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أهداف املجلة
تطمح اجملةل اإىل حتقيق مجةل من ا ألهداف ميكن اجاملها يف نرش ادلراسات والبحوث
ا ألصيةل املبتكرة يف ختصصات العلوم الاجامتعية والإنسانية ،وتشجيع ا ألساتذة عىل الاخنراط يف
حركية البحث العلمي وإانتاجه ،وهو ما يدمع مسرية اجلامعة ودورها ،ويدمع تواصل الباحثني
وتوثيق الروابط بيهنم من أأجل تطوير البحث العلمي.
شروط النشر
حترص اجملةل عىل نرش الاحباث املرسةل الهيا واليت تس تويف يف الشلك واملضمون
الرشوط العلمية الآتية:
 أأصاةل املادة املقدمة للنرش وعدم صدورها يف أأي منشور سابق ،و أأل تكون مس تةل من رساةلجامعية.
 تقدمي نص البحث مطبوعا يف نسختني وعىل قرص وعن طريق الربيد الإلكرتوين. إارفاق البحث مبلخص ابللغة العربية ل يتجاوز نصف صفحة. التقيد مبهنجية البحث وإارفاق البحث ابلبيبليوغرافيا وقامئة املراجع مرتبة. الهوامش تكون يف أآخر البحث. ابلنس بة للجداول والاشاكل(خاصة الكبرية واملعقدة) ترسل يف صيغة صورة دقيقة مضن امللحقاتابلضافة اإىل شلكها الاصيل داخل املنت يك ميكن التحمك فهيا
 للمجةل حق رفض نرش البحث أأو طلب تعديهل بناء عىل تقرير احملمكني. ل ترد ا ألحباث اإىل أأحصاهبا سواء نرشت أأم مل تنرش. ا ألحباث تعرب عن أآراء أأحصاهبا ،ول تعرب ابلرضورة عن ر أأي اجملةل. أأل يزيد عدد صفحات البحث عن  15صفحة ول يقل عن  10صفحات.بخصوص التحكيم
 ختضع لك البحوث اإىل التحكمي الرسي من قبل حممكني خمتصني. تعرض ادلراسات والبحوث عىل حممكني اثنني عىل ا ألقل لتقدمي اخلربة حولها وتعترب هذه التقاريرأأساس القبول أأو التأأجيل أأو الرفض ألي حبث أأو دراسة مع العمل أأن اجملةل ميكهنا أأن تطلب
اإدخال التعديالت اليت تراها مناس بة بناء عىل تقارير احملمكني.
 -مينح للباحث نسختان من اجملةل اليت ينرش فهيا حبثه.

رئيس التحرير
د .عيىس بن قيب
IV
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كلمة عميد الكلية
يأأيت العدد احلادي عرش ( )11من جمةل العلوم الاجامتعية والإنسانية تتوجه
مواضيع خمتلفة يف ادلراسات الإنسانية والاجامتعية ،مت انتقاؤها بعناية من بني مك
كبري من املواضيع املمتازة املرسةل اإىل هيئة التحرير ،وحرصا منا عىل تلبية أأكرب
عدد من الطلبات يف جمال النرش فقد ر أأت هيئة التحرير أأن تصدر هذا العدد
كسابقه يف جز أأين اعتقادا مهنا بأأن البحث العلمي الناحج ويف ش ىت اجملالت هو
مؤرش تقدم ا ألمم وتطورها ،ول ميكن بأأي حال من ا ألحوال قطف مثرة طيبة اإل
ابلعمل اجليد ،ومن هذا املنطق اكنت هيئة التحرير جد حريصة عىل اإخضاع مجيع
البحوث املقدمة للتحكمي العلمي ابنتقاء أأساتذة أأكفاء ذوي خربات علمية ومهنجية.
ويف هذا الصدد ننوه ابللتفاتة الطيبة من طرف الوزارة الوصية بتبنهيا قاعدة
بياانت وطنية للمجالت العلمية احملمكة مسيت ابلبوابة اجلزائرية للمجالت العلمية؛
ويه معل اإلكرتوين جيعل ا ألمر أأكرث سالسة وتنظامي ،ومن هذا املنرب ندعو
السادة الباحثني اإىل دمع هذه البوابة ونرشها عىل نطاق واسع من أأجل الانتقال
اإىل العمل هبا مس تقبال بصفة حرصية.
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أ .مسيحة عامري جامعة عنابة
امللخص:
تعترب الحياء غري اخملططة بيئات مواتية لنشأة املشالكت الاجامتعية اليت تعاين مهنا املدن
اجلزائرية ،وهذا نتيجة لزايدة المنو ادلميوجرايف و الزنوح الريفي ،حيث تعرب هذه املشالكت عن وجود
رشحية من الساكن يعيشون يف ظروف سكنية خطرية ،تمتزي ابلفقر والبطاةل و السلوكيات الإجرامية
املتنوعة.
ومن هنا جاءت هذه ادلراسة اليت س نحاول من خاللها ،اإلقاء الضوء عىل هذه الحياء غري
اخملططة ومدى ارتباطها بظاهرة اجلرمية والاحنراف .
اللكامت املفتاحية:
الحياء غري اخملططة – اجلرمية  -الإحنراف
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متهيد
تعد الزايدة املطردة يف جحم الساكن ،و انتقاهل من املناطق الريفية اإىل املناطق احلرضية و التغريات
الاجامتعية و الاقتصادية أحد الاجتاهات املالزمة للمنو الساكين يف العقود الخرية ،ويف هذا الاجتاه
تمكن مسببات العديد من املشالكت اليت تواجه املدن و املراكز احلرضية يف ادلول املتقدمة أو
املتخلفة عىل سواء  ،و تعترب مشلكة الإساكن من أمه املشالكت اليت تعانهيا املدن  ،و اليت متثل
يف جوهرها مشلكة اجامتعية يف املقام الول  ،مفشلكة الإساكن مشلكة أساس ية لهنا تؤثر مبارشة
يف حياة الفراد و الرس و العالقات الاجامتعية بني الفراد  .فاملاكن اذلي يسكنه الفرد يعد أمرا
حيواي يف تكوين خشصيته و عامال مؤثرا عىل حصته النفس ية و اجلسدية و الاجامتعية )1(.وهبذا
وس نقوم مبعاجلة هذا املوضوع من خالل العنارص التالية:
 -1الإشاكلية
تعد ظاهرة الحياء غري اخملططة من أمه املشالكت و املصاحبة للمنو و التطور احلرضي .اإذ اهمت
الكثري من الباحثني بدراس هتا كظاهرة مرتبطة ابلوضاع الاجامتعية و الس ياس ية و الاقتصادية
للمجمتع .ويه قد تكون دليال عىل تناقضات البناء الاجامتعي و اختالل خطط التمنية يف اجملمتع .اإن
تعطيل الوظائف الطبيعية للمدن و توسع نطاق الحياء غري اخملططة ،يعترب من خملفات المنو احلرضي
الرسيع وغري اخملطط هل ،وعدم قدرة الهيئات الرمسية عىل هتيئة اجلو املناسب للك فرد من السكن
و اخلدمات العامة .و ذكل بسبب التعداد املزتايد للساكن.
اإل أن هذه الظاهرة مل تكن وليدة حركة التصنيع اليت تبنهتا اجلزائر ،بل أهنا ظهرت يف عهد
الاس تعامر الفرنيس و اس مترت بعده اإىل يومنا هذا .ومنذ ثالثة عقود تقريبا ،عاشت املدن اجلزائرية
مرحةل تغري اجامتعي و اقتصادي و ثقايف ،مل تعرفها منذ نشأهتا ،حيث هيئت مجموعة من ادلوافع
لمنوها بصورة غري خمططة و بطريقة فوضوية و متسارعة ،ممتثةل يف العوامل الس ياس ية و الاقتصادية
و الاجامتعية .فتعطلت بذكل  ،والوظائف الطبيعية للمدن و حتولت احلياة فهيا اإىل مجةل من
الزمات و الاختناقات و الاختاللت الهيلكية يف اكفة امليادين ( )2وبوجه خاص أزمة الإساكن
ما أدى اإىل انتشار الحياء غري اخملططة بشلك رسيع يف معظم املدن اجلزائرية .وقد أحىص مجمع
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املهندسون املعامريون اجلزائريون أكرث من  500ألف بيت قصديري عىل مس توى الرتاب الوطين
عىل مساحة قدرها  17ألف هكتار(.)3
اإن مدن بن هميدي ،اذلرعان و الطارف يه بني أكرب احلوارض يف ولية الطارف ،لقرهبا من
ولية عنابة ،حبيث احتلت املرتبة الرابعة من بني مدن اجلزائر .ومبا أن لك من ولية الطارف و
عنابة متنح لقاطنهيا وكذا للوافدين اإلهيا ،اإماكنيات للعمل و حتسني املس توى املعييش  ،اإهنا
تس تقطب عددا هائال من املهاجرين من الريف اإىل املدينة .و كذا املنتقلني بني هاتني الوليتني حبثا
عن العمل و احلياة الطيبة .ومت تسجيل س نة  2006حوايل  8.444مسكنا هشا ،لريتفع بعدها
العدد اإىل  13.396س نة  2008يتوزع عرب  340موقعا أي يح يف مجيع بدلايت الولية .و أكرث
تكل البدلايت ترضرا يه بدلايت اجلهة الغربية دلوائر البس باس ،بن هميدي ،اذلرعان وهذا للس باب
اليت مت ذكرها يف السابق (.)4
اإذ جند عددها قد تراجع خالل مخس س نوات بنس بة قليةل جدا .اإذ أصبح عدد املساكن الهشة يقدر
بـ  12.453سكنا ،س نة . 2013
اإن هذا العدد الهائل من املساكن اليت تقطهنا مجموعة من الفراد ،يعيشون يف الحياء غري
اخملططة  ،يعانون حسب ما تؤكده ادلراسات من العديد من املشالكت الاجامتعية وعىل رأسها
اجلرمية و الاحنراف و اليت تعرب بوضوح عن حاةل من التفكك الاجامتعي اذلي زميزي هذه الحياء.
ففي كتاب " املدينة و مشألك الإساكن" اعترب تشارلز أبرامز أن حياة العزةل ،والتعرض للمرض،
و الاخفاق يف اإقامة روابط عائلية اجامتعية  ،يه نتاجئ مرتتبة عن حياة ل ماكن فهيا للتنفس (.)5
ذكل ،أن الحياء غري اخملططة تعاين من خمتلف املشالكت الاجامتعية و الصحية ،من بيهنا ارتفاع
نس بة اجلرمية بني ش باهنا و اعامتد الرس عىل املساعدات احلكومية و اذلين بلغ عددمه يف ولية
الطارف س نة  2013زهاء  20.860فردا ،متنح هلم املساعدات من البدلايت.
وقد أوحضت هذه ادلراسات يف الولايت املتحدة المريكية ،بأن الكواخ متصةل بدرجة كبرية
ابلحنراف و اجلرمية .اإذ بينت دراسة لك من ترارش س نة  1927و شو ماكي [،1930 ،1929
 ]1942 ،1931ظاهرة متركز جنوح الحداث يف املناطق العشوائية (غري اخملططة) (.)6
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كام أن هناك بعض ادلراسات اليت أجريت يف البدلان النامية ،أثبتت أن الحياء غري اخملططة
تعاين من الكثري من املشالكت الاجامتعية و اجلرمية و الفقر ،ادلعارة  ،البطاةل و جنوح الحداث،
مثل  :سان خوان ،لامي ،مانيال و بومباي.
حسب الإحصائيات الرمسية للمجلس القضايئ ،يتأكد انتشار اجلرمية بولية الطارف .اإذ
وصلت اىل حوايل  7.179جرمية س نة  ،2011من بيهنا :القتل مع س بق ا إلرصار و الرتصد (18
حاةل) ،والرضب و اجلرح العمدي ( )3.758و الرسقة ( ،)2.593بيامن جند  8.733جرمية س نة
 ،2012من بيهنا القتل مع س بق ا إلرصار و الرتصد ( 157جرمية) ،الرضب و اجلرح العمدي
( )3.657جرمية و الرسقة (( )3.683تقرير اجمللس القضايئ بعنابة).
وهبذا ،فاإن لك هذه ادلراسات أفادت بمتركز الإجرام يف املناطق غري اخملططة .ومن خالل هذه
الإحصائيات فاإننا نذهب ل إالجابة عىل مدى مسامهة خصائص الحياء غري اخملططة يف ظهور اجلرمية.
وهذا ما س نحاول توضيحه ،من خالل طرح التساؤل التايل :
ما يه عالقة الحياء غري اخملططة بنشوء اجلرمية يف املدينة اجلزائرية ؟
واذلي تتفرع عنه الاس ئةل التالية :
 ما مدى تأثري اخلصائص الفزييقية و الاجامتعية للحي غري اخملطط يف تعمل بعض أمناط اجلرمية ؟ ما يه أمناط اجلرمية املنترشة ابحلي غري اخملطط ؟ -2مفاهمي ادلراسة
اإن املفاهمي املتداوةل لها امتداداهتا أو يه تنسحب عىل مجةل من الظواهر وادلللت العامة .ومن
هنا يعتقد بول لزارسفيدل ( )Paul Lazarsfieldأن ادلللت ميكن اس تنتاهجا حتليليا من املفهوم
العام اذلي يشملها أو جتريبيا من بنية ارتباطاهتا فامي بيهنا .ويف لك الحوال يتوافق املفهوم عامة مع
مجةل من الظواهر املتشابكة وليس مع ظاهرة بس يطة ،خاضعة للمالحظة املبارشة حفسب .وذلكل،
فقد ارتأينا تبين مجموعة من املفاهمي اليت تتعلق ابإشاكلية الحياء غري اخملططة وعالقهتا ابجلرمية يف
املدنية اجلزائرية .وابلنظر اإىل طبيعة البحث ونطاق ادلراسة ،فقد اقترصان بتسليط الضوء عىل
مفهومني رئيس يني اثنني  ،هام :الحياء غري اخملططة واجلرمية...
 .1.2مفهوم الحياء غري اخملططة
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احلي يف اللغة العربية املعارصة يعين جممتعا سكنيا حمدودا يف املدينة .وللكمة "يح" عدة مدلولت يف
اللغة العربية .فهيي تنطوي عىل ادلوام و البقاء واحليوية و الفاعلية ،كام تدل عىل اليشء احلايل
املس تعمل.
أما عبارة التخطيط فهيي مش تقة من الفعل "خط" أي وضع شواخص أو أش ياء أخرى للبناء و رمس
احلدود .كام تعين وضع خطة علمية لتس يري أمر ما(.)7
ويرتبط الإساكن العشوايئ مبدن العامل املتخلف يف العادة وإان اكن ل يقترص عىل ذكل العامل وحده.
ومن اخلصائص العامة لهذه املساكن ،أهنا تشغل الرض بشلك غري قانوين (وضع اليد) ،و تمتركز
يف املناطق ذات القمية الاقتصادية املتدنية  ،وبناء مساكن بأيدي ساكنهيا أنفسهم  ،و التكدس
ونقص املرافق العامة و اخلدمات الاجامتعية  ،واحتواهئا عىل أرس ذات دخول متواضعة (.)8
يعترب المنو ادلميغرايف (احلرضي )املزتايد و الزنوح الريفي املس متر و الرغبة يف احلصول عىل حياة أفضل
،من خالل العمل يف املؤسسات الصناعية ،من املؤرشات ادلاةل عىل منو الحياء غري اخملططة
ابملدن ،و اليت تنترش يف معظم دول العامل لترتمج ادلليل القاطع و الرمز الواحض عىل تفامق أزمة
السكن .وختتلف هذه الظاهرة  ،من حيث أس باب وجودها و أمناط مبانهيا ونوعية احلياة هبا ،من
مدينة اإىل أخرى.
ويرى ريتشارد ستيفن ( )Richard Stevenأن الحياء غري القانونية و غري الرمسية ،يه
مناطق ينجز فهيا الساكن بناايهتم و جمهوداهتم اذلاتية ،دون الاعامتد عىل خمطط  ،أو الخذ بعنارص
تنظمي احلي احلرضي و الالزتام بقياسات و مواصفات اخملطط .و الاعرتاف ابملفاهمي اخلاصة ابحلدود
اليت تتعلق ابلطرق ،املدارس ،نظم ترصيف املياه .و اإذا وجدت هذه اخلدمات ،فاإهنا تكون قليةل
يف هذا النوع من الحياء (.)9ويعتقد الس يد حنفي عوض أن الحياء املتخلفة يه تكل الماكن
الإقامية من املدينة ،تعرب عن واقع اجامتعي ،اقتصادي و فزييقي متدين ،ابلنس بة للبناء الاجامتعي
للمدينة .وتقمي فهيا مجموعة من الناس عىل مساحة أرضية ،غالبا ما تكون بوضع اليد ،غري مالمئة
للسكىن الإنسانية .وترمز هذه املناطق عادة اإىل غياب العدل الاجامتعي و عدم املساواة وعدم
املسؤولية امجلعية .كام تدل عىل عدم التاكفؤ الاجامتعي بني املواطنني (.)10
ويشري مصطلح "احلي القصديري" حسب عبد امحليد دلميي اإىل "منطقة سكنية فقرية متخلفة
 ،يقمي فهيا ألف الساكن يف ش به عزةل ويف مساكن غري حصية وغري لئقة .وهو يعكس بشلك واحض
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ظاهرة تفامق أزمة السكن .كام يرى أن البناء الفوضوي منطقة سكنية بنيت يف النس يج احلرضي
،بطريقة غري قانونية فوق أرايض ادلوةل .وأن مجيع قطع الرايض اليت بيعت اإىل اخلواص يف عهد
الاس تعامر الفرنيس و اليت بيعت بعده ،تعترب غري مرشوعة و فوضوية ،لهنا مل تدخل يف اخملطط
الرئييس للمدينة ،ويه غري موجودة يف واثئق البدلية أو الولية .ويضيف الباحث ذاته ،أن اس تعامل
مفهوم البناء الفوضوي و مفهوم الحياء القصديرية ،قابل للتبادل ،مبعىن أخر من املمكن اس تخدام
املفهوم الول يف ماكن الثاين .غري أن املالحظة املمتعنة تبني لنا أنه يقدم نفس اخلصائص الاجامتعية،
الثقافية والفزييقية ،خاصة مع بداية النشأة (.)11
وميكن أن نطلق عىل الحياء غري اخملططة يف اجلزائر عدة مصطلحات ،مهنا :التوسع العمراين
غري املنظم ،البناء الرسي ،البناء غري القانوين ،السكن الانتقايل ،عشش الصفيح ،البناء الفوضوي
و الحياء القصديرية ...اخل (.)12
وهذان املفهومان الخريان –البناء الفوضوي و الحياء القصديرية – هام املقصودان يف هذه
ادلراسة .مفن خالل ما س بق من تعريفات للحياء غري اخملططة ،ميكن القول بأن هذه الحياء يه
مناطق ينجز فهيا الساكن بناايهتم مبجهوداهتم اذلاتية ،دون الاعامتد عىل خمطط ،أو الخذ بعنارص
تنظمي احلي احلرضي ،و الالزتام بقياسات وموصفات اخملطط ،و الاعرتاف ابملفاهمي اخلاصة ابحلدود
اليت تتعلق بطرق ،نظم ترصيف املياه .وإان وجدت هذه اخلدمات ،فاإهنا قليةل يف هذا النوع من
الحياء (.)13
 .2.2مفهوم اجلرمية  :ابتت اجلرمية مسة من سامت املدن اجلزائرية .وهبذا املعىن فهيي ظاهرة اجامتعية
ل خيلو مهنا أي جممتع ،وليس لها حدود جغرافية .وهبذا ،يصعب تقدمي تعريف واحض للجرمية ،لن
ذكل يرتبط بطبيعة اجملمتع ومعايريه و قميه الاجامتعية من هجة وابخللفية الفكرية والإيديولوجية
للباحث ،من هجة أخرى.
وعليه فاجلرمية يه فعل نس يب ،غري قابل للتعريف بصورة مطلقة .ويه لك سلوك أو فعل
يتعارض مع القمي الاجامتعية و املصاحل الفردية و امجلاعية و يتناقض مع احلاجات الساس ية و املصاحل
الرئيس ية للمجمتع.
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ويف الإطار نفسه ،يعرفها لك من هريبرت و مسيث بأهنا" :شلك من أشاكل السلوك الاحنرايف ،
هيدف اإىل اإفساد النظام الاجامتعي القامئ" ،أما جارو فالو ،فريى " :بأهنا فعل غري اجامتعي  ،أو
لك فعل ترى الاجتاهات أو الراء السائدة يف اجملمتع أنه ضار ،و لك فعل يتعارض مع الفاكر و
املبادئ السائدة يف اجملمتع ،أو لك فعل يتضمن اعتداء عىل حق أو خمالفة لواجب  ،أو لك فعل
يتعارض مع الخالق .كام عرفها محمد اإبراهمي زيد بأهنا  " :لك فعل خمالف للحاجات الساس ية و
املصاحل الرئيس ية جملمتع معني ،أو ميثل خطرا عىل اجملمتع  ،أو جيعل من املس تحيل حتقيق التعايش
والتعاون بني الفراد اذلين يكونونه" (.)14
وهناك مجموعة من المناط الإجرامية اليت حتصل يف النس يج احلرضي (املدن).اإن أمناط اجلرامئ
احلرضية كثرية ومتعددة  ،ومتغرية عىل ادلوام ويصعب حرصها بصورة عامة .لكن ،نس تطيع القول
بأن لك المناط الإجرامية املسجةل يف بياانت الإحصاء اجلنايئ موجودة يف النس يج احلرضي .وعليه،
ميكننا الرتكزي عىل المناط الإجرامية احلرضية التالية (اليت جندها أكرث انتشارا يف املدن اجلزائرية
وخاصة بني ساكن الحياء غري خمططة) :
اخملدرات ،ويه تشري اإىل تعاطي اخملدرات أو الاجتار هبا .وجند من خالل الرقام املسجةل دلىاملصاحل المنية عىل غرار قضااي اخملدرات اليت جسلت فهيا اجلزائر ،خالل الربع س نوات الخرية
( )2014/2011عدد  14.160قضية تتعلق ابخملدرات .وقد مت خاللها توقيف  22.547وجحز
 2.971.74.4لكغ من الكيف املعاجل ،بيهنم  22.263رجال و 284امرأة .وتأيت فئة البطالني حسب
الإحصائيات ،يف مقدمة املتورطني يف قضااي الهتريب ،بنس بة  .% 42ومنه بلغت نس بة الشخاص
ذوي املس توى التعلميي املتوسط  .% 61وقد احتلت اجلزائر يف املرتبة الثانية عامليا ،خبصوص
مكية اخملدرات احملجوزة (.)15
الرسقة  ،وخباصة مهنا رسقة احملالت التجارية ،محالت الرسقة املنظمة اليت يقوم هبا صغار السن،أو الش باب اجلاحن أو العصاابت الش بابية اجلاحنة.
كام ميكن الإشارة اإىل مجموعة أخرى من اجلرامئ اليت تنترش يف الحياء غري اخملططة ،نشري اإلهيا بشلك
خمترص ويه:
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 السطو عىل البيوت و املساكن- ،ختريب املمتلاكت الفردية و امجلاعية ،العنف امجلاعي و اذلييتبع عادة التجمعات الاحتجاجية أو التجمعات الش بابية واملناوشات بني الش باب و الحداث و
املناوشات بني الش باب و رجال المن... ،اخل.
 -3مهنجية ادلراسة :
مقنا بتحديد مهنج معني وتطبيق عدة وسائل و تقنيات للوصول اإىل مبتغى ادلراسة ،حبيث متت
الاس تعانة ابملهنج التارخيي .وذلكل بغرض تتبع تطور ومنو املدينة اجلزائري و نشأة الحياء غري
اخملططة .ابلإضافة اإىل اعامتدان عىل املهنج الوصفي و اذلي اس تخدمناه يف وصف تطور املدن
ووظائفها ومنط احلياة فهيا .وكذكل ،التعرف عىل خصائص الحياء غري اخملططة و كيفية مسامههتا
يف انتشار الظاهرة الإجرامية بني أفرادها.
 - 1-3أدوات مجع البياانت:
مت مجع البياانت ابس تعامل العديد من الدوات ،مهنا:
 املقابةل  :اس تخدمت يف مراحل خمتلفة من البحث اإذ اعمتدان املقابةل مع مدير مركز الرشطة للمدناملقصود دراس هتا (اذلرعان ،بن هميدي  ،الطارف) ومدير المن للولية وكذا مع املس ئولني يف
البدلايت و املديرايت ...،
 اس امترة املقابةل  :اإذ مت من خاللها مجع البياانت اخلاصة بأفراد العينة املدروسة اإذ تكونت من مخسةحماور أساس ية و مثانية و ثالثني سؤالا حبيث اكنت ملمة جبميع تساؤلت ادلراسة  .ابلإضافة اإىل
الاس امترة و مقابةل الاس امترة اس تخدمنا املالحظة و الواثئق و السجالت اليت هتم دراستنا و اليت
تساعدان يف الإملام مبوضوع ادلراسة من لك جوانبه .
 .2.3جمالت ادلراسة
حيث مت حتديد ولية من ولايت اجلزائر ويه ولية الطارف اليت حدد عدد ساكهنا بـ 440195
نسمة لس نة  2012ومت تعني قصدي للك من البدلايت  :الطارف  ،اذلرعان ،بن هميدي .ابعتبارها
البدلايت الكرث ترضر ابلحياء غري اخملططة  ،اإذ مت توزيع اس امترة هبذه الحياء قدر عددها بـ 120
اس امترة وأس تعيد مهنا  80اس امترة لتقمي علهيا ادلراسة اإذ وزعت عىل أرابب الرس من جنس اذلكور
فقط.
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 .4حتليل النتاجئ وتفسريها
بعد انهتائنا من جتميع املعطيات ذات الصةل مبوضوع دراستنا ،جاءت مرحةل حتليل هذه البياانت من
أجل توصيف الظاهرة حمل البحث و الإجابة عىل التساؤلت التيمت طرهحا من خالل
الإشاكلية،وذكل عىل املنوال التايل:
 .1.4الحياء غري اخملططة و اجلرمية
خيلف السكن أثرا كبريا يف حياة الرسة اجامتعيا و حصيا ،فهو يليب اإحدى احلاجات الساس ية
ل إالنسان وحيدد نوع احلياة.وهو عبارة عن املأوى اذلي يوفر خمتلف الإماكنيات والتسهيالت اليت
تضفي عىل احلياة الرسية الاطمئنان والراحة .وعليه ،يعد موضوع السكن والإساكن من املوضوعات
احليوية اليت تفرز أكرب املشالكت اليت تعاين مهنا البدلان املتقدمة و النامية .و تعد هذه الخرية أكرث
ترضرا من مشلكة الإساكن احلرضي اليت تفامقت و توسعت ول ميكن احلد مهنا أو تقليصها اإل
حبركة فكرية موازية ابلبحوث و ادلراسات أو بتطوير الترشيعات و كذكل التخطيط السلمي اذلي
يساعد عىل اإجياد حلول لهذه املشلكة اليت تنتج عهنا مناطق حرضية غري خمططة؛ تمتزي ابلضيق و
الازدحام والتلوث البييئ خاصة .وينشأ بذكل أفراد غري أسوايء ،سواء من الناحية الاجامتعية أو
النفس ية و الخالقية.
وهذا ما أوحضته ادلراسة اليت مقنا هبا يف ولية الطارف واليت متتد عىل مساحة تقدر بــ 2891.75
لكم ،²وتضم  408.452ساكنا موزعا عىل  24بدلية و  7دوائر .عرفت هذه الولية انتشارا كبريا
للجرمية يف مدهنا و خاصة من قبل قاطين الحياء غري اخملططة أو الفقرية .اإذ أخذت مظاهر اجلرمية
يف هذه الولية طابعا خاصا .اإذ أهنا ختتلف حسب اختالف طابعها .و يه تتنوع يف اكمل أوساط
اجملمتع احلرضي لهذه الولية .وسوف حندد هذه اجلرامئ يف اجلدول التايل :
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جدول رمق  :01اجلرامئ املرتكبة بولية الطارف ()2009-2010
2009
التكرار
%
ت
منط اجلرمية
58,67
خمالفة بعض القوانني 4828
اخلاصة
08,39
التعدي عىل سالمة اجلسم 691

2010
ت

%

4709

54,62

1471

17,06

جرامئ قانون املنافسة

1147

13,93

839

09,73

جرامئ متعلقة ابلموال

704

8,55

812

09,41

اإجرامئ ضد الاطفال و 545
الرسة والداب العامة

06.62

499

05.78

جرامئ قانون الانتخاابت

101

01,22

172

01,99

الزتوير

68

0,82

66

0,76

خمالفة قانون امجلارك

26

0,31

35

0,40

جرامئ اقتصادية

06

0.07

13

0.15

جرامئ ضد السالمة 10
والمن العمويم
جرامئ ماسة بأمن ادلوةل 01

0.12

04

0.04

0.01

01

0.01

01,23
100

8621

100

جرامئ الرصف
اجملموع

102
8229

املصدر  :جملس قضاء عنابة
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نالحظ من خالل قراءة معطيات اجلدول السابق ،أن اجلرمية يف ولية الطارف متنوعة ،حبيث
جند أن اإجاميل اجلرامئ قدرت س نة  2009بـ 8.229جرمية خمتلفة وقدرت س نة  2010بـ 8.621
جرمية؛ أي أهنا شهدت تصاعدا من حيث تواترها ،وقوعها وانتشارها.
كام نالحظ تعددية يف اجلرامئ يف ختتلف حبسب طبيعة املنطقة .فنجد انتشار جرامئ رسقة
املوايش و هتريب اخملدرات و السلع الغذائية ،من بني أكرث اجلرامئ انتشارا يف دائرة الطارف .وهذا
ما أكده رئيس حممكة الطارف .وذكل بسبب قرهبا من احلدود التونس ية ،حبيث تعترب معربا همام حنو
تونس .أما دائرة اذلرعان ويه من أكرب دوائر الولية وأمهها ،فهيي تمتزي بطابع اإجرايم خاص ،لقرهبا
من ولييت عنابة و قاملة .ومن اجلرامئ املنترشة فهيا ،جند جرمية الرسقة ،الرضب و اجلرح  ،ممارسة
العنف ضد القرص ،جرامئ قانون املنافسة ،الاعتداء عىل الصول ،تعاطي اخملدرات و القراص
املهلوسة...،اخل .ومن بني أس باب انتشار هذه اجلرامئ ،جند الظروف الاجامتعية و الاقتصادية و
عدم املساواة الاجامتعية .ومن أبرز املشالكت اليت يعاين مهنا ساكن الولية ،جند  :البطاةل و اليت
تعين وجود أفراد قادرين عىل العمل و راغبني فيه ولكهنم ل جيدونه .حيث بلغ عدد البطالني فهيا
س نة 2010بـ  24.595بطال .ابلإضافة اإىل انتشار عدد كبري من املعوزين واذلين قدر عددمه س نة
 2010بـ  19.576معوزا ،زايدة عىل انتشار املرىض غري املؤمنني اجامتعيا بـ 896فردا .ونالحظ
الفقر والبطاةل يرتبطان ارتباطا وثيقا ابجلرمية ،مثلام يتضح ذكل يف اجلدول املوايل :
جدول رمق  :02توزيع متعاطي اخملذرات حسب املهنة س نة 2010
%
ت
التكرار
املهنة
75
18
بدون همنة
12,5
03
عامل و مس تخدمون
12,5
03
أعامل حرة
100
24
اجملموع
املصدر  :حممكة الطارف
نالحظ من خالل بياانت اجلدول أعاله ،أن أغلب متعاطي اخملدرات ابلولية مه من دون
همنة ،بنس بة  .%75اإذ جند العديد من ادلراسات اليت تربط بني الفقر واجلرمية ،مثل دراسة الكرك
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اذلي توصل اإىل أن جرامئ الفقر و جرامئ الناس املسلويب القوة ،غالبا ما تكون بسبب السخط و
الكره اجتاه الغنياء .و أن الفقراء حيملون محال عىل ممارسة اجلرمية من أجل توفري الغىن و الرثوة.
وهذا يعين أن ظروف الفقر ال إالنسانية ،كام يقول الكرك يه اليت ختلق من بني الفقراء ،من يتجه
اإىل ممارسة اجلرمية .كام أوحضت ادلراسة اليت قام هبا عارف العطار عن اجلرمية ،بأن التخلف الاجامتعي
و الاقتصادي و اجلهل وتدين املس توى التعلميي للساكن ،من أمه العوامل اليت تساعد عىل انتشار
اجلرمية يف املناطق غري اخملططة.
ميكن القول بأن اجملمتع احلرضي بولية الطارف ليس يف حاةل اس تقرار أو ثبات .و لكنه يف حاةل
دامئة من احلركة و التطور املس متر .ذلا ،فاإن معلية ز
التغري دامئة و مس مترة و تعترب ظاهرة طبيعية يف
اكفة اجملمتعات .و يمت التغري يف طبيعة و مضمون و تركيب امجلاعات و النظام .و كذا يف العالقات
بني الفراد و امجلاعات وتكل التغريات اليت حتدث يف املؤسسات أو يف التنظاميت أو يف الدوار
الاجامتعية.
وملا اكنت النظم يف اجملمتع احلرضي لولية الطارف متاكمةل بنائيا و متساندة وظيفيا ،فاإن أي
تغري حيدث يف نظام اجامتعي-اقتصادي معني ،لبد و أن يؤدي اإىل سلسةل من التغريات الفرعية
اليت تصيب معظم جوانب احلياة بدرجات متفاوتة .وهذا راجع اإىل عدة أس باب مهنا س ياس ية و
اقتصادية و غريها ،ما أدى اإىل ظهور عدة اختاللت وتشققات يف النظم الاجامتعية .و ظهور أنواع
من املشالكت اليت أدت اإىل زعزعة كيان اجملمتع و هتدميه ،اكنتشار اجلرمية و ما ختلفه من أرضار يف
نفس ية الفرد وامجلاعة.
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جدول رمق03:
مدى تعرض املبحوثني للجرامئ و اجتاههم لإبالغ السلطات
التكرارات و النسب

الإجابة

التكرارات النسب
42.5
34

ل
هل س بق أن تعرضت نعم
للجرامئ ؟

هل جلأت اإىل نعم
اإبالغ السلطات ؟
ل
مجموع نعم
اجملموع

11

13.75

35

43.75

46
80

57.5
100

املصدر  :بياانت السؤال رمق ( ) 34-35
من خالل اس تقراء بياانت اجلدول ( )03جند أن نس بة املبحوثني اذلين تعرضوا ل إالجرام تقدر بـ
 %57.5ل إالجرام واليت تقدر بـ ، %42.5كام تشري النتاجئ اإىل أن نس بة ضعيفة من املبحوثني
( )%13.75أبلغت السلطات المنية بتعرضهم جلرمية ما أو حبدوث جرامئ ابحلي ،بيامن أكدت نس بة
 %43.75من املبحوثني بعدم تبليغ السلطات المنية ابجلرامئ املرتكبة حىت وإان اكن اجلاين معلوم .

