ
االدنى القديم ،حين كانت سهول
واللحظة الحاسمة في تاريخ
ٔ
الرافدين التي سارت على خطى حضارة اوروك تتجه بنفسها نحو البحر
ٔ
) ( 22
االبيض المتوسط".
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اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ـ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  2900ـ  2350ق.م
لمقاربة دقيقة للواقع االقتصادي التجاري لماري فـي الفتـرة الممتـدة
ٔ
بــين مطلــع ٔاال لــف الثالــث وصـ ً
ـوال إلــى ظهــور الفاعليــة اال كاديــة ،ينبغــي
ٔ
علينا التاكيد على حقائق عدة:
ٔ
أوﻟﻬـــﺎ :ان هــذا الواقــع االقتصــادي ـ االجتمــاعي ال ينفصــل عــن
ٔ
ّ
الواقــع السياســي الــذي ّتبــدى منــذ نشــوء المــدن االولــى وتكــون مصــالحها
ٔ
باطراد ،وان هذه المصالح كانـت ُت ّعبـر عـن نفسـها ضـمن وعـي مـديني لـم
ٓ
َ
يرق إلى وعي اتحادي بين المدن انذاك.
ٔ
وعلي ــه ف ــإن م ــا نتابع ــه م ــن دراس ــات وابح ــاث للمستش ــرقين والت ــي
ُتعنى بمناقشة هذه المسائل ،وال سـيما الصـراعات بـين المـدن تلـك علـى
ٔ
اعتبـ ــار انهـ ــا ص ـ ـراعات هويـ ــة ديمغرافيـ ــة ،فيجـ ــري التركيـ ــز علـ ــى الهويـ ــة
ٔ
ٔ
السومرية مقابل الهوية اال كادية ،بحيث يتب ّـدى للقـارئ والمتـابع ان ثمـة
ٔ ٓ
ٔ
ٔ
ص ـراعات اثني ــة انــذاك ،وقــد فن ــدنا ذلــك فيمــا ســبق واظهرنــا ان وثــائق
ٔ ٔ
المشرق العربي القديم الرافديـة لـم تشـر إلـى صـراعات اثنيـة او ديمغرافيـة
مع ٔاال كاديين ،ال بل إن التعايش بينهما كـان ّ
يعبـر عـن نفسـه فـي مجمـل
ٓ
حركة المجتمع انذاك ،وإن ذكرت الوثائق الرافدية ،العموريين ،بشـكل
ســلبي ،فهــذا لــم يكــن اسـ ً
ـتنادا إلــى معطــى ديمغرافــي بقــدر مــا كــان تعبيـ ًرا
ً
وصفيا عن جماعة مرتحلة من البدو لم تصل بعد إلى التفاعل مـع العـالم
الزراعــي والمــديني رغــم وجــود عناصــر عموريــة متزامنــة امتلكــت التفاعــل
وانخرطت في حركة المجتمعات في مدن المشرق الرافدية.
ٔ
وعليــه ف ــإن م ــا درج علي ــه بعــض المستش ــرقين ف ــي ه ــذه المس ــالة،
ٔ
نق ــف إزاؤه وقف ــة نقدي ــة ،ونش ــير إل ــى ان صـ ـراع المص ــالح المديني ــة ه ــو
ٔ
ٓ
االساس الكامن خلف صراع المدن المشـرقية انـذاك ،وبالتـالي فـال نحبـذ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اإلشارة إلى فاعلية اور في الثلث االخير من اال لف الثالث على انها نهضة
ٔ
ٔ
ٔ
سومرية متاخرة ،الن المعطيات االثرية تدل علـى وجـود ركـائز ومـداميك
ٔ
اكاديــة فــي فاعليــة هــذه المملكــة فــي هــذه الفتــرة .وال يمكــن الركــون إلــى
ٔ
ٔ
االس ــماء فق ــط إللص ــاق مرحل ــة كامل ــة بهوي ــة واح ــدة ،طالم ــا ان حرك ــة
ٔ
التــاريخ فــي مجتمعــات المشــرق اساســها التفاعــل والتمــازج الــذي وثقتــه
ٓ
الكـتابات والمعطيات االثارية.
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :إن اختالف ممكنات البيئـة الطبيعيـة ومواردهـا /والمنـاخ
ٓ
كــذلك  /بــين مواقــع مــدن المشــرق العربــي انــذاك فرضــت نشــوء حاجــات
ٔ
ٔ
اقتصــادية لتلــك المــدن ،وكــذلك ادت إلــى نشــوء اهميــة خاصــة ومميــزة
ٔ
للمدن النهرية او مدن العبور التجاري.

ٔ
ٔ
فم ـ ً
ـثال ،إن وث ــائق إب ــال تتحـ ـدث ف ــي اال ل ــف الثال ــث عل ــى ان مل ــوك
الجنــوب الرافــدي كــانوا يعتمــدون علــى المــواد الخــام الثمينــة مــن خشــب
وذهــب وفضــة ومــا إلــى هنالــك مــن مــدن الجنــاح الغربــي /بــالد الشــام.
حيــث كانــت إبــال علــى مقربــة مــن مصــادر تلــك المــواد والتــي اســتطاعت
ممارســة تجارتهــا ونقــل المــواد عبــر الف ـرات إلــى مــدن الجنــوب الرافــدي،
وهنا يكمن دور ماري الهام في هذا السياق.
يق ــول م ــارجرون " :ف ــي س ــهول ب ــالد م ــا ب ــين النه ــرين ،ال وج ــود
ٔ
ٔ
لالخشــاب والحجــارة والمعــادن ،وبالتــالي ال وجــود للمــواد االوليــة ،لهــذا
فإن السهول المحرومة من المـواد ٔاالوليـة والمحروقـات مثـل ٔاور ،ومـاري
فــي وســط الف ـرات ،فرضــت نفســها كمراكــز لصــناعة المعــادن المســتوردة
ٔ
ٔ
)( 23
ومن الدرجة االولى في بداية اال لف الثالث قبل الميالد".
ٔ
على ان ماري كانـت تمـارس رقابـة نهريـة صـارمة علـى حركـة المالحـة
ٔ
الفراتيـة ،وهـذا مــا س ّـبب لهــا االزدهـار المشـهود لــه ،حيـث اســتطاعت ان
تكون صلة الوصل بـين العمـق الشـامي والعمـق الرافـدي وبالتـالي إلـى مـا
وراء العمقين ً
معا.
ٔ
ٔ
ﺛﺎﻟﺜﻬــــﺎ :ان النش ــاط التج ــاري والس ــلعي ل ــم ينحص ــر ف ــي اال ل ــف
ٔ ٔ
الثالــث بــين مــدن المشــرق العربــي ،بــل ثمــة بعــض المــدن التــي انشــات
ٔ
خطوط تجارة تتجاوز االفق المشرقي.
ٔ
ٔ
فقـ ــد كشـ ــفت وثـ ــائق منتصـ ــف اال لـ ــف الثالـ ــث ان مدينـ ــة الج ـ ــاش
الرافديــة كانــت تســتورد النحــاس مــن الــديلمون فــي البحــرين ،والقصــدير
ٔ
ٔ
مــن الشــمال ،والخشــب مــن عــيالم والــديلمون ايضـ ًـا .كمــا انهــا اســتوردت
ٔ
مستحضرات وزيوت االشجار االبرية من مدن بالد الشام .مع اإلشارة إلى
ٔ
ٔ
ً
ً
ان مدينة اور في الجنوب الرافدي ،كانت ميناء بحريـا مهمـا لوقوعهـا علـى
ٔ
مقرب ــة م ــن الخل ــيج العرب ــي حي ــث ت ــذكر الوثــائق انه ــا كان ــت مرك ـ ًزا مهم ـ ًـا
للتبادل التجاري.
ٓ
ٔ
وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا المجــال إلــى ان التجــارة انــذاك كانــت تجــارة
مقايضة بين السـلع .كمقايضـة م ً
ـثال المنسـوجات والحبـوب بالنحـاس مـن
ٔ
ٔ
ٔ
ً
الديلمون ،وثمة بضائع كـان يـتم تسـديد اثمانهـا بالفضـة .ايضـا ثمـة شـان
ٔ
ٓ
اخـر يتعلــق باســتيراد االحجــار الكريمــة مـن مراكــز حضــارية بعيــدة وتشــير
ٔ
ٔ
الدراســات علــى انــه " منــذ نشــات الحضــارة فــي المشــرق العربــي ،تطــورت
التجــارة تطــو ًرا سـ ً
ـريعا ،وســعى النــاس للحصــول علــى بعــض المــواد الخــام
من البلدان المجاورة.
ٔ
وكــان مــن بــين المــواد التــي ازداد الطلــب عليهــا منــذ اال لــف الثالــث
ٔ
ٔ
قبــل المــيالد ،الحجــر االزرق الالمــع الــذي يعتبــر مــن االحجــار الكريمــة
ٔ
ٔ
العاديــة والمطواعــة بــين ايــدي الحــرفيين .وقــد عثــر علــى مــا انتجــه هــؤالء
ّ ٔ
حلي واختام اسـطوانية وقطـع زخرفيـة  ..الـخ،
من هذه المادة على شكل
ٔ
ٔ
ٔ
فــي العديــد مــن المواقــع االثريــة الهامــة مثــل اوروك ،واور ،مــاري ،إبــال،
وتحدثت عنه الوثائق المسمارية المشرقية كسلعة تجاريـة هامـة مـن غيـر
ٔ
ٔ
ان تــذكر مصــدره .ومــن المعلــوم ان هــذا النــوع مــن الحجــارة متــوافر فــي
ٔ
) ( 24
افغانستان ".
ٔ
ويبدو ان الخط التجاري لهذه المادة كان يتم عبـر ايـران عـن طريـق
موقع تبه ـ هيسار الذي يقع شرق مدينـة طهـران ،حيـث كـان هـذا الموقـع
ٔ
ٔ
ٔ
يتــاجر باالحجــار الكريمــة ُوي ّصــنعها ايضـ ًـا فــي مشــاغله منــذ اال لــف الثالــث
قبـل المــيالد .ثــم يتــابع الطريــق إلـى موقــع تبــه ـ ســيالك إلــى الجنــوب مــن
طهران ومن ثم إلى مدن المشرق العربي وال سيما ماري.
ٔ
ٔ
وتش ــير وث ــائق اور ف ــي اال ل ــف الثال ــث ومن ــذ منتص ــفه إل ــى اس ــتيراد
ٔ
النحــاس مــن باكســتان إلــى اور عبــر البحــر .حيــث كانــت الســفن تبحــر مــن
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ٔ
ٔ
ال نعتقد ان تقنيات المالحة وحركـتها تختلف في اال لـف الثالـث عـن
ٔ
ٔ
ً
شقيقتها في اال لف الثاني ،إال ما اعترى االخير من تطـور تبعـا لمقتضـيات
مصــالح المالحــة وصــناعة الســفن وزيــادة التبــادل التجــاري ونشــاطه فــي
ٔ
ٔ
اال لف الثاني ،او نشوء مراكز مالحية جديدة.
ٔ
له ــذا ف ــإن كان ــت وث ــائق اال ل ــف الث ــاني ق ــدمت معطي ــات ع ــن ه ــذه
ٔ
ٔ
المســالة فــإن مــا نســتطيع مناقشــته فــي اال لــف الثالــث يســتند عليهــا ،مــع
ٔ
ٔ
ٔ
االخذ بعين االعتبار انه مع إنشاء ماري كانـت السـلطة قـد اقامـت قنـوات
ٔ
ٔ
مالحي ــة لتعزي ــز وتس ــهيل ه ــذا االم ــر وجعل ــه مطواع ـ ًـا لمتطلب ــات او عل ــة
ٔ
إنشــاء مدينــة مــاري .فمينــاء هــذه المدينــة كــان المحطــة االخيــرة للســفن
ٔ
القادمة من منطقة الجزيرة العليا .واستطاع الفرات والخابور ان يستجيبا
لمتطلبـات المالحــة والنقــل عبرهمــا وعبـر القنــوات المتفرعــة عنهمــا ،علمــاً
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
ان النقل المائي يعتبر اسهل وارخص وامن من النقل البري.
ٔ
وكــون ان نهــر الف ـرات الــذي كــان يشـ ّـكل عصــب التجــارة المشــرقية
ٓ
ٔ ً ٔ
وال ،ثــم انــه
والدوليــة انــذاك لــم يكــن ليصــلح للمالحــة الخــتالف ســوياته ا
ٔ
ٓ
ٔ
في شهري اب وكانون االول تكون مياهه في اخفض حاالتهـا ممـا يضـعف
ٔ
حركة المالحة فقد استطاع المـاريون للتغلـب علـى هـذه المشـكلة مـن ان
ٔ
يبتكروا ً
قواربا ذات قواعد مسطحة وجوانب مسـتديرة او مسـتقيمة ،ولـم
ٔ
ٔ
ٔ
تحــتج هــذه القــوارب لالشــرعة كــون ان انــدفاع تيــار النهــر اقــوى مــن حركــة
الري ــاح وه ــذا م ــا جعله ــم يس ــحبون ه ــذه الق ــوارب بالحب ــال .كم ــا ص ــنعوا
ق ــوارب م ــن الجل ــود ي ــتم نفخه ــا عن ــد االس ــتعمال وهن ــاك س ــفن مص ــممة
لالبحار مع التيار وسفن بعكس التيار .وتذكر وثائق مدينة نيبور الرافديـة
ٔ
انــه للــذهاب مــن الجــاش إلــى نيبــور  /حــوالي  140كيلــومت ًرا  ،/كــان يقــوم
طنا خالل ً 15
بجر سفينة حمولتها ً 18
ً 16
عامال ّ
يوما.
ٔ
ً
متواصال حتى عصرنا الحالي ويشير قاسـم طـوير إلـى
وهذا االمر بقي
ٔ
ٔ
ٔ
ً
ً
انــه وقبــل حــوالي  60عامــا كــان المشــهد مالوفــا فــي مدينــة ديــر الــزور ان
ٔ
ٔ
يج ـ ــري س ـ ــحب الس ـ ــفن المس ـ ــطحة بالحب ـ ــال وه ـ ــي معب ـ ــاة بالحط ـ ــب او
ٔ
المحاصــيل الزراعيــة .والجــدير ذكــره هنــا هــو ان تكــاليف النقــل المــائي
كانــت باهظــة الــثمن وفــي معظــم الحــاالت يــتم النقــل النهــري للحمــوالت
ٔ
الثقيلــة فــي حــين ان الحمــوالت الخفيفــة كانــت مــن نصــيب النقــل البــري.
وبشــكل عــام كــان اللجــوء إلــى المالحــة النهريــة يــتم باتجــاه ســير التيــار
ٔ
لســهولة الحركــة ،امــا فــي االتجــاه المعــاكس فيــتم اللجــوء إلــى طــرق النقــل
البري.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

جزيــرة فيلكــة  /الكويــت  /وتمــر مــن البحــرين حتــى مضــيق هرمــز محملــة
ٔ
بالسمســم واالنســجة ،ومنهــا إلــى مــوانئ باكســتان حيــث تفــرغ حمولتهــا
ٔ
وتعود محملة بالنحاس .مع اإلشـارة إلـى ان هـذه الطريـق هـي نفسـها التـي
ٔ
نقل ــت الحري ــر م ــن الش ــرق االقص ــى إل ــى المش ــرق العرب ــي ث ــم نح ــو ع ــالم
المتوسط.
ويش ــير الباح ــث هورس ــت كلينغ ــل إل ــى ذل ــك بقول ــه" :ثم ــة قاع ــدة
لالقتصــاد الس ــوري ه ــي التج ــارة وذلــك لس ــببين هم ــا :الموق ــع الجغراف ــي
ٔ
واإلنتــاج االقتصــادي .فقــد اصــبحت ســورية بمشــاركـتها بالتجــارة البعيــدة
ٔ
ٔ
باالحج ــار الكريمـ ــة من ــذ منتصـ ــف اال ل ــف الثالـ ــث قب ــل المـ ــيالد ،مرك ـ ـ ًزا
ٔ
تطور ٔ
للمبادالت االقليمية ،وهذا ما مـع اوائـل اال لـف الثـاني ق.م ،عنـدما
) ( 25
برز العالم اإليجي وقبرص كشركاء في التجارة "
ٔ
الجــدير ب ــذكره ان مدين ــة م ــاري وإبــال وبس ــبب موقعيهمــا الجغراف ــي
ٔ
المتميــز ،شــكال نقطــة تجاريــة ومحطــة اساســية مهمــة فــي طــرق التجــارة
العالمي ــة وال س ــيما من ــذ ٔاال ل ــف الثال ــث وه ــذا م ــا ك ــان س ـ ً
ـببا ف ــي تعمي ــق
التفاعل بين المدينتين لجهة السلب واإليجاب.
ٔ
وكــان " اهــم طريــق تجــاري إلبــال هــو الطريــق الــذاهب إلــى الف ـرات،
وبخاصــة إلــى مــاري ومــن ثــم إلــى مدينــة كــيش فــي وســط الرافــدين .وكــان
ٔ
ٔ
اهــم شــريك تجــاري إلبــال هــو مدينــة مــاري ،حيــث كانــت تنقــل االخشــاب
ٔ
م ــن جب ــال االم ــانوس وسلس ــلة الجب ــال الس ــاحلية الس ــورية إل ــى م ــاري،
باإلضــافة إلــى النبيــذ والشــعير والمنســوجات والمفروشــات .وكانــت مــاري
ٔ
)(٢٦
تنقل االحجار الكريمة مثل الالزورد والعقيق "
كذلك فقد نشطت مدن الرافدين في تجارتها نحو الشرق مثل ايران
ٔ
ومدن الخليج العربي واستطاعت ان تحصل عبر ذلك علـى المـواد الخـام
ٔ
والســلع الثمينــة مثــل الخشــب والحجــارة والمعــادن وتشــير وثــائق اال لــف
ٔ
الثال ـ ــث إل ـ ــى ان العقي ـ ــق وال ـ ــالزورد والكلوري ـ ــت كان ـ ــت تس ـ ــتورد م ـ ــن
ٔ
بادخشان في افغانستان ومن هضاب ايران.
ونتيج ــة العث ــور عل ــى حل ـ ّـي مص ــنوعة م ــن ال ــالزورد ف ــي م ــاري وإب ــال
ٔ ٓ
ٔ
وكــذلك فــي مصــر ،فإنــه باإلمكــان التاكــد االن علــى ان طريــق الــالزورد فــي
تلك الفترة ،كان ينطلق من الشرق مرو ًرا بالمشرق العربي إلى مصر وقـد
ٔ
ٔ
امكن تحديد هذه الطريق التي تنطلق من بادخشـان فـي افغانسـتان إلـى
مصر وذلك عبر :موقع شهري سوخطة في سيستان ثم تبه هيسار ،وتبـه
ٓ
ٓ
ٔ
يحيــى ومدينة فـي عـيالم ثـم اشـور ومـاري وإبـال وجبيـل او مينـاء اخرسـواه
على الساحل السوري.
ٔ
وقدمت المعطيات االثرية اإلبلية على وجود عالقات قوية بـين إبـال
ٔ
ومواقــع الجنــوب الرافــدي مــن ناحيــة ،ومــع مصــر مــن ناحيــة اخــرى وقــد
ٔ
ٓ
ٔ
اصــبح لــدينا االن ســبب لالفت ـراض ب ــان تلــك العالقــات كانــت تــتم عب ــر
ٔ
ٔ
ٔ
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وساطة كلية او جزئية لمراكز اخرى مثل ماري او جبيل ".
ٔ
ويش ــير كلينغــل إل ــى " ان الــنقص فــي الم ــواد الخــام الالزمــة للبن ــاء
والنحــت والصــياغةٔ ،ادى إلــى تحــريض مــدن المشــرق كــي ّ
تفعــل تجارتهــا
ٔ
نحــو بلــدان بعيــدة مثــل افغانس ــتان ووادي الســند ومصــر مــرو ًرا ب ــإيران.
ٔ
ٔ
وكون ان الفرات االوسط يقع في وسط هذا الخط التجـاري العـالمي ،فقـد
ٔ
ٔ ٔ
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اخذ اهمية قصوى في اال لف الثالث قبل الميالد عبر مدينة ماري.
ٔ
هذا من جهة مدن المشرق العربي ،اما لجهة مواقع الخلـيج العربـي
والتي ساهمت ومارست التجارة بين مدن المشرق وشبه القارة الهنديـة،
ٔ
ٔ
ٔ
فقد اماطت الكشوفات االثرية في مواقع الخليج العربي البحرية علـى انـه
ومن ــذ ٔاال ل ــف الراب ــع قب ــل الم ــيالد ،قام ــت مواق ــع الخل ــيج العرب ــي ب ــدور
الوساطة بين مواقع المشرق العربي وشبه القارة الهندية ،حيـث شـهدت

هــذه نشــوء حضــارة هرايــا المعاصــرة لحضــارة ٔاال لــف الثالــث فــي المشــرق
ولحضارة الديلمون في البحرين.
ٔ
ومن اهم مواقع الخليج العربـي وال سـيما علـى طـول سـاحله الغربـي
والتي امتلكت فاعلية تجارية مميزة نجد :موقع فيلكة فـي الكويـت ،وفـي
الس ــعودية موق ــع جره ــا ،وف ــي قط ــر والبح ــرين موق ــع ال ــديلمون ،وف ــي
ٔ
اإلمارات العربية موقع ام النار والعين وجلفار ،وفي ُعمان موقع ماجان.
ٔ
ٔ
ويشــير د .محمــد حــرب فــرزات إلــى ان هــذه المواقــع شــهدت ومنــذ اال لــف
الثالــث قبــل المــيالد ،مالمــح حضــارية ماديــة وثقافيــة اتصــلت بالثقافــة
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المبكرة في المشرق العربي.
وقد استطاعت هذه المواقع لعب دور الوسيط التجاري بين عـالمي
المحيط الهندي والبحر المتوسط عن طريق المشرق العربي ومصر.

ٔ
ٓ
 انظر الحوليات االثرية السورية ـ العدد  34ـ اثار حوض الفرات ـ قاسم طوير.
א
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٥٠

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
ويشــير جــورج دوســان فــي كـتابــه  /االرشــيفات االقتصــادية لمــاري /
ٔ
ٔ
إلـى ان السـفن فـي مـاري كانـت علــى انـواع منهـا الصـغيرة والكبيـرة ،وثمــة
ٔ
ٔ ٔ
سفن متخصصة في نقل الخمـر او احجـار الجـواريش وكـذلك االسـفلت او
ٔ
ٔ
الحبــوب .ونعتقــد ان تنظــيم امــور المالحــة النهريــة كــان يتطلــب وجــود
ٔ
ٔ
ي ٔ
مؤســسة تعنــى بهــذا االمــر ،وتشــير وثــائق اال لــف الثــاني فــي مــار إلــى ان
ٔ
ٔ
ٔ
احــد المالحــين وقبــل ان يصــل إلــى مرفــا ايمــار كــان ينتظــره ســتون رجـ ًـال
لتمهيــد الطريــق حيــث يتجــه نحــوه الحــرس ومـ ّـالح خبيــر بإرشــاد الســفن،
كما تكون بانتظاره ثالثون طوافة.
وباإلضــافة إلــى الف ـرات لعــب نهــر الخــابور دو ًرا مهمـ ًـا فــي االتصــاالت
ًٔ
ـابقا ان س ــلطة م ــاري كان ــت ق ــد
التجاري ــة الش ــمالية والجنوبي ــة وذكرن ــا س ـ
ٔ ٔ
انشــات قنــاة مالحيــة  /قن ـاة داوريــن  /كانــت تــربط الخــابور بــالفرات فــي
المنطقــة اليســرى علــى مســتوى البوكمــال عنــد بــاغوز ،وكــان طــول هــذه
القناة  120كيلومت ًرا وعرضها  20مت ًرا ّ
ومصبها  30مت ًرا.
ٔ ٔ
ٔ
ويبدو انه من اجل تامين هذا الخـط التجـاري  /كونـه يـؤمن التجـارة
الشمالية  /كـان البـد لمـاري مـن إخضـاع مثلـث الخـابور لفاعليتهـا لضـمان
ٔ
ٔ
وتامين هذا الخـط لمـا يؤمنـه ايض ًـا مـن احتكـاك بـين الممالـك فـي سـفوح
ٔ
الجبال مع الفرات ومدينة ماري .اما المالحة في نهر الخـابور فالـذي يبـدو
ٔ
ان سرعة جريان الخابور تفوق سرعة جريان الفـرات وهـذا مـا ش ّـكل عقبـة
ٔ
ٔ
امام النقل النهري ،والجل تجاوز هـذه المشـكلة عمـد المـاريون إلـى ربـط
ٔاثقال من الحجر بحيث تحتك بقاع النهر وذلك ّ
للحد من سرعة المراكب
ٔ
المتروكــة لتســير نـ ً
ـزوال مــع مجــرى النهــر .فــي حــين ان المالحــة الصــاعدة
ٔ
كانت تعتمد حص ًرا على السـفن المقطـورة ،بحيـث ان هـذا يتطلـب جه ًـدا

ال يستهان به من البشر.
ٔ
ٔ
ٔ
نسـتنتج ممــا سـبق ان مـاري اال لــف الثالـث امتلكــت ادوات التفاعــل
مـ ـ ــع البيئـ ـ ــة الطبيعيـ ـ ــة ،واسـ ـ ــتطاعت تطويـ ـ ــع الف ـ ـ ـرات والخـ ـ ــابور وفقـ ـ ـ ًـا
لمتطلباتها المالحية والمائية وعلى هذا نفهم مقولـة جـان كلـود مـارجرون
مـن ٔان " الفـرات سـمح لسـورية ٔان ّ
تشـرع بعمليـة التمـدن ،ذلـك ٔانـه ّ
يســر
ً
انطالقا من البالد السـومرية فـي
لها التطور من خالل العالقات التجارية
ٔ
ٔاال لف الرابع قبل الميالد ،وهو ً
َ
َ
دائما ولالسباب ذاتها الذي ض ِـمن تطـور
ٔ
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سورية الداخلية في اال لف الثالث قبل الميالد ".

 -١مرجع سابق.
EXPOSITION SYRO – EUROPE'ENNE D'AERCHE'OLOGIE
MARI- MARGUERON
 -٢د .فيصل عبد ﷲ ـ قراءة في خمسة مجلدات عـن مـاري ـ دراسـات تاريخيـة ـ
 37ـ . 38
ٔ
ٓ
 -٣وثــائق االثــار الســورية ـ مــارجرون " الفـرات االوســط فــي عصــر البرونــز " وزارة
الثقافة السورية ـ2002
ٔ
 -٤المرجــع الســابق ـ التغييـرات البيئيــة واســتثمار االراضــي ونظــم االســتيطان ـ
ٔاوليفية روو.
ٓ
 -٥المســاهمة الفرنســية فــي دراســة االثــار الســورية ـ  I.F.A.P.Oـ 1989
ٔ
دمشق .جيير ـ ج .إ .مونشابير ـ لستكشاف وادي الفرات االوسط.
 -٦المرجع السابق ـ مارجرون ـ ماري.
ٓ
 -٧د .علي ٔابـو عسـاف ـ اثـار الممالـك القديمـة فـي سـورية ـ وزارة الثقافـة السـورية
. 1988
8- A. PARROT: MARI; CAPITALE FABULESE. PAYOT . 1974
PARIS
ٔ
 -٩مارك لوبو  -طرق االتصـال فـي بـالد الرافـدين العليـا فـي اال لـف الثالـث ق.م ـ
ٔ
الحوليات االثرية السورية مجلد .43
ٔ
ٔ -١٠الفرد هالدار ـ العموريين ـ ت ـ شوقي شعث ـ دار االبجدية ـ دمشق 1993
 -١١مارك لوبو ـ مصدر سابق.
 -١٢د .علي ٔابو عساف ـ مصدر سابق.
 -١٣د .علي ٔابو عساف ـ مصدر سابق.
ٔ -١٤الفرد هالدار ـ مرجع سابق.
 -١٥المرجع السابق.
 -١٦د .فيصل عبد ﷲ ـ مرجع سابق.
ٔ
ٔ -١٧ارنولــد تــوينيبي ـ تــاريخ البشــرية .2 .نقــوال زيــادة ـ دار االهليــة ـ بيــروت
. 1984
 -١٨المرجع السابق.
ٓ
 -١٩جورجيــو بوتشــيالتي ترقــا ـ كـتــاب ٔاضــواء جديــدة علــى تــاريخ اثــار بــالد
الشام ـ مطبعة عكرمة  1989ـ ت ـ قاسم طوير .دمشق
ٓ
ـاري
 -٢٠الفونسو اركي ـ من دراسة د .علي ٔابو عسـاف ـ إبـال م قطبـان فـي دورة
حضارية واحدة ـ مجلة البناء اللبنانية العدد 1990/4/21 732
ٔ
 -٢١علي ٔابو عساف ـ فنون الممالـك القديمـة فـي سـورية ـ دار شـمال ـ دمشـق
.1993
ٓ
 -٢٢جان كلود مارجرون ـ وثائق االثار السورية ـ مرجع سابق.
 -٢٣مرجع سابق ـ
EAN MARGUERON; EXPOSITION SYRO – EUROPE'ENE
ٔ
 -٢٤عل ــي ٔاب ــو عس ــاف .طري ــق الحري ــر والط ــرق التجاري ــة االق ــدم ـ دراس ــات
تاريخية  39ـ  40ـ  1991ـ دمشق
 -٢٥هورســت كلينغــل ] تــاريخ ســورية السياســي [  3000ـ  300ق.م ت ـ
سيف الدين دياب .دار المتنبي ـ دمشق .1998
ٔ
 -٢٦عيد مرعي ـ إبال ـ دار االبجدية ـ دمشق ١٩٩٦.
ٔ
 -٢٧هورست كلينغل .الفرات االوسط والتجارة الدوليـة خـالل العهـد البـابلي
ٔ
القديم ـ الحوليات االثرية السورية . 34
 -٢٨هورســت كلينغــل " .التجــارة فــي بلــدان المشــرق القــديم والتفاعــل مــع
ٔ
ٓ
جزيرة كريت في اال لف الثالـث ق.م ٔ .اضـواء جديـدة فـي تـاريخ واثـار بـالد
الشام ـ مرجع سابق.
 -٢٩محمد حرب فرزات .العالقات الحضارية بين بـالد الخلـيج العربـي وشـبه
ٔ
ٔ
القـارة الهنديـة حتـى اال لـف االول قبـل المـيالد ـ دراسـات تاريخيـة ـ العـدد
 37ـ  38ـ  1990دمشق  .جامعة دمشق.
 -٣٠مصدر سابق.
JEAN MARGUERON

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ٔ
 للمزيد .انظر ٔاندره فينه ـ الحوليات االثرية السورية عدد  34ـ نهر الخابور عبر
ٔ
وثائق مدينة ماري .وكذلك دراسة الدكـتور علي ابو عساف " إيمار وحوض الفرات
ٔ
االوسط بين مملكـتي إبال وماري "  .1991وهي غير منشورة.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥١

دراﺳﺎت

ﻣﻨﺎل اﻟﻤﺮﻳﻄﺐ
ﻣﺤﺎﺿﺮ – ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺟﺪة – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

manal_mriteb@hotmail.com

 - ١ﻤﻗﺎوﻤﺔ ﻤﺤﻟﻴﺔ ﺗﻣﺜﻟﺖ ﻓﻲ ﻘﻴﺎم دوﻠﺔ اﻠﻴﻌﺎرﺑﺔ.
ٔ
 - ٢ﻤﻨﺎﻓﺳﺎت اوروﺑﻴﺔ ﺠﺪﻳﺪة ).(١٣

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ٔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
ﻤﻨﺎل اﻠﻣﺮﻳﻄﺐ ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻻورﺑـﻲ ﺣـﻮل ﻤﻨﻄﻗـﺔ اﻠﺨﻟـﻴﺞ ﻓـﻲ
ﻤﻄﻟ ــﻊ اﻠﻌﺼ ــﻮر اﻠﺤﺪﻳﺜـ ــﺔ - .دورﻳ ــﺔ ﻜـ ــﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ــﺔ - .اﻠﻌ ــﺪد
اﻠﺜﺎﻤﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ .٢٠١٠
ص (www.historicalkan.co.nr). ٥٩ – ٥٢

ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ) (١ﺑﻣﻮﻘ ــﻊ اﺴ ــﺘﺮاﺗﻴﺟﻲ ﻓﺮﻳ ــﺪ
ﻓــﻲ اﻠﺨﺮﻳﻄــﺔ اﻠﺪوﻠﻴــﺔ إذ ٔاﻧــﻪ ﻳﻌــﺪ ٔاﺣــﺪ اﻠﻄ ــﺮق
اﻠﺮﺋﻴﺳــﻴﺔ ﻠﻨﻗــﻞ اﻠﺘﺟــﺎرة ﺑــﻴﻦ اﻠﺷــﺮق واﻠﻐ ــﺮب
ﻓ ــﺎﻠﻄﺮﻳﻖ اﻠ ــﺬي ﻳﻣ ــﺮ ﺑ ــﻪ ﻳﻨﻗ ــﻞ ﺑﻀ ــﺎﺋﻊ اﻠﻬﻨ ــﺪ
واﻠﺷــﺮق ٔاﻻﻘﺼــﻰ إﻠــﻰ اﻠﻌ ـﺮاق ﻓﺎﻠﺷــﺎم وﻤــﻦ ﺛــﻢ إﻠــﻰ ﻤــﻮاﻧﺊ اﻠﺒﺤــﺮ ٔاﻻﺑــﻴﺾ
)(٢
اﻠﻣﺘﻮﺴﻂ وﻤﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﻗﻞ إﻠﻰ ٔاوروﺑﺎ.
وﻘــﺪ ﺴــﺎﻋﺪت ﺠﻐﺮاﻓﻴــﺔ اﻠﺨﻟــﻴﺞ ﻓــﻲ ﺗﺳــﻬﻴﻞ اﻠﻣ ــﺮور اﻠﺘﺟــﺎري ﺑﻣﻴﺎﻫــﻪ
ٔ
ﻓﺎﻠﺳﻮاﺣﻞ اﻠﺨﻟﻴﺟﻴﺔ ﺗﻣﺘﺎز ﺑﺎﻠﺨﻟﺟﺎن واﻻﺧـﻮار) (٣ﻤﻣـﺎ وﻓـﺮ ﻠﻟﺳـﻔﻦ ﺣـﻮاﺠﺰ
ﺗﺤﻣﻴﻬـﺎ ﻤــﻦ ٔاﻤـﻮاج اﻠﺮﻳــﺎح اﻠﻌﺎﺗﻴـﺔ ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻠـﻰ ٔاﻧﻬــﺎ ﺴـﻬﻟﺖ رﺴــﻮ اﻠﺳــﻔﻦ
اﻠﺘﺟﺎرﻳـﺔ ﺑــﻪ ،ﻜﻣـﺎ ﻤﻨﺤــﺖ ﺗﻟـﻚ اﻠﺳــﻔﻦ ﻤﻼﺠـﺊ ﻃﺒﻴﻌﻴــﺔ ٓاﻤﻨــﺔ ﻋــﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿــﻬﺎ
ﻠﻟﻬﺟـﻮم ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻠـﻰ ٔان اﻠﺮﻳـﺎح اﻠﻣﻮﺴــﻣﻴﺔ اﻠﺘـﻲ ﺗﻬـﺐ ﻋﻟـﻰ ﻤﻨﻄﻗـﺔ اﻠﺨﻟﻴــﺞ
)(٤
ﺴﺎﻋﺪت ﻓﻲ دﻓﻊ اﻠﺳﻔﻦ اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ اﻠﻣﺘﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ اﻠﻬﻨﺪ ٔواﻓﺮﻳﻗﻴﺎ.
ً
وﻓﻀﻼ ﻋﻣﺎ ﺴﺒﻖ ﻓﺈن ﻘﺮب اﻠﺨﻟﻴﺞ ﻤـﻦ اﻠﻬﻨـﺪ ﻘـﺪ ٔاﺿـﺎف إﻠﻴـﻪ ٔاﻫﻣﻴـﺔ
ٔ
ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻼ ﻳﺨﻔــﻰ ﻋﻟــﻰ اﻠﻗــﺎرئ ان اﻠﻬﻨــﺪ ﻜﺎﻧــﺖ اﻠﺜــﺮوة اﻠﺘــﻲ ﺗﺘﺼــﺎرع ﻋﻟﻴﻬــﺎ
اﻠﻗـﻮى اﻻﺴــﺘﻌﻣﺎرﻳﺔ اﻠﻐﺮﺑﻴــﺔ ،وﻋﻨـﺪﻤﺎ ﻧﺟﺤــﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ ﻓـﻲ اﻠﺳــﻴﻄﺮة ﻋﻟــﻰ
ٔ
ٔ
اﻠﻬﻨــﺪ ٔادرﻜــﺖ ٔان اﻠﻣﺤﺎﻓﻈـﺔ ﻋﻟﻴﻬــﺎ ﻻ ﺗــﺎﺗﻲ إﻻ ﺑﺘــﺎﻤﻴﻦ اﻠﻄــﺮق اﻠﻣﺆدﻳــﺔ إﻠﻴﻬــﺎ
واﻠﺘـﻲ ﻋﻟـﻰ ٔراﺴـﻬﺎ ﻤﻴــﺎﻩ اﻠﺨﻟـﻴﺞ ﻓﺎﺴـﺘﻗﺮار وﺠــﻮدﻫﻢ ﺑﺎﻠﻬﻨـﺪ ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺴــﺘﻗﺮار
)(٥
ﻧﻔﻮذﻫﻢ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ.
إن اﻠﻣﻣﻴـﺰات اﻠﺳـﺎﺑﻗﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﺘﺤﻟـﻰ ﺑﻬــﺎ اﻠﻣﻨﻄﻗـﺔ ﺠﻌﻟﺘﻬــﺎ ﺗﺤﺘـﻞ ﺣﻴ ـﺰاً
ﻜﺒﻴ ـ ًﺮا ﻓــﻲ "اﻠﻣﺨﻄــﻂ اﻻﺴــﺘﻌﻣﺎري" ﻠﻟــﺪول ٔاﻻوروﺑﻴــﺔ وﻠــﻮ ٔاردﻧــﺎ ٔان ﻧﺳــﺟﻞ
ﻤﺮاﺣـ ـ ــﻞ اﻠﻮﺠ ـ ـ ــﻮد ٔاﻻوروﺑ ـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻤ ـ ـ ــﻮاﻧﺊ اﻠﺨﻟ ـ ـ ــﻴﺞ ﻠﻌـ ـ ــﺪﻧﺎ إﻠ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـ ـ ــﺎم
٩١٣ه١٥٠٧/م ﺣﻴﻨﻣـ ــﺎ وﺻـ ــﻞ اﻠﺒﺮﺗﻐـ ــﺎﻠﻴﻮن إﻠـ ــﻰ ﻤﻴـ ــﺎﻩ اﻠﺨﻟﻴـ ــﺞ وﻘـ ــﺎﻤﻮا
ٔ
ﺑﻬﺟﻣـﺎﺗﻬﻢ اﻠﻮﺣﺷــﻴﺔ ﻤﻮاﻧﺌــﻪ ﻓﺎﺴــﺘﻮﻠﻮا ﻋﻟـﻰ ﻘﻟﻬــﺎت (٦)،ﺛــﻢ ﺗﻗــﺪم اﻻﺴــﻄﻮل
اﻠﺒﺮﺗﻐـ ــﺎﻠﻲ ﻠﻟﺳﻴـ ــﻄﺮة ﻋﻟـ ــﻰ ﻤﺳـ ــﻗﻂ ٔواﺸ ــﻌﻞ اﻠﻨﻴـ ـﺮان ﻓﻴﻬ ــﺎ وﺗﻟ ــﻰ ﺴ ــﻗﻮط
ﻤﺳ ــﻗﻂ اﺴﺘﺳ ــﻼم ﺻ ــﺤﺎر) (٧وﻤﻨﻬ ــﺎ ﺗﻮﺠـ ــﻪ ٔاﻻﺴ ــﻄﻮل اﻠﺒﺮﺗﻐ ــﺎﻠﻲ ﻧﺤ ــﻮ ﺧ ــﻮر
ٔ
ٔ
ﻓﻛــﺎن) (٨وﺣﻴﻨﻣــﺎ ﻘﻀــﺖ ﻋﻟــﻰ ﻤﻗﺎوﻤــﺔ اﻫﻟﻬــﺎ ﺗﻮﺠﻬــﺖ اﻻﻃﻣــﺎع اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴــﺔ
إﻠــﻰ ﻫﺮﻤــﺰ ﻓﺘﻣﻛﻨــﻮا ﻓ ــﻲ ﻋــﺎم ٩١٣ﻫـ ـ١٥٠٧/م ﻤ ــﻦ ﻓ ــﺮض ﺴــﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻟ ــﻰ
ﻫﺮﻤــﺰ) (٩اﻠﺘــﻲ ﺗﻌــﺪ ﺑﻮاﺑــﺔ اﻠﺨﻟــﻴﺞ وﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻨﻴــﺖ ﻘﻟﻌــﺔ ﻠﺘﻛــﻮن ﻘﺎﻋــﺪة ﻠﻟﻮﺠــﻮد
اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ).(١٠
ٔ
وﻘـ ــﺪ اﺗﺳـ ــﻣﺖ اﻠﻬﺟﻣـ ــﺎت اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴـ ــﺔ اﻠﺳ ــﺎﺑﻗﺔ ﺑﺎﺸـ ــﺪ ٔاﻧـ ــﻮاع اﻠﻮﺣﺷـ ــﻴﺔ
واﻠﺘ ــﺪﻤﻴﺮ إذ ﻠـ ــﻢ ﺗﻛـﺘـ ــﻒ ٔاﻻﺴـ ــﺎﻃﻴﻞ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴـ ــﺔ ﺑﻨﻬـ ــﺐ ﺗﻟـ ــﻚ اﻠﻣـ ــﺪن ﺑـ ــﻞ
ٔاﺸــﻌﻟﺖ اﻠﻨﻴ ـﺮان ﻓــﻲ ٔارﺠﺎﺋﻬــﺎ واﻘﺘــﺎدت ﺴــﻛﺎﻧﻬﺎ ٔاﺴــﺮى وﻠــﻮﻻ ﺿــﻴﻖ اﻠﺳــﻔﻦ
ٔ
اﻠﻐﺎزﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﻣﻞ ﺴﻛﺎن ﺗﻟﻚ اﻠﻣﺪن "ﻜﺎﺴﺮى" ﻠﻣﺎ ٔاﻃﻟـﻖ ﺴـﺮاﺣﻬﻢ وﺣﺘـﻰ
ﻫــﺬا ٔاﻻﻤــﺮ ﻠــﻢ ﻳﺘ ــﻢ إﻻ ﺑ ــﻌﺪ ٔان ﻧﻛﻟــﺖ ﺑﺳــﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮﺣﺷــﻴﺔ ﺸــﺪﻳﺪة ﻓﺟــﺪﻋﺖ
ٔ
ٓ
اﻧﻮﻓﻬﻢ وﺻﻟﻣﺖ) (١١اذاﻧﻬﻢ).(١٢
ٔاﺻــﺒﺤﺖ اﻠﺒﺮﺗﻐ ــﺎل ﻤﻨ ــﺬ ﻫ ــﺬا اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻠﻗ ــﻮة اﻠﻣﺳ ــﻴﻄﺮة ﻋﻟ ــﻰ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ
اﻠﺨﻟــﻴﺞ واﻠﻣﺘﺤﻛﻣــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﻮاﻧﺌــﻪ وﺗﺟﺎرﺗــﻪ وﺿــﻴﻗﻮا ﻋﻟــﻰ اﻠﺳــﻛﺎن اﻠﻣﺤﻟﻴــﻴﻦ
وﻤﻨﻌ ــﻮﻫﻢ ﻤ ــﻦ ﻤﻣﺎرﺴـ ــﺔ اﻠﺘﺟ ــﺎرة ﻓ ــﻲ ﻤﻴ ــﺎﻩ اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ إﻻ ﺑ ــﺈذﻧﻬﻢ واﺴـ ــﺘﻣﺮت
اﻠﻗﺒﻀــﺔ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴــﺔ ﻋﻟــﻰ ﻤﻨﻄﻗــﺔ اﻠﺨﻟــﻴﺞ ﻠﻣــﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻟــﻰ ﻘ ــﺮن ﻤــﻦ اﻠﺰﻤــﺎن،
ﻓﻔــﻲ ٔاواﺋــﻞ اﻠﻗــﺮن اﻠﺤــﺎدي ﻋﺷــﺮ اﻠﻬﺟــﺮي  -اﻠﻗــﺮن اﻠﺳــﺎﺑﻊ ﻋﺷــﺮ اﻠﻣــﻴﻼدي
ﺑ ٔﺪات اﻠﻬﻴﻣﻨﺔ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﺮض إﻠﻰ:

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٢

دراﺳﺎت

-٢

-٣

-٤
-٥
-٦

 -٢اﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ اﻷوروﺑﻴـﺔ اﻟﺠـﺪﻳﺪة
ﻠﻢ ﻳﺘﻌﺮض اﻠﻮﺠﻮد اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ ﻓـﻲ ﻤﻨﻄﻗـﺔ اﻠﺨﻟـﻴﺞ ﻠﻬﺟﻣـﺎت اﻠﻴﻌﺎرﺑـﺔ
ﻓﺤﺳــﺐ ﺑ ــﻞ إن اﻠﺒﺮﺗﻐ ــﺎﻠﻴﻴﻦ ﻘ ــﺪ واﺠﻬ ــﻮا ﻤﻨﺎﻓﺳــﺔ ﺸﺮﺴ ــﺔ ﻤ ــﻦ ﻘﺒ ــﻞ ﻘ ــﻮى
اﺴــﺘﻌﻣﺎرﻳﺔ ﺠﺪﻳــﺪة ﺠــﺎءت إﻠــﻰ اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ ﺑﻬــﺪف ﻜﺳــﺮ اﻻﺣﺘﻛ ــﺎر اﻠﺒﺮﺗﻐــﺎﻠﻲ
واﻘﺘﺳﺎم ﺛﺮوات اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ وﺗﻣﺜﻟﺖ ﺗﻟﻚ اﻠﻗﻮى ﻓﻲ اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳﻴﻦ واﻹﻧﺟﻟﻴﺰ.
اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي:
ٔاﻏﺮت ﺛﺮوات اﻠﺷﺮق اﻠﻣﻄـﺎﻤﻊ اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳـﺔ ﻠـﺬﻠﻚ وﻃـﺪوا ﻋـﺰﻤﻬﻢ ﻋﻟـﻰ
اﻠﻮﺻ ــﻮل إﻠ ــﻰ اﻠﻬﻨ ــﺪ واﻠﻣﺷ ــﺎرﻜﺔ ﻓ ــﻲ ٔاﻻرﺑ ــﺎح اﻠﻄﺎﺋﻟ ــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ﻳﺤﺼ ــﻞ ﻋﻟﻴﻬ ــﺎ
اﻠﺒﺮﺗﻐ ـ ــﺎﻠﻴﻮن ،ﻓﺒ ـ ـ ٔـﺪات اﻠﺒﻌﺜـ ــﺎت اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳـ ــﺔ ﺗﺷـ ــﻖ ﻃﺮﻳﻗﻬـ ــﺎ ﻧﺤ ـ ــﻮ اﻠﻣﻴ ـ ــﺎﻩ
اﻠﺷ ــﺮﻘﻴﺔ ﺑﻬ ــﺪف اﻠﻮﺻـ ــﻮل إﻠ ــﻰ اﻠﻬﻨ ــﺪ ﻋ ــﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ ٔراس اﻠﺮﺠ ــﺎء اﻠﺼ ــﺎﻠﺢ،
وﺣﻴﻨﻣ ــﺎ ﺗﻣﻛ ــﻦ اﻠﺒﺤ ــﺎر اﻠﻬﻮﻠﻨـ ــﺪي ﻓ ــﺎن ﻠﻴﻨﺷ ــﻮﺗﻦ  Vanlinschotenﻤـ ــﻦ
اﻠﻮﺻ ــﻮل إﻠ ــﻰ اﻠﻬﻨ ــﺪ ووﺻ ــﻒ اﻠﻄﺮﻳ ــﻖ إﻠﻴﻬ ــﺎ ﺴ ــﻬﻟﺖ اﻠﻣﻬﻣ ــﺔ ٔاﻤ ــﺎم اﻠﺒﻌﺜ ــﺔ
اﻠﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺑﻗﻴ ــﺎدة ﻜ ــﻮرﻧﻴﻟﻴﺲ ﻫﻮﺗﻣــﺎن  CornelisHautmanوﺗﻣﻛﻨ ــﺖ ﻤ ــﻦ
اﻠﻮﺻ ــﻮل إﻠ ــﻰ اﻠﻬﻨ ــﺪ ﻋ ــﺎم١٠٠٧ﻫـ ـ ١٥٩٨-م) ،(٣٧وﻓﺘﺤ ــﺖ اﻠﻄﺮﻳ ــﻖ ٔاﻤـ ــﺎم
ٔاﻻﺴــﺎﻃﻴﻞ اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳــﺔ وﺸ ــﺟﻊ ﻫــﺬا ٔاﻻﻤــﺮ اﻠﺘﺟ ــﺎر اﻠﻬﻮﻠﻨــﺪﻳﻴﻦ ﻓﺘﻣﻛﻨــﻮا ﻤ ــﻦ
ﺗﻮﺣﻴـ ــﺪ ٔاﻫـ ــﺪاﻓﻬﻢ ﺗﺤـ ــﺖ ﻤﻈﻟـ ــﺔ "ﺸـ ــﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨـ ــﺪ اﻠﺷـ ــﺮﻘﻴﺔ اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳـ ــﺔ" اﻠﺘـ ــﻲ
ٔ
ﺗﺎﺴﺳــﺖ ﻓــﻲ ﻋــﺎم١٠١١ﻫ ـ١٦٠٢/م وﻤــﻦ ﺻــﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻤﺰاوﻠــﺔ اﻠﺘﺟــﺎرة ﻤــﻊ
ق ٔ
وﺗﺎﺴــﻴﺲ ﻤﺮاﻜــﺰ ﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﻠﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺗﻟــﻚ اﻠﺟﻬــﺎت ﺗﻛــﻮن ﺑﺼــﻮرة ٔاﺧــﺮى
اﻠﺷـﺮ
ٔ
)(٣٨
اداة ﻠﻟﻮﺠﻮد اﻠﻬﻮﻠﻨﺪي ﻫﻨﺎك .

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

 -١دوﻟـﺔ اﻟﻴـﻌﺎرﺑـﺔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻳﺒﺪا ﺗﺎرﻳﺦ اﺴﺮة اﻠﻴﻌﺎرﺑـﺔ) (١٤ﻓـﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗـﺔ ﺣﻴﻨﻣـﺎ اﻠﺘـﻒ اﻫـﺎﻠﻲ ﻋﻣـﺎن
ﺣـﻮل ﻧﺎﺻــﺮ ﺑــﻦ ﻤﺮﺸــﺪ اﻠﻴﻌﺮﺑـﻲ وﺑــﺎﻳﻌﻮﻩ ﺑﺎﻹﻤﺎﻤــﺔ ﻋــﺎم ١٠٣٤ﻫ ـ١٦٢٤ /م
ﻠﻣـﺎ اﺸــﺘﻬﺮ ﺑــﻪ ﻤــﻦ اﻠﻌــﺪل واﻻﺴــﺘﻗﺎﻤﺔ ،وﻤــﺎ ٔان ﺗﺳــﻟﻢ ﻧﺎﺻــﺮ اﻠﻴﻌﺮﺑــﻲ زﻤــﺎم
اﻠﺤﻛـﻢ ﺣﺘـﻰ ﺑ ٔـﺪا ﻓـﻲ ﺗﻮﺣﻴـﺪ ﻋﻣـﺎن اﻠﻣﻨﻗﺳـﻣﺔ ﺣﻴﻨــﺬاك إﻠـﻰ زﻋﺎﻤـﺎت ﻤﺤﻟﻴـﺔ
ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻠـﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻨﻣـﺎ ﻜﺎﻧــﺖ ٔاﺑـﺮز اﻠﻣــﺪن اﻠﺳـﺎﺣﻟﻴﺔ ﺑﻴـﺪ اﻠﺒﺮﺗﻐـﺎل ﻓـﻨﺟﺢ
ﻧﺎﺻ ــﺮ اﻠﻴ ــﻌﺮﺑﻲ ﻓــﻲ اﻠﺳــﻴﻄﺮة ﻋﻟــﻰ ﻧ ــﺰوى (١٥)،وﺴــﻣﺎﻳﻞ (١٦)،وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻤ ــﻦ
اﻠﻣﻨﺎﻃﻖ اﻠﺪاﺧﻟﻴﺔ).(١٧
ﺛــﻢ ﺑـ ٔـﺪا ﻓــﻲ ٔاﻻرﺑﻌﻴﻨ ــﺎت ﻤ ــﻦ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺳ ــﺎﺑﻊ اﻠﻣــﻴﻼدي اﻠﺤــﺎدي ﻋﺷ ــﺮ
اﻠﻬﺟ ــﺮي ﻳﻛ ــﺮس ﺠﻬـ ــﻮدﻩ ﺿ ــﺪ اﻠﺤﺎﻤﻴ ــﺎت اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻠﺳﺎﺣـ ــﻞ ﺣﻴـ ــﺚ
)(١٩
ﺗﻣﻛـ ــﻦ ﻤـ ــﻦ اﻻﺴـ ــﺘﻴﻼء ﻋﻟـ ــﻰ ﻤـ ــﺪن ﻋـ ــﺪة ﻤﻨﻬـ ــﺎ :ﺠﻟﻔـ ــﺎر (١٨)،وﺻـ ــﻮر،
وﺻــﺤﺎر (٢٠)،وﻓ ــﺮض اﻠﺤﺼــﺎر ﻋﻟــﻰ ﻤﺳــﻗﻂ ﻋــﺎم ١٠٥٣ﻫ ـ١٦٤٣ /م ﺣﺘــﻰ
اﺠﺒـ ــﺮ اﻠﺒﺮﺗﻐـ ــﺎﻠﻴﻴﻦ ﻋﻟـ ـ ــﻰ ﻋﻗـ ــﺪ اﺗﻔ ـ ــﺎق ﻳـ ــﻨﺺ ﻋﻟـ ــﻰ ﻓـ ـ ــﺮض اﻠﺟﺰﻳـ ــﺔ ﻋﻟ ـ ــﻰ
اﻠﺒﺮﺗﻐ ـ ــﺎﻠﻴﻴﻦ ﻤﻗﺎﺑـ ــﻞ اﺣﺘﻔـ ــﺎظ اﻠﺒﺮﺗﻐـ ـ ــﺎﻠﻴﻴﻦ ﺑﻣﺳـ ــﻗﻂ ،اﻋﺘﺒ ـ ــﺮت اﻠﻗ ـ ــﻮات
اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴــﺔ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺷ ــﺮوط ﻤﺬﻠــﺔ ﻠﻬــﻢ ﻓﻗ ــﺮروا اﺴــﺘﺌﻨﺎف اﻠﺤ ــﺮب إﻻ ٔان ﻧﺎﺻ ــﺮ
ﺑ ــﻦ ﻤﺮﺸ ــﺪ ﺠﻬـ ــﺰ ﺣﻣﻟ ــﺔ ٔاﺧ ــﺮى ﻋـ ــﺎم ١٠٥٨ﻫـ ـ١٦٤٨ /م ٔارﻏﻣ ــﺖ اﻠﺤﺎﻤﻴ ــﺔ
اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴﺔ ﻋﻟﻰ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻠﺷﺮوط اﻻﺗﻔﺎق اﻠﺳﺎﺑﻖ).(٢١
وﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻹﻤﺎم ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻤﺮﺸﺪ ﻋﺎم ١٠٥٩ﻫـ١٦٤٩/م ﺑﻮﻳـﻊ اﺑـﻦ
ﻋﻣــﻪ ﺴــﻟﻄﺎن ﺑــﻦ ﺴــﻴﻒ ﺑﺎﻹﻤﺎﻤــﺔ ،وﻘــﺪ ﺴــﺎر ﻋﻟــﻰ ﺧﻄــﺎ ﺴــﻟﻔﻪ ﻓــﻲ ﻤﻨﺎزﻠــﺔ
اﻠﺤﺎﻤﻴ ــﺎت اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴـ ــﺔ اﻠﻣﺘﺒﻗﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻠﺳ ــﺎﺣﻞ اﻠﻌﻣـ ــﺎﻧﻲ ﻓـ ــﻨﺟﺢ ﻓـ ــﻲ ﻃـ ــﺮد
اﻠﺒﺮﺗﻐ ــﺎﻠﻴﻴﻦ ﻤ ــﻦ ﻤﺳ ــﻗﻂ ﻋـ ــﺎم ١٠٦٠ه١٦٥٠/م واﻧﺘ ــﺰع ﻤ ــﻨﻬﻢ ﻜ ـ ًـﻼ ﻤـ ــﻦ
ﺻـﻮر وﻘﺮﻳــﺎت (٢٢) ،وﻠــﻢ ﻳﻛـﺘـﻒ ﺑﻄــﺮد اﻠﺒﺮﺗﻐــﺎﻠﻴﻴﻦ ﻤـﻦ ﻋﻣــﺎن ﺑــﻞ ﺗﻌﻗــﺒﻬﻢ
ٔ
ﻓــﻲ ﻤﺳــﺘﻮﻃﻨﺎﺗﻬﻢ ﻓ ــﻲ ﺴــﻮاﺣﻞ اﻠﻬﻨــﺪ ،ﻓﺎرﺴ ــﻞ ﺴــﻔﻨﻪ ﻠﻣﻬــﺎﺠﻣﺘﻬﻢ ﻫﻨ ــﺎك
وﻏــﻨﻢ ﻤ ــﻨﻬﻢ اﻠﻛـﺜﻴ ــﺮ ﻤ ــﻦ اﻠﻐﻨــﺎﺋﻢ) .(٢٣ﻜﻣ ــﺎ ﻃ ــﺎردت ٔاﻻﺴ ــﺎﻃﻴﻞ اﻠﻌﻣﺎﻧﻴ ــﺔ
اﻠﺳـﻔﻦ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺸــﺮق إﻓﺮﻳﻗﻴــﺎ ﺗﻟﺒﻴــﺔ ﻠﻨﺟــﺪة اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ﻫﻨــﺎك اﻠــﺬﻳﻦ
اﺴﺘﺒﺪ ﺑﻬﻢ ﺠﺒـﺮوت اﻠﺒﺮﺗﻐـﺎل ،ﻓﺘﻣﻛﻨـﺖ ﺴـﻔﻨﻪ ﻤـﻦ اﻠﺳـﻴﻄﺮة ﻋﻟـﻰ ﻤﻣﺒﺎﺴـﺔ
ﻘﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺪة اﻠﻮﺠـ ـ ـ ـ ـ ــﻮد اﻠﺒﺮﺗﻐـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻠﻲ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮق إﻓﺮﻳﻗﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ،وﻋﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ
ﻜﻟ ـ ــﻮة)١١١١(٢٤ﻫـ ـ ـ١٦٩٩/م وﺑ ـ ـ ٔـﺪا ﺑ ـ ــﺬﻠﻚ اﻠﺤﻛ ـ ــﻢ اﻠﻌﻣـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﺸـ ـ ــﺮق
)(٢٥
إﻓﺮﻳﻗﻴﺎ.
ٔ
اﻤــﺎ ﻋﻟــﻰ اﻠﺼــﻌﻴﺪ اﻠــﺪاﺧﻟﻲ ،ﻓﻗــﺪ ﻘــﺎم ﺴــﻟﻄﺎن ﺑــﻦ ﺴــﻴﻒ ﺑﺈﺻــﻼﺣﺎت
ﻋﺳﻛﺮﻳﺔ وﻋﻣﺮاﻧﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ ﻘﺎم ﺑﺷﺮاء ٔاﻻﺴﻟﺤﺔ واﻠﺨﻴﻮل وﺑﻨـﻰ اﻠﻗـﻼع
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ ﻋﻣﺎرة ٔاﻻﺴـﻮاق واﻻﻫﺘﻣـﺎم ﺑﺷـﺌﻮن اﻠﺘﺟـﺎرة ٔاﻻﻤـﺮ اﻠـﺬي ﺠﻌـﻞ
ﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﺗﻣﺘﺎز ﺑﺎﻻﺴﺘﻗﺮار واﻠﺮﺧﺎء اﻻﻘﺘﺼﺎدي ).(٢٦
وﺑﻌــﺪ وﻓﺎﺗــﻪ ﺑﻮﻳــﻊ اﺑﻨــﻪ ﺑﻟﻌــﺮب ﺑــﻦ ﺴــﻟﻄﺎن إﻻ ٔان ﺣﻛﻣــﻪ ﻠــﻢ ﻳــﺪم ﻃـ ً
ـﻮﻳﻼ
إذ ﺛـﺎر ﻋﻟﻴــﻪ ٔاﺧــﻮﻩ ﺴـﻴﻒ وﻋﺟــﺰ ﺑﻟﻌــﺮب ﻋـﻦ ﻘﻣــﻊ ٔاﺧﻴــﻪ ﺴـﻴﻒ اﻠــﺬي ﺗﻣﻛــﻦ
ﻤــﻦ ﻓ ــﺮض ﺴــﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻟ ــﻰ اﻠﻗــﻼع اﻠﺮﺋﻴﺳ ــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣ ــﺎن وﻘــﺒﺾ ﻋﻟﻴ ــﻪ ٔاﺧﻴ ــﻪ
ً
ٔ
ﻓﺎﺿﻄﺮ اﻋﻴﺎن ﻋﻣﺎن ﻠﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺴﻴﻔﺎ ﺑﺎﻹﻤﺎﻤﺔ ﻋﺎم ١١٠٠ﻫـ١٦٨٨ /م).(٢٧
ٔ
وﻘـﺪ ﺑﻟﻐـﺖ ﻋﻣـﺎن ﻓـﻲ ﻋﻬـﺪﻩ ﻘﻣـﺔ ازدﻫﺎرﻫـﺎ واوج ﻘﻮﺗﻬـﺎ ،واﺴـﺘﻣﺮ ﻓــﻲ
ﻧﻬــﺞ ٔاﺴــﻼﻓﻪ ﻤــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺗﻌﻗــﺐ اﻠﺒﺮﺗﻐــﺎﻠﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﺴــﻮاﺣﻞ اﻠﻬﻨــﺪ وإﻓﺮﻳﻗﻴ ــﺎ،
ﻜﻣــﺎ ﻘــﺎم ﺑﺎﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻤــﻦ اﻹﺻ ــﻼﺣﺎت اﻠﺪاﺧﻟﻴــﺔ ﻓــﺎﻋﺘﻨﻰ ﺑﺎﻠﺰراﻋــﺔ واﻧﺘﻌﺷ ــﺖ
ً
ٔ
ٔ
اﻠﺘﺟﺎرة ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ اﻠﻄﻮﻳﻞ اﻠﺬي اﺴﺘﻣﺮ اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ارﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻤﺎ).(٢٨
اﻤﺘــﺪ اﻠﻨﻔ ــﻮذ اﻠﺳﻴﺎﺴــﻲ ﻠﻟﻴﻌﺎرﺑ ــﺔ ﻠﻴﺷــﻣﻞ ﻋﻣ ــﺎن وﺠﻨــﻮب اﻠﺟﺰﻳ ــﺮة
اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ وﺴــﻮاﺣﻞ ﺸ ــﺮق إﻓﺮﻳﻗﻴــﺎ ﻏﺮﺑـ ًـﺎ وﺴــﻮاﺣﻞ وادي اﻠﺳــﻨﺪ ﺸ ـ ً
ـﺮﻘﺎٔ ،اﻤــﺎ
اﻠﻨﻔﻮذ اﻻﻘﺘﺼﺎدي ﻓﺎﻤﺘﺪ ﻹﻳﺮان واﻠﻌﺮاق واﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ).(٢٩
وﻫﻨــﺎك ﻋﻮاﻤ ــﻞ ﺴــﺎﻋﺪت اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻴﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻋﻟــﻰ ﺗﺤﻗﻴــﻖ اﻠﻨﺼــﺮ ﻓــﻲ
ﻧﺰاﻋﻬﺎ ﻤﻊ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴﻴﻦ وﻠﻌﻞ ﻤﻦ ٔاﻫﻢ ﺗﻟﻚ اﻠﻌﻮاﻤﻞ:
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ﺗﻮﺣﻴـﺪ ﻜﻟﻣـﺔ اﻠﻌﻣـﺎﻧﻴﻴﻦ واﻠﺘﻔـﺎف ﻋﺎﻤــﺔ اﻠﻨـﺎس وﻋﻟﻣـﺎﺋﻬﻢ ﺣـﻮل ﻧﺎﺻــﺮ
ﺑﻦ ﻤﺮﺸﺪ اﻠﻴﻌﺮﺑﻲ وﻤﺒﺎﻳﻌﺘﻪ وﺧﻟﻔﺎﺋﻪ ﺑﺎﻹﻤﺎﻤﺔ).(٣٠
اﻠﻣﻨﺎﻓﺳـ ــﺔ اﻠﺘـ ــﻲ واﺠﻬـ ــﺖ اﻠﻨﻔـ ــﻮذ اﻠﺒﺮﺗﻐـ ــﺎﻠﻲ ﻓـ ــﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗـ ــﺔ ﻋﻟـ ــﻰ ﻳـ ــﺪ
اﻹﻧﺟﻟﻴ ــﺰ واﻠﻬﻮﻠﻨ ــﺪﻳﻴﻦ واﻠﺘ ــﻲ ﺑﻟﻐ ــﺖ ٔاﺸـ ــﺪﻫﺎ ﺑﺘﺤ ــﺎﻠﻒ اﻹﻧﺟﻟﻴ ــﺰ ﻤـ ــﻊ
اﻠﻔﺮس وﻧﺟﺎﺣﻬﻢ ً
ﻤﻌﺎ ﻓﻲ اﻠﺳﻴﻄﺮة ﻋﻟﻰ ﻤﻌﻗﻞ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎل اﻠﺤﺼﻴﻦ ﻓـﻲ
ﻫﺮﻤ ــﺰ ﻋـ ــﺎم ١٠٣٢ﻫ ـ ـ١٦٢٢ /م ،ﺑﺎﻹﺿـ ــﺎﻓﺔ إﻠ ــﻰ اﻠﺘـ ــﺪﻫﻮر اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﻲ
اﻠـﺬي ٔاﺻــﺎب اﻠﺒﺮﺗﻐــﺎل ﻓـﻲ ٔاﻋﻗــﺎب وﻘﻮﻋﻬــﺎ ﺗﺤـﺖ اﻻﺣــﺘﻼل اﻻﺴــﺒﺎﻧﻲ
ﻋﺎم ٩٨٨ﻫـ١٥٨٠/م).(٣١
اﻫﺘﻣـﺎم ٔاﺋﻣــﺔ اﻠﻴﻌﺎرﺑــﺔ ﺑﺒﻨــﺎء اﻠﺳـﻔﻦ وﺗﻗﻮﻳــﺔ ٔاﺴــﺎﻃﻴﻟﻬﻢ اﻠﺒﺤﺮﻳــﺔ َﻓﻌﻗــﺪ
ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻠﺼــﺪد اﺗﻔﺎﻘﻴ ــﺎت ﻤــﻊ ﻤﻟــﻮك اﻠﻬﻨــﺪ ﺣﺼــﻟﻮا ﺑﻣﻗﺘﻀــﺎﻫﺎ ﻋﻟ ــﻰ
ﺣـﻖ ﺑﻨـﺎء اﻠﺳـﻔﻦ ﻓــﻲ اﻠﻣـﻮاﻧﻲ اﻠﻬﻨﺪﻳـﺔ وﺗﺮﻜــﻮا اﻠﺒﻨـﺎء اﻠﺘﻗﻟﻴـﺪي ﻠﻟﺳــﻔﻦ
اﻠﻌﻣﺎﻧﻴــﺔ واﺴــﺘﺨﺪﻤﻮا ﻧــﻮع ﻤﺘﻄــﻮر ﻠﻟﺳــﻔﻦ اﻠﺤﺮﺑﻴــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﺤ ــﺎﻜﻲ ﻓ ــﻲ
ٔ
ﻃﺮازﻫـ ــﺎ اﻠﺳـ ــﻔﻦ اﻻوروﺑﻴـ ــﺔ) (٣٢ﻤـ ــﻦ ﺣﻴ ــﺚ ﺗﺰوﻳـ ــﺪﻫﺎ ﺑﺎﻠﻣ ــﺪاﻓﻊ ،ﻓﻗـ ــﺪ
ً
ﻘـﺪرت اﻠﻣــﺪاﻓﻊ اﻠﺘــﻲ ﺗﺤﻣﻟﻬـﺎ اﻠﺳــﻔﻦ اﻠﻌﻣﺎﻧﻴــﺔ ﺑ ـ  ٨٠ﻤــﺪﻓﻌﺎ ﻓﻔــﻲ ﻇــﻞ
اﻠﺤﻛــﻢ اﻠﻴﻌﺮﺑــﻲ ٔاﺻ ــﺒﺤﺖ ﻋﻣــﺎن ٔاﻜﺒ ــﺮ ﻘــﻮة ﺑﺤﺮﻳــﺔ ﻏﻴ ــﺮ ٔاوروﺑﻴــﺔ ﻓ ــﻲ
ﻤﻨﻄﻗﺔ اﻠﺨﻟﻴﺞ).(٣٣
ٔان اﻠﻮﺠ ــﻮد اﻠﺒﺮﺗﻐ ــﺎﻠﻲ اﺗﺳ ــﻢ ﺑ ــﺎﻠﻌﻨﻒ واﻠﻗﺳـ ــﻮة واﺿ ــﻄﻬﺎد اﻠﺳـ ــﻛﺎن
واﻠﺘ ـ ـ ــﺪﺧﻞ ﻓـ ـ ــﻲ اﻠﺷـ ـ ــﺌﻮن اﻠﺪاﺧﻟﻴـ ـ ــﺔ ﻠﻟﻣﻨﻄﻗـ ـ ــﺔ ،واﺣﺘﻛ ـ ـ ــﺎر ﺗﺟـ ـ ــﺎرة
ٔ
اﻠﻌﻣﺎﻧﻴﻴﻦ ﻻﻧﻔﺳﻬﻢ).(٣٤
ٔ
ﻋﻣــﺪ اﻠﻴﻌﺎرﺑــﺔ إﻠــﻰ ﺗــﺎﻤﻴﻦ ﻃ ــﺮق ٔاﺴــﺎﻃﻴﻟﻬﻢ اﻠﺒﺤﺮﻳــﺔ وﻠﺘﺤﻗﻴــﻖ ذﻠــﻚ
ٔ
اﺗﺨﺬوا ﻠﻬﻢ ﻤﺮاﻜﺰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﺨﻟﻴﺞ وﺴﻮاﺣﻞ ﺸﺮق اﻓﺮﻳﻗﻴﺎ).(٣٥
ﻤﻮﺠــﺔ اﻻﺿـﻄﺮاب وﻋـﺪم اﻻﺴــﺘﻗﺮار اﻠﺘـﻲ اﺠﺘﺎﺣـﺖ ﻓـﺎرس إذ ﺗﻌﺮﺿــﺖ
اﻠــﺒﻼد ﻠﻼﺣ ــﺘﻼل ٔاﻻﻓﻐــﺎﻧﻲ ﺛ ــﻢ ﻠﻟﺘــﺪﺧﻞ اﻠﺮوﺴ ــﻲ واﻠﻌﺜﻣــﺎﻧﻲ واﻠ ــﺬي
ﺻﺮف اﻫﺘﻣﺎﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﻤﻨﻄﻗﺔ اﻠﺨﻟـﻴﺞ ﻤﻣـﺎ ﺴـﺎﻫﻢ ﻓـﻲ ﺑـﺮوز ﻘـﻮة اﻠﻴﻌﺎرﺑـﺔ
)(٣٦
ﻓﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ
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٥٣

دراﺳﺎت

وﺧ ــﻼل اﻠﻨﺼـ ــﻒ ٔاﻻول ﻤـ ــﻦ اﻠﻗـ ــﺮن اﻠﺳـ ــﺎﺑﻊ ﻋﺷـ ــﺮ اﻠﻣ ــﻴﻼدي ﺑـ ـ ٔـﺪات
ٔاﻻﺴـ ــﺎﻃﻴﻞ اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳ ـ ــﺔ ﺗﻐـ ـ ــﺰو اﻠﻣﻴ ـ ــﺎﻩ اﻠﺷـ ـ ــﺮﻘﻴﺔ ﻤﺤﻄﻣ ـ ــﺔ ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ اﻻﺣﺘﻛـ ـ ــﺎر
اﻠﺒﺮﺗﻐــﺎﻠﻲ ﻠﺘﺟــﺎرة اﻠﺷــﺮق إذ ﻧﺟ ــﺢ اﻠﻬﻮﻠﻨــﺪﻳﻮن ﻓــﻲ ﻋــﺎم١٠١٤ﻫـ ـ١٦٠٥ /م
ﻓ ـ ــﻲ إﺣﻛـ ـ ــﺎم ﻘﺒﻀ ـ ــﺘﻬﻢ ﻋﻟ ـ ــﻰ ﺗﺟ ـ ــﺎرة اﻠﺘﻮاﺑـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﺠـ ـ ــﺰر اﻠﻬﻨ ـ ــﺪ اﻠﺷـ ـ ــﺮﻘﻴﺔ
واﻧﺘﺰاﻋﻬﺎﻤﻦ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎل ﺑﻌﺪ ﺴﻟﺳﻟﺔ ﻤﻦ اﻠﻣﻌﺎرك ﺑﻴﻦ اﻠﻄﺮﻓﻴﻦ).(٣٩
وﻤﻦ اﻠﻣﻔﻴﺪ اﻹﺸﺎرة إﻠـﻰ ٔان اﻠﻬﻮﻠﻨـﺪﻳﻴﻦ ﺣﻴﻨﻣـﺎ ﺗﻮﺠﻬـﻮا إﻠـﻰ ﺠـﺰر اﻠﻬﻨـﺪ
اﻠﺷ ـ ــﺮﻘﻴﺔ ﻜـ ـ ــﺎن اﻹﻧﺟﻟﻴ ـ ــﺰ ﻘ ـ ــﺪ ﻇﻬـ ـ ــﺮوا ﻋﻟ ـ ــﻰ اﻠﺨﺎرﻃ ـ ــﺔ اﻠﺒﺤﺮﻳ ـ ــﺔ إذ ﺑ ـ ـ ٔـﺪات
ٔاﺴـ ـ ــﺎﻃﻴﻟﻬﻢ ﺗﺟ ـ ــﻮب ﻓ ـ ــﻲ ﺑﺤـ ـ ــﺎر اﻠﻣﻨﻄﻗ ـ ــﺔ ٔ
ﻠﻼﻫ ـ ــﺪاف ذاﺗﻬ ـ ــﺎ ﻠـ ـ ــﺬﻠﻚ ﻓـ ـ ــﺈن
اﻠﻬﻮﻠﻨــﺪﻳﻴﻦ ﻠــﻢ ﻳﻮاﺠﻬــﻮا ﻤﻨﺎﻓﺳــﺔ ﻤــﻦ ﻘﺒــﻞ اﻠﺳــﻔﻦ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴــﺔ ﻓﺤﺳــﺐ ﺑ ــﻞ
ﻜ ـ ــﺎن ﻋﻟ ـ ــﻴﻬﻢ ٔان ﻳﻮاﺠﻬ ـ ــﻮا اﻠﻮﺠ ـ ــﻮد اﻹﻧﺟﻟﻴـ ـ ــﺰي اﻠﺟﺪﻳ ـ ــﺪ ﻓﺨ ـ ــﻼل اﻠﻔﺘـ ـ ــﺮة
)١٠٢٨ﻫ ـ ـ١٠٢٩/ﻫـ ـ ـ ١٦١٩/١٦١٨ -م( ﺗﻣﻛﻨ ــﺖ ٔاﻻﺴـ ــﺎﻃﻴﻞ اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳـ ــﺔ
ٔ ٔ
ﻤ ــﻦ اﺴ ــﺮ اﻜـﺜ ــﺮ ﻤ ــﻦ ﻋﺷ ــﺮﻳﻦ ﺴ ــﻔﻴﻨﺔ إﻧﺟﻟﻴﺰﻳ ــﺔ) ،(٤٠وﺣﻴﻨﻣ ــﺎ ﺑﻟ ــﻎ اﻠﺼ ــﺪام
ﺑﻴﻨﻬﻣـ ــﺎ ﺣـ ـ ًـﺪا ٔاﺿـ ــﺮ ﺑﻣﺼـ ــﺎﻠﺤﻬﻣﺎ اﻠﺘﺟﺎرﻳـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ٔـﺪات اﻠﻣﻴـ ــﻮل ﺗﺘﺟـ ــﻪ ﻠﻟﻄ ـ ــﺮق
اﻠﺳ ــﻟﻴﻣﺔ ﻹﻧﻬ ــﺎء اﻠﺨﻼﻓ ــﺎت ﺑ ــﻴﻦ اﻠﺷ ــﺮﻜـﺘﻴﻦ ،وﺗـ ــﻢ اﻠﺘﻮﺻ ــﻞ ﻠﻼﺗﻔ ــﺎق ﻓ ــﻲ
ﻋـ ــﺎم١٠٢٩ﻫـ ـ ـ١٦١٩/م واﻓـ ــﻖ ﻓﻴ ـ ــﻪ اﻠﻬﻮﻠﻨ ـ ــﺪﻳﻮن ﻋﻟـ ــﻰ ﺗﺳ ـ ــﻟﻴﺢ اﻠﺳ ـ ــﻔﻦ
اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻠﻣﻮاﺠﻬﺔ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴﻴﻦ اﻠﻣﻗﻴﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺮﻤﺰ).(٤١
إن اﻻﺗﻔـﺎق اﻠﺳـﺎﺑﻖ ﻘــﺪ ﻜـﻔـﻞ ﻠﻬﻮﻠﻨــﺪا ﺗﺤﻗﻴـﻖ ﺣﻟﻣﻬـﺎ وﻫــﻮ اﻠﻮﺛـﻮب إﻠــﻰ
ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ وإﻳﺟ ــﺎد ﻤﺮاﻜـ ــﺰ ﺗﺟﺎرﻳ ــﺔ ﻠﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺗﻟ ــﻚ اﻠﺟﻬ ــﺎتُ ،وﺗـ ــﺮﺠﻢ
اﻠﺘﻌ ـ ــﺎون اﻠﻬﻮﻠﻨـ ـ ــﺪي اﻠﺒﺮﻳﻄـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ـ ــﺎم ١٠٣٥ﻫـ ـ ـ١٦٢٥/م ﺣﻴﻨﻣ ـ ــﺎ ﻧﺟـ ـ ــﺢ
اﻠﺤﻟﻴﻔـﺎن ﻓـﻲ إﻠﺤـﺎق ﻫﺰﻳﻣـﺔ ﻜﺒﻴــﺮة ٔ
ﺑﺎﻻﺴـﻄﻮل اﻠﺒﺮﺗﻐـﺎﻠﻲ ﺑـﺎﻠﻗﺮب ﻤـﻦ ﻤﻴﻨــﺎء
ﺑﻨـﺪر ﻋﺒـﺎس واﺴـﺘﻐﻟﺖ اﻠﺤﻛﻮﻤـﺔ اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻠﻨﺘﻴﺟـﺔ ﻓﺎﺗﺨـﺬت ﻤـﻦ ﻫــﺬا
اﻠﻣﻴﻨـﺎء ﻤﺮﻜـ ًﺰا ﺗﺟﺎرﻳ ًـﺎ ﻠﻬــﺎ وﻋﻣﻟـﺖ ﻋﻟـﻰ ﻓـﺮض ﺴــﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻟـﻰ ﺗﺟـﺎرة اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ
وﻓــﻲ ﻤﻗــﺪﻤﺘﻬﺎ اﻠﺘﻮاﺑــﻞ ) .(٤٢واﺗﺒﻌــﻮا ذﻠــﻚ ﺑﻔــﺘﺢ ﻤﺮاﻜــﺰ ﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﺠﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ
ٔ
ﻤﻨﺎﻃﻖ ٔاﺧﺮى ﻜﺎﺻﻔﻬﺎن (٤٣) ،وﺠﺰﻳﺮة ﻘﺷﻢ.(٤٤)،
وﺑﻌــﺪ ٔان ﺗﺨﻟ ــﺺ اﻠﺤﻟﻴﻔ ــﺎن ﺸـ ـﺮﻜـﺘﺎ اﻠﻬﻨــﺪ اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳ ــﺔ واﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ــﺔ ﻤ ــﻦ
اﻻﺣﺘﻛــﺎر اﻠﺒﺮﺗﻐــﺎﻠﻲ ﺑ ـ ٔـﺪا اﻠﺘﻀــﺎرب ﻓــﻲ ﻤﺼ ــﺎﻠﺢ اﻠﺤﻟﻴﻔــﻴﻦ ٔواﺻــﺒﺢ ﺣﻟﻔ ــﺎء
ٔاﻻﻤﺲ ﻫﻢ ٔاﻋﺪاء اﻠﻴﻮم ،وﻘﺒﻞ اﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻤﺟﺮﻳـﺎت اﻠﺘﻨـﺎﻓﺲ اﻹﻧﺟﻟﻴـﺰي
– اﻠﻬﻮﻠﻨ ــﺪي ﻻﺑ ــﺪ ﻤـ ــﻦ اﻹﺸ ــﺎرة ﻠﺒـ ــﺪاﻳﺎت اﻠﻮﺠ ــﻮد اﻠﺒﺮﻳﻄـ ــﺎﻧﻲ ﻓ ــﻲ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ
اﻠﺨﻟﻴﺞ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ:
ﻤﻨــﺬ ٔاواﺧ ــﺮ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﻌﺎﺸ ــﺮ اﻠﻬﺟ ــﺮي -اﻠﺳ ــﺎدس ﻋﺷ ــﺮ اﻠﻣ ــﻴﻼدي ﻧﺟﺤ ــﺖ
ٔ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺎﻜﻴـﺪ وﺠﻮدﻫـﺎ ٔاﻻوروﺑـﻲ ﻜـﻗـﻮى ﻧﺎﺸـﺌﺔ ﻻ ﻳﺳـﺘﻬﺎن ﺑﻬـﺎ ،وذﻠـﻚ
ﻋﻟــﻰ ٔاﺛــﺮ اﻧﺘﺼــﺎرﻫﺎ ﻋﻟــﻰ اﺴــﺒﺎﻧﻴﺎ اﻠﻗــﻮى اﻠﻌﻈﻣــﻰ ٓاﻧــﺬاك ﻓــﻲ ﻤﻌﺮﻜــﺔ ٔاﻻرﻤــﺎدا
ﻋـ ــﺎم ٩٩٧ﻫ ـ ـ١٥٨٨ /م ﺑـ ـ ٔـﺪات اﻠﺳﻴﺎﺴـ ــﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ــﺔ ﺗﻮﺠ ــﻪ ٔاﻧﻈﺎرﻫ ــﺎ ﻧﺤـ ــﻮ
ﺛـ ــﺮوات اﻠﺷـ ــﺮق وﻤﺷـ ــﺎرﻜﺔ اﻠﺒﺮﺗﻐـ ــﺎﻠﻴﻴﻦ ﻓـ ــﻲ اﻘﺘﺳ ــﺎم ﺧﻴـ ـﺮات اﻠﻬﻨـ ــﺪ ،وﻠـ ــﻢ
ﺗﻨﻄﻟـﻖ ٔاﻻﺴــﺎﻃﻴﻞ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ ﺑﺜﺒـﺎت ﻧﺤــﻮ اﻠﻣﻴــﺎﻩ اﻠﺷـﺮﻘﻴﺔ إﻻ ﻋﻨــﺪﻤﺎ ُوﺿــﻊ
ٔاﺴــﺎس اﻹدارة اﻻﺴــﺘﻌﻣﺎرﻳﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ اﻠﺟﺪﻳــﺪة اﻠﻣﻣﺜﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺸ ــﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨــﺪ
ٔ
اﻠﺷـ ـ ــﺮﻘﻴﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ـ ــﺔ واﻠﺘ ـ ــﻲ ﺗﺎﺴﺳ ـ ــﺖ ﺑﻣﺮﺴ ـ ــﻮم ﻤﻟﻛ ـ ــﻲ) (٤٥ﻓ ـ ــﻲ ٔاواﺧـ ـ ــﺮ
)(٤٦
ﻋﺎم١٦٠٠/١٠٠٩م.
وﺧﻼل ﺗﻟﻚ اﻠﻔﺘﺮة ﻘﺎم ٔاﻻﺧﻮﻳﻦ ٔاﻧﻄـﻮﻧﻲ وروﺑـﺮت ﺸـﻴﺮﻠﻲ ﺑـﺪور ﻜﺒﻴـﺮ ﻓـﻲ
ﺗﻣﻬﻴـﺪ اﻠﻄــﺮق ٔاﻤــﺎم اﻠﺘﺟـﺎرة اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ ﻠﺘﺼــﻞ إﻠـﻰ اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ ،ﻓﻗــﺪ ٔاوﻓــﺪت
اﻠﺤﻛﻮﻤـﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ ٔاﻻﺧــﻮﻳﻦ ﻠــﺒﻼد ﻓــﺎرس وذﻠــﻚ ﻠﻣﻗﺎﺑﻟــﺔ اﻠﺷــﺎﻩ اﻠﻔﺎرﺴــﻲ
ﻋﺒـ ــﺎس اﻠﺼـ ــﻔﻮي واﻠﺤﺼـ ــﻮل ﻤﻨـ ــﻪ ﻋﻟـ ــﻰ اﻤﺘﻴ ـ ــﺎزات ﻠﻟﺘﺟ ـ ــﺎر اﻠﺒﺮﻳﻄ ـ ــﺎﻧﻴﻴﻦ
وﺻــﻴﺎﻧﺔ ﻤﻣﺘﻟﻛــﺎﺗﻬﻢ ،وﻤــﻊ ﺗﻟــﻚ اﻠﻣﺳــﺎﻋﻲ اﻧﻄﻟﻗــﺖ ٔاﺴــﺎﻃﻴﻞ ﺸ ــﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨــﺪ
)(٤٧
اﻠﺷﺮﻘﻴﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻠﻬﻨﺪ وﻤﻨﻄﻗﺔ اﻠﺨﻟﻴﺞ

وﻘ ــﺪ اﺴـ ــﺘﻔﺎدت اﻠﺷ ــﺮﻜﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ــﺔ ﻤ ــﻦ اﻠﺼـ ـﺮاع اﻠﻔﺎرﺴ ــﻲ اﻠﺒﺮﺗﻐـ ــﺎﻠﻲ
اﻠ ــﺬي ﺠــﺎء ﺑﻌــﺪ اﺣﺘﻛــﺎر ٔاﻻﺧﻴ ــﺮة ﻠﺘﺟــﺎرة ﻤﻨﻄﻗــﺔ اﻠﺨﻟــﻴﺞ ،وﻓــﻲ ﻇ ــﻞ ﻫ ــﺬا
اﻠﻌـ ــﺪاء ﻧﺟﺤـ ــﺖ اﻠﺷ ـ ــﺮﻜﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻠﺘﻗ ـ ـﺮب ﻤـ ــﻦ اﻠـ ــﺒﻼط اﻠﻔﺎرﺴـ ــﻲ
واﻠﺤﺼـﻮل ﻋﻟــﻰ اﻤﺘﻴـﺎزات ﺠﺪﻳــﺪة ﻠﺮﻏﺒــﺔ اﻠﺷـﺎﻩ ﻓــﻲ اﻠـﺘﺨﻟﺺ ﻤــﻦ اﻻﺣﺘﻛــﺎر
اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ ﻠﺘﺟﺎرة اﻠﺨﻟﻴﺞ وإدﺧﺎل ﻘﻮى ٔاﺧﺮى ﺗﻗﺪم ﻋﺮوض ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻠﻟﻔـﺮس
ﺑﻌﻴــﺪة ﻋــﻦ اﻠﻣﻄــﺎﻤﻊ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴــﺔ اﻠﻣﺘﺰاﻳــﺪة ،وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻠﺼــﺪد ﻘــﺪم اﻠﺷــﺎﻩ
اﻠﻔﺎرﺴ ــﻲ اﻤﺘﻴ ــﺎزات ﻠﻟﺷـ ــﺮﻜﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ــﺔ إذ ﺧﻮﻠﻬ ــﺎ اﻠﺤ ــﻖ ﻓـ ــﻲ إﻘﺎﻤ ــﺔ وﻜﺎﻠ ــﺔ
ﺗﺎﺑﻌـ ــﺔ ﻠﻬـ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻤﻴﻨ ــﺎء ﺠﺎﺴ ــﻚ) (٤٨ﺣﺘـ ــﻰ ﻳﺘﺳـ ــﻨﻰ ﻠﻬ ــﺎ ﻤﺰاوﻠ ــﺔ اﻠﺘﺟـ ــﺎرة ﻓـ ــﻲ
اﻠﻣﻨﻄﻗ ــﺔ ﺑﻌﻴـ ـ ًـﺪا ﻋـ ــﻦ اﻠﻣﻀـ ــﺎﻳﻗﺎت اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴ ــﺔ اﻠﻣﺘﻮﻘﻌ ــﺔ ﻠﻬ ــﻢ ﻓ ــﻲ ﻤﻀـ ــﻴﻖ
ﻫﺮﻤــﺰ) .(٤٩وﺗﻣــﺖ اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــﻦ ﻫــﺬا اﻻﻤﺘﻴــﺎز ﻓــﻲ ﻋــﺎم ١٠٢٥ﻫـ ـ١٦١٦/م
إذ ﻘـﺪﻤﺖ ﺴــﻔﻦ إﻧﺟﻟﻴﺰﻳــﺔ ﻤﺤﻣﻟــﺔ ﺑﺎﻠﺒﻀــﺎﺋﻊ إﻠـﻰ ﺠﺎﺴــﻚ ٔواﻘﺎﻤــﺖ ﺑﻬــﺎ ﻤﺮﻜــﺰ
ﺗﺟـﺎري ﻠﺷــﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨــﺪ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻇـﻞ اﻠﺘﺮﺣﻴــﺐ اﻠﻔﺎرﺴــﻲ ،ﻜﻣــﺎ ﻧﺟﺤــﺖ
اﻠﺷـﺮﻜﺔ ﻓـﻲ اﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻟـﻰ اﻠﻣﻮاﻓﻗــﺔ اﻠﻔﺎرﺴـﻴﺔ ﻹﻧﺷــﺎء ﻤﺮﻜـﺰ ﺗﺟــﺎري ٓاﺧـﺮ ﻓــﻲ
ٔاﺻــﻔﻬﺎن ،واﻠﺘﺟــﺎرة اﻠﺮﺋﻴﺳــﻴﺔ اﻠﺘــﻲ ﻤﺎرﺴــﻬﺎ اﻹﻧﺟﻟﻴــﺰ ﻓــﻲ اﻠﻣﺮاﻜــﺰ اﻠﻔﺎرﺴــﻴﺔ
)(٥٠
ﻫﻲ ﻤﻗﺎﻳﻀﺔ ٔاﻻﺻﻮاف اﻹﻧﺟﻟﻴﺰﻳﺔ ﺑﺎﻠﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﺎرﺴﻲ.
ٔاﻤــﺎ ﻋﻟ ــﻰ ﺻــﻌﻴﺪ اﻠﻣﺳــﺎﻋﻲ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻬﻨــﺪ ،ﻓﻗــﺪ ﺴــﺒﻖ اﻠﺘﻗ ــﺪم
اﻹﻧﺟﻟﻴ ــﺰي ﻧﺤـ ــﻮ اﻠﺨﻟـ ــﻴﺞ إذ ﺣﻗـ ــﻖ اﻹﻧﺟﻟﻴـ ــﺰ ﻧﺟﺎﺣـ ـ ًـﺎ ﻓ ــﻲ إﺛﺒـ ــﺎت وﺠ ــﻮدﻫﻢ
ﺑﺎﻠﻬﻨــﺪ ﻤﻨــﺬ ﻋــﺎم١٠٢٢ﻫ ـ١٦١٣/م ،ﺣﻴــﺚ ﺗﻣﻛﻨــﺖ ﺸــﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨــﺪ اﻠﺷ ــﺮﻘﻴﺔ
اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ ﻤـﻦ إﻘﺎﻤـﺔ ﻤﺮﻜ ـ ًﺰا ﺗﺟﺎرﻳ ًـﺎ ﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻠﺳــﺎﺣﻞ اﻠﻐﺮﺑـﻲ ﻠﻟﻬﻨـﺪ وﺗﺤﺪﻳـ ًـﺪا
ﻓ ـ ــﻲ ﻤﻴﻨـ ـ ــﺎء ﺴ ـ ــﻮرات ) (٥١اﻠ ـ ــﺬي ﻻ ﻳﺒﻌ ـ ــﺪ ﻜـﺜﻴـ ـ ـ ًﺮا ﻋـ ــﻦ اﻠﻣﺮاﻜ ـ ــﺰ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻴ ـ ــﺔ
)(٥٢
ﻫﻨﺎك.
وﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﺰو ٔاﻻﺴﺎﻃﻴﻞ اﻹﻧﺟﻟﻴﺰﻳﺔ اﻠﺟﺪﻳﺪة ﻠﻣﺳـﺘﻌﻣﺮات اﻠﻬﻨـﺪ اﻠﺷـﺮﻘﻴﺔ
واﺣﺘﻛﺎرﻫ ــﺎ ﻠﻗﺳ ــﻢ ﻤـ ــﻦ ﺧﻴﺮاﺗﻬ ــﺎ ﻜـ ــﺎن اﻠﺼ ــﺪام ﺑ ــﻴﻦ اﻠﺒﺮﺗﻐ ــﺎﻠﻴﻴﻦ واﻠﻐـ ـﺰاة
اﻠﺟ ـ ــﺪد ٔاﻤ ـ ـ ًﺮا ﻤﺘﻮﻘﻌ ـ ـ ًـﺎ ،ﻓﻔ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم ١٠٣١ﻫـ ـ ـ١٦٢١/م اﻠﺘﻗ ـ ــﻰ ٔاﻻﺴ ـ ــﻄﻮل
اﻠﺒﺮﺗﻐـ ــﺎﻠﻲ ﺑﻨﻈﻴـ ــﺮﻩ اﻹﻧﺟﻟﻴـ ــﺰي ﻓـ ــﻲ ﻤﻮاﺠﻬـ ــﺔ ﻋﺳـ ــﻛﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻣـ ــﺎ ﺗﻣﻛـ ــﻦ ﻓﻴـ ــﻪ
ٔاﻻﺧﻴــﺮ ﻤ ــﻦ ﺗﺤﻗﻴ ــﻖ اﻠﻨﺼ ــﺮ ،وﻤ ــﻊ ﺑﺪاﻳ ــﺔ اﻠﺼ ــﺪام اﻠﺒﺮﺗﻐ ــﺎﻠﻲ – اﻹﻧﺟﻟﻴ ــﺰي
ﺣـﺪث اﻠﺘﻗـﺎرب اﻹﻧﺟﻟﻴــﺰي – اﻠﻔﺎرﺴـﻲ ﺑﺷـﻛﻞ ٔاوﺛــﻖ ،ﻓﻗـﺪ اﻧﻀـﻢ ٔاﻻﺴــﻄﻮل
اﻠﺒﺮﻳﻄــﺎﻧﻲ ﻠﻟﻗــﻮات اﻠﻔﺎرﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫﺟــﻮم ﻤﺷــﺘﺮك ﺿــﺪ ﻤﻌﻗــﻞ اﻠﺒﺮﺗﻐ ــﺎﻠﻴﻴﻦ
اﻠﺤﺼـ ــﻴﻦ ﻓـ ــﻲ ﻫﺮﻤ ــﺰ ﻋ ــﺎم١٠٣٢ﻫ ـ ـ١٦٢٢/م واﻧﺘﻬ ــﺖ اﻠﻬﺟﻣ ــﺔ اﻠﻣﺷـ ــﺘﺮﻜﺔ
ﺑﺘﺤﺮﻳــﺮ ﻫﺮﻤــﺰ ﻤــﻦ اﻻﺣــﺘﻼل اﻠﺒﺮﺗﻐ ــﺎﻠﻲ ،وﻳﻌــﺪ ﺗﺤﺮﻳــﺮ ﻫﺮﻤــﺰ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻠﻨﻬﺎﻳــﺔ
)(٥٣
ﻠﻟﻮﺠﻮد اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ ﺑﻣﻨﻄﻗﺔ اﻠﺨﻟﻴﺞ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٤

دراﺳﺎت

اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ:
ٔ
ً
دﺧﻟـﺖ ﻓﺮﻧﺳـﺎ ﺣﻟﺒــﺔ اﻠﺼـﺮاع ﻋﻟـﻰ ﺛــﺮوات اﻠﺷـﺮق ﻤﺘـﺎﺧﺮة ﻧﻮﻋــﺎ ﻤـﺎ ﻓﻟــﻢ
ٔ
ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻟﻰ ﻤﺳﺮح ٔاﻻﺣﺪاث إﻻ ﻓـﻲ ﻋـﺎم ١٠٧٥ﻫـ١٦٦٤/ﻫ ـ ﺣﻴﻨﻣـﺎ ﺗﺎﺴﺳـﺖ
ﺑﺼـﻮرة ﻓﻌﻟﻴـﺔ ﺸــﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨـﺪ اﻠﺷــﺮﻘﻴﺔ اﻠﻔﺮﻧﺳـﻴﺔ ووﺠﻬـﺖ ٔاﻧﻈﺎرﻫــﺎ ﻤﺒﺎﺸـﺮة إﻠــﻰ
اﻠﺤﻛﻮﻤﺔ اﻠﻔﺎرﺴﻴﺔ ،إذ وﺻـﻞ ﻤﻣﺜﻟـﻮ اﻠﺷـﺮﻜﺔ إﻠـﻰ ﺑـﻼط اﻠﺷـﺎﻩ اﻠﻔﺎرﺴـﻲ ٔاﻤ ًـﻼ
ٔ
ﻓــﻲ ﺗﺎﺴــﻴﺲ ﻓ ــﺮع ﻠﻟﺷ ـﺮﻜﺔ ﻓــﻲ اﻠﺳــﻮاﺣﻞ اﻠﻔﺎرﺴــﻴﺔ ،وﺗــﻢ ﻠﻬــﻢ ٔاﻻﻤــﺮ ﻋﻨــﺪﻤﺎ
ٔ
ٔاذن ﻠﻬ ــﻢ اﻠﺷ ــﺎﻩ ﺑﺘﺎﺴـ ــﻴﺲ وﻜﺎﻠ ــﺔ ﻓﺮﻧﺳ ــﻴﺔ ﻓـ ــﻲ ﺑﻨ ــﺪر ﻋﺒ ــﺎس ﻋـ ــﺎم /١٠٧٨
ٔ
ٔ
١٦٦٧م واﺧﺮى ﻓﻲ اﺻﻔﻬﺎن).(٦٤
ٔ
ٔ
وﻳﻣﻛــﻦ اﻠﻗــﻮل ﺑــﺎن اﻠﻮﺠــﻮد اﻠﻔﺮﻧﺳــﻲ ﺣﺘــﻰ اﻠﻨﺼــﻒ اﻻول ﻤــﻦ اﻠﻗ ــﺮن
ٔ
اﻠﺜﺎﻠﺚ ﻋﺷﺮ اﻠﻬﺟﺮي  -اﻠﺜـﺎﻤﻦ ﻋﺷـﺮ اﻠﻣـﻴﻼدي ﻠـﻢ ﻳﻛـﻦ ﻠـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ واﺿـﺢ ﻓـﻲ
ﻤﺟﺮﻳــﺎت ٔاﻻﺣ ــﺪاث ﻓ ــﻲ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ ،وذﻠ ــﻚ ﺑﺳ ــﺒﺐ اﻧﻐﻣ ــﺎس ﻓﺮﻧﺳ ــﺎ
ﺑﺤﺮوﺑﻬ ـ ــﺎ داﺧـ ـ ــﻞ اﻠﻗـ ـ ــﺎرة ٔاﻻوروﺑﻴ ـ ــﺔ ،ﻓﻀ ـ ـ ًـﻼ ﻋـ ـ ــﻦ اﻻﺣﺘﻛـ ـ ــﺎر اﻠﻬﻮﻠﻨـ ـ ــﺪي
واﻠﺒﺮﻳﻄــﺎﻧﻲ ﻠﺘﺟــﺎرة اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ وﻠﻛ ــﻦ ﻤــﻊ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻠﻨﺼ ــﻒ اﻠﺜــﺎﻧﻲ ﻤــﻦ اﻠﻗ ــﺮن
اﻠﺜﺎﻠ ــﺚ ﻋﺷ ــﺮ اﻠﻬﺟ ــﺮي  -اﻠﺜ ــﺎﻤﻦ ﻋﺷ ــﺮ اﻠﻣ ــﻴﻼدي وﻓ ــﻲ ٔاﻋﻗـ ــﺎب اﻠﺳﻴـ ــﻄﺮة
اﻠﻔﺮﻧﺳـ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم ١١٢٨ه١٧١٥ /م ﻋﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺠﺰﻳﺮﺗ ـ ـ ـ ــﻲ "ﻤﻮرﻳﺷ ـ ـ ـ ــﻴﻮس
واﻠﺒﻮرﺑـ ــﻮن") (٦٥ﻓـ ــﻲ اﻠﻣﺤـ ــﻴﻂ اﻠﻬﻨـ ــﺪي ﺑـ ـ ٔـﺪات اﻠﺤﻛﻮﻤـ ــﺔ اﻠﻔﺮﻧﺳـ ــﻴﺔ ﺗﻀـ ــﻊ
ﻤﺨﻄﻄﺎﺗﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺴ ــﺒﻴﻞ ﺗﻗﻮﻳ ــﺔ اﻻﺗﺼ ــﺎل اﻠﺘﺟـ ــﺎري ﺑ ــﻴﻦ ﻫ ــﺎﺗﻴﻦ اﻠﺟﺰﻳـ ـﺮﺗﻴﻦ
ٔ ٔ
وﻤﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ ﻓﺎﻧﺷ ــﺎت ﻠﻬ ــﺎ وﻜﺎﻠ ــﺔ ﺠﺪﻳ ــﺪة ﻓ ــﻲ اﻠﺒﺼ ــﺮة ﻋ ــﺎم١١٦٩ه/
١٧٥٥م).(٦٦
وﻠ ــﻢ ﻳﺒ ـ ٔـﺪا اﻠـ ــﺪور اﻠﻔﺮﻧﺳ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ ﻳﻌﻄ ــﻲ ﺛﻣ ــﺎرﻩ إﻻ واﺻ ــﻄﺪﻤﺖ
اﻠﺤﻛﻮﻤــﺔ اﻠﻔﺮﻧﺳــﻴﺔ ﺑﻨﻈﻴﺮﺗﻬــﺎ اﻹﻧﺟﻟﻴﺰﻳــﺔ وﻧﺷــﺒﺖ ﺑﻴﻨﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ ٔاوروﺑــﺎ ﺣ ــﺮب
ٔ
اﻠﺳـﻨﻮات اﻠﺳـﺒﻊ )١١٧٠ﻫ ـ١١٧٧ /ﻫ ـ ١٧٥٦ -م١٧٦٣/م( واﻤﺘـﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﻫــﺎ
ﻠﻟﻗﻮاﻋ ــﺪ اﻠﺘﺟﺎرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﺨﻟـ ــﻴﺞ ،وﻘـ ــﺪ ٔاﺴ ــﻔﺮت ﺗﻟ ــﻚ اﻠﺤ ــﺮب ﻋـ ــﻦ اﻧﺘﺼـ ــﺎر
ٔ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴـ ــﺎ وﺗﺎﻜﻴـ ــﺪ ﺗﻔﻮﻘﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻠﺷـ ــﺮق ﺑﻣﻮﺠـ ــﺐ ﺻـ ــﻟﺢ ﺑـ ــﺎرﻳﺲ١١٧٧ه/
١٧٦٣م واﻠــﺬي ﺗﻨﺎزﻠــﺖ ﻓﻴــﻪ ﻓﺮﻧﺳ ــﺎ ﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ ﻋــﻦ ﻤﻌﻈــﻢ ﻤﻣﺘﻟﻛﺎﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﻠﻬﻨــﺪ ﻤــﺎ ﻋــﺪا ﺑﻌــﺾ اﻠﻣﺮاﻜــﺰ واﻠﺟ ــﺰر اﻠﻗﻟﻴﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻣﺤــﻴﻂ اﻠﻬﻨــﺪي ،وﺑﻬــﺬا
ﻋــﺎد اﻠﺘﻔــﻮق اﻠﺒﺮﻳﻄــﺎﻧﻲ ﻋﻟــﻰ ﻤﺳ ــﺮح ٔاﻻﺣــﺪاث اﻠﺨﻟﻴﺟﻴــﺔ ﻤــﻦ ﺠﺪﻳــﺪ ﺣﺘــﻰ
ﺑﻟ ــﻎ ٔاﻻﻤـ ــﺮ ﺑﻔﺮﻧﺳـ ــﺎ ٔان ﻘﺎﻤ ــﺖ ﺑﺤـ ــﻞ ﺸـ ــﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨ ــﺪ اﻠﺷـ ــﺮﻘﻴﺔ اﻠﻔﺮﻧﺳـ ــﻴﺔ ﻋـ ــﺎم
١١٨٤ه١٧٧٠/م).(٦٧
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

وﺑﻄﺒﻴﻌ ــﺔ اﻠﺤـ ــﺎل؛ ﻓـ ــﺈن ﺸـ ــﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨ ــﺪ اﻠﺷـ ــﺮﻘﻴﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ــﺔ ﻠـ ــﻢ ﺗﻗـ ــﺪم
اﻠﻣﺳــﺎﻋﺪة ﻠﻟﺷــﺎﻩ اﻠﻔﺎرﺴــﻲ إﻻ ﺑﻌــﺪ ٔان ﺣﺼــﻟﺖ ﻋﻟــﻰ اﻤﺘﻴــﺎزات ﺠﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ
ﻤﻗــﺪﻤﺘﻬﺎ إﻘﺎﻤ ــﺔ ﻤﺮﻜ ــﺰ ﺗﺟ ــﺎري ﺠﺪﻳ ــﺪ ﻠﻟﺷ ــﺮﻜﺔ ﻓ ــﻲ ﻫﺮﻤ ــﺰ ،وإﻋﻔ ــﺎء اﻠﺒﻀ ــﺎﺋﻊ
اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻤﻦ اﻠﺮﺴﻮم اﻠﺟﻣﺮﻜﻴﺔ ،واﻘﺘﺳﺎم ﻋﻮاﺋﺪ ﻫﺮﻤﺰ ﻤﻊ اﻠﻔﺮس).(٥٤
وﻠــﻢ ﻳﺮﺿــﺦ اﻠﺒﺮﺗﻐــﺎﻠﻴﻮن ﻠﺘﻟــﻚ اﻠﻬﺰﻳﻣــﺔ ،ﻓﺤ ــﺎوﻠﻮا ﻤﺟـ ً
ـﺪدا اﻠﺳــﻴﻄﺮة ﻋﻟــﻰ
ﻫﺮﻤ ـ ــﺰ وﻫﻨ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ٔـﺪا اﻠﺘﻌ ـ ــﺎون اﻹﻧﺟﻟﻴ ـ ــﺰي  -اﻠﻬﻮﻠﻨـ ــﺪي ،إذ اﺴ ـ ــﺘﻌﺎن اﻠﻔـ ـ ــﺮس
وﺣﻟﻔــﺎؤﻫﻢ اﻹﻧﺟﻟﻴ ــﺰ ﺑﺨــﺪﻤﺎت ٔاﻻﺴ ــﻄﻮل اﻠﻬﻮﻠﻨــﺪي وﺗﻣﻛ ــﻦ اﻠﺤﻟﻔ ــﺎء ﻤ ــﻦ
ﺻﺪ اﻠﻬﺟﻮم اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ ﻘﺮب ﺑﻨـﺪر ﻋﺒـﺎس) (٥٥ﻋـﺎم ١٠٣٥ﻫـ١٦٢٥ /م ،وﻘـﺪ
ٔاﺸ ـﺮﻧﺎ إﻠــﻰ ٔان ﻫـﺬا اﻠﺘﻌــﺎون وﺿــﻊ ٔاﻘــﺪام ﻫﻮﻠﻨــﺪا ﺑﺜﺒــﺎت ﻓــﻲ ﻤﻨﻄﻗــﺔ اﻠﺨﻟــﻴﺞ
وﻓﺮﺿﻮا ﻧﻔﻮذﻫﻢ اﻠﺘﺟﺎري ﻋﻟﻰ ﻤﻴﻨﺎء ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس).(٥٦
وﺧ ــﻼل اﻠﻗـ ــﺮن اﻠﺳـ ــﺎﺑﻊ ﻋﺷ ــﺮ اﻠﻣ ــﻴﻼدي ﺑـ ــﺮز اﻠﺘﻔ ــﻮق اﻠﻬﻮﻠﻨ ــﺪي ﻓ ــﻲ
ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﺨﻟـ ــﻴﺞ ،إذ ﻧﺟﺤـ ــﻮا ﻓـ ــﻲ اﻠﺘﻗـ ــﺮب ﻤـ ــﻦ اﻠﺷ ــﺎﻩ اﻠﻔﺎرﺴـ ــﻲ ،واﻧﺘ ـ ـﺰاع
اﻤﺘﻴـﺎزات ﻋﺪﻳـﺪة ﻤـﻦ اﻠﺤﻛﻮﻤـﺔ اﻠﻔﺎرﺴـﻴﺔ وﻋﻟـﻰ ٔراﺴـﻬﺎ ﺣﺼـﻮﻠﻬﻢ ﻋﻟـﻰ اﻤﺘﻴـﺎز
ﺗﺟﺎرة اﻠﺘﻮاﺑﻞ واﻠﺤﺮﻳﺮ اﻠﻔﺎرﺴﻲ).(٥٧
ٔ
ً
إن اﻠﺘﻔــﻮق اﻠﻬﻮﻠﻨــﺪي اﻠﻮاﺿ ــﺢ ﻓــﻲ ﻤﻨﻄﻗــﺔ اﻠﺨﻟــﻴﺞ اﺿــﺮ ﻜـﺜﻴ ـﺮا ﺑﻣﺮﻜــﺰ
اﻹﻧﺟﻟﻴﺰ اﻠﺘﺟﺎري ﻓـﻲ ﺗﻟـﻚ اﻠﻣﻨﻄﻗـﺔ ،وﻠﻌـﻞ اﻠﺘﻨـﺎﻓﺲ اﻠﺘﺟـﺎري ﺑـﻴﻦ ﻫﻮﻠﻨـﺪا
واﻧﺟﻟﺘﺮا ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻠﺨﻟﻴﺞ ﻜﺎن ﻤﻦ ٔاﺴﺒﺎب اﻠﺤـﺮب ﺑـﻴﻦ اﻠـﺪوﻠﺘﻴﻦ ﻓـﻲ ٔاوروﺑـﺎ
ﻓ ــﻲ اﻠﻨﺼ ـ ـﻒ اﻠﺜـ ــﺎﻧﻲ ﻤـ ــﻦ اﻠﻗـ ــﺮن اﻠﺤـ ــﺎدي ﻋﺷ ــﺮ اﻠﻬﺟـ ــﺮي  -اﻠﺳـ ــﺎﺑﻊ ﻋﺷـ ــﺮ
اﻠﻣ ــﻴﻼدي ،وﺧ ــﻼل ﺗﻟ ــﻚ اﻠﺤ ــﺮب اﺴ ــﺘﻣﺮ اﻠﺘﻔ ــﻮق اﻠﻬﻮﻠﻨ ــﺪي ﻓ ــﻲ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ
اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ إذ ﻧﺟﺤـ ــﻮا ﻓـ ــﻲ إﻠﺤ ــﺎق ﻫـ ـﺰاﺋﻢ ٔ
ﺑﺎﻻﺴـ ــﻄﻮل اﻠﺒﺮﻳﻄ ــﺎﻧﻲ ﻓـ ــﻲ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ
)(٥٨
اﻠﺨﻟﻴﺞ ٔواﻜﺪوا ﻫﻴﻣﻨﺘﻬﻢ اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ
وﻠﻌﻞ ﻤﻦ ٔاﻫﻢ اﻠﻌﻮاﻤﻞ اﻠﺘﻲ ﺴﺎﻋﺪت ﺸـﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨـﺪ اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳـﺔ ﻋﻟـﻰ ﻫـﺬا
اﻠﺘﻔ ــﻮق اﻋﺘﻣـ ــﺎد اﻠﺷـ ــﺮﻜﺔ ﻋﻟـ ــﻰ ٔاﺴـ ــﻄﻮل ﺑﺤـ ــﺮي ﻘـ ــﻮي ،ﺑﺎﻹﺿـ ــﺎﻓﺔ إﻠـ ــﻰ ٔان
اﻠﺤﻛﻮﻤــﺔ اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳــﺔ ﻘــﺪ ﻤﻨﺤــﺖ اﻠﺷــﺮﻜﺔ اﺴــﺘﻗﻼﻠﻴﺔ ﻜﺎﻤﻟــﺔ ،وﻤﻨﺤﺘﻬــﺎ اﻠﺤــﻖ
ﻓـ ــﻲ ﻋﻗـ ــﺪ اﻻﺗﻔﺎﻘﻴـ ــﺎت واﻠﻣﻌﺎﻫـ ــﺪات ،وﺗﺤﺪﻳ ــﺪ اﻠﻌﻼﻘـ ــﺎت ﻤـ ــﻊ ﺣﻛﻮﻤـ ــﺎت
اﻠﻣﺷ ــﺮق ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ ﻘ ــﻮة ﻋﺳ ــﻛﺮﻳﺔ ﻘ ــﺎدرة ﻋﻟ ــﻰ ﺗﺤﻗﻴ ــﻖ ٔاﻫ ــﺪاﻓﻬﺎ ،وﺣﻣﺎﻳ ــﺔ
ﻤﺼـ ــﺎﻠﺤﻬﺎ اﻠﺘﺟﺎرﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗﻟ ـ ــﻚ اﻠﻣﻨـ ــﺎﻃﻖ ،ﺑﻴﻨﻣـ ــﺎ اﻓﺘﻗ ـ ــﺪت ﺸ ـ ــﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨـ ــﺪ
اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ ﺗﻟـﻚ اﻠﺼـﻼﺣﻴﺎت ،إذ ٔان اﻠﺤﻛﻮﻤــﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺔ ﻠـﻢ ﺗﻗـﺪم ﻠﺷــﺮﻜﺔ
اﻠﻬﻨــﺪ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ اﻠ ــﺪﻋﻢ اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﻲ واﻠﻌﺳ ــﻛﺮي اﻠﻛــﺎﻓﻲ ﻧﻈـ ـ ًﺮا ٔﻻﻧﻬــﺎ ﻜﺎﻧ ــﺖ
ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺸﺮﻜﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺗﺨﺺ اﻠﻗﻄﺎع اﻠﺨﺎص).(٥٩
اﺴﺘﻣﺮ اﻠﺘﻔﻮق اﻠﻬﻮﻠﻨﺪي ﻓـﻲ اﻠﺨﻟـﻴﺞ ﺣﺘـﻰ ٔاواﺧـﺮ اﻠﻗـﺮن اﻠﺤـﺎدي ﻋﺷـﺮ
اﻠﻬﺟ ــﺮي -اﻠﺳــﺎﺑﻊ ﻋﺷــﺮ اﻠﻣــﻴﻼدي ،ﺛــﻢ ﺑـ ٔـﺪا اﻠﻣﻴ ـﺰان ﻳ ــﺮﺠﺢ ﻠﻛـﻔــﺔ اﻹﻧﺟﻟﻴ ــﺰ
وذﻠـ ـ ـ ــﻚ ﻋﻟـ ـ ـ ــﻰ ٔاﺛ ـ ـ ـ ــﺮ اﻠﺼـ ـ ـ ـﺮاع اﻠـ ـ ـ ــﺬي ﻧﺷـ ـ ـ ــﺐ ﺑـ ـ ـ ــﻴﻦ ﻫﻮﻠﻨـ ـ ـ ــﺪا وﻓﺮﻧﺳـ ـ ـ ــﺎ
ﻋــﺎم١٠٨٣ﻫـ ـ١٦٧٢/م ،وﻧﺟــﺎح ٔاﻻﺧﻴ ــﺮة ﻓــﻲ ﺗــﺪﻤﻴﺮ ٔاﻻﺴــﻄﻮل اﻠﻬﻮﻠﻨ ــﺪي
ﻤﻣ ـ ــﺎ ﺠﻌ ـ ــﻞ ﻫﻮﻠﻨ ـ ــﺪا ﺗﺒﺤ ـ ــﺚ ﻋ ـ ــﻦ ﻤﺳ ـ ــﺎﻋﺪة إﻧﺟﻟﺘـ ـ ـﺮا ﺣﻟﻴﻔﺘﻬـ ـ ــﺎ اﻠﻗﺪﻳﻣ ـ ــﺔ
ﻓﺎﺠﺘﻣﻌ ــﺖ ﻤﺼ ــﺎﻠﺤﻬﻣﺎ ﻤ ــﺮة ٔاﺧـ ـﺮى ﻓ ــﻲ إﻳﻗ ــﺎف اﻠﻣ ــﺪ اﻠﻔﺮﻧﺳ ــﻲ ﻓ ــﻲ ٔاوروﺑ ــﺎ
ﻋــﺎم١١٠٠ﻫـ ـ١٦٨٨ /م وﻘــﺪﻤﺖ اﻠﻗــﻮات اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ ﻤﺳ ــﺎﻋﺪات ﻋﺳــﻛﺮﻳﺔ
ﻠﻬﻮﻠﻨﺪا ﻓﻲ ﻤﻗﺎﺑﻞ ﺧﻀﻮع اﻠﻣﺼﺎﻠﺢ اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳﺔ ﻠﻟﺳﻴﺎﺴﺔ اﻹﻧﺟﻟﻴﺰﻳﺔ).(٦٠
وﻤ ــﻦ ﺠﻬ ــﺔ ٔاﺧـ ــﺮى؛ ﻓـ ــﺈن اﻠﺤﻛﻮﻤ ــﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴـ ــﺔ ٔرات ﺿـ ــﺮورة ﺗﻮﺴـ ــﻴﻊ
ﺻ ــﻼﺣﻴﺎت ﺸ ــﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﻠﺷ ــﺮق ﻓﻄﺒﻌ ــﺖ اﻠﻨﺷ ــﺎط اﻠﺘﺟ ــﺎري ﺑﺎﻠﻄ ــﺎﺑﻊ
اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﻲ ،ﺑﻣﻌﻨـ ــﻰ ٔاﻧﻬـ ــﺎ ﻓﻮﺿ ــﺖ اﻠﺷـ ــﺮﻜﺔ ﺣ ــﻖ اﻠـ ــﺪﺧﻮل ﻓ ــﻲ ﻤﻌﺎﻫـ ــﺪات
وﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻠﻀﻣﺎن ﻤﺼﺎﻠﺤﻬﺎ ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ٔاﺻـﺪرت ﻤﺮﺴ ً
ـﻮﻤﺎ ﻤﻟﻛﻴ ًـﺎ ﻋـﺎم ١٠٧٢
ﻫـ١٦٦١/م ﻤـﻨﺢ اﻠﺷــﺮﻜﺔ اﻠﺤـﻖ ﻓــﻲ إﻋـﻼن اﻠﺤــﺮب وﻋﻗـﺪ اﻠﺼــﻟﺢ ﻤـﻊ ﺣﻛــﺎم
اﻠﺷـﺮق ﻏﻴــﺮ اﻠﻣﺳـﻴﺤﻴﻴﻦ ،وﺗﺟﻬﻴــﺰ اﻠﺟﻴـﻮش ،وإﻘﺎﻤــﺔ اﻠﻣﺳـﺘﻌﻣﺮات ،وﻤــﻊ
ﺑﺪاﻳــﺔ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺜ ــﺎﻤﻦ ﻋﺷــﺮ اﻠﻣ ــﻴﻼدي ٔاﺻــﺒﺤﺖ اﻹﺠـ ـﺮاءات اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻓ ــﻲ
اﻠﺷﺮق ﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﺸﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨﺪ اﻠﺷﺮﻘﻴﺔ).(٦١

وﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺗﻟـﻚ اﻠﺘﻄــﻮرات ﺑ ٔـﺪا اﻠﺘـﺪﻫﻮر اﻠﻬﻮﻠــﻨﺪي ﻓـﻲ ﻤﻨﻄﻗـﺔ اﻠﺨــﻟﻴﺞ،
ﻓﻟــﻢ ﻳﺷ ــﺎرف اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺜﺎﻠ ــﺚ ﻋﺷــﺮ اﻠﻬﺟ ــﺮي  -اﻠﺜــﺎﻤﻦ ﻋﺷ ــﺮ اﻠﻣــﻴﻼدي ﻋﻟ ــﻰ
اﻻﻧﺘﺼــﺎف إﻻ وﻫﻮﻠﻨــﺪا ﺗﻔﻗــﺪ ﻤﺮاﻜﺰﻫــﺎ اﻠﺘﺟﺎرﻳــﺔ ﻫﻨــﺎك ﺑﺎﻠﺘــﺪرﻳﺞ اﺑﺘـ ً
ـﺪاء ﻤــﻦ
اﻠﺒﺼـﺮة ،وﻤــﺮو ًرا ﺑﺒﻮﺸـﻬﺮ ،وﺑﻨــﺪر ﻋﺒـﺎس ٔواﺧﻴ ـ ًﺮا ﻓﻗـﺪوا ﻤﺮﻜــﺰﻫﻢ ٔاﻻﺧﻴـﺮ ﻓــﻲ
ﺠﺰﻳ ــﺮة ﺧـ ــﺎرج) (٦٢ﺑﻌ ــﺪ ٔان ارﺗﻛﺒ ــﻮا ٔاﻋﻣ ـ ً
ـﺎﻻ ٔاﺛـ ــﺎرت ﻏﻀ ــﺐ ﺴ ــﻛﺎن اﻠﺟﺰﻳـ ــﺮة
ﻓﺘﻣﻛﻦ ٔاﻤﻴﺮﻫﺎ ﻤﻬﻨﺎ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﻤﻦ ﻃﺮدﻫﻢ ً
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻤـﻦ اﻠﺨﻟـﻴﺞ ﻋـﺎم ١١٧٩ﻫـ/
١٧٦٥م ،وﺑﺨـ ــﺮوج اﻠﻬﻮﻠﻨـ ــﺪﻳﻴﻦ ﻤـ ــﻦ ﺗﻟـ ــﻚ اﻠﺟﺰﻳـ ــﺮة اﻧﻬـ ــﺎر ﺗﻣﺎﻤـ ـ ًـﺎ اﻠﻨﻔـ ــﻮذ
اﻠﻬﻮﻠﻨ ــﺪي ﻓ ــﻲ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ ٔواﺻـ ــﺒﺤﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ــﺎ ﻫ ــﻲ اﻠﻗ ــﻮى اﻠﻌﻈﻣ ــﻰ
اﻠﻣﻬﻴﻣﻨﺔ ﻋﻟﻰ ﻤﻨﻄﻗﺔ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ).(٦٣

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٥

دراﺳﺎت

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (١دار ﺠﺪل ﺑﻴﻦ اﻠﻣﺆرﺧﻴﻦ ﻤﻨﺬ اﻠﺨﻣﺳﻴﻨﺎت ﻤﻦ ﻫﺬا اﻠﻗﺮن ﺣﻮل اﻠﻣﺳﻣﻰ
ٔ
اﻠﺼﺤﻴﺢ ﻠﻟﺨﻟﻴﺞ ﻫﻞ ﻫﻮ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ؟ ام اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻔﺎرﺴﻲ ؟ وﻠﺘﻮﺿﻴﺢ
ٔ
ﺴﺒﺐ اﻠﻟﺒﺲ ﻧﻌﻮد ﻠﻟﻮراء ﻠﻌﻬﺪ اﻹﺴﻛﻨﺪر اﻻﻜﺒﺮ) ٣٢٣-٣٥٦ق٠م ( ﺣﻴﻨﻣﺎ
ٔ
ﻧﺟﺢ ﻘﺎﺋﺪ اﺴﻄﻮﻠﻪ ﻧﻴﺎرﺧﻮس ﻋﺎم  ٣٢٥ق٠م ﻓﻲ اﻠﻮﺻﻮل إﻠﻰ اﻠﻬﻨﺪ واﻠﻌـﻮدة
ً
إﻠﻰ اﻠﻌﺮاق ﻤﺨﺘـﺮﻘﺎ ﻤﻴﺎﻩ اﻠﺨﻟﻴﺞ وﻠﻢ ﻳﺘﻌﺮف اﻠﻗﺎﺋﺪ اﻠﺮوﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ رﺣﻟﺘﻪ ﻋﻟﻰ
ٔ
اﻠﺳﺎﺣﻞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻤﻦ اﻠﺨﻟﻴﺞ إﻧﻣﺎ ﻋﺒﺮ اﺴﻄﻮﻠﻪ اﻠﺳﻮاﺣﻞ اﻠﻔﺎرﺴﻴـﺔ ﻓﻗﻂ ﻠﺬﻠﻚ
ٔ
َ
اﻃﻟـﻖ ﻋﻟﻴﻪ ﻤﺳﻣﻰ " اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻔﺎرﺴﻲ "  ،وﻤﻊ ِﻘﺪم ﻫﺬا اﻠﻣﺳﻣﻰ ﻓﺈن ﻤﺳﻣﻰ
ٔ
اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻇﻬﺮ اﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻜـﺘﺎﺑﺎت اﻠﻣﺆرﺧﻴـﻦ اﻠﻗﺪاﻤـﻰ " ﻓﺎﻠﻣﺆرخ اﻠﺮوﻤﺎﻧﻲ
ٔ
ﺑﻟﻴﻨـﻲ )١١٣ -٦٢م ( اﻃﻟﻖ ﻋﻟﻴﻪ " اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑـﻲ "  ،وﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻛﻮن
ﻤﺳﻣﻰ اﻠﺨﻟﻴﺞ ﻤﺜﺎر ﺠﺪل وﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻠﻣﺆرﺧﻴﻦ اﻠﻣﺳﻟﻣﻴﻦ اﻠﻌﺮب و اﻠﻔﺮس
ٔ
ٔ
ﻓﻼﺑﺪ ﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﻘﻨﺎﻋﺎت ﻜﻞ ﻤﻨﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﺼﺪد او ﻋﻟﻰ اﻘﻞ ﺗﻗﺪﻳﺮ
ٔ
ﺗﺳﻣﻴﺘﻪ ﺑﺎﻠﺨﻟﻴﺞ درا ﻠﻟﺨﻼف اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ ﺑﻴﻨﻬﻣﺎ ﻋﻟﻰ اﻠﺘﺳﻣﻴﺔ،ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ
اﻠﻨﻌﻴﻣﻲ  :اﻠﺼﺮاع ﻋﻟﻰ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ) ﺑﻴﺮوت  :اﻠﻣﺮﻜﺰ اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﺟﺪﻳﺪ،
ٔ
١٩٩٢م( ص ، ١٣٣-١٣٢ﻘﺪري ﻘﻟﻌﺟﻲ ،اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،ﺑﺤﺮ اﻻﺴﺎﻃﻴﻞ
 ،ط) ٢ﺑﻴﺮوت :ﺸﺮﻜﺔ اﻠﻣﻄـﺒﻮﻋﺎت ﻠﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻠﻨـﺷﺮ١٩٩٢ ،م( ص ص.٨-٧
ٔ
) (٢ﻤﺤﻣﺪ ﺸﻴﺒﺔ اﻠﺳﺎﻠﻣﻲ ،ﻧﻬﻀﺔ اﻻﻋﻴﺎن ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﻣﺎن) ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻠﺟﻴﻞ ،
١٩٩٨م( ص ،١٠روﺑﺮت ﻻﻧﺪن ،ﻋﻣﺎن ﻤﻨﺬ  ١٨٥٦ﻤﺳﻴﺮًا وﻤﺼﻴﺮًا ،ﺗﺮﺠﻣﺔ:
ﻤﺤﻣﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ) ،ﻤﻄﺮح :اﻠﻣﻄﺒﻗﺔ اﻠﺷﺮﻓﻴﺔ ،د.ت(  ،ص، ١٤ ،١١ :
ﻤﺤﻣﺪ ﻤﺘﻮﻠﻲ  ،ﺣﻮض اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،ج) ١اﻠﻗﺎﻫﺮة  :ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻻﻧﺟﻟﻮ
اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ١٩٧٨ ،م( ص .ص ، ٢٤-٢٣ﻋﺒﺪ اﻠﻗﻮي ﻓﻬﻣﻲ ،اﻠﻗﻮاﺴﻢ
وﻧﺷﺎﻃﻬﻢ اﻠﺒﺤﺮي وﻋﻼﻘﺘﻬﻢ ﺑﺎﻠﻗﻮى اﻠﻣﺤﻟﻴﺔ واﻠﺨﺎرﺠﻴﺔ  ،ص١٧٤٧ ، ٤م-
١٨٥٣م؛ ﻧﻮال اﻠﺼﻴﺮﻓﻲ  ،اﻠﻨﻔﻮذ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ) اﻠﺮﻳﺎض :
ﻤﻄﺎﺑﻊ دار اﻠﻬﻼل ١٩٨٣ ،م ( ص  ٤٦-٤٥؛ ﻓﺆاد اﻠﻌﺎﺑﺪ  ،ﺴﻴﺎﺴﺔ
ٔ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل اﻠﻨﺼﻒ اﻻول ﻤﻦ اﻠﻗﺮن اﻠﺘﺎﺴﻊ ﻋﺷﺮ،
)اﻠﻛﻮﻳﺖ  :ذات اﻠﺳﻼﺴﻞ١٩٨١ ،م( ص.٢١
ٔ
ٔ
) (٣اﺧﻮار:ﺠﻣﻊ ﺧﻮر وﺗﻌﺪ ﻤﻦ اﺑﺮز ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺴﺎﺣﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ٔ
ﻓﻲ اﻠﻴﺎﺑﺲ ﺑﻀﻌﺔ ﻜﻴﻟﻮﻤﺘﺮات وﻳﺮﺠﻊ ﺗﻛﻮﻳﻨﻬﺎ
اﻠﺳﻨﺔ ﻤﻦ اﻠﺒﺤﺮ ﺗﺘﻮﻏﻞ
إﻠﻰ ﻋﻮاﻤﻞ ﻋﺪة ﻤﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻜﻢ اﻠﺮواﺴﺐ اﻠﻬﻮاﺋﻴﺔ واﻠﺘﻴﺎرات اﻠﺒﺤﺮﻳﺔ وﻤﻦ
ٔ
ٔ
اﻠﻌﻮاﻤﻞ ٔا ً
ﻳﻀﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﻠﻣﺪ واﻠﺟﺰر اﻠﺘﻲ ﺗﻌﺪ اوﻠﻰ ﺧﻄﻮات ﺗﻛﻮن اﻻﺧﻮار،
ﺧﺎﻠﺪ اﻠﻣـﻄﺮي ،ﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ط)٢ﺠﺪة  :اﻠﺪار اﻠﺳﻌﻮدﻳﺔ ،
١٤٢٢ﻫـ ٢٠٠١-م( ،ص.٣٦:
) (٤ﻤﺘﻮﻠﻲ ،ﺣﻮض اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،ص ،٤٠ ،٣٦ ،٢٥-٢٤اﻠﻣﻄﺮي ،ﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﻠﺨﻟﻴـﺞ ص ٤٠ ،٣٠
ٔ
) (٥ﺠﻮن ﻜﻴﻟﻲ  ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻠﺨﻟﻴﺞ ،ج ، ١ﺗﺮﺠﻣﺔ ﻤﺤﻣﺪ اﻤﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ )ﻤﺼﺮ:
ٔ
ﻤﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺳﻰ اﻠﺒﺎﺑﻟﻲ اﻠﺤﻟﺒﻲ ١٩٦٥ ،م( ص،٩٥ﺴﻣﻴﺮ اﺑﻮ ﻳﺎﺴﻴﻦ،
اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻌﻣﺎﻧﻴﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ )اﻠﺒﺼﺮة :ﻤﻄﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﺒﺼﺮة١٩٨١ ،م(
ص ص ،١٧-١٦:اﻠﻌﺎﺑﺪ  ،ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ص.٢٥:
ٔٔ
ٔ
) (٦ﻘﻟﻬﺎت :ﻳﺬﻜﺮ اﻠﺤﻣﻮي اﻧﻬﺎ " ﺗﻗﻊ ﻋﻞ ﺴﺎﺣﻞ اﻠﺒﺤﺮ إﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮﻓﺎ اﻜـﺜﺮ ﺴﻔﻦ اﻠﻬﻨﺪ
ٓ
ﻋﺎﻤﺮة اﻫﻟﺔ  ،وﻠﻴﺳﺖ ﺑﺎﻠﻗﺪﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻠﻌﻣﺎرة " وﻳﻗﻮل ﻋﻨﻬﺎ اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ
ٔ
ٔ
"ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻘﻟﻬﺎت ﻋﻞ اﻠﺳﺎﺣﻞ وﻫﻲ ﺣﺳﻨﺔ اﻻﺴﻮاق  ،وﻤﻌﻴﺷﺘﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻤﻣﺎ ﻳﺎﺗﻲ
إﻠﻴﻬﻢ ﻤﻦ اﻠﺒﺤﺮ اﻠﻬﻨﺪي " وﻘﺪ ازدﻫﺮت ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻠﻗﺮن اﻠﺳﺎدس
ٔ
اﻠﻬﺟﺮي وﻠﻛﻨﻬﺎ ﺧﺮﺑﺖ ﻋﻞ اﻳﺪي اﻠﺒﺮﺗﻐﺎل ﺣﻴﻨﻣﺎ ﻘﺎﻤﻮا ﺑﺤﻣﻟﺘﻬﻢ ﻋﻟﻰ
اﻠﻣﻨﻄﻗﺔ ،ﻳﺎﻘﻮت اﻠﺤﻣﻮي  ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان ،ج ) ٧ﺑﻴﺮوت  :دار إﺣﻴﺎء
اﻠﺘﺮاث اﻠﻌﺮﺑﻲ  ،د٠ت ( ص ٨٥؛ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻠﻟﻮاﺗﻲ ﺸﻬﺮﺗﻪ اﺑﻦ
ٔ
ﺑﻄﻮﻃﺔ ،رﺣﻟﺔ اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ اﻠﻣﺳﻣﺎة ﺗﺤﻔﺔ اﻠﻨﻈﺎر ﻓﻲ ﻏﺮاﺋﺐ اﻻﻤﺼﺎر

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

وﻤ ــﻊ ٔان ﺗﻟ ــﻚ ٔاﻻﺣ ــﺪاث ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺗﺆﻜ ــﺪ اﻠﺘﻔ ــﻮق اﻠﺒﺮﻳﻄ ــﺎﻧﻲ ﻓ ــﻲ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ
اﻠﺨﻟـ ــﻴﺞ إﻻ ٔان ﻫ ـ ــﺬا ﻻ ﻳﻌﻨـ ــﻲ ﺗﺨﻟـ ــﻲ ﻓﺮﻧﺳـ ــﺎ ﻋـ ــﻦ ﻤﻄﺎﻤﻌﻬـ ــﺎ اﻻﺴ ـ ــﺘﻌﻣﺎرﻳﺔ
واﺴﺘﺳﻼﻤﻬﺎ ﻠﻼﺣﺘﻛﺎر اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻠﺜﺮوات اﻠﺷﺮق وﻘﺪ ﺗﺘﺮﺠﻢ ﻫﺬا ٔاﻻﻤﺮ ﻓـﻲ
ٔاﻋﻗ ــﺎب اﻠﺜـ ــﻮرة اﻠﻔﺮﻧﺳـ ــﻴﺔ اﻠﺘـ ــﻲ ٔاﻧﻬـ ــﺖ اﻠﺤﻛـ ــﻢ اﻠﻣﻟﻛـ ــﻲ ووﺿـ ــﻌﺖ ٔاﺴـ ــﺎس
اﻠﺤﻛــﻢ اﻠﺟﻣﻬ ــﻮري ﻓ ــﻲ ﻓﺮﻧﺳ ــﺎ ﻋ ــﺎم ١٢٠٤ﻫـ ـ ١٧٨٩-م ﻠﻴﺒ ـ ٔـﺪا ﻤ ــﻊ اﻠﺤﻛ ــﻢ
اﻠﺟﺪﻳﺪ اﺴﺘﺌﻨﺎف اﻠﻨﺷﺎط اﻠﻔﺮﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻠﺷﺮق).(٦٨
وﺗﺼـ ــﺎﻋﺪ اﻠﺨﻄ ـ ــﺮ اﻠﻔﺮﻧﺳ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ اﻠﺨﻟ ـ ــﻴﺞ ﺑﻌ ـ ــﺪ ٔان ﻧﺟﺤ ـ ــﺖ اﻠﺤﻣﻟ ـ ــﺔ
اﻠﻔﺮﻧﺳــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻠﺳــﻴﻄﺮة ﻋﻟــﻰ ﻤﺼــﺮ ﻋــﺎم١٢١٣ﻫـ ـ١٧٩٨ /م واﻠﺘــﻲ ﻫــﺪﻓﺖ
اﻠﺤﻛﻮﻤـﺔ اﻠﻔﺮﻧﺳـﻴﺔ ﻤـﻦ اﻠﺳـﻴﻄﺮة ﻋﻟﻴﻬـﺎ اﻠﻮﺻـﻮل ﻠﻟﻬﻨـﺪ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻤﻨﻄﻗـﺔ
اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ وﻤ ــﻊ ﻇﻬ ــﻮر اﻠﻣﻄ ــﺎﻤﻊ اﻠﻔﺮﻧﺳ ــﻴﺔ ﺗﺟ ــﺎﻩ اﻠﻣﻨﻄﻗ ــﺔ ٔادرﻜ ــﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ــﺎ
ٔاﻻﻫﻣﻴـ ــﺔ اﻠﻣﺘﺰاﻳـ ــﺪة ﻠﻣﻨﻄﻗـ ــﺔ اﻠﺨﻟـ ــﻴﺞ إذ اﻋﺘﺒﺮﺗـ ــﻪ ﻤﻨ ـ ــﺬ ﺗﻟـ ــﻚ اﻠﻔﺘـ ــﺮة ٔاﺣـ ــﺪ
ٔ
اﻠﺨﻄﻮط اﻻﻤﺎﻤﻴﺔ اﻠﺮﺋﻴﺳﻴﺔ ﻠﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻤﺳﺘﻌﻣﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﻬﻨﺪ).(٦٩
ﻜﺎﻧـﺖ ﻤﻮرﻳﺷـﻮس اﻠﻗﺎﻋـﺪة اﻠﺘـﻲ ارﺗﻛـﺰت ﻋﻟﻴﻬـﺎ ﻓﺮﻧﺳـﺎ ﻓـﻲ إﺛﺒـﺎت دورﻫـﺎ
اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻤﻨﻄﻗ ــﺔ اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ وﺴـ ــﻌﺖ ﻠﺘﺤﻗﻴ ــﻖ ذﻠـ ــﻚ ﻓ ــﻲ اﻠﺘﻗـ ــﺮب ﻤـ ــﻦ
اﻠﺤﻛﻮﻤـﺔ اﻠﻌﻣﺎﻧﻴــﺔ واﻠﻔﺎرﺴــﻴﺔ وﻠﻛــﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ ﻜﺎﻧــﺖ ﺑﺎﻠﻣﺮﺻــﺎد ﻠﻟﺘﺤﺮﻜــﺎت
اﻠﻔﺮﻧﺳــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻠﻣﻨﻄﻗــﺔ ﻓﻗــﺪ ﻧﺟﺤــﺖ ﻤﻨــﺬ ﻋــﺎم ١٢٠٤ﻫ ـ١٧٩٨ /م ﻓــﻲ ﻋﻗــﺪ
ﻤﻌﺎﻫـﺪة ﻤــﻊ ﺴــﻟﻄﺎن ﻤﺳـﻗﻂ ﺗــﻨﺺ ﻋﻟــﻰ "ﻋـﺪم اﻠﺳــﻣﺎح ﻠﻟﻔﺮﻧﺳــﻴﻴﻦ ﺑﺈﻘﺎﻤــﺔ
ﻤﺮاﻜــﺰ ﺗﺟﺎرﻳــﺔ ﻠﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻋﻣــﺎن وﺗﻮاﺑﻌﻬــﺎ وﻤﻨــﻊ ﺴــﻔﻨﻬﻢ ﻤــﻦ دﺧــﻮل اﻠﻣــﻮاﻧﺊ
اﻠﻌﻣﺎﻧﻴ ــﺔ وﻓ ــﻲ ﺣﺎﻠ ــﺔ ﺣـ ــﺪوث ﺣ ــﺮب ﺑ ــﻴﻦ اﻠﻄـ ــﺮﻓﻴﻦ ﻓ ــﻲ اﻠﻣﻴ ــﺎﻩ اﻹﻘﻟﻴﻣﻴ ــﺔ
ﻠﻌﻣـﺎن ﻳﻗــﻒ اﻠﺳـﻟﻄﺎن إﻠــﻰ ﺠﺎﻧـﺐ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻠــﻰ اﻠﺳـﻣﺎح ﻠﻟﺷــﺮﻜﺔ
اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ ﺑﺈﻧﺷ ــﺎء وﻜﺎﻠــﺔ ﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺑﻨــﺪر ﻋﺒ ــﺎس ﻤــﻊ إﻘﺎﻤــﺔ ﺣﺎﻤﻴــﺔ ﻋﺳــﻛﺮﻳﺔ
ﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ").(٧٠
ٔ
وﻤـ ــﻊ ٔان ﺑﻨـ ــﻮد ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﻣﻌﺎﻫ ـ ــﺪة ﻜﺎﻧـ ــﺖ ﻓـ ــﻲ ﺻـ ــﺎﻠﺢ اﻹﻧﺟﻟﻴ ـ ــﺰ ،إﻻ ان
ﺴـﻟﻄﺎن ﻤﺳــﻗﻂ ﻜــﺎن ﻤﻀـﻄ ًﺮا ﻠﺘﻮﻘﻴﻌﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻇــﻞ ﺗﻨــﺎﻤﻲ اﻠﺘﻬﺪﻳــﺪ اﻠﺳــﻌﻮدي
ﻋﻟــﻰ ٔاﻻراﺿــﻲ اﻠﻌﻣﺎﻧﻴــﺔ ٔواﻤ ــﻞ ﺣﻛﻮﻤــﺔ ﻤﺳــﻗﻂ ﻓــﻲ اﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻟــﻰ اﻠ ــﺪﻋﻢ
اﻠﺒﺮﻳﻄــﺎﻧﻲ ﻠﻣﻮاﺠﻬــﺔ ذﻠــﻚ اﻠﺘﻬﺪﻳــﺪ) .(٧١وﺑﻐــﺾ اﻠﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﺑﻨــﻮد ﻤﻌﺎﻫ ــﺪة
١٢١٣ﻫ ـ١٧٩٨ /م وﻤﻼﺑﺳ ــﺎﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻌــﺪ ٔاول ﻤﻌﺎﻫــﺪة ﺗﻌﻗــﺪﻫﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ
ﻓ ــﻲ اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺤـ ــﺪﻳﺚ ﻤ ــﻊ دوﻠـ ــﺔ ﻋﺮﺑﻴـ ــﺔ ﻤﺳـ ــﺘﻗﻟﺔ وﻘـ ــﺪ ﺗـ ــﻢ ﺗﺟﺪﻳـ ــﺪ ﺗﻟـ ــﻚ
ٔ
اﻠﻣﻌﺎﻫﺪة وﺗﺎﻜﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٢١٥ه١٨٠٠ /م).(٧٢
ٔاﻤــﺎ ﺑﺎﻠﻨﺳــﺒﺔ ﻠﻟﺘﺳــﺮب اﻠﻔﺮﻧﺳــﻲ ﻋﺒــﺮ ﻓــﺎرس ،ﻓﻗــﺪ ﺑـ ٔـﺪا ﻤــﻊ اﻠﻌﻗــﺪ ٔاﻻول
ﻤـﻦ اﻠﻗــﺮن اﻠﺘﺎﺴـﻊ ﻋﺷــﺮ اﻠﻣـﻴﻼدي إذ ﺗﻣﻛﻨــﺖ اﻠﺤﻛﻮﻤـﺔ اﻠﻔﺮﻧﺳــﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻗــﺪ
ﻤﻌﺎﻫــﺪة ﻤــﻊ اﻠﺷــﺎﻩ اﻠﻔﺎرﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻋــﺎم١٢٢٢ﻫـ ـ١٨٠٧ /م ﺗــﻨﺺ ﻋﻟــﻰ ﻘﻄــﻊ
ﻓ ـ ــﺎرس ﻠﻌﻼﻘﺎﺗﻬـ ـ ــﺎ اﻠﺘﺟﺎرﻳ ـ ــﺔ واﻠﺳﻴﺎﺴ ـ ــﻴﺔ ﻤ ـ ــﻊ اﻹﻧﺟﻟﻴ ـ ــﺰ وإﺧـ ـ ـﺮاﺠﻬﻢ ﻤ ـ ــﻦ
ٔاراﺿــﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻠ ــﻰ ﻤﺳ ــﺎﻋﺪة اﻠﻗ ــﻮات اﻠﻔﺮﻧﺳ ــﻴﺔ إذا ﻤ ــﺎ ﺣﺎوﻠ ــﺖ ﻏ ــﺰو
اﻠﻬﻨـﺪ ﻓـﻲ ﻤﻗﺎﺑـﻞ ٔان ﺗﻗـﺪم اﻠﺤﻛﻮﻤـﺔ اﻠﻔﺮﻧﺳـﻴﺔ ﻤﺳـﺎﻋﺪات ﻠﻔـﺎرس ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴﻞ
اﺴـﺘﻌﺎدة ٔاراﺿـﻴﻬﺎ اﻠﺘــﻲ وﻘﻌـﺖ ﺗﺤــﺖ اﻻﺣـﺘﻼل اﻠﺮوﺴـﻲ ،وﻋﻟــﻰ اﻠـﺮﻏﻢ ﻤــﻦ
ﺧﻄ ــﻮرة ﺗﻟ ــﻚ اﻠﻣﻌﺎﻫـ ــﺪة اﻠﻔﺎرﺴ ــﻴﺔ ﻋﻟـ ــﻰ اﻠﻣﺼـ ــﺎﻠﺢ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ــﺔ ﻠـ ــﻴﺲ ﻓـ ــﻲ
اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ ﻓﺤﺳ ــﺐ ﺑـ ــﻞ ﻓـ ــﻲ ﻤﺳـ ــﺘﻌﻣﺮاﺗﻬﺎ اﻠﻬﻨﺪﻳ ــﺔ إﻻ ٔان ٔاﻻﺣ ــﺪاث اﻠﺪوﻠﻴـ ــﺔ
ٔاﻏﻟﻗﺖ اﻠﺒﺎب اﻠﻔﺎرﺴﻲ ٔاﻤﺎم اﻠﻔﺮﻧﺳﻴﻴﻦ وذﻠﻚ ﻓﻲ ٔاﻋﻗﺎب ﻋﻗـﺪ ﻓﺮﻧﺳـﺎ ﺻـﻟﺢ
ﺗﻟﺳﺖ) (٧٣ﻤﻊ روﺴﻴﺎ وﺗﺨﻟﻴﻬﻢ ﻋﻦ وﻋﻮدﻫﻢ ﻠﺷﺎﻩ ﻓـﺎرس ﻤﻣـﺎ ﺠﻌـﻞ ٔاﻻﺧﻴـﺮ
ﻳﺮﺗﻣــﻲ ﻤ ــﺮة ٔاﺧ ــﺮى ﻓــﻲ ٔاﺣﻀ ــﺎن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ــﺎ وﻳﻮﻘــﻊ ﻤﻌﺎﻫــﺪة ٔاوﻠﻴ ــﺔ ﻤﻌﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ
ﻋــﺎم١٢٢٤ﻫ ـُ ١٨٠٩/ﻋــﺪت اﻠﻟﺒﻨــﺔ ٔاﻻوﻠــﻰ ﻠﻣﻌﺎﻫــﺪات ﻻﺣﻗــﺔ ٔاﻜــﺪت ﻧﻔــﻮذ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ واﻻﻘﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻓﺎرس).(٧٤
وﻤــﺎ إن ﺸــﺎرف اﻠﻌﻗــﺪ ٔاﻻول ﻤــﻦ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺘﺎﺴــﻊ ﻋﺷــﺮ اﻠﻣــﻴﻼدي ﻋﻟ ــﻰ
اﻠﺮﺣﻴــﻞ ﺣﺘــﻰ ﺗﻣﻛﻨــﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺎ ﻤــﻦ اﻠــﺘﺨﻟﺺ ﻤــﻦ اﻠﺨﻄــﺮ اﻠﻔﺮﻧﺳــﻲ ،ﺑﻌــﺪ
ٔان ﺗﻣﻛﻨ ـ ــﺖ ﻋ ـ ــﺎم١٢٢٥ﻫـ ـ ـ ١٨١٠/م ﻤ ـ ــﻦ اﻠﺳـ ــﻴﻄﺮة ﻋﻟـ ـ ــﻰ ﻤﻮرﻳﺷ ـ ــﻴﻮس
اﻠﻗﺎﻋــﺪة اﻠﺮﺋﻴﺳــﻴﺔ ﻠﻟﻔﺮﻧﺳــﻴﻴﻦ ﻓــﻲ اﻠﻣﺤــﻴﻂ اﻠﻬﻨــﺪي ،وﻓــﻲ ٔاﻋﻗــﺎب ﻫﺰﻳﻣــﺔ

ﻓﺮﻧﺳﺎ ﻋﺎم١٢٣٠ﻫـ١٨١٤ /م ﺗﻨﺎزﻠﺖ ﻋـﻦ ﻤﻮرﻳﺷـﻴﻮس ﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ ﺑﻣﻗﺘﻀـﻰ
ﺻﻟﺢ ﺑﺎرﻳﺲ ،وﺑﺬﻠﻚ ﻧﺟﺤﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓـﻲ اﻠﺤـﺪ ﻤـﻦ اﻠﻨﺷـﺎط اﻠﻔﺮﻧﺳـﻲ ﻓـﻲ
اﻠﻣﻴ ـ ــﺎﻩ اﻠﺷـ ـ ــﺮﻘﻴﺔ وﺗﻣﻛﻨ ـ ــﺖ ﻤ ـ ــﻦ اﻹﻧﻔـ ـ ـﺮاد ﺑﺎﻠﻣﻨﻄﻗ ـ ــﺔ وﺗﺷ ـ ــﺪﻳﺪ ﻘﺒﻀـ ـ ــﺘﻬﺎ
ﻋﻟﻴﻬﺎ).(٧٥

 ن ا ر
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دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

وﻋﺟﺎﺋﺐ اﻻﺴﻔﺎر  ،ﺗﺤﻗﻴﻖ :ﻋﻟﻲ اﻠﻛـﺘﺎﻧﻲ ،ج ) ١ﺑﻴﺮوت  :ﻤﺆﺴﺳﺔ اﻠﺮﺴﺎﻠﺔ ،
ط١٩٧٩ ، ٢م( ص٠ ٢٩٦رﻋﺒﺪاﻠﺮﺣﻣﻦ اﻠﻌﺎﻧﻲ  ،ﻋﻣﺎن ﻓﻲ اﻠﻌﺼﻮر
ٔ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻻوﻠﻰ ) ﺑﻴﺮوت  :ﺸﺮﻜﺔ اﻠﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻠﻟﺘﻮزﻳﻊ ٢٠٠١ ،م ( ص.٦٢
) (٧ﺻﺤﺎر :ﺗﻗﻊ ﻋﻟﻰ ﺧﻟﻴﺞ ﻋﻣﺎن وﻜﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر اﻹﺴﻼم ﻤﺮﻜﺰا ﺗﺟﺎرﻳﺎ ﻤﻬﻣﺎ
ٔ
وﺗﻌﺪ اﻠﻴﻮم ﻤﻦ اﻫﻢ اﻠﻣﺪن اﻠﻌﻣﺎﻧﻴﺔ  ،اﻠﻌﺎﻧﻲ  ،ﻋﻣﺎن ﻓﻲ اﻠﻌﺼﻮر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ،ص.٥٨
) (٨ﺧﻮرﻓﻛﺎن  :ﺗﻗﻊ ﻓﻲ وﺴﻂ ﺴﺎﺣﻞ اﻠﺷﻣﻴﻟﻴﺔ ﻋﻟﻰ ﺑﻌﺪ  ٣٣ﻤﻴﻼ ﺸﻣﺎل ﺧﻮرﻜﻟﺒﺎ
و٢٠ﻤﻴﻼ ﺠﻨﻮب اﻠﺟﻨﻮب اﻠﺷﺮﻘﻲ ﻤﻦ دﺑﺎ ،ﺠﻲ٠ﺠﻲ ﻠﻮرﻳﻣﺮ  ،دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ
اﻠﻗﺳﻢ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻲ  ،ج )٤اﻠﺪوﺣﺔ  :دار اﻠﻌﻟﻮم ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ  ،د٠ت (ج ، ٤ص
.٢١٧٠
ٔ
) (٩ﻫﺮﻤﺰ ﺑﻀﻢ اوﻠﻪ وﺴﻛﻮن ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﺒﺤﺮ وﻠﻬﺎ ﺧﻮر وﻫﻲ ﻋﻟﻰ ﻤﻗﺮﺑﺔ
ٔ ٔ
ٔ
ﻤﻦ ﺑﺮﻓﺎرس واﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮﻓﺎ اﻠﻣﺮاﻜﺐ ،واﻫﻟﻬﺎ اﺧﻼط ﻤﻦ اﻠﻨﺎس ووﺻﻔﻬﺎ اﻠﺤﻣ ﻴﺮي
ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﺳﻨﺔ ﻜـﺜﻴﺮة اﻠﻣﻴﺎﻩ وﺑﻬﺎ اﺴﻮاق وﺗﺟﺎرات  ،واﺴﻣﻬﺎ ﻤﻦ اﺴﻣﺎء
اﻠﻌﺟﻢ ،اﻠﺤﻣﻮي ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان ،ج ، ٨ص ٤٧٦؛ ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺤﻣﻴﺮي،
ٔ
اﻠﺮوض اﻠﻣﻌﻄﺎر ﻓﻲ ﺧﺒﺮ اﻻﻘﻄﺎر ،ﺣﻗﻗﻪ :إﺣﺳﺎن ﻋﺒﺎس ) ﺑﻴﺮوت  :دار اﻠﻗﻟﻢ
١٩٧٥ ،م ( ص .٥٩٥
(10)S.B Miles, The Countries And Tribes Of Persian Gulf,
(London ; Harrison And Sons,1919) P146-150,
ٔ
اﻠﺳﺎﻠﻣﻲ ،ﻧﻬﻀﺔ اﻻﻋﻴﺎن ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﻣﺎن ص ،١١:ﻜﻴﻟﻲ  ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻠﺨﻟﻴﺞ ،
ج ، ١ص١٧؛ اﻠﺼﻴﺮﻓﻲ  ،اﻠﻨﻔﻮذ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص ١٢٤-١١٨؛
ﺑﺪر اﻠﺪﻳﻦ اﻠﺨﺼﻮﺻﻲ ،دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﺤﺪﻳﺚ واﻠﻣﻌﺎﺻﺮ،
ج ،١ط) ،٢اﻠﻛﻮﻳﺖ :ذات اﻠﺳﻼﺴﻞ ١٩٨٤ ،م( ص ١٦:؛ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ٔ
ﺧﻮري ،اﺣﻣﺪ اﻠﺘﺪﻤﺮي :ﺴﻟﻄﻨﺔ ﻫﺮﻤﺰ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻣﺳﺘﻗﻟﺔ رﻜﺎﺋﺰﻫﺎ’ﺣﻮزﺗﻬﺎ
ٔ
ٔ
’ﺴﻛـﺎﻧﻪ’ اﻘﺘﺼﺎدﻫﺎ’ﻫﻴﻣـﻨﺘﻬﺎ ،ج ) ٢راس اﻠﺨﻴﻣﺔ :ﻤﻄﺒﻌﺔ راس اﻠﺨﻴﻣﺔ
اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ ١٩٩٩ ،م ( ص .١٧٢-١٧٠
ٔ
ٔ
ٔ
)(١١ﺻﻟﻢ اﻠﺷﻲ ﻘﻄﻌﻪ ﻤﻦ اﺻﻟﻪ ،وﻘﻴﻞ :اﻠﺼﻟﻢ ﻘﻄﻊ اﻻذن واﻻﻧﻒ ﻤﻦ
ٔ
ٔ
اﺻﻟﻬﻣﺎ ،اﺑﻰ اﻠﻔﻀﻞ ﺠﻣﺎل اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻤﻨﻈﻮر  ،ﻠﺳﺎن اﻠﻌﺮب ،
ج) ١٢ﺑﻴﺮوت  :دار ﺻﺎدر  ،د٠ت ( ص.٣٤٠
) (١٢اﻠﺼﻴﺮﻓﻲ  ،اﻠﻨﻔﻮذ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ  ،ص  ١٢٤-١٢٢؛ ﻘﻟﻌﺟﻲ،
ٔ
اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﺑﺤﺮ اﻻﺴﺎﻃﻴﻞ  ،ص٣٦٥؛ ﺻﺎﻠﺢ اﻠﻌﺎﺑﺪ  ،اﻠﺼﺮاع اﻠﻌﻣﺎﻧﻲ
ٔ
اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻠﺷﺮق اﻻﻓﺮﻳﻗﻲ ﺧﻼل اﻠﻗﺮن اﻠﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺮ ،ج) ٢ﻤﺮﻜﺰ
ٔ
ٔ
اﻠﺪراﺴﺎت واﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ اﻠﺪﻳﻮان اﻻﻤﻴﺮي ﺑﺮاس اﻠﺨﻴﻣﺔ١٩٨٧ ، ،م(
ص.١٢٦:
) (١٣اﻠﺼﻴﺮﻓﻲ  ،اﻠﻨﻔﻮذ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ  ،ص.١٨٩-١٨٨
ٔ
ٔ
ٔ
) (١٤ﻳﺮﺠﻊ ﻧﺳﺒﻬﻢ إﻠﻰ اﻻزد ﻤﻦ اﺻﻞ ﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ،وﻫﻢ اول ﻤﻦ اﺴﺘﻮﻃﻦ ﻋﻣﺎن
ﻤﻦ اﻠﻴﻣﻦ  ،ﺣﻣﻴﺪ ﺑﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ رزﻳﻖ ،اﻠﻔﺘﺢ اﻠﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺴﻴﺮة
اﻠﺳﺎدةاﻠﺒﻮﺴﻌﻴﺪﻳﻴﻦ  ،ط) ٧ﺻﺤﺎر:اﻠﻔﺮدوس ١٤٢٢ ،ﻫـ  ،(٢٠٠١-ص:
ٔ
ٔ
 ٢٢٩؛ﺴﺎﻠﻢ اﻠﺳﻴﺎﺑﻲ ،إﺴﻌﺎف اﻻﻋﻴﺎن ﻓﻲ إﻧﺳﺎب اﻫﻞ
ﻋﻣﺎن)،ﺑﻴﺮوت،اﻠﻣﻛـﺘﺐ اﻹﺴﻼﻤﻲ١٣٨٤ ،ﻫـ (،ص٩٧ :؛ وﻧﺪل ﻓﻴﻟﺒﺲ
،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻣﺎن ،ﺗﺮﺠﻣﺔ :ﻤﺤﻣﺪ اﻤﻴﻦ ﻋﺒﺪﷲ،ط)٢ﻋﻣﺎن  :وزارة اﻠﺘﺮاث
اﻠﻗﻮﻤﻲ واﻠﺜﻗﺎﻓﺔ١٩٨٣ ،م( ص.٥٧
ٔ
ٔ
) (١٥ﻧﺰوى ﻤﻦ اﻫﻢ اﻠﻣﺪن اﻠﺪاﺧﻟﻴﺔ ﺗﻗﻊ ﻓﻲ اﻠﺳﻄﺢ اﻠﺟﻨﻮﺑﻲ ﻠﻟﺟﺒﻞ اﻻﺧﻀﺮ
ٔ
وﺗﻌﺪ اﻜﺒﺮ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻠﻗﻄﺮ اﻠﻌﻣﺎﻧﻲ وﻫﻲ ﻤﻗﺳﻣﺔ إﻠﻰ ﻘﺳﻣﻴﻦ ﻋﻼﻳﺔ وﺴﻔﺎﻠﺔ،
وﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻠﺤﻣﻮي " ﻧﺰوي ﺠﺒﻞ ﺑﻌﻣﺎن ،ﻋﻨﺪﻩ ﻘﺮى ﻜﺒﺎر ﻳﺳﻣﻰ ﻤﺟﻣﻮﻋﻬﺎ
ﺑﻬﺬا اﻻﺴﻢ " ،اﻠﺤﻣﻮي ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان  ،ج  ، ٤ص  ،٣٨٤ﻠﻮرﻳﻣﺮ ،
دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻲ  ،ج ،٥ص١٧٣٤-١٧٣٣؛ اﻠﻌﺎﻧﻲ  ،ﻋﻣﺎن ﻓﻲ
اﻠﻌﺼﻮر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ص.٦٤ :
)(١٦ﺴﻣﺎﻳﻞ  :اﺣﺪى اﻠﻣﺪن اﻠﻬﺎﻤﺔ اﻠﻮاﻘﻌﺔ ﻓﻲ وادي ﺴﻣﺎﻳﻞ اﻠﺬي ﻳﺒﻟﻎ ﻃﻮﻠﻪ
ٔ
اﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﻤﺎﺋﺔ ﻤﻴﻞ  ،وﺗﻌﺪ ﺴﻣﺎﻳﻞ اﻠﺷﺮﻳﺎن اﻠﺮﺋﻴﺳﻲ ﻠﻟﺘﺟﺎرة ﺑﻴﻦ ﻤﺳﻗﻂ
واﻠﻣﻨﻄﻗﺔ اﻠﺪاﺧﻟﻴﺔ  ،ﺑﻲ ﺴﻲ ﻤﺎﻳﻟﺰ  ،اﻠﺨﻟﻴﺞ ﺑﻟﺪاﻧﻪ وﻘﺒﺎﺋﻟﻪ ،ﺗﺮﺠﻣﺔ  :ﻤﺤﻣﺪ

ٔ
اﻤﻴﻦ ﻋﺒﺪﷲ  )،ﺴﻟﻄﻨﺔ ﻋﻣﺎن  ،وزارة اﻠﺘﺮاث اﻠﻗﻮﻤﻲ واﻠﺜﻗﺎﻓﺔ ١٩٨٢ ،م (
ص.٣٠٨
)(١٧ﻋﺒﺪﷲ اﻠﺼﺤﺎري ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻣﺎن ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻣﻟﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻠﻟﺪراﺴﺎت واﻠﺒﺤﻮث
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ب  ،٢٤٧١٤-٢٤٧١٢ﻧﺳﺨﺔ ﻤﺼﻮرة ﻤﻦ اﻻﺻﻞ اﻠﻣﺤﻔﻮظ ﻓﻲ
ٔ
اﻠﻣﺟﻣﻮﻋﺎت اﻠﺷﺮﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﻛـﺘﺒﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ  ،ص ١١٤ب١١٥-ب ١١٧ ،ا
ٔ
؛ ﻤﺟﻬﻮل ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻫﻞ ﻋﻣﺎن ،ﺗﺤﻗﻴﻖ ﺴﻌﻴﺪ ﻋﺎﺸﻮر ) ،ﻋﻣﺎن  ،وزارة اﻠﺘﺮاث
اﻠﻗﻮﻤﻲ ١٩٨٠ ،م( ص ١٣٠- ١٢٦ :؛ ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﻋﻮض ،دراﺴﺎت ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﺤﺪﻳﺚ ،ج  ) ٢ﺑﻴﺮوت  :دار اﻠﺟﻴﻞ ١٩٩١ ،م (
ص ٦٤؛ ﻤﺼﻄﻔﻰ ﻋﻗﻴﻞ :اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ١٦٢٢م-
١٧٦٣م  ،ط ) ٢اﻠﺪوﺣﺔ  :اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ ١٩٩١ ،م (
ص .١١٢-١١٠
)(١٨ﺠﻟﻔﺎر :ﻳﻄﻟﻖ ﻋﻟﻴﻬﺎ اﻠﺤﻣﻮي ُﺠ ّﺮﻓﺎر وﻫﻲ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ ﻋﻣﺎن ،ﻘﺎﻤﺖ ﻋﻟﻰ
ٔ
اﻧﻗﺎﺿﻬﺎ ﻤﺪﻳﻨﺔ راس اﻠﺨﻴﻣﺔ اﻠﺤﻣﻮي ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان ،ج ، ٢ص ٤٩ :؛
ٔ
ﺴﺎﻠﻢ اﻠﺳﻴﺎﺑﻲ  ،اﻳﻀﺎح اﻠﻣﻌﺎﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻗﻮاﺴﻢ ،ﻤﺮاﺠﻌﺔ :اﺣﻣﺪ اﻠﺘﺪﻤﺮي
) دﻤﺷﻖ  :اﻠﻣﻄﺒﻌﺔ اﻠﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ١٩٧٦ ،م ( ص٠ ١٩
) (١٩ﺻﻮر :ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺴﺎﺣﻟﻴﺔ ﺑﺎﻠﻗﺮب ﻤﻦ ﻘﻟﻬﺎت ﺗﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﻤﺪﺧﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ وﺑﻬﺎ ﺗﺒﻨﻰ
ٔ
اﻠﺳﻔﻦ؛ اﻠﺤﻣﻴﺮي ،اﻠﺮوض اﻠﻣﻌﻄﺎر ﻓﻲ ﺧﺒﺮ اﻻﻘﻄﺎر ،ص  ٣٦٩؛ اﻠﻌﺎﻧﻲ،
ﻋﻣﺎن ﻓﻲ اﻠﻌﺼﻮر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ص .٦٢
ٔ
ٔ
) (٢٠اﻠﺼﺤﺎري ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻣﺎن ،ص١٢٧ا ؛ ﻤﺟﻬﻮل ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻫﻞ ﻋﻣﺎن ،
ص ١٤٥؛ ﺻﻼح اﻠﻌﻗﺎد ،اﻠﺘﻴﺎرات اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ )اﻠﻗﺎﻫﺮة
ٔ
:ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻻﻧﺟﻟﻮ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ١٩٩١،م( ص ٤٥؛ ﻋﻗﻴﻞ ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ
اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص  ١١٤-١١٣؛ اﻠﻌﺎﺑﺪ ،اﻠﺼﺮاع اﻠﻌﻣﺎﻧﻲ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻠﺷﺮق
ٔ
اﻻﻓﺮﻳﻗﻲ ،ص.١٢٧
)(٢١ﻋﻗﻴﻞ ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص ١٢٠-١١٨؛ ﻋﻮض ،دراﺴﺎت ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ج ،٢ص٦٤:؛ اﻠﻌﺎﺑﺪ ،اﻠﺼﺮاع اﻠﻌﻣﺎﻧﻲ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ،
ص.١٣٠ -١٢٨
ٔ
ٔ
) (٢٢اﻠﺼﺤﺎري ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻣﺎن  ،ص ١٢٧ا ؛ ﻤﺟﻬﻮل ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻫﻞ ﻋﻣﺎن ،ص
 ١٤٥؛ ﻓﻬﻣﻲ  ،اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﻧﺷﺎﻃﻬﻢ اﻠﺒﺤﺮي ،ص ٢٣ :؛ اﻠﻌﺎﺑﺪ  ،اﻠﺼﺮاع
اﻠﻌﻣﺎﻧﻲ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ ،ص١٣٠؛ ﻋﻮض ،دراﺴﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ،
ج ،٢ص.٦٥ :
ٔ
) (٢٣ﻤﺟﻬﻮل ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻫﻞ ﻋﻣﺎن ،ص .١٤٥
Belgrave ; The Pirate Coast , ( Lebanon ; Beirut Lidrairie Dulidan
, 1972 ),P15
ﻓﻬﻣﻲ ،اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﻧﺷﺎﻃﻬﻢ اﻠﺒﺤﺮي ،ص ٢٣ :؛ اﻠﻌﺎﺑﺪ  ،اﻠﺼﺮاع اﻠﻌﻣﺎﻧﻲ
اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ ،ص.١٣٢
ٔ
) (٢٤ﻜﻟﻮة ﺑﺎﻠﻛﺳﺮ ﺛﻢ اﻠﻔﺘﺢ ﻤﻮﺿﻊ ﺑﺎرض اﻠﺰﻧﺞ ،ﻳﻗﺎل إن ﺑﻨﺎءﻫﺎ ﻜﺎن ﻋﻟﻰ ﻳﺪ
ٔ ٔ
اﺣﺪ اﺑﻨﺎء ﻤﻟﻮك ﺸﻴﺮاز وﻳﺪﻋﻰ ﻋﻟﻰ وﻜﺎن ذﻠﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٠٠ﻫـ ،وﻳﻗﺎل إن
ٔ
ٔ
ﻋﻟﻲ ﻠﻢ ﻳﻄﺐ ﻠﻪ اﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻼدﻩ ﻤﻊ اﺧﻮﺗﻪ ﻻﻧﻪ ﻜﺎن اﺑﻦ ﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻐﺎدر إﻠﻰ
ٔ
ﺸﺮق إﻓﺮﻳﻗﻴﺎ واﺸﺘﺮى ارﺿﻬﺎ وﺑﻨﻰ ﻋﻟﻴﻬﺎ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ ،اﻠﺤﻣﻮي ،ﻤﻌﺟﻢ اﻠﺒﻟﺪان،
ج ،٧ص  ١٥١؛ ﺠﻣﺎل زﻜﺮﻳﺎ ﻘﺎﺴﻢ ،دوﻠﺔ ﺑﻮﺴﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن وﺸﺮق
اﻓﺮﻳﻗﻴﺎ١٨٦١-١٧٤١م ) ،اﻠﻗﺎﻫﺮة :ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻗﺎﻫﺮة اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ ١٩٦٧ ،م( ص:
.١٦
) (٢٥ﻜﻴﻟﻲ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻠﺨﻟﻴﺞ ،ج  ،١ص ،١٨ :ﻓﻴﻟﻴﺒﺲ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻣﺎن ،ص
٦٤؛ ﻓﺎﻠﺢ ﺣﻨﻈﻞ ،اﻠﻌﺮب واﻠﺒﺮﺗﻐﺎل ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ٧١١م ١٧٢٠ -م )
ٔاﺑﻮﻇﺒﻲ  :ﻤﻨﺷﻮرات اﻠﻣﺟﻣﻊ اﻠﺜﻗﺎﻓﻲ ١٩٩٧ ،م ( ص  ٥٢٤-٥٢٣؛ ﻃﺎرق
اﻠﺤﻣﺪاﻧﻲ ،ﻤﻗﺎوﻤﺔ اﻠﻌﻣﺎﻧﻴﻴﻦ ﻠﻟﺤﻣﻼت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ ١٧٣٧م-
١٧٤٤م) ،ﻤﺟﻟﺔ دراﺴﺎت اﻠﺨﻟﻴﺞ واﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،ع ، ٣٧س، ١٠
١٩٨٢م (  ،ص.١١٢
ٔ
ٔ
) (٢٦اﻠﺼﺤﺎري ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻣﺎن ،ص١٢٧ :ا  ،ﻤﺟﻬﻮل  ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻫﻞ ﻋﻣﺎن  ،ص
ٔ
 ، ١٤٦اﺣﻣﺪ اﻠﺒﻮرﻳﻨﻲ  ،اﻹﻤﺎرات اﻠﺳﺒﻊ ﻋﻟﻰ اﻠﺳﺎﺣﻞ اﻻﺧﻀﺮ  ) ،ﺑﻴﺮوت
:دار اﻠﺤﻛﻣﺔ ١٩٥٧،م( ص. ١٢٥ :

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٧

دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ٔ
ٔ
ٔ
) (٢٧اﻠﺼﺤﺎري ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻣﺎن  ،ص١٢٧ :ا –١٢٨ا ؛ ﻤﺟﻬﻮل ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻫﻞ
ﻋﻣﺎن  ،ص.١٤٧
ٔ
ٔ
) (٢٨اﻠﺼﺤﺎري ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻣﺎن ،ص ١٢٨ا ؛ ﻤﺟﻬﻮل ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻫﻞ ﻋﻣﺎن ،ص :
 ١٤٨-١٤٧؛ ﻋﻮض ،دراﺴﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ج ،٢ص ٦٦ :؛
ﺣﻨﻈﻞ ،اﻠﻌﺮب واﻠﺒﺮﺗﻐﺎل ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ  ،ص  ، ٥٢٥اﻠﺤﻣﺪاﻧﻲ  ،ﻤﻗﺎوﻤﺔ
اﻠﻌﻣﺎﻧﻴﻴﻦ ﻠﻟﺤﻣﻼت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ ،ص.١١٣
) (٢٩ﻻﻧﺪن ،ﻋﻣﺎن ،ص  ٥١-٥٠؛ اﻠﺤﻣﺪاﻧﻲ ،ﻤﻗﺎوﻤﺔ اﻠﻌﻣﺎﻧﻴﻴﻦ ﻠﻟﺤﻣﻼت
اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ  ،ص.١١٣-١١٢
) (٣٠زﻜﺮﻳﺎ ،دوﻠﺔ اﻠﺒﻮﺴﻌﻴﺪ ،ص  ١٩؛ اﻠﻌﺎﺑﺪ ،اﻠﺼﺮاع اﻠﻌﻣﺎﻧﻲ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ ،ص
.١٢٧-١٢٦
) (٣١اﻠﻌﺎﺑﺪ ،دور اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص ،٤٠ :ﻻﻧﺪن ،ﻋﻣﺎن ،ص ٥٠ :؛
ﻋﻗﻴﻞ ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص .٨٢-٨٠، ٤٧ -٤٦
) (٣٢ﻋﻗﻴﻞ ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص ٤٦؛ اﻠﻌﺎﺑﺪ ،اﻠﺼﺮاع اﻠﻌﻣﺎﻧﻲ
اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ ،ص ١٢٦؛ ﻓﻬﻣﻲ ،اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﻧﺷﺎﻃﻬﻢ اﻠﺒﺤﺮي ،ص .٢٣
) (٣٣ﻻﻧﺪن ،ﻋﻣﺎن ،ص ٥٠ :؛ ﻜﻴﻟﻲ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻠﺨﻟﻴﺞ ،ج ١٨ ،١؛ اﻠﻌﺎﺑﺪ،
دور اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص ٤٠؛ ﻧﻌﻴﺳﺔ ،اﻠﺒﺤﺮﻳﺔ اﻠﻌﻣﺎﻧﻴﺔ ،ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ
ٔ
ﻤﻦ اﻻﺴﺎﺗﺬة اﻠﺟﺎﻤﻌﻴﻴﻦ :اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ دراﺴﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ )
ٔ
دﻤﺷﻖ :دار اﻻﺑﺟﺪﻳﺔ١٩٩٣ ،م ( ص .١١٦-١١٥
) (٣٤ﻘﺎﺴﻢ ،دوﻠﺔ اﻠﺒﻮﺴﻌﻴﺪ ،ص٢٥ :؛ اﻠﻌﺎﺑﺪ ،اﻠﺼﺮاع اﻠﻌﻣﺎﻧﻲ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ ،ص
 ١٢٦؛ ﻋﻗﻴﻞ ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص .٤٦
) (٣٥ﻓﻬﻣﻲ ،اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﻧﺷﺎﻃﻬﻢ اﻠﺒﺤﺮي ،ص.٢٤ :
ٔ
ٔ
) (٣٦اﺣﻣﺪ اﺑﻮ ﺣﺎﻜﻣﺔ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺸﺮﻘﻲ اﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ) ،ﺑﻴﺮوت  :دار ﻤﻛـﺘﺒﺔ
اﻠﺤﻴﺎة  (١٩٦٥ ،ص ٥٣ :؛ اﻠﻌﺎﺑﺪ ،دور اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص  ٥٣؛
ﻋﻗﻴﻞ ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ  ،ص .١٨٧
) (٣٧ﻫﻴﻔﺎء اﻠﺮﺑﻴﻌﻲ ،ﻏﺰاة ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻐﺰو اﻠﻬﻮﻠﻨﺪي ﻠﻟﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ واﻠﻣﻗﺎوﻤﺔ
اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻠﻣﻮﺻﻞ :دار اﻠﻛـﺘﺐ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ(١٩٨٩ ،م ،ص ٢٢-٢١:؛
ﻋﻗﻴﻞ ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ  ،ص.١٤٥-١٤٤
) (٣٨ﻠﻮرﻳﻣﺮ ،دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ج ، ١ص ،١٦:اﻠﺮﺑﻴﻌﻲ ،ﻏﺰاة ﻓﻲ
اﻠﺨﻟﻴﺞ ص ،٢٤-٢٣:ﻤﺤﻣﺪ اﻠﻌﻴﺪروس ،ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺸﺮﻜـﺘﻲ اﻠﻬﻨﺪ اﻠﺷﺮﻘﻴﺔ
اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳﺔ واﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ١٦٤٥-١٦٢٣م )ﻤﺟﻟﺔ دراﺴﺎت
اﻠﺨﻟﻴﺞ واﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ع ،٨٠س (٢١،١٩٩٦ص.١٦٠:
) (٣٩اﻠﺨﺼﻮﺻﻲ ،دارﺴﺎت ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ص٣٦؛ اﻠﺮﺑﻴﻌﻲ ،ﻏﺰاة ﻓﻲ
ٔ
اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص٢٦؛ اﻤﻴﻦ ﺴﻌﻴﺪ ،اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ وﻧﻬﻀﺘﻪ
اﻠﺤﺪﻳﺜﺔ) ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﻌﺮﺑﻲ ،د.ت (ص٣٤:
) (٤٠ارﻧﻮﻠﺪ وﻳﻟﺳﻮن ،اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﺗﺮﺠﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎدر ﻳﻮﺴﻒ )اﻠﻛﻮﻳﺖ:
ﻤﺆﺴﺳﺔ ﻤﻬﻨﺪ اﻠﻣﺮزوق ،د.ت( ص  ،٢٧٢-٢٧١اﻠﺮﺑﻴﻌﻲ ،ﻏﺰاة ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ،
ص.٢٩:
)(٤١اﻠﻌﻴﺪروس ،ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺸﺮﻜـﺘﻲ اﻠﻬﻨﺪ اﻠﺷﺮﻘﻴﺔ واﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ص.١٦٣-١٦٢
Donald Hawley, The Trucial States,(London,Unwin Brothers
Limited, 1970), P76.
ﻤﺤﻣﻮد اﻠﺪاود  ،اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ واﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﺪوﻠﻴﺔ  ،ج ) ١اﻠﻗﺎﻫﺮة  :دار
اﻠﻣﻌﺮﻓﺔ  ،د٠ت ( ص .١٧
(42) Miles, Countries And Tribes, P210 ; Hawley, The Trucial
States , P76.
اﻠﻌﺎﺑﺪ ،دور اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص.٢٨-٢٧ :
) (٤٣اﺻﻔﻬﺎن :ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻗﻊ ﺑﻮﺴﻂ إﻳﺮان ،اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻠﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎس اﻠﺼﻔﻮي ﻋﺎﺻﻣﺔ
ﻠﺤﻛﻣﻪ  ،ﺸﻔﻴﻖ ﻏﺮﺑﺎل ،اﻠﻣﻮﺴﻮﻋﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻣﻴﺳﺮة  ،ج )١ﺑﻴﺮوت  :دار
اﻠﺟﻴﻞ ١٤١٦،ﻫـ١٩٩٥ -م ( ص .١٦٨
ٔ
) (٤٤ﺠﺰﻳﺮة ﻘﺷﻢ :ﺗﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﻗﺎﺑﻞ اﻠﺳﺎﺣﻞ اﻠﻔﺎرﺴﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،وﻘﺪ اﻃﻟﻖ
ٔ
ﻋﻟﻴﻪ اﺴﻣﺎء ﻋﺪﻳﺪة ﻤﻨﻬﺎ ﻻﻓﺖ وﺠﺰﻳﺮة اﺑﻦ ﻜﺎوان وﺠﺰﻳﺮة ﺑﺮﺧﺖُ .ﻳﻨﻈﺮ:
اﻠﺨﻮري ،اﻠﺘﺪﻤﺮي  ،ﺴﻟﻄﻨﺔ ﻫﺮﻤﺰ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج ، ٢ص .٣٤

ﻓﺎﻃﻣﺔ اﻠﺼﺎﻳﻎ ،اﻹﻤﺎرات اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻣﺘﺤﺪة )اﻠﻌﻴﻦ  :دار اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﺟﺎﻤﻌﻲ ،
٢٠٠٠م ( ،ص.٣٧:
) (٤٥ﻧﺺ اﻠﻣﺮﺴﻮم اﻠﻣﻟﻛﻲ اﻠﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﻋﺎم ١٦٠٠م ﻋﻟﻰ ﻤﻨﺢ اﻠﺷﺮﻜﺔ ﺣﺮﻳﺔ
اﻠﺘﺟﺎرة واﻻﺣﺘﻛﺎر ﻓﻲ اﻠﻬﻨﺪ واﻠﻣﻨﺎﻃﻖ اﻠﻣﺟﺎورة اﻠﺘﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻣﻨﻬﺎ ﻤﻨﻄﻗﺔ
ٔ
اﻠﺨﻟﻴﺞ  ،ﻜﻣﺎ ﺣﻈﺮ اﻠﻣﺮﺴﻮم ﻤﻨﺢ اي اﻤﺘﻴﺎز ﻓﻲ اﻠﺷﺮق إﻻﺑﻣﻮاﻓﻗﺔ اﻠﺷﺮﻜﺔ،
وﻓﻲ ﻋﺎم ١٦٦١م ﻧﺟﺤﺖ اﻠﺷﺮﻜﺔ ﻓﻲ اﻠﺤﺼﻮل ﻋﻟﻰ اﻤﺘﻴﺎزات ﺠﺪﻳﺪة ﻤﻦ
ٓ
اﻠﺤﻛﻮﻤﺔ اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻗﺪ ﺻﺪر ﻤﺮﺴﻮم اﺧﺮ ﻤﻨﺢ اﻠﺷﺮﻜﺔ ﺣﻖ إﻋﻼن اﻠﺤﺮب
وﻋﻗﺪ اﻠﺼﻟﺢ ﻤﻊ ﺣﻛﺎم اﻠﺷﺮق ﻏﻴﺮ اﻠﻣﺳﻴﺤﻴﻦ ﺑﺎﺴﻢ اﻠﺘﺎج اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وﺗﺟﻬﻴﺰ
اﻠﺟﻴﻮش وإﻘﺎﻤﺔ اﻠﻣﺳﺘﻌﻣﺮات،ﻋﻮض ،دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ  ،ج،١
ص،١٣٣ص١٦٧ ،-١٦٦ﻤﺼﻄﻔﯩﺎﻠﻨﺟﺎر ،ﺸﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨﺪ اﻠﺷﺮﻘﻴﺔ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ
ٔ
واﺑﺮز ﺴﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ) ،ﻤﺟﻟﺔ دراﺴﺎت اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ،
ع،١٥س١٣٩٨ -١٩٧٨ ، ٤ﻫـ( ص.١٠٢
ٔ
) (٤٦اﻠﻨﺟﺎر ،ﺸﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨﺪ اﻠﺷﺮﻘﻴﺔ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ واﺑﺮز ﺴﻣﺎﺗﻬﺎ ،ص،١٠٥-١٠٢
ﻠﻮرﻳﻣﺮ ،دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ج ،١ص.١٧
) (٤٧ﻠﻮرﻳﻣﺮ ،دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ج ، ١ص، ،٢٠-١٧اﻠﻌﻗﺎد :اﻠﺘﻴﺎرات اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ،
ص ٦؛ ﻋﻗﻴﻞ  ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ  ،ص  ١٣٢؛ اﻠﺼﺎﻳﻎ ،
اﻹﻤﺎرات اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻣﺘﺤﺪة ،ص.٤٠
ً
ٔ
) (٤٨ﺠﺎﺴﻚ :ﺗﻗﻊ ﻋﻟﻰ راس ﻓﻲ داﺧﻞ اﻠﺒﺤﺮ ﻋﻟﻰ ﺑﻌﺪ ١٤٠ﻤﻴﻼ ﺠﻨﻮب ﺸﺮﻘﻲ
ً
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و١٤٥ﻤﻴﻼ ﺸﻣﺎل ﺸﺮﻘﻲ ﻤﺳﻗﻂ ،ﻠﻮرﻳﻣﺮ :دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻲ
 ،ج ، ٣ص .١١٣٠
) (٤٩اﻠﻨﺟﺎر ،ﺸﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨﺪ اﻠﺷﺮﻘﻴﺔ ،ص.١٠٣-١٠٢
Miles, The Countries and Tribes, P185 .
اﻠﻌﻗﺎد ،اﻠﺘﻴﺎرات اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ،ص٢١؛ ﻋﻗﻴﻞ  ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،
ص ١٣٢؛ اﻠﺨﺼﻮﺻﻲ ،دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ،ج ،١ص ٣٠؛ اﻠﻗﻬﻮاﺗﻲ
ٓ
واﺧﺮون  ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﺤﺪﻳﺚ واﻠﻣﻌﺎﺻﺮ ) اﻠﺒﺼﺮة  :ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻠﺒﺼﺮة ،
١٩٨٤م ( ص .٢٥
) (٥٠ﻠﻮرﻳﻣﺮ ،دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ج ، ١ص ،٢٨اﻠﻨﺟﺎر ،ﺸﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨﺪ
اﻠﺷﺮﻘﻴﺔ ،ص١٠٣-١٠٢:؛ اﻠﺪاود  ،اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ واﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﺪوﻠﻴﺔ ،
ج ، ١ص  ١٦؛ ﻋﻗﻴﻞ  ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ  ،ص .١٣٩
) (٥١ﺴﻮرات :ﺗﻗﻊ ﺑﺎﻠﻬﻨﺪ ﻋﻟﻰ ﺧﻟﻴﺞ ﺑﻮﻤﺒﺎي ﻓﻲ اﻠﺷﻣﺎل اﻠﻐﺮﺑﻲ ﻤﻦ اﻠﻌﺎﺻﻣﺔ
ﺑﻮﻤﺒﺎي  ،وﻜﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ اﻠﻗﺮن اﻠﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺮ اﻠﻣﻴﻼدي اﻠﻣﺮﻜﺰ اﻠﺮﺋﻴﺳﻲ
ٔ
ﻠﻟﺘﺟﺎرة اﻻوروﺑـﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻬﻨﺪ  ،ﻏﺮﺑﺎل  ،اﻠﻣﻮﺴﻮﻋﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻣﻴﺳﺮة ،ج،١
ص.١٠٣٢
) (٥٢ﻠﻮرﻳﻣﺮ  ،دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ج ،١ص.٢١:
) (٥٣ب٠ج ﺴﻟﻮت ،ﻋﺮب اﻠﺨﻟﻴﺞ١٦٠٢م١٧٨٤-م،ﺗﺮﺠﻣﺔ  :ﻋﺎﻳﺪة ﺧﻮري
)اﺑﻮﻇﺒﻲ  :اﻠﻣﺟﻣﻊ اﻠﺜﻗﺎﻓﻲ ١٩٩٣ ،م( ص ،٧٦ﻠﻮرﻳﻣﺮ ،دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ
اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ج ،١ص ،٤١-٤٠:اﻠﻌﻗﺎد ،اﻠﺘﻴﺎرات اﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ
اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ص،٢١ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﻋﻮض  ،اﻠﺘﻮﺠﻪ اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ ﻠﺷﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨﺪ اﻠﺷﺮﻘﻴﺔ
ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻠﻗﺮن اﻠﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺮ) ،ﻤﺆرخ اﻠﻌﺮﺑﻲ،ع ،٣٢
س١٣،١٤٠٧ﻫـ١٩٨٧/م( ص٢٠:؛ اﻠﻌﺎﺑﺪ،اﻠﺼﺮاع اﻠﻌﻣﺎﻧﻲ اﻠﺒﺮﺗﻐﺎﻠﻲ،
ص.٨٤-٨٠
) (٥٤ﻠﻮرﻳﻣﺮ ،دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ج ،١ص.ص ،٣٩-٣٧:وﻳﻟﺳﻮن ،
اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ص٢٥٢:؛ ﻋﻗﻴﻞ ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ  ،ص .٧٧
) (٥٥ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس :ﺗﻗﻊ ﻋﻟﻰ ﻤﺪﺧﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ وﺗﻄﻞ ﻋﻟﻰ ﻤﻀﻴﻖ
ﻫﺮﻤﺰ،ﻏﺮﺑﺎل،اﻠﻣﻮﺴﻮﻋﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻠﻣﻴﺳﺮة ،ج ،١ص.٤٠٩
) (٥٦ﺴﻟﻮت ،ﻋﺮب اﻠﺨﻟﻴﺞ ،صHawley, The Trucial States, P76 .١٤٠
) (٥٧ﻠﻮرﻳﻣﺮ ،دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ،ج ، ١ص٦٧-٦٤؛ اﻠﺮﺑﻴﻌﻲ ،ﻏﺰاة ﻓﻲ
اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص ،٦١-٥٩:ص٧٤-٦٩:؛ اﻠﺪاود ،اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ واﻠﻌﻼﻘﺎت
اﻠﺪوﻠﻴﺔ ،ج ،١ص  ١٧؛ ﻋﻗﻴﻞ ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠـﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص.١٥٨
) (٥٨وﻳﻟﺳﻮن ،اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ص ،٢٨١ﺴﻟﻮت  ،ﻋﺮب اﻠﺨﻟﻴﺞ،ص-٨٤:
 ،٨٦اﻠﻌﺎﺑﺪ ،دور اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص.ص.٣٠-٢٩:

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٥٨

دراﺳﺎت

ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ واﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻷﺳﺘﺎذة ﻣﻨﺎل اﻟﻤﺮﻳﻄﺐ
 ﺸﻬﺎدة ﺗﻔﻮق وﺗﻣﻴﺰ ﻤﻦ ﻜﻟﻴﺔ ٓاﻻداب ﻋﻦ ﻘﺳﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻋﺎم
١٤٢٠ﻫـ..
 ﺸﻬﺎدة ﺗﻔﻮق ﻤﻦ ﻋﻣﺎدة ﺸﺌﻮن اﻠﻄﺎﻠﺒﺎت ﺑﺟﺎﻤﻌﺔ اﻠﻣﻟﻚ ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ
ﻠﻌﺎم ١٤٢ﻫـ.
 ﺠﺎﺋﺰة ﻓﻲ ﻤﺳﺎﺑﻗﺔ اﻠﺤﺪﻳﺚ اﻠﺷﺮﻳﻒ.
 اﻠﺘﺮﺸﻴﺢ ﻠﺟﺎﺋﺰة ٔاﻻﻤﻴﺮ ﺴﻟﻣﺎن ﻠﺪراﺴﺎت ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ
رﺴﺎﻠﺘﻬﺎ ﻠﻟﻣﺎﺠﺳﺘﻴﺮ "ﻋﻼﻘﺔ اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﺑﺎﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺳﻌﻮدﻳﺔ ٔاﻻوﻠﻰ".
 ﺸﻬﺎدة ﺗﻛﺮﻳﻢ ﻤﻦ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻠﺳﻣﻮ ٔاﻻﻤﻴﺮة اﻠﺟﻮﻫﺮة اﻻﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻠﻟﺘﻔﻮق
اﻠﻌﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻤﺮﺣﻟﺔ اﻠﺒﻛﺎﻠﻮرﻳﻮس وﺗﺤﻗﻴﻖ اﻠﺘ ﺮﺗﻴﺐ ٔاﻻول ﻋﻟﻰ
ﺧﺮﻳﺟﺎت ١٤٢٠م.
 ﺣﺼﻟﺖ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺳﻲ ﻋﻟﻰ ﺗﻗﺪﻳﺮ ﻤﺘﻣﻴﺰ وﺑﻣﻌﺪل  ٤,٢ﻤﻦ ﻤﺮﻜﺰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻠﺘﻌﻟﻴﻢ اﻠﺟﺎﻤﻌﻲ ﺑﺟﺎﻤﻌﺔ اﻠﻣﻟﻚ ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ.
 ﺸﻬﺎدات ﺸﻛﺮ وﺗﻗﺪﻳﺮ ﻤﻦ اﻠﻣﺷﺮﻓﺔ ﻋﻟﻰ ﻘﺳﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻠﻟﻣﺷﺎرﻜﺔ ﻓﻲ
ٔاﻻﻋﻣﺎل ٔاﻻ ﻜﺎدﻳﻣﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻠﺨﺎﺻﺔ ﺑﻗﺳﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ.
 ﺸﻬﺎدة ﺸﻛﺮ وﻋﺮﻓﺎن ﻠﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ وإﻧﺟﺎح ﺑﺮاﻤﺞ اﻠﻣﺨﻴﻢ
اﻠﺷﺒﺎﺑﻲ اﻠﺼﻴﻔﻲ اﻠﺬي ﺗﺮﻋﺎﻩ وزارة اﻠﺷﺌﻮن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ٔ
واﻻوﻘﺎف
واﻠﺪﻋﻮة واﻹرﺸﺎد.
 ﺸﻬﺎدة ﺸﻛﺮ ﻤﻦ ﻋﻣﺎدة اﻠﻗﺒﻮل واﻠﺘﺳﺟﻴﻞ ﻠﻟﻣﺷﺎرﻜﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎح
ﻓﻌﺎﻠﻴﺎت اﻠﺒﺮﻧﺎﻤﺞ اﻹرﺸﺎدي ﻠﻟﻄﺎﻠﺒﺎت اﻠﻣﺳﺘﺟﺪات ﻠﻟﻔﺼﻞ اﻠﺪراﺴﻲ
اﻠﺜﺎﻧﻲ ﻤﻦ ﻋﺎم ١٤٢٨م.
ٔ
 ﺸﻬﺎدة ﺸﻛﺮ وﺗﻗﺪﻳﺮ ﻤﻦ وﺣﺪة دراﺴﺎت اﻠﺒﺤﺮ اﻻﺣﻣﺮ ﻠﻟﻣﺷﺎرﻜﺔ ﻓﻲ
اﻠﻟﻗﺎء ٔاﻻول ١٤٢٩ﻫـ .
 ﺸﻬﺎدة ﺸﻛﺮ وﺗﻗﺪﻳﺮ ﻤﻦ ﺴﻌﺎدة اﻠﻣﺷﺮﻓﺔ ﻋﻟﻰ ﻘﺳﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ د /ﺛﺮﻳﺎ
دﻤﻨﻬﻮري ﻠﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻠﻔﻌﺎﻠﺔ ﻓﻲ ﻘﺳﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٠ﻫـ.
 ﺸﻬﺎدة ﺸﻛﺮ ﻤﻦ ﻋﻣﻴﺪة ﺸﻄﺮ اﻠﻄﺎﻠﺒﺎت ﻋﻟﻰ اﻠﻣﺟﻬﻮد اﻠﻣﻣﻴﺰ ﻓﻲ
رﻜﻦ "ﺸﻬﻴﺮات ﻤﻦ ﻧﺟﺪ " ﺧﻼل ﻤﻌﺮض اﻠﻣ ٔﺮاة ﻋﺒﺮ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ
اﻠﻔﺼﻞ اﻠﺪراﺴﻲ ٔاﻻول ١٤٣١ﻫـ .
 ﺸﻬﺎدة ﺸﻛﺮ وﺗﻗﺪﻳﺮ ﻤﻦ ﺴﻌﺎدة اﻠﻣﺷﺮﻓﺔ ﻋﻟﻰ ﻘﺳﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ د /ﺛﺮﻳﺎ
دﻤﻨﻬﻮري ﻠﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻠﻔﻌﺎﻠﺔ ﻓﻲ ﻘﺳﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ١٤٣١ﻫـ .

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

) (٥٩اﻠﻌﻴﺪروس ،ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺸﺮﻜـﺘﻲ اﻠﻬﻨﺪ اﻠﺷﺮﻘﻴﺔ اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳﺔ ،ص١٨٤-١٨٢:؛
ﻓﺘﺤﻴﺔ اﻠﻨﺒﺮاوي ،ﻤﺤﻣﺪ ﻤﻬﻨﺎ ،اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ دراﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻌﻼﻘﺎت
ٔ
اﻠﺪوﻠﻴﺔ واﻹﻘﻟﻴﻣﻴﺔ ) اﻹﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ :ﻤﻨﺷﺎة اﻠﻣﻌﺎرف ،د٠ت ( ص.١٤٥:
) (٦٠وﻳﻟﺳﻮن ،اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ص٢٨٥-٢٨٤ :؛ اﻠﺪاود ،اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ
واﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﺪوﻠﻴﺔ ،ج ،١ص ١٧؛ ﻋﻗﻴﻞ ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،
ص .١٧٧-١٧٦
) (٦١ﻋﻮض ،اﻠﺘﻮﺠﻪ اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ ﻠﺷﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨﺪ اﻠﺷﺮﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص٢١:؛
دراﺴﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺨﻟﻴﺞ  ،ج ،١ص  ،١٦٧-١٦٦اﻠﻨﺟﺎر ،ﺸﺮﻜﺔ اﻠﻬﻨﺪ
اﻠﺷﺮﻘﻴﺔ ص.١٠٤:
ٔ
) (٦٢ﺠﺰﻳﺮة ﺧﺎرج وﺗﺳﻣﻰ اﻳﻀﺎ ﺧﺎرك وﺗﻗﻊ ﺑﺎﻠﻗﺮب ﻤﻦ ﻋﺒﺪان ﻓﻲ ﺧﻟﻴﺞ اﻠﺒﺼﺮة
ﻋﻟﻰ ﻤﻗﺮﺑﺔ ﻤﻦ اﻠﺳﺎﺣﻞ اﻠﺷﺮﻘﻲ ﻠﻟﺨﻟﻴﺞ ،اﻠﻣﻄﺮي ،ﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص
.٥٤
) (٦٣وﻳﻟﺳﻮن  ،اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ،ص٢٨٥-٢٨٤:؛ ﻋﻗﻴﻞ ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ
اﻠﺨﻟﻴﺞ  ،ص ١٨٢-١٨٠؛ ﻧﻮرس ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ اﻠﺤﺪﻳﺚ  ،ص ٤٥
٥٥ ،؛ ﻋﺒﺪﷲ اﻠﻐﺎﻧﻢ  ،ﻤﻮﻠﺪ اﻠﻗﻮاﺴﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺳﻂ ﻧﻔﻮذﻫﻢ اﻠﺳـﻴﺎﺴﻲ
ٔ
)راس اﻠﺨﻴﻣﺔ :اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ٢٠٠١ ،م ( ص.٤٥
) (٦٤ﻠﻮرﻳﻣﺮ ،دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ج ،١ص ،٧٥وﻳﻟﺳﻮن ،اﻠﺨﻟﻴﺞ
ٔ
اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ص Hawley, The Trucial States, P77 ،٢٨٢:؛ اﺑﻮﻳﺎﺴﻴﻦ:
اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻌﻣﺎﻧﻴﺔ – اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ص.٢٣
) (٦٥ﻤﻮرﻳﺷﻮس ﺠﺰﻳﺮة ﺗﻗﻊ ﻓﻲ اﻠﻣﺤﻴﻂ اﻠﻬﻨﺪي وﺗﺤﺪﻫﺎ ﻤﻦ اﻠﺷﺮق ﻤﺪﻏﺷﻗﺮ
اﻠﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ  ٥٠٠ﻤﻴﻞ وﻤﺳﺎﺣﺘﻬﺎ ٧٨٨ﻤﻴﻞ ٢واﻠﻟﻐﺔ اﻠﺮﺴﻣﻴﺔ ﺑﻬﺎ اﻠﻟﻐﺔ
اﻹﻧﺟﻟﻴﺰﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻠﻰ اﻠﻔﺮﻧﺳﻴﺔ ،ﻋﺎﺻﻣﺘﻬﺎ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮرت ﻠﻮﻳﺲ ،وﻳﺷﻛﻞ
ٔ
ٔ
اﻠﻣﺳﻟﻣﻮن ﻓﻴﻬﺎ  ،%١٧اﻤﺎ اﻠﺒﺮﺑﻮن ﻓﺘﻗﻊ اﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻠﻣﺤﻴﻂ اﻠﻬﻨﺪي ﺑﺎﻠﻗﺮب
ﻤﻦ اﻠﺳﺎﺣﻞ اﻠﺷﺮﻘﻲ ﻠﻣﻮزﻤﺒﻴﻖ وﻋﺎﺻﻣﺘﻬﺎ ﺴﻨﺖ دﻧﻴﺲ ،ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺟﺎﺑﺮي،
ﻤﻮﺴﻮﻋﺔ دول اﻠﻌﺎﻠﻢ )اﻠﻗﺎﻫﺮة :ﻤﺟﻣﻮﻋﺔ اﻠﻨﻴﻞ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ٢٠٠٠،م(
ٓ
ص ،٢٣١اﻤﻨﺔ اﺑﻮﺣﺟﺮ ،اﻠﻣﻮﺴﻮﻋﺔ اﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻠﺒﻟﺪان اﻠﻌﺎﻠﻢ )ﻋﻣﺎن :دار
ٔ
اﺴﺎﻤﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ٢٠٠١ ،م ( ص ،٢٨٧اﺑﻮﻳﺎﺴﻴﻦ :اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻌﻣﺎﻧﻴﺔ
– اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ص  ،٢٣اﻠﻌﺎﺑﺪ دور اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ.٢١١ ،
ٔ
) (٦٦اﺑﻮ ﺣﺎﻜﻣﺔ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺸﺮﻘﻲ اﻠﺟﺰﻳﺮة ،ص ٤٨:؛ ﺠﺎﻜﻟﻴﻦ إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ،ﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ واﻠﻛﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻠﻗﺮن اﻠﺘﺎﺴﻊ ﻋﺷﺮ) ،ﻤﺟﻟﺔ دراﺴﺎت
اﻠﺨﻟﻴﺞ واﻠﺟﺰﻳﺮة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،ع ،١٦س١٩٧٨ ، ٤م( ص١٢؛ ﻓﻬﻣﻲ،
اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﻧﺷﺎﻃﻬﻢ اﻠﺘﺟـﺎري ،ص ،٢٩ﻤﺤﻣﺪ ﻋﺘﺮﻳﺲ ،ﻤﻌﺟﻢ ﺑﻟﺪان اﻠﻌـﺎﻠﻢ
)اﻠﻗﺎﻫﺮة  :اﻠﺪار اﻠﺜﻗﺎﻓﻴﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ٢٠٠١ ،م ( ص.٣٨٧
ٔ
) (٦٧ﻠﻮرﻳﻣﺮ ،دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ج ،١ص٢١٤-١٢٩؛ اﺑﻮﻳﺎﺴﻴﻦ،
اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻌﻣﺎﻧﻴﺔ – اﻠﺒﺮﻳـﻄﺎﻧﻴﺔ ،ص٢٣؛ اﻠﺼﺎﻳﻎ ،اﻹﻤﺎرات اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻠﻣﺘﺤﺪة ،ص ٤٥؛ ﻋﻗﻴﻞ ،اﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻠﺪوﻠﻲ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ  ،ص .٢٥٨
ٔ
ٔ
)(٦٨ﻫـ٠ا ﻓﻴﺷﺮ ،ﺗﺎرﻳﺦ اورﺑﺎ ﻓﻲ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﺤﺪﻳﺚ ،ﺗﺮﺠﻣﺔ اﺣﻣﺪ ﻧﺟﻴﺐ ﻫﺎﺸﻢ ،
ودﻳﻊ اﻠﻀﺐ ،ط) ،٩اﻠﻗﺎﻫﺮة  ،دار اﻠﻣﻌﺎرف١٩٩٣ ،م( ،ص.٥٥-٤٨:
) (٦٩ﻜﻴﻟﻲ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻠﺨﻟﻴﺞ ،ج ،١ص٩٥؛ إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ،ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ
ٔ
اﻠﺨﻟﻴﺞ واﻠﻛﻮﻳﺖ ،ص ١٢؛ اﺑﻮﻳﺎﺴﻴﻦ :اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻌﻣﺎﻧﻴﺔ – اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،
ص  ٢٤-٢٣؛ اﻠﻌﺎﺑﺪ  ،ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ص  ٢٥؛
ﺠﻼل ﻳﺤﻲ ،اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻠﺤﺪﻳﺚ) ،اﻠﻗﺎﻫﺮة :دار اﻠﻣﻌﺎرف ١٩٦٦ ،م (
ص. ٨٧-٨٤
) (٧٠ﻠﻮرﻳﻣﺮ ،دﻠﻴﻞ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻲ ،ج، ١ص ،٢٧٠-٢٦٥:ﺻﻼح اﻠﻌﻗﺎد،
اﻻﺴﺘﻌﻣـﺎر ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻔﺎرﺴـﻲ )اﻠﻗﺎﻫﺮة :ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻻﻧﺟﻟﻮ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ١٩٥٦،م
ٔ
( ص ،٣٩اﺑﻮ ﻳﺎﺴﻴﻦ  ،اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻌﻣﺎﻧﻴﺔ –اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ص،٢٧:
ﻘﺎﺴﻢ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ج ،١ص ،١٦٧-١٦٦:ﻋﺒﺪواﻧﻲ ،اﻠﺤﺼﺎد،
ص .٨٤-٨٣
ٔ
) (٧١اﺑﻮ ﻳﺎﺴﻴﻦ ،اﻠﻌﻼﻘﺎت اﻠﻌﻣﺎﻧﻴﺔ -اﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ص.٢٨:

) (٧٢ﻜﻴﻟﻲ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻠﺨﻟﻴﺞ ،ج ،١ص١٠٤-١٠١:؛ اﻠﻌﻗﺎد ،اﻻﺴﺘﻌﻣﺎر ﻓﻲ
اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص ٥١-٤٩؛ ﺴﻌﻴﺪ  ،اﻠﺨﻟﻴـﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﻠﺳﻴﺎﺴـﻲ،
ص.٥٧-٥٥
ٔ
) (٧٣ﻠﻣﺰﻳﺪ ﻤﻦ اﻠﺘﻔﺼﻴﻞ :ﻓﻴﺷﺮ ،ﺗﺎرﻳﺦ اوروﺑﺎ  ،ص.٨٤-٨٣:
) (٧٤ﻜﻴﻟﻲ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻠﺨﻟﻴﺞ ،ج ،١ص ١٤٨-١٢٦؛ اﻠﻌﻗﺎد ،اﻻﺴﺘﻌﻣﺎر ﻓﻲ
اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻔﺎرﺴﻲ ،ص٦٥-٥٩؛ إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ،ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ
واﻠﻛﻮﻳﺖ ،ص١٣؛ اﻠﻌﺎﺑﺪ ،دور اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص  ٢١٠؛
اﻠﻨﺒﺮاوي ،ﻤﻬﻨﺎ ،اﻠﺨﻟﻴﺞ اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ص.٢١١-٢١٠:
) (٧٥إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ،ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ واﻠﻛﻮﻳﺖ ،ص١٣؛ اﻠﻌﺎﺑﺪ ،دور
اﻠﻗﻮاﺴﻢ ﻓﻲ اﻠﺨﻟﻴﺞ ،ص ٢١٢-٢١١؛ ﻋﺘﺮﻳﺲ ،ﻤﻌﺟﻢ ﺑﻟﺪان اﻠﻌﺎﻠﻢ ،ص
.٣٨٧
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ٔ
الحرب والحضارة اي عالقة؟
ٔ
ٔ
ٔ
يبــدو االمــر للوهلــة االولــى كمــن يحــاول ان يبحــث فــي شخصــية رجــل
ٔ
مخــابرات عــن شــاعر ،او كمــن يبحــث فــي العالقــة بــين اإليقــاع الموســيقي
ٔ
ٔ
وصـ ــليل دباب ـ ــة عس ـ ــكرية ،إذ اي عالقـ ــة يمك ـ ــن ان تقـ ــوم ب ـ ــين الح ـ ــرب
ٔ
ٔ
والحضارة غير تلك التي تضع االولى مدمرة للثانية ،ونافية لها ،ذلك انه
ٔ
ٔ
من المعلوم بطبيعة المفهومين ،انه من شان الحضارة البناء والتعميـر،
ٔ
ٔ
ٔ
ومــن شــان الحــرب الخ ـراب والتــدمير ،فكيــف يمكــن ان ينشــا عــن هــذا
التض ــاد ،ف ــي المحت ــوى والفع ــل ،تفاع ــل إيج ــابي ،يس ــتخرج م ــن رك ــام
ٓ
الحـرب اليـات لتواصـل حضـاري بنـاء؟ هــذا مـا سـتحاول هـذه الورقـة رســم
ـور ٔ
خطوطــه العريضــة ،مــن خــالل تقــديم تصـ اولــي للبحــث فــي موضــوع،
ٔ
يحتاج بعـد إثارتـه إلـى بحـث متـان وطويـل ،متخـذا مـن حـوض المتوسـط
الغربـ ـ ــي الوسـ ـ ــيط ،مختب ـ ـ ـرا لرصـ ـ ــد وتحليـ ـ ــل مج ـ ـ ــاالت التقـ ـ ــاطع ب ـ ـ ــين
ٔ
المفهــومين :الحــرب والحضــارة ،او بالعبــارة المعنونــة للموضــوع :الحــرب
باعتبارها قناة تواصل حضاري.

أ.د.ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻏﻮردو
ٔاستاذ باحث وإطار في اإلدارة التربوية
ٔاكاديمية الجهة الشرقية
وجدة  -المملكة المغربية
ghourdou.abdelaziz@voila.fr
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اﻟﻀﻔﺘﺎن اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻟﺤﻀﺎرة
جغرافيا :تحديد مجالي مضبوط من حيث الداللة والمحتـوى :الجـزء
ٔ
االورب ــي يمث ــل الض ــفة الش ــمالية ،م ــن الس ــاحل الغرب ــي لش ــبه الجزي ــرة
ٔ
ٔ
اإليطالي ــة إل ــى الس ــاحل االس ــباني م ــن ش ــبه الجزي ــرة االيبيري ــة .والج ــزء
ٔ
االفريق ــي يمث ــل الض ــفة الجنوبي ــة ،الس ــاحل الش ــمالي لم ــا يع ــرف ب ــبالد
المغ ــرب ،رغ ــم م ــا يعت ــور مفه ــوم ب ــالد المغ ــرب نفس ــه م ــن ثغـ ـرات ف ــي
اإليسطوغرافيا العربية الكالسيكية.
لكن حضاريا يتعقد المفهوم:
ٔ
 ال يمكننا اوال عزل الساحل الشرقي إليطاليا عـن الغربـي ،علـى الـرغم
ٔ
ٔ
م ــن ان إيطالي ــا ل ــم تك ــن موح ــدة ف ــي العص ــر الوس ــيط ،الن بع ــض
إماراتها كانت تطل على الجهتين الشرقية والغربية.
ٔ
ٔ
ٔ
 ال يمكننـ ــا ايضـ ــا عـ ــزل البرتغـ ــال عـ ــن شـ ــبه الجزيـ ــرة االيبيريـ ــة ،الن
ٔ
ٔ
ٔ
البرتغـ ــال – او علـ ــى االقـ ــل جـ ــزء منـ ــه – كـ ــان جـ ــزءا مـ ــن االنـ ــدلس
ٔ
اإلســالمية لفتـرات طويلــة مــن العصــر الوســيط ،ثــم النــه ،البرتغــال،
ٔ
حت ــى بع ــد ان بن ــى كيان ــه السياس ــي المس ــتقل ،ال ــذي ينظ ــر لبح ــر
ٔ
ٔ
الظلمات ويولي ظهره الوربا ،ظل يساهم بقوة في احـداث المتوسـط
الغربــي ،عــالوة علــى احتال لــه لــبعض ســواحل ومــدن بــالد المغــرب
التــي تنتمــي جغرافيــا للمجــال المتوســطي ،فــي نهايــة الفتــرة موضــوع
بحثنا.
ٔ
ٔ
 تشـ ــكل االنـ ــدلس/ايبيريـ ــا لوحـ ــدها معضـ ــلة تعقـ ــد مشـ ــكلة تحديـ ــد
ٔ
ٔ
الش ــمال والجن ــوب )الح ــظ انن ــا الي ــوم ايض ــا نص ــادف نف ــس التعقي ــد
عن ــدما نري ــد ض ــبط مفه ــوم "الش ــمال والجن ــوب" .الش ــمال :البل ــدان
ٔ
المتقدمــة ،جغرافيــا ال تتموقــع كلهــا فــي الشــمال )نمــوذج اســتراليا(،
ٔ
ٔ
ٔ
والجنوب :البلدان المتخلفـة او الناميـة او السـائرة فـي طريـق النمـو او
ٔ
حت ــى الس ــائرة ف ــي طري ــق التخل ــف ...ال تتموق ــع ه ــي ايض ــا كله ــا ف ــي
ٔ
ٔ
ٔ
الجنوب )نموذج البانيا( ،فهـذه المنطقـة ،بـالد االنـدلس ،يمكـن ان
نعتبرهــا ولفتــرة طويلــة جــزءا مــن الجنــوب ،لــيس لتبعيتهــا للمغــرب
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ٔ
خاصـ ــة زمـ ــن الم ـ ـرابطين والموحـ ــدين فقـ ــط ،لكـ ــن النهـ ــا تـ ــدخلت
ٔ
ٔ
وتحكمت زمن قـوة االمـويين فـي بـالد المغـرب نفسـها ،والنهـا ،وهـذا
هو ٔاالهم ،ظلت تشكل جزءا من الجنـوب حضـاريا ،إلـى مـتم القـرن
الخ ــامس عش ــر الم ــيالدي) .الح ــظ ٔانن ــا الي ــوم عن ــدما نق ــول "الش ــرق
ٓ
والغرب" نقصد شيﯫ اخر غير مـا يحيلنـا عليـه المعنـى الجغرافـي ،بـل
ٔ
ٔ
ال يكــاد يغيــب ع ــن اذهانن ــا لحظ ــة واحــدة انن ــا ال نقصــد إال مج ــالين
ٔ
ٔ
مختلف ـ ـ ــين ،متك ـ ـ ــاملين او متعارض ـ ـ ــين ،حض ـ ـ ــاريا ،اي مس ـ ـ ــتويين
ٔ
حض ـ ــاريين متن ـ ــافرين بق ـ ــدر م ـ ــا ي ـ ــدعيان ،او يتص ـ ــنعان ،عوام ـ ــل
ٔ
ٔ
االنجــذاب بينهمــا .الحــظ ايضــا وفــي التــاريخ بالضــبط اننــا عنــدما نريــد
ٔ
دراســة اإلمبراطوريــة البيزنطيــة نــدرجها ضــمن تــاريخ اوربــا القــديم،
ٔ
وعندما ندرس الدولة العثمانيـة نـدرجها ضـمن تـاريخ الشـرق االوسـط
ٔ
ٔ
ٔ
على الرغم من ان مهد الدولتين معا هو بالد االنضول :اال يحيل هـذا
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
علــى تصــنيف حضــاري؟ او بســؤال اكـثــر إجرائيــة :اال يتاســس ذلــك
على خلفية الصراع بين اإلسالم والمسيحية؟(
اﻟﺤﺮب ﻗﻨﺎة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻀﺎري

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ﺧﻼل اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ
ٔ
ننطلق من حيث انتهينا عنـد السـؤال/المالحظـة االخيـرة ،فـي بحثنـا
عن نصف موضـوعنا الثـاني" :التواصـل الحضـاري خـالل العصـر الوسـيط
" .ال يحتــاج الباحــث إلــى كبيــر عنــاء إليجــاد تحديــد زمنــي تقريبــي ،مبــرر،
ٔ
لما يصطلح عليه بالتاريخ الوسيط ،رغم الجدل الكبير – العنيف احيانا
– الــدائر فــي فلســفة التــاريخ بــين "تصــنيفاتنا" و"تصــنيفاتهم" ،بســبب
ٔ
اإلســقاطات التــي يجــنح إليهــا كــل تصــنيف .رغــم ذلــك يمكننــا ان نــتلمس
ح ــدودا تقريبي ــة مش ــتركة ب ــين الض ــفتين/الحض ــارتين ،لت ــاريخ وس ــيط
موح ــد .م ـ ً
ـثال :س ــقوط روم ــا وظه ــور اإلس ــالم مرحل ــة لبداي ــة ه ــذا الت ــاريخ.
ٔ
وسـ ــقوط االنـ ــدلس ،واال كـتشـ ــافات الجغرافيـ ــة ونهايـ ــة الدولـ ــة المركزيـ ــة
المغربي ــة الوس ــيطية ووص ــول العثم ــانيين للمنطق ــة مرحل ــة لنهاي ــة ه ــذا
التاريخ .لكن ماذا عن "الحرب باعتبارها قناة للتواصل الحضاري"؟
ٔ
قلنا باننا سننطلق ،فـي تحديـد مطلبنـا الثـاني ،مـن حيـث انتهينـا فـي
ٔ
المطلـ ــب الـ ــذي سـ ــبقه "مفهـ ــوم الشـ ــمال والجنـ ــوب" ،اي الص ـ ـراع بـ ــين
اإلســالم والمســيحية ،بمــا همــا دينــان وحضــارتان يســعيان إلــى االمتــداد،
ٓ
ٔ
ٔ
وبم ــا ان امت ــداد اح ــدهما يعن ــي انحس ــار االخ ــر بالض ــرورة ،ف ــإن الواح ــد
ٔ
منهمــا ال يمكنــه ان يمتــد إال علــى حســاب مجــال الثــاني ،بحيــث يالحــظ
ٔ
ٔ
بان ما اصطلحنا على نعته بداية لتاريخ وسيط مشـترك ،ان هـذه البدايـة
س ــجلت "حرب ــا مقدس ــة" إس ــالمية )الجه ــاد ض ــد "دار الح ــرب"( والت ــي
ٔ
انتهــت بســقوط االنــدلس فــي يــد المســلمين ،تتويجــا لعمليــات الفتوحــات
ٔ
اإلس ــالمية عل ــى الجبه ــة الغربي ــة ،ام ــا نهاي ــة الت ــاريخ الوس ــيط المش ــترك
ٔ
فسجلت "حربا مقدسة" عكسية )يصنفها الكـثير من المسلمين على انهـا
"حــرب صــليبية" ،بينمــا يســميها المســيحيون "حــرب اســترداد"( انتهــت
ٔ
ٔ
بســقوط االنــدلس مــن جديــد فــي يــد القــوى المســيحية ،اكـثــر مــن ذلــك
ٔ
ب ـ ــدات ه ـ ــذه الق ـ ــوى المس ـ ــيحية تس ـ ــجل تق ـ ــدما عل ـ ــى المج ـ ــال الجن ـ ــوبي
للمتوسط ،في عملية طويلة ستنتهي باستعماره.
ٔ
وبين البداية والنهاية لم تكد الحرب تفتر بين الفريقين اهمها وقعت
ٔ
زم ــن عب ــد الرحم ــان ال ــداخل وعب ــد الرحم ــان الناص ــر والمنص ــور ب ــن اب ــي
ٔ
عــامر ،بــل مــا عبــر المرابطــون والموحــدون والمرينيــون إلــى االنــدلس إال

ٔ
تحت مظلـة الجهـاد ،ومـا وصـل العثمـانيون شـمال افريقيـا إال تحـت لـواء
الجهاد البحري مع عروج وخير الدين.
ٔ
تاسيســا عل ــى هــذه المالحظــة ،وانطالقــا مــن كــل مــا ســبق ،يطــرح
الســؤالٔ :الــم تكــن "الحــرب" واحــدة مــن ٔاهــم قنــوات التواصــل الحضــاري
ٔ
بين ضفتي المتوسط الغربي؟ عندما نسـجل ان الحـرب تشـكل قنـاة علـى
ٔ
ٔ
ٔ
مســتوى بــالغ االهميــة فــي هــذا التواصــل ،ال ينبغــي ان يغيــب عنــا انهــا،
الحــرب ،فــي النهايــة هــي نفســها نتــاج حضــاري ،بمــا هــي اخت ـراع بشــري
ٓ
ٔ
ٔ
اوال ،وان انتقـال الياتهــا وعـدتها وعتادهــا وخططهـا وتكـتيكاتهــا ...يمكنهــا
ٔ
ٔ
ان تؤلف لوحدها موضوع تفاعـل حضـاري .وانهـا ،ثانيـا ،يسـتحيل عليهـا
ٓ
التط ــور ،بمعن ــى االمت ــداد ،بمع ــزل ع ــن الق ــالع والحص ــون والمنش ــات
العسـكرية ،التــي تجبرنـا علــى التقــاطع مـع المــدن فــي النهايـة ،بمــا تحملــه
المدن/التمدين من محتويـات حضـارية .ثـم إنهـا ،ثالثـا ،تجـر إلـى قنـوات
ٔ
اخرى تابعة:
ٔ
 فــالحرب تجــر إلــى التحــالف )نعــرف بــان تحالفــات عديــدة تمــت بــين
إمـ ـ ـ ـ ـ ــارات إسـ ـ ـ ـ ـ ــالمية/إسـ ـ ـ ـ ـ ــالمية ،ومسـ ـ ـ ـ ـ ــيحية/مسـ ـ ـ ـ ـ ــيحية ،بـ ـ ـ ـ ـ ــل
وإسالمية/مسيحية ،على خلفية الحرب(.
ٔ
ٔ
 الح ــرب ايض ــا ت ــدعو لالرت ـزاق )قن ــاة اخ ــرى للتواص ــل الحض ــاري عب ــر
الســفارات والتمثيــل القنصــلي ،بغيــة تنظــيم وتســهيل حيــاة المرتزقــة
ٔ ٔ
فــي الــبالد المســتقبلة( ،كمــا انهــا ،اي الحــرب ،تجــر لالســترقاق ،وال
ٔ
يخفى ما يمكن ان يلعبه الرقيق كـقناة للتواصل الحضاري.
ٔ
ٔ
 والحرب ايضا تتحكم في قنـاة اخـرى هـي قنـاة التجـارة )التـي عـادة مـا
ٔ
تزدهـر فـي فتـرات السـلم ،وتتراجـع وتـنكمش فيمـا عـداها ،اي فتـرات
ٔ
الفوضى والحرب ،واإلسالم نفسه يمنـع الحربـي غيـر المعاهـد مـن ان
يتـ ـ ــاجر فـ ـ ــي دار اإلسـ ـ ــالم ،والقـ ـ ــانون نفسـ ـ ــه نجـ ـ ــده فـ ـ ــي اإلمـ ـ ــارات
المسيحية(.
ٔ
 من قنوات التواصل الحضاري التي تـتحكم فيهـا الحـرب ايضـا ،قنـاة
تبادل السفارات التي كـثيرا ما تبادلتهـا الضـفتان الشـمالية والجنوبيـة
ٔ
ٔ
الفتــداء االســرى ،او لضــمان حقــوق الجاليــات فــي بلــد الخصــم ،ومــن
ٔ
ثم عبور التاثيرات الحضارية من هذه الضفة إلى تلك.
ٓ
ٔ
 والح ــرب اخيـ ـرا ،ول ــيس اخـ ـرا ،ت ــدفع الخص ــوم إل ــى التجس ــس عل ــى
بعضــهم الــبعض ،ممــا يســتدعي مــن كــل طــرف التعــرف علــى ثقافــة
ٓ
"االخر" عبر ترجمة نتاجه الثقافي والحضاري ،مما يؤدي إلـى تفاعـل
ٔ ٔ
)تاثير/تاثر( كل طرف بخصمه.
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ٔ
نشــير ،ونحــن بصــدد تســجيل خاتمــة لهــذه المالحظــات ،ان الحــرب
ال تؤدي فقط إلى التفاعل الحضاري لما يمكن نعته "بالعالقات البرانية"
ٔ
) ٔاي اس ـ ــتفادة العـ ـ ــالم المس ـ ــيحي حضـ ـ ـ ً
ـاريا م ـ ــن العـ ـ ــالم اإلسـ ـ ــالمي ،او
ٔ
العكس( عبر المداخل التي ذكرناها اعاله بين ضفتي المتوسط الشـمالية
ٔ
والجنوبيــة ،بــل إنهــا ،اي الحــرب ،تفيــد فــي الــتالقح الحضــاري فيمــا بــين
ٔ
ٔ
"العالقــات الجوانيــة" ايضــا )اي اســتفادة اإلمــارات اإلســالمية مــن بعضــها
ٔ
ٔ
البعض ،وكـذلك الشـان بالنسـبة لإلمـارات المسـيحية ايضـا( ،حيـث إنهـا
كـثي ـ ـرا مـ ــا تـ ــؤدي إلـ ــى تثـ ــوير البنـ ــى االجتماعيـ ــة واالقتصـ ــادية والثقافيـ ــة
وغيرهـ ــا ...داخـ ــل "دار اإلسـ ــالم" وداخـ ــل "دار الحـ ــرب" – باالصـ ــطالح
ٔ
اإلســالمي – كمجــالين مغلقــين ذاتيــا ،ولنــا فــي ســقوط االنــدلس غربــا،
ٔ
وسـ ــقوط القسـ ــطنطينية شـ ــرقا ،االدلـ ــة القوي ـ ــة علـ ــى مـ ــا نقـ ــول :فهجـ ــرة
ٔ
الموريســكيين إلــى مــدن بــالد المغــرب ادى لتطــورات خطيــرة علــى جميــع
المس ـ ـ ـ ـ ــتويات بالبل ـ ـ ـ ـ ــدان المس ـ ـ ـ ـ ــتقبلة ،وهج ـ ـ ـ ـ ــرة المس ـ ـ ـ ـ ــيحيين م ـ ـ ـ ـ ــن
ٔ
القسطنطينية ،إلى غرب اوربا ،وخصوصـا إيطاليـا ،سـاهم بشـكل فاعـل
في نهضة إماراتها.

ﻣﻦ إﺻﺪارات
 ٢٠١٠ﻛﺘﺐ

ﻟﺣظﺎت ﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻋﺎﻟم ﻣﺿطرب
اﻟﻬوﻳﺔ – اﻟﺣوار اﻟﺣﺿﺎري – اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
اﻟﻣؤﻟف :د.إﺑراﻫﻳم اﻟﻘﺎدري ﺑوﺗﺷﻳش
أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻻي إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ
ﻣﻛﻧﺎس  -اﻟﻣﻐرب

اﻟﻧﺎﺷر :دار رؤﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ
اﻟﻘﺎﻫرة  (٣٦٨) ٢٠١٠ﺻﻔﺣﺔ

اﻟﻛﺗــﺎب ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻗ ـراءة ﻓــﻲ ﺑﻌــض ﻗﺿــﺎﻳﺎ اﻟﻌــﺎﻟم

اﻟراﻫن اﻟﺗـﻲ ﺗـﺄﺛرت إﻟـﻰ ﺣـد ﻛﺑﻳـر ﺑﺳـﻳﺎدة اﻟ أرﺳـﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳﺔ ﻛﻘوة ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻗﻳﻣﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗـﻪ اﻧطﻼﻗـﺎ
ﻣـ ـ ـ ـ ــن اﻟﻣﺻـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟﺗﻔـ ـ ـ ـ ــوق اﻟﻌﺳـ ـ ـ ـ ــﻛري

واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﻳم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ

ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﻳﻔﻘد ﺗوازﻧـﻪ وﻳﻔـرخ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷزﻣـﺎت
اﻟﺗـ ــﻲ ﺳ ـ ــﺑﺑت اﺿ ـ ــطراﺑﺎ ورﺟ ـ ــﺔ ﻋﻧﻳﻔ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻧظ ـ ــﺎم
اﻟﻘﻳﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﻓﺗﻐﻳرت اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ،وظﻬر

اﻹﻧﺳﺎن ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أﺣداث  ١١ﺳﺑﺗﻣﺑر.

ﻣـ ــن ﻫـ ــذا اﻟﻣﻧظـ ــور ،ﺗﺳـ ــﻌﻰ اﻷﺑﺣـ ــﺎث اﻟ ـ ـواردة ﻓـ ــﻲ

اﻟﻛﺗﺎب إﻟﻰ ﺗﺳﻠﻳط اﻟﺿـوء ﻋﻠـﻰ ﻣﺷـﺎﻫد ﻣﺗﻌـددة ﻣـن
ﺗﻠــك اﻻﺿــطراﺑﺎت اﻟﺗــﻲ ﻋرﻓﻬــﺎ اﻟﻌــﺎﻟم ﻓــﻲ ﻣﻧظوﻣــﺔ
اﻟﻘ ـ ــﻳم ،ﻟﻛﻧﻬ ـ ــﺎ ﻻ ﺗﻘ ـ ــف ﻋﻧ ـ ــد ﺣ ـ ــد وﺻ ـ ــف اﻟﻣﺷ ـ ــﻬد

اﻟﻣﺿطرب ﻓﺣﺳب ،ﺑـﻝ ﺗﻣﺗـد ﻣﺳـﺎﺣﺗﻬﺎ إﻟـﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ
ﺗداﻋﻳﺎﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻌرﺑــﻲ -اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺧﺎﺻــﺔ
ﻣ ـ ــﺎ ﻳﺗﻌﻠـ ـ ــق ﺑ ـ ــﺎﻟﻔﺗن اﻟﻣذﻫﺑﻳـ ـ ــﺔ اﻟﺗــ ــﻲ زادت ﺗﺄﺟﺟـ ـ ــﺎ،

واﻟﻣﺳــﺎرات اﻟﺗﻧﻣوﻳــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺻــﺎرت رﻫﻧــﺎ ﺑﺎﻻﺳ ــﺗﺗﺑﺎع

اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻟﻸﻧظﻣــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣــﺔ ،واﻟﻬوﻳــﺔ واﻟﻠﻐــﺔ
اﻟﺗ ــﻲ أﺻ ــﺑﺣت ﻣﻬ ــددة ﺗﺣ ــت ﻏط ــﺎء ﺣرﻳ ــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘ ــد
واﻟﺗﻌـ ــدد اﻟﺛﻘـ ــﺎﻓﻲ وﺣﻘـ ــوق اﻹﻧﺳـ ــﺎن .وﻳﻘـ ــدم اﻟﻣؤﻟـ ــف
ﺑﻌــض اﻟﻣﺑــﺎدئ واﻟﻣﻘﺗرﺣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻳ ارﻫــﺎ ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ

اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ وﻣواﺟﻬﺔ أﻋﺎﺻﻳر ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺿطرب.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ﺧﺎﺗﻤﺔ
ٓ
تقتــرح الســطور المقدمــة هنــا البحــث فــي الحــرب باعتبارهــا اليــة لبنــاء
ٓ
الحضــارة ،عكــس مــا يجــرى التفكيــر بــه عــادة ،حيــث يــتم اعتبارهــا اليــة
للهــدم ،ولــم تتســع الســطور لتقــديم إجابــات بقــدر مــا طرحــت إشــكالية
مركزية ،تفرعت عنها محاور وتساؤالت للبحث واالستقصاء.
يحلــو لإلنســان عــادة )واإلنســان هنــا بمعنــاه المفكــر الهــادف الــواعي(
ٔ
ٔ
ان يــردد بــان دال لــة تفجيــر الســؤال تفــوق كـثي ـ ًرا لملمــة عناصــر الجــواب،
لــذلك ســيظل الســؤال يحاصــر هــذه المقــال حتــى النهايــة ،بحيــث يبــدو
الس ـ ــؤال مبت ـ ــداه وبالس ـ ــؤال منته ـ ــاه :ه ـ ــل م ـ ــا توص ـ ــلنا إلي ـ ــه عب ـ ــر ه ـ ــذه
ٔ
"الخطاط ـ ـ ــة" )او االقتـ ـ ـ ـراح( ه ـ ـ ــي فع ـ ـ ــال "خطاط ـ ـ ــة" مال ئم ـ ـ ــة للظ ـ ـ ــاهرة
ٔ ٔ
المشخصة؟ ام ان التشخيص نفسـه انطلـق مـن موضـوعة غيـر مستسـاغة
منذ البداية؟
ٔ
ال نريــد عبــر هــذا الســؤال فــتح بــاب فــي بــاب ،اي فــتح بحــث تجريبــي
داخ ــل بح ــث تجريب ــي )مي ــدان الخطاط ــة( ،لك ــن الس ــؤال هن ــا يس ــتمد
ٔ
مش ــروعيته م ــن ه ــذه التجريبي ــة ) (Empirismeبالض ــبط ،الن طبيع ــة
ٔ ٔ
ميــدان الخطاطــة ،او باالصــح ميادينهــا ،تختلــف بــاختالف تصــورات كــل
باحــث يعرضــها للدراســة ،ومعهــا تختلــف تســاؤالت وإشــكاليات المنطلــق
ٔ
قطعـ ًـا ،بحيــث نصــل فــي النهايــة إلــى ان مــا قــدمناه ،فــي موضــوعنا ،كــان
ٔ
مجــرد "قـراءة" تســتدعي بداهــة وصــلها بقـراءات غيرهــا ،تثريهــا او تقومهــا،
ٔ
ٔ
ٔ
او ربما حتى باستقصائها عبر اطروحة مستقلة ،متانية ،عالمة.

ﻗـ ـ ــﺎﻣوس ﺟدﻳـ ـ ــد ﻣـ ـ ــن اﻟﻣﻔـ ـ ــﺎﻫﻳم اﻟﻣﻧﺎﻗﺿـ ـ ــﺔ ﻟﻛ ارﻣـ ـ ــﺔ

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٢

دراﺳﺎت

أوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﺑﺎن ﻇﻬﻮر اﻟﻤﻐﻮل

ع ــاش الع ــالم اإلس ــالمي ف ــي حال ــة م ــن الض ــعف وال ــوهن ،جعلت ــه
مقس ـ ًـما إل ــى ع ــدة دول تس ــيطر عل ــى بع ــض المن ــاطق الهام ــة ف ــي الش ــرق
ٔ
اإلســالمي ،خاصـ ًـة الخالفــة العباســية فــي بغــداد ،حيــث بــدات عالمــات
الض ــعف تظه ــر من ــذ س ــيطرة العناص ــر الفارس ــية والتركي ــة الت ــي تقل ــدت
المناصــب الهامــة فــي الدولــة ،فنــتج عنهــا ص ـراع بينهــا وبــين العناصــر
العربية بسبب تطلع كل منهما إلى السلطة.
ٔ
ٔ
افقــد هــذا الصـراع هيبــة الخالفــة العباســية فــي قلــوب النــاس ،إذ بــدا
حك ــام الوالي ــات ف ــي االسـ ـتقالل بوالي ــاتهم ،واال كـتف ــاء ب ــالوالء الرس ــمي
للخليفــة ،فظهــرت عــدة دول علــى الســاحة نتيجــة لهــذا الضــعف ،فظهــر
ٔ
الســالجقة ومــنهم خــرج الخوارزميــون ،ثــم االيوبيــون فالمماليــك .ســيطر
هــؤالء علــى الخالفــة واتخــذ حكــامهم لقــب "الســلطان" ،ليبقــى الخليفــة
العباسي في بغداد بال سلطة).(١
ٔ
وإذا نظرنا عن كـثب لوجدنا ان العامـل السياسـي كـان مـن العوامـل
ٔ
التي قادت إلى ضعف الكيان اإلسالمي ،إال ان العامـل الحقيقـي والخفـي
ٔ
ٔ ٔ
والــذي كــان مــن اكبــر اســباب تــدهور االمــة اإلســالمية هــو العامــل الــديني.
فابتعـ ــد النـ ــاس عامـ ـ ًـة والخلفـ ــاء خاصـ ــة عـ ــن مبـ ــادئ اإلس ــالم وتعاليمـ ــه
ليتفشـ ــى االنح ـ ـراف ،فعـ ــرف الخمـ ــر واللهـ ــو طريقـ ــة إلـ ــى قصـ ــور الحكـ ــام
ٔ
ٔ
فانشغلوا بامور دنياهم عن امور ديـنهم .وتتجلـى صـور ذلـك الضـعف فـي
اس ــتعانة بع ــض حك ــام المس ــلمين بالص ــليبيين ض ــد بعض ــهم ال ــبعض،
ٔ
ٔ
وت ـراهم تــارة اخــرى يســتعينون بــالمغول ،فــاين ذهبــت غيــرة المســلمين
ٔ
عل ــى دي ــنهم وعل ــى حرم ــاتهم ،وكي ــف س ــولت له ــم انفس ــهم االس ــتعانة
ٔ
باعدائهم.
ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺔ

ٔ
ٔ
نشــات الدولــة الخوارزميــة ب ــين احض ــان دولــة الس ــالجقة  ،الت ــي
ٔ
حكمت مناطق واسعة في الشرق اإلسالمي ،ويعود الفضـل فـي تاسـيس
ٔ
ه ــذه الدول ــة إل ــى )انوش ــتكين( ،وه ــو اح ــد العبي ــد ال ــذين عمل ــوا ل ــدى
السلطان السلجوقي في وظيفة الطشت دار) ،(٣فحظي بتقـدير السـلطان
ونــال ثقتــه ،فجعلــه واليـ ًـا علــى إقلــيم خــوارزم ،وظــل علــى واليتــه حتــى
وفاته سنة )٤٩٠هـ( ،ثم تـولى ابنـه محمـد وكـان علـى مقـدره وكـفـاءة مثـل
ٔ
ابيه ،فظل يحكم باسم الدولـة السـلجوقية ثالثـين عام ًـا حتـى تـوفي سـنة
)٥٢٢ه ـ( ،ثــم تــولى ابنــه )اتســز( بموافقــة الســلطان الســلجوقي) ،(٤لكــن
)(٢

رﻳﻬﺎم اﻟﻤﺴﺘﺎدي

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﻼﻣﻲ
ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻵﺛﺎر واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺟﺪة  -اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
riham_almistadi@hotmail.com
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
ريه ــام المســتادي ،الدول ــة الخوارزميــة ومواجهته ــا للزح ــف
المغ ــولي -.دوري ــة ك ــان التاريخي ــة -.الع ــدد الث ــامن؛ يوني ــو
 .٢٠١٠ص(www.historicalkan.co.nr). ٦٧ – ٦٣

)  (١عمران /محمود سعيد ،المغول ٔواوربا) ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية،
د.ط١٩٩٧ ،م( ،ص.١٥-١٤
)  (٢لسالجقة :وتنسب هذه الدولة الى مؤسسها سلجوق بن دقمان ،واشهر
سالطينها )طغرل بيك( الذي عمل على توسيع عرش بالده ،وتوفي في السبعين
من عمره.
السيد ٔاكرم /السيد عبد المؤمنٔ ،اضواء على تاريخ توران )تركستان( ،تقديم :احمد
محمد جمال) ،استانبول ،د.ن ،د.ط١٩٩٢ ،م(،ص.٥٣-٥٢
)  (٣الطشـت داريـة :هـي إحـدى وظـائـف "الطشـت خانـة" ،ومعنـاه بيـت الطشـت،
ٔ
وســميت بــذلك الن فيهــا الطشــت الــذي يغســل فيــه القمــاشٔ ،اي ٔانهــا المســئول عــن
لباس السلطان وغسيله.
ٔ
القلقشندئ /احمد بن علي )ت٨٢١هـ( ،صبح االعشا في صناعة اإلنشا مج،٤
تعليق :احمد حسين شمس الدين) ،بيروت :دار الكـتب العلمية ،د.ط ،د.ت،
ص.١٠-٩
)  (٤صبره /عفاف سيد ،التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية) ،القاهرة :دار الكـتاب
الجامعي ،ط١٤٠٧ ،١هـ( ،ص.٣٦
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اتســز كــان طموحـ ًـا فتطلــع إلــى مــد نفــوذه علــى حســاب دولــة الســالجقة،
فــدخل فــي حــروب مــع الدولــة الســلجوقية ،ولــم يكـتفــي بــذلك بــل ســعى
ٔ
ٔ
ٔ
للتح ــالف م ــع قبائ ــل )الخط ــا( التركي ــة ،الن ــه ل ــم يس ــتطع ان يق ــف ام ــام
جــيش الســالجقة بقوتــه الناشــئة فاحتــاج إلــى حليــف ،وبالفعــل اســتطاع
ٔ
اتسز ان يوقع الهزيمة بسنجر وان يستولي بمسـاعدة الخطـا علـى بـالد مـا
وراء النهر ،بعد معركة حامية الوطيس).(٥
ٔ
ٔ ٔ
وبعــد وفــاة اتســز اعتلــي عــرش الخــوارزميين )ايــل ارســالن بــن اتســز(
ٔ
الــذي يعــد اول ســالطين الخــوارزميين المســتقلين) ،(٦الــذي تــرك ابنيــه
عــالء الــدين تكــش ومحمــود فســرعان مــا دب الخــالف بينهمــا ،فاســتعان
ٔ
ٔ
احــدهما وهــو تكــش بالخطــا ،بينمــا اســتعان اخيــه محمــود بالمؤيــد ملــك
ٔ
الغورييين فانهزم جيشه اما جيش تكش ،ويؤسر الملك المؤيد ثم يقتل
ٔ
ٔ
ويصبح الحكم في يد تكش)(٧الذي اصبح مـن اعظـم مـن حكمـوا خـوارزم
ٔ
ٔ
ٔ
واستطاع اثناء حكمه ان يقضـي علـى النفـوذ السـلجوقي فـي العـراق ،وان
يخضــع العـراق العجمــي ،كمــا تمكــن مــن إلحــاق الهزيمــة بجــيش الخليفــة
ٔ
الناص ــر ل ــدين ﷲ ،وك ــان الس ــبب ف ــي الع ــداوة الت ــي قام ــت بي ــنهم ان
الخليفة طلب من تكش ترك البالد التي فتحها) .(٨ولما تـوفي تكـش سـنة
ٔ
)٥٩٦هـ ـ ـ( ،خلفـ ــه ابنـ ــه قطـ ــب الـ ــدين الـ ــذي تلقـ ــب بلقـ ــب ابيـ ــه عـ ــالء
ٔ
ً
طموحا يتطلـع إلـى توسـيع دولتـه وبسـط نفوذهـا،
الدين) ،(٩فكان كابيه
ف ــدخل ف ــي ح ــروب م ــع جيران ــه واس ــتولى عل ــى معظ ــم إقل ــيم خراس ــان،
ٔ
ٔ
وقضــى علــى دولــة الخطــا) ،(١٠وكــان القضــاء علــى هــذه الدولــة اكبــر خطــا
ارتكبــه الســلطان عــالء الــدين ،فقــد كانــت الســد المنيــع بــين المســلمين
وقبائـل المغــول والتــي جـاورت دولــة الخــوارزميين عنـد زوال الخطــا ،ولــو
ً ٔ
سببا في تاخر غزو المغول على البالد اإلسالمية.
قدر لهم البقاء لكانت
وهذا التصرف من قبل السلطان عالء الـدين يـدل علـى قصـر نظـره،
ٔ
وســوء تقــديره للعواقــب ،بــان يعــادي جميــع جيرانــه ويقــوم بمحــاربتهم
واالس ــتيالء عل ــى دوله ــم ،فق ــد ك ــان ش ــغله الش ــاغل ه ــو توس ــيع دائ ــرة
ٔ
ٔ
ممتلكاتــه دون ان يه ــتم بتوطي ــد دع ــائم ملك ــه الداخلي ــة ،او إل ــى النظ ــر
ٔ
فــيمن هــو عــدوه الحقيقــي ،وهنــاك دليــل اخــر علــى ســوء تصــرف ذلــك
ٔ
السلطان ،فحدث ان التقى السـلطان محمـد خـوارزم وهـو فـي طريقـة إلـى
إحـدى الغـزوات بفرقـة مــن الجـيش المغـولي ،كــان يقودهـا )جـوجي( ابــن
جنكيــز خــان ،فحــاول الســلطان التحــرش بــه ،لكــن جــوجي بعــث إليــه
ٔ
ٔ
برسالة فحواها ان المغول ما قدموا إال لقمع الثوار الخـارجين ،ولـم يـاتوا
لمحاربــة المســلمين ،فلــم يعجــب هــذا الكــالم الســلطان بســبب غــروره
ٔ
فاعلن الحرب على فرقة المغول).(١١

)  (١٢إقبال /عباس ،تاريخ المغول ،ترجمة عبد الوهاب علوب) ،د.م،
د.ن،د.ط،د.ت( ،ص.٦١
)  (١٣الصياد /فؤاد عبد المعطي ،المغول في التاريخ ج) ،١بيروت :دار النهضة
العربية ،د.ط ،د.ت( ،ص.٥٣
)  (١٤ابن عربشاهٔ /احمد بن محمد بن عبد ﷲ بن إبراهيم بن محمد،
)ت٨٥٤هـ( ،فاكهة الخلفاء ُومفاكهة ُ
الظرفاء ،تحقيق :ايمن عبد الجبار البحيري،
ٓ
)القاهرة :دار االفاق العربية ،ط١٤٢١ ،١هـ( ،ص.٥٤١
)  (١٥المصدر السابق ،ص .٥٤٣
)  (١٦فهمي /عبد السالم عبد العزيز ،تاريخ الدولة المغولية في إيران) ،القاهرة:
دار المعارف ،د.ط١٩٨١ ،هـ( ،ص ،٤٩ولإلستزاده ٔانظر الفقي /المشرق
اإلسالمي بعد العباسيين ،ص ،٢٢ابن عربشاه/فاكهة الخلفاء ،النسوي /سيرة
جالل الدين ،ص.٨٤-٨٣
)  (١٧فهمي ،مرجع سابق ،ص.٤٩
)  (١٨فهمي ،المرجع نفسه ،ص.٥٠
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ٔ
)  (٥ابن االثير /عز الدين ابن الحسن على بن ٔابي الكرم الشيباني )ت٦٣٠هـ(،
الكامل في التاريخ مج ،٩تحقيق :علي شيري) ،بيروت :دار إحياء التراث ،ط،١
١٤٢٥هـ( ،ص.٢٨٢
)  (٦حمدي /حافظ احمد ،الدولة الخوارزمية والمغول) ،د.م،د.ن ،د.ط،
د.ت( ،ص.٢٨-٢٧
ٔ
)  (٧ابن االثير ،مصدر سابق ،ص.٦-٥
ٔ
)  (٨السيد اكرم ،مرجع سابق ،ص.٥٥
)  (٩ابن خلدونٔ /ابو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد )ت٨٠٨هـ( ،العبر
ٔ
ٔ
المبتدا والخبر ،اعتنى بهٔ :ابو صهيب الكرخي) ،د.م ،بيت االفكار
وديوان
الدولية ،د.ط ،د.ت( ،ص.١٢٩٥
ٔ
)  (١٠ابن االثير ،مصدر سابق ،ص.٢٩٣-٢٩٢
)  (١١الفقي /عصام الدين عبد الرؤوف ،جمال الدين /محمد السعيد ،موسوعة
سفير للتاريخ اإلسالمي )المشرق اإلسالمي بعد العباسيين ج) ،(٤القاهرة :شركة
سفير للطبع والنشر ،ط ،١د.ت( ،ص.٢٢

ٔ
ٔ
كانــت تلــك الواقعــة اول احتكــاك بــين الــدولتين ،وعلــى الــرغم ان
ٔ
ٔ
الحـرب بينهمـا لــم تاخـذ طــابع الحـرب الرســمية ،ولـم تســفر عـن اي نتــائج
ٔ ٔ
إال انهــا اظهــرت مــدى تنظــيم جــيش المغــول وقوتــه ) ،(١٢ونســتنتج مــن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
تل ــك المعرك ــة ان ج ــوجي اجب ــر عل ــى القت ــال الن وال ــده ل ــم ي ــامره بقت ــال
المســلمين ،وترجــع رغب ـة جنكيــز خــان فــي عــدم دخولــه فــي حــروب مــع
ٔ
المســمين ،انــه لــيس بحاجــة إلــى محــاربتهم كــي ال تتعــدد جبهــات القتــال
لدي ــه مم ــا يره ــق جيش ــه ويبعث ــره وه ــذا عك ــس م ــا ك ــان يفعل ــه س ــلطان
الخوارزميين.
ٔ
وعلى الجانب االخر نجد بروز دولـة المغـول وتعـاظم قـوتهم علـى يـد
ٔ
جنكيــز خــان ،الــذي اخــذ يعمــل علــى بس ـط ســيطرته علــى اعــداءه ،ومــد
ٔ
بصره إلى بالد الصين لينتهي به االمر إلى االستيالء علـى العاصـمة بكـين
سنة )٦١٢هـ( ،ليزيد هذا الحدث هيبته في نفوس الجميع ).(١٣
وبع ــد ٔان قض ــى ك ـ ًـال م ــن الط ــرفين عل ــى ٔاع ــداءه ،ونتيج ــة لتج ــاور
ٔ
ٔ
الح ــدود ،اص ــبح ال ب ــد م ــن وج ــود عالق ــات ب ــين البل ــدين إم ــا س ــلمية او
ٔ
عدائيــة ،فكان ــت تل ــك بداي ــة العالقــات الس ــلمية ،حيــث ب ــداها جنكي ــز
ٔ
خــان بعالقــات تجاريــة ،فارســل إليــه ثالثــة مــن التجــار المســلمين الــذين
ٔ
ٔ
توجهــوا إلــى بــالد المغــول مــن اجــل التجــارة) ،(١٤فــاكرمهم جنكيــز خــان
ٔ
ٔ
واحســن وفــادتهم وارســل معهــم رســالة إلــى الســلطان عــالء الــدين محمــد
ٔ
خــوارزم شــاه) ،(١٥نصــها " لــيس نخفــي عليــك عظــيم شــانك ،ومــا بلغــت
ٔ ٔ
من سلطان ،وقـد علمـت بسـطة ملكـك ،وانفـاذ حكمـك فـي اكـثـر اقـاليم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
االرض ،وانــا ارى ســالمتك مــن جملــة الواجبــات ،وانــت عنــدي مثــل اعــز
ٔ
اوالدي ...الخ").(١٦
ٔ ٔ ٔ
ٔ
عن ــدما قـ ـرا محم ــد خ ــوارزم الرس ــالة استش ــاط غض ـ ًـبا ،الن ــه راى انه ــا
ٔ
ً
تحمل صو ًرا من التهديد والوعيد ،وما زاده غضـبا قـول جنكيـز خـان بـان
محمد خوارزم بمثابة االبن) ،(١٧قد يكون محمد خـوارزم محق ًـا فـي غضـبه
ٔ ٔ
ٔ
وخاصة ان جنكيز خان اراد ان يعلمه انه فـتح الصـين ،وقـد تكـون هـذة
ٔ
ٔ
اشارة إلى مدى قوة المغـول ،امـا بالنسـبة لقولـه انـه بمثابـة االبـن ،فـرغم
ً ٔ
ٔ
سنا إال ان السلطان غضب لغـروره فكيـف لـذاك الـوثني
ان جنكيز يكبره
ٔ
ان يكــون ابـ ًـا لهــذا المســلم .وفــي النهايــة قــرر الســلطان خــوارزم شــاه عقــد
المعاهدة التجارية بين الدولتين).(١٨
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ولــم يمضــي وقــت قصــير علــى إبـرام تلــك المعاهــدة حتــى قــدم جماعــة
من التجار مـن قبـل جنكيـز خـان إلـى مدينـة )اتـرار( ) ،(١٩التابعـة للدولـة
ٔ
الخوارزميــة ،فطمــع اميرهــا )اينــال خــان( ابــن خــال الســلطان ) ،(٢٠فيمــا
ٔ
ٔ
ٔ
معهم من اموال وبضائع فارسـل إلـى السـلطان خـوارزم يخبـره بـان هـؤالء
ٔ
ٔ
التجـار مـا هــم إال جواسـيس اتــوا فـي زي تجــار ،ممـا دعــا السـلطان إلــى ان
ٔ
يقـ ــتلهم ) ،(٢١فكانـ ــت هـ ــذه الحادثـ ــة الفتيـ ــل الـ ــذي اشـ ــعل النـ ــار ب ـ ـين
الدولتين.
وعندما سمع جنكيز خان بما حدث لتجاره غضب ،لكنه لم يتسـرع
ٔ
في شن هجوم على بـالد خـوارزم ،بـل اظهـر تريث ًـا ،فارسـل إلـى السـلطان
محمــد خــوارزم كــي يقــف علــى حقيقــة مــا حــدث ،وطلــب فــي رســالته مــن
ٔ
الســلطان محمــد ،ان يثبــت حســن نيتــه ،ويســلم اينــال المتســبب فــي
الحــادث ،ولك ــن الس ـلطان هنــا اظه ــر س ــؤ تص ــرفه وتس ــرعه حي ــث قت ــل
ٔ
رســول جنكي ــز خ ــان ) ،(٢٢ورف ــض تس ــليم اينــال فل ــو ان ــه تمه ــل واثب ــت
حســن نيتــه لمــا حــدثت المجــازر لتســليمه .وســبب رفضــه صــلة القراب ــة
ٔ
بيــنهم ومــا يتمتــع بــه االخيــر مــن مكانــة عاليــة بــين جيشــة ،وقــد يكــون
ًٔ
ـببا اخ ــر وه ــو ع ــدم رغبــة الس ــلطان محمــد خ ــوارزم ،فــي إظه ــار
هنــاك سـ
ٔ
ضعفه وانصياعه فيما طلب منه من االنصياع الوامر جنكيز خان.