18

11

2016

جدول  :رمق 04
مايه أمناط اجلرامئ اليت ترتكب ابحليغري اخملطط ؟
و

التكرارات
النسب

اجملموع
الرسقة

الاجابة

ت -

10
3.76

12.52

05
-

6.25

-

2.5

-

-

03
-

3.76
-

02

07
-

8.77

10
-

07
12.5

8.77

02
01
-

03

ت -
- %

ت 02
- %

ت -
2.5 %

ت -
- %

ت -
- %

ت -
- %

ت 02
- %
24
07
2.52

06

17
13.8

04
21.3

24
5.0

15
30.0

04
18.8

05
5.0

11

7.52

02
-

09
2.5

05
11.25

04
6.26

02
5.0

28
2.52
80
6.3

السلواكت الإجرامية الكرث انتشار ابحلي غري اخملطط و أس باب ارتاكهبا
املصدر  (:بياانت السؤال رمق ) 38، 32
نالحظ من خالل ما تقدم يف بياانت اجلدول رمق ( )04ماييل :
 تعترب جرمية تعاطي اخملذرات علين يه أكرث المناط اجلرامئ املنترشة ابحلي ،وهذا بنس بة % 30.0حسب ما أكده املبحوثني .
 .5نتاجئ ادلراسة :
ابلعودة اإىل التساؤل املركزي اذلي طرحناه يف بداية ادلراسة ،حاولنا التحقق منه عىل أرض الواقع،
حيث اكن منطلقه هو اليت :
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35.0

اجملموع

100

الفقر

19
1.26

خمالطة
الإجرامية

2.5 %

الامنذج

30

طول وقت الفراغ

8.8

مشألك أرسية

23.8

الرصاع عىل املواد

الإعتداء عىل الاحتيال
الشخاص

تعاطي
اخملذرات

السكر

الشعوذة

اجلرامئ
الاخالقية

ما يه عالقة الحياء غري اخملططة بنشوء اجلرمية يف املدينة اجلزائرية ؟
ل إالجابة عىل هذا التساؤل املركزي ،فقد مقنا بتفكيكه اإىل عدة أس ئةل فرعية .ومنه  ،فاإن املقارابت
الايكولوجية تلعب دورا هاما يف فهم العالقات بني خمتلف املظاهر الفزييقية و الاجامتعية و
الاقتصادية للحياء غري اخملططة واجلرمية.
اإن شعور الفرد ابحلرمان و الفقر يسبب خلال يف توازنه الشخيص  ،ما يؤدي به اإىل
-1
ارتاكب الفعل الإجرايم.
اإذ بينت الإحصاءات أن اجلرمية تصدر عن اذلكور و بشلك تصاعدي ( % 88.98س نة ،2009
 %96.12لس نة .)2012
وأثبتت ادلراسة ،متزي الحياء غري اخملططة بصفات خاصة من الناحية الفزييقية ،فهيي
-2
تتسم بضيق املساكن ،الازدحام و تالصق السكنات ،نقص املرافق الساس ية ابحلي(ماء ،كهرابء،
رصف حصي.)...،وكذكل ،غياب املرافق الرتفهيية هبا.
كام أكدت ادلراسة عىل أن الظروف اليت حتتوي احلي من ظروف فزييقية ،اجامتعية و
-3
اقتصادية  ،تؤثر سلبا يف سلوكيات الفراد  ،و يف عالقاهتم الاجامتعية وميلهم اإىل العدائية و الرصاع.
كام بينت أيضا أن العيش ابلحياء غري اخملططة  ،يمتزي ابنعدام اخلصوصية الفردية .اإن
-4
اكنت عىل مس توى املسكن أي الرسة الواحدة أو احلي أي اجلريان واليت ينجر عهنا رصاعات و
توترات بني أفراد الرسة الواحدة و بني اجلريان فامي بيهنم .وأدى انعدام اخلصوصية اإىل مشالكت
حصية و اجامتعية .وتعمل ساكهنا سلوكيات احنرافية من بعضهم البعض عن طريق الاحتاكك و تقليد
الخر .و هذا ما أدى اإىل انتشار أمناط متعددة من اجلرامئ.
أما ابلنس بة اإىل أمناط اجلرامئ و الاحنرافات املنترشة ابلحياء غري اخملططة  ،فهيي أهنا غري
-5
أمنة مما أدى اإىل تبين ساكنهيا سلوكيات عنيفة يف تعامالهتم فامي بيهنم أو مع الخر .وما ينجر عهنا
من ارتاكب احنرافات وجرامئ أمهها جرامئ :الرسقة  ،النصب و الاحتيال  ،الرضب و اجلرح العمدي،
تعاطي اخملدرات  ،جرامئ البيع غري الرشعي يف الطرقات و اجلرامئ الخالقية.
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خالصة :
وهبذا  ،يتأكد دلينا أن نشأة الحياء غري اخملططة  ،نتيجة للمنو الساكين املزتايد و الرسيع يف املدن
اجلزائرية  ،الناجت عن الزايدات الطبيعية للساكن و الهجرات ادلاخلية من الرايف اإىل املدن الكربى.
وقد اكن للزايدات الساكنية املفاجئة وغري اخملططة لها ،أاثر سلبية كبرية عىل العمليات التمنوية و
اختالل التوازن الساكين  ،بني املدن و الرايف .وقد أدى ذكل اإىل زايدة نس بة ساكن املناطق
احلرضية .وصاحب هذا المنو املزتايد يف الساكن مجموعة من الظواهر الخرى اليت ساعدت عىل
نشوء املناطق غري اخملططة اليت تعاين من مجةل من املشالكت الفزييقية مهنا كضيق املساكن و
التصاقها ببعضها البعض انعدام املرافق الساس ية للك يح من
( الرصف الصحي ،مياه نظيفة ،كهرابء ،غاز طبيعي )... ،ابلإضافة اإىل الكثافة الساكنية حيث
جند املسكن الواحد يتكون من غرفتني يقطنه أربعة أو مخسة أفراد من الرسة وهذا ما أدى اإىل
انعدام اخلصوصية بني الابء و البناء و معرفة البناء لك ما حيدث بني البناء من عالقات محميية ،
ما أدى اإىل فقدان القمي الخالقية بيهنم وانتشار مجةل من السلواكت الاحنرافية و الإجرامية مهنا
جرامئ أخالقية تعاطي اخملذرات و السكر وغريها من اجلرامئ  ،ابلإضافة اإىل سوء العالقات الاجامتعية
بني ساكهنا وخمالطة رفقاء السوء ولك هذا أدى اإىل انتشار اجلرمية يف اجملمتع اجلزائري (املدينة
اجلزائرية).
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د .بتقة ليىل جامعة مس يةل
ملخص:
التغري احلاصل يف اجملمتعات اليوم وما أفرزه من تطور يف ش ىت اجملاالت مبا فهيا اجملال املعريف ألزم
مؤسسات اجملمتع وعىل رأسها اجلامعة مواكبة هذا التغري ،والقيام بدورها احلقيقي اذلي من أجهل
وجدت،من خالل اخلروج من دائرة امجلود والتشبث بقناعات ال تامتىش مع ماحيدث اليوم يف اجملمتع،
اذلي أصبح يعرف مبجمتع املعرفة نظرا للتدفق الفكري واملعريف احلاصل،واجلامعة اجلزائرية كغريها من
جامعات العامل لتواكب هذا التدفق املعريف والتطور احلاصل ،واخلروج من دائرة المك اىل دائرة خمرجات
نوعية قادرة عىل صناعة الفارق ،قامت ابلعديد من االصالحات منذ الاس تقالل اىل يومنا هذا أخرها
مرشوع نظام "ل.م.د"،االَّ أ َّن هذه االصالحات ال ميكن أن تؤيت مثارها يف ظل جتاهل دور احملرك
الفعيل لهذه االصالحات وصانع التغيري داخل هذه املؤسسة أال وهو الس تاذ اجلامعي اذلي يعد مبثابة
القاطرة اليت تقود هذه املؤسسة ومؤرش تطورها وكذا تصنيفها ،ملا هل من أثر يف صناعة اجلودة داخل
هذه املؤسسة ،وهذا مادفعنا لطرح التساؤالت التالية اليت جاء هذا املقال لالجابة عهنا:
ملاذا جودة التعلمي العايل؟
ماهو دور الس تاذ اجلامعي يف حتقيق جودة التعلمي العايل ؟
مايه العقبات اليت حتول دون ذكل؟
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مقدمة:
اليوم اجلامعة اجلزائرية تشهد العديد من التغريات واالصالحات اليت وجدت من أجل مواكبة التغريات
احلاصةل يف احمليط اخلاريج ،مفع تقدم العمل وتغري اجملمتعات و كرثة التحدايت اكن البد من اجراء
اصالحات متكن اجلامعة من حتقيق جودة خمرجاهتا ،وممارسة دورها الرايدي يف قيادة اجملمتع والارتقاء
ابجلامعة من مؤسسة علمية خمرجاهتا مجموعة من الرقام اىل منظمة متعلمة تسعى اىل توفري فرص التعمل
املس متر واس تخدامه يف حتقيق الهداف وربط أداء اجلامعة مبتطلبات سوق العمل ،ذكل أنه ال ميكن
فصل اجلامعة عن اجملمتع حىت أنه عرف هذا الخري بفعل اجلامعة فيه وأصبحت اجلامعة مؤرش من
مؤرشات حصته أو اعتالهل ،غري أنه عند احلديث عن هذه املؤسسة ال ميكن جتاهل بأي حال من
الحوال حمركها السايس وجوهر معلية التعلمي العايل ومبدع الفكر وقائده أال وهو الس تاذ اجلامعي،
اذلي يعترب الصل يف معلية االصالح والتطوير والتغيري وبقية عنارص التعلمي العايل يه الفروع ،فعند
احلديث عن اجلامعة ومعلية اصالح التعلمي العايل دون احلديث عن قائد هذه العملية يعترب من العبث
واجلهاةل مباكن ،فهو واهجة التعلمي العايل ومؤرش حصهتا واذلي هل صةل مبارشة مبخرجات هذه املؤسسة،
فاملشاهد اليوم لواقع اجلامعة اجلزائرية يرى تدهورا واحضا يف املس توى العلمي لروادها حىت أ َّن هذه
الخرية فقدت هويهتا وتاكد تكون يف قوقعة أو بعيدة عن مواكبة التغريات احلاصةل ،وما االصالحات
اجلارية واليت أخرها مرشوع نظام "ل م د" االَّ دليل عىل الاعرتاف هبذا املس توى ،والغريب يف المر
أن َّه حىت مع هذه االصالحات هناك تغييب ملن سيسهر عىل تطبيقها أال وهو الس تاذ اجلامعي ،مفثلام
هو معروف فاقد اليشء ال يعطيه ،فكيف نرجو لهذه املؤسسة الرايدة وقيادة اجملمتع وخترجي النخبة
والوصول اىل معايري اجلودة العاملية يف التعلمي وقائد هذه العملية بعيد عن االصالح ،فالتعلمي رساةل
وصولها بشلك جيد أو يسء ابدلرجة الوىل يعود اىل حامل هذه الرساةل،لهذا جند (Albert
) Edmontonيعترب من بني مؤرشات ومعايري جودة العملية التعلميية فعالية التدريس ويه اشارة
واحضة دلور الاس تاذ،فامي ربطها Stanley Gordonبسمعة وشهرة هيئة التدريس،واليت تعود ابلثر
الرجعي عىل مسعة ورتبة اجلامعة اليت يعملون هبا وتصنيفها مضن خمتلف اجلامعات احمللية وادلولية،وما
املصطلح اذلي يطلق عىل منط معني من اجملمتعات اليوم "جممتع املعرفة" االَّ دليل عىل التوجه العاملي حنو
هذا النوع من اجملمتعات اليت عرفت بأهل املعرفة فهيا ،واليت أصبحت املعرفة فهيا رضورة حمتية ومظهرا
للتقدم العلمي واجملمتعي،وهذا ال يعين تغييب للطراف الفاعةل الخرى من طلبة وادارة مبختلف
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مس توايهتا واليت لها دور أيضا يف حتقيق جودة التعلمي العايل ،لكن حنن من خالل هذه الوثيقة البحثية
نريد تسليط الضوء عىل دور الس تاذ اجلامعي يف حتقيق هذه اجلودة لالعتبارات السابقة وابعتبار أ َّن":
الساتذة اجلامعيون مه جحر الزاوية يف العملية املعرفية والتعلميية ويشلكون أمه وأندر عوامل الانتاج يف
اجلامعة" ،1ومنه نطرح التساؤالت التالية:
ملاذا جودة التعلمي العايل؟
ماهو دور الس تاذ اجلامعي يف حتقيق جودة التعلمي العايل ؟
مايه العقبات اليت حتول دون ذكل؟
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قبل التطرق ملضمون هذه الوثيقة البحثية جيب حتديد املصطلحات التالية واليت تعترب لكامت مفتاحية لها:
-1جودة التعلمي العايل:واملقصود به:
مجموعة املعايري واالجراءات اليت هيدف تبنهيا وتنفيذها اىل حتقيق أقىص درجة من الهداف املتوخاة للمؤسسةوالتحسني املتواصل يف الداء واملنتج وفقا للغراض املطلوبة واملواصفات املنشودة بأفضل طرق وأقل هجد
وتلكفة ممكنني".2
معايري عاملية للقياس والاعرتاف والانتقال من ثقافة احلد الدىن اىل ثقافة االتقان والمتزي واعتبار املس تقبلهدفا نسعى اليه والانتقال من تكريس املايض والنظرة املاضية اىل املس تقبل اذلي تعيش فيه الجيال اليت
تتعمل الن". 3
كام يعرفها" غرهام غييس" )(Graham Gibbsأهنا" :لك ما يؤدي اىل تطوير القدرات الفكرية
واخليالية عند الطالب وحتسني مس توى الفهم والاستيعاب دلهيم". 4
وهتدف اجلودة اىل ضامن أداء جيد يف مؤسسة التعلمي العايل يشمل لك جوانب العمل حبيث يؤدييف
الهناية اىل خمرجات نوعية عالية الكفاءة قادرة عىل اثبات اذلات واملنافسة يف ميادين العمل واحلياة5.
_فامي جند الك من ( )Jomtien & Dakarركزا عىل دور الاساتذة يف هذه العملية يف تعريفهام جلودة
التعلمي ،حيث أشارا اىل أهنا متثل" :ادخال خصائص التعمل املرغوبة من خالل معلية معاجلة مستندة عىل
التدريس يني الكفاء امللمني بعمل أصول التدريس ( )Pedagogiesومناجه تعلميية متاكمةل ومناس بة يف
ظل نظام حومكة عادل ومنصف6".
 ويرى"عابدين" أن مفهوم اجلودة يف الرتبية ميكن تناوهل من مخسة مداخل يه7:− 1ربط تعريف اجلودة يف الرتبية ابلهداف مبعىن أن الربانمج الرتبـوي يعتـرب ذا جـودة
عندما حيقق الهداف املنشودة منه.
− 2ربط تعريف اجلودة ابملدخالت والعمليات لمهيهتام يف حتقيق اجلودة.
− 3اجلودة مكصطلح معياري :احلمك عىل مؤسسة تربوية أو فصل أو برانمج بأنه جيـد أو رديء من
خالل مجموعة من املعايري.
− 4جودة املؤسسات الرتبوية من خالل مقابلهتا للحاجات الاقتصادية يف اجملمتع.

11

2016

- 27 -

− 5اجلودة يف مقابل المك مبعىن التعبري عن جودة نظام أو برانمج تربوي مـن خـالل أراء الغلبية فيه
هل هو جيد أم رديء.
 مفن خالل هذه الوثيقة البحثية نرى جودة التعلمي العايل تمتثل يف الرتكزي عىل العنارص التالية:
-1رضورة حتديد أهداف العملية الرتبوية من البداية ذكل أ َّن التعلمي رساةل سامية حتتاج اىل تصممي
مس بق للهداف "ماذا نريد ابلضبط".
-2الاهامتم بس ياسة الكيف دون المك .
-3الرتكزي عىل جانيب اجلودة الواقعي واحليس ،وهذا ما أكده اخلطيب يف قوهل ":أن اجلودة يف التعلمي لها
معنيـان مرتبطـان :واقعـي وحيس،فالواقعي يعين الزتام املؤسسة التعلميية ابجناز معايري ومؤرشات حقيقية
متعارف علهيا مثـل معدالت الكفاءة ادلاخلية المكية ومعدالت تلكفة التعلمي ،أ َّما احليس فريتكـز عـىل
مشـاعر وأحاسيس متلقي اخلدمة اكلطالب وأولياء المور"8.
-4توظيف الاساتذة الاكفاء اذلين حيملون يف طياهتم بذور اجلودة.
-2الس تاذ اجلامعي:
مثلام هو معروف الس تاذ اجلامعي هو من يقوم مبهمة التدريس والبحث العلمي داخل اجلامعة ويسهر عىل
خدمة اجملمتع من خالل أحباثه وتعلمي أفراده ،ولمهية دور الاس تاذ واملعمل يف اجملمتع من خالل املؤسسة اليت
يتواجد فهيا"اجلامعة مثال" جند بسامرك قال :أ َّن املعمل الملاين هو اذلي مكن الملان من احتالل ابريس وليس
اجليش" ،ويه دالةل واحضة لدلور الفعال للس تاذ يف اجملمتع فهو قائد الوعي وصانع التغيري يف اجملمتع ،وجند
رشدي امحد طعمية ومحمد بن سلامين البندري يعرفانه عىل أنه ":اذلي يعمل للعمل و ابلعمل هيمت ابلتدريس
والتعلمي و يبذل هجدا يف حتصيل همارات التدريس وفهم نظرايت التعلمي ،أاكدميي جيدد يف العمل و يطور يف
التدريس  ،ابحث يف ختصصه و يف تدريس هذا التخصص وتعلميه ،أاكدميي يزرع ابحثيــن و يرعامه ويمنهيم
ليكونوا خري خلف خلري سلف ،أاكدميي اهمت بتقومي علمه وتدريسه وحبثه وانجت أدائه يف تعمل طالبه و أداهئم،
يعمل مثابرا طوال الوقت عىل تطبيق معهل و تسخري حبثه يف التصدي لقضااي خدمة اجملمتع وتمنية البيئة
والتصدي ملشالكته واملسامهة يف سد احتياجاته9".
والس تاذ اجلامعي من وهجة نظران يف هذه الوثيقة البحثية هو":ابحث صاحب رساةل سامية يسعى جاهدا
لتمنية ذاته (القدرة عىل مواهجة وحل املشالكت،)..وحتسني أدائه(التطوير املس متر،القدرة عىل ايصال املعلومة
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بشلك سهل وش يق،حتيني املادة العلمية)،واملسامهة يف خدمة جممتعه(النشاط العلمي"الاهامتم بقضااي اجملمتع"،
اجياد حلول للمشالكت اجملمتعية،)،وهذا لكه من ابب المانة الاخالقية اليت تس توجب الاجادة يف العمل.
احلاجة جلودة التعلمي العايل-I
اعداد العنرص البرشي القادر عىل احداث التغيري املنشود وعىل تمنية اجملمتع تعد من املهام الساس ية
للجامعة ،اليت أصبح ينظر لها عىل أهنَّ ا منظمة متعلمة ويه":املنظمة اليت تضع اخلطط والطر التنظميية
والاسرتاتيجيات والليات هبدف زايدة قدرهتا عىل التكيف مع التغريات الرسيعة يف البيئة ومواهجة
التحدايت وحتقيق أهدافها بنجاح من خالل تدعمي وتشجيع معليات التعلمي املس متر والتطوير اذلايت
وتبادل التجارب واخلربات داخليا وخارجيا والتعمل امجلاعي واالدارة الفعاةل للمعرفة واس تخدام التقنية يف
التعمل وتبادل املعرفة" ،10ويه اليت":متتكل طاقة للتحسني املس متر لفاعليهتا ولعضاهئا الجياد طرائق
أفضل وجديدة لتنظمي هجودمه ابجتاه حتقيق الهدف11".
فالتعلمي العايل هو استامثر شأنه شأن الاستامثرات الخرى ا ّال أن ّه أصعهبا لنه يتعلق ابلعنرص البرشي
غري أن ّه اذا جنح تكون مردوديته أكرثعىل حد قول ، M /CROUSIERفاجلامعة يه بوابة العمل
واملعرفة ويه صانعة التقدم وقائدة اجملمتع من خالل وظائفها املمتثةل يف التدريس والبحث العلمي وخدمة
اجملمتع ،هذه الخرية اليت تؤكد ارتباط اجلامعة ببايق مؤسسات اجملمتع وأهنا مل ختلق يف أبراج عاجية وامنا
وجدت لوظيفة سامية ،حىت أ َّن اجملمتع من بني تعريفاته احلديثة هو فعل اجلامعة فيه فاذا أردت أن
تعرف مدى سالمة وحصة وتقدم اجملمتع فاسأل عن حال اجلامعة فيه.
هذه املؤسسة اليت حتمكها مكوانت الكتاب والطالب والاس تاذ ،فهيي مؤسسة الفكر أوال ومؤسسة
العمل اثنيا ويه مؤسسة كبرية وان صغرت ذات عالقة واسعة تربط القريب ابلبعيد وتؤثر فامي حولها أكرث
مما تتأثر هبم ،وتنبع أمهية اجلامعة من ذاهتا وليس من أي اعتبارات أخرى ذكل أن العقول املثقفة ذات
القدرة عىل قيادة مشاريع التقدم والرايدة الاجامتعية يف اجملمتع حتتاج اىل املاكن الصاحل يك تعيش فيه،
لن املاكن اجليد يزيد من الانتاج الفكري والعقل اجليد حباجة اىل عقل جيد مثهل ليتفاعل معه12.
َّ
ونظرا ملاكنة اجلامعة ودورها البارز والعظمي يف صناعة جممتع النخبة واحياء المة فاجلودة يف هذه
املؤسسة(جودة املناجه وجودة التس يري وجودة الداء واخملرجات...اخل) أمر مطلوب ورضورة ملحة
لالعتبارات التالية:
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 -1اعتبار أخاليق ديين:
هممة التدريس مسؤولية عظمية واليت تعد من الماانت الواجب أداؤها عىل أمكل وجه ﴿ ايأهيا اذلين
أمنوا ال ختونوا هللا و َّالرسول وختونوا أماانتمك وأنمت تعلمون﴾ ، 13كام أ َّن الس تاذ اجلامعي مسؤول عن
الطلبة وعن نوع املعلومات اليت يقدهما وكيفية تقدميها فهو حماسب علهيم فقد جاء يف احلديث الرشيف
﴿أال لكمك راع ولكمك مسؤول عن رعيته، 14﴾...واملهتاون يف أداء هذه املسؤولية قد حيرم اجلنَّة بسبب
تقصريه،فعن معقل بن يسار قال مسعت رسول هللا-صىل هللا عليه وسمل-يقول ﴿ :مامن عبد يسرتعيه
حرم هللا عليه اجلنَّة ﴾ .15
هللا رعية ،ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته ،االَّ َّ
كام ذكر يف تعريف اجلودة فهذا املصطلح يتعلق ابلكيف وليس ابلمك ،أي يشري اىل معلية االتقان يف
الداء واملتأمل يف القرأن الكرمي والس نة النبوية الرشيفة جند الكثري من الايت والحاديث اليت حتث
عىل االتقان يف لك يشء فهو من سامت الشخصية املسلمة اذ قال هللا...﴿ :ا َّن هللا حيب احملس نني ﴾
، 16وقوهل تعاىل ﴿ :اذلي خلق املوت واحلياة ليبلومك أيُّمك أحسن معال وهو العزيز الغفور ﴾، 17وقوهل
تعاىل ... ﴿ :صن َع هللا اذلي أتقن َّ
لك يشء ان َّه خبري مبا تفعلون ﴾ . 18
وهذا رسولنا الكرمي صىل هللا عليه َّ
وسمل يقول ﴿:ا َّن هللا كتب االحسان عىل لك يشء ﴾، 19
ويقول﴿:ا َّن هللا حيب اذا معل أحدمك معال أن يتقنه ﴾ ، 20فالقيام مبهمة التعلمي عىل أمكل وجه وابتقان
يعد أمانة وعدم االجادة فيه يعد من اخليانة اليت حياسب علهيا العبد يوم القيامة ،مثلام جاء يف احلديث
ولهذا يعد حتقيق معيار اجلودة يف التعلمي العايل قبل أن يكون رضورة عرصية يتطلهبا الوقت الراهن فهو
رضورة أخالقية وواجب ديين ومطلب رشعي قبل لك يشء.
-2اعتبار الزمن:
التغري اذلي تشهده اجملمتعات بفعل التطور التكنولويج والتقدم العلمي يفرض عىل اجلامعة مواكبة هذه
التحوالت حىت حتافظ عىل ماكنهتا وتعزز دورها وحىت ال تكون خارج دائرة التأثري والتغيري ،ل َّن الوقت
الراهن ال ماكن فيه للرداءة وس ياسة المك دون الكيف .
-3اعتبار وظيفي:
وظيفة اجلامعة يف اجملمتع تفرض علهيا حتقيق اجلودة يف أداهئا لن خمرجاهتا مه معاول البناء والتمنية اليت
حيتاهجا اجملمتع ،والهنوض ابجملمتع يه رساةل اجلامعة من خالل وظائفها اخملتلفة وابلتحديد الوظيفة الثالثة
املمتثةل يف خدمة اجملمتع اليت يعرفها لك من  SHANONو SHOEFELDعىل أهنا " :نشاط ونظام
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تعلميي موجه اىل الغري طالب اجلامعة  ،وميكن عن طريقه نرش املعرفة خارج جدران اجلامعة وذكل
بغرض احداث تغريات سلوكية وتمنوية يف البيئة احمليطة ابجلامعة ووحدهتا االنتاجية والاجامتعية اخملتلفة"
. 21
فعىل قدر جودة التعلمي عىل قدر جودة اخملرجات وعىل قدر جودة البناء والتمنية ،أي أ َّن جودة التعلمي
اجلامعي يه رضورة جممتعية قبل لك يشء.
 كام يعترب احلرص عىل حتقيق معيار اجلودة يف التعلمي العايل رضورة ملحة من أجل حتقيق
الهداف التالية22:
-1اعامتد أسلوب العمل امجلاعي التعاوين ،ومقدار ما ميتلكه العنرص البرشي يف املؤسسة من قدرات
ومواهب وخربات.
-2احلرص عيل اس مترار التحسني والتطوير لتحسني اجلودة.
-3تقليل الخطاء من منطلق أداء العمل الصحيح من أول مرة ،المر اذلي يؤدي ايل تقليل التلكفة
يف احلد الدىن مع احلصول عيل ريض املس تفيدين من العملية التعلميية.
-4احلرص عيل حساب تلكفة اجلودة داخل املؤسسة لتشمل اكفة العامل املتعلقة ابخلدمة املقدمة مثل
تاكليف الفرص الضائعة ،تلكفة الخطاء  ،معليات التقومي مسعة املؤسسة.
-5الهنج الشمويل لاكفة اجملاالت يف النظام التعلميي اكلهداف والهيلك التنظميي وأساليب العمل
وادلافعية والتحفزي واالجراءات.
دور الس تاذ اجلامعي يف حتقيق جودة التعلمي العايل-II:
يعترب أبو حامد الغزايل أ َّن":صناعة التعلمي يه أرشف الصناعات اليت يس تطيع االنسان أن حيرتفها"، 23
واذا اكن التعلمي يعترب صناعة فهو حباجة اىل صانع جميد ومتقن ملهنته مفثلام تعترب اجلامعة واهجة اجملمتع،
يعد الس تاذ اجلامعي واهجة اجلامعة وحمركها السايس وقائد معليات التجديد والتحديث فهيا ،هذا الخري
هل ماكنة ابرزة داخل هذه املؤسسة لدلور اذلي يلعبه فهيا ،واذلي يسعى من خالهل اىل الارتقاء مبس توى
اجلامعة ومنه مس توى ونوعية خمرجاهتا ،والس تاذ اذلي حيقق جودة التعلمي العايل هو ليس أ ُّي أس تاذ،
واَّمنا هو ذاك الشخص الكفء اذلي يمتزي مبجموعة من اخلصائص املمتثةل يف 24:
أوال -الصفات املهنية :وتمتثل فامي ييل :
 تقدير همنة التعلمي والاعزتاز بكونه أس تاذا يف اجلامعة واحرتام النظام اجلامعي وتعلاميته .
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 االملام بأهداف التعلمي اجلامعي وكيفية حتقيقها .
 االسهام يف تقدم وتطوير قسمه اذلي يعمل فيه واللكية واجلامعة .
 تمنية العالقات االنسانية االجيابية مع الطالب والتعامل معهم ابلود والاحرتام .
 اظهار مس توى عالٍ من الخالق تتسق مع أخالقيات املربِّّني الفاضل .
 العمل عىل التطوير اذلايت وتطوير الداء الاكدميي واملهين وهمارات البحث العلمي .
اثنيا -الصفات الشخصية :وتمتثل فامي ييل :
ِّ ّ
التحيل بقدرات وهمارات التفكري العلمي واجتاهاته .

 الالزتام يف سلوكه مع الخرين ابملهنج الرابين حىت يكون قدوة صاحلة لطالبه يف أقواهل
وأفعاهل .
 المتتع ابلصحة اجلسمية والنفس ية اليت تؤههل للقيام بوظائفه اخملتلفة .
 الاحتفاظ بتحمك انفعايل مناسب فال يدع للغضب أن يمتلكه وال العجةل يف املواقف اخملتلفة .
 الثقة ابلنفس وقوة الشخصية .
 االخالص يف العمل واجناز العامل واملسؤوليات جبدية واهامتم .
 فهذا الس تاذ اذلي يمتتع هبذه املواصفات يسامه يف حتقيق جودة التعلمي العايل من خالل النقاط التالية:
-1اعداد أجيال مبدعة من خالل تمنية التفكري االبداعي دلى الطلبة ،وتزويدمه مبهارات علمية تسمح
هلم ابلتفكري العلمي السلمي وعىل القدرة عىل حل املشالكت .
-2انتاج املعرفة واملسامهة يف مشاريع حبثية دلهيا عائد تمنوي يف اجملمتع ،وليست جمرد مشاريع تضيف
رصيدا ماداي أو علميا يف جسل صاحهبا ،وهبذه النقطة يسامه يف تفعيل دور اجلامعة يف تمنية اجملمتع.
-3املشاركة يف فتح ختصصات للطلبة توافق متطلبات سوق العمل من هجة ،وطبيعة املنطقة من هجة
أخرى "الليسانس املهين".
-4تكوين حلقات نقاش دورية للوقوف عىل أمه انشغاالت الطلبة واحتياجاهتم واخلروج حبلول فعلية.
-5املسامهة مع فريق معل داخل القسم للسهر عىل:
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 حتيني ادلروس(احملتوى) مبا يتواءم والتغريات الراهنة فنحن اليوم يف عرص التدفق العلمي وال
يعقل أ َّن املادة اليت يدرسها الس تاذ منذ زمن بعيد تبقى مثلام يه دون جتديد .
 حتيني أساليب الطرح والتقدمي مبا يسهل مرور املعلومة بشلك سلس وسهل ،والانتقال من
كون الطالب جمرد متلقي للمعلومة اىل متفاعل معها ،ابالضافة اىل اس تغالل الوسائل
التكنولوجية احلديثة يف ايصال املعلومة ،فال يعقل أن نكون يف زمن التكنولوجيا وما زلنا نعمتد
عىل الصبورة والطباشري أو عىل أسلوب االمالء .
 التنويع يف معايري تقيمي الداء .
-6الرتكزي عىل العمل امجلاعي التعاوين من خالل وحدات البحث،فرق التكوين،اللجان العلمية...اخل،
لتحقيق التحسينات املس مترة،اجلودة بلك أبعادها،المتزي.
 والشلك التايل يوحض كيف تتحقق جودة التعلمي العايل من طرف الاس تاذ اجلامعي:
اخملرجات
العمليات
املدخالت
()OUTPUT
()PROCESSES
()INPUT
الصفاتالشخصية(المهارات،
الثقة بالنفس،االلتزام
السلوكي.)...
الصفات المهنية(تقديرمهنة التعليم،روح
المبادرة،المشاركة.)...
-مناخ تنظيمي جيد.

جودة التعليمالعالي(فعالية
التدريس،طلبة
مؤهلون،تغطية
احتياجات المجتمع
الفعلية،صمعة
الجامعة.)...

التخطيطاالستراتيجي.
الحراكاألكاديمي(الداخلي
والخارجي).
تحيين المحتوىتحيين أساليبالطرح.

التغذية الراجعة
()FEEDBACK
التقويم(مدى تحقق
األهداف)

املصدر:من اعداد الباحثة
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العقبات اليت حتول دون حتقيق جودة التعلمي العايل-III:
عىل الرمغ من أ َّن معلية حتقيق جودة التعلمي العايل مطلوبة بل رضورية االَّ أهنا غري موجودة يف كثري من
اجلامعات ،وهذا يرجع لوجود مجةل من العقبات اليت حتول دون جودة التعلمي العايل واليت اس تخرجناها
من خالل اجراء العملية العكس ية ملؤرشات ومعايري اجلودة وفقا ل) (Albert Edmontonواملمتثةل
يف":الهيلك التنظميي،البيئةاحمليطة،املدخالت ،العمليات ،املسؤولية ،المتويل ،الاصالح التعلميي
والرتبوي،العوامل الاقتصادية والاجامتعية ،الفعالية االدارية للعملية التعلميية ،فعالية التدريس ،الاجناز
املتضمن للنتاجئ احملصةل"25.
ومنه املعوقات اليت حتول دون توفر عامل اجلودة يف التعلمي العايل تمتثل يف:
-1غياب املسؤولية.
-2البيئة احمليطة غري املشجعة عىل التحسني املس متر وحتقيق عامل المتزي ،فوجود املناخ التنظميي املثبط
واملعرقل للك املبادرات اجلادة يعترب من أكرب معوقات حتقيق معلية جودة التعلمي العايل.
-3عدم كفاية املزيانية اخملصصة لالنفاق عىل التعلمي العايل،ذكل أ َّن خري ما ينفق فيه املال العمل ،فبه
يس تقمي أمر اجملمتع وحتصل هل القيادة والرايدة يف لك اجملاالت،وخري استامثر الاستامثر يف املورد
البرشي،ولكام اكنت املزيانية اخملصصة للتعلمي العايل غري اكفية،لكام واهجنا صعوابت يف مواكبة التغريات
احلاصةل والهنوض بقطاع التعلمي العايل وفقا ملعايري اجلودة العاملية.
-4المتويل غري املس تقل متاما املوجه للتعلمي العايل،حيث يعد تعدد اجلهات املموةل للتعلمي العايل -ونقصد
هنا تدخل هجات أجنبية مكنظمة اليونيسكو والاحتاد الورويب-من معوقات جودة التعلمي العايل ابدلول
العربية عامة ،ل َّن هذه اجلهات تسعى جاهدة لتبقى هذه ادلول متخلفة من هجة ،واتبعة لها يف لك يشء
من هجة أخرى،وهذا ما يفقد مؤسسات التعلمي العايل هويهتا الثقافية واحلضارية ،فالعيب ليس يف اللغة
العربية وال يف ادلين الاساليم مثلام يروج هل ،حىت أصبحت قناعة مسمل هبا بأ َّن اللغة العربية ليست
لغة العمل ومن أراد العمل فعليه ابللغة الاجنلزيية.
-5الاس تاذ اجلامعي غري الكفء اذلي مهه فقط التحصيل املادي،فال ميكن للجامعة أن حتقق مصعة طيبة
ومردود جيد بوجود اطارات برشية ال حتمل من امسها االَّ الشهادة ،ففاقد اليشء ال يعطيه ،وهمام توفرت
لك الرشوط املادية والتنظميية والبنية التحتية اجليدة يف غياب أساتذة أكفاء ال نس تطيع الانطالق حنو
اجلودة.
-6غياب التخطيط الاسرتاتيجي والرؤية الواحضة دلور اجلامعة الفعيل عىل املدى القريب والبعيد.
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-7الادارة غري الواعية مبتطلبات املرحةل الراهنة.
-8غياب تقيمي الاداء املهين،فغياب معلية التغذية الراجعة خملرجات التعلمي العايل ،وهل حققت هذه
اخملرجات الهداف اليت وجدت من أجلها أم ال يعترب من أمه الس باب اليت جتعل اجلامعة تراوح ماكهنا
ان مل تزدد تأخرا .
-9بعد مشاريع البحث عن معاجلة قضااي اجملمتع الفعلية،واذلي يعكس غياب معلية املراقبة لنتاجئ وخمرجات
فرق البحث ،اليت يف كثري من الحيان ترصف علهيا أموال طائةل دون مردود ملموس لهذه الفرق عىل
أرض الواقع يف املقابل.
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خامتة:
من خالل ماس بق ذكره حول أمهية الس تاذ اجلامعي ودوره احملوري يف حتقيق جودة التعلمي العايل جيب
أن هتمت اجلامعة بتوظيف االطار الكفء اذلي يعرف متطلبات املرحةل الراهنة ،ذكل أ َّن توس يد المر
لغري أههل يعترب من تضييع المانة ،وهذا مصداقا حلديث النيب صىل هللا عليه َّ
وسمل فعن أيب هريرة
ريض هللا عنه قال":بيامن النيب صىل هللا عليه وسمل يف جملس حيدث القوم جاءه أعرايب فقال:مىت
الساعة؟مفىض رسول هللا صىل هللا عليه وسمل حيدث فقال بعض القوم :مسع ما قال فكره ما قال ،وقال
بعضهم :بل مل يسمع حىت اذا قىض حديثه قال :أين (أراه السائل عن الساعة) قال ها أان اي رسول هللا
قال":فاذا ضيعت المانة فانتظر الساعة قال:كيف اضاعهتا؟قال":اذا وسد المر اىل غري أههل فانتظر
الساعة"26.
ابالضافة اىل الاهامتم هبذا االطار من لك النوايح وتوفري مناخ تنظميي يساعد عىل االبداع واالتقان،
وهذا لكه من أجل الوصول ابجلامعة اجلزائرية اىل مصاف اجلامعات املتقدمة واليت لها تأثري ابرز يف
اجملمتع،وما وصلت اليه ادلول املتقدمة من تقدم وتطور يف مؤسسات التعلمي العايل مل يأت من فراغ،
ولكن لوجود س ياسة حكمية وصارمة لقطاع التعلمي العايل ،تشجع عىل المتزي وتدفع هل وحتث عىل الاجناز
.
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د.محمد زين السعد مركز البحوث والتطوير الرتبوي صنعاء المين د.عبدالكرمي سعيد عبده ادلعيس وزارة الرتبية والتعلمي المين