وضــع جنكيــز خــان خطــة إســتراتيجية محكمــة لالســتيالء علــى إقلــيم
ٔ ٔ
خوارزم ،فقسم جيشه إلى اربع اقسام وكل قسم يقصد جهة معينـة)،(٢٣
ٔ
ٔ
ٔ
وكانــت اول ضــحايا جــيش جنكيــز خــان مدينــة اتـرار ،فلــم يبقــوا علــى اي
ٔ
شــخص فيهــا فكانــت تحــركهم نــار الثــار والحقــد علــى كــل خــوارزمي ،ثــم
ٔ
تالها بخارى وسمرقند ) (٢٤اللتين قتل جميع من فيهما واحرقتا .وظ ـ ـ ـ ـ ــل
جنكيز خان وجنوده في تتبـع دائـم للسـلطان محمـد خـوارزم شـاه ،حتـى
ٔ
اســتطاعوا الحــاق الهزيمــة بــه وتملكــوا بــالد مــا وراء النهــر) ،(٢٥امــا محمــد
ٔ
ٔ
خــوارزم شــاه فانــه فــر إلــى جزيــرة فــي بحــر طبرســتان ،ومــا لبــث ان تــوفي
ٔ
ح ــين س ــمع بخب ــر اس ــر والدت ــه )ترك ــان خ ــاتون( ،ومقت ــل ابن ــاءه فوص ــى
بالحكم قبل وفاته إلى ابنه جالل الدين ).(٢٦
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻜﺒﺮﺗﻲ
وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ اﻟﻤﻐﻮل

ٔ
اعتلى جالل الدين عرش البالد في ظروف قاسية تحتاج رجـل اشـبه
بمعجــزة كــي ينقــذ الــبالد مــن فتــك المغــول .وقــد اســتطاع جــالل الــدين
تكوين جيش كبيـر فـي غزنـه ) ،(٢٧التـي اتخـذها معسـك ًرا لـه ولواليتـه فـي
ٔ
ٔ
حيــاة ابي ــه ،ودخ ــل ج ــالل ال ــدين فــي ح ــرب م ــع المغ ــول فاس ــتطاع ان
يلحق بهم الهزيمة ).(٢٨
ٔ
كما خاض جالل الدين معركة ثانية ضد المغول فاوقع بهم الهزيمة
للمــرة الثانيــة فــي منطقــة تــدعى )بــروان( ســنة ٦١٨هـ ـ ) ،(٢٩وكــان لهــذه
المعركة اثر فـي نفـس جـال ل الـدين فاسـترد ثقتـه بنفسـه ،ولكـن ب ً
ـدال مـن
ٔ
ان يس ــتفيد المس ــلمون م ــن النص ــر ال ــذي حقق ــوه تف ــرق ج ــيش ج ــالل
ٔ
الــدين ،فاقتتــل الجيشــان ثالثــة ايــام فــر بعــدها جــالل الــدين إلــى الهنــد،
مما جعل الطريق ٔامام المغول ً
سالكا إلى غزنه فدخلوها بال عناء ).(٣٠
مكث جالل الدين فترة من الـزمن اسـتطاع خاللهـا جمـع قـوة كبيـرة
ٔ
وكون ً
من الجند الفارين من وجه المغولّ ،
جيشا استطاع بـه ان يخضـع
ٔ
ٔ
عـ ً
ـددا مــن االقــاليم الهنديــة ،ممــا اســتدعى حكــام اقــاليم الســند -بعــدما
ٔ
تفاقم خطـره -ان يتحـدوا ضـد جـالل الـدين) ،(٣١فخـرج مـن إقلـيم السـند
)  (٢٣الصياد ،مرجع سابق ،ص.١١٣-١١٢
)  (٢٤الغامدي /سعد بن محمد حذيفة ،سقوط الدولة العباسية) ،د.م ،دار ابن
حذيفة ،ط١٤٢٥ ،٣هـ( ،ص.١٢١
)  (٢٥الديار بكري ،مصدر سابق ،ص.٣٦٨
)  (٢٦حمدي /مرجع سابق ،ص/ .١٦٢-١٦١ابن سباط /حمزة بن ٔاحمد بن عمر
)ت٩٢٦هـ( ،تاريخ ابن سباط ج ،١تحقيق :عمر عبد السالم تدمري) ،طرابلس:
جروس برس ،ط١٤١٣ ،١هـ( ،ص.٢٧٤
)  (٢٧غزنه :إحدى مدن خوارزم.
ٔ
الحميري /محمد عبد المنعم الصنهاجي ،الروض المعطار في خبر االقطار،
تحقيق :إحسان عباس) ،بيروت :مكـتبة لبنان ،ط١٩٧٥ ،١م( ،ص.٤٢٨
)  (٢٨ابي الفداء /الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل )ت٧٣٢هـ( ،المختصر في
ٔاخبار البشر ج ،٣تحقيق :محمد زينهم محمد عزب ،يحي سيد حسين) ،القاهرة:
دار المعارف ،د.ط ،د.ت( ،ص /١٥٩ابن سباط ،مرجع سابق ،ص.٢٧٥
)  (٢٩ابن الوردي /زين الدين عمر) ،ت ٧٤٩هـ( ،تتمة المختصر في ٔاخبار البشر
ج) ،٢النجف :المطبعة الحيدرية ،د.ط ،د.ت( ص /٢٠٣الفقي ،مرجع سابق،
ص.٩٦
)  (٣٠ابن كـثير /ابي الفداء اسماعيل القرشي )ت٧٧٤هـ( ،البداية والنهاية مج،٧
تحقيق :عبد الرحمن الالذقي ،محمد غازي بيضون) ،بيروت :دار المعرفة ،ط،٥
١٤٢٠هـ( ،ص.١٠٧
)  (٣١فهمي ،مرجع سابق ،ص.٨٥
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)  (١٩اترار :وجاء في معجم البلدان ٔاطرار:وهي اسم مدينة تقع في ٔاول حدود
الترك في بالد ما وراء النهر ،الحموي /شهاب الدين بن عبد ﷲ ياقوت
)ت٦٢٦هـ( ،معجم البلدان مج ،١قدمها :محمد عبد الرحمن المرعشلي) ،بيروت:
دار إحياء التراث العربي ،د.ط ،د.ت( ،ص ،١٧٦كما تعد هذة المدينة الواقعة
ٓ
على نهر سيحون مفتاح التجارة بين شرق اسيا وغربها.
ٔ
ٔ
)  (٢٠ورد ذكر اينال خان بانه خال السلطان في اكـثر من مصدر :الديار بكري/
الشيخ حسين بن محمد بن الحسن ،تاريخ الخميس في ٔاحوال ٔانفس النفيس
ج) ،١بيروت :مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع ،د.ط ،د.ت( ص ،٣٦٨الذهبي.
)  (٢١الذهبي /شمس الدين ابن عبد ﷲ محمد بن ٔاحمد بن عثمان )ت٧٤٨هـ(،
ٔ
تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واالعالم ،تحقيق :بشار عواد معروف ،الشيخ
ٔ
شعيب االرنؤوط ،صالح مهدي عباس) ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط،(٦٢
ص ،٢١السيوطي /جالل الدين )ت ٩١١هـ( ،تاريخ الخلفاء) ،بيروت :دار الكـتب
العلمية ،د.ط ،د.ت( ،ص.٣٧٥
ٔ
)  (٢٢النسوي /نور الدين محمد بن احمد بن علي بن محمد المنشي ،سيرة
السلطان جالل الدين منكبرتي ،تحقيق :حافظ حمدي) ،القاهرة :دار الفكر
العربي ،د.ط١٩٥٣ ،م( ،ص.٨٧

ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻐﺰو اﻟﻤﻐﻮﻟﻲ

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٦٥

دراﺳﺎت

ٔ
قاصـ ًـدا العــودة إلــى خــوارزم ،وفــي اثنــاء عودتــه اســتولى علــى إقلــيم كرمــان
) ،(٣٢وفــي ذلــك الوقــت كــان المغــول منشــغلون فــي اختيــار خليفــة بعــد
وفـاة جنكيـز خــان ،فـانتهز جــالل الـدين هــذه الفرصـة شـ ً
ـانا عـدة هجمــات
ٔ
علــى المغــول ،لكــن )اوكـتــاي( خاقــان المغــول الجديــد شـ ّـن حربـ ًـا شــامله
على جالل الدين مما جعله يفر إلى جبال كردسـتان ليالقـي حتفـه هنـاك
ٔ
علــى يــد احــد رجــال اال ك ـراد ســنة )٦٢٨ه ـ() .(٣٣وبمقتلــه ســقطت الدولــة
ٔ
الخوارزميــة ،لتبــدا مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الغــزو المغــولي علــى بــالد
المسلمين.
أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺔ وﺳﻘﻮﻃﻬﺎ

ٔ
ظهرت الدولة الخوارزمية على مسرح االحداث دولة قوية استطاعت
ٔ
ٔ
ان تســيطر علــى معظــم المنــاطق المحيطــة بهــا ،حتــى ان محمــد خــوارزم
مــن شــدة غــروره ومــا بلغــه مــن قــوة ،كــون جيشـ ًـا كبيـ ًرا لمحاربــة الخالفــة
العباسية في بغدادً ،
طامعا في إقامة الخطبة فيها) ،(٣٤حتى انه كـثي ًرا ما
ٔاراد عزل الخليفة الناصـر لـدين ﷲ وإقامـة خليفـة علـوي شـيعي ب ً
ـدال عنـه
ٓ
ٔ
يــوالي ال البيــت .لكــن اهدافــه بــاءت بالفشــل ،إذ وقــع علــى جيشــه ثلــج
ٔ
ٔ
عظيمّ ،
فسره البعض بانه غضب من ﷲ) ،(٣٥وكان فـي هـذا الحـدث اثـر
في تدهور العالقات بين الطرفين.
وهنــاك عــدة عوامــل ســاعدت علــى ضــعف هــذه الدولــة منهــا مــا كــان
ظــاه ًرا للعيــان وهــو ضــعف العــالم اإلســالمي ،إذ لــم يكــن هنــاك وحــدة
ٔ
قائمــة بــين المســلمين ،فكــان كــل حــاكم يتطلــع إلــى مــا بيــد االخــر مــن
ٔ
اراض ـ ـ ــي ك ـ ـ ــي يس ـ ـ ــتولي عليه ـ ـ ــا ،ك ـ ـ ــذلك اض ـ ـ ــطراب الحال ـ ـ ــة السياس ـ ـ ــية
ٔ
واالجتماعيـ ــة داخـ ــل الدولـ ــة الخوارزميـ ــة ) ،(٣٦باإلضـ ــافة إلـ ــى االسـ ــباب
التالية:
 -١اســتيالء الســلطان محمــد خــوارزم شــاه عل ــى جيرانــه ،ورغبتــه فــي
ٔ
تاســيس إمبراطوريــة قويــة علــى حســاب القــوى اإلســالمية المحيطــة
بــه ،فكــان لــذلك اثــر فــي إضــعاف بــاقي الــدول التــي وقفــت عــاجزة
ٔ
امام الزحف المغولي.
 -٢ت ـ ــدخل وال ـ ــدة الس ـ ــلطان "ترك ـ ــان خ ـ ــاتون" ف ـ ــي ش ـ ــئون الحك ـ ــم،
ٔ
وتقريبها افراد عشيرتها وجعلهم في مناصب عليا في الدولة ).(٣٧
ٔ
 -٣ضـ ـ ــعف النظـ ـ ــام الحربـ ـ ــي رغـ ـ ــم كـثـ ـ ــرة اعـ ـ ــداد الجـ ـ ــيش ،فاعتمـ ـ ــد
الخ ــوارزميين ف ــي تك ــوين جيوش ــهم عل ــى العنص ــر الترك ــي ،وال ــذي
ٔ
ٔ
اصــبح مــع مــرور الوقــت قــوة عظيمــة ضــايقت اهــالي الــبالد مــنهم
ٔ
ٔ
بســبب فســادهم وتخــويفهم لالهــالي وســرقة ممتلكــاتهم) ،(٣٨ونشــا
ٔ
النظام اإلقطاعي عرف منـذ عهـد السـالجقة ,متم ً
ـثال فـي تملـك افـراد
ٔ
الجيش اراضي تلك الدولة).(٣٩

ٔ
ٔ
ومـ ــن اسـ ــباب ضـ ــعف الدولـ ــة الخوارزميـ ــة نسـ ــتطيع ان نسـ ــتخلص
ٔ
االسباب التي جعلـت مـن المغـول دولـة قويـة ،وهـي :لجـوء جنكيـز خـان
فــي بدايــة حكمــه إلــى توطيــد دعــائم ملكــه بكــل يســر وســهولة وان يضــع
قــانون "الياســا" ليســير عليــه الجميــع ومــن يخالفــه يقتــل (٤٤)،واهتمامــه
بتنمي ــة م ــوارد دولت ــه خاص ــة ع ــن طري ــق التج ــارة ،بعق ــد المعاه ــدات.
ٔ
باإلضافة إلى الطاعة التي تميز بهـا افـراد شـعبه ،فلـم يسـمع عـن تمـردهم
ٔ
او محاولــة إلســقاطه .والتنظــيم الــذي تمتــع بــه جــيش المغــول وســرعتهم
فــي الوصــول للــبالد المـراد غزوهــا .زد علــى ذلــك؛ حســن سياســة جنكيــز
وحنكـته فـي مواجهـة الصـعاب ،وعـدم تسـرعه فـي اتخـاذ القـرار ،وهـذا مـا
افتقــر إليــه ســالطين خــوارزم ،باإلضــافة إلــى حاجــة شــعب المغــول إلــى
ّ ٔ
خاص ـ ًـة انه ــم ش ــعب رع ــوي يحت ــاج إل ــى مراع ــي
مك ــان مناس ــب للحي ــاة،
ٔ
خصبة ،كبيرة تغطي احتياجاتهم المتنامية بسبب زيادة اعدادهم.

)  (٤٠فهمي ،مرجع سابق ،ص.٩٦
)  (٤١حمدي ،الشرق اإلسالمي ،ص.١٣٤
)  (٤٢فهمي ،مرجع سابق ،ص.٩٧-٩٦
)  (٤٣فهمي ،مرجع سابق ،ص.٩٨
ٔ
)  (٤٤لإلستزادة عن قوانين اال لياسأ ،انظر :فهمي ،مرجع سابق ،ص/٣٥-٣٤
المقريزي ،الخطط المقريزية ،ص.٣٨٤

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ

)  (٣٢ابن الوردي ،مصدر سابق ،ض.٢٢٤
كرمان :وهي ٔارض متصلة ببالد فارس /الحميري ،مصدر سابق ،ص.٤٩١
)  (٣٣ابن سباط ،مصدر سابق ،ص /٣٠١الفقي ،مرجع سابق ،ص.٣١
)  (٣٤ابن الوردي ،مصدر سابق ،ص /١٩٣العبود /نافع توفيق ،الدولة
الخوارزمية) ،بغداد :د.ن،ط١٩٧٨ ،١م( ،ص.٩٧
)  (٣٥السيوطي ،مصدر سابق ،ص.٣٥٩
)  (٣٦حمدي ،الشرق اإلسالمي قبيل الغزو المغولي) ،القاهرة :دار الفكر العربي،
ط١٤٢٠ ،١هـ( ،ص.١٣٤
)  (٣٧فهمي ،مرجع سابق ،ص.٩٣-٩٢
)  (٣٨حمدي ،الدولة الخوارزمية ،ض.٢٣٣
)  (٣٩حمدي ،الشرق اإلسالمي ،ص.١٣٦

 -٤ثــورة عــدد مــن البلــدان الواقعــة تحــت الســيطرة الخوارزميــة بســبب
ظلم الحكام).(٤٠
 -٥تباين عناصر السكان في الدولة الخوارزميـة إذ كـانوا يتكونـون مـن
ت ـ ــرك وع ـ ــرب وف ـ ــرس ،فل ـ ــم يكون ـ ــون متح ـ ــدين إال ف ـ ــي العقي ـ ــدة
الدينية).(٤١
ٔ
 -٦خوف السلطان محمد خوارزم شاه من المغول ففر من امامهم.
 -٧افتقــار بــالط الخــوارزمين إلــى وزراء ومستشــارين علــى درجــة عاليــة
من الثقافة السياسية.
ٔ
 -٨نشوب الخـالف بـين ابنـاء السـلطان علـى السـلطة ،فـاثر ذلـك علـى
الدولة).(٤٢
 -٩تق ــاعس ال ــبالد اإلس ــالمية المعرض ــة للغ ــزو المغ ــولي ع ــن حماي ــة
ٔ
اراضيهم والفرار من وجه المغول.
 -١٠وجــود جواســيس للمغــول داخــل بــالد الخــوارزميين للوقــوف علــى
ٔ
اخبارهم.
 -١١إقــدام المغــول علــى قتــل مــن فــي الــبالد التــي تقــع تحــت ســيطرتهم
وتخريبهــا ،وقــد يكــون لــديهم ســبب فــي ذلــك ،فمـ ً
ـثال عنــد غــزوهم
اتـرار كـان الـدافع هــو االنتقـام ،كـذلك خــوفهم مـن تكـوين حاميــات
عسكرية تهاجم الجـيش المغـولي ،لـذلك عمـدوا إلـى قتـل السـكان
ً
وحرق المدن كي ال تصبح
حصونا للخوارزميين).(٤٣
ً
وهن ـ ــاك س ـ ــبب س ـ ــاعد كـثيـ ـ ـرا ف ـ ــي زوال تل ـ ــك الدول ـ ــة وه ـ ــو قض ـ ــاء
الخ ــوارزميين عل ــى دول ــة الخط ــا الت ــي كان ــت تق ــف ح ــاج ًزا بي ــنهم وب ــين
المغــول .وهنــاك دافــع نســتنتجه وهــو إهمــال ســالطين الخــوارزميين فــي
تنمية موارد بالدهم ،فقـد انشـغلوا بحـروبهم عـن إصـالحاتهم الداخليـة،
ٔ
فكــان مــن االجـدى ٔان يوجهــوا نظــرهم إلــى الــداخل ويعملــوا علــى توطيــد
ٔ
دعائم حكمهم ،ثم يتجهوا إلى التوسعة في اراضي الدولة.

א
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٦٦

دراﺳﺎت

اﻟﻤﺼﺎدر

















اﻟﻤﺮاﺟﻊ

 إقب ــال /عب ــاس ،ت ــاريخ المغ ــول ،ترجم ــة عب ــد الوه ــاب عل ــوب) ،د.م،
د.ن،د.ط،د.ت(.
ٔ
ٔ
 اكرم /السيد عبد المؤمن ،اضواء على تـاريخ تـوران )تركسـتان( ،تقـديم:
احمد محمد جمال) ،استانبول ،د.ن ،د.ط١٩٩٢ ،م(.










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

ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﻷﺳﺘﺎذة رﻳﻬﺎم اﻟﻤﺴﺘﺎدي:
"رﺣﻠﺔ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﻐﻮل ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺰق إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺣﺪ"

دورية كان التاريخية -.العدد الرابع :يونيو .٢٠٠٩ص٧٣ – ٦٩

)المغول/التتار(
ٔ
لقد عرفوا باسماء مختلفة منها التتار والمغول ،وهي مسـميات عـدة
ٔ
ٔ
ًٔ
ـثال اسـم التتـار او التتـر قـد اطلـق علـى عـدة قبائـل
لشعب واحـد ،فنجـد م
ٔ
ٔ
بدويــة تســكن شــمال جبــال اســيا الوســطى ،وتشــمل انحــاء مــن ســيبيريا
والتركستان وبالد القرغيـز )السـتبس( وبعـض المنـاطق المجـاورة لشـمال
ٔ
الصــين .واطلــق الصــينيون اســم التتــار علــى الشــعوب البدائيــة المتنقل ـة
ٔ
ٔ
والت ــي تع ــيش ف ــي ش ــمال اس ــوارهم ،كم ــا اطل ــق ه ــذا االس ــم ف ــي الغ ــرب
ٔ
االوربي منذ القـرون الوسـطى علـى المحـاربين مـن المغـول والتـرك الـذين
اشتركوا في فتوحاتهم مع جنكيز خان ،ليتبع مدلول هذا االسم المغول
ٔانفســهمٔ .امــا المغــول فقــد بــرزوا علــى مســرح ٔاالحــداث فــي ٔاواخــر القــرن
الســادس الهجــري ،وكـقــوة ذات شــهرة واســعة خــارج خــدود منطقــتهم فــي
ٔ
ٔ
القــرن الســابع الهجــري .ونســتطيع ان نق ــول بــان المغ ــول شــيء والتتــار
ٔ
ٔ
شيء اخر ،بحيث يمكننا ان نطلـق علـى التتـر مغـول ،وال يمكننـا القـول
ٔ
ٔ
بان المغـول تتـ ًرا ،الن التتـر شـعبه متفرعـة مـن المغـول ولـيس العكـس،
ٔ
ٔ
إذن االصل هنا هم المغول .نشا هؤالء القوم في صحراء جوبى القاحلة،
وهم يشـبهون التـرك فـي اللغـة والمظهـر العـام ويحـدهم مـن الشـرق ارض
الخطــا ،ومــن الغــرب ٔاالويغــوريين ،وشـ ً
ـماال القرغيــز ونهــر ســلنكا وغربـ ًـا
قبائل التنكت والتبت.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ

ٔ
ٔ
ابـ ــن االثيـ ــر /عـ ــز الـ ــدين ابـ ــن الحسـ ــن علـ ــى بـ ــن ابـ ــي الكـ ــرم الشـ ــيباني
)ت٦٣٠هـ( ،الكامل فـي التـاريخ مـج ،٩تحقيـق :علـي شـيري) ،بيـروت:
دار إحياء التراث ،ط١٤٢٥ ،١هـ(.
ٔ
ابــن خلــدون /ابــو زيــد ولــي الــدين عبــد الــرحمن بــن محمــد )ت٨٠٨ه ـ(،
ٔ
ٔ
العبــر وديــوان المبتــدا والخبــر ،اعتنــى بــه :ابــو صــهيب الكرخــي) ،د.م،
ٔ
بيت االفكار الدولية ،د.ط ،د.ت(.
ٔ
ابــن ســباط /حمــزة بــن احمــد بــن عمــر )ت٩٢٦هـ ـ( ،تــاريخ ابــن ســباط
ج ،١تحقيق :عمر عبد السالم تدمري) ،طرابلس :جـروس بـرس ،ط،١
١٤١٣هـ(.
ابــن كـثيــر /ابــي الفــداء اســماعيل القرشــي )ت٧٧٤ه ـ( ،البدايــة والنهايــة
مــج ،٧تحقيــق :عبــد الــرحمن الالذقــي ،محمــد غــازي بيضــون) ،بيــروت:
دار المعرفة ،ط١٤٢٠ ،٥هـ(.
ٔ
اب ــن عربش ــاه /احم ــد ب ــن محم ــد ب ــن عب ــد ﷲ ب ــن إب ـراهيم ب ــن محم ــد،
)ت٨٥٤هـ( ،فاكهة الخلفاء ُومفاكهة ُ
الظرفاء ،تحقيق :ايمن عبد الجبـار
ٓ
البحيري) ،القاهرة :دار االفاق العربية ،ط١٤٢١ ،١هـ(.
ٔ
ابن الوردي /زيـن الـدين عمـر) ،ت ٧٤٩ه ـ( ،تتمـة المختصـر فـي اخبـار
البشر ج) ،٢النجف :المطبعة الحيدرية ،د.ط ،د.ت(.
ابي الفداء /الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل )ت٧٣٢هـ( ،المختصر
ٔ
فــي اخبــار البشــر ج ،٣تحقيــق :محمــد زيــنهم محمــد عــزب ،يحــي ســيد
حسين) ،القاهرة :دار المعارف ،د.ط ،د.ت(.
الحموي /شهاب الدين بن عبد ﷲ ياقوت )ت٦٢٦هـ( ،معجـم البلـدان
مج ،١قدمها :محمد عبد الرحمن المرعشلي) ،بيروت :دار إحياء التراث
العربي ،د.ط ،د.ت(.
الحميــري /محم ــد عبــد الم ــنعم الصــنهاجي ،ال ــروض المعطــار ف ــي خب ــر
ٔ
االقط ـ ــار ،تحقي ـ ــق :إحس ـ ــان عب ـ ــاس) ،بيـ ــروت :مكـتبـ ــة لبن ـ ــان ،ط،١
١٩٧٥م(.
الديار بكري /الشيخ حسين بن محمد بن الحسـن ،تـاريخ الخمـيس فـي
ٔ
ٔ
احوال انفس النفيس ج) ،١بيروت :مؤسسـة شـعبان للنشـر والتوزيـع،
د.ط ،د.ت(.
ٔ
الـ ــذهبي /شـ ــمس الـ ــدين ابـ ــن عبـ ــد ﷲ محمـ ــد بـ ــن احمـ ــد بـ ــن عثمـ ــان
ٔ
)ت٧٤٨هـ( ،تاريخ اإلسالم ووفيـات المشـاهير واالعـالم ،تحقيـق :بشـار
ٔ
عواد معروف ،الشيخ شعيب االرنؤوط ،صالح مهـدي عبـاس) ،بيـروت:
مؤسسة الرسالة ،ط.(٦٢
الس ــيوطي /ج ــالل ال ــدين )ت ٩١١هـ ـ( ،ت ــاريخ الخلف ــاء) ،بي ــروت :دار
الكـتب العلمية ،د.ط ،د.ت(.
ٔ
ٔ
القلقشندي /احمد بن علي )ت٨٢١هـ( ،صبح االعشا في صناعة اإلنشـا
مـ ــج ،٤تعليـ ــق :احمـ ــد حسـ ــين شـ ــمس الـ ــدين) ،بيـ ــروت :دار الكـتـ ــب
العلمية ،د.ط ،د.ت(.
ٔ
النسوي /نور الدين محمد بن احمد بـن علـي بـن محمـد المنشـي ،سـيرة
السلطان جالل الدين منكبرتي ،تحقيق :حـافظ حمـدي) ،القـاهرة :دار
الفكر العربي ،د.ط١٩٥٣ ،م(.



الصــياد /فــؤاد عبــد المعطــي ،المغــول فــي التــاريخ ج) ،١بي ــروت :دار
النهضة العربية ،د.ط ،د.ت(.
العب ـ ـ ــود /ن ـ ـ ــافع توفي ـ ـ ــق ،الدول ـ ـ ــة الخوارزمي ـ ـ ــة) ،بغ ـ ـ ــداد :د.ن،ط،١
١٩٧٨م(.
الغامدي /سعد بن محمد حذيفة ،سـقوط الدولـة العباسـية) ،د.م ،دار
ابن حذيفة ،ط١٤٢٥ ،٣هـ(.
الفق ــي /عص ــام ال ــدين عب ــد ال ــرؤوف ،جم ــال ال ــدين /محم ــد الس ــعيد،
موســوعة ســفير للتــاريخ اإلســالمي )المشــرق اإلســالمي بعــد العباســيين
ج) ،(٤القاهرة :شركة سفير للطبع والنشر ،ط ،١د.ت(.
ٔ
حمدي /حافظ احمد ،الشرق اإلسالمي قبيل الغزو المغولي) ،القاهرة:
دار الفكر العربي ،ط١٤٢٠ ،١هـ(.
ٔ
حمدي /حافظ احمد ،الدولة الخوارزمية والمغول) ،د.م،د.ن ،د.ط،
د.ت(.
صبره /عفاف سيد ،التاريخ السياسي للدولـة الخوارزميـة) ،القـاهرة :دار
الكـتاب الجامعي ،ط١٤٠٧ ،١هـ(.
ٔ
عمـ ـران /محم ــود س ــعيد ،المغ ــول واورب ــا) ،اإلس ــكندرية :دار المعرف ــة
الجامعية ،د.ط١٩٩٧ ،م(.
فهم ــي /عب ــد الس ــالم عب ــد العزي ــز ،ت ــاريخ الدول ــة المغولي ــة ف ــي إيـ ـران،
)القاهرة :دار المعارف ،د.ط١٩٨١ ،هـ(.
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٦٧

ﻣﻘﺎﻻت

ﻣﻘﺪﻣﺔ

ّإن غنى وتنوع التراث المعرفي والتاريخي للغرب اإلسالمي فتح
ً
واسعا للبحث التاريخي المعاصر في جميع الجوانب
المجال
ٔ
الحضارية ،ومن ابرز مجاالتها الدراسات التاريخية االجتماعية ،الثقافية
واالقتصادية.هذه الدراسات المعاصرة ٔاعطت للبحث التاريخي ً
عمقا
ً
فكريا في مجال التفسير التاريخي ،شمل الجوانب الثقافية،
االجتماعية واالقتصاديةً ،
بدال من حصره في المجال السياسي.
في هذا اإلطارً ،
وفقا لهذا التوجه يندرج البحث الذي نرمي إلى
معالجته تحت عنوان" :العالقات التجارية بين الدولة الرستمية
والسودان الغربي" في القرن الثالث الهجري/التاسع الميالدي.يهدف
البحث إلى إيجاد التفسير لهذا التوجه االقتصادي للدولة الرستمية نحو
الجنوب ،عبر الصحراء الفقيرة و القاسية ،هذا التوجه الذي يشمل
عامال ٔا ً
ً
ساسيا في تطور المغرب اإلسالمي لمدة قرون ،يؤكد الدور
ٔ
الحضاري واالقتصادي للنشاط التجاري الرستمي ،الذي اهمله مؤرخو
ٔ
ٔ
اإلسالم االوائل مثل الطبري وابن كـثير وحتى ابن خلدون ّإما جهال او
ٔ
تجاهال ،و انكر فعاليته المستشرقون.
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﺘﻤﻴﺔ
)٢٩٦-١٦٠ﻫـ٩٠٩-٧٧٧/ﻡ(

د .ﺧــﺎﻟﺪ ﺑﻠﻌﺮﺑﻲ
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ٔ
في النصف االول من القرن الثاني توالت ثورات الخوارج في
ٔ
ٔ
المغرب اإلسالمي مما اعطى االباضية فرصة تاسيس الدولة الرستمية،
ٔ
ٔ
والتي ارتبط اسمها بمؤسسها عبد الرحمن بن رستم – ذو االصول
ٔ
ٔ
)(١
الفارسية – وكذا بتاسيس مدينة " تاهرت " في المغرب االوسط.
ٔ
هذه المدينة التي ستكون النواة االساسية في بناء الدولة
الرستمية بفضل ما شهدته من تطور اقتصادي وحضاري في جميع
ٔ
المجاالت ،الزراعية ،الصناعية و التجارية .كما ان تركيبتها االجتماعية
– رغم اعتمادها على العنصر البربري – تنوعت بفضل ما عرف عن
حكمها من عدل ،وعن حياتها من ازدهار اقتصادي وثقافي ،وفي هذا
ٔ
المجال يقول ابن الصغير المالكي" :ليس احد ينزل بهم من الغرباء ّإال
ٔ
استوطن معهم وابتنى بين اظهرهم لما يرى من رخاء البلد وحسن سيرة
)(٢
إمامة و عدلته ."...
ٔ
انقاد الخوارج في المغرب االوسط وجنوب افريقية "القيروان"
وحتى جبل نفوسة بطرابلس لسلطة الدولة الرستمية التي توسعت
ً
جغر ً
وسياسيا ،حتى غدت حدودها من جبل نفوسة شرقا حتى
افيا
تلمسان غربا ،ومن سواحل البحر المتوسط في المغرب ٔاالوسط ً
شماال
ٔ
ً
جنوبا .إن هذا االمتداد الجغرافي اعطى الدولة
حتى بالد السودان
الرسمية ٔاهمية إستراتيجية في مجال العالقات التجارية بين المشرق
اإلسالمي ،والغرب اإلسالمي ،وبين العالم اإلسالمي و بالد السودان،
ً
خاصة الغربي منه.
وفي هذا اإلطار يقول ابن الصغير ..." :استعملت السبل إلى بلد
السودان ،و إلى جميع البلدان من مشرق و مغرب بالتجارة و ضروب
ٔ
ٔ
االمتعة  (٣)." ...ومن ابرز المدن الرستمية التي انطلقت منها قوافل
التجارة باتجاه السودان الغربي ،مدينة تاهرت العاصمة ،ومدينة
ٔ
)(٤
"ورجالن" في الجنوب الشرقي للمغرب االوسط.
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ٔ
يشمل السودان الغربي المنطقة الممتدة بين المحيط االطلسي
ً
غربا ،و بحيرة تشاد شرقا ،ومن الصحراء الكبرى ً
شماال حتى خليج غانا
ٓ
الكبير ً
جنوبا ،على حدود ً °١٠
شماالّ .
ويعرفها القزويني في كـتابه "اثار
ٔ
البالد" ينتهي شمالها إلى ارض البربر ،وجنوبها إلى البراري وشرقها إلى
)(٥
الحبشة وغربها إلى المحيط".
في بالد السودان ظهرت إمارات ودول مختلفة في القرن الثالث
ٔ
ٔ
التاسع الميالدي والرابع الهجري ،لعل ابرزها واهمها من الناحية
السياسية واالقتصادية وحتى العسكرية دولتين هما:
ٔ
 مملكة غانة :امتد نفوذها في القسم الغربي من السودان اي شرقئ
السنغال الحالي ،وغربي حوض بحيرة تشاد ،ذكر المسعودي ان
تحت يد ملك غانة عدة ملوك و ممالك كلها فيها الذهب" (٦)،بلغت
ٔ
ٔ
غانة اوج قوتها في اواخر القرن الثاني للهجرة ،الثامن للميالد ومن
ٔ
ابرز ملوكها " بنتجوي دكوري )" (Bentigri Doukoureحكم
ٔ
حوالي ١٧٤هـ٧٩٠/م ،خلفه تكالن ،ثم تلوتان او بوالتان الذي
)(٧
حكم من سنة ٢٢٢هـ٨٣٧/م.
ٔ ٔ
يذكر يحي بوعزيز ان اصلهم من قبيلة لمتونة الصنهاجية التي
ٔ
ساهمت في نشر اإلسالم في بالد السودان الغربي ،وهم اسالف
المرابطين من فروع قبيلة صنهاجة الصحراء مثل :مسوفة ،لمطة،
)(٨
مداسة وتريكة.
 مملكة وارام ونخلة :ذكر لويكي ) (T. Lewickiفي كـتابه " Traits "d’histoire du commerceدولة نخلة تقع على الساحل
الجنوبي لبحيرة تشاد .لكن هذه الممالك الكبرى غانة ونخلة
تفككت في القرن الثالث للهجرة التاسع الميالدي مما فتح المجال
لظهور ممالك جديدة.
اهتم الرستميون بتوتيق صالتهم التجارية بها ،وجابتها قوافلهم،
ٔ
منها :مملكة اوداغشت ،والتي عاصرت الدولة الرسمية ،و لعبت دو ًرا
ٔ
ٔا ً
ساسيا في تجارتها .ثم مملكة "كوكو او جوجو" ،مملكة غاو  ،Gaoهذه
ٔ
االخيرة التي كانت تسيطر على طرق التجارة الصحراوية التي تربط
)(٩
السودان الغربي بالمغرب اإلسالمي.
إن ضبط حدود دول السودان في القرن الثالث للهجرة ،التاسع
ٔ
ٔ
للميالد ليس باالمر الممكن ،لقلة المعلومات في المصادر واحيانا
ٓ
ً
خاصة عند الفزازي
تضاربها ،واختالف التسميات من مؤرخ إلى اخر،
واليعقوبي و المسعودي (١٠).لكن هذا ال ينفي وجود حياة سياسية في
السودان ،وإن تراوحت بين النظام والفوضى ،تفاعلت معها التجارة
ٔ
الرستمية بحذر من اجل حماية مصالحها التجارية وتوسيعها.

ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
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ٔ
ا -الطريق عبر سجلماسة:
ٔ
ٔ
في اقصى الجنوب الغربي من المغرب االقصى ،وضع الخوارج
ٔ
الصفرية االساس لمدينة "سجلماسة" سنة ١٤٠هـ يتزعمهم عيسى بن
ٔ
ٔ
يزيد االسود المكناسي السفري .هذه المدينة التي ستكون النواة االولى
)(١١
في بناء دولة بني مدرار و عاصمتها سجلماسة.
ً
ً
سجلماسة هذه المدينة التاريخية التي سيكون لها دورا فعاال في
تاريخ وحضارة بالد الغرب اإلسالمي ٔباكمله ،لعبت دو ًرا ٔا ً
ساسيا في
ً
خاصة باتجاه
توسيع شبكة العالقات التجارية للدولة الرستمية
السودان الغربي ،ومن العوامل التي ساعدت على تقوية الروابط
بينهما ،التقارب المذهبي بين االباضية والصفرية )خوارج(.
تردد ذكر الطريق التجاري الرابط بين تاهرت وسجلماسة في
ٔ
العديد من المصادر القديمة ،حيث اشار اليعقوبي في كـتابة "تاريخ
البلدان" إلى وجود هذا المسلك الذي يربط تاهرت لسجلماسة حيث
ٔ
قال انه" :من خرج من تاهرت ،سلك الطريق بين القبلة والغرب ،سار
إلى مدينة يقال لها ٔاوزكا" ومنها ً
غربا إلى سجلماسة (١٢).ويقدر اليعقوبي
المسافر بين تاهرت و سجلماسة بحوالي عشرة مراحل .في حين يقدرها
االصطخري في كـتابه "المسالك و الممالك" فيقول" :من تاهرت إلى
ٔ
سجلماسة نحو خمسين مرحلة" ،واحيانا يقدرها بمسير خمسة
وعشرون ً
يوما ،كما ذكر ذلك  T. Lewikiفي كـتابه:
L’état nord-africaine de Tahert et ses relations
ٔ
 avec le Soudan VIII au XI siècleويذكر البكري انه "على مدينة
وجدة طريق المارة و الصادرة من بالد المشرقة إلى سجلماسة ،وغيرها
)(١٣
من بالد المغرب.
ٔ
ٔ
ٔ
الشك ان هذه المارة تعبر تاهرت الهميتها اإلستراتجية ،كما ان
اختالف تقدير المسافة بين تاهرت وسجلماسة يدل على تعدد
المسالك ،وتعدد المسالك بدورة يدل على ازدهار التجارة ،كـثرة
ٔ
القوافل ،وتعدد اغراضها .كما يدل تعدد المسالك واختالف المسافات
ٔ
ٔ
ٔ
على ان الرحالت التجارية كانت متعددة االهداف والمقاصد ،وان
القافلة كانت تجوب مناطق مختلفة ،تبيع و تشتري من منطقة إلى
ٔ
ٔ
تبدا الرحلة الكبرى
اخرى حتى تصل من تاهرت إلى سجلماسة ،حيث
ٔ
باتجاه بالد السودان الغربي ،بالد الذهب والدقيق االسود غايتها
)(١٤
ومصدر غناها.
استخدمت سجلماسة كنقطة انطالق جديدة نحو السودان
)(١٥
الغربي بالنسبة لتجار تاهرت الرستمية في القرن الثالث للهجرة،
وكذا باقي تجار المغرب اإلسالمي وحتى المشرق – رغم اختالف –
ٔ
مذاهبهم واحيانا في ديانتهم حيث كان من بينهم اليهود ،هذا إن ّدل
على شيء فإنما يدل على التسامح الديني والمذهبي الذي ساد في إطار
)(١٦
دولة بني مدرار سجلماسة وحتى الدولة الرستمية بتاهرت.
من سجلماسة كانت تنطلق القوافل من جديد باتجاه بالد
السودان ،سالكة طرق مختلفة ٔابرزها الطريق الساحلي ٔواحيانا طرق
داخلية ،حيث عبرت القوافل الصحراء بدون توقف خاصة خالل القرن
ٔ
ٔ
ٔ
الثالث للهجرة التاسع الميالدي ،واكدت االبحاث االثرية هذا االتصال،
ٔ
حيث وجدت بقايا اواني رستمية في بالد السودان الغربي.
ذكرت المسالك إلى السودان من طرف اليعقوبي )ق ٣هـ( ،وابن
حوقل )ق ٤هـ( ،ثم صاحب "االستبصار" وغيرهم ،كما وردت عدة
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ٔ
ا -الصادرات:
ٔ
ذكرنا ان طرق التجارة الرابطة بين تاهرت وورجالن الرستميتين
كانت تمر بمناطق مختلفة قبل وصولها إلى السودان وحتى داخله،
ٔ
ٔ ٔ
وبالتالي كانت تفرغ حمولتها كلما توفرت لها االرباح المناسبة ،اي ان
تجارتها كانت حركة اقتصادية ،تعددت صادراتها ومشترياتها وتنوعت
ٔ
حسب الحاجات االساسية لكل منطقة .حيث كان التاجر يخرج بسلع
معينة من بالده فيبيع ويشتري باستمرار حتى يصل إلى الهدف الذي
ٔ
يقصده وهو مناجم الذهب ،والرقيق وطبعا الربح .هذا ما يؤكد ا ّن تجار
المغرب اإلسالمي لم يكونوا مجرد وسطاء في حركة تجارية عالمية ،بل
ٔ
)(٢٣
يؤكد انهم ما رسوا نشاطا اقتصاديا مركبا و منتجا.
ٔ
واهم السلع التي حملها تجار الدولة الرستمية إلى بالد السودان
الغربي :الملح هذا المعدن النادر في بالد السودان الغربي والضروري
ٔ
في حياتهم اليومية ،حيث كان يستخدم في تجفيف االسماك والحيتان
ٔ
ٔ
وهي غاية غذائهم حيث يقول البكري ان "تجارة اهل بلد "كوكو"
)(٢٤
بالمدح وهو نقدهم".
كان الملح يشترى من جنوب الصحراء ،في منطقة تسمى "تاغازا"
ٔ
وكان ثمنه مر ً
تفعا .يحمل على الجمال على شكل الواح من الملح -
ٔ
)قطع مستوية( – ذكر ابو حامد الغرناطي صاحب كـتاب" :تحفة
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
اال لباب" انه يتم تبادله بوزن او وزنين من الذهب او اكـثر حسب حاجة
ٔ
السوق .وإذا علمنا ان حمل الجمل يتراوح ما بين ) (١٢٥إلى )(١٥٠
كلغ فإن تبادله كان يتم بمقدار من الذهب يتراوح بين ) ( ٧٦٠إلى
ٔ
) (١١٤٠غرام من التبر " "Poudre d’orوإذا علمنا ان مقدار الدينار
ٔ
الذهبي يعادل  ٣,٨غرام ذهب تاكدنا من القيمة المرتفعة للملح .ويذكر
ٔ
ٔ
بن حوقل ان ثمن حمل الملح" :الملح في داخل بلد السودان واقاصية
)(٢٥
ما بين ) (٢٠٠و ) (٣٠٠دينار" لكن سعره انخفض فيما بعد.
ٔ
من الواضح ان الملح لم يكن سلعة رستمية محضة بل كان
ٔ
ٔ
يشتري من اطراف الصحراء في بالد السودان ،وهذا يدل على ان تجار
ٔ
الدولة الرستمية قد حملوا من بالدهم سلع اخرى تبادلوه في منطقة
ٔ
"تاغازا" بالملح ،في هذا الصدد يذكر السيد عبد العزيز سالم ،ان تجار
الدولة الرستمية كانوا يخرجون من ورجالن "يحملون المنسوجات
ٔ
الصوفية والقطنية ،والكـتانية ،واواني الزجاج والفخار والخزف ذي
)(٢٦
البريق المعدني ." ...
ّ
إنها منتوجات صناعية دلت على التطور الحضاري في الغرب
اإلسالمي خاصة داخل الدولة الرستمية .إلى جانب المنتوجات
الصناعية وجدت المنتوجات الزراعية منها خشب الصنوبر ذكره
ٔ
الحموي ،الحنطة )احتمال( (٢٧).وبعض االنواع من التمور ذات
ٔ
الصالحية الطويلة ،وللمالحظة فإن الصحراء الجزائرية " ادرار
ٔ
المنيعة" توجد بها بعض انواع التمور التي تصدر نحو بالد السودان
ٔ
الغربي حتى اليوم ،ومن بين انواعها تمر يسمى "تاغاز" بنفس االسم
الذي حملته مدينة الملح المصدر للسودان الغربي .ويذكر "صاحب
ٔ
االستبصار" اهم الصادرات لبالد السودان فيقول "الملح ،الودع،
ٔ
النحاس المسيول والتاكوت وهو انفق شيء عندهم للدبغ".
كما يورد اإلدريسي صادرت المغرب اإلسالمي ويذكر من ليثها،
ٓ
ثياب الصوف ،العمائم ،المازر وصنوف النظم من الزجاج (٢٨).لكن
ٔ
تبقى اهم سلعة حملها التجار المغاربة والرستميون إلى بالد السودان
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ٔ
ٔ
ٔ
اسماء لمدن هامة في السودان ذات اهمية تجارية منها :اودغشت ،ثم
ٔ
تاغازا  Tagazaمصدر معدن الملح (١٧)،وكذا اغمات .كما وردت في
ٔ
المصادر اسماء لشعوب وقبائل ّمرت بها طرق التجارة عبر السودان
ٔ
منها "انبية" ومنها مسوفة ،جدالة و لمتونة وهي فروع من صنهاجة
الصحراء.
ب -الطريق عبر ورجالن
ورد ذكر هذا الطريق عند ابن حوقل )ق ٤هـ( في كـتابه "صورة
ٔ
ٔ
االرض" ،وكذا اإلدريسي في كـتابه "صفة المغرب وارض السودان ومصر
ٔ
ٔ
واالندلس" ،ويصنف اإلدريسي ورجالن "بانها مدينة فيها قبائل مياسير
ٔ
)(١٨
وتجار اغنياء يتجولون في بالد السودان إلى بالد غانة و بالد نقاوة".
ٔ
من ورجالن جنوب الدولة الرستمية وإحدى اهم مدنها الصحراوية
كانت تنطلق القوافل محملة بالسلع المختلفة إلى تادمكة مدورا بمنطقة
ٔ
ٔ
ادرار – افوقاس ،وهذا يعني مرور هذا المسلك بمنطقة الهقار ،نسبة
ٔ
إلى قبيلة هوارة التي ذكرها ابن خلدون ،بان بعض هذه القبائل قطعت
الرمال إلى بالد القفر وجاوزت لمطة من قبائل الملثمين فيما يلي بالد
كوكو من السودان اتجاه افريقية ويعرفون بنسبهم هكارة".
لقد كانت "تاد مكة" مركزا تجاريا هاما ،شمال شرق منحى نهر
النيجر ،ذكر البكري ٔان المسافة بينها وبين ورجالن خمسين ً
يوما
ٔ
ٔ
)خمسون رحلة( ،وال زالت اثارها شمال غرب كيدال  Kidalاما المسافة
)(١٩
بين تادمكة ومدينة كوكو فهي تسع مراحل حسب البكري.
ٔ
ٔ
وتذكر المصادر ان ملك كوكو "كافر" في حين ان سكان غانة في
ٔ
الغرب كانوا مسلمين ،وكذا سكان "الكائم" شرقا ،ذكر ذلك ابو الغداء
ٔ
في كـتابه مختصر تاريخ البشر" (٢٠).وذكر ديفيز  J. Devisseان طريق
ٔ
ورقلة )ورجالن( – تادمكة – جاو ،من اهم الطرق التي وصلت بين
الشمال اإلفريقي في القرن الثالث الهجري  /التاسع الميالدي و بالد
السودان الغربي ،حيث تزدهر تجارة الملح والذهب والعبيد ،وفي
القرن الثاني عشر ميالدي /السادس الهجري كـتب اإلدريسي يقول:
"سكنت ورجالن عائالت غنية و تجار ٔاغنياء ً
جدا ،الذين كانوا في
تجارهم يجوبون بالد الزنوج ،وكانوا يتوغلون إلى غانة وإلى نفارة
 " wangaraيستخرجون منها الذهب الذي يضرب في ورجالن وفي
زاوية هذه المدينة ،فهم على العموم من فرقتي الوهابين
)(٢١
واإلباضيين".
ٔ
ومن بين التجار الذين ورد ذكرهم في هذه الفترة ابا موسى
ٔ
الويسياني" اإلباضي ،الذي يدار رحلته من الزاب إلى غانة ،ثم إلى
مدينة غيارة حوالي النصف الثاني من القرن التاسع الميالدي /الثالث
الهجري ،حيث مناجم الذهب ،هذا المعدن النفيس الذي يعود له
الفضل في توسيع دائرة التجارة الصحراوية و حيويتها (٢٢).هذه القصة
ٔ
وغيرها تدل على ان بالد كوكو وحتى غانة كانت بدورها المعبر للوصول
ٔ
إلى مناجم الذهب ً
جنوبا ،لكن هذا ال يعني ان هذه البالد )كوكو وغانة(
لم تكن تربطها بالدولة الرستمية عالقات تجارية هامة ،فقد كانت ً
مجاال
ً
واسعا لتبادل السلع ومنها الملح والرقيق وبعض المنتوجات الصناعية.
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ٔ
ال شك ان قيام دول مستقلة خارجية مثل الدولة الرستمية ودولة
ٔ
بن مدرار في سجلماسة ،وكذا دولة االدارسة الشيعية الزيدية في فاس،
في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة ،يمثل بداية تمزق وحدة
ٔ
الدولة اإلسالمية اي الخالفة ،لكن هذا ال يمنع من إبراز دورها
ً
الحضاري اإلسالمي ّ
خاصة في تطور الغرب اإلسالمي ونشر
الفعال،
اإلسالم في بالد السودان خاصة الغربي منه.
إن ظهور الدولة الرستمية في زمن متقدم وموقع جغرافي –
بالنسبة لالتصال – بين المشرق والمغرب اإلسالمي منح تاهرت ّ
حق
السبق في توسيع دائرة التجارة اإلسالمية ،وفتح لها ٓا ً
فاقا جديدة وهامة
ً
في تطورها ً
ونوعيا .وفي هذا المجال يبرز دور الدولة الرستمية في
كميا
ٔ
تجارة الذهب ،الرقيق االسود ،والملح ،حيث مثلث هذه الثالثية
وحسب ٔاالهمية مصدر دعم القتصاد الغرب اإلسالمي ،وحتى الشرق
منه.
لم يكن تجار المغرب اإلسالمي وسطاء فقط – كما يدعي
ٔ
المستشرقون – بل كانوا االساس في قيام حركة اقتصادية منتجة
متنوعة المداخيل ،ساهمت في تطور الغرب اإلسالمي وحتى بالد
السودان ونشر اإلسالم وترسيخ ثقافته ،وما حركة المرابطين ّإال دليال
ٔ
ٔ
على ذلك .لكن السياسة كـثيرا ما افسدت ما بناه رجال المال واالعمال.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

هي الملح ،الذي استخدم ،لما سبق الذكر في تجفيف السمك والحيتان
)(٢٩
في نهر السنغال والنيجر.
ب -الواردات:
كانت الدولة الرستمية وغيرها من دول الغرب اإلسالمي تستورد
ٔ
من السودان الغربي ً
سلعا ،مختلفة ،لكن يبدو ان تجارة الذهب
ٔ
والعبيد كانت من االساس في توجه الشمال اإلسالمي بتجارته نحو
ّ
الصحراء رغم مصاعب المسافة وطولها ومخاطرها .وقد دلت الشواهد
ٔ
ٔ
التاريخية على ان تجارة الذهب اي جلبه من السودان تعود إلى النصف
ٔ
ٔ
الثاني من القرن الثاني للهجرة اي الثامن الميالدي ،قبل ان يرد ذكرها
)(٣٠
لدى الجغرافيين في القرن الثالث للهجرة.
إن وصول الذهب إلى عاصمة الرستميين في النصف الثاني من
القرن ٣هـ ٩ /م ،ربما يعطينا التفسير المنطقي والمعقول للتطور الذي
حدث في تاهرت في مدة وجيزة ،والذي ذكره ابن الصغير المالكي
حيث قال في ذكر قصة وفد البصرة إلى تاهرت في الرحلة الثانية:
ٔ
ٔ
ٔ
"فوجدوا االمور قد تبدلت و احوال المدينة واالشياء ،قد حالت،
ٔ
وذلك انهم نظروا إلى قصور قد بنيت وإلى بساتين قد غرست وإلى
ٔارجاء قد نصبت وإلى خيول قد ركبت وإلى حفدة قد اتخدت السور
)(٣١
والعبيد والخدام ."...
ٔ
وما يؤكده هو رد عبد الرحمن بن رستم لالموال إلخوانه بالبصرة
ٔ
ّ ٔ
شك ان تجارة مثل هذه – ذات
و بعد استشارة اعيان دولته (٣٢).وال
ٔارباح خيالية – كان من الواجب ٔان تحاط ّ
بالسر والكـتمان ،لمدة من
الزمن وهذا ما يفسر مرة ثانية عدم ذكر هذه التجارة من طرف
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
الجغرافيين العرب ،إما النهم تجار قد اطلعوا عليها او انهم لم يطلعوا
عليها ٔا ً
صال.
اتسعت تجارة الذهب القادم عبر الصحراء بواسطة القوافل من
بالد السودان الغربي في القرن الثالث للهجرة  /التاسع الميالدي،
والتي تصل المغرب اإلسالمي عن طريق سجلماسة وورجالن ثم تاهرت
ٔ
ٔ
ٔ
وباقي انحاء العالم (٣٣).ال شك في ان هذا االزدهار التجاري واالرباح التي
ٓ
حققها تجار المغرب اإلسالمي خاصة الرستميين منهم هي عامل اخر
لتفسير االزدهار االقتصادي والحضاري الذي شهده المغرب اإلسالمي
)(٣٤
برمتة في القرن الثالث والرابع للهجرة ،التاسع والعاشر للميالد.
ٔ
ٔ ٔ
اما اسلوب المعاملة فقد ذكر ياقوت الحموي في معجمه ان
ٔ
التبادل كان يتم بالسوق الصامته او "المقايضة الخرساء") (٣٥لكن هذا
ال ينفي وجود مترجمين ،وكذا تعلم التجار لغة شعوب السودان
الغربي .سيطر التجار في المغرب اإلسالمي على تجارة الذهب السوداني
ٔ
لمدة زمنية طويلة ،في زمن اعتبر فيه الذهب الينبوع االساسي للمعادن
ٔ
ٔ
النفيسة .وقد اكد "ف-بردوال " "F.Braudelاهمية الذهب في تاريخ
شمال إفريقيا بصفة عامة" في مؤلفه "الذهب اإلسالمي من القرن ٧م
إلى القرن ١١م" حوليات  (٣٦).١٩٤٧إلى جانب تجارة الذهب ،شكلت
تجارة العبيد سلعة هامة ذكرها اليعقوبي عند حديثه عن قبيلة "زويلة"،
ٔ
ٔ
بان تجارها كانوا يجلبون العبيد من شمال السودان ،اكد هذا القول ما
صطخري ٔ
ٔ
بان" :هؤالء الخدم السود اكـثرهم يقع إلى زويلة "،
ذكره اال
ٔ
)(٣٧
وهذا ما اشار إليه اإلدريسي وصاحب االستبصار.
ٔ
ّ
ورد عن صاحب االستبصار ان السودانيات الطبخات كن يبعن
ٔ
ٔ
بحوالي  ١٠٠دينار ،وازيد .وتذكر الدكـتورة فاطمة بلهواري في اطروحة
مقدمة لنيل شهادة الدكـتوراه بعنوان" :النشاط االقتصادي في بالد
ٔ
المغرب اإلسالمي" خالل ق ٤هـ ١٠/م ان بالد "كانم" من السودان

ٔ
تعتبر المصدر الرئيسي في تزويد هذا النوع من التجارة اي تجارة العبيد.
ٔ
واهم فﯫتهم :التكرور السنغاليون ،الصنوكي الغانيون والصونغاي من
ٔ
جو او الصاو ،نول لمطة من كانم (٣٨).كان العبيد بعد تدريهم
ّ
ويصدرون إلى الشرق
وتعليمهم يستخدمون في البيوت والمزارع،
ٔ
اإلسالمي واالندلس .هكذا شكل العبيد قوة منتجة وسلعة هامة في
تجارة الرستميين وغيرهم من دول المغرب اإلسالمي ،تجارة موازية
لتجارة الذهب.
ٔ
خرى
إلى جانب الذهب والعبيد ،كانت هناك سلع ا ترد إلى
الرستميين من السودان الغربي وهي ذات فوائد مالية هامة منها "الدرق
اللمطية" وهي جلد يلبسه المحارب تقية مخاطر الجروح والسهام،
تصنع من جلد حيوان اللمط )تراس( وهي خفيفة لينة ال ينفذ إليها
ٔ
النشاب وال يؤثر فيها السيف بيض كالقراطيس ،ذكر القزويني ان سعر
الواحدة منها تالثون دينارا .ويكشف لنا الدرجيني في كـتابه "طبقات
ٔ ٔ
المشايخ" ان افلح بن عبد الوهاب كان يستخدمها في حربه ضد يزيد
)(٣٩
بن فندين.
كما كان تجار تاهرت يجلبون جلود النمور ،جلد حيوان الظبي
يضع منه المجن ،الصمغ ،إلى جانب العاج ،ريش النعام ،كحل
ٔ
العين ،وكذا "الذبل" من ظهور السالحف تصنع منها االمشاط كالقرن.
ٔ ٔ
ٔ
وقد اشتغل بالتجارة االغنياء والمرفهون ،وتحملوا المشتاق الن االرباح
كانت عظيمة.
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ﻣــن ﻗــدﻳم اﻟــزﻣن وﻣﻧــذ ﻓﺟــر اﻟﺗــﺎرﻳﺦ وﻛــﺎن
ﻟﻠﺣﻛﺎﻳــﺔ ذﻟــك اﻟﺳــﺣر واﻟﺗــﺄﺛﻳر ﻓــﻲ ﻧﻔــوس
وﻋﻘوﻝ اﻟﺑﺷر ،وﺣﺗـﻰ وﻗﺗﻧـﺎ ﻫـذا ﻣـﺎ ﻳـزاﻝ
ﻟﻬ ـ ـ ــﺎ ﺗﻠ ـ ـ ــك اﻟﺟﺎذﺑﻳ ـ ـ ــﺔ ،ﻓﻠﻠﺣﻛﺎﻳ ـ ـ ــﺔ ﻫ ـ ـ ــدف
وﻣﻌﻧـ ــﻰ ،وﻟﻠﺣﻛﺎﻳـ ــﺔ ﺗﺳـ ــﻠﻳﺔ وﻣﻐـ ــذىٕ ،وان
اﺧﺗﻠﻔــت اﻷزﻣــﺎن واﻟﻌﺻــور وﻣﻬﻣــﺎ ﺗﻐﻳــر
ﺷ ــﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــر اﻟ ــدﻫور ،ﻓﺎﻟﺗ ــﺎرﻳﺦ ذاﺗ ــﻪ
ﺣﻛﺎﻳ ـ ـ ــﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﺎﺿ ـ ـ ــﻲ ﺣﻛﺎﻳ ـ ـ ــﺔ واﻟﺣﺎﺿ ـ ـ ــر
ﺣﻛﺎﻳﺔ وﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻝ أﻳﺿﺎً ﺣﻛﺎﻳﺔ ،وﺣﻳﺎة ﻛﻝ
ﻣﻧﺎ ﺣﻛﺎﻳﺔ ..وﻟﻠﺣﻛﺎﻳﺔ ﺑﻘﻳﺔ......

ﺩﻋﻮﺓ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﻣﻨﺘﺪﻯ ﺣﻜﺎﻳﺔ
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ahmedzidan3@gmail.com
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 -١بوعزيز ،يحي ،الموجز في تاريخ الجزائر ،ج ،١المؤسسة الوطنية
للكـتاب الجزائر  ،١٩٨٤ص .١٩
ٔ
ٔ
 -٢ابن الصغير ،اخبار اال ئمة الرستميين ،تحقيق و تعليق ،محمد ناصر،
ابراهيم بحاز ،طبقة دار الغرب اإلسالمي ،بيروت لبنان  ،١٩٨٦ص .٣٦
 -٣نفسه ،ص .٣٦
 -٤جودت عبد الكريم ،يوسف ،العالقات التجارية للدولة الرستمية ،طبعة
المؤسسة الوطنية للكـتاب ،الجزائر  ،١٩٨٤ص .٢٦٧
 -٥نفسه ،ص .٢٣٣
 -٦نفسه ،ص .٢٣٧
 -٧بوعزيز ،يحي ،المرجع السابق ،ص .١٧٤
 -٨جودت ،عبد الكريم يوسف ،المرجع السابق ،ص  ،٢٤٢ص .٢٤٣
 -٩نفسه ،ص .٢٤٢
 -١٠عبد العزيز ،سالم ،السيد ،تاريخ المغرب الكبير ،العصر اإلسالمي،
ج ،٢مطبعة الدار النهضة العربية ،١٩٨١ ،ص .٥٧٣
 -١١جودت عبد الكريم يوسف ،المرجع السابق ،ص .٢٢٤
 -١٢نفسه ،ص .٢٢٥
ٓ
 -١٣اندري ،برنيان واخرون ،الجزائر بين الماضي والحاضر ،ترجمة
اسطنبولي رابح ،منصف عاشور ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر
.١٩٨٤
 -١٤جودت ،عبد الكريم ،المرجع السابق ،ص .٢٣١
ٓ
 -١٥اندري ،برنيان و اخرون ،المرجع السابق ،ص .٩٦
 -١٦جودت ،عبد الكريم ،المرجع السابق ،ص .٢٤٦
 -١٧نفسه ،ص .٢٦٦
 -١٨نفسه ،ص .٢٦٧
 -١٩نفسه ،ص ٢٦٧
اندري ٓ
و اخرون ،المرجع السابق ،ص .٩٦
 -٢٠برنيان،
 -٢١الحريري ،محمد بن عيسى ،الدولة الرستمية بالمغرب اإلسالمي،
ٔ
حضارتها و عالقتها الخارجية بالمغرب و االندلس ،طبعة دار العلم،
الكويت )دت( ،ص .٢٣٣
ٔ
ٔ
 -٢٢فياللي ،عبد العزيز ،العالقات السياسية بين الدولة االموية في االندلس
ودول المغرب ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ،١٩٨٢
ص.١٠٣
 -٢٣جودت ،عبد الكريم يوسف ،المرجع السابق ،ص .٢٧٣
 -٢٤نفسه ،ص .٢٧٣
 -٢٥عبد العزيز سالم ،المرجع السابق ،ص .٥٧٣
 -٢٦جودت عبد الكريم ،المرجع السابق ،ص .٢٧٢
 -٢٧نفسه ،ص .٢٧٣
 -٢٨بلهواري ،فاطمة ،النشاط االقتصادي في بالد المغرب اإلسالمي خالل
ق ٤هـ )١٠م(ٔ ،اطروحة دكـتوراه دولة )مرقونة( ،كلية العلوم اإلنسانية،
جامعة وهران ،٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ ،ص .٣٢٣
 -٢٩نفسه ،ص .٣٢٥
 -٣٠ابن الصغير ،المصدر السابق ،ص .٣٨
 -٣١نفسه ،ص .٤٠
 -٣٢بلهواري ،فاطمة ،المرجع السابق ،ص .٣٢٦
 -٣٣نفسه ،ص .٣٢٦
 -٣٤نفسه ،ص .٣٢٧
ٓ
 -٣٥اندري ،برينيان و اخرون ،المرجع السابق ،ص .٩٥
 -٣٦جودت ،عبد الكريم ،المرجع السابق ،ص .٢٧٩
 -٣٧بلهواري ،فاطمة ،المرجع السابق ،ص .٣٢٧
 -٣٨جودت ،عبد الكريم ،المرجع السابق ،ص .٢٨٠
 -٣٩نفسه ،ص .٢٨٠
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دراﺳﺎت

ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﻟﻴﺒﺪري ﺑﻠﺨﻴـﺮ
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

yeb1965@yahoo.fr

ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ

اﻋﺘﻣــﺪت اﻠﺪراﺴــﺔ ﻋﻟــﻰ ﻋـ ّـﺪة ﻤﺼ ــﺎدر وﻤﺮاﺠــﻊ ٔاﻫﻣﻬــﺎ اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﻓــﻲ
اﻠﻣﻗﺪﻤـ ــﺔ ،وﻜـﺘـ ــﺎب اﻠﻌﺒـ ــﺮ ﻓﻴﻣـ ــﺎ ﻳﺨ ــﺺ اﻠﺘﻌﺮﻳـ ــﻒ ﺑﻬـ ــﺬﻩ اﻠﻮﻇﻴﻔـ ــﺔ وﻤﻬـ ــﺎم
واﻻﻤــﻮﻳﻴﻦ ٔ
ﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ودورﻫــﺎ ٔواﻫﻣﻴﺘﻬ ــﺎ ﻋﻨــﺪ اﻠﻌﺒﺎﺴــﻴﻦ ٔ
ﺑﺎﻻﻧ ــﺪﻠﺲ
واﻠﻌﺒﻴﺪﻳﻴﻦ ﺑﻣﺼﺮ واﻠﻣﻐﺮب ً
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻠﺰﻳـﺎﻧﻴﻴﻦ ،وﺣـﻮل ٔاﻻوﺿـﺎع اﻠﺘـﻲ
ٓاﻠ ــﺖ إﻠﻴﻬـ ــﺎ اﻠﺪوﻠ ــﺔ اﻠﺰﻳﺎﻧﻴ ــﺔ واﻠﺘ ــﻲ اﺴـ ــﺘﻮﺠﺒﺖ ﻘﻴ ــﺎم اﻠﺷـ ــﺮﻃﺔ .ﺛـ ــﻢ ﻜـﺘ ــﺎب
"ﻠﺳــﺎن اﻠﻌ ــﺮب" ﻻﺑ ــﻦ ﻤﻨﺼ ــﻮر ﻓ ــﻲ إﻋﻄ ــﺎء ﺗﻌﺮﻳ ــﻒ ﺸ ــﺎﻤﻞ ﻠﻟﺷ ــﺮﻃﺔ .ﻜﻣ ــﺎ
اﺴـﺘﻔﺎدت اﻠﺪراﺴـﺔ ﻤـﻦ ﻤﺼــﺪر ٓاﺧـﺮ ﻳﺨـﺺ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﺮﺴـﺘﻣﻴﺔ ﺣـﻮل اﻠﺷــﺮﻃﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒ ـ ــﺎر اﺑ ـ ــﻦ اﻠﺼـ ــﻐﻴﺮ ﻤـ ــﺆرخ اﻠﺪوﻠـ ــﺔ اﻠﺮﺴـ ــﺘﻣﻴﺔ ﻓﻴﻣـ ــﺎ ﻳﺨ ـ ــﺺ اﻠﺘﻌﺮﻳ ـ ــﻒ
ﺑﺼـﺎﺣﺐ اﻠﺷـﺮﻃﺔ وﻤﻛﺎﻧﺘـﻪ اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ ،وﻤﻬﺎﻤــﻪ ﻓـﻲ ﺣﻔـﻆ ٔاﻻﻤـﻦ وﻤﺮاﻘﺒــﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:
ﻠﻴﺒﺪري ﺑﻟﺨﻴﺮ ،اﻠﺷﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻠﻣﻐـﺮب اﻹﺴـﻼﻤﻲ - .دورﻳـﺔ
ﻜﺎن اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ - .اﻠﻌﺪد اﻠﺜﺎﻤﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ .٢٠١٠
ص (www.historicalkan.co.nr). ٧٨ – ٧٣

إذا ﻜﺎﻧــﺖ اﻠــﻨﻈﻢ اﻠﻌﺳــﻛﺮﻳﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ اﻧﺒﺜﻗــﺖ ﻋــﻦ اﻠﺟﻬــﺎد ﻤﻨــﺬ ﻋﻬــﺪ
اﻠﺮﺴ ــﻮل "ﺻـ ــﻟﻰ ﷲ ﻋﻟﻴ ــﻪ وﺴ ــﻟﻢ" ﻜ ــﻨﻈﻢ دﻓﺎﻋﻴـ ــﺔ وﻫﺟﻮﻤﻴ ــﺔ ﻠﻟﻣﺳ ــﻟﻣﻴﻦ
ﺣﺘــﻰ ﻳﺘﻣﻛﻨــﻮا ﻤــﻦ اﻠﺼــﻣﻮد ٔاﻤ ــﺎم اﻠﺘﺤــﺪﻳﺎت اﻠﺘــﻲ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗــﻮاﺠﻬﻬﻢ ،ﻓ ــﺈن
اﻠــﻨﻈﻢ اﻹدارﻳــﺔ واﻠﻗﻀــﺎﺋﻴﺔ ٔاﻳﻀــﺎ ٔاﺻــﺒﺤﺖ ﺿ ــﺮورﻳﺔ ﻓــﻲ اﻠﻌــﺎﻠﻢ اﻹﺴــﻼﻤﻲ
ودوﻳﻼﺗـﻪ ﻤﺷ ً
ـﺮﻘﺎ و ﻤﻐﺮﺑ ًـﺎ .وﻳﻄﻟـﻖ اﻠﻨﻈـﺎم ﻋـﺎدة ﻋﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻳـﺪل ﻋﻟـﻰ اﻠﺘﺮﺗﻴـﺐ
واﻻﻧﺳــﺟﺎم واﻻرﺗﺒ ــﺎط ،وﻧﻈــﻢ اﻠﺤﻛ ــﻢ ﻫــﻲ اﻠﻗ ــﻮاﻧﻴﻦ واﻠﻣﺒــﺎدئ واﻠﺘﻗﺎﻠﻴ ــﺪ
اﻠﺘـﻲ ﻋﻟﻴﻬــﺎ اﻠﺤﻴــﺎة اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻠﻐﺪارﻳــﺔ واﻠﻣﺎﻠﻴـﺔ ٔﻻي دوﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻜــﻞ ﻤﻛــﺎن
وزﻤﺎن.
وﺗﻌﺘﺒـ ــﺮ اﻠﺷ ـ ــﺮﻃﺔ ﻤـ ــﻦ ٔاﻫـ ــﻢ ٔاﻻﻧﻈﻣـ ــﺔ اﻹدارﻳـ ــﺔ اﻠﺘـ ــﻲ ﻋﺮﻓﻬ ـ ــﺎ اﻠﻌـ ــﺎﻠﻢ
ـﺘﻢ اﻠﺨﻟﻔ ــﺎء ٔ
اﻹﺴ ــﻼﻤﻲ ﺧ ــﻼل ﻤﺨﺘﻟـ ــﻒ ﻤﺮاﺣـ ـﻞ ﺗﻄ ــﻮرﻩ .ﻓﻗـ ــﺪ اﻫـ ـ ّ
واﻻﻤ ـ ـﺮاء
واﻠﺤﻛــﺎم ﻓــﻲ اﻠﻌ ــﺎﻠﻢ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﺑﻨﻈ ــﺎم اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ .ﻠﺘﺳ ــﻴﻴﺮ دوﻠﻬــﻢ وﻤﻟﻛﻬ ــﻢ
وﺣﻔ ــﻆ ٔاوﻃـ ــﺎﻧﻬﻢ ورﻋﻴ ــﺘﻬﻢ ﻤـ ــﻦ اﻠﻣﺨـ ــﺎﻃﺮ واﻠﻟﺼـ ــﻮص واﺴـ ــﺘﺘﺒﺎب ٔاﻻﻤـ ــﻦ
واﻻﺴـ ــﺘﻗﺮار .ﻓﻣﻮﺿ ــﻮع اﻠﺷـ ــﺮﻃﺔ ﻤﻬ ــﻢ ٔﻻن دراﺴـ ــﺘﻪ ﺗﻣﻛﻨﻨـ ــﺎ ﻤـ ــﻦ اﻻﻃـ ــﻼع
واﻠﻛﺷــﻒ ﻋﻟــﻰ ٔاﻫــﻢ ﺠﻮاﻧــﺐ اﻠﺤﻴــﺎة اﻹدارﻳــﺔ ﺧﺎﺻـ ًـﺔ ﻓــﻲ اﻠــﺪول ،ﻋﻟﻣـ ًـﺎ ٔان
ﻫــﺬا اﻠﻣﻨﺼــﺐ ﻜــﺎن ﻳﺟﻣــﻊ ﺑــﻴﻦ وﻻﻳــﺔ اﻠﻣﻈــﺎﻠﻢ واﻠﺤﺳــﺒﺔ واﻠﻗﻀــﺎء ﻓﻬﻨــﺎك
ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻠﻣﻬﺎم ﻳﺒﻴﻦ ﻫـﺬﻩ اﻠﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﻠﻣـﺬﻜﻮرة وﻓـﻲ ٔاوﻘـﺎت ٔاﺧـﺮى ﻜﺎﻧـﺖ
ﺧﻄـﺔ اﻠﺷـﺮﻃﺔ ﺗﻨﻔﺼـﻞ ﻋـﻨﻬﻢ .وﻘـﺪ ﺑﻟـﻎ اﻻﻫﺘﻣـﺎم ﺑﺎﻠﺷـﺮﻃﺔ ﻤﺒﻟﻐ ًـﺎ ﻋﻈﻴﻣ ًـﺎ إذ
ﻜــﺎن ﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻳﺘﻣﺘــﻊ ﺑﻨﻔ ــﻮذ واﺴــﻊ ،ﺣﻴــﺚ ٔاﺻــﺒﺢ ﻫــﺬا اﻠﻣﻨﺼ ـﺐ
ﻤﻨﻔـ ًـﺬا ﻠﻟ ــﻮزارة واﻠﺤﺟﺎﻳــﺔ ،وﻜﺎﻧ ــﺖ وﻻﻳﺘﻬــﺎ ﺗﻣﺘﻨ ــﻊ ٔ
ﻠﻼ ﻜﺒــﺎس وذوي اﻠﻨﻔ ــﻮذ
واﻠﺟﺎﻩ.
ٔ
ٔ
ّ
وﻘـ ــﺪ ﺠـ ــﺎء اﺧﺘﻴﺎرﻧـ ــﺎ ﻠﻬـ ــﺬا اﻠﻣﻮﺿـ ــﻮع ﻠﻌـ ــﺪة اﻋﺘﺒـ ــﺎرات :اوﻠﻬـ ــﺎ اﻫﻣﻴـ ــﺔ
اﻠﻣﻮﺿـ ــﻮع ورﻏﺒﺘـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻜـﺘﺎﺑـ ــﺔ وﺗﻮﺴـ ــﻴﻊ اﻠﺒﺤـ ــﺚ ﻓـ ــﻲ اﻠﺟﻮاﻧـ ــﺐ اﻹدارﻳـ ــﺔ
ﻠﻟﻣﻐـﺮب اﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺧـﻼل ﻓﺘـﺮة اﻠﻗـﺮون اﻠﻮﺴـﻄﻰ ،واﻠﻣﻴـﻞ اﻠﺷﺨﺼـﻲ ﻠﻬــﺬﻩ
اﻠﻣﻮاﺿـ ـﻴﻊ ﺧﺎﺻ ـ ًـﺔ ٔواﻧﻬ ــﺎ ﻓﺘ ــﺮة ﻃﻮﻳﻟ ــﺔ ﺗﺤﺘ ــﺎج إﻠ ــﻰ اﻠﻣﺰﻳ ــﺪ ﻤ ــﻦ اﻠﺪراﺴ ــﺎت
اﻠﻣﻌﻣﻗــﺔ ٔاﻻ ﻜـﺜــﺮ ﺗﺨﺼﺼ ـ ًـﺎٔ ،
وﻻن اﻠﻣﺟــﺎﻻت واﺴــﻌﺔ وﻤﺘﻔﺮﻋ ــﺔ ﺗﺤﺘــﺎج إﻠ ــﻰ
ﻜﺷـ ـ ــﻒ اﻠﻣﺰﻳـ ـ ــﺪ ﻤـ ـ ــﻦ اﻠﺤﻗ ـ ــﺎﺋﻖ واﻠﺘﻨﻗﻴـ ـ ــﺐ ،ﺧﺼﻮﺻـ ـ ـ ًـﺎ ٔوان اﻠﺪراﺴـ ـ ــﺎت
واﻠﻣﺆﻠﻔـﺎت ﺣــﻮل اﻠﻣﻐــﺮب اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻜﺎﻧـﺖ ﺗﺮﻜــﺰ ﻋﻟــﻰ اﻠﺟﻮاﻧــﺐ اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔ
واﻠﻌﺳــﻛﺮﻳﺔ واﻻﻘﺘﺼ ــﺎدﻳﺔ وﻻ ﺗﻮﺠ ــﺪ دراﺴ ــﺎت ﻤﻔﺼ ــﻟﺔ وﻤﺘﺨﺼﺼ ــﺔ ﺣ ــﻮل
اﻠﻣﻮﺿــﻮع ،وإن ﻜــﺎن ﻘ ــﺪ ٔاﺸــﻴﺮ إﻠﻴ ــﻪ ﻓــﺈن ذﻠ ــﻚ ﻓــﻲ ﺴ ــﻴﺎق اﻠﺤــﺪﻳﺚ ﻋ ــﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻳﺼﻔﻪ ﻋﺎﻤﺔ ٔاﻻﻤﺮ اﻠﺬي دﻓﻌﻨﺎ إﻠﻰ اﻠﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ.
ٔواﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻠﺪراﺴﺔ ﺗﺒﺎدرت إﻠﻰ ذﻫﻨﻲ ّﻋﺪة ٔاﺴﺌﻟﺔ وﻤﻨﻬﺎ :ﻤﺎ ﻤﻔﻬﻮم
اﻠﺷﺮﻃﺔ وﻜﻴﻒ ﺗﻄﻮرت ﻤﺷﺮﻘﺎ؟ وﻤﺎ ﻫﻲ اﻠﺷﺮوط اﻠﻮاﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻠﺘﻮﻠﻲ
ﻫﺬا اﻠﻣﻨﺼﺐ ،وﻤﺎ ﻫﻲ اﻠﻣﻬﺎم اﻠﻣﻮﻜﻟﺔ ﻠﺼﺎﺣﺐ اﻠﺷﺮﻃﺔ ،وﻤﺎ ٔاﻫﻣﻴﺘﻬﺎ و
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲ؟

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٧٣

دراﺳﺎت

ﺴــﻟﻮك اﻠﺮﻋﻴــﺔ .إﻠــﻰ ﺠﺎﻧــﺐ ﻤﺼــﺎدر ٔاﺧ ــﺮى ﻫﺎﻤــﺔ؛ ﻜـﻔﻗــﻪ اﻠﻨــﻮازل ﻠﻟﻌﻗﺒــﺎﻧﻲ
"ﺗﺤﻔـﺔ اﻠﻨــﺎﻇﺮ وﻏﻨﻴــﺔ اﻠـﺬاﻜﺮ ﻓــﻲ ﺣﻔــﻆ اﻠﺷـﻌﺎﺋﺮ" ﺣــﻮل دور ﻫــﺬﻩ اﻠﺨﻄــﺔ،
واﻠﺮﺣﻟــﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻠﻟﺒﻟﺳــﻨﻲ اﻠﻌﺒــﺪري ﺣــﻮل اﻠﻌﻮاﻤــﻞ اﻠﺘــﻲ ﺴ ــﺎﻋﺪت ﻋﻟ ــﻰ
ﺗﻛ ــﻮﻳﻦ وﺿـ ــﺮورة اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻋﻨ ــﺪ اﻠﺰﻳ ــﺎﻧﻴﻴﻦ .وﻤﺮاﺠ ــﻊ ٔاﺧ ــﺮى ذات ٔاﻫﻣﻴـ ــﺔ،
ﺣﺳـ ــﻦ إﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳـ ــﻦ "ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻠﺪوﻠـ ــﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻠﻣﻐـ ــﺮب وﻤﺼ ـ ــﺮ
وﺴــﻮرﻳﺔ" ،ودﻤــﺮ ﻤ ــﻮل "اﻠﺳﻴﺎﺴــﺔ اﻠﺪاﺧﻟﻴ ــﺔ ﻠﻟﺨﻼﻓــﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴ ــﺔ ﻓــﻲ ﺑ ــﻼد
اﻠﻣﻐــﺮب اﻹﺴ ـﻼﻤﻲ" ،وﻜـﺘــﺎب ﺗــﺎرﻳﺦ اﻹﺴــﻼم اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﻲ واﻠــﺪﻳﻨﻲ واﻠﺜﻗــﺎﻓﻲ
واﻻﺠﺘﻣـ ــﺎﻋﻲ" ﻠﺤﺳـ ــﻦ إﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳـ ــﻦ ،وﺑﻮزﻳـ ــﺎﻧﻲ اﻠـ ــﺪارﺠﻲ ﻋـ ــﻦ "ﻧﻈـ ــﻢ
اﻠﺤﻛــﻢ ﻓ ــﻲ دوﻠ ــﺔ ﺑﻨ ــﻲ ﻋﺒ ــﺪ اﻠــﻮاد" ،و"اﻠﺨ ــﻮارج ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻼد اﻠﻣﻐ ــﺮب ﺣﺘ ــﻰ
ﻤﻨﺘﺼــﻒ اﻠﻗ ــﺮن اﻠﺮاﺑــﻊ اﻠﻬﺟ ــﺮي" ،واﻠ ــﺪﻜـﺘﻮر ﺸــﻮﻘﻲ ٔاﺑــﻮ ﺧﻟﻴــﻞ ﻓــﻲ ﻤﺆﻠﻔ ــﻪ
"اﻠﺤﻀـﺎرة اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ" ،وﻜـﺘـﺐ ٔاﺧـﺮى واﻠﺘـﻲ اﺴـﺘﻔﺎد ﻤﻨﻬـﺎ اﻠﺒﺎﺣــﺚ
ً
ﻓﻲ ﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻮر ﻫﺬﻩ اﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ٔاو اﻠﻣﻨﺼﺐ ً
وﻤﻐﺮﺑﺎ.
ﻤﺷﺮﻘﺎ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ

اﻠﺷـﺮﻃﺔ ﻓـﻲ اﻠﺳـﻟﻄﺎن ﻤـﻦ اﻠﻌﻼﻤـﺔ واﻹﻋـﺪاد ﺴـﻣﻮا ﺑـﺬﻠﻚ ٔﻻﻧﻬـﻢ ٔاﻋـﺪوا
ٔ
ﻠــﺬﻠﻚ واﻋﻟﻣــﻮا ٔاﻧﻔﺳ ــﻬﻢ ﺑﻌﻼﻤــﺎت وﻫ ــﻢ ٔاول ﻜـﺘﻴﺒــﺔ ﺗﺷ ــﻬﺪ اﻠﺤ ــﺮب وﺗﺘﻬﻴ ــﺎ
ﻠﻟﻣـﻮت ،وﻫـﻢ ﻃﺎﺋـﻔـﺔ ﻤـﻦ اﻠﺟـﻴﺶ ﺗﺷـﻬﺪ اﻠﻮﻘﻌـﺔ)  .(١وﻜﻟﻣـﺔ ﺸـﺮﻃﺔ وﺸــﺮﻃﻲ
ﻤﺷﺘﻗﺔ ﻤﻦ اﻠﺷﺮط وﻫﻲ اﻠﻌﻼﻤﺔ ٔﻻﻧﻬﻢ ﻳﺟﻌﻟﻮن ٔﻻﻧﻔﺳـﻬﻢ ﻋﻼﻤـﺎت ﻳﻌﺮﻓـﻮن
ﺑﻬـﺎ .وﻘﻴــﻞ ﻤـﻦ اﻠﺷــﺮط وﻫــﻮ ُر ُ
ذال اﻠﻣـﺎل ٔﻻﻧﻬــﻢ ﻳﺘﺤـﺪﺛﻮن ﻓــﻲ ٔاراذل اﻠﻨــﺎس
وﺴــﻔﻟﺘﻬﻢ ﻤﻣــﻦ ﻻ ﻤ ــﺎل ﻠــﻪ ﻤــﻦ ﻠﺼــﻮص وﻧﺤــﻮﻫﻢ)  .(٢وﺗﻄﻟــﻖ ﻋﻟــﻰ اﻠــﺬﻳﻦ
ﻳﺤﻔﻈـﻮن ٔاﻻﻤـﻦ وﻳﺳـﻬﺮون ﻋﻟـﻰ اﻠﻨﻈـﺎم .واﻠﺷـﺮﻃﺔ ﻫـﻲ اﻠﺟﻨـﺪ اﻠـﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻣــﺪ
ٔ
ٔ
ﻋﻟــﻴﻬﻢ اﻠﺨﻟﻴﻔــﺔ او اﻠــﻮاﻠﻲ ﻓــﻲ اﺴــﺘﺘﺒﺎب اﻻﻤــﻦ وﺣﻔــﻆ اﻠﻨﻈــﺎم)  (٣واﻠﻗﻀــﺎء
ﻋﻟــﻰ اﻠﺟﻨــﺎة واﻠﻣﻔﺳــﺪﻳﻦ وﻤــﺎ إﻠــﻰ ذﻠــﻚ ﻤــﻦ ٔاﻻﻋﻣــﺎل اﻹدارﻳــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺗﻛـﻔ ــﻞ
ٔ
ﺴﻼﻤﺔ اﻠﻨﺎس و ﻃﻣﺎﻧﺘﻬﻢ.
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺁﺩﺍﺏ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ

ﻜﺎﻧـﺖ ﻤﻬﻣــﺔ اﻠﺷـﺮﻃﺔ ﻳﺘﻮﻻﻫــﺎ ٔاﻻ ﻜـﺎﺑﺮ ﻤــﻦ رﺠـﺎﻻت اﻠﺪوﻠــﺔ ﺣﺘـﻰ ﻜﺎﻧــﺖ
ﺗﺮﺸـ ً
ـﻴﺤﺎ ﻠﻟــﻮزارة واﻠﺤﺟﺎﺑ ــﺔٔ ،(١٠).وا ّﻤــﺎ ﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ اﻠﺼــﻐﺮى ﻓﻛﺎﻧ ــﺖ
ٔ
ٔاﻘﻞ ﺸﺎن ﻤـﻦ ﺻـﺎﺣﺐ اﻠﺷـﺮﻃﺔ اﻠﻛﺒـﺮى ) ٔاﻻﻧـﺪﻠﺲ( .وﻜـﺎن ُﻳﺨﺘـﺎر ﻤـﻦ ﻋﻟﻴـﺔ
اﻠﻗــﻮم وﻤــﻦ ٔاﻫــﻞ اﻠﻌﺼــﻴﺔ واﻠﻗــﻮة ،وﻫــﻮ ٔاﺸــﺒﻪ ﺑﺎﻠﻣﺤــﺎﻓﻆ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻠﻌﺼ ــﺮ
) ( ١١
ٔﻻﻧﻪ ﻳﺘﻮﻠﻰ رﻳﺎﺴﺔ اﻠﺟﻨﺪ اﻠـﺬﻳﻦ ﻳﺳـﺎﻋﺪون اﻠـﻮاﻠﻲ ﻋﻟـﻰ اﺴـﺘﺘﺒﺎب ٔاﻻﻤـﻦ.
ﻜﻣﺎ ﻧﺰﻫﻮا ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺮﺗﺒﺔ وﻘﻟﺪوﻫﺎ ﻜﺒﺎر اﻠﻗـﻮاد وﻋﻈﻣـﺎء اﻠﺨﺎﺻـﺔ ﻤـﻦ ﻤـﻮاﻠﻴﻬﻢ
)اﻠﻌﺒﺎﺴ ــﻴﻦ( ،وﻠ ــﻢ ﺗﻛـ ــﻦ ﻋﺎﻤ ــﺔ اﻠﺘﻨﻔﻴـ ـﺬ ﻤ ــﻦ ﻃﺒﻗ ــﺎت اﻠﻨـ ــﺎس ،إﻧﻣ ــﺎ ﻜـ ــﺎن
ﺣﻛﻣﻬـ ـ ــﻢ ﻋﻟ ـ ــﻰ اﻠ ـ ــﺪﻫﻣﺎء ٔواﻫ ـ ــﻞ اﻠﺮﺗ ـ ــﺐ واﻠﻀـ ـ ــﺮب ﻋﻟـ ـ ــﻰ ٔاﻳ ـ ــﺪي اﻠـ ـ ــﺮداع
) ( ١٢
واﻠﻌﺟﺰ.
ٔ
ٔ
وﻻﺑــﺪ ﻋﻟــﻰ ﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ان ﺗﺘــﻮﻓﺮ ﻓﻴــﻪ ﺑﻌــﺾ اﻠﺷ ــﺮوط ﻤﻨﻬ ــﺎ :ان
ﺣﻛﻴﻣﺎ ً
ً
ﻤﻬﻴﺒﺎ ،ﻋﻣﻴﻖ اﻠﻔﻛﺮ ﻏﻟﻴﻈﺎ ﻋﻟـﻰ ٔاﻫـﻞ اﻠﺮﻳـﺐ ،ﺸـﺪﻳﺪ اﻠﻴﻗﻈـﺔ
ﻳﻛﻮن
ٔ
ٔ
ﻓﻴﻟـﺰم اﺻــﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎﻠﻴﻗﻈـﺔ اﻠﺪاﺋﻣــﺔ .ﻤﻼزﻤـﺔ اﻠﻣﺳــﺎﺠﻴﻦ ،ﻳﻔـﺘﺶ اﻻﻃﻌﻣــﺔ وﻤــﺎ
ﻳــﺪﺧﻞ اﻠﺳــﺟﻦ .ﻳﺘﻔﻗــﺪ اﻠــﺪروب ﻠـ ً
ـﻴﻼ ،وﻤﻌﺮﻓــﺔ َﻤــﻦ ﻳــﺪﺧﻞ اﻠﻣــﺪن .ﻳﻣﻨــﻊ
اﻠﻣﻈﻟ ــﻮم ﻤـ ــﻦ اﻻﻧﺘﺼـ ــﺎر ﻠﻨﻔﺳ ــﻪ ﺑﻴ ــﺪﻩ ،ﻤﻌﺎﻘﺒ ــﺔ اﻠﻌﺎﻤ ــﺔ واﻠﺨﺎﺻ ــﺔ ﻋﻗﻮﺑ ــﺔ
واﺣ ــﺪة ﻜﻣـ ــﺎ ٔاﻤـ ــﺮت اﻠﺷـ ــﺮﻳﻌﺔ ﺿ ــﻣﻦ ﺣ ــﺪود ﷲ .وﻳﻗ ــﻮل زﻳـ ــﺎد ﺑ ــﻦ ٔاﺑﻴـ ــﻪ:
"ﻳﻨﺒﻐــﻲ ٔان ﻳﻛــﻮن ﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﺸــﺪﻳﺪ اﻠﺼــﻮﻠﺔ ﻘﻟﻴــﻞ اﻠﻐﻔﻟــﺔ ...ﻤﺳــﻨﺎ
ٔ
ﻋﻔﻴﻔــﺎ ﻤﺎﻤﻮﻧــﺎ" .وﻘــﺎل اﻠﺤﺟــﺎح ﺑــﻦ ﻳﻮﺴــﻒٔ " :ارﻳــﺪﻩ داﺋــﻢ اﻠﻌﺒــﻮس ﻃﻮﻳ ــﻞ
اﻠﺟﻟـﻮس ﺴـﻣﻴﻦ ٔاﻻﻤﺎﻧـﺔ ٔاﻋﺟـﻒ اﻠﺨﻴﺎﻧـﺔ ﻓﻗﻴــﻞ ﻠـﻪ ﻋﻟﻴـﻚ ﺑﻌﺒـﺪ اﻠـﺮﺣﻣﻦ ﻋــﻦ
) ( ١٣
ﻋﺒﻴﺪ اﻠﺘﻣﻴﻣﻲ".
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ

ﻘـﺪ ﻳﻼﺣــﻆ ٔان ﻫﻨـﺎك ﺗــﺪاﺧﻞ ﻓـﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت ﺑـﻴﻦ اﻠﻗﻀــﺎة وﻋﻣــﺎل
اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ وﺑــﻴﻦ اﻠﻣﺤﺘﺳ ــﺒﻴﻦ ،وﻜــﺎن اﻠﻗﺎﺿــﻲ وﻋﺎﻤ ــﻞ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻘــﺪ ﻳﻀ ــﺎف
إﻠﻴﻬﻣــﺎ ﻤﻬ ــﺎم اﻠﻣﺤﺘﺳ ــﺒﻴﻦ ﺣﺘ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﻋﺼــﻮر ﺗﺎﻠﻴ ــﺔ ،وﻠ ــﻢ ﻳ ــﺘﻢ اﺴ ــﺘﻐﻼﻠﻬﻣﺎ
) ( ١٤
ﺑﺼﻮرة ﻋﻣﻟﻴﺔ ّإﻻ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻠﺨﻟﻴﻔﺔ اﻠﻣﻬﺪي.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ٔ
ﻤﻣـﺎ ﻻ ﺸــﻚ ﻓﻴـﻪ؛ ان ﻓﻌــﻞ اﻠﻌﺳــﺲ ﻜـﺎن ﻧــﻮاة اﻠﺷــﺮﻃﺔ ﻓﻗـﺪ ﻜــﺎن ﻋﺒــﺪ
ﷲ ﺑــﻦ ﻤﺳ ــﻌﻮد ٔاﻤﻴ ـﺮا اﻠﻌﺳ ــﺲ ٔاﻳ ــﺎم ٔاﺑــﻲ ﺑﻛ ــﺮ اﻠﺼ ــﺪﻳﻖ .وﺗــﻮﻠﻰ ﻋﻣ ــﺮ ﺑ ــﻦ
اﻠﺨﻄـﺎب رﺿــﻲ ﷲ ﻋﻨــﻪ اﻠﻌﺳـﺲ ﺑﻨﻔﺳــﻪ وﻠﻣــﺎ ﺗﻛـﺎﺛﺮ اﻠﻣﻔﺳــﺪون وﺗﻈــﺎﻫﺮوا
ﺑﺎﻠﻣﻨﻛﺮ ﻓﻲ وﺿـﻴﺢ اﻠﻨﻬـﺎر ،ﺠـﺎءت ﺿـﺮورة ﺗﺮﺻـﺪﻫﻢ وإﻠﻗـﺎء اﻠﻗـﺒﺾ ﻋﻟـﻴﻬﻢ
وﺑـﺬﻠﻚ ﻇﻬــﺮت اﻠﺷــﺮﻃﺔ ،وﻳــﺬﻜﺮ اﻠﻣﻗﺮﻳـﺰي ﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑــﻪ "اﻠﻣــﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒــﺎر
ﺑـﺬﻜﺮ اﻠﺨﻄـﻂ ٓ
واﻻﺛـﺎر جٔ "٤٦٠/١ان ﻋﻣـﺮ ﺑـﻦ اﻠﺨﻄـﺎب رﺿـﻲ ﷲ ﻋﺘـﻪ ٔا ّول
ﻤــﻦ اﺗﺨــﺬ دار ﺿــﻴﺎﻓﺔ ﻓــﻲ اﻹﺴــﻼم وذﻠ ــﻚ ﺴــﻨﺔ ١٧ﻫ ــٔ ،اﻋـ ّـﺪ ﻓﻴﻬــﺎ اﻠ ــﺪﻘﻴﻖ
واﻠﺳ ـ ــﻣﻦ واﻠﻌﺳ ـ ــﻞ وﻏﻴـ ـ ــﺮﻩ وﺠﻌ ـ ــﻞ ﺑ ـ ــﻴﻦ ﻤﻛ ـ ــﺔ واﻠﻣﺪﻳﻨ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﻦ ﻳﺤﻣـ ـ ــﻞ
اﻠﻣﻨﻗﻄﻌــﻴﻦ ﻤــﻦ ﻤ ــﺎء إﻠــﻰ ﻤ ــﺎء ﺣﺘــﻰ ﻳﻮﺻــﻟﻬﻢ إﻠــﻰ ﺑﻟــﺪ ،وﺗﻄـ ّـﻮر ﻫــﺬا ﺣﺘــﻰ
وﺻﻞ إﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺮف ﺑﺷﺮﻃﺔ اﻠﻄﺮق.
ٔ
وﻜﺎن "ﻋﻣﺮ ﺑﻦ اﻠﺨﻄﺎب" ٔاول ﻤﻦ ادﺧﻞ ﻧﻈـﺎم اﻠﻌﺳـﻛﺮ ﻓـﻲ اﻠﻟﻴـﻞ .و
ﻓـﻲ ﻋﻬــﺪ "ﻋﻟــﻲ ﺑــﻦ ٔاﺑــﻲ ﻃﺎﻠـﺐ" رﺿــﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻣــﺎ .ﻧﻈﻣــﺖ اﻠﺷــﺮﻃﺔ ٔواﻃﻟــﻖ
ﻋﻟـﻰ رﺋﻴﺳــﻬﺎ ﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺷـﺮﻃﺔ)  (٤وﻤــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻧﺳـﺘﻄﻴﻊ ٔان ﻧﻗــﻮل ٔان ﻋﻣــﺮ ﺑــﻦ
اﻠﺨﻄ ــﺎب ﻤﻬــﺪ ﻠﻨﻈــﺎم اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ٔوان ﻋﻟــﻲ ﺑــﻦ ﻃﺎﻠــﺐ ﻫــﻮ اﻠــﺬي ٔاﺴــﺲ ﻫ ــﺬا
اﻠﻨﻈ ــﺎم ،ﻜﻣــﺎ ٔان ﻫﻨــﺎك إﺸــﺎرات إﻠــﻰ ٔان اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﺗﻌــﻮد إﻠــﻰ ﻋﻬــﺪ اﻠﺮﺴــﻮل
)ﺻـﻟﻰ ﷲ ﻋﻟﻴـﻪ وﺴـﻟﻢ( واﻠﺨﻟﻔـﺎء ،ﺣﻴـﺚ ﻜـﺎﻧﻮا ﻳﻗﻮﻤـﻮن ﺑﻣﻬـﺎم اﻠﻣﺤﺘﺳــﺐ
وﺣﺘـﻰ ﻋﺼــﺮ اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ اﻠﻣﻬــﺪئ .او ﻳﻮﻜﻟــﻮن ﻤـﻦ ﻳﻗــﻮم ﺑﻬـﺎ ﻜﺎﻠﻗﻀــﺎة ٔاو ﻋﻣــﺎل
اﻠﺷﺮﻃﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ) .(٥
وﻜﺎﻧـ ــﺖ اﻠﺷـ ــﺮﻃﺔ ﻤـ ــﻦ اﻠ ــﻨﻈﻢ اﻹدارﻳ ــﺔ اﻠﻬﺎﻤـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻠﻌﺼ ــﺮ اﻠﻌﺒﺎﺴـ ــﻲ
ٔاﻻول ،وﻜــﺎن ٔاﺻــﻞ وﺿــﻌﻬﺎ ﻜﻣــﺎ ﻳﻗــﻮل "اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون" ﻠﻣــﻦ ﻳﻗــﻴﻢ ٔاﺣﻛــﺎم
اﻠﺟـﺮاﺋﻢ ﻓـﻲ ﺣـﺎل اﺴـﺘﺒﺪادﻫﺎ ٔا ً
وﻻ ﺛــﻢ اﻠﺤـﺪود ﺑﻌـﺪ اﺴـﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ...وﻜـﺎن اﻠــﺬي

ﻳﻗﻮم ﺑﻬﺬا اﻻﺴـﺘﺒﺪاد وﺑﺎﺴـﺘﻴﻔﺎء اﻠﺤـﺪود ﺑﻌـﺪﻩ إذا ﺗﻨ ّـﺰﻩ ﻋﻨـﻪ اﻠﻗﺎﺿـﻲ ﻳﺳـﻣﻰ
) (٦
ﺻﺎﺣﺐ اﻠﺷﺮﻃﺔ.
وﻘــﺪ ﻇﻬــﺮت اﻠﺷــﺮﻃﺔ ﻜﻮﻇﻴﻔــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ ٔاﻻﻤــﻮﻳﻴﻦ ٔاوﺠــﺪﻫﺎ ﻤﻌﺎوﻳــﺔ ﺑــﻦ
ٔ
ٔاﺑــﻲ ﺴــﻔﻴﺎن ﻠﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺴﻴﺎﺴــﺘﻪ ،وﻤﻨــﺬ ﻧﺷــﺎﺗﻬﺎ اﻧﻔﺼــﻟﺖ ﻋــﻦ اﻠﺤــﺮس اﻠﺨــﺎص
ٔ ٔ
ٔ
او ﺣﺮس اﻠﻟﻴﻞ اﻠﺬي اﻧﺷﺎﻩ ﻤﻌﺎوﻳـﺔ ،وﻠﻛـﻦ ﺑﻌـﺪ ذﻠـﻚ ﺗﻄ ّـﻮر اﻠﻣﻗﺼـﻮد ﻤـﻦ
اﻠﺷـﺮﻃﺔ ٔواﺻــﺒﺢ ٔاﺴــﺎس ﻋﻣﻟﻬــﺎ ٔان ﺗﻛــﻮن ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻠﻟﻗﻀــﺎء ﻤﺆداﻫــﺎ ﻜﻣــﺎ ﻳﻗــﻮل
اﺑ ـ ــﻦ ﺧﻟ ـ ــﺪون "اﺴـ ـ ــﺘﻔﺎء اﻠﺤ ـ ــﺪود" ٔاي ﺗﻨﻔﻴ ـ ــﺬ ٔاﻻﺣﻛ ـ ــﺎم اﻠ ـ ــﺬي ﻳﺼـ ـ ــﺪرﻫﺎ
)(٧
اﻠﻗﺎﺿﻲ.
ٔ
ٔ
ّ
وإذا ﻜﺎﻧــﺖ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻓــﻲ اﻠﻌﻬــﺪ اﻻﻤــﻮي اداة ﺗﻨﻔﻴ ــﺬ ﻓﻗــﻂ ،ﻓﻔــﻲ اﻠﻌﻬــﺪ
اﻠﻌﺒﺎﺴـﻲ وﻓـﻲ ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ ﺗﻌﺎﻇﻣـﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻــﺎﺗﻬﺎ ﺣﺘـﻰ ٔاﻋﻄــﻲ ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ ﺣــﻖ
ٔ
اﻠﻗﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻠﺟ ـﺮاﺋﻢ ،وإﻘﺎﻤــﺔ اﻠﺤــﺪود ،وﺗﻨﻔﻴــﺬ اﺣﻛــﺎم اﻠﻗﻀــﺎة (٨ ).وﻳﻗــﻮل
اﻠﻣﻗـ ّـﺮي ﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑــﻪ "ﻧﻔــﺢ اﻠﻄﻴــﺐ" ﻋــﻦ اﻠﺷــﺮﻃﺔ ﻓــﻲ ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲٔ " :واﻤــﺎ ﺧﻄــﺔ
اﻠﺷــﺮﻃﺔ ٔ
ﺑﺎﻻﻧــﺪﻠﺲ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻤﻀــﺒﻮﻃﺔ إﻠــﻰ ٓاﻻن ﻤﻌﺮوﻓــﺔ ﺑﻬــﺬﻩ اﻠﺳــﻣﺔ وﻳﻌ ــﺮف
ٔ
ﺻ ــﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓــﻲ اﻠﺳ ــﻦ اﻠﻌﺎﻤــﺔ ﺑﺼــﺎﺣﺐ اﻠﻣﺪﻳﻨ ــﺔ وﺻــﺎﺣﺐ اﻠﻟﻴــﻞ ."...ﺣﺘ ــﻰ
ﻳﻗـﻮل "إذا ﻜــﺎن ﺻـﺎﺣﺐ اﻠﺷــﺮﻃﺔ ﻓــﻲ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﻌﺒﺎﺴــﻴﺔ وﻓـﻲ ٔاﻻﻧــﺪﻠﺲ وﻓــﻲ
اﻠﻔـﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ﻓـﻲ اﻠﻣﻐـﺮب وﻤﺼـﺮ ﻳﻨﻈـﺮ ﻓـﻲ اﻠﺟـﺮاﺋﻢ وﻳﻗـﻴﻢ اﻠﺤـﺪود" .وﻳﻮﺠــﻪ
اﻻﺗﻬــﺎم ﺣﺘ ــﻰ ﺿــﺪ ٔاﺻــﺤﺎب اﻠﻮﻇــﺎﺋـﻒ اﻠﻛﺒ ــﺮى ،وﻜﺎﻧــﺖ ﻤﻨﻗــﺬا إﻠــﻰ اﻠــﻮزارة
واﻠﺤﺟﺎﺑــﺔ وﺗﺷــﺒﻪ وﻻﻳــﺔ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ وﻻﻳ ــﺔ اﻠﻣﻈــﺎﻠﻢ ﻤــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻜﻮﻧﻬــﺎ ﺴ ــﻟﻄﺔ
)(٩
ﻋﻟﻴﺎ".

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٧٤

دراﺳﺎت

وﻜﺎﻧــﺖ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻠﻟﻗﻀ ــﺎء ٔاول ٔاﻻﻤ ــﺮ ﺗﻗــﻮم ﻋﻟــﻰ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ٔاﻻﺣﻛ ــﺎم
اﻠﻗﻀـﺎﺋﻴﺔ وﻳﺘـﻮﻠﻰ ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ إﻘﺎﻤـﺔ اﻠﺤــﺪود (١٥ ).وﻠﻛﻨﻬـﺎ ﺴــﺮﻋﺎن ﻤـﺎ اﻧﻔﺼــﻟﺖ
ﻋــﻦ اﻠﻗﻀــﺎء ٔواﺻــﺒﺢ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻤﺳــﺘﻗﻞ ﻓ ــﻲ اﻠﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ اﻠﺟـ ـﺮاﺋﻢ،
ٔوا ً
ﺣﻴﺎﻧﺎ ﻜﺎﻧﺖ اﻠﺷﺮﻃﺔ واﻠﺤﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴـﺔ ﺗﺳـﻨﺪ ﻠﺷـﺨﺺ
واﺣــﺪ ﻤﻣــﺎ ﻳــﺪل ﺧﻄــﻮرة ٔواﻫﻣﻴــﺔ ﻤﺮﻜــﺰ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ،وﻜـﺜﻴ ـ ًﺮا ﻤــﺎ ﻜــﺎن
ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻠﺷ ـ ــﺮﻃﺔ ﻳﻨـ ــﻮب ﻋﻨ ـ ــﻪ ﻤﻮﻇﻔـ ــﻮن ﻳﻌﻣﻟـ ــﻮن ﻋﻟـ ــﻰ ﺣﻔ ـ ــﻆ اﻠﻨﻈ ـ ــﺎم
واﺴﺘﺘﺒﺎب ٔاﻻﻤﺮ ﻓـﻲ ٔاﻻﻘـﺎﻠﻴﻢ ،وﻳﺳـﺎﻋﺪ ﺻـﺎﺣﺐ اﻠﺷـﺮﻃﺔ اﻠﻗﻀـﺎة واﻠﻌﻣـﺎل
وﻳﻗـﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ ٔاﻻﺣﻛــﺎم .وﻜﺎﻧـﺖ ٔاﻋﻣــﺎل اﻠﻣﺤﺘﺳـﺐ ﻋﻟـﻰ ﻤــﺎ ذﻜـﺮﻩ اﻠﻣــﺎوردي
ﻓـ ــﻲ " ٔاﻻﺣﻛ ـ ــﺎم اﻠﺳ ـ ــﻟﻄﺎﻧﻴﺔ" ﻤﺘﻌ ـ ــﺪدة ﻤﺨﺘﻟﻔ ـ ــﺔ ﻓﻛ ـ ــﺎن إﻠﻴ ـ ــﻪ اﻠﻨﻈـ ـ ــﺮ ﻓ ـ ــﻲ
)(١٦
ٔاﻻﺴﻮاق ،واﻠﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻟﻰ ٓاﻻداب واﻠﻔﻀﻴﻟﺔ ،وإدارة اﻠﺷﺮﻃﺔ.
وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻤــﻦ اﻠﻮﻇــﺎﺋـﻒ اﻠﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ وﻤﻬﻣــﺔ
ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ اﻠﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ اﻠﺟ ـﺮاﺋﻢ ﻤﻨــﺬ ﺑـﺪاﻳﺘﻬﺎ ،وﺗﻄﺒﻴــﻖ ٔاﻻﺣﻛــﺎم اﻠﺘــﻲ ﻳﺼــﺪرﻫﺎ
اﻠﻗﺎﺿــﻲ ﺑﺤﻴــﺚ ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻘــﻮة رادﻋــﺔ ﻠﺘﻨﻔﻴــﺬ ٔاﺣﻛــﺎم اﻠﻗﻀــﺎة اﻠﺼــﺎدرة ،وزﺠ ــﺮ
اﻠﻣﺨ ــﺎﻠﻔﻴﻦ ﻤ ــﻦ اﻠﻨ ــﺎس (١٧).وﻫﻨ ــﺎك َﻤــﻦ ﻳ ــﺮى ٔان اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻤ ــﻦ اﻠﻮﻇ ــﺎﺋـﻒ
اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ٔا ً
ﻳﻀﺎ ﻠﻟﻗﻀﺎء ﻠﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣـﻞ ﻋﻟـﻰ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ٔاﺣﻛـﺎم اﻠﻗﻀـﺎة،
وﺑـﺬﻠﻚ ﺗﻛــﻮن ﻓــﻲ ﺧﺪﻤــﺔ اﻠﻗﻀــﺎء ،ﻠﻛــﻨﻬﻢ ﻓﺼــﻟﻮﻫﺎ ﻋــﻦ اﻠﻗﻀــﺎء ﻓﻴﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ
ﻠﺤﺎﺠــﺔ اﻠﺤﻛــﺎم إﻠــﻰ ذﻠــﻚ ﻠﻣــﺎ ﻠﻟﻗﻀــﺎء ﻤــﻦ ﻘﻴــﻮد ﺸ ــﺮﻋﻴﺔ ﺗﺤـ ّـﺪ ﻤــﻦ ﻤﺮوﻧــﺔ
)(١٨
ﺻﺎﺣﺐ اﻠﺷﺮﻃﺔ.
ٔ
ﻘــﺎل اﺑــﻦ ﺧﻟــﺪون ﻋــﻦ ﻤﻬﻣــﺔ ﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺷــﺮﻃﺔ "وﻜــﺎن ﻠــﻪ اﻠﻨﻈــﺮ اﻳﻀــﺎ
واﻻﻤﻮﻳـ ــﺔ ٔ
ﻓـ ــﻲ اﻠﺟـ ـﺮاﺋﻢ وإﻘﺎﻤـ ــﺔ اﻠﺤـ ــﺪود ﻓـ ــﻲ اﻠﺪوﻠ ــﺔ اﻠﻌﺒﺎﺴـ ــﻴﺔ ٔ
ﺑﺎﻻﻧـ ــﺪﻠﺲ
واﻠﻌﺒﻴــﺪﻳﻴﻦ ﺑﻣﺼــﺮ واﻠﻣﻐــﺮب راﺠﻌـ ًـﺎ ٔاﻳﻀ ـ ًـﺎ إﻠــﻰ ﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺷــﺮﻃﺔ ...ﻳﻔ ــﺮض
اﻠﻌﻗﻮﺑــﺎت اﻠﺰاﺠ ــﺮة ﻘﺒــﻞ ﺛﺒــﻮت اﻠﺟ ـﺮاﺋﻢ وﻳﻗــﻴﻢ اﻠﺤ ــﺪود اﻠﺜﺎﺑﺘــﺔ ﻓــﻲ ّ
ﻤﺤﻟﻬــﺎ
ٔ
وﻳﻗــﻴﻢ اﻠﺘﺎدﻳــﺐ واﻠﺘﻌﺰﻳــﺮ ﻓــﻲ ﺣــﻖ َﻤــﻦ ﻠــﻢ ﻳﻨﺘــﻪ ﻋــﻦ اﻠﺟﺮﻳﻣــﺔ .ﺛــﻢ ﺗﻨﻮﺴــﻲ
ٔ
ﺸــﺎن ﻫــﺎﺗﻴﻦ اﻠــﻮﻇﻴﻔﺘﻴﻦ ﻓــﻲ اﻠﻣــﻮﻠﻰ اﻠﺘــﻲ ﺗﻨﻮﺴــﻲ ﻓﻴﻬــﺎ ٔاﻤــﺮ اﻠﺨﻼﻓــﺔ ﻓﺼ ــﺎر
ٔاﻤﺮ اﻠﻣﻈﺎﻠﻢ ر ً
اﺠﻌﺎ إﻠـﻰ اﻠﺳـﻟﻄﺎن ﻜـﺎن ﻠـﻪ ﺗﻔـﻮﻳﺾ ﻤـﻦ اﻠﺨﻟﻴﻔـﺔ ٔاو ﻠـﻢ ﻳﻛـﻦ.
واﻧﻗﺳ ــﻣﺖ وﻇﻴﻔ ــﺔ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻘﺳ ــﻣﻴﻦ :ﻤﻨﻬـ ــﺎ وﻇﻴﻔ ــﺔ اﻠﺘﻬﻣ ــﺔ ﻋﻟ ــﻰ اﻠﺟـ ـﺮاﺋﻢ
وإﻘﺎﻤﺔ ﺣﺪودﻫﺎ ،وﻤﺒﺎﺸﺮة اﻠﻗﻄﻊ واﻠﻗﺼـﺎص .وﺑﻗـﻲ ﻘﺳـﻢ اﻠﺘﻌـﺎزﻳﺮ وإﻘﺎﻤـﺔ
ً )(١٩
اﻠﺤﺪود ﻓﻲ اﻠﺟﺮاﺋﻢ اﻠﺜﺎﺑﺘﺔ ﺸﺮﻋﺎ.
ٔ
ً
ً
وﻤﻣﺎ ﺴﺒﻖ ﻤﻦ دراﺴـﺔ ﻠﻬـﺬﻩ اﻠﻮﻇﻴﻔـﺔ ﻤﺷـﺮﻘﺎ وﻤﻐﺮﺑـﺎ ﻳﻣﻛـﻦ ان ﻧﻈﻴـﻒ
إﻠـ ــﻰ دور اﻠﺷـ ــﺮﻃﺔ ٔاﻳﻀـ ـ ًـﺎ ﺗﻨﻔﻴـ ــﺬ ٔاواﻤـ ــﺮ اﻠﻗﻀـ ــﺎة واﻠﻣﺘﺤﺳ ــﺒﻴﻦ ،وﻤﺳـ ــﺎﻋﺪة
ﻋﻣﺎل اﻠﺨﺮاج ،ﺣﻔﻆ ٔاﻻﻤﻦ ﺑﻣﺮاﻘﺒﺔ ٔاﻻﺸﺮار واﻠﻟﺼﻮص ،ﺣﻔﻆ اﻠﻨﻈﺎم ﻓـﻲ
اﻠﻄﺮﻘــﺎت ٔ
واﻻﻤــﺎﻜﻦ اﻠﻌﺎﻤــﺔ ،ﻤﺮاﻘﺒــﺔ اﻠﻣﻼﻫــﻲ واﻠﺤﺎﻧــﺎت ،إدارة اﻠﺳــﺟﻮن.
وﻜــﺎن ﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺷــﺮﻃﺔ ﻓــﻲ ﻤﺼــﺮ ﻳﺮﻓــﻊ ﺗﻗﺮﻳ ـ ًﺮا ﻳﻮﻤﻴ ـ ًـﺎ إﻠــﻰ اﻠﺳــﻟﻄﺎن ﻳﻛـﺘــﺐ
ٔ
ﻓﻴــﻪ ﻤﻄﺎﻠﻌــﺔ ﺠﺎﻤﻌ ــﺔ ﻻﺣــﻮال اﻠﺒﻟ ــﺪٔ (٢٠ ).اﻤــﺎ ﺗﻗﻟﻴ ــﺪ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻜﻣ ــﺎ
ٔاوردﻩ اﻠﻗﻟﻗﺷـﻨﺪي ﻓـﻲ ﺻـﺒﺢ ٔاﻻﻋﺷـﻰ ،ﻓﻬـﻮ "اﻋﺘﻣـﺪ اﻠﻣﺳـﺎواة ﺑـﻴﻦ اﻠﻨــﺎس،
وﻻ ﺗﺟﻌـ ــﻞ ﺑـ ــﻴﻦ اﻠﻐﻨـ ــﻲ واﻠﻔﻗﻴـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻠﺤ ــﻖ ﻓﺮﻘ ــﺎٔ ،اﺸـ ــﻣﻞ ٔاﻫـ ــﻞ اﻠﻣﺪﻳﻨـ ــﺔ
ٔ
ﺑﻄﻣﺎﻧﻴﻨــﺔ ﺗﻨــﻴﻢ ٔاﻻﺧﻴ ـﺎر وﺗــﻮﻘﻆ ٔاﻻﺸ ـﺮارٓ ،واﻤﻨــﺔ ﺗﺳ ــﺎوي ﻓﻴﻬــﺎ ﺑــﻴﻦ ﻇ ــﻼم
) ( ٢١
اﻠﻟﻴﻞ وﻧﻮر اﻠﻨﻬﺎر ٔ ...واﻧﺼﻒ اﻠﻣﻈﻟﻮم ٔواﻘﻣﻊ اﻠﻈﺎﻠﻢ ."...
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ:

ذﻜ ــﺮ اﺑ ــﻦ ﺧﻟـ ــﺪون ٔان ﺻ ــﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓ ــﻲ ﻋﻬ ــﺪﻩ ﺑﺈﻓﺮﻳﻗﻴـ ــﺔ ﻳﺳ ــﻣﻰ ﺑﺎﻠﺤ ــﺎﻜﻢ
ٔ
وﺑﺎﻻﻧ ــﺪﻠﺲ ﻳﺳ ــﻣﻰ ﺑﺼ ــﺎﺣﺐ اﻠﻣﺪﻳﻨـ ــﺔ (٢٢ ).واﻠﻣﻗﺼـ ــﻮد ﺑﺎﻠﺤ ــﺎﻜﻢ ﻫﻨ ــﺎ ﻫ ــﻮ
ﺻـﺎﺣﺐ اﻠﺷــﺮﻃﺔ ٔﻻﻧﻬـﺎ ﺗﻐﻴــﺮ ﻤـﻦ ٔاﻻﻤــﻮر اﻠﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻠﻟﻗﻀــﺎء .وﻘـﺪ ذﻜــﺮ اﻠﻗﺎﺿــﻲ
اﻠﻨﻌﻣـﺎن اﻠﺳـﻟﻄﺔ اﻠﺘـﻲ ٔاﻋﻄﺎﻫــﺎ ٔاﺑـﻮ ﻋﺒـﺪ ﷲ اﻠﺷــﻌﺒﻲ ﻠﻟﻗﺎﺿـﻲ اﻠﻣـﺮوزي ﺑﻌــﺪ
ٔ
دﺧﻮﻠـ ــﻪ رﻘ ــﺎدة ﺑﺎﻧ ــﻪ ﺠﻌـ ــﻞ إﻠﻴ ــﻪ ﺗﻮﻠﻴ ــﺔ اﻠﻔﻗـ ــﺎة واﻠﺤ ــﺎﻜﻢ ﺑﺳـ ــﺎﺋﺮ اﻠﺒﻟـ ــﺪان.