امللخص:
ل
جمل
هدف البحث اىل معرفة واقع الكفاءة ادلاخلية المكية للكيات ا متع ا مينية ،من خالل قياس مؤرشات الكفاءة
ادلاخلية المكية للكيات اجملمتع المينية ،وحتديد اللكفة الس نوية للطالب بلكيات اجملمتع المينية وحتديد الهدر املادي الناجت
عن الرسوب والترسب .ولتحقيق أهداف البحث اس تخدم الباحثان املهنج الوصفي التحلييل ،وذكل من أجل مجع
وحتليل معلومات وبياانت احصائية مكية عن واقع الكفاءة ادلاخلية للكيات اجملمتع المينية .ولهذا الغرض اس تخدم
الباحثان أسلوب اعادة تركيب الفوج حلساب املؤرشات ادلاةل عىل الكفاءة ادلاخلية المكية للكيات اجملمتع المينية،
وذكل من خالل بناء الهيلك البياين للتدفق الطاليب اذلي يسمح حبساب (معدل النجاح ،ومعدل الرسوب ،ومعدل
الترسب) للفواج ادلراس ية ،ومن مث حساب مؤرشات الكفاءة ادلاخلية المكية ومس توى هذه الكفاءة.
أظهرت نتاجئ البحث أن نظام التعلمي يف لكيات اجملمتع المينية مل يرق اىل الوصول لتحقيق أهدافه المكية ابملس توى
املطلوب ،المر اذلي أثر عىل كفاءته ادلاخلية المكية ،وأن نس بة الفقد المكي الناجت عن الرسوب والترسب دلى
الطلبة بلغ ( .)55.7%وقدم البحث بعض التوصيات لرفع مس توى هذه الكفاءة وزايدة فعاليهتا لتصل اىل املس توى
املأمول.
اللكامت املفتاحية :الكفاءة ادلاخلية المكية  ،لكيات اجملمتع المينية.
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اذا اكنت التمنية البرشية يف اجملمتعات املعارصة يه الوس يةل والهدف لتحقيقق حيقاة أف،قل ،فقان التعلقمي
هو املدخل الرئيس لتحقيق هذه التمنية يف ميادينه اخملتلفة عىل أساس أن التعلمي من أمه عوامل هنوض
اجملمتع اقتصاد ًاي ،واجامتعي ًا ،وثقافي ًا ،وهذا يعين أن التعلمي يت،من أبعاد ًا اسقتررية عوائقده ،أو أرابًق ًا
تزيقد أحيقا ًان عققن عوائقد المقوال الق توظقع يف م ققاريع أو قطاعقات أأققرى ،صقناعية أو اريققة أو
زراعية ،وترتبط عوائد العمليقة التعلمييقة بكفقاءة النظقام التعلميقي ،اذ لكقام زادت كفقاءة النظقام التعلميقي
زادت عوائده(امحلدان.)56 :2002،
ولقد صار التوجه حنو اجلودة ونرش ثقافهتا من أمه متطلبقات التعلقمي ،حيقث ىسقعؤ املؤسسقات
التعلميية اىل تطوير كفاءهتا ادلاخلية واخلارجية مبا حيقق أهداف التمنيقة يف اجملمتقع ،وذكل مقن خقالل مقا
تقوم به من حتديث مس متر يف الربامج والتخصصات اخملتلفة ،فالتعلمي ي قهد اهامتمق ًا كبق ًا يف اكفقة دول
العامل ،وذكل ملواكبة العرص احلايل ومبا يليب احتياجات الفرد واجملمتع ،حيث ينظر اليه عىل أسقاس ادلور
املمتزي اذلي يقوم به يف تقدم اجملمتعات وتمنيهتا ،وذكل عن طريق اعقداد الكقوادر والطاققات البرشقية يف
اجملاالت املهنية اخملتلفة(عبدالعال.)48 :2010،
وقد حظي موضوع الكفاءة التعلميية ابهامتم مزتايد يف الآونة الخق ة مقع تزايقد النظقرة ققتصقادية
للتعلمي ،حيث دخل قهامتم ابلرتبية طورا جديدا دلى ققتصاديني ،وأصبح التخطيط للتعلقمي معليقة
اقتصادية تت،ح أاثرهقا يف زايدة قهقامتم بكفقاءة القنظ التعلمييقة وزايدة انتاجيهتقا مقن خقالل ترشق يد
االنفاق عىل التعلمي وحسن اس تخدام مصادره ،وتفادي الفاقد يف العملية التعلميية املرتتب عىل الرسوب
والترسب(خليفة.)400: 2004،
ومبا أن التعلمي يف لكيات اجملمتع مبنطق ققتصاديني مرشوع استرري مدخالت مادية وبرشقية،
و خمرجات وعوائد ميكن قياسها ،مكسلمة ترخست بني ققتصقاديني والرتبقويني ،اذ مقن خقالل ربقط
العائدات مبقدار النفقات والتحمك يف توظيفها واس تخداهما قس تخدام المثل ميكن احلصول عقىل أعقىل
العوائد وحتقيق الهداف املرسومة كقامً وكيفق ًا وهقذا بقدوره يقؤدي اىل رفقع الكفقاءة ادلاخليقة واخلارجيقة
للنظام التعلميي ،أما اذا مل ىس تخدم تكل املقدخالت ابلسقاليب والطقرق اةقددة واملناسق بة ومل تتحققق
معظققققق تقققققكل الهقققققداف ،فانقققققه يقققققؤدي اىل ضقققققعع الكفقققققاءة ادلاخليقققققة واخلارجيقققققة لهقققققذه
املؤسسات(حسن.)4 :2008،
م لكة البحث وأس ئلته:
يف ظل الظروف احلالية ال مير هبا اجملمتع الميين ،وما يوجلهه مقن حتقدايت عقىل خمتلقع الصقعدة
حملي ًا واقلميي ًا ودولي ًا ،برز اىل الواهجة أمهية تقيمي أداء املؤسسات احلكومية من أجل التعرف عقىل نققا
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ال،عع يف أداء هذه املؤسسقات ،واذا اكنقت املؤسسقات التعلمييقة يه املعقول علاقا يف الهنقوض هبقذا
اجملمتع ،فانه يتوجب علينا دراسة واقعها احلايل ،ملعرفة درجة كفاءة أداهئا.
ونظر ًا اىل دور لكيات اجملمتع مكؤسسقات تعلمييقة معقول علاقا يف سقد ًاجقة اجملمتقع مقن الكفقاءات
املهنية والتقنية ،فقد حتمت علينقا البحقث عقن واقعهقا مقن حيقث فعاليقة كفاءهتقا ادلاخليقة ،حيقث ى ق
مؤرشات التعلمي للعام 2013/2012م اىل وجود اأتالل يف توزيع امللتحقني عىل التخصصقات اخملتلفقة
وتباين كب يف معدالت قلتحاق بني اذلكور واالانث يف هذه اللكيقات ،كقام أشقارت هقذه املقؤرشات
أن عدد املتخرجني ققد بلقغ ( )1338أرجيق ًا مقهن ( )851ذكقور ،و( )487اانث ،وهقذه العقداد قلقيةل
مقارنة حبج القبول يف هذه اللكيات لنفس العام وال بلغت ()7859طالبق ًا وطالبقة ،ويقدل ذكل عقىل
مقدار الترسب والرسوب ،وابلتايل ضعع الكفاءة ادلاخلية لعنارص العمليقة التعلمييقة والتدريبيقة داخقل
هذه اللكيات(مؤرشات التعلمي يف امجلهورية المينية.)52-44 :2014 ،
تأسيس ًا عىل ما س بق حتددت م لكة البحث يف السؤال الرئيس الآيت:
" ما واقع الكفاءة ادلاخلية المكية للكيات اجملمتع المينية ؟"
وميكن االجابة عن هذا السؤال من خالل االجابة عن السؤالني الفرعيني التاليني:
 .1ما مؤرشات الكفاءة ادلاخلية المكية للكيات اجملمتع المينية؟
 .2ما مقدار اللكفة الس نوية للطالب بلكيات اجملمتع المينية؟ وما مقدار الهقدر املقادي النقاجت عقن
الرسوب والترسب؟
أمهية البحث:
تمكن أمهية البحث من خالل ال آيت:
 .1تعريققع املسق ئولني والقققالكني عققىل لكيققات اجملمتققع المينيققة بواقققع الكفققاءة ادلاخليققة المكيققة لهققذه
اللكيات.
 .2يتوقع أن يكون لنتاجئ هذه البحث انعاكسات مقن شقأهنا أن ىسقاعد الققالكني عقىل التعلقمي يف
لكيات اجملمتع المينية واخملططني وأحصاب الققرار يف ااقاذ الققرارات الرشق يدة الق ىسقاعد يف
أفض جح الفاقد املادي والبرشي.
 .3تعد دراسة واقع الكفاءة ادلاخلية المكية تغذيقة راجعقة يف معليقة التخطقيط الرتبقوي للتعقرف
عىل واقعها.
أهداف البحث:
هيدف البحث اىل معرفة واقع الكفاءة ادلاخلية للكيات اجملمتع المينية ،من خالل اجلوانب الآتية:
 .1قياس مؤرشات الكفاءة ادلاخلية المكية للكيات اجملمتع المينية.
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 .2حتديققد اللكفققة الس ق نوية للطالققب بلكيققات اجملمتققع المينيققة ،وحتديققد الهققدر املققادي النققاجت عققن
الرسوب والترسب.
ًدود البحث:
يقترص البحث عىل احلدود الآتية:
 .1احلدود املوضوعية :واقع الكفاءة ادلاخلية المكية للكيات اجملمتع المينيقة (صقنعاء – سق نحان –
س يؤون – عبس  -عدن) ،واس تخالص املؤرشات المكية للحمك علاا.
 .2احلدود الزمنية :وى مل الفرتة الزمنية اةقددة لفقواج الهقدف منقذ قبقو حق اقرهج بقني
العوام ادلراس ية (2013 -2010م).
مصطلحات البحث:
 .1الكفاءة التعلمييقة :يقصقد هبقا يف هقذا البحقث مقدى ققدرة لكيقات اجملمتقع المينيقة عقىل حتقيقق
الهداف املن ودة منه ،ويعين ذكل احلصول عىل أكرب قدر من اخملرجات التعلمييقة مقع أكقرب
اقتصاد يف املدخالت.
ل
 .2الكفاية ادلاخلية :ويقصد هبا يف هذا البحث قدرة النظام التعلميي للكيقات اجملمتقع ا مينيقة عقىل
قحتفاظ مبدخالته من الطلبة وقنتققال هبق مقن مسق توى اىل أآأقر حق التخقرج ،بأققل
وقت وهجد وأقل تلكفة وأكرب عائد،واس تغالل طاقاتقه بطريققة تقؤدي اىل حتقيقق الهقداف
املتوقعة منه.
 .3الكفاءة المكية :يه عقدد الطلبقة اذليقن مقرهج نظقام لكيقات اجملمتقع المينيقة بنجقاح ،وتقرتبط
مبعدالت( :الترسب واالعادة والرسوب).
 .4الهدر (الفاقد المكي) :هقو الفقرق بقني عقدد الطلبقة اذليقن يلتحققون بلكيقات اجملمتقع المينيقة،
واذلين يهنوهنا بنجاح يف هناية الفرتة اةددة لها ويمتثل يف أعداد املترسبني والراسق بني والآاثر
املادية النا ة عن ذكل.
 .5الرسوب :هو ف ل الطالب يف حتقيق احلد الدىن للمس توى املطلوب منه يف س نة دراس ية
يف ضوء أهداف لكيات اجملمتع المينية.
 .6الترسب :هو ترك الطالب لللكية قبل امتام س نوات ادلراسة اكمةل وعدم العودة الاا.
االطار النظري:
مفهوم الكفاءة:
يعترب مفهوم الكفاءة التعلميية من أكرث املفاهمي الرتبويقة الق شقاع اسق تخداهما نتيجقة لزتايقد النظقرة
ققتصادية للتعلمي وتزايقد قهقامتم برقورة ترشق يد المقوال الق تنفقق عقىل التعلقمي (مقر :1998،
.)134
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ويقصد أيً ،ا ابلكفاءة التعلميية :القدرة عىل انتاج اخلدمة التعلميية أو حتقيق الهداف بأققل تلكفقة وهجقد
ويف أرسع وقت (البيايت.)2 :1996،
أنواع الكفاءة التعلميية:
يرى مر أن للكفاءة التعلميية جوانب أربعة يه :الكفاءة ادلاخلية ،والكفاءة اخلارجية ،والكفقاءة
المكية ،والكفاءة النوعية (مر  ،)133 :1998 ،ويرى جحي أنقه مقن الرقوري المتيقزي بقني الكفقاءة
ادلاخليقة ،واالنتاجيقة اخلارجيقة ،وأن الكفقاءة ادلاخليقة ى ق اىل العالققة بقني نقواجت النظقام التعلميقي
ومدخالته ،وتت،من ثالثة حماور أساسق ية يه :الكفقاءة المكيقة ،والكفقاءة النوعيقة ،والكفقاءة املرتبطقة
ابلتاكليع ،أما االنتاجية اخلارجية فتتعلق مبخرجات النظام التعلميي كي ًفا ،وتمتثل يف قدرة النظام التعلميي
عىل الوفاء ابحتياجات سقوق العمقل مقن التخصصقات اخملتلفقة ابلقمك والكيقع املناسق بني ويف الوققت
املناسب (جحي.)210 : 2002،
 .1الكفاءة اخلارجيقة ومسق توايهتا :يقرتبط مفهقوم الكفقاءة اخلارجيقة ارتباطق ًا وثيقق ًا مقع مفهقوم الكفقاءة
ادلاخلية ،فاذا اكن من أمه أهداف النظام التعلميي هو تلبية متطلبات سقوق العمقل مقن اخلقرجيني
ابلمكية املناس بة والنوعية اجليدة ،المر اذلي يعد مؤرش ًا مقن مقؤرشات الكفقاءة اخلارجيقة ،فقان
حتقيق هذا الهدف مرهقون ابرتفقاع الكفقاءة ادلاخليقة (مركقز البحقوث والتطقوير الرتبقوي:2003،
.)19
ويعرفها (املرصي )18 :1994،بأهنا مدى تأهيل اخلرجيني وقدرهت عىل أداء العامل ال أعقدو لهقا
مقا نر ًة مبا أنفق علا  ،وهتدف اىل حتقيق النوعية الف،ل خملرجات التعلمي سو ًاء عىل مس توى اخلرجي أو
البحث العلمي أو اخلدمات ال تقدهما املؤسسة التعلمية للمجمتع.
مس توايت الكفقاءة اخلارجيقة :يت،قمن مفهقوم الكفقاءة اخلارجيقة مسق تويني (مكقي ونقوعي) ولقلك مقهنام
حمدداته ومؤرشاته وفامي ييل توضيح ذكل:ق
أ .الكفقققاءة اخلارجيقققة المكيقققة :تعقققين ققققدرة النظقققام عقققىل اعقققداد ب مقققن اخلقققرجيني مناسقققب
لالحتياج(امحلققدان .)49 :2002،ومققن بققني تعريفققات هققذا املفهققوم مققا ذكققره (احلققاج:2001،
 ،)118من أن الكفاءة اخلارجية المكية تعين مدى قدرة النظام التعلميي عىل انتقاج أو اقرجي
العدد القاكيف مقن الققوة البرشقية املتخصصقة ،وانطبقاق مكيقة خمرجقات النظقام التعلميقي عقىل
متطلبات التمنيقة ققتصقادية وقجامتعيقة ،أي أن يقمتكن التعلقمي مقن اعقداد الققوى العقامةل
واملواكبققة الحتياجققات سققوق العمققل مققن املهققارات واملهققن والتخصصققات اخملتلفققة عققىل مجيققع
املس توايت ويف لك التخصصات دون جعز أو زايدة.
ب .الكفاءة اخلارجية الكيفية :وتعين قدرة النظام عىل اعداد نوعية مقن اخملرجقات ذات مسق توى
أداء يتناسب مع املسق توايت املطلوبقة ملقا يلكفقون بقه مقن أعقامل ،أخقذ ًا يف قعتبقار ققدرة
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النظام عقىل تطقوير وحتقديث عنقارصه ،حبيقث يواكقب التطقورات قجامتعيقة وققتصقادية
والتكنولوجية ( ...امحلقدان ،)56 :2002،ويعرفهقا (احلقاج ،)119 :2001،بأهنقا تعقين مقدى
انطباق مواصفات اخلرجيني عىل مناشط احلياة التمنوية وهمارات املواطنة قجامتعية والثقافيقة
والسقلوكية ،ومقدى مسققاهامهت يف احليقاة العامقة ،و ارسققة احلققوق والواجبقات قجامتعيققة،
وم اركهت الفاعةل يف ىس ي جعةل ققتصاد ،وحتقيق التمنية جبميع جوانهبا.
 .2الكفاءة ادلاخلية ومس توايهتا :ويقصد ابلكفاءة ادلاخلية :العالقة بني خمرجات ومقدخالت النظقام
التعلميي ،وميكن أن تتحدد الكفاءة ادلاخلية من خقالل أمقرين :أو قام ،نسق بة مقن يمكلقون املقرًةل
التعلمييققة ققن بققداها ،والثققاين الفققرتة املنق،ققية الكققامل احللقققة التعلمييققة ،أي عققدد السق نوات الق
يس تغرقها اكامل صفوف املرًةل املعينة ،وتققل الكفقاءة لكقام طالقت مقدة االكقامل ،وتزتايقد الكفقاءة
عنقققدما يقققدخل أي تغيققق يف العمليقققة التعلمييقققة حبيقققث حيققققق حتسققق ن ًا يف هقققذه النسققق بة
(.)Trondheim,2000;27
مس توايت الكفاءة ادلاخلية :ى مل الكفاءة ادلاخلية ثالثة مس توايت يه:
أ .الكفاءة ادلاخلية المكية :ويه مرتبطة بقدرة النظقام التعلميقي عقىل اسقتيعاب املتققدمني اليقه،
واجتذاهب اىل براجمه ،فً ،ال عن استيعاب تدفق الفقواج داخق  ،وأن تؤكقد معقدالت هقذا
التققدفق نسققب مققاح مرتفعققة ونسققب رسققوب وىرسققب منخف،ة(سققلامين.)23 :1998،
وللتعرف عىل الكفاءة ادلاخلية المكية لنظام التعلمي ،ميكن متابعة تقدفق الطقالب يف خمتلقع
املس توايت ،منذ دأو بداية املرًةل التعلميية وح التخرج مهنا ،عن طريق حتليل تقدفق
للك من  :النجاح ،الرسوب ،الترسب.
الفواج ادلراس يةٍ ،
ب .الكفاءة ادلاخلية الكيفية :ويمتثل يف قدرة النظام عىل حتديد أهدف تربوية ملدخالته ،وكفايته
يف اسقترر االمقاكانت املتاًققة مقن ماديقة وبرشققية والققدرة عقىل قنتفققاع بكفقاءة العمليققة
التعلميية من خالل ما حيدده من أدوار لرباجمه ادلراسق ية( .البقويه .)89 :1999،كقام تعقرف
بققق(قدرة النظققام التعلميققي عققىل تقققدمي تعلققمي جيققد ،والوصققول ابلطلبققة اىل مس ق توى الن،ققج
املطلققوب نتيجققة دلراس ق هت  ،وقققدرة املققرًةل التعلمييققة عققىل حتويققل املققدخالت (الطلبققة) اىل
خمرجات ابملواصفات ال ًددت طبق ًا لهدافها)( .رشاد . )104 :1992،كام تركز الكفقاءة
ادلاخلية النوعية عىل نوعيقة الطلبقة اذليقن مقرهج النظقام التعلميقي واملقيقاس الوحيقد ملعرفقة
ذكل هو قأتبار  ،ولكن هناك مؤرشات أأرى مهنا :نوعية القربامج ،واملنقا  ،والكتقب،
واملعلمني(احلجام.)105 :1980،
ج .الكفاءة ادلاخلية املرتبطة ابللكفة :تعرف الكفاءة املرتبطة ابللكفة بأهنقا قيقاس مققدار االنفقاق
النقققدي اذلي يققمت يف سققبيل حتقيققق منفعققة حمققددة ،رشيطققة أن تبقققؤ لكفققة اخلققرجي يف أدىن
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مس توى كن ،دون أن يؤثر ذكل يف كفاءته النوعية(احلاج .)117 :2001،وتعتقرب التلكفقة
اًدى العنارص املهمة لالنفاق ،لهنا متثل قميقة المكيقة الق يتأكقد مقن اسق تخداهما مقن أًقد
العنارص يف معلية انتاجية ما أو مرشوع معني أو خدمة حمددة  ،طبقق ًا للققرارات أو املعقاي
املعمتدة ذلكل.
طرق قياس الكفاءة ادلاخلية:
توجد أساليب عدة لقياس الكفاءة ادلاخلية المكية والكيفية للنظ التعلميية ،ولعل من أمهها:
 .1طريقققة الفققوج الظققاهري :تعمتققد عققىل دراسققة نوعققة مققن الطلبققة يف مسق توى واًققد لسق نة
واًدة ،دون النظر الا اذا اكنوا من الراس بني أو املس تجدين عىل أهنق فقوج ،وبقذكل فقال
يمت تتبع هؤالء الطلبة أنفسه خالل تدفقاهت من عام اىل أآأر ،وىسق تخدم هقذه الطريققة يف
ًاةل عدم وجود بيقاانت عقن الطلبقة يف لك سق نة مقن السق نوات ادلراسق ية أو عقدم وجقود
بيققاانت عققن الراسق بني واملترسققبني يف لك صققع درا (احلققاج .)114 :2001،وىسق تخرج
مؤرشات الكفاءة ادلاخلية بواسطة هذه الطريققة عقن طريقق نسقب التقدفق الظقاهري مقن
صع اىل الصع اذلي يليه ح التخرج ،فلكام اكن عدد اخلقرجيني يسقاوي عقدد املسقجلني
أو قريب ًا منه لكام اكنت الكفاءة ادلاخلية المكية مرتفعة ،ولكون هقذه الطريققة سقهةل احلسقاب
وتقريبية ،فهيي ىس تخدم يف الحباث املوسعة ال ال تتطلب دقة عالية.
 .2طريقة الفوج احلقيقي :وتعمل عىل متابعة تدفق أفراد الفوج أنفسه منذ أن جسلقوا معق ًا لول
مققرة مكس ق تجدين مققن الصققع الول لي مققرًةل تعلمييققة ،وابلتققايل ال يعققد الراس ق بون مققن
الس نوات السابقة من مضن هذا الفوج ،بل مقن الفقوج السقابق ،مث حتسقب نسقب النجقاح
والرسققوب والترسققب لفقراد الفققوج ،وقققد تأخققذ لصققع واًققد فقققط  ،فتققدل عققىل الكفايققة
ادلاخلية لهذا الصع أو مجليع صفوف املرًةل ملعرفة كفاية النظام التعلميقي يف املقرًةل بأمكلهقا.
وعند تتبع الفوج يؤخذ يف قعتبار املعيقدون يف لك صقع مقن الصقفوف واةولقون ،فهقيي
طريقة تعمتد املتابعة احلقيقة جملموعة مقن الطلبقة سق نة بسق نة مقن دأقو حق اقرهج مقن
املرًةل التعلميية(امحلدان .)59 :2002،وهبذه الطريقة – يقمت متابعقة الفقوج حق انهتقاء مجيقع
طلبة الفوج  ،اما ابلتخرج أو الترسب ،وحساب نسب الهدر املمتثةل ابلرسوب والترسب ،
ودراسقققة أثقققره عقققىل الكفقققاءة ادلاخليقققة للنظقققام التعلميقققي يف املقققدة املققققررة مضقققن املقققدة
املسموًة(مكتب الرتبية العريب دلول اخلليج.)33 :1983،
 .3الطريقة ال امةل :ىس تخدم هذه الطريقة يف دراسة الفواج الظاهرية أو احلقيقية وتعد تطوير ًا
لها ،أي دراسة مجيع الفواج للمرًةل التعلميية خالل مدة معينة ،وتفيد هذه الطريققة ابظهقار
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الكفققاءة اللكيققة للنظققام التعلميققي ،واماكنيققة اسق تخداهما يف املقققارانت ادلوليققة ،وتف،ققل هققذه
الطريقة يف ًال دراسة النظمة التعلمييقة الصقغ ة العقدد ،أو عنقدما يكقون عقدد السق نوات
ادلراس ية يف املرًةل صغ ًا كس نتني مث ًال.
 .4طريقة العينات :وتعمتد هذه الطريقة عىل اأتيقار عينقات مقن املقرًةل التعلمييقة املقراد قيقاس
كفاءهتا ادلاخلية المكية برش أ،قوع العينقات للرشقو العمليقة سقواء اكنقت ع قوائية أو
غ هققا(مر  .)144 :1998،وتعتققرب طريقققة العينققات مققن أنسققب الطققرق دلراسققة الكفققاءة
ادلاخلية المكية خاصة اذا ما اعمتدت عىل الفوج احلقيقي ومت اأتيار العينة اأتيارا ًمناس ب ًا.
 .5طريقة الفوج الصناعي (قفقرتا)) :تققوم هقذه الطريققة عقىل افقرتاض فقوج افقرتا) مقن
الطلبة مكون مقن ( )1000مقن الطلبقة يف مقرًةل تعلمييقة معينقة مث تطبقق علقا املعقدالت
احلقيقية للرسقوب والنجقاح ،مقع افقرتاض أن هقذه املعقدالت ال تعمتقد فقوارق السقن لهقؤالء
الطلبة ،مث تكوين اس امترة تدفق فوج صناعي ،يسمح حبرص عدد الراسق بني والنقا ني لقلك
( )1000طالب خقالل سق نوات ادلراسقة(احلاج .)114 : 2001،ومتتقاز هقذه الطريققة بأهنقا
ىسققهل عقققد املقققارانت بققني العديققد مققن الف قواج مققن حيققث معققدالت النجققاح والرسققوب
والترسققب ،اال أهنققا تتطلققب وقت ق ًا وهجققد ًا كب ق ين ،وخاصققة عنققد اعققداد اس ق امترات التققدفق
الطاليب ا جعل اس تخداهما ضئي ًال.
 .6طريقة اعادة تركيب احلياة ادلراس ية للفوج :ويه أداة قياس الكفاءة ادلاخلية ،وتعد من أكرث
الطرق االحصائية ماللكة لقياس الكفاءة ادلاخلية المكية للتعلمي ب قلك عقام والتعلقمي اجلقامعي
أو اللكيققات التطبيقيققة ب ققلك خققاص ،ابعتبارهققا تقققدم مققؤرشات وا ققة ميكققن بواسققطهتا
ى خيص الواقع المكي للنظام التعلميي ،وحتديد مس توى كفاءته ،متهيد ًا لتقدير لكفتقه وحتديقد
عائده املادي عىل الفرد واجملمتع .وتعمتقد هقذه الطريققة عقىل عقدة افرتاضقات ،أمههقا أن حتقرك
أفراد الفوج من صع اىل صع أو من صع اىل خقارج املقرًةل التعلمييقة مقرتبط مبقا يسقمؤ
مبعدالت التدفق اخلاص للك صع ،وملعرفة التدفق الطاليب يوزع املسجلون يف لك صقع
درا وعام درا ح التخرج بني (ان ون  ،راسق بون ،مترسقبون) ،ومقن خقالل هقذا
التوزيع يمت حساب معدالت التقدفق(احلاج(،)115 : 2001،امحلقدان .)65 : 2002،ووفقق ًا
لهققذه الطريقققة البققد مققن القيققام بعققدد مققن االجقراءات مققن خاللهققا يققمت حسققاب العديققد مققن
املؤرشات للحمك عىل ارتفاع أو اخنفاض الكفاءة ادلاخلية المكية للنظام التعلميقي  :ولعقل مقن
أمه هذه االجراءات التايل :
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 حتديد فوج طاليب خالل فرتة دراس ية حمددة ،وتتبع تدفق هذا الفقوج مقن بدايقة
التحاقه ح ارجه من اللكية واذلي يسمح لنقا هقذا التوزيقع حبسقاب معقدالت
التدفق (ماح – رسوب – ىرسب) للك صع وللك س نة دراس ية.
 رمس خمطط بياين يصع التققدم ادلرا للفقوج املعقاد تركيبقه ،ومقن خقالل هقذا
اخملطط يمت حساب عقدد مقن املقؤرشات الق حتقدد مسق توى الكفقاءة ادلاخليقة
المكية.
ادلراسات السابقة:
أو ًال :ادلراسات العربية:
 .1دراسة(حسققن )2006،هققدفت ادلراسققة اىل التعققرف عققىل واقققع الكفايققة ادلاخليققة بلكيققات
الرتبية جبامعة صنعاء ،والعوامقل املقؤثرة يف كفايهتقا .ولتحقيقق ذكل اسق تخدم الباحقث املقهنج
الوصفي ،كقام اسق تخدم مقهنج حتليقل اةتقوى للسقجالت واالحصقاءات اخلاصقة ابلطلبقة يف
لكيات الرتبية لغرض قياس مؤرشات الكفاية ادلاخلية المكية .حيث قام الباحث ابسق تخدام
أداة من أدوات قياس الكفاية ادلاخلية ،ويه طريقة اعادة تركيب احلياة ادلراس ية للفوج .كام
اس تخدم الباحث قستبانة ملعرفة وحتديد العوامل املؤثرة يف الكفاية ادلاخلية للكيات الرتبية
جبامعة صنعاء ،وققد تكونقت عينقة البحقث مقن ( )103ع،قو هيئقة تقدريس .وققد توصقل
البحث اىل أن متوسط معامل الكفاية ادلاخلية المكية مجليع لكيات الرتبية جبامعة صقنعاء بلقغ
( ،)%42.1ومبتوسققط معامققل هققدر بلققغ( ،)57.9%يقققدر متوسققط معامققل املققدخالت
ابلنس بة للمخرجات مجليع لكيات الرتبية جبامعة صنعاء بق( .)0.5كقام أظهقرت النتقاجئ امليدانيقة
أن هناك ثالثة عوامل تؤثر عىل الكفاية ادلاخلية للكيات الرتبية جبامعة صنعاء وبدرجة كبق ة
يه العوامل املتعلقة ابلبحث العلمي ،والعوامل املتعلقة برسقوب وىرسقب الطلبقة ،والعوامقل
املتعلقة ابالماكانت املادية واخلدمات الفنية املساعدة.
 .2دراسة (خليفة ،)2004 ،هدفت اىل التعرف عىل واقع الكفاءة ادلاخلية المكية لنظام التعلمي
السقا يف فلسقطني ودرجقة اأتالفهقا ابأقتالف جقنس الطالقب .واسق تخدمت ادلراسقة
طريقة اعادة تركيب احلياة ادلراس ية حلساب املؤرشات ادلاةل عىل هقذه الكفقاءة ،وحسقاب
الهدر التعلميي يف هذه املرًةل ،وأظهرت نتاجئ ادلراسة أن نظام التعلمي السا يف فلسطني
مل يرق اىل الوصول لتحقيق أهدافه المكية ابملس توى املطلوب ،المر اذلي أثر عقىل كفاءتقه
ادلاخلية المكية ،وأن نس بة الفقد المكي النقاجت عقن الرسقوب والترسقب دلى الطلبقة اذلكقور
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أعىل مهنقا دلى الطالبقات االانث .وققدمت ادلراسقة بعقض املقرتًقات لرفقع مسق توى هقذه
الكفاءة وزايدة فعاليهتا لتصل اىل املس توى املأمول.
 .3دراسققة (ال ققاطيب ،)2002 ،هققدفت اىل التعققرف عققىل جح ق الهققدر الرتبققوي النققا عققن
الرسوب والترسب للطلبة المينيني ادلارسقني يف اجلامعقات العراقيقة ،وققد توصقلت ادلراسقة
اىل أن متوسققط معامققل الكفققاءة لفققوج ادلراسققات الوليققة مضققن الربققع الس ق نوات يقققدر بققق
( )0.75وأن معامل االهدار تقدر بقق ( ،)0.25كقام أشقارت النتقاجئ اىل أن متوسقط معامقل
الكفاءة لطالب نظام امخلس الس نوات تقدر بق ( )0.76وأن معامل الهدر يقدر بقق (،)0.24
كام توصلت اىل أن معامل الكفاءة مجليع الطلبة ادلارسني يف نظقام الربقع السق نوات يف مجيقع
اجلامعات العراقية عدا بغداد واملوصل واملستنرصية تقدر بق( )0.69فققط ،وأن هنقاك نسق بة
هدر تقدر بق( ،)0.31وى النتقاجئ اىل أن أققل متوسقط ملعامقل الكفقاءة يققع يف اجلامعقة
املستنرصية مبتوسط يقدر بق( ،)0.68ومعامل هقدر تققدر بقق( ،)0.32بيقا يكقون املتوسقط
لبايق اجلامعات ( ،)0.75وى نتاجئ ادلراسقة أي،قا اىل وجقود هقدر ًا تربقو ًاي كبق ًا يف طلبقة
ادلراسات العليا (ماجس ت ودكتوراه) يقدر مبتوسقط معامقل هقدر ( )0.39ومبعامقل كفقاءة
( )0.61ملرًةل املاجس ت  ،ومبتوسط معامل هدر تقدر بقق( ،)0.26ومعامقل كفقاءة ()0.74
ملرًةل ادلكتوراه.
 .4دراسة (النعميي ،)1988 ،هدفت اىل التعرف عىل واقع الكفاية ادلاخلية جلامعة االمقارات،
ودراسة العوامل املؤثرة فاا وامل قتت واملعوققات الق تققع أمقام عنقارص هقذه الكفايقة
مس تخد ًما أسلوب حتليل النظ واملدخل االحصقاي يف حتقيقق أهقدافها ،توصقلت ادلراسقة
اىل أمه العوامل ال تؤثر يف هذه الكفاية وتعيق حتقيق الهداف الق سقعؤ الاقا النظقام،
وأن اجلامعة حتتاج اىل املزيد من التفاعل مع الق،ااي اةورية للمجمتع واجياد قنوات اتصال مع
اخلرباء يف مواقع االنتاج ،وأوصت ابس تنبا منقوذج لقيقاس كفايقة اجلامعقات العربيقة للحقمك
عىل مس هتا وفقًا للهداف اةددة لها.
 .5دراسة (اخلويت ،)1988 ،هدفت اىل التعقرف عقىل العوامقل املقؤثرة يف الكفايقة ادلاخليقة
بدور املعلمني واملعلقامت مبدينقة طنطقا يف (ج.م.ع) ،وتوصقلت ادلراسقة اىل اخنفقاض كفايقة
نوعة من املتغق ات التعلمييقة مثقل الهقداف وس ياسقة القبقول ،واالدارة التعلمييقة ،والرتبيقة
العملية ،واالماكانت املادية والبرشية املتاًة ،وققد أدت هقذه العوامقل جممتعقة اىل اخنفقاض
مس توى العملية التعلمية ابدلور واخنفاض الكفاية ادلاخلية المكية لها حيث وصقلت اىل 66
%وأن نس بة الفاقد المكقي يف الطقالب وصقلت اىل  31 %مقن مجقةل القيقد ،وتعقد هقذه
النس بة منخف،ة يف ضوء التاكليع ال تنفق عىل هذا التعلمي.
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 .6دراسة (ًلمقي ،)1985 ،هقدفت اىل تققدير االنفقاق النققدي لمتويقل التعلقمي السقا يف
ج.م.ع حيقث مشلقت تققديرات التالميقذ والفصقول واالنفقاق ابسق تخدام بعقض السقاليب
قسقاطية والتحليلية ثةل ببعض الاذج الرايضقية واالحصقائية ،توصقل اىل أن الهقداف
الطموًة للتعلمي السا واملطالبة املزتايدة عليه ،وما مشقل ذكل مقن توسقع مكقي أدى اىل
زايدة ال،غط عىل التعلمي حبيث اىسعت الهقوة بقني املطالقب التعلمييقة وبقني طاققات النظقام
واماكانته ،و ا توصلت اليه ادلراسة أن هناك العديد مقن العوامقل املقؤثرة يف متويقل التعلقمي
مهنا :قسق تقرار السق يا للقبالد ،يليقه المنقو اجلقاد يف ققتصقاد حبيقث يققدر عقىل سقد
مطالب التعلمي يف توسعه وتطويره ،واثلهثام تطوير الس ياسات املالية حيث يقمت تعبئقة اجلهقد
ال عيب عىل املس توايت اةليقة ،رابقع تقكل العوامقل رضورة تطقوير االدارة املاليقة يف جمقال
التعلقمي ابسق تخدام السقاليب احلديثقة ،وخقامس تقكل العوامقل معاجلقة االهقدار يف التعلقمي
واملمتثل يف الترسب وعدد مقرات الرسقوب واالعقادة ،وققام الباحقث بتحديقد لكفقة التلميقذ
الواًد يف مرًةل التعلمي السا  ،ومن مث حساب الهدر املايل النقاجت عقن الفققد المكقي يف
هذه املرًةل.
اثني ًا :ادلراسات الجنبية:
 .1دراسة) (Sang et al,2013هدفت ادلراسة اىل حتديد وحتليقل مسق توايت الترسقب مقن
املدارس الثانوية العامة يف منطقة ك ي و يف كينيا للفرتة بني عقا ( .)2004-2007ومقؤرش
الكفاءة ادلاخلية ال مت حفصها فامي يتعلق خبصائص املدرسقة اكنقت معقدالت الترسقب .وققد
مت مجع البياانت من مقدراء املقدارس واملقوهجني يف لك مقدارس املنطققة والبقالغ عقددها()64
مدرسة .وقد أظهرت نتاجئ ادلراسة أن مس توايت الترسب اكنت أعقىل يف املقدارس اليوميقة
مقا نرققة يف املققدارس ادلاخليققة ،ويف املققدارس اخملتلطققة مقا نرققة مبققدارس اجلققنس الواًققد ،ويف
املدارس ذات اجملال الواًد مقارنة ابملدارس أكرث مقن جمقال ،كقام وجقدت ادلراسقة أي،ق ًا أن
معدالت الترسب زادت مع زايدة مس توايت التعمل.
 .2دراسة ) (Adeymi,2012هدفت ادلراسة اىل التعرف عقىل عالققة نوعيقة املعقمل ابلكفقاءة
ادلاخلية للمدارس قبتدائية يف والية (ايكيق ) ،ولتحقيقق هقذا الهقدف اسق تخدم الباحقث
املققهنج الوصققفي ،وقققد تكققون جممتققع ادلراسققة مققن مجيققع املققدارس قبتدائيققة يف الواليققة
وعددها( )694مدرسة ،مت اأتيار عينه مهنا بلغت( )520مدرسقة ،مت اأتيارهقا ابسق تخدام
اسلوب العينات الع وائية البس يطة ،وقد بلغ الفوج ( )91061تلميقذ ًا مقن التالميقذ اذليقن
دخلوا املدارس يف عام  ،2003وارجوا من املرًةل يف عام 2008م .وققد خلصقت ادلراسقة
اىل أن لنوعيققة املعققمل عالقققة كب ق ة وطرديققة مققع الكفققاءة ادلاخليققة للمققدارس قبتدائيققة يف
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الواليققة ،وأن اف،ققل مققؤرش للكفققاءة ادلاخليققة يف املققدارس قبتدائيققة يف الواليققة اكنققت
مققؤهالت املعلمققني .وذلكل فقققد أوصققت ادلراسققة بتكثيققع املزيققد مققن اجلهققود يف تققدريب
املعلمني من أجقل احلصقول عقىل أعقىل املقؤهالت والق مقن شقأهنا تعزيقز الكفقاءة ادلاخليقة
للمدارس قبتدائية يف الوالية.
 .3دراسققة ) (Mei-Jiun,2007هققدفت ادلراسققة اىل اس تك ققاف مققا اذا اكن نظققام املدرسققة
اذلي هيمين عليه القطقاع اخلقاص فعقا ًال عقىل ققدم املسقاواة يف التعلقمي العقام ،وبققدر الكفقاءة
ادلاخلية للك مرًةل تعلميية .وقد قام الباحث ابس تخدام طريقة اعادة تركيب احلياة ادلراس ية
للفوج للمرًةل من (1996-2003م) .وقد خلصت النتاجئ اىل أن أعىل معدل ملعامل الكفقاءة
يف التعلققمي حصققلت عليققه مققرًةل التعلققمي مققا قبققل قبتققداي وبنسق بة( ،)99%مث تققىل ذكل
مرًةل التعلمي قبتداي بق( ،)90%مرًةل الثانويقة العليقا بقق( ،)85%مث اكنقت الققل كفقاءة
مرًةل الثانوية ادلنيا بق(.)79%
 .4دراسة ) (Mesfin,2006هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل م تت الكفاءة ادلاخليقة يف
اللكيققات اخلاصققة املعمتققدة مققن سققلطة مدينققة أديققس أاباب .ولتحقيققق هققذا الهققدف مت حتديققد
الس باب الرئيسة ال تؤدي اىل ىرسب الطلبة أو االعادة .وقد مت اس تخدام املهنج الوصقفي
املسققحي لهققذا الغققرض .ومت اأتيققار ( )12لكيققة مققن أصققل ( )36لكيققة معمتققدة يف املدينققة
ابس تخدام تقنية أخذ العينات الع وائية .وقد اكن عدد الطالب واملعلمني يف هقذه اللكيقات
( )300و ( )116عىل التوايل ،فمت اأتيقار( )246مقن الطلبقة بنسق بة ( )72( ،)82%مقن
املعلمني بنس بة( .)62%وقد مت اس تخدام قس تبيان واملققابةل واملالحظقة والواثئقق ودوات
مجلع البياانت .وقد أظهقرت النتقاجئ أن امل قألك املتعلققة ابلمتويقل ،واحلصقول عقىل تققديرات
منخف،ققة ،واملسق توى املعينق املققنخفض لققلرسة ،والغيققاب املتكققرر اكنققت أعققىل العوامققل
املسببة لالنسحاب والترسب .أما العوامقل الكقرث أمهيقة لالعقادة فققد اكنقت صقعوبة اللغقة،
وصعوبة قمتحاانت ،الالمباالة يف ادلراسة ،التغيب ب لك متكرر .كام ظهرت نتيجقة عقدم
وجققود أعققداد اكفيققة مققن املعلمققني يف لك جمققاالت ادلراسققة ،وعققدم ماللكققة املرافققق املاديققة
والتعلميية لتوف التعلمي العايل .وقد أوصت ادلراسة اجلهقات الرييقة يف املدينقة التأكقد مقن
توفر بعقض املتطلبقات لالعقرتاف هبقذه اللكيقات اخلاصقة مهنقا أن يكقون املبق مبواصقفات
ماللكة للتعلمي العايل ،وتوف العدد املطلوب من املعلمني املقؤهلني يف لك جمقال مقن جمقاالت
ادلراسة.
 .5دراسة) ،(Loxley,1985توصلت اىل وجود اأتالف يف نس بة الفقد التعلميي بني ادلول
بل بني املناطق داخل ادلوةل الواًدة ،وأن هذا الفققد ققد يصقل اىل ( )25%يف املقدارس
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االعدادية يف ادلول النامية ،واأتالف نسب الرسوب والترسب عىل أساس اجلنس حيث
أن البنات تفوقن عىل البنني ،وأن الرسوب أكرث يف الصفوف الهنائية للحلققة قبتدائيقة يف
أفريقيا ،بيا توجد أقل نسقب مقن الرسقوب والترسقب يف العقامل يف لك مقن رشق وغقرب
أورواب وأمرياك ال املية ،بيا توجد أعىل نسب الرسوب والفقد التعلميي يف املنقاطق الريفيقة
يف العامل ،وأو ت ادلراسة أن هذا الفقد التعلميي حيدث أسارة كب ة ويساعد يف قرتداد
اىل المية نتيجة الخنفاض جودة النظام التعلميي ،وهذا ما أكده التقريقر اذلي قامقت بنرشقه
اليونسكو عام 1980عن الفقد التعلميي واس تعان بنتاجئه لوكسيل يف دراس ته.
التعقيب عىل ادلراسات السابقة:
يالحققم مققن خققالل ادلراسققات السققابقة ال ق مت اجيازهققا ،أهنققا ركققزت عققىل م ققتت الكفققاءة
ادلاخلية والعوامل املؤثرة فاا كدرسة(اخلويت ،)1988،ودراسة ) ، (Mesfin,2006ومهنا مقا ركقزت
عىل جح الهدر الرتبوي وحتديقد وحتليقل مسق توايته كدراسة(ال قاطيب ،)2002،ودراسقة (Sang et
) ، al,2013كام اكن للبعض مهنا صةل وثيقة ابلبحقث احلقايل وهقدفت ايل التعقرف عقىل واققع الكفقاءة
ادلاخلية المكية كدراسة(حسقن ،)2006،ودراسقة(خليفة ،)2004،ودراسقة(النعميي ،)1988،وب قلك
عام فقد اس تفاد الباحثان من ادلراسات السقابقة يف وضقع االطقار النظقري واملهنجقي للبحقث والتعقرف
عىل الطرق والساليب االحصائية ال ىس تخدم يف حساب الكفقاءة ادلاخليقة المكيقة ،ويف كيفيقة بنقاء
الهيلك البياين للتدفق الطاليب اذلي يسمح حبساب (معدالت النجاح ،ومعدالت الرسوب ،ومعدالت
الترسب).
مهنج البحث واجراءاته:
مهنج البحث :اس تخدم البحث املهنج الوصفي التحلييل لالجابة عن أس ئةل البحث ،وذكل من خقالل
التعرف عىل مفهوم الكفاءة التعلميية وأنواعها وطرق قياسها والعوامل املؤثرة يف أف،قها ،ومجقع وحتليقل
معلومقات وبيقاانت احصقائية مكيقة عقن الواققع الفعقيل للكفقاءة المكيقة للكيقات اجملمتقع المينيقة ،وقيقاس
مؤرشاهتا وجح الهدر التعلميي يف هذه املرًةل.
جممتع البحث :يبلغ عدد لكيات اجملمتع المينية احلكومية ( )10لكيقات حكوميقة ويه :لكيقة جممتقع صقنعاء،
ولكية جممتع عدن ،ولكية جممتع عبس ،ولكية جممتع اخلبت ،ولكية جممتع معران ،ولكية جممتع ال حر ،ولكيقة
جممتع س نحان ،ولكية جممتع اللحية ،ولكية جممتع يرمي ،ولكية جممتع سيئون.
عينة البحث :قام الباحثان ابأتيار ( )5لكيات بواقع  %50مقن جممتقع البحقث ،وققد حقرص الباحثقان
عند قأتيار أن تكون العينة ثةل جملمتع البحث.
أداة البحث :اعمتد البحث احلايل بصفة أساس ية عىل أسلوب اعادة تركيب احلياة ادلراسق ية حلسقاب
املؤرشات ادلاةل عىل الكفاءة ادلاخلية المكية لنظقام التعلقمي يف لكيقات اجملمتقع المينيقة ،وذكل مقن خقالل
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بناء الهيلك البياين للتدفق الطاليب اذلي يسمح حبسقاب املعقدالت التاليقة ( :معقدل النجقاح ،ومعقدل
الرسوب ،ومعدل الترسب) للفقواج ادلراسق ية ،ومقن مث حسقاب مقؤرشات الكفقاءة ادلاخليقة المكيقة
لنظقام التعلقمي يف لكيقات اجملمتقع المينيقة ومسق توى هقذه الكفقاءة ،ويه مققاييس معروفقة ويسق تخدهما
اخملططون الرتبويون يف مثل هذه ادلراسات.
اجراءات البحث:
اعمتد البحث عىل طريقة اعادة تركيقب احليقاة ادلراسق ية ،ذكل مقن خقالل االحصقاءات الق يقمت
نواي بصورة شامةل من أعداد الطلبة يف املس توايت ادلراس ية بلكيقات اجملمتقع المينيقة ،وتت،قمن
مجعها س ً
هذه الطريقة اجراء اخلطوات التالية:
اخلطوة الوىل  :حساب ثالث معدالت للتدفق الطاليب للك مسق توى درا ويف لك عقام درا ،
وذكل مققن خققالل متابعققة فققوج مكققون مققن ( )582 ،480 ،330 ،200 ،676طال ًبققا وطالبققة التحققوا
ابملس توى الول للعام ادلرا ( )2010يف لكيات اجملمتع المينيقة (صقنعاء ،سق نحان ،سق يؤون ،عقبس،
عدن) عىل الرتتيب ،ومتابعهت خالل الفرتة ادلراس ية من املس توى الول ح يصقلوا اىل هنايقة املقرًةل
(ارهج ) يف العام ادلرا ( ،)2013وبذكل يمت الك قع عقن عقدد النقا ني وعقدد الراسق بني وعقدد
املترسبني بلك دقة ،ويمت حساب معدالت التدفق ال ميثل لك معقدل مهنقا النسق بة املئويقة لقلك فئقة
من الفئات الثالث يف مس توى من املس توايت ادلراس ية ويف س نة من السق نوات اىل عقدد املسقجلني
ويه :معدل النجاح ،ومعدل الرسوب ،ومعدل الترسب ،كام هو موحض يف امللحق رمق (.)1
اخلطوة الثانية :بناء هيلك بياين للتدفق :ويمت ذكل من خالل جداول التدفق الطاليب وال تبق عقىل
أساس النسب الفعلية للنجاح والرسقوب والترسقب ومعقدالهتا ،كقام هقو مقوحض يف امللحقق رمق ( 2اىل
.)6
اخلطوة الثالثة :اس تخدام الهيلك البياين حلساب املؤرشات ادلاةل عىل الكفقاءة ادلاخليقة المكيقة لنظقام
التعلمي يف لك لكية.
عرض نتاجئ البحث ومناق هتا:
لالجابة عن السؤال الول من أس ئةل البحث واملتعلق بواقع الكفاءة ادلاخليقة المكيقة بلكيقات اجملمتقع
المينية ،اس تخدم الباحث طريقة اعادة تركيب احلياة ادلراس ية حلساب الهدر (الفقد) المكي للتعلمي هبقذه
املرًةل.
وهنا در االشارة اىل أمهية التعرف اىل نظقام التققومي وسق نوات االعقادة املسقموح هبقا يف لكيقات
اجملمتع المينية ح نمتكن من اسق تخدام هقذه الطريققة بصقورة حصيحقة ،حيقث يتبقني مقن نظقام تققومي
الطالققب يف نظققام التعلققمي هبققذه اللكيققات ،أن هققذا النظققام ال يسققمح للطالققب فيققه ابالعققادة أكققرث
س نتني(الالحئة اخلاصة بنظام ادلراسة يف لكيات اجملمتع الهلية.)9: 2014،
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ونتعقرف الآن عققىل الفققد المكققي يف لكيقات اجملمتققع المينيققة ابسق تخدام طريقققة اعقادة تركيققب احليققاة
ادلراس ية ،وذكل عىل النحو التايل:
أو ًال :مؤرشات الكفاءة ادلاخلية المكية للكيات اجملمتع المينية:
يف ضوء الهداف ال ت،مهنا حبث مؤرشات الكفاءة ادلاخلية المكية للكيقات اجملمتقع المينيقة ،ققام
الباحثان بعرض وحتليل النتاجئ وفق ًا للآيت-:
 )1مؤرشات الكفاءة ادلاخلية المكية للكية اجملمتع (صقنعاء) :ققام الباحثقان حبسقاب هقذه املقؤرشات
للفوج ،وذكل عىل النحو التايل:
* الس نوات املستمثرة من قبل الفوج اللكي =  1975س نة.
* أما عدد الس نوات ال استمثرها املتخرجون يف وضع مثايل = عدد املتخرجون × عدد س نوات
املرًةل اةددة
 852 = 3 ×284س نة.
* عدد الس نوات الزائدة عن الوضع املثايل = 1123 = 852 – 1975س نة.
أي أن هناك ( )1123س نة زائدة عن الوضع املثايل ،وميثل ذكل فقدً ا كب ًا ان ًا عن الرسوب ودلي ًال
وا ًا عن اخنفاض الكفاءة ادلاخلية المكية يف لكية اجملمتع (صنعاء).
* معامل الكفاءة ادلاخلية المكية:
وهو يف الوضع املثايل ( ،)100%وهذا يعين ان البايق ()57%
عال  Xنوخ يجتن
لتن نو حلة

معامدددددددددددددددل
(هدرا) ان ـًا عن الترسب و
ميثل فقدً ا
الرسوب100X .
نوكفاءة = ً
نوالتن نو اث ة من
مج تع نوالتن
=
قبل نوفتج
عدددال نوادددلتن نوثددد ن دددث
*
إلنثاج مثخ ج ونحا =

284X
3
100X
1975
=وفتج نوكل
نو اث ة من قبل ن

43
%
19

= 6.95 = 75
عال نو ثخ جين
وهذا املعدل يف الوضع املثايل يساوي ( )3س نوات (ويه مدة ادلراسة يف لكية اجملمتع) ،ومع ذكل سنة
2
أن الزايدة قدرها ( )3.95س نة متثل فقدا ان ا عن الترسب والرسوب.
8
*
4

ويف احلاةل املثىل يكون هذا املعامل مساواي الواًد الصحيح ،أي أن البايق وقدره ( )1.31ميثل فقدا
للكية اجمل
ادلاخلية
دق عىل اخنفاض الكفاءة
المكية وكل
اث ة
نوالتن نو
مثخمتعج(صنعاء)6.95 .