ﺃ .ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﺘﻤﻴﺔ:

إن اﻠﻣﺼــﺎدر اﻠﺘــﻲ ﺗﺤ ــﺪﺛﺖ ﻋــﻦ اﻠﺪوﻠ ــﺔ اﻠﺮﺴــﺘﻣﻴﺔ ﺗﺷ ــﻴﺮ إﻠــﻰ ٔان ﻋﺒ ــﺪ
اﻠـﺮﺣﻣﻦ ﺑـﻦ رﺴـﺘﻢ راﻋـﻰ ﺗﻌــﺎﻠﻴﻢ اﻠﻣـﺬﻫﺐ اﻻﺑﺎﺿـﻲ ﻓـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺘﻪ اﻠﺪاﺧﻟﻴــﺔ -
ﻤﻌﺘﻣـ ـ ًـﺪا ﻋﻟـ ــﻰ اﻠـ ــﻨﻈﻢ اﻠﻔﺎرﺴـ ــﻴﺔ ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻠﻣﺟـ ــﺎل  -ﻜـ ــﺎن ﻳﺨﺘـ ــﺎر ﻘﻀـ ــﺎﺗﻪ
ٔواﺻــﺤﺎب ﺸــﺮﻃﺘﻪ وﻤﺤﺘﺳــﺒﻴﻪ ﻤﻣــﻦ ﻳﺜــﻖ ﻓــﻲ ﻋﻣﻟﻬ ــﻢ وإﺧﻼﺻــﻬﻢ ،وﻳﺆﻜــﺪ
اﺑـﻦ اﻠﺼــﻐﻴﺮ ﻓــﻲ ﻜـﺘﺎﺑــﻪ ﺴــﻴﺮة ٔاﻻ ﺋﻣـﺔ اﻠﺮﺴــﺘﻣﻴﻴﻦ "وﻘﻀــﺎﺗﻪ ﻤﺨﺘــﺎرة وﺑﻴــﻮت
) (٢٣
ٔاﻤﻮاﻠــﻪ ﻤﻣﺘﻟﺌــﺔ ٔواﺻ ــﺤﺎب ﺸ ــﺮﻃﺘﻪ واﻠﻄ ــﺎﺋـﻔﻮن ﺑــﻪ ﻘ ــﺎﺋﻣﻮن ﺑﻣــﺎ ﻳﺟ ــﺐ.
وﻘــﺪ ﻧﺟــﺪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻫــﺆﻻء اﻠﻌﻣــﺎل اﻠﻣﻮﻇﻔــﻮن ﻋﻟــﻰ اﻠﺷــﻛﻞ اﻠﺘــﺎﻠﻲ :اﻠﻗﻀــﺎة
وﻳﻣﺜﻟـﻮن اﻠﻄﺒﻗـﺔ ٔاﻻوﻠــﻰ ،وﻳﺘﻟـﻮﻫﻢ ٔاﺻـﺤﺎب اﻠﺷــﺮﻃﺔ اﻠـﺬﻳﻦ ﻳﻣﺜﻟـﻮن ﻧــﻮاب
) (٢٤
اﻠﻗﺎﺿﻲ.
ٔ
وﻜﺎﻧﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﻠﺷﺮﻃﺔ ﻓـﻲ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﺮﺴـﺘﻣﻴﺔ ،ﻫـﻲ ﺣﻣﺎﻳـﺔ اﻻﻤـﻦ اﻠﻌـﺎم
ﻠﻟﻣﺟﺘﻣــﻊ واﻠﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻟــﻰ اﻠﻨﻈــﺎم ،وﺣﺮاﺴــﺔ اﻠﻣــﺪن ،وﻤﺮاﻘﺒــﺔ ﺴــﻟﻮﻜﻴﺎت
اﻠﺮﻋﻴﺔ .وﻘﺪ ﻧﻈﻣﺖ اﻠﺷﺮﻃﺔ ﺧـﻼل اﻠﻌﻬـﺪ اﻠﺮﺴـﺘﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻣ ًـﺎ ّ
ﺠﻴـ ًﺪا اﻤﺘ ّـﺪ إﻠـﻰ
اﻠﻌﺎﺻــﻣﺔ ﺗﻴﻬــﺮت وﻋـ ّـﺪة ﻤــﺪن ٔاﺧــﺮى ،إﻠــﻰ درﺠــﺔ ٔان ﻫــﺬﻩ اﻠﻣــﺪن ٔاﺻــﺒﺤﺖ
ﻤﺤﺼﻨﺔ ﻤﻦ اﻠﻔﺳﺎد و اﻠﻌﺒﺚ.
ٔ
وﻘــﺪ ﻇﻬــﺮ ﻤﻨﺼــﺐ اﻠﺷــﺮﻃﺔ ﻤﻨــﺬ ﻧﺷــﺎة اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﺮﺴــﺘﻣﻴﺔ ﻋﻟــﻰ ﻳــﺪ ﻋﺒــﺪ
اﻠــﺮﺣﻣﻦ ﺑــﻦ رﺴــﺘﻢ ،إذ ﻜــﺎن ﻳﺤﺳــﻦ اﺧﺘﻴــﺎر اﻠﻔــﺮد اﻠﻣﻨﺎﺴــﺐ ﻠــﻪ ،إذ ٔاﺸ ــﺎر
إﻠ ــﻰ ذﻠـ ــﻚ اﺑ ــﻦ اﻠﺼ ــﻐﻴﺮ ﻘ ـ ً
ـﺎﺋﻼ ... " :إن ٔاﺻـ ــﺤﺎب ﺸ ــﺮﻃﺘﻪ واﻠﻄـ ــﺎﺋـﻔﻮن ﺑ ــﻪ
ﻘـﺎﺋﻣﻮن ﺑﻣــﺎ ﻳﺟـﺐ" (٢٥ ).وﻠﻛــﻦ ﻤﻨﺼــﺐ اﻠﺷـﺮﻃﺔ ﺣــﺎد ﻋـﻦ ﻤﻬﺎﻤــﻪ اﻠﻣﻛﻟــﻒ
ﺑﻬـﺎ وﺧﺎﺻـ ًـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺪﻳﻨــﺔ ﺗﻴﻬـﺮت ﻓــﻲ ﻋﺼـﺮ اﻹﻤــﺎم ﻋﺒـﺪ اﻠﻮﻫــﺎب ﺣﻴـﺚ ﺸــﻛﺖ
ﺠﻣﺎﻋــﺔ ﻤــﻦ ﺗﺒ ــﺎدل اﻠﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻠﺮؤﺴ ــﺎء ﻘﺒﻴﻟﺘــﻲ ﺴــﺪراﺗﺔ وﻤﺰاﺗــﺔ ﻓﻗﺎﻠــﺖ ﻠﻬﻣ ــﺎ:
"إن ﺻـﺎﺣﺐ ﺸـﺮﻃﺘﻨﺎ ﻓﺎﺴــﻖ ٔواﻤﺎﻤﻨـﺎ ﻻ ﻳﻐﻴــﺮ ﻤـﻦ ذﻠـﻚ ﺸـ ً
ـﻴﯫ وﻘـﺪ ﺠــﺎء ﷲ
ﺑﻛــﻢ)  (٢٦ﻓﻟﻣــﺎ دﺧﻟــﻮا ﻋﻟــﻰ اﻹﻤــﺎم ﻘــﺎل ٔاﺣــﺪﻫﻢ إن رﻏﺒﺘــﻚ ﻘــﺪ ﺿــﺟﺖ ﻤــﻦ
ﻘﺎﺿﻴﻴﻚ وﺻﺎﺣﺐ ﺑﻴﺖ ﻤﺎﻠﻚ واﻠﻗﺎﺋﻢ ﺑﺷﺮﻃﺘﻚ .ﻓﺎﻋﺰل ﻋﻨﻬﻢ – اﻠﻗﺒﺎﺋـﻞ
– ووﻠﻲ ﻋﻟﻴﻬﻢ ﺧﻴﺎرﻫﻢ".
وﻘــﺪ ٔاﺻــﺒﺢ ﻤﻨﺼــﺐ اﻠﺷــﺮﻃﺔ ﻓــﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣــﻊ اﻠﺮﺴــﺘﻣﻲ ﻋﻟــﻰ ﻋﻬــﺪ اﻹﻤــﺎم
ٔاﻓﻟــﺢ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻠﻮﻫــﺎب ﺿـ ً
ـﻌﻴﻔﺎ ﻠــﻴﺲ ﻠــﻪ ﻫﻴﺒــﺔ ٔاو وﻘــﺎر ﺧﺎﺻـ ًـﺔ ﺑــﻴﻦ ٔاﻻﺛﺮﻳــﺎء
واﻠﺷﺨﺼــﻴﺎت ذات اﻠﻨﻔــﻮذ اﻻﺠﺘﻣــﺎﻋﻲ ،ﺣﻴــﺚ ﻠــﻢ ﻳﻗــﺪر ٔاو ﻳﺟــﺮؤ ﺻ ــﺎﺣﺐ
ﺸ ـ ــﺮﻃﺔ اﻹﻤ ـ ــﺎم دﺧ ـ ــﻮل ٔاﺴ ـ ــﻮاق اﻠﻣﺪﻳﻨ ـ ــﺔ ﺧﻮﻓ ـ ـ ًـﺎ وﻤﻬﺎﺑ ـ ــﺔ ﻤ ـ ــﻦ اﺑ ـ ــﻦ وردة
ٔ
اﻻﻋﺟﻣـﻲ (٢٧ ).وﻘــﺪ ﻇﻬــﺮ اﻠﻔﺳـﺎد وﻜـﺜــﺮت اﻠﻔــﺘﻦ ﻓـﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣــﻊ ﺧــﻼل ﻋﻬــﻮد
ٔاﻻ ﺋﻣــﺔ اﻠﺮﺴ ــﺘﻣﻴﻴﻦ اﻠﻣﺘ ـ ٔـﺎﺧﺮﻳﻦ ،ﻜﺎﻠﺷــﺎب اﻠﻣﻨﺤ ــﺮف ّ
وﻋﻣ ــﺖ اﻠﻔ ــﻮاﺣﺶ،
وﻜـﺜــﺮ اﻠﺨﻣــﺮ ﺑــﻴﻦ ﻋﻣــﻮم اﻠﻨــﺎس ،ﺣﺘــﻰ ٔان اﻹﻤــﺎم ٔاﺑــﺎ ﺣــﺎﺗﻢ اﺴﺘﺷــﺎر ﺸــﻴﻮخ
اﻠﺒﻟﺪ ﻤﻦ اﻻﺑﺎﺿﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ َﻤﻦ ﻳﻮﻠﻴـﻪ ﻤﻨﺼـﺐ اﻠﺷـﺮﻃﺔ ﺣﻴـﺚ ﻳﻗـﻮل اﺑـﻦ
اﻠﺼﻐﻴﺮ ﻓﻗﺎلٔ " :اي ٔاﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ" ﻤﻦ ﺗﺮون ٔان ﻧﻮﻠﻴﻪ اﻠﺷـﺮﻃﺔ ﻓﻗـﺎﻠﻮا ﻘـﻮم زﻜـﺎر
وﻘــﺪ ﻘﺘــﻞ إﺑﻨــﻪ ﺑــﻴﻦ ﺑــﺪﻳﻞ وﻠــﻪ ﻧﺼــﻴﺤﺔ ،وﻘــﺎل ﻘ ــﻮم إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺑــﻦ ﻤﺳــﻛﻴﻦ
ﻓــﺈن ﻠــﻪ ﺻــﻟﺘﻪ ﻓــﻲ اﻠﺤـﻖ ﻘﻮﻻﻫﻣــﺎ ﺠﻣﻴﻌـ ًـﺎ ،وﻜــﺎن اﻠﺒﻟــﺪ ﻘــﺪ ﻓﺳــﺪت وﻓﺳــﺪ
ٔاﻫﻟﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺗﻟــﻚ اﻠﺤـﺮوب واﺗﺨــﺬوا اﻠﻣﺳــﻛﺮ ٔاﺴـﻮاﻘﺎ ،واﻠﻐﻟﻣــﺎن ٔاﺧــﺪاﻧﺎّ .
ﻓﻟﻣــﺎ
وﻠـﻲ ﻫـﺬان اﻠـﺮﺠﻼن اﻠﺷـﺮﻃﺔ ﻘﻄﻌـﺎ ذﻠــﻚ ﻓـﻲ ٔاﺴـﺮع ﻤـﻦ ﻃﺮﻓـﺔ ﻋـﻴﻦ وﺣﻣــﻼ
ﻋﻟــﻰ اﻠﻨــﺎس ﺑﺎﻠﻀ ــﺮب واﻠﺳــﺟﻦ واﻠﻗﻴــﺪ  ...وﺸ ــﺮدت اﻠﻐﻟﻣــﺎن  ...واﻠﺳ ـ ّـﺮاق
ً ) ( ٢٨
وﻘﻄﺎع اﻠﻄﺮﻳﻖٔ .واﻤﻨﺖ اﻠﺳﺒﻞ  ...و ﻠﻢ ﻳﻨﻗﻣﻮ ﻋﻟﻰ اﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﺸﻴﯫ.
وﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻀﺢ ٔاﻫﻣﻴﺔ اﻠﺷﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ٔاﻻﻤﻦ ﻠﻟﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﺮﺴﻣﻲ ﻤﻦ
اﻠﺪاﺧﻞ ،ﻓﻗﺪ وﺠﺪ ﻠﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻤﺳﺎﻋﺪون ٔﻻداء ﻫﺬﻩ اﻠﻮﻇﻴﻔﺔ واﻠﻣﻬﻣﺔ .وﻠﻢ
ﺗﺬﻜﺮ ﻠﻨﺎ اﻠﻣﺼﺎدر اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ٔاﺠﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻠﺷﺮﻃﺔ ٔواﻋﻮاﻧﻪ ﺑﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻓﺘﺮة
ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ رﺴﺘﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻜﺎن اﻹﻤﺎم ٔواﻋﻮاﻧﻪ ﻤﻦ اﻠﺤﺷﻢ واﻠﻗﻀﺎة

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ﺍﻟﺮﺳﺘﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﻧﻴﺔ

واﻠﻣﻗﺼ ــﻮد ﻫﻨـ ــﺎ ٔاﻳﻀـ ـ ًـﺎ ﺑﺎﻠﺤ ــﺎﻜﻢ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻠﺷـ ــﺮﻃﺔ .وﻘـ ــﺪ اﻋﺘﻨـ ــﺖ اﻠﺪوﻠـ ــﺔ
اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﻐﺮب ﺑﺎﻠﺷﺮﻃﺔ ﻜﻣﺎ اﻋﺘﻨﺖ ﺑﻣﺨﺘﻟﻒ اﻠﻮﻇﺎﺋـﻒ ٔاﻻﺧﺮى.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٧٥

دراﺳﺎت

ٔواﺻﺤﺎب اﻠﺷﺮﻃﺔ وﺴﺎﺋﺮ ﻤﻌﺎوﻧﻴﻪ ،ﻓﻛﺎﻧﺖ ٔارزاﻘﻬﻢ اﻠﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻗﺘﻄﻊ ﻤﻦ
ﻤﺎل اﻠﺟﺰﻳﺔ وﺧﺮاج ٔاﻻرض وﻤﺎ ٔاﺸﺒﻬﻪ (٢٩ ).وﻘﺪ ﺑﻴﻦ ذﻠﻚ اﺑﻦ اﻠﺼﻐﻴﺮ
ً
)(٣٠
ﻘﺎﺋﻼ" :ﻳﻗﺘﻄﻊ ﻠﻪ ﻤﺎ ﻳﻛـﻔﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻪ ﻤﻦ ﻤﺎل اﻠﺟﺰﻳﺔ وﻤﺎل اﻠﺨﺮاج".
ﺏ .ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﻧﻴﺔ:

ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﳊﻤﺎﺩﻳﺔ

) ٣٩٨ﻫـ  ٥٤٧ -ﻫـ١٠٠٧ /ﻡ – ١١٥٢ﻡ(

ﻠﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻠﺷﺮﻃﺔ ﺗﻄـﻮ ًرا ﻤﻬﻣ ًـﺎ ﻓـﻲ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﺤﻣﺎدﻳـﺔ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻮﺴـﻌﺖ
ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ إﻠﻰ ﺣﺮاﺴﺔ ٔاﻻﺴﻮاق ٔ
واﻻﺣﻴـﺎء ،وﺸـﻮارع اﻠﻣـﺪن ٔواﺑـﻮاب اﻠﻌﺎﺻـﻣﺔ،
ٔ
وﺗ ــﺎﻤﻴﻦ اﻠﻄﺮﻘ ــﺎت اﻠﻣﻮﺻــﻮﻠﺔ إﻠﻴﻬــﺎ وﻤﺮاﻘﺒ ــﺔ اﻠﻣــﻮاﻧﺊ ،واﻠﺳــﻬﺮ ﻋﻟــﻰ راﺣ ــﺔ
ٔ
اﻠﺘﺟـ ــﺎر واﻠﻣﺳـ ــﺎﻓﺮﻳﻦ ٔاﻻﺠﺎﻧـ ــﺐ ،وﺗـ ــﻮﻓﻴﺮ ٔاﻻﻤـ ــﻦ ﻠﻬـ ــﻢ واﻠﻄﻣﺎﻧﻴﻨ ـ ــﺔ ﻋﻟـ ــﻰ
ٔارواﺣﻬﻢ وﻤﺘﺎﻋﻬﻢ ﺑﺪاﺧﻞ "اﻠﻔﻨـﺎدق" اﻠﺘـﻲ ﻳﺤﻟـﻮن ﺑﻬـﺎ .ﻜﻣـﺎ ﻜـﺎﻧﻮا ﻳﻨﻈﻣـﻮن
ٔ
دورﻳــﺎﺗﻬﻢ اﻻﺴــﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻠـ ً
ـﻴﻼ ﻤﺼــﺤﻮﺑﻴﻦ ﺑﺎﺴ ـﺮاب اﻠﻛــﻼب ﻠﺘﺤﺪﻳــﺪ ٔاﻤــﺎﻜﻦ
اﻠﻣﺘﺳـ ــﻛﻌﻴﻦ واﻠﻣﺘﺳـ ــﻟﻟﻴﻦ ﺑﻌـ ــﺪ اﻹﻋـ ــﻼن ﻋـ ــﻦ ﺗﻮﻘـ ــﻒ اﻠﺘﺟـ ــﻮل ﺑﻮاﺴـ ــﻄﺔ
اﻠﺒـﺮاح ،وﻫـﺬا ﻳﺆﻜـﺪ ﻜـﺜـﺮة اﻠـﺰوار واﻠﺤﺮﻜـﺔ داﺧـﻞ اﻠﺪوﻠـﺔ ﻠ ً
ـﻴﻼ ﻧﻬـﺎ ًرا ،وﺣــﺮص
اﻠﺪوﻠـﺔ ﻋﻟـﻰ ﺗــﻮﻓﻴﺮ ٔاﻻﻤـﻦ ﻠﻟﻌﺎﻤــﺔ ﻤـﻦ اﻠــﺰوار واﻠﻣﻗﻴﻣـﻴﻦ ،وإﺸـ ً
ـﺎرة إﻠـﻰ ﻜـﺜــﺮة
اﻠﻟﺼﻮص ّ
وﻘﻄﺎع اﻠﻄﺮق.
وﻧﺘﻴﺟـ ًـﺔ إﻠــﻰ ﻜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﻬ ــﺎم واﻠﺘــﺪاﺑﻴﺮ اﻠﻮﻘﺎﺋﻴــﺔ اﻠﻣﺘﺨــﺬة ﻓــﻲ ﺴ ــﺒﻞ
ﺣﻔـﻆ اﻠﻨﻈـﺎم اﻠﻌـﺎم ،واﺴـﺘﺘﺒﺎب ٔاﻻﻤـﻦ وإﺣـﻼل اﻠﺳـﻟﻢ ﺑـﻴﻦ ٔاﻓـﺮاد اﻠﺮﻋﻴــﺔ،
ﻧﺎﻠ ــﺖ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ "اﻠﺤﻣﺎﻳ ــﺔ" ﻤﻛﺎﻧ ــﺔ ﻫﺎﻤـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺮم اﻠﻨﻈ ــﺎم اﻹداري ﻠﻟﺪوﻠ ــﺔ
ٔواﺻـﺒﺢ ﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺷــﺮﻃﺔ ﺑـﺪاﺧﻞ اﻠﻌﺎﺻــﻣﺔ ﻳﺨﻀــﻊ إﻠـﻰ ﺴــﻟﻔﺔ ٔاﻤﻴــﺮ اﻠﺪوﻠـﺔ
ﻤﺒﺎﺸـ ـ ًـﺮة ،ﻓﻴﻣـ ــﺎ ٔاﺻـ ــﺒﺢ ﻤﺳـ ــﺎﻋﺪوﻩ ﻋﻟـ ــﻰ اﻠﻣ ــﺪن واﻠﻣﻗﺎﻃﻌ ــﺎت ﻳﺨﻀـ ــﻌﻮن
ﺑ ــﺪورﻫﻢ إﻠ ــﻰ ﺴ ــﻟﻔﺔ ﺣــﺎﻜﻢ اﻠﻣﺪﻳﻨ ــﺔ ٔاو ﺣ ــﺎﻜﻢ اﻠﻣﻗﺎﻃﻌــﺔ ﻤ ــﻦ ﻏﻴ ــﺮ واﺴ ــﻄﺔ
إدارﻳــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻣــﺎ ،ﻜﻣــﺎ ﻇﻟــﺖ ﻤﻬــﺎم اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ اﻠﺘﻛـﻔــﻞ ﺑﺎﻠﺳــﺟﻨﺎء ﻤــﻦ اﻠﺮﺠــﺎل
واﻠﻨﺳﺎء.
ﺍﳋﺎﲤﺔ
إﻻ ٔا ّﻧ ــﻪ ﺑﻌـ ــﺪ اﻹﻃ ــﻼع ودراﺴـ ــﺔ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺨﻄ ــﺔ ٔاو اﻠﻮﻇﻴﻔ ــﺔ اﻧﻄﻼﻘـ ـ ًـﺎ ﻤـ ــﻦ
ﻤﻔﻬﻮﻤﻬـﺎ وﺗﻄﻮرﻫــﺎ وﻧﻣــﺎذج ﻠﻬــﺎ ،وﺻــﻟﻨﺎ إﻠـﻰ ٔان ﻤــﺪى ٔاﻫﻣﻴــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻠﻮﻇﻴﻔــﺔ
ٔاي اﻠﺤـﺎﻜﻢ ٔاﺣﻴﺎﻧــﺎ ٔاو ﺻـﺎﺣﺐ اﻠﺷــﺮﻃﺔ ٔاﺣﻴﺎﻧـ ًـﺎ ٔاﺧـﺮى ﻓــﻲ ﺑـﻼد اﻠﻣﺷــﺮق ﺛــﻢ
اﻠﻣﻐ ــﺮب اﻹﺴ ــﻼﻤﻲ ،ﺣﻴ ــﺚ اﻋﺘﺒـ ــﺮت ﻤـ ــﻦ اﻠﻮﻇـ ــﺎﺋـﻒ اﻠﺪﻳﻨﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻠﺪوﻠ ــﺔ
اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ ﻓﻗ ــﺪ ﻜﺎﻧ ــﺖ ٔاداة ﺗﻨﻔﻴـ ــﺬ ﻓﻗـ ــﻂ ﻓـ ــﻲ اﻠﻌﻬـ ــﺪ ٔاﻻﻤ ــﻮي ،ﺛ ــﻢ ٔاﻋﻄ ــﻲ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺣﻖ اﻠﻗﻀﺎء ﻓﻲ اﻠﺟـﺮاﺋﻢ وإﻘﺎﻤـﺔ اﻠﺤـﺪود .وﻘـﺪ ٔاﺻـﺒﺤﺖ ٔاﻳﻀـﺎ ﻘـﻮة
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ﻓــﻲ دوﻠ ــﺔ ﺑﻨ ــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻠ ــﻮاد ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺧﻄــﺔ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻤﻮﺠ ــﻮدة وإن ﺗﻌ ــﺬر
ٔ
ﻤﻌﺮﻓــﺔ اﻠﻌﻬــﺪ اﻠــﺬي ﻧﺷــﺎت ﻓﻴــﻪ ﺑﻬــﺬﻩ اﻠﺪوﻠــﺔ ،وﻜﻣــﺎ ﻜ ــﺎن اﻠﺤــﺎل ﻓــﻲ دول
اﻠﻣﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲ ٔ
واﻻﻧـﺪﻠﺲ ﻓـﺈن اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﻌﺒـﺪ وادﻳـﺔ اﺗﺨ ّـﺬت ﻫـﻲ ٔاﻻﺧـﺮى
ٔ
ﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺿﺮﺗﻬﺎ وﻳﺤـﻖ ﻠﻨـﺎ ان ﻧﺘﺳـﺎءل! ﻤـﺎ ﻫـﻮ اﻠـﺪور اﻠـﺬي ﻜﺎﻧـﺖ ﺗﻗـﻮم
ﺑﻪ اﻠﺷﺮﻃﺔ ﺧﻼل ﻋﻬﺪ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺰﻳﺎﻧﻴﺔ؟
ﻓﻴﻨﺒﻐــﻲ اﻹﺸــﺎرة إﻠــﻰ ٔان اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻤــﻦ اﻠــﻨﻈﻢ اﻹدارﻳــﺔ اﻠﺘــﻲ اﻫــﺘﻢ ﺑﻬ ــﺎ
اﻠﺰﻳ ــﺎﻧﻴﻮن وﻫ ــﻲ ﻤﻮروﺛ ــﺔ ﻋ ــﻦ اﻠﻣﻮﺣ ــﺪﻳﻦ ،ﺑﺤﻴ ــﺚ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﻤﻬﻣ ــﺔ ﺻـ ــﺎﺣﺒﻬﺎ
ﺣﻔﻆ ٔاﻻﻤﻦ واﻠﻨﻈﺎم ٓ
) ( ٣١
واﻻداب اﻠﻌﺎﻤﺔ ،وﺗﺘﺒـﻊ اﻠﺟـﺮاﺋﻢ وإﻘﺎﻤـﺔ اﻠﺤـﺪود.
وﻘﺪ ٔاﻋﻄﺎﻫﺎ ﺑﻨﻮ زﻳﺎن ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻜﺎﻠﺤﺳﺒﺔ واﻠﻣﻈـﺎﻠﻢ ،ﺣﻴـﺚ ﻜـﺎن ﻳﻌـﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻠﻣﻨﺼ ــﺐ ﻤ ــﻦ اﺗﺼ ــﻒ ﺑﺎﻠﺼ ــﻼﺑﺔ واﻠﺤﺳ ــﻢ ﻓ ــﻲ ٔاﻻﻤ ــﻮر اﻠﺷـ ــﺮﻋﻴﺔ
) ( ٣٢
واﻠﺳﻴﺎﺴﻴﺔ ﺣﺳﺐ ﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻟﺪون.
ورﻏـﻢ ٔان اﻠﻣﺼــﺎدر ﻻ ﺗﺷـﻴﺮ ﺑﻮﺿــﻮح إﻠـﻰ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻧﺷ ٔـﺎة ﻫــﺬﻩ اﻠﻮﻇﻴﻔــﺔ اؤ
اﻠﺨﻄــﺔ ،إﻻ ٔان ﻋــﺪم ﺗ ــﻮﻓﺮ ٔاﻻﻤــﻦ ﻓــﻲ ﺑــﻼد اﻠﻣﻐــﺮب ٔاﻻوﺴــﻂ ﺧــﻼل اﻠﻌﻬــﺪ
اﻠﺰﻳـﺎﻧﻲ دﻓـﻊ ﺴـﻼﻃﻴﻦ ﻫـﺬﻩ اﻠﺪوﻠـﺔ إﻠـﻰ إﻧﺷـﺎء ﺻـﺎﺣﺐ اﻠﺷـﺮﻃﺔ ،ﻠﻟﺘﺼــﺪي
ٔ
ﻠﻼﺸـ ـﺮار واﻠﻔﺳـ ــﺎد واﻠﺟﺮﻳﻣـ ــﺔ داﺧـ ــﻞ ﻤـ ــﺪن ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﺪوﻠـ ــﺔ .ﻜﻣـ ــﺎ ٔان ﻜـﺘـ ــﺐ
ٔ
اﻠﻨـﻮازل ﺗﺟﻴـﺐ ﻋـﻦ اﻠﻛـﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ اﻠﺘﺳـﺎؤﻻت اﻠﻣﺘﻌﻟﻗـﺔ ﺑـﺪﻓﻊ اﻠﻔﺳـﺎد وﺗـﺎﻤﻴﻦ
ٔ
اﻠﺳـﺒﻞ ﻠﺘﺎﻜﻴـﺪ اﻧﻌــﺪام ٔاﻻﻤـﻦ ﺧــﻼل ﻫـﺬﻩ اﻠﻔﺘــﺮة ،ﺣﻴـﺚ ﻳﺘﺒــﻴﻦ ﻤـﻦ ﺧــﻼل
ﺠــﻮاب اﻠﻔﻗﻴــﻪ ﻘﺎﺴــﻢ اﻠﻌﻗﺒــﺎﻧﻲ ﻠﻣ ـﺮاﺑﻂ ﻳﺳﺘﻔﺳــﺮ ﻋــﻦ اﻹﻘﺎﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻮاﺿــﻊ
ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺴـ ـ ً
ـﺎﺑﻗﺎ ﺑﻴ ــﺪ ٔاﻫـ ــﻞ اﻠﻔﺳ ــﺎد وذﻠ ــﻚ ﺑﻗﻮﻠ ــﻪ "اﻠﺤﻣ ــﺪ إن إﻘﺎﻤ ــﺔ ﻫـ ــﺬا
اﻠﻣ ـﺮاﺑﻂ ﺑﻬ ــﺬا اﻠﻣﻮﺿــﻊ ﻤ ــﻦ ﺑــﺎب إﻋﺎﻧ ــﺔ اﻠﻟﻬﻔــﺎن ودﻓ ــﻊ اﻠﻔﺳــﺎد ﻋ ــﻦ ٔاﻫ ــﻞ
ٔاﻻﻤ ــﺎن ٔواﻋﻈ ــﻢ اﻠﻣﺜﻮﺑــﺔ ﻓ ــﻲ ذﻠــﻚ وﻤ ــﺎ ﻫــﺬا اﻹﺠﻬ ــﺎد ﻋﻈــﻴﻢ وﺸ ــﺮق داﺋ ــﻢ
) ( ٣٣
ﻤﻗﻴﻢ.
ٔاﺿﻒ إﻠﻰ ذﻠﻚ؛ اﻧﺘﺷﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻠﻟﺼﻮﺻﻴﺔ وﺑﻌﺾ ﻘﻄﺎع اﻠﻄﺮق ﻠﻌﺪةّ
ﻘﺒﺎﺋﻞ وﻫﺟﻣﺎﺗﻬﻢ ﻋﻟﻰ اﻠﻗﻮاﻓﻞ اﻠﺘﺟﺎرﻳﺔ واﻠﻣﺳﺎﻓﺮﻳﻦ ،وﻫﻲ ﻋﻮاﻤﻞ
ﺗﺳﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﻌﺪام ٔاﻻﻤﻦ ﻓﻲ اﻠﻣﺳﺎﻠﻚ واﻠﻄﺮﻘﺎت وﻫﻮ ﻤﺎ ٔاﻜﺪﻩ اﻠﻌﺒﺪري
ً
ﻃﺮﻳﻗﺎ
ﻘﺎﺋﻼ "وﻠﻣﺎ اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ إﻠﻰ اﻠﻣﻔﺎزة اﻠﺘﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻟﻣﺳﺎن وﺠﺪﻧﺎ
ً
ً
ﻤﺨﻮﻓﺎ ﻻ ﺗﺳﻟﻛﻪ اﻠﺟﻣﻮع اﻠﻮاﻓﺮة ّإﻻ ﻋﻟﻰ ﺣﺬر واﺴﺘﻌﺪاد  ...وﻻ
ﻤﻨﻗﻄﻌﺎ
) (٣٤
ﻳﻣﻛﻦ ٔان ﻳﺟﻮز ﻋﻟﻴﻬﻢ إﻻ ﻤﺳﺘﻌﺪ ﻳﺘﻔﺎدون ﻤﻦ ﺸﺮﻩ ." ...
ٔ
ﻠﻗـﺪ ﻫﻴـﺎت ﻇـﺮوف اﻠﻗﻬـﺮ اﻻﻘﺘﺼـﺎدي واﻻﺠﺘﻣـﺎﻋﻲ اﻠﻣﺟـﺎل ٔاﻤـﺎم ﺗﻮﺴـﻊ
ﻇـﺎﻫﺮة ٔاﻻﻤـﻦ ﻓــﻲ ﺑـﻼد اﻠﻣﻐـﺮب ٔاﻻوﺴــﻂ ﺧـﻼل اﻠﻌﻬـﺪ اﻠﺰﻳــﺎﻧﻲٔ .واﻤـﺎم ﻫــﺬﻩ
ٔاﻻوﺿ ــﺎع اﻠﻣﺘــﺪﻫﻮرة واﻠﺨﻄﻴ ــﺮة ﻘــﺎم ﺴــﻼﻃﻴﻦ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﺰﻳﺎﻧﻴــﺔ ﺑﻣﺤ ــﺎوﻻت
ﻠﺘﻮﻓﻴﺮ ٔاﻻﻤﻦٔ ،ﻓﺎﻜـﺜﺮوا ﻤﻦ ﺗﺳﻨﻴﺪ ٔاﻻﺴﻮار ٔ
واﻻﺑﺮاج واﻠﻗـﻼع ﻠﺤﻣﺎﻳـﺔ اﻠﻣـﺪن
واﻠﻀﻮاﺣﻲ (٣٥ )،ﻜﻣﺎ اﻋﺘﻣﺪوا ﻋﻟﻰ اﻠﺷﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ٔاﻻﻤﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻘﺎﻤﺖ
ﻫﺬﻩ اﻠﺷﺮﻃﺔ ﺑـﺪور ﺠﺒـﺎر وﺑﺤـﺰم ﻓـﻲ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ٔاﻻﺣﻛـﺎم اﻠﺼـﺎدرة ﻋـﻦ اﻠﻗﺎﺿـﻲ
وﺻــﺎﺣﺐ اﻠﻣﻗ ــﺎﻠﻢ .وﻜ ــﺎن اﻠــﻮﻻة ﻳﻗﻮﻤــﻮن ﺑﻣﺳ ــﺎﻋﺪة ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻓــﻲ
ٔ
ﺗﺎدﻳـ ــﺔ ﻤﻬﺎﻤ ـ ــﻪ ،وﻜﺎﻧـ ــﺖ ٔاﻻﺣﻛـ ــﺎم ﺗﻄﺒ ـ ــﻖ ﺑﺼ ـ ـﺮاﻤﺔ ﻜﺒﻴـ ــﺮة ،ﺣﺘ ـ ــﻰ ُﺠﻌ ـ ــﻞ
ٔ
ﻠﻼﺴـ ــﻮاق ﺸ ـ ــﺮﻃﺔ ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﻳﻗ ـ ــﻮم ﺻ ـ ــﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴ ـ ــﻖ ٔاﺣﻛ ـ ــﺎم اﻠﻣﺤﺘﺳ ـ ــﺐ
واﻠﻗﺎﺿﻲ وﺧﺪﻤﺘﻪ ،وﻠﻬﺬا اﻠﻐﺮض ﺸﻴﺪ ﺑﻨﻮ زﻳﺎن اﻠﺳﺟﻮن.
إن اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﻌﻬ ــﺪ اﻠﺰﻳ ــﺎﻧﻲ ﻘﺎﻤ ــﺖ ﺑ ــﺪور ﻜﺒﻴ ــﺮ ﻓ ــﻲ اﻠﺤﻔ ــﺎظ ﻋﻟ ــﻰ
ٔاﻻﻤـﻦ اﻠـﺪاﺧﻟﻲ ٔواﺻـﺒﺤﺖ ﻠﻟﺷـﺮﻃﺔ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺔ ﻤﻴﺰﺗﻬـﺎ ﻋﻣـﺎ ﻜﺎﻧـﺖ ﻋﻟﻴـﻪ ﻋﻨـﺪ
اﻠﺤﻔﺼــﻴﻴﻦ ٔاو اﻠﻣـ ـﺮﻧﻴﻴﻦ ،ﺣﻴ ــﺚ ٔاﺻ ــﺒﺤﺖ ﻤﻗﻨﻨــﺔ ﻤ ــﻦ ﺧ ــﻼل وﺻ ــﻴﺔ ٔاﺑ ــﻲ
ﺣﻣــﻮ ﻤﻮﺴــﻰ اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ اﻠﺘــﻲ ﻳــﺬﻜﺮ ﻓﻴﻬــﺎٔ :اي ﻳــﺎ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ "ﺛــﻢ ﻳــﺪﺧﻞ

ﺻــﺎﺣﺐ ﺸ ــﺮﻃﺘﻚ وﺣﻛــﺎم ﺑﻟــﺪ ﺣﻀ ـﺮﺗﻚ ﻠﻴﺨﺒ ــﺮك ﺑﻣــﺎ ﻳﺮﻳــﺪ ﻓــﻲ ﻠﻴﻟﺘ ــﻚ وﻻ
ﻳﺨﻔﻲ ﻋﻟﻴﻚ ﺸﻲء ﻤﻦ ٔاﺣﻮال رﻋﻴﺘﻚ )وﺑﻟﺪك ﻠﻴﺨﺒﺮك ﺑﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓـﻲ ﻠﻴﻟﺘـﻚ
ٔ
وﻻ ﻳﺨﻔــﻲ ﻋﻟﻴــﻚ ﺸــﻲء( .وﺑﻟــﺪك ﻤــﻦ ﺿــﺒﻂ ﻤﻣﻟﻛـﺘــﻚ ﻓﺘﺳـﺎﻠﻪ ﻋــﻦ اﻠﻗﻟﻴــﻞ
واﻠﻛـﺜﻴـﺮ واﻠﺟﻟﻴــﻞ ﻤــﻦ ٔاﻻﻤــﺮ واﻠﺤﻗﻴــﺮ  ...وﻻ ﻳﻗـﻊ ﻤــﻦ اﻠﺤــﺎﻜﻢ ﺠــﻮر ﻓــﻲ ﺑﻟــﺪ
ٔ
وﻻ ﻇﻟـﻢ ٔﻻﺣــﺪ ...ﺑـﺎن اﻠﻣﻟــﻚ ﻻ ﻳﻐﻴـﺐ ﻋﻨــﻪ ﺸـﻲء ﻤــﻦ ٔاﺣـﻮال ﺑﻟــﺪﻩ ﻓﻴﻣﺘﻨــﻊ
) ( ٣٦
ﻜﻞ ﻤﻨﻬﻢ ﻤﻦ اﺴﺘﻄﺎﻠﺔ ﻳﺪﻩ ﻓﻴﻗﻒ اﻠﻨﺎس ﻋﻨﺪ ﺣﺪودﻫﻢ.
وﻧﺳﺘﻨﺘﺞ ﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻠﻮﺻﻴﺔ ﺿﺮورة ﻤﺳﺎءﻠﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻠﺷﺮﻃﺔ ﻓﻴﻣـﺎ ﻳﻗـﻊ
ﻤــﻦ ٔاﺣــﺪاث داﺧــﻞ اﻠﺪوﻠــﺔ ﻻﺗﺨــﺎذ ﺠﻣﻴــﻊ اﻠﺘــﺪاﺑﻴﺮ ﻠﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻟــﻰ ٔاﻻﻤ ــﻦ،
وﺑﺎﻠﺘ ــﺎﻠﻲ ﻓﺎﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻤﻬﻣﺘﻬ ــﺎ ﺣﻔــﻆ اﻠﺮﻋﻴ ــﺔ .وﻓ ــﻲ ﻤﻮﺿــﻮع ٓاﺧ ــﺮ ﻤ ــﻦ ﻜـﺘﺎﺑ ــﻪ
ٔ
ﻃﻟﺐ " ٔاﺑﻮ ﺣﻣﻮ ﻤﻮﺴﻰ" ﻤﻦ وﻠﺪﻩ ﺑﺎن ﻳﺘﻔﺮس ﻓﻲ اﻠﺤـﺎﻜﻢ وﻳﻨﻈـﺮ ﻓـﻲ ﺣﺎﻠـﻪ
ﻓـﺈن ﻜـﺎن ﻤﺤﺒﻮﺑ ًـﺎ ﻤـﻦ ٔاﻻﺸـﺮار ﻓﻌﻨـﺪﻫﺎ ﻳﻛـﻮن ﻤﻨﺤﺮﻓ ًـﺎ ﻓـﻲ ٔاﻋﻣﺎﻠـﻪ ،وإن ﻜــﺎن
ً
ﻤﺤﺒﻮﺑﺎ ﻤﻦ ٔاﻻﺧﻴﺎر ﻓﻣﻌﻨﺎﻩ ٔاﻧﻪ ﻤﺳﺘﻗﻴﻢ اﻠﺤـﺎل ﺴـﻟﻴﻢ اﻠﺳـﻟﻮك ،ﺛـﻢ ﻳﻨﺼـﺢ
ٔ
وﻠــﻲ ﻋﻬــﺪﻩ ﺑــﺎن ﻳﺘــﺎﺑﻊ ﺣــﺎل اﻠﺤــﺎﻜﻢ ٔاي ﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ ﻓــﺈن ٔراى ٔاﻧــﻪ ﻘــﺪ
ٔ
ﻇﻬــﺮت ﻋﻟﻴــﻪ ﻋﻼﻤــﺎت اﻠﻐﻨــﻰ وزادت ﺛﺮوﺗــﻪ ﻋــﻦ ﺣــﺪﻫﺎ ،ﻋﻨﺪﺋــﺬ ﻳﻌــﺮف ﺑﺎﻧــﻪ
ٔ
ٔ
ﻳﺎﺧــﺬ اﻠﺮﺸ ــﻮة وﻳﺳ ــﺘﻐﻞ ﺴ ــﻟﻔﺎﻧﻪ ﻻﻫﺪاﻓ ــﻪ (٣٧ ).وﻤــﻊ ذﻠ ــﻚ ﻠ ــﻢ ﻳﻮﻓ ــﻖ " ٔاﺑ ــﻮ
ﺣﻣــﻮ" ﻧﻔﺳ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻓﺮاﺴــﺘﻪ ﻠﺼ ــﺎﺣﺐ اﻠﺷـ ـﺮﻃﺔ "ﻤﻮﺴــﻰ ﺑ ــﻦ ﻳﺨﻟ ــﻒ" ﺣﻴ ــﺚ
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻲ ٓاﺧﺮ ٔاﻻﻤﺮ ﻤﻣﺎ ٔا ّدى إﻠـﻰ ﺣـﺪوث ﻓﺘﻨـﻪ ﻤـﻊ وﻠـﻲ ﻋﻬـﺪﻩ ،ﻜﻣـﺎ ﺗﺳـﺒﺐ
) ( ٣٨
ﻓﻲ ﻘﺘﻞ ﻜﺎﺗﺐ ﺴﺮﻩ "ﻳﺤﻲ ﺑﻦ ﺧﻟﺪون" وﻜﺎﻧﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻠﺤﺎﻜﻢ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٧٦

دراﺳﺎت

ﺗﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﻠﻟﻗﻀــﺎء واﻠﺨـﺮاج واﻠﺤﺳــﺒﺔ ،ﺑـﻞ وﻜﺎﻧــﺖ ٔاﺣﻴﺎﻧ ًـﺎ ﺗﺳــﻨﺪ ﻤـﻊ اﻠﺤﺳــﺒﺔ
ﻠﺷـ ــﺨﺺ واﺣـ ــﺪ ،ﻤﻣـ ــﺎ ﻳـ ــﺪل ﻋﻟـ ــﻰ ﺧﻄـ ــﻮرة ٔواﻫﻣﻴـ ــﺔ ﻤﺮﻜـ ــﺰ ﺻـ ــﺎﺣﺒﻬﺎٔ ،اي
ﺻــﺎﺣﺐ اﻠﺷــﺮﻃﺔ ،وﻤﻣــﺎ ﻳﺆﻜــﺪ ذﻠــﻚ اﻧﻗﺳــﺎم اﻠﺷــﺮﻃﺔ ﻓــﻲ ﻤﺼــﺮ ٔ
واﻻﻧــﺪﻠﺲ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
إﻠـﻰ ﺸــﺮﻃﺔ ﻋﻟﻴـﺎ واﺧــﺮى ﺻـﻐﺮى واﺣﻴﺎﻧــﺎ اﺧـﺮى ﻤﺘﻮﺴــﻄﺔ (٣٩ )،ﻜﻣـﺎ اﺻــﺒﺢ
ﻫﺬا اﻠﻣﻨﺼﺐ ً
ﻤﻨﻔﺬا إﻠﻰ اﻠﻮزارة واﻠﺤﺟﺎﺑﺔ.
وﺗﻈﻬﺮ ٔاوﺿﺎع اﻠﻣﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻠﺳﻴﺎﺴـﺔ واﻻﻘﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻴـﺔ
ﺧﺎﺻـ ًـﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﺪوﻠ ــﺔ اﻠﺮﺴ ــﺘﻣﻴﺔ واﻠﺰﻳﺎﻧﻴ ــﺔ ﺣﺎﺠ ــﺔ ﻫ ــﺬﻩ اﻠ ــﺪول إﻠ ــﻰ اﻠﺷ ــﺮﻃﺔ
واﻻﻤــﻦ واﻻﺴــﺘﻗﺮار ،وﺣﻔــﻆ اﻠﻣﻣﺘﻟﻛــﺎت ٔ
ﻹﺣــﻼل اﻠﺳــﻟﻢ ٔ
واﻻﺸــﺨﺎص ﺑﻌــﺪ
اﻧﺘﺷﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻠﻟﺼﻮص ّ
وﻘﻄﺎع اﻠﻄﺮقً ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻟـﻰ اﻠﻣﺳـﺎﻠﻚ واﻠﻄﺮﻘـﺎت
ٔ
وﺣــﻮل اﻠﻣــﺪن ،واﻧﺘﺷ ــﺎر اﻠﻔﻗ ــﺮ واﻠﻣﺟﺎﻋــﺎت او اﻠﺤﺼ ــﺎر اﻠــﺬي ﻓ ــﺮض ﻋﻟــﻰ
ﺗﻟﻣﺳ ــﺎن ﻤ ــﻦ ﻘﺒ ــﻞ اﻠﺳ ــﻟﻄﺎن اﻠﻣﺮﻳﻨ ــﻲ ٔاﺑ ــﻮ اﻠﺤﺳ ــﻦ ﻋﻨ ــﺪﻤﺎ اﻘ ــﺘﺤﻢ ﻤﺪﻳﻨ ــﺔ
ﺗﻟﻣﺳــﺎن ﻋــﺎم  ٧٣٧ه ،و ﻘﺘــﻞ اﻠﺳــﻟﻄﺎن ٔاﺑــﻮ ﺗﺎﺸــﻔﻴﻦ ﻋﺒــﺪ اﻠ ــﺮﺣﻣﻦ ٔاﻻول
)٧٣٧ – ٧١٨ﻫـ( ،واﻧﺘﺷـﺮت ٔاﻳـﺪي اﻠﻨﻬـﺐ ﻋﻟـﻰ اﻠﺒﻟـﺪ ﻓﻟﺤﻗـﺖ اﻠﻛـﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ
) ( ٤٠
ٔاﻫﻟﻪ ﻓﻲ ٔاﻤﻮاﻠﻬﻢ وﺣﺮﻤﻬﻢ.
-------------------------------------

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ:
 - ١اﺑﻦ ﻤﻨﻈﻮر ،ﻠﺳﺎن اﻠﻌﺮب ،ط ،٨ﻃﺒﻌﺔ ﺠﺪﻳﺪة ﻤﺤﻗﻗﺔ ،دار ﺻﺎدر
ﺑﻴﺮوت ،ص .٥٧
ٔ
 - ٢اﻠﻗﻟﻗﺷﻨﺪي ،ﺻﺒﺢ اﻻﻋﺷﻰ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻧﺷﺎ ،ج ،٥ص .٤٥٠
 - ٣ﺣﺳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳﻦ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺴﻼم اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ واﻠﺪﻳﻨﻲ واﻠﺜﻗﺎﻓﻲ،
ٔ
ج١؛ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﺷﺮق وﻤﺼﺮ واﻠﻣﻐﺮب واﻻﻧﺪﻠﺲ ،دار
اﻠﺟﻴﻞ ﺑﻴﺮوت ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﻗﺎﻫﺮة .
 - ٤ﺣﺳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳﻦ وﻋﻟﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳﻦ :اﻠﻨﻈﻢ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ط،٣
ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻨﻬﻀﺔ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة ،ص .٢١٧
 - ٥ﺣﺳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳﻦ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺴﻼم اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ واﻠﺪﻳﻨﻲ واﻠﺜﻗﺎﻓﻲ ...
ج ،١ص  ،٣٧٤اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﺷﺮق وﻤﺼﺮ واﻠﻣﻐﺮب
ٔ
واﻻﻧﺪﻠﺲ ،دار اﻠﺟﻴﻞ ﺑﻴﺮوت ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة.
ٔ
 - ٦ﻤﻮﺴﻰ ﻠﻗﺒﺎل ،اﻠﺤﺳﺒﺔ اﻠﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ ﻧﺷﺎﺗﻬﺎ و
ﺗﻄﻮرﻫﺎ ،ط ،١٩٧١ ،١اﻠﺷﺮﻜﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ.
 - ٧ﺣﺳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ ،اﻠﻣﻗﺪﻤﺔ.
 - ٨ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ ﺧﻟﺪون ،اﻠﻣﻗﺪﻤﺔ ،ج ،٢ص  ،٥٧٣ ،٥٧٢ﺗﺤﻗﻴﻖ
ﻋﺒﺪ اﻠﻮاﺣﺪ واﻓﻲ ،ﻠﺟﻨﺔ اﻠﺒﻴﺎن اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ط ،١اﻠﻗﺎﻫﺮة .١٩٥٨
ٔ
 - ٩ﺸﻮﻘﻲ اﺑﻮ ﺧﻟﻴﻞ ،اﻠﺤﻀﺎرة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻤﻮﺠﺰ اﻠﺤﻀﺎرات
اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ ط ، ١٩٩٤ ،١دار اﻠﻔﻛﺮ دﻤﺷﻖ ،ص .٣١٤ – ٣١٠
ٔ
- ١٠اﻠﺤﺳﺒﺔ اﻠﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﻧﺷﺎﺗﻬﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ،ﻤﻮﺴﻰ
ﻠﻗﺒﺎل ،اﻠﺷﺮﻜﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ و اﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻠﺟﺰاﺋﺮ ،ط١٩٧٠ ،١
 - ١١د /ﻤﺮﻤﻮل ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺼﺎﻠﺢ ،اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺪاﺧﻟﻴﺔ ﻠﻟﺨﻼﻓﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲ ،دﻳﻮان اﻠﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻠﺟﺎﻤﻌﻴﺔ ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ
 ،١٩٨٣ص .٢٧٠- ٢٦٨
 - ١٢ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺴﻼم اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ واﻠﺪﻳﻨﻲ واﻠﺜﻗﺎﻓﻲ واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ،ﺣﺳﻦ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳﻦ.
 - ١٣ﻧﻔﺳﻪ.
 - ١٤ﻤﺮﻤﻮل ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺼﺎﻠﺢ ،اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺪاﺧﻟﻴﺔ ،ص .١٨
 - ١٥ﻤﻮﺴﻰ ﻠﻗﺒﺎل ،اﻠﺤﺳﺒﺔ اﻠﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ،ص .٣٣
 - ١٦ﺣﺳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳﻦ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺴﻼم ،ج ،١ص .٣١٢
 - ١٧ﺣﺳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳﻦ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﻐﺮب وﻤﺼﺮ
وﺴﻮرﻳﺔ وﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب ،ط .١٩٥٨ ،٢ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ
اﻠﻗﺎﻫﺮة ،ص .٢٣٤

 - ١٨ﻤﺮﻤﻮل ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺼﺎﻠﺢ ،اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺪاﺧﻟﻴﺔ ﻠﻟﺨﻼﻓﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﺔ؛
ﺠﻮرﺠﻲ زﻳﺪان ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺘﻣﺪن اﻹﺴﻼﻤﻲ ،م ،١ص  ٢٤٣ﻤﻨﺷﻮرات
ﻤﻛـﺘﺒﺔ دار اﻠﺤﻴﺎة ،ﺑﻴﺮوت .١٩٦٧
 - ١٩ﺑﻮزﻳﺎﻧﻲ اﻠﺪراﺠﻲ ،ﻧﻈﻢ اﻠﺤﻛﻢ ﻓﻲ دوﻠﺔ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻠﻮاد اﻠﺰﻳﺎﻧﻴﺔ،
دﻳﻮان اﻠﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻠﺟﺎﻤﻌﻴﺔ ،ص .٢٣٩
 - ٢٠اﺑﻦ ﺧﻟﺪون ،اﻠﻣﻗﺪﻤﺔ ﻃﺒﻌﺔ ﺠﺪﻳﺪة ﻤﻨﻗﺤﺔ وﻤﺼﺤﺤﺔ  ،٢٠٠٧دار
اﻠﻔﻛﺮ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻠﻨﺷﺮ و اﻠﺘﻮزﻳﻊ ،ص .٢٣١
ٔ
 - ٢١ﺸﻮﻘﻲ اﺑﻮ ﺧﻟﻴﻞ ،اﻠﺤﻀﺎرة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ص .٣١٤- ٣١٠
ٔ
 - ٢٢اﻠﺪﻜـﺘﻮر ﺸﻮﻘﻲ اﺑﻮ ﺧﻟﻴﻞ ،اﻠﺤﻀﺎرة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ص .٣١٤
 - ٢٣د .ﻤﺮﻤﻮل ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺼﺎﻠﺢ ،اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺪاﺧﻟﻴﺔ ﻠﻟﺨﻼﻓﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﺔ ،ص
.٢٦٩
 - ٢٤إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻠﺮزاق ،اﻠﺨﻮارج ﻓﻲ ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب ﺣﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻒ اﻠﻗﺮن
ٔ
٤ﻫـ ،دار اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ ،اﻠﺪار اﻠﺒﻴﻀﺎء ،اﻠﻣﻐﺮب اﻻﻘﺼﻰ ط،١٩٨٥ ،٢
ص .٢٦٣- ٢٦٢
 - ٢٥ﺴﻌﺪ زﻏﻟﻮل ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ دول
ٔ
ٔ
اﻻﻏﺎﻠﺒﺔ ،اﻠﺮﺴﺘﻣﻴﻦ وﺑﻨﻲ ﻤﺪرار واﻻدارﺴﺔ ﺣﺘﻰ ﻘﻴﺎم اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﻴﻦ،
ٔ
ﻤﻨﺷﺎة اﻠﻌﺎرف ،اﻹﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ ،ص .٣٠٩- ٣٠٨
ٔ
ٔ
 - ٢٦اﺑﻦ اﻠﺼﻐﻴﺮ ،اﺧﺒﺎر اﻻ ﺋﻣﺔ اﻠﺮﺴﺘﻣﻴﻦ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ وﺗﻌﻟﻴﻖ ،اﻠﺪﻜـﺘﻮر
ٔ
ﻤﺤﻣﺪ ﻧﺎﺻﺮ واﻻﺴﺘﺎذ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺤﺎز ،دار اﻠﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲ ،ص .٤٠
 - ٢٧اﺑﻦ اﻠﺼﻐﻴﺮ ،اﻠﻣﺼﺪر اﻠﺳﺎﺑﻖ ،ص .٤٧
 - ٢٨ﻧﻔﺳﻪ ص .٤٧
ٔ
ٔ
 - ٢٩اﺑﻦ اﻠﺼﻐﻴﺮ ،اﺧﺒﺎر اﻻﺋﻣﺔ ،ص .٩٩
 - ٣٠ﺴﻌﺪ زﻏﻟﻮل ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ ،ص .٣٠٩- ٣٠٨
 - ٣١اﺑﻦ اﻠﺼﻐﻴﺮ ،اﻠﻣﺼﺪر ﻧﻔﺳﻪ.
 - ٣٢ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﻓﻴﻼﻠﻲ ،ﺗﻟﻣﺳﺎن ﻓﻲ اﻠﻌﻬﺪ اﻠﺰﻳﺎﻧﻲ ،ج ،١دار ﻤﻮﻓﻢ
ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ .٢٠٠٢
 - ٣٣اﺑﻦ ﺧﻟﺪون ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ،اﻠﻣﻗﺪﻤﺔ ،دار اﻠﻛـﺘﺎب اﻠﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺮوت،
 ،١٩٦٧ص .٤٤٦
ٔ
 - ٣٤اﻠﻌﻗﺒﺎﻧﻲ اﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻤﺤﻣﺪ ،ﺗﺤﻔﺔ اﻠﻨﺎﻇﺮ وﻏﻨﻴﺔ اﻠﺬاﻜﺮ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ
اﻠﺷﻌﺎﺋﺮ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻠﻣﻨﺎﻜﺮ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﻟﻲ اﻠﺷﻨﻮﻓﻲ ،ﻧﺷﺮ ﻓﻲ
TXIX ، 196 Damas ، 1967 ، Bulletin d’étude orientales
 ، année 1965ص.٢٨
ٔ
 - ٣٥اﻠﻌﺒﺪري اﻠﺒﻟﺳﻨﻲ ﻤﺤﻣﺪ ،اﻠﺮﺣﻟﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﺠﺪو،
ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﺒﺤﺚ ،ﻘﺳﻨﻄﻴﻨﺔ ،ص .٠٨
 - ٣٦ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ اﻠﻔﻴﻼﻠﻲ ،ﺗﻟﻣﺳﺎن ﻓﻲ اﻠﻌﻬﺪ اﻠﺰﻳﺎﻧﻲ ص .١٢٨
ٔ
 - ٣٧اﺑﻮ ﺣﻣﻮ ﻤﻮﺴﻰ اﻠﺜﺎﻧﻲ ،واﺴﻄﺔ اﻠﺳﻟﻮك ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻠﻣﻟﻮك ،ﻤﻄﺒﻌﺔ
اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ ،١٨٦٢ ،م ص ،ص .٨٣
 - ٣٨ﺑﻮزﻳﺎن اﻠﺪارﺠﻲ ،ﻧﻈﻢ اﻠﺤﻛﻢ ﻓﻲ دوﻠﺔ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻠﻮاد اﻠﺰﻳﺎﻧﻴﺔ ،ص
.٢٣٩
 - ٣٩ﻧﻔﺳﻪ ،ص .٢٣٩
ﻧﻮﻋﺎ ً
 - ٤٠ﻋﻨﺪﻤﺎ اﻋﺘﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ اﻠﻨﺎﺻﺮ اﻠﻌﺮشٔ ،اﺑﺘﺪع ً
ﺛﺎﻠﺜﺎ ﻠﻟﺷﺮﻃﺔ
ٔ
ٔ
اﻃﻟﻖ ﻋﻟﻴﻪ "اﻠﺷﺮﻃﺔ اﻠﻮﺴﻄﻰ" وﻳﻈﻬﺮ ان ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﺧﺘﺺ ﺑﺎﻠﻨﻈﺮ إﻠﻰ
ﺠﺮاﺋﻢ اﻠﻄﺒﻗﺔ اﻠﻮﺴﻄﻰ.
 - ٤١اﺑﻦ ﺧﻟﺪون ،ﻜـﺘﺎب اﻠﻌﺒﺮ ،ج ،٦ﻃﺒﻌﺔ ﺑﻴﺮوت  ،١٩٦٨ص .٥٣٦

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٧٧

دراﺳﺎت

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ:

 ٢٠١٠ﻛﺘﺐ

أﯾﺎم اﻟﻣﺣروﺳﺔ:

"ﻣن اﻟدﺧول اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺧﺷﯾدﯾﺔ"
ﺑﺣث ٕواﻋداد :أﺷرف ﺻﺎﻟﺢ

اﻟﻧﺎﺷر :دار اﻟﺻداﻗﺔ ﻟﻠﻧﺷر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،ﻓﻠﺳطﯾن ٢٠١٠

ﺗﻧﺎول اﻟﻛﺗﺎب ﺳﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﻣن ﻋﻣر ﻣﺻر ﻓﻲ اﻟﻌﺻور
اﻟوﺳطﻰ ،وﻫﻲ ﻓﺗرة ﺗزﯾد ﻋن ﺛﻼﺛﺔ ﻗرون ،ﺗﻌرﺿت ﻣﺻر
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﺗﻐﯾرات ﻋظﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
واﻟﻔﻛرﯾﺔ ،ﺑداﯾﺔً ﻣن ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺻر ﺑﺎﻟﻌرش اﻟﺑﯾزﻧطﻲ وﺗﻠك
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻋﺟﻠت ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﺑﯾزﻧطﻲ

وﻣﻬدت اﻟﺳﺑﯾل ﻟدﺧول اﻟﻌرب إﻟﻰ اﻟﺑﻼد ،وﻣوﻗف اﻷﻗﺑﺎط
ﻣن اﻟﻔﺗﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﺛم ﺑداﯾﺔ ﻋﺻر اﻟوﻻة ﻓﻲ ﻣﺻر
ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻔﺗﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺣﯾث وﺻل ﻋدد اﻟوﻻة ﻣﻧذ اﻟﻔﺗﺢ
ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن اﺛﻧﯾن وﺛﻼﺛﯾن
اﻟﯾﺎ ﻓﻲ
اﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﺳﺑﻌون ) (٧٨و ً
) (٣٢و ً
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ﺣﺗﻰ ﻗﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ
اﻟطوﻟوﻧﯾﺔ.
ﻣﻊ إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر رﺣﻠﺔ اﻹﺳﻼم واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
داﺧل ﻣﺻر ،وﻣظﺎﻫر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﻗﺑﺎط ،وﻣﺎ
ﺗﻌرﺿوا ﻟﻪ ﻣن ﻣﺿﺎﯾﻘﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أﻛﺑر
اﻷﺛر ﻓﻲ إﺷﻌﺎل ﺛورات ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺟﻧراﻻت اﻷﻣوﯾﯾن
واﻟﻌﺑﺎﺳﯾﯾن .ووﺻوﻻً إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟطوﻟوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر

ﻋﻠﻰ ﯾد أﺣﻣد ﺑن طوﻟون أول ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺣﻛﺎم اﻟﺑﺎرزﯾن
اﻟذي ﺣﻛﻣوا ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﺗﻘطﻌﺔ ،ﺣﯾث اﺳﺗﻘل
ﺑﻣﺻر ﻋن اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ وﻛون إﻣﺑراطورﯾﺔ واﺳﻌﺔ
ﺗﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﺷﺎم وﺣدود اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﯾزﻧطﯾﺔ ﺷﻣﺎ ًﻻٕ ،واﻟﻰ

اﻟﻧوﺑﺔ ﺟﻧوﺑﺎًٕ ،واﻟﻰ ﺑرﻗﺔ ﻏرﺑﺎً ،وﺗﺧوم اﻟﻌراق ﺷرﻗﺎً.

واﻧﺗﻬﺎء ﺑﻘﯾﺎم ﺛﺎﻧﻲ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر 'اﻟدوﻟﺔ
ً
اﻹﺧﺷﯾدﯾﺔ' ﻋﻠﻰ ﯾد ﻣﺣﻣد ﺑن طﻐﺞ اﻹﺧﺷﯾد ،اﻟذي ﺣﺎول
ﻣﺣﺎﻛﺎة أﺣﻣد ﺑن طوﻟون ﻓﻲ ﻣظﻬرﻩ وﻣواﻛﺑﻪ وﺑﻼطﻪ ،إﻻ
أﻧﻪ ﻟم ﯾرزق ﻣن ﻣواﻫﺑﻪ أي ﺷﻲء ،واﻧﻘﺿت اﻟﺳﻧوات
دون أﺛر .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻹﺧﺷﯾد ﻓﻲ
ﻣﺻر ،أﺗﺎﺣت ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻣﺻري أن ﯾﻌﯾش ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن
ﻓﻲ ﻫدوء واﺳﺗﻘرار ،ﺑﻌﯾدًا ﻋن اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﻔﺗن اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺎﺑت
اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

 - ١ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ ﺧﻟﺪون :اﻠﻣﻗﺪﻤﺔ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺠﺪﻳﺪة وﻤﻨﻗﺤﺔ
وﻤﺼﺤﺤﺔ ،دار اﻠﻔﻛﺮ ﻠﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻠﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﻴﺮوت .٢٠٠٧
 - ٢إﺑﻦ اﻠﺼﻐﻴﺮٔ :اﺧﺒﺎر ٔاﻻﺋﻣﺔ اﻠﺮﺴﺘﻣﻴﻴﻦ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ وﺗﻌﻟﻴﻖ اﻠﺪﻜـﺘﻮر
ﻤﺤﻣﺪ ﻧﺎﺻﺮٔ ،اﻻﺴﺘﺎذ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺤﺎز ،دار اﻠﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺑﻴﺮوت
.١٩٨٦
ر
 - ٣إﺑﻦ ﻤﻨﻈﻮ  :ﻠﺳﺎن اﻠﻌﺮب ،ط ،٨ﻃﺒﻌﺔ ﺠﺪﻳﺪة وﻤﺤﻗﻗﺔ ،دار
ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت.
 - ٤اﻠﻌﻗﺒﺎﻧﻲ ٔاﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻤﺤﻣﺪ :ﻜـﺘﺎب ﺗﺤﻔﺔ اﻠﻨﺎﻇﺮ وﻏﻨﻴﺔ اﻠﺬاﻜﺮ ﻓﻲ
ﺣﻔﻆ اﻠﺷﻌﺎﺋﺮ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻠﻣﻨﺎﻜﺮ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ ﻤﺤﻣﺪ ﻋﻟﻲ اﻠﺷﻨﻮﻓﻲ ،ﻧﺷﺮ
ﻓﻲ ، 196 Damas ، 1967 ، bulletin d’études orientales
 ، TXIX année 1965ص.٢٨
ٔ
 - ٥اﻠﻌﺒﺪري اﻠﺒﻟﻨﺳﻲ ﻤﺤﻣﺪ ،اﻠﺮﺣﻟﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺤﻗﻴﻖ اﺣﻣﺪ ﺑﻦ
ﺠﺪو ،ﻤﻄﺒﻌﺔ اﻠﺒﺤﺚ ﻘﺳﻨﻄﻴﻨﺔ )ب.ت(.
ٔ - ٦اﺑﻮ ﺣﻣﻮ ﻤﻮﺴﻰ اﻠﺜﺎﻧﻲ :واﺴﻄﺔ اﻠﺳﻟﻮك ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻠﻣﻟﻮك ﻤﻄﺒﻌﺔ
اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﺘﻮﻧﺳﻴﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ  ،١٨٦٢م ص.
 - ٧ﺠﻮرﺠﻲ زﻳﺪان :ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺘﻣﺪن اﻹﺴﻼﻤﻲ م ،١ﻤﻨﺷﻮرات ﻤﻛـﺘﺒﺔ دار
اﻠﺤﻴﺎة – ﺑﻴﺮوت .١٩٦٧
 - ٨ﺣﺳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳﻦ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﻣﻐﺮب وﻤﺼﺮ
وﺴﻮرﻳﺔ وﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب ط.١٩٥٨ ،٢
 - ٩د .ﻤﺮﻤﻮل ﻤﺤﻣﺪ اﻠﺼﺎﻠﺢ :اﻠﺳﻴﺎﺴﺔ اﻠﺪاﺧﻟﻴﺔ ﻠﻟﺨﻼﻓﺔ اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲ ،دﻳﻮان اﻠﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻠﺟﺎﻤﻌﻴﺔ ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ
.١٩٨٣
 - ١٠ﺣﺳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺳﻦ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺴﻼم اﻠﺳﻴﺎﺴﻲ واﻠﺪﻳﻨﻲ واﻠﺜﻗﺎﻓﻲ
واﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ ،دار اﻠﺟﻴﻞ ﺑﻴﺮوت ،ﻤﻛـﺘﺒﺔ اﻠﻨﻬﻀﺔ اﻠﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻠﻗﺎﻫﺮة
.٢٠٠١
 - ١١ﺑﻮزﻳﺎﻧﻲ اﻠﺪراﺠﻲ :ﻧﻈﻢ اﻠﺤﻛﻢ ﻓﻲ دوﻠﺔ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻠﻮاد اﻠﺰﻳﺎﻧﻴﺔ،
دﻳﻮان اﻠﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻠﺟﺎﻤﻌﻴﺔ. ١٩٩٣ ،
 - ١٢اﻠﺨﻮارج ﻓﻲ ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب ﺣﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻒ اﻠﻗﺮن ٤ﻫـ ،ﻤﺤﻣﺪ
إﺴﻣﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻠﺮزاق ،دار اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ ،اﻠﺪار اﻠﺒﻴﻀﺎء ،ط.١٩٨٥ ،٢
 - ١٣ﺴﻌﺪ زﻏﻟﻮل ﻋﺒﺪ اﻠﺤﻣﻴﺪ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻣﻐﺮب اﻠﻌﺮﺑﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
دوﻠﺔ ٔاﻻﻏﺎﻠﺒﺔ اﻠﺮﺴﺘﻣﻴﻴﻦ و ﺑﻨﻲ ﻤﺪرار ٔاﻻدارﺴﺔ ﺣﺘﻰ ﻘﻴﺎم
ٔ
اﻠﻔﺎﻃﻣﻴﻴﻦ ،ﻤﻨﺷﺎة اﻠﻌﺎرف ،اﻹﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ .
 - ١٤اﻠﺪﻜـﺘﻮر ﺸﻮﻘﻲ ٔاﺑﻮ ﺧﻟﻴﻞ :اﻠﺤﻀﺎرة اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻤﻮﺠﺰ
اﻠﺤﻀﺎرات اﻠﺳﺎﺑﻗﺔ ،ط ،١٩٩٤ ،١دار اﻠﻔﻛﺮ دﻤﺷﻖ.
ٔ
 - ١٥اﻠﺤﺳﺒﺔ اﻠﻣﺪﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻠﻣﻐﺮب اﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻧﺷﺎﺗﻬﺎ و ﺗﻄﻮرﻫﺎ :
ﻤﻮﺴﻰ ﻠﻗﺒﺎل ،اﻠﺷﺮﻜﺔ اﻠﻮﻃﻨﻴﺔ ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ ،اﻠﺟﺰاﺋﺮ )دت(.
 - ١٦ﻋﺒﺪ اﻠﻌﺰﻳﺰ ﻓﻴﻼﻠﻲ :ﺗﻟﻣﺳﺎن ﻓﻲ اﻠﻌﻬﺪ اﻠﺰﻳﺎﻧﻲ ج ،١دار ﻤﻮﻓﻢ
ﻠﻟﻨﺷﺮ واﻠﺘﻮزﻳﻊ.٢٠٠٢ ،
 - ١٧رﺴﺎﻠﺔ ﻤﻗﺪﻤﺔ ﻠﻨﻴﻞ ﺸﻬﺎدة اﻠﻣﺎﺠﺳﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻠﺤﻀﺎرة
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻤﻦ إﻋﺪاد اﻠﻄﺎﻠﺐ :ﺑﻮرﻜﺒﺔ ﻤﺤﻣﺪ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻫﺮان ،ﻘﺳﻢ
اﻠﺤﻀﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،٢٠٠٠ﺑﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﺎﻠﺪ ،دور اﻠﺷﺮﻃﺔ ﻓﻲ
اﺴﺘﺘﺒﺎب ٔاﻻﻤﻦ ﻓﻲ اﻠﻌﻬﺪ اﻠﺰﻳﺎﻧﻲ ،ﻤﺟﻟﺔ ٓاﻻداب واﻠﻌﻟﻮم اﻹﻧﺳﺎﻧﻴﺔ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ ٔاﻻﻤﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻠﻗﺎدر ،اﻠﻌﺪد  ،٩ص .٥٣

ﻣﻦ إﺻﺪارات

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٧٨

ﻣﻘﺎﻻت

ﻣﻘﺪﻣﺔ

ٔ
اتخـ ــذ التصـ ــوف المغربـ ــي علـ ــى امتـ ــداد التـ ــاريخ اإلسـ ــالمي اشـ ــكاال
متعــددة ،وتمظهــرت بمظــاهر مختلفــة بــاختالف الســياقات والخلفيــات،
ٔ ٔ
وظــروف النشــاة واســباب التطــور .وعــرف المغــرب قياسـ ًـا إلــى التسلســل
ٔ
الزمني للدولة المغربية من االدارسة إلى العلـويين بنايـات فكريـة ودينيـة
واجتماعية وسياسية تراوحت تشكالتها بين التصوف الفـردي والتصـوف
المؤسســاتي ،الــذي عكســته الرباطــات والزوايــا والطــرق الصــوفية ،هــذه
ٔ
ٔ
االخيــرة شــكلت بــؤرة اهتمــام تضــاف إلــى االهتمــام بــالخطر االجنبــي الــذي
ك ــان يته ــدد المغ ــرب ،وك ــذا انعكاس ــات التخل ــف ال ــذهني واالقتص ــادي.
فصــارت بــذلك موضــوع مواجهــة وطرفــا فــي الص ـراع ،وعــامال رئيســا فــي
ٔ
ٔ
نشاة السلفية اإلصالحية ،كما اضحت عامال مهما في بلورة سياسة البلـد
في فترات عدة من تاريخ المغرب الحديث.
ول ــئن ك ــان م ــن غي ــر اليس ــير الح ــديث ف ــي مقال ــة واح ــدة ع ــن تل ــك
االنتقــاالت التــي شــهدها التصــوف ذو المرجعيــة المغربيــة ،ومــا صــاحب
ذلــك مــن صـراعات بــين الســلطة الفكريــة والســلطة السياســية ومحــاوالت
ٔ
االحتــواء والتــدجين او المهادنــة والتعنيــف فــي عالقــة المتصــوف بالفقيــه
والسالطين.
ٔ
ً
ولئن كان من غير المتيسر ايضا رصد التطورات التي مست وظيفـة
الزوايــا فجعلــت منهــا مؤسســة للجهــاد تــارة ،كالزاويــة الريســونية ،ووجهــا
ٔ
مــن اوجــه المخــزن تــارة ثانيــة ،كالزاويــة الوزانيــة )القــرن ١٧م( ،وســلطة
ٔ
بديلــة تقــدم نفســها محــل الســلطان تــارة اخــرى ،كالزاويــة الدالئيــة)القــرن
١٧م( والزاويــة الدرقاويــة) .(١فــإن تحليلنــا للظــاهرة سيقتصــر علــى تجليــة
ذلــك الجانــب الس ــلبي الــذي كــان مح ــط انتق ــاد وهجــوم لــيس مــن قبــل
ٔ
ٔ
الســالطين والعلمــاء فحســب بــل ومــن اهــل الصــوفية والزوايــا انفســهم،
ٔ
والمتمثــل فــي الطــرق الصــوفية المنحرفــة واهــل البــدع التــي وجــدت ف ـي
ٔ
االستعمار خير معين ،وفي جهل العامة مـن النـاس اخصـب تربـة ،وفـي
ٔ
لحظات ضعف الدولة وانقسامها افضل المحطات لالنتشار والتوسع.
ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺑﻠﺪ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻭﱄ

ﻣﺤﻤﺪ أﻓﺰاز

كاتب وصحفي بصحيفة العرب القطرية
محلل بقناة  CNBCعربية االقتصادية
الدوحة  -دولة قطر
afzaz03@hotmail.com

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل:
ٔ
محمــد اف ـزاز ،الطرقيــة بــالمغرب :انحرافــات فكريــة سياســية
واقتصــادية -.دوريــة كــان التاريخيــة -.العــدد الثــامن؛ يونيــو
 .٢٠١٠ص (www.historicalkan.co.nr) .٨٥ – ٧٩

ٔ
يعد المغرب من بين اكبر البلدان اإلسالمية احتضانا لظاهرة
ٔ
االضرحة والمزارات ،فال تكاد تجد تال وال سهال وال هضبة وال قرية وال
ٔ
مقبرة و المدينة إال وقد شيد فيها ضريح او مزار ،إلى الحد الذي وصف
ٔ
فيه المغرب ببلد المائة الف ولي.
ٔ
وقد كشفت دراسة انجزت بمنطقة قلعة السراغنة حول مركز ال
ٔ
يتعدى تعداد سكانه  ٢٠الف نسمة وجود  ٥٠وليا ضمن دائرة
جغرافية ال تتجاوز عشرة كيلومترات) .(٢وتشير دراسة سوسيولوجية
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اخرى انجزت بمنطقة دكالة إلى ان هذه المنطقة تعد اال كـثر إيواء
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
لالضرحة بالمغرب بعضها صغير كان االصل فيه "كراكير" او اشجار
ٔ
ٔ
مقدسة تحمل اسماء الولياء وهميين حولتهم الجماعة إلى رموز للهوية
ٓ
ٔ
المحلية ببناء قبب فوقها او حولها ،فيما البعض االخر عمت شهرتها
ٔ
المنطقة برمتها لتتعداها احيانا إلى المناطق المجاورة.
ٔ
ٔ
وتتميز هذه االضرحة بحجم تجهيزاتها واناقة زخرفها وتنجيدها،
وذلك بفضل استنادها على قاعدة اقتصادية عريضة متمثلة في عزائب
ٓ
فالحية )العزيب( وعقارات تجارية ومنشات سكنية ،باإلضافة إلى ما
ٔ
يقدمه الزوار من هدايا وقرابينٔ ،اما االضرحة الصغيرة فقد فاق عددها
ٔ
عدد الدواوير بنسبة كبيرة إذ قارب الفي ضريح بمعدل ضريح في كل
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ثالثة كيلومترات مربعة ،وضريح واحد لكل ثالثمائة وسبعين فردا في
ٔ
ٔ
ٔ
المتوسط) .(٣ويؤشر ايضا على كـثرة االولياء واالضرحة بالمغرب كون
ٔ
مدينة القصر الكبير توصف هي االخرى ببلد التسع وتسعين وليا
وضريحا ،لكل واحد منها مسجد للصالة ولبعضها غرف للضيافة
ٓ
ٔ
ٔ
ولبعضها االخر مقابر عائلية او بساتين واشجار مثمرة.
ٔ
وتؤكــد البحــوث والدراســات السوســيولوجية التــي عنيــت باالضــرحة
ٔ
واالوليــاء تلــك العالقــة الوثيقــة بــين انتشــار الصــوفية ابتــداء مــن الق ــرن
ٔ
الث ــاني عش ــر الم ــيالدي وتك ــاثر االض ــرحة والمـ ـزارات باعتباره ــا إرث ــا له ــذا
االنتشـ ــار وتجسـ ــيدا واقعيـ ــا لحاجـ ــة النـ ــاس الملحـ ــة لفضـ ــاءات روحانيـ ــة
ٓ
يس ـ ــتمدون منه ـ ــا ق ـ ــوتهم المعنوي ـ ــة لمجابه ـ ــة اث ـ ــار التس ـ ــلط السياس ـ ــي
ٔ
ٔ
وتــداعيات عوامــل الجفــاف ومــا ترتــب عنهــا مــن مجاعــات وامـراض واوبئــة
ٔ
وازم ــات اقتص ــادية خانق ــة ،فض ــال ع ــن االعتق ــاد بق ــدرة ه ــذه الفض ــاءات
ٔ
كخزانات للقداسة ،على دفع المضـرات وجلـب المسـرات) طلـب االوالد،
العثور على غائب ،الزواج.(....
ٔ
ٔ
وقــد يكــون مــن االهميــة اإلشــارة إلــى ان المغــرب قــد تعــرض خــالل
ٔ
الفتــرة  ١٨٤٤-١٩٣٤-لــدورات مــن القحــط واالوبئــة وفيضــانات وســيول
واكبهــا غــالء فــاحش فــي المــواد االســتهالكية ،وقلــة فــي المــؤن والغــذاء.
ٔ
ٓ
وقــد خلفــت هــذه الكــوارث مــوت عشـرات اال الف مــن المغاربــة واالجانــب
وثلــث قبائــل )حاحــة وســوس ( مــن ش ـدة الجــوع  ،وهــالك ربــع ســكان
ٓ
المغــرب ســنة  ،١٨٧٩ومــوت  ٥االف يهــودي مــن )مــالح فــاس ( ومائــة
وعشرون نفسا من مدينـة سـال خـالل الفتـرة  ،١٨٥٧-١٨٥٤نتيجـة وبـاء
الكوليرا.
ٔ
ٓ
ٔ
اما الجدري الذي وصف حينها باالحمر فقد حصد  ٦االف شخص
)( ٤
بمراكش سنة  ١٨٨٨م  .وتعود هذه المكانة التي خص بها المجتمع
ٔ
تلك المزارات /االولياء إلى عدة عوامل كـتناسل القصص والروايات
ٔ
ٔ
االسطورية التي كانت تثبت لهذا الولي او ذاك خوارق وهمية قام
ٔ
بترويجها فئة ممن كانوا يستفيدون من إتاوات وارباح الزيارات والهبات.
ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺑﺸﻬﺮﺓ ﺍﻟﺴﻼﻃﲔ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء؟!
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ٔ
ٔ
ودون الغوص في ظروف نشاة العديد من االولياء وحقيقة
تصوفهم وعالقاتهم بالسالطين والمجتمع ودرجات تعليمهم وتفقههم
ٔ
في الدين) ،(٥يجدر بنا تسليط الضوء على بعض االولياء)دفيني
ٔ
االضرحة( الذين فاقت شهرتهم كل متخيل .وقد عرف العديد من
ٔ
ٔ
ٔ
االولياء /اضرحتهم بتخصصه في إشفاء نوع من االمراض ،ودفع نوع
ٔ
من االضرار.
فهذا )موالي بوشعيب الرداد ( بنواحي دكالة الذي يعرف بـ "منقذ
العاقرات" ،وهذا )موالي إبراهيم بمراكش( "الواهب للصبية الذكور" –
بحسب قولهم الكاذب  ، -وذاك) سيدي مسعود بن حسين( بدكالة
ٔ
ايضا الذي يدفع االضطرابات النفسية عن الرجال والنساء!! ويسوق
الباحث عبد الغني منديب الكـثير من القصص التي حكيت له خالل
ٔ
إجرائه لبحث على عينة من النسوة في منطقة دكالة ،ومن بينها ان
إحدى النساء اللواتي شملها بالبحث في دراسته عن منطقة دكالة حكت
ٔ
له كيف اصيبت بحبسة ) تعذر في نطق الكالم( على إثر موت ولدها
ٔ
الصغير ذي السنتين من لدغة عقرب قاتلة ،واستمرت هذه االم الثكلى
عاجزة عن الكالم لمدة مايزيد عن شهر حتى بكت وانتحبت في رحاب
ضريح ) سيدي معاشو بن سعيد( الذي لم يعد لها صوتها فقط  -على

ٔ
حد تعبيرها  -بل ساعدها على نسيان فاجعتها واعاد لها الرغبة في
مواصلة الحياة).(٦
ٔ
ٔ
ويذكر الباحث محمد جنبوجي عشرات االضرحة الولياء اشتهرت
لدى العامة من الناس بقدرتها على اإلبراء واإلشفاء ،وخوارقها التي التعد
ٔ
وال تحصى ،ومن بينهم ابو العباس السبتي ،المعروف )بسيدي
بلعباس() ،وسيدي بنعاشر( ،و)موالي بوعزة( و)سيدي بوعبيد
الشرقي( ،و)موالي عبد السالم بنمشيش( ،و)موالي بوسلهام(،
و)عيشة البحرية( ،و)اللة محلة(.
ٔ
ولعل من اغرب ما ساقه الباحث محمد جنبوجي قصة )سيدي
سمهروش( الذي يقام حوله موسم سنوي تتوافد قبائل المنطقة من
ٔ
ٔ
اجل إحيائه وذبح الذبائح له ،إنهم يقولون عنه انه ولي من الجن مسلم
ٔ
ٔ
ٓ
ٔ
حافظ للقران عالم باصول الشعوب وتاريخ االنبياء تتلمذ على يد ائمة
ٔ
وشيوخ مثل البخاري وعبد القادر الجيالني!! ويقولون عنه انه كان
يحمي وما يزال يحمي سكان المنطقة الوعرة والمظلمة من إصابات
الجنٔ ،الن المنطقة التي يوجد بها الضريح تتميز بوحشيتها التي تتجاوز
ٔ
كل متخيل ،لذا كانت حاجة الناس إلى من هو اقوى من هذه
الوحشية).(٧
ً
وخاصة خالل القرن
وبالرجوع إلى التاريخ المغربي الحديث،
١٩م ،فإننا سنقف على جملة من المظاهر الشاذة والبشعة التي
ٔ
ادخلتها بعض الزوايا المنحرفة كالعيساوية والحمدوشية ،ومن تلك
ٔ
الممارسات على سبيل المثال ابتزاز اموال الناس بطرق لم يحلها ﷲ
ٔ
وحتى اليوم ما تزال مواسمها تشهد على بعض منها .وامام هذا الوضع
تحركت بعض الزوايا الملتزمة بالسنة النبوية للقيام بعملية تمشيط
واسعة للمجتمع من مثل هذه الممارسات الدخيلة).(٨
وينقل الباحثون ،سلسلة من الشطحات والممارسات الشاذة التي
ٔ
عرفتها بعض الزوايا وما تزال تعرفها ،ليس مع مؤسسيها على االرجح،
ٔ
بل مع اتباعهم ومريديهم الذين حادوا عن السنة النبوية العطرة ،ومن
ٔ
هذه ما ورد عن الزاوية القادرية /الجيالنية التي راح اتباعها من
الجالنيين يتوسلون بعبد القادر الجيالني ,تفتح طقوسهم بعد صالة
ٔ
العشاء ،إذ يتلى الحزب على ضربات الطبول وانغام الغيطة .وفي هذا
الجو الصاخب تتصاعد الحمى ويختلط الناس من الجنسين وال
ٔ
ٔ
يستطيعون التحكم في اعصابهم فيتساقطون على االرض.
ٔ ٔ
اما اتباع الزاوية الحمدوشية من الجهلة فإن ممارساتهم تسترعي
النظر ،يضربون رؤوسهم بالفؤوس والعصي .وبالنسبة للزاوية العيساوية
ٔ
فقد كان اتباعها من الجاهلين يتخذون من يوم الجمعة صبغة دينية
تمتزج فيها دقات الطبول ونغمات الموسيقى ،حتى يصلوا إلى حاالت
ٔ
هستيرية ،فيلتهمون الزجاج والصبار ويبقرون بكيفية وحشية اال كباش
المهداة إليهم وهي حية).(٩
وحتى نصل الماضي بالحاضر فإنه قد ظهر مع مطلع السنة الحالية
 ٢٠٠٧رجل يكنى )بالشريف( في ضواحي مدينة الصخيرات )بالقرب
ٔ
من العاصمة الرباط( تاتي إليه الركبان من كل فج عميق من داخل
ٔ
المغرب وخارجه يعتقدون في بركاته وقدرته على إبراء جميع االمراض.
ٓ
ويقدر عدد الوافدين عليه مابين ) (٤و) (٥االف شخص في اليوم
الواحد يستوي في ذلك الفقير والغني والجاهل والمتعلم يحملون معهم
السكر وقنينات من الماء ،فيقوم الشريف بلمس الماء والسالم على
ٔ
ٔ
الحجيج ،دون ان يكلف نفسه عناء الخوض في اي طقوس للشعوذة
حتى يدفع عن نفسه تهمة الدجل.
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ٔ
وإذا كان االختالف قد ظل سيد الموقف بخصوص إثبات او نفي ما
قد يصطلح عليه باالنحرافات السياسية عند بعض الطرق الصوفية
ٓ
ٔ
بالمغرب ،فإن االمر لم يكن كذلك بالنسبة للبعض االخر من هذه
ٔ
ٔ
ٔ
الطرق ،دون ان تفوت الفرصة للتاكيد على حقيقة تاريخية قد سبق ان
ٔ
ٔ
ٔ
اشرنا إليها سابقا ،مؤداها ان الزوايا بالمغرب عالوة عن ادوارها التربوية
كانت تضطلع في بعض المناسبات بمهام مرتبطة بمواجهة الخطر
ٔ
ٔ
االجنبي وإصالح ذوي السلطة ،وفي مناسبات اخرى بالخروج عن
السالطين ومعونة االستعمار.
ٔ
ا -الثورة على السالطين
ٔ
يشير الباحث الهادي الهروي إلى ان الزوايا لم تقم بدور الوساطة
والتحكيم ومؤازرة المخزن فقط بل كانت جبهة قوية لمعارضة الجهاز
ٔ
ٔ
المركزي ،خاصة وانها استقطبت عددا هائال من االتباع ،وهو الشيء
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الذي تعكسه الزاوية الدرقاوية التي اصبحت لها اكـثر من اربعين الفا
ٔ
من االتباع في ظرف وجيز  ،١٧٨٥-١٧٢٨ودخلت بذلك لعبة
ٔ
االصطدامات السياسية معتمدة في ذلك على المقدس والراسمال
ٔ
الرمزي ،االمر نفسه حصل بالنسبة للزاوية الشرادية – يؤكد الباحث-
ٔ
ٔ
التي الحقت بالمولى سليمان هزيمة نكراء عندما اعلن مناصرته لقبائل
ٔ
الرحامنة ضد قبائل الشراردة ،ومن اهم تمردات الزوايا،ينقل
الباحث،هزم موالي العربي الدرقاوي) الزاوية الدرقاوية( للمخزن سنة

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ

ٔ
شكلت المعطيات المرتبطة بكرامات االولياء ومناقبهم واقعا
ٓ
متخيال عن شخوص بعضها حقيقي وبعضها االخر لم يتجاوز مرحلة
التخيل الجمعي .وبصرف النظر عن دالالت الوالية وما ارتبط بها من
معاني الكرامة والمنقبة ،فإن المجال الصوفي المغربي يشتهر عنده
تكرار العديد من الكرامات منذ العصر الوسيط وإلى العصر الحديث،
ومن ذلك كرامة المشي على الماء والطيران في الهواء وطي المسافات
وإبراء العلل والتنبؤ بالغيب وإفشاء المكنون واستدرار الغيب وتحويل
ٔ
التراب إلى ذهب واالحتفاء عن االنظار وإرجاع المسروق وتحويل المر
إلى حلو).(١٠
ٔ
ٔ
كما يشهد التدرج التاريخي على ان عددا كبيرا من اولياء منطقة
دكالة في العصر الوسيط كانت عالقتهم بالثقافة والعلم ضعيفة ،إن لم
نقل منعدمة ،ودخلوا للوالية من باب زهدهم وورعهم ،وهي الصفة
ٔ
التي حببتهم لدى العامة ،والغالب على اكـثرهم ممارسة المهن
ٔ
ٔ
الوضيعة ،قليلة الكسب والمردودية ،كـ" صناعة احجار االرحاء و"
ٔ
صناعة القدور" ،بل إن منهم من كان " لصا يقطع الطريق" ،او من
ٔ
كان مسرفا على نفسه يغني في االعراس ويلعب فيها" ،بل منهم من
كان "مجنونا يركب على قصبة يجري بها" .وكل هذه المظاهر تعطي
ٔ
ٔ
االنطباع ان التصوف والزهد والوالية ،إنما كان خطاب ازمة اجتماعية
ٔ
بامتياز ،ومنفذا للهروب من واقع متازم ،بحثا عن بدائل تعيد التوازن
بين الذات والسلطة والمال ورغد العيش المفقود).(١١
ٔ
ٔ
ولعله من المفيد جدا اإلشارة إلى ان تاريخ االولياء بالمغرب
ٔ
تضمن باإلضافة إلى الشيوخ والعلماء والمتصوفة فﯫت اخرى كان
الناس يعتقدون في كراماتها وخوارقها وقدراتها على الشفاء واالستبراء
وما إلى ذلك ،ممن وصفوا بالمجاذيب التي ربطها بعض الباحثين
ٓ
ٔ
بالتصوف ،فيما استثناها اخرون ،ومن اوصاف هؤالء المجاذيب
"الهائم" و"الغائب" و"البهلول" و"الموله" و"ساقط التكاليف"
و"الغائب في ﷲ" و"دائم الغيبة" .والمجذوب ،كما تصفه الدكـتورة
ٔ
غيتة الخياط ،عادة ما كان يرتدي ثيابا رثة واسماال غريبة ،وقد يترك
عرفا كـثيفا من الشعر ولحية طويلة ،ينام صيفا في العراء وشتاء في
ٔ
اماكن ال تخطر على بال).(١٢
ٔ
ٔ
وباإلضافة إلى هذه الفئة عرف المغرب ايضا ظاهرة اخرى سميت
ٔ
ٔ
بـ "المالمتية" ،وهي فئة من الناس كانوا كـثيري اللوم النفسهم واسسوا
على ذلك مذهبا في تذليل النفس ،وتحقيرها وحرمانها من كل ما
ٔ
ٔ
ٔ
ينسب إليها من علم او عمل او حال او عبادة ،وما لبثت هذه الطائـفة
ٔ ٔ
ان ادخلت فيها سلوكات وممارست هجينة ومرفوضة).(١٣
ٔ
ٔ
ويسوق الباحث الهادي الهروي كيف انه باإلضافة إلى االدوار
الدينية التي كانت تقوم بها الزاوية المصلوحية بنواحي مراكش على
ٔ
سبيل المثال اصبحت تضطلع بادوار اجتماعية واقتصادية
واستشفائية ،مثل إيواء المظلوم وحماية )المزاوكين( وإعانة الضعفاء
ٔ
في عملية الحرث وإطعام المسكين والسهر على اليتامى واالرامل
ٔ
وإخصاب النساء العاقرات ،واالستشفاء من بعض االمراض عن طريق
امتالك البركة ،ومنح الرزق) إعطاء الخبزة( ،وقد كانت الزاوية تتلقى
هدايا مثل )الدبيحة( التي تربط الشخص بالشريف الصالح وبالزاوية
ككل ،و)الزيارة( و)الغطاء( )غطاء لضريح المولى صالح().(١٤

وإذا كانت جل الكـتابات التاريخية تثبت عكس ما تناقلته
ٔ
المناقب والحكايات والمرويات حول كرامات وخوارق االولياء
ٔ
ٔ
والصلحاء ،إال ان الكـثير من الزوايا والقائمين على االضرحة قد استغلوا
ٔ
نفوذهم للتمويه على العامة من الناس بكرامات مصطنعة تتبع االولياء
ٔ
ٔ
في اضرحتهم ،مثلما نسبت إليهم في حياتهم عن حق او باطل).(١٥
ٔ
ٔ
ويحرص مسيروا هذه االضرحة ) احفاد الولي الذين يعيشون من
ٔ
الراسمال الرمزي( على إشاعة قدرات جدهم في إنجاز المعجزات
وينسبون إليه كل المنجزات التي تساير متطلبات العصر وتستجيب
ٔ
ٔ
لرغبات الزوار ،ويساهم الخدام والمريدون هم ايضا في تدعيم الراسمال
الرمزي للولي صاحب الضريح برواياتهم المتجددة حول حاجاتهم التي
قضيت ورغباتهم التي حققت بفضل مزايا وبركات الولي).(١٦
ٔ
ٔ
وترتبط زيارة االضرحة بطقوس ثابتة متمثلة في تقبيل اركان
الضريح والطواف بقدمين حافيتين حول التابوت الذي يضم قبر الولي
والتمسح بالرداء الذي يوجد فوقه ،ثم تقديم الهدية التي تختلف
ٔ
ٔ
ٔ
باختالف الطلب ،فهي تبدا بعودين من الشمع او بضعة قطع نقدية او
ٔ
ٔ
لبوس التابوت )الغطاء االخضر( ،وقد تصل إلى حد التضحية براس
ٔ
الغنم او البقر).(١٧
ٔ
وتعرف معضم اضرحة منطقة دكالة على سبيل الذكر عند الصوفية
ٔ
المتكرر ٔ
ٔ
او عدم
المنحرفة بشفائها المراض عضوية كالعقم او اإلجهاض
ٔ
ٔ
إنجاب الذكور اوغيرها ،وامراض نفسية وعقلية ينظر إليها باعتبارها
ٔ
ٔ
ناتجة عن مس من الجن او عن عمل سحري كامراض الفصام والصرع
ٔ
وما شابهها ،باإلضافة إلى دور هذه االضرحة في طلب التدخل لدى
)الحضرة اإللهية( لترفع عنهم الظلم وتبعد عنهم الضيم – تعالى ﷲ
ٔ
عما يقولون  ،-والقيام بالسياحة الدينية بما تعنيه هذه االماكن من
ٔ
خزانات للقداسة ،وتعتبر المواسم اال كـثر مالءمة للظفر بهذه النفحات
القدسية والحصول على بركة الولي).(١٨
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وقد حظيت الزوايا -خاصة الكبرى منها -عبر التاريخ الطويل
بالرعاية والدعم الماليين ،من خالل االمتيازات والهبات واإلقطاعيات.
ٔ
وفي هذا الصدد يذكر الباحث الهادي الهروي ان بعض رؤساء زاوية
القناطرة بناحية القصر الكبير قد نالوا امتيازات ضريبية وإقطاعات
ٔ
ٔ
ارضية بظهائر ،منذ امد بعيد ،مثل ظهير السلطان السعدي سنة
 ،١٥٨٦الذي خص رؤساء تلك الزوايا بعائدات الضرائب الدينية) الزكاة
ٔ
والعشور( ،وبـ )حكرة المنتوج الفالحي لالرض( ،واحترام طرق الزواية.
ٔ
وقد جدد ظهير المولى إسماعيل ) (١٦٧٣هذه االمتيازات ،واضاف
إليهم عزيب الدشر برجاله الذين يعملون به.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ

 ،١٨١٨وقتل ابن السلطان المولى إبراهيم ،وحصار مكناس من قبل
ٔ
ٔ
ابو بكر امهاوش ،وتمرد الدرقاوي بوعزة الهبري في نواحي وجدة وتازة ،
ومهاجمة الشريف الدرقاوي لمدينة فاس في  ٢٥ماي  ١٩١٢ومعارضة
ٔ
الزاوية الدالئية لمخزن الموالى اسماعيل .اما زاوية تازروالت فقد ظلت
إمارة مستقلة لمدة طويلة ولم تعترف بسلطة المخزن إال تحت ضربات
حركات المولى الحسن ٔاالول خالل سنة  ،١٨٨٦-١٨٨٢قبل ٔان يجري
تعيين شيخها ابن الحسن بن هاشم ً
قائدا.
ٔ
ولعل من اهم الطرق الصوفية التي خاضت غمار المعارضة
ٔ
السياسية الدينية ضد المخزن -يرى الهروي -الطريقة الكـتانية التي رات
ٔ
ٔ
ٔ
ان المخزن قد اصبح عاجزا على مواجهة الظروف الماساوية التي عرفها
ٔ
المغرب ،وتزايد عجزه على ضبط االحوال الداخلية ،وقد اتخذت هذه
الطريقة ذريعة التحالف مع الكالوي).(١٩
ٔ
ولم يقف االمر عند هذا الحد من االنحرافات السياسية بل تعداه
ٔ
إلى إيواء االمراء والمتمردين كما حصل للزاوية امهاوش مع المولى يزيد
ٔ
الذي ثار ضد ابيه ١٧٩٠ -١٧٩٢وتحريض القبائل ضد السالطين
ٔ
ٔ
ٔ
والمخزن كما هو الشان بالنسبة البي بكر امهاوش سنة ،١٨١٨الذي
ٔ
كان قد سعى إلى تاليب قبائل السهلية ) قبيلة كروان وزمور().(٢٠
هذا الوضع حمل بعضا من رجاالت الطرق الصوفية على معاتبة
ٓ
السلوكيات المناهضة للسالطين التي كان ينهجها البعض االخر ،ومن
ٔ
ٔ
شواهد ذلك ما ساقه الباحث احمد الطريبق بشان الزاوية الدالئية التي
اضمحلت مع مرور الزمن بفعل عوامل سياسية لتندمج في كل من
الزاوي الفاسية بفاس والزاوية الناصرية ،يقول الباحث إننا نستحضر
نتفا من المراسلة السياسية الصوفية التي جرت بين احمد بن عبد
ٓ
القادر التستاوي ،وبين اخر ثائر ينحدر من ساللة الزاوية ) يقصد
ٔ
الزاوية الدالئية( ،وهو احمد بن عبد ﷲ الدالئي ،وكان يومها يمثل
ٔ
ٔ
الصيحة االخيرة ،من جيش الفلول ،على عهد التوطيد والتـاسيس ،في
ملك السلطان اسماعيل.
ٔ
هكذا ينقل الباحث عن التستاوي قوله" وال ارضى لك ملك الدنيا
بحذافيرها ،بل بكلمة من كلماتك في هذه الوصية تساوي جميع
ٔ
ٔ
زخارفها ،ثم إن كنت صادقا فعالمته ان تستعمل في احب لك من
)(٢١
النسك ،وتجنب ماتراودك به نفسك من الملك."..
ب  -معاونة االستعمار
استعان الفرنسيون في احتالل المغرب ببعض شيوخ الزوايا
خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر كالدعم الذي قدمه الشيخ
الحاج العربي الوزاني ،والزاوية التجانية ،والزاوية الوزانية والدرقاوية مع
ٔ
بعض االستثناءات ،قبل ان تعود هذه الزوايا لتعلن عن قطيعتها مع
ٔ
الفرنسيين وتاييدها للمخزن مجددا وتحارب من ثم إلى جانبه ،مما
جعل مواقف هذه الزوايا تكـتسي طابعا من الغموض والثنائية الصارخة
ٔ
في التعاطي مع الخطر االجنبي والتهديدات الخارجية.
ٔ
وهو ما تحيل إليه الشواهد التاريخية من كون زوايا اخرى جاهدت إلى
جانب الدولة السعدية لمواجهة الخطر البرتغالي ورد العدوان اإلسباني
ٔ
على مدينة تطوان ،كما هو الشان بالنسبة للزاوية الريسونية).(٢٢
ٔ
ويذكر عالل الفاسي كيف ادارت سلطات الحماية ظهرها لبعض
شيوخ الزوايا بعد ما قضت منها حاجتها ووقع االحتالل .يقول عالل
الفاسي إن السلطات الفرنسية التي شجعت الطرقية في عهد المقاومة
ٔ
ٔ
ٔ
المسلحة المغربية النها كانت تجد من اغلب المشايخ تاييدا وعضدا،
ٔ
لم يعد يهمها ٔامرهم شيء بعد ان تم االحتالل العسكري الكامل لكل

ٔ
انحاء البالد سنة  ١٩٣٤بل إنها قلبت لذوي الشخصية البارزة منهم
ٔ ٔ
ظهر المجن ،إذ هي تعرف ان تاييدهم لها لم يكن طبيعيا وال متفقا مع
العقيدة الدينية التي ينتسبون لها ،ولم تستثن من ذلك -يقول عالل
الفاسي -إال فردين هما عبد الحي الكـتاني والحبيب الفياللي ،فقد
ٔ
ٔ
ٔ
احتفظت معهما برابطة متينة النها كانت تعلم بغض االمة لهما وانهما
ٔ
غير قادرين على التجول في اي بقعة من بالد حماية الفرنسيين ،وفي
ٔ
ٔ
ٔ
نفس الوقت كانت تعلم انهما كامال االرتداد ال يتاخران عن بذل اي
ٔ
ٔ
تصريح لتاييدها في اي وقت كان.
ويؤكد عالل الفاسي مساعي الفرنسيين الستمالة المزيد من شيوخ
الزوايا فيقول" :وحينما حالت الحرب الكبرى لم تجد فيهما غناء ولم
يجدها اتصالها بهما شيﯫ )عبد الحي الكـتاني والحبيب الفياللي(،
ٔ
فاضطرت إلى ان تخلق من جديد مشايخ يستكـتبون لها المتطوعين في
ٔ
ٔ
الجيش لتاييد حكومة "فيشي" ،وهكذا اسست طريقة سمتها الطريقة
ٔ
ٔ
العالية يراسها شخص اسمه عبد العالي امدته بكل ما يمكن من المال
لبناء زاويتين كبيرتين بالرباط والدار البيضاء ،كما حاولت اصطناع
ٔ
غيره من امثاله فهاجت السلفية حينئذ وتقدمت لتشرح للشعب حقيقة
الحال".
ٔ
ومن الشواهد التي يسوقها عالل الفاسي للتاكيد على مقدار
ٔ
استهزاء واستغالل الفرنسيين لعاطفة التدين في صفوف المغاربة ،ان
ٔ ٔ
مراقبا فرنسا بمدينة إيفران اراد ان يركز السكان المغاربة الموجودين في
الناحية في حي قريب من المدينة ٔاالوروبية التي ٔاسست ً
حديثا )يقصد
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
زمنه( فراى من الضروري تاسيس زاوية ومقبرة ..وبعد ان اتم بنائها على
ٔ
ٔ
افخم ما يكون )ومعها المقبرة( فكر في ان اإلقبال على الدفن بالمقبرة
ٔ
لن يقع إال إذا كان تضم رفات واحد من اولياء ﷲ فقد انتظر حتى مات
ٔ
ٔ
احد الشواش) الفراشين( باإلدارة الفرنسية فاقام له جنازة كبرى ودفنه
ٔ
في الضريح و بنى عليه قبة ضخمة وعمدة باسم ) ابي دقيق( وكلف من
ٔ
ٔ
يكـتب عن مناقبه رسالة وزعها في القبيلة ثم ارغمها على ان تقيد مولدا
تذبح فيه الذبائح وتهدى النذور ،كل ذلك ليحمل المغاربة على الدفن
في الضريح .وقد انزعجت القبيلة –يضيف عالل الفاسي -لهذه
ٔ
االساليب وتوجه وفد من السلفيين بها إلى جاللة الملك يخبرونه
ٔ
ٔ
بتفاصيل االمر فانتقل بنفسه لعين المكان وتاكد من صدق ما روى له
ٔ
الوفد السلفي .فما اصبح الصباح حتى وجد المراقب صنمه قد هدم.
ٔ
وذكر عالل الفاسي كيف ان اإلدارة الدولية في طنجة تستغل
ٔ
موسم السيد البقالي المعروف بابي عراقية لتقيم باسم الدين معرضا
ٔ
النواع المخازي والفضائح الخلقية واالجتماعية معتبرة ذلك وسيلة من
وسائل الدعاية للمدينة وجلب السائحين إليها).(٢٣
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ٔ
اما ظهير  ،١٧١٩فقد منح به موالي إسماعيل إقطاعيات لفقيهين من
ٔ
الزاوية تمتد على ما قدره ثالثين"زوجا" من اراضي المخزن ،يختارانها
في مكان يحددانه بنفسيهما ،وعشر زوجات من ملكية سكان "القصر"
ٔ
)مدينة القصر الكبير( .وقد اكد )موالي عبد ﷲ وسيدي محمد بن
عبدالرحمن والمولى عبدالرحمن والمولى سليمان( للقناطر هذه
ٔ
االمتيازات ،إال ان هذه االمتيازات ستتراجع فيما بعد العتبارات
ٔ
سياسية .ويشير الهادي الهروي إلى ان الزاوية المصلوحية بضاحية
ٔ
ٔ
مراكش قد نالت هي االخرى امتيازات اإلعفاء الضريبي وإقطاعات ارضية
وحصص من الماء وظهائر التوقير واالحترام ،وقد قدرت الممتلكات
العقارية للزاوية المصلوحية ،حسب إحصاء ١٨٧٦م الذي حدد
ممتلكات المخزن بـ  ١٥٠٠هكـتار).(٢٤
ومن الشواهد التاريخية التي تسلط الضوء على المطامع
االقتصادية لبعض الزوايا والطرق الصوفية بالمغرب باعتبارها وجها من
ٔ
اوجه االنحراف ،تلك التي ساقها باحثون مغاربة كإبراهيم حركات
ومحمد ضريف ومحمد بوسلهام .فقد كان شيوخ الزوايا منذ ما قبل
ٔ
القرن التاسع عشر شديدي االهتمام بمسالة اإلعفاءات التي تخولها لهم
ٔ ٔ
الظهائر ،ومن ذلك الزوبعة التي اثارها ابناء المسمى خالد المصمودي
ٔ
في وجه السلطان السعدي محمد الشيخ الذي امرهم بدفع الخراج على
ٔ
ٔ
االرض قبل ان يتم التوقيع على ظهير مكـتوب يحدد كل طرف
وواجباته.
ٔ
اما "الريسونيون" فقد حصلوا على مكافئة هامة تمثلت في
ٔ
االرض التي دارت عليها معركة الملوك الثالثة نظير بدر العطاء إلى
جانب الجيوش السعدية خالل هذه المعركة ،المسلسل نفسه سيتكرر
ٔ
مع الزاوية الدرقاوية التي اغدق عليها المولى إسماعيل باالمتيازات التي
تجلت في اإلعفاءات من خالل ظهير لهذا السلطان ،والزاوية الوزانية
التي صار نفوذها االقتصادي يتجاوز المغرب باتجاه السودان ،والزاوية
الناصرية خالل القرن السابع عشر التي كانت تعد سوقا تجاريا للتبادل
ٔ
والبيع واالبتياع وممرا استراتيجيا لسفن الرمال القادمة من اعماق
السودان ،والزاوية التجانية التي منحها المولى سليمان بناية جاهزة
ٔ
ٔ
إلقامتها ،فضال عن حقوق تسيير االراضي واالحتفاظ باالعشار والزكوات
ٔ
وتوقيع اتفاقات تجارية مع االجانب .هذه الوضعية ستخلق في ما بعد
حالة من البوار والكساد لخزائن الدولة ووضعا مترديا لماليتها).(٢٥
ٔ
وقد كانت الموارد المختلفة للزوايا تدر على المشرفين عليها امواال
ٔ
طائلة جعلها عرضة النتقادات الفقهاء وبعض شيوخ الزوايا االخرى.
ٔ
ٔ
فهذه زاوية ابي الجعد كان بإمكانها خالل الربع االخير من القرن التاسع
ٔ
عشر إطعام ما يقرب اال لف شخص على مدى سنة كاملة من خالل ما
ٔ
ٔ
تجمعه في ظرف اسبوعين فقط ،كما ان الزاوية الناصرية بتمكروت
مسور ٔ
ياوي ما يناهز ٢٥٠٠
كانت سنة  ١٨٤٧عبارة عن قصر كبير
نسمة).(٢٦
ولئن كان معظم السالطين المغاربة قد حاربوا البدع والخرافات
وانحرافات الزوايا ،على اختالف بينهم في قوة المواجهة ،فإن دعوة
ٔ
السلطان المولى سليمان الذي تاثر بالحركة الوهابية في المشرق تظل
ٔ
ٔ
ٔ
االقوى بينهم بل والمنشا لحركات إصالحية ستاتي فيما .وإلى ذلك
ٔ
يشير عالل الفاسي في كـتاباته) ،(٢٧من ان الحركة السليمانية شكلت
بداية قومية لتنبيه الوعي اإلسالمي واالجتماعي في نفوس المغاربة

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ

ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻼﻃﲔ ﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ

ٔ
ٔ
اجمعين إلى اشكال االنحرافات عن السنة النبوية العطرة .فعندما لمس
ٓ
المولى سليمان االثار الوخيمة النحرافات الطرقيين -يقول عالل
ٔ
الفاسي -دعا إلى العودة للسلفية االولى ومقاومة الطرق وتشعباتها
واستجاب للروح الحنبلية التي كان سلفه السلطان محمد بن عبد ﷲ
ٔ
اول المعنيين بنشرها والدعوة إليها.
ٔ
وقد كان للرحلة االستطالعية التي قام بها االمير إبراهيم بن
ٔ
سليمان إلى الحجاز الداء فريضة الحج سنة  ١٢٢٦بإيعاز من والد
ٔ
ٔ
المولى سليمان ،الذي اكد عند عودته ان الحركة الوهابية ليست شيﯫ
غير ما يرمي إليه المصلحون من تطهير العقيدة وتطبيق الشريعة ،كان
ٔ
لهذه الرحلة -يؤكد عالل الفاسي -اثرها في تشجيع المولى سليمان على
مواصلة كـفاحه ضد المتمشيخين والمفتقرة كما يسميهم ،فظل يوجه
ٔ
الرسائل لتقرا على المنابر في سائر مساجد المغرب يتحدث فيها عن
متصوفة الوقت ويحذر الناس فيها من الخروج عن السنة والتغالي في
ٓ
البدعة ،كما يشرح اداب زيارة الموتى ويحذر من تغالي العوام في ذلك
مغلظا القول.
وواصل جميع الملوك الذين تعاقبوا على عرش المغرب الدعوة إلى
ٔ
السلفية في كل تصرفاتهم ولكنهم لم يستطيعوا في الواقع اكـثر من
ٔ
التخفيف من وطاة الخرافة على العلماء ورجال الدين ،ولعل ذلك راجع
ٔ
لكونهم لم يتعدوا فيما فعلوه اسلوب الوعظ واإلرشاد ومنع بعض
)(٢٨
المراسيم التي كانت تتسم بالمغاالة.
ويسوق عالل الفاسي تلك االنتفاضة التي سجلها جاللة الملك
ٔ
محمد الخامس ضد الزاوية العالية التي اسسها االستعمار فيقول ":وقام
جاللة الملك قومة الملك المخلص بمجرد ما علم باستغالل عبد العالي
هذا الدين والتصوف في سبيل خدمة غايات استعمارية بغيضة"،
ٔ
ٔ ٔ ٔ
وانتهى االمر بان اصدر جاللة السلطان اوامر للمحكمة الشرعية بالرباط
ٔ
ٔ
لتنظر في شان عبد العالي المذكور ،وبعد ان استعملت المحكمة كل
ٔ
اإلجراءات الشرعية اصدرت قرارها بضرورة إقفال الزوايا العالية واستتابة
ٔ
ٔ
رئيسها من دعواه الخرافية ،وارسل جاللة الملك لباشا الرباط فاقفل
ٔ
الزاوية العالية كما اقفل باشا البيضاء) مدينة الدار البيضاء( الزاوية
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االخرى ،ثم ارسل جاللة السلطان مرسوما بمنع تاسيس اية طريقة
جديدة بغير إذن من جاللته الخاص وعدم جواز إعطاء هذا اإلذن إال
بشروط تدخل في إطار ما اشترطه العلماء والشيوخ المريدون ،كما
ٔ
ٔ
يقتضي هذا المرسوم منع الشيوخ الموجودين من تاسيس اية زاوية بغير
إذنه.
ٔ
ٔ
وقد ادى صدور هذا المرسوم سنة  ١٩٤٦إلى قيام ازمة شديدة
بين اإلقامة الفرنسية والقصر الملكي ،ولكن الملك صمم على تطبيق
المرسوم على الرغم من رفض السلطة الفرنسية نشره بالجريدة الرسمية
المغربية) .(٢٩ولم تقف مبادرات الملك محمد الخامس -يؤكد عالل
ٔ
ٔ
الفاسي -عند هذا الحد بل لقد اصدر عدة اوامر بمنع خروج الطوائـف
العيساوية والحمدوشية على الصفة التي كانوا يخرجون بها ،ثم منع
ٔ
إقامة مواسمهم إال في اضيق دائرة ممكنة وتحريم النحائر التي تقدم
للصالحين في مختلف المناسبات التي تحيــي فيها ذكراهم بكيفية ال
ٔ ٔ
ٔ
يرضون عنها ،وانتشرت الدعوة في االوساط الشعبية إلى حد ان االمة
ٔ
ٔ
ٔ
بدات تقيم االفراح وتزين االسواق كلما صدر مرسوم ملكي بمنع بدعة
من هذه البدع ومحوها من الوجود.
وعلى الرغم من المحاوالت التي بذلتها اإلدارة الفرنسية بخلق
ٔ
حركة رجعية ٔاو المشاغبة على هذه االعمال اإلصالحية فإن استجابة

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٨٣

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
ٔ
االمة لدعوة اإلصالح كانت تعفى على كل الدسائس واالغراض ،بل
الدعوة تسربت حتى إلى كـثير من رجال الطرق المخلصين فقروا
ٔ
العدول عن بعض البدع التي تبين لهم انها ليست من الدين وال من
ٔ
الطرقة في شيء ،فاصدرت الطريقة التجانية تعليمات بمنع الرقص في
ٔ
زواياها وفعلت ذلك الطريقة الخلوتية بفاس مكـتفية بقراءة اورادها في
)(٣٠
صمت وهدوء.
ﺩﻭﺭ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ

ﺇﺿﺎءﺍﺕ

وفي خضم االتهامات التي وجهت لبعض الطرق الصوفية خاصة
ما تعلق منها بدعمها لالستعمار والتطلع إلى السلطة والتعلق
ٔ
بالكرامات ،كانت تنبري بين الفينة واالخرى كـتابات تدفع هذه التهم
وتدعو إلى ضرورة عدم تعميم ٔاالحكام ،ومن ذلك إثبات ٔان الطرق
الصوفية ابتعدت عن الخصومات والصراعات والرهانات السياسية
ٔ
والتصقت بالمقابل بهموم المجتمع وظلت تضطلع بادوارها التربوية
والدينية والتعليمية .وفي هذا الصدد يقول حسن السباعي اإلدريسي:
ٔ
ٔ
"إنه منذ ما يناهز االحد عشر قرنا وطيلة هذه المدة كلها لم يسبق الحد
ٔ
ٔ
من شيوخ الطرق ان سعى إلى الوصول إلى السلطة وال ان اختلف مع
ٔ
ٔ
احد حول ذلك ،الن هدفها كان والزال هو التربية الروحية وتوجيه
القلوب إلى ربها" .بحسب قوله
ٔ
وينقل الكاتب ان )الرجال الذين سلكوا الطريقة وشهد لهم
التاريخ بإشعاعهم المغربي واإلسالمي كان لهم دور رائد في نشر اإلسالم
في كافة ٔاصقاع الدنيا وبالخصوص في إفريقيا ،حيث نشروا الدين
ٔ
الحق ،واستطاعوا ترسيخه في قلوب االفارقة ووجدانهم ،مما منع
ٔ
)(٣٤
الصليبية من ان تنجح في تنصريهم(.
وينقل الكاتب )الدور الوطني للطرق الصوفية في مواجهة
االستعمار بقوله" اتخذ البعض من االفتراء على الماضي ومحاولة طمس
وتزوير الحقائق التاريخية وسيلة للبلبلة والتشويش على الحاضر،
ٔ
واعتادوا كلما دار الحديث عن الخيانة والخونة ،إحياء خطاب يدعي ان
الطرق الصوفية تعاملت مع االستعمار متنكرة بذلك لمشاعر المغاربة
ولتعلقهم بالدهم ،وهذا يدفع إلى الدهشة واالستغراب خصوصا حين
ٔ
ٔ
نرى نفس االوساط ال تتحدث ابدا عن الجهات التي ارتبطت فعال
باالستعمار والتي استفادت من امتيازاته وعملت على رعاية مصالحه.
ٔ
ٔ
ويعلم اصحاب هذه االتهامات اكـثر من غيرهم -يزيد الباحث -صدق
رجال التصوف وحسن نيتهم وغيرنهم على وطنهم وتزعمهم حركات
المقاومة لحماية الوطن ومواجهة فلول المعتدين على إحياء الدين
الحق ،وإيقاظ الهمم بذكر ﷲ تعالى وبالسير على نهج نبيه
الكريم(".بحسب قوله"
ﺧﺎﲤﺔ

ٔ
مثلما اشرنا إلى ذلك في مقدمة المقالة ،فإن تحليلنا انصب على
ٔ
الجانب السلبي من تجربة التصوف بالمغرب االقصى ،وهو ما لم ينكره
ٔ
ٔ
حتى اهل التصوف انفسهم ،وإال فإن هذه التجربة جديرة بالدراسة
ٔ
ٔ
والتحليل من جميع جوانبها الخذ صورة كاملة عن تاثيرها في جميع
ٔ
مناحي الحياة وتداعياتها على الحقول االخرى إن في الفترات التاريخية
ٔ
ٔ
الماضية او في التاريخ المغربي الحديث او في الوقت الراهن.
ٔ
ٓ
ٔ
ومن منطلق السياقات االنفة يصير من االهمية بمكان ان
نستشرف مستقبال جديدا للصوفية بالمغرب في ضوء ما كـتب خالل
ٔ
ٔ
الفترات القليلة الماضية من اهل التصوف انفسهم عن ضرورة بعث
تصحيحي ورؤية متجددة لهذا التصوف.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ

جسدت الحركة السلفية اإلصالحية بالمغرب استمرارا إلرث
ٔ
سلطاني في مواجهة الزوايا كما يذكر ذلك عالل الفاسي احد رجاالت
السلفية من الجيل الثاني للوطنيين المغاربة .عالل الفاسي عرض
مصارعة العلماء المصلحين للزوايا مع نهاية القرن ١٩م ،وبداية
ٔ
ٔ
ٔ
القرن٢٠م ،وقسمهم إلى اسماء من الجيل االول وتضم ابي شعيب
ٔ
الدكالي وموالي محمد بالعربي العربي ثم محمد غازي ،واسماء تنتمي
إلى الجيل الثاني وعلى ٔراسهم هو) عالل الفاسي( ،دون ٔان يلغي الدور
الذي كان يضطلع به رواد الفكر السلفي خارج اإلطار التاريخي
للمغرب).(٣١
ٔ
فهذا ابي شعيب الدكالي وبرغم ما قيل عنه من تعاونه مع سلطات
الحماية ،كان قد جمع حوله عددا كبيرا من الشباب النابغ يوزعون
ٔ
الكـتب التي يطبعها السلفيون في مصر ويطوفون معه لقطع االشجار
ٔ
ٔ
المتبرك بها واالحجار المعتقد فيها ،اما تلميذه محمد بلعربي العلوي
ٔ
فقد شكل نقطة تحول في اشكال المواجهة والصراع مع الزوايا،
ٔ
ويجسد بذلك منهجا جديدا انطبع بما اسماه عالل الفاسي بالسلفية
الجديدة .وكان محمد بالعربي العلوي متعاطفا مع الزاوية التجانية ،إلى
ٔ ٔ
ان قرا مجلة المنار التي كان يديرها رشيد رضا ،وكـتب ابن تيمية،
فتحول بذلك إلى داعية سلفي بالمغرب والتصق اسمه حينها بالثورة
ٔ
على الخرافة والبدع .وكان محمد بالعربي العلوي يسخر من ارباب الزوايا
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
او الذين يلجاون إلى االضرحة او يربطون انفسهم بورد عن إمام او شيخ.
وقد ربط العربي العلوي بين التخلف العقلي والديني واالستعمار
ومسؤولية الطرقيين عن ذلك ،فكانت دروسه بمثابة مواجهة ضد
الطرقيين والزوايا والطوائـف التي كانت تشوه سمعة المغرب الحضارية
)(٣٢
واإلسالمية من جهة ،ومواجهة االستعمار من جهة ثانية.
ولعل من بين المرتكزات التي قامت عليها دعوة العلماء ،تلك
ٔ
التي تمثلها محمد بلحسن الوزاني احد رجاالت النخبة الوطنية كمبررات
لتحديد موقفه من هذه الزوايا ،فهي بالنسة إليه منافقة وخادعة وماكرة
ٔ
ومشعوذة ،تعيش عالة على المجتمع ،تستنفع دون ان تنفع ،فهي
ٔ
بذلك دور للرقص والطعام ال يعترف لها بالوجود الن اإلسالم ال يعترف
ٔ
بالوساطات بين ﷲ والعباد ،كما انها معينة لالستعمار.
وواصلت النخبة المغربية إبان االستعمار الفرنسي – يقول عالل
الفاسي -نشر فصولها السلفية ومحاربة خصومها في صحف تونس
والجزائر والمغرب خاصة مجلة شهاب التي كان يصدرها صديقي
ٔ
المرحوم الشيخ عبد الحميد بن باديس .وقد الفت في ذلك كـتب عديدة
ٔ
تفضح خيانات بعض الطرق الصوفية ،وبذلك اضحت هذه الحركة عمال
موازيا للكـفاح الذي قام به المجاهدون في الجبال.
ٔ
وتبع هذا اإلصالح تجديد في اسلوب الوعظ والخطابة الدينية
ٔ
ٔ
فاستفادت اللغة العربية منه وانبعثت االحاديث الصحيحة واخبار
السلف النقية من مرقدها لتحل محل الخرافات والمناقب التي كان

الوعاظ يغربون في جمعها وابتكارها تملقا للجمهور وتحببا للناس
)(٣٣
المصدر.
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٨٤

ﻣﻘﺎﻻت

ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ

 ٢٠١٠ﻛﺘﺐ

اﻟﺣرم اﻟﻘدﺳﻲ اﻟﺷرﻳف
إﻋداد :د .ﺧﺎﻟد ﻋزب ،ﺷﻳﻣﺎء اﻟﺳﺎﻳﺢ
دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﻳروت ﻟﺑﻧﺎن٢٠١٠ ،
ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت ٨٣ :ﺻﻔﺣﺔ.
اﻟﻣﻘﺎس ٢٣.٥ × ٢٢ :ﺳم.
ﻟﻠﺣرم اﻟﻘدﺳﻲ اﻟﺷرﻳف ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳﺎﻣﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن،
ﻓﻬو ﻳرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﻘﻳدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ
ﻓﻬو أوﻟﻰ اﻟﻘﺑﻠﺗﻳن وﺛﺎﻟث اﻟﺣرﻣﻳن اﻟﺷرﻳﻔﻳن ،وﻓﻳﻪ
ﺻﻠﻰ اﻟرﺳوﻝ ﺑﺎﻷﻧﺑﻳﺎء ،وﻛذﻟك اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺑﺔ
اﻟﺻﺧرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﺣرم اﻟﻘدﺳﻲ اﻟﺷرﻳف ،وﻫﻲ
ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﻳر ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ
ﻣوﻗﻊ ﻣﻌﺟزة اﻹﺳراء واﻟﻣﻌراج ،وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻓﻧﻳﺔ زﺧرﻓﻳﺔ
ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻠم ﻳؤرخ ﻟﻠﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ ﺗﻛوﻳﻧﻪ
وﺗﺷﻛﻳﻠﻪ اﻟﻣﺑﻛرة ،وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﻔﺔ ﻓرﻳدة
ﻟم ﻳﺑن ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﺻﻣﻳم وﻻ ﻣن ﺣﻳث اﻟوظﻳﻔﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن أﻧﻬﺎ ﺗﻌد أﻗدم ﻣﻌﻠم
ﻣن ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺷﻛﻝ أﻋﻠﻰ ﺑﻘﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﺣرم اﻟﻘدﺳﻲ اﻟذي ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻌدﻳد واﻟﻌدﻳد ﻣن
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻟﺣﻘت ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﺗرات
ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ
ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ..ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت
ً

وﻣﻌﻣﺎرﻳﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺣﺎت ﻛﺗﺎب "اﻟﺣرم اﻟﻘدﺳﻲ
ً

اﻟﺷرﻳف" واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﺛﻣﺎن وﺛﻣﺎﻧون ﺻﻔﺣﺔ
ﺗﺿﻣﻧت وﺻﻔًﺎ ﻣﻔﺻﻼً ﻟﻌﻣﺎﺋر اﻟﺣرم اﻟﻘدﺳﻲ اﻟﺷرﻳف
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ وﻗﺑﺔ اﻟﺻﺧرة ،ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب
ﻼ ﻟﻌﻣﺎرة اﻟﺣرم ،ﺑﺗﻛوﻳﻧﻪ اﻟﻣﻌﻣﺎري
اﻟذي ﻳﻌد ﺳﺟ ً
ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ،وﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻟوﺣﺎت وﺻور ﻣﻠوﻧﺔ ﻟﺗﻠك
اﻷﺑﻧﻳﺔ ،ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﺣﺗواﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻫﺎﺋﻝ ﻣن
ﺻور اﻟرﺣﺎﻟﺔ اﻟذﻳن ﺣرﺻوا ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة ﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدس
ﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺳﺟﻠوا ﻣﺷﺎﻫداﺗﻬم ﻓﻲ
رﺣﻼﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﻳزﺧر ﺑﻬﺎ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ

 -١عبد ﷲ بن عتو" ،التصوف المغربي من عمق السياق إلى قوة
الرمز" ،مجلة مناهل .٢٠٠٧
ٔ
 -٢محمد جنبوبي " ،االولياء بالمغرب" ص.١٠
 -٣عبد الغني منوديب" ،الدين والمجتمع دراسة سوسيولوجية للتدين
بالمغرب" ،ص. ٨٥ -٨٣
 -٤الهادي الهروي :القبيلة ،اإلقطاع والمخزن مقاربة سوسيولوجية
للمجتمع المغربي الحديث ص.٢١٥ -٢١١
 -٥شهدت معظم الكـتابات التاريخية لهؤالء بزهدهم وتقواهم
ٔ
ومقاومتهم لالجانب.
 -٦عبد الغني منديب ،مرجع سابق ،ص.١٥٢
 -٧محمد جنبوبي" ،انظر التفاصيل في فصل كامل من كـتاب
ٔ
االولياء".
 -٨منى الحسن :الزوايا بالمغرب بحث لنيل اإلجازة من جامعة محمد
ٔ
الخامس الرباط دون تاريخ ص.٢٥
 -٩الزوايا بالمغرب ،مرجع سابق ص.١١ - ٩
 -١٠عبد ﷲ بن عتو ،مرجع سابق ص.٣٠١
 -١١عبد ﷲ بن عتو ،مرجع سابق ص.٣٠٥
 -١٢محمد جنبوبي ،مرجع سابق ،ص.٢٣
 -١٣محمد جنبوبي ،مرجع سابق ،ص.٢٦
 -١٤الهادي الهروي ،مرجع سابق ،ص.١٧٤
 -١٥محمد جنبوبي ،مرجع سابق ،ص.٤١
 -١٦عبد الغني منديب ،مرجع سابق ،ص.١٥٠
 -١٧عبد الغني منديب ،مرجع سابق ،ص١٥١
 -١٨عبد الغني منديب ،المرجع السابق.١٥٧-١٥٤ ،
 -١٩الهادي الهروي ،ص.١٢٦-١٢٣
 -٢٠الزوايا بالمغرب ،مرجع سابق ،ص.٤٤-٤٣
ٔ
 -٢١احمد الطريبق" ،الزوايا الصوفية مصدر إلشعاع الخطاب" ،مجلة
مناهل وزارة الثقافة  ،٢٠٠٧ص .٣١٩
 -٢٢الزوايا بالمغرب ،مرجع سابق ،ص.٤٥
-٢٣عالل الفاسي" ،الحركة السلفية بالمغرب" ،مجلة المناهل ٢٠٠٧
وزارة الثقافة ،ص.٤١٥-٤١٢
 – ٢٤الهادي الهروي ،مرجع سابق ،ص.١٧٣
 -٢٥الزوايا بالمغرب ،مرجع سابق.٣٣ -٣٠ ،
 -٢٦الزوايا بالمغرب ،مرجع سابق.٣٣ -٣٠ ،
 -٢٧عالل الفاسي" ،الحركة السلفية في المغرب" ،مجلة مناهل
 ،٢٠٠٧ص .٤٠٢-٤٠١
 -٢٨عالل الفاسي ،المصدر نفسه ،ص.٤٠٣
 -٢٩عالل الفاسي ،المرجع نفسه ،ص.٤١٤-٤١٣
 -٣٠عالل الفاسي ،المرجع نفسه ،ص.٤١٠
 -٣١نور الدين ،الطاهري "الزوايا والحزب" ،ص.٦١
 -٣٢نور الدين ،مرجع سابق ،ص٦٤-٦٣ -٦١
 -٣٣عالل الفاسي ،مجلة مناهل ،ص٤١١-٤١٠
 -٣٤لحسن السباعي اإلدريسي" ،حول التصوف والمجتمع"،
منشورات اإلشارة مارس  ،٢٠٠٧ص .٦٠-٥٨

ﻣﻦ  
إﺻﺪارات
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ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
الدولة العباسية الدولة االموية في
ٔ
حكم االقاليم اإلسالمية التي فتحها
المسلمون في المشرق والمغرب ،وقد
ورثت الدولة العباسية خالفة مترامية
ٔ
االطراف تمتد نفوذها من الهند والصين شرقا إلى جنوب فرنسا غربا،
ٔ
وكان لهذا االتساع وبعد اطراف الخالفة عن مركز ها في بغداد باإلضافة
إلى سياسة القوة والعنف التي اتبعها الخلفاء العباسيين ولشخصيات
ٓ ٔ
ٔ
هؤالء الخلفاء المتناقضة احيانا بين خليفة واخر اثره في نشوء الفكر
ٔ
ٔ
االستقاللي عند الكـثير من القادة واالمراء في العديد من اقاليم الدولة
العباسية وبالتالي تكوين دول وإمارات خاصة بهم وهو ما ُعرف باسم
الدويالت المستقلة.

ﻋﻤــﺎد اﻟﺒﺤـﺮاﻧﻲ
باحث ٔواستاذ تاريخ بوزارة التربية والتعليم
عضو هيئة تحرير دورية كان التاريخية
مسقط – سلطنة عمان
imad‐80@hotmail.com
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد
اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎلٔ :
ٔ
عماد البحرانـي ،دولـة االدارسـة فـي المغـرب االقصـى )١٧٢
–  ٣١١ه ـ( -.دوريـة كـان التاريخيــة -.العـدد الثـامن؛ يونيــو
 .٢٠١٠ص(www.historicalkan.co.nr). ٨٩ – ٨٦

ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ اﻷدارﺳﺔ
وإﻣﺎﻣﺔ إدرﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺤﺴﻦ
فــي ســنة ١٤٥ه ـ خــرج محمــد بــن عبــدﷲ الحســن بــن حســن الســبط
بن علي بن ٔابي طالب المعـروف بـالنفس الزكيـة علـى ٔابـي جعفـر المنصـور
ٔ ٔ
مطالبا بحقـه فـي الخالفـة فـاجمع اهـل الحجـاز علـى نصـرته فاسـتولى علـى
ٔ
المدينة) (١وعلى مكة ثم بعث اخاه إبراهيم إلى البصرة ،فتغلب إبـراهيم
ٔ
)(٢
على البصرة واالهـواز وفـارس ولمـا بلـغ المنصـور خـروج محمـد بـن عبـد
ٔ
ﷲ الحس ــن س ــير جيش ــا بقي ــادة اب ــن اخي ــه عيس ــى ب ــن موس ــى للمدين ــة
لمقاتلة محمـد والقضـاء علـى حركـتـه فتحصـن محمـد بـن عبـد ﷲ الحسـن
ٔ
فــي المدينــة لكــن اهــل المدينــة تخلــوا عنــه وبقــي فــي شــرذمة قليلــة مــن
الناس وظل يقاتل جنود عيسى بن موسى حتى استشهد سنة ١٤٥هـ .
ٔ ٔ
واما اخوه إبراهيم فقد قام المنصور بمحاربته فاشتبك إبراهيم مع جيش
المنصور بقيادة عيسى بن موسى في باخمرى) (٣في قتال عنيف انتهى
)(٤
بهزيمة إبراهيم ومقتله سنة  ١٤٥هـ..
لكن هذه الهزيمة لم تثني هذه الهزائم المتوالية عزم العلويين فقد
ٔ
اخذوا ينتظرون الفرصة المواتية للخروج على الخالفة العباسية فلما
ٓ
توفي المنصور والت الخالفة إلى المهدي ثم إلى ابنه الهادي خرج
العلويين في مكة والمدينة بزعامة الحسين بن علي بن الحسن
ٔ
"المثلث" بن الحسن " المثنى " بن الحسن "السبط" بن علي بن ابي
طالب سنة ١٦٩هـ بسبب سؤ معاملة عمر بن عبد العزيز بن عبد ﷲ
بن عمر عامل المدينة من قبل الهادي لهم) (٥وقد بويع الحسن
ٔ
بالخالفة في المدينة واقام بها  ١١يوما ثم سار إلى مكة فالتقى مع
)(٦
الجيش العباسي بقيادة سليمان بن منصور في موضع فخ فانهزم
العلويون في هذه المعركة.
وكان قد اشترك في القتال مع الحسين عماه إدريس بن عبد ﷲ
الحسن ويحيــى  ،وقد نجح إدريس في اإلفالت مع المنهزمين من بني
ٔ
ٔ
الحسن) (٧فاستـتر بعض الوقت والح العباسيون في طلبه فخرج به
ٔ
مواله راشد بعد ان غير زيه فسلما حتى دخال مصر ليال) ،(٨ويختلف
المؤرخون في رواية الطريقة التي تمكن بواسطتها إدريس من الوصول
ٔ
ٔ
ٔ
إلى المغرب االقصى ،حيث ان هناك روايتان في هذا الشان:
ٔ
ٔ ٔ
الرواية االولى :رواها البكري حيث ذكر انهما -اي إدريس وراشد -قد مرا
ٔ
في مصر بدار مشيدة يدل ظاهرها على نعمه اهلها فجلسا في دكان على
ٔ
ٓ
ٔ
باب الدار فراهما صاحبها فعرف من لهجتهما انهما من الحجاز فاخذ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
عليه راشد موثقا ان يقوم باحد امرين  ،إما إيوائهما او التستر عليهما
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إﻣﺎﻣﺔ إدرﻳﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ٔ
توفي إدريس بن عبد ﷲ دون ان يترك ولدا ولكنه ترك جارية له
ٔ
اسمها كنزة حامال فجمع راشد قبائل البربر فذكر لهم ما كان من امر
ٔ
ٔ
هذه الجارية ،فقالوا له " :ايها الشيخ المبارك تقوم بامرنا كما كان
إدريس يفعل فينا حتى تضع الجارية فان وضعت غالما ربيناه وبايعناه
ٔ
تبركا باهل البيت بيت النبوة وذرية الرسول – صلى ﷲ عليه وسلم –
ٔ
وان كانت جارية نظرنا النفسنا ".
ٔ
فقام راشد بامرهم حتى وضعت كنزة مولودها سنة ١٧٥هـ وكان
ٔ
ٔ
ٔ
غالما اشبه الناس بابيه إدريس فاخرجه إدريس إلى رؤساء البربر
ٔ
ٔ
ٔ
فاعجبوا من شبهه الكبير بابيه فقالوا ":هذا إدريس كانه لم يمت" ).(١٩
ٔ
ٔ
ٔ
فسمي لذلك باسم ابيه .وقام راشد بامره وكـفله إلى ان فطن وشب
ٔ
ٔ
ٔ
فاحسن تاديبه ،ولما اتم إدريس من العمر  ١٠سنوات جدد له راشد
ٔ
البيعة بجامع وليلي سنة ١٨٦هـ  ،ويذكر ابن خلدون ان إبراهيم بن
ٔ
ٔ
ٔ
االغلب صرف همه إلى تمهيد المغرب االقصى اذ ساءه استفحال امر
إدريس براشد فلم يزل يدس إلى البربر ويسرب فيهم الموال ويستميلهم
ٔ
حتى قتلوا راشدا وسيق راسه إليه ) .(٢٠وذلك سنة  ١٨٦هـ..
ٔ
وتجمع معظم المصادر انه قام بكـفالة إدريس بعد مقتل راشد
ٔ
رجل يدعى ابو خالد بن يزيد بن الياس العبدي) .(٢١وقد جددت البيعة
إلدريس سنة ١٨٧هـ وهو ابن  ١١سنة وبايعته جميع القبائل من زناته
ٔ
ٔ
واوربه وضنهاجه وغمارة وبقية قبائل البربر فاستقام له االمر بالمغرب
ٔ
االقصى وتوطد ملكه وعظم سلطانه وقوي عسكره ).(٢٢
ٔ
واصل إدريس الثاني سياسة ابيه في تقويه نفوذه في الداخل
ٔ
والتوسع في الخارج مساندا بقوة البربر اوال ثم العناصر العربية الوافدة
ٔ
من افريقية واالندلس  ،وبرغم اعتماد إدريس الثاني على العرب
الوافدين وبرغم ما سبب ذلك من إثارة حفيظة البربر فان إدريس
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ٔ
ٔ
ٔ
ففعل فاخبره فادخلهما الرجل واختبﯫ عنده فترة من الوقت إلى ان
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
تهيا لبعض اصحابه الخروج إلى افريقية واتفق معهما على ان يسير هو
مع إدريس في طريق غامضة غير طريق القوافل المارة بمسالك مصر
ٔ
ٔ
خشية ان يكـتشف امر إدريس عند تفتيش المسافرين ويمضي راشد
مع القافلة فيلتقيان في موضع قريب من افريقية  ،ورحل الرجل مع
إدريس حتى حدود افريقية ومن هناك اخترقا بالد البربر حتى انتهيا
)(٩
إلى بالد فاس وطنجة.
ٔ
الرواية الثانية :يذكرها بقية المؤرخين فيتفقون على النهما نزال بمصر
ٓ
وكان على بريدها انذاك واضح مولى صالح بن المنصور ويعرف واضح
ٔ
هذا بالمسكين وكان يتشيع لعلي وبلغه وصول إدريس إلى مصر فاتاه
إلى الموضع الذي كان متخفيا به وساعده على الفرار إلى المغرب فحمله
ٔ
ٔ
على البريد إلى المغرب االقصى هو ومواله راشد فنزال بوليلي من اعمال
)(١٠
طنجه.
ٔ
وفي اعتقادنا ان الرواية الثانية اقرب إلى الحقيقة والواقع ،فمن
ٔ
المنطقي اال يـبوح راشد بسر إدريس في مصر إال لرجل من دعاة الشيعة
ٔ
ٔ
ٔ
واغلب الظن انهما كانا يعرفان واضح قبل ذلك فنزال عنده ،واالمر
ٔ
ٔ
ٔ
االخر هو ان الخليفة الهادي عندما بلغه الدور الذي قام به واضح امر
بضرب عنقه وصلبه (١١).وبعد ذلك نزل إدريس بمدينة وليلي سنة
ٔ
ٔ ٔ
١٧٢هـ فنزل على اسحق ابن عبد ﷲ االوروبي امير اوربا وكبيرهم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
فاجاره واكرمه فاقام عنده قرابة الستة اشهر .تمكن خاللها من نشر
ٔ
دعوته ،وتمكن بفضل فصاحة لسانه وبالغته من التاثير في نفوس
ٔ
البربر خاصة بعد ان عرفوا قرابته من الرسول -صلى ﷲ عليه وسلم -
فاجتمعت عليه قبائل زناتة وهي لواته وغمارة ومكناسة ونفزة وبايعوه
باالمامة ،وقد تمكن إدريس من تكوين جيش كبير غـزا به بالد تامسنا
فافتتح ساله وسائر حصون تامسنا حتى وصل إلى تادال ،فافتتح
حصونها ثم بلغ ماسه).(١٢
وبعد هذا الغزو عاد إدريس إلى وليلي سنة ١٧٢هـ ثم خرج في
ٔ
العام التالي للغزو مرة اخرى فغزا حصون فندالده ومديونه وبهلولة
وقالع غياثة وبالد فازاز ثم توجه إلى مدينة تلمسان لمحاربة قبائل
مغرواة وبني يفرن الخوارج فحاصرها فخرج إليه صاحبها محمد ابن خزر
ٔ
الزناتي مستامنا ومبايعا ،وبايعته قبائل البربر فقبل إدريس بيعتهم
ودخل تلمسان وبنى فيها مسجدا ثم عاد إلى وليلي) .(١٣وبذلك استطاع
ٔ
إدريس من إقامة دولة قوية في المغرب االقصى ،وبلغ الخليفة هارون
ٔ
ٓ
الرشيد ما الت إليه االمور في المغرب من دخول البربر في طاعة
ٔ
ٔ
إدريس وسيطرته على مدن المغرب االقصى فخشي الرشيد ان يقضي
ٔ
ٔ
ٔ
االدارسة على النفوذ العباسي في افريقية وطرابلس وان يمتد نفوذهم
ٔ
إلى مصر ففكر الرشيد في القضاء على هذه الدولة الناشئة ولكن االمر
ٔ
لم يكن سهال فالنفوذ العباسي لم يتجاوز حدود مصر الغربية فاستشار
ٔ
ٔ
الرشيد وزيره يحيــى بن خالد البرمكي فاشار عليه يحيــى ان يبعث إلى
ٔ
إدريس رجال تتوافر فيه صفات المكر والدهاء مع البالغة والجراة
ٔ
ليغتاله ) (١٤عوضا عن ان يبعث إليه بجيش لقتاله.
ووقع اختيار يحي على سليمان بن جرير ويعرف بالشماخ ).(١٥
ٔ
ٔ
وكان هذا الرجل من اهل الشجاعة والدهاء والفصاحة فاخبره يحيــى
ٔ
ٔ
بالمهمة التي عهد بها إليه ووعده برفع منزلته واعطاه امواال جزيلة
ٔ
وجهزه بما يحتاج إليه واعطاه قارورة فيها غالية مسمومة فانطلق
ٔ
سليمان إلى القيام بمهمته حتى وصل إلى وليلي فاتصل بإدريس فساله

ٔ
عن اسمه ونسبه ووطنه وسبب قدومه إلى المغرب ،فذكر له انه من
ٓ
ٔ
بعض موالي ابيه وقد قدم رغبة منه في خدمته بسبب محبته ال ل البيت
ٔ
ٔ
فانى إليه إدريس وسر به واتخذه صاحبا) .(١٦واخذ الشماخ يترصد
الفرصة الغتيال إدريس بالسم فلم يتحقق له ذلك حيث مواله راشد
ٔ ٓ
ٔ
كان ال يفارقه وظل الشماخ منتظرا إلى ان اتته الفرصة اخيرا بغياب
راشد ذات يوم فدخل على إدريس فوجده وحيدا فجلس بين يديه
فتحدث معه مليا فقال له " :يا سيدي جعلت فداك إني جئت من
ٔ
ٔ
المشرق بقارورة طيب اتطيب بها ثم إني رايت هذه البالد وليس بها
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
طيب فرايت ان اإلمام اولى بها مني فخذها تتطيب بها فقد اثرتـك على
ٔ
نفسي وهو من بعض ما يجب لك علي"  ،ثم اخرجها من وعاء ووضعها
بين يديه فشكره إدريس على ذلك ثم اخذ القارورة وشمها فتمت حيلته
فيه وخرج إلى منزله وركب فرسه وخرج من مدينة وليلي وكانت القارورة
مسمومة ولما استنشقها إدريس صعد السم في خيشومه وانتهى إلى
ٔ
دماغه فغشي عليه وسقط باالرض على وجهه  ،وقضى إدريس في
غشيته النهار فتوفي سنة ١٧٥هـ  ،وانتبه راشد مولى إدريس إلى غياب
ٔ
ٔ
الشماخ فعلم انه سمه فركب راشد في طلبه حتى ادركه بوادي ماوية
ٔ
فضربه بسيفه ضربتين قطع بهما يده ولكنه لم يستطع ان يجهز عليه
إذ كبى به فرسه ونجح الشماخ في عبور الوادي واحتمى بالبريد).(١٧
ٓ
فامن الشماخ من مطاردة راشد وعصب جراحه ووصل إلى بغداد فواله
ٔ
الرشيد على بريد مصر) .(١٨اما إدريس فقد دفن بخارج باب وليلي في
صحن رابطه ليتبرك الناس بتربته.
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ﻣﻘﺎﻻت

ﺧﻠﻔﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﺪوﻟﺔ
ٔ
كان اإلمام محمد قد استخلف ابنه عليا الملقب بحيدرة اثناء مرضه
ٔ ٔ
وكان ال يتجاوز عمره  ٩سنوات فقام بامره االولياء والحاشية من العرب
ٔ
واوربا وسائر البربر وصنائع الدولة) .(٣٠وبايعوه باإلمامة وهو غالم فسار
ٔ
ٔ
سيرة اهل العدل والفضل والدين وتمتع الناس في عهده باالمن وقد
ٔ
ٔ
توفي ستة ٢٣٤هـ وعهد باالمر من بعده إلى اخيه يحيــى بن محمد).(٣١
ٔ
تولى يحيــى بن محمد اإلمامة بعد وفاة اخيه وشهدت فاس في عصره
ٔ
ٔ
القصير ازدهارا في العمران ففي عهده اسست ام البنين فاطمة بنت
محمد الفهري المسجد الجامع بعدة القرويين بفاس وبعد وفاة يحيــى بن
محمد خلفه ابنه يحيــى بن يحيــى وكان ماجنا محبا للشراب معجبا
ٔ
بالنساء فاساء السيرة وخالف طريق سلفه فثارت عليه العامة وعلى
ٔ
ٔ
ٔ
راسهم عبد الرحمن بن ابي سهل الجذامي فاخرجوه من عدوة القرويين
ٔ
إلى عدوة االندلسيين وقد تواري بهذه العدوة ليلتين ثم توفي .
ٔ
وبلغ خبر وفاته علي بن عمر صاحب الريف واستدعاه اهل الدولة
ٔ
من العرب والبربر والموالي قدم إلى فاس ودخلها وبايعه اهلها باإلمامة
) .(٣٢وبذلك انتقلت اإلمامة من بني محمد ين إدريس إلى بني عمر بن
إدريس واستقام ٔاالمر لعلي بن عمر إلى ٔان ثار عليه عبد الرزاق الفهري
الخارجي الصفري ودرات بينه وبين علي بن عمر حرب انتهت بهزيمة
ٔ
ٔ
علي وفراره إلى بالد اوربه واستولى عبد الرزاق على عدوة االندلسيين
ٔ
ولكنه لم يتمكن من االستيالء على عدوة القرويين وبعث اهالي عدوة
ٔ
القرويين إلى يحيــى بن القاسم فولوه على انفسهم فلم يزل بها حتى قتله
ربيع بن سليمان سنة ٢٩٢هـ ).(٣٣

Idrisids coin
ولما قتل يحيــى بن القاسم خلفه يحيــى بن إدريس بن عمر بن
ٔ
إدريس سنة ٢٩٢هـ فبايعه اهل فاس في العدوين ،ولم يزل يحيــى
ٔ
ٔ
قائما بامر دولة االدارسة حتى قدم مصالة بن حبوس الكـتامة قائد عبيد
ﷲ المهدي سنة ٣٠٥هـ فخرج إليه يحيــى بن إدريس بجموع من بربر
ٔ
اوربا وسائر القبائل والتقى الطرفان في مكناسة الزيتون فانهزم يحيــى
هزيمة منكرة ورجع مفلوال إلى فاس فحاصره فيها مصالة فصالحه يحيــى
على مال يؤديه إليه وعلى مبايعة عبيد ﷲ المهدي ورحل عنهم مصالة
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
إلى افريقية سنة ٣٠٧هـ بعد ان اقام موسى ابي العافية المكناسي اميرا
على فاس وكانت بين يحيــى وموسى عداوة قديمة فلما عاد مصالة إلى
ٔ
المغرب االقصى في غزوته الثانية سنة ٣٠٩هـ قبض على يحيــى ثم
ٔ
ٔ
اعتقله موسى بن ابي العافية وسجنه لمدة  ٢٠سنة ثم اطلق سراحه
ٔ
بعد ذلك وارسله إلى عبيد ﷲ المهدي سنة ٣٣١هـ ).(٣٤حيث توفي
ٔ
ٔ
جوعا اثناء حصار ابي يزيد بن كيداد للمهدية سنة  ٣٣٢هـ .
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ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الثاني استطاع ان يوازن بين القبائل فاستمال زناتة ضد اوربه بعد ان
تمكن من راب الصدع داخل القبائل الزناتية نفسها) . (٢٣وبذلك تمكن
إدريس الثاني بفضل دهائه السياسي من النجاح في لعبة الموازنة
باقتدار وقد تجلى ذلك فيما وصلت اليه مدينة فاس من بهاء وازدهار
ٔ
في عهده حتى غدت قبلة للمشارقة والمغاربة واالندلسيين).(٢٤
ٔ
على ان اهتمام إدريس الثاني بحاضرته الجديدة بعد االنتقال إليها
ٔ
ٔ
ٔ
اثار سخط اوربا التي راعها انتقال العاصمة من وليلي ،ولما كانت اوربا
عاجزة عن مواجهة إدريس عالنية عبرت عن تذمرها عن طريق المكائد
ٔ
والمؤامرات مما ادى إلى تفجر الصراع بين الطرفين وقد قام إدريس
الثاني باغتيال زعيمها اسحق بن عبد الحميد مما اضطرها إلى الرضوخ
ٔ
ٔ
له وبذلك استطاع إدريس الثاني ان يضع حدا لمؤامرات اوربة  ،كما
ٔ
قامت قبيلة مطغرة الصفرية بإتباع االسلوب نفسه فعقدت العزم على
الثورة متواطئة في ذلك مع دولة بني مدرار ،لكن انشغال المدرارين
ٔ
ٔ
بمشكالتهم الداخلية جعلهم يولوا وجههم نحو االغالبة .ويبدو ان
إدريس الثاني كشف عن المراسالت المتبادلة بين الطرفين في هذا
ٔ
الصدد لذلك اثخن في مطغرة قتال وسبيا فاضطر زعيمها إلى اللجؤ بمن
ٔ
ٔ
معه إلى افريقية االغلبية ).(٢٥
وقد دفعت هذه ٔاالخطار إدريس الثاني إلى تعميق سياسة التوازن
ٔ
القبلي والتي نجحت في وضع حد للمؤامرات داخل دولة االدارسة حتى
ٔ ٓ
وفاة إدريس الثاني سنة ٢١٣هـ  ،وكان سبب وفاته انه اكل عنبا فغص
بحبة منه فلم يزل مفتوح الفم سائل اللعاب حتى مات ) .(٢٦في حين
ٔ
ذكر البعض انه توفي مسموما).(٢٧
إﻣﺎﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ
وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪه
بعد وفاة إدريس الثاني خلفه ابنه محمد والذي عول على اتخاذ
سياسة جديدة تضمن وضع حد للقوى المناوئة من البربر والعرب على
السواء وتكمن هذه السياسة في إسناده حكم الواليات إلى إخوته.
ٔ
ٔ
ٔ
وتذكر المصادر ان جدته كنزة هي من اشارت عليه بذلك .فولى اخاه
القاسم سبته وطنجه وقلعة حجر النسر وبسكره ونيطاون وما يلحق
ٔ
بهذه المدن من بالد وقبائل واختص اخاه عمرا ببالد صنهاجه الهبط
وغمارة وولى داؤد بالد هوارة وغمارة وتسول وتازى ومابينهما من
ٔ
ٔ
القبائل مكناسه وغيانة اما عبدﷲ فواله اغمات وبلد نفيس وجبال
ٓ
المصامدة وبالد لمطه وولى يحيــى على اصيال والعرائش وبالد زواغه
ٔ
وخص عيسى بشاله وسال وازمور وتامسنا وبر غواطه وما إلى ذلك،
ٔ
وخص احمد مدينة مكناسة ومدينة تادال ومابينهما من بالد فازاز وولى
ٔ
ٔ
حمزة على وليلي واعمالها وابقى تلسمان البن عمه سليمان بن عبدﷲ،
ٔ
ٔ
ٔ
اما الباقون فقد ابقاهم في كـفالة جدته كنزة لصغر اعمارهم عن الوالية
ٔ
اما هو فقد اكـتفى بحاضرته فاس).(٢٨
ٔ
ولكن لم يلبث ان ثار عيسى في بشالة مما دفع بمحمد بن إدريس
ٔ
ٔ
ٔ
إلى ان يكـتب الخيه القاسم صاحب طنجة يامره بمحاربة عيسى ولكن
ٔ ٔ
القاسم امتنع عن ذلك وخالف امر اخيه فاضطر محمد بن إدريس إلى
ٔ
ٔ
ان يكـتب إلى اخيه عمر صاحب صنهاجه وغمارة والذي سارع إلى
ٔ
نصرته بسبب خالفه مع اخيه عيسى فزحف عمر في حشد هائل من
بربر صنهاجه وغمارة صوب عيسى واشتبكت قوات عمر مع قوات
عيسى وهزمتها وكـتب عمر إلى اإلمام محمد يخبره بهذا االنتصار فواله
ٔ
ٔ
على ما فتحه من اعمال عيسى وامره بالسير لمحاربة القاسم فزحف عمر

إلى القاسم في طنجة وقامت الحرب بينهما فانتصر عمر واستولى على
ٔ
ٔ
طنجة وسائر اعمال القاسم واصبح الريف البحري كله تابعا لعمر من
ٓ
بالد وسال وازمور وبالد تامسنا وكلها بالد مطله على المحيط ) .(٢٩وبعد
ٔ
هذه االحداث وفي سنة ٢٢١هـ مرض اإلمام محمد ثم توفي ودفن
بشرقي جامع الشرفاء بفاس.
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ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
اما فاس فقد ثار بها حسن بن محمد بن القاسم بن إدريس
ٔ
المعروف بالحجام بعد ثالثة اشهر من والية ريحان بسنة ٣٠٩هـ  ،فقدم
ٔ
إلى فاس في حشد كبير من اتباعه فاستولى على فاس ونفى ريحان منها
ٔ
فملكها عامين ثم قام بينه وبين موسى ابي العافية خالف  ،فزحف
الحسن إلى موسى سنة ٣١١هـ واشتبك معه على مقربة من وادي
ٔ
المطاحن بين فاس وتازى فهزم الحسن) .(٣٥ثم تمكن موسى بن ابي
ٔ
العافية من االستيالء على عدوة االندلسيين وقتل عبد ﷲ بن ثعلبة ثم
ٔ
محارب وابنيه محمد ويوسف وانقرضت بذلك دولة االدارسة بفاس
ٔ
ٔ
وخضعت بالدهم لموسى بن ابي العافية الذي انتقم من االدارسة
ٔ
واجالهم عن مواضعهم ونفاهم بمدينة حجر النسر).(٣٦

ٔ
) (١ابن االثير – الكامل في التاريخ – القاهرة – ١٣٥٧هـ  -ج – ٥ص .٨ -٢
) (٢د.الس ــيد عب ــد العزي ــز س ــالم – ت ــاريخ المغ ــرب ف ــي العص ــر اإلس ــالمي –
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيـع – اإلسـكندرية – ط-٢
-١٩٨٢ص.٣٧٩
) (٣باخمرى موضع بين الكوفة وواسط.
ٔ
) (٤ابن االثير  -مصدر سبق ذكره – ص .٧
الفخري ٓ
في االداب السلطانية – بيروت –
) (٥ابن طباطبا )محمد بن علي(–
١٩٦٠م – ص. ١٩٠
ٔ
) (٦فخ وادي في طريق مكة يبعد عنها حوالي  ٦اميال .
ٔ
)(٧ابن االثير – مصدر سبق ذكره -ص .٧٦
)(٨البكــري – المغــرب فــي ذكــر بــالد افريقيــة والمغــرب – الجزائــر – -١٩١١
ص.١١٨
) (٩نفس المصدر – ص.١١٩
ٔ
) (١٠ابن عذاري – البيان المغرب في اخبار المغرب -دار صـادر – بيـروت –
 – ١٩٥٠ج – ١ص . ١٠١
ٔ
) (١١ابن االثير  -مصدر سبق ذكره  -ص .٧٦
) (١٢د .السيد عبد العزيز سالم – مرجع سبق ذكره  --ص. ٣٨٣
ٔ
ٔ
) (١٣ابــن الخطيــب )لســان الــدين محمــد(  :اعمــال االعــالم فــيمن بويــع قبــل
االحتالم من ملوك اإلسالم –القسم الثالث – الدار البيضاء – ١٩٦٤م.
) (١٤د .السيد عبد العزيز سالم – مرجع سبق ذكره - -ص. ٣٨٥
) (١٥ابن عذاري –مصدر سبق ذكره – ص. ٢٩٩
) (١٦ابن الخطيب – مصدر سبق ذكره  -ص .١٩٣
) (١٧د .السيد عبد العزيز سالم – مرجع سبق ذكره  --ص . ٣٨٧
ٔ
) (١٨ابـن خلــدون) عبـد الــرحمن بـن محمــد(  :العبـر وديــوان المبتـدا والخبــر -
ج –– ٤دار الكـتاب اللبناني  -بيروت – ١٩٥٨م .
) (١٩ابن الخطيب – مصدر سبق ذكره  -ص. ١٩٦
) (٢٠ابن خلدون –مصدر سبق ذكره  -ص٢٥
) (٢١البكري – مصدر سبق ذكره  -ص. ١٢٢
) (٢٢د .السيد عبد العزيز سالم – مرجع سبق ذكره  -ص . ٣٩٠
ٔ
ٔ
) (٢٣د .محمــود إســماعيل :االدارســة فــي المغــرب االقصــى – الفــالح للنشــر
والتوزيع – الكويت – ١٩٨٩م -ص.٨٢
) (٢٤نفس المرجع – ص .٨٣
) (٢٥نفس المرجع – ص . ٨٥
) (٢٦ابن الخطيب – مصدر سبق ذكره -ص ، ٢٠٢البكـري – مصـدر سـبق
ذكره  -ص. ١٢٣
) (٢٧ابن عـذاري – مصدر سبق ذكره  -ص. ٢٩٩
) (٢٨ابـن خلـدون -ص  – ٢٨ ، ٢٧البكـري – ص  – ١٢٤ابـن الخطيـب –
ص – ٢٠٤ابن عذاري -ص.٣٠٠
) (٢٩ابن خلدون – مصدر سبق ذكره – ص. ٢٨
) (٣٠نفس المصدر – ص. ٢٩
) (٣١ابن الخطيب – مصدر سبق ذكره – ص. ٢٠٧
) (٣٢ابن خلدون – مصدر سبق ذكره – ص. ٣٠
) (٣٣ابن عـذاري  -مصدر سبق ذكره – ص. ٣٠١
) (٣٤البكري – مصدر سـبق ذكـره – ص ، ١٢٦ابـن خلـدون – مصـدر سـبق
ذكره – ص.٣٢
) (٣٥نفس المصدر – ص.٣٢
) (٣٦د .السيد عبد العزيز سالم – مرجع سبق ذكره – ص.٤٠٠
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اﻟﺨـﺎﺗﻤﺔ
ٔ
ٔ
تناول هذا البحث دولة االدارسة والتي قامت في المغرب االقصى
ٔ
في الفترة ما بين  ٣١١ – ١٧٢هـ  ،حيث استعرضنا اسباب وعوامل
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
قيامها مرو ًرا بابرز االحداث التي وقعت اثناء فترة تواجدها وابرز الحكام
الذين تولوا حكمها ،وعالقة هذه الدولة بمركز الخالفة العباسية في
ٔ
ً
وانتهاء بضعف الدولة وسقوطها بيد الفاطميين واسباب ذلك.
بغداد،
ٔ
وقد راينا من خالل البحث كيف استطاع إدريس بن عبد ﷲ
ٔ
الحسن – والذي كان احد الناجين من معركة فخ التي هزم فيها
ٔ
ٔ
العلويين امام العباسيين – رغم كل الصعاب التي واجهته ان يؤسس
ٔ
ٔ
هذه الدولة ،حيث راى الموت بام عينه في فخ ثم غامر بالخروج متسترا
هو ومواله راشد من الحجاز مرو ًرا بمصر حتى انتهى به المطاف بمدينة
ٔ
ٔ
وليلي في بالد المغرب االقصى ،وكيف استطاع ان ينشر دعوته ويجمع
ٔ
حوله البربر من قبائل اوربة وزناتة وغيرها حتى بويع باإلمامة سنة
ٔ
١٧٢هـ وكون دولة قوية في المغرب االقصى جعلت الخليفة هارون
الرشيد في حالة من الخوف من إمكانية قضاء إدريس على النفوذ
العباسي في افريقية والتفكير في وسيلة للخالص من هذا الخطر ،حتى
ٔ
تم اتخاذ القرار باغتيال إدريس بعد ان اشار يحيــى بن خالد البرمكي
وزير الرشيد عليه بهذه الفكرة.
ٔ
لكن دولة االدارسة لم تنهار كما توقع وخطط لها العباسيون،
ٔ
ٔ
حيث استطاع راشد مولى إدريس ان يسير امور الدولة بعد وفاة إدريس
ٔ
ٔ
حتى شب إدريس الثاني ابن إدريس االول والذي واصل سياسة ابيه،
فقوى نفوذه في الداخل وقام بالتوسع في الخارج ،وقد استطاع إدريس
ٔ
الثاني ان يوازن بين القبائل البربرية والعرب الوافدين إلى فاس من
ٔ
افريقية واالندلس ،وقد ازدهرت مدينة فاس في عهده ،ثم استعرضنا
ٔ
فترة حكم محمد بن إدريس والذي خلف اباه إدريس الثاني في حكم
ٔ
ٔ
االدارسة والذي اقدم على اتخاذ قرار خطير مهد إلى ضعف الدولة،
ٔ
وكان احد عوامل سقوطها وهو تقسيم الدولة إلى عدة واليات يحكمها
ٔ
ٔ
اخوته ،وقد اتضح لنا سلبية هذا التقسيم حيث قام االخوة بمحاربة
بعضهم البعض مما سهل المهمة للفاطميين في القضاء على هذه الدولة
نهائيا وذلك في عام ٣١١هـ.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
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أوﻻد اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺼﺮ ﺳﻼﻃﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ

اﻟﻤﻠﻒ

Respectable People In The Society of Mamluk Sultans Era
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اﻠﺤﺞ رﻜﻦ ﻤﻦ ٔارﻜﺎن اﻹﺴـﻼم اﻠﺤﻨﻴـﻒ وﻘـﺪ ﻓﺮﺿـﻪ ﷲ ﺴـﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌـﺎﻠﻰ
ﻓﻗــﺎل ﺠــﻞ وﻋــﻼ " ِﻓﻴـ ِـﻪ َء َاﻳـ ٌـﺖ َﺑ ِ ّﻴ َﻨـ ٌـﺖ ﻤ َﻗـ ُـﺎم ِإ ْﺑـ َـﺮ ِاﻫ َﻴﻢ َو َﻤـ ْـﻦ َد َﺧ َﻟـ ُـﻪ َﻜـ َـﺎن َء ِاﻤ َﻨـ َـﺎ
َوﻠﻟـﻪ َﻋ َﻟـﻰ َاﻠﻨـﺎس ﺣـﺞ َاﻠﺒ ْﻴ َـﺖ َﻤ ْـﻦ ْاِﺴ َـﺘ َﻄ َﺎع إ َﻠ ْﻴـﻪ َﺴـﺒ ً
ﻴﻼج َو َﻤ ْـﻦ َﻜـ َﻔ َـﺮ َﻓ ِ ـن اﻠﻟـ َـﻪ
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َﻏ ِﻨـ ﺈـﻲ َﻋـ ْـﻦ َاﻠﻌـ َـﺎﻠ ِﻣ َ
ﻴﻦ" وﺠــﺎء ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳﺚ اﻠﻣﺼــﻄﻔﻰ ﺻــﻟﻰ ﷲ ﻋﻟﻴــﻪ وﺴــﻟﻢ
" ُﺑ ِﻨـ َـﻲ اﻹ ْﺴ ـ َـﻼ ُم َﻋ َﻟ ــﻰ َﺧ ْﻣ ــﺲَ :ﺸـ َـﻬ َﺎد ُة ان َﻻ إ َﻠ ـ َـﻪ إﻻ اﻠﻟ ـ َـﻪ وان ُﻤ َﺤﻣ ـ ًـﺪا َر ُﺴ ـ ُ
ـﻮل
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اﻠﻟـ ِـﻪِ ،وإ َﻘـ ِـﺎم اﻠﺼـ َـﻼ ِة َو ِإ َﻳﺘـ ِـﺎء اﻠﺰ َﻜـ ِـﺎةَ ،واﻠ َﺤـ ِ ّـﺞ َوﺻــﻮ ِم رﻤﻀــﺎن" وﻘــﺪ اوﺠﺒــﻪ
اﻠﻔﻗﻬ ـ ــﺎء ﺑﺷـ ـ ــﺮوط ﺿـ ـ ــﺮو رﻳﺔ وﻫ ـ ــﻲ اﻹﺴ ـ ــﻼم واﻠﻌﻗـ ـ ــﻞ واﻠﺒﻟ ـ ــﻮ واﻠﺤﺮﻳ ـ ــﺔ
واﻹﺴﺘﻄﺎﻋﺔ ،وﻓﻀﻞ اﻠﺤﺞ واﻠﻌﻣﺮة وﻤﻛﺎﻧﺘﻬﻣﺎ ﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ،ﻓﺎﻠﺤﺞ
اﻤﺘﺜ ــﺎل ﻠﺷ ــﺮع ﷲ واﺴــﺘﺟﺎﺑﺔ ٔﻻﻤ ــﺮﻩ ﺴــﺒﺤﺎﻧﻪ ،وﻤــﻦ ﻫﻨــﺎ وﺠﺒــﺖ اﻠﻣﺒــﺎدرة
إﻠـﻰ اﻠﺤــﺞ إذا ﺗﺤﻗﻗـﺖ ﺸــﺮوﻃﻪ .وﻘـﺪ ﺸــﺎرك ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس ﻓــﻲ إﻘﺎﻤـﺔ ﻫــﺬا
ٔ
ٔ
اﻠﺮﻜﻦ اﻻﺴﺎﺴﻲ وﻓﻲ ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻻ ﺣﺪا اﻠﺘﻲ ﻜﺎﻧﺖ ﺗـﺪور ﻓـﻲ رﺣـﻼت اﻠﺤـﺞ
ورﻜــﺐ اﻠﺤــﺞ اﻠﻣﺼ ــﺮي اﻠ ــﺬي ﻜــﺎن ﻳﺨ ــﺮج ﻤــﻦ اﻠﻗــﺎﻫﺮة إﻠ ــﻰ ﺑــﻼد اﻠﺤﺟ ــﺎز،
ٔ
ٔواﻳﻀﺎ ﺣﺮﺻﻬﻢ اﻠﺷﺪﻳﺪ ً
رﺠﺎﻻ ً
وﻧﺳﺎء ﻋﻟﻰ ﺗﺎدﻳﺔ ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻠﺤﺞ.
ﺗﻘﻠﺪ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻣﺮﺓ ﺍﳊﺞ .

ﺗﻗﻟــﺪ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس إﻤــﺮة رﻜــﺐ اﻠﺤــﺞ وﺧﺎﺻــﺔ رﻜــﺐ اﻠﺤــﺞ ٔاﻻول ،وﻓــﻲ
اﻠﻌﺎدة ﻜﺎن ٔاﻤﻴـﺮ رﻜـﺐ اﻠﺤـﺞ ﻳﻛـﻮن ٔاﻤﻴـﺮ ﻤﺌـﺔ وﻤﻗـﺪم ٔاﻠـﻒٔ ،اﻤـﺎ ٔاﻤﻴـﺮ اﻠﺮﻜـﺐ
ٔاﻻول ﻓﻣـﻦ اﻠﻣﻣﻛــﻦ ٔان ﻳﻛــﻮن ٔاﻤﻴــﺮ ﻃﺒﻟﺨﺎﻧـﺎة ،وﺧــﻼل اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﻣﻣﻟــﻮﻜﻲ
ٔاﻻول ،ﻘﻟـﺪ ﻋــﺪد ﻘﻟﻴـﻞ ﻤــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس إﻤـﺮة رﻜــﺐ اﻠﻣﺤﻣـﻞ ٔاوﻠﻬــﻢ ٔاﻻﻤﻴــﺮ
اﻠﻣﺟﺎﻫـﺪ ٓا ﻧـ ﺑــﻦ اﻠﻣﻟــﻚ اﻠﻌــﺎدل ﻜـﺘﺒﻐــﺎ ﻋــﺎم  ٩ﻫ ـ ١٢٩م وﻘﻴــﻞ ﻓــﻲ
ٔ
إﻤﺮﺗ ــﻪ ﻠﻟﺤـ ـﺞ ٔاﻧ ــﻪ ٔاﻏـ ــﺪق اﻠﻌﻄﺎﻳـ ــﺎ ٔﻻﻫ ــﻞ ﻤﻛ ــﺔ ﻓـ ــﺎﻋﻄﻰ اﻠﺷـ ــﺮﻳﻒ ٔاﺑ ــﻮ ﻧﻣ ــﻲ
ﺻـ ــﺎﺣﺐ ﻤﻛ ــﺔ ﻋﺷ ــﺮﻳﻦ ٔاﻠـ ــﻒ درﻫـ ــﻢٔ ،واﻧﻌـ ــﻢ ﻋﻟـ ــﻰ ٔاوﻻدﻩ ﺑﻌﺷـ ــﺮة ٓا ﻻ،
وﻃـﻮال ﻃﺮﻳـﻖ اﻠﺤــﺞ ﻜـﺎن ﻳﻗــﻴﻢ اﻠﻣﻮاﺋـﺪ ٔ
واﻻﺴـﻣﻄﺔ ﻠﺮﻜــﺐ اﻠﺤﺟـﻴﺞ وﺗﻮزﻳــﻊ
ٔ
اﻠﺤﻟ ــﻮى واﻠﺳ ــﻛﺮ ،وﺧﻟ ــﻊ اﻠﻌﻄﺎﻳ ــﺎ ﻋﻟ ــﻰ ﻜ ــﻞ اﻻﻤـ ـﺮاء واﻠﻣﻣﺎﻠﻴ ــﻚ واﻠﺟﻨ ــﺪ
وﺴﺎﺋﺮ ﻤﻦ ﺻﺤﺒﻪ ﻓﻲ رﺣﻟﺘﻪ.
ٓ
ٔ
وﻤﻦ اﻠﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻠﺬﻜﺮ ٔان إﻤﺮة اﻻﻤﻴﺮ اﻧ ﻜﺎﻧﺖ ﻓـﻲ ﻋﻬـﺪ واﻠـﺪﻩ اﻠﻌـﺎدل
زﻳـﻦ اﻠــﺪﻳﻦ ﻜـﺘﺒﻐــﺎٔ .اﻻﻤﻴــﺮ ﺴـﻴﻒ اﻠــﺪﻳﻦ ٔاﺑــﻮ ﺑﻛــﺮ ﺑـﻦ ﺴــﻨﻗﺮ اﻠــﺬي وﻠــﻲ إﻤــﺮة
ﻫ ـ  ١م وﻘـﺪ ﻘﻟــﺪوا إﻤــﺮة
اﻠﺤـﺎج ﺑﻌــﺪ وﻓـﺎة ﺧﺎﻠــﻪ ٔاﻻﻤﻴـﺮ ﺑﻬــﺎدر ﻋـﺎم

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ٔ
ﺣﻈﻴــﺖ ﻤﺼ ــﺮ ﻓــﻲ ﻋﺼــﺮ ﺴــﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ﺑﺎﻫﻣﻴــﺔ دﻳﻨﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ،
وﻧﺷــﺎط ﻋﻟﻣــﻲ ﻜﺒﻴــﺮ ﻓﻗــﺪ ﻘﺼــﺪﻫﺎ اﻠﻌﻟﻣــﺎء واﻠﻄــﻼب ﻤــﻦ ﻤﺨﺘﻟــﻒ اﻠﺒﻟــﺪان
اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻤــﻦ اﻠﻣﺤــﻴﻂ ٔاﻻﻃﻟﺳــﻲ ﺣﺘــﻰ ﺑــﻼد اﻠﻬﻨــﺪ واﻠﺼــﻴﻦ ،وﻘــﺪ ﺴــﺎﻋﺪ
وﺠ ــﻮد اﻠﺨﻼﻓ ــﺔ اﻠﻌﺒﺎﺴـ ــﻴﺔ وإﺣﻴﺎﺋﻬ ــﺎ ﻤـ ــﺮة ٔاﺧ ــﺮى ﻓ ــﻲ اﻠﻗ ــﺎﻫﺮة ﻋﻟ ــﻰ إذﻜ ــﺎء
ٔاﻻﻫﻣﻴــﺔ اﻠﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻠﻣﺼــﺮ ﻓــﻲ ذﻠــﻚ اﻠﻮﻘــﺖ ،وﻜــﺬﻠﻚ ٔاﺻــﺒﺤﺖ ﺑﺎﻋﺜــﺎ ٔاﺴﺎﺴــﻴﺎ
ﻠﺘﺪﻓﻖ اﻠﻌﻟﻣﺎء ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻤﻦ ﻜﻞ ﺣﺪب وﺻﻮب
وﻤــﻦ ٔاﻻﺴــﺒﺎب اﻠﻬﺎﻤ ــﺔ اﻠﺘــﻲ ﺴــﺎﻋﺪت ﻋﻟ ــﻰ اﻠﻨﺷــﺎط اﻠــﺪﻳﻨﻲ واﻠﻨﻬﻀ ــﺔ
اﻠﻌﻟﻣﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺼ ــﺮ رﻋﺎﻳــﺔ اﻠﺳــﻼﻃﻴﻦ ٔ
واﻻﻤ ـﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ﻠﻟﻔﻗﻬ ــﺎء واﻠﻌﻟﻣــﺎء
وﺗﺒﺟــﻴﻟﻬﻢ واﺣﺘـ ـﺮاﻤﻬﻢ ،ﻓﻛ ــﺎﻧﻮا ﻳﺤﺮﺻ ــﻮن ﻋﻟ ــﻰ ﻤﺟﺎﻠﺳ ــﺘﻬﻢ ،وﻤ ــﻨﻬﻢ ﻤ ــﻦ
ﻜـ ــﺎن ﻳﻣﻴـ ــﻞ إﻠـ ــﻰ اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ ٔواﻫﻟـ ــﻪ وﻳﻌﺘﺒـ ــﺮ ٔان ﺴـ ــﻣﺎع اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ ﻤـ ــﻦ ٔاﻋﻈـ ــﻢ
اﻠﺘﺟـﺎرب .وﻤــﻨﻬﻢ ﻤـﻦ ﻜــﺎن ﻳﺤــﺮص ﻋﻟـﻰ ﻋﻗــﺪ ﻤﺟــﺎﻠﺲ ﻜـﻞ ٔاﺴــﺒﻮع ﻳﺘــﺪارس
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ اﻠﻌﻟﻣﺎء واﻠﻔﻗﻬﺎء ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻟﻒ اﻠﻣﺳﺎﺋﻞ اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ واﻠﺪﻳﻨﻴﺔ.
ٔ
وﻤــﻦ اﻠﺟــﺪﻳﺮ ﺑﺎﻠــﺬﻜﺮ ٔان ﻜـﺜﻴ ـ ًﺮا ﻤــﻦ ٔاﻻﻤ ـﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ٔواﺑﻨــﺎﺋﻬﻢ )اوﻻد
اﻠﻨــﺎس( ﻘــﺪ اﺸــﺘﻐﻟﻮا ﺑ ــﺎﻠﻌﻟﻢ وﻤﺪارﺴــﺘﻪ واﻹﻘﺒــﺎل ﻋﻟﻴــﻪ ،وﺑ ــﺮع اﻠﻛـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ
ٔاوﻻد اﻠﻨ ــﺎس ﻓــﻲ ﻤﺨﺘﻟــﻒ ﻓﻨــﻮن اﻠﻌﻟــﻢ ٔ
واﻻدب واﻠﻌﻟــﻢ اﻠﺷ ــﺮﻋﻲ ،وﺠﻟــﺲ
اﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻤ ــﻨﻬﻢ ﻠﺘﻌﻟــﻴﻢ اﻠﻄ ــﻼب واﻠﺘــﺪرﻳﺲ ﻓ ــﻲ ﻤــﺪارس اﻠﻗ ــﺎﻫﺮة اﻠﻣﺨﺘﻟﻔ ــﺔ
وﺑﺮﻋـﻮا ٔاﻳﻀـ ًـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺟــﺎﻻت اﻠﻌﻟــﻮم اﻠﺷـﺮﻋﻴﺔ واﻠﻌﻟﻣﻴــﺔ ﻤﺜـﻞ اﻠﻔﻗــﻪ واﻠﺤــﺪﻳﺚ
واﻠﻟﻐﺔ واﻠﺘﺎرﻳﺦ.
ٔ
ٔ
ٔ
ﻫــﺬا وﺑــﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤــﻦ ان اﻻﻤ ـﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ﻠﻴﺳــﻮا ﻤﺼ ــﺮﻳﻴﻦ ﻓــﻲ اﻻﺻ ــﻞ
وﻠﻐـ ــﺘﻬﻢ ٔاﻻﺻ ـ ــﻟﻴﺔ ﻠﻴﺳـ ــﺖ اﻠﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ ،إﻻ ٔان ﺗﻮاﺠـ ــﺪﻫﻢ ﻓ ـ ــﻲ ﻤﺼـ ــﺮ وﺑـ ــﻼد
اﻹﺴــﻼم وإﺴــﻼﻤﻬﻢ اﻠﻣﺒﻛــﺮ وﻤﻨــﺬ ٔان ﻜــﺎﻧﻮا ٔارﻘــﺎء ﻓــﻲ اﻠﻄﺒــﺎق ﻘــﺪ ﺠﻌﻟﻬ ــﻢ
ﺣﺮﻳﺼـﻴﻦ ﻜـﻞ اﻠﺤـﺮص ﻋﻟــﻰ اﻠﺘﺮﺑﻴـﺔ اﻠﺼـﺤﻴﺤﺔ ٔﻻﺑﻨــﺎﺋﻬﻢ ﺣﺘـﻰ ﻏـﺪا ٔاﺑﻨــﺎؤﻫﻢ
ﻳﻛﻮﻧﻮن ﻓﺌﺔ ٔاﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻦ ﻓﯫت اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼـﺮي ﺗﺘﺳـﻢ ﺑﺳـﻣﺎت إﺴـﻼﻤﻴﺔ
ٔاﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻠـﺪﻳﻦ واﻠﻟﻐـﺔ واﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻠﻣﺷـﺘﺮك ﻤـﻊ ﺑﻗﻴـﺔ ﻃﺒﻗـﺎت اﻠﻣﺟﺘﻣــﻊ،
ٔواﺧـﺬ ﻫـﺆﻻء ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس ﻳﺘﺟـﺎوﺑﻮن ﻤـﻊ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﻌﻄﻴـﺎت اﻠﻣﺟﺘﻣـﻊ اﻠﻣﺼــﺮي
وﻘ ـ ــﺪ ﺣـ ـ ــﺮص ٓاﺑـ ـ ــﺎؤﻫﻢ ﻋﻟـ ـ ــﻰ ٔان ﻳﻛـﺘﺳ ـ ــﺐ ٔاﺑﻨ ـ ــﺎؤﻫﻢ اﻠﺳـ ـ ــﻣﺖ اﻹﺴ ـ ــﻼﻤﻲ
ٔ
اﻠﺼـ ــﺤﻴﺢٔ ،واﻫـ ــﻢ اﻠﻣﻈـ ــﺎﻫﺮ اﻠﺪاﻠـ ــﺔ ﻋﻟـ ــﻰ ذﻠـ ــﻚ ﺗﺳـ ــﻣﻴﺔ ٔاﺑﻨـ ــﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﺴ ـ ــﻣﺎء
إﺴــﻼﻤﻴﺔ ،ﻓﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻤﺪارﺴــﺔ ﻤﺼــﺎدر اﻠﺘ ـﺮاﺠﻢ واﻠﺤﻮﻠﻴ ــﺎت ﻠــﻢ ﻧﺟ ــﺪ إﻻ
ٔ
اﻠﻗﻟﻴــﻞ اﻠﻨــﺎدر ﻤــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس اﻠــﺬﻳﻦ ﺗﺳــﻣﻮا ﺑﺎﺴــﻣﺎء ﺗﺮﻜﻴــﺔ ٔاو ﺠﺎرﻜﺳــﻴﺔ،
وﺠﻣﻟ ــﺔ ﻤ ــﻦ ﺠ ــﺎء ﺑ ــﻴﻦ ﻃﻴ ــﺎت ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻣﺼ ــﺎدر ﻤ ــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨ ــﺎس ﻳﺤﻣﻟـ ــﻮن
ٔاﺴــﻣﺎء إﺴــﻼﻤﻴﺔ ،واﻠﺷــﺎﻫﺪ ﻋﻟــﻰ ذﻠــﻚ ﻫــﻮ ٔاﺴــﻣﺎء اﻠﺳــﻼﻃﻴﻦ اﻠــﺬﻳﻦ ﻘﻟــﺪوا
اﻠﺳــﻟﻄﻨﺔ ٔاﻤﺜ ــﺎل اﻠﻨﺎﺻــﺮ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻘــﻼوون وﻜﺎﻓــﺔ ٔاﺑﻨﺎﺋــﻪ ٔواﺣﻔــﺎدﻩ اﻠــﺬﻳﻦ
ﻘﻟﺪوا اﻠﺳﻟﻄﻨﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻤﻦ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ.
وﻠﻌﻟﻨــﺎ ﻫﻨــﺎ ﻻﺑــﺪ ٔان ﻧــﺪﺣﺾ ﻤــﺎ ﺠــﺎء ﻋﻨــﺪ ﺑﻌــﺾ اﻠﻣــﺆرﺧﻴﻦ اﻠﻐــﺮﺑﻴﻴﻦ
ﻤـﻦ ٔان اﻠﺳـﻼﻃﻴﻦ ٔ
واﻻﻤـﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـﻚ ﻠــﻢ ﻳﺮﻋـﻮا ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس اﻠـﺬﻳﻦ ﺗﺳــﻣﻮا
ٔﺑﺎﺴﻣﺎء إﺴﻼﻤﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ٔاﺴﻣﺎء اﻠﺼﺤﺎﺑﺔ ٔ
واﻻﻧﺒﻴـﺎء وﻫـﺬا ﻤﻣـﺎ ﻳﺜﻴـﺮ اﻠﺪﻫﺷـﺔ
ٔﻻن ﻫــﺆﻻء ﻠ ــﻢ ﻳــﺪرﻜﻮا ٔان ٔاﺴ ــﻣﺎء ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس  -ﻏ ــﺎﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﺗﻗﺮﻳﺒ ـ ًـﺎ  -ﻻ ﺗﺨ ــﺮج
ﻋــﻦ ﻜﻮﻧﻬ ــﺎ إﻤــﺎ ٔاﺴ ــﻣﺎء ﺻــﺤﺎﺑﺔ ٔاو ٔاﻧﺒﻴ ــﺎء ،وﻫــﺆﻻء ﻘ ــﺪ وﺻــﻟﻮا إﻠ ــﻰ ﻤﺮاﺗ ــﺐ
ﺴـﺎﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴـﺔ ﻻ ﻜﻣــﺎ ﻳﺷــﻴﺮ ﻫـﺆﻻء إﻠــﻰ ٔان ﺑﻌــﺾ اﻠﺳــﻼﻃﻴﻦ
رﻓﻀـﻮا اﻠﻨﻔﻗــﺔ ﻋﻟــﻰ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس اﻠــﺬﻳﻦ ﻳﺤﻣﻟــﻮن ٔاﺴــﻣﺎء إﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣــﻴﻦ
ٔان ٔاوﻻد اﻠﻨـ ــﺎس ﻜـ ــﺎﻧﻮا ﻤـ ــﻦ ٔاﻫـ ــﻢ اﻠﻔـ ــﯫت اﻠﺘ ــﻲ ﺗﺷـ ــﻛﻞ ﻃﺒﻗ ــﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـ ــﻚ
وﻳﺤﻣﻟﻮن ٔاﺴﻣﺎء إﺴﻼﻤﻴﺔ.
وإن ﻜ ــﺎن ﻃـ ــﺎﻓﻮر ﻘـ ــﺪ ٔاﻃﻟ ــﻖ ﻋﻟـ ــﻰ ٔاوﻻد اﻠﻨـ ــﺎس "ﺑﻣﻛـﺜـ ــﺮي ﺸـ ــﺮع
ﻤﺤﻣ ــﺪ" ﺻـ ــﻟﻰ ﷲ ﻋﻟﻴ ــﻪ وﺴـ ــﻟﻢ ،وﻜﻣ ــﺎ ﻳﻗ ــﻮل ٔان ٔاوﻻد اﻠﻣﻣﺎﻠﻴ ــﻚ اﻠ ــﺬﻳﻦ
ﻳﻮﻠ ــﺪون ٔاﺣـ ـﺮا ًرا ﻓﻴﺼـ ــﺒﺤﻮا ﻤﺳ ــﻟﻣﻴﻦ ٔاﺣـ ـﺮا ًرا ﻜـ ــﻞ ذﻠ ــﻚ ﺑﻐﻴـ ــﺔ زﻳ ــﺎدة ﻋ ــﺪد
اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ،وﻠﻌﻟﻨــﺎ ﻧــﺪرك ٔان ﻃــﺎﻓﻮ ًرا ﻧﻈ ــﺮ إﻠــﻰ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس ﻧﻈ ــﺮة ﺿ ــﻴﻗﺔ

ﺠـ ًـﺪا ،وﺧﺎﺻــﺔ ٔاﻧــﻪ ﻘــﺪ ﻠ ـ ّـﻣﺢ إﻠــﻰ ٔان ٓاﺑ ــﺎءﻫﻢ ﻘــﺪ ﺠﻟــﺐ ﺑﻌﻀــﻬﻢ ﻤــﻦ اﻠﺒﺤ ــﺮ
ٔاﻻﺴــﻮد وﻤــﻦ ﺠﻣﻴــﻊ ٔاﻻﻤــﺎﻜﻦ اﻠﺘــﻲ ﻳﺒــﻴﻌﻬﻢ ﻓﻴﻬــﺎ اﻠﻣﺳــﻴﺤﻴﻮن ﻓﻬــﻮ ﻳ ــﺮى ٔان
ﺑﻌـ ــﺾ ﻫ ــﺆﻻء ﺑﻴـ ــﻊ ﻤـ ــﻦ ﻘﺒـ ــﻞ اﻠﻣﺳـ ــﻴﺤﻴﻦ –ورﺑﻣ ــﺎ ﻇ ــﻦ ٔاﻧ ــﻪ ﻜـ ــﺎن ٔاﻻوﻠ ــﻰ
ﻠﻟﻣﺳـﻴﺤﻴﻴﻦ اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـﻨﻬﻢ  -وﻧﺳـﻲ ٔاو ﺗﻨﺎﺴـﻰ ٔان ﻫـﺆﻻء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـﻚ ﺠـﺎءوا
إﻠـ ــﻰ ﻤﺼ ــﺮ ﺻ ــﻐﺎ ًرا وﺗﺮﺑـ ــﻮا ﺗﺮﺑﻴ ــﺔ إﺴ ــﻼﻤﻴﺔ ﺻـ ــﺤﻴﺤﺔ ،وﻋﺎﺸ ــﻮا ﻓ ــﻲ ﻘﻟـ ــﺐ
اﻠﻣﺟﺘﻣـﻊ اﻠﻣﺼــﺮي ،وﺗﺰاوﺠـﻮا ٔواﻧﺟﺒــﻮا ٔاوﻻدﻫــﻢ وﻫـﻢ ﻤﺳــﻟﻣﻮن ،وﺑــﺎﻠﻨﻈﺮ
إﻠـﻰ ﻧﺳـﺒﺘﻬﻢ ﻓـﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣـﻊ اﻠﻣﺼـﺮي ﺑــﻞ واﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺑﻮﺠـﻪ ﻋـﺎم ﻧـﺮى ٔاﻧﻬــﻢ ﻻ
ﻳﺷــﻛﻟﻮن ﻧﺳــﺒﺔ ﻋﺎﻠﻴــﺔ ،ﺑــﻞ اﻠﻌﻛــﺲ ﻓــﻼ ﺴــﺒﻴﻞ ٔﻻن ﻳﻛﻮﻧــﻮا ﻤﻛـﺜــﺮي ﺸ ــﺮع
ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﻜﻣـ ــﺎ زﻋـ ــﻢ ،وإﻻ ﻜـ ــﺎن ٔاﻻﺗ ـ ـﺮاك واﻠﺟﺮاﻜﺳ ــﺔ ﻓ ــﻲ وﺴـ ــﻂ ٓاﺴـ ــﻴﺎ وﻓـ ــﻲ
ٔاﻻﻧﺎﺿـﻮل ٔاﻳﻀـﺎ ﻤـﻦ ﻤﻛـﺜــﺮي ﺸـﺮع ﻤﺤﻣـﺪ ،ﺑــﻞ ﻫـﺆﻻء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـﻚ ٔواوﻻدﻫــﻢ
ٔاﺻﺒﺤﻮا ﻤﺳﻟﻣﻴﻦ وﻜﻣﺎ ﺴﻨﺮى ً
ﺠﺰءا ﻻ ﻳﺘﺟ ٔﺰا ﻤﻦ اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼﺮي.
ٔ
ٔ
وإذا ٔاﻤﻌﻨــﺎ اﻠﻨﻈ ــﺮ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ دوﻠــﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ﻠﻮﺠــﺪﻧﺎ ان اوﻻد اﻠﻨــﺎس
ﻘــﺪ ﺴــﺎﻫﻣﻮا ﺑﺷــﻛﻞ واﺿــﺢ ﻓــﻲ ﻤﺳــﻴﺮة اﻠﺤﻴــﺎة اﻠﺪﻳﻨﻴــﺔ واﻠﻌﻟﻣﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺼ ــﺮ
ﺧﻼل اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ ﻤﻨﺬ ﻧﻌﻮﻤﺔ ٔاﻇﻔـﺎرﻫﻢ وﺗﻟﻗـﻴﻬﻢ اﻠﻌﻟـﻢ ﻓـﻲ اﻠﻛـﺘﺎﺗﻴـﺐ
واﻠﻣــﺪارس ،إﻠــﻰ ٔان ﺣﻣ ــﻞ اﻠﻛـﺜﻴــﺮ ﻤــﻨﻬﻢ ﻤﺷــﻌﻞ اﻠﻌﻟــﻢ وﻘــﺎﻤﻮا ﺑﺎﻠﺘــﺪرﻳﺲ
ﻜﻣـﺎ ٔاﺸ ـﺮﻧﺎ ﻓـﻲ ﻤــﺪارس اﻠﻗـﺎﻫﺮةٔ ،
واﻻﻤﺜﻟــﺔ ﻋﻟـﻰ ذﻠــﻚ ﻜـﺜﻴـﺮة ﻧﺤــﺎول ﺗﺳــﻟﻴﻂ
اﻠﻀــﻮء ﻋﻟﻴﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻠﺼــﻔﺤﺎت اﻠﺘﺎﻠﻴــﺔ ﻠﻨــﺮى دور ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس ﻓــﻲ اﻠﺤﻴــﺎة
اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ واﻠﻌﻟﻣﻴﺔ وﻤﺷﺎرﻜـﺘﻬﻢ ﻠﺒﻗﻴﺔ ﻃﺒﻗﺎت اﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼﺮي اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ
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٩١

اﻟﻤﻠﻒ

ﺧﺮﻭﺝ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﺩﺍء ﺍﳊﺞ.

ﺣﺮص ٔاوﻻد اﻠﻨﺎس ﻋﻟﻰ اﻠﺨﺮوج ٔﻻداء ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻠﺤﺞ ،وإن ﻜﺎﻧـﺖ ﻫـﺬﻩ
اﻠﻔﺮﻳﻀـ ــﺔ واﺠﺒـ ــﺔ ٔاﻻداء ﻋﻟـ ــﻰ ﻜـ ــﻞ ﻤـ ــﻦ ﺗـ ــﻮﻓﺮت ﻓﻴ ــﻪ ﺸـ ــﺮوﻃﻬﺎ ﻤـ ــﻦ ﻜﺎﻓـ ــﺔ
اﻠﻣﺳــﻟﻣﻴﻦ ،إﻻ ٔاﻧﻨــﺎ ﻧــﻮد ﺴ ــﻮق ﻃ ــﺮ ﻤــﻦ ٔاﺧﺒــﺎر ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس وﺧ ــﺮوﺠﻬﻢ
إﻠﻰ اﻠﺤﺞ ورﻏﺒﺘﻬﻢ اﻠﻣﻟﺤﺔ ٔ
واﻻ ﻜﻴﺪة ﻓﻲ ٔاداء اﻠﻔﺮﻳﻀـﺔ ،وإن ﻜـﺎن ﻫـﺬا ﻧـﺎﺗﺞ
ﻋـﻦ ﺸــف ﻓ ﻧﻣــﺎ ﻧــﺘﺞ ﻋــﻦ ﻜــﻮﻧﻬﻢ ﺑﺎﻠﻔﻌـﻞ وﻠــﺪوا ﻤﺳــﻟﻣﻴﻦ ٔاﺣ ـﺮا ًرا ﻤــﻦ ٓﺑاــﺎﺋﻬﻢ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ وﺗﺮﺑﻮا ﻋﻟﻰ ﺣﺐ اﻹﺴﻼم وﻓﺮوﺿـﻪ وواﺠﺒﺎﺗـﻪ ،وﻠﺳـﻨﺎ ﻫﻨـﺎ ﺑﺼـﺪد
ﺣﺼــﺮ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس اﻠــﺬﻳﻦ ﺧﺮﺠــﻮا ﻠﻟﺤــﺞ ﻤــﻊ رﻜــﺐ اﻠﻣﺤﻣــﻞ وﻻ ﻤــﻦ ﻘﺒﻴ ــﻞ
إﺠﺮاء إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋـﻨﻬﻢ ،وﻻ ﻳﻣﻛـﻦ ﻠﻨـﺎ إﺠـﺮاء ﻤﺜـﻞ ﻫـﺬا اﻠﺤﺼـﺮ واﻹﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ
ٔﻻﻧﻨــﺎ ﻠ ــﻢ ﻧﺟ ــﺪ ﻓــﻲ ﻃﻴ ــﺎت اﻠﻣﺼ ــﺎدر إﻻ ذﻜ ــﺮ ﻤــﻦ اﺸ ــﺘﻬﺮ ﻤ ــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨ ــﺎس
وﺴﻄﺮت ٔاﺧﺒﺎرﻫﻢ ﻓﻲ اﻠﻣﺼـﺎدر ،وﻠﻌﻟﻨـﺎ ﻧﻀـﺮب ﺑـﺬﻜﺮﻫﻢ ﻤﺜـﺎﻻ ﻋﻟـﻰ ﻤﺮاﻋـﺎة
ٔ
ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس واﻫﺘﻣــﺎﻤﻬﻢ ﺑــﺎداء اﻠﺤــﺞ واﻠﺨــﺮوج ﻓــﻲ رﻜــﺐ اﻠﺤﺟــﻴﺞ ،ورﺑﻣــﺎ
ﻤﺟــﺎورة ﺑﻌﻀــﻬﻢ ﻓ ــﻲ ﺑــﻼد اﻠﺤﺟ ــﺎز ﻋــﺪة ﺴ ــﻨﻴﻦ وذﻠــﻚ ﺣﺮﺻ ـ ًـﺎ ﻤــﻨﻬﻢ ﻋﻟ ــﻰ
اﻠﺘﻗـﺮب  ٧ﺴــﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌـﺎﻠﻰ واﻠﻌﺒــﺎدة وﻃﻟـﺐ اﻠﻌﻟــﻢ ،وﻠـﻢ ﻳﻛــﻦ ﻫـﺬا ﻘﺼ ـ ًﺮا
ﻋﻟــﻰ اﻠﺮﺠــﺎل ﻤــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس دون اﻠﻨﺳــﺎء ،ﻓﻗــﺪ ﺸــﺎرﻜﺖ اﻠﺨﻮﻧــﺪات ﻤــﻦ
ﺑﻨـﺎت ٔاﻻﻤـﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـﻚ ﻓـﻲ اﻠﺤـﺞ واﻠﻣﺟـﺎور ة وﻜـﺎن ﻠﻬـﻦ ﺗﻮاﺠـﺪ ﻤﻟﺤـﻮ ٨ﻓـﻲ
ﻫـﺬﻩ اﻠـﺮﺣﻼت اﻠﺘـﻲ ﺗﺷــﺪ اﻠﺮﺣـﺎل ﻓﻴﻬـﺎ إﻠــﻰ ٔاﻻﻤـﺎﻜﻦ اﻠﻣﻗﺪﺴـﺔ ﻓــﻲ ٔا ر ٣ﷲ
اﻠﻣﺒﺎرﻜــﺔ ﺑــﻼد اﻠﺤﺟــﺎز ،وﻫــﺬا ﺑــﻪ دﻻ ﻠــﺔ واﺿــﺤﺔ ﻋﻟــﻰ ارﺗﺒــﺎط ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس
ﺑﺤﻴﺎة دﻳﻨﻴﺔ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻤﻦ ﺻﻣﻴﻢ إﺴﻼﻤﻬﻢ اﻠﺤﻨﻴﻒ.
وﻤـﻦ ﺠﻣﻟـﺔ ٔاﻻﻤﺜﻟـﺔ ﻋﻟــﻰ ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس ﻤـﻦ اﻠﺮﺠــﺎل اﻠـﺬﻳﻦ ﺣﺮﺻـﻮا ﻋﻟــﻰ
ﺣ ــﺞ ﺑﻴــﺖ ﷲ اﻠﺤ ـﺮام ٔاﻻﻤﻴ ــﺮ ٔاﺣﻣــﺪ ﺑــﻦ ﺑﻛـﺘﻣــﺮ اﻠﺳ ــﺎﻘﻲ واﻠــﺬي ﺧ ــﺮج ﻓ ــﻲ
ﺻــﺤﺒﺔ اﻠﺳــﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻــﺮ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻘــﻼوون ﻋــﺎم ﻫ ـ ١ ٢م ،وﻘــﺪ
ﺗــﻮﻓﻲ ﻓــﻲ ٔا ﻨــﺎء ﻋﻮدﺗــﻪ ﻤــﻦ اﻠﺤــﺞ ﻓــﻲ ﺸــﻬﺮ ﷲ اﻠﻣﺤ ــﺮم وﻤــﻦ ٔاﺸــﻬﺮ ٔاﻤ ـﺮاء
اﻠﻌﺼ ــﺮ اﻠﻣﻣﻟـ ــﻮﻜﻲ ٔاﻻ ول اﻠ ــﺬي ﻃ ـ ـ ﺛﺮ اﻠـ ــﺪﻧﻴﺎ ﺧﻟـ ــﻒ ﻇﻬـ ــﺮﻩ وﺗـ ــﺮك اﻹﻤـ ــﺮة
واﻠﻨﻴﺎﺑــﺔ ﺑﻌــﺪ ٔان وﺻــﻞ إﻠــﻰ ٔارﻘــﻰ اﻠﻣﻨﺎﺻــﺐ ﻓــﻲ اﻠﺪوﻠــﺔٔ ،اﻻﻤﻴــﺮ ٔاﺣﻣــﺪ ﺑــﻦ
ٓال ﻤﻟــﻚ اﻠﺟﻮﻜﻨ ــﺪار ،ﺣﻴــﺚ ﻋ ــﺎ  /زاﻫ ـ ًـﺪا "وﺣــﺞ ﻜـﺜﻴـ ـ ًﺮا وﺠــﺎور" ﻓ ــﻲ ﻤﻛ ــﺔ
اﻠﻣﻛﺮﻤﺔ ﻢ ﻋﺎد إﻠﻰ ﻤﺼﺮ وﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم  ٩ﻫـ ١ ٩٠م.
ٔ
وﻓــﻲ دوﻠــﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ اﻠﺟﺮاﻜﺳــﺔ ﻜــﺎن ﺧــﺮوج اﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻤــﻦ اوﻻد اﻠﻨــﺎس
ﻓــﻲ رﻜــﺐ اﻠﺤــﺞ اﻠﻣﺼ ــﺮي وﻠﻌــﻞ ٔاﺸــﻬﺮ ﻤــﻦ ﺧ ــﺮج ﻤــﻨﻬﻢ ﻫــﻮ اﻠﻣﻗــﺮ اﻠﺷــﻬﺎﺑﻲ
ٔاﺣﻣـﺪ ﺑــﻦ إﻳﻨـﺎل ﻓــﻲ ﻋـﺎم  ١ﻫ ـ ١ ٦م ﻋﻨـﺪﻤﺎ ﻘﻟــﺪ إﻤـﺮة اﻠﺤــﺞ وﺻــﺤﺐ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

اﻠﺤﺎج اﻠﻣﺼﺮي ﻤﺮات ﻋﺪﻳﺪة وﻤﻨﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٩١ﻫـ ١م ،وﻜـﺎن ﻫـﺬا
ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﻳﺳــﺘﻄﻴﻊ ﻤﻌﺎﻤﻟــﺔ اﻠﻌﺮﺑ ــﺎن ﻓ ــﻲ ﻃﺮﻳــﻖ اﻠﺤ ــﺞ وﺴﻴﺎﺴــﺘﻬﻢ ﺑﺎﻠﺘﺮﻫﻴــﺐ
ﺗــﺎرة واﻹﺣﺳ ــﺎن ﺗــﺎرة ٔاﺧ ــﺮى ،ﺣﺘ ــﻰ اﺴــﺘﻄﺎع اﻠﺳــﻴﻄﺮة ﻋﻟــﻰ ﻃﺮﻳــﻖ اﻠﺤ ــﺞ
ﻃﻮال ﻓﺘﺮات إﻤﺮﺗﻪ ﻋﻟﻰ رﻜﺐ اﻠﺤﺟﻴﺞ.
ي
وﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  ٠ﻫـ ـ ١م ﻜ ــﺎن رﻜ ــﺐ اﻠﺤ ــﺞ اﻠﻣﺼ ــﺮ ﻼ ــﺔ رﻜـ ــﻮب
وﻇــﻦ اﻠﻨــﺎس ﻓــﻲ اﻠﺒﺪاﻳــﺔ وﻋﻨــﺪ اﻠﻣﻨ ــﺎداة ﻋﻟــﻰ رﻜــﺐ اﻠﺤــﺞ ٔان اﻠﺤــﺎج ﻘﻟﻴ ــﻞ
وﻠﻛــﻦ اﺠﺘﻣــﻊ ﻓــﻲ ﺑﺮﻜــﺔ اﻠﺟــﺐ )اﻠﺤــﺎج( ﺧﻼﺋــﻖ ﻜـﺜﻴ ــﺮة ﻓﺟــﺎء اﻠﺮﻜــﺐ ﻋﻟــﻰ
ٔ
ﻼ ـ ــﺔ رﻜ ــﻮب ﺗـ ــﺎﻤﺮ ﻋﻟـ ــﻰ ٔاﻻول ﻧﺎﺻـ ــﺮ اﻠ ــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑـ ــﻦ ٔاﻻﻤﻴـ ــﺮ ٔارﻜﻣـ ــﺎس
اﻠـ ــﺪوادار ،وﻜـ ــﺎن ٔاﻤﻴـ ــﺮ اﻠﺤـ ــﺞ اﻻﻤﻴـ ــﺮ ﻏـ ــﺮس اﻠـ ــﺪﻳﻦ ﺧﻟﻴـ ــﻞ ﺑـ ــﻦ ﺸ ـ ــﺎﻫﻴﻦ
)اﻠﻣــﺆر ( ﻓﻗــﺪ ﺧﻟﻌــﺖ ﻋﻟﻴــﻪ اﻠــﻮزارة ﻤــﻊ إﻤ ــﺮة اﻠﺤ ــﺞ ﺑﻌــﺪ ﺧﻟﻌــﻪ ﻤــﻦ ﻧﻴﺎﺑ ــﺔ
وﻜﻞ ﻤﻦ ٔاﻤﻴﺮ اﻠﺤﺞ ٔواﻤﻴﺮ اﻠﺮﻜﺐ ٔاﻻول ﻤﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨﺎس.
اﻹﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ ،غ
ٔ
ث
ّ
وﻓـﻲ ﻋــﺎم ﻫـ ١م اﻤـ ِـﺮ اﻠﻣﻗـﺮ اﻠﺷــﻬﺎﺑﻲ اﺣﻣـﺪ ﺑــﻦ اﻠﻌﻴﻨـﻲ ﻋﻟــﻰ
إﻤــﺮة اﻠﺤ ــﺎج ٔ
واﻻﻤﻴ ــﺮ اﻠﺷ ــﺮﻓﻲ ﻳﺤــﻲ ﺑــﻦ ﻳﺷــﺒﻚ اﻠﻔﻗﻴــﻪ ٔاﻤﻴ ــﺮ اﻠﺮﻜــﺐ ٔاﻻول،
وﺻــﺤﺐ ﻫــﺬا اﻠﺮﻜ ــﺐ ﺠﻣﻟــﺔ ﻜـﺜﻴ ــﺮة ﻤــﻦ ٔاﻜ ــﺎﺑﺮ ٔاﻻﻤ ـﺮاء ٔ
واﻻﻋﻴ ــﺎن وﻓــﻲ ﻋ ــﺎم
 ٩ﻫـ ـ ١ ٩١م ﺗــﻮﻠﻰ ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑ ــﻦ ٔاﻻﻤﻴــﺮ ٔاﻳــﺘﻣﺺ واﻠــﺬي ﻳﻗــﺎل ﻠ ــﻪ
ُﺠ ُﻣـﻖ إﻤـﺮة اﻠﺤــﺎج وﻜـﺎن ﻳـﻮم ﺧﺮوﺠــﻪ "ﻳﻮﻤ ًـﺎ ﻤﺷ ً
ـﻬﻮدا ،وﺧــﺮج ٔاﻻﻤﻴـﺮ ﻧﺎﺻــﺮ
اﻠــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ٔاﻻﺗﺎﺑ ــﻚ ٔازﺑــﻚ ﻤــﻦ ﻃﻄــﺦ ﻋﻟ ــﻰ إﻤ ــﺮة اﻠﺮﻜــﺐ ٔاﻻول ﻋ ــﺎم
 ٩ﻫـ ـ ١ ٩٢م وﻜ ــﺎن ٔاﻤﻴ ــﺮ اﻠﺤ ــﺎج ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﻘﺎﻧﺼ ــﻮﻩ ﺧﻣﺳــﻣﺎﺋﺔ وﻓــﻲ ﻋ ــﺎم
 ٩٩ﻫـ ١ ٩م اﺴﺘﻗﺮ ٔاﻻﻤﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋـﻼء اﻠـﺪﻳﻦ ﻋﻟـﻲ ﺑـﻦ
ﺧـﺎص ﺑـﻚ ﻓــﻲ إﻤـﺮة اﻠﺮﻜــﺐ ٔاﻻول ﻓـﻲ ﻋﻬــﺪ ٔاﻻﺸـﺮ ﻘﺎﻳﺘﺒــﺎي ،وﻘﻟـﺪ ﻜــﺬﻠﻚ
إﻤﺮة اﻠﺮﻜﺐ ٔاﻻول ﻋﺎم ٩٠ﻫـ ١ ٩م.
وﺗــﻮﻠﻰ إﻤــﺮة اﻠﺮﻜــﺐ ٔاﻻول ﻤــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ ٔاﻻﺸــﺮ ﻘﺎﻧﺼــﻮﻩ
ٔ
اﻠﻐـﻮري اﻻﻤﻴــﺮ اﻠـﺮﻜﻦ ﻋﻣــﺮ ﺑــﻦ اﻠﻣﻟـﻚ اﻠﻣﻨﺼــﻮر ﻋﺜﻣــﺎن ﺑـﻦ اﻠﻈــﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣــﻖ
ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٢٠ﻫـ ١٦١م ﻋﻟﻰ ﺗﻀﺮر ﻤﻨﻪ ٔﻻﻧﻪ ﻜﺎن ﻓﻗﻴﺮا وﻻ ﻳﺘﺤﻣـﻞ ﺗﺒﻌـﺎت
اﻠﺮﻜــﺐ واﻠﻨﻔﻗ ــﺔ ﻋﻟﻴ ــﻪ ،ﻏﻴ ــﺮ ٔاﻧــﻪ ﻠ ــﻢ ﻳﻨﻈ ــﺮ إﻠ ــﻰ ﺣﺎﻠــﻪ وﻧﻔ ــﺬ ٔاﻤ ــﺮ اﻠﺳ ــﻟﻄﺎن
وﺧﺮج ﺑﺎﻠﺮﻜﺐٔ .واﺧﺮ ﻤﻦ ﻘﻟﺪ رﻜﺐ اﻠﺤـﺞ ٔاﻻول ﻓـﻲ اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴـﺔ ﻜـﺎن
ﻤﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨﺎس وﻫﻮ ٔاﻻﻤﻴﺮ اﻠﻣﻗﺮ اﻠﻌﻼء ﻋﻟﻲ اﺑﻦ اﻠﻣﻟﻚ اﻠﻣﺆﻳـﺪ ٔاﺣﻣـﺪ ﺑـﻦ
ٔاﻻﺸ ــﺮ إﻳﻨ ــﺎل اﻠﻌﻼﺋ ــﻲ وﻳﺒ ــﺪو ٔان ٔاﻻﺸ ــﺮ ﻘﺎﻧﺼ ــﻮﻩ اﻠﻐ ــﻮري ٔاراد إﺸـ ـﺮاك
ﻫﺆﻻء ) ٔاﻻﺴﻴﺎد( ﻓﻲ إﻤﺮة اﻠﺤﺞ ﻠ٤ﻧﻔﺎق ﻋﻟﻰ رﻜﺐ اﻠﺤـﺞ ﻤـﻦ ٔاﻤـﻮاﻠﻬﻢ ﻓﻨـﺮاﻩ
ﻳﻮﻠﻲ اﺑﻦ اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻋﺜﻣﺎن واﺑﻦ اﻠﻣﺆﻳﺪ ٔاﺣﻣﺪ ﺑﻦ إﻳﻨﺎل.
وﻜـﺎن ﻳﺨـﺮج ﻤـﻊ رﻜـﺐ اﻠﺤـﺞ ﺠﻣﻟـﺔ ﺑﺎﺸـﺎت وﻫـﺆﻻء ﻫـﻢ اﻠـﺬﻳﻦ ﻳﺳـﻮﻘﻮن
اﻠﻣﺤﻣﻞ وﻜﺎن ﻤﻨﻬﻢ ٔاﺑﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ ﻳﻮﺴـﻒ ﺑـﻦ ﺗﻐـﺮي ﻋـﺎم  ٩ﻫـ ١ ٦م
ﺑﺎﺸ ــﺎ ﻓ ــﻲ رﻜــﺐ اﻠﻣﺤﻣ ــﻞٔ ،اﻤــﺎ ٔاﻻﻤﻴ ــﺮ ﻋﻟــﻰ ﺑ ــﺎي ٔاﻻﺸ ــﺮﻓﻲ ﻓﻛ ــﺎن ﺑﺎﺸ ــﺎ ﻓ ــﻲ
اﻠﺮﻜـﺐ ٔاﻻول وﻘــﺪ ﺴـﺎق ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﻳﺤـﻲ ﺑــﻦ ﻳﺷـﺒﻚ اﻠﻣﺤﻣــﻞ ﻋـﺪة ﺴــﻨﻮات ﻤــﻊ
اﻠﺒﺎﺸـﺎت ،وﻓـﻲ ﻋـﺎم  ٦١ﻫـ ١م ﺧـﺮج اﻠﻨﺎﺻـﺮي ﻤﺤﻣـﺪ ﺑـﻦ اﻠﺳــﻟﻄﺎن
ﺠﻗﻣﻖ ﺑﺎ /اﻠﻣﻴﺳﺮة ﻓﻲ رﻜﺐ اﻠﺤﺞ .
ٔ
وﻳﻌــﺪ ﻳــﻮم اﻻﺣﺘﻔــﺎل ﺑــﺪوران اﻠﻣﺤﻣــﻞ ﻤــﻦ اﻻﻳــﺎم اﻠﻣﺷــﻬﻮرة ﻓــﻲ ﻤﺼ ــﺮ
وﻫـﻮ ﻤــﻦ ٔاﺠــﻞ اﻻﺣﺘﻔــﺎﻻت اﻠﺘــﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫـﺎ اﻠﻨــﺎس ﺑــﺎﻠﻣﺟﺘﻣﻊ ﻤــﻦ اﻠﻌــﺎم إﻠــﻰ
اﻠﻌ ــﺎم ،وﻘﺒــﻞ دوراﻧ ــﻪ ﺑﺜﻼ ــﺔ ٔاﻳ ــﺎم ﻳﻨ ــﺎدي ﺑﺘ ــﺰﻳﻴﻦ ﺸ ــﻮارع اﻠﻗــﺎﻫﺮة ٔوازﻘﺘﻬ ــﺎ
وﺣﻮاﻧﻴﺘﻬـ ــﺎ ﺣﺘـ ــﻰ اﻠﺒﻴـ ــﻮت ﻤـ ــﻦ اﻠـ ــﺪاﺧﻞ واﻠﺨـ ــﺎرج .وﻋـ ــﺎدة ﻳﻛـ ــﻮن دوران
اﻠﻣﺤﻣـﻞ ﻓــﻲ اﻠﺳـﻨﺔ ﻤ ـﺮﺗﻴﻦ ٔاﻻوﻠـﻰ ﻓــﻲ اﻠﻨﺼـﻒ اﻠﺜــﺎﻧﻲ ﻤـﻦ ﺸــﻬﺮ رﺠـﺐ ﻋﻟــﻰ
ٔان ﻳـ ــﺪار اﻠﻣﺤﻣ ــﻞ ﻳـ ــﻮم اﻹ ﻨـ ــﻴﻦ ٔاو اﻠﺨﻣـ ــﻴﺲ ﻓﻗـ ــﻂ ،ودوراﻧ ــﻪ اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ ﻓـ ــﻲ
اﻠﻨﺼــﻒ اﻠﺜ ــﺎﻧﻲ ﻤــﻦ ﺸــﻬﺮ ﺸــﻮال وﻳﺨــﺮج ﺑﻌــﺪﻫﺎ إﻠــﻰ ﺑﺮﻜــﺔ اﻠﺤ ــﺎج ،ﻓﻴﺮﻜــﺐ
اﻠﻗﻀـﺎة ٔاﻻرﺑﻌــﺔ ووﻜﻴــﻞ ﺑﻴــﺖ اﻠﻣــﺎل واﻠﻣﺤﺘﺳــﺐ وﻧــﺎﻇﺮ اﻠﻛﺳــﻮة ،وﻳﺮﻜــﺐ
ﻤﻌﻬــﻢ ٔاﻋــﻼم اﻠﻔﻗﻬــﺎء ٔواﻋﻴــﺎن اﻠﺮؤﺴــﺎء ٔوارﺑــﺎب اﻠﺪوﻠــﺔ وﻳﻗﺼ ــﺪون ﺠﻣﻴﻌ ـ ًـﺎ
ﺑﺎب اﻠﻗﻟﻌﺔ.

وﻠﻛﻲ ﻧﺮﺴﻢ ﺻﻮرة ٔاوﺿﺢ ﻠﻬﺬا اﻻﺣﺘﻔﺎل ﻧﺮﺻـﺪ ﻤﻮﻜـﺐ اﻠﺷـﻬﺎﺑﻲ ٔاﺣﻣـﺪ
اﺑــﻦ اﻠﺳــﻟﻄﺎن إﻳﻨــﺎل اﻠﻌﻼﺋــﻲ ﻋﻨــﺪﻤﺎ ﺧــﺮج ﻋﻟــﻰ إﻤــﺮة اﻠﺤــﺎج اﻠﻣﺼــﺮي ﻋــﺎم
 ١ﻫـ ـ ١ ٦م ﺣﻴــﺚ ﺧ ــﺮج ﻤــﻦ دارﻩ ﻋﻟــﻰ ُاﻠﻨ ُﺟ ــﺐ وﻫــﺬﻩ ﻜﺎﻧــﺖ ﻋ ــﺎدة
ٔاﻤ ـﺮاء اﻠﺤــﺞ ،ﺣﻴــﺚ ﺧ ــﺮج ﻤــﻦ اﻠﺼــﻟﻴﺒﺔ وﺸــﻖ اﻠﺮﻤﻴﻟــﺔ وﺑــﻴﻦ ﻳﺪﻳــﻪ ﻫﺟﺎﻧــﺔ
ـﺎﻻ ﻜﻮار اﻠ ــﺬﻫﺐ واﻠﻛﻨــﺎﺑﻴﺺ اﻠﻣﻐﻄ ــﺎة ﺑ ـ ٔ
اﻠﺳــﻟﻄﺎن ٔاﻤ ــﺮاء اﻠﻌ ــﺮب ﺑ ـ ٔ
ـﺎﻻﻃﻟﺲ
اﻻﺻـﻔﺮ ،ورﻜــﺐ ﻤﻌــﻪ ﺠﻣﺎﻋــﺔ ﻤــﻦ ٔاﻻﻤـﺮاء ،وﺴــﺎر اﺑــﻦ اﻠﺳــﻟﻄﺎن ﻓــﻲ ﻤﻮﻜﺒــﻪ
ﻤــﻦ ﺗﺤــﺖ اﻠﻗﻟﻌــﺔ إﻠــﻰ ﺠﻬــﺔ ﺧﻟــﻴﺞ اﻠﺰﻋﻔ ـﺮان .ﺧــﺎرج اﻠﻗــﺎﻫﺮة وﻇــﻞ ﻫﻨــﺎك
ﺣﺘـﻰ ﺻـﻼة اﻠﻌﺷـﺎء ـﻢ ﻋــﺎد إﻠـﻰ اﻠﺮﻤﻴﻟـﺔ ﻓـﻲ زﻳــﻪ اﻠﺒﻬـﻴﺞ إﻠـﻰ اﻠﻐﺎﻳـﺔ ،ﺻــﻮرة
رﺴــﻣﻬﺎ ﻠﻨــﺎ ٔاﺑــﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴـﻦ ﻠﻨ ــﺮى ﻤــﺪى ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻳﻣﺜﻟــﻪ ٔاﻤﻴــﺮ رﻜــﺐ اﻠﺤــﺎج ﻤــﻦ
ٔاﻫﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻜﺎن اﺑﻦ اﻠﺳﻟﻄﺎن.
وﻠﻌﻟــﻪ ﻤ ــﻦ اﻠﻣﻣﻛ ــﻦ اﻠﻗ ــﻮل ٔان ٔاﻤﻴ ــﺮ اﻠﺮﻜــﺐ ﻜ ــﺎن ﻳﺘﺤﻣ ــﻞ ﻜـﺜﻴـ ـ ًﺮا ﻤ ــﻦ
ٔاﻻﻋﺒـﺎء اﻠﻣﺎﻠﻴـﺔ اﻠﺘــﻲ ﻜـﺎن ﻳﻔﺮﺿــﻬﺎ ﻋﻟﻴـﻪ اﻠﺳـﻟﻄﺎن ﻋﻨــﺪ ﺧﺮوﺠـﻪ ﺑﺎﻠﻣﺤﻣــﻞ،
ٔ
ٔادرﻜﻨ ــﺎ ذﻠ ــﻚ ﻤ ــﻦ ﺸ ــﻛﺎﻳﺔ ٔاﻻﻤﻴ ــﺮ ﻋﻣـ ــﺮ ﺑ ــﻦ اﻠﻣﻨﺼ ــﻮر ﻋﺜﻣ ــﺎن ﺑ ــﺎن ﺣﺎﻠـ ــﻪ ﻻ
ﻳﺘﺤﻣــﻞ ﻧﻔﻗــﺔ اﻠﺳــﻔﺮ واﻠﻣﺤﻣــﻞ ﻠﻔﻗــﺮﻩ ،وﻓﻀـ ًـﻼ ﻋــﻦ ٔاﻤــﺮ اﻠﺳــﻟﻄﺎن ٔ
ﻠﻼﻤﻴ ــﺮ
ٔ
ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻋ ــﻼء اﻠــﺪﻳﻦ ﻋﻟــﻲ ﺑ ــﻦ ﺧــﺎص ﺑــﻚ ﺑ ــﺎن ﻳﺘﺤﻣــﻞ ﻧﻔﻗــﺔ اﻠﻣﺤﻣ ــﻞ
ٔ
ﻜﺎﻤﻟﺔ وﻤﻦ اﻠﺟـﺎﺋﺰ ٔان إﻤـﺮة اﻠﺮﻜـﺐ ﻜﺎﻧـﺖ ﻓـﻲ ﺑﻌـﺾ اﻻﺣﻴـﺎن ﺗﻌﺘﺒـﺮ إﻠـﻰ ﺣـﺪ
ﻤﺎ ﻋﻗﺎب ﻤﻦ اﻠﺳﻟﻄﺎن ٔﻻﻤﻴﺮ اﻠﺮﻜﺐ.

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٩٢

اﻟﻤﻠﻒ

ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ

ﻠﻢ ﻳﻛﻦ ﻃﻟﺐ اﻠﻌﻟﻢ اﻠﺷﺮﻋﻲ ﺠﺪﻳـﺪ ًا ﻋﻟـﻰ ﻃﺒﻗـﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـﻚ ﺑﺷـﻛﻞ ﻋـﺎم
وﻻ ﻋﻟﻰ ٔا وﻻدﻫﻢ ،ﺑﻞ ﻜﺎن ﻃﻟﺒﻬﻢ ﻠﻟﻌﻟﻢ وﻠﻟﻗـﺮاءة واﻠﻛـﺘﺎﺑـﺔ وﺣﻔـٍ اﻠﻗـ ٓﺮان
وﻤﺪارﺴــﺔ اﻠﻔﻗــﻪ ،ﻳﺘــﺪرﺑﻮن ﻋﻟــﻰ ذﻠــﻚ ﻤﻨــﺬ ﻘــﺪوﻤﻬﻢ إﻠــﻰ ﻤﺼــﺮ وﻫــﻢ ﺻــﻐﺎر
اﻠﺳــﻦ ،ﻓﻗــﺪ ﺣ ــﺮص اﻠﺳــﻼﻃﻴﻦ ﻋﻟــﻰ رﻋﺎﻳــﺔ ﻤﻣــﺎﻠﻴﻛﻬﻢ وﺗﻌﻟــﻴﻣﻬﻢ اﻠﻗـ ـﺮاءة
واﻠﻛـﺘﺎﺑــﺔ وﻃــﺮ ﻤــﻦ اﻠﻌﻟــﻢ اﻠﺷ ــﺮﻋﻲ ﻓــﻲ اﻠﻔﻗــﻪ واﻠﺤــﺪﻳﺚ واﻠﻗ ـ ٓﺮان اﻠﻛــﺮﻳﻢ
وﺸـﻌﺎﺋﺮ اﻠﺼــﻼة ،ﻤــﻊ إﺠـﺎدة ﻓﻨــﻮن اﻠﺤــﺮب واﻠﺮﻤـﻲ واﻠﺳــﻬﺎم وﻠﻌــﺐ اﻠــﺮﻤﺢ
وﻘ ــﺪ اﺻ ــﻄﻟﺢ ﻋﻟ ــﻰ ﺗﺳ ــﻣﻴﺔ ٔاول ﻤ ــﺎ ﻳﺒـ ـ ٔـﺪا ﺑ ــﻪ اﻠﻣﻣﻟ ــﻮك ﻓ ــﻲ ﺗﻌﻟﻴﻣ ــﻪ ﺑﺮﺴـ ــﻢ
اﻠﻛـﺘﺎﺑﻴـﺔ ،وإن ﺠـﺎز ﻓﺎﻠﻣﻗﺼـﻮد ﺑـﻪ ﺗﻌﻟــﻴﻢ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـﻚ ،وﻫـﺬا راﺠـﻊ ٔﻻن ٔاﻜـﺜــﺮ
ﻤﺷــﺘﺮوات ﻫــﺬا اﻠﻌﺼــﺮ ﻤ ــﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ﻜــﺎﻧﻮا ﺻ ــﻐﺎر اﻠﺳــﻦ وﻠــﺬﻠﻚ ٔاﻃﻟ ــﻖ
ﻋﻟــﻴﻬﻢ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ اﻠﻛـﺘﺎﺑﻴــﺔ ﻓﻛــﺎن اﻠﻣﻣﻟــﻮك ﻳﺒـ ٔـﺪا ﺑﺤﻔـ ٍ ٔاﺠ ـﺰاء ﻤــﻦ اﻠﻗ ـ ٓﺮان
اﻠﻛـﺮﻳﻢ ،وﺠﻌـﻞ ﻠﻛــﻞ ﻃﺎﺋـﻔـﺔ ﻓﻗﻴــﻪ ﻳﺤﻀـﺮ إﻠﻴﻬــﺎ ﻜـﻞ ﻳــﻮم وﻳﻗـﻮم ﺑﺘﻌﻟــﻴﻣﻬﻢ
اﻠﻗ ـ ٓﺮان واﻠﺨــﻂ ٔواداب اﻠﺷــﺮﻳﻌﺔ واﻠﺼــﻟﻮات ٔ
واﻻذﻜــﺎر ،ﻓـ ذا ﺑﻟــخ ﻤﺒﻟﻐـ ًـﺎ ﻤــﻦ
اﻠﻌﻣ ــﺮ ٔاﺧـ ــﺬ ﻓ ــﻲ ﺗﻌﻟﻴﻣ ــﻪ ٔاﻧـ ــﻮاع اﻠﺤ ــﺮب واﻠﺮﻤ ــﻲ ﺑﺎﻠﺳـ ــﻬﺎم وﻠﻌـ ــﺐ اﻠـ ــﺮﻤﺢ،
وﻳﻨﺘﻗــﻞ ﺑﻌــﺪ ﺗﺪرﻳﺒــﻪ وﺗﻣﺮﻳﻨــﻪ وﻋﺘﻗــﻪ إﻠــﻰ اﻠﺨﺪﻤــﺔ ،وﻳﻨﺘﻗــﻞ ﺑﻬ ــﺎ رﺗﺒــﺔ ﺑﻌــﺪ
رﺗﺒــﺔ ﺣﺘــﻰ ﻳﺼــﺒﺢ ﻤــﻦ ٔاﻻﻤ ـﺮاء ،وﻘــﺪ ﺗﻬــﺬﺑﺖ ٔاﺧﻼﻘــﻪ وﻜـﺜــﺮت ٓاداﺑــﻪ واﻤﺘ ــﺰج
ﺗﻌﻈـﻴﻢ اﻹﺴـﻼم ٔواﻫﻟــﻪ ﺑﻗﻟﺒـﻪ ،ورﺑﻣــﺎ ﺠـﻨﺢ ﺑﻌـﺾ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ إﻠـﻰ اﻠﺪراﺴــﺎت
اﻠﻔﻗﻬﻴــﺔ وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻤــﻦ اﻠﺪراﺴــﺎت اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ٔاو اﻠﻣﺪﻧﻴــﺔ ،ﻓﻴﺼــﺒﺢ ﻤــﻨﻬﻢ "ﻓﻗﻴــﻪ
ﻋﺎر ٔ ،او ٔادﻳﺐ ﺸﺎﻋﺮٔ ،او ﺣﺎﺴﺐ ﻤﺎﻫﺮ".
ﺑ ــﺮز اﻠﻌﺪﻳـ ــﺪ ﻤ ــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨ ــﺎس اﻠ ــﺬﻳﻦ ﺴ ــﻟﻛﻮا ﻃﺮﻳ ــﻖ اﻠﻌﻟ ــﻢ واﺗﺨ ــﺬوﻩ
ﻤﻨﻬـ ــﺎج ﺣﻴـ ــﺎﺗﻬﻢ ،وﻜﺮﺴ ــﻮا ﻠ ــﻪ وﻘ ــﺘﻬﻢ ،وﺧﺎﺻ ــﺔ إذا ﺗ ــﻮﻓﺮت ﻠـ ــﺪﻳﻬﻢ ﻋـ ــﺪة
ٔاﺴــﺒﺎب ﺠﻌﻟــﺘﻬﻢ ﻳﻨﺘﻬﺟــﻮا ﻫــﺬا اﻠــﻨﻬﺞ ﻤﻨﻬــﺎ ٔاﺣــﻮاﻠﻬﻢ اﻠﻣﺎدﻳــﺔ اﻠﻣﻴﺳــﺮة اﻠﺘــﻲ
وﻓﺮت ﻠﻬﻢ ﺴﺒﻞ اﻠﻌﻴﺺ وﻜـﻔﺘﻬﻢ ﻤﺷﻗﺔ وﻤﺆوﻧﺔ اﻠﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﻠﻗﻣـﺔ اﻠﻌـﻴﺺ،
وﻜ ــﺬﻠﻚ ﻤﺤﺒ ــﺘﻬﻢ ﻠﻟﻌﻟ ــﻢ ورﻏﺒ ــﺘﻬﻢ ﻓ ــﻲ اﻻﺴ ــﺘﺬادة ﻤ ــﻦ ﺗﺤﺼ ــﻴﻟﻪ ،وﻃﻟـ ــﺐ
اﻠﻌﻟــﻢ اﻠﺷــﺮﻋﻲ ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻤــﻦ ٔاﻫــﻢ ﻤــﺎ ﺑـ ٔـﺪا ﺑــﻪ ﻃــﻼب اﻠﻌﻟــﻢ ﺣﻴــﺚ ﺗﺳــﺘﻗﻴﻢ ﺑــﻪ
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ﻤﻌــﻪ إﺧﻮاﻧ ــﻪ وواﻠﺪﺗــﻪ ﺧﻮﻧ ــﺪ زﻳﻨــﺐ "وﺧﺮﺠ ــﻮا ﻓــﻲ ﺗﺟﻣ ــﻞ زاﺋــﺪ" ﻤ ــﻊ رﻜ ــﺐ
اﻠﺤـﺞ ٔواﻳﻀــﺎ ٔاﻻﻤﻴـﺮ ﻏـﺮس اﻠـﺪﻳﻦ ﺧﻟﻴــﻞ ﺑـﻦ اﻠﻨﺎﺻــﺮ ﻓـﺮج ﺑــﻦ ﺑﺮﻘـﻮق ﺣﻴــﺚ
ﻜــﺎن ﻤﺤﺒﻮﺴ ـ ًـﺎ ﺑﺜﻐ ــﺮ اﻹﺴ ــﻛﻨﺪرﻳﺔ ٔوارﺴ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﻃﻟ ــﺐ اﻹذن ﻤ ــﻦ اﻠﺳ ــﻟﻄﺎن
اﻠﻈــﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣــﻖ ٔﻻداء ﻓﺮﻳﻀــﺔ اﻠﺤــﺞ ،وﺧــﺮج إﻠــﻰ اﻠﺤــﺞ ﻓــﻲ ﺻــﺤﺒﺔ ﻤﺤﻣ ــﻞ
اﻠﺤﺞ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٦ﻫـ ١ ٦٢م وﻜﺬﻠﻚ اﻠﻣﻨﺼﻮر ﻋﺜﻣﺎن ﺑﻦ ﺠﻗﻣـﻖ واﻠـﺬي
ٔ
ٔ
اﺴ ــﺘﺎذن ﻤ ــﻦ اﻠﺳـ ــﻟﻄﺎن اﻻﺸـ ــﺮ ﻘﺎﻳﺘﺒـ ــﺎي ﻓـ ــﻲ اﻠﺨـ ــﺮوج ﻠﻟﺤ ــﺞ ﻓـ ــﺎذن ﻠـ ــﻪ
ً
اﻠﺳﻟﻄﺎن واﺴﺘﻗﺒﻟﻪ ﻓﻲ اﻠﻗـﺎﻫﺮة اﺴ ً
ـﺘﻗﺒﺎﻻ ﺣﺳـﻨﺎ وﺧﻟـﻊ ﻋﻟﻴـﻪ وﺧـﺮج ﻓـﻲ ﺣـﺞ
ٔ
ﻋـ ــﺎم ﻫ ـ ـ ١ ٩م وﻤ ــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨـ ــﺎس اﻳﻀـ ــﺎ رﻜـ ــﻦ اﻠ ــﺪﻳﻦ ﺑﻴﺒـ ــﺮس ﺑـ ــﻦ
اﻠﻌ ــﻼء ﻋﻟــﻲ ﺑــﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺴــﺒﻂ ٔاﻻﻤﻴ ــﺮ ﺑﻴﺒ ــﺮس اﻠﻛﺒﻴــﺮ اﺑــﻦ ٔاﺧــﺖ اﻠﺳ ــﻟﻄﺎن
ﺑﺮﻘـﻮق ،وﻜــﺎن ﺧﺮوﺠــﻪ ﺑﺼــﺤﺒﺔ واﻠﺪﺗــﻪ ﻋــﺎم ﻫ ـ ١ ١م وﺗﻛــﺮر ﺣﺟــﻪ
ﻤ ــﻊ واﻠﺪﺗ ــﻪ ٔاﻳﻀ ــﺎ ﻋـ ــﺎم  ٩ﻫـ ـ  ١ ٩٢وﺠ ــﺎور اﻠﺳ ــﻨﺔ اﻠﺘﺎﻠﻴ ــﺔ ﻋﻟﻴﻬ ــﺎ ﻋـ ــﺎم
 ٩٩ﻫ ـ ١ ٩م وﻜﺎﻧــﺖ ﺴــﻴﺮﺗﻪ ﻃﻴﺒــﺔ ٔواﻳﻀــﺎ ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﻤﻨﺼــﻮر ﺑــﻦ اﻠﺳــﻟﻄﺎن
اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺧﺷﻗﺪم اﻠﺬي ﺧﺮج ﺻﺤﺒﺔ رﻜﺐ اﻠﺤـﺞ ﻋـﺎم  ٩ﻫـ ١م وﻜـﺎن
ﻤﻊ زوج ٔاﻤﻪ ٔاﻻﻤﻴﺮ ﺑﺮﺴﺒﺎي اﻠﻌﻼﺋﻲ.
ﻫــﺬا وﻤــﻦ ﻤﻮاﻜــﺐ اﻠﺤــﺞ اﻠﺘ ــﻲ ﺣــﺎزت اﻫﺘﻣــﺎم اﻠﻣــﺆرﺧﻴﻦ رﻜــﺐ اﻠﺤ ــﺞ
اﻠـ ـ ــﺬي ﺧ ـ ـ ــﺮج ﻓﻴـ ـ ــﻪ اﺑـ ـ ــﻦ اﻠﺳ ـ ـ ــﻟﻄﺎن اﻻﺸ ـ ـ ــﺮ ﻘﺎﻧﺼـ ـ ــﻮﻩ اﻠﻐـ ـ ــﻮري ﻋ ـ ـ ــﺎم
٩٢٠ﻫـ ١٦١م ٔاﻻﻤﻴﺮ اﻠﻨﺎﺻﺮي ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻘﺎﻧﺼﻮﻩ وﻜﺎن ٔاﻤﻴﺮ رﻜـﺐ اﻠﺤـﺞ
ٔاﻻول ٔاﻻﻤﻴــﺮ رﻜــﻦ اﻠــﺪﻳﻦ ﻋﻣــﺮ ﺑــﻦ اﻠﻣﻨﺼــﻮر ﻋﺜﻣــﺎن ،ووﺻــﻞ ﻤــﻦ اﻫﺘﻣــﺎم
ٔ
اﻠﺳـ ــﻟﻄﺎن ﺑـ ــﺎﻤﺮ اﻠﺮﻜـ ــﺐ ﺧﺮوﺠ ــﻪ إﻠـ ــﻰ ﺑﺮﻜـ ــﺔ اﻠﺤـ ــﺎج وإﺸ ـ ـﺮاﻓﻪ ﻋﻟـ ــﻰ ﻧﺼـ ــﺐ
اﻠﻮﻃﺎقٔ .ﻻﻤﺮاء اﻠﺤـﺞ واﺧﺘـﺎر ﻻﺑﻨـﻪ وﻃﺎﻘـﺎ ﺑـﻴﻦ وﻃـﺎق ﻜﺎﺗـﺐ اﻠﺳـﺮ ﻤﺤﻣـﻮد
ﺑـﻦ ٔاﺠــﺎ ووﻃـﺎق ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﻃﻗﻄﺒـﺎي ٔاﻤﻴــﺮ اﻠﺮﻜـﺐ ،ووﺻــﻒ ﻠﻨـﺎ اﺑــﻦ إﻳـﺎس ﻳــﻮم
ﺧﺮوج اﻠﻣﺤﻣﻞ ﻓﻛﺎن ً
ً
ﻤﺷﻬﻮدا "ﻠﻢ ﻳﻗﻊ
ﻳﻮﻤﺎ
ٔ
ﻤﺜﻟــﻪ ﻘ ــﻂ ﻓﻴﻣ ــﺎ ﺗﻗ ــﺪم ﻤ ــﻦ اﻠﺳــﻨﻴﻦ اﻠﻣﺎﺿ ــﻴﺔ" ﻓﻗ ــﺪ ﺧ ــﺮج ﻓﻴ ــﻪ ارﺑﻌ ــﺔ
ٔاﻃــﻼب ﺣﺎﻓﻟ ــﺔ ٔاﻻول ﻃﻟ ــﺐ ﺠ ــﺎﻧﻲ ﺑ ــﻚ ﻘـ ـﺮا ﺑ ــﺎ  /اﻠﻣﺟ ــﺎورﻳﻦ ،ــﻢ ﻃﻟ ــﺐ
ٔاﻻﻤﻴ ــﺮ ﻋﻟـ ــﻲ ﺑـ ــﻦ اﻠﻣﻨﺼ ــﻮر ﻋﺜﻣـ ــﺎن ٔاﻤﻴـ ــﺮ اﻠﺮﻜ ــﺐ ٔاﻻول ،ــﻢ ﻃﻟ ــﺐ اﻠﻣﻗـ ــﺮ
اﻠﻨﺎﺻـ ــﺮي ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑ ــﻦ اﻠﺳـ ــﻟﻄﺎن ٔاﻻﺸـ ــﺮ وﺧـ ــﺮج ٔاﻤﺎﻤـ ــﻪ ﻃﺒﻟـ ــﻴﻦ وزﻤـ ــﺮﻳﻦ
وﺻـ ــﻨﺎﺠﻖ ﺴـ ــﻟﻄﺎﻧﻴﺔ "وﻏﻴـ ــﺮ ذﻠـ ــﻚ ﻤﻣ ــﺎ ﻳﺤﻴـ ــﺮ ٔاﻻﺑﺼـ ــﺎر" ٔاﻤـ ــﺎ ﻤﺤﻔـ ــﺔ زوج
اﻠﺳــﻟﻄﺎن ﻓﻛﺎﻧــﺖ ﻏﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻠﺤﺳــﻦ ﻘﻴــﻞ ٔان ﻤﺼ ــﺮو ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﺤﻔــﺔ ﻓــﻮق
اﻠﻌﺷﺮﻳﻦ ٔاﻠﻒ دﻳﻨﺎر وﺑﻟخ ﻃﻟـﺐ اﺑـﻦ اﻠﺳـﻟﻄﺎن وواﻠﺪﺗـﻪ ٔاﻠـﻒ ﺠﻣـﻞ ﻤـﺎ ﺑـﻴﻦ
زاد وﻘــﺮب ﻤــﺎء "وﻏﻴــﺮ ذﻠــﻚ ﻤــﻦ اﻠﻴ ــﺮق اﻠﺤﺎﻓــﻞ" ،ــﻢ ﺠ ــﺎء ﻃﻟــﺐ ٔاﻻﻤﻴ ــﺮ
ﻃﻗﻄﺒـﺎي ٔاﻤﻴـﺮ رﻜـﺐ اﻠﻣﺤﻣــﻞ وﻜـﺎن ﻏﺎﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻠﺤﺳــﻦ ،وﻫـﺬﻩ اﻠﺼـﻮرة اﻠﺘــﻲ
ﻘـﺪﻤﻬﺎ ﻠﻨـﺎ اﺑــﻦ إﻳـﺎس ﺗﻈﻬـﺮ ﻤــﺪى ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻳﺼــﻞ إﻠﻴـﻪ اﻠﺤـﺪ ﻓــﻲ اﻠﺘـﺮ اﻠﺰاﺋــﺪ
إذا ﺧ ــﺮج ٔاﺣ ــﺪ ٔاﻓ ـﺮاد ﻋﺎﺋﻟ ــﺔ اﻠﺳ ــﻟﻄﺎن إﻠــﻰ ﺑ ــﻼد اﻠﺤﺟ ــﺎز وﻜﻴ ــﻒ ٔان ٔاﻻﻤـ ـﺮاء
ٔ
واﻻﻋﻴــﺎن ﻳﺘﺳــﺎﺑﻗﻮن ﻓــﻲ اﻠﺨ ــﺮوج ﺿــﻣﻦ رﻜــﺐ اﺑــﻦ اﻠﺳــﻟﻄﺎن ٔاو اﻠﺳــﻟﻄﺎن
ٔﻻداء اﻠﻔﺮﻳﻀﺔ.
وﻋﻟــﻰ اﻠﺟﺎﻧــﺐ ٓاﻻﺧــﺮ ﻓﻗــﺪ ﺧﺮﺠــﺖ اﻠﺨﻮﻧــﺪات ﺑﻨــﺎت ٔاﻻﻤ ـﺮاء إﻠــﻰ ﺑــﻼد
ٔ
اﻠﺤﺟــﺎز ٔﻻداء اﻠﻔﺮﻳﻀــﺔ ،ﻋــﺪد ﻤــﻨﻬﻦ اﻠﺳــﺨﺎوي ﻋــﺪد ﻻ ﺑ ــﺎس ﺑــﻪ ﻓــﺬﻜﺮﻫﻦ
ﻋﻟـﻰ ﺴـﺒﻴﻞ اﻠﻣﺜـﺎل ﻻ اﻠﺤﺼـﺮ ،ﻓﺎﻃﻣـﺔ اﺑﻨـﺔ ﻃﻴﺒﻐـﺎ اﻠﺒـﺪري ﻓﻗـﺪ ﺣﺟـﺖ ﻫــﻲ
واﺑﻨﺘﻬـﺎ ﺻـﺤﺒﺔ اﺑـﻦ ﺧﺎﻠﺘﻬـﺎ ﻜﻣـﺎل اﻠـﺪﻳﻦ ﺑـﻦ اﻠﺒـﺎرزي ،وﻓﺎﻃﻣـﺔ اﺑﻨـﺔ ﻘﺎﻧﺒــﺎي
اﻠﻌﻣـ ــﺮي ﺣﺟـ ــﺖ ﻤ ــﻊ اﺑﻨﻬـ ــﺎ وزوﺠﻬـ ــﺎ وﺗﻛـ ــﺮرت ﺣﺟﺎﺗﻬـ ــﺎ وﻤﺟﺎوراﺗﻬـ ــﺎ ﺑﻣﻛـ ــﺔ
اﻠﻣﻛﺮﻤــﺔ ،وﻜــﺬﻠﻚ ﺣﺟــﺖ ﺧﻮﻧــﺪ ﻓﺎﻃﻣــﺔ اﺑﻨــﺔ اﻠﻈــﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣــﻖ ﻤــﻊ زوﺠﻬ ــﺎ،
وﺣﺟﺖ ﻓﺎﻃﻣﺔ اﺑﻨـﺔ إﻳﻨـﺎل ٔاﻻﺣﻣـﺪي ٔاﻜـﺜـﺮ ﻤـﻦ ﻤـﺮة ٔاﺧﺮﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ وﻓـﺎة زوﺠﻬـﺎ
ٔاﻻﻤﻴﺮ ﻳﺷﺒﻚ ﻤﻦ ﻤﻬﺪي اﻠﺪوادار اﻠﻛﺒﻴـﺮ ،وﻜـﺬﻠﻚ ﺧﻮﻧـﺪ ٓاﺴـﻴﺔ اﺑﻨـﺔ اﻠﻣﺆﻳـﺪ
ﺸـﻴﺦ اﻠﻣﺤﻣـﻮدي ،ﻘـﺪ ﺴـﺎﻓﺮت إﻠـﻰ اﻠﺤـﺞ ﻤـﻊ زوﺠﻬـﺎ ٔاﻻﻤﻴـﺮ ﻳﺷـﺒﻚ اﻠﻔﻗﻴـﻪ،
وذﻫﺒــﺖ ﻠﻟﺤــﺞ ﺑﻌــﺪ وﻓﺎﺗــﻪ ﻤ ــﺮة ٔاﺧ ــﺮى وﺠــﺎورت ﻫﻨ ــﺎكٔ ،اﻤــﺎ ﺧﺪﻳﺟــﺔ اﺑﻨــﺔ
ٔاﻻﻤﻴـﺮ ﺑﺳـﻴﺮي ﻓﻗـﺪ ﺧﺮﺠــﺖ ٔﻻداء اﻠﻔﺮﻳﻀـﺔ ﻤـﻊ زوﺠﻬــﺎ ﺴـﻌﺪ اﻠـﺪﻳﻦ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ

ﺑ ــﻦ ُاﻠﻣـ ـﺮة ﻧ ــﺎﻇﺮ ِﺠ ــﺪة وﻓـ ــﻲ ﻋـ ــﺎم  ٠٦ﻫ ـ ـ ١ ٠٢م ﺣﺟـ ــﺖ ﺧﻮﻧـ ــﺪ ٔاﺧـ ــﺖ
اﻠﺳﻟﻄﺎن اﻠﻣﻟﻚ اﻠﻈﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘﻮق واﻠﺪة ٔاﻻﻤﻴﺮ اﻠﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﺒﺮس.
وﻜـﺎن اﻠﺤﺟــﺎج ٔاﺣﻴﺎﻧــﺎ ﻳﺨﺮﺠــﻮن ﻠﻟﺰﻳــﺎرة ﻓـﻲ ﺸــﻬﺮ رﺠــﺐ وﻫــﺆﻻء ﻳﻄﻟــﻖ
ﻋﻟ ــﻴﻬﻢ اﻠﺤﺟـ ــﺎج اﻠﺮﺠﺒﻴـ ــﺔ ورﻜـ ــﺐ اﻠﺮﺠﺒﻴـ ــﺔ ﻏﻴ ــﺮ ٔان ﻫـ ــﺬﻩ اﻠﺮﺣﻟ ــﺔ ﻠـ ــﻢ ﺗﻛـ ــﻦ
ﻤﻨﺘﻈﻣــﺔ ﻜــﻞ ﻋــﺎم ،ورﺑﻣــﺎ اﻧﻗﻄﻌــﺖ ﻠﺳــﻨﻮات وﺴــﻨﻮا تُ ،وذﻜــﺮ ٔان ﺑﻌــﺾ
ٔاوﻻد اﻠﻨـ ــﺎس ﻘ ــﺪ ﺧﺮﺠـ ــﻮا ﻤـ ــﻊ ﺣـ ــﺞ اﻠﺮﺠﺒﻴ ــﺔ ﻠ ــﺪﻓﻊ ٔاذى ﻋـ ــﺮب ﻘﺒﻴﻟ ــﺔ ﺑﻟ ــﻰ
اﻠﻣﻔﺳــﺪﻳﻦ ﻓــﻲ ﻃﺮﻳــﻖ اﻠﺤﺟــﺎز ،ﻓﺘﻮﺠــﻪ ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﻋﻟــﻲ ﺑــﻦ إﻳﻨــﺎل ٔاﻤﻴــﺮ ﺸــﻛﺎر
ﻠﻬﺬا اﻠﻐﺮ  ٣ﺻﺤﺒﺔ رﻜﺐ اﻠﺮﺠﺒﻴﺔ ﻋﺎم ﻫـ ١ ٩م.
وﺸــﺎرك ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس ﻓــﻲ ٔاﻋﻣــﺎل ﻤﻌﻣﺎرﻳــﺔ ﻠﻟﺤ ــﺮم اﻠﺷــﺮﻳﻒ ﻓﻗــﺪ ﻜﻟــﻒ
اﻠﺳـﻟﻄﺎن ٔاﻻﺸـﺮ ﺸـﻌﺒﺎن ٔاﻻﻤﻴـﺮ ﻋـﻼء اﻠــﺪﻳﻦ ﺑـﻦ ﻜﻟﻔـﺖ ﺑﺎﻠﺘﻮﺠـﻪ إﻠـﻰ ﻤﻛــﺔ
ٔ
اﻠﻣﻛﺮﻤ ــﺔ ،وﻋﻣ ــﺎرة ﻤﺌﺬﻧ ــﺔ ﺑ ــﺎب َ
اﻠﺤ ـ ْـﺰو َرة ،ﻓﺎﻘ ــﺎم ﻫ ــﺬا ٔاﻻﻤﻴ ــﺮ ﺑﻣﻛ ــﺔ ﻓﺘـ ــﺮة
ﻃﻮﻳﻟـﺔ ﺑﻌــﺪ ﻋــﻮدة اﻠﺤﺟــﺎج ﻤــﻦ اﻠﺤــﺞ وﺑﻌـﺪ اﻻﻧﺘﻬــﺎء ﻤﻣــﺎ ﻜﻟــﻒ ﺑــﻪ ﻋــﺎد إﻠــﻰ
اﻠﻗـﺎﻫﺮة .وﻧــﺬرت ﺧﻮﻧـﺪ ﻋﺎﺋﺷــﺔ ٔاﺧــﺖ اﻠﻈـﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘــﻮق ﻓــﻲ ﻤﺤﻨﺘـﻪ ٔا ﻨــﺎء ﻓﺘﻨــﺔ
اﻠﻨﺎﺻـﺮي وﻤﻨﻄــﺎ  /ﺑﺘﺟﻬﻴــﺰ ﻜﺳـﻮة ﻠﻟﺤﺟــﺮة اﻠﻨﺒﻮﻳــﺔ اﻠﺷـﺮﻳﻔﺔ ،وﺑﻌــﺪ ﻋــﻮدة
اﻠﺳــﻟﻄﺎن وﻓــﻲ ﻋــﺎم  ٩٢ﻫـ ـ ١ ٩م ﺧﺮﺠــﺖ ﻓ ــﻲ ﻤﻮﻜــﺐ اﻠﺤــﺞ وﺣﻣﻟــﺖ
"ﻜﺳــﻮة ﺠﻟﻴﻟــﺔ ﻠﻟﺤﺟ ــﺮة اﻠﺷــﺮﻳﻔﺔ وﺴ ــﺘﺎرة زرﻜــﺺ ﻠﺒــﺎب اﻠﺤﺟ ــﺮة اﻠﺷ ــﺮﻳﻔﺔ"
وﻜﺎن ٔاﻤﻴﺮ رﻜﺐ اﻠﺤﺞ ٔاﻻﻤﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻠﺮﺣﻣﻦ ﺑﻦ ﻤﻨﻛﻟﻲ ُﺑﻐﺎ.
وﻋﻟﻰ اﻠﺟﺎﻧﺐ ٓاﻻﺧﺮ رﺑﻣﺎ اﺸﺘﻛﻰ اﻠﺤﺟﺎج ﻤـﻦ ﺴـﻮء ﺴـﻴﺮة ﺑﻌـﺾ ٔاﻤـﺮاء
اﻠﺮﻜﺐ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  ٩٢ﻫـ ١ ٩م ٔاﺻـﺎب اﻠﺤﺟـﺎج ﻜـﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ اﻠﻣﺷـﻗﺔ ﻧﻈـ ًﺮا
ﻠﺳــﻮء ﺴــﻴﺮة ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﻋﺒــﺪ اﻠــﺮﺣﻣﻦ ﺑــﻦ ﻤﻨﻛﻟــﻲ ُﺑﻐــﺎ اﻠﺷﻣﺳــﻲ ﻓــﻴﻬﻢ وﻓﺳــﺎدﻩ
وﺗﻄﺎوﻠ ــﻪ ﻋﻟ ــﻰ ﺣﺟ ــﺎج اﻠﺮﻜـ ــﺐ ،وﻤ ــﺎ ٔاﺻ ــﺎب اﻠﺟﻣ ــﺎل ﻤـ ــﻦ وﺑ ــﺎء ﻓ ــﻲ ٔا ﻨ ــﺎء
ﻋﻮدﺗﻬﻢ.
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اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ﺣﻴــﺎﺗﻬﻢ اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ وﻳﺘﻌﺮﻓ ــﻮن ﻤــﻦ ﺧﻼﻠ ــﻪ ﻋﻟ ــﻰ ٔاﻤــﻮر دﻳ ــﻨﻬﻢ ،وﻘ ــﺪ ٔاﺠ ــﺎد
ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﻋﻟـﻮم ﺸـﺮﻋﻴﺔ ﻤﺘﻌـﺪدةٔ ،واﺻـﺒﺤﻮا ﻋﻟـﻰ ﻘـﺪر ﻜﺒﻴـﺮ
ﻓــﻲ ﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻋﻟــﻮم اﻠﻔﻗــﻪ واﻠﺤــﺪﻳﺚ واﻠﺘﻔﺳــﻴﺮ وﻋﻟ ــﻮم اﻠﻟﻐــﺔ وﻏﻴﺮﻫــﺎ وﻧﺮﺻــﺪ
ﻤ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﻫ ــﺬﻩ اﻠﺼ ــﻔﺤﺎت ﺑﻌـ ــﺾ ﻫ ــﺆﻻء اﻠ ــﺬﻳﻦ اﻧﺘﻬﺟـ ــﻮا ﻫـ ــﺬا اﻠﻄﺮﻳ ــﻖ
ٔواﺠﺎدوا ﻓﻴﻪ ٔواﺻﺒﺤﺖ ﺗﺮاﺠﻣﻬﻢ ﺗﺳﻄﺮ ﺑﺎﻠﻣﺼﺎدر اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ.
وﻤـﻦ ٔاوﻻد اﻠﺳــﻼﻃﻴﻦ اﻠــﺬﻳﻦ ﻋﻨــﻮا ﻋﻨﺎﻳـﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻠﻌﻟﻢ ٔواﻫﻟــﻪ ٔاﻻﻤﻴــﺮ
ﻧﺎﺻــﺮ اﻠ ــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑ ــﻦ اﻠﻈ ــﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣــﻖٔ ،دا ب ﻋﻟ ــﻰ ﻤﺤﺒ ــﺔ اﻠﻌﻟ ــﻢ ٔواﻫﻟ ــﻪ
ﻤﻗﺮﺑــﺎ ﻠﻬــﻢ راﺠﻴــﺎ ﺻــﺤﺒﺘﻬﻢ ﻋــﻦ ﻏﻴ ــﺮﻫﻢ ،ودرس ﻏﺎﻠــﺐ اﻠﻌﻟــﻮم ﻓــﻲ اﻠﻔﻗــﻪ
واﻠﻔـﺮاﺋﺾ واﻠﺘﻔﺳــﻴﺮ واﻠﺤــﺪﻳﺚ وﻋﻟــﻢ اﻠﻣﻨﻄـﻖ ودرس ﻋﻟــﻮم اﻠﻟﻐــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ
ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻤﻦ ﻧﻮاﺑخ اﻠﻔﻀﻼء وﻋﻨﺪﻤﺎ ﺗﻮﻠﻰ ٔاﺑﻮﻩ اﻠﺳـﻟﻄﻨﺔ راج ٔاﻤـﺮﻩ ٔواﺻـﺒﺢ
ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻌﻟﻣﺎء واﻠﻔﻗﻬﺎء ﻤﻦ ﺧﺎﺻـﺔ ﺠﻟﺳـﺎﺋﻪ "وزاد ﻓـﻲ ﻃﻟﺒـﻪ ﻠﻟﻌﻟـﻢ ﺣﺘـﻰ
ﻜﺎﻧــﺖ ﻏﺎﻠ ــﺐ ٔاوﻘﺎﺗ ــﻪ ﻤﺼ ــﺮوﻓﺔ ﻓﻴ ــﻪ" ﻓﻛ ــﺎن ﻤﺟﻟﺳ ــﻪ ﻻ ﻳﺨﻟ ــﻮ ﻤ ــﻦ ٔاﻓﺎﺿ ــﻞ
اﻠﻌﻟﻣﺎء واﻠﻔﻗﻬﺎء ﻤﻦ ﻤﺷﺎﻳﺦ اﻹﺴﻼم ﻤﺜﻞ ﻘﺎﺿـﻲ اﻠﻗﻀـﺎة اﻠﺷـﺎﻓﻌﻲ ﺸـﻬﺎب
اﻠــﺪﻳﻦ ٔاﺣﻣــﺪ ﺑــﻦ ﺣﺟــﺮ اﻠﻌﺳــﻗﻼﻧﻲ ،وﻘﺎﺿــﻲ ﻘﻀــﺎة اﻠﺤﻨﻔﻴــﺔ ﺴــﻌﺪ اﻠــﺪﻳﻦ
اﻠــﺪﻳﺮي وﻜــﺎن ﻜــﻞ ﻤــﻦ اﻠﻌﻼﻤــﺔ ﺸــﻣﺲ اﻠــﺪﻳﻦ اﻠﻛــﺎﻓﻴﺟﻲ اﻠﺤﻨﻔــﻲ واﻠﻌﻼﻤــﺔ
ﻘﺎﺴ ــﻢ اﻠﺤﻨﻔ ــﻲ ﻳﻼزﻤﺎﻧـ ــﻪ ﻏﺎﻠ ــﺐ ٔاﻻوﻘ ــﺎت وﻏﻴـ ــﺮﻫﻢ ﻤ ــﻦ اﻠﻄﻟﺒـ ــﺔ ٔ
واﻻﻋﻴـ ــﺎن
وﻫﻛﺬا "ﻜﺎن ﻠﻪ ﺻﻴﺖ ﻋﻈﻴﻢ وﺣﺮﻤـﺔ ﻋﻈﻴﻣـﺔ ﻳﺘـﺮدد إﻠﻴـﻪ اﻠﻨـﺎس"و"ﻳﺟﺘﻣـﻊ
ﻋﻟﻴــﻪ ٔاﻫ ــﻞ اﻠﻣﻣﻟﻛــﺔ ٔواﻫ ــﻞ اﻠﻌﻟ ــﻢ ٔواﻫ ــﻞ اﻠﺼــﻼ ﺛ ٔواﻫ ــﻞ اﻠﻔﻀ ــﻞٔ ،واﻫ ــﻞ
ٔاﻻدب ،ﻓ ﻧﻪ ﺠﻣﻊ ﺑﻴﻦ ﻤﺎ ذﻜﺮﻧﺎ".
واﻋﺘﺒـﺮ ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﺸــﻬﺎب اﻠــﺪﻳﻦ ٔاﺣﻣــﺪ ﺑــﻦ ٔاﻻﺸــﺮ ﺑﺮﺴــﺒﺎي ﻤــﻦ ٔاﻻﺴــﻴﺎد
اﻠـﺬﻳﻦ ﺗﻟﻗـﻮا اﻠﻌﻟـﻢ وﻃﻟﺒـﻮﻩ ،وﺧﺎﺻـﺔ ٔاﻧــﻪ وﻠـﺪ ﺑﻌـﺪ وﻓـﺎة ٔاﺑﻴـﻪ ﻓﻗـﺎم زوج ٔاﻤــﻪ
ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﻘﺮﻘﻣ ــﺎ ٔ /اﻻﺸ ــﺮﻓﻲ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘــﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘــﻪٔ ،واﺣﻀــﺮ ﻠــﻪ ﻤــﻦ ﻋﻟﻣــﻪ اﻠﻗ ـ ٓﺮان
ٔ
ٔ ٔ
اﻠﻛــﺮﻳﻢ واﻘ ـﺮاﻩ اﻠﻌﻟــﻢ ،وﻜــﺎن ﻳﻛـﺘــﺐ اﻠﺨــﻂ اﻠﻣﻨﺳــﻮب ،ﻏﻴــﺮ اﻧــﻪ ﻠــﻢ ﻳﻛــﻦ
ﻳﺨـﺮج ﻤــﻦ ﺑﻴﺘـﻪ ﻤﺘﺒﺎﻋــﺪا ﻋـﻦ اﻠﻨــﺎس وذﻠـﻚ ٔﻻﻤــﻮر ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔٔ .اﻤــﺎ ٔاﻻﻤﻴـﺮ ٔاﻤﻴــﺮ
ﺣــﺎج ﻋﻣــﺮ ﺑــﻦ اﻠﻣﻨﺼــﻮر ﻋﺜﻣــﺎن ﺑــﻦ اﻠﻈــﺎﻫﺮ ﺠﻗﻣــﻖ وﻫــﻮ ٔاﻜﺒــﺮ ٔاﺑﻨــﺎء ٔاﺑﻴــﻪ،
ﻓﻗـﺪ ﺗﻟﻗــﻰ اﻠﻌﻟـﻢ ﻤﻨــﺬ ﺻـﻐﺮﻩ وﺣﻔـ ٍ اﻠﻗـ ٓﺮان اﻠﻛــﺮﻳﻢ ،واﻫـﺘﻢ ﺑﺤﻔـ ٍ اﻠﻨﻗﺎﺑــﺔ
ٔ
واﻻ ﻠﻔﻴـﺔ وﻜــﺎن ﻤﻼزﻤ ًـﺎ ﻠﻟﺤﻔـ ٍ ﻋﻟــﻰ ﻋﻬـﺪ اﻠﺳــﺨﺎوي ﺣــﻴﻦ ﺿـﻢ ﺗﺮﺠﻣﺘــﻪ إﻠــﻰ
ﻜـﺘﺎﺑﻪ.
وﻤـ ـ ــﻦ ٔاﻻﻤ ـ ـ ـﺮاء ٔاوﻻد اﻠﻨ ـ ـ ــﺎس اﻠـ ـ ــﺬﻳﻦ ﺗﻗﻟـ ـ ــﺪوا ﻤﻨﺎﺻـ ـ ــﺐ ﻓـ ـ ــﻲ اﻹدارة
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴــﺔ ،ورﻏــﻢ ﻤﺘﻄﻟﺒــﺎت وﻇ ــﺎﺋـﻔﻬﻢ إﻻ ٔاﻧﻬــﻢ ﺣﺮﺻــﻮا ﻋﻟــﻰ ﺗﻟﻗــﻲ اﻠﻌﻟــﻢ
واﻻﺴ ــﺘﺬادة ﻤﻨـ ــﻪ ،ﻧ ــﺬﻜﺮ ﻤـ ــﻨﻬﻢ ﻋ ــﺪة ﻤ ــﻦ ٔاﻻﻤـ ـﺮاء ﻋﻟ ــﻰ ﺴ ــﺒﻴﻞ اﻠﻣﺜ ــﺎل ﻻ
اﻠﺤﺼــﺮ ،ﻤﺜــﻞ ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﻧﺎﺻــﺮ اﻠــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻃﺮﻧﻄــﺎي اﻠــﺬي درس ﻋﻟ ــﻮم
اﻠﺤــﺪﻳﺚ واﻠﻔﻗــﻪ ٔواﺠــﺎزﻩ ﺑﻌــﺾ ﻋﻟﻣ ــﺎء ﻤﺼــﺮ ﻤﺜــﻞ اﻠــﺪﻤﻴﺎﻃﻲ ٔ
واﻻﺑﺮﻘــﻮﻫﻲ،
وﻘﺎم ﺑ ﻠﻗﺎء دروس ﻓﻲ اﻠﺤﺪﻳﺚ وﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم  ١ﻫـ ١ ٠م.
وﻤــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨ ــﺎس اﻠﺷــﻬﺎﺑﻲ ٔاﺣﻣــﺪ ﺑــﻦ ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﺗــﺎﻧﻲ ﺑــﻚ واﻠــﺬي ﻜ ــﺮس
ﺣﻴﺎﺗـﻪ ﻃﺎﻠﺒـ ًـﺎ ﻠﻟﻌﻟـﻢ ﻤﺳﺘﺼـ ً
ـﺤﺒﺎ ٔﻻﻫﻟــﻪ ،ﻓﻗـﺪ ﻜــﺎن ﻤــﻦ ﺠﻣﻟـﺔ ﺸــﻴﻮﺧﻪ اﻠــﺰﻳﻦ
ﻋﺒﺪ اﻠﻐﻨﻲ ٔاﻻﺸﻟﻴﻣﻲٔ ،واﺣﺐ ﻋﻟـﻢ اﻠﺤـﺪﻳﺚ ٔواﺧـﺬﻩ ﻋـﻦ ﺠﻣﻟـﺔ ﻤـﻦ ﻤﺷـﺎﻳﺦ
ﻋﺼـﺮﻩ ﻤـﻨﻬﻢ اﻠﺳـﺨﺎوي وﻘـ ٔﺮا ﻋﻟﻴــﻪ اﻠﺘﻗﺮﻳـﺐ اﻠﺘﻗﺮﻳـﺐ وﺸـﺮ ﺛ اﻠﻨﺨﺒـﺔ ،وﻤــﻦ
ﺸــﻴﻮﺧﻪ ٔاﻳﻀ ـ ًـﺎ اﻠﺷ ــﺎدي اﻠﺒﺨ ــﺎري وﻓــﻲ اﻠﻔﻗ ــﻪ اﻠﺼ ــﻼ ﺛ اﻠﻄﺮاﺑﻟﺳ ــﻲ ،وﺣ ــﺞ
وﺠـﺎور ﻋـﺎﻤﻴﻦ وﺗــﺮدد ﻓﻴﻬﻣـﺎ ﻋﻟــﻰ اﻠﺳـﺨﺎوي ﻓــﻲ ٔا ﻨـﺎء ﻤﺟﺎورﺗــﻪ ﺑﻣﻛـﺔ وﻋﻟــﻰ
اﻠﺟﻣﻟ ــﺔ ﻓﻬ ــﻮ ﻤﻣ ــﻦ اﺗﺨ ــﺬ اﻠﻌﻟ ــﻢ ﻃﺮﻳﻗ ــﺎ وﺴ ــﺎر ﻓ ــﻲ درﺑ ــﻪ وﻧﻬ ــﻞ ﻤ ــﻦ ﻋﻟـ ــﻮم
وﻤﻌﺎر ﻋﻟﻣﺎء وﺸﻴﻮ ذﻠﻚ اﻠﻌﺼﺮ.
وﻋﻟــﻰ اﻠﺼــﻌﻴﺪ ٔاﻻﺸــﻣﻞ ﺣﻴــﺚ ﺑﻗﻴــﺔ ﻓﺌــﺔ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس وﺠــﺪﻧﺎ اﻠﻌﺪﻳــﺪ
ﻤـﻨﻬﻢ ﻘـﺪ ﻧﻬﺟـﻮا ﻃﺮﻳـﻖ اﻠﻌﻟـﻢ ،وﺑﺮﻋـﻮا ﻓـﻲ ﻋﻟـﻮم ﺸـﺘﻰ ﻤـﻦ اﻠﻌﻟـﻮم اﻠﺷـﺮﻋﻴﺔ
واﻠﻌﻟﻣﻴــﺔ ،ﻤــﻨﻬﻢ ﺧﻟﻴ ــﻞ ﺑــﻦ ﻜﻴﻛﻟــﺪي اﻠﻌﻼﺋــﻲ اﻠــﺬي ﻃﻟــﺐ ﻋﻟــﻢ اﻠﺤــﺪﻳﺚ
ﻓﺳﻣﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻤﺳﻟﻢ ﻋﻟﻲ ﺸﺮ اﻠﺪﻳﻦ اﻠﻔﺰاري وﺻﺤﻴﺢ اﻠﺒﺨﺎري ﻋﻟـﻲ اﺑـﻦ
ﻤﺷ ــﺮ  ،وﻃﻟ ــﺐ اﻠﻔﻗــﻪ وﻋﻟ ــﻮم اﻠﻟﻐــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔٔ ،اﻤــﺎ ﺧﻟﻴ ــﻞ اﺑــﻦ ﻃﺮﻧﻄ ــﺎي