نو اخال  /نو خ جا

=

=

عال نوالتن

11

3
2016

=  2.31سنة
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* مثت ط ماة نوارن ة نوث قضاها نوخ يج باو حلة =

عال نوالتن نو اث

ة من نوخ يجين

مج تع نوخ يجين

وميكن اس تخراجه اكلآيت:
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني مضن املدة اةددة =  852 = 3×284س نة.
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني اذلين رس بوا س نة واًدة = 476 = 4×119س نة.
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني اذلين رس بوا س نتني = 165 = 5×33س نة.
نوع الس نوات املستمثرة من قبل املتخرجني ( 1493 =)852+476+165س نة.

متوسط مدة ادلراسة ال ق،اها لك أرجي =  3.42 = 1493س نة.
436
ويف الوضع املثايل فان هذا املتوسط =  3س نوات ،معق ذكل أن البقايق وققدره ( )0.42ميثقل فققدا
ان ا عن الرسوب.
واجلدول رمق ( )1يبني توزيع املتخرجني من الفوج اللكي حسب مواعيد التخرج.
جدول ( :)1يبني مواعيد ارج الفوج من لكية اجملمتع (صنعاء)
النس بة من اجاميل عدد النس بة للك()676طالب من
عدد اخلرجيني
مدة التخرج
الطالب
اخلرجيني
%42
%65
284
3
%17
%27
119
4
%5
%8
33
5
%100
436
االمجـــايل
يتبققني مققن اجلققدول أن ( )65%مققن املتخققرجني مه اذليققن يمكلققون املققرًةل يف املققدة اةققددة ،وأن
( )%35يتأأرون عن موعد التخرج لس نة أو لكرث.
 )2مؤرشات الكفاءة ادلاخلية المكية للكية اجملمتع (س نحان) :قام الباحثقان حبسقاب هقذه املقؤرشات
للفوج ،وذكل عىل النحو التايل:
* الس نوات املستمثرة من قبل الفوج اللكي =  643س نة.
* أما عدد السق نوات الق اسقتمثرها املتخرجقون يف وضقع مثقايل = عقدد املتخرجقون × عقدد سق نوات
املرًةل اةددة
 255 = 3 × 85س نة.
* عدد الس نوات الزائدة عن الوضع املثايل = 388 = 255– 643س نة.
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أي أن هناك ( )388س نة زائدة عن الوضع املثايل ،وميثل ذكل فقدً ا كب ًا ان ًا عقن الرسقوب ودلقي ًال
وا ًا عن اخنفاض الكفاءة ادلاخلية المكية يف لكية اجملمتع (س نحان).
* معامل الكفاءة ادلاخلية المكية:
عال لتن نو حلة Xنوخ يجتن

= 100 X

85X 3
643

%40 = 100 X

معامل نوكفاءة =
(هدرا) ان قـًا عقن الترسقب
وهو يف الوضع املثايل ( ،)100%وهذا يعين ان البايق ( )60%ميثل فقدً ا ً
والرسوب.
نوالتن نو اث

عال نوالتن نوث ن ث

ة من قبل نوفتج

مج تع نوالتن نو اث

إلنثاج مثخ ج ونحا =

ة من قبل نوفتج نوكل

عال نو ثخ جين

=

643
85

7.5
3

=

=

 7.5سنة

وهذا املعدل يف الوضع املثايل يساوي ( )3س نوات (ويه مقدة ادلراسقة يف لكيقة اجملمتقع) ،ومعق ذكل
أن الزايدة قدرها ( )4.5س نة متثل فقدا ان ا عن الترسب والرسوب.
* معامل املدخالت  /اخملرجات:
معامل نو اخال  /نو خ جا

=

نوالتن نو اث

ة وكل مثخ ج

عال نوالتن

=

 2.5سنة

ويف احلاةل املثىل يكون هذا املعامل مساواي الواًقد الصقحيح ،أي أن البقايق وققدره ( )1.5ميثقل فققدً ا
دق ًعىل اخنفاض الكفاءة ادلاخلية المكية للكية اجملمتع (س نحان).
* متوسط مدة ادلراسة ال ق،اها اخلرجي ابملرًةل :عدد الس نوات املستمثرة من اخلرجيني
مجموع الخريجين

وميكن اس تخراجه اكلآيت:
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني مضن املدة اةددة = 255 = 3×85س نة.
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني اذلين رس بوا س نة واًدة = 172 = 4×43س نة.
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني اذلين رس بوا س نتني =  75= 5×15س نة.
نوع الس نوات املستمثرة من قبل املتخرجني ( 502 =)255+172+75س نة.
متوسط مدة ادلراسة ال ق،اها لك أرجي =  3.51 = 502س نة.
143
ويف الوضع املثايل فقان هقذا املتوسقط =  3سق نوات ،معق ذكل أن البقايق وققدره ( )0.51ميثقل
فقدا ان ا عن الرسقوب .واجلقدول رمق ( )2يبقني توزيقع املتخقرجني مقن الفقوج اللكقي حسقب مواعيقد
التخرج.
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جدول ( :)2يبني مواعيد ارج الفوج من لكية اجملمتع (س نحان)
النس بة من اجاميل النس بة للك()200طالب
عدد اخلرجيني
مدة التخرج
من الطالب
عدد اخلرجيني
%42.5
%59
85
3
%21.5
%30
43
4
%7.5
%11
15
5
%100
143
االمجـــايل
يتبققني مققن اجلققدول أن ( )59%مققن املتخققرجني مه اذليققن يمكلققون املققرًةل يف املققدة اةققددة،
وأن ( )41%يتأأرون عن موعد التخرج لس نة أو لكرث.
 )3مقققؤرشات الكفقققاءة ادلاخليقققة المكيقققة للكيقققة اجملمتقققع (سققق يؤون) :ققققام الباحثقققان حبسقققاب هقققذه
املؤرشات للفوج ،وذكل عىل النحو التايل:
* الس نوات املستمثرة من قبل الفوج اللكي =  1057س نة.
* أما عدد السق نوات الق اسقتمثرها املتخرجقون يف وضقع مثقايل = عقدد املتخرجقون × عقدد سق نوات
املرًةل اةددة
 492 = 3 × 164س نة.
* عدد الس نوات الزائدة عن الوضع املثايل = 565 = 492 -1057س نة.
أي أن هنقاك ( )565سق نة زائقدة عقن الوضقع املثقايل ،وميثقل ذكل فققدً ا كبق ًا ان ًقا عقن الرسقوب
ودلي ًال وا ًا عن اخنفاض الكفاءة ادلاخلية المكية يف لكية اجملمتع (س يؤون).
معامل* نوكفاءة =

عال لتن نو حلة Xنوخ يجتن
نوالتن نو اث

ة من قبل نوفتج

164X 3
1057

= 100 X

= 100 X

ققدرا)
وهقققو يف الوضقققع املثقققايل ( ،)100%وهقققذا يعقققين أن البقققايق ( )53.5%ميثقققل فققققدً ا (هق ً
ان ـًا عن الترسب والرسوب.
* عدد الس نوات /طالب ال اسقتمثرت النتقاج متخقرج واًقد = نقوع السق نوات املسقتمثرة مقن قبقل
الفوج اللكي = 1057
164
عدد المتخرجين
= 6.44س نة.
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%46.5

وهقققذا املعقققدل يف الوضقققع املثقققايل يسقققاوي ( )3سققق نوات (ويه مقققدة ادلراسقققة يف لكيقققة اجملمتقققع)،
ومع ذكل أن الزايدة قدرها ( )3.44س نة متثل فقدا ان ا عن الترسب والرسوب.
* معامل املدخالت  /اخملرجات = الس نوات املستمثرة للك متخرج =  2.14 = 6.44س نة.
عدد السنوات المحددة

3

ويف احلقققاةل املقققثىل يكقققون هقققذا املعامقققل مسقققاواي الواًقققد الصقققحيح ،أي أن البقققايق وققققدره ()1.14
ميثل فقدً ا دق ًعىل اخنفاض الكفاءة ادلاخلية المكية للكية اجملمتع (س يؤون).
* متوسط مدة ادلراسة ال ق،اها اخلرجي ابملرًةل = عدد الس نوات املستمثرة من اخلرجيني
مجموع الخريجين

وميكن اس تخراجه اكلآيت:
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني مضن املدة اةددة =  462 = 3×164س نة.
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني اذلين رس بوا س نة واًدة =  288 = 4×72س نة.
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني اذلين رس بوا س نتني =  105= 5×21س نة.
نوع الس نوات املستمثرة من قبل املتخرجني (  855=) 462+288+105س نة .
متوسط مدة ادلراسة ال ق،اها لك أرجي =  3.32 = 855س نة.
257
ويف الوضقققع املثقققايل فقققان هقققذا املتوسقققط =  3سققق نوات ،معققق ذكل أن البقققايق وققققدره ()0.32
ميثقققل فققققدً ا ان ققق ًا عقققن الرسقققوب .واجلقققدول رمق ( )3يبقققني توزيقققع املتخقققرجني مقققن الفقققوج اللكقققي
حسب مواعيد التخرج.
جدول ( :)3يبني مواعيد ارج الفوج من لكية اجملمتع (س يؤون)
مدة التخرج

عدد اخلرجيني

3
4
5
االمجـــايل

164
72
21
257

النس بة من اجاميل النس بة للك()330طالب
من الطالب
عدد اخلرجيني
%50
%64
%22
%28
%6
%8
%100
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يتبققني مققن اجلققدول أن ( )64%مققن املتخققرجني مه اذليققن يمكلققون املققرًةل يف املققدة اةققددة،
وأن ( )36%يتأأرون عن موعد التخرج لس نة أو لكرث.
 )4مقققؤرشات الكفقققاءة ادلاخليقققة المكيقققة للكيقققة اجملمتقققع (عقققبس) :ققققام الباحثقققان حبسقققاب هقققذه
املؤرشات للفوج ،وذكل عىل النحو التايل:
* الس نوات املستمثرة من قبل الفوج اللكي =  1483س نة.
* أما عدد السق نوات الق اسقتمثرها املتخرجقون يف وضقع مثقايل = عقدد املتخرجقون × عقدد سق نوات
املرًةل اةددة
=  576 = 3 × 192س نة.
* عدد الس نوات الزائدة عن الوضع املثايل =  907 = 576 -1483س نة.
أي أن هنقاك ( )907سق نة زائقدة عقن الوضقع املثقايل ،وميثقل ذكل فققدً ا كبق ًا ان ًقا عقن الرسقوب
ودلي ًال وا ًا عن اخنفاض الكفاءة ادلاخلية المكية يف لكية اجملمتع (عبس).
* معامل الكفاءة ادلاخلية المكية:
معامل الكفاءة ادلاخلية المكية = اخلرجيون × عدد س نوات املرًةل ×= 100× 3 × 192 = 100
السنوات المستثمرة من 1975
%38.8
1483
قبل الفوج

ققدرا) ان قققـًا
وهقققو يف الوضقققع املثقققايل ( ،)100%وهقققذا يعقققين ان البقققايق ( )6.2%ميثقققل فققققدً ا (هق ً
عن الترسب والرسوب.
* عدد الس نوات /طالب ال استمثرت النتاج متخرج واًد = نوع الس نوات املستمثرة من قبل
الفوج اللكي =  7.72 = 1483س نة.
192
عدد المتخرجين
وهقققذا املعقققدل يف الوضقققع املثقققايل يسقققاوي ( )3سققق نوات (ويه مقققدة ادلراسقققة يف لكيقققة اجملمتقققع)،
ومع ذكل أن الزايدة قدرها ( )4.72س نة متثل فقدا ان ا عن الترسب والرسوب.
معامل املدخالت/اخملرجات = الس نوات املستمثرة للك متخرج =  2.57 = 7.72س نة
3
عدد الس نوات اةددة
ويف احلقققاةل املقققثىل يكقققون هقققذا املعامقققل مسقققاواي الواًقققد الصقققحيح ،أي أن البقققايق وققققدره ()1.57
ميثل فقدً ا دق ًعىل اخنفاض الكفاءة ادلاخلية المكية للكية اجملمتع (عبس).
* متوسط مدة ادلراسة ال ق،اها اخلرجي ابملرًةل = عدد الس نوات املستمثرة من اخلرجيني
مجموع الخريجين
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وميكن اس تخراجه اكلآيت:
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني مضن املدة اةددة =  576 = 3×192س نة.
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني اذلين رس بوا س نة واًدة = 360= 4×95س نة.
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني اذلين رس بوا س نتني = 140 = 5× 28س نة.
نوع الس نوات املستمثرة من قبل املتخرجني ( 1076 =) 576+360+140س نة .
متوسط مدة ادلراسة ال ق،اها لك أرجي = 3.47 = 1076س نة.
310
ويف الوضقققع املثقققايل فقققان هقققذا املتوسقققط =  3سققق نوات ،معققق ذكل أن البقققايق وققققدره ()0.47
ميثقققل فققققدً ا ان ققق ًا عقققن الرسقققوب .واجلقققدول رمق ( )4يبقققني توزيقققع املتخقققرجني مقققن الفقققوج اللكقققي
حسب مواعيد التخرج.
جدول ( :)4يبني مواعيد ارج الفوج من لكية اجملمتع (عبس)
النس بة من اجاميل النس بة للك()480طالب
عدد اخلرجيني
مدة التخرج
من الطالب
عدد اخلرجيني
%40
%62
192
3
%18.7
%29
90
4
%5.8
%9
28
5
%100
310
االمجـــايل
يتبققني مققن اجلققدول أن ( )62%مققن املتخققرجني مه اذليققن يمكلققون املققرًةل يف املققدة اةققددة،
وأن ( )38%يتأأرون عن موعد التخرج لس نة أو لكرث.
 )5مقققؤرشات الكفقققاءة ادلاخليقققة المكيقققة للكيقققة اجملمتقققع (عقققدن) :ققققام الباحقققث حبسقققاب هقققذه
املؤرشات للفوج ،وذكل عىل النحو التايل:
* الس نوات املستمثرة من قبل الفوج اللكي =  1807س نة.
* أما عدد السق نوات الق اسقتمثرها املتخرجقون يف وضقع مثقايل = عقدد املتخرجقون × عقدد سق نوات
املرًةل اةددة
=  963 = 3 × 321س نة.
* عدد الس نوات الزائدة عن الوضع املثايل =  844 =963 -1807س نة.
أي أن هنقاك ( )844سق نة زائقدة عقن الوضقع املثقايل ،وميثقل ذكل فققدً ا كبق ًا ان ًقا عقن الرسقوب
ودلي ًال وا ًا عن اخنفاض الكفاءة ادلاخلية المكية يف لكية اجملمتع (عدن).
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* معامل الكفاءة ادلاخلية المكية:
معامققققل الكفققققاءة ادلاخليققققة المكيققققة = اخلرجيققققون × عققققدد سقققق نوات املققققرًةل ×3 × 321 = 100
1975
السنوات ×= 100
%الفوج
53.3قبل
المستثمرة من
1807
(هققـدرا) ان قققـًا
وهققو يف الوضققع املثققايل ( ،)100%وهققذا يعققين ان البققايق ( )46.7%ميثققل فقققدً ا
ً
عن الترسب والرسوب.
* عدد الس نوات /طالب ال اسقتمثرت النتقاج متخقرج واًقد = نقوع السق نوات املسقتمثرة مقن قبقل
الفوج اللكي
عدد المتخرجين
=  5.63 = 1807س نة.
وهقققذا املعقققدل يف الوضقققع املثقققايل يسقققاوي ( )3سققق نوات (ويه مقققدة ادلراسقققة يف لكيقققة اجملمتقققع)،
ومع ذكل أن الزايدة قدرها ( )2.63س نة متثل فقدا ان ا عن الترسب والرسوب.
* معامل املدخالت  /اخملرجات = الس نوات املستمثرة للك متخرج =  1.87 = 5.63س نة
عدد السنوات المحددة

3

ويف احلقققاةل املقققثىل يكقققون هقققذا املعامقققل مسقققاواي الواًقققد الصقققحيح ،أي أن البقققايق وققققدره ()0.87
ميثل فقدً ا دق ًعىل اخنفاض الكفاءة ادلاخلية المكية للكية اجملمتع (عدن).
* متوسط مدة ادلراسة ال ق،اها اخلرجي ابملرًةل :عدد الس نوات املستمثرة من اخلرجيني
وميكن اس تخراجه اكلآيت:
مجموع الخريجين
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني مضن املدة اةددة = 963 = 3×32س نة.
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني اذلين رس بوا س نة واًدة =  380 =4×95س نة.
الس نوات املستمثرة من قبل اخلرجيني اذلين رس بوا س نتني =  100 = 5× 20س نة.
نوع الس نوات املستمثرة من قبل املتخرجني ( 1443 =)963+380+100س نة.
1443

=3.31س نة.
متوسط مدة ادلراسة ال ق،اها لك أرجي =
436
ويف الوضقققع املثقققايل فقققان هقققذا املتوسقققط =  3سققق نوات ،معققق ذكل أن البقققايق وققققدره ()0.31
ميثقققل فققققدً ا ان ققق ًا عقققن الرسقققوب .واجلقققدول رمق ( )5يبقققني توزيقققع املتخقققرجني مقققن الفقققوج اللكقققي
حسب مواعيد التخرج.
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جدول ( :)5يبني مواعيد ارج الفوج من لكية اجملمتع (عدن)
النس بة
النس بة من
عدد اخلرجيني اجاميل عدد للك()582طالب من
مدة التخرج
الطالب
اخلرجيني
%55
%73
321
3
%16
%22
95
4
%3
%5
20
5
%100
436
االمجـــايل
يتبققني مققن اجلققدول أن ( )73%مققن املتخققرجني مه اذليققن يمكلققون املققرًةل يف املققدة اةققددة،
وأن ( )27%يتأأرون عن موعد التخرج لس نة أو لكرث.
اثني ًا :نتاجئ حتليل اللكفة الس نوية والهدر املادي للطالب بلكيات اجملمتع المينية:
ملعرفققة الهققدر املقققادي النققاجت عقققن رسققوب وىرسقققب الطلبققة يف لكيقققات اجملمتققع المينيقققة ،البققد مقققن
معرفققة وحتديققد اللكفققة الس ق نوية للطالققب يف هققذه اللكيققات ،كققام أن لكفققة الطالققب الس ق نوية حتققدد
مققن خققالل النفقققات اجلاريققة والسققلعية واخلققدمات والنفقققات التحويليققة ،وللحصققول عققىل النفقققات
لهذه اللكيات فقد اس تطاع الباحث من اس تخراج النفقات اخلاصة هبا.
 )1اللكفققة الس ق نوية للطالققب والهققدر املققادي بلكيققة اجملمتققع (صققنعاء) :مققن خققالل الفحققص
والتحليققل مت حتديققد النفقققات اجلاريققة بلكيققة اجملمتققع (صققنعاء) ،اضققافة اىل حتديققد اللكفققة
الس نوية للطالب الواًد ،كام هو موحض يف اجلدول رمق (.)6
جدول ( :)6يبني اللكفة الس نوية للطالب والهدر املادي الناجت عن الرسوب والترسب يف لكية اجملمتع
(صنعاء)
النفقات اجلارية
الس نة
ابلرايل الميين
291.898.000 2011/2010
230.436.000 2012/2011
402.778.000 2013/2012

عدد الطلبة
املقيدين
1559
1256
1510
االجاميل

لكفة الهدر
عدد الطلبة
تلكفة الطالب
املادي
الراس بني واملترسبني
الواًد
143.234.010
765
187.234
37.060.536
202
183.468
66.685.000
250
266.740
246.979.546

يتبني من اجلدول السابق ما يأيت-:
11
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 بلغ الهدر املادي أو الفاققد املقادي نتيجقة للرسقوب والترسقب ( ) 143.234.010راي ًال خقالل العقامادلرا ( ،)2011/2010مث اخنفض هذا املبلغ يصل اىل ( )37.060.536راي ًال خقالل العقام ادلرا
( ،)2012/2011مث ارتفع اىل ( )66.685.000راي ًال عام (.)2013/2012
 يبلقققغ الهقققدر املقققادي خقققالل العقققوام ادلراسققق ية مقققن ( )2011/ 2010وحققق ()2013/2012( )246.979.546راي ًال ،وهذا املبلغ يدل عىل هدر مادي كب يف هذه اللكية.
 )2اللكفة الس نوية للطالب والهدر املادي بلكيقة اجملمتقع (سق نحان) :مقن خقالل الفحقص والتحليقل مت
حتديد النفقات اجلارية بلكية اجملمتع (س نحان) ،اضافة اىل حتديد اللكفقة السق نوية للطالقب الواًقد ،كقام
هو موحض يف اجلدول رمق (.)7
جدول ( :)7يبني اللكفة الس نوية للطالب والهدر املادي الناجت عن الرسوب والترسب يف لكية اجملمتع
(س نحان)
عدد الطلبة
عدد الطلبة تلكفة الطالب
لكفة الهدر املادي
الراس بني
النفقات اجلارية
الس نة
الواًد
املقيدين
واملترسبني
10.966.032
112
97.911
510
49.935.000 2011/2010
14.212.224
156
91.104
633
57.669.000 2012/2011
19.084.434
138
138.293
672
92.933.000 2013/2012
44.262.690
االجاميل
يتبني من اجلدول السابق ما يأيت-:
 بلقققغ الهقققدر املقققادي أو الفاققققد املقققادي نتيجقققة للرسقققوب والترسقققب ( )10.966.032راي ًال خقققاللالعققققام ادلرا ( ،)2011/2010مث أرتفققققع هققققذا املبلققققغ يصققققل اىل ( )14.212.224راي ًال خققققالل
العام ادلرا ( )2012/2011واىل ( )19.084.434راي ًال عام (.)2013/2012
 يبلقققغ الهقققدر املقققادي خقققالل العقققوام ادلراسققق ية مقققن ( )2011/ 2010وحققق ()2013/2012( )44.262.690راي ًال ،وهذا املبلغ يدل عىل هدر مادي كب يف هذه اللكية.
 )3اللكفقققة السققق نوية للطالقققب والهقققدر املقققادي بلكيقققة اجملمتقققع (سققق يؤون) :مقققن خقققالل الفحقققص
والتحليققل مت حتديققد النفقققات اجلاريققة بلكيققة اجملمتققع (س ق يؤون) ،اضققافة اىل حتديققد اللكفققة الس ق نوية
للطالب الواًد ،كام هو موحض يف اجلدول رمق (.)8
جدول ( :)8يبني اللكفة الس نوية للطالب والهدر املادي الناجت عن الرسوب والترسب يف لكية اجملمتع
(س يؤون)
- 62 -

11

2016

عدد الطلبة تلكفة الطالب عدد الطلبة الراس بني لكفة الهدر
النفقات اجلارية
الس نة
املادي
واملترسبني
الواًد
املقيدين
13.179.891
197
66.903
987
66.034.000
2011/2010
19.734.505
259
76.195
948
72.233.000
2012/2011
14.490.966
161
90.006
1017
91.537.000
2013/2012
47.405.362
االجاميل
يتبني من اجلدول السابق ما يأيت-:
 بلقققغ الهقققدر املقققادي أو الفاققققد املقققادي نتيجقققة للرسقققوب والترسقققب ( )13.179.891راي ًال خقققاللالعققققام ادلرا ( )2011/2010مث أرتفققققع هققققذا املبلققققغ يصققققل اىل ( )19.734.505راي ًال خققققالل
العام ادلرا ( ،)2012/2011واخنفض اىل ( )14.490.966راي ًال عام (.)2013/2012
 يبلقققغ الهقققدر املقققادي خقققالل العقققوام ادلراسققق ية مقققن ( )2011/ 2010وحققق ()2013/2012( )47.405.362راي ًال ،وهذا املبلغ يدل عىل هدر مادي كب يف هذه اللكية.
 )4اللكفققة الس ق نوية للطالققب والهققدر املققادي بلكي قة اجملمتققع (عققبس) :مققن خققالل الفحققص والتحليققل
مت حتديقققد النفققققات اجلاريقققة بلكيقققة اجملمتقققع (عقققبس) ،اضقققافة اىل حتديقققد اللكفقققة السققق نوية للطالقققب
الواًد ،كام هو موحض يف اجلدول رمق (.)9
جدول ( :)9يبني اللكفة الس نوية للطالب والهدر املادي الناجت عن الرسوب والترسب يف لكية اجملمتع
(عبس)
عدد الطلبة تلكفة الطالب عدد الطلبة الراس بني لكفة الهدر
النفقات اجلارية
الس نة
املادي
واملترسبني
الواًد
املقيدين
19.860.225
231
85.975
1080
92.854.000
2011/2010
24.090.752
368
65.464
1307
85.562.000
2012/2011
25.961.296
316
82.156
1429
117.402.000 2013/2012
69.912.273
االجاميل
يتبني من اجلدول السابق ما يأيت-:
 بلقققغ الهقققدر املقققادي أو الفاققققد املقققادي نتيجقققة للرسقققوب والترسقققب ( )19.860.225راي ًال خقققاللالعققققام ادلرا ( )2011/2010مث أرتفققققع هققققذا املبلققققغ يصققققل اىل ( )24.090.752راي ًال خققققالل
العام ادلرا ( )2012/2011واىل ( )25.961.296راي ًال عام (.)2013/2012
11
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 يبلقققغ الهقققدر املقققادي خقققالل العقققوام ادلراسققق ية مقققن ( )2011/ 2010وحققق ()2013/2012( )69.912.273راي ًال ،وهذا املبلغ يدل عىل هدر مادي كب يف هذه اللكية.
 )5اللكفققة الس ق نوية للطالققب والهققدر املققادي بلكيققة اجملمتققع (عققدن) :مققن خققالل الفحققص والتحليققل
مت حتديقققد النفققققات اجلاريقققة بلكيقققة اجملمتقققع (عقققدن) ،اضقققافة اىل حتديقققد اللكفقققة السققق نوية للطالقققب
الواًد ،كام هو موحض يف اجلدول رمق (.)10
جدول ( :)10يبني اللكفة الس نوية للطالب والهدر املادي الناجت عن الرسوب والترسب يف لكية اجملمتع
(عدن)
عدد الطلبة
عدد الطلبة تلكفة الطالب
لكفة الهدر املادي
الراس بني
النفقات اجلارية
الس نة
الواًد
املقيدين
واملترسبني
37.398.813
271
138.003
1546
213.354.000 2011/2010
36.389.952
288
126.354
1672
211.264.000 2012/2011
65.274.344
344
189.751
1745
331.117.000 2013/2012
139.063.109
االجاميل
يتبني من اجلدول السابق ما يأيت-:
 بلقققغ الهقققدر املقققادي أو الفاققققد املقققادي نتيجقققة للرسقققوب والترسقققب ( )37.398.813راي ًال خقققاللالعققققام ادلرا ( )2011/2010مث اخنفققققض هققققذا املبلققققغ يصققققل اىل ( )36.389.952راي ًال خققققالل
العام ادلرا ( ،)2012/2011وارتفع واىل ( )65.274.344راي ًال عام (.)2013/2012
 يبلقققغ الهقققدر املقققادي خقققالل العقققوام ادلراسققق ية مقققن ( )2011/ 2010وحققق ()2013/2012( )139.063.109راي ًال ،وهذا املبلغ يدل عىل هدر مادي كب يف هذه اللكية.
ملخص نتاجئ البحث والتوصيات واملقرتًات:
أ -ملخققققص لمه نتققققاجئ حتليققققل مققققؤرشات الكفايققققة ادلاخليققققة المكيققققة :اجلققققدول رمق( )11ي ققققمل
ملخصققق ًا ملقققؤرشات الكفقققاءة ادلاخليقققة المكيقققة للكيقققات اجملمتقققع المينيقققة بطريققققة اعقققادة تركيقققب احليقققاة
ادلراس ية للفوج (قفرتا)).
جدول ( )11يبني مؤرشات الكفاءة المكية للكيات اجملمتع المينية بطريقة اعادة تركيب احلياة ادلراس ية
للفوج (قفرتا))
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مؤرشات الكفاية ادلاخلية
المكية

ك .م
(صنعاء)

ك .م (س نحان)

ك .م
(س يؤون)

ك .م (عبس) ك .م (عدن)