اﻠﻌــﺎدﻠﻲ ،ﻓﺳــﻣﻊ اﻠﺤــﺪﻳﺚ ﻤــﻦ اﺑــﻦ اﻠﺷــﺤﻨﺔ وﺴــﺖ اﻠــﻮزراء ،وﻘــﺪ ﺣــﺪ
ﺑﻣﺼـﺮ ﻤ ـﺮا ًرأ .اﻤــﺎ ٔاﺑﻨــﺎء ﻜﺷـﺘﻐﺪي ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ ﷲ اﻠﻣﻌــﺰي ﻓﻗـﺪ ﺑــﺮز ﻤــﻨﻬﻢ ٔاﻜـﺜــﺮ
ﻤﻦ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻋﻟﻮم ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺸـﺘﻰ ،ﻤـﻨﻬﻢ ﻤﺤﻣـﺪ ﺑـﻦ ﻜﺷـﺘﻐﺪي واﻠـﺬي ﺴـﻣﻊ
اﻠﻌﻟﻮم اﻠﺷﺮﻋﻴﺔ ﻤﻦ ﻋﺪة ﻤﺷﺎﻳﺦ وﺣﺪ ﺑﻣـﺎ ﺴـﻣﻊ ﺑﻴـﺪ ٔاﻧـﻪ ﺗـﻮﻓﻲ ﻤﺒﻛـ ًﺮا ﻓـﻲ
ﻋــﺎم  ٢٩ﻫـ ـ ١ ٢م ٔواﺧــﻮﻩ ٔاﺣﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻜﺷــﺘﻐﺪي ﺗﺘﻟﻣــﺬ ﻋﻟــﻰ ﺠﻣﻟــﺔ ﻤــﻦ
اﻠﻌﻟﻣﺎء واﻠﻔﻗﻬﺎء ﻤـﻨﻬﻢ ٔاﺣﻣـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ ﷲ ﺑـﻦ اﻠﻨﺤـﺎس واﻠﻣﻌـﻴﻦ ٔاﺣﻣـﺪ ﺑـﻦ
ﻋﻟ ــﻲ اﻠﺪﻤﺷ ــﻗﻲ ،واﻠﻨﺟﻴ ــﺐ اﻠﺘﻨﻴﺳ ــﻲٔ ،واﺑ ــﻲ ﺣﺎﻤـ ــﺪ اﻠﺼ ــﺎﻳﻮﻧﻲ وﻏﻴـ ــﺮﻫﻢ،
"وﻜ ــﺎن ﺻــﺤﺢ اﻠﺳــﻣﺎع ﻧﺟﻴــﺐ ﻓــﻲ ﺗﻟﻗــﻲ اﻠﻌﻟــﻢ" وﻜ ــﺎن ﻤــﻦ ٔاﺠﻨ ــﺎد اﻠﺤﻟﻗ ــﺔ
وﺠﻣﻊ ﺣﻮﻠﻪ ﻋﺪد ﻤﻦ ﻃﻟﺒﺔ اﻠﻌﻟﻢ.
ٔ
ي
وﻤــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس ٔاﻳﻀـ ًـﺎ ﻧﺎﺻــﺮ اﻠــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ازﺑــﻚ اﻠﺒــﺪر درس
ﻋــﺪة ﻋﻟ ــﻮم ﻤﻨﻬ ــﺎ اﻠﻔﻗــﻪ اﻠﺤﻨﻔ ــﻲ واﻠﻣﻐــﺎزي وﻜـﺘ ــﺐ ﺑﺨﻄــﻪ ﺠ ـ ً
ـﺰءا ﻜﺒﻴ ـ ًﺮا ﻤ ــﻦ
اﻠﻣﻐﺎزي وﻧﺳﺦ ﺗﻔﺳـﻴﺮ اﻠﻔﺨـﺮ اﻠـﺮازي ﻤـﺮﺗﻴﻦ ،وﻜـﺎن ﻤـﻦ ﺸـﻴﻮﺧﻪ ﻤﺤﻣـﺪ ﺑـﻦ
ﻋﺒــﺪ اﻠﻣ ــﺆﻤﻦ اﻠﻣﻨﺼــﻮري ،وذﻜ ــﺮ اﺑــﻦ ﺣﺟ ــﺮ وﻓﺎﺗــﻪ ﻓﻀ ـ ًـﻼ ﻋــﻦ ﺠﻌﻔ ــﺮ ﺑ ــﻦ
اﻠﻛ ـ ـﻮك ﻋ ـ ــﺎم  ٠ﻫـ ـ ـ ١ ٠م .وﻻزم ﻧﺎﺻ ـ ــﺮ اﻠـ ــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣ ـ ــﺪ ﺑ ـ ــﻦ ﻃﻴﺒﻐـ ــﺎ
اﻠﺘﻨﻛــﺰي ﻤﺷــﺎﻳﺦ اﻠﻌﻟــﻢ ﻤﺜــﻞ ﺸــﻬﺎب اﻠــﺪﻳﻦ ﺑــﻦ اﻠﺤﺒــﺎب ،وﺣﻔـ ٍ اﻠﺤــﺎوي
وﻜــﺎن ﻳﻗ ـ ٔﺮا اﻠﺒﺨــﺎري وﻳﻗــﻮم ﺑﺷ ــﺮ ﺛ ﺑﻌــﺾ ٔاﻻﺣﺎدﻳــﺚ ﻋﻨــﺪ ﻘﺮاءﺗــﻪ ،وﺠﻣ ــﻊ
ﺑﻌﺾ ﻋﻟﻮم اﻠﻔﻗﻪ واﻠﺤﺪﻳﺚ واﻠﺘﻔﺳﻴﺮ ،وﻜـﺎن زﻳـﻦ اﻠـﺪﻳﻦ ﺗﻐـﺮي ﺑـﺮﻤﺺ ﺑـﻦ
ﻳﻮﺴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ ﷲ اﻠﺘﺮﻜﻣـﺎﻧﻲ ﻤـﻦ اﻠﺤﻨﻔﻴـﺔ ،ﻤـﻊ ﻤﺤﺒﺘـﻪ ٔﻻﻫـﻞ اﻠﺤـﺪﻳﺚ ﻘـ ٔﺮا
ﻋﻟـ ــﻰ اﻠﺟ ــﻼل اﻠﻗﺒـ ــﺎﻧﻲ ،وﻜـ ــﺎن ﺸـ ــﺪﻳﺪ اﻠﺘﻌﺼـ ــﺐ ﻠﻟﺤﻨﻔﻴ ــﺔ ٔواﻫـ ــﻞ اﻠﺳ ــﻨﺔ،
وﻳﺤﻂ ﻤﻦ ﻘﺪر ﻤﺘﺼﻮﻓﻲ اﻠﻔﻼﺴﻔﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﺑﻦ اﻠﻌﺮﺑﻲ وﺗﻗـﺮب ﻤـﻦ اﻠﻣﺆﻳـﺪ
ﺸﻴﺦ ﺑﻌﺪ ﺴﻟﻄﻨﺘﻪ وﺠﺎور ﺑﻣﻛـﺔ ﻤﻨـﺬ ﻋـﺎم  ١ﻫـ ١ ١م ﺣﺘـﻰ ﺗـﻮﻓﻲ ﻋـﺎم
 ٢ﻫـ ١ ٢٠م ٔاﻤـﺎ ﻧﺎﺻـﺮ اﻠـﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑـﻦ ﺑﻛـﺘﻣـﺮ اﻠﻗﺒﻴﺒـﺎﻧﻲ اﻠﺤﻨﻔـﻲ ﻓﻗــﺪ
ﺣﻔ ٍ اﻠﻗ ٓﺮان اﻠﻛﺮﻳﻢ وواﻇﺐ ﻋﻟﻰ ﺣﻀﻮر دروس اﻠﺷﻴﺨﻮﻧﻴﺔ
وﻘـ ــﺪ ذﻜـ ــﺮ اﺑـ ــﻦ إﻳـ ــﺎس ﻋـ ــﺪد ﻤـ ــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨ ـ ــﺎس وﺻـ ــﻔﻬﻢ ﺑﻗﻮﻠـ ــﻪ وﻠـ ــﻪ
"اﺸﺘﻐﺎل ﺑﺎﻠﻌﻟﻢ ﻋﻟﻰ ﻤﺬﻫﺐ ٔاﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ" ٔاو ﻘﻮﻠﻪ "وﻜﺎن ﻋﺎﻠﻣ ًـﺎ ﻓﺎﺿ ًـﻼ ﻤـﻦ
ٔاﻋﻴﺎن ٔاوﻻد اﻠﻨﺎس" ٔاو ﻘﻮﻠﻪ "ﻤﻦ ٔاﻋﻴﺎن اﻠﺤﻨﻔﻴـﺔ" ٔواﻳﻀ ًـﺎ "واﺸـﺘﻐﻞ ﺑـﺎﻠﻌﻟﻢ
ﻋﻟ ــﻰ ﻤ ــﺬﻫﺐ اﻠﺤﻨﻔﻴـ ــﺔ" وﻤ ــﻦ ﻫـ ــﺆﻻء اﻠﺰﻳﻨ ــﻲ ﺧﻀ ــﺮ ﺑـ ــﻦ ﺴ ــﻨﺎن اﻠﻨ ــﻮروزي
اﻠﺟﺮﻜﺳـﻲ ﻜــﺎن رﺋﻴﺳـ ًـﺎ ﺣﺷـﻣﺎ ﻤــﻦ ٔاﻋﻴــﺎن ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس واﻠﺷــﻴﺦ ﻧﻈــﺎم اﻠــﺪﻳﻦ
ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑـ ــﻦ اﻠﺤـ ــﻲ ﺑﻐـ ــﺎ اﻠﺤﻨﻔـ ــﻲ اﻠﺘﺮﻜـ ــﻲ ،واﻠﺷـ ــﻴﺦ ﺸـ ــﻣﺲ اﻠـ ــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣـ ــﺪ
اﻠﻛﻣﺎﺠﻲ ﺑﻦ ﺣﺳﻴﻦ ﺑﻦ ﻘﻄﻟـﻮ ﺑـﻚ اﻠﺤﻨﻔـﻲ ،واﻠﻨﺎﺻـﺮي ﻤﺤﻣـﺪ ﺑـﻦ ٔاﻳـﺘﻣﺺ
وﻏﻴﺮﻫﻢ.
ٔ
وﻘــﺪ ذﻜ ــﺮ اﻠﺳ ــﺨﺎوي ﺠﻣﻟــﺔ ﻤ ــﻦ اوﻻد اﻠﻨ ــﺎس ﺗﻟﻗــﻮا اﻠﻌﻟ ــﻢ ﻋﻟ ــﻰ ﻳﺪﻳ ــﻪ
وﻋﻟﻰ ٔاﻳﺪي ﻋﻟﻣﺎء ٓاﺧﺮﻳﻦ ،وﻜﺎﻧﻮا ﻋﻟﻰ ﻘﻴﺪ اﻠﺤﻴﺎة ﺣﻴﻦ ﺗﺮﺠﻢ ﻠﻬـﻢ ،ﻤـﻨﻬﻢ
ﻧﺎﺻ ــﺮ اﻠــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑ ــﻦ ﺸــﺎذي ﺣﺟــﺎ اﻠﻣﺤﻣ ــﺪي ،درس ﻓــﻲ ﻋﻟــﻮم ﻜـﺜﻴ ــﺮة
ﻓﺤﻔـ ٍ اﻠﻗ ـ ٓﺮان اﻠﻛــﺮﻳﻢ وﻃﻟــﺐ اﻠﻨﺤــﻮ واﻠﻔﻗــﻪ ﻋﻨــﺪ ﺸــﻣﺲ اﻠــﺪﻳﻦ ﺑــﻦ ﺧﻟــﻒ
واﻻﻘﺼﺮاﺋﻲ وﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﺻﺎر ﻤـﻦ اﻠﻣـﻮﻠﻌﻴﻦ ﺑ ٔ
اﻠﺤﻨﻔﻲ ،واﺑﻦ اﻠﺪﻳﺮي ٔ
ـﺎﻻدب
وﻓﻨﻮﻧــﻪ ،ﻓﻣــﺪ ﺛ ٔاﻻ ﻜــﺎﺑﺮ وﺠﺎﻠﺳــﻬﻢ ﻤﺜ ــﻞ اﺑــﻦ اﻠﺒــﺎرزي واﺑــﻦ ﻤﺰﻫــﺮ ٔواﻳﻀ ــﺎ
اﻠﺰﻳﻨــﻲ ﺧﻀــﺮ ﺑــﻦ ﺸــﻮﻤﺎن اﻠﻨ ــﻮروزي اﻠﺤﻨﻔــﻲ ،ﺣﻔ ـ ٍ اﻠﻗ ـ ٓﺮان اﻠﻛ ــﺮﻳﻢ ﻤﻨ ــﺬ
ﺻ ــﻐﺮﻩ ،ودرس اﻠﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ وﻋﻟﻮﻤﻬـ ــﺎ ﻤ ــﻦ ﺻـ ــﺮ وﻧﺤـ ــﻮ ٔواﺠـ ــﺎد ﻓـ ــﻲ ﺸـ ــﺮو ﺛ
اﻹرﺸ ــﺎد ﻓ ــﻲ اﻠﻨﺤ ــﻮ ،وﻜ ــﺬﻠﻚ ﻃﻟ ــﺐ اﻠﻔﻗ ــﻪ اﻠﺤﻨﻔ ــﻲ واﻠ ــﺰﻳﻦ ﻤﺼ ــﻄﻔﻰ ﺑـ ــﻦ
ﺗﻗﻄﻣـ ــﺮ واﻠـ ــﺬي درس ﺻـ ــﺤﻴﺢ اﻠﺒﺨـ ــﺎري ﻋﻟـ ــﻰ اﻠـ ــﻨﺟﻢ ﺑـ ــﻦ رزﻳـ ــﻦ ﺑﻣﺪرﺴـ ــﺔ
اﻠﺟﺎوي وﻋﻟﻰ ﺸﻴﺦ ٔاﻻ ﻠﺟﻬﻴﺔ.
وذﻜــﺮ اﺑــﻦ ﺣﺟــﺮ ٔاﺣــﺪ ٔاوﻻد اﻠﻨ ــﺎس ،وﻠﻗﺒــﻪ ﺑﺎﻠﺤ ــﺎﻓ ٍ وﻫ ــﻮ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ
ﻋﻟــﻲ ﺑــﻦ ٔاﻳﺒــﻚ اﻠﺳ ــﺮوﺠﻲ ٔاﺑــﻮ ﻋﺒــﺪ ﷲ ،ﻋﻨــﻲ ﺑﺎﻠﺮواﻳــﺔ ﻓﺳــﻣﻊ اﻠﻛـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ
ﻤﺤ ــﺪ ﻲ اﻠ ــﺪﻳﺎر اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ ﻤﺜ ــﻞ اﻠﺪﺑﻮﺴ ــﻲ واﺑ ــﻦ اﻠﻣﺼ ــﺮي وﻻزم اﺑ ــﻦ ﺴـ ــﻴﺪ
اﻠﻨ ــﺎس وﻏﻴ ــﺮﻩ ﺣﺘــﻰ ﻤﻬ ــﺮ وﺑﻟ ــخ ﻏﺎﻳــﺔ ﻜﺒ ــﺮى ﻓ ــﻲ اﻠﺤﻔ ـ ٍ ،واﺸ ــﺘﻬﺮ ﺑﺳ ــﺮﻋﺔ
اﻠﻛـﺘﺎﺑــﺔ واﻠﻗ ـﺮاءة ٔادﻳﺒـ ًـﺎ ﺑﺎرﻋـ ًـﺎ ،ﻘ ـ ٔﺮا اﻠﻛـﺘــﺐ اﻠﻛﺒﻴ ــﺮة ﻤﺜــﻞ ﻤﻌﺟ ــﻢ اﻠﻄﺒﺮاﻧــﻲ
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اﻠﻛﺒﻴﺮ ،وﻤﺳﺘﺨﺮج ٔاﺑﻲ ﻧﻌﻴﻢ ،وﻘﺎل ﻋﻨﻪ اﻠﺼﻼ ﺛ اﻠﺼـﻔﺪي ﻓـﻲ ﻤﻌﺟﻣـﻪ ﻤـﺎ
ٔ
ٔراﻳـﺖ ﺑﻌـﺪ اﺑـﻦ ﺴـﻴﺪ اﻠﻨــﺎس ﻤـﻦ ﻳﻗـ ٔﺮا ٔاﺴـﺮع ﻤﻨــﻪ وﻻ ٔاﻓﺼـﺢ ،وﻤـﺎ ﺴـﺎﻠﺘﻪ ﻋــﻦ
ﺸـف ﻤـﻦ ﺗـﺮاﺠﻢ اﻠﻨـﺎس ووﻓﻴـﺎﺗﻬﻢ ٔواﻋﻣـﺎرﻫﻢ وﺗﺼـﺎﻧﻴﻔﻬﻢ إﻻ وﺠﺪﺗـﻪ ﻳﻌﻟﻣـﻪ،
وﻜﺎن ﻳﺳﺘﺤﻀﺮ ﻤﻦ اﻠﺷﻌﺮ اﻠﻗﺪﻳﻢ واﻠﺤﺪﻳﺚ ﺠﻣﻟﺔ ﻜـﺜﻴـﺮة وﻫـﻮ ﻤﻌـﺪود ﻤـﻦ
اﻠﺤﻔﺎ  ٨وﻠﻮ ّﻋﻣﺮ ﻠﻛﺎن ﻤﻦ ٔاﻋﺟﻮﺑﺔ اﻠﺰﻤﺎن.
ﻫــﺬا واﻤﺘــﺪ ٔاﻻﻤــﺮ ﻠــﻴﺲ ﻓﻗــﻂ ٔﻻوﻻد اﻠﻨــﺎس ﺑ ــﻞ ﺗﺟــﺎوزﻫﻢ إﻠــﻰ ٔاﻻﺣﻔ ــﺎد
ٔواوﻻد ٔاﻻﺣﻔــﺎد اﻠــﺬﻳﻦ ﻧﻬﺟــﻮا ﺴــﺒﻴﻞ اﻠﻌﻟــﻢ ﻤﺤﺒــﺔ ورﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ ﻃﻟــﺐ اﻠﻌﻟــﻢ
اﻠﺷـﺮﻋﻲ واﻠﺘﻔﻗــﻪ ﻓــﻲ ٔاﻤـﻮر اﻠــﺪﻳﻦ ،ﻧــﺬﻜﺮ ﻤــﻨﻬﻢ ﻤﻣـﻦ اﺴــﺘﻄﻌﻨﺎ إدراﻜﻬــﻢ ﻓــﻲ
اﻠﻣﺼـﺎدر اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴــﺔ ،ﻧﺎﺻـﺮ اﻠــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑـﻦ ٔاﻤﻴــﺮ ﺣــﺎج ﺑـﻦ ٔاﺣﻣــﺪ ﺑــﻦ ٓال
ٔ
ﻤﻟــﻚ ،واﺸــﺘﻬﺮ ﺑﺎﺴــﻢ ُﻘــﻮزي ،وﻫــﻮ ﻤــﻦ ﺑﻴــﺖ إﻤ ــﺮة ورﻳﺎﺴــﺔ وﻧﺷــﺎ ﻓــﻲ ﺑﻴــﺖ
ﺻـﻼ ﺛ ﻓﺟـﺪﻩ ٔاﺣﻣـﺪ ﺑـﻦ ٓال ﻤﻟـﻚ اﻠـﺬي ﺗـﺮك اﻹﻤـﺮة وﺠـﺎور ﺑﻣﻛـﺔ وﺻـﺎر ﻤـﻦ
اﻠﺰاﻫﺪﻳﻦ ،ﺗﺘﻟﻣﺬ ﻧﺎﺻﺮ اﻠـﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣـﺪ ﻋﻟـﻰ ﻳـﺪ ﻜﺒـﺎر اﻠﻌﻟﻣـﺎء ﻓﺨـﺘﻢ اﻠﺼـﺤﻴﺢ
ﻋﻟــﻰ اﻠﺼــﻼ ﺛ اﻠﺰﻓﺘــﺎوي واﺑــﻦ اﻠﺷــﺤﻨﺔ وﺣﻔـ ٍ اﻠﻗ ـ ٓﺮان اﻠﻛــﺮﻳﻢ وﺣــﺪ وﻘــﺪ
ﺴــﻣﻌﻪ اﻠﺳــﺨﺎوي وﻫــﻮ ﻳﺤــﺪ ﺗــﻮﻓﻲ ﻋــﺎم  ٦٦ﻫ ـ ١ ٦١م وﻜﺎﻧــﺖ ﺠﻨﺎزﺗــﻪ
ﺣﺎﻓﻟﺔ.
ٔ
ٔ
وﻤﻦ ﻋﺎﺋﻟﺔ اﻠﺷﺮ اﻠﺒﻛـﺘﻣﺮي ﻜﺎن ﻜﻞ ﻤـﻦ اﺣﻣـﺪ وﻋﺒـﺪ اﻠـﺮﺣﻣﻦ اﺑﻨـﺎء
ﻤﺤﻣــﺪ ﺑ ـﻦ ُﻳــﻮﻧﺲ ﺑــﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻣ ــﺮ ﺑــﻦ اﻠﺷــﺮ اﻠﺒﻛـﺘﻣ ــﺮي ﻤــﻦ ﻃ ــﻼب
اﻠﻌﻟــﻢ وﺠــﺪﻫﻣﺎ ٔﻻﻤﻬﻣــﺎ ﻜــﺎن اﻠــﺰﻳﻦ ﻘﺎﺴــﻢ ﺑــﻦ ﻘﻄﻟــﻮ ﺑﻐــﺎ اﻠﺤﻨﻔــﻲ ،وﺴــﻣﻌﺎ
ﻤﻦ ٔام ﻫﺎﻧف ﺠﺪة ٔاﺑﻴﻬﻣﺎ ،وﺣﻀـﺮ ﻋﺒـﺪ اﻠـﺮﺣﻣﻦ ﻋﻟـﻰ اﻠﺳـﺨﺎوي دروﺴـﻪ ﻓـﻲ
اﻠﺼﺮﻏﻣﺘﺷـﻴﺔ وذﻠـﻚ ﻓـﻲ ﺣـﻮاﻠﻲ ﻋــﺎم  ٩٠ﻫـ ١ ٦م .وﻤـﻦ ٔاﺣﻔـﺎد ٔاﻻﻤﻴــﺮ
ٔازﺑﻚ ﻤﻦ ﻃﻄﺦ اﻠﺷـﻴﺦ اﻠﻔﺎﺿـﻞ ﺠﻣـﺎل اﻠـﺪﻳﻦ ُﻳﻮﺴـﻒ ﺑـﻦ ﻤﺤـﻲ اﻠـﺪﻳﻦ ﺑـﻦ
ٔاﻻﻤﻴـﺮ ٔازﺑـﻚ اﻠﺟﺮﻜﺳـﻲ اﻠﺤﻨﻔـﻲ ،ﻘ ـ ٔﺮا ﺸـﺮﺣﻲ اﻠﺷـﻴﺦ ﺧﺎﻠـﺪ ﻋﻟـﻰ ٔاﻻﺠﺮوﻤﻴــﺔ،
ٔ
واﻠﻗﻮاﻋــﺪ اﻻﻠﻔﻴــﺔ ﻋﻟــﻰ اﺑــﻦ ﻃﻮﻠــﻮن ،وﻜـﺘﺒــﺖ ﻠــﻪ إﺠــﺎزة ،واﺧــﺬ اﻠﻔﻗــﻪ ﻋﻟــﻰ
اﻠﺷـﻴﺦ ﻘﻄـﺐ اﻠـﺪﻳﻦ ﺑــﻦ ﺴـﻟﻄﺎن ،ـﻢ رﺣـﻞ إﻠــﻰ ﻤﺼـﺮ ﺣﻴـﺚ ﻳـﺪرك ﻧﺼــﻴﺒﻪ
ﻓﻲ ٔاوﻘﺎ ﺠﺪة ،وﻤﺎت ﺑﻬﺎ ودﻓﻦ ﺑﻣﻗﺮﺑﺔ ﺠﺪة ﺻﺎﺣﺐ ٔاﻻزﺑﻛﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
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ﻋﺮﺿـﻨﺎ ﻓﻴﻣــﺎ ﺴــﺒﻖ ٔﻻوﻻد اﻠﻨــﺎس ﻤــﻦ ﻃﻟﺒـﺔ اﻠﻌﻟــﻢ وراﻳﻨــﺎ ٔاﻧﻬــﻢ ﺣﺮﺻــﻮا
ﻋﻟـﻰ ﺗﻟﻗـﻲ اﻠﻌﻟـﻢ وﺧﺎﺻـﺔ اﻠﻌﻟـﻮم اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ،وﻫـﺆﻻء ﺧـﺮج ﻤـﻨﻬﻢ ﻜـﺜﻴـﺮ ﻤــﻦ
ٔ
اﻠﻔﻗﻬـ ــﺎء واﻠـ ــﺬﻳﻦ ﺻـ ــﻨﻔﻬﻢ ٔاﺻـ ــﺤﺎب ﻜـﺘـ ــﺐ اﻠﺘ ـ ـﺮاﺠﻢ ﺑـ ــﺎﻧﻬﻢ ﻓﻗﻬـ ــﺎء ٔواﺋﻣـ ــﺔ
ﻋﺼـﺮﻫﻢ وﺣﻔـﺎ  ٨زﻤـﺎﻧﻬﻢ ،وﺑﺎﻠﺒﺤـﺚ ﺗﻮﺻـﻟﻨﺎ إﻠـﻰ اﻠﻛـﺜﻴـﺮ ﻤـﻨﻬﻢ اﻠـﺬﻳﻦ ﺗﺮﻜــﻮا
ﻠﻟﻣﻛـﺘﺒـﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻤﺼــﻨﻔﺎت إﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺗﻌـﺪ اﻠﻴــﻮم ٔاﺻـﻮﻻ وﻤﺼـﺎدر ٔاﺴﺎﺴــﻴﺔ
ٔاﻤـﺎم اﻠﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ ،وﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻧﻔـﺲ اﻠﻮﻘــﺖ ﺸــﺎﻫﺪة ﻋﻟــﻰ ﻤـﺎ وﺻــﻞ إﻠﻴــﻪ ﻫــﺆﻻء
ٔاوﻻد اﻠﻨﺎس ﻤﻦ درﺠﺔ ﻋﺎﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻠﺘﻔﻗﻪ ﻓﻲ ﻋﻟﻮم اﻠـﺪﻳﻦ اﻠﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ وﺻـﻨﻮﻓﻪ
اﻠﻛـﺜﻴ ــﺮةٔ ،واﻳﻀ ــﺎ وﺠ ــﺪ اﻠﻌﺪﻳ ــﺪ ﻤ ــﻨﻬﻢ ﻤ ــﻦ ﺗﻗﻟ ــﺪوا اﻠﺘ ــﺪرﻳﺲ واﻹﻓﺘ ــﺎء ﻓ ــﻲ
اﻠﻣﻌﺎﻫـﺪ اﻠﻌﻟﻣﻴــﺔ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔــﺔ ﻓــﻲ ذﻠــﻚ اﻠﻌﺼــﺮ واﻠﻣﻣﺜﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻤــﺪارس اﻠﻌﺼــﺮ
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ ﺑﻣﺼﺮ وﺑﻼد اﻠﺷﺎم.
ٔ
ٔ
وإﺗﻣﺎﻤــﺎ ﻠﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻧﺳــﻮق ﻃﺮﻓ ــﺎ ﻤــﻦ اﺧﺒ ــﺎر ﻫ ــﺆﻻء اﻠﻔﻗﻬ ــﺎء اﻠــﺬﻳﻦ ا ــﺮوا
اﻠﺤﻴــﺎة اﻠﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﻣﻣﻟــﻮﻜﻲ ﺑﻛـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ اﻠﻣﺼــﻨﻔﺎت اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ،
وﺸ ــﻛﻟﻮا ﻘﻴﻣ ــﺔ ﻗﺎﻓﻴ ــﺔ ﻋﺎﻠﻴ ــﺔ ﻓـ ـﻲ ﺗﻟـ ــﻚ اﻠﺤﻗﺒ ــﺔ اﻠﻬﺎﻤ ــﺔ ﻤ ــﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﻤﺼـ ــﺮ
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ.
ٔ
ُ
ُ
ْ
اﻠﺷﻴﺦ اﻹﻤﺎم اﻠﻌﺎﻠﻢ ﺸـﻬﺎب اﻠـﺪﻳﻦ اﺣﻣـﺪ ﺑـﻦ ﻜﻨﺪﻏـﺪي اﻠﻔﻗﻴـﻪ اﻠﺤﻨﻔـﻲ
ٔ
ذﻜـﺮﻩ اﺑــﻦ ﺣﺟــﺮ "ﺑﺎﻧــﻪ ٔاﺣــﺪ اﻠﻔﻀــﻼء اﻠﻣﻬــﺮة ﻤــﻦ اﻠﺤﻨﻔﻴــﺔ اﺸــﺘﻐﻞ ﻓــﻲ ﻋــﺪة
ﻋﻟــﻮم وﻓــﺎق ﻓﻴﻬ ــﺎ" واﻠﺳــﺨﺎوي ﺑﻗﻮﻠــﻪ "ﻧﺰﻳــﻞ اﻠﺤﺳــﻴﻨﻴﺔ ﻜــﺎن ﻋﺎﻠﻣ ــﺎ ﻓﻗﻴﻬــﺎ
دﻳﻨـﺎ ﻳﻨــﺰى ﺑــﺰي اﻠﺟﻨــﺪ" وﻤﻣــﻦ ﺗﻔﻗــﻪ ﻋﻟــﻰ ﻳﺪﻳــﻪ اﺑــﻦ ﺣﺟــﺮ اﻠﻌﺳــﻗﻼﻧﻲ ٔاﺧــﺬ
ﻋﻨﻪ ﻓﻮاﺋﺪﻩ ،وﻤﺟﺪ اﻠﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻤﻛﺎﻧﺲ اﻠﻣﻗﺎﻤـﺎت ﺣﻴـﺚ ﻜـﺎن ﻳﺟﻴـﺪ ﺗﻗﺮﻳﺮﻫـﺎ
ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم  ٠ﻫـ ١ ٠م.

اﻠﻌﺎﻠﻢ اﻠﻔﺎﺿﻞ ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺧﺎص ﺑﻚ اﻠﺘﺮﻜـﻲ اﻠﺤﻨﻔـﻲ وﻫـﻮ
ٔ
ﺠ ــﺪ اﻠﺨـ ــﺎص ﺑﻛﻴ ــﺔ اﻠﻣﻮﺠ ــﻮدﻳﻦ ﻋﻟـ ــﻰ ﻋﻬ ــﺪ اﺑ ــﻦ إﻳ ــﺎس وﺻ ــﻒ ﺑﺎﻧ ــﻪ ٔاﺣ ــﺪ
اﻠﻔﻀـﻼء اﻠﻣﺘﻣﻴـﺰﻳﻦٔ ،اﻜـﺜــﺮ ﻤـﻦ اﻹﺸـﺘﻐﺎل ﺑﺎﻠﻔﻗــﻪ واﻠﺤـﺪﻳﺚ ،وﻜـﺘـﺐ ﻜـﺜﻴ ـﺮا
وﺠﻣــﻊ ودرس ،ﺣﺘ ــﻰ ﺻ ــﺎر ّ
ﻋﻼﻤ ــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻟ ــﻮم اﻠﺤﻨﻔﻴ ــﺔ ،وﺗﺼ ــﺪى ﻠ٤ﻓﺘ ــﺎء
واﻠﺘــﺪرﻳﺲ ﻤــﺪة ،واﻧﺘﻔــﻊ ﺑــﻪ اﻠﻄﻟﺒــﺔ ﻤــﻊ وﺠﺎﻫﺘــﻪ ﻋﻨــﺪ ٔاﻻ ﻜــﺎﺑﺮ ﻤــﻦ ٔاﻻﻤ ـﺮاء
وﻏﻴ ـ ــﺮﻫﻢ ٔا ﻨ ـ ــﻰ ﻋﻟﻴ ـ ــﻪ اﻠﻣﻗﺮﻳ ـ ــﺰي ﻓﻗـ ــﺎلٔ :اﺣ ـ ــﺪ ٔاﻋﻴ ـ ــﺎن اﻠﺤﻨﻔﻴ ـ ــﺔ وﻤﻗ ـ ــﺪﻤﻲ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـﻚ اﻠﺳــﻟﻄﺎﻧﻴﺔ ،وﻤــﻦ ٔاﺴـﺎﺗﺬﺗﻪ اﻠﺷــﻴﺦ ٔاﻜﻣــﻞ اﻠـﺪﻳﻦ اﻠﺤﻨﻔــﻲ ،وﻜــﺎن
ﻘﺎﻧﻌـ ــﺎ ﺑﻣ ـ ــﺎ ﻳﺘﺤﺼـ ــﻞ ﻤ ـ ــﻦ إﻘﻄﺎﻋ ـ ــﻪ زاﻫ ـ ـ ًـﺪا ﻓ ـ ــﻲ اﻠ ـ ــﺪﻧﻴﺎ وﻘ ـ ــﺪ ﺗ ـ ــﻮﻓﻲ ﻋ ـ ــﺎم
 ١ﻫـ ١ ١٠م.
ٔ
اﻹﻤـﺎم اﻠﻌـﺎﻠﻢ زﻳـﻦ اﻠـﺪﻳﻦ اﺑـﻮ اﻠﻌــﺪل ﻘﺎﺴـﻢ ﺑـﻦ ﻘﻄﻟـﻮ ﺑﻐـﺎ اﻠﺳــﻮدوﻧﻲ،
ﻧﺰﻳ ــﻞ ٔاﻻﺸـ ــﺮﻓﻴﺔ ٔواﺣـ ــﺪ ﺻ ــﻮﻓﻴﺘﻬﺎ ،واﺸـ ــﺘﻬﺮ ﺑﻗﺎﺴ ــﻢ اﻠﺤﻨﻔ ــﻲ ،ﻜـ ــﺎن ﻤﺤﺒـ ـ ًـﺎ
ٔ
ﻠﻄﻟــﺐ اﻠﻌﻟ ــﻢ واﻹﺴــﺘﺬادة ﻤﻨ ــﻪ ﻓﺎﺧ ــﺬ اﻠﻗ ـ ٓﺮان اﻠﻛ ــﺮﻳﻢ ﻋﻟــﻰ ﺸ ــﻣﺲ اﻠ ــﺪﻳﻦ
ﻤﺤﻣــﺪ ﺑ ــﻦ ٔاﺣﻣــﺪ اﻠﺰراﺗﻴﻨ ــﻲ إﻤــﺎم اﻠﺒﺮﻘﻮﻘﻴ ــﺔ ،واﻠﺘﻔﺳــﻴﺮ ﻋﻟ ــﻰ ﻋــﻼء اﻠ ــﺪﻳﻦ
ﻤﺤﻣـﺪ ﺑــﻦ ﻤﺤﻣـﺪ اﻠﺒﺨــﺎري اﻠﺤﻨﻔــﻲ ،وﻋﻟـﻢ اﻠﺤــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﺗـﺎج اﻠــﺪﻳﻦ ٔاﺣﻣــﺪ
ﺑــﻦ ﻤﺤﻣــﺪ اﻠﻨﻌﻣــﺎﻧﻲ واﻠﺤ ــﺎﻓ ٍ اﺑــﻦ ﺣﺟــﺮ اﻠﻌﺳــﻗﻼﻧﻲ ،واﻠﻔﻗــﻪ ﻋــﻦ ﺴ ـﺮاج
اﻠــﺪﻳﻦ ﻋﻣــﺮ ﺑ ــﻦ ﻋﻟــﻲ ﺑــﻦ ﻓ ــﺎرس اﻠﻣﻌ ــﺮو ﺑﻗــﺎر اﻠﻬﺪاﻳ ــﺔ ،وﻤﺟــﺪ اﻠ ــﺪﻳﻦ
إﺴ ــﻣﺎﻋﻴﻞ اﻠﺰﻤﺰﻤ ــﻲ اﻠﻣﻌـ ــﺮو ﺑﺎﻠﻣﺟ ــﺪ اﻠﺮوﻤ ــﻲ ،وﻧﻈ ــﺎم اﻠـ ــﺪﻳﻦ ﻳﺤ ــﻲ ﺑـ ــﻦ
ﻳﻮﺴــﻒ اﻠﺳ ــﻴﺮاﻤﻲ ،وﻋــﺰ اﻠ ــﺪﻳﻦ ﺑــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻠﺳــﻼم اﻠﻗﻴﻟ ــﻮي ودرس ٔاﺻ ــﻮل
اﻠﻔﻗـﻪ ﻋﻟـﻰ اﻠﻌـﻼء اﻠﺒﺨـﺎري ،واﻠﺳـﺮاج ﻘـﺎر اﻠﻬﺪاﻳـﺔ وﺸـﺮ اﻠـﺪﻳﻦ اﻠﺳـﺒﻛﻲ
وﺴــﻌﺪ اﻠــﺪﻳﻦ اﻠﺪﻳ ــﺮئ ،واﺧــﺬ ﻋﻟــﻢ اﻠﻔ ـﺮاﺋﺾ واﻠﻣﻴﻗــﺎت ﻋــﻦ ﻧﺎﺻ ــﺮ اﻠــﺪﻳﻦ
اﻠﺒﺎرﻧﺒــﺎري ،وﻜــﺎن ﻤــﻦ ﺠﻣﻟــﺔ ٔاﺴــﺎﺗﺬﺗﻪ اﺑــﻦ اﻠﻬﻣــﺎم وﺗﻗــﻲ اﻠــﺪﻳﻦ ٔاﺣﻣــﺪ ﺑــﻦ
ﻋﻟــﻲ اﻠﻣﻗﺮﻳ ــﺰي اﻠﻣــﺆر  ،وﺣﺳــﻴﻦ ﺑــﻦ ﻋﻟــﻲ اﻠﻣــﺎﻠﻛﻲ اﻠﺒﻮﺻــﻴﺮي ،وﻧﺎﺻ ــﺮ
اﻠـﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑـﻦ ﺣﺳــﻦ اﻠﻣﻌـﺮو ﺑــﺎﺑﻦ اﻠﻔﺎﻘﻮﺴـﻲ وﻏﻴــﺮﻫﻢ ،ودرس ﻃﺮﻓــﺎ
ﻤـﻦ ﻜـﺘــﺐ ٔاﻻدب واﻠﺷــﻌﺮ ٔواﺠــﺎزﻩ ﺑﻌــﺾ ٔاﺴــﺎﺗﺬﺗﻪ وﻫــﻮ ﻓــﻲ ﻤﻗﺘﺒــﻞ اﻠﻌﻣــﺮ،
ٔواذن ﻠـﻪ ﻤﺷـﺎﻳﺨﻪ ﺑﺎﻹﻓﺘـﺎء واﻠﺘـﺪرﻳﺲ ،وﻘـﺪ ٔا ﻨـﻰ ﻋﻟﻴـﻪ ﺑﻌـﺾ ﻋﻟﻣـﺎء ﻋﺼـﺮﻩ
ﻓــﺬﻜﺮﻩ اﺑ ــﻦ اﻠــﺪﻳﺮي ﺑﺎﻠﺷ ــﻴﺦ اﻠﻌ ــﺎﻠﻢ اﻠــﺬﻜﻲ ،واﺑ ــﻦ ﺣﺟــﺮ ﺑﺎﻹﻤ ــﺎم اﻠﻌﻼﻤ ــﺔ
واﻠﻣﺤ ــﺪ اﻠﻔﻗﻴ ــﻪ اﻠﺤ ــﺎﻓ ٍ ،وﻜ ــﺎن ﻘ ــﺪ ﻘـ ـ ٔﺮا ﻋﻟ ــﻰ اﺑ ــﻦ ﺣﺟ ــﺮ ﻜـﺘﺎﺑ ــﻪ اﻹﻳﺜ ــﺎر
ﺑﻣﻌﺮﻓﺔ رواة ٓاﻻ ﺎر ،وذﻜﺮﻩ اﻠﺒﻗﺎﻋﻲ وﻫﻮ ٔاﺣﺪ ﺗﻼﻤﺬﺗﻪ،ﻜﺎن ﻓﺮﻳ ًـﺪا ﻓـﻲ ﻋﻟـﻮم
ﻜـﺜﻴــﺮة ﻓــﻲ اﻠﻔﻗــﻪ ٔ
واﻻﺻــﻮل واﻠﺤــﺪﻳﺚ وﻏﻴﺮﻫــﺎ ٔاﻤــﺎ اﻹﻤــﺎم اﻠﺳــﺨﺎوي ﻓﻗــﺎل
ٔ
ﻋﻨــﻪ "ﻫــﻮ إﻤــﺎم ﻋﻼﻤــﺔ ﻘــﻮي اﻠﻣﺷــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ ﻓﻨــﻮن ،ذاﻜــﺮ اﻠﻛـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ اﻻدب
ٔ
وﻤﺘﻌﻟﻗﺎﺗــﻪ" ﺻــﺤﺒﻪ اﻠﺳــﺨﺎوي وﺴــﻣﻊ ﻤﻨــﻪ وﻜـﺘــﺐ ﻋﻨــﻪ ،وﻜ ــﺎن ﻤــﻦ اﻤﺜ ــﻞ
ﺗﻼﻤﺬﺗﻪ وﻜﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻣﺎ ﻤﻮدة.
ﻫــﺬا وﻘ ــﺪ ﺣﺼ ــﺮ ﻤﺤﻗ ــﻖ ﻜـﺘﺎﺑ ــﻪ ﺗ ــﺎج اﻠﺘـ ـﺮاﺠﻢ ﻤﺆﻠﻔ ــﺎت اﻠﺷ ــﻴﺦ ﻘﺎﺴ ــﻢ
ﻓﺒﻟﻐﺖ ﻧﺤﻮا ﻤﻦ ﻤﺌـﺔ و ﻼ ـﺔ ﻤﺼـﻨﻒ ﻓـﻲ ﻜـﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ اﻠﻌﻟـﻮم ﻤـﺎ ﺑـﻴﻦ اﻠﻣﻔﻗـﻮد
واﻠﻣﺨﻄــﻮط واﻠﻣﻄﺒــﻮع وﻤــﻦ ٔاﺸــﻌﺎرﻩ اﻠﺘــﻲ رد ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻟــﻰ اﻠﻣﺘﻄــﺎوﻠﻴﻦ ﻋﻟــﻰ
اﻠﻣﺬﻫﺐ اﻠﺤﻨﻔﻲ ردا ﻋﻟﻰ ﻤﻦ ﻘـﺎل :وﻤـﻦ اﻠﻔﻗﻬـﺎء ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس اﻠـﺬﻳﻦ ﻘﻟـﺪوا
ﻤﻨﺎﺻﺐ ﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺠﻟﺳﻮا ﻠ٤ﻓﺘﺎء واﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻤـﻦ ﺣﻮاﺿـﺮ
اﻠﺪوﻠـﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴــﺔ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔــﺔ ﺠﻣﻟــﺔ ﻜـﺜﻴــﺮة ﻏﻴـﺮ ﻤــﺎ ذﻜﺮﻧــﺎ ﻤــﻦ ﻓﻗﻬــﺎﺋﻬﻢ ،وإن
ﻜـ ــﺎن ﻫـ ــﺆﻻء ﻘ ــﺪ ﻘـ ــﺎﻤﻮا ﺑﺎﻠﺘ ــﺪرﻳﺲ ﻓـ ــﻲ ٔاﻜـﺜ ــﺮ ﻤ ــﻦ ﻤﺪرﺴ ــﺔ ﺧ ــﻼل اﻠﻌﺼـ ــﺮ
ٔ
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ ،ﻓﻣﻨﻬﻢ ﻤﻦ ﻳﺎﺗﻲ.
ﻋـﻼء اﻠــﺪﻳﻦ ﻋﻟـﻲ ﺑــﻦ ﺑﻟﺒــﺎن اﻠﻔﺎرﺴـﻲ اﻠﺤﻨﻔــﻲ ﻤـﻦ ﺸــﻴﻮﺧﻪ اﻠــﺪﻤﻴﺎﻃﻲ،
وﻤﺤﻣـﺪ ﺑـﻦ ﻋﻟـﻲ ﺑـﻦ ﻤﺳـﺎﻋﺪ ،وﺑﻬـﺎء اﻠـﺪﻳﻦ ﺑـﻦ ﻋﺳـﺎﻜﺮ ،وﺗﻔﻗـﻪ ﻋﻟـﻰ اﻠﻔﺨــﺮ
ﺑﻦ اﻠﺘﺮﻜﻣﺎﻧﻲ ،وﻜـﺎن ﻤﺼ ً
ـﺎﺣﺒﺎ ٔﻻرﻏـﻮن اﻠﻨﺎﺋـﺐ ،إﻠـﻰ ٔان ﻋﻈﻣـﺖ ﻤﻨﺰﻠﺘـﻪ ﻓـﻲ
دوﻠــﺔ اﻠﻈــﺎﻫﺮ ﺑﻴﺒ ــﺮس وﻘــﺎم ﺑﺷ ــﺮ ﺛ اﻠﺟــﺎﻤﻊ ﻠﻟﺨﻼﻃــﻲ ،ورﺗــﺐ ﺻــﺤﻴﺢ ﺑ ــﻦ
ﺣﻴ ــﺎن ،وﻤﻌﺟـ ــﻢ اﻠﻄﺒﺮاﻧـ ــﻲ اﻠﻛﺒﻴ ــﺮ ،وﻘـ ــﺪ ﻜﻟﻔ ــﻪ ﺑ ــﺬﻠﻚ اﻠﻗﻄ ــﺐ اﻠﺤﻟﺒ ــﻲ،
وﻋﻴﻦ ﻤﺮة ﻠﻟﻗﻀﺎء ﻠﻣﺎ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻤﻦ ﺴﻛﻮن وﻋﻟﻢ ﻤﻊ ﺸﺪة ﻋﻔﺎ .
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٩٥

اﻟﻤﻠﻒ

اﻠﻔﻗﻴـ ــﻪ اﻠﻔﺎﺿ ـ ــﻞ ﺑﺮﻫ ـ ــﺎن اﻠـ ــﺪﻳﻦ إﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺑـ ــﻦ ﻻﺠـ ــﻴﻦ ﺑـ ــﻦ ﻋﺒـ ــﺪ ﷲ
اﻠﺮﺸــﻴﺪي ﺑ ــﺮع ﻓــﻲ اﻠﻗ ـﺮاءات وﺗﺘﻟﻣــﺬ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻟــﻰ ﻳــﺪ اﻠﺷــﻴﺦ ﺗﻗــﻲ اﻠــﺪﻳﻦ ﺑــﻦ
اﻠﺼــﺎﺋخ ٔواﺧــﺬ اﻠﻔﻗــﻪ ﻋــﻦ ﻋﻟــﻢ اﻠــﺪﻳﻦ اﻠﻌﺮاﻘــﻲ ٔ
واﻻﺻ ــﻮل ﻋﻟــﻰ ﺗ ــﺎج اﻠ ــﺪﻳﻦ
اﻠﺒﺎرﻧﺒـ ــﺎري ،وﻜـ ــﺎن ﺣﻔـ ـ ٍ اﻠﻛـﺜﻴـ ــﺮ ﻤـ ــﻦ اﻠﻛـﺘـ ــﺐ ﻤﺜ ــﻞ اﻠﺤـ ــﺎوي واﻠﺟﺰوﻠﻴ ــﺔ
ً
ﻃﺮﻓﺎ ﻤﻦ اﻠﻄﺐ واﻠﺤﺳﺎب وﺻﻨﻒ اﻠﺨﻄﺐ وﻠﻪ ﻧﻈﻢ ﻏﻴـﺮ ﻤﺷـﻬﻮر،
وﻋﺮ
وﻜــﺎن ﻤﺷــﻬﻮر ﺑﺎﻠﺼــﻼ ﺛ واﻠﺘﻮاﺿــﻊ ،واﺴــﺘﻣﺮ ﺧﻄﻴــﺐ ﺠــﺎﻤﻊ ٔاﻤﻴــﺮ ﺣﺳــﻴﻦ
ﺑﺤﻛــﺮ ﺠ ــﻮﻫﺮ اﻠﻨ ــﻮﺑﻲ ﺧ ــﺎرج اﻠﻗ ــﺎﻫﺮة ،ﻋ ــﺮ  ٣ﻋﻟﻴــﻪ ﻋ ــﺎم  ٦ﻫـ ـ ١م
ﻘﻀــﺎء اﻠﻣﺪﻳﻨ ــﺔ اﻠﻣﻨ ــﻮرة واﻠﺨﻄﺒ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺳ ــﺟﺪ رﺴ ــﻮل ﷲ ﺻ ــﻟﻰ ﷲ ﻋﻟﻴ ــﻪ
وﺴـ ــﻟﻢ ﻓ ــﺎﻤﺘﻨﻊ وﻠـ ــﻢ ﻳﻮاﻓـ ــﻖ ﺑﻌ ــﺪﻤﺎ اﺠﺘﻣـ ــﻊ ﻤ ــﻊ اﻠﺳـ ــﻟﻄﺎن ووﻻﻩ ،وﻇـ ــﻞ
ﺑﺎﻠﻗﺎﻫﺮة إﻠﻰ ٔان ﺗﻮﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٩ﻫـ ١م.
وﻤـﻦ اﻠﻔﻗﻬــﺎء اﻠـﺬﻳﻦ ﻘــﺎﻤﻮا ﺑﺘــﻮﻠﻲ اﻠﺘـﺪرﻳﺲ اﻠﺷــﻴﺦ ﻋﻣــﺮ ﺑـﻦ ﺑﻟﺒــﺎن ﺑــﻦ
ْ
ﻋﺒ ــﺪ ﷲ اﻠﺟ ــﻮزي واﻠـ ــﺬي اﺸـ ــﺘﻬﺮ ﺑﺤﺳـ ــﻦ ُ
اﻠﺨ ُﻟ ـ ْـﻖ واﻠ َﺨ ْﻟـ ـ ِـﻖ ﻓﻗﻴﻬـ ــﺎ ﻓﺎﺿـ ــﻼ
ٔوادﻳــﺐ اﻠﻣﻌــﻲ ﻠــﻪ ﻧﻈــﻢ وﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺑﺎﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﺗﻨــﺎزل ﻠــﻪ اﻠﻣ ـ ّـﺰي ﻋــﻦ ﻤﺷــﻴﺨﺔ
اﻠﻣﻌﺰﻳــﺔ ٔواﻳﻀــﺎ اﻠﺷــﻴﺦ اﻠﺤ ــﺎﻓ ٍ اﻠﻔﻗﻴــﻪ ﺻــﻼ ﺛ اﻠــﺪﻳﻦ ﺧﻟﻴــﻞ ﺑــﻦ ﻜﻴﻛﻟــﺪي

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ﺑ ــﻦ ﻋﺒـ ـﺪ ﷲ اﻠﻌﻼﺋ ــﻲ اﻠﺪﻤﺷـ ــﻗﻲ اﻠﺷـ ــﺎﻓﻌﻲ ﺗﻟﻗ ــﻰ اﻠﻌﻟ ــﻢ وﺑـ ــﺮع ﻓـ ــﻲ اﻠﻔﻗ ــﻪ
واﻠﺤـﺪﻳﺚ وﻘ ـ ٔﺮا ﺑﻨﻔﺳــﻪ وﺻــﺎر ﻠــﻪ ﻳــﺪ ﻃـﻮﻠﻰ ﻓــﻲ ﻓــﻦ اﻠﺤــﺪﻳﺚ وذﻜــﺮﻩ ﺠﻣــﺎل
اﻠــﺪﻳﻦ ﺑــﻦ ٔاﻻﺴــﻨﻮي ﻓــﻲ ﻃﺒﻗﺎﺗــﻪ وﻘــﺎل ﻋﻨــﻪ ﻜ ــﺎن ﺣــﺎﻓ ٍ ﻋﺼ ــﺮﻩ إﻤﺎﻤــﺎ ﻓــﻲ
اﻠﻔﻗﻪ ٔ
واﻻﺻﻮل ،ﻋﺎ  /ﻓﻲ اﻠﻗـﺪس وﺠﻟـﺲ ﻠﻟﻔﺘﻴـﺎء واﻠﺘـﺪرﻳﺲ ﺗـﻮﻠﻰ دروس
اﻠﺼــﻼﺣﻴﺔ وﻇ ــﻞ ﺑﻬ ــﺎ ﻓﺘ ــﺮة ،وﻠ ــﻪ ﻤﺼ ــﻨﻔﺎت ﻤﻨﻬــﺎ ﻜـﺘ ــﺎب اﻠﻨﻈ ــﺎﺋﺮ اﻠﻔﻗﻬﻴ ــﺔ
ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم  ١ﻫـ ١ ٦م ٔاﻤﺎ اﻠﺤـﺎﻓ ٍ ﻋـﻼء اﻠـﺪﻳﻦ ﺑـﻦ ﻤﻐﻟﻄـﺎي ﺑـﻦ ﻘﻟـﻴﺞ
ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ ﷲ اﻠﺒﻛﺟ ــﺮي ،إﻤــﺎم وﻓﻗﻴــﻪ وﺣــﺎﻓ ٍ ﻋﺼ ــﺮﻩ واﻠــﺬي ﺗﻟﻗــﻰ اﻠﻌﻟ ــﻮم
اﻠﺷ ـ ــﺮﻋﻴﺔ ﻋـ ــﻦ اﺑـ ــﻦ ﻋﻣـ ــﺮ اﻠﻛ ـ ــﺮدي واﻠﻌﺮاﻘ ـ ــﻲ وﺗ ـ ــﻮﻠﻰ ﻤﺷ ـ ــﻴﺨﺔ اﻠﺤـ ــﺪﻳﺚ
ﺑﺎﻠﻣﻈﻔﺮﻳــﺔ ،واﻠﺒﻴﺒﺮﺴــﻴﺔ وﻤﺪرﺴــﺔ ٔاﺑــﻲ ﺧﻟﻴﻗــﺔ واﻠﺼﺮﻏﻣﺘﺷــﻴﺔ واﻠﻨﺎﺻ ــﺮﻳﺔ،
وﻤﻴﻌ ــﺎد ٓاﻘﺳ ــﻨﻗﺮ اﻠﻨﺎﺻـ ــﺮي ،وﺻ ــﻨﻒ اﻠﻛـﺜﻴ ــﺮ ﻤـ ــﻦ اﻠﺘﺼ ــﺎﻧﻴﻒ ﻤﻨﻬ ــﺎ ﺸـ ــﺮ ﺛ
اﻠﺒﺨــﺎري ﻓــﻲ ﻧﺤــﻮ ﻤــﻦ ﻋﺷ ــﺮﻳﻦ ﻤﺟﻟــﺪ وإﻜﻣــﺎل ﺗﻬــﺬﻳﺐ اﻠﻛﻣــﺎل ﻓــﻲ ﻼ ــﺔ
ﻋﺷـﺮ ﻤﺟﻟ ًـﺪا ،وﻜـﺘـﺐ ﻓــﻲ اﻠﻣﺆﺗﻟـﻒ واﻠﻣﺨﺘﻟـﻒ وﺸـﺮ ﺛ ﺑﻌــﺾ ﻤـﻦ ﺴـﻨﻦ اﺑــﻦ
ﻤﺎﺠــﻪ ،وﻜـﺘــﺐ ﻓــﻲ اﻠﺳــﻴﺮة اﻠﻨﺒﻮﻳــﺔ ﻤﺆﻠﻔــﻪ اﻠــﺬي ٔاﺴــﻣﺎﻩ "اﻠﺰﻫــﺮ اﻠﺒﺎﺴــﻢ ﻓــﻲ
ﺴﻴﺮة ﻧﺒﻴﻨﺎ ٔاﺑﻲ اﻠﻗﺎﺴﻢ" وﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم  ٢ﻫـ ١ ٠م.
وﺸـﻬﺪ اﻠﻌﺼـﺮ اﻠﻣﻣﻟــﻮﻜﻲ اﻠﺜـﺎﻧﻲ اﻠﻌﺪﻳـﺪ ﻤــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس اﻠـﺬﻳﻦ ﺗﻗﻟــﺪوا
ﻤﻨﺎﺻ ــﺐ ﻓ ــﻲ ﻤـ ــﺪارس اﻠﻗ ــﺎﻫﺮة ﻤـ ــﻨﻬﻢ ﻤﺼـ ــﻄﻔﻰ ﺑـ ــﻦ زﻜﺮﻳـ ــﺎ ﺑ ــﻦ ٔاﻳـ ــﺪﻏﻣﺺ
اﻠﻗﺮﻤـﺎﻧﻲ ،ﺸـﺎرك ﻓـﻲ اﻠﻔﻗـﻪ واﻠﻔﻨـﻮن ،درس اﻠﻔﻗـﻪ اﻠﺤﻨﻔـﻲ ﺑﺎﻠﺼﺮﻏﻣﺘﺷــﻴﺔ،
وﻘــﺮرﻩ ﺴــﻮدون ﻤــﻦ زادﻩ ﻓــﻲ ﻤﺪرﺴــﺘﻪ ،واﺴـﺘﻗﺮ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﻓــﻲ ﻤﺷــﻴﺨﺔ ﻤــﺪﻓﻦ
ٔاﻻﻤﻴـﺮ ﻘﺟــﺎ اﻠﺳــﻟﺤﺪار وﺗــﻮﻓﻲ ﻋــﺎم  ٠٩ﻫ ـ ١ ٠م وﻘــﺎم زﻳــﻦ اﻠــﺪﻳﻦ ٔاﻤﻴــﺮ
ﺣـﺎج ﺑـﻦ ﻃﻨﺒﻐـﺎ ﺑﺎﻠﺘـﺪرﻳﺲ ﻓـﻲ اﻠﺟﻣﺎﻠﻴـﺔ ٔواﺻـﺒﺢ إﻤﺎﻤﻬـﺎ "واﻠﻣﺘﺼـﺪر ﺑﻬــﺎ"،
وﻜـﺎن ﻤــﻦ ﺸــﻴﻮﺧﻪ اﻹﻤــﺎم اﺑــﻦ ﺣﺟــﺮ اﻠﻌﺳــﻗﻼﻧﻲ ﻘ ـ ٔﺮا ﻋﻟﻴــﻪ اﻠﺒﺨــﺎرئ ،واﺧــﺬ
ﻋـ ــﻦ اﻠﺷﻣﺳـ ــﻲ ﺑـ ــﻦ ﻋﻣ ـ ـﺮان اﻠﺳـ ــﺒﻊ ﻘ ـ ـﺮاءات إﻠـ ــﻰ ٓاﺧـ ــﺮ ﺴـ ــﻮرة )ق( وﻜـ ــﺎن
ﻤﻮﺻﻮﻓﺎ ﺑﺎﻠﺼﻼ ﺛ واﻠﺒﺮ ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم ﻫـ ١ ٠ﻫـ.
ﻫــﺬا وﻘــﺪ ﻘ ــﺮر اﻠﺳــﻟﻄﺎن ٔاﻻﺸــﺮ ﺑﺮﺴــﺒﺎي اﻠﺷــﻴﺦ ﻋﻟــﻰ ﺑــﻦ ﻃﻴﺒﻐــﺎ ﺑــﻦ
ٔ
ﺣـ ــﺎﺠﻲ ﺑ ـ ــﻚ اﻠﺘﺮﻜﻣـ ــﺎﻧﻲ اﻠﺤﻨﻔ ـ ــﻲ ﻤﺪرﺴـ ـ ًـﺎ وﺧﻄﻴﺒ ـ ـ ًـﺎ ﺑﻣﺪﻓﻨـ ــﺔ اﻠـ ــﺬي ٔاﻧﺷ ـ ــﺎﻩ
ﺑﺎﻠﺼ ــﺤﺮاءوﻘﺪ ﺗ ــﻮﻓﻲ ﻋـ ــﺎم ﻫـ ـ ١م ٔاﻤـ ــﺎ ﻧﻈـ ــﺎم اﻠ ــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﺑـ ــﻦ
اﻠﺟﻴﺒﻐــﺎ اﻠﻣﺷــﻬﻮر ﺑﺎﻠﻨﻈــﺎم ﻓﻗــﺪ ٔاﺧــﺬ اﻠﻌﻟــﻢ ﻋــﻦ اﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻤــﻦ ﻓﻗﻬــﺎء اﻠﻗــﺎﻫﺮة
وﻻزم ﺣﺳــﻦ اﻠﻗﺪﺴــﻲ ﺸــﻴﺦ اﻠﺷــﻴﺨﻮﻧﻴﺔ إﻠــﻰ ٔان ٔاﺠــﺎزﻩ ﺸــﻴﻮﺧﻪ وﻤــﻨﻬﻢ ﺗﻗــﻲ
اﻠـ ــﺪﻳﻦ اﻠﻣﻗﺮﻳ ـ ــﺰي ،وﻧﺎﺻـ ــﺮ اﻠ ـ ــﺪﻳﻦ اﻠﻔﺎﻘﻮﺴـ ــﻲ وﺗﺼـ ــﺪر ﻠ٤ﻘ ـ ـﺮاء وﺣـ ــﺪ
ﺑﺎﻠﺼـ ــﺤﻴﺤﻴﻦ ،واﺴ ـ ــﺘﻗﺮ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــﺪرﻳﺲ اﻠﻔﻗـ ــﻪ ﺑﺎﻠﺟـ ــﺎﻤﻊ اﻠﻄﻮﻠ ـ ــﻮﻧﻲ ٔواﻳﻀـ ــﺎ
ﺑﺎﻠﺤﺳﻨﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ ذﻠﻚ رﻓﺾ ﺗـﻮﻠﻲ اﻠﺘـﺪرﻳﺲ ٔﻻن ﺗﻨﺒـﻚ ﻘـﺮا اﻠـﺪوادار اﻠﺜـﺎﻧﻲ
ٔاﻋﻄ ــﻲ ﻤﺷ ــﻴﺨﺔ اﻠﺟﺎﻧﺒﻛﻴ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ ٔاﻻﻤ ــﻴﻦ ٔاﻻﻘﺼـ ـﺮاﺋﻲ ﻠﻣ ــﻦ ﻫ ــﻮ ﻤ ــﻦ ٔاﺻـ ــﺎﻏﺮ
ﻃﻟﺒﺘـ ــﻪ وﻘﻨـ ــﻊ ﺑﺮزﻘ ــﻪ ﻤـ ــﻦ إﻘﻄﺎﻋ ــﻪ ،وﻠ ــﻢ ﻳﻨﻗﻄـ ــﻊ ﻋﻣـ ــﻦ ﻳﺘـ ــﺮدد ﻋﻟﻴ ــﻪ ﻤـ ــﻦ

اﻠﻄﻟﺒـﺔ ،وﻠـﻢ ﻳـﺬﻜﺮ اﻠﺳـﺨﺎوي ،ﺗـﺎرﻳﺦ وﻓﺎﺗــﻪ ﻤﻣـﺎ ﻳـﺪل ﻋﻟـﻰ ٔاﻧـﻪ ﻜـﺎن ﻳﻌــﻴﺺ
ﺣﺘـﻰ ذﻠـﻚ اﻠﻌﻬـﺪ ،وﻘــﺪ ﻘـﺮر ٔاﻻﻤﻴـﺮ ﻤﺤﻣـﻮد ﺑــﻦ اﻠﻌﻴﻨـﻲ ﻋﻀـﺪ اﻠـﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣــﺪ
ﺑـﻦ ٔارﻜﻣـﺎس اﻠﻴﺷـﺒﻛﻲ ﻓـﻲ ﺧـﺰن اﻠﻛـﺘـﺐ ﺑﻣﺪرﺴـﺔ ﺠـﺪﻩ اﻠﺒـﺪر اﻠﻌﻴﻨـﻲ ،وﻜـﺎن
ﻋﻀــﺪ اﻠــﺪﻳﻦ ﻤﻣــﻦ ﺗﻔﻗــﻪ ﻋﻟــﻰ اﺑــﻦ اﻠــﺪﻳﺮي واﻠ ــﺰﻳﻦ ﻘﺎﺴــﻢ ﺑــﻦ ﻘﻄﻟــﻮ ﺑﻐ ــﺎ،
وﻋﻟـﻰ اﻠﺤـﺎﻓ ٍ ﺑـﻦ ﺣﺟـﺮ وﻏﻴـﺮﻫﻢ ،وﺑـﺮع ﻓـﻲ اﻠﻔﻗـﻪ واﻠﺤـﺪﻳﺚ وﻋﻟـﻮم اﻠـﺪﻳﻦ
"وﻜﺎن ﻠﻄﻴﻒ اﻠﺬات ﻜـﺜﻴﺮ ٔاﻻدب".
ٔ
وﻠﻨﺨﺘـﺘﻢ ﻫــﺬﻩ اﻠﻨﺨﺒـﺔ ﻤــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس اﻠـﺬﻳﻦ ﺑــﺮزوا ﻓـﻲ اﻫــﻢ ﻤﺟــﺎﻻت
اﻠﺤﻴﺎة اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ ﺑﺎﻠﺳﻴﻔﻲ ﻤﺤﻣﺪ ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﺑـﻦ ﻋﻣـﺮ ﺑـﻦ
ﻘﻄﻟــﻮ ﺑﻐــﺎ ﺑــﻦ اﻠ ــﺮﻜﻦ اﻠﺒﻛـﺘﻣــﺮي اﻠﺤﻨﻔــﻲ ،ﻋــﺎﻠﻢ ﻓﺎﺿــﻞ ﻤــﻦ ٔاﺴــﺮة وﺻــﻔﺖ
ﺑــﺎﻠﻌﻟﻢ وﺑﺘﺨــﺮﻳﺞ ﺠﻣﺎﻋــﺔ ﻜﺒﻴــﺮة ﻤــﻦ اﻠﻌﻟﻣــﺎء - ،ﻓﻮاﻠﺪﺗــﻪ ٔام ﻫــﺎﻧف اﻠﻬﺮوﻧﻴــﺔ -
ﺑـﺮع ﻓـﻲ ﻋﻟـﻮم ﻋـﺪة ﻓـﻲ اﻠﻔﻗـﻪ ٔ
واﻻﺻـﻮل واﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ ،وذﻜـﺮﻩ ﺸـﻴﺨﻪ اﺑـﻦ ﻫﻣــﺎم
ٓ
ﺑﻗﻮﻠ ــﻪ ﻤﺤﻗ ــﻖ اﻠ ــﺪﻳﺎر اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﺔ ،ﺣﻔـ ـ ٍ اﻠﻗـ ـﺮان اﻠﻛ ــﺮﻳﻢ وﺠ ــﻮدﻩ واﻠﻌﻣ ــﺪة
واﻠﺷـﺎﻃﺒﻴﺘﻴﻦ ٔواﻠﻔﻴــﺔ اﺑــﻦ ﻤﺎﻠــﻚٔ ،واﺧــﺬ اﻠﻔﻗـﻪ ﻋــﻦ اﻠﺘﻗــﻲ اﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻠﺒــﺎري
وﺴ ــﻣﻊ ﻤـ ــﻦ اﺑ ــﻦ ﺣﺟـ ــﺮ اﻠﻌﺳـ ــﻗﻼﻧﻲ ،وﻧ ــﺎب ﻋ ــﻦ ٔاﺴ ــﺘﺎذﻩ اﺑ ــﻦ ﻫﻣ ــﺎم ﻓ ــﻲ
ﻤﺷـﻴﺨﺔ اﻠﺷــﻴﺨﻮﻧﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﺣﺟـﻪ ،وﺗــﻮﻠﻰ ﻤﺷــﻴﺨﺔ اﻠﺟـﺎﻤﻊ اﻠﻣﺆﻳــﺪي ،وراﺠــﻊ
اﻠﺳـﺨﺎوي ﻓــﻲ ﻜـﺜﻴـﺮ ﻤــﻦ اﻠﻣﺳـﺎﺋﻞٔ ،واﺧــﺬ ﻋﻨـﻪ اﻠﺟــﻼل اﻠﺳـﻴﻮﻃﻲ وﻏﻴــﺮﻩ،
وﻘﺪ رﺎﻩ اﻠﺳﻴﻮﻃﻲ ٔﺑﺎﺑﻴﺎت ﺸﻌﺮﻳﺔ ٔ
ﺑﺪاﻫﺎ ﺑﻗﻮﻠﻪ:
ﻤﺎت ﺴﻴﻒ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﻨﻔﺮدا وﻏـﺪا ﻓﻲ اﻠﻟﺤﺪ ﻤﻨﻐﻣﺪا
ﻠـﻢ ﺗﺰل ٔاﺣﻮاﻠﻪ َرﺸـﺪا
ﻋﺎﻠﻢ اﻠﺪﻧﻴـﺎ وﺻﺎﻠﺤـﻬﺎ
ﻤـﺎ ٔاﺗﺎﻩ ﻤﻟـﺤﺪا ﻜﻣـﺪا
ﻧﺎﺻـﺮ دﻳﻦ اﻠﻨﺒـﻲ إذا
وﻠـﻢ ﻳﻗﺘﺼـﺮ دور ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس ﻓـﻲ اﻠﺤﻴــﺎة اﻠﺪﻳﻨﻴـﺔ ﻋﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻘـﺪﻤﻨﺎﻩ ﻓﻗــﻂ
ﺑﻞ ﻇﻬﺮ ﻤﻨﻬﻢ ﻤﻦ ﺑﺮع ﻓﻲ ﻘﺮاءة وﺗـﻼوة اﻠﻗـ ٓﺮان اﻠﻛـﺮﻳﻢ ﺑـﺎﻠﻗﺮاءات اﻠﺳـﺒﻊ،
وﻤﻣــﻦ اﺸ ــﺘﻬﺮ ﺑ ــﺎﻠﻗﺮاءات ٔواﺠ ــﺎد اﻠــﺘﻼوة ﺸ ــﻣﺲ اﻠــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑــﻦ ﺻ ــﺎرم
اﻠﺪﻳﻦ ﻘﺎﻳﻣﺎز اﻠﺪﻤﺷﻗﻲ ،ﺗﻼ ﺑﺎﻠﺳﺒﻊ ﻋﻟﻰ ﺠﻣﻟﺔ ﻤـﻦ اﻠﺷـﻴﻮ " ،وﻜـﺎن ﺧﻴـ ًﺮا
ﻤﺘﻮاﺿـ ـ ًـﻌﺎ ﺣﺳـ ــﻦ اﻠﺳـ ــﻣﺖ" ﺗـ ــﻮﻓﻲ ﻋـ ــﺎم  ٠٢ﻫـ ـ ـ ١ ٠٢م وﻓـ ــﻲ اﻠﻌﺼ ـ ــﺮ
اﻠﻣﻣﻟـﻮﻜﻲ اﻠﺜـﺎﻧﻲ ذﻜـﺮ ﻤـﻦ ٔاﺣﻔـﺎد اﻻﻤﻴـﺮ رﻜـﻦ اﻠـﺪﻳﻦ ﺑﻴﺒـﺮس اﻠﺤﺎﺠـﺐ ٔاﻻﻤﻴـﺮ
ٔاﻤﻴـﺮ ﻋﻟــﻲ ﺑـﻦ ﺸــﻬﺎب اﻠـﺪﻳﻦ ﺑــﻦ ﺑﻴﺒــﺮس اﻠﺤﺎﺠـﺐ ﻘ ـ ٔﺮا ﺑﺎﻠﺳـﺒﻊ ﻘ ـﺮاءات ﻋﻟــﻰ
واﻠــﺪﻩ ﺸــﻬﺎب اﻠــﺪﻳﻦ ٔاﺣﻣــﺪ "وﻜــﺎن ﺣﺳــﻦ ٔاﻻداء ﻃــﺮي اﻠﻨﻐﻣــﺔ" وﻘــﺪ ﻠﻗﺒــﻪ
اﺑﻦ إﻳﺎس ﺑﺎﻠﻣﻗﺮ  ،ام اﻠﻨﺎس ﻫﻮ وواﻠﺪﻩ ﺑﺨﺎﻧﻗﺎة ﺴـﻌﻴﺪ اﻠﺳـﻌﺪاء ﻓـﻲ ﻘﻴـﺎم
رﻤﻀـﺎن ﻓﺘــﺮة ﻤــﻦ اﻠﺰﻤــﺎن ﺗــﻮﻓﻲ ﻋــﺎم  ٠١ﻫ ـ ١ ٩م وﻘــﺪ ﺗﻗــﺪم ﺑــﻪ اﻠﺳــﻦ
ٔ
واﺸ ــﺘﻐﻞ ﻠﺷ ــﻬﺎب اﺣﻣ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻧﻮﻜ ــﺎر ﺑﺎﻠﺘﺟﻮﻳ ــﺪ وﺑ ــﺮع وﺣﻈ ــﻲ ﻋﻨ ــﺪ اﻠﻈ ــﺎﻫﺮ
ﺠﻗﻣـ ــﻖ ﺣﺘ ـ ــﻰ ٔاﻋﻄـ ــﺎﻩ ﻧﻈـ ــﺮ ﺠﺎﻤﻌـ ــﺔ وﺻ ـ ــﺤﺐ ﻓـ ــﻲ ٓاﺧ ـ ــﺮ ﺣﻴﺎﺗـ ــﻪ اﻠﺟـ ــﻼل
اﻠﺳﻴﻮﻃﻲ ٔواﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻔﻨﻮن.
وﻤ ــﻦ اﻠﻣﻌـ ــﺮو ٔان ﻏﺎﻠﺒﻴ ــﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـ ــﻚ ﻜـ ــﺎﻧﻮا ﻋﻟ ــﻰ اﻠﻣـ ــﺬﻫﺐ اﻠﺤﻨﻔ ــﻲ
ٔاﻻﻤ ـﺮاء واﻠﻔﻗﻬــﺎء واﻠﻌﻟﻣــﺎء ،وداﺋﻣــﺎ ﻤــﺎ ﻜــﺎﻧﻮا ُﻳﻨﺳــﺒﻮن ﻓــﻲ ﺗﺮﺠﻣ ــﺎﺗﻬﻢ إﻠ ــﻰ
ﻤـ ــﺬﻫﺒﻬﻢ اﻠﺤﻨﻔ ــﻲ وﻠﻛـ ــﻦ ﺑـ ــﺮز ﻤـ ــﻨﻬﻢ ﻋـ ــﺪد ﻤ ــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨـ ــﺎس ﺗﻔﻗﻬ ــﻮا ﻋﻟـ ــﻰ
اﻠﻣـﺬاﻫﺐ اﻠﺳـﻨﻴﺔ ٔاﻻﺧــﺮى ،وﻧﺨـ ﻤـﻨﻬﻢ اﻠﻌﻟﻣــﺎء واﻠﻔﻗﻬـﺎء ،وﺑـﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤــﻦ
ﻘﻟـﺔ ﻋـﺪد ﻫـﺆﻻء اﻠــﺬﻳﻦ ﺗﺮﻜـﻮا اﻠﻣـﺬﻫﺐ اﻠﺤﻨﻔـﻲ إﻠــﻰ ﻏﻴـﺮﻩ ،إﻻ ٔاﻧﻨـﺎ ٓا ﺮﻧـﺎ ﺗﺘﺒــﻊ
ﺴــﻴﺮ ﺑﻌﻀــﻬﻢ ﻹدراك ﻤــﺪى ﻤــﺎ وﺻــﻞ إﻠﻴــﻪ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس ﻤــﻦ اﻹﻃــﻼع ﻋﻟــﻰ
ﻜﺎﻓ ــﺔ اﻠﻣـ ــﺬاﻫﺐ اﻠﺳ ــﻨﻴﺔ اﻠﺘـ ــﻲ ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺗـ ــﺪرس ﻓ ــﻲ ٔاروﻘـ ــﺔ اﻠﻣﻌﺎﻫ ــﺪ اﻠﻌﻟﻣﻴ ــﺔ
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴـﺔ ٔواﻫﻣﻬــﺎ ٔاﻻزﻫــﺮ اﻠﺷــﺮﻳﻒ واﻠﻣـﺪارس ٔاﻻﺧــﺮىٔ ،واﻧﻬــﻢ ﻠــﻢ ﻳﺘﻗﻴــﺪوا
ﺑﻣ ــﺬﻫﺐ ٓاﺑ ــﺎﺋﻬﻢ وﻳﻐﻟﻗ ــﻮا ﻓﻬﻣﻬ ــﻢ ﻋﻟﻴ ــﻪ ﺑ ــﻞ ٓا ــﺮوا اﻠﺘﻌ ــﺮ ﻋﻟ ــﻰ اﻠﻣـ ــﺬاﻫﺐ
ٔاﻻﺧﺮي ﻓﺘﺤﻮل اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻨﻬﻢ إﻠﻰ اﻠﺷﺎﻓﻌﻲ واﻠﺤﻨﺒﻟﻲ واﻠﻣﺎﻠﻛﻲ.
ﻓﻣــﻦ ٔاﻻﻤ ـﺮاء ٔاوﻻد اﻠﻨ ــﺎس ﺸــﻬﺎب اﻠــﺪﻳﻦ ٔاﺣﻣ ــﺪ ﺑــﻦ ﺑﻴﻟــﻚ اﻠﻣﺤﺳ ــﻨﻲ
واﻠـﻲ دﻤﻴـﺎط وﻜـﺎن ٔادﻳﺒ ًـﺎ ﺸ ً
ـﺎﻓﻌﻴﺎ " َوﻧ َﻈ َـﻢ اﻠﺘﻨﺒﻴـﻪ ﻋﻟـﻰ روي اﻠﺷـﺎﻃﺒﻴﺔ ﻓﺟــﺎء
ٔ
ﻘﺼـﻴﺪة ﺑﺪﻳﻌـﺔ" وﻜـﺎن ﻳﻌــﺮ  ٣ﻤـﺎ ﻳﻨﻈﻣـﻪ ٔاول ﺑـﺎول ﻋﻟــﻰ اﻠﺷـﻴﺦ ﺗﻗـﻲ اﻠــﺪﻳﻦ
اﻠﺳﺒﻛﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺒﻗﺎت اﻠﺷﺎﻓﻌﻴﺔ إﻠﻰ ٔان ﻜﻣـﻞ اﻠـﻨﻈﻢ وﻜـﺎن ٔاﻻﻤﻴـﺮ ﻧﺎﺻـﺮ
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٩٦

اﻟﻤﻠﻒ

اﻠــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ٔارﻏــﻮن اﻠﻣــﺎرداﻧﻲ ﻋﺎﻠﻣ ـ ًـﺎ ﺑﺎرﻋـ ًـﺎ ﻓــﻲ اﻠﻌﻟــﻮم ﻋﻟــﻰ اﻠﻣــﺬﻫﺐ
اﻠﺷﺎﻓﻌﻲ.
ٔ
ٔ
ٔ
وﻤـﻦ اوﻻد اﻠﻨـﺎس ﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ اﻠﻣـﺬﻫﺐ اﻳﻀـﺎ اﺑـﻮ ﺴـﻌﻴﺪ ﺻـﻼ ﺛ اﻠـﺪﻳﻦ ﺑــﻦ
ﻜﻴﻛﻟﺪي اﻠﺷﺎﻓﻌﻲ ﻜﺎن ﻓﻗﻴﻬﺎ ﺸﺎﻓﻌﻴﺎ ﺣﺎﻓﻈﺎ ذﻜﺮﻩ اﻠﻣﻗﺮﻳﺰي ﺑﻗﻮﻠﻪ" إﻧـﻪ ﻠـﻢ
ﻳﺨﻟـ ــﻒ ﺑﻌـ ــﺪﻩ ﻓـ ــﻲ اﻠﺤـ ــﺪﻳﺚ ﻤﺜﻟ ـ ــﻪ" وﻤـ ــﻦ ﻤﺼ ـ ــﻨﻔﺎﺗﻪ ﻓـ ــﻲ ﻓﻗـ ــﻪ اﻠﺷـ ــﺎﻓﻌﻲ
"اﻠﻣﺟﻣﻮع اﻠﻣﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻘﻮاﻋﺪ اﻠﻣـﺬﻫﺐ" وﻜـﺬﻠﻚ ﺻـﻨﻒ ﻜـﺘـﺎب " ٔاﻻرﺑﻌـﻴﻦ
ﻓــﻲ ٔاﻋﻣــﺎل اﻠﻣﺘﻗــﻴﻦ" وﻜ ــﺎن ﺑﺮﻫــﺎن اﻠــﺪﻳﻦ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺑــﻦ ﻻﺠــﻴﻦ ﻤــﻦ ٔاﻋﻴــﺎن
اﻠﻔﻗﻬﺎء اﻠﺷﺎﻓﻌﻴﺔ وﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم  ٩ﻫـ ١م.
وﻤﻣــﻦ ﺗﺤــﻮل ﻤــﻦ اﻠﺤﻨﻔﻴــﺔ إﻠــﻰ اﻠﺷــﺎﻓﻌﻴﺔ ﺠﻣــﺎل اﻠــﺪﻳﻦ اﺑــﻦ اﻠﺷــﻴﺦ
اﻠﻔﻗﻴـﻪ ﻋﻟــﻲ ﺑــﻦ ﺑﻟﺒـﺎن اﻠﻔﺎرﺴــﻲ ﺗﻔﻗــﻪ ﻋﻟـﻰ ﻤــﺬﻫﺐ واﻠــﺪﻩ اﻠﺤﻨﻔـﻲ ــﻢ ﺗﺤــﻮل
ً
ﺸﺎﻓﻌﻴﺎ وﻘﺪ ٔﺗﺎﻠﻢ واﻠﺪﻩ ﻜـﺜﻴ ًﺮا ﻠﺬﻠﻚُ ،
واﻋﺘﺒ َـﺮ واﻠـﺪﻩ ﻤـﻦ ٔاﻋﻴـﺎن اﻠﺤﻨﻔﻴـﺔ ﻓـﻲ
ٔ
ٔ
زﻤﻨــﻪ واﻳﻀــﺎ اﻠﺷــﻬﺎب اﺣﻣــﺪ ﺑــﻦ ﺗــﺎﻧﻲ ﺑ ــﻚ وﻘــﺪ ﺗﺘﻟﻣــﺬ ﻋﻟــﻰ ﻋــﺪد ﻜﺒﻴــﺮ ﻤــﻦ
اﻠﺤﻔــﺎ  ٨ﻓــﻲ زﻤﺎﻧــﻪ ذﻜــﺮ ذﻠــﻚ ﺑﻨﻔﺳــﻪ ﻠﻟﺳــﺨﺎوي .وﻧ ــﺮى ٔاﻳﻀــﺎ ﺑﻌــﺾ ٔاﺣﻔ ــﺎد
ٔاﺣﻔـﺎد ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس ﺗﻔﻗﻬــﻮا ﻋﻟــﻰ اﻠﻣــﺬﻫﺐ اﻠﺷــﺎﻓﻌﻲ ﻤــﻨﻬﻢ زﻳــﻦ اﻠــﺪﻳﻦ ﻋﺒــﺪ
اﻠﻟﻄﻴــﻒ ﺑــﻦ ٔاﺑــﻲ ﺑﻛــﺮ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻠﻗــﺎدر ﺑــﻦ ٔاﺑــﻲ ﺑﻛــﺮ ﺑــﻦ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺑــﻦ ﻤﻨﺟــﻚ
ﻧﺎﺋﺐ اﻠﺷﺎم "ﻜﺎن ﺸﺎﻓﻌﻲ اﻠﻣﺬﻫﺐ ﺣﺳﻦ اﻻﻋﺘﻗﺎد".
وﻤﻦ اﻠﻣﺬاﻫﺐ اﻠﺳﻨﻴﺔ ٔاﻻﺧﺮى اﻠﺘـﻲ ﺗﻔﻗـﻪ ﻋﻟﻴﻬـﺎ ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس اﻠﻣـﺬﻫﺐ
اﻠﺤﻨﺒﻟﻲ ،ﻓﻗﺪ ﻜﺎن ٔاﻻﻤﻴﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺠﻨﻛﻟـﻲ ﺑـﻦ ﻤﺤﻣـﺪ ﺑـﻦ اﻠﺒﺎﺑـﺎ ﺣﻨﻔﻴـﺎ ـﻢ
ﺗﺤـﻮل ﺣﻨﺒﻟﻴـ ًـﺎ ،وﺣــﺪ واﺸـﺘﻐﻞ ﻓــﻲ ﻋــﺪة ﻓﻨــﻮن وﻜـﺘـﺐ ﺑﺨﻄــﻪ ٔاﺑﻴــﺎت ﻤــﻦ
ﻧﻈﻣﻪ ﻤﻨﻬﺎ:
ﺑﻚ اﺴﺘﺟﺎر اﻠﺤﻨﺒﻟﻲ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺠﻨﻛﻟﻲ
ٔ
ﻓﺎﻧﺖ ذو اﻠﺘﻔﻀﻞ
ﻓﺎﻏﻔـﺮ ذﻧـﻮﺑـﻪ
ﻓﻗــﺪ ﻜ ــﺎن ﻠــﻪ ذوق وﻓﻬــﻢ ﺠﻴــﺪ ﻓــﻲ اﻻٔ
دب واﻠﺷــﻌﺮ ،وﻜ ــﺎن ﻜـﺜﻴــﺮ اﻠﺒ ــﺮ
واﻹﻳﺜﺎر ٔﻻﻫﻞ اﻠﻌﻟﻢ.
وﻘﺪ وﺠﺪﻧﺎ ٔاﺴﺮة ﻤﻦ ٔاﺴـﺮ ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس ﻘـﺪ ﺠﻣﻌـﺖ ﺑـﻴﻦ ﺠﻨﺒﺎﺗﻬـﺎ ﻋ ً
ـﺪدا
ﻤــﻦ اﻠﻣــﺬاﻫﺐ اﻠﺳــﻨﻴﺔ ،وﻫــﻲ اﺴ ــﺮة ﺣﺳــﺎم اﻠــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ رﻜــﻦ اﻠ ــﺪﻳﻦ
ﻋﻣـﺮ ﺑـﻦ ﻘﻄﻟـﻮ ﺑﻐـﺎ اﻠﺒﻛـﺘﻣـﺮي ،ﻓﻛـﺎن ﺣﺳـﺎم اﻠـﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣـﺪ ﺣﻨﻔـﻲ اﻠﻣـﺬﻫﺐ
وزوﺠــﻪ ٔام ﻫــﺎﻧف اﻠﻬﻮرﻧﻴــﺔ ﺴــﺒﻄﺔ اﻠﻗﺎﺿــﻲ اﻠﺷــﺎﻓﻌﻲ ﻓﺨــﺮ اﻠــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ
ﻤﺤﻣـﺪ اﻠﻗﺎﻳـﺎﺗﻲ ﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ اﻠﻣـﺬﻫﺐ ٔواﺧــﺬت ﻋـﻦ ﺠـﺪﻫﺎ ٔواﺑﻴﻬــﺎ ،وﻘـﺪ اﻧﺟﺒــﺖ
ﻠﻟﺤﺳ ــﺎم ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋﻣ ــﺮ ﺑ ــﻦ ﻘﻄﻟ ــﻮ ﺑﻐ ــﺎ ٔا ً
وﻻدا ﻫ ــﻢ ﺸ ــﺟﺎع اﻠ ــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣ ــﺪ
اﻠﺷ ــﺎﻓﻌﻲ وﺸـ ــﺮ اﻠـ ــﺪﻳﻦ ﻳـ ــﻮﻧﺲ ﻤ ــﺎﻠﻛﻲ ،وﻤﻨﺼ ــﻮر ﺣﻨﺒﻟـ ــﻲ ،وﺑـ ــﺮز ﻤـ ــﻨﻬﻢ
اﻠﺷــﻴﺦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻣــﺮ ﺑــﻦ ﻘﻄﻟــﻮ ﺑﻐــﺎ اﻠﺤﻨﻔــﻲ وﻜــﺎن ﻤــﻦ ﻋﻟﻣــﺎء
ﻋﺼـﺮﻩ وﻤـﻦ ٔاﻋﻴـﺎن ﻓﻗﻬــﺎء اﻠﺤﻨﻔﻴـﺔ وذﻜﺮﻧـﺎ ﻃﺮﻓـﺎ ﻤــﻦ ﺴـﻴﺮﺗﻪ ﻓـﻲ ﻓﻗﻬــﺎء ٔاوﻻد
اﻠﻨﺎس.
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ازدﻫـﺮت اﻠﺤﺮﻜـﺔ اﻠﻌﻟﻣﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻤﺼــﺮ ﺧـﻼل ﻋﺼــﺮ ﺴـﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ،
ٔواﺻــﺒﺤﺖ اﻠــﺒﻼد ﺑــﺆرة اﻠﻨﺷــﺎط اﻠﻌﻟﻣــﻲ ﻳﻔــﺪ إﻠﻴﻬ ــﺎ ﻤــﻦ ﻜﺎﻓــﺔ ٔاﻧﺤــﺎء اﻠ ــﺒﻼد
اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ،وﻳﺮﺠ ــﻊ اﻠﺳ ــﺒﺐ ﻓ ــﻲ ذﻠ ــﻚ إﻠــﻰ ﻤ ــﺎ ٔاﺻ ــﺎب ﺑﻐ ــﺪاد ﻋﻟ ــﻰ ٔاﻳ ــﺪي
اﻠﻣﻐـﻮل ،وﻤــﺎ ﺣـﺪ ﻠﻟﻣــﺪن اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ٔاﻻﻧـﺪﻠﺲ ﻤــﻦ ﺗﺨﺮﻳـﺐ وﺗﺷــﺮﻳﺪ
ٔﻻﻫﻟﻬﺎٔ ،واﻳﻀﺎ ﻤﺎ ﻋﺎﻧﺎﻩ ٔاﻫﻞ اﻠﺷﺎم ﻤـﻦ ﺗﻌـﺪي اﻠﻣﻐـﻮل واﻠﺼـﻟﻴﺒﻴﻴﻦ وﻋـﺪم
اﺴ ــﺘﻗﺮار ﺑﻼدﻫ ــﻢ ،ﻓﻟ ــﻢ ﻳﺟـ ــﺪ ﻋﻟﻣ ــﺎء اﻠﺷـ ــﺮق واﻠﻐ ــﺮب إﻻ ﻤﺼـ ــﺮ ﺑﻟ ـ ًـﺪا ٓاﻤﻨـ ـ ًـﺎ
ﻤﺳ ـ ــﺘﻗ ًﺮأ ،واﺻ ـ ــﺒﺤﺖ دا ًرا ﻹﺣﻴ ـ ــﺎء اﻠﺨﻼﻓ ـ ــﺔ اﻠﻌﺒﺎﺴـ ـ ــﻴﺔ ،ﻓﻮﻓـ ـ ــﺪوا ﻋﻟﻴﻬ ـ ــﺎ
ﺠﻣﺎﻋـ ــﺎت ٔوارﺴ ـ ـ ً
ـﺎﻻ ،وﻘـ ــﺪ ﺣ ـ ــﺮص ﺴـ ــﻼﻃﻴﻦ ﻤﺼـ ــﺮ ﻋﻟـ ــﻰ رﻋﺎﻳـ ــﺔ اﻠﻌﻟﻣـ ــﺎء
وﺗﺷﺟﻴﻌﻬﻢ ﻓﻛﺎن ﻠﺬﻠﻚ ٔاﺑﻟخ ٔاﻻ ﺮ ﻓﻲ ازدﻫﺎر اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ.
وﻘﺪ ﺸﺎرك ٔاوﻻد اﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﻌـﺎر واﻠﻔﻨـﻮن ﻓﻛـﺎن ﻤـﻨﻬﻢ
ﻋﻟﻣ ــﺎء ﻠﻟﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ ٔ
واﻻدب واﻠﺷـ ــﻌﺮ واﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ وﻏﻴﺮﻫـ ــﺎ ﻤـ ــﻦ ﻋﻟـ ــﻮم اﻠﻣﻌـ ــﺎر

اﻠﻌﺎﻤﺔ ،ﻧﺤﺎول إﻠﻗﺎء اﻠﻀﻮء ﻋﻟـﻰ ﻤﺷـﺎرﻜﺎﺗﻬﻢ ﻓـﻲ إذﻜـﺎء اﻠﺤﺮﻜـﺔ اﻠﻌﻟﻣﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﻤﺼﺮ ﺧﻼل اﻠﻌﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻲ.
ٔ
ﻓﻔــﻲ ﻋﻟــﻮم اﻠﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ٔ
واﻻدب ﺑ ــﺮز ﻤــﻦ اوﻻد اﻠﻨ ــﺎس ﻤــﻦ اﻠــﺬﻳﻦ ﺻ ــﻨﻔﻮا
وﻜـﺘﺒﻮا اﻠﺷﻌﺮ واﻠﻨﺜـﺮ ،وإن ﻜـﺎن ﻳﺆﺧـﺬ ﻋﻟـﻰ ٔاﻻدب واﻠﺷـﻌﺮ ﺑﻌـﺾ اﻠﻀـﻌﻒ
اﻠﺬي اﻋﺘﺮاﻩ ﻧﺘﻴﺟﺔ ﻠﻼﺧﺘﻼط ٔ
ﺑﺎﻻﻋﺎﺠﻢ ﻤﻦ ﺗﺮك وﻤﻐﻮل ٔوارﻤـﻦ وﻏﻴـﺮﻫﻢ،
ودﺧـ ــﻮل ﻜـﺜﻴـ ــﺮ ﻤـ ــﻦ ٔاﻻ ﻠﻔـ ــﺎ  ٨اﻠﻌﺎﻤﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﺘﺼـ ــﻨﻴﻒ واﻠﻛـﺘﺎﺑ ــﺔٔ ،واﺻ ــﺒﺢ
ﺑﺟﺎﻧﺐ اﻠﻔﺼﺤﻰ ﺑﻌﺾ اﻠﺘﺮاﻜﻴﺐ اﻠﻐﺮﻳﺒﺔ ﻋﻟﻰ ٔاذن اﻠﻣﺳﺘﻣﻊ اﻠﻌﺮﺑﻲ.
وﻤـﻦ ﻫــﺆﻻء اﻠﻌﻟﻣــﺎء اﻹﻤــﺎم ﺻــﻼ ﺛ اﻠـﺪﻳﻦ ﺧﻟﻴــﻞ ﺑــﻦ ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﻋــﺰ اﻠــﺪﻳﻦ
ٔاﻳﺒــﻚ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ ﷲ ٔاﻻﻠﺒﻛ ــﻲ اﻠﻣﻌ ــﺮو ﺑﺎﻠﺷ ــﻴﺦ ﺻ ــﻼ ﺛ اﻠ ــﺪﻳﻦ اﻠﺼ ــﻔﺪي،
ﺑﺎرﻋﺎ ً
إﻤﺎﻤﺎ ً
وﻜﺎن " ً
ﻜﺎﺗﺒﺎ ﻧﺎ ًﺮا ﺸﺎﻋ ًﺮا" ﺑﺮع وﺴﺎد ﻓﻲ اﻠﺮﺴـﺎﺋﻞ واﻠـﻨﻈﻢ واﻠﻨﺜـﺮ
"وﻜـﺘ ــﺐ اﻠﺨ ــﻂ اﻠﻣﻨﺳ ــﻮب" ٔاى اﻠﻔ ــﺎﺋﻖ اﻠﺟ ــﻮدة ،وﻠ ــﻲ ﻋ ــﺪة وﻇ ــﺎﺋـﻒ ﻓ ــﻲ
اﻹدارة اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴ ــﺔ ﻤﻨﻬـ ــﺎ ﻜـﺘﺎﺑ ــﻪ ﺑﻴـ ــﺖ اﻠﻣ ــﺎل ﺑﺪﻤﺷـ ــﻖ وﻜـﺘﺎﺑ ــﻪ اﻹﻧﺷ ــﺎء ﺑﻬ ــﺎ
وﺑﺎﻠــﺪﻳﺎر اﻠﻣﺼــﺮﻳﺔ ،ــﻢ ﻜـﺘﺎﺑــﻪ اﻠﺳــﺮ ﺑﺤﻟــﺐ وﺑﺎﺸــﺮ وﻇــﺎﺋـﻒ ﺠﻟﻴﻟــﺔ ،وﻜــﺎن
ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻋﻟﻣﺎء ﻋﺼـﺮﻩ ﻤﻛﺎﺗﺒـﺎت وﻤﺮاﺴـﻼت ﻤﺜـﻞ اﻠﺤـﺎﻓ ٍ ٔاﺑـﻲ اﻠﻔـﺘﺢ اﺑـﻦ
ﺴﻴﺪ اﻠﻨﺎس ،وﺠﻣﺎل اﻠـﺪﻳﻦ ﺑـﻦ ﻧﺒﺎﺗـﻪ اﻠﻣﺼـﺮي ،واﻠﺷـﻴﺦ زﻳـﻦ اﻠـﺪﻳﻦ ﻋﻣـﺮ
ﺑﻦ اﻠﻮردي وﻏﻴـﺮﻫﻢ وﻤـﻦ ﻤﺼـﻨﻔﺎﺗﻪ اﻠﺘـﻲ ذﻜﺮﻫـﺎ ٔاﺑـﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴـﻦ ﻜـﺘـﺎب ﺠﻨـﺎن
اﻠﺟﻨﺎس ،وﻓﺾ اﻠﺨﺘﺎم ﻋﻦ اﻠﺘﻮرﻳﺔ ،واﻻﺴﺘﺨﺪام واﻠﻣﻣـﺎراة واﻠﻣﺟـﺎراة ﻓـﻲ
ﻤﺟﻟــﺪﻳﻦ ،ﻧﺼــﺮة اﻠﺜــﺎﺋﺮ ﻋﻟــﻰ اﻠﻣﺜــﻞ اﻠﺳــﺎﺋﺮ ،وﺧﻟــﻮة اﻠﻣﺤﺎﺿــﺮة ﻓــﻲ ﺠﻟــﻮة
اﻠﻣــﺬاﻜﺮة ،وﺠــﺮ اﻠــﺬﻳﻞ ﻓــﻲ ٔاوﺻ ــﺎ اﻠﺨﻴــﻞ ،وﻜـﺘــﺎب ﻧﻛــﺖ اﻠﻬﻣﻴــﺎن ﻓ ــﻲ
ﻧﻛــﺖ اﻠﻌﻣﻴــﺎنٔ ،واﻫــﻢ ﻤــﺎ ﻜـﺘــﺐ ﻜـﺘ ــﺎب اﻠــﻮاﻓﻲ ﺑﺎﻠﻮﻓﻴ ــﺎت ،وﻜـﺘ ــﺎب ٔاﻋﻴــﺎن
اﻠﻌﺼـﺮ ﻓــﻲ ٔاﻋـﻮان اﻠﻨﺼــﺮ ،وﻘـﺪ ﻋــﺪد ٔاﺑـﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴــﻦ ﻤـﻦ ﺗﺼــﺎﻧﻴﻔﻪ ﻤـﺎ ﻳﻗــﺮب
ﻤﻦ ا ﻨﻴﻦ و ﻼ ﻴﻦ ﻤﺼﻨﻔﺎ ،وﻘﺎل "إن ﻠﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻏﻴﺮ ذﻠﻚ".
وﻤﻦ ﻧﻈﻣﻪ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻠﻨﻴﻞ:
ٔ
ٔ
زادت ٔاﺻﺎﺑﻊ ﻧﻴـﻟﻨﺎ وﻃﻣﺖ ﻓﺎﻜﻣﺪت اﻻﻋﺎدي
ٔواﺗﺖ ﺑﻛﻞ ﺠﻣﻴـﻟﺔ ﻤﺎ ذي ٔاﺻﺎﺑﻊ ذي ٔاﻳـﺎدي
وﻜـ ــﺎن ﻤﻮﻠ ـ ــﺪﻩ ﺑﻣﺼـ ــﺮ اﻠﻣﺤﺮوﺴـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم ﻫـ ـ ـ ١٢م ﻓـ ــﻲ زﻘـ ــﺎق
اﻠﻗﻨﺎدﻳﻞ .وﻜﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﻪ ﺑﺪﻤﺷﻖ ﻋﺎم ﻫـ ١ ٢م ودﻓﻦ ﺑﺎﻠﺼﻮﻓﻴﺔ.
وﻤـﻦ ﻋﻟﻣــﺎء اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻠـﺬﻳﻦ ﺻــﻨﻔﻮا ﻓــﻲ اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻹﻤــﺎم اﻠﻌــﺎﻠﻢ اﻠﻌﻼﻤــﺔ
زﻳــﻦ اﻠ ــﺪﻳﻦ ﻋﻣــﺮ ﺑ ــﻦ ٔاﻻﻤﻴ ــﺮ ﺴــﻴﻒ اﻠ ــﺪﻳﻦ ُﻘ َﺪ ْﻳ ــﺪ اﻠﻗﻟﻣﻄ ــﺎوي ،ﻜ ــﺎن إﻤ ــﺎم
ﻋﺼــﺮﻩ ﻓــﻲ اﻠﻨﺤــﻮ واﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻠﺘﺼ ــﺮﻳﻒ ،وﻠــﻪ ﻤﺷــﺎرﻜﺎت ﻓــﻲ ﻓﻨــﻮن ٔاﺧ ــﺮى
ﻜـﺜﻴ ــﺮة ،وﻜــﺎن ﺣﺮﻳﺼ ـ ًـﺎ ﻋﻟــﻰ ارﺗ ــﺪاء زي ٔاﻻﺠﻨــﺎد وﻻ ﻳﺘﻌ ــﺎﻇﻢ ﻓــﻲ اﺣﻮاﻠ ــﻪ،
وﻘ ـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ـ ــﻮﻓﻲ ﺑﻣﻛ ـ ـ ــﺔ اﻠﻣﻛﺮﻤ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻤﺟﺎورﺗ ـ ـ ــﻪ ﻠﻟﺒﻴ ـ ـ ــﺖ اﻠﻌﻈ ـ ـ ــﻴﻢ ﻋ ـ ـ ــﺎم
 ٦ﻫـ ١ ٦٢م "وﻠﻢ ﻳﺨﻟﻒ ﺑﻌﺪﻩ ﻤﺜﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻟﻢ اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ واﻠﺘﺼﺮﻳﻒ"
واﺸـﺘﻬﺮ ﻓــﻲ ﻋﻟـﻮم اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻧﺎﺻــﺮ اﻠـﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑـﻦ ﻘﺮﻘﻣــﺎ ٔ /اﻻﻘﺘﻣــﺮي
ﻤــﻦ ٔاﻋﻴــﺎن اﻠﺤﻨﻔﻴــﺔٔ ،اﺧ ــﺬ ﻋــﻦ ﻜـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ ﺸ ــﻴﻮ ﻋﺼ ــﺮﻩ ﻤــﻨﻬﻢ اﻠﻌــﺰ ﻋﺒ ــﺪ
اﻠﺳﻼم اﻠﺒﻐﺪادي ،وﺻﻨﻒ ﻓﻲ ٔاﻻدب وﻧﻈـﻢ اﻠﺷـﻌﺮ ﻓﻣـﻦ ﻤﺼـﻨﻔﺎﺗﻪ ﻜـﺘـﺎب
"زﻫﺮ اﻠﺮﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺸﻮاﻫﺪ اﻠﺒﺪﻳﻊ" وﻠـﻪ "اﻠﺟﻣـﺎن ﻋﻟـﻰ اﻠﻗـ ٓﺮان" ،وﻜـﺘـﺐ ﺑﺨﻄـﻪ
ﻜـﺘ ــﺐ ﻜـﺜﻴـ ــﺮة ،وﻜـ ــﺎن ﻤﻼزﻤـ ـ ًـﺎ ﻠﻟﻛـﺘﺎﺑ ــﺔٔ ،واﻜـﺜـ ــﺮ رزﻘ ــﻪ ﻤﻨﻬ ــﺎ ،وﻜـ ــﺎن ﻳﻛـﺘـ ــﺐ
ﺑﺎﻠﻟﻴﻞ ﻋﻟﻰ ﺿﻮء اﻠﻗﻣﺮ وﻘﺪ ﻧﻈـﻢ ﺸـﻌ ًﺮا ﻓـﻲ اﻹﻤـﺎم ﺸـﻬﺎب اﻠـﺪﻳﻦ اﺑـﻦ ﺣﺟـﺮ
ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺗﻮﻠﻰ ﻘﻀﺎء اﻠﺷﺎﻓﻌﻴﺔ ﻘﺎل ﻓﻴﻪ:
إن ﻜﻨـﺖ ﺧﻨﺘﻚ ﻓﻲ اﻠﻬﻮى ﻓﺟﺤﺪت ﻤﻦ ﻘﺎﺿـﻲ اﻠﻗﻀﺎة ﻧﻮاﻠـﻪ اﻠﻣﺒﺬوﻻ
وﺠﻌﻟﺖ ﻓـﻲ ﻋﻟـﻢ اﻠﺤﺪﻳـﺚ ﻧﻈـﻴﺮﻩ ﻤﻦ ﻳﺟﻬـﻞ اﻠﻣﻌﻗﻮل واﻠﻣﻨﻗـﻮﻻ
وﻠﻪ ﻓﻲ اﺑﻦ ﺣﺟﺮ ٔاﻳﻀﺎ:
ﻳﺎ ﺣﺒﺬا اﻠﻨﻴﻞ اﻠﻣﺒـﺎرك ً
ﺠﺎرﻳﺎ ﺑﻣﺼﺮ ﻜﺟﺮي اﻠﻔﻀﻞ ﻤﻦ ﻋﻟﻣﺎﺋﻬﺎ
ٔ
وإﻻ ﻜﺟﻮد اﻠﻌﺳﻗﻼﻧﻲ ﻤﻦ ﻏﺪا ﺸﻬﺎﺑﺎ ﻠﺬي اﻠﻌﻟﻴـﺎ ﺑﺎﻓﻖ ﺴﻣﺎﺋﻬـﺎ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٩٧

اﻟﻤﻠﻒ

وﻠﻪ ﻜـﺜﻴﺮ ﻤﻦ اﻠﻨﻈﻢ اﻠﺮﻘﻴﻖ اﻠﻌﺬب ﻜـﻗﻮﻠﻪ:
إذا َﻤﻦ َﻤ ْﻦ ﺗﻬﻮى ﻋﻟﻴﻚ ﺑﻨﻈﺮة ٔاﻤﺎط اﻠﺟﻮى ﻤﻦ ﻧﺎر ﻘﻟﺒﻚ واﻠﺒﻟـﻮى
ﻓﻛﻦ ﺸﺎرﺑﺎ ﺻﺒﺮا ُﻠﻣ ِّﺮ ﺻﺪودﻩ ﻓﻣﺎ ذاق ﻤﻦ اﻠﻮﺻﻞ َﻤ ْﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻠﺳﻟﻮى
وﻜـﺎن ﻳﺘــﺰﻳﺎ ﺑـﺰي اﻠﺟﻨـﺪ ﻤـﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس ذي ﺸـﻛﻞ ﻧﻀـﺮ ﺑﻬـﻴﺞ وﺴـﻛﻴﻨﺔ
ووﻘﺎر ،ﻤﺤﺒﺎ ﻠﻟﻔﻗﺮاء ،واﻋﺘﻗﺎد ﺣﺳﻦ ﺑﻞ ﻜﺎن اﻠﻨﺎس ﻳﺘﺮدون ﻋﻟﻴـﻪ ﻠﻟﺰﻳـﺎرة
ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم  ٢ﻫـ ١م.
وﻤـﻦ اﻠﺷـﻌﺮاء ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس اﻠـﺬﻳﻦ ذاع ﺻــﻴﺘﻬﻢ اﻠﻌـﻼء ﻋﻟـﻲ ﺑـﻦ ﺴــﻮدون
اﻠﻴﺷ ــﺒﻐﺎوي اﻠﺤﻨﻔ ــﻲ درس ﻜـﺜﻴ ــﺮ ﻤ ــﻦ اﻠﻌﻟ ــﻮم ﺑﻌـ ـﺪ ﺣﻔﻈ ــﻪ ﻠﻟﻗـ ـ ٓﺮان اﻠﻛ ــﺮﻳﻢ
ٔ
ﺑﺎﻠﺷـﻴﺨﻮﻧﻴﺔ ﻓﺎﺧـﺬ اﻠﻔﻗـﻪ ﻋـﻦ ﺴـﻌﺪ اﻠـﺪﻳﻦ ﺑـﻦ اﻠـﺪﻳﺮي ،وﻋﻟـﻢ اﻠﻣﻴﻗـﺎت ﻤـﻦ
اﺑـﻦ اﻠﻣﺟــﺪي واﻠﻌـﺮو  ٣ﻋﻟــﻰ اﻠﺟـﻼل اﻠﺤﺼــﻨﻲ ،ـﻢ ﺸــﺎرك ﻤﺷـﺎرﻜﺔ ﺠﻴــﺪة
ﻓــﻲ ﻓﻨ ــﻮن ﻜـﺜﻴ ــﺮةٔ ،وام ﺑــﺒﻌﺾ اﻠﻣﺳ ــﺎﺠﺪ ،وﺻ ــﻨﻒ ﻓــﻲ ٔاﻻدب وﺑ ــﺮع ﻓﻴ ــﻪ
وﻧﻈﻢ اﻠﻛـﺜﻴﺮ وﻤﻦ ﻧﻈﻣﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺧﻮﺧﺔ اﻠﺟﺳﺮ ﻓﻲ ﻓﻴﻀﺎن اﻠﻨﻴﻞ:
ذﻠﻚ اﻠﺒﺷﺎرة ﺑﺎب اﻠﺟﺳﺮ ﻘﺪ ﻓﺘﺤﺎ وﻃﺎﺋﺮ اﻠﺒﺷﺮ ﻓﻲ ٔاﻏﺼﺎﻧﻪ ﺻﺪﺣـﺎ
وﺠﺎءﻧـﺎ ﻓﺮج ﻤﻦ ﺑـﻌﺪ ٓاﻳﺳﻴـﺔ وﻋﻦ ﺠﺮاﺋﻣﻨﺎ ﺴﻟﻄﺎﻧﻨﺎ ﺻﻔﺤـﺎ
وﻋ ــﺮ اﻳﻀ ــﺎ ﺧﻴـ ــﺮ اﻠ ــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻘﺮ ُاﺑﻐ ــﺎ اﻠﻌﻼﺋـ ــﻲ ﺑﻗ ــﺮ  ٣اﻠﺷ ــﻌﺮ،
واﻤﺘﻬــﺎن ٔاﻻدب ووﺻــﻒ ﺑﺎﻹﻤــﺎم اﻠﻌﻼﻤــﺔ اﻠﻌــﺎﻠﻢ ٔاﻻدﻳــﺐ اﻠﺒ ــﺎرع وورد ﻤــﻦ
ﻧﻈﻣﻪ:
ﻳـﺎ ﻏﺰاﻻ ﻠﻴﺲ ﻠﻲ ﻋﻨﻪ اﺻﻄﺒﺎرا ﻻ وﻠﻢ ﻳﺳﻞ ﻓﺆادي ﻋﻨﻪ ﻏﺎدة
ﺑﺤﺮ ﺻﺒﺮي ﻤﺬ ﺗﻨﺎﻓﺮت ووﺠﺪي ذا وﻫﺬا ﻓﻲ اﺣﺘﺮاق وزﻳـﺎدة

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

وﻜـ ــﺎن ﻧﺎﺻـ ــﺮ اﻠـ ــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣ ـ ــﺪ ﺑـ ــﻦ ﻘﺎﻧﺼـ ــﻮﻩ ﻤ ـ ــﻦ ﺻـ ــﺎدق ﻤـ ــﻦ اﻠﺷـ ــﻌﺮاء
اﻠﻣﺟﻴــﺪﻳﻦ ،وﻘــﺪ وﺻــﻔﻪ اﺑــﻦ إﻳــﺎس ﻓــﻲ ٔاﻜـﺜــﺮ ﻤــﻦ ﻤﻮﺿــﻊ ﺑﻛـﺘﺎﺑــﻪ ٔ
ﺑﺎﻻدﻳــﺐ
اﻠﺒــﺎرع واﺴﺘﺷــﻬﺪ ﺑﻛـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ ٔاﺸــﻌﺎرﻩ ﻓــﻲ وﺻــﻒ وﻘــﺎﺋﻊ ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﻜـﺘــﺐ ﻓﻴﻬــﺎ
ﻧﺎﺻﺮ اﻠﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻌﺾ اﻠـﻨﻈﻢ اﻠـﺬي ﻳﺼـﻒ ٔاﺣـﻮال اﻠﻮاﻘﻌـﺔ ،ﻓﻛـﺎن ﻤﻨﻬـﺎ
ﻓــﻲ وﺻــﻒ اﻠﻣﺼــﺎدرات اﻠﺘــﻲ ﻘــﺎم اﻠﺳــﻟﻄﺎن اﻠﻐــﻮري ﺑﻬــﺎ ﺿــﺪ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس
وإﺧﺮاج إﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﻤﻨﻬﻢ ﻓﻗﺎل:
ٔ
ٔاﻳﺎ ﺑﻨـﻲ ٔاﻻﺗـﺮاك ٔارزاﻘﻛـﻢ ﻤﺎ ﻘﻄﻌﺖ إﻻ ﻻﻤﺮ ﻋﺟﻴـﺐ
ﻻ ﺗﻀﺟﺮوا ﻤﻦ ﻘﻄﻌﻬﺎ واﺻﺒﺮوا ﺴﺘﻛﺷﻒ ُاﻠﻐ ّﻣﺔ ﻋﻨﻛﻢ ﻘﺮﻳــﺐ
ﻻ ﺗﻀﺟﺮوا ُ
ﺗﺮﺠﻊ ﻓﺎدﻋﻮا ﺑﻨـﺎ ﻓﻲ اﻠﺳﺮ واﻠﺟﻬﺮ اﻠﺳﻣﻴﻊ اﻠﻣﺟﻴﺐ
ُ
واﺣﺘﺳﺒﻮا ﻤﻦ رﻤﻮا ﺴﻬﺎم اﻠﺪﻋﺎء ﻓﻛﻞ ﺴﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻘﻲ ﻤﺼﻴـﺐ
وﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ اﻠﻨﻴﻞ اﻠﺳﻌﻴﺪ:
ُ
اﺿﻣ ْﺮ ﻋﻟﻰ اﻠﻨﻴﻞ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻤﺎ ُﺗﺳﺮ ﺑﻪ إذا َﺿ َﻣﺮت ﻓﻣﺎ ﻓﻲ اﻠﻔﺎل إﺸﻛﺎل
ﻠﻨﺎﻠﻚ اﻠﻣﺎء ٌ
رﻤﻞ واﻠﻨﺳﻴـﻢ ﺑـﻪ ُﻤﺒﺪي ﺿﻣﻴﺮك واﻠﺘﺟﻌﻴﺪ ٔاﺸﻛـﺎل
وﻠـﻪ ٔاﻳﻀـﺎ ﻓــﻲ اﻠﻨﻴـﻞ ﻋﻨــﺪﻤﺎ ﻓـﺘﺢ اﻠﺳـﺪ ﻠـ ً
ﺶ ٔواﺻـﺒﺢ اﻠﻨــﺎس ﻳاـﺮواﻠﻣﻴــﺎﻩ
ـﻴﻼ
ﻓــﻲ اﻠﺨﻟﺟ ــﺎن واﻠﺒ ــﺮك ُوﻓ ـ ِـﻮ َت ﻋﻟ ــﻰ اﻠﻨــﺎس ﻓ ــﺮﺣﺘﻬﻢ ﺑﻛﺳ ــﺮ اﻠﺨﻟ ــﻴﺞ وﻓ ــﺘﺢ
اﻠﺳﺪ.
ﻠﻟﻮرى ﺑﺎﻠﻛﺳﺮ ﺠـﺒﺮ
ﻤﻨﺬ ﻠﻟﺳﻟﻄﺎن ﻘﺎﻠﻮا
ﻓﻐﺪا ﻠﻟـﻨﺎس ﻜﺳـﺮ
ﻜﺳﺮ اﻠﺳﺪ ﺑﻟﻴـﻞ
وﻠﻪ ﻘﺼﻴﺪة ﻜﺎﻤﻟﺔ ﻳﺷﺮ ﺛ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺳـﺐ اﻠﺟﺮاﻜﺳـﺔ ٔوان ٔاﺻـﻟﻬﻢ ﻤـﻦ اﻠﻌـﺮب
ﺶ وﺴــﻣﻮا ﺑــﺬﻠﻚ ﻧﺳــﺒﺔ ﻠﺟﺮﻜﺳــﺎء ﺠﺒﻟــﺔ
اﻠﻣﻨــﺎزرة ﻤــﻦ ﻧﺳــﻞ ﺠﺒﻟــﺔ ﺑــﻦ ٔاﻻﻳﻬــﻢ
ﺶ ﺠﺎء ﻓﻲ ٔاوﻠﻬﺎ:
ﺑﻦ ٔاﻻﻳﻬﻢ
وﻠـﻪ ﻤﻦ ﺠﺮﻜـﺲ ﻧﺳﺐ
ﺣﺒـﺬا ﻤﻦ زاﻧـﻪ ٔادب
ﻧﺳﻞ ﺴﻟﻄﺎن ﻜﺳﺎ ﻧﺳﺐ
ﺠﺮﻜﺳﻲ ﻘﺎﻧﺼ ــﻮﻩ ٔاﺑﻲ
ﻋﺰﻫﻢ ﻓﻲ ﻤﺼـﺮ ﻤﻛـﺘﺳﺐ
ﺠﺮﻜﺲ ﻧﺳﻞ اﻠﻣﻟﻮك وﻤﺎ
ٔاﻳﻬـﻢ اﻠﻣﺬﻜﻮر ّ
َ
ﻤـﻦ إﻠﻰ ﻏﺳـﺎن ﻳﻨﺘﺳـﺐ
ﺠﺪﻫـﻢ
وﺑﺼﺪﻘـﻲ ﺗﺷـﻬﺪ اﻠﻛـﺘـﺐ
ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻠـﺤﻖ ﻧ ﺳـﺒﺘﻬـﻢ