نس بة اخلرجيني يف وضع مثايل%42 .
نوع الس نوات ال استمثرها
1807
1483
1057
643
1975
الفوج.
عدد الس نوات الزائدة عن
844
907
565
388
1123
الوضع املثايل.
%53.3
%38.8
%46.5
%40
%43
معامل الكفاءة ادلاخلية.
نس بة الهدر الناجت عن الرسوب
%46.7
%61.2
%53.5
%60
%57
والترسب.
5.63
7.72
6.44
7.5
6.95
عدد الس نوات /اخلرجي.
معامل املدخالت اىل
1.87
2.57
2.14
2.5
2.41
اخملرجات.
3.31
3.47
3.32
3.51
متوسط مدة ادلراسة للخرجي3.42 .
755.735.00
مجةل النفقات خالل ثالثة 925.112.
295.818.000 229.804.000 200.537.000
0
000
س نوات.
139.063.10
مجةل اخلسائر املادية النا ة 246.979.
69.912.273 47.405.362 44.262.690
9
546
عن الهدر.
يتبني من اجلدول السابق أن مؤرشات الكفاءة ادلاخلية المكية للكيات اجملمتع وحتليلها ميكن عقرض
ملخص لمه النتاجئ اكليت:
 .1أن معدالت التخرج يف الوضع املثايل (املدة املقررة) يف مجيع اللكيقات يعقد منخف،ق ًا ب قلك
كب حيقث تبلقغ أعقىل نسق بة ( )% 55كقام هقو يف لكيقة اجملمتقع (عقدن) ،مث تقأيت بعقدها يف
الرتتيققب لكيققة اجملمتققع (س ق يؤون) بنس ق بة ( ،)50%يلاققا لكيققات اجملمتققع (س ق نحان ،صققنعاء،
عبس) بنس بة ( )40% ،42% ،43%عىل الرتتيب.
أمققا ابلنسق بة للمتوسققط العققام مجليققع اللكيققات فققمل يتجققاوز ( )46%أي أن ( )54%مققن طلبققة الفققوج
يعدون يف قالكة الرسوب والترسب ،مفهن من يرسب لس نة أو أكرث ،ا يقؤدي اىل تقأأر مقدة اقرهج
لس نة أو لس نتني ،ومهن من ي ،اىل خانة الترسب دون اعادة أو بعد رسوب واعقادة لسق نة أو أكقرث.
%43

11

%50

2016

%40

- 65 -

%55

وأن الرسققوب والترسققب هبققذه النسققب يعكققس جبققالء واقققع الكفققاءة ادلاخليققة للكيققات اجملمتققع المينيققة
ومس توى فاعلية العملية التعلميية داخل هذه اللكيات.
 .2أن نس بة الهدر المكي مرتفعة يف مجيع اللكيات اذ أن هقذه النسق بة بلغقت ( )61%يف لكيقة
اجملمتع (عبس) ،وتأيت بعدها ابلرتتيقب لكيقة اجملمتقع (سق نحان) بنسق بة ( ،)60%يلاقا لكيقات
اجملمتع (صنعاء ،س يؤون ،عدن) بنس بة ( )46.7% ،53.5% ،57%عىل الرتتيب.
يقدر املتوسط العام للهدر عىل مس توى مجيع اللكيات ،بقق( ،)55.6%أي أن هنقاك هقدر ًا كبق ًا يزيقد
عن النصع ملا مصص لهذه اللكيات اىل جانب الهدر البرشي والرتبوي الهائل يف هذه اللكيات.
 .3أن مس توى الكفاءة ادلاخلية المكية من خالل املعطيات واملؤرشات ال مت حتليلها يف مجيقع
لكيقات اجملمتققع الق تناولهققا هقذا البحققث ،متفاوتقة ولكهنققا منخف،قة ب ققلك كبق  ،وال حتقققق
املأمول مهنا والهداف املرسومة واملرجوة مهنا بأقل تلكفة وهجد ووققت ،كقام أهنقا مل ىسقتمثر
املوارد املتاًة لها قسترر المثل .فأعىل معامل الكفاءة ادلاخلية المكية يأيت يف لكيقة اجملمتقع
(عدن) بنس بة ( )53.3%تأيت بعدها يف الرتتيب لكية اجملمتع (س يؤون) بنسق بة (،)46.5%
يلاققا لكيققات اجملمتققع (صققنعاء ،س ق نحان ،عققبس) بنس ق بة ( )38.8% ،40% ،43%عققىل
الرتتيب.
يقدر املتوسط العام ملعامل الكفاءة ادلاخلية المكية لللكيقات جممتعقة بقق( )44.3%أي أن معامقل الهقدر
الرتبوي يصل اىل ( ،)55.7%كام أن متوسط معامل املدخالت اىل اخملرجات ( ،)2.29عىل مسق توى
مجيع اللكيات ،ا يدل عىل املس توى املتواضع للكفقاءة ادلاخليقة المكيقة يف هقذه اللكيقات ،و قا سق بق
يتبني أن نظام التعلمي بلكيات اجملمتع يعاين من هدر مادي وبرشي كب .
 .4متوسط مجةل النفقات خالل ثالثة سق نوات مجليقع اللكيقات تققدر بقق( )481.401.200رايل
ميقققين ،وأن متوسقققط مجقققةل اخلسقققائر املاديقققة النا قققة عقققن الهقققدر مجليقققع اللكيقققات تققققدر
بق( )109.524.596رايل ميين ،وعليه فان نس بة مجةل اخلسائر املادية بلغت ( )22.7%مقن
مجةل النفقات خالل ثالثة س نوات.
ب -التوصيات:
يف ضوء النتاجئ ادلراس ية احلالية ،وتفس اهتا وحمدداهتا يويص الباحثان مبا ييل:
 .1العمل ب فافية بني لكيات اجملمتع ووزارة التعلمي الفين والتدريب املهين للك ع عن الس باب
احلقيقية للرسوب والترسب واجياد الس بل احلقيقية والواقعية للحد مهنا.
 .2حفز أع،اء هيئة التدريس والقيادات االدارية عىل بذل املزيد من املساعي للحد من ظاهرة
الفقد المكي واملتعلقة ابلرسوب والترسب.
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 .3التأكيقد عقىل تنفيقذ اللقوا املنظمقة لسق العمليقة التعلمييقة يف لكيقات اجملمتقع لرفقع مسق توى
الكفاءة.
ج -املقرتًات:
توصل الباحثان من خالل حبقهثام احلقايل ،اىل أن هنقاك ًاجقة ماسقة اىل اجقراء دراسقات وحبقوث
م اهبة لهذا البحث وال مهنا :
 .1كفاءة النظام املايل واالداري للكيات اجملمتع المينية.
 .2تقومي الكفاءة ادلاخلية للتعلمي السا العام يف امجلهورية المينية.
 .3تقومي الكفاءة ادلاخلية للتعلمي الثانوي العام يف امجلهورية المينية.
 .4العوامل قجامتعية وققتصادية املؤثرة يف الكفاءة ادلاخلية للكيات اجملمتع المينية.
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ملحق رمق (:)1
يبني معدالت التدفق (ماح ،رسوب ،ىرسب) لطلبة لكيات اجملمتع خالل العوام ادلراس ية
(2011/2010م – 2013/2012م)
أ -لكية اجملمتع (صنعاء)
املس تو
ى
ادلرا
ًاةل
الطلبة

الول

الثالث

الثاين

معدل الترسب
املترسبون
معدل الرسوب
الراس بون
معدل النجاح
النا ون
عدد الطلبة
معدل الترسب
املترسبون
معدل الرسوب
الراس بون
معدل النجاح
النا ون
عدد الطلبة
معدل الترسب
املترسبون
معدل الرسوب
الراس بون
معدل النجاح
النا ون
عدد الطلبة

الس نة
ادلراس ي
ة
95
36
23
41
26
30
44
-2010
%1 3 4% 10 240 253 226 146 258 630 180 200 296 676
%
%
%
%
%
%
%
2011
17
81
10
17
73
94
-2011
%2 6
46 216 268 42
76 324 442 %4 20 %2 12 514 546
%
%
%
%
%
%
2012
11
87
84
13
80
- 2012
%2 9
39 322 370 %8 42 %8 50 498 590 %7 40
70 440 550
%
%
%
%
%
2013
متوسط
11
87
18
16
66
12
15
73
%2
معدالت
%
%
%
%
%
%
%
%
التدفق
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ب -لكية اجملمتع (س نحان)
املس تو
ى
ادلرا

الول

الثالث

الثاين

ًاةل
الطلبة

معدل الترسب
املترسبون
معدل الرسوب
الراس بون
معدل النجاح
النا ون
عدد الطلبة
معدل الترسب
املترسبون
معدل الرسوب
الراس بون
معدل النجاح
النا ون
عدد الطلبة
معدل الترسب
املترسبون
معدل الرسوب
الراس بون
معدل النجاح
النا ون
عدد الطلبة

الس نة
ادلراس ي
ة
44
54
22
71
10
85
-2010
%2 3
62
75 140 %7 11
38 121 170 20 %5 10 170 200
%
%
%
%
%
%
2011
12
79
12
15
73
21 75
-2011
22 %9 17 144 183 25
32 153 210 %4 10 50 180 240
%
%
%
%
%
%
%
2012
2012
11
82
12
81
15 77
%7 12
 19 139 170 25 %7 15 172 212 %8 23 44 223 290%
%
%
%
%
%
2013
متوس
معدال
ت
التدفق

14
%

79
%

%7

15
%

75
%

10
%

21
%

72
%

ج -لكية اجملمتع (س يؤون)
املس تو
ى
ادلرا

الول
- 72 -

الثالث

الثاين
11

2016

%7

ًاةل
الطلبة

معدل الترسب
املترسبون
معدل الرسوب
الراس بون
معدل النجاح
النا ون
عدد الطلبة
معدل الترسب
املترسبون
معدل الرسوب
الراس بون
معدل النجاح
النا ون
عدد الطلبة
معدل الترسب
املترسبون
معدل الرسوب
الراس بون
معدل النجاح
النا ون
عدد الطلبة

الس نة
ادلراس ي
ة
92
17
74
18
76
-2010
%3 10 %5 14 273 297 %9 33
61 266 360 %6 19
60 251 330
%
%
%
%
%
2011
23
71
27
64
14
81
-2011
%6 16
64 200 280 %9 29
83 200 312 %5 17
50 289 356
%
%
%
%
%
%
2012
89
10
83
10
82
- 2012
%3 8 %8 22 234 264 %7 25
37 310 372 %8 30
39 312 381
%
%
%
%
%
2013
متوسط
12
84
18
74
14
80
%4
%8
%6
معدالت
%
%
%
%
%
%
التدفق

11
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د -لكية اجملمتع (عبس)
املس تو
ى
ادلرا

الول

الثالث

الثاين

ًاةل
الطلبة

معدل الترسب
املترسبون
معدل الرسوب
الراس بون
معدل النجاح
النا ون
عدد الطلبة
معدل الترسب
املترسبون
معدل الرسوب
الراس بون
معدل النجاح
النا ون
عدد الطلبة
معدل الترسب
املترسبون
معدل الرسوب
الراس بون
معدل النجاح
النا ون
عدد الطلبة

الس نة
ادلراس ي
ة
11
25
64
17
12
71
14
80
-2010
28
61 158 247 60
42 251 353 67 %6 29 384 480
%
%
%
%
%
%
%
%
2011
21
74
17
14
69
19 73
-2011
%5 15
66 231 312 72
60 294 426 %8 46 108 415 569
%
%
%
%
%
%
%
2012
2012
14
10
76
18
78
14 79
50
36 274 360 %4 19
 86 371 476 %7 42 83 468 593%
%
%
%
%
%
%
2013
متوس
معدال
ت
التدفق

13
%

77
%

10
%

15
%

73
%

12
%

19
%

71
%

10
%

هق  -لكية اجملمتع (عدن)
املس تو
ى
ادلرا
ًاةل
الطلبة

الول

الثالث

الثاين
11
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املصدر :قاعدة البياانت االحصائية ابجمللس العىل للكيات اجملمتع المينية يف الفرتة ()2010-2013

11

2016

- 75 -

ملحققق رمق (:)2هققيلك بيققاين لتققدفق فققوج درا ( )676طالبققا وطالبققة يف لكيققة اجملمتققع (صققنعاء)
ابتداء من عام (2011/2010م) اىل عام (2013/2012م).
المستوى الثاني
%18

المستوى
األول%12
100

100

%73

%15

2011/2010

%66

%16

المستوى
األول 81
12

السنة

المستوى الثالث
%2
100

%87

%11

المستوى
الثاني

المتخرجون

المستوى الثالث

% 676
%15

12
2012/2011 %73

101

2013/2012

15

18
%494
%16
79

2

89
%66

28

153
11

24

101

6

%11
36
137

35

74

%2
326

23

6

6
284
3
119

15

عدد المتخرجين بعد  3سنوات = 284

%87

عدد المتخرجين بعد  4سنوات = 119
عدد المتخرجين بعد  5سنوات = 34
إجمالي عدد المتخرجين = 436

عدد
السنوات
المستثمرة

792

682

المجموع = 1975

501
1

38

33

4
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ملحققققق رمق ( :)3هققققيلك بيققققاين لتققققدفق فققققوج درا ( )200طالبققققا وطالبققققة يف لكيققققة اجملمتققققع
(س نحان) ابتداء من عام (2011/2010م) اىل عام (2013/2012م).
المستوى
الثاني
%10

المستوى
األول%7
100

100

100
%79

%75

%14
السنة

%79

/2010
2011

المستوى
الثالث%7

%15

المستوى
األول
7
% 20

14

%72
%21

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

المتخرجون

0

%14

16

2
/2011
2012

28

/2012
2013

4

10
% 15
8
%75
%15

22

24

5
46

8

3

7

%72
10

عدد المتخرجين بعد  3سنوات =

25

34

4

1
59
8

1

85
عدد المتخرجين بعد  4سنوات =
43السنوات
عدد
المستثمرة
232
عدد المتخرجين بعد  5سنوات

%7
11
8
%21

85

12
20

43
1
15

4

214

المجموع = 643

197

=15
إجمالي عدد المتخرجين = 143
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ملحققققق رمق ( :)4هققققيلك بيققققاين لتققققدفق فققققوج درا ( )330طالبققققا وطالبققققة يف لكيققققة اجملمتققققع
(س يؤون) ابتداء من عام (2011/2010م) اىل عام (2013/2012م).

المستوى األول

المستوى الثاني

%6

100

%80

%14
السنة
/2010
2011
/2011
2012

المستوى
األول
20 6
% 33
0 14
80
%
%3
46

100

%8

%74

%18
المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

8
% 26

/2012
2013

5

63

1

عدد المتخرجين بعد  3سنوات
= 164
عدد المتخرجين بعد  4سنوات
عدد= 72
السنوات
المستثمرة
382
عدد المتخرجين بعد  5سنوات

%4
19
5
23%12

16
4
4

86

20
4

المتخرجون

%74

885
1584
%

%84

21

7
6

100
%12

4%18
48

37

المستوى الثالث

%4

15

72
1

10
25

21

3

369

المجموع =
1057

306

= 21
إجمالي عدد المتخرجين =
257
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ملحققق رمق ( :)5هققيلك بيققاين لتققدفق فققوج درا ( )480طالبققا وطالبققة يف لكيققة اجملمتققع (عققبس)
ابتداء من عام (2011/2010م) اىل عام (2013/2012م).
المستوى
الثاني

المستوى
األول

10
% 100
77
%
13
السن
ة
/2010
2011
%77

48

المستوى
%
األول
4 1
8 0 4
% 813
%

12
% 100

/2011
2012

/2012
2013

8

15
%
المستوى
الثاني

6

1

1
2

2
2

عدد المتخرجين بعد 3

3

سنوات = 192
عدد المتخرجين بعد 4
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د /سلطانه مالح موييش الروييل جامعة اجلوف اململكة العربية السعودية

امللخص:
هدف البحث احلايل اىل التعرف عىل العاملني يف ا ألسواق ادلمشقية من خالل اترخي دمشق
البن عساكر (من القرن الرابع ايل القرن اخلامس الهجري مثل أأسواق املواد الغذائية  ،و أأسواق املالبس
وحمتوايهتا)كسوق القالنس يني ،وسوق احلرير ،وسوق االساكفية ،وسوق الغزل ،والعتيق ،وسوق
املطرزين ،وسوق اخلياطني (و أأسواق ا ألحذية ومس تلزماهتا  ،و أأسواق الزتين واحليل وتوابعها  ،و أأسواق
احليواانت والطيور وما يتعلق هبام ،و أأسواق احلدادة ،والنجارة  ،والزجاج وما شالكهتم.
وعن العاملون يف ا ألسواق اكحملتسب ،وادلالل ،والسمسار ،والشاهد واكتب العدل ،والناخس ،
واجلالب  ،والسقاة  ،واخلازن  ،وامحلالون  ،والوكيل  ،والتجار الثابتون  ،والتجار املتنقلون  ،كام لعبت
ا ألسواق ادلمشقية دورا ابرزا يف حياة دمشق ؛ حيث اكنت مصدرا لتوزيع املنتجات الغذائية وغريها
عىل ساكن دمشق  ،ومركز ًا للتسوق ملا حتتاجه املدينة  ،اضافة اىل كوهنا مركزا ملامرسة العاملون هبا
لنشاطهم اليويم ،حيث وجد للك صنعة ماكان خاصا ومس تقال معني للك صنف عريفا اختاره احملتسب
من بني وجوه تكل الصنعة ،كام لوحظ أأن ا ألسواق ادلمشقية اكنت مرتبطة بش بكة مواصالت من
خمتلف الاجتاهات  ،واكن يتنقل فهيا التجار ومعهم ادلاللني والسامرسة والصاحة مروجني للبضاعة مما
أأنعش حركة التجارة .
اللكامت املفتاحية:
العاملون  -ا ألسواق ادلمشقية  -اترخي دمشق  -ابن عساكر -من القرن الرابع ايل القرن اخلامس الهجري.
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مقدمة:
التعريف اببن عساكر :امسه ومودله وحياته :
هو عيل بن احلسن بن هبة هللا بن عبد هللا بن احلسني  ،أأبو القامس ادلمشقي الشافعي،
املعروف اببن عساكر.ودل يف احملرم ،يف أأول الشهر  ،س نة 479هـ1086/م يف مدينة دمشق ،أأخذ
العمل والفقه منذ احلداثة بدمشق حيث عاش يف بيت جليل ،وقد اكن أأبوه احلسن بن هبة هللا
ش يخ ًا صاحل ًا عد ًال ،حمب ًا للعمل ،مقدر ًا للعلامء ،همامتً باأمور ادلين والفقه (الس بيك ،د.ت70(. ،
وتريب ابن عساكر يف بيئة اكن هل أأكرب ا ألثر يف اجتاهه حنو العمل ونبوغه فيه  ،وملا بلغ احلادية والعرشين
من معره أأي عام 520هـــــــــ 1126/م .اكن قد اس تويف قسط ًا همامً من العمل عىل ش يوخه بدمشق
 ،وتنوعت معارفه رحل لطلب العمل يف بغداد.
رحلته اىل بغداد :
رحل ايل بغداد جنّة ا ألرض و هبا أأرابب الغاايت يف لك فن وأحاد ادلهر يف لك نوع،
و أأقام ببغداد مخسة أأعوام حُيصل العمل واكن ببغداد يسمي شعةل انر من توقده ،وذاكئه وحسن
ادراكه  ،مل يمتع يف ش يوخه ما أأجمتع فيه)الس بيك د.ت ،ص)218.فذهب من بغداد عىل احلج
.
س نة 521ه1127/م فسمع مبكة واملدينة (امحلوي ،ت 1410:ه1990/م  ،ص )461
رحلته الثانية  :اىل بالد العجم :
فاكنت رحلته حنو الرشق ،فطاف يف مراكزها ومدهنا ،وابلغ يف طلب احلديث فهيا عىل
كبار ش يوخها وحمدثهيا ،فسمع باأصهبان ،ونيسابور ،ومرو ،وبهيق ،والري ،ومهذان  ،وهراة ،
ورسخس (الس بيك ،د-ت ،ص ،)216ومل تقترص رحلته وطوافه يف بالد خراسان عىل ادلرس
والسامع والتقيمي  ،امنا حدث يف أأصهبان ونيسابور ،ومسع منه جامعة من احلفّاظ ممن هو أأسن منه.
ودامت رحلته يف بالد العجم أأربع س نوات( ،اذلهيب ،د-ت ،ص)75 .قضاها يف مالزمة العلامء
والفقهاء ،واحملدثني.
هااتن الرحلتان اىل بالد املعجم وخراسان ومراكزها العلمية الكبرية  ،مسحتا هل بلقاء كبار
الش يوخ و أأعيان العلامء والفقهاء واحملدثني حيث سعي يف التحصيل علهيم واالفادة مهنم حففظ وكتب
الكثري.
* أأسلوب الكتابة:
قامت الباحثة باأتباع طريقة  APA6يف التوثيق .
جمةل العلوم الاجامتعية واالنسانية  -العدد – 11 :ديسمرب 2016
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عودته اىل دمشق :
اكن ابن أأربع وثالثني س نة ملا عاد عىل دمشق ،وقرر الاس تقرار فهيا وذكل بعد أأن حقق
قدر ًا عالي ًا من بناء خشصيته العلمية والفقهية ،وبعد أأن ذاع صيته ،وانترشت أأخباره ،وتناقل العلامء
أأخبار فطنته وسعة حفظه واتقانه ،وتردد امسه يف خمتلف الفاق ،انرصف اىل امجلع والتصنيف،
والرواية والتاأليف فصنف التصانيف املفيدة ،وخرج التخارجي  ،واكن حسن الالكم عىل ا ألحاديث،
حمظوظ ًا يف امجلع والتاأليف) هل مؤلفات الكثرية ال يسعنا اجملال هنا اىل ذكرها .واليت وصلت اىل 105
مؤلف ًا ( (اذلهيب ،د-ت ،ص ( .75وتويف يف رجب س نة احدي وس بعني ومخسامئة ليةل االثنني
حادي عرش الشهر ،وصيل عليه القطب النيسابوري ،وحرضه صالح ادلين  ،ودفن عند أأبيه مبقربة
ابب الصغري( اذلهيب ،د-ت ص.)82.
أأبو القامس الحافظ ابن عساكر واترخيه:
 اترخي مدينة دمشق:اترخي مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من ا ألماثل أأو اجتاز بنواحهيا من واردهيا
و أأهلها ،ويفهم من تسميته أأنه أأّرخ ملدينة دمشق يف مرحةل ما  ،أأو يف عرصه وميتاز اترخي دمشق
عن التوارخي اليت س بقته ،أأنه أأوسعها مادة و أأمشلها توهج ًا ويف قميته وماكنته ،ومل تشهد دمشق يف
اترخيها حمد ًاث فاق احلافظ عىل احلديث ،ومل تعرف يف اترخيها مثانني جمدلة غريه ،فيكفهيا خفر ًا أأهنا
أأوتيت أأوسع اترخي كتب عن مدينة اسالمية( اذلهيب ،د-ت ،ص ،)72 .وهو من أأعظم ما كتب
يف االسالم  ،وما حظيت مدينة يف االسالم بتارخي لها يضايه اترخي دمشق هذا .
أأوالً :العاملون يف ا ألسواق:
 -1احملتسب:عرفت هذه الوظيفة منذ القدم  ,واكنت تسمي بصاحب السوق  ،واكنت هممته الرقابة
عىل ا ألسواق ,ومراقبة اكفة أأرابب الصنائع يف دمشق ،واكن املقر الرئييس للمحتسب هو السوق
حيث ) ادلكة ( واليت تقع عادة يف ماكن ظاهر من السوق ،واكن احملتسب يعلق عدته عىل ادلكة
 ،واكنت عبارة عن  :السواط  ،وادلرة  ،والطرطور) .الشريازي ؛العريين ؛ زايدة
1365،هـ/1994م ،ص) 10 .
 ،والغرض من تعليق هذه ا ألدوات هو ادخال الرهبة يف نفوس عامة أأهل السوق من جتار ورواد
(السامرايئ 334 -247،هـ945 -861/م1391،ه/ـ1971م  .)331- 330 ،ويف أخر أأايم ادلوةل
ا ألموية  ،وبداية ادلوةل العباس ية أأصبح املرشف عيل تكل الوظيفة يسمي احملتسب (زايدة 1963 ،م
 31 ،؛ الباشا 1966،م 1028 ،ه1966 /م )،ومن أأشهر حمتس يب دمشق يف أأايم الفاطميني أأبو
احساق ابراهمي بن عبد هللا بن حصن الغافقي ؛(عباس 1968م .)605 ،اذلي واله احلامك باأمر هللا
احلس بة يف مدينة دمشق س نة  395هـ /1004م) (ابن عساكر ،د.ت 8 ،؛ ابن منظور ،د-ت،
84
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 70؛ ابن تغري بردي 1963 ،م 236 ،.؛املقري ،د.ت ،) 605 ،واكن الغافقي صارم ًا  ،يؤدي
معهل عىل أأحسن وجه  ،وال يتاأخر عن معاقبة اخملالفني أأشد العقاب ( ،ابن عساكر ،د-ت12( ،؛
ابن تغري بردي ،د-ت ،) 236،فبعد أأن أأصدر احلامك باأمر هللا جس ًال مبنع سب السلف ،عاقب
ابراهمي بن حصن رج ًال سب أأاب بكر ومعر ،وعامثن  ،وظل يرضبه حىت املوت  ،فلام عمل اخلليفة
بذكل أأرسل اىل ابراهمي يشكره عىل تنفيذ العقوبة  ،لميتنع غريه عن س هبم( ابن عساكر ،د-ت 12،؛
ابن تغري بردي ،د-ت 236(،والرشيف أأبو يعيل محزة بن احلسن بن العباس احلسيين املتوىف
س نة 434هـ/1042م) اذلي تويل قضاء دمشق يف خالفة الظاهر العالء دين هللا  ،وقد أأس ندت
اليه صالحيات واسعة اضافة اىل والية القضاء ،واكن من بيهنا االرشاف عىل احلس بة ،كام أأنش ًا
القيسارية املعروفة ابلقمرية( ابن عساكر ،د-ت .)197،198
 -2ادلالل:
من املهن اليت لعب أأحصاهبا دور ًا ابرز ًا بني التجار  ،والصناع  ،واكن يطلق عليه الوس يط ،
وتعددت همام الوس يط التجاري يف ا ألسواق ) الونرشييس ؛جحي وأخرون 1981م 85 ،؛ املس بحي
 226 ، 1980،؛ابن ا ألخوة ،د-ت ، )217،216حيث يبد أأ دوره عند وصول التجارة  ،اما من
خارج البالد  ،أأو من احدى املدن أأو القرى اىل السوق  ،واكن ياأخذ أأجره عندما يقوم ابلبيع مقابل
نقرة (الكرميل 1987 ،م 126 ،؛ عامرة ،د-ت601 ،؛الونرشييس-ت )230 ،لكونه وس يط ًا بني
التجار فامي يبيعونه اىل املشرتي  ،وقد يتخذ حانوات لترصيف أأعامهل  ،واكن يزنل عنده التجار الغرابء
وعن طريقة يرصفون جتارهتم  ،وياأخذ مقابل ذكل نصف الرحب من التاجر ( الونرشييس ,د-ت،
 . )230و أأحياان اكن الوس يط يبيع السلعة باأكرث من السعر اذلي حدده التاجر.
واكن بعض التجار واحلرفيني يقوم ابدلالةل مثل محزة بن احلسن بن املفرج أأبو يعيل ا ألزدي املقرئ
املعروف باأيب خيش دالل الكتب املتويف عام  534ه/ـ1148م ،ودفن بباب الفراديس (ابن عساكر
،د-ت 199( ،وادلالل عيل بن أأمحد بن احلسني أأبو احلسن القريش دالل الفراء املتويف عام
558ه/ـ1162م ودفن بباب الفراديس ( ابن عساكر ،د-ت .)207 ،و أأيضا عبد العزيز بن احلسني
بن أأمحد بن محمد املتوىف عام 495ه/ـ1066م دالل الزب( ابن عساكر ،د-ت ) .274-273،وغريمه
كثريون .
 -3السمسار:
هو اذلي يدور ابلسلعة  ،ويطوف هبا عيل التجار حال وصولها من خارج البالد نظر ًا التقانه
عدة لغات) مويس ،1983 ،ـ ( 285أأو من داخل البالد  ،ويقول من يزيد عيل السلعة  ،كام يقوم ببيع
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ما دفع هل وما طلبه من س يده أأمره برشائه (ابن خردازبه؛ غويه ،ليدن )153 ،1889 ،السمسار العامل
ابلبيع والرشاء يلس يف احلانوت يبيع ملن أأراد البيع ويشرتي ملن أأراد الرشاء) املالقي ؛ الزين 1987،م
.)74،حيث اكنت حوانيهتم خارج ابب اجلابية ( ابن رصرصي؛ بريز1963،م )35:37 ،ومن هؤالء
السامرسة اخلرض بن عبد هللا بن احلسن بن عيل بن اكمل أأبو القامس املتويف عام464هـ/1072م) ابن
عساكر د-ت.437( ،والقامس بن هامش بن سعيد ابن سعد بن عبد هللا بن س يف بن حبيب أأبو محمد
البغدادي السمسار املتوىف 559هـ1263/م ( ابن عساكر ،د-ت ) 213،وغريمه الكثري.
اضافة ايل ذكل فقد وجد سامرسة جتار  ،أأمثال أأبو غالب عبد هللا بن أأمجد بن بركة السمسار
التاجر (ابن عساكر ،د-ت ,388( ،و أأيض ًا عبد الرمحن بن عبد الواحد بن عبد الكرمي بن عيل أأبو
القامس بن أأيب محمد الغساين السمسار يف الزب املتويف عام 546هـ/1151م .ودفن يف مقربة ابب
الصغري (ابن عساكر ،د-ت..83 (،
ولكون السامرسة أأحصاب حوانيت وجد مهنم من اختذ من حانوته مقر للعمل وا ألدب مثل :احلسن
بن عيل بن مويس بن احلسني أأبو عيل بن السمسار ا ألديب املتويف عام435ه1043 /م .واذلي
ورث هذه املهنة عن وادله) ابن عساكر ،د-ت.323 -313( ،و أأيضا أأبو عيل بن مويس بن احلسني
أأبو احلسن بن السمسار املتويف عام 433ه1041/م ودفن بباب كيسان ( ابن عساكر ،د-ت،
(255
 -4الشاهد واكتب العدل:
انترش باأسواق دمشق العديد من كتاب العدل والشهود لتوثيق عقود البيع والرشاء،
واكن احملتسب هو اذلي يقوم بتعيني هؤالء ،واكنوا يتقاضون رواتهبم من عقود البيع والرشاء (
الونرشييس؛ ،د-ت .77-25(،مثل عبد الواحد بن احلسني الاكتب املتوىف عام 210ه1030/م.
(ابن عساكر ،د-ت .213( ،وايل جانب الاكتب يوجد الشهود عىل عقود البيع والرشاء مثل أأبو
عبد هللا احلسني عبد هللا بن محمد بن احساق الطرابليس الشاهد واذلي اس تقر ابلشام (ابن
عساكر،د-ت .337 (،واكن يشرتط يف الشاهد أأن يكون ثقة ديني ًا خري ًا مثل عىل بن باكر بن أأمحد
بن باكر أأبو احلسن الصوري الشاهد املتوىف عام 459ه/ـ1066م ودفن بظاهر البدل (ابن عساكر
د-ت 285(،وحلسن سلوك بعض التجار أأخذ مهنم شهود مثل محزة بن عبد الرازق بن محمد بن
سعيد بن أأيب احلسن العطار الشاهد) ابن عساكر د-ت208( ،واحلسن بن هالل بن احلسن بن
عبد هللا بن محمد أأبو ا ألردي الزبار شاهد املتويف عام 447ه/ـ1055م (ابن عساكر د-ت-13( ،
 .467وكذكل عبد الرازق بن محمد بن سعيد العطار الشاهد توىف عام 398ه/ـ1007م .ودفن يف
مقربة ابب كيسان (ابن عساكر ،د-ت 159( ،وغريمه الكثري ال يطول اجملال للحديث عهنم.
 - 5الناخس :
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واكن البد ممن تتوافر فهيم عدة رشوط ،كحسن اخلط وترتيب اللفظ ,واتساع يف العلوم
الرشعية ومعرفة نقود وماكييل و أأسامء الطرق والشوارع وا ألصقاع (الونرشييس 1997 ،ـ( 245للبدل
اليت يكتب فهيا الوثيقة وان يكتب الوثيقة خبط واحض حىت ال يد القايض فهيا تدليسا وال تلبيسا
(ابن عبدون ؛بروفنسال .) 1955،13 ،مثل درابح بن أأمحد بن محمد املرىج أأبو احلسن السلمي
الشاهد الوراق املتويف عام 469ه1076/م )ابن عساكر  ،د-ت.201 (،وعبد الصمد بن احلسني
بن أأمحد بن عبد الصمد الشاهد واكن مشغو ًال باأس باب ادلنيا ،واكن أأمين ًا وتويف عام 561ه/ـ1165م
ودفن جببل قاس يون) ابن عساكر ،د-ت .228(. ،فاكن الناخس والشاهد يتواجدان أأغلب وقهتم يف
السوق يف داككني خاصة هبم) ابن عساكر ،د-ت).228 ،
 -6اجلالب :
يف ظل الازدهار الاقتصادي بدمشق تعاظم دور اجلالبني اذلين اكنوا ميدون أأسواق
دمشق مبا حتتاج اليه من املواد اخلام والاس هتالكية ،حيث تش هتر دمشق بكرثة ما هبا من مواد خام
معدنية أأو زراعية ) الطاهري 1988 ،م 105-84(،فاكن اجلالب عبد الرمحن بن قريش (ابن
عساكر ،د-ت .338( ،و أأيضا محمد بن ش بان بن هنار بن سلامين بن داود أأبو بكر السلمي
اجلالب)ابن عساكر ،د-ت 245 ( ،أأيضا محمد بن أأمحد اجلالب) ابن عساكر ،د-ت .179( ،وغريمه
كثري يطول العرض هلم.
- 7السقاة :
مه اذلين يقومون بتوصيل املياه اىل البيوت اليت مل تصلها القين وكذكل احلارات وا ألماكن
العامة والتجمعات الرواء عطشهم ،واكنوا يكرثون التنقل يف ا ألسواق ادلمشقية حيث يلس التجار
ببضائعهم  ،وُيمل السقاة املاء عىل ظهورمه يف قرب مصنوعة من جدل املاعز خميطة خياطة جيدة،
واكن السقاة يصبون املاء للزابئن يف أأكواب ُيملوهنا يف أأحزمهتم ،واكن اجلرس اذلي يقرعونه للفت
النظر اىل وجودمه( ابن ا ألخوة د-ت349 ،؛ لوترنو ؛زايدة 1967 ،م .)74،
واكن من أأهل دمشق اذلي يعملون يف هذه املهنة عبد الرمحن بن أدم )ابن عساكر ،د-ت.172( ،
و أأيض ًا محمد بن عيل بن احلسني بن احلسني بن القامس السقا (ابن عساكر ،د-ت).302 - 54 ،
 -8اخلازن :
هو اذلي يشرتي السلع التجارية وقت رخصها وكرثهتا يف ا ألسواق وقةل الطلب علهيا ،مث
يقوم خبزهنا وينتظر زايدة الطلب علهيا اما النقطاع توريدها أأو لصعوبة نقلها وارتفاع تاكليف النقل
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أأو النعداهما يف السوق ،وهذا التاجر ال ُيتاج اىل السفر من بدلة ،بل ينبغي هل أأن يكون مطلع ًا
عىل أأحوال السوق ودلية معرفة باأحوال البضائع يف أأماكهنا وكرثهتا أأو قلهتا يف ذكل البدل ،اضافة اىل
رخصها أأو غالهئا  ،ويمت ذكل من خالل اس تطالع ا ألخبار وتقصهيا من الركبان ،و أأن يكون لهذا
التاجر معرفة بقوة ادلوةل أأو ضعفها ومدى توفر ا ألمن فهيا  ،مث ُيدد سري جتارته وفق هذه
الاعتبارات حىت تكون أأرابحه كبرية ومضمونة) ادلمشقي؛ ا ألرانؤوط 1419،ه/ـ1999م-63( ،
 66؛ ادلوري1394،ه/ـ 1974م .) 125 ،فاكن بسوق دمشق احلسني بن عيل بن احلسني أأو
عبد هللا اجلزى املعروف ابخلازن( ابن عساكر ،د-ت.)109 ،
 -9امحلالون :
مه ممن يقومون بنقل ش يت أأنواع السلع من ماكن ألخر فوق أأكتافهم أأو عيل دواهبم  ،ولكن
صاحب السوق ال يرتكهم ُيملون أأكرث من نصف قفزي حرص ًا عيل أأنفسهم ( ابن عبدون ،د-ت41.،
)كام يلزم حاميل الزجاج والرصاص والش به وملح ا ألمونيا والنشادر باأال ُيملوه اال يف السالل واليت
اش هتر أأهل اذلمة بصناعهتا )Goitein,1974,100( .
أأما امحلالون عىل ادلواب فلهم أأماكن خمصصة يف الغالب وسط املدينة  ،مثل امحلال رافع ابن
نرص أأبو احلسن البغدادي امحلال وقيل امجلال )ابن عساكر ،د-ت 23( ،وكذكل عبد هللا بن يزيد
بن راشد أأبو بكر املعروف ابمحلار(ابن عساكر ،د-ت .377 (،من امحلالون من يقوم جبر بضاعته
عيل عربة مثل عروة بن مروان اجلرار ) ابن عساكر ،د-ت 293(. ،وغريمه الكثري.
 -10الوكيل :
هو اذلي يترصف لغريه لعجز مولكه (الرشابيص 1401 ،هـ 1981 /م .)485 ،أأو أأن
أأعامهلم أأو ظروفهم ال تسمح هلم ابحلضور،ذلكل يقوم الوكيل بعدة خدمات ،فعلهيم أأن يس تقبلوا و أأن
يرسلوا  ،و أأن يشرتوا  ،و أأن يبيعوا البضائع وعلهيم حتويل املال الالزم ،ويعلموا مولكهم اب ألسعار
احمللية والرشوط وصالحية السلع( كونستبل ؛ عبد هللا 1423هـ 2002 /م. ) 122 ،
ذلكل تواجد الكثري من الوالكء باأسواق دمشق تيسري جتارة مولكهيم مثل أأبو محمد بن عبد
الكرمي بن محزة الوكيل (ابن عساكر ،د-ت .) 388- 337 ،واملبارك بن أأمحد بن عىل القصار الوكيل
(ابن عساكر ،د-ت .) 38 ،و أأيض ًا احلسني بن أأمحد بن عبد الواحد بن محمد أأبو عيل الصوري
التاجر الوكيل( ابن عساكر ،د-ت.) 22 ،ويف العرص اململويك أأورد بعض الفقهاء أأقوال تيس لهؤالء
الوالكء يقول الشريزي " ويبدو أأن مسعة هؤالء الوالكء اكنت سيئة"( الشريزي ،د-ت.)115،
اذلي يتاجر بتجارة مولكة .
-11جتار اثبتون :
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مه أأحصاب ادلاككني املنترشة يف أأسواق دمشق ،وهؤالء خيتلفون ابختالف املواد والسلع
التجارية اليت يتاجرون فهيا ،واكن للك اتجر وجتارة أأسواق خمصصة وشوارع معلومة ال خيتلط فهيا
قوم بقوم وال جتارة اال مع صنفها ،ألن املصلحة تقتيض أأن يتجمعوا يف موقع واحد أأو سوق واحدة.
وممن يقطنون يف هذه ادلاككني يطلق علهيم ابن عساكر اتجر مثال أأبو الفتوح محمد بن أأمحد بن محمد
التاجر (ابن عساكر،د-ت .) 220 ،وكذكل التاجر أأبو القامس غامن بن خادل بن عبد الواحد (ابن
عساكر،د-ت .) 339 ،واكن هؤالء التجار من عدة مدن  ،دخلوا دمشق للتجارة مثل أأبو عبيد
هللا محمد بن الفضل بن س يار أأيب القامس التاجر الهروي (ابن عساكر،د-ت ،) 408،والتساع سوق
دمشق مارس الكثري من التجارة معلهم  ،فاكن أأبو غالب عبد هللا بن أأمحد بن بركة يعمل مسسار
واتجر (ابن عساكر،د-ت .) 338 ،يف نفس الوقت.
اضافة اىل ذكل نالحظ عىل ابن عساكر بذكره نوع التجارة اليت يعمل هبا التاجر فيقول "
أأبو احساق ابراهمي بن أأمحد بن ماكل العاقويل البقال" (ابن عساكر ،د-ت .) 87 ،أأي من يتاجر يف
املواد الغذائية يف داكنه .و أأيض ًا عبد هللا بن النعامن البقال  ،واذلي أأختذ من داكنه مركز عمل لرواده
وعامهل  ،فنجد عامهل الضحاك بن حكمي بن أأمحد أأبو مجيل البيع (ابن عساكر ،د-ت.)262 ،ياأخذ
من معلمه  .ومهنم من يعمل دلي أأحصاب ادلاككني يف كونه بياع فقط مثل أأبو عىل احلسن بن معر
بن محمد بن أأيب بكر البياع(ابن عساكر ،د-ت.)146 ،
-12جتار متنقلون :
وهؤالء التجار يطلق علهيم ابن عساكر التاجر اجلوال حيث ال يس تقرون يف ماكن معني
بل ينتقلون ابملدينة ودروهبا اخملتلفة ،اما عىل دواهبم أأو عىل أأرجلهم سعي ًا وراء الكسب وا ألرابح
مثل جتار سوق ا ألحد (ابن عساكر ،د-ت.) 487 -384،
وسوق الظهر (ابن عساكر ،د-ت .) 123 -51،وسوق الليل (ابن عساكر ،د-ت.) 252 - 11 ،
أأو السويقات املنترشة بدمشق مثل سويقة ابب توما (ابن عساكر ،د-ت .) 300 ،أأو سويق ابب
الربيد (ابن عساكر ،د-ت.)382،
 ،أأو سويقة الباب الصغري (ابن عساكر ،د-ت .) 387 -291،ويقوم هؤالء التجار بزتويد املس هتلكني
مبا ُيتاجونه من سلع رضورية .وقد يتخذ البعض مهنم ماك ًان معين ًا لبعض الوقت يف احدى ا ألسواق
أأو السويقات حىت يمت بيع سلعته.
واكن من هؤالء التجار املتنقلون من يرحل من دمشق اىل بالد أأخري للمزيد من الكسب
مثل محمد بن محمد بن طاهر أأبو بكر البغدادي التاجر املتوىف 462ه1069/مـ(ابن عساكر ،د-ت،
 .) 174قدم اىل أأسواق دمشق للمتاجرة هبا .و أأيضا جميل بن الفضل بن معن بن أأيب يعيل اجلهين
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املوصيل التاجر ،نزل نيسابور ودمشق( ابن عساكر ،د-ت.) 49 ،ولشهرة أأسواق دمشق وفد الهيا
من أأقيص بالد املسلمني حيث قدم التاجر نرص بن احلسن بن أأيب القامس بن أأيب حامت بن ا ألشعث
أأبو الليث التنبكيت التاجر(ابن عساكر ،د-ت.)30 ،
و أأيضا قدم دلمشق الكثري من جتار ا ألندلس مثل احلسن بن مس امتد بن نعمه بن يزيد أأبو عيل
الهاليل احلوراين املقري التاجر ت 546هـ1151/م (ابن عساكر ،د-ت .) 393 ،و أأيض ًا أأمحد بن
عيل بن احلسن شاذان أأبو حامد املقري التاجر (ابن عساكر ،د-ت .)55،سافر اىل محدة احدي
مدن دمشق مث اىل القاهرة وجرجان( ابن عساكر ،د-ت .)47 ،ومهنم من رحل من دمشق اىل
مدن أأخري للتجارة هبا مثل أأبو الفضل محمد بن عبد الواحد بن محمد املغازيل التاجر باأصفهان (ابن
عساكر ،د-ت.)220 ،
اثني ًا:اطالةل عيل أأسواق دمشق :
تعد مدينة دمشق من أأكرب و أأمه املدن الشامية ،ذلكل فقد شهدت نشاط ًا جتار ًاي واسعا
 ،و أأقمي هبا العدد الكبري من ا ألسواق و أأكرثها مغطاة( املقديس 1987 ،م ،)157 -156،واليت بلغ
عددها حوايل واحد وتسعون سوق ًا ،ومل ختتلف أأسواق دمشق يف ترتيهبا عن أأسواق املدن ا ألخرى
من حيث قرهبا من املسجد اجلامع ابعتباره مركز املدينة ويتجمع الناس فيه بشلك كبري ،فيسهل
ذكل املعامالت التجارية،ابالضافة ايل االحاطة ابلسور  ،وقلعة دمشق ،اليت اكنت متثل املركز
الرئييس للسلطة احلامكة (ابن عساكر ؛العمروي1415 ،هـ1995/م  .)620 -619 ،و أأما ابيق
ا ألسواق ادلمشقية ا ألخرى ،فتوزعت قرب ا ألبواب الرئيسة للمدينة سواء داخل ا ألسوار أأو خارهجا
 ،وس يقوم البحث بدراسة تكل ا ألسواق ادلمشقية  ،وتصنيفها حسب نوع البضاعة يف لك سوق
 ،أأي أأسواق السلع الغذائية  ،و أأسواق املالبس ،و أأسواق الزينة والتجميل وخالفه  ،اخل .وذكل
نظر ًا لكرثة عدد ا ألسواق يف دمشق .
 -1أأسواق املواد الغذائية :
اكن يمت ترتيب ا ألسواق الغذائية بدمشق ،حبسب أأوامر احملتسب ،جفعلها يف خمتلف
أأحناء املدينة ،واكن ذكل يامتىش ابلرضورة مع توزيع الكثافة الساكنية (عامثن؛  259 ، 1988 ،؛
الش يخيل2010،م .) 70-69 ،واكن من أأشهر تكل ا ألسواق.
أأ-سوق الطباخني :واكن هلم سوق يف اكفة أأسواق دمشق ،وذكل خلدمة الباعة ابلسوق،
اضافة اىل كون الطباخني موزعني يف نوايح املدينة ،وسوق اللحامني (ابن عساكر  ،د .ت -619 ،
 )620واكن يف ابب اجلابية (امحلوي ،د-ت ، .)21-21 ،واكن يمت بيع اللحم بعد ما ياأيت من اجملازر
اليت عادة ما تكون خارج املدينة ( امحلوي ،د -ت  .)91 ،حىت ال يترضر الباعة يف حاةل اذلحب
أأمام احلانوت  ،وسوق السقطني لبيع سقط اذلابحئ (ابن عساكر  ،د .ت .)288 ،
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ب -سوق القمح :ويعد من أأقدم ا ألسواق يف دمشق  ،واكن مغطي بسقف من احلجارة
والطني ويقع جنوب اجلامع ا ألموي  ،قرب حامم نور ادلين زنيك  ،وحول املسجد أأيض ًا (االصطخري
59-58، 1967 ،؛ ابن حوقل .)160، 1979،سوق دار البطيخ  :واكن يباع فهيا البطيخ يف
البداية  ،وفامي بعد بيع فهيا سائر أأصناف الفواكه ( ابن عساكر،د -ت 356 ،؛ ابن منظور،د-ت
201؛ ابن املربد ،د-ت  .)81واكن موقعها حتت القلعة .رحبة البصل  ،جبوار جامع الزبوري( ابن
عساكر،د-ت  ،303،ابن طولون  107 ، 1961؛ الشهايب،د-ت .)113 ،ومسجد القصب (ابن
املربد ،د-ت، ) 78،وابب الفراديس (ابن عساكر ،د-ت ،؛ 408؛ ابن القالنيس1403هـ1983/م؛
الشهايب ،د-ت.) 27 ، 26 ،
ج -وزقاق العسل( :ابن عساكر ،د-ت.)307 ،سوق الزبوريني  ،حتت سوق السالح (ابن
عساكر ،د-ت379،؛ النعميي 1951 – 1948 ،م  123،؛ ابن املربد ،د-ت 75 ،؛ النعميي ،د-
ت .) 429 -178 ،ويباع فيه العطر والسمن وا ألرز  ،و اجلوز واللوز والبندق وغري ذكل .
اضافة اىل درب يباع قبة اجلنب ابن عساكر،د-ت ،)289،ودرب العدس (ابن عساكر،د-ت،
.)388 ،303
 -2أأسواق املالبس وحمتوايهتا :
تعددت أأسواق املالبس يف دمشق ،مثل سوق القالنس يني ( ابن عساكر،د-ت،)289،،
واكن موقعه قرب اجلامع ا ألموي من هجة الغرب ،واختص ببيع الزب من احلرير والكتان ،واملالبس
اجليدة واملمتازة (ابن املربد ،د-ت.) 73 ،
سوق احلرير (ابن املربد ،د-ت .)74 ،واكن حمهل حبذاء الباب اجلنويب للجامع ا ألموي،
واقترص عىل بيع احلرير( ابن عساكر 290،؛ابن املربد ،د-ت 74 ،؛ الشهاىب ،د-ت  .)29،كام
وجد سوق أخر يقع قرب القلعة ،وعرف بسوق الباميرس تان أأو سوق مقيةل أأو سوق برا  ،وهذه
ا ألسواق اكنت يف البداية متخصصة يف بيع اجلواري والرقيق (ابن عساكر ،د-ت331،؛ ابن املربد
،د-ت26 ، 24 ،؛ العليب1410،هـ 1989/م ،.) 452،مث رمبا حتولت فامي بعد اىل العناية اب ألمقشة
القدمية.
سوق االساكفية (ابن عساكر،د-ت .)303-17 ،سوق الغزل (قاموس الصناعات ،د-ت328 ،
) .العتيق  :واكن مركزه يف اجلهة الشاملية للمدينة عىل ميني ادلاخل من الباب الرشيق( ابن عساكر،د-
ت301،؛ ابن شداد 1382 ،هـ 1962/م 347؛ابن منظور،د-ت ،348-85 ،؛ الشهايب ،د-
ت .)46،سوق املطرزين  ،سوق اخلياطني  :واكن ماكنه يف ر أأس سوق برا الاكئن حتت القلعة
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(ابن عساكر،د-ت388،؛الشهايب ،د-ت .)54،سوق القالنس يني( القالنس يني ،د-ت)27 ،
.وموضعه اكن ابلقرب من سوق القطانني( ابن عساكر ،د-ت229 ،؛ ابن املربد ،د-ت.)97 , 62 ،
 -3أأسواق ا ألحذية ومس تلزماهتا  :مهنا  :سوق ا ألخفافني( ابن منظور ،د-ت .) 766،واكن يقع يف
ر أأس الرصيف(ابن املربد ،د-ت ،75،الشهايب ،د-ت ، .)19 ،ولعهل نفس السوق اذلي ذكر من
قبل ابمس سوق الأاكفني (ابن عساكر ،د-ت...) 292،كام وجد درب خاص ببيع الكتان (ابن عساكر
،د-ت.) 306،
 - 4أأسواق الزتين واحليل وتوابعها :
سوق اللؤلؤ ،وفوق السوق مسجد يصعدون هل بسمل (ابن عساكر ،د-ت، ) 303،
ويبدو كام هو ظاهر من امسه قد اختص ببيع اللؤلؤ واجلواهر النفيسة وما شالك ذكل  .سوق
الرُيان (القامسي ،د-ت .) 69 ،ومل يكن لهؤالء سوق معني ،بل اكنوا موزعني عىل لك ابب من
أأبواب املدينة حيث يوجد داكن لبيع الزهور (ابن عساكر،د-ت340 -255،؛ ابن منظور،د-
ت262،؛ ابن املربد ،د-ت 78 ،؛الشهايب،د-ت37،؛ االصطخري .)153 -152،سوق اخلريزاتيني
(ابن منظور ،د-ت.) 76 ،
واكن هلم سوقان  ،أأحدهام يف ابب الربيد  ،والخر أأسفل سوق الزبوريني( ابن عساكر،د-ت79،؛
ابن املربد،د-ت 76 ،؛الشهايب،د-ت.)31،
 -5أأسواق احليواانت والطيور وما يتعلق هبام :
مهنا  :سوق اخليل  :واكن مركزه حتت القلعة (ابن عساكر،د-ت 324-323،؛ ابن املربد
،د-ت 81،؛ الشهايب،د-ت .)32،وهو يعد من أأمه أأسواق دمشق حيث اكن مي ّد ادلوةل اب ألموال
 ،وبوسائل النقل من اخليل  ،اليت اكنت الركزية ا ألويل اليت يعمتد علهيا اجليش ( زايدة ، 1966 ،
.)160 -159سوق الرسوجني (ابن عساكر،د-ت 290،؛ ابن املربد ،د-ت 80 ،؛ القامسي ،د-
ت.) 180،مل يكن ألحصابه ماكن حمدد يف املدينة  ،بل اكنوا موزعني يف سائر أأحناء املدينة اال أأن
أأفضلهم من اكن قرب القلعة( ابن عساكر،د-ت290 -288،؛ ابن املربد،د-ت .)8 ،سوق الرحال
:واكن حمهل حتت القلعة عىل جرس احلديد ،حيث اختص بلوازم االبل (ابن عساكر،د-ت34،؛ابن
منظور،د-ت62 -18،؛الشهايب،د-ت.)35،
سوق الغمن (ابن شداد ،د-ت 209،؛ القلقش ندى  ،د -ت : )92 ،واكن يوجد بني الباب الصغري
وجرس املصيل )(.ابن عساكر،د-ت31،؛ ابن القالنيس ،د-ت8،؛ ابن قايض شهبة؛ محمود زايد ،
1971م.)735،
 ،اضافة اىل سوق شامل لاكفة ادلواب( ابن عساكر،د-ت367-37،؛ ).سوق الطري :واكن
مركزه ابلقرب من الباب الصغري  ،واختص ببيع الطيور خباصة طيور الصيد (ابن عساكر ،د-ت،
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379؛ ابن شداد ،د-ت 191 ،؛الشهايب،د-ت .)44،سوق ادلجاجني  :واكن موقعه عند ابب
اجلابية  ،وابحلدرة غريب القلعة) (.ابن عساكر،د-ت 379،؛الشهايب،د-ت. )33 ،
 -6أأسواق احلدادة  ،والنجارة  ،والزجاج وما شالكهتم :
مهنا سوق الساككينيني (ابن عساكر،د-ت295،؛ ابن املربد،د-ت .) 80،واكن حمهل اىل
الشامل الغريب من القلعة داخل سوق جرس الزالبية (ابن املربد ،د-ت 80،؛الشهايب،د-ت39،
).سوق النجارين( ابن عساكر،د-ت295،؛ ابن املربد ،د-ت .) 79 ،وصناع هذا السوق اكنوا
موزعني داخل املدينة.سوق ا ألخصاصيني(ابن منظور ،د-ت 24،؛ ابن املربد ،د-ت .) 80 ،عرف
بذكل نس بة لصانعي ا ألخصاص وا ألقفاص ،وما يتعلق هبا ،واكن موضع هذا السوق جنوب القلعة
اىل الغرب من دار السعادة (ابن عساكر ،د-ت306 ،؛ابن املربد ،د-ت.) 80،
 .سوق اخلشابني  :مركزه اكن خارج ابب الصغري (ابن عساكر،د-ت295،؛ابن صرصي ،د-ت،
36؛ ابن منظور،د-ت.)280،
سوق العلبيني (القامسي ،د-ت :) 318 ،وموضعه قرب قنطرة أأم حكمي ومسجد الطباخني( ابن
عساكر،د-ت 228 ،؛الشهايب،د-ت.)45،
سوق النحاسني ( ابن عساكر،د-ت49،؛ ابن املربد ،د-ت.) 81،واكن هلم أأيضا سوقان  ،واحد
لبيع النحاس  ،واكن حمهل حتت القلعة  .أأما الثاين  ،فاقترص عىل صناعة النحاس فقط دون البيع،
واكن موضعه قرب ابب الفراديس (ابن منظور،د-ت 325-81 ،؛الشهايب،د-ت ، ) 57،وعىل
يسار اخلارج من دهلزي الباب اجلنويب للمسجد ا ألموي واذلي عرف بباب الزايدة اكن يوجد سوق