إﻠــﻰ ٓاﺧ ــﺮ اﻠﻗﺼ ــﻴﺪة اﻠﺘ ــﻲ ذﻜﺮﻫ ــﺎ اﺑــﻦ إﻳ ــﺎس ﻜﺎﻤﻟ ــﺔ ودﻠ ــﻞ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻧﺎﺻ ــﺮ
اﻠ ــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻘﺎﻧﺼـ ــﻮﻩ ﻤـ ــﻦ ﺻ ــﺎدق ﻋﻟـ ــﻰ ٔاﻻﺻـ ــﻞ اﻠﻌﺮﺑـ ــﻲ اﻠﻣﺰﻋـ ــﻮم
ﻠﻟﺟﺮاﻜﺳﺔ.
ٔ
وﻤ ــﻦ اﻠﺷ ــﻌﺮاء اوﻻد اﻠﻨ ــﺎس ﻤ ــﻦ اﺗﺼ ــﻒ ﺸ ــﻌﺮﻫﻢ ﺑ ــﺎﻠﻣﺟﻮن واﻠﺨﻼﻋ ــﺔ
ﺶ وﻜــﺎن ﺑﺎرﻋ ـ ًـﺎ ﻓــﻲ
ﻤــﻨﻬﻢ ٔاﺑــﻮ ﺑﻛــﺮ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ ﷲ ﺑــﻦ ﻘﻄﻟــﻮ ﺑــﻚ ﺸــﺎﻋﺮ وﻤــﻨﺟﻢ
ﺶ وﻘــﺪ اﺸــﺘﻬﺮ ﺑﺨﻔــﺔ
ﺶ وﻠــﻪ ﻤﻄﺎرﺣــﺎت ﻤــﻊ ٔادﺑــﺎء ﻋﺼــﺮﻩ
ﻧﻈــﻢ اﻠﺷــﻌﺮ اﻠﻣــﺎﺠﻦ
ﺶ وﻤﻦ ﻧﻈﻣﻪ:
اﻠﺮو ﺛ واﻠﻨﻮادر اﻠﻣﻄﺮﺑﺔ
ّ
ﺣﻨﻔـﻲ ﻤـﺪرس ﺣﺎز ﺧﺪا ﻜﺮﻳﺎ  ٣اﻠﺷﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻠﺘﻨﻣﻴـﻖ
ﻠﻮ ٓراﻩ اﻠﻨﻌﻣﺎن ﻓﻲ ﻤﺟﻟﺲ اﻠﺪرس ﻠﻗﺎل اﻠﻨﻌﻣﺎن ﻫﺬا ﺸﻗﻴﻗﻲ
وﻳﻌﺪ ﺸﻬﺎب اﻠﺪﻳﻦ ٔاﺣﻣﺪ ﺑـﻦ ﻘﺮﻃـﺎي اﻠﻣﻌـﺮو ﺑـﺎﺑﻦ ﺑﻛـﺘﻣـﺮ ﻤـﻦ اﻠـﺬﻳﻦ
ﻋﻨـﻮا ﺑﺎﻠﺷــﻌﺮ واﻠﺷــﻌﺮاء وﻜـﺎن ﻳﻗﺘﻨــﻲ اﻠﻛـﺘــﺐ اﻠﻨﻔﻴﺳـﺔ ﺑــﺎﻠﺨﻄﻮط اﻠﻣﻨﺳــﻮﺑﺔ
اﻠﻔﺎﺋـﻗﺔ اﻠﺟﻮدة ذات اﻠﺟﻟﻮد وﺻﻔﻪ ٔاﺑﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴـﻦ ﺑﻗﻮﻠـﻪ "ﻜـﺎن ﻓﺎﺿ ًـﻼ ٔادﻳﺒ ًـﺎ
ﺸ ــﺎﻋ ًﺮا ﻠﻄﻴﻔ ـ ًـﺎ ذا ﻤﺤﺎﺿ ــﺮة ﺣﺳ ــﻨﺔ" وﺴ ــﺎق ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻠﻣﻨﻬ ــﻞ اﻠﻌﺪﻳ ــﺪ ﻤـ ــﻦ
ﺶ وﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻣﻦ اﺴﻣﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ.
ٔاﺸﻌﺎرﻩ
إن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ٔاروى ﻓﻲ اﻠﺤﺷﺎ ﻤﻨﻪ ﺿﺮاﻤﺎ
ﻠﻴﺖ ﻘﻟﺒﻲ ﻳﻟﻗـﺎﻩ ﻧـﺎل ً
ﺑﺮدا وﺴﻼﻤ ًـﺎ
وﻤـﻦ ﺸــﻌﺮاء اﻠﻌﺼـﺮ اﻠﻣﻣﻟــﻮﻜﻲ اﻠﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﻼء اﻠــﺪﻳﻦ ﻋﻟــﻲ ﺑـﻦ ﺧﻟﻴــﻞ ﺑــﻦ
ﺶ اﺸــﺘﻬﺮ ﺑﻨﻈﻣــﻪ
ﺶ ﻜــﺎن ﻤـﻦ ٔاﻋﻴــﺎن ٔاﺣﻔــﺎد ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس
ﺣﺳـﻦ ﺑــﻦ ﺧـﺎص ﺑــﻚ
ٔ
اﻠﺷ ــﻌﺮ وﻃﻟ ــﺐ اﻠﻌﻟ ــﻢ ،وﻜ ــﺎن ﻋﻟ ــﻰ ﺑ ــﻦ ﺑﻴﺒـ ــﺮس ﻤ ــﻦ اوﻻد اﻠﻨـ ــﺎس اﻠ ــﺬﻳﻦ
ٔ
ﻳﻬﺘﻣـﻮن ﻜـﺜﻴـ ًﺮا ﺑﺎﺴﺘﺤﻀــﺎر ٔاﺸـﻌﺎر اﻠﻣﺘﻗـﺪﻤﻴﻦ واﻠﻣﺘــﺎﺧﺮﻳﻦ وﻜـﺬﻠﻚ ﻤﺪارﺴــﺔ
اﻠﺘــﻮارﻳﺦ واﻠﻣﻮاﻧ ــﻊ وﻜ ــﺎن ﻠ ــﻪ ﻓﺼــﺎﺣﺔ ﻓ ــﻲ اﻠﺘﻣﺜﻴ ــﻞ ﺑﺎﻠﺷ ــﻌﺮ واﻻﺴﺘﺤﻀ ــﺎر
ﺑﺎﻠﺒﻴﺖ اﻠﻨﺎدر.
ٔ
وﻜــﺎن ٔاﻳﻀــﺎ ﻤــﻦ اوﻻد اﻠﻨــﺎس ﻤــﻦ ﻠــﻪ ﺸــﻐﻒ ﺑﺟﻣــﻊ اﻠﻗﺼــﺎﺋﺪ واﻠﻣــﺪاﺋﺢ
اﻠﻨﺒﻮﻳـﺔ ﻋﻟــﻰ ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ اﻠﺼــﻼة واﻠﺳـﻼم ،ﻓﻗــﺪ ﻜـﺎن ﻋﻨــﺪ ٔاﻻﻤﻴـﺮ ﻋــﻼء اﻠــﺪﻳﻦ
ﻋﻟــﻲ اﺑــﻦ ٔاﻤﻴــﺮ ﺣﺎﺠــﺐ واﻠــﻲ ﻤﺼــﺮ )اﻠﻔﺳــﻄﺎط( ﺧﻣﺳــﺔ وﺴــﺒﻌﻮن ﻤﺟﻟـ ًـﺪا
ﻜﻟﻬﺎ ﻤﺪاﺋﺢ ﻧﺒﻮﻳﺔ وﺠﺪت ﻓﻲ ﺗﺮﻜـﺘﻪ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم  ٩ﻫـ ١م.
وﻜــﺎن ﺑﻌــﺾ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس ﻳﺟﻴــﺪون اﻠﻨﺳــﺦ واﻠﻛـﺘﺎﺑــﺔ ﻤــﻨﻬﻢ ﺑــﺪر اﻠــﺪﻳﻦ
ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﺑﻛـﺘــﻮت اﻠﻗﺮﻧــﺪﻠﻲ اﻠــﺬي اﺸــﺘﻬﺮ ﺑﺎﻠﻨﺳــﺦ واﻠﻛـﺘﺎﺑــﺔ ،وﻜـﺘــﺐ ﻋﻟــﻰ
اﺑــﻦ ﺧﻄﻴــﺐ ﺑﻌﻟﺒــﻚ وﻧﺳــﺦ ﻤــﻦ اﻠﻣﺼ ــﺎﺣﻒ ،وﻜـﺘــﺐ ﻜـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ ﺗﺼ ــﺎﻧﻴﻒ
اﻠﻌﻟﻢ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔﺔ ،وﻜـﺎن ﻤـﻦ إﺗﻗﺎﻧـﻪ ﻠﺼـﻨﻌﺘﻪ ﻳﻀـﻊ اﻠﻣﺤﺒـﺮة ﻓـﻲ ﻳـﺪﻩ اﻠﺷـﻣﺎل
واﻠﻣﺟﻟـﺪ ﻋﻟــﻰ ﻳـﺪﻩ وﻳﻛـﺘــﺐ وﻫـﻮ ﻳﻐﻨــﻲ وﻜــﺎن ﺸـﺮ اﻠــﺪﻳﻦ ﻏـﺎزي اﺑــﻦ ﻘﻄﻟــﻮ
ﺑﻐـ ــﺎ اﻠﺘﺮﻜـ ــﻲ ﻜﺎﺗﺒـ ـ ًـﺎ ﻤﺟـ ـ ً
ـﻮدا ﺠـ ـ ّـﻮد اﻠﺨـ ــﻂ ﻋﻟـ ــﻰ ﺸـ ــﻣﺲ اﻠـ ــﺪﻳﻦ اﺑـ ــﻦ رﻘﻴﺒـ ــﻪ
اﻠﻣﺤﺘﺳ ــﺐ ــﻢ ﻧﺒ ــخ وﺧ ــﺎﻠﻒ ﺸ ــﻴﺨﻪ ﻓ ــﻲ ﻃﺮﻳﻗﺘ ــﻪ واﺧﺘ ــﺮع ﻠﻨﻔﺳ ــﻪ ﻃﺮﻳﻗ ــﺔ
ٔاﺧـﺮى ،وﻜــﺎن ﻳﺟﻟـﺲ ﺑﺎﻠﻣﺪرﺴــﺔ اﻠﻈﺎﻫﺮﻳـﺔ ﺑﻴﺒــﺮس ﻠﻴﻛـﺘـﺐ ﻠﻟﻨــﺎس اﺣﺘﺳــﺎﺑﺎ
واﻋﺘﺒ ــﺮ ﻜ ــﺬﻠﻚ ﻧﺎﺻ ــﺮ اﻠ ــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑ ــﻦ ٔازﺑ ــﻚ اﻠﺒ ــﺪري اﻠﺨﺎزﻧ ــﺪاري ﻤﻣـ ــﻦ
ﻜـﺘــﺐ اﻠﺨــﻂ وﺠــﻮد ﻓﻴــﻪ ٔواﺻــﺒﺢ ﻤــﻦ ﻤﺷــﺎﻫﻴﺮ اﻠﻨﺳــﺎ  ،وﻘــﺪ ﻧﺳــﺦ ﺗﻔﺳــﻴﺮ
اﻠﻔﺨﺮ اﻠﺮازي ﻤﺮﺗﻴﻦ.
ﻋﻟــﻰ ٔان ٔاﺑ ــﺮز اﻠﻌﻟــﻮم ﻓ ــﻲ ﻋﺼ ــﺮ ﺴــﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴ ــﻚ ﻜ ــﺎن ﺑﺤ ــﻖ ﻋﻟ ــﻢ
ٔ
اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺚ ﻇﻬـﺮ ﻤـﻦ ﺑـﻴﻦ ﻋﻟﻣﺎﺋـﻪ ﻋـﺪد ﻻ ﺑـﺎس ﺑـﻪ ﻤـﻦ اوﻻد اﻠﻨـﺎس ﺗﺮﻜـﻮا
ﻠﻨﺎ ﺗﺮا ﺎ ﺿـﺨﻣﺎ ﻧﻨﻬـﻞ ﻤـﻦ ﻓﻴﻀـﻪ إﻠـﻰ وﻘﺘﻨـﺎ اﻠﺤﺎﺿـﺮ ﺑـﻞ ٔان ﺠـﺰءا ﻜﺒﻴـﺮا ﻤـﻦ
اﻠﻣــﺎدة اﻠﻌﻟﻣﻴ ــﺔ ﻠﻬ ــﺬﻩ اﻠﺪراﺴــﺔ ﻫ ــﻲ ﻤ ــﻦ ﺑ ــﻴﻦ ﻨﺎﻳ ــﺎ ﻤ ــﺎ ﻜـﺘ ــﺐ ٔاوﻻد اﻠﻨ ــﺎس
ﻤﺆرﺧﻮ ﻋﺼﺮ دوﻠﺔ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ.
ٔ
ٔواﻫــﻢ ﻤ ــﺎ ﻤﻴــﺰ اﻠﻣﺪرﺴ ــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺼــﺮ واﻠﺘ ــﻲ ﺑــﺪات ﺗﺘﺒﻟــﻮر ﻓ ــﻲ
ﻧﻬﺎﻳ ــﺎت اﻠﻗـ ــﺮن اﻠﺜـ ــﺎﻤﻦ ﻠﺘﺼ ــﺒﺢ ﻓـ ــﻲ ٔاوج ازدﻫﺎرﻫـ ــﺎ ﻃـ ــﻮال اﻠﻗـ ــﺮن اﻠﺘﺎﺴـ ــﻊ
اﻠﻬﺟـ ــﺮي ﻫ ــﻮ اﻠﻣﺆرﺧ ــﻮن اﻠـ ــﺬﻳﻦ اﻫﺘﻣ ــﻮا ﺑﻛـﺘﺎﺑ ــﺔ اﻠﺘـ ــﺎرﻳﺦ واﻠﺘﺼ ــﻨﻴﻒ ﻓﻴـ ــﻪ
ﻫــﺆﻻء وﻠــﺪوا وﻋﺎﺸــﻮا وﺗﺮﺑ ــﻮا ﻓــﻲ ﺧﻴﺮﻫــﺎ ،وإن ﻜــﺎن ﻤ ــﻨﻬﻢ ﻤــﻦ ﻠــﻴﺲ ﻤ ــﻦ
اﺻـﻞ ﻤﺼـﺮي ﻤﺜــﻞ ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس ﻤــﻦ اﻠﻣـﺆرﺧﻴﻦ إﻻ ٔاﻧﻬــﻢ ٔاﺻـﺒﺤﻮا ﻤﺼــﺮﻳﻴﻦ
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٩٨

اﻟﻤﻠﻒ

إﻳﺒﻚ ﻘﻄﺰ ﻳﻌﻗﺒﻮ ﺑﻴﺒﺮس ذو اﻹﻜﻣـﺎل ﺑﻌﺪو ﻘﻼوون ﺑﻌﺪو ﻜـﺘﺒﻐﺎ اﻠﻣﻔﻀﺎل
ﻻﺠﻴﻦ ﺑﻴﺒﺮس ﺑﺮﻘﻮق ﺸﻴﺦ ذو ٔاﻻﻓﻀﺎل ﻃﻄﺮ ﺑﺮﺴﺒﺎي ﺠﻗﻣﻖ ذو اﻠﻌﻼ إﻳﻨﺎل

ﺗﻮﻓﻲ ﺠﻣﺎل اﻠﺪﻳﻦ ٔاﺑﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ ﻳﻮﺴﻒ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻫـ ١ ٠م
ﺑﺳﺒﺐ ﻤﺮ ٔ ٣اﻠﻢ ﺑﻪ وﻘﺎس ﻓﻴﻪ ٓاﻻم ﺸﺪﻳﺪة ،ودﻓﻦ ﺑﻣﻗﺮﺑﺘﻪ اﻠﺘﻲ ﺑﻨﺎﻫﺎ
ﺑﺎﻠﻗﺮب ﻤﻦ ﻤﺪﻓﻦ ٔاﻻﺸﺮ إﻳﻨﺎل .ﻫﺬا وﻘﺪ ٔاﺸ ﺮﻧﺎ ﻤﻦ ﻘﺒﻞ ﻠﻟﻨﺎﺻﺮي ﻤﺤﻣﺪ
ﺑﻦ ٔاﺣﻣﺪ اﻠﻣﻌﺮو ﺑﺎﺑﻦ إﻳﺎس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﻦ اﻠﺬﻳﻦ ﻘﺮﺿﻮا اﻠﺷﻌﺮ ﻓﻲ
اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ،ﺑﻴﺪ ٔان اﺑﻦ إﻳﺎس ﻓﻲ ٔاﻻﺻﻞ ﻤﻦ ٔاﻫﻢ ﻤﺆرﺧﻲ ﻤﺼﺮ
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺑﻞ ﻠﻗﺐ ﺑﺎﺴﻢ ﻤﺆر اﻠﻔﺘﺢ اﻠﻌﺜﻣﺎﻧﻲ.
ٔ
ﻧﺷﺎ اﺑﻦ إﻳﺎس ﻓﻲ ﻤﺪﻳﻨﺔ اﻠﻗﺎﻫﺮة وﻤﺎل ﻠﺪرس اﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻠﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ
وﻜـﺘﺐ وﺻﻨﻒ ﻓﻴﻬﻣﺎ ﻓﻣﻦ ﻤﺆﻠﻔﺎﺗﻪ "ﻧﺷﻖ ٔاﻻزﻫﺎر ﻓﻲ ﻋﺟﺎﺋﺐ ٔاﻻﻘﻄﺎر" ،
ٔاﻤﺎ ٔاﻫﻢ ﻤﺎ ﺻﻨﻒ اﺑﻦ إﻳﺎس ﻜـﺘﺎب "ﺑﺪاﺋﻊ اﻠﺰﻫﻮر ﻓﻲ وﻘﺎﺋﻊ اﻠﺪﻫﻮر" ،
ً
اﻫﺘﻣﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴ ًﺮا ﺑﺎﻠﻔﺘﺮة ٔاﻻﺧﻴﺮة ﻤﻦ
واﻠﺬي ٔا ّر ﻓﻴﻪ ﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻤﺼﺮ واﻫﺘﻢ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ﻤﻨﺬ ﻋﻬﺪ ٔاﻻﺸﺮ ﻘﺎﻳﺘﺒﺎي ﺣﺘﻰ ﻋﻬﺪ ٔاﻻﺸﺮ
ﻃﻮﻤﺎن ﺑﺎي ٓاﺧﺮ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﺪوﻠﺔ ،وذﻠﻚ ٔﻻﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺸﺎﻫﺪ ﻋﻴﺎن رﺋﻴﺳﻲ
ﻋﺎﻳﺺ ﻫﺬﻩ ٔاﻻﺣﺪا اﻠﺘﻲ رﺻﺪﻫﺎ ﻳﻮﻤﺎ ﺑﻴﻮم وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻼﻘﺔ ﺑﻨﻲ ﻋﺜﻣﺎن
ﺑﺳﻼﻃﻴﻦ ﻤﺼﺮ وﺗﻄﻮر اﻠﻌﺪاء ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻏﺰوﻫﻢ ﻠﻟﺷﺮق اﻹﺴﻼﻤﻲ
واﻧﺘﺼﺎرﻫﻢ ﻓﻲ ﻤﺮج داﺑﻖ ،ﻢ زﺣﻔﻬﻢ إﻠﻰ اﻠﻗﺎﻫﺮة ،وﻤﻗﺎوﻤﺔ ٔاﻻﺸﺮ
ﻃﻮﻤﺎن ﺑﺎي ﻠﻬﻢ إﻠﻰ ٔان ﻇﻔﺮوا ﺑﻪ وﺸﻨﻗﻮﻩ ﻋﻟﻰ ﺑﺎب زوﻳﻟﺔ ،ﻫﺬﻩ ٔاﻻﺣﺪا
ٔار ﻠﻬﺎ اﺑﻦ إﻳﺎس ﺑﺪﻘﺔ ﺗﺎﻤﺔ واﻋﺘﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻪ و ﻴﻗﺔ ٔاﺴﺎﺴﻴﺔ ﻳﻌﺘﻣﺪ ﻋﻟﻴﻬﺎ
ﺑﺎﺣﺜﻮ ﺗﻟﻚ اﻠﻔﺘﺮة.
وﻤﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨﺎس اﻠﺬﻳﻦ اﻋﺘﻨﻮا ﺑﺪراﺴﺔ ﻋﻟﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻠﻣﻄﺎﻠﻌﺔ ﻓﻴﻪ
ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﺑﺮدﺑﻚ ٔاﻻﺸﺮﻓﻲ ﺴﺒﻂ ٔاﻻﺸﺮ إﻳﻨﺎل ﻜﺎن "ﻤﻣﻦ اﻋﺘﻨﻰ
ﺑﻣﻄﺎﻠﻌﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺦ" ٔواﻳﻀﺎ ٔاﺣﻣﺪ ﺑﻦ ﺣﺳﻴﻦ اﻠﺘﺮﻜﻣﺎﻧﻲ اﻠﺤﻨﻔﻲ اﻠﻣﻌﺮو
َ
ﺑﺎﻠﻣ ْﺮﺠﻲ ٔاﺣﺪ ﺗﻼﻤﺬة ٔاﺑﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ ﻳﻮﺴﻒ وﻤﻣﻦ ﻧﺳﺦ ﻠﻪ ﻜـﺘﺒﻪ وﺧﺎﺻﺔ
ٔ
ﻜـﺘﺎب اﻠﻨﺟﻮم اﻠﺰاﻫﺮة ،واﻳﻀﺎ اﻠﺒﺪري ﺣﺳﻦ ﺑﻦ اﻠﻄﻮﻠﻮﻧﻲ "ﻤﻌﻟﻢ
اﻠﻣﻌﻟﻣﻴﻦ ﻜﺎن رﻳﺳﺎ ﺣﺷﻣﺎ ﻤﻦ ٔاﻋﻴﺎن ٔاوﻻد اﻠﻨﺎس" ٔاﺣﺐ ﻤﻄﺎﻠﻌﺔ
ً
ﺗﺎرﻳﺨﺎ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻠﻮﻘﺎﺋﻊ وﻜﺎن ﻋﻟﻰ دراﻳﺔ ﺑﻛـﺜﻴﺮ ﻤﻦ
اﻠﺘﺎرﻳﺦ وﻜـﺘﺐ
ٔ
ث
اﻠﻌﻟﻮم واﻠﻔﻨﻮن .وﻤﻦ اﻠﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺸﺎرة ان ﻜـﺘﺎب زﻳﺘﺮ ﺸﺘﻴﻦ اﻠﺬي اﻃ ِﻟ ﻖَ
ﻋﻟﻴﻪ "ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ" ﻧﺳﺒﻪ ﺑﻌﺾ اﻠﻣﺤﺪ ﻴﻦ ﻠﻣﺆﻠﻔﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ
ﻤﻐﻟﻄﺎي وﻫﻮ ٔاﺣﺪ ٔاوﻻد اﻠﻨﺎس اﻠﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻠﻟﺳﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻﺮ ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ
ﻘﻼوون.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ٔ
ﺑﺎﻠﻣﻮﻠــﺪ واﻠﺘﺮﺑﻴ ــﺔ واﻠﻨﺷ ــﺎة ،وﻻ ﻳﻣﻛ ــﻦ ٔان ﻧﻣﻴ ــﺰ ﺑﻴ ــﻨﻬﻢ وﺑ ــﻴﻦ اﻠﻣﺼ ــﺮﻳﻴﻦ
ٔاﻻﺻـﻞ ،ﻓﻗــﺪ اﺧـﺬ ﻫــﺆﻻء اﻠﻣﺆرﺧــﻮن ﻤـﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس اﻠﻌﻟـﻢ واﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﻋــﻦ
ٔاﺴــﺎﺗﺬة ﻠﻬــﻢ ﻋﻟــﻰ ٔراﺴــﻬﻢ ﺗﻗــﻲ اﻠــﺪﻳﻦ اﻠﻣﻗﺮﻳــﺰي واﻠﺒــﺪر اﻠﻌﻴﻨــﻲ ،واﻠﺤ ــﺎﻓ ٍ
اﺑﻦ ﺣﺟﺮ اﻠﻌﺳﻗﻼﻧﻲ ،ﺑﻞ ﻜﺎن ﻤﻨﻬﻢ ﻤـﻦ ﻫـﻮ ﻤـﻼزم ﻠﻬـﺆﻻء ،وإن ﻜـﺎن ﺗﻗـﻲ
ٔ
اﻠـﺪﻳﻦ اﻠﻣﻗﺮﻳــﺰي ﻘــﺪ اﻋﺘﺒــﺮ ٔاﺴــﺘﺎذ اﻠﻣﺪرﺴــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ اﻠﺟﻟﻴﻟــﺔ اﻠﺘــﻲ ﻧﺷــﺎت
ﻓــﻲ ﻤﺼــﺮ ،ﻓ ـ ن ﺑﻌــﺾ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس ﻘــﺪ ﻘــﺎﻤﻮا ﺑﺘ ــﺪوﻳﻦ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﻘﺒــﻞ ﻋﻬــﺪ
اﻠﻣﻗﺮﻳﺰئ ،واﺗﺖ ﻤﺼﻨﻔﺎﺗﻬﻢ ﻋﻟﻰ ﻘﺪر ﺠﻴـﺪ ﻤـﻦ اﻠﻛـﺘﺎﺑـﺔ واﻠﻌـﺮ ٔ ٣ﻻﺣـﺪا
اﻠﻔﺘﺮات اﻠﺘﻲ ﻋﺎﺸﻮا ﻓﻴﻬﺎ.
ٔ
وﻤـﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس اﻠـﺬﻳﻦ ﺻـﻨﻔﻮا ﻓـﻲ ﻋﻟـﻢ اﻠﺘـﺎرﻳﺦ اﺑـﻮ ﺑﻛـﺮ ﻋﺒـﺪ ﷲ ﺑـﻦ
اﻻﻤﻴـﺮ ﻋـﺰ اﻠــﺪﻳﻦ ٔاﻳﺒـﻚ اﻠﺨﻄـﺎﺋﻲ اﻠــﺪوادار ﻓﻗـﺪ ﺻـﻨﻒ اﺑــﻦ ٔاﻳﺒـﻚ ﻜـﺘﺎﺑـﻪ ﻜﻨــﺰ
اﻠــﺪرر وﺠــﺎﻤﻊ اﻠﻐ ــﺮر ٔاو اﻠﻣﺳــﻣﻰ اﻠ ــﺪرة اﻠﺬﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ ٔاﺧﺒ ــﺎر اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﺘﺮﻜﻴ ــﺔ،
وﻫــﻮ ﻤ ــﻦ ﺗﺳــﻌﺔ ٔاﺠـ ـﺰاء وﻳﺷ ــﻣﻞ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻠﺪوﻠ ــﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴــﺔ .وﺻ ــﺎرم اﻠ ــﺪﻳﻦ
إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺑــﻦ ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑــﻦ ٔاﻳــﺪﻤﺮ ﺑ ــﻦ دﻘﻣ ــﺎق ،وﻜ ــﺎن ﺠ ــﺪﻩ ﻻﺑﻴــﻪ ٔاﺣــﺪ ٔاﻤـ ـﺮاء
اﻠﻨﺎﺻــﺮ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻘــﻼوون وﺗﻨﻗــﻞ ﻓــﻲ وﻇــﺎﺋـﻒ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴــﺔ إﻠــﻰ ٔان
ٔ
وﻠــﻲ ﻧﻗﺎﺑ ــﺔ اﻠﺟﻴ ــﻮ  /اﻠﻣﻨﺼ ــﻮرة وﻧﺷ ــﺎ ﺻــﺎرم اﻠ ــﺪﻳﻦ ﻓ ــﻲ ﻓﺌ ــﺔ ٔاوﻻد اﻠﻨ ــﺎس
وﺗﺰﻳــﺎ ﺑ ــﺰي اﻠﺟﻨــﺪ وﺗﻔﻗــﻪ ﻜﻐﺎﻠــﺐ ٔاوﻻد اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ﻋﻟــﻰ اﻠﻣــﺬﻫﺐ اﻠﺤﻨﻔــﻲ،
ٔواﺣــﺐ ٔاﻻدب واﺸ ــﺘﻐﻞ ﺑ ــﻪ ،ـﻢ ﺣﺒ ــﺐ إﻠﻴ ــﻪ اﻠﺘ ــﺎرﻳﺦ ﻓﺎﻧﻛ ــﺐ ﻋﻟﻴ ــﻪ ﺣﺘ ــﻰ
ٔ
ﻜـﺘـﺐ ﻧﺤـ ًـﻮا ﻤــﻦ ﻤﺌﺘــﻲ ﺴـﻔﺮ ﻤــﻦ ﺗﺎﻠﻴﻔــﻪ ،وﻘــﺪ وﺻـﻔﻪ اﺑــﻦ ﺣﺟــﺮ اﻠﻌﺳــﻗﻼﻧﻲ
ﺑﻣﺆر اﻠﺪﻳﺎر اﻠﻣﺼﺮﻳﺔ ﻓـﻲ وﻘﺘـﻪ وﻜـﺎن اﺑـﻦ ﺣﺟـﺮ ﻘـﺪ اﺠﺘﻣـﻊ ﺑـﻪ ﻜـﺜﻴـﺮا وﻧﻗـﻞ
ﻋﻨ ــﻪ .وﻘـ ــﺪ ﻧﻗ ــﻞ ﻋ ــﻦ اﺑ ــﻦ دﻘﻣ ــﺎق ﻤـ ــﻦ ﻤ ــﺆرﺧﻲ ﻤﺼ ــﺮ ﻤﺜ ــﻞ اﺑـ ــﻦ اﻠﻔـ ـﺮات
واﻠﻣﻗﺮﻳﺰي واﺑﻦ ﺣﺟﺮ وﺑﺪر اﻠﺪﻳﻦ اﻠﻌﻴﻨﻲ واﻹﻤﺎم اﻠﺳﻴﻮﻃﻲ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
وﺑــﺎﻠﺮﻏﻢ ﻤــﻦ ٔان ﻏ ــﺮس اﻠــﺪﻳﻦ ﺧﻟﻴــﻞ ﺑــﻦ ﺸ ــﺎﻫﻴﻦ اﻠﺼــﻔﻮي ﻜــﺎن ﻤــﻦ
رﺠﺎل اﻠﺪوﻠﺔ وﺗﻗﻟﺪ اﻠﻛـﺜﻴـﺮ ﻤـﻦ اﻠﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﻠﺪﻳﻮاﻧﻴـﺔ اﻠﺳـﻟﻄﺎﻧﻴﺔ وﺗﻨﻗـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ
إﻻ ٔاﻧــﻪ ﻘ ــﺪ ﺸ ــﺎرك ﻤﺷ ــﺎرﻜﺔ ﻓﺎﻋﻟ ــﺔ ﻓــﻲ اﻠﺤﺮﻜ ــﺔ اﻠﻌﻟﻣﻴ ــﺔ ﺑﻣﺼ ــﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴ ــﺔ،
واﻋﺘﺒـﺮ ٔاﺣــﺪ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس اﻠـﺬﻳﻦ اﻫﺘﻣــﻮا ﺑــﺎﻠﻌﻟﻢ ودراﺴـﺘﻪ واﻠﺘﻔﻗــﻪ اﻠﺼــﺤﻴﺢ
ﻋﻟ ــﻰ ٔاﻋ ــﻼم ﻋﺼ ــﺮﻩ ﻤ ــﻦ اﻠﻌﻟﻣ ــﺎء ،وﻘ ــﺪ ٔاﺠ ــﺎزﻩ اﻹﻤ ــﺎم اﻠﺤ ــﺎﻓ ٍ اﺑ ــﻦ ﺣﺟـ ــﺮ
اﻠﻌﺳـﻗﻼﻧﻲ ﻠﻟﻔﺘﻴـﺎ واﻠﺘـﺪرﻳﺲ وﻜﺎﻧـﺖ ﺑﻴﻨﻬﻣـﺎ ﻋﻼﻘـﺔ ﻃﻴﺒـﺔ وﻤﺮاﺴـﻼت ﻜـﺜﻴـﺮة
ﻋﻨـﺪﻤﺎ ﻳﻛــﻮن اﻠﻐﺮﺴــﻲ ﺧﻟﻴــﻞ ﻤﺘﻗﻟ ًـﺪا اﻠﻮﻇــﺎﺋـﻒ ﻓــﻲ ﺧــﺎرج ﻤﺼـﺮ ــﻢ ﺑـ ٔـﺪا ﻓــﻲ
ٔ
اﻠﺘـ ــﺎﻠﻴﻒ واﻠﺘﺼـ ــﻨﻴﻒ واﻠـ ــﻨﻈﻢ ،وﻤـ ــﻦ ﻤﺼ ــﻨﻔﺎﺗﻪ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ــﺔ زﺑـ ــﺪة ﻜﺷـ ــﻒ
ٔ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻚ وﺑﻴﺎن اﻠﻄﺮق واﻠﻣﺳﺎﻠﻚ وﻠﻪ اﻜـﺜـﺮ ﻤـﻦ ﻼ ـﻴﻦ ﻤﺆﻠـﻒ – ﻜﻣـﺎ ذﻜـﺮ
ذﻠـﻚ اﺑﻨــﻪ ﻠﻟﺳـﺨﺎوي – ﻓــﻲ اﻠﺘﻔﺳــﻴﺮ واﻠﺘﻌﺒﻴـﺮ واﻹﻧﺷــﺎء وﻏﻴﺮﻫـﺎ ،وذﻜــﺮ ﻠــﻪ
اﻠﻣﻮاﻫـ ــﺐ ﻓـ ــﻲ اﺧ ـ ــﺘﻼ اﻠﻣ ـ ــﺬاﻫﺐ ﻓ ـ ــﻲ اﻠﻔﻗ ـ ــﻪ ،واﻠﻣﻨﻴـ ــﻒ ﻓ ـ ــﻲ اﻹﻧﺷـ ــﺎء
اﻠﺷ ــﺮﻳﻒ ،واﻠﻛﻮﻜ ــﺐ اﻠﻣﻨﻴـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ٔاﺻ ــﻮل اﻠﺘﻌﺒﻴ ــﺮ ،واﻹﺸـ ــﺎرات ﻓ ــﻲ ﻋﻟـ ــﻢ
اﻠﻌﺒــﺎرات وﻳﻌﺘﺒ ــﺮ ﻜـﺘﺎﺑ ــﻪ زﺑ ــﺪة ﻜﺷ ــﻒ اﻠﻣﻣﺎﻠــﻚ ﻤ ــﻦ ٔاﻫ ــﻢ ﻜـﺘﺎﺑﺎﺗ ــﻪ ،ﺗ ــﻮﻓﻲ
اﻠﻐﺮﺴﻲ ﺧﻟﻴﻞ ﻋﺎم ﻫـ ١م.
ٔ
وﻤﻦ ٔاﻋﻼم ﻋﻟﻣﺎء ﻋﻟﻢ اﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻠﻗـﺮن اﻠﺘﺎﺴـﻊ اﺑـﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴـﻦ ﺠﻣـﺎل
اﻠـﺪﻳﻦ ﻳﻮﺴـﻒ ﺑــﻦ ﺗﻐـﺮي ﺑــﺮدي ٔاﻻﺗـﺎﺑﻛﻲ اﻠﻴﺷـﺒﻐﺎوي ،واﻠــﺬي وﻘـﻒ ﺣﻴﺎﺗــﻪ
ﻋﻟـﻰ اﻠﺘﻨﻗﻴـﺐ ﻓــﻲ ﻤﺼـﺮ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﺣﺘـﻰ ٔاﻃﻟـﻖ ﻋﻟﻴــﻪ اﻠﻣﺆرﺧـﻮن اﻠﻣﺤــﺪ ﻮن
اﺴـ ــﻢ ﻤـ ــﺆر ﻤﺼـ ــﺮ وﻤـ ــﺆر اﻠﻨﻴـ ــﻞ وﻫـ ــﻮ اﻠﺘﻟﻣﻴـ ــﺬ اﻠﻨﺟﻴـ ــﺐ ﻠﺘﻗـ ــﻲ اﻠـ ــﺪﻳﻦ
اﻠﻣﻗﺮﻳـﺰي ،وﻤــﻦ ٔاﻋﻈــﻢ ﻤـﻦ ﺴــﺎر ﻋﻟــﻰ درﺑــﻪ ٔواﺻـﺒﺢ ﻤــﻦ ٔاﺴــﺎﺗﺬة اﻠﻣﺪرﺴــﺔ
اﻠﻣﻗﺮﻳﺰﻳﺔ اﻠﻣﺷﻬﻮرﻳﻦ.
ٔ
وﻘﺪ ﺗﺘﻟﻣﺬ ٔاﺑﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ ﻋﻟﻰ اﻫﻢ ﻋﻟﻣﺎء ﻋﺼﺮﻩ ﻤﺜﻞ اﻠﺟﻼل اﻠﺒﻟﻗﻴﻨـﻲ
اﻠﺬي ُرﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺟﺮﻩ ،واﻠﺤﺎﻓ ٍ ﺑﻦ ﺣﺟـﺮ اﻠﻌﺳـﻗﻼﻧﻲ ،وﺸـﻬﺎب اﻠـﺪﻳﻦ اﺑـﻦ
ﻋﺮب ﺸﺎﻩ وﺑﺪر اﻠﺪﻳﻦ اﻠﻌﻴﻨﻲ ،وﻘـﺪ ﺻـﺎدق ﺗﻗـﻲ اﻠـﺪﻳﻦ اﻠﻣﻗﺮﻳـﺰي وﻻزﻤـﻪ،
واﻘﺘــﺒﺲ ﻤ ــﻦ ﻤﻨﺎﻫﺟ ــﻪ ٔواﺴــﺎﻠﻴﺒﻪ ﻓ ــﻲ اﻠﺒﺤ ــﺚ واﻠﺮواﻳــﺔ وزاد ﻋﻟﻴ ــﻪ اﻠﺘﻌﻟﻴ ــﻖ
ﺑ ٔﺮاﻳـﻪ اﻠﺨـﺎص ﻋﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻻ ﻳـﺮوق ﻠــﻪ ﻤـﻦ ٔاﺣـﻮال اﻠﺳـﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـﻚ وﻜﺎﻧــﺖ
ﺣﻴﺎة ٔاﺑﻲ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ ﺗﺪور ﻓﻲ ﻓﻟﻚ ﻋﻼﻘﺎﺗﻪ ﻤـﻊ رﺠـﺎﻻت اﻠﺪوﻠـﺔ وﻜﺒـﺎر رﺠـﺎل

اﻠﺒﻼط ﻤﻦ اﻻﻤﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ،واﺗﺼﺎﻠﻪ ﺑﺎﻠﻣﺼﺎﻫﺮة ﻤﻊ ٔاﻫﻢ ﻋﻟﻣﺎء ﻋﺼـﺮﻩ،
ﻫــﺬﻩ اﻠﺤﻴــﺎة اﻠﺘــﻲ ﺴ ــﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻟــﻰ إﻃــﻼق اﻠﻌﻨــﺎن ﻠﺷــﻐﻔﻪ ﺑﺎﻠﺒﺤــﺚ واﻠﺪراﺴــﺔ
واﻻﻧﻗﻄـ ـ ــﺎع ﻠﻟﻛـﺘﺎﺑ ـ ــﺔ اﻠﺘﺎرﻳﺨﻴـ ـ ــﺔ ،وﺗﻌـ ـ ــﺮ اﻠﺷ ـ ــﺆون واﻠ ـ ــﻨﻈﻢ اﻹدارﻳـ ـ ــﺔ،
واﻠﻮﻘ ــﻮ ﻋﻟ ــﻰ ٔاﺴـ ـﺮار اﻠﺪوﻠ ــﺔ واﻠ ــﺒﻼط ﻓ ــﻲ ﻋﺼ ــﺮﻩ وذﻠ ــﻚ ﻹﺠﺎدﺗ ــﻪ اﻠﻟﻐ ــﺔ
اﻠﺘﺮﻜﻴـﺔ ﻠﻐــﺔ ﻘﻮﻤــﻪ ،ﻓﺎﺴــﺘﻄﺎع ٔان ﻳﻨﻔـﺬ إﻠــﻰ دﻘــﺎﺋﻖ اﻠﺪوﻠــﺔ اﻠﺳﻴﺎﺴــﻴﺔٔ ،وان
ﻳـﺘﻔﻬﻢ ﻧﻔﺳـﻴﺔ وﻋﻗﻟﻴـﺔ اﻠـﺒﻼط اﻠﻣﻣﻟــﻮﻜﻲٔ ،وان ﻳﺘﻌـﺮ ﻋﻟـﻰ ٔاﺣـﻮال ﻃﻮاﺋــﻒ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ،وﻠﻢ ﻻ وﻫﻮ واﺣﺪ ﻤﻦ ٔاوﻻدﻫﻢ.
وﻋﻼﻘـﺔ اﺑــﻦ ﺗﻐــﺮي ﺑــﺮدي ﺑﺳــﻼﻃﻴﻦ اﻠﺪوﻠـﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ اﻠﺤﻗﺒــﺔ واﺗﺼــﺎﻠﻪ
ﺑﻬ ــﻢ وﻤﻌﻴﺷــﺘﻪ ﻓــﻲ ﺑﻼﻃﻬــﻢ ،ﺣﺘــﻰ ﻋ ــﺪ ﻓــﻲ ﺑﻌــﺾ ٔاﻻوﻘ ــﺎت ﻤــﻦ ﻧ ــﺪﻤﺎﺋﻬﻢ
ٔاﺗﺎﺣـﺖ ﻠــﻪ اﻹﻃـﻼع ﻋﻟــﻰ ﻜـﺜﻴـﺮ ﻤــﻦ ٔاﻻﻤـﻮر وﻤﻌﺎﻳﺷــﺔ ٔاﺣـﺪا ﻬﺎ وﺗﺳــﺟﻴﻟﻬﺎ ﻓــﻲ
ﻤﺼــﻨﻔﺎﺗﻪ ﺑﻣﻨﺘﻬــﻰ اﻠﺪﻘــﺔ ،وﻳﺼــﺒﺢ ﺣﺪﻳﺜــﻪ ﻋﻨﻬــﺎ و ﻴﻗــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺤﻟﻴ ــﻞ
ٔاﺣﺪا ﺗﻟﻚ اﻠﻔﺘﺮة ﻤﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻤﺼﺮ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
وﻘﺪ ﻘﺮ ٔ ٣اﺑﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ اﺑـﻦ ﺗﻐـﺮي ﺑـﺮدي اﻠﺷـﻌﺮ وﻠﻛﻨـﻪ ﻠـﻢ ﻳﺟـﻮد ﻓﻴـﻪ
ﺿﻌﻴﻔﺎ ً
ً
ﻧﺳﺒﻴﺎ ،وﻤﻦ ﻧﻈﻣﻪ ﻓﻲ ﺴﻼﻃﻴﻦ اﻠﺪوﻠﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ.
ﻓﺟﺎء ﺸﻌﺮﻩ

 ن ا ر
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

٩٩

اﻟﻤﻠﻒ

وﻤـﻦ ٔاﺣﻔــﺎد ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس اﻠــﺬﻳﻦ ﺻــﻨﻔﻮا ﻓـﻲ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻤﺤﻣــﺪ
ﺑــﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﺑﻬــﺎدر اﻠﻣــﺆﻤﻨﻲ ،ﺗﻟﻗــﻰ ﺗﻌﻟﻴﻣــﻪ ﺑﺎﻠﻗــﺎﻫﺮة وﻋــﺎ  /ﺑﻬــﺎ إﻠــﻰ ٔان
ﺗــﻮﻓﻲ ،وﺻــﻨﻒ ﻋــﺪة ﻜـﺘــﺐ ﻤﻨﻬــﺎ "ﻓﺘــﻮ ﺛ اﻠﻨﺼــﺮ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻤﻟــﻮك ﻤﺼ ــﺮ"،
ﻜـﺘـﺐ ﻓﻴـﻪ ﺣـﻮاد ﺗـﺎرﻳﺦ ﻤﻟـﻮك ﻤﺼـﺮ ﺣﺘـﻰ ﻋـﺎم  ٦١ﻫـ ١ ٦٠م ،وﻜـﺘــﺐ
رﺴـﺎﻠﺔ ﻓـﻲ ﺗﺮﺠﻣـﺔ ﺸـﻴﺨﻪ "ﺠـﻼل اﻠـﺪﻳﻦ اﻠﻣﺤﻟـﻲ"وﻜـﺘـﺎب "ﻤﺟﻣﻮﻋـﺔ ﺗــﻮارﻳﺦ
اﻠﺘﺮﻜﻣﺎﻧﻴﺔ".
ٔ
ٔ
واﻫــﺘﻢ اوﻻد اﻠﻨ ــﺎس ﺑﺪراﺴــﺔ ﻋﻟ ــﻮم اﺧ ــﺮى ﻏﻴ ــﺮ اﻠﺘــﻲ ذﻜﺮﻧ ــﺎ ﻤﻨﻬــﺎ ﻋﻟ ــﻢ
اﻠﺤﺳــﺎب واﻠﺮﻳﺎﺿــﻴﺎت ،ﻓﻛ ــﺎن ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﻋﻣــﺎد اﻠــﺪﻳﻦ إﺴــﻣﺎﻋﻴﻞ ﺑــﻦ اﻠﻨﺎﺻ ــﺮ
ﺣﺳــﻦ ﺑــﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻘــﻼوون ﻤﻣــﻦ ﻋﻨــﻮا ﺑﺪراﺴــﺔ ﻫــﺬا اﻠﻌﻟــﻢ ،وﻜــﺎن ﻓﻄﻨــﺎ
ٔاﻋﻄــﻰ ٔاﻤــﺮﻩ ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ اﺑــﻦ ﻋﻣــﻪ ٔاﻻﺸــﺮ ﺸــﻌﺒﺎن ٔاﻤــﺎ ﻤــﻦ ﺑــﺮع ﻓــﻲ اﻠﺤﺳــﺎب
ٔ
واﻠﻬﻴــﺎة واﻠﺟﺒــﺮ واﻠﻣﻗﺎﺑﻟــﺔ ﺣﺘــﻰ ﻋــﺪ ﻤــﻦ ﻋﻟﻣــﺎء ﻋﻟــﻢ اﻠﻔﻟــﻚ ﺸــﻬﺎب اﻠــﺪﻳﻦ
ﻋﻟﻲ ﺑﻦ ﻃﻴﺒﻐﺎ واﻋﺘﺒﺮ ﺠﻣﺎل اﻠـﺪﻳﻦ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﻦ ٔاﻳﺒـﻚ اﻠﺼـﻔﺪي ﻤـﻦ ٔاﻋـﻼم
ﻋﻟــﻢ اﻠﺤﺳ ــﺎب" ،وﻜ ــﺎن ذﻫﻨ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻠﺮﻳﺎﺿ ــﻲ ﺠﻴ ـ ًـﺪا ،واﺸ ــﺘﻐﻞ ٔاﺣﻣ ــﺪ ﺑ ــﻦ
ﻤﺤﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻠﺒﻛـﺘﻣﺮي ﺑﻌﻟﻢ اﻠﻣﻴﻗﺎت وﻜﺎن ﻤﺎﻫ ًﺮا ﻓﻲ ﻓﻨﻪ.
ودرس اﻠﻨﺎﺻ ــﺮي ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻘﺮﻘﻣ ــﺎ  /اﻠﺤﻨﻔــﻲ ﻋﻟــﻢ اﻠﻛﻴﻣﻴ ــﺎء ،وﻜ ــﺎن
ﻋﺎﻠﻣــﺎ ﻓﺎﺿــﻼ ٔاﻤــﺎ اﻠﻨﺎﺻــﺮي ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻤﻨﻛﻟــﻲ ﻓﻗــﺪ ﺑــﺮع ﻓــﻲ ﻋﻟــﻮم اﻠﻣﻼﺣــﺔ
وﻓـ ــﻦ اﻠﻗﺘـ ــﺎل اﻠﺤﺮﺑـ ــﻲ ،وﺻـ ــﻨﻒ ﻋـ ــﺪة ﻤﺆﻠﻔـ ــﺎت ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻠﻣﺟـ ــﺎل ﻤﻨﻬـ ــﺎ
" ٔاﻻﺣﻛــﺎم اﻠﻣﻟﻮﻜﻴ ــﺔ واﻠﻀــﻮاﺑﻂ اﻠﻨﺎﻤﻮﺴ ــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻓ ــﻦ ﻘﺘــﺎل اﻠﺒﺤ ــﺮ" وﻜـﺘ ــﺎب
"اﻠﺘـ ــﺪﺑﻴﺮات اﻠﺳـ ــﻟﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓـ ــﻲ ﺴﻴﺎﺴـ ــﺔ اﻠﺼـ ــﻨﺎﻋﺔ اﻠﺤﺮﺑﻴـ ــﺔ" "واﻠﺨﻴـ ــﻞ ﻓـ ــﻲ
اﻠﺤ ــﺮوب وﻓ ــﺘﺢ اﻠﻣ ــﺪاﺋﻦ وﺣﻔـ ـ ٍ اﻠ ــﺪروب" وﻜـﺘ ــﺎب " ٔاﻻدﻠ ــﺔ اﻠﺮﺴ ــﻣﻴﺔ ﻓ ــﻲ
اﻠﺘﻌﺎﺑﻲ اﻠﺤﺮﺑﻴﺔ" ووﻘﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻫـ ١م ،وﻤـﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس
ﻜــﺬﻠﻚ اﻠــﺬﻳﻦ ﺑﺮﻋــﻮا ﻓ ــﻲ ﻓﻨــﻮن اﻠﻔﺮوﺴــﻴﺔ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑ ــﻦ ﻻﺠــﻴﻦ ﺑــﻦ ﻋﺒ ــﺪ ﷲ
اﻠﺤﺳـﺎﻤﻲ اﻠﻣﻌــﺮو ﺑﺎﻠﺮﻤــﺎ ﺛ ﺻـﻨﻒ ﻋــﺪة ﻜـﺘــﺐ ﻤﻨﻬـﺎ "ﺑﻐﻴــﺔ اﻠﻗﺎﺻــﺪﻳﻦ ﻓــﻲ
اﻠﻌﻣــﻞ ﺑﺎﻠﻣﻴ ــﺎدﻳﻦ" ﻓــﻲ اﻠﻔﺮوﺴ ــﻴﺔ ،وﻏﺎﻳــﺔ اﻠﻣﻗﺼ ــﻮد ﻓــﻲ اﻠﻌﻟ ــﻢ واﻠﻌﻣ ــﻞ
ﺑﺎﻠﺒﻨﻮد ،وﻜـﺘﺎب اﻠﺮﻤﺎ ﺛ وﺗﻮﻓﻲ ﺗﻗﺮﻳﺒﺎ ﻋﺎم  ٠ﻫـ ١ ٩م.
ﻭﻻﻳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻤ ــﻦ اﻠﻣﻌ ــﺮو ٔان ﻤﺼـ ــﺮ ﺸ ــﻬﺪت ﻓ ــﻲ اﻠﻌﺼ ــﺮ اﻠﻣﻣﻟ ــﻮﻜﻲ ﻧﺷ ـ ً
ـﺎﻃﺎ دﻳﻨﻴـ ـ ًـﺎ
ﻤﻨﻗﻄـ ــﻊ اﻠﻨﻈﻴـ ــﺮ ﻜﺎﻧـ ــﺖ ﻠـ ــﻪ ٔاﺴـ ــﺒﺎﺑﻪ اﻠﻣﺘﻌـ ــﺪدة ﻤﻨﻬـ ــﺎ ﻤﺤﺎوﻠـ ــﺔ اﻠﺳـ ــﻼﻃﻴﻦ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ﻤﻮاﺻــﻟﺔ ﺴﻴﺎﺴــﺔ ٔاﻻﻳــﻮﺑﻴﻴﻦ ﻓــﻲ ﻤﺤﺎرﺑــﺔ اﻠﺘﺷــﻴﻊ ،ﻤﻣــﺎ ٔادى إﻠــﻰ
وﺠــﻮد ﺗﻴــﺎر دﻳﻨــﻲ ﻘــﻮي ﺧــﻼل اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﻣﻣﻟــﻮﻜﻲ ،وﻫــﻮ اﻠﺘﻴــﺎر اﻠــﺬي ﻇﻬ ــﺮ
واﻻرﺑﻄﺔ ٔ
ﺑﻮﺿﻮ ﺛ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻠﻣﺳﺎﺠﺪ واﻠﺟﻮاﻤﻊ واﻠﺨﻨﻗﺎوات ٔ
واﻻﺴﺒﻟﺔ.
ٓ
ﻓﻣــﻦ اﻠﻣﻨﺷــﺎت اﻠﺪﻳﻨﻴــﺔ اﻠﺘــﻲ ٔاﻘﺎﻤﻬــﺎ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس ﺑﺎﻠﻗــﺎﻫﺮة اﻠﻣﺳــﺎﺠﺪ
واﻠﺰواﻳ ــﺎ وﻘ ــﺪ ٔاﺸـ ـﺮﻧﺎ ٔان اﻠﺰاوﻳـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺼ ــﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴ ــﺔ ﺣﻟ ــﺖ ﺗﻗﺮﻳﺒ ــﺎ ﻤﺤـ ــﻞ
اﻠﺨﺎﻧﻗﺎة وﻜﺎﻧﺖ ﺗﺒﻨﻰ ﻠﻟﻔﻗﺮاء ٔواﻫﻞ اﻠﺳـﺒﻴﻞ واﻠﺼـﻮﻓﻴﺔ اﻠـﺬﻳﻦ ﻳﻗﻴﻣـﻮن ﺑﻬـﺎ.
ﻓﻣــﻦ اﻠﻣﺳــﺎﺠﺪ اﻠﺘــﻲ ٔاﻘﻴﻣــﺖ ﻓــﻲ ذﻠــﻚ اﻠﻮﻘــﺖ اﻠﻣﺳــﺟﺪ اﻠــﺬي ٔاﻧﺷــف ﻓ ــﻲ
ٔ
اﻠﺟﺰﻳـﺮة اﻠﻣﺳـﺘﺟﺪة ﻓــﻲ ﻧﻬـﺮ اﻠﻨﻴـﻞ ٔواﻧﺷــﺎﺗﻪ اﺑﻨـﺔ اﻠﻣﻟـﻚ اﻠﻈــﺎﻫﺮ ﺑﻴﺒـﺮس ﻓــﻲ
ﻋﺎم  ١ﻫـ ١ ٠م وﻋﻣﺮت ﺑﺟﻮارﻩ ٔاﻤﻼﻜﺎ ﻜـﺜﻴﺮة.
وﻤـ ــﻦ ٔاﻻرﺑﻄـ ــﺔ اﻠﺘـ ــﻲ ٔاﻧﺷـ ــﺌﺖ ﻓـ ــﻲ ﻋﺼـ ــﺮ ﺴـ ــﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـ ــﻚ رواق
ٔ
اﻠﺒﻐﺪادﻳ ـ ــﺔ ٔاﻧﺷـ ـ ــﺎﺗﻪ ﺧﻮﻧ ـ ــﺪ ﺗ ـ ــﺬﻜﺎر ﺑ ـ ــﺎي ﺧـ ـ ــﺎﺗﻮن اﺑﻨ ـ ــﺔ اﻠﻈ ـ ــﺎﻫﺮ ﺑﻴﺒ ـ ـ ــﺮس
اﻠﺒﻨﺪﻘــﺪاري ﻓــﻲ ﻋــﺎم ﻫـ ـ ١٢ ٦م ،وﻫــﺬا اﻠﺮﺑــﺎط ﺑﻨــﻲ ﺑﺟــﻮار ﺧﺎﻧﻗ ــﺎة
ﺑﻴﺒﺮس اﻠﺟﺎﺸﻨﻛﻴﺮ داﺧﻞ اﻠﺪرب ٔاﻻﺻﻔﺮ.
ٔ
وﻤﻦ اﻠﺰواﻳﺎ واﻠﺨﻨﻗﺎوات ،ﺧﺎﻧﻗﺎة اﻠﻣﻬﻣﻨﺪارﻳﺔ وﻫﻲ اﻠﺘـﻲ ٔاﻧﺷـﺎﻫﺎ ٔاﻻﻤﻴـﺮ
ﺸـﻬﺎب اﻠـﺪﻳﻦ ٔاﺣﻣــﺪ ﺑـﻦ ٓاﻘـﻮ  /اﻠﻌﺰﻳــﺰي اﻠﻣﻬﻣﻨـﺪار ﻧﻗﻴـﺐ اﻠﺟــﻴﺺ ﻓـﻲ ﻋــﺎم
ٔ
 ٢٦ﻫ ـ ـ ١ ٢م ،وزاوﻳ ــﺔ اﻠﺤﻣﺼـ ــﻲ واﻠﺘـ ــﻲ ٔاﻧﺷـ ــﺎﻫﺎ ٔاﻻﻤﻴ ــﺮ ﻧﺎﺻـ ــﺮ اﻠ ــﺪﻳﻦ
ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ٔاﻻﻤﻴ ــﺮ ﻓﺨــﺮ اﻠــﺪﻳﻦ اﻠﻄﻨﺒﻐ ــﺎ اﻠﺤﻣﺼــﻲ ﻋــﺎم  ٠٩ﻫـ ـ ١ ٠٩م،
وﻜــﺎن ٔاﺣــﺪ ٔاﻻﻤ ـﺮاء ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ اﻠﻨﺎﺻــﺮ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ ﻘــﻼوون ،وﻘــﺪ رﺗــﺐ ﺑﻬ ــﺬﻩ
اﻠﺰاوﻳـﺔ ﻋﺷــﺮة ﻓﻗـﺮاء وﺠﻌــﻞ ﺸـﻴﺨﻬﻢ ﻤــﻨﻬﻢ ٔواوﻘـﻒ ﻋﻟﻴﻬــﺎ ﺑﻌـﺾ اﻠﻗــﺮى ﻓــﻲ
ٔ
ﺴ ــﺎﺣﻞ اﻠﺷـ ــﺎم ٔواﻧﺷ ــﺎ ٔاﻳﻀـ ــﺎ ﻧﺎﺻ ــﺮ اﻠ ــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻘﺮﻃ ــﺎي اﺑـ ــﻦ ﺑﻨـ ــﺖ
ٔاﻻﺗ ــﺎﺑﻛﻲ ﺑﻛـﺘﻣـ ــﺮ اﻠﺳ ــﺎﻘﻲ ﺧﺎﻧﻗ ــﺎة ﺑﺎﻠﻗﺮاﻓ ــﺔ ﻋﻨـ ــﺪ ﺣ ــﻮ  /اﻠﻈ ــﺎﻫﺮ ﺑﻴﺒـ ــﺮس،
ٔواوﻘﻒ ﻋﻟﻴﻬﺎ رﻳﻊ ﺑﻌﺾ ٔاوﻘﺎ ﺠﺪﻩ واﻠﺘﻲ ٓاﻠﺖ إﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻠﻣﻴﺮا .
ٓ
ٔاﻤــﺎ اﻠﻣﻨﺷــﺎت اﻠﻌﻟﻣﻴــﺔ واﻠﺘــﻲ ﺗﻣﺜﻟــﺖ ﻓــﻲ اﻠﻣــﺪارس اﻠﺘــﻲ وﺠــﺪت ﺑﻛـﺜــﺮة
ﻓﻲ ﻤﺼﺮ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ ،وﻘﺎم ٔاﻻﻤﺮاء واﻠﺳﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ ﺑﺘﺷﻴﻴﺪﻫﺎ ووﻘـﻒ
ٔاﻻوﻘﺎ ﻋﻟﻴﻬﺎ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻠﻣﺪرﺴﻴﻦ ﻋﻟـﻰ اﻠﻣـﺬاﻫﺐ اﻠﻣﺨﺘﻟﻔـﺔ ﻹﻠﻗـﺎء اﻠـﺪروس
ﺑﻬــﺎ ﻓﻛــﺎن ٔﻻوﻻد اﻠﻨــﺎس ﻧﺼــﻴﺐ ٔاﻳﻀــﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ اﻠﻗﺮﺑــﻰ إﻠــﻰ ﷲ ﻋــﺰ وﺠ ــﻞ
ﺑﺒﻨ ــﺎء اﻠﻣ ــﺪارس وﻤ ــﻦ اﻠـ ــﺬﻳﻦ ﻋﻨـ ــﻮا ﺑﺒﻨـ ــﺎء اﻠﻣ ــﺪارس ٔاﻻﻤﻴـ ـﺮ ﺴـ ــﻴﻒ اﻠ ــﺪﻳﻦ
ٔ
ٔا َﺴـ ـ ْـﻨ ُﺒ َﻐﺎ ﺑ ـ ــﻦ ﺑﻛـﺘﻣـ ــﺮ ٔاﻻﺑ ـ ــﻮﺑﻛﺮي اﻠـ ــﺬي ٔاﻧﺷ ـ ــﺎ اﻠﻣﺪرﺴـ ــﺔ ٔاﻻﺑﻮﺑﻛﺮﻳ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم
 ٢ﻫـ ١ ٠م ،وﻫـﻮ ﻤـﻦ ٔاﻤـﺮاء اﻠﺳـﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻـﺮ ﺣﺳـﻦ وﻫـﺬﻩ اﻠﻣﺪرﺴـﺔ
ﺑﺟ ــﻮار درب اﻠﻌﺒﺎﺴ ــﻲ ﻘﺮﻳﺒ ــﺎ ﻤ ــﻦ ﺣـ ــﺎرة اﻠﻮزﻳﺮﻳ ــﺔ ﺑﺎﻠﻗ ــﺎﻫﺮة ،وﻘﻔﻬ ــﺎ ٔاﻻﻤﻴـ ــﺮ
ﺴ ــﻴﻒ اﻠـ ــﺪﻳﻦ ﻋﻟ ــﻰ اﻠﻔﻗﻬ ــﺎء اﻠﺤﻨﻔﻴ ــﺔ ،وﺑﻨ ــﻲ ﺑﺟﻮارﻫ ــﺎ ﺣ ــﻮ  ٣ﻤ ــﺎء ﺴـ ــﺒﻴﻼ
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ﺠــﺎءت اﻠﻮﻇ ــﺎﺋـﻒ اﻠﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻓ ــﻲ دوﻠــﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴ ــﻚ ﻤــﻦ اﻠﻮﻻﻳ ــﺎت اﻠﻬﺎﻤ ــﺔ
اﻠﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄـﺎق اﻠﻀـﺮب اﻠﺜـﺎﻧﻲ ﻤـﻦ اﻠﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﻠﺪﻳﻮاﻧﻴـﺔ اﻠﺘـﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫـﺎ
ٔاﻋﻴــﺎن اﻠﻣﻣﻟﻛــﺔ ٔوارﺑــﺎب اﻠﻣﻨﺎﺻــﺐ ﻤــﻦ ﺣﻣﻟــﺔ ٔاﻻﻘــﻼم واﻠــﺬﻳﻦ ﻘﺳــﻣﻮا إﻠــﻰ
ٔ
ٔ
ﻘﺳﻣﻴﻦ ارﺑﺎب اﻠﻮﻇﺎﺋـﻒ اﻠﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ وارﺑﺎب اﻠﻮﻇﺎﺋـﻒ اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ.
وﻘــﺪ ُﻤﺜ ــﻞ ٔاوﻻد اﻠﻨ ــﺎس ﻓ ــﻲ ﺑﻌــﺾ ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻮﻇ ــﺎﺋـﻒ اﻠﺪﻳﻨﻴ ــﺔ وإن ﻜ ــﺎن
ﺗﻣﺜـ ــﻴﻟﻬﻢ ﺠـ ــﺎء ﺿـ ـ ً
ـﻌﻴﻔﺎ وذﻠـ ــﻚ ﻠﺳـ ــﺒﺐ ﻤﺒﺎﺸـ ــﺮ وﻫـ ــﻮ ٔان ﻤـ ــﻦ ﻳﺘـ ــﻮﻠﻰ ﻫـ ــﺬﻩ
اﻠﻮﻇــﺎﺋـﻒ ﻳﺷــﺘﺮط ﻓﻴــﻪ ٔان ﻳﻛــﻮن ﻤــﻦ ٔارﺑــﺎب ٔاﻻﻘــﻼم ٔاي اﻠﻌﻟﻣ ــﺎء ،ﺑﻴــﺪ ٔاﻧــﻪ
ٔاﺣﻴﺎﻧﺎ ﻜﺎن ﻳﻣﻛـﻦ اﻠﺘﺤﺎﻳـﻞ ﻋﻟـﻰ ﻫـﺬا اﻠﺷـﺮط وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻠﻌﺼـﺮ اﻠﻣﻣﻟـﻮﻜﻲ
اﻠﺜـﺎﻧﻲ وﻋﻨـﺪﻤﺎ ٔاﺻـﺎب اﻠﺪوﻠــﺔ ﺑﻌـﺾ اﻠﺨﻟـﻞ اﻹداري ﻧﺘﻴﺟــﺔ ﻠﻣـﺎ ﺴـﺎد ﺧــﻼل
ﺗﻟـﻚ اﻠﻔﺘــﺮة ﻤـﻦ اﻠﻮﺻــﻮل إﻠـﻰ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﻨﺎﺻـﺐ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻠﺒــﺬل واﻠﺒﺮﻃﻟــﺔ
ﻓﻮﺻــﻞ ٔاﻻﻤ ـﺮاء ٔاﻻﺗ ـﺮاك ٔواوﻻدﻫــﻢ إﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻠﻣﻨﺎﺻــﺐ اﻠﺪﻳﻨﻴــﺔ وإن ﻜﺎﻧــﺖ
اﻠﻗﺎﻋــﺪة ٔاﻻﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻠﺘــﻮﻠﻲ اﻠﻣﻨﺼــﺐ ﻇﻟــﺖ ﻫــﻲ اﻠﺳــﺎﺋﺪة ﻓــﻲ ٔاﻏﻟــﺐ اﻠﻌﻬــﻮد
اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ.
وﻤﻦ ٔاﻫﻢ اﻠﻮﻇﺎﺋـﻒ اﻠﺪﻳﻨﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻗﻟـﺪﻫﺎ ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس ﻤـﻦ ٔاﺑﻨـﺎء ٔاﻻﻤـﺮاء
وﻇﻴﻔ ــﺔ اﻠﺤﺳـ ــﺒﺔ ﺗﻮﻻﻫ ــﺎ ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﺑـ ــﻦ ﻃﻗﺘﻣ ــﺮ ﻋﻨ ــﺪﻤﺎ ﺧﻟ ــﻊ ﻋﻟﻴ ــﻪ اﻠﺳ ــﻟﻄﺎن
ٔاﻻﺸـﺮ ﺸــﻌﺒﺎن ﻋــﺎم  ٦ﻫـ ١م ﻋﻮﺿــﺎ ﻋــﻦ ﻋـﻼء اﻠــﺪﻳﻦ ﺑــﻦ اﻠﻌــﺮب
ٔ
واﻠــﺬي ﺗﻀ ــﺮر ﻤﻨــﻪ اﻠﻨــﺎس ﺑﺳــﺒﺐ اﻠﺒﺮاﻃﻴــﻞ اﻠﺘــﻲ ﻜ ــﺎن ﻳﺎﺧــﺬﻫﺎ ،وﻻ ﻳﻬــﺘﻢ
ﺑﺘﺳـ ــﻌﻴﺮ اﻠﺒﻀ ـ ــﺎﺋﻊ وﻳﻌﺘﺒـ ــﺮ ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﺑـ ــﻦ ﻃﻗﺘﻣ ـ ــﺮ ﻤـ ــﻦ ٔاواﺋ ـ ــﻞ اﻠﻨـ ــﺎس ﻤ ـ ــﻦ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـﻚ اﻠــﺬﻳﻦ ﺗﻗﻟـﺪوا ﻫــﺬا اﻠﻣﻨﺼـﺐ وﻓــﻲ ﻋﻬـﺪ اﻠﻣﺆﻳــﺪ ﺸـﻴﺦ اﻠﻣﺤﻣــﻮدي
ﺗﻗﻟــﺪ ﻤﻨﺼــﺐ اﻠﺤﺳــﺒﺔ ﻓــﻲ اﻠﻗــﺎﻫﺮة ﺻــﺎرم اﻠــﺪﻳﻦ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺑــﻦ ٔاﻻﻤﻴــﺮ ﻧﺎﺻ ــﺮ
اﻠــﺪﻳﻦ ﻤﺤﻣــﺪ ﺑــﻦ اﻠﺤﺳــﺎم اﻠﺼــﻗﺮي اﻠــﻮزﻳﺮ ﻓــﻲ ﻋﻬــﺪ دوﻠــﺔ اﻠﻈــﺎﻫﺮ ﺑﺮﻘــﻮق

وﻜــﺎن اﻠﺼــﺎرم إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺗﺰﻳــﺎ ﺑ ــﺰي اﻠﺟﻨــﺪ ﻜﻌــﺎدة ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس ،وﻜــﺎن ﻳﺤــﺐ
ﻤﺟﺎﻠﺳﺔ ٔاﻫﻞ اﻠﻔﻀـﺎﺋﻞ وﻳﺤـﺐ ٓاﻻداب وﻳﻛـﺘـﺐ اﻠﺨـﻂ اﻠﻣﻨﺳـﻮب اﻠﻣـﺘﻗﻦ،
ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻫـ ١ ٢٩م.
ٔ
وﺗﻮﻠﻰ ﻤﻨﺼﺐ ﻧﻈﺮ ٔاﻻوﻘﺎ ﺑﺎﻠﺪﻳﺎر اﻠﻣﺼـﺮﻳﺔ ﺸـﻬﺎب اﻠـﺪﻳﻦ اﺣﻣـﺪ ﺑـﻦ
ٔارﻏـﻮن ﺸـﺎﻩ اﻠــﺬي ﻘﻟـﺪ اﻠﻣﻨﺼـﺐ ﻓــﻲ ﻋـﺎم ﻫـ  ١ ٢٩ﻓــﻲ ﻋﻬـﺪ ٔاﻻﺸــﺮ
ﺑﺮﺴــﺒﺎي وﺗــﻮﻠﻰ ٔاﺣﻣــﺪ ﺑ ــﻦ ﻤﻐﻟﻄــﺎي ﺑــﻦ ﻋﺒ ــﺪ ﷲ اﻠﺷﻣﺳــﻲ ﺸــﺪ ٔاﻻوﻘ ــﺎ
وﺗــﻮﻓﻲ ﻋــﺎم ﻫــﺖ ١ ٢مٔ .اﻤــﺎ وﻇﻴﻔــﺔ ﻘﺎﺿــﻲ اﻠﻌﺳــﻛﺮ ﻓﻟــﻢ ﻧﻌﺜــﺮ إﻻ
ﻋﻟــﻰ واﺣــﺪ ﻓﻗــﻂ ﻤــﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس اﻠــﺬﻳﻦ ﻘﻟــﺪوا ﻫــﺬا اﻠﻣﻨﺼــﺐ وﻫــﻮ ﺻــﺎرم
اﻠﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﻦ ﺣـﺎﺠﻲ اﺑـﻦ ﺸـﻴﺦ ﻤـﺪﻓﻦ اﻠﺳـﻟﻄﺎن ﺑﺮﻘــﻮق ،وﻜـﺎن ﺣﻨﻔـﻲ
اﻠﻣﺬﻫﺐ .وﻘﺪ ﺗﻗﻟـﺪ ﺑﻌـﺾ ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس وﻇـﺎﺋـﻒ ٔاﺧـﺮى ارﺗﺒﻄـﺖ ﺑﺎﻠﻣﺳـﺎﺠﺪ
وﺑﺎﻠﺤﻴ ــﺎة اﻠﺪﻳﻨﻴـ ــﺔ ﻤﻨﻬ ــﺎ وﻻﻳ ــﺔ ٔاﻻﻤﻴـ ــﺮ ﺠﻣ ــﺎل اﻠـ ــﺪﻳﻦ ﻋﺒ ــﺪ ﷲ ﺑـ ــﻦ ﺑﻛـﺘﻣـ ــﺮ
اﻠﺤﺎﺠ ــﺐ ﻧﻈ ــﺮ اﻠﻣﺷ ــﻬﺪ اﻠﻨﻔﻴﺳـ ـﻲ ﻋﻟﻴﻬ ــﺎ رﺿ ــﻮان ﷲ ﻋﻮﺿ ـ ًـﺎ ﻋ ــﻦ اﻠﺨﻟﻴﻔ ــﺔ
اﻠﻌﺒﺎﺴﻲ ﻋﺎم ﻫـ ١م.
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ـﻗﺎﻳﺔ وﻤﻛـﺘﺒـ ـ ـ ـ ًـﺎ ٔ
وﺴـ ـ ـ َ
ﻠﻼﻳﺘـ ـ ــﺎم ،وﺠ ـ ـ ــﺪدت ﻋﻣ ـ ـ ــﺎرة ﻫ ـ ـ ــﺬﻩ اﻠﻣﺪرﺴـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ــﺎم
ٔ
 ١٦ﻫـ ١ ١٢م ٔواﻧﺷﺎ ﺑﻬﺎ ﻤﻨﺒ ًﺮا ٔواﻘﻴﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻠﺟﻣﻌﺔ.
ٔاﻤـ ــﺎ ﺑﻨـ ــﺎء ٔاﻻﺿـ ــﺮﺣﺔ ﻓﻗـ ــﺪ اﻧﺘﺷـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﻋﺼ ــﺮ دوﻠـ ــﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴ ــﻚ واﻫـ ــﺘﻢ
اﻠﺳــﻼﻃﻴﻦ ٔ
واﻻﻤ ـﺮاء اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ٔواوﻻدﻫــﻢ ﻋﻟــﻰ ﺣــﺪ ﺴــﻮاء ﺑ ﻧﺷ ــﺎء ٔاﺿ ــﺮﺣﺔ
وﻤـﺪاﻓﻦ ﻠﻬــﻢ ﺗـﻮاري ﻓﻴﻬــﺎ ٔاﺠﺳــﺎﻤﻬﻢ ﺑﻌـﺪ وﻓــﺎﺗﻬﻢ ،وﻤــﻦ ٔاﻻﻤﺜﻟـﺔ ﻋﻟــﻰ ذﻠــﻚ
ﺑﻨــﺎء ٔاﻻﻤﻴ ــﺮ ﻘﺎﻧﺒ ــﺎي اﻠﺟﺮﻜﺳ ــﻲ ﻋﻟ ــﻰ ﺿ ــﺮﻳﺢ اﺑﻨ ــﻪ ﻤﺤﻣ ــﺪ اﻠ ــﺬي ﺗ ــﻮﻓﻲ ﻋ ــﺎم
ﻫ ـ ١ ٢م "ﻘﺒــﺔ ﻋﻈﻴﻣــﺔ ﻠــﻴﺲ ﻠﻬــﺎ ﻧﻈﻴــﺮ ﻓــﻲ ﻤﻗــﺎﺑﺮ ﻤﺼــﺮ واﻠﻗــﺎﻫﺮة"
وﻜــﺎن ﻫ ــﺬا اﻠﻣــﺪﻓﻦ ﻳﺨـ ـ ٔاﻻﻤﻴ ــﺮ ﺠ ــﺮﻜﺲ اﻠﻣﺼ ــﺎرع وﻘــﺎم اﻠﻣ ــﺆر ﺠﻣ ــﺎل
اﻠﺪﻳﻦ ٔاﺑﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴﻦ اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑـﺮدي ﺑ ﻧﺷـﺎء "ﺗﺮﺑـﺔ ﻫﺎﺋﻟـﺔ ﺑـﺎﻠﻗﺮب ﻤـﻦ ﺗﺮﺑـﺔ
إﻳﻨــﺎل" ووﻘــﻒ ﻜـﺘﺒــﻪ وﺗﺼــﺎﻧﻴﻔﻪ ﺑﻬــﺎ وﻘــﺎم اﺑــﻦ ﺗﻐ ــﺮي ﺑ ــﺮدي ﺑ ﻧﺷ ــﺎء و ﻴﻗــﺔ
وﻘــﻒ ﻠﻬــﺬا اﻠﻣــﺪﻓﻦ ﻠﻀــﻣﺎن رﻋﺎﻳﺘــﻪ ﺑﻌــﺪ وﻓﺎﺗــﻪٔ .واﺸ ــﺎر اﻠﺳــﺨﺎوي إﻠ ــﻰ ٔان
ٔ
اﺑﻨ ــﺔ ٔاﺧ ــﺖ ٔاﻻﺸـ ــﺮ ﻘﺎﻳﺘﺒـ ــﺎي واﻠﺘـ ــﻲ ﺗﺰوﺠ ــﺖ ﻤ ــﻦ ﻘﺎﻧﺒـ ــﺎي ﺸ ــﻼق ﺑﺎﻧﻬـ ــﺎ
"دﻓﻨﺖ ﺑﺘﺮﺑﺘﻬﺎ" وﻜﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﻬﺎ ﻋﺎم  ١ﻫـ ١م.
ٓ
وﻘ ــﺪ ﺴ ــﺎﻫﻢ ٔاوﻻد اﻠﻨـ ــﺎس ﻓ ــﻲ اﻠﻌﻣ ــﻞ ﻋﻟ ــﻰ رﻋﺎﻳ ــﺔ اﻠﻣﻨﺷ ــﺎت اﻠﺪﻳﻨﻴ ــﺔ
واﻠﻌﻟﻣﻴـﺔ اﻠﺘــﻲ اﻘﺎﻤﻮﻫـﺎ ﺑﺘﺟﺪﻳــﺪﻫﺎ ،وزﻳـﺎدة ٔاوﻘﺎﻓﻬــﺎ ،ﻓﻗـﺪ ﻘــﺎم اﻠﻨﺎﺻـﺮ ﻓــﺮج
ﺑﻮﻘـﻒ ﻧﺎﺻـﻴﺔ إﻤﺒﺎﺑـﺔ )ﻤﻨﺒﺎﺑـﺔ( ﺑـﺎﻠﺟﻴﺰة ﻋﻟـﻰ اﻠﻣﺪرﺴـﺔ اﻠﻈﺎﻫﺮﻳـﺔ واﻠﺘـﻲ دﻓـﻦ
ﺑﻬﺎ ﻏﺎﻠﺐ ﻋﺎﺋﻟﺘﻪ .ﻜﻣﺎ ﺴﺎﻫﻢ ٔاوﻻد اﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺗﺷـﻴﻴﺪ اﻠﻣـﺪارس ﺑﻣﺼـﺮ
ﻓﻗـﺪ ﺒـﺖ ٔان اﻠـﺬي ﺸــﻴﺪ ﻤﺪرﺴـﺔ اﻠﺳـﻟﻄﺎن اﻠﻨﺎﺻــﺮ ﺣﺳـﻦ ﻤـﻦ ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس
وﻫـ ــﻮ ٔاﻻﻤﻴـ ــﺮ ﻤﺤﻣـ ــﺪ ﺑـ ــﻦ ﺑﻴﻟـ ــﻚ اﻠﻣﺤﺳـ ــﻨﻲ ﻫـ ــﺬا اﻠﺼـ ــﺮ ﺛ اﻠﻬﺎﺋـ ــﻞ واﻠﺒﻨـ ــﺎء
ٔ
اﻠﻀــﺨﻢ ،واﻠــﺬي وﺻــﻔﺘﻪ ﻜـﺜﻴــﺮ ﻤــﻦ اﻠﻣﺼــﺎدر ﺑﺎﻧــﻪ ﻤــﻦ ٔاﻋﻈ ــﻢ ٔاﻻﺑﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ
دوﻠﺔ اﻹﺴﻼم وﻘﺪ ٔاﺠﻣـﻊ ﻋﻟـﻰ ﻫـﺬا اﻠـ ٔﺮاي ﺠﻣﻴـﻊ اﻠﻣـﺆرﺧﻴﻦ واﻠﺮﺣﺎﻠـﺔ اﻠـﺬﻳﻦ
زاروﻫ ــﺎ ﻓﻴـ ــﺬﻜﺮ ٔاﺑـ ــﻮ اﻠﻣﺤﺎﺴـ ــﻦ " ٔان ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻣﺪرﺴ ـ ـﺔ وﻤﺌـ ــﺬﻧﺘﻬﺎ وﻘﺒﺘﻬـ ــﺎ ﻤـ ــﻦ
ﻋﺟﺎﺋــﺐ اﻠــﺪﻧﻴﺎ ،وﻫــﻲ ٔاﺣﺳــﻦ ﺑﻨــﺎء ﺑﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻹﺴــﻼم" وإذا ﻠــﻢ ﻳﻛــﻦ ﻤﺤﻣــﺪ
اﺑــﻦ ﺑﻴﻟ ــﻚ اﻠﻣﺤﺳ ــﻨﻲ ﻤﻬﻨﺪﺴ ـ ًـﺎ ﻓ ـ ًـﺬا ﻠﻣ ــﺎ اﺴ ــﺘﻄﺎع ﺑﻨــﺎء ﻫ ــﺬﻩ اﻠﻣﺪرﺴ ــﺔ وﻤ ــﺎ
ﺴﻣﺢ ﻠﻪ ﺑﻮﺿﻊ اﺴﻣﻪ ﺑﺟﺎﻧﺐ اﺴﻢ اﻠﺳﻟﻄﺎن.
وﺑﻌ ــﺪ؛ ﻓﻗـ ــﺪ ﺗﺒ ــﻴﻦ ٔان ٔﻻوﻻد اﻠﻨـ ــﺎس ﻤﺳ ــﺎﻫﻣﺎت ﻓ ــﻲ اﻠﺤﻴـ ــﺎة اﻠﺪﻳﻨﻴ ــﺔ
واﻠﻌﻟﻣﻴــﺔ اﻠﺘ ــﻲ ازدﻫ ــﺮت ﻓ ــﻲ ﻤﺼ ــﺮ ﺧ ــﻼل اﻠﻌﺼ ــﺮ اﻠﻣﻣﻟ ــﻮﻜﻲ ،وﻘ ــﺪ ٔادرك
ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس ﻫـﺬﻩ اﻠﺤﻗﻴﻗــﺔ ،ﻓﻌﺎﺸـﻮا ﻓــﻲ رﺣﺎﺑﻬـﺎ ﻳﻨﻬﻟـﻮن ﻤــﻦ ﻓـﻴﺾ ﻋﻟﻣﺎﺋﻬــﺎ
اﻠﻣﺘـﺪﻓﻖ إﻠـﻰ ٔان ٔاﺻـﺒﺢ ﻤـﻨﻬﻢ اﻠﻌﻟﻣـﺎء واﻠﻔﻗﻬـﺎء اﻠـﺬﻳﻦ ٔاﺴـﻬﻣﻮا وﺸـﺎرﻜﻮا ﻓــﻲ
رﻜﺐ ﻤﺳﻴﺮة اﻠﺤﻴﺎة اﻠﻌﻟﻣﻴﺔ واﻠﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴﺔ.

ٔ
وﻋﻟـ ــﻰ اﻠﺟﻣﻟـ ــﺔ ﻳﻣﻛ ـ ــﻦ اﻠﻗـ ــﻮل ٔان ٔاوﻻد اﻠﻨ ـ ــﺎس ﺑ ـ ــﺎﻤﺮاﺋﻬﻢ وﻋﻟﻣ ـ ــﺎﺋﻬﻢ
وﻓﻗﻬـ ــﺎﺋﻬﻢ وﺻـ ــﺎﻠﺤﻬﻢ وﻃﺎﻠﺤﻬﻢ،ﻘـ ــﺪ ﻜـ ــﺎﻧﻮا ﻤﺼـ ــﺮﻳﻴﻦ ﺣﻣﻟـ ــﻮا ﻤﺼـ ــﺮ ﻓـ ــﻲ
ٔاﻓﺌــﺪﺗﻬﻢ ووﻠــﺪوا وﻋﺎﺸــﻮا وﺗﺮﻋﺮﻋــﻮا ﻓــﻲ رﺑﻮﻋﻬــﺎ ،وﻜﻮﻧــﻮا ﻤــﻊ ﺸــﻌﺒﻬﺎ ﻧﺳـ ً
ـﻴﺟﺎ
واﺣـ ًـﺪا ﻻ ﻳﻣﻛــﻦ ٔان ﻳﻨﻔﺼــﻣﻮا ﻋﻨــﻪ ﺑﺤــﺎل ﻤــﻦ ٔاﻻﺣــﻮال ﺣﺘــﻰ ذاﺑــﻮا ﻓــﻲ ﻫــﺬا
اﻠﻣﺟﺘﻣ ــﻊ اﻠﻣﺼ ــﺮي اﻠﻗ ــﺎدر ﻋﻟ ــﻰ ٔان ﻳﻀ ــﻢ ﻓ ــﯫت ﻤﺘﻐ ــﺎﻳﺮة وﻳﺤﺘﻮﻳﻬ ــﺎ ﺑـ ــﻴﻦ
ﺠﻨﺒﺎﺗﻪ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺜـﺎﻣﻦ

ﺸــﻬﺪ اﻠﻌﺼــﺮ اﻠﻣﻣﻟــﻮﻜﻲ ﻓــﻲ ﻤﺼــﺮ واﻠﺷــﺎم ﺗﻨــﻮع ﻓــﻲ ﻃﺒﻗــﺎت اﻠﺷــﻌﺐ
اﻠﺘـﻲ ﻜﺎﻧــﺖ ﺗﺤﻛـﻢ ﻤــﻦ ﻘﺒـﻞ ﺴــﻼﻃﻴﻦ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـﻚ ،وﻜــﺎن ﻫـﺆﻻء اﻠﺳــﻼﻃﻴﻦ
ٔواﻤ ـﺮاءﻫﻢ ﻳﻣﺜﻟــﻮن اﻠﻄﺒﻗــﺔ اﻠﻣﻣﺘــﺎزة اﻠﺘ ــﻲ ﻫــﻲ ﻘﻣــﺔ اﻠﻬ ــﺮم اﻠﺳــﻛﺎﻧﻲ ،وﻘ ــﺪ
ﺧﺮﺠــﺖ ﻤــﻨﻬﻢ ﻓﺌــﺔ ﻫــﻲ ﺠــﺰء ٔاﺴﺎﺴــﻲ ﻤــﻦ ﻧﻔــﺲ ﻃﺒﻗــﺘﻬﻢ ﻫــﺆﻻء ﻫــﻢ ٔاوﻻد
اﻠﻨـﺎس .وإن ﻜــﺎن ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس ﻓــﻲ ٔاﻻﺻـﻞ ﻳﻨﺘﻣــﻮن إﻠـﻰ ﻃﺒﻗــﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ إﻻ
ٔاﻧﻬــﻢ ﻋﺎﺸ ــﻮا ﺑ ــﺎﻠﻣﺟﺘﻣﻊ اﻠﻣﺼ ــﺮي وﺗﻔ ــﺎﻋﻟﻮا ﻤﻌــﻪ ﺣﺘ ــﻰ ٔاﺻ ــﺒﺤﻮا ﻓ ــﻲ ﻘﻟ ــﺐ
ﻧﺳـﻴﺞ ﻫـﺬا اﻠـﻮﻃﻦ ،وإن ﻜـﺎن ٓاﺑـﺎؤﻫﻢ ﻘــﺪ ﺠﻟﺒـﻮا ﻤـﻦ ﺑـﻼد ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬـﺎ ٓواﺑــﺎء
ٔواﻤﻬــﺎت ﻻ ﻳﻌﻟﻣــﻮن ﻋــﻨﻬﻢ ﺸــﻴﯫ ،ﻓـ ن ٔاوﻻدﻫــﻢ وﻠــﺪوا وﻋﺎﺸــﻮا وﺗﺮﺑــﻮا ﻤــﻦ
ﺧﻴـﺮ ﻤﺼــﺮ وﻋﻟــﻰ ٔارﺿـﻬﺎ وﻜــﺎن ﻻﺑــﺪ ٔان ﻳﺘـﺮك ﻓــﻴﻬﻢ ٔا ـﺮا ﻇـﺎﻫﺮا وﻤﺳــﺤﺔ ﻤــﻦ
ﻋﻄﺎﺋﻪ.
ٔ
ٔ
وﻤـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬﻩ اﻠﺪراﺴــﺔ ﺗﺒـﻴﻦ ان اوﻻد اﻠﻨـﺎس ﻠــﻢ ﻳﻣﺜﻟـﻮا ﻜﻣـﺎ ﻤﻬﻣــﻼ
ﻓــﻲ اﻠﻣﺟﺘﻣــﻊ اﻠﻣﺼــﺮي ٔاو ٔاﻧﻬــﻢ ﻧﺷــﺆوا ﻤــﺪﻠﻟﻴﻦ ﻓــﻲ ﻤﺮﺗــﻊ ﺧﺼــﺐ ﻳﻨﻌﻣــﻮن
ﺑﻣــﺎ ﺗــﺮك ﻠﻬــﻢ ٓاﺑــﺎؤﻫﻢ ﻤــﻦ ٔاﻤــﻮال ٔواوﻘــﺎ وﻏﻴــﺮ ذﻠــﻚ ﻤﻣــﺎ ﺗﺳــﺘﻗﻴﻢ ﻤﻌﻬــﻢ
ٔاﺣـﻮاﻠﻬﻢ اﻻﻘﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻠﻴﺼـﺒﺤﻮا ﻜﺎﻠﻣﺼــﻄﻟﺢ اﻠﺤـﺪﻳﺚ ﻓــﻲ اﻠﺘﻌﺒﻴـﺮ)ﻋــﺎﻃﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻠﻮرا ﺔ( ،ﺑﻞ ٔادرﻜﻨـﺎ ٔان ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس وﻤﻨـﺬ ﺑﺪاﻳـﺔ ﻇﻬـﻮرﻫﻢ ﻜـﻔﺌـﺔ ﻋﺎﻤﻟـﺔ ﻤـﻦ

ﻓــﯫت اﻠﻣﺟﺘﻣــﻊ اﻠﻣﺼ ــﺮي  ،وإن ﻜﺎﻧ ــﺖ ﺗﺘﺒــﻊ ﻃﺒﻗــﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴــﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒ ــﺎرﻫﻢ
ٔاﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،ﻓﻗﺪ ﺗﻣﻴﺰ اﻠﻌﺪﻳﺪ ﻤﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻤﺟﺎﻻت ﺸﺘﻰ.
ﻓﻔــﻲ اﻠﺤﻴــﺎة اﻠﺳﻴﺎﺴ ــﻴﺔ و اﻹدارﻳــﺔ ﻜ ــﺎﻧﻮا ٔاﻋﻀــﺎء ﻋ ــﺎﻤﻟﻴﻦ ﻓــﻲ اﻠﺳ ــﻟﻚ
اﻠﺳﻴﺎﺴــﻲ اﻠﻌﺳــﻛﺮي ،وﺸــﻐﻟﻮا ﻤﺮاﺗــﺐ ﻋﺎﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻤ ـﺮات اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴــﺔ .وﻘــﺪ
ﺴـ ـ ــﺎﻫﻢ ٔاوﻻد اﻠﻨ ـ ـ ــﺎس ﻓ ـ ــﻲ ٔاﻻﺣـ ـ ــﺪا اﻠﺳﻴﺎﺴـ ـ ــﻴﺔ ﺴـ ـ ــﻮاء ﻓـ ـ ــﻲ ٔاﻻﺣـ ـ ــﺪا
واﻠﺼ ـﺮاﻋﺎت اﻠﺪاﺧﻟﻴــﺔ ٔاو ﻓــﻲ ٔاﻻﺣــﺪا اﻠﺨﺎرﺠﻴــﺔ ٔاو ﻓــﻲ اﻠﺳــﻔﺎرات اﻠﻮدﻳــﺔ
ﺑ ــﻴﻦ اﻠﺳ ــﻟﻄﻨﺔ اﻠﻣﻣﻟﻮﻜﻴ ــﺔ واﻠ ــﺪول اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ اﻠﻣﺟ ــﺎورة ﻠﻬ ــﺎٔ ،او ﻹﺻ ــﻼ ﺛ
ﻤﻨﺎﻫــﻞ اﻠﺤــﺞ واﻠﻀ ــﺮب ﻋﻟــﻰ ٔاﻳ ــﺪي اﻠﻌﺮﺑــﺎن اﻠﻣﻔﺳ ــﺪﻳﻦ اﻠــﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼ ــﺪون
ﻠﺮﻜﺐ اﻠﺤﺟﻴﺞ ﺑﺎﻠﺘﺮوﻳﻊ واﻠﻨﻬﺐ.
وﻤ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ٔاوﺿـ ــﺎع ٔاوﻻد اﻠﻨـ ــﺎس اﻻﻘﺘﺼـ ــﺎدﻳﺔ وﺿـ ــﺤﻨﺎ ﻜﻴ ــﻒ ﻜـ ــﺎن
ٔ
ﻳﻌ ــﻴﺺ ﻫ ــﺆﻻء وﻤ ــﻦ ٔاﻳ ــﻦ ﻜﺎﻧـ ــﺖ ﺗـ ــﺎﺗﻲ ﻤﺼـ ــﺎدر دﺧﻟﻬ ــﻢ اﻠﺘـ ــﻲ ﺗﻣﺜﻟ ــﺖ ﻓ ــﻲ
واﻻرزاق ٔ
اﻹﻘﻄﺎﻋ ــﺎت واﻠﺟﻮاﻤــﻚ واﻠﻨﻔﻗــﺔ ٔ
واﻻوﻘــﺎ  ،وﺗﻌﺮﺿــﻬﻢ ﻓــﻲ ﻜـﺜﻴ ــﺮ
ﻤ ـ ــﻦ اﻠﻌﻬـ ـ ــﻮد ﻠﻟﻣﺼـ ـ ــﺎدراتٔ ،او ﺗـ ـ ـ ٔـﺎ ﺮﻫﻢ ٔ
ﺑﺎﻻﺣـ ـ ــﺪا اﻠﺪاﺧﻟﻴـ ـ ــﺔ واﻠﻔـ ـ ــﺘﻦ
ٔ
واﻹﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻠﺘﻲ ﻜﺎن ﺗﺎ ﻴﺮﻫﺎ ﻳﻣﺘﺪ ﻠﻗﻄﻊ ﺠﻮاﻤﻛﻬﻢ ورواﺗﺒﻬﻢ.
وﻤــﻦ اﻠﻣﻣﻛــﻦ اﻠﻗــﻮل ٔان ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس ﻓــﻰ اﻠﻣﺟﺘﻣــﻊ اﻠﻣﻣﻟــﻮﻜﻰ وﺿ ــﺢ
دورﻫــﻢ اﻠﺳﻴﺎﺴــﻰ واﻹﻘﺘﺼ ــﺎدى واﻻﺠﺘﻣــﺎﻋﻰ واﻠــﺪﻳﻨﻰ واﻠﻌﻟﻣــﻰ ٔواﻧﻬــﻢ ﻠ ــﻢ
ﻳﻌﻴﺷ ــﻮا ﺣﻴـ ــﺎة ﻤﺘﺮﻓـ ــﺔ وﻧﺷ ــﺆوا ﻤ ــﺪﻠﻟﻴﻦ ﻓ ــﻰ "ﺣﺟ ــﻮر اﻠﻨﺳ ــﺎء"" ،وﺣﺟ ــﻮر
ٔاﻤﻬﺎﺗﻬﻢ" .وﻠﻴﺲ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺬا ٔان ﻧﻨﺤﺎز ﻠﻔﺌـﺔ ٔاوﻻد اﻠﻨـﺎس ﺧﺎﺻـﺔ وﻠﻟﻣﻣﺎﻠﻴـﻚ
ﺑﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤــﺔ  ،وﻠﻛــﻦ ﻧﻨﻈـﺮ ﻧﻈــﺮة ﻤﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ ﻓﺎﺣﺼـﺔ ﻤﺪﻘﻗــﺔ ﻠﺘــﺎرﻳﺦ دوﻠــﺔ
اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـﻚ وﺗــﺎرﻳﺦ ﻫـﺆﻻء ٔاوﻻد اﻠﻨــﺎس ﻠﻨــﺮى إن ﻜـﺎﻧﻮا ﻳﺳــﺘﺤﻗﻮن ٔان ﺗﻟﺼــﻖ
ﺑﻬـﻢ ﻫـﺬﻩ ٔاﻻوﺻـﺎ وﻳﻨﻌﺘـﻮا ﺑﻬـﺎٔ ،او ٔان ﻤﺳـﻴﺮة ﺣﻴـﺎﺗﻬﻢ ﻤﻨـﺬ ٔان ﺑ ٔـﺪات ﻫـﺬﻩ
اﻠﻔﺌـﺔ ﻤـﻦ ﻃﺒﻗــﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴـﻚ ﺗﻈﻬـﺮ ﻓــﻰ ﺑـﺪاﻳﺎت اﻠﻗـﺮن اﻠﺳــﺎﺑﻊ اﻠﻬﺟـﺮى وﺣﺘــﻰ
زوال دوﻠــﺘﻬﻢ اﻠﺘــﻰ زال ﻤﻌﻬــﺎ ﻋ ــﺰﻫﻢ وﻤﺟــﺪﻫﻢ ٓوال ٔاﻤ ــﺮﻫﻢ ٔواﻤﺮﻫــﺎ إﻠــﻰ ﻤ ــﺎ
ﻳﻣﻛــﻦ ٔان ﻳﻮﺻــﻒ ﺑــﻪ ﺣــﺎل ﻤﺼــﺮ ﻓــﻰ ﺗﻟــﻚ ٔاﻻﻳــﺎم ﻤــﻦ ٔاﺑﻴــﺎت ﻘﺮﺿــﻬﺎ ﺸــﺎﻋﺮ
ﻤﺼﺮ اﻠﺷﻴﺦ ﺑﺪر اﻠﺪﻳﻦ اﻠﺰﻳﺘﻮﻧﻰ ﻓﻰ زوال دوﻠﺔ اﻠﻣﻣﺎﻠﻴﻚ.
ﻧﺒﻛﻰ ﻋﻟﻰ ﻤﺼﺮ وﺴﻛـﺎﻧﻬﺎ ﻘﺪ ﺧﺮﺑﺖ ٔارﻜﺎﻧﻬـﺎ اﻠﻌﺎﻤـﺮة
ٔوا َ
ﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﻤﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻠﻗﺎﻫـﺮة
ﺻﺒﺤ ْـﺖ ﺑﺎﻠﺬل ﻤﻗـﻬﻮرة
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Introduction
Architectural conservation is a new cultural phenomenon in Western civilization. It was initiated as an
emotional concept in Athens charter in 1931, classified as a cultural phenomenon after the Second World
War and partly rationalized in the sixties of the twentieth century. But it is a very old, original and rational
phenomenon in Islamic civilization, born in the uterus of its shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation) and
associated with the philosophy of Islamic history, particularly with the concept of historical continuity.
Architectural conservation participates in keeping the vocabulary of the architectural and urban fabrics of
Arabic and Islamic cities running, operating and functioning proper. It activates, enhances and sustains
investment in Arabic and Islamic cities. It integrates, complement and not contradict economic development
in Arabic Islamic Cities.
Architectural conservation is known in Arabic as al-`ibaqa` or al-istibaqa`  اﻹﺑﻘﺎء أو اﻻﺳﺘﺒﻘﺎءand recently
known as al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation). The whole phenomenon of alhifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) is as old as Islamic civilization itself. It was
originated in al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) institution of Islamic shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation). The first
two terms were coined in al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) documents; they means: maintaining the premises of
al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment); and keeping them in good shape in order to functioning proper for good as
required by the ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation) ; and the third term al-hifadh al-m’imariy اﻟﺤﻔﺎظ
( اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) is a new one and means the same, I shall use it in this paper.
As a consequence of the phenomenon of the al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation)
on premises of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment), major parts of the architectural and urban fabrics of Arabic and
Islamic cities remain operating and functioning on the course of time. Furthermore theoretical notions of
conservation were originated in the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural
conservation), like: project management, budgeting, investment and economical development, records of
architectural and urban fabrics of cities; so much so practical techniques of conservation were also originated
in the phenomenon of the al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation).

Goals and Methodology
This paper argues that the phenomenon of the al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural
conservation) was originated in Islamic civilization, and is still functioning with its full intellectual and
technical body. This paper will emphasize that the phenomenon of the al-hifadh al-m’imariy اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎري
(architectural conservation) was born in the uterus of Islamic shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔlegislation) and is associated
with the concept of historical continuity of the philosophy of Islamic history.
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This paper will highlight the philosophical, theoretical and technical body of this phenomenon. It will display
the theoretical and technical notions of al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) as
they were coined and initiated in ahkam al-waqf ( أﺣﻜﺎم اﻟﻮﻗﻒrules of endowment) in Islamic shari’a
(اﻟﺸﺮﯾﻌﺔlegislation); and in the elaboration and contribution of Arab and Muslim jurists, legislators, scholars
and architects. It will demonstrate that the al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation)
phenomenon integrates, complements and not contradict investment and economic development.
Furthermore it will prove that the phenomenon of al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation) was a major source for the
economy of Arabic and Islamic cities.
In doing so I shall examine al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) documents, ash-shari’a (Islamic legislation) books,
and demonstrates the concept and institution of al-waqf  اﻟﻮﻗﻒ. I shall examine also the administrative books
of civil policies, history books, al-khttat (urban planning) books, Sijillat  ﺳﺠﻼت, plural of sijill  ﺳﺠﻞ,
(record) of al-qudat  اﻟﻘﻀﺎة, plural of qadi ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge) and civil dawawiyn دواوﯾﻦ, plural of diwan  دﯾﻮان,
(archive of state), architectural and engineering reports. I shall first highlight the relation between al-hifadh
( اﻟﺤﻔﺎظconservation) and the philosophy of Islamic history.
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Al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation) and the philosophy of Islamic history
Philosophy of history1 in my view is the way in which civilization sees and imagines itself; expresses its
entity, structure and universal context. In other words it is the way that civilization exegesis and interpret its
phenomena, the world and the universe. Yet philosophy of history is the whole theoretical, cultural, and
intellectual approaches, concepts and notions that govern the formation of the civilization phenomena. And
at the same time, philosophy of history is the way by which civilization expresses its structure and cultural
phenomena. As a consequence philosophy of history determines the intellectual approaches and frames of
the phenomena of civilization; and gives them identity in form and context, which in turn distinguish each
high civilization from others. More to the point, philosophy of history is the measure by which it scales
consciousness of its followers; and decides their cultural commitment via their reactions to events and
epistemological phenomena that might disturb their consciousness.
On these grounds our reaction to the phenomenon of al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation) in general and
architectural conservation in particular must sprung from our civilization and its philosophy of history that
consist of four concepts 2 as recorded in the holy Quran:
1-At-Tawasul at-tharikhiy ( اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲhistorical continuity)
2-At-Tafaker waat-t`amol ( اﻟﺘﻔﻜﺮ واﻟﺘﺄﻣﻞthinking and speculation)
3-Ad-Duroose waal-’iber ( اﻟﺪروس واﻟﻌﺒﺮlessons and eruditions)
4-At-Tanaw’ dakhil al-wihda ( اﻟﺘﻨﻮع داﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪةvariety within unity)
My concern here is devoted to at-tawasul at-tharikhiy ( اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲhistorical continuity) that requires,
demands and imposes continues and endurance presence of the phenomena of civilization as indicated in
Islamic religion, particularly architectural phenomenon; that its permanent and endurance presence demands
continues conservation. Yet the general goal of Islamic philosophy of history represented by its four
concepts requires sustainable hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظmaintenance, conservation, preservation and restoration) for all
cultural phenomena, particularly environmental, cultural and architectural ones. Yet al-hifadh اﻟﺤﻔﺎظ
(conservation) is a religious requirement and a cultural necessity. Islamic legislation devoted institution,
namely al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment), set out and issued ahkam ( أﺣﻜﺎمrules) for upkeep its cultural phenomena,
as I shall demonstrate in the following discussions.
Al-waqf (endowment)
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I shall highlight the essence of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) and emphasize that it is just a virgin of al-hifadh
al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation). I shall first define it; demonstrate the structure of
kutob ﻛﺘﺐ, plural of kitab al-waqf ( ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒendowment document); and emphasize its legislative rules
together with the conditions of al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) that both constitute the backbone of al-hifadh alm’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation). Because of what they denote and connote of the
elements of al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) like: management of the project
of al-waqf  اﻟﻮﻗﻒ, administratively and technically; finance resources, budgeting and expenditure plan;
assigning and giving absolute priority of expenditure for maintenance, conservation and preservation;
and consolidation of finance resources. I shall also highlight techniques of documentations of al-waqf
اﻟﻮﻗﻒpremises, which are in their turn represents the techniques of al-hifadh al-m’imariy اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎري
(architectural conservation) like: designation of al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) and disclose his position in
society, recording function and use of premises of al-waqf اﻟﻮﻗﻒ, dates of their construction and endowment,
building materials, their location and borders in the architectural fabric of cities, their description and
depiction.
Al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment)3 is a humanitarian act made by endowers (men or women) who wants to do
humanitarian things or charity for public interest or for certain beneficiaries, like: building masajid  ﻣﺴﺎﺟﺪ,
plural of masjid ( ﻣﺴﺠﺪmosque); or jawami’  ﺟﻮاﻣﻊ, plural of jami’ ( ﺟﺎﻣﻊmosque); baymaristanat ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﺎت,
plural of baymaristan ( ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنhospital); madaris ﻣﺪارس, plural of madrasa ( ﻣﺪرﺳﺔschool); zawaiya  زواﯾﺎ,
plural of zawiya ( زاوﯾﺔprivate worship and teaching place); khawanq ﺧﻮاﻧﻖ, plural of khaniqa ( ﺧﺎﻧﻘﺎةelderly
home for men); ribtatat رﺑﺎطﺎت, plural of ribat ( رﺑﺎطelderly home for women); mayatem ﻣﯿﺎﺗﻢ, plural of
maytim ( ﻣﯿﺘﻢorphanage); takaya ﺗﻜﺎﯾﺎ, plural of takiya ( ﺗﻜﯿﺔprivate and public restaurants) … etc.
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Al-waqf  اﻟﻮﻗﻒinstitution combined two core elements4 of charitable practice, those are habis al-`a’iyan ﺣﺒﺲ
( اﻷﻋﯿﺎنthe sequestration of the principal) and at-tasadduq bil-manfa’a ( اﻟﺘﺼﺪق ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔthe giving away of the
profits for a pious purpose). Yet those two elements guarantee that devolution, of the second core element, of
endowed property from one generation of beneficiaries to the next; because al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) is an
irrevocable act or endowment and supposed to exist till the Day of Judgment.
The two core elements are part of the rules of ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation) and private conditions
of endowers where both constitute al-waqf  اﻟﻮﻗﻒinstitution, as I shall be demonstrating in the course of
discussions. Yet al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) is subject to a legal5 process; it must be recorded and
documented in the court before the al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge) in a diploma or document known as kitab al-waqf
ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒor al-waqfiyy  اﻟﻮﻗﻔﯿﺔ. This document has a coherent structure draw up the goals, purpose and use of
the premises that al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) endowed or denoted; so much so it record name of endower,
location of endowed premises in the architectural fabric of Arabic and Islamic cities; descriptions, depictions
and devolution of those premises until became waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment). And most important are the
conditions of perpetually of al-waqf  اﻟﻮﻗﻒand the al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation) of their premises
(principals).
It is from this structure that the whole phenomenon of al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural
conservation) was originated as I shall be demonstrating after I highlight the types of al-waqf اﻟﻮﻗﻒ
(endowment) in the following discussions.
Types of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment)
There are three types6 of waqf ( وﻗﻒendowment), those are:
1- Al-Waqf al-khayriy ( اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﯿﺮيhumanitarian endowment) is the act that al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) assigns
the benefit of his waqf ( وﻗﻒendowment) for public interest or for certain beneficiaries of the public.
2-Al-Waqf adh-dhoriy ( اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬريendowment for progeny) is the act that al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) assigns
the benefit of his waqf ( وﻗﻒendowment) for his progeny or part of them, in spite of the fact that progeny
have the right to inherit al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower-donor) according to the rules of heritage in the ash-shari’a
(اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation).
3-Al-Waqf al-mushtarak ( اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮكcombined endowment) is the al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) that
comprises both: al-waqf al-khayriy ( اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﯿﺮيhumanitarian endowment) and al-waqf adh-dhoriy اﻟﻮﻗﻒ
( اﻟﺬريendowment for progeny) in the same project of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) and in one document.
Three of them are subject to the ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation) rules of the al-waqf اﻟﻮﻗﻒ
(endowment) and the conditions of al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower). My concern in this paper will focus upon the
first one al-waqf al-khayriy ( اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﯿﺮيhumanitarian endowment), as I shall be demonstrating in the
following discussions.
Al-waqf al-khayriy ( اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﯿﺮيhumanitarian endowment)
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This type of waqf ( وﻗﻒendowment) comprises two kinds7 of waqf ( وﻗﻒendowment) premises; and both are
integrating each other, those are:
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1- Waqf al-ist’imal ( وﻗﻒ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلendowment of premise for use), like: masajid  اﻟﻤﺴﺎﺟﺪor jawami’ اﻟﺠﻮاﻣﻊ
(mosques), baymaristanat ( ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﺎتhospitals), madaris ( ﻣﺪارسschools), zawaiya ( زواﯾﺎprivate worship and
teaching places), khawanq ( ﺧﻮاﻧﻖelderly homes for men), ribtatat ( رﺑﺎطﺎتelderly homes for women),
mayatem ( ﻣﯿﺎﺗﻢorphanages), takaya ( ﺗﻜﺎﯾﺎprivate and public resident and restaurant for dervishes-sofiy
Sheikhs)  … ﺷﯿﻮخ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔetc.
2- Waqf at-tmwheel ( وﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞendowment of premise for finance), like: al-qayasir  اﻟﻘﯿﺎﺳﺮ, plural of
qaysariyya  ﻗﯿﺴﺮﯾﺔ, (shopping center); al- aswaq  اﻷﺳﻮاق, plural of suq ( ﺳﻮقmarket); wekalat وﻛﺎﻻت, plural of
wekala  وﻛﺎﻟﺔ, (trade complex consist of khan  ﺧﺎن-hotel- and wholesale trade center); al-hammamat اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت,
plural of hammam ﺣﻤﺎم, (public bath); as-subbanat اﻟﺼﺒﺎﻧﺎت, plural of subbana ﺻﺒﺎﻧﺔ, (soap factory); alma’asur  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ, plural of m’sura  ﻣﻌﺼﺮة, (olive and sesame press); al-arhiya اﻷرﺣﯿﺔ, plural of raha رﺣﻰ,
(grain mill); al-madhabigh  اﻟﻤﺪاﺑﻎ, plural of madhbigha ( ﻣﺪﺑﻐﺔtannery); …etc.; and farms.
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It is interesting to indicate that the second waqf ( وﻗﻒendowment) is assigned to finance the first one in order
to keep it running and functioning proper. Yet both premises are considered as principals of the project of alwaqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) , consequently both are subject to the same rules of the ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic
legislation) and al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) must be conserve and preserve.
Having highlighted the types of waqf ( وﻗﻒendowment) and demonstrating the kinds of al-waqf al-khayriy
( اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﯿﺮيhumanitarian endowment), I shall take the time here to emphasize the structure of kitab al-waqf
or al-waqfiyya ( ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ أو اﻟﻮﻗﻔﯿﺔendowment diploma or document).
The structure of kitab al-waqf or al-waqfiyya ( ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ أو اﻟﻮﻗﻔﯿﺔendowment diploma or document)
The structure8 of kitab al-waqf ( ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒendowment document) is composed from two components: the
rules of the ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation) and the conditions of the al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower). Each
component is complementing the other; and both have the same executing power; most important that both
are constituting the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation), as I
shall be highlighting in the following discussions, starting with the first one.
1-The rules of the ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation)
There are two types of rules of ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation):
1-1- The first is concerned with al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower)9 himself and constitutes that: he must be in a
perfect state of health and mental power before he makes his endowment. He must disclose as to how
ownership of the premises, that he want to make them waqf ( وﻗﻒendowment), passed or devolved to him.
And he must prove his legal ownership of the premises he wants to make them waqf ( وﻗﻒendowment), in the
court before the al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge). When al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) signs the document that he devolves
in it his ownership of the premises of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) to public interest or private beneficiaries,
as waqf (endowment), he has no right to regain his ownership of the premises that became waqf
(وﻗﻒendowment).
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1-2-The second is concerned with endowed10 premises; al-waqfoon  اﻟﻮاﻗﻔﻮن, plural of al-waqif اﻟﻮاﻗﻒ,
(endower) designate in clear and definite terms the irrevocable, endurance, permanent and perpetual role
of the projects of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment). The kitab al-waqf or al-waqfiyya ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ أو اﻟﻮﻗﻔﯿﺔ
(endowment document), in fact all kutob ﻛﺘﺐ, plural of kitab ﻛﺘﺎب, (book = diploma = document) al-waqf
( اﻟﻮﻗﻒendowment) record those rules in the same clear and definite terms. As a case in point, I shall quote
those terms as indicated in kitab waqf ( ﻛﺘﺎب وﻗﻒendowment document) of the Mamluk Sultan Qaytbay11
( اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ ﻗﺎﯾﺘﺒﺎي872-901H/1468-1496 AD):
“…hadha kitab waqf sahih shar’aiy ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮﻋﻲ
ﻒ
ٍ [ ھﺬا ﻛﺘﺎب وﻗthis is a right and legitimate
ٍ
endowment document] wahabis sahih mar’iy ﺲ ﺻﺤﯿﺢ ٍ ﻣﺮﻋﻲ
ٍ [ وﺣﺒand a right approved
sequestration]; la yonsakho hukmuho wala yindariso rasmuho wala yinqati’o birruho ﻻ ﯾﻨﺴﺦ
[ ﺣﻜﻤﮫ وﻻ ﯾﻨﺪرس رﺳﻤﮫ وﻻ ﯾﻨﻘﻄﻊ ﺑﺮهits rule is irrevocable, their principals must not gone in ruins
and remain existing, and its pious must uninterrupted] … he [the endower] waqafa, wasabbla wa-tasuddaqa, wa-harma, wa-`abida [ وﻗﻒ وﺳﺒﻞ وﺗﺼﺪق وﺣﺮم وأﺑﺪendowed, gave away of
the profits of the principal for a pious purpose, forbade and perpetuated of what he
possessed that will be mentioned, marked described and depicted in the course of
documentation…the kitab al-waqf ( ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒthe book or diploma of endowment) recorded
and indicated all the endowed premises together with their, descriptions, depictions, locations
and borders in the architectural fabric of the city/ies (this documentation of the endowed
premises constitute the notion of records in the process of al-hifadh al-m’imariy اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎري
(architectural conservation) as I shall be demonstrating later in this paper) and after the
documentation of premises the document continued to indicating the rules of ash-shari’a اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
(Islamic legislation) as follow:] … waqfain sahihin shari’ayin wa-habsin sahihin mar`a’iyan
ً [ وﻗﻔﺎ ً ﺻﺤﯿﺤﺎ ً ﺷﺮﻋﯿﺎ ً وﺣﺒﺴﺎ ً ﺻﺤﯿﺤﺎ ً ﻣﺮﻋﯿﺎa right legitimate endowment and a right approval
sequestration] …”.
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Furthermore, the rules of the ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation) requires, demands and necessitates that
al-waqf (endowment) premises la yoba’ usoluho wala yowarth wala yowhab wala yomalko wala yorhano
wala yonaqal12 ( ﻻ ﯾﺒﺎع أﺻﻮﻟﮫ وﻻ ﯾﻮرث وﻻ ﯾﻤﻠﻚ وﻻ ﯾﺮھﻦ وﻻ ﯾﻨﺎﻗﻞtheir principals must not sell, or inherit, or
giveaway as a gift, or possess, or secure or exchange) … until God inherit the earth with its total
landscape, in other words to the Day of Judgment.
More to the point they must not trade in unless the benefit of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) necessitates such
trade in; and taking such action must be in favor of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) and with the permission of
the al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge) of the city and the legal authority of the state.
And most important is that the rules of the ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation) also demands13: “baqa`
’ayniha wadawam manf’atho la yonsakh hukmuho wala yindariso rasmuho ﺑﻘﺎء ﻋﯿﻨﮭﺎ ودوام ﻣﻨﻔﻌﺘﮭﺎ ﻻ ﯾﻨﺴﺦ ﺣﻜﻤﮫ
[ وﻻ ﯾﻨﺪرس رﺳﻤﮫthe keep alive principals of al-waqf (endowment); sustain and pursue their role of giving
away their benefits for pious purpose; their rule is irrevocable and their principals must not gone in
ruins] …”. Those rules were crowned by the most important legislative rule that emphasize that: “la yajoze
taghiyyer sifat al-waqf [ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻔﺔ اﻟﻮﻗﻒthe change of entity, form and function of the premises
(principals) of al-waqf (endowment)  اﻟﻮﻗﻒproject are not allowed, prohibited and forbidden – in other
words, the state of the premises in the time of the founder of the endowment project should be not
changed; and this state has to be conserved, preserved, restored and maintained after any
destruction] 14”. As a consequence of this rule, their function must remain active, their physical state must
not change; and al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) premises must remain functioning and operating for good, until
the Day of Judgment.
It is clear that the terms that are used in the conditions of ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation) demarcate,
designate and underline the perpetual role of al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation)
in Islamic civilization. Yet the conditions of the ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation) strongly emphasize
that the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) was originated and
deeply rooted in Islamic civilization; and closely tie with the philosophy of Islamic history, as I mentioned
earlier. Furthermore those conditions are determining the conditions of the second component, namely the
conditions of al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower), as I shall be highlighting in the following discussions.
2-The conditions of the al-Waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower)
The conditions of the al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) are concerned in the first place with assigning the
beneficiaries of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) project. Then they are designed in order to complement the rules
of ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation); and to emphasize the perpetual role of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment).
Yet they constitute the process of keeping the premises of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) functioning and
operating to meet, complement and integrate the conditions of the first component. They comprises all
theoretical and practical techniques of al-`ibaqa` اﻹﺑﻘﺎء, al-istibaqa`  اﻻﺳﺘﺒﻘﺎءor al-hifadh al-m’imariy اﻟﺤﻔﺎظ
( اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation, preservation and restoration). The major conditions of al-waqf that
constitute the theoretical techniques of al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) are:
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2-1-Appointing management team to run the project of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) with job description for
each person, starting with mutwalliy or nazir al-waqf ( ﻣﺘﻮﻟﻲ أو ﻧﺎظﺮ اﻟﻮﻗﻒgeneral manager of the project of
endowment) and ended with the al-haris ( اﻟﺤﺎرسcustodian) of the project. I shall highlight the role of this
team later on this paper.
2-2-Endowing and assigning waqf at-tmwheel15 ( وﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞendowment of premises for finance) to run alwaqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) project like: hammamat اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت, plural of hammam  ﺣﻤﺎم, (public bath); ma’asur,
 ﻣﻌﺎﺻﺮplural of m’sura ﻣﻌﺼﺮة, (olive and sesame press); subbanat  ﺻﺒﺎﻧﺎتplural of subbana  ﺻﺒﺎﻧﺔ, (soap
factory); khanat ﺧﺎﻧﺎت, plural of khan ﺧﺎن, (hotel and wholesale trade center); wekalat وﻛﺎﻻت, plural of
wekala  وﻛﺎﻟﺔ,(shopping center); qayasirﻗﯿﺎﺳﺮ, plural of qaysariyya ( ﻗﯿﺴﺮﯾﺔshopping center); `afran أﻓﺮان, plural
of furn ﻓﺮن, (oven); hawaneet ﺣﻮاﻧﯿﺖ, plural of hanoot ﺣﺎﻧﻮت, (shop); al-madhabigh اﻟﻤﺪاﺑﻎ, plural of
madhbigha ﻣﺪﺑﻐﺔ, (tannery); al-arhiya اﻷرﺣﯿﺔ, plural of raha  اﻟﺮﺣﻰ, (grain mill); at-tawahiyn اﻟﻄﻮاﺣﯿﻦ, plural of
tahunna ( طﺎﺣﻮﻧﺔgrain mill)… etc.; and farms.
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2-3-Drawing budget16 for the project of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) and assigning mechanism for spending
the revenue of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) that comprise payroll for the beneficiaries and employees and
program for other daily, monthly or other expenditures as recorded in kitab al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒ ﻛﺘﺎبendowment
document).
2-4-Assigning part of the revenue, by some endowers, as an obligatory reserve in the budget for al-hifadh
( اﻟﺤﻔﺎظconservation, preservation and restoration).
This condition is optional and subject to the wish of the endower, as in kitab waqf ( ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒendowment
document) of as-Sultan Qaytbay17 اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﯾﺘﺒﺎي.
2-5-Giving absolute priority of spending the revenue of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) for the al-hifadh alm’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation, preservation and restoration) of the premises principals- of the al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment), after any occurred destruction, no matter how much it
cost, even if the total revenue of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) is consumed in conservation and
preservation.
It is important to indicate here that this condition is an obligatory one. It must be recorded in all kutob alwaqf ( ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒendowment documents) by all endowers.
And after al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation, preservation and restoration) took place; the al-fuqha` ( اﻟﻔﻘﮭﺎءjurists)
formulated, as part of the conditions of the al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower), a list of priorities determining as to
how the redundant of the revenue of the endowment to be spent. Thereafter the redundant, according to those
priorities, should be spent for what is closest to material upkeep, conservation and preservation in order to
perpetuate the role of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) project.
For instance if the endowment project is a baymaristan ( ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنhospital) the priority of spending, the
redundant of the revenue, after conservation must be forward to: buy ’qaqier ﻋﻘﺎﻗﯿﺮ, plural of ’qar ﻋﻘﺎر,
(medicine), other medication requirements and food for patients; then to pay the salaries of al-`atiba’ اﻷطﺒﺎء,
plural of tabib طﺒﯿﺐ, (physician) according to their ranks; then to the next closest; and so on.
2-6-Consalidating waqf al-ist’imal ( وﻗﻒ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلendowment of premise for use), by buying18 new premises
for waqf at-tmwheel ( وﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞendowment of premise for finance).
This condition is optional, and not necessarily found in all kutob al-waqf ( ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒendowment documents).
It is conducted by the al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) in order to consolidate the condition of perpetuity of alwaqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment).
2-7-Locating19 sites of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) premises, marking and delineating their borders in the
architectural and urban fabric of cities; describing and depicting them, as I indicated earlier in the conditions
of the ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation).
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This condition initiated the beginning of forming the architectural and urban records, not just in Islamic
civilization but in the world urban history, as I shall be demonstrating later in this study.
2-8-Defining20function, use, social and cultural role and historical value of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment)
premises (principals); and recording the exchange of their ownership until they became waqf وﻗﻒ
(endowment). And documenting names of endowers and their position in society; and names of their
employees. This condition integrates the former one.
It is clear by now that the conditions of al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) integrate and complement the conditions of
the ash-shari’a (Islamic legislation). It is also clearer as to how those conditions, particularly condition
number 2-5, emphasize the theoretical techniques of the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎري
(architectural conservation) in Islamic civilization.
Having gone so far as to interpret the structure of kitab al-waqf or al-waqfiyya ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ أو اﻟﻮﻗﻔﯿﺔ
(endowment diploma or document), and highlight the theoretical techniques of al-hifadh al-m’imariy اﻟﺤﻔﺎظ
( اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) that originated in kitab al-waqf ( ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒendowment document) or alwaqfiyya. I shall take the time here to highlight the structure of al-hifadh al-m’imariy اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎري
(architectural conservation).
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The structure of al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation)
It is clear by now that in order for al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) institution to attain, pursue and carry on its
role, of doing sustainable and perpetual humanitarian act and economic development; it must upkeep,
maintain, conserve and preserve premises (principals) of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) functioning and
operating. It is also clear that al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) institution with its two components is in a case of
intervention with the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy ( ;اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation). Both
are two faces of the same coin; each one of them is complementing the other; and the structure of al-hifadh
al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) is synonymous of that of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment)
institution. So to speak that al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) starts when the
legal procedures of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) ended.
To materialize this intervention I have already indicated and emphasized the perpetual role of the first
component, the rules of the ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation), in the structure of kitab al-waqf ﻛﺘﺎب
( اﻟﻮﻗﻒendowment document); and mentioned that the second component, the conditions of al-waqf اﻟﻮﻗﻒ
(endowment), are designed, in order, to constitute the process of upkeep premises (principals) of al-waqf
( اﻟﻮﻗﻒendowment) functioning and operating, so to speak they form the theoretical techniques of al-hifadh
al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) as I mentioned earlier. In the following discussions I
shall highlight this process and focus upon the theoretical techniques from the point of view of al-hifadh alm’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation), starting with the management of the project of alhifadh al-ma’mariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation).
The theoretical techniques of al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation)
1-The management of al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation)
The management of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) projects is concerned with the upkeep of the project,
functioning and running. A number of employees are assigned by the al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) for this
purpose; part of this team in some waqf (endowment) projects are technicians, like m’imar ( ﻣﻌﻤﺎرarchitect),
bana` ( ﺑﻨﺎءbuilder), murrkhim ( ﻣﺮﺧﻢmarble mason), najar ( ﻧﺠﺎرcarpenter), qanawatiy ( ﻗﻨﻮاﺗﻲpipe fitter) …
etc., as I shall demonstrate in the course of discussions in this paper.
The number is differing from one waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) project to another; but in each case the number of
employees shall be sufficient to run the work of the project. For instance the number of the management
team of waqf al-madrasa ( وﻗﻒ اﻟﻤﺪرﺳﺔendowment of the school)21 of the Mamluk Prince Surghtmush
(ﺻﺮﻏﺘﻤﺶ756 H-1355 AD) was 78 employees; and the number of the management team of waqf aj- jami’ wa
al-madrasa ( وﻗﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ واﻟﻤﺪرﺳﺔendowment of the mosque and the school)22 of the Mamluk Sultan alGhuriy ( اﻟﻐﻮري911 H -1505 AD) was 65 employees; and the number of the management team of waqf al’imara al-’amira23  وﻗﻒ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺮةof Khassakiy Sultan ( ﺧﺎﺻﻜﻲ ﺳﻠﻄﺎن959 H-1552 AD) was 48 employees; it
is worth mentioning here that a lady called Noor al-Hidaiyya Khatoon24 ( ﻧﻮر اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﺧﺎﺗﻮن1043 H-1633 AD)
was the al-mutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager) of this project.
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All the previous numbers are limited to those who work only in waqf al-ist’imal ( وﻗﻒ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلendowment
for use). Beneficiaries of this waqf ( وﻗﻒendowment) together with workers in waqf at-tmwheel وﻗﻒ
(اﻟﺘﻤﻮﯾﻞendowment for finance) are excluded from those numbers.
More to the point those numbers gives clear idea about the investment movement and economical
development that al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) initiated; and partly is still initiating in Arabic Islamic cities.
Given the fact that this is a sustainable investment and economic development; and this sustainability is
attained by al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation). Therefore the management
team is concerned directly and indirectly with al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation) of the project of al-waqf
(اﻟﻮﻗﻒendowment) in general and al-hifadh al-m’mari
( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) in
particular. I shall focus here upon the major jobs that are common in all the al-waqf (اﻟﻮﻗﻒendowment)
projects that are concerned directly and indirectly with al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation).
It is important to remind here that the management team is consisted of two parts: administrative and
technical. The first is obligatory in all kutob al-waqf ( ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒendowment documents), while the second is
optional and assigned according to the will of the al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower). Furthermore it should be
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understood that the technical team is assigned for daily maintenance and partial preservation work; and not
for conservation, major preservation and restoration works or reconstruction. This kind of works is left for
professionals. I shall begin with the administrative team.
1-1-The administrative team al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation)
1-1-1- Al-mutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲthe general manager)
The head of the management25 team is called the al-mutwalliy  اﻟﻤﺘﻮﻟﻲor an-nazir (general manager) of the
project of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment). He assigned by the al-waqif (endower) in the first time. The almutwalliyon اﻟﻤﺘﻮﻟﯿﻮن, plural of mutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager), that followed were appointed according to
a specific hierarchy put by the al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) in kitab al-waqf ( ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒendowment document).
If this hierarchy breaks down for any reason, the al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge) of the city in which the al-waqf
(اﻟﻮﻗﻒendowment) project is located become in charge of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) temporally until he,
the al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge), and later in the Ottoman Empire the Sultan, appoint a new mutwalliy
(اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager).
Duties of the al-mutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager)
The duties of the al-mutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager) begin after recording the al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment)
project in the court before the al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge); and after appointing the management team that
assigned by al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) and recorded in kitab al-waqf ( ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒendowment document). He
pursues his duties according to the conditions of al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower).
1-1-1-1-The first duty of the al-mutwalliy  اﻟﻤﺘﻮﻟﻲof al-waqf (general manager of the project of the
endowment) is al-hifadh ’ala al-`a’iyan al-muqofa اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﯿﺎن اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ, [conservation of the principals
of the endowment]. This is clearly emphasized in all kutob al-waqf ( ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒendowment documents), I
shall quote here kitab waqf ( ﻛﺘﺎب وﻗﻒendowment document) the Mamluk Sultan Qaytbay26 ﻗﺎﯾﺘﺒﺎي:
“yabda` min riy’ al-awaqf ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ رﯾﻊ اﻷوﻗﺎف, [plural of waqf ]وﻗﻒ, bi’amartho … wamarmtho
fima fih baqa`’iynoho wadawam manf’atho  وﻣﺮﻣﺘﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﺑﻘﺎء أﻋﯿﻨﮭﺎ ودوام ﻣﻨﻔﻌﺘﮭﺎ... [ ﺑﻌﻤﺎرﺗﮭﺎto begin
the spending from the revenue of waqf at-tmwheel ( وﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞendowment of premises for
finance) to make the required maintenance, conservation and preservation that sustain,
preserve and keep alive the principals of waqf al-ذist’mal  ;وﻗﻒ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلand make their use,
function and benefit uninterrupted, perpetual and never end]”.
This in turn emphasizes the intervention between the al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) institution and the
phenomenon of al-hifadh اﻟﺤﻔﺎظ. Therefore the al-mutwalliy  اﻟﻤﺘﻮﻟﻲis not just the general manager of the
project of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment), he also the general manager of the project of al-hifadh اﻟﺤﻔﺎظ
(conservation). On this ground, from now on, I shall refer to al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) project as alhifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation) project.
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It is worth mentioning here that the al-mutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager) is not necessarily being a
technician; so to speak a tabib ( طﺒﯿﺐphysician) or imam ( إﻣﺎمthe Sheikh  ﺷﯿﺦwho lead the pray) or mudrres
( ﻣﺪرسtutor or scholar) or m’imar ( ﻣﻌﻤﺎرarchitect), but just an administrator. He must be wise, decent, honest,
and has a record of good conduct and well reputation. Furthermore the al-mutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral
manager) is not necessarily being a man, where in many cases women27 were assigned for this job.
1-1-1-2-Collecting the revenue of waqf at-tmwheel ( وﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞendowment for finance) and invest it, where
different schemes 28 of investment were coined and mentioned in kutob al-waqf ( ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒendowments
document); and others initiated by al-mutwalliyon, plural of mutwalliy (general manager) and al-fuqha`
(اﻟﻔﻘﮭﺎءjurists) in the course of time, in order to sustain investment and attain al-hifadh ’ala `a’iyan al-waqf
( اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻋﯿﺎن اﻟﻮﻗﻒconservation of principals of endowment). I shall demonstrate those schemes later in the
finance resources.
1-1-1-3-Making annual budget; in which the al-mutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager) must keep in mind that
the absolute priority of spending the revenue of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) should be assigned for al-hifadh
al-m’imariy
( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation, preservation and restoration) of the premises
(principals) of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment), whiter al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation) ordinary maintenance or
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reconstruction, as in condition number 2-5 of the conditions of al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) that I indicated
earlier.
If he failed to make budget the al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge) or the ruler29 forces him to do so. And if he ignores
maintenance and conservation they also force him to do so. Because both the al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge) and the
ruler have the authority to inspect the premises of al-waqf اﻟﻮﻗﻒ. The al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge) form a
committee30 from the al-muhtasib ( اﻟﻤﺤﺘﺴﺐmayor) together with a m’imar ( ﻣﻌﻤﺎرarchitect) or more and other
concerned bodies to inspect the principals of al-waqf ( اﻟﻮاﻗﻒendowment); and report him about the situation
of the principals of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment). In certain case the committee forms upon the request of the
al-mutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager) or any beneficiary of al-waqf ( اﻟﻮاﻗﻒendowment).
If the budget experience lack of revenue, the al-mutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager) should proceed the
spending according to the priorities that indicated in the conditions of al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower). The first
priority is given for al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظmaintenance, conservation, preservation and restoration), no matter who
much it costs, even if it consumes the whole revenue. The second priority should be given to what is closest31
to al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation) or material upkeep, like the salaries of: al-`imam ( اﻹﻣﺎمleader of prayers) for
al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) of mosques; al-mudrres ( اﻟﻤﺪرسtutor or scholar) for al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment)
of school …etc., then third closest and so on in the chain of employees and beneficiaries, as I indicated
earlier. If the revenue is not sufficient due to any reason, the al-mutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager) and the
al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge) should consider other schemes of investments as I shall be demonstrating later in the
resources of finance.
By this process one can judge the role that al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural
conservation) is playing in perpetuating the role of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) in doing endless
humanitarian act.
In general, the duties of the al-mutawaliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager), first and for all, is to upkeep,
conserve and preserve the endowment project functioning and running for good. In other words his
duties is to perpetuate the existence of the premises (principals) of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) project
in order to make the role of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) permanent, endurance and endless according
to the conditions of ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation) and al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower).
1-1-2-Shad ( ﺷﺎدadministrative manager)
The job32 of the shad ( ﺷﺎدadministrative manager) is a common one in all kutob al-waqf ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒ
(endowment documents), his main duty is controlling and supervise the management team of the project of
al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation). He should have experience in administration, engineering, construction and
building works.
1-1-3-Musharif ( ﻣﺸﺮفfinance manager)
The al-musharif ( اﻟﻤﺸﺮفfinance manager) job is also a common one in all kutob al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment
documents), his duty is to collect the revenue of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) and supervise its expenditure.
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1-1-4-Shahid ( ﺷﺎھﺪwitness)This job is also common one in most of kutob al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment
documents), his duty is to witness upon the paying of the salaries of the employees and the allocated
expenditures of the beneficiaries of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) as indicated in kutob al-waqf ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒ
(endowment documents).
1-1-5-Katib ( ﻛﺎﺗﺐaccountant)
This job is also a common one in all kutob al-waqf ( ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒendowment documents), his duty is
accounting. He is responsible for all accounting work, the income and the outcome, of the al-waqf اﻟﻮﻗﻒ
(endowment) project.
1-1-6-Aj-Jabiy ( اﻟﺠﺎﺑﻲcollector)
This job is also a common one, the duty of aj-jabiy ( اﻟﺠﺎﺑﻲcollector) is to collect the revenue of waqf attmwheel ( وﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞendowment for finance) from their leasers.
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1-1-7-Khazen ( ﺧﺎزنstore keeper)
This job is also common in all kutob al-waqf ( ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒendowment documents).
1-1-8-Khazen al-kutob ( ﺧﺎزن اﻟﻜﺘﺐlibrarian)
This job is limited33 to `awqaf أوﻗﺎف, plural of waqf ( وﻗﻒendowment), aj-jawami’ waal-masajid اﻟﺠﻮاﻣﻊ
( واﻟﻤﺴﺎﺟﺪmosqes) and al-madaris ( اﻟﻤﺪارسschools). His duty besides being a librarian is tarmiem al-kutob
( ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺘﺐpreservation of books).
1-1-9-Farashien wakawama  ﻓﺮاﺷﯿﻦ وﻗﻮﻣﺔ, plural of farash and kawam ( ﻓﺮاش وﻗﻮامservant and clean worker)
Those jobs are also common in all kutob al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment documents), their duties are daily
cleaning and maintenance.
1-2-The technical team of al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation)
This team is optional as I indicated earlier, in other words it is not found in all kutob al-waqf ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒ
(endowment documents). The reason for this is, perhaps, due to the different understanding of the fact that
the first priority of expenditures is given for al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation). Some endowers interpreted this
condition by assigning permanent technical team in their endowments; others suffice themselves by hiring
technicians for maintenance, preservation or conservation when necessary.
Nonetheless the permanent technical team is in fact elevated and values the presence of the phenomenon of
al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) in Arabic Islamic Civilization. However the
technical team is varied from one endowment project to another.
1-2-1-For instance the technical team of al-madrasa ( اﻟﻤﺪرﺳﺔschool) and at-tankaziyya34  اﻟﺘﻜﯿﺔof the Mamluk
Prince Tankiz  ﺗﻨﻜﺰin Jerusalem (727 H-1326 AD) was consisted of: m’imar ( ﻣﻌﻤﺎرarchitect).
1-2-2-The technical team of al-madrasa ( اﻟﻤﺪرﺳﺔschool) as-Surghtmushiyya35 ( اﻟﺼﺮﻏﻤﺘﺸﯿﺔ756 H-1355 AD) in
Cairo of the Mamluk Prince Surghtmush  ﺻﺮﻏﺘﻤﺶwas limited to: one najar ( ﻧﺠﺎرcarpenter).
1-2-3-The technical team of jami’ ( ﺟﺎﻣﻊmosque) almu`aiyad 36 ( اﻟﻤﺆﯾﺪ823 H-1420 AD) in Cairo of the
Mamluk Sultan al-Mu`aiyd Sheikh ( اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺷﯿﺦ815-824 H/1412-1421 AD) was consisted of: muhandis
( ﻣﮭﻨﺪسarchitect or engineer), murrkhim ( ﻣﺮﺧﻢmarble mason), sabak ( ﺳﺒﺎكpipe fitter) and tabib طﺒﯿﺐ
(physician).
1-2-4-The technical team of jami’ wamadrasat37 ( ﺟﺎﻣﻊ وﻣﺪرﺳﺔmosque and school) (911 H- 1505 AD) in
Cairo, of as-Sultan al-Ghuriy  اﻟﻐﻮريwas consisted of: muhandisiyn  ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦtwo (engineers or architects),
sabakiyn  ﺳﺒﺎﻛﯿﻦtwo (pipe fitter), murrkhimiyn  ﻣﺮﺧﻤﯿﻦtwo (marble masons) and one najar ﻧﺠﺎر
(carpenter).
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1-2-5-The technical team of al-’imara al-’amira38 ( اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺮة959 H-1552 AD) of Khassakiy Sultan ﺧﺎﺻﻜﻲ
 ﺳﻠﻄﺎنin Jerusalem was assigned and described as follow:
“ rajul najar bana` hajar yaqoom bikhdmit ta’mier al-awqaf wamarmatoha wa`islah almahlat birmiha yt’ahdo `ahwaliha fi kul hienin wa`awan min ghier taksulin watawan wamahma
waqfa `ala khlalin yasier yosari’ `ila al-maramth waat-t’amier kiyla yo`dhiy at-taswief waatta`akhier `ila dhararin’aziem washrin kathier … warajul maramtiy yat’ahdo birum ma`ikhtla
min `abniyt al-hammamiyn ’la al-wajih al-mastur downa taqsiyr wala qusor … warajul
qanawatiy yaqoom bimasalih qanatiy al-hammamiyn waal-‘imara ma’ saiyr ma yahtaj `iliyh
min `iysal al-ma` `iliyhma ….

" رﺠﻞ ﺑﻨﺎء ﻧﺟﺎر ﻳﻗﻮم ﺑﺨﺪﻤﺔ ﺗﻌﻣﻴﺮ اﻻوﻘﺎف وﻤﺮﻤﺘﻬﺎ وإﺻﻼح اﻠﻣﺤﻼت ﺑﺮﻤﻬﺎ ﻳﺘﻌﻬﺪ ٔاﺣﻮاﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻞ ﺣﻴﻦ واوان ﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻛﺎﺴﻞ وﺗﻮان
ٔ
 ورﺠﻞ ﻤﺮﻤﺘﻲ... وﻤﻬﻣﺎ وﻘﻒ ﻋﻟﻰ ﺧﻟﻞ ﻳﺳﻴﺮ ﻳﺳﺎرع اﻠﻰ اﻠﻣﺮﻤﺔ واﻠﺘﻌﻣﻴﺮ ﻜﻴﻼ ﻳﺆدي اﻠﺘﺳﻮﻳﻒ واﻠﺘﺎﺧﻴﺮ اﻠﻰ ﺿﺮر ﻋﻈﻴﻢ وﺸﺮن ﻜـﺜﻴﺮ
 ورﺠﻞ ﻘﻨﻮاﺗﻲ ﻳﻗﻮم ﺑﻣﺼﺎﻠﺢ ﻘﻨﺎﺗﻴﺎﻠﺤﻣﺎﻤﻴﻦ... ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺮم ﻤﺎ اﺧﺘﻞ ﻤ ﻦ اﻻﺑﻨﻴﺔ واﻠﺤﻣﺎﻤﻴﻦ ﻋﻟﻰ اﻠﻮﺠﻪ اﻠﻣﺳﻄﻮر دون ﺗﻗﺼﻴﺮ وﻘﺼﻮر
."... واﻠﻌﻣﺎﻠﺮة ﻤﻊ ﺴﺎﻳﺮ ﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج اﻠﻴﻪ ﻤﻦ اﻳﺼﺎل اﻠﻣﺎء اﻠﻴﻬﻣﺎ
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[one man who is qualified to be a carpenter, builder (stonemason) and stonecutter, capable
of serving, conserving and preserving the stores and looking after them on and on and
every time, without carelessness and delaying; and whenever he find any defect no matter
how small is it, he must immediately conserve and preserve it, in order for laziness and
delaying not to cause great harm and big bad for the principals of the endowment … one
man who is expertise in preservation taking care and preserve what deteriorate from the
construction of the two baths up to the standards without laziness and imperfectness …
one man pipe fitter taking care and looking after the two canals and the conservation
together with what he needs to bring water for the two baths …]”.
I intended to indicate the description of the duties of each person of the technical team in order to
emphasize the presence of the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural
conservation) in Arabic Islamic civilization. It is interesting to mention here that al-’imara al-’amira
اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺮةis still existing and functioning, as part of a big vocational school for orphans inside the
traditional center (historical center or the old city) of Jerusalem.
However the al-waqfoon ( اﻟﻮاﻗﻔﻮنendowers) who assigned technicians are more than I have place to
enumerate in this paper. I just indicated the above mentioned technical jobs in order to show that all
aspects and issues of al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation) are covered in kutob al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment
documents).
By now, I have tried to show the role of the management team in the phenomenon of al-hifadh alm’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation). In the course of discussions, I demonstrated the
two types of the management team, administrative and technical. I recorded the major and common
jobs that correspond directly to the phenomenon of al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation). I elaborated on the
duties of the al-mutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager) and focus upon the role of the technical team in the
phenomenon of al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation). In conclusion, as I indicated in the beginning of
discussions, the management team represents the theoretical techniques in the phenomenon of alhifadh اﻟﺤﻔﺎظ. In the following discussions I shall be highlighting the technical techniques of al-hifadh
al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) but after I discuss the finance resources of alhifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation).
2-The finance resources of al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation)
I indicated earlier that the finance resources are attained from waqf at-tmwheel ( وﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞendowment for
finance); I also indicated in the conditions of the al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) and in the duties of the almutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager) that the absolute priority of spending the revenue of al-waqf اﻟﻮﻗﻒ
(endowment) must be given to “al-hifadh ’ala al-`a’iyan al-muqofa اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﯿﺎن اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ, [conservation of
the principals of the endowment]”. Then the second priority in the chain of the closest in the process of
upkeep the project of al-hifadh (conservation) and so on.
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I also mentioned that different schemes of investment were coined and recorded in kutob al-waqf ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒ
(endowment documents). And others were initiated by al-mutwalliyon اﻟﻤﺘﻮﻟﯿﻮن, plural of mutwalliy ﻣﺘﻮﻟﻲ
(general manager) and al-fuqha` ( اﻟﻔﻘﮭﺎءjurists) in the course of time, in order to attain “al-hifadh ’ala` a’iyan
al-waqf [ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻋﯿﺎن اﻟﻮﻗﻒconservation of principals of endowment]”; in order to sustain and perpetuate
the role of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment). I shall indicate first the schemes that recorded in kutob al-waqf ﻛﺘﺐ
(اﻟﻮﻗﻒendowment documents), those are:
1-Saving the surplus of the revenue of waqf at-tmwheel  وﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞas in kitab waqf ( ﻛﺘﺎب وﻗﻒendowment
document) Qaytbay39  ﻗﺎﯾﺘﺒﺎيand Barsbay  ﺑﺮﺳﺒﺎي.
2-Buying new premises by the surplus of the revenue of waqf at-tmwheel ( وﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞendowment for finance)
and adding them to it as in kitab waqf ( ﻛﺘﺎب وﻗﻒendowment document)40 of The Mamluk Sultanan-Naser
Mohamed Ibn Qalawun ( ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻼوون698-708 H/ 1298-1308 AD).
3-Adding new premises as new waqf tamwheel ( وﻗﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞendowment for finance) to the old one in order to
consolidate it, as in kutob waqf ( ﻛﺘﺐ وﻗﻒendowment documents), Sultanan-Naser Mohamed Ibn
Qalawun  ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻼوونand the Mamluk Sultan al-Ashraf Barsbay41 ( اﻷﺷﺮف ﺑﺮﺳﺒﺎي825-841 H/1422-
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1437 AD). And kutob waqf ( ﻛﺘﺐ وﻗﻒendowment documents) aj-jawami’ wa al-masajid اﻟﺠﻮاﻣﻊ واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
(mosques) like al-haram ash-sharif ( اﻟﺤﺮم اﻟﺸﺮﯾﻒgrand mosque) in Mecca ﻣﻜﺔ, al-haram ash-sharif 42 اﻟﺤﺮم
 اﻟﺸﺮﯾﻒin al-Madina al-Monawra  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة, al-masjed al-Aqsa  اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰin Jerusalem, aj-jami’ al`amawiy  اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮيin Damascus and aj-jami’ al-azhar43  اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷزھﺮin Cairo … etc.
4-Preserveing amount44 of the revenue of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) for future maintenance, conservation
and preservation. This is an obligatory condition in some waqf ( وﻗﻒendowment) projects and optional in
others, in order to consolidate; and not to contradict the obligatory condition that required in all al-waqf
( اﻟﻮﻗﻒendowments) projects that absolute priority of spending the revenue of al-waqf  اﻟﻮﻗﻒmust be given to
al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation).
The other schemes that were coined by al-mutwalliyon اﻟﻤﺘﻮﻟﯿﻮن, plural of mutwalliy ( ﻣﺘﻮﻟﻲgeneral manager)
together with al-fuqha`  اﻟﻔﻘﮭﺎء, plural of faqih ( ﻓﻘﯿﮫjurist) and not recorded in kutob al-waqf ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒ
(endowment documents) were instrumented, in order to compensate the shortage of the revenue of waqf attmwheel ( وﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞendowment for finance); when it is no longer enough to make and attain “al-hifadh ’la`
a’iyan al-waqf [ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻋﯿﺎن اﻟﻮﻗﻒconservation of principals of endowment]”, those are:
5-Al-khlo45 ( اﻟﺨﻠﻮevacuation), this is an invented scheme of investment. It occurred when `a’iyan al-waqf
( أﻋﯿﺎن اﻟﻮﻗﻒthe principals of endowment) destructed and the revenue of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) no longer
sufficient to conserve, preserve or reconstruct the principals of endowment. The al-mutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral
manager) of the al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation) project either asks investors to conserve, preserve or
reconstructs the principals; or investors offer to do so by themselves. The investor pays the equal value of the
premise (principal) that need conservation, preservation or reconstruction in order to make the required
conservation, preservation or reconstruction.
The return of this investment is that the investor has the right to lease the reconserved, represerved or
reconstructed principal for his life by paying equal rent every year as similar premises. The al-mutwalliy
( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager) cannot evacuate him as far as he pays the equal rent. He also has the right to sell alkhlo ( اﻟﺨﻠﻮevacuation) with all his privileges.
This scheme was coined in the period of the Mamluk Sultan al-Ghuriy ( اﻟﻐﻮري911 H -1505 AD), who lease
his hawaneet ﺣﻮاﻧﯿﺖ, plural of hanoot ( ﺣﺎﻧﻮتshop) by al-khlo ( اﻟﺨﻠﻮevacuation)46.
6-Al-hakr47 ( اﻟﺤﻜﺮpreserve in hand), this is also an invented scheme of investment. It is similar as al-khlo اﻟﺨﻠﻮ
(evacuation), but investor has the right to build or rebuild; plant or replant the al-’qar ( اﻟﻌﻘﺎرpremise or land principal- of endowment) and posses the right of lease for his life. He also has the right to inherit it to his
sons and whabho ( وھﺒﮫto giveaway it as a gift). Here it should be understood that al-muhtkir اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ
(preserver in hand) does not possess the principal but the right of lease. This scheme was coined during the
Mamluk era (648-923 H/1250-1517AD).
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7- Al-`ijaratiyn48 ( اﻹﺟﺎرﺗﯿﻦthe two lease contract), this is also an invented scheme of investment. The first
`ijara ( إﺟﺎرةlease contract) is a permanent one; its value is similar to the value of the premises (principals) of
al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) and paid on the spot in order to be used in conserving, preserving or
reconstructing the principals of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment). The second `ijara ( إﺟﺎرةlease contract) took
place after the reconstruction of the principals and its value is equal to similar premises. Its rules are the
same as al-hakr ( اﻟﺤﻜﺮpreserve in hand). This scheme was coined during the regime of the Ottoman Sultan
Sulaiman al-Qanuni (926-974 H/1520-1566 AD).
Those schemes were and still are instrumented in favor of al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural
conservation). Here one must realize that al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) is
a core issue not just in perpetuating the role of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) in doing humanitarian act, but in
urbanism as well.
One aspects of urbanism is that the three schemes of investment cannot be performed without the permission
of the al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge). He must give his approval; and before that he assigns a technical committee49
to report upon the situation of principals of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment). The committee consists of a m’imar
( ﻣﻌﻤﺎرarchitect) or more and other expertise persons together with shahd ( ﺷﺎھﺪwitness) or more; and
according to their report the al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge) decides whiter to approve the deal or not. In the
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following discussions I shall displayed the role of reports in al-hifadh al-m’imariy اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎري
(architectural conservation), particularly upon the technical techniques of conservation.
At-Taqarier al-handasiyya ( اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔthe technical and engineering reports)
The at-taqarier ( اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮreports) of the technical committees played a remarkable role in the kind of
conservation, the premises (principals) of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) required. It is worth mentioning here
that most of the technical techniques of conservation were the outcome of those reports. Some of them were
very highly professional; and constitute, in my view, an artistic, architectural and engineering documents and
records of conservation, like the report of: as-sukariya fi as-sukariya  اﻟﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺮﯾﺔ, that was made to state
the case of dar al-hadeith as-sukariya50 ( دار اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺴﻜﺮﯾﺔthe school of the tradition of prophet Mohamed,
peace be upon him) in Damascus (785 H-1383 AD). For although this report is not the first in the course of
time; but it is perhaps and up to my knowledge, the most comprehensive one. I shall limit discussions51 in
this topic to this report.
The at-taqrier ( اﻟﺘﻘﺮﯾﺮreport) of as-sukariya fi as-sukariya اﻟﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺮﯾﺔ
This report, by all means in my view, is considered a historical and technical record. Partly because the great
jurist and faqih ( ﻓﻘﯿﮫlegislator) al-imam Ahmed Ibn Tiymiya ( اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ661-728 H/ 1262-1320 AD)
was teaching in the school. And partly because it was a very highly professionals report, put by three of the
famous m’imariyat ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ, plural of m’imar ( ﻣﻌﻤﺎرarchitect), aj-jami’ al-`amwaiy  اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮيin Damascus.
The report began by locating the site of the school among the architectural fabric, marking and defining its
boundaries in the urban structure of Damascus; and recorded its set of values. Then the report described its
planning and architecture depicted its artistic qualities and stated its construction quality. The report
proceeded by suggesting the required techniques of conservation that varied between: reconstruction,
renovation and addition. Then the report indicated the privileges that the school would attain by doing the
suggested conservation; and the name of the donator for doing the conservation. Finally the report ended by
recording that the report was written upon the request of the donator and the order of the al-qadiy اﻟﻘﺎﺿﻲ
(judge) and registered in his court; and entailed by the date of the report (785 H-1383 AD) and the signature
of the three architects together with the ratification of the al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge).
I must emphasize here, once again, that no major conservation of the premises (principals) of al-waqf اﻟﻮﻗﻒ
(endowment) is allowed or commence without the permission of the al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge), or higher
authority. Who must form a committee as I described earlier, then a technical report must be presented
before him and accordingly the process of conservation took place as described in the report, where
techniques of conservation were coined as I shall be demonstrating in the following discussions.
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The technical techniques of al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation)
In the course of discussions in this paper I presented too many key terms that denote and connote
conservation and preservation of the premises of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment); like: baqa` ’iyanho ﺑﻘﺎء ﻋﯿﻨﮭﺎ
(keeping alive their principals); la yindaris rasmuha ( ﻻ ﯾﻨﺪرس رﺳﻤﮭﺎtheir principals must not gone in ruins);
wala yughier rasmuha wahiya qa`ma ’ala usoliha ( وﻻ ﯾﻐﯿﺮ رﺳﻤﮭﺎ وھﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﮭﺎtheir principals must not
change and should remain as it was when endowed) … etc. In addition to the terms of al-’imara اﻟﻌﻤﺎرة
(preservation) waat-tarmiem ( واﻟﺘﺮﻣﯿﻢconservation) that were clearly recorder in the documents of al-waqf
( اﻟﻮﻗﻒendowment). All those terms and rules were crowned by the legislative rule that indicates that: “la
yajoze taghiyyer sifat al-waqf” ( ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻔﺔ اﻟﻮﻗﻒthe change of the entity, shape and function of al-waqf
اﻟﻮﻗﻒpremises is not allowed, prohibited and forbidden).
Those terms and rules impose the degree, level and kind of the required interference to the conservation
process to sustain and perpetuate the principals of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment). In surveying the technical
reports, sijillat al-waqf ( ﺳﺠﻼت اﻟﻮﻗﻒrecords of endowments) and kutob al-khttat ( ﻛﺘﺐ اﻟﺨﻄﻂurban planning
books) and other sources. I found seven techniques that were used in the process of conservation to meet the
conditions of ash-shari’a (Islamic legislation) and al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower), the first two techniques was put
by al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) and documented in kutob al-waqf ( ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒendowment documents). I shall
demonstrate them in the following discussions.
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1- Al-’Imara ( اﻟﻌﻤﺎرةconservation and preservation)
This term52 came in kutob al-waqf ( ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒendowment documents) as I indicated earlier. It means to
repair, maintain, and conserve the premises (principals) of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment). Yet it means to make
all the necessary require works that conserve and preserve principals of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) according
to the legislative rule: “la yajoze taghiyyer sifat al-waqf [ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻔﺔ اﻟﻮﻗﻒthe change of entity, form
and function of the premises (principals) of the al-waqf project is not allowed, prohibited and
forbidden]”. Yet al-’imara  اﻟﻌﻤﺎرةimplies all repairs that required to ensure application of the previous rule;
therefore it is equal in meaning to conservation and preservation. But al-’imara  اﻟﻌﻤﺎرة, as a concept and in
terms of time, is earlier than both of conservation and preservation; it went back in time and use in Islamic
civilization to the (1st century H/7th century AD) that was applied in al-ka’ba al-mushrafa ( اﻟﻜﻌﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔholy
shrine) in the city of Mecca. However the best definition and application of this technique is found in item 12-5 of the technical team of al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation).
2- At-Tarmiem ( اﻟﺘﺮﻣﯿﻢconservation)
At-tarmiem53  اﻟﺘﺮﻣﯿﻢis the repairing of the ruinous, deteriorative and destructive elements or parts of premises
(principals) of al-waqf ( اﻟﻮاﻗﻒendowment), no matter how large the repairing, as far as it did not reach total
demolition or destruction that required reconstruction of the whole premise (principal); in other words attarmiem  اﻟﺘﺮﻣﯿﻢis the keeping in safety of the premises (principals) of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment).
The al-faqih54 (jurist) Omer ash-Shibaniy al-Khasaf ( اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ اﻟﺨﺼﺎفdied 261H-874 AD) defined attarmiem  اﻟﺘﺮﻣﯿﻢs: “tathiyn usthuh or t`azier hithan or taghier ajduo’ fi al-`asquf ﺗﺘﻄﯿﯿﻦ اﺳﻄﺢ أو ﺗﺄزﯾﺮ ﺣﯿﻄﺎن أو
[ ﺗﻐﯿﯿﺮ أﺟﺪع ﻓﻲ اﻟﺴﻘﻮفrepairing of ceilings or strengthening of walls or changing part/s of the rooftree]
…”.
It is worth mentioning here that secondary or partial demolition of buildings does not consider reconstruction
but tarmiem ( ﺗﺮﻣﯿﻢconservation). Yet the at-tarmiem ( اﻟﺘﺮﻣﯿﻢconservation) is the partial repairing of buildings
in order to keep their original entity as much as possible. The at-tarmiem ( اﻟﺘﺮﻣﯿﻢconservation) is not limited
to buildings, it include books and furniture.
In the previous discussions I displayed the two technical or practical techniques of al-hifadh اﻟﺤﻔﺎظ
(conservation) that were conditioned by al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower) and emphasized in kutob al-waqf ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒ
(endowment documents) namely: al-’imara waat-tarmiem ( اﻟﻌﻤﺎرة واﻟﺘﺮﻣﯿﻢpreservation and conservation). In
the following discussions I shall demonstrate the rest of the technical techniques that were indicated in the
at-taqrier ( اﻟﺘﻘﺮﯾﺮreports), sijillat al-waqf ( ﺳﺠﻼت اﻟﻮﻗﻒrecords of endowment) and kutob al-khttat ﻛﺘﺐ
(اﻟﺨﻄﻂurban planning books) and other sources.
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3- At-tajdied ( اﻟﺘﺠﺪﯾﺪrenovation)
At-tajdied55 ( اﻟﺘﺠﺪﯾﺪrenovation) means to renew or to improve the quality of an object, element in a building
or more, or the whole building. This term came abstract in some sources and detailed in others. Yet its limit
as a technical technique is not defined clearly. It varied from improving the quality of certain elements as in
the case of tajdied ( ﺗﺠﺪﯾﺪrenovating) the doors56 of aj-jami’ al-`amouiy  اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮيin Damascus by cladding
them with brass (607 H-1210 AD); to partial demolition, as in the case of the southern wall57 of the same
jami’ ( ﺟﺎﻣﻊmosque) that was demolished and built from anew with new building material (728 H- 1327 AD);
to total demolition as indicated by the Egyptian urban historian al-Maqriziy (766- 845 H/1364- 1441 AD),
that the Mamluk Sultan al-Ashraf Barsbay  اﻷﺷﺮف ﺑﺮﺳﺒﺎيordered (832 H-1428 AD) the demolishing of
hawaneet as-saiyarfa58 ( ﺣﻮاﻧﯿﺖ اﻟﺼﯿﺎرﻓﺔshops of money exchangers) and souq al-kutob ( ﺳﻮق اﻟﻜﺘﺐbooks
market) …etc. watajdidaha ( وﺗﺠﺪﯾﺪھﺎrenovating them). The last case was clearly mentioned in taqrier
(ﺗﻘﺮﯾﺮreport) of as-sukariya fi as-sukariya  اﻟﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺮﯾﺔ, the report indicated that parts of the school need
“tajdied ’imara wafak wa`i’ada [ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻤﺎرة وﻓﻚ وإﻋﺎدةrenovating architecture by dismantling the old
structure and rebuild it again].
The examples of this technique are very wide and more than I have place to enumerate in this paper.
However At-tajdied ( اﻟﺘﺠﺪﯾﺪrenovation) is a kind of tarmiem ( ﺗﺮﻣﯿﻢconservation) with different levels of
interference, It could be done by the same material or by new one, it depends on the case of the original
material. But in both cases the legislative rule that says “la yajoze taghiyyer sifat al-waqf ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻔﺔ
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[ اﻟﻮﻗﻒthe change of entity, form and function of the premises (principals) of the al-waqf project is not
allowed, prohibited and forbidden]”.
4- Al-`Idhafa ( اﻹﺿﺎﻓﺔaddition)
Al-`Idhafa  اﻹﺿﺎﻓﺔ59 (addition) is the process of adding a new building or architectural and structural elementseither for enlargement or for consolidation - under sever restriction and with permission and approval of the
al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge). In both cases a technical committee must report upon the case of the building, as to
whether the new addition affects passersby or neighboring buildings. If the new addition does not harm
others the al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge) give his permission.
The oldest additions60 in the history of Islamic architecture were those of al-ka`ba  اﻟﻜﻌﺒﺔand al-masjid alharam ( اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮامthe holy shrine) in Mecca (64 H- 684 AD). The additions for al-masjid al-haram اﻟﻤﺴﺠﺪ
 اﻟﺤﺮامcontinued until our present time; currently the largest addition, perhaps in the history of urbanism in the
world, is taking place in the heart of Mecca to enlarge al-masjid al-haram اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام.
Many additions were recorded in kutob al-khttat ( ﻛﺘﺐ اﻟﺨﻄﻂurban planning books); one of them is the
addition of a new hall for the al-baymaristan61 (hospital) al-mansuoriy  اﻟﺒﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻟﻤﻨﺼﻮريin the year (726 H1325 AD) in Cairo. One of the additions in aj-jami’ al-`amwaiy62  اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮيin Damascus was the addition
of miharab ( ﻣﺤﺮابniche) al-hanabila ( اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ730 H- 1329 AD).
However additions do not contradict with the former indicated legislative rule. Because they implemented in
order to consolidate premises of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment), physically and financially. Physically additions
must not cause any radical change in sifat al-waqf ( ﺻﻔﺔ اﻟﻮﻗﻒentity and form of endowment); original form
should sustain its features as much as possible.
5- Ar-Raq’ ( اﻟﺮﻗﻊrestoration)
Ar-Raq’63  اﻟﺮﻗﻊis the replacement of fallen building materials and deteriorated ones, with new ones from the
same kind. This technique was coined and suggested by al-faqih ( اﻟﻔﻘﯿﮫjurist) Ibn Abass for the conservation
of the al-ka’ba al-mushrafa ( اﻟﻜﻌﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔholy shrine) in Mecca  ﻣﻜﺔ, when the governor of Mecca Ibn azZubier ( اﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ63-73H/682-692AD) decided upon demolishing it (64H/683AD) and rebuilding it from
anew.
Yet ar-raq’ اﻟﺮﻗﻊis a partial tarmiem ( اﻟﺘﺮﻣﯿﻢconservation) process with the use of new building material from
the same kind when necessary. This technique used frequently in different waqf ( وﻗﻒendowment) project
under the same term and other techniques terms. Ar-raq’  اﻟﺮﻗﻊis perhaps equal to the English term
restoration.
6- Al-Qal’ wa`an-nasib ( اﻟﻘﻠﻊ واﻟﻨﺼﺐtaking out and re-erecting)
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Al-Qal’ wa`an-nasib64  اﻟﻘﻠﻊ واﻟﻨﺼﺐis the process of taking out the deteriorated or unfixed building material
and the reuse of the good ones; and the replacement of the deteriorated ones with new ones of the same kind.
This technique was coined by the urban historian al-Azraqiy ( اﻷزرﻗﻲdied 250 H- 864 AD) when the
Baghdadian m’imar ( ﻣﻌﻤﺎرarchitect) Isaq Ibn Salama made the conservation of al-ka’ba al-mushrafa65 اﻟﻜﻌﺒﺔ
( اﻟﻤﺸﺮﻓﺔholy shrine) in Mecca (241-242H/846-861AD) where he took out the old and deteriorated marble of
 اﻟﻜﻌﺒﺔal-ka’ba and replace it with the new marble he brought from Baghdad.
This technique is similar to ar-raq’ اﻟﺮﻗﻊ, it is a partial tarmiem ( ﺗﺮﻣﯿﻢconservation) process but with the use
of old building material together with new ones of the same kind when needed. In certain cases old
architectural elements and building material were taken from famous buildings and fixed in others. As a case
in point the Mamluk Sultan al-Ghuriy66 ( اﻟﻐﻮري911 H- 1505 AD) took out the floor marble of one of the
famous palaces in Cairo, namely, qa’ath nusif ad-duniya  ﻗﺎﻋﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻧﯿﺎand fixed it in his very famous qa’ath
ad-dihisha  ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪھﯿﺸﺔ. It is interesting to mention here that the Ottoman Sultan Salim67 ( ﺳﻠﯿﻢ918-928 H/15121520AD) when he occupied Egypt (922 H- 1516 AD) took out the same marble floor of qa’ath ad-dihisha
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪھﯿﺸﺔand shipped it to Istanbul and erected it in his school.
Many examples of this kind were occurred; some of them were performed as antique trade. For instance asSultan al-Ghurie68  اﻟﻐﻮريbought the marble floor of qa’at ath-thabundiy  ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻨﺪيin Cairo for its artistic
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value and fame where he erected it in his palace. This trade was recorded and documented in the court before
the judge.
Yet al-qal’ wa`an-nasib  اﻟﻘﻠﻊ واﻟﻨﺼﺐis a partial tarmiem ( ﺗﺮﻣﯿﻢconservation) process; conceptually it is
associated with richness of material, value and fame. It is difficult to find an equal term to it in English.
7- Al-Hadim wa`i’adit al-bina` ( اﻟﮭﺪم وإﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎءdemolishing and reconstructing)
Many terms were used for this technique and all of them have the same meaning or concept and that is: the
partial or total demolishing of the premises of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) and reconstructing it from anew.
This technique is used when no other technique of the previous ones is fit for the conservation process. The
reconstructing must coincide with the legislative rule “la yajoze taghiyyer sifat al-waqf ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻔﺔ اﻟﻮﻗﻒ
[the change of entity, form and function of the premises (principals) of the al-waqf project is not
allowed, prohibited and forbidden]”.
The first use of this technique was made by the governor of Mecca, Ibn az-Zubaier69 اﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ, (63-73H/682692AD), where he demolished al-ka’ba al-Mushrafa ( اﻟﻜﻌﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔholy shrine) and reconstructed it from
anew. He brought the stones from the same stone pit of the old ones and used the same lime for mortar.
Furthermore Ibn az-Zubaier  اﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮconsulted the people of Mecca before the demolition; he took their
approval and witnessed the elderly of them on the whole process of conservation. Yet Ibn az-Zubaier اﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ
initiated the notions of public participation and authenticity in the al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation) process.
This technique used frequently in all Arabic cities like: Damascus 70 دﻣﺸﻖ, Cairo71 اﻟﻘﺎھﺮة, al-Qirawan72
…اﻟﻘﯿﺮوانetc. But in all cases the legislative rule was taking, almost always, in account in this technique.
Finally one can argue that the seven techniques of al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation) were practiced with
different levels of interference. And in spite of their intervention all of them were and still are bound by the
conditions of the ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation) and the conditions of al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower).
In the previous discussions I demonstrated a remarkable element in the phenomenon of al-hifadh alm’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) of Islamic civilization; in the following discussions I
shall come to the end of this paper by highlighting the notion of the as-sijill ( اﻟﺴﺠﻞrecord).
As-Sijill ( اﻟﺴﺠﻞrecord)
As-sijill al-m’imariy ( اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural record) in its simplest meaning is the history of building/s
that have architectural, aesthetic, technical, social, religious, educational, cultural and political values. In
short as-sijill ( اﻟﺴﺠﻞrecord) is the comprehensive information about every building of any importance that
has values as those indicated.
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The structure of as-sijill ( اﻟﺴﺠﻞrecord)
In the course of discussions in this paper I referred to many elements that constitute essential and major
factors in the recordation process like: techniques of documentations of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment)
premises, designation of al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower), his position in society, function and use of premises
of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment), dates of their construction and endowment, building materials, their
location and borders in the architectural fabric of cities, their description and depiction. More to the
point, management of the project of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment), administratively and technically;
finance resources, budgeting, expenditure plan and consolidation of finance resources. Those elements
in fact constitute the structure of as-sijill ( اﻟﺴﺠﻞrecord).
Types of the as-sijillat ( اﻟﺴﺠﻼتrecords)
As-sijill al-m’imariy ( اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural record) is as old as Islamic civilization. In fact it is older
than Islam; its sources go back in history to al-Jahilliyyha ( اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔpre-Islamic) verse. Yet it is, by all means,
the oldest in the history of urbanism. There is no civilization in the world history concerned itself in writing
the history of its architecture and documenting, coherently and comprehensively, what comes up on its
buildings of additions, maintenance and conservations like Islamic civilization. I shall refer to those sources
and display the role of each one of them in the following discussions.
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1- The al-Jahilliyyha ( اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔpre-Islamic) verse
The beginning of recordation of architecture, in my view, could be ascribed to the contribution of alJahilliyha verse73. One of the genres of al-Jahilliyyha verse was an-nasib  اﻟﻨﺴﯿﺐor at-tashbib ( اﻟﺘﺸﺒﯿﺐmemory
of the houses and places of residence of poets’ beloves). This genre, namely an-nasib  اﻟﻨﺴﯿﺐwove the
interaction of poets with their environment. This interaction resulted in drawing the relation between poet
and place. It took the form of absolute documentation that was based on close seeing, personal association,
examining gaze, critical notice and analytical description; and spelled it out through comprehensive
commentary.
Its outcome was a sijill ( ﺳﺠﻞrecord) of architecture of Arabian Peninsula; which set out the techniques of
writing history of architecture that in its turn introduce one to: place and its environment, climatic factor,
type of architecture (antiquities) and its function, name of patron and his social position, the history of
making architecture and the period of construction, building material, construction techniques, dimensions,
area of premises and characteristics of form.
This is the first and simple record in Arabic architecture; other sophisticated records were initiated in Islam.
They took many forms and they were the outcome of many sources, those are:
2- Kutob al-waqf ( ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒendowment documents)
Kutob al-waqf ( ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒendowment documents) are the oldest and accurate sijill ( ﺳﺠﻞrecord) known in
human civilization. Each document represents a record in itself for a group of buildings. I displayed its
structure earlier in the course of discussions in this paper. I emphasized that its structure is contained all
elements of as-sijill ( اﻟﺴﺠﻞrecord) except the upkeep and conservations works that comes up after recorded
the document. Those new works were documented and recorded in the architectural and engineering reports
that were kept in the courts of judges, the books of history and kutob al-khttat ( ﻛﺘﺐ اﻟﺨﻄﻂurban planning
books) as I indicated earlier in this paper.
The value of this record is attained from the value of endowments themselves. It is not just a record for
certain buildings; in fact al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) documents represent the history of urbanism in Arabic
and Islamic cities. The history of this record go back to the first al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) document put by
al-`imam ash-Shaf’iy74 ( اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ150-204 H/767-819 AD). It sets out principles of documentation and
recordation of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) as I indicated earlier.
2- Sijillat al-qudat  ﺳﺠﻼت اﻟﻘﻀﺎة, plural of sijill  ﺳﺠﻞand qadiy  ﻗﺎﺿﻲ, (records of judges)
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I indicated that kutob al-waqf ( ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒendowment documents) were and are still written in the court before
the judge. In many cases a copy of each document75 was kept with the judge who wrote and ratified it. Those
documents, together with the technical reports that al-qudat ( اﻟﻘﻀﺎةjudges) kept are of great value. Because
judges are those who put and documented all the conditions of ash-shari’a ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔIslamic legislation) and
al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendowers) that constitute the structure of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment); that in their turn
constitute the structure of records. Furthermore Judges are forms the technical committees and keep their
technical reports for the conservation of the premises of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) in their courts.
Yet records of judges are richer than individual waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) document, because they contained
technical reports of conservation and their application on the premises of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment). The
documents and contracts of trade of real estate properties; and contracts of trade of building material, artistic
and architectural elements. Those records document the history of each building and facilitate understanding
its physical state, its location in the architectural fabric and the urban structure of cities.
3- Diwan al-`ahbas ( دﯾﻮان اﻷﺣﺒﺎسarchive of endowments) in al-Fatimied State
This diwan76 ( دﯾﻮانarchive) was a sijill ( ﺳﺠﻞrecord) for endowment. It was found by al-Khalifa al-Fatimiy
al-Mu’is liDean Ullah ( اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻟﻔﺎطﻤﻲ اﻟﻤﻌﺰ ﻟﺪﯾﻦ ﷲ341-365 H/952-975 AD), where he ordered in the year (363
H-973 AD) to keep and preserve the revenues of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) in beit al-mal ( ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎلtreasury).
He assigned qadiy al-qudat ( ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎةthe judge of judges or the grand judge) as chairman for this diwan
(دﯾﻮانarchive). This diwan or sijill ( دﯾﻮان أو ﺳﺠﻞarchive or record) contain all al-awqaf ( اﻷوﻗﺎفendowments)
of public interest like, jawami’ اﻟﺠﻮاﻣﻊ, baymaristanat اﻟﺒﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﺎت, madaris اﻟﻤﺪارس, hawaneet اﻟﺤﻮاﻧﯿﺖ,
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hamammat  …اﻟﺤﻤﺎﻣﺎتetc. But those of al-waqf al-khayriy ( اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﯿﺮيendowment) that assigned for certain
beneficiaries were recorded in sijill diwan al-`ahbas  ﺳﺠﻞ دﯾﻮان اﻷﺣﺒﺎسbut their management remained on
the hands of al-mutwalliyon ( اﻟﻤﺘﻮﻟﯿﻮنgeneral managers).
This sijill ( ﺳﺠﻞrecord) is more comprehensive than the previous ones, because it contained all Sijillat alqudat ( ﺳﺠﻼت اﻟﻘﻀﺎةrecords of judges) beside the documents of the new awqaf ( أوﻗﺎفendowments), the new
technical reports, dates and types of techniques of conservation that took place during the regime of the
Fatimied State.
The revenue of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment), according to the urban historian al-Maqriziy77 was 1,500,000/dirham  درھﻢ. The sijill diwan al-`ahbas  ﺳﺠﻞ دﯾﻮان اﻷﺣﺒﺎسorganized the budget and assigned payroll for the
employees of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment); allocated the daily, monthly and yearly expenditure of the
premises of al-waqf اﻟﻮﻗﻒ
(endowment) like: aj-jawami’ اﻟﺠﻮاﻣﻊ, al-mashahed  اﻟﻤﺸﺎھﺪ,
baymaristana اﻟﺒﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﺎت, al-madaris  اﻟﻤﺪارسand all al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) premises. And most
important is the required and occasionally expenditure of al-’imara waat-tarmiem ( اﻟﻌﻤﺎرة واﻟﺘﺮﻣﯿﻢconservation
and preservation) of the premises of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment).
The diwan al-`ahbas  دﯾﻮان اﻷﺣﺒﺎسremained functioning until the end of the Fatimied state (567 H-1171 AD).
In my view this sijill ( ﺳﺠﻞrecord) was the first comprehensive record in the history of the phenomenon of alhifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) in particular and urbanism in general. It was a
rich source for the books of history and al-khttat ( اﻟﺨﻄﻂurban planning).
4-Mal al-masalih ( ﻣﺎل اﻟﻤﺼﺎﻟﺢthe interest money)
This sijill78 ( ﺳﺠﻞrecord) was a private one and devoted for awqaf aj-jami’ al-`amwaiy أوﻗﺎف اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي
(endowments of Umayyad mosque) in Damascus. It was found by prince Noor ad-Dean Zankiy ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ زﻧﻜﻲ
(541-569 H/1146-1173 AD) where he ordered in the year (461 H-1068 AD) to rewrite all kutob waqf ajjawami’ ( ﻛﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮيendowments documents of the mosque). He also ordered to add to them all the alawqaf ( اﻷوﻗﺎفendowments) that their waqifon ( اﻟﻮاﻗﻔﻮنendowers) were unknown and as a consequence their
conditions no longer known.
This sijill ( ﺳﺠﻞrecord), in spite of being private and limited for aj-jami’ al-`amwaiy  اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي, it was of
great importance because it saves and preserves kutob awqaf (endowments documents) of aj-jami’ al`amwaiy  ;اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮيthat was renewed in the year (699 H-1299 AD) by the Mamluk governor of Damascus
as-Sahib Baha` ad-Dean79  اﻟﺼﺎﺣﺐ ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ. He also added the documents of the new awqaf (endowments) to
the sijill ( ﺳﺠﻞrecord).
This sijill ( ﺳﺠﻞrecord) was a rich source for all the works of al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation) that took place in
aj-jami’ al-`amwaiy  ; اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮيand valuable source for a great part of awqaf ( أوﻗﺎفendowments)
Damascus. It was also a magnificent source for books of history and al-khttat ( اﻟﺨﻄﻂurban planning).
5- Diwan al-`ahbas ( دﯾﻮان اﻷﺣﺒﺎسarchive of endowments) in al-Mamluk state
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After the end of the Fatimied state in Egypt and abortion of Noor ad-Dean  ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦregime in Damascus the
documents of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) went back to judges. This case remained during the `Ayobied state
and the beginning of the Mamluk state. Then according to al-Maqriziy80  اﻟﻤﻘﺮﯾﺰيthe Mamulk state reformed
the sijill diwan al-`ahbas ( ﺳﺠﻞ دﯾﻮان اﻷﺣﺒﺎسrecord of the archive of endowment) and divided it into three
parts:
5-1-Diwan `ahbas (archive of endowment) of as-Sultan دﯾﻮان أﺣﺒﺎس اﻟﺴﻠﻄﺎن
This sijill ( ﺳﺠﻞrecord) was devoted for awqaf ( أوﻗﺎفendowments) of as-Sultan. It was headed by hajeb
( ﺣﺎﺟﺐsecretary of) as-Sultan together with nazer or mutwalliy al-waqf (general manager of endowment); and
a group of kutab ﻛﺘﺎب, plural of katib ( ﻛﺎﺗﺐaccountant) and jubat  ﺟﺒﺎة, plural of jabiy ( ﺟﺎﺑﻲcollector).
5-2-Diwan al-awqaf al-hakmiyya ( دﯾﻮان اﻷوﻗﺎف اﻟﺤﻜﻤﯿﺔarchive of al-masjid al-haram  اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮامin Mecca
and al-masjid an-Nabawiy  اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮيin al-Madina al-Monawra )
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This sijill ( ﺳﺠﻞrecord) was devoted for awqaf ( أوﻗﺎفendowments) that belong to al-harmiyn ash-sharifiyn
( اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻔﯿﻦthe two holy mosques) in Mecca and al-Madina, the poors and the captive soldiers. The almutwalliy ( اﻟﻤﺘﻮﻟﻲgeneral manager) of this sijill ( ﺳﺠﻞrecord) was qadiy al-qudat ash-shafi’iya ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎة
( اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔthe judge of judges of the sect of al-`imam ash-Ashafi’iy ) اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. In certain cases the authority
of the al-mutwalliy  اﻟﻤﺘﻮﻟﻲwas extended to include the al- awqaf ( اﻷوﻗﺎفendowments) of Cairo and all
Egypt. A management team consisted of a group of kutab  ﻛﺘﺎب, plural of katib ( ﻛﺎﺗﺐaccountant) and jubat
ﺟﺒﺎة, plural of jabiy (collector) together with shad ( ﺷﺎدadministrative manager), musharif ( ﻣﺸﺮفfinance
manager) and shahid ( ﺷﺎھﺪwitness) or more were working in the this diwan ( دﯾﻮانarchive) or sijill
(ﺳﺠﻞrecord).
The revenue of those awqaf ( أوﻗﺎفendowments) was allocated for ’imarth watarmiem اﻟﻌﻤﺎرة واﻟﺘﺮﻣﯿﻢ
(conservation and preservation); and the daily, weekly, monthly and yearly expenditure of al-harmiyn ashsharifiyn ( اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻔﯿﻦthe two holy mosques) in Mecca and al-Madina.
This diwan ( دﯾﻮانarchive) was a comprehensive sijill ( ﺳﺠﻞrecord) for all the buildings that were waqf اﻟﻮﻗﻒ
(endowment) in Cairo and Egypt for al-harmiyn ash-sharifiyn ( اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻔﯿﻦthe two holy mosques in
Mecca and al-Madina). It was also a record for all the working of conservation and preservation that took
place or executed in that era together with their costs. Fortunately those parts of this record were indicated by
the Egyptian urban historian al-Maqriziy  اﻟﻤﻘﺮﯾﺰيand other urban historians.
5-3-Diwan al-awqaf al-`hliya ( دﯾﻮان اﻷوﻗﺎف اﻷھﻠﯿﺔarchive of humanitarian endowment)
Al-awqaf al-`ahliya  اﻷوﻗﺎف اﻷھﻠﯿﺔmeans al-awqaf al-khayriya ( اﻷوﻗﺎف اﻟﺨﯿﺮﯾﺔhumanitarian endowments). I
highlighted this waqf ( وﻗﻒendowment) earlier and emphasized that it was conducted by al-mutwalliyon
( اﻟﻤﺘﻮﻟﯿﻮنgeneral managers) and recorded in the court of the judge. Yet all al-awqaf al-khayriya اﻷوﻗﺎف اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
(humanitarian endowments) were recorded in this archive in much the same way there was recorded in
Sijillat al-qudat ( ﺳﺠﻼت اﻟﻘﻀﺎةrecords of judges).
Furthermore recent studies 81 on this archive emphasized that all kutob al-waqf ( ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒendowment
documents) were written in a book known as al-mizbatha ( اﻟﻤﻈﺒﻄﺔrecord) and signed by as-shuhod  اﻟﺸﮭﻮد,
plural of shahid ( ﺷﺎھﺪwitness) and al-qadiy ( اﻟﻘﺎﺿﻲjudge); and a brief of kutob al-mizbatha  ﻛﺘﺐ اﻟﻤﻈﺒﻄﺔwere
recorded in another book known as as-sijill82 ( ﺳﺠﻞrecord).
The famous historian, sociologist and qadiy al-qudat ( ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎةthe judge of judges) Ibn Khaldun اﺑﻦ
( ﺧﻠﺪون732-808 H/1332-1406 AD) indicated that there was a profession known as al-’adalla83 (attorney). The
role of this profession was writing contracts84 of trade, documenting and recording them in the records of
judges.
The sad thing is that all those records were lost during the occupation of Egypt by the Ottoman Sultan Salim
( ﺳﻠﯿﻢ922 H- 1516 AD). And what remained was that kept on the hands of al-mutwalliyon ( اﻟﻤﺘﻮﻟﯿﻮنgeneral
managers), judges and what was documented in the books of history and urban planning.
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6-The Ottoman dafter at-tahrier ( دﻓﺘﺮ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮsijill  ﺳﺠﻞor record book)
In the Ottoman Empire the as-sijill ( ﺳﺠﻞrecord) of al-awaqf ( اﻷوﻗﺎفendowments) was more advanced than
all the previous records. Its name was dafter at-tahrier85 ( دﻓﺘﺮ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮrecord book). A main dafter ( دﻓﺘﺮrecord)
was in Constantinople, and secondary difter ( دﻓﺘﺮrecord) was devoted for each city in the Empire. The
procedures of documentation of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) premises were so accurate and sophisticated; and
it is beyond the endeavor of this paper.
The management of the projects of al-awqaf ( اﻷوﻗﺎفendowments) together with Budgeting and expenditures
were under direct supervision of the state. Complete records for the architectural fabric and urban structure
of Arabic and Islamic cities were documented in records. By the year 1826 AD a ministry86 for al-awqaf
(اﻷوﻗﺎفendowments) was found in the Ottoman Empire, all dafter at-tahrier دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ, plural of difter
(دﻓﺘﺮrecord) were kept in the ministry. The records of al-awqaf ( اﻷوﻗﺎفendowments) premises from this year
start to be part of the archives and diplomats of the government; it remained as such until the fall of the
Ottoman Empire (1917-1923 AD). The Arab and the Islamic worlds fall under colonialism and the al-awqaf
( اﻷوﻗﺎفendowments) premises were treated according to the interest of the colonial powers. And after
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liberation from colonialism every Arab state formed a ministry for al-awqaf ( اﻷوﻗﺎفendowments) and has its
own endowments record.
In general and in the course of history many of the records very important and valuable buildings were lost;
and many others were saved, whether their kutob al-awqaf ( ﻛﺘﺐ اﻷوﻗﺎفendowments documents) were
preserved or recorded in dafter at-tharier ( دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮrecord books) that are still preserved and kept in the
archive of the Turkish government; or in the books of history and urban planning which will be the next and
the final subject in this paper.
It is worth mentioning here and before I demonstrated the role of the books of geography, history and urban
planning to indicate that great amount of al-awqaf ( اﻷوﻗﺎفendowments) documents were carved87 on stones
in the facades of many endowments premises in: Jerusalem, Damascus, Aleppo, Cairo and many other cities;
and that help in keeping them as individual records.
7-Geographical, historical and urban planning sources
Those sources are very rich in recording and documenting data about historical buildings, architectural fabric
and urban structure of Arabic and Islamic cities, like Mecca, Jerusalem, Damascus, Cairo and all major cities
in the Arab and Islamic world. I shall elaborate here, as a case in point, on some of the books of al-khttat
( اﻟﺨﻄﻂurban planning).
The oldest book of urban planning that reached us was of al-Azraqiy88 ( اﻷزرﻗﻲdied 250 H- 864 AD), `akhbar
Mecca wama Ja` biha min al-`athar  أﺧﺒﺎر ﻣﻜﺔ وﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر. It is the oldest architectural and urban record,
not just in Islamic Civilization, but perhaps in the World Civilizations. Al-Azraqiy  اﻷزرﻗﻲrecorded every
single architectural element in the architectural fabric of al-ka’ba al-musharfa ( اﻟﻜﻌﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔholy shrine) and
al-masjid al-haram ( اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮامgrand mosque) in Mecca. He described them physically, depicted their
artistic features, documented their history, dates of construction and reconstruction, their patrons, architects,
builders, building material, costs and techniques of conservation.
He also did the same in the urban structure of the city of Mecca. He described its planning scheme that was
planned by the governor of Mecca Qusay Ibn Kilab  ﻗﺼﻲ ﺑﻦ ﻛﻼبin the 5th AD. He divided Mecca into
quarters and determined the form of buildings to be circular in plan and cylindrical in form in order to
distinguish them from the cubical form of the al-ka’ba (holy shrine). Al-Azraqiy  اﻷزرﻗﻲlocated every
building in the architectural fabric of the city and defined their borders. He nominated the roads net works,
the city hall, markets, the mill, the cemetery … and all the urban elements in the city.
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In fact and by all means, in my view, the book of al-Azraqiy  اﻷزرﻗﻲis considered, not just a remarkable
record, but it was the one that initiated the concept or notion of recording process and mark the beginning in
this field.
Other important and more comprehensive book of urban planning was that of al-Maqriziy89 ( اﻟﻤﻘﺮﯾﺰي766845 H/1364- 1441 AD), al-mawa’iz waal’itibar bidhikr al-khttat waal-athar اﻟﻤﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺨﻄﻂ واﻵﺛﺎر.
Al-Maqriziy  اﻟﻤﻘﺮﯾﺰيbook in fact considered as a record for the whole country of Egypt. He recorded all the
urban centers in Egypt and focused on Cairo. He recorded all the urban elements of the city of Cairo, its
khttat ( اﻟﺨﻄﻂneighborhoods), roads net work, open areas, gardens and public parks, and all the architectural
fabric of the city together with the history of the major buildings, like: masajid ( اﻟﻤﺴﺎﺟﺪmosques), jawami’
( اﻟﺠﻮاﻣﻊmosques), baymaristanat ( اﻟﺒﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﺎتhospitals) madaris ( اﻟﻤﺪارسschools), zawaiya ( اﻟﺰواﯾﺎprivate
worship and teaching place), khawanq ( اﻟﺨﻮاﻧﻖelderly homes for men) ribtatat ( اﻟﺮﺑﺎطﺎتelderly homes for
women) … etc. He recorded their history of construction, dates and types of conservation, owners and
donators and the devolution of ownership from one to another,
In general al-Maqriziy  اﻟﻤﻘﺮﯾﺰيused all techniques of documentation that I mentioned earlier. His sources
were al-awqaf (endowments) documents, Sijillat  ﺳﺠﻼتal-qudat (records of judges) and contracts of trade.
The credibility and authenticity of al-Maqriziy  اﻟﻤﻘﺮﯾﺰيdocumentation came from being himself a mouhtasib
(اﻟﻤﺤﺘﺴﺐmayor) of Cairo, he also worked in the diwan al-`insha` ( دﯾﻮان اﻹﻧﺸﺎءarchive of the state); where
diwan al-`ahbas ( دﯾﻮان اﻷﺣﺒﺎسarchive of endowments) was part of it. Yet all documents and contracts were
exposed to him, particularly the Fatimied, `Ayopied and Mamluk endowments documents. It is for those
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reasons that the book of al-Maqriziy  اﻟﻤﻘﺮﯾﺰيwas the most comprehensive and highly authentic record for the
city Cairo.
A third comprehensive and very authentic record for the city of Jerusalem was made by the Palestinian qadiy
(judge) Mujier ad-Dean al-’aiylmiy90 ( اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺠﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻠﯿﻤﻲ900 H- 1494 AD), al`onis `aj-jaliyl fi tariekh alquds waal-khaliyl  اﻷﻧﺲ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺪس واﻟﺨﻠﯿﻞ, he surveyed all the architectural fabric and urban structure of
the city of Jerusalem. The book is very similar to that of al-Maqriziy  اﻟﻤﻘﺮﯾﺰي. His sources were the `Ayopied
and Mamluk endowments documents, his personal association and daily participation in the life of the city.
His book is very comprehensive and very highly authentic record for the Muslim and Christian vocabulary of
the architectural fabric of the city. He described the planning of Jerusalem, indicated its khttat  ﺧﻄﻂand harat
( ﺣﺎراتneighborhoods), located them and defined their borders in its urban structure. He delineated the roads
net work, open areas, walls and doors of the city. He recorded all the vocabulary of the architectural fabric of
the city together with their position and borders in the neighborhoods. Their functions and names of the
donators of the premises of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment), dates of their construction, techniques and dates and
types of their conservation.
In general the book of Mujier `ad-Dean  ﻣﺠﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦis the most reliable record for the architectural fabric and
urban structure of Jerusalem until the end of the 15th AD century.
The last record in this paper is the comprehensive and authentic one that was made by the Damascusian
historian an-N’aimiy91 ( اﻟﻨﻌﯿﻤﻲdied 978 H-1570 AD), ad-daris fi thariek al-madaris  اﻟﺪارس ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪارس.
The value of this record is being devoted to schools buildings in Damascus. He classified it alphabetically
and surveyed 465 schools; the number was including all teaching buildings, like the three schools of
medicine, public schools, the schools in mosques, schools in zawaiya ( اﻟﺰواﯾﺎprivate worship and teaching
place), schools in khawanq ( اﻟﺨﻮاﻧﻖelderly homes for men),schools in ribtatat ( اﻟﺮﺑﺎطﺎتelderly homes for
women), scools in mayatem ( اﻟﻤﯿﺎﺗﻢorphanages) and the like.
He also recorded in the book the premises of awqaf at-tmwheel ( أوﻗﺎف اﻟﺘﻤﻮﯾﻞendowments for finance) that
belonged to each school. Therefore the book was a main record for the educational buildings (schools) and a
secondary one for the premises of waqf at-tmwheel ( وﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞendowment for finance). He delineated their
location, marked and defined their borders in the architectural fabric of Damascus. He authenticated their
endowment documents, emphasized the conditions of endowers and their biographies; the dates of
endowments and the construction of the premises. He described and depicted them physically, spatially and
aesthetically, demonstrated types, techniques and dates of conservation. He highlighted the biographies of
the famous tutors of the schools, the curriculums of education that differ from one school to the other, period
and time of teaching and the hierarchy of the teaching staff.
In general the book was a very authentic record for the schools of Damascus in the 16th century and other
vocabulary of the architectural fabric of Damascus.
Finally architectural records in Islamic Civilization are great in number and more than I have place to
enumerate in this paper. I demonstrated the seven previous records as a case in point, in order to demonstrate
that techniques of architectural records were found and originated in Islamic Civilization. So much so the
phenomenon of al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation).
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Summary and conclusion
In outlining the theory and philosophy of al-hifadh al-m’imariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريconservation and restoration)
in Islamic Civilization; discussions highlighted so many topics. It began by drawing the relation between alhifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation) and the philosophy of history in Islamic civilization. Discussions displayed its
four concepts and emphasized that the concept of at-tawasul at-tharikhiy ( اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲhistorical
continuity) requires, demands and imposes continues and endurance presence of the phenomena of
civilization, particularly architectural phenomenon, that its permanent and endurance presence demands
continues conservation. It emphasized that the general goal of Islamic philosophy of history requires
sustainable hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظmaintenance, conservation, preservation and restoration) for all cultural
phenomena, particularly environmental, cultural and architectural ones. And concluded that al-hifadh
(اﻟﺤﻔﺎظconservation) is a religious requirement and a cultural necessity.
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The discussions that follows demonstrated the structure of kutob al-waqf ( ﻛﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒendowment documents);
and displayed the types of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment); and focus upon al-waqf al-khayriy اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﯿﺮي
(humanitarian endowment), that in its turn comprise two kinds of premises of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) one
for use and the other for finance. Discussions highlighted the conditions of the ash-shari’a (Islamic
legislation) together with the conditions of the al-waqif ( اﻟﻮاﻗﻒendower); and emphasized that both designate
in clear and definite terms the irrevocable, endurance, permanent and perpetual role of the projects of alwaqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment); that in their turn constitute the backbone of al-hifadh al-m’imariy اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎري
(architectural conservation).
The discussions turned to demonstrate the structure of al-hifadh al-maimariy ( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural
conservation). It argued that it is in a case of intervention with the al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) institution and
delineated that both are two faces of the same coin. Furthermore it came to the conclusion that the
phenomenon of al-hifadh al-m’imariy  اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريwas propagated from the al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment)
institution; particularly from the perpetual role of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) institution. Discussions
emphasized that the management team of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) project is the same of al-hifadh اﻟﺤﻔﺎظ
(conservation) project. More to the point discussions demonstrated that the all the theoretical techniques of
al-hifadh ( اﻟﺤﻔﺎظconservation), that indicated, in the course of discussions, in this paper, like the management
team; the duties of the general manager; the technical team and the investments schemes … etc.; were
derived or propagated from the structure of kitab al-waqf ( ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒdiploma or endowment document).
Discussions proceeded to display that at-taqarier al-handasiyya ( اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔthe technical and engineering
reports) were originated in Islamic Civilization by the virtue of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) institution. The
discussions that followed demonstrated seven technical techniques of the al-hifadh al-m’imariy اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎري
(architectural conservation). It emphasized that two of them, namely al-’imara waat-tarmiem اﻟﻌﻤﺎرة
(واﻟﺘﺮﻣﯿﻢconservation and preservation) were derived from kitab al-waqf ( ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒendowment document).
And the rest of them were initiated coined in at-taqarier al-handasiyya ( اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔthe technical and
engineering reports) by the endless, endurance and perpetual rules of al-waqf ( اﻟﻮﻗﻒendowment) institution.
Finally discussions demonstrated seven types of the as-sijillat al-m’imariya ( اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔarchitectural
records) and emphasized that the notion of as-sijill ( اﻟﺴﺠﻞrecord) was originated in Arabic Islamic
Civilization and ascribed its beginning to the al-Jahilliyyha ( اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔpre-Islamic verse) before Islam.
In conclusion discussions in this paper strongly prove that the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy اﻟﺤﻔﺎظ
( اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) was coined and originated in Islamic civilization. It is coinciding and tiein with the concept of historical continuity in the philosophy of Islamic of history.
Finally one hope that the contribution f Islamic Civilization in the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy
( اﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻤﺎريarchitectural conservation) as presented in this paper, would strengthening, enhancing and
widening the world phenomenon of architectural conservation; deployed and implemented together with the
international charters of conservation, particularly with the UNESCO constititution.
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oven
’ala
ﻋﻠﻰ
on
ahkam
أﺣﻜﺎم
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’amartho
ﻋﻤﺎرﺗﮭﺎ
its conservation
al-`a’iyan
اﻷﻋﯿﺎن
Principal
al-`asquf
 اﻷﺳﻘﻒplural of saqf ﺳﻘﻒ
ceiling
al- `aswaq
 اﻷﺳﻮاقplural of suq
ﺳﻮق
market
B
bana`
ﺑﻨﺎء
builder-stonemason
baqa`
ﺑﻘﺎء
keep alive
baymaristanat  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﺎتplural of baymaristan  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنhospital
birr
ﺑﺮ
pious
birruho
ﺑﺮه
its pious
C
D
dafter at-tahrier
(دﻓﺘﺮ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ )ﺳﺠﻞ
or record book
dakhil
داﺧﻞ
within
dawawiyn
دواوﯾﻦ
plural of diwan
دﯾﻮان
archive of state
diwan
دﯾﻮان
archive of state
ad-duroose wa al-’iber
اﻟﺪروس واﻟﻌﺒﺮ
lessons and eruditions
E
F
farash
ﻓﺮاش
servant or clean worker
farashien
ﻓﺮاﺷﯿﻦ
plural of farash
servants or clean workers al-hanabila
furn
ﻓﺮن
oven
G
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H
habis
ﺣﺒﺲ
habis al-`a’iyan
ﺣﺒﺲ اﻷﻋﯿﺎن
wa-habis sahih mar’aiy وﺣﺒﺲ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮﻋﻲ
al-hadeith
اﻟﺤﺪﯾﺚ
hadha
ھﺬا
al-hadim
اﻟﮭﺪم
al-hadim wa`i’adit al-bina` اﻟﮭﺪم وإﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء
hajar
ﺣﺠﺮ
hajeb
ﺣﺎﺟﺐ
al-hakr
اﻟﺤﻜﺮ
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hammam
al-hanabila

ﺣﻤﺎم
اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ

from hanbaliy

al-hammamat
 اﻟﺤﻤﺎﻣﺎتplural of hammam ﺣﻤﺎم
hanoot
ﺣﺎﻧﻮت
al-haris
اﻟﺤﺎرس
harma
ﺣﺮم
wa-harma
وﺣﺮم
hawaneet
 ﺣﻮاﻧﯿﺖplural of hanoot
hithan
ﺣﯿﻄﺎن
hukm
ﺣﻜﻢ
hukmuho
ﺣﻜﻤﮫ
I
اﻹﺑﻘﺎء
conservation
al-`ibaqa`
`i’adit al-bina`
إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء
reconstruction
al-`idhafa
اﻹﺿﺎﻓﺔ
addition
al-`ijaratiyn
اﻹﺟﺎرﺗﯿﻦ
double of `ijara  إﯾﺠﺎرةlease contract
اﻟﻌﻤﺎرة
al-’imara
conservation and preservation
al-istibqa
اﻻﺳﺘﺒﻘﺎء
conservation
al-ist’imal
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
use
J
jawami’
 اﻟﺠﻮاﻣﻊplural of jami’ ﺟﺎﻣﻊ
mosque
jidi’
ﺟﺬع
roof tree beam
K
ﻗﻮام
servant and clean worker
kawam
kawama
 ﻗﻮﻣﺔplural of kawam
servants
Khan
ﺧﺎن
hotel
khaniqa
ﺧﺎﻧﻘﺎة
elderly home for men
khawanq
 ﺧﻮاﻧﻖplural of khaniq
elderly homes for men
al-khayriy
اﻟﺨﯿﺮي
humanitarian
al-khttat
اﻟﺨﻄﻂ
plural of khtta ﺧﻄﺔ
neighborhood
kitab al-waqf
ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ
endowment document
kitab waqf sahih shar’aiy ﻛﺘﺎب وﻗﻒ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮﻋﻲ
a right and legal endowment document
al-khlo
اﻟﺨﻠﻮ
evacuation – the payment of money for
conserving principal of al-waqf
(endowment) in order to get the right of
lease.
kutob
 ﻛﺘﺐplural of kitab ﻛﺘﺎب
book=document
L
la
ﻻ
no
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ﺣﻨﺒﻠﻲ

sequestration
the sequestration of principal
and a right approval sequestration
the tradition of prophet Mohamad
this
demolition
demolition and reconstruction
stonecutter
secretary
preserve in hand - the right of use the principal
of al-waqf (endowment) after conserving it for
good as a leaser and not as an owner
bath
Muslim school of jurpruddence found by alimam Ahmed Ibn Hanbil
bath
shop
custodian
forbade
and forbade
shop
walls
rule
its rule

Historical Kan Periodical

Studies

M
madaris
ma’asur
madhbigha
al-madhabig
mamluk
manfa’a
manf’atho
mar’iy
marmtho
masajid
miharab
m’sura
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m’imar
min
al-muhtasib
mudrres
al-muhtkir

 ﻣﺪارسplural of madrasa ﻣﺪرﺳﺔ
 ﻣﻌﺎﺻﺮplural of ma’sura ﻣﻌﺼﺮة
ﻣﺪاﺑﻐﺔ
 ﻣﺪاﺑﻎplural of madhbigha
ﻣﻤﻠﻮك
ﻣﻨﻔﻌﺔ
ﻣﻨﻔﻌﺘﮭﺎ
ﻣﺮﻋﻲ
ﻣﺮﻣﺘﮭﺎ
 ﻣﺴﺎﺟﺪplural of masjid ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺤﺮاب
ﻣﻌﺼﺮة
ﻣﻌﻤﺎر
ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ
ﻣﺪرس
اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ

murrkhim
ﻣﺮﺧﻢ
mutwalliy
ﻣﺘﻮﻟﻲ
myatem
ﻣﯿﺎﺗﻢ
N
najar
ﻧﺠﺎر
an-nasib
اﻟﻨﺴﯿﺐ
nazir
اﻟﻨﺎظﺮ
O
P
Q
اﻟﻘﺎﺿﻲ
qadiy
al-qal’ wa an-nasib اﻟﻘﻠﻊ واﻟﻨﺼﺐ
qanawatiy
ﻗﻨﻮاﺗﻲ
’qaqier
 ﻋﻘﺎﻗﯿﺮplural of ’qar ﻋﻘﺎر
’qar
ﻋﻘﺎر
al-qayasir  اﻟﻘﯿﺎﺳﺮ أو اﻟﻘﯿﺎﺻﺮplural of qaysariyya ﻗﯿﺴﺮﯾﺔ
qaysariyya ﻗﯿﺴﺮﯾﺔ أو ﻗﯿﺼﺮﯾﺔ
al-qudat
 اﻟﻘﻀﺎةplural of qadiy ﻗﺎﺿﻲ
R
raha
رﺣﻰ
rajul
رﺟﻞ
ar-raq’
اﻟﺮﻗﻊ
ribtatat
اﻟﺮﺑﺎطﺎت
riy’
رﯾﻊ
rasm
رﺳﻢ
rasmuho
رﺳﻤﮭﺎ
S
sabak
ﺳﺒﺎك
wa-sabbla
وﺳﺒﻞ
sahih
ﺻﺤﯿﺢ
as-saiyarfa
 اﻟﺼﯿﺎرﻓﺔplural of saraf ﺻﺮاف
saqf
ﺳﻘﻒ
shad
ﺷﺎد
Sheikh
ﺷﯿﺦ
ash-shari

اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
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school
olive and sesame press
tannery
tanneries
slave
benefit
its benefit
approved
its preservation
mosque
niche
olive and sesame press
architect
from
the mayor
tutor or scholar
preserver-the one who has the right of use
the principal
marble mason
general manager
orphanage
carpenter
refixation
general manager

judge
taking out and refixation
pipe fitter
medicines
medicine
shopping center
shopping center
judges
grain mill
man
restoration
elderly homes for women
revenue
principal
its principal
pipe fitter
uninterrupted
right
money exchangers
ceiling
administrative manager
a person who is specialized in Islamic
legislation
Islamic legislation

Studies

sifat
sijill
Sijillat

ﺻﻔﺔ
ﺳﺠﻞ
ﺳﺠﻼت

plural of sijill

sofiy
ﺻﻮﻓﻲ
as-subbanat
 اﻟﺼﺒﺎﻧﺎتplural of subbana ﺻﺒﺎ
suq
ﺳﻮق
T
tabib
طﺒﯿﺐ
at-tafaker wa at-t`amol اﻟﺘﻔﻜﺮ واﻟﺘﺄﻣﻞ
taghier
ﺗﻐﯿﺮ
taghiyyer
ﺗﻐﯿﯿﺮ
at-tahrier
اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ
tahunna
طﺎﺣﻮﻧﺔ
At-tajdied
اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ
takaya
اﻟﺘﻜﺎﯾﺎ
at-tanaw’ dakhil al-wihda
اﻟﺘﻨﻮع داﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة
at-tasadduq bil-manfa’a اﻟﺘﺼﺪق ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
wa-tasuddaqa
tathiyn
t`azier

وﺗﺼﺪق
ﺗﻄﯿﯿﻦ
ﺗﺄزﯾﺮ
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tharikh
ﺗﺎرﯾﺦ
at-tmwheel
اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
at-taqrier
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
at-tarmiem
اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ
at-tawasul at-tharikhiy اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ
tawahiyn
 طﻮاﺣﯿﻦplural of tahunna
U
أﺻﻮﻟﮫ
usoluho
usthuh
اﺳﻄﺢ
V
W
wadawam
ودوام
wa-la
وﻻ
wala yindaris rasmuho وﻻ ﯾﻨﺪرس رﺳﻤﮭﺎ

wala yinqati’o biruho وﻻ ﯾﻨﻘﻄﻊ ﺑﺮه
waqafa
ََوﻗﻒ
waqf
َوﻗْﻒ
al-waqf adh-dhoriy
اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬري
waqf al-ist’imal
وﻗﻒ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
al-waqf al-khayriy
اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﯿﺮي
al-waqf al-mushtarak اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮك
waqf at-tmwheel
وﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
al-waqfiyya
اﻟﻮﻗﻔﯿﺔ
al-waqfoon
 اﻟﻮاﻗﻔﻮنplural of al-waqif اﻟﻮاﻗﻒ
al-waqif
اﻟﻮاﻗﻒ
watajdidaha
وﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ
wekala
وﻛﺎﻟﺔ
wekalat

 وﻛﺎﻻتplural of wekala

whabho
al-wihda
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طﺎﺣﻮﻧﺔ
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وھﺒﮫ

entity – shape
record
records of judges and civil diwan
archives of state
a follower of mysticism sect
soap factory
market
physician
thinking and speculation
to change
change
the authentication process (liberation)
grain mill
renovation (to make a new)
private and public restaurants
variety within unity
the giving away of the profits for a pious
purpose
giveaway
plaster
framing building in order to resist or
prevent buckling
history
the finance
the report
the conservation
the historical continuity
grain mill
its principals
roofs

and to sustain its role \ and topursue its role
and no
and its principal must not gone in ruins and
remain existing
and its pious must not interrupted and never end
endowed
endowment
the endowment for progeny
endowment of premise for use
humanitarian endowment
the combined endowment\
endowment for finance
endowment diploma or document
endowers - donors
endower - donor
renovating – make it new
trade complex consist of khan-hotel- and
wholesale trade center
trade complex consist of khan-hotel- and
wholesale trade center
gaveaway as a gift
unity

Studies

start - begin
to permit – to allow
its principal
deteriorated - gone in ruins - destructed
interrupted
its rule is irrevocable
sell
possess
exchange – trade in
irrevocable
secure
inherit
to giveaway as a gift
private worship and teaching place

ﯾﺒﺪأ
ﯾﺠﻮز
ﻋﯿﻨﮫ
ﯾﻨﺪرس
ﯾﻨﻘﻄﻊ
ﻻ ﯾﻨﺴﺦ ﺣﻜﻤﮫ
ﯾﺒﺎع
ﯾﻤﻠﻚ
ﯾﻨﺎﻗﻞ
ﯾﻨﺴﺦ
ﯾﺮھﻦ
ﯾﻮرث
ﯾﻮھﺐ
زواﯾﺎ

Y
`yabda
yajoze
’yanho
yindaris
yinqati’o
la yinsakho hukmuho
’yoba
yomalko
yonaqal
yonsakh
yorhano
yowarth
yowhab
Z
zawaiya

ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﺍﳌﻌﻤﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
Theory And Philosophy Of Architectural Conservation
An Preservation In Islamic Civilization
ﻣﻠﺨﺺ:
اﻠﺤﻔـﺎظ اﻠﻣﻌﻣــﺎري ﻤﻔﻬــﻮم ﻤﺳـﺘﺟﺪ ﻓــﻲ اﻠﺤﻀــﺎرة اﻠﻐﺮﺑﻴـﺔ ،ﺑـ ٔـﺪا ﻜﻣﻔﻬــﻮم ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻓــﻲ ﻤﻴﺜــﺎق ٔاﺛﻴﻨـﺎ ﺴــﻨﺔ 1931م ،وﺗﺒﻟــﻮر ﻜﻈـﺎﻫﺮة ﻋﻟﻣﻴــﺔ ﻧﻈﺮﻳــﺔ وﻓﻟﺳــﻔﻴﺔ
ﺑﻌﺪ اﻠﺤﺮﺑﻴﻦ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴﺘﻴﻦ ٔاﻻوﻠﻰ واﻠﺜﺎﻧﻴﺔٔ ،واﻜـﺘﺳﺐ ﺸ ً
ـﻛﻼ ﻤﺆﺴﺳـﻴﺎ ﻓـﻲ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻠﺳـﺘﻴﻨﻴﺎت ﻤـﻦ اﻠﻗـﺮن اﻠﻣﺎﺿـﻲ .ﻠﻛﻨـﻪ ﻤﻔﻬـﻮم ﻋﻗﻼﻧـﻲ ﻘـﺪﻳﻢ ٔواﺻـﻴﻞ ﻓـﻲ اﻠﺤﻀـﺎرة
اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ،وﻠــﺪ ﻓــﻲ رﺣــﻢ ﺸــﺮﻳﻌﺘﻬﺎ وارﺗــﺒﻂ ﺑﻔﻟﺳــﻔﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻬــﺎ ،وﺗﺤﺪﻳـ ًـﺪا ﺑﻣﻔﻬــﻮم اﻠﺘﻮاﺻــﻞ اﻠﺘــﺎرﻳﺨﻲ .ﻋﻣــﻞ ﻋﻟــﻰ إﺑﻗــﺎء ﻤﻔــﺮدات اﻠﻨﺳــﻴﺟﻴﻦ اﻠﻣﻌﻣــﺎري
واﻠﻌﻣﺮاﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻠﻣــﺪن اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻋﻟــﻰ ﺣﺎﻠﻬــﺎ ﻤــﻦ اﻠﺼــﻼح ،ﻜــﻢ ﻋﻣــﻞ ﻋﻟــﻰ ﺗﻔﻌﻴــﻞ اﻠﺘﻨﻣﻴــﺔ اﻠﺷــﺎﻤﻟﺔ .وﻠﻣــﺎ ﻜﺎﻧــﺖ اﻧﺟﺎزاﺗﻨــﺎ اﻠﻌﻟﻣﻴــﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓﻴــﺔ اﻠﻌﺮﺑﻴــﺔ
اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻤﻐﻴﺒـﺔ ووﻋﻴﻨـﺎ ﻤﺳــﺘﻟﺐ ،وﻤﺮﺠﻌﻴﺘﻨـﺎ اﻠﻌﻟﻣﻴـﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓﻴـﺔ ﻏﺮﺑﻴــﺔ وﻠﻴﺳـﺖ ﻋﺮﺑﻴـﺔ ﺗﺒﻨﻴﻨــﺎ اﻠﻣﻨﺟـﺰات اﻠﻌﻟﻣﻴـﺔ واﻠﻔﻛﺮﻳـﺔ واﻠﺜﻗﺎﻓﻴــﺔ اﻠﻐﺮﺑﻴـﺔ ،وﻤﻨﻬـﺎ اﻠﺤﻔــﺎظ
اﻠﻣﻌﻣﺎري ﺑﻣﻔﺎﻫﻴﻣﻪ اﻠﻐﺮﺑﻴﺔٔ ،واﻫﻣﻟﻨﺎ اﻧﺟﺎزاﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻠﻣﺟﺎل.
ﺗﻬـﺪف ﻫـﺬﻩ اﻠﺪراﺴـﺔ إﻠـﻰ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻇـﺎﻫﺮة اﻠﺤﻔـﺎظ اﻠﻣﻌﻣـﺎري ﻓـﻲ اﻠﺤﻀـﺎرة اﻠﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ وﺑﻴـﺎن ٔاﺴﺳـﻬﺎ وﻋﻨﺎﺻـﺮﻫﺎ وﺗﻗﺎﻧﺎﺗﻬـﺎ وﻜﺷـﻒ ﻤـﺪى ﻤﻌﺎﺻ ـﺮﺗﻬﺎ
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وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻠﺜﻗﺎﻓﺔ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴﺔ ،ﻜﻣﺎ ﺗﻬﺪف إﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﺗﻛﺎﻤﻞ ﻤﻨﻈﻮﻤﺔ اﻠﺤﻔﺎظ اﻠﻣﻌﻣـﺎري ﻓـﻲ اﻠﺤﻀـﺎرة اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻤـﻊ اﻠﺘﻨﻣﻴـﺔ اﻠﺷـﺎﻤﻟﺔ واﻠﺪاﺋﻣـﺔ .وﻠﺘﺤﻗﻴـﻖ ذﻠـﻚ
ﺴــﺘﻌﺮض اﻠﺪراﺴــﺔ ﻠﻔﻟﺳــﻔﺔ وﺗﻗﺎﻧــﺎت اﻠﺤﻔــﺎظ اﻠﻨﻈﺮﻳــﺔ واﻠﻌﻣﻟﻴــﺔ ،وﻠ ــﺪور اﻠﺤﻔــﺎظ ﻓــﻲ ﻋﻣﻟﻴــﺔ اﻠﺘﻨﻣﻴــﺔ ،ﻜﻣــﺎ وردت ﻓــﻲ ﻜـﺘــﺐ اﻠﻔﻗــﻪ واﻠﺳﻴﺎﺴــﺔ اﻠﻣﺪﻧﻴــﺔ وﻜـﺘــﺐ
ٔ
اﻠﺘــﺎرﻳﺦ واﻠﺨﻄــﻂ وﺴــﺟﻼت اﻠ ــﺪواوﻳﻦ وﻜـﺘــﺐ ووﺛــﺎﺋﻖ اﻠﻮﻘــﻒ .وﺴــﺘﺒﻴﻦ اﻠﺪراﺴــﺔ ارﺗﺒﺎﻃــﻪ ﺑﻔﻟﺳــﻔﺔ اﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻹﺴــﻼﻤﻲ وﺗﺤﺪﻳـ ًـﺪا ﺑﺎﺣــﺪ ﻋﻨﺎﺻــﺮﻫﺎ وﻫــﻮ اﻠﺘﻮاﺻ ــﻞ
اﻠﺘــﺎرﻳﺨﻲٔ ،اي ﺑﺪﻳﻣﻮﻤــﺔ اﻠﺤﻀــﺎرة وﻇﻮاﻫﺮﻫ ــﺎ اﻠﺜﻗﺎﻓﻴــﺔ ،وﻤﻨﻬــﺎ اﻠﻌﻣــﺎرة اﻠﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻣــﺪ دﻳﻣﻮﻤﺘﻬــﺎ وﺗﻮاﺻــﻟﻬﺎ ﻋﻟــﻰ اﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻟــﻰ اﻠﻨﺳــﻴﺟﻴﻦ اﻠﻣﻌﻣــﺎري واﻠﻌﻣﺮاﻧــﻲ.
ً
وﺗﺨﻟﺺ إﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻈﻣﺔ اﻠﻴﻮﻧﺳﻛﻮ ﺠﻨﺒﺎ إﻠﻰ ﺠﻨﺐ ﻤﻊ :ﻤﻴﺜﺎق اﻠﻴﻮﻧﺳﻛﻮ  UNESCO Constitutionواﻠﻣﻮاﺛﻴﻖ اﻠﺪوﻠﻴﺔ ٔاﻻﺧﺮى.
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Introduction
Undoubted, the founding of Greek citystates in ancient Egypt was irreplaceable;
the Polis was the most characteristic
expression of the Hellenic way of life.1
It is a commonplace that the Ptolemaic
government of Hellenistic Egypt was
unusual, perhaps unique, among the
successors in not founding Greek cities
kingdoms, with a single exception. As a
result, Egypt had only three Greek cities
until the foundation of Antinoopolis2 by
Emperor Hadrian (AD 117-138) Naukratis3,
the archaic foundation; Alexandria4, the
greatest of the cities founded by Alexander
the Great; and Ptolemais5 in Upper Egypt or
Ptolemais Hermiou that was founded by
Ptolemy I Soter(323 -283 BC).6If Alexandria
perpetuated the name and cult of the great
Alexander
(332-323BC),
Ptolemais
perpetuated the name and cult of the
founder of the Ptolemaic dynasty; Ptolemy I
Soter.7
Nomination
In ancient Egyptian PA si n ptwlmis (i.e.
Posi Ptolemais). In Greek ptolemais (i.e.
Ptolemais). Modern name El- Minshah8
Location
Ptolemais occupied the site of an
Egyptian village Psoi (modern Minshah)
400 miles up the Nile, in the nome called
after the ancient Egyptian city of Thinis
(modern Girgeh).
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Plan
Information concerning the planning of
Ptolemais is shadowy, but it could have
been assumed that the city assimilated the
plan of Alexandria based on chess-board
plan.
Foundation
Literary sources9 indicate that the
ancient city should date to at least the third
century B.C., it did not give any information
about the foundation of the city except a
decree from Ptolemais Hermiou gives
interesting insight:
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Resolved by the boule and demos…
Theos Soter [founded] a Greek city in
[the Thebaid]… making its name
Ptolemais
[from
himself,
and
becoming its patron.] to it the king
sent [… settlers from…] and from
Argos [and from …and Lacedaimo]n
and from The[saly?] and from … the
[council and people] decreed [to…].
The inscription itself is a Hadrianic copy of
an early Ptolemaic decree. 10
Description
The city was framed in by the barren
hills of the Nile Valley and the Egyptian sky,
here a Greek city arose, with its public
buildings and temples and theatre, no doubt
exhibiting the regular architectural forms
associated with Greek culture, with a
citizen-body Greek in blood, and the
institutions of a Greek city-state.11
Ptolemais is described by Strabo as a
large city with a constitution on the Greek
model:
Epeita ptolemais=h polij, megistp
twn en qhbadi kai ouk elattwn
Memqewj, exousa
kai
susthma
politiikon ev tw ellhnikw tropw.

The Purposes of founding Ptolemais
1. One of the most important factors to
establish a Greek city in Upper Egypt was
the unprecedented threat to Ptolemaic
throne in the Thebaid must have given an
ominous warning to the ruling Ptolemaic
authorities to be on full alert and take the
utmost precautions against Thebes; the
stronghold of the Egyptian nationalism. This
activated and enhanced the role of
Ptolemais, as the counter-stronghold
entrusted mainly with the defense of the
Hellenistic and Ptolemaic interests in the
south of Egypt. Ptolemais played, in the
regard, the role of repository which
provided the garrisons all over Thebaid
with their necessary troops of trained
officers and soldiers.14
2. Thebaid stretches of the Nile valley
from Aswan to roughly Abydos. The entire
region was administrated through the new
regional capital of Ptolemais.15 It is clear
that, whatever the evolution of institutional
control was in the early Ptolemaic Period,
the Ptolemaic plan for the control of the
Thebaid involved the control of the ancient
institutions by newly established officials
based in Ptolemais.16
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Then follows Ptolemais, the largest city in the
Thebais, not inferior to Memphis, with a form
of government after the Grecian mode.12
With much exaggeration, it can assume
that the city was only the size of Thebes, it
was a very large city indeed.13

The ruins of the ancient city
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A Ptolemaic inscription
from Bir 'Iayyan
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An excellent example of the regional
treatment of the Thebaid comes from a
recently published inscription from Bir
Iayyan17; a water station supplying the
water to passerby situated along the
eastern desert road built by Ptolemy II
Phailadelphus (283- 246 BC), which
connected the gold mines at Barramiya in
the eastern desert, about ninety-seven km
east of Edfu, to the Nile. The roughly-cut
inscription, which served as a milepost
marker, reads:
Apo potaou ewej toutou stadioi
tetrakosioi
echkonta
eij.
Basileuontoj
ptolemaiou
tou
ptolemaiou ewthroj etouj kh, mhnoj
epeif esthsen rodwn Lhsimaxou
ptolemaieuj toparxwn tonj treij
From the river to this point, four hundred
sixty-one stadioi18. In the reign of Ptolemy son
of Ptolemy Soter, year 28, month of Epeiph,
Rhodon son of Lysimachos, form Ptolemais,
toparch of three set up (this stone).19
The title of Rhodon, “toparch of the
three” refers to an area in his charge, and
may refer to the southern nomes of the
Thebaid. The former may be more likely, in
which case this inscription, then, may
provide additional evidence that the
Thebaid was administrated regionally from
Ptolemais.20
3. Also, Ptolemais, not far upstream from
Akhmim, may have been sited to take
advantage of developing cultivation in an
agriculturally rich area that historically
supported many settlements. All of the
important Ptolemaic officials who were in
charge of the finances and monitoring of local
institutions were based there, as were the
eponymous priests of Ptolemy I Soter (323283 BC) after their introduction by Ptolemy IV
Philopator (221-205 BC). 21
Political view of the city
Of the autonomy of the city there is no
manner of doubt. If there is some doubt
whether Alexandria possessed a council
(boulē) and assembly, there is none in
regard to Ptolemais. It was more possible
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for the kings to allow a measure of selfgovernment to a people removed at that
distance from the ordinary residence of the
court. We have still, inscribed on stone,
“Decrees psephismata” passed in the
assembly of the people of Ptolemais,
couched in the regular forms of Greek
political tradition:
"It seemed good to the boulē and to
the dēmos: Hermas son of Doreon, of
the deme Megisteus22, was the
proposer: Whereas the prytaneis who
were colleagues with Dionysius the
son of Musaeus in the 8th year, etc."23

Ptolemais also had building specifically
associated with its city status, with popular
assemblies (both demos and ekklesia). As it
had a town council (boule) it probably had a
council chamber (bouleuterion) and a town
hall (prytaneion) for the presiding officers
(prytaneis) of the boule. It also had courts of
justice (dikasteria).24
The evidence for internal autonomy is thus
complete. The king communicates with the
city through the medium of the ambassadors,
thus preserving the fiction of external
autonomy.25
Formally Ptolemais was a free Greek citystate in alliance with King Ptolemy, to which
the king sent ambassadors, whom the city
received with public honors. It dealt directly
with the court and was not subject to the
strategos of the Thinite nome or the
epistrategos of the Thebaid, though he might
often reside in Ptolemais. No doubt, in reality
Ptolemais was completely under the king's
control.26 There is no evidence that Ptolemais
minted its own coinage.27
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Demographic view of the city
The names of citizens of Ptolemais are
Greek names. No doubt they too, like the
Alexandrines and the people of Naucratis,
avoided intermarriage with Egyptians. Psoi
will, no doubt, have formed a native quarter at
Ptolemais, just as Rakotis did at Alexandria,
with a native population excluded from the
citizen-body.28
The citizen-body at Ptolemais, too, was
divided into tribes and demes29, it seem
probable that the deme-names at Alexandria
and Ptolemais were so arranged -presumably
by the court- that the same deme-name should
never occur in both cities. This, however, did
not apply to the tribe-names. There was a tribe
"Ptolemais" at Ptolemais, as well as at
Alexandria. But the deme-names of Ptolemais,
although different from those of Alexandria,
were of the same kind. One of the demes
belonging to the tribe Ptolemais gave the
deme-name Berenikeus. To the same tribe,
presumably, belonged the other demes called
after members of the royal family
Cleopatoreios, Philotereios. "Megisteus" is
possibly taken from an epithet attached to
Ptolemy I in the cult offered him, as Megistos
Theos Soter "Greatest God Savior".30
It is worth notice that one interest of Greek
culture, the dramatic, was a living one in this
far-away Greek community. As early as the
reign of Ptolemy II we find Ptolemais the
place where a guild of actors ("artists attached
to Dionysos") has its headquarters, under the
patronage of the Brother-and Sister Gods. 31
The Cults
Ptolemais had its own cult32, or system of
cults, addressed to the persons of the royal
house. The earliest document in regard to this
matter belongs to the reign of Ptolemy IV33,
Philopator (221-205 BC), and shows an annual
"Priest of Ptolemy Soter and of the Fatherloving Gods" (i.e. the reigning king and
queen). Documents in the Thebaid are dated
both by the priesthood of Alexander and the
Ptolemaic kings and queens at Alexandria, and
by this priesthood at Ptolemais.34Plaumann
supposed that this eponymous priesthood at
Ptolemais was a new institution of Ptolemy
Philopator's, but that there was, quite distinct
from it, a city-cult of Ptolemy I, as "Theos
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Soter" or as "Megistos Theos Soter", and that
this city-cult went back as far as the lifetime of
Ptolemy I (323-283 BC). The evidence upon
which he built for this distinct city-cult is
exceedingly slight, but it seems certain that
Ptolemais must have had from the beginning
some cult of its founder. If Rhodes, in the
lifetime of Ptolemy I, instituted a cult of him
as a Saviour God, his own city of Ptolemais
can hardly have been behind.35
Remnant of ancient Ptolemais
The site has never been extensively
excavated or surveyed. Nowadays, the remains
of Ptolemais are covered completely by a
modern village, but even on the modern
rubbish dump remains of the ancient city can
be found, like pillar fragments. The site of ElManshah, is owned by Supreme Council of
Antiquities “SCA”, it contains also the Temple
of Neos Dionysu.36
Regarding finds from Ptolemais; black
granite stele has been found in the site of ElManshah37. It dates back to the reign of Trajan
(AD 98 – 117). It bears the dedication of the
temple which was raised by the city of
Ptolemais to the god Aesculapius38 and the
goddess Hygieia39, and it has preserved the
paean which was composed for the occasion
by a local poet.40
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Conclusion
It could be stated that;
 Ptolemais was considered a second
political center in Egypt -founded by
Ptolemy I Soter- after Alexandria,
according to Strabo; it was the largest city
in Upper Egypt, and an outpost of
Hellenism during the Ptolemaic Period.
 Information concerning Ptolemais is quite
limited and brief especially regarding the
date of foundation the city, and its plan.
On other hand, information relating to the
political status of the city and its religion
is evidenced by inscriptions.
 The site has never been exposed to a
complete
archaeological
excavation
before. The ruins of the city are buried
under the modern village.

Footnotes:
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Ancient name given to several cities to honor
members of the dynasty of the Ptolemies, the
one referred here is Ptolemais Hermiou in
Upper Egypt, the others are: Ptolemais Theron
located at African coast of the Red Sea,
established by Ptolemy II Philadelphus,
Ptolemais
in Cyrenaica (modern Libya),
probably named after Ptolemy III Euergetes,
Ptolemais or Ptolemaida in Greece, named after
Ptolemy I Soter, Ptolemais in Acre (modern
Israel), probably by named after Ptolemy Soter,
Ptolemais Euergetis or Arsinoe in Fayoum taking
place Crocodilopolis nome, renamed by
Ptolemy III Euergetes, and Ptolemais Hormou
(modern El-Lahun, Fayoum). See Strabo, The
Geography of Strabo, book no. 14, 16, and 17.
1 H.I. Bell, ‘A Hadrianic Foundation in Egypt’,
Journal of Roman Studies, JRS, 30, Part 2 (1940),
133
2 It was a city founded at an older Egyptian village
by the Roman emperor Hadrian to
commemorate his deified young beloved,
Antinous. It was founded about AD I30; it is
located on the east bank of the Nile, 38 km
south of modern al-Minyā. See Bell, (1940),
133-134.
3 This is the only Greek colony in Egypt, founded
under the 26th Dynasty, it was located at the
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Nile River delta, on the western branch of the
river, present Kom Gi'eif, About 80km southeast of Alexandria. See C.C. Edgar, Naukratis,
The Journal of Hellenic Studies, JHS, 25, (1905),
106.
4 It is well known that Alexander the Great was
the founder of Alexandria in about 331 BC.
5 On Ptolemais, see G. Plaumann, Ptolemais in
Oberägypten (Leipzig, 1910), still the only study
of the town. The site has never been
extensively excavated or surveyed.
6 R.S. Bagnall, “Cults and Names of Ptolemais in
Upper Egypt” in: W. Clarysee, A. Schoors, H.
Willems (eds.) Egyptian Religion the Last
Thousand Years, II: Studies Dedicated to the
Memory of Jan Quaegebeur , (Leuven, 1998),
1093.
7 E.R. Bevan, The House of Ptolemy, (London,
1927), 105
8 K. Mueller, Settlements of the Ptolemies: city
foundations and new settlement in the
Hellenistic world, (Peeters- Leuven, 2006), 22.
9 Either inscriptions or historians’ testimonies like
Strabo.
10 Mueller (2006), 166, G.M. Cohen, The
Hellenistic Settlements in Syria, the Red Sea
Basin, and North Africa, (California, 2006), 350.
11 Bevan (1927), 105; M. Rostovtzeff, Social and
Economic History of the Hellenistic World, I,
(Oxford, 1998), 156-157.
12 Strabo, The Geography of Strabo with an
English translation by Horace Leonard Jones, 3,
(Cambridge, 1982-1995), 46.
13 Manning (2003), 37.
14 M. Abd-el-Ghani, “The Role of Ptolemais
Outside its Frontiers”, Atti del XXII Congresso
Internaziionale di Papyrologia, I, (Frienze,
2001), 130; J.P. Mahaffy, A History of Egypt, IV
(Harvard, 1919), 172
15 Manning (2003), 65.
16 Manning (2003), 97.
17 Stele of pink sandstone, 73 cm high and 53.3
cm wide. The stone is a kind of milestone, a
distance marker from the Nile set up by the
toparch Rhodon son of Lysimachos. See R. S.
Bagnall, J. G. Manning, S. E. Sidebotham, R.E.
Zitterkopf, A Ptolemaic inscription from Bir
'Iayyan, Chronique D'Egypte LXXI, (Brussels
,1996), 320-321.
18 Greek unit of length, the stade, was equal to
600 Greek feet long, it means here the most
common Ptolemaic stade of about 212 m. See:
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A Ptolemaic inscription from Bir 'Iayyan, 322.
19 Manning (2003), 66.
20 Manning (2003), 67.
21 Manning (2003), 36.
22 Megisteus; suburb in Ptolemais named after

Megistos Theos Soter, title of Ptolemy I Soter,
see Bevan (1925), 106.
23 W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones
Selectae: Supplementum Sylloges Inscriptionum
Graecarum, (Toronto, 1903), 74-75, no. 48; M.
M. Austin, The Hellenistic World from
Alexander to the Roman Conquest: A Selection
of Ancient Source in Translation, (Cambridge,
1981), 293; Bevan (1925), 105; 291 ،(1994) ﺣﺳﻦ
24 Mckenzie (2003), 152, Alan K. Bowman and
Dominic Rathbone, Cities and Administration in
Roman Egypt, The Journal of Roman Studies,
JRS, 82 (1992), 108-109.
25 A.H.M. Jones, The Cities of the Eastern Roman
Provinces, (oxford, 1973), 307.
26 Bevan (1925), 106;

 ﺑﻴﻦ اﻠﻣﺪ واﻠﺟﺰر ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻠﻣﻟﻮك اﻠﺜﻼﺛﺔ: ﺗﺎرﻳﺦ ﻤﺼﺮ اﻠﺒﻄﻟﻣﻴﺔ،زﻜﻲ ﻋﻟﻲ
.25 ،(2000 ، )اﻠﻗﺎﻫﺮة،ٔاﻻوﻠﻴﻦ واﻠﺟﺰر ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻜﻟﻴﻮﺑﺎﺗﺮة اﻠﺳﺎﺑﻌﺔ
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27 Cohen (2006), 351;292 ،(1994) ﺣﺳﻦ
28 Bevan (1925), 105
29 Deme is a simple subdivision of land in the
countryside seems to have existed in the 6th
century BC and earlier, a deme functioned to
some degree as a polis in miniature. See J.V.
Fine, The Ancient Greeks: A Critical History,
(Greece, 1983), 233.
30 Bevan (1925), 105; 291 ،(1994 ) ﺣﺳﻦ
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31 Bevan (1925), 108.
32 About the cult of Ptolemais we know little
information; the main body of evidence has
been the group of Ptolemaic inscriptions found
in El- Manshah reproduced in W. Dittenberger,
Orientis Graeci Inscriptiones Selectae (1903)
nos. 47-52 and 103, mentioned are cult of
Dionysus and Zeus, a sanctuary of Isis, and an
altar to Harbaktis and Hierax i.e. Horus of
Bakhtis (Edfu) and the falcon god Hierax (Bjk),
Bagnall (1998), 1094-1095.
33 Limestone votive tablet dates back to 180/179
BC, preserved in Brooklyn museum no. 16.632,
see Dittenberger (1903), 179 no. 103; K.
Herbert, Greek and Latin Inscriptions in the
Brooklyn Museum, (New York,1972): 22-24, no.
8, Pl. 7.
34 Bevan (1925), 107; K. Dieter Kessler, Ptolemais
Hermiu, LÄ, IV, (Wiesbaden, 1982), 1183
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35 Plaumann (1910), 35; 293 ،(1994) ﺣﺳﻦ

 ٔاﻃﻟﺲ اﻠﻣﻮاﻘﻊ ٔاﻻﺛﺮﻳﺔ ﺑﻣﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻤﺮﻜﺰ اﻠﺘﻮﺛﻴﻖ اﻠﺤﻀﺎري واﻠﻄﺒﻴﻌﻲ36
2005 ، اﻠﻗﺎﻫﺮة،ﺴﻮﻫﺎج
37 The stele is preserved in the Egyptian
Museum in Cairo CG 384.
38 The god of medicine and healing in ancient
Greek religion.
39 The goddess of health, cleanliness and
sanitation.
40 G. Maspero, Guide to the Cairo Museum,
(Cairo, 1906), 319

: اﻟﻤﺨﻠﺺ
ٔ
ﺗﻌﺪ ﺑﻄﻮﻠﻴﻣﻴﺲ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﻏﺮﻳﻗﻴﺔ اﻠﺜﺎﻠﺜﺔ اﻠﺘﻲ اﻧﺷﺌﺖ ﻓﻲ ﻤﺼﺮ
 وﻘﺪ ﺸﻴﺪت ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮﺑﻲ اﻠﻨﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﻜﺎﻧﺖ،ﻋﻗﺐ اﻠﻔﺘﺢ اﻠﻣﻗﺪوﻧﻲ
 ﺛﻢ ٔاﻃﻟﻖ اﻠﻣﺼﺮﻳﻮن،"Psoi ﺗﺪﻋﻰ "ﺑﺳﻮي،ﺗﻮﺠﺪ ﻘﺒﻟﻬﺎ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﻤﺼﺮﻳﺔ
ٔ
 ٔاي ﺑﺳﻲ اﻠﺘﻲ ٔاﻧﺷﺎﻫﺎ،ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻠﺒﻄﺎﻠﻣﺔ ﺑﺳﻲ ﺑﻄﻮﻠﻴﻣﻴﺲ
وﻫﻲ ﺗﻗﻊ ﺠﻨﻮﺑﻲ ﺴﻮﻫﺎج-  وﺗﺷﻐﻞ اﻠﻴﻮم ﺑﻟﺪة اﻠﻣﻨﺷﻴﺔ،ﺑﻄﻟﻣﻴﻮس
ً - ﺑﺤﻮاﻠﻲ ﻋﺷﺮة ﻜﻴﻟﻮ ﻤﺘﺮات
ﺠﺎﻧﺒﺎ ﻤﻦ ﻤﻮﻘﻊ ﺑﻄﻮﻠﻴﻣﻴﺲ اﻠﺘﻲ اﺧﺘﻔﺖ
ٔ
ٔ
ً ﻤﻌﺎﻠﻣﻬﺎ
ً  وﻤﻦ اﻠﻣﺤﺘﻣﻞ.ﺗﻣﺎﻤﺎ
ﺠﺪا ان ﻤﻬﻨﺪﺴﻲ ﺑﻄﻟﻣﻴﻮس اﻻول اﺗﺨﺬوا
ً
،ﻧﻣﻮذﺠﺎ ﻳﺤﺘﺬون ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺷﻴﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ اﻠﺟﺪﻳﺪة
ﻤﻦ اﻹﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ
اﻠﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻤﻦ ٔان ﻳﻛﻮن ﺑﻄﻟﻣﻴﻮس ﻘﺪ ٔارادﻫﺎ ٔان ﺗﻛﻮن إﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ ﻤﻨﻄﻗﺔ
 ﻜﺎﻧﺖ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺘﻣﺘﻊ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻤﻈﺎﻫﺮ ﻧﻈﻢ اﻠﻣﺪن اﻹﻏﺮﻳﻗﻴﺔ اﻠﺤﺮة.ﻃﻴﺒﺔ
، ﺗﺘﻣﺘﻊ ﺑﺎﺴﺘﻗﻼل ذاﺗﻲ،ﻓﺎﻠﻣﺪﻳﻨﺔ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺴﺘﻮرﻫﺎ
 وﻤﺟﻟﺲ ٓاﺧﺮ ﻳﻀﻢ ٔاﻻﺣﺮار ﺑﻬﺎ وﻳﺳﻣﻲBoule وﺗﻮﻓﺮ ﻠﻬﺎ ﻤﺟﻟﺲ ﺑﻮﻠﻲ
 وﺑﻮاﺴﻄﺘﻬﻣﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﺗﻟﻚ اﻠﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺪﻳﺮ ﺸﺌﻮﻧﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻤﻄﻟﻗﺔDemos
 وﻘﺪ ٔاﻧﺷﺌﺖ ﻓﻲ.وﻳﺘﺨﺎﻃﺐ ﻤﻌﻬﺎ اﻠﻣﻟﻚ ﺑﻮاﺴﻄﺔ ﺴﻔﺮاﺋﻪ وﻤﻨﺪوﺑﻴﻪ
ٔ ٔ
 ﻠﻬﺎ ﻜﻬﻨﺔ ﺗﺆرخ،ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻄﻮﻠﻴﻣﻴﺲ ﻋﺒﺎدة ﻤﺤﻟﻴﺔ ﻻﻓﺮاد اﺴﺮة اﻠﺒﻄﺎﻠﻣﺔ
ٔ
 وﻠﺬﻠﻚ ﺑﻴﻨﻣﺎ ﻜﺎﻧﺖ اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻜﻞ ٔاﻧﺤﺎء ﻤﺼﺮ.اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﺴﻣﺎﺋﻬﻢ
ٔ
 اﻠﺘﻲ ﻜﺎن ﻤﻗﺮﻫﺎ ﻓﻲ،ٔاﻻﺧﺮى ﺗﺆرخ ﺑﺎﺴﻣﺎء ﻜﻬﻨﺔ اﻠﻌﺒﺎدة اﻹﻏﺮﻳﻗﻴﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ
ً  ﻜﺎﻧﺖ وﺛﺎﺋﻖ ﺑﻄﻮﻠﻴﻣﻴﺲ وﻜﻞ ﻤﻨﻄﻗﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻜ،اﻹﺴﻛﻨﺪرﻳﺔ
ـﺜﻴﺮا ﻤﺎ ﺗﺆرخ
ً ٔا
.  اﻠﺘﻲ ﻜﺎن ﻤﻗﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻄﻮﻠﻴﻣﻴﺲ،ﻳﻀﺎ ﺑﻛﻬﻨﺔ اﻠﻌﺒﺎدة اﻠﻣﺤﻟﻴﺔ

ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻦ

ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺨﺘﺒﺌﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎن ﻓﺎن ﺟﻮخ
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ً
اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﻴﻮم اﻠﺒﻴﺌﺔ اﻠﻌﺎﻠﻣﻲ ﺑﺤﺜﺖ ﺑﻴﻦ ٔاروﻘـﺔ
اﻠﻣﺘ ـ ــﺎﺣﻒ وﺠ ـ ــﺪران اﻠﻣﻌ ـ ــﺎرض ﻋ ـ ــﻦ ﻠﻮﺣ ـ ــﺔ
ﻤﻨﺎﺴ ــﺒﺔ ﻠﻼﺣﺘﻔ ــﺎل ﺑﻬ ــﺬا اﻠﻴ ــﻮم ،وﻤ ــﻦ ﺑـ ــﻴﻦ
ﻠﻮﺣ ــﺎت ﻋﺪﻳــﺪة ﻋﺒــﺮت ﻋــﻦ ﺠﻣ ــﺎل اﻠﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ
ﺠـ ــﺬﺑﺘﻨﻲ ﺗﻟ ـ ــﻚ اﻠﻟﻮﺣ ـ ــﺔ ﻤـ ــﻦ ﺑﻌﻴـ ــﺪ ،دﻋﻮﻧ ـ ــﺎ
ﻧ ــﺬﻫﺐ ﻓـ ــﻲ رﺣﻟـ ــﺔ إﻠ ــﻰ ﻤﺘﺤـ ــﻒ ﻜﺮوﻠـ ــﺮ ﻤـ ــﻮﻠﺮ
ﺑﻣﺪﻳﻨﺔ ٔاوﺗﺮﻳﻟﻮ اﻠﻬﻮﻠﻨﺪﻳﺔ ،ﻠﻨﺷﺎﻫﺪ ً
ﻤﻌﺎ إﺑﺪاع
اﻠﻔﻨ ــﺎن اﻠﻬﻮﻠﻨــﺪي ﻓــﺎن ﺠـ ـﻮخ ،Van Gogh
واﻠﺘ ـ ــﻲ رﺴ ـ ــﻣﻬﺎ ﻋ ـ ــﺎم  ١٨٨٧ﻓ ـ ــﻲ ﺑ ـ ــﺎرﻳﺲ،
ٔواﻋﻄﺎﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻠﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮوج اﻠﺨﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاء
"."Patch of grass
ﻋـ ــﺎش ﻓـ ــﺎن ﺠـ ـ ـﻮخ ﻤﻬﺮﺠـ ــﺎن اﻠﻄﺒﻴﻌـ ــﺔ ﺣﻮﻠ ـ ــﻪ
ﺑﻗﺪرﺗ ــﻪ ﻋﻟ ــﻰ رؤﻳ ــﺔ ﻤ ــﺎ ﻳ ــﺪور ﺧﻟ ــﻒ ﺴ ــﻄﺢ
ٔاﻻﺸ ــﻴﺎء ،ﻓﺼـ ـ ـﻮر ﻠﻨـ ــﺎ ﻜﻴـ ــﻒ ﺗﺘ ـ ـﺮاﻘﺺ ﺸـ ــﺟﺮة
اﻠﺳـﺮو ﻤـﻊ اﻠــﺮﻳﺢ ﻓـﻲ ﺣﺮﻜـﺘﻬــﺎ ،وﻜﻴـﻒ ﺗﺘﻔﺎﻋ ـﻞ
اﻠﺷــﻣﺲ ﻤــﻊ ﺣﻗــﻮل اﻠﻗﻣــﺢ وﺗﺷــﻛﻟﻬﺎ ،وﻜﻴ ــﻒ
ﺗﺮﺻﻊ اﻠﻨﺟﻮم ﻠﻴﺎﻠﻴﻨﺎ .ﺣﺘﻰ ٔاﺻﺒﺤﺖ اﻠﻄﺒﻴﻌـﺔ
ﺑﻣﺨﺘﻟــﻒ ﻤﻈﺎﻫﺮﻫــﺎ ﻘــﺎدرة ﻋﻟــﻰ اﻠﺘﻌﺒﻴــﺮ ﻋ ــﻦ
ٔاﻏ ــﻮار ﻧﻔ ــﺲ ﻫ ــﺬا اﻠﻔﻨ ــﺎن ،ﻓﺘﻮﺠ ــﺖ ٔاﻻزﻫ ــﺎر
ﻤﻌﻈـ ــﻢ ﻠﻮﺣﺎﺗ ـ ــﻪ ،ﺑـ ــﻞ ﺻ ـ ــﺎرت ﻫ ـ ــﻲ ﻤﻟﻬﻣﺘ ـ ــﻪ
ٔاﻻوﻠﻰ.
ٔ
وﺑﻌﺪ ﻋﺎﻤﻴﻦ ﻤﻦ اﻠﻴﺎس اﻠﺷـﺪﻳﺪ ٔاﻃﻟـﻖ اﻠﻔﻨـﺎن
ﻓـﺎن ﺠ ـﻮخ اﻠﻨـﺎر ﻋﻟـﻰ ﻧﻔﺳـﻪ ﻋـﺎم  ،١٨٩٠وﻠــﻢ
ﻳﻛ ـ ــﻦ ﻳﻌ ـ ــﺮف ٔاﺑ ـ ـ ًـﺪا ﻤ ـ ــﺎذا ﺑﻌـ ــﺪ ﺗﻟ ـ ــﻚ اﻠﺤﻴ ـ ــﺎة
ٔ
اﻠﻗﺼـﻴﺮة اﻠﻣﺎﺴــﺎوﻳﺔ اﻠﺘــﻲ ﻠــﻢ ﻳﻌــﺮف ﻓﻴﻬــﺎ ٔاﺣــﺪ
ٔاي ﺸﻲء ﻋﻦ ﻓﻨـﻪ ،ﻓﻐﻄـﻲ ﺗﺎﺑﻮﺗـﻪ ﺑﺰﻫ ـﻮر ﻋﺒـﺎد
اﻠﺷ ــﻣﺲ اﻠﺘـ ــﻲ ﻜ ــﺎن ﻳﻌﺷـ ــﻗﻬﺎ ،ووﺿ ــﻊ ﻋﻟﻴـ ــﻪ
ﻓﺮﺸـ ــﺎﺗﻪ وﺣﺎﻤـ ــﻞ اﻠﻟﻮﺣـ ــﺎت وﻜﺮﺴـ ــﻴﻪ ،ﻠﻴﺮﻘـ ــﺪ
ـﻮﻻ ﺠـ ً
ﺑﻴــﻨﻬﻢ ﻓﻨﺎﻧـ ًـﺎ ﻤﺟﻬـ ً
ـﺎﻫﻼ ﺑﻣــﺎ ﺴــﻮف ﺗﺤﻗﻗــﻪ
ﻠﻮﺣﺎﺗ ــﻪ ﻤ ــﻦ ﺸ ــﻬﺮة وﻧﺟ ــﺎح ،وﺑﻗﻴ ــﺖ ٔاﻋﻣﺎﻠ ــﻪ
ﻠﺘـ ــﺰﻳﻦ ﻤﻌﻈـ ــﻢ اﻠﻣﺘ ـ ــﺎﺣﻒ اﻠﻌﺎﻠﻣﻴـ ــﺔ وﺑﻴﻌ ـ ــﺖ
ﺑﻣﻼﻳﻴﻦ اﻠﺟﻨﻴﻬﺎت.
وﻧﻌ ــﻮد ﻠﻟﻮﺣــﺔ اﻠﻣــﺮوج ""Patch of grass
اﻠﺘــﻲ ﻋﺒ ــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ اﻠﻔﻨ ــﺎن ﻋ ــﻦ ﺠﻣ ــﺎل اﻠﻣﺳ ــﺎﺣﺔ
اﻠﺨﻀـﺮاء ،واﻠﺘــﻲ ﺗﺤﻣــﻞ ٔاﺴ ـﺮا َرا ٔاﺛــﺎرت ﺠــﺪل
اﻠﻌﻟﻣـﺎء ،ﺣﻴــﺚ ﻋــﺮف ﻤﺆرﺧــﻮ اﻠﻔــﻦ ﻤﻨــﺬ ﻓﺘــﺮة
ﻃﻮﻳﻟــﺔ ٔاﻧـ ـﻪ ﻜــﺎن ﻳﺮﺴ ــﻢ ﻠﻮﺣــﺔ ﻓ ــﻮق ٔاﻻﺧ ــﺮى.
وﻳﺘﻮﻘﻊ ﺑﻌﺾ اﻠﺨﺒﺮاء ٔان ﺗﻛﻮن ﻫﻨﺎك ﻠﻮﺣﺎت
ﻤﺨﻔﻴــﺔ وراء ﺛﻟ ــﺚ ﻠﻮﺣــﺎت ﻓــﺎن ﺠـ ـﻮخ ﺗﻗﺮﻳﺒ ـ ًـﺎ.
وﻓــﻲ ﻤﺪﻳﻨ ــﺔ ﻫ ــﺎﻤﺒﻮرج ٔاﻻﻠﻣﺎﻧﻴ ــﺔ ﺗﻣﻛــﻦ ﻓﺮﻳ ــﻖ
ٔاﺑﺤ ــﺎث ﻤ ــﻦ اﻜ ـﺘﺷ ــﺎف ﻠﻮﺣ ــﺔ ﻤﺨﺘﺒﺌ ــﺔ ﺧﻟ ــﻒ
اﻠﻣﺮوج اﻠﺨﻀﺮاء.

وﻘ ـ ــﺪ ﻜﺷ ـ ــﻔﺖ ٔاﺑﺤ ـ ــﺎث ﺴ ـ ــﺎﺑﻗﺔ ﻋ ـ ــﻦ ﻤﺤ ـ ــﻴﻂ
وﺠـﻪ اﻤـ ٔﺮاة ﻳﺨﺘﺒــﺊ ﺧﻟـﻒ ﺗﻟــﻚ اﻠﻟﻮﺣــﺔ ،ﻠﻛــﻦ
اﻠﻛﺷــﻒ ﻋ ـﻦ ﺠﻣــﺎل ﻫــﺬﻩ اﻠﻟﻮﺣــﺔ وﺗﻔﺎﺻ ــﻴﻟﻬﺎ
ﺗﻄﻟــﺐ اﻠﻣﺰﻳــﺪ ﻤــﻦ اﻠﺒﺤــﺚ .واﺣﺘــﺎج اﻠﻌﻟﻣ ــﺎء
إﻠـ ــﻰ ﺗﻌ ـ ــﺮﻳﺾ ﺴـ ــﻄﺢ اﻠﻟﻮﺣـ ــﺔ ﻠﺷ ـ ــﻌﺎع رﻓﻴ ـ ــﻊ
وﻤﻛـﺜ ـ ــﻒ ﻤـ ـ ـﻦ ٔاﺸ ـ ــﻌﺔ إﻜ ـ ــﺲ ﻠﻣ ـ ــﺪة ﻳ ـ ـ ـﻮﻤﻴﻦ
ﻤﺘﺼﻟﻴﻦ .وﻠﻛﻦ ُﺗﺮى ﻠﻣﺎذا ﻜﺎن ﻳﺮﺴـﻢ ﻠﻮﺣﺎﺗـﻪ
ﻓــﻮق ﺑﻌﻀــﻬﺎ اﻠــﺒﻌﺾ؟ وﻤــﺎ ﺴــﺮ ﺗﻟــﻚ اﻠﻟﻮﺣ ــﺔ
اﻠﻣﺨﺒﺌ ـ ــﺔ ﺗﺤ ـ ــﺖ اﻠﻣ ـ ــﺮوج اﻠﺨﻀـ ـ ـﺮاء؟ وﻠﻣ ـ ــﻦ
ﻜﺎﻧﺖ؟ ٔواﻳﻦ وﻤﺘـﻰ ﺻ ـﻮرت؟ ٔاﺴـﺮار ﻜـﺜﻴـﺮة ﻠـﻢ
ﺗﻛ ـﺘﺷ ــﻒ ﺑﻌ ــﺪ ،ﺧﻟﻔﻬ ــﺎ ﻠﻨ ــﺎ ﻓﻨ ــﺎن ﺑ ــﺎع ﻠﻮﺣ ــﺔ
واﺣ ــﺪة ﻃﻴﻟ ــﺔ ﺣﻴﺎﺗ ــﻪ  -ﻠﻮﺣ ــﺔ »ﻜﺮﻤ ــﺔ اﻠﻌﻨ ــﺐ
ٔاﻻﺣﻣﺮ«  -واﻠﻴﻮم ﺑﻌﺪ ٔاﻜـﺜﺮ ﻤﻦ ﻤﺎﺋﺔ وﻋﺷـﺮﻳﻦ
ﻋﺎﻤ ًـﺎ ،ﻳﻣﻨﺤﻨــﺎ ذﻠـﻚ اﻹﻠﻬــﺎم ﺑﻌﻈﻣـﺔ اﻠﻄﺒﻴﻌــﺔ
وﺴﺤﺮﻫﺎ؟!
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