أخر قام بتمكةل ادلور اذلي اكن يقوم به سوق النحاسني  ،ومسي هذا السوق بسوق الصفارين (
ابن عساكر،د-ت284-67،؛ ابن منظور ،د-ت .) 262 ،حيث اعتين بتنظيف ا ألواين النحاس ية
مبختلف أأشاكلها  ،وقد عده ابن بطوطة من أأمجل أأسواق دمشق قاطبة (الكتاين.) 106 ،1979 ،
أأما النوع الثاين من ا ألسواق  ،فاكنت تعرف باأسامء أأشخاص معينني دون حتديد نوع
البضاعة اليت اكنت تعرض فهيا  ،مثل سوق كنيسة مرمي (ابن منظور،د-ت.)380 -297،وسوق
" أأم حكمي" (ابن عساكر،د-ت303-383 ،؛ابن منظور،د-ت.)273-272،
وسوق عالية (ابن منظور،د-ت  .)352وسوق مازن(ابن منظور،د-ت  .)98وسوق عيل( ابن
عساكر،د-ت.)387 -290،وسوق أأم حكمي ابن عساكر،د-ت ،.)383 -303،سوق عيل (ابن
عساكر،د-ت ،)356 -289،وسوق ابب فرج (ابن عساكر،د-ت .)408،ولكرثة ما يرد عىل أأسواق
دمشق من جتار من اكفة أأرجاء العامل االساليم وجد هبا أأسوق لرصف العمةل (ابن عساكر،د-
ت.)379 -291،
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وىف دمشق أأيضا ذكر أأسواق ًا جتارية عرفت ابمس" سوق ا ألحد"  ،نس بة اىل اليوم اذلي اكن
تعقد فيه  ،حيث يعود اترخيه اىل عصور قدمية ،وقد خصصت الساحة العامة يف املدينة النعقاده
(ابن عساكر،د-ت 487-85،؛ ابن شداد،د-ت116،؛ اذلهيب؛ا ألرانءوط ،؛ العرقسوىس ،
1985م،د-ت98،؛ ابن املربد،د-ت .)84،
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اخلامتة
توصلت الباحثة اىل مايىل :
لعبت ا ألسواق ادلمشقية دورا ابرزا يف حياة دمشق حيث اكنت مصدرا لتوزيع املنتجات
الغذائية وغريها عىل ساكن دمشق ،ومركزا للتسوق ملا حتتاجه املدينة ،اضافة اىل كوهنا مركزا ملامرسة
العاملون هبا لنشاطهم اليويم ،حيث وجد للك صنعة ماكان خاصا ومس تقال معني للك صنف عريفا
اختاره احملتسب من بني وجوه تكل الصنعة ،كام لوحظ أأن ا ألسواق ادلمشقية اكنت مرتبطة بش بكة
مواصالت من خمتلف الاجتاهات .
لفت نظر الباحثة يف نظام هذه ا ألسواق املنترشة بدمشق أأن كثريا من هذه ا ألسواق اكن
يتنقل فهيا التجار ومعهم ادلاللني والسامرسة والصاحة مروجني للبضاعة مما أأنعش حركة التجارة .
معل يف هذه ا ألسواق عدد من املوظفني والعامل لتلبية احتياجات واردي ا ألسواق
 ،و أأمه هؤالء العامل اكن احملتسب صاحب الصالحيات الكبرية وذو ا ألحاكم النافذة عيل
امجليع  ،وضعف احملتسب وسلطاته اكن ُيدث خالل يف حركة السوق .من جانب
الصناع والتجار والعاملون  .واكنت حركة احملتسب يف السوق بصحبة أأعوان ملساعدته
يف ادارة حركة السوق.
اضافة اىل ذكل  ،فقد وجد اكتب العدل والشاهد وهممهتام كتابة عقود البيع والرشاء وغري
ذكل من ا ألمور  ،واكنت لك تكل العقود موثقة  .والبد ممن اكن يقوم هبذه املهمة  ،أأن
تتوفر فيه رشوط مهنا حسن اخلط وترتيب اللفظ ومعرفة املاكييل وا ألوزان و أأصقاع
البالد حىت تتوثق العقود .
 اكن لدلالل ادلور الفعال عندما يصل التاجر بتجارته سواء من داخل دمشق أأو من
خارهجا  ،فيقوم بتوزيع البضائع عىل أأرابب احلوانيت  ،اذلين يتكفلون ببيعها للمس هتكل
مقابل أأجرة من التاجر  ،أأو يقوم بتعريف التجار القادمني من خارج املدينة مبوضع السلع
يف دمشق  .ذلكل وجد الكثري من التجار ممن يقومون حبرفة ادلالةل جبوار جتارهتم .
 السمسار وهو اذلي يدور ابلسلعة عيل التجار حال وصولها من خارج دمشق ،
اضافة اىل كون السمسار بياع  ،وحذر الكثري من الفقهاء من العيبه .واىل جانب ذكل
وجد سامرسة جتار لبيع الزب والكتب  ،ذلكل أأطلق علهيم السامرسة التجار  .كام اكنت
حركة السوق تقوم عىل اجلالب وهؤالء ميدون دمشق مبا حتتاج اليه من املواد اخلام
والاس هتالكية وعرف مهنم الكثري من جالب القمح  ،والغمن  ،كام وجد من اجلالبون
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يتجولون بني القرى الس تبياع احملاصيل اما لصاحله أأو لصاحل كبار التجار  ،ويقوم اجلالب
بيع احملاصيل اليت علهيا مس تفاد من فارق السعر أأو الرحب.
 اكن للسقاة دور فعال يف توصيل املياه اىل البيوت اليت مل تصلها القين وكذكل
احلارات وا ألماكن العامة والتجمعات الرواء عطشهم  ،خصوصا ف ا ألسواق املنترشة يف
دمشق .
 مل يكن يوجد سوق خيلو من امحلالني ودورمه يقوم بنقل ش يت أأنواع السلع من ماكن لخر
فوق أأكتافهم أأو عيل دواهبم واحملتسب مل يكن يرتكهم بدون ضوابط يف حركة سريمه ومشاهلم .اضافة
اىل ذكل فقد وجد باأسواق دمشق الوكيل اذلي يقوم ابالانبة عن صاحب التجارة يف البيع والرشاء
ابمسه مقابل أأجر معني يمت االتفاق عليه بيهنم .كام وجد بسوق دمشق اخلازن اذلي خيزن البضاعة
لبيعها يف ميعاد أخر لالس تفادة من فرق السعر.
 انترش باأسواق دمشق التجار يف حوانيهتم يرد علهيم املشرتون و أأماكهنم معروفة
ومرتبون حسب توزيع احملتسب لك حرفة يف ماكهنا حىت يسهل عىل املشرتي معرفة
ماكهنا .كام انترش بدمشق جتار متنقلون ببضائعهم عىل البيوت واحلارات والقرى لبيع ما
دلهيم من بضائع .
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املصادر واملراجع:
املصادر-:
-1ابن ا ألخوة  :ابن ا ألخوة  :محمد بن محمد(ت 729هـ1328 /م)  .معامل القربة يف أأحاكم احلس بة ,
حتقيق محمد محمود شعبان صديق ,أأمحد عييس املطيعي .القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب،
1976م.
-2ا ألصطخري ( أأبو احساق ابراهمي بن محمد الفاريس(ت46هـ957/م)  .كتاب مساكل املامكل ،
حتقيق  :م  .ج  .دية غوية  ،أأبريل  1967 ،م.
-3ابن بطوطة  :محمد بن عبد هللا ( ت 779هـ1377/م ) .رحةل ابن بطوطة املسامه (حتفة النظار
يف غرائب ا ألمصار وجعائب ا ألسفار) حتقيق عيل املنترص الكتان .بريوت :مؤسسة الرساةل ،
1979م ,ونسخة أخري  :دار احياء العلوم1987 ،م.
 -4ابن تغري بردي  :أأبو احملاسن جامل بن يوسف (ت 784هـ1382 /م) .النجوم الزاهرة يف
ملوك مرص والقاهرة  .القاهرة :دار الكتب املرصية 1963 ،م.
-5ابن حوقل  :أأبو القامس محمد( ت 380هـ990 /م) .صورة ا ألرض .بريوت  :دار مكتبة احلياة ،
 . 1979ونسخة أخري :مطبعة برعيل  ،ليدن 1967 ،م.
-6ابن خرداذبة  :أأبو القامس عبد هللا بن عبد هللا (ت 272هـ885 /م) .املساكل واملامكل ،
حتقيق  :م  .ج  .غويه  ،ليدن 1889 ،م.
-7ابن خلاكن ،أليب العباس مشس ادلين أأمحد بن محمد بن أأيب بكر(ت681هـ1282/م).وفيات
ا ألعيان و أأبناء انباء الزمان,حتقيق احسان عباس .بريوت  ،لبنان :دار صادر (د-ت).
-8ادلمشقي: ،مشس ادلين بن عبد هللا محمد بن أأيب طالب ألنصاري(ت 747هـ1326/م).االشارة
اىل حماسن التجارة  ،حتقيق محمود ا ألرانؤوطي .بريوت  :دار صادر 1419هـ 1999 /م .
-9اذلهيب :مشس ادلين أأبو عبد هللا محمد بن أأمحد بن عامثن من قامياز(ت 748هـ1347/م).سري
أأعالم النبالء ،حتقيق شعيب الارنؤوط ،ومحمد نعمي العرقسوىس .بريوت:مؤسسة الرساةل،
1985م.اترخي االسالم ووفيات املشاهري وا ألعالم حتقيق عبد السالم تدمري .بريوت  :دار
الكتاب العريب 1410هـ1990/م.
-10الس بيك ،اتج ادلين أأيب نرص عبد الوهاب ابن تقي ادلين(ت771هـ1369/م).طبقات
الشافعية الكربى.القاهرة (د-ت).
-11ابن شداد:هباء ادلين (ت 632هـ1234/م) .ا ألعالق اخلطرية يف ذكر أأمراء الشام واجلزيرة،
حتقيق سايم ادلهان .دمشق :املعهد الفرنيس لدلراسات العربية1382 ،هـ 1962/م.
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-12الشزيري  :عبد الرمحن بن نرص ( ت589هـ1139 /م) .هناية الرتبة يف طلب احلس بة ،
حتقيق الس يد الباز العريين  ،ارشاف  :محمد مصطفي زايدة .القاهرة :مطبعة جلنة التاأليف والرتمجة
1365 ،هـ 1994 /م.ونسخة أخري طبع 1401هـ1981 /م.
-13ابن صرصي :محمد بن محمد( ت9هـ15 /م) .ادلرة املضيئة يف ادلوةل الظاهرية  ،عين بتحقيقه
وترمجته ونرشه .ولمي بريز :مكتبة جامعة اكليفورنيا 1963 ،م.
-14ابن طولون:مشس ادلين محمد بن طولون الصاحلي احلنفي ادلمشقي ( ت 953هـ1546/م)
.مفاكهة اخلالن يف حوادث الزمان ،حتقيق مصطفي زايدة  .القاهرة1961 ،م .
-15ابن عساكر ( ثقة ادلين أأبو القامس عىل بن احلسن الشافعي ت 571هـ1175/م ).اترخي مدينة
دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من ا ألماثل أأو أأجتاز بنواحهيا من وارد هبا و أأهلها  .دراسة
وحتقيق حمب ادلين أأيب سعيد بن غرامة العمروي .،بريوت:دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع
1415هـ1995/م.
-16ابن عبدون  :ابن عبدون  :محمد أأمحد التجييب (ت يف القرن 6هـ12 /م).رساةل يف أأدب
احلس بة واحملتسب  ،مضن ثالث رسائل أأندلس ية يف أأدب احلس بة واحملتسب  ،حتقيق ليفي
بروفنسال .القاهرة :املعهد الفرنيس للاثر الرشقية 1955م.
-17ابن قايض شهيه :أأبو بكر بن أأمحد (ت 851هـ1448 /م).الكواكب ادلرية يف السرية النورية (
اترخي السلطان نور ادلين محمود بن زنيك) حتقيق محمود زايد .بريوت  :دار الكتاب اجلديد ،
1971م.
-18ابن القالنيس :أأبو يعىل محزة بن أأسد بن عىل بن محمد المتميي( ت 555هـ1160/م ).ذيل
اترخي دمشق ,حتقيق سهيل ذاكر ,دار حسان دمشق1403.هـ1983/م.ونسخة أخري .بريوت
:مطبعة الابء اليسوعيني 1908،م
-19القلقش ندى  :أأمحد بن عىل بن أأمحد الفزاري( ت821 :هـ1418/م) .ماثر ا ألانقة يف معامل
اخلالفة ،حتقيق :عبد الس تار أأمحد فراج .الكويت(د-ت).
-20املالقي ا ألندليس :عبد هللا محمد بن أأيب محمد السقطي(ت1096هـ1684/م).يف أأدب احلس بة ,
حتقيق حسن الزين  .بريوت :مؤسسة دار الفكر احلديث1987 ,م.
-21ابن املربد :جامل ادلين يوسف بن حسن عبد الهادي( ت 909هـ1503/م).رسائل دمشقية ,
غدق ا ألفاكر يف ذكر ا ألهنار – غدة امللامت يف تعدد امحلامات ,االعاانت يف معرفة اخلاانت  ,نزهة
الرفاق يف رشح حاةل ا ألسواق,حتقيق صالح ادلين محمد اخلميي .دمشق :دار ابن كثري
1408هـ1988/م.
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-22املقديس  :أأبو عبد هللا محمد( ت  387هـ997/م )  .أأحسن التقاس مي يف معرفة ا ألقالمي .بريوت
 :دار احياء الرتاث العريب 1987 ،م.
-23املس بحي :محمد بن عبد هللا بن أأمحد(ت 420هـ1029/م) .أأخبار مرص  ،حتقيق ولمي ج
مليلورد  .القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب القاهرة 1980م.
-24املقري  :أأمحد بن محمد (ت 1041هـ1631/م) .نفح الطيب من غصن ا ألندلس الرطيب,
حتقيق احسان عباس  .بريوت :دار صادر1968 ,م.
-25املقريزي :تقي ادلين أأمحد بن عيل(ت 845هـ1441/م) .اتعاظ احلنفا باأخبار ا ألمئة الفاطميني
اخللفا  ،حتقيق جامل ادلين الش يال .القاهرة  :اجمللس ا ألعىل للشؤون االسالمية 1967م.
-26ابن منظور :محمد ابن مكرم ا ألفريقي املرصي (ت 711هـ1311/م) .لسان العرب .القاهرة:
دار املعارف (د – ت).
 خمترص اترخي دمشق البن عساكر ،حتقيق روحيه النحاس ،رايض عبد امحليد مراد ،محمدمطيع احلافظ.دمشق  :دار الفكر 1404 ،هـ1984/م.
-27النعميي :عبد القادر بن محمد ادلمشقي(ت 978هـ1579/م) .ادلارس يف اترخي املدارس  ،ج2
 ،حتقيق جعفر احلسيين  .دمشق  :مطبعة الرتيق 1951 – 1948 ،م .
-28الونرشييس :أأمحد بن ُيي (ت 914هـ1508 /م) .املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى
علامء افريقية وا ألندلس واملغرب  ،حتقيق محمد جحي وأخرون .بريوت  :دار الغرب االساليم،
1981م .املهنج الفائق واملهنل الرائق واملعين الالئق باأدب املوثق و أأحاكم الواثئق  ،اململكة املغربية
1997م.
-29ايقوت امحلوي  :أأبو عبد هللا (ت 626هـ1228/م )  .معجم البدلان .بريوت  :دار صادر.
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املراجع-:
 -1السامرايئ ،ابراهمي ,املؤسسات االدارية يف ادلوةل العباس ية خالل الفرتة 334 -247هـ945 -861/م .دمشق
:مكتبة الفتح دمشق1391 ,هـ1971/م.
 -2الطاهري ،أأمحد  ،عامة قرطبة يف عرص اخلالفة .الرابط  :منشورات عاكظ1988 ،م.
-3الرشابيص  ،أأمحد  ،املعجم الاقتصادي االساليم :دار اجلبيل1401 ،هـ 1981 /م.
 -4العليب أ،أكرم حسن ،خطط دمشق ( دراسة اترخيية شامةل عىل مدى أألف عام  ،من س نة 1400-400هـ )
 . ،دمشق :دار الطباع 1410 ،هـ 1989/م.
 -5الكرميل  ،ا ألب أأنس تانس ,النقود العربية االسالمية وعمل المنيات .القاهرة :مكتبة الثقافة ادلينية1987 ،م
 -6كونستبل ،أأو ليفيا رميي ،التجارة والتجار يف ا ألندلس  ،ترمجة فيصل عبد هللا  .الرايض  :مكتبة العبياكن
1423هـ 2002 /م.
 -7الباشا ،حسن ،الفنون االسالمية والوظائف عىل الاثر العربية .القاهرة :دار الهنضة العربية1966 ،م.
 -8لوترنو ،روجيه ،فاس ىف عرص بىن مرين  ،ترمجة نقوال زايدة  .بريوت 1967 ،م.
 -9عباس ،رشاد,نظام احلس بة يف العراق حىت عرص املاأمون ,دار هتامة جدة 1402هـ1982/م.
 -10الش يخيل ،صباح  ،ا ألصناف واملهن يف العرص العبايس  ،نشاأهتا وتطورها .بغداد  :بيت الوراق للطباعة
والنرش والتوزيع .بريوت :الفرات للنرش والتوزيع 2010،م.
 -11ادلوري ،عبد العزيز ،اترخي العراق الاقتصادي يف القرن الرابع الهجري .بريوت  :دار املرشق 1394هـ /
1974م.
أ
 -12مويس ،عز ادلين أمحد  ،النشاط الاقتصادي ابملغرب االساليم خالل القرن السادس الهجري  :دار
الرشوق 1983م.
أ
أ
 -13الشهايب ،قتيبة ،معجم دمشق التارخيي للماكن والحياء واملشدات وموقعها واترخيها كام وردت يف نصوص
املؤرخني .دمشق  :منشورات وزارة الثقافة السورية 1999م.
 -14القامسى وأخرون ،محمد سعيد ،قاموس الصناعات الشامية ،جـ .1ابريس :معهد ادلراسات العلمية،
(د.ت).
أ
 -15عامثن ،محمد عبد الس تار ،املدينة االسالمية  :سلسةل عامل املعرفة الكويت العدد  ،128أغسطس 1988م
 -16عامرة ،محمد  ,قاموس املصطلحات الاقتصادية يف احلضارة االسالمية.
 -17زايدة ،نقوال ،دمشق يف عرص املامليك .بريوت  :مكتبة لبنان  .نيويورك :نرش ابالشرتاك مع مؤسسة
فرانلكني1966 ،م .احلس بة واحملتسب يف االسالم  .بريوت 1963م .
املراجع الأجنبية:
1- Hirschberg, A History of the Jews in North Africa Volume 1, Leiden 1974. -1 .
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أ .الربيع لصقع جامعة مس يةل
امللخص:
يبدو حضور الهاجس الخاليق و العقالين يف مرشوع طه عبد الرحامن واحضا وملفتا ل إالنتباه،
وتناوهل لإشاكلية العقل ختتلف اختالفا واحضا ،عن طبيعة تناول املفكرين الغربني ومن سار يف فلكهم
من العرب القدماء واملعارصين لهذا السؤال ،فابن رشد مثال تناوهل من زاوية أنطولوجية حمضة ،أما أكرث
الطروحات املعارصة كام هو احلال مع اجلابري ومحمد أركون فقد تناولته من وهجة نظر إابستميولوجية ،أما
طه ينطلق من وهجة نظر أخالقية ،لهنا عنده أوىل من العقالنية  ،واصالح العقل ليس غاية غي ذاهتا،
وإامنا يه جرس عبور لتعقيل املامرسة ادلينية .ذلكل يرفض طه املفهوم اجلوهراين للعقل ،ويقرتح مفهوما
أخر يرتبط ابلفاعلية ،وهو ما قاده اإىل تصور جديد ملفهوم العقل ،وملراتبه املتعددة اليت ما فئت يذكر هبا
ابتداء من العقل اجملرد وأفاته ،و مرورا ابلعقل املسدد ونقائصه ،وتوضيحا للعقل املؤيد وكاملته ،ووقوفا
عند القول بفكرة جديدة حنت لها مصطلحا جديدا هو التكوثر العقالين.
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مقدمة
لقد ظلت دللت العقل عىل املس توى الفلسفي قضية خالفية وإاشاكلية دلى املفكرين
والفالسفة عىل اكفة مدارسهم ،واجتاهاهتم الوضعية مهنا وادلينية معا ،ويعد التفكرييف مسأةل العقالنية
مدخال لجتذاب اإشاكلت وقضااي عديدة يعيشها الفكر العريب ،ذكل أن النقاش يف نشأهتا ليس
جمرد نقاش دليل ميكن اختصار أس بابه يف وجود اختالف يف ادللةل املفهومية للفظ ،ومن مث فاإن
احلديث يف شأن هذا املفهوم ،اإىل اإجناز دلةل هل ،يعد مدخال لتأسيس املوقف من كثري من القضااي
الخرى املرتبطة به.
اإن التحليل النقدي للمفهوم لبد وأن يس تحرض وضعية سؤال العقالنية ،ليكون ذكل
مدخل لإدراك أمهية حتديد املفهوم من هجة ،وإادراك احملددات املتحمكة يف اإنتاج دللته وبلورة
املوقف منه .وذلا يصبح حتديد مفهوم العقالنية والوعي بتعدد أمناطها ا إلبس متولوجية واملذهبية مقدمة
تصورية لها أولوية منطقية ،ومن مث فوضعية سؤال العقل والعقالنية يف واقعنا العريب حتتاج اإىل تغيري
ينقهل من مطلب جتديد املوقف مع العقالنية أو ضدها اإىل وضعية سؤال دليل يمت فيه الوعي مبعىن
منفتح للعقالنية وإادراك لتعدد أمناطها.
اإذا اكن مفهوم العقالنية من املفاهمي احملورية يف الفكر الفلسفي ،فاإنه أيضا أكرثها عرضة
للجدل والاختالف ،بدءا من حتديد اصطاليح للمدلول وانهتاء بتحديد معياري للموقف مهنا،
والاختالف يف حتديد ادللةل بلغ درجة حتويل املفهوم اإىل دال لفظي ملتبس ويكفي لإدراك ذكل
النظر يف التعاريف اخملتلفةاليت تعج هبا املعامج والقواميس واليت تسامه يه بدورها يف تعميق
الالتباس.
اإن هذا التعقيد اذلي يسمى املفهوم وهذا اخلالف الشديد اذلي يشهده واقع السجال
حول سؤال العقالنية ،والتباين الواحض يف حتديد مدلولها يتطلب املثابرة عىل بناء دلةل قادرة عىل
استيعاب تعدد ألوان املفهوم وتعدد تياراته املذهبية.
فلنحاول فامي يأيت ذكره أن نعيد النظر يف سؤال العقل ،وليكن مرشدان يف ذكل املفكر
العريب املغريب طه عبد الرمحن ولنرتك من البداية ذكر املناقب رهوا ،ومساكل القراءة المتجيدية معدا
ل سهوا ،ونقصد القراءة اليت متكننا من الإجابة عىل مجةل من التساؤلت مهنا :كيف نظر طه اإىل
مفهوم العقل عند أرسطو؟ ومايه ألياته املهنجية اليت عرض علهيا هذا املفهوم؟ وما هو املفهوم اذلي
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يقرتحه وفق املنظومة املفاهميية واملهنجية اليت يؤسس علهيا مجيع حتليالته؟وهل العقل عنده واحد
أم متعدد؟
أول:مالحظات إابيس متولوجية حول مفهوم العقل (العقل يف مرااي اللغة):
يف اللغة العربية اس تعملت لكمة "عقل" لرتمجة اللكمة اليواننية "نوس )" (noûjوتعين
املعرفة ،الفهم ،املعىن ،اذلاكء… يف القرون الوسطى الالتينية متت ترمجة لكمة "عقل" العربية
بلكمةIntellectusالالتينية .ويه أيضا حتمل معاين الفهم والمتيزي واملعىن…
لننبه هنا اإىل رضورة المتيزي بني لكمةIntellectusولكمة  Ratioيف اللغات النيولتينية.
فلكمة  Ratioتعين احلساب والنظام والتعقل .فهيي أقرب اإىل لكمة لوغوس) ، (logòjرمغ أن هذه
الخرية أمع من الوىل .ويف اللغة اليواننية غالبا ما تفهم لكمة "نوس )" (noùjابعتبارها مقابةل للكمة
"لوغوس" .نفس اليشء يقال عىل لكميت  Ratioوintellectusيف اللغة الالتينية .فالعقل ،مبعىن
Intellectهو مصدر املبادئ الوىل للمعرفة؛ والعقل مبعىن  Ratioيقوم مبهمة الاس تدلل .حسب
أرسطو تتكون احلمكة من عنرصين :عنرص العمل الربهاين ) (épistéméوهو من عمل العقل مبعىن
 ،Ratioوعنرص احلدس مبعىن )Noétus (nohtòjوهو موضوع "النوس" .بتعبري أخر ،العمل
الربهاين هو موضوع اللوغوس ،أما موضوع النوس فهو املبادئ الوىل اليت ل حتتاج اإىل برهنة.
يف اللغة العربية اس تعملت أيضا لكمة "نفس" ،أو النفس العاقةل .ولكن هذه اللكمة يه
يف الواقع ترمجة لللكمة اليواننيةPsukhêsاليت اس تعملها أيضا أرسطو اإىل جانب لكميت Logos
و noûs.أما يف الالتينية القروسطوية فقد ترمجت لكمة "عقل" العربية أحياان ابس تعامل
لكمة(intentioتفكري ،معىن ،قصد…) وأحياان ابس تعامل لكمة Intellectus.ينبغي أن نس تثين هنا
القديس أوغسطينوس ومؤرخ املنطق بوبتيوس الذلين ينطلقان مبارشة من نصوص اإغريقية؛ فهام
يس تعمالن لكمة )mens (mentisلتأدية لكمة عقل أو تفكري .ل بد كذكل من اإقامة متيزي بني
لكميت  Raisonأو ) (Reasonوentendementأو ) (Understandingيف اللغات النيولتينية
القروسطوية .فهذا الخري مل يظهر اإل يف القرن 16م .ول يعين العقل مبعىن Intellectكام اس تعمهل
القروسطويون الوائل .فالفهم ) (Entendementهو قدرة عىل المتيزي وليس ملكة للتفكري .وهذه
القدرة عىل المتيزي اليت يه الفهم ،تتكون من ملكتني هام :التعقل الربهاين )(Démonstration
واحلدس(Intuition).
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اثنيا :مفهوم العقل عند أرسطو
لقد عرب العقل يف اليوانن القدمية عن نفسه يف اللوغوس) ، (Logosاذلي ارتبط بأشاكل
خمتلفة من احلجج والرباهني واملناظرة والاس تدلل وابللغة واخلطاب وقد تعددت محمولت هذا
املفهوم كام تعددت معانيه فهو حييل عىل الالكم والعةل واملبدأ العام والقانون اللكي والعقل اللكي
واملعيار البدي وعقل العامل الصاحل للك ماكن وزمان ،وما يزيد وما يقل عن ذكل .وتعكس هذه
امحلولت التصورات امليتافزييقية ملذاهب الفلسفة الالحقة اليت حاولت اإسقاط هواجس تفكريها
الفلسفي عىل الفلسفة اليواننية .وينسحب هذا عىل مفهوم أخر هو النوس ) (Nousاذلي حييل
عىل الفهم وعىل العقل ،بوصفه املبدأ اذلي حيمك العامل ،كام يذهب يف ذكل هيغل ،1ويقول عنه
املرصف والعةل للك يشء" .2واس تخدمه يف نقده للسفسطائيني ،وأعطاه مفهوم
أفالطون" :هو ّ
اخلطاب الصادق ،ابعتباره القوة السامية الاكمنة يف النفس الإنسانية .ويتوجب عىل هذا اللوغوس
النظري أو الفلسفي تأسيس املدينة .ويفهم من هذا أن الفعل الس يايس ارتكز عىل اللوغوس هذا
من هجة ومن انحية اثنية يبدو واحضا بداية التدخل امليتافزييقي يف الس ياسة اليت اكنت ترعى تنظمي
شؤون ادلوةل املدينة حسب املثل اليت وضعها أفالطون يف مجهوريته اكن الفيلسوف اليوانين
هرياقليد (540-480مق) أول من قال بفكرة اللوغوس أو العقل الكوين ،أو القانون اللكي اذلي حيمك
الظواهر ويتحمك يف نظاهما ويف صريورهتا البدية .والعقل البرشي يس تطيع أن يكون لنفسه معرفة
حصيحة عن الظواهر الطبيعية اإذ هو شارك يف هذا العقل اللكي أي اذا اجهتد يف البحث عن نظام
الطبيعة وأدرك ما يتصف به من هذا النظام من رضورة .لقد تصور هريقليد العقل الكوين عىل انه
حمايث للطبيعة ومنظم لها من داخلها فهو ابلنس بة للعامل أش به ابلنفس ل إالنسانال بوصفها جوهراممتزيا
مس تقال عن اجلسد وإامنا ابعتبارها مبدا حلركته منترشا يف مجيع أجزاهئذلكل اكن هذا العقل أش به
ما يكون ((بنار الإلهية لطيفة)) بل هو ((نور اإلهيي)) وهو حياة العامل وقانونه .والنفس البرشية قبس
من هذه النار الإلهيةأي من هذا القانون اللكي اذلي يرسي يف الطبيعة وحيمكهافعلهيا اإذن أن تعرف
هذا القانون وتعمل مبوجبه3.
أما اانكساغوراس( 500-428ق م) فقدتصور النوس nousأوالعقل اللكي مبدا مفارقا
للطبيعة ،غري حمايث لها ول مندمج فهيا ،ويف نظره((:أن العقل هو اذلي نظم لك يشء وأهنالعةل
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مجليع الش ياء ،العقل حيمك العامل .ولك يشء نظام ورضورة ،النوس ليس عقال يفكروحسب ،بل
هو نفس لك ما هل نفس.أن نفوس الاكئنات احلية قبس منه4)).
أما عند أفالطون وفيلون الإسكندري فاللوغوس ينقلب مثاليا ،أنه اللهمصدر الفاكر ،أو وس يط
بني الاهل والعامل أو شلك من أشاكل اللوهية،أو مبدا اعىل خارق ،أو اللكمةاليت ((يف البدء اكنت
’ واللكمةيه هللا5)).
أما أرسطوفيعترب اترخييا أول من تناول مفهوم العقل تناول فلسفيا يف العديد من مؤلفاته
حيث حتدث عن أمهيته يف كتابه ((بروتريبتيقوس))دعوة للفلسفة واذلي حققه ادلكتور عبد الغفار
ماكوي كام حتدث أيضا عن أمهية العقل يف اجلزء الثاين من كتابه الخالقاإىل نيقوماخوس واس تفاض
يف احلديث عن العقل يف كتاب هل حتت عنوان :يف النفس (Péri Psukhês).وهو ((من أمه
كتب أرسطو ،لنه ظل عامد عمل النفس القدمي حىت القرن التاسع عرش ،ولنه نسط فيه املهنج
الواجب اتباعه يف عمل النفس ،كام يعرض خالصة مذهبه العام يف املادة والصورة ،اإىل جانب أنه
يعد البحث يف النفس من مباحث العمل الطبيعي)) 6حاول أرسطو بعد نقده ملذاهب القدماء يف
النفس مثل ما فعل مع زينوقراط وأتباعه ((القائلني بأن النفس عدد حيرك نفسه،فريد عىل هذاخبمسة
اعرتاضات))7
وينتقل أرسطو بعد نقده لراء أنباذوقليس يف موضوع النفس اإىل أراء الورفيني مبينا
فسادها ويفعل المر ذاته مع طاليس .حاول بعد لك هذا أن يضع تعريفاللنفس فاكن أن عرفها تعريفا
أوليابعد أن همد هل ابلمتيزي بني أنواع اجلوهربأهنا ((كامل أول جلسم طبيعي أيل)) 8وحبثا عن تعريف
اثين أدق تعرض أرسطو ابحلديث عن وظائف النفس لينهتيي بعد ذكل اإىل صياغة تعريف اثين
ينصب عىل وظائف النفس ابلإجامل من نباتية وحاسة وانطقة فقال يف تعريفها ((اإهنا ما به حنيا
وحنس ونفكر ونتحرك يف املاكن))9
وحسب هذا الفيلسوف ،حتيل لكمة نفس ) (Psukhêعىل ملاكت خمتلفة :امللكة الغاذبة
اليت تقترص علهيا النبااتت وامللكة احلس ية اليت تشرتك فهيا لك الاكئنات احلية وامللكة العاقةل اليت
خيتص هبا الإنسان .ويمكن الفرق بني هذه امللاكت يف كون الوىل تتناول املادة ذاهتا بيامن الثانية
والثالثة تتناولن الصور.
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ورمغ كون احليوان والإنسان يشرتاكن فهيام فاإن الول يقترص فقط عىل معرفة الفرد والصور
الفردية ،أما الإنسان ،وهو اذلي يمتتع ابلعقل ،فيس تطيع معرفة الصور اللكية.
انطالقا من هذه الوليات حول النفس ووظائفها ،يكون أرسطو أول من أنزل مفهوم
العقل ) )nousاإىل ميدان ادلرس الفلسفي .لقد اعتربه عنرصا أساس يا يف الفعل املعريف البرشي.
وبناء عىل الثنائية الرسطية صورة/مادة ،يعرف أرسطو النفس ابعتبارها "صورة للجسد" .لقد
رفض أرسطو الثنائية الفالطونية روح/جسد ورفض اعتبار هاذين الخريين كينونتني مس تقلتني.
فال يعرتف أرسطو بوجود للنفس يف اس تقالل عن اجلسد.
بعد تعريف النفس ابعتبارها صورة للجسد ،وبعد تعريف العقل ابعتباره مس توى من
مس توايت النفس ،ففي كتابه الربهانيعرفه بأنه ((قوة النفس اليت حيصل مهنا الإنسان اليقني ابملقدمات
اللكية الصهدقة الرضورية ابلفطرة والطبع ،أو حتصل هل املعرفة الولىواليقني ابملقدمات اليت يه
مبادئ العلوم النظرية))10ميزي أرسطو بني نوعني من العقل:
الول منفعل وهو ما مسي فامي بعد ابلعقل الهيولين أو املادي
والثاين فعال .ويعترب هذا الخري منفصال عن امللاكت ادلنيا للنفس لن هل طبيعة اإلهية.
فبفضهل تصبح املعرفة البرشية ممكنة :فهو يؤثر عىل الفكر البرشي ليجعهل قادرا عىل اكتساب صور
الش ياء والاحتاد معها.
ما يه ابلضبط طبيعة العقل الفعال؟ هل هو معرض للفناء؟ أو هل هو نفسه هللا؟ أم
أنه فقط هو فعل التفكري نفسه؟
حسب أرسطو" ،ل ميكن القول بأن هذا العقل يفكر أحياان ول يفكر أحياان أخرى.
((فعندما يفارق يصبح خمتلفا عام اكن ابجلوهر وعندئذ فقط يكون خادلا وأزليا))11
لقي هذا النص تأويالت خمتلفة :فتالمذة أرسطو الوائل اكتفوا بتأويل فزياييئ للعقل،
واعتربوا أن أرسطو مل يكن يعتقد يف وجود نفس منفصةل وخادلة.
أما رجال ادلين ،مس يحيني أاكنوا أو مسلمني ،فقد قدموا تأويال روحانيا لنفس النص.
حسب رجال ادلين بشلك عام ،يتبني من خالل هذا النص أن أرسطو من املدافعني عن خلود
النفس .والواقع أن تبين هذا التأويل متليه احلاجة اإىل تربير البعث يف ادلايانت الساموية.
وقد ل يكون ذكل قصد أرسطو فعال.
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يعترب الإسكندر الفرودييس أول من أاثر الانتباه اإىل المهية اليت يكتس هيا مفهوم العقل
اذلي صار مركز جدل بني املفكرين والفالسفة دام طويال.
ما مضمون تأويل الإسكندر الفرودييس؟
تقليدا لرسطو ل يعترب الإسكندر الفرودييس النفس كينونة مس تقةل عن اجلسد .ولقد
أدى به هذا اإىل نتيجة ذات قمية لهوتية هامة ،ويه القول بفناء الروح مع فناء اجلسد .لكن هذه
النتيجة مل ترث أي رد فعل يف عهد الإسكندر الافرودييس.
بل اإن مفهوم العقل ،اذلي يشلك مس توى من مس توايت النفس ،هو اذلي أدى اإىل
ظهور ردود فعل خمتلفة .حسب الاسكندر الافرودييس ،يودل الإنسان ومعه عقل بدون صورة،
عقل مادي ،أو هيولين .ومع التعمل يكتسب هذا العقل صورة فيصبح تفكريا .يسمح هذا التحول
للعقل البرشي ابملرور من حاةل انفعال اإىل حاةل فعل .وبني هاتني احلالتني يوجد العقل ابمللكة ،وهو
يف الواقع صورة العقل الهيولين.
من حيث املضمون ،مل يأت الإسكندر بأي جديد ،ابلنس بة ملا قاهل أرسطو .فالعقل
الهيولين عنده هو العقل ابلقوة عند أرسطو ،وهو عقل يندثر مع انداثر الإنسان لكونه صورة
للجسد واجلسد فاسد .أما العقل الفعال فهو عند الفيلسوفني نوع من النور ييضء املوضوعات
ليجعلها قابةل لن تصبح معقولت .وهو اذلي جيعل العقل الهيولين ينتقل من حاةل مادية فاقدة
للك صورة اإىل حاةل حمددة ،أي حاةل العقل ابمللكة .ويف الهناية يتحد هذا الخري مع العقل الفعال
اذلي ليس شيئا أخر ،حسب الإسكندر ،سوى هللا ،مكتس با بذكل صورة أزلية
انتقل بعد ذكل مفهوم العقل اإىل العامل الإساليم انطالقا من ترمجة اإحساق بن حنني خالل
القرن الثالث الهجريلكتاب Péri Noûsل إالسكندر الفرودييس ترمجة عربية .ولقد اس تغل هذه
الرتمجة لك القروسطويني املسلمني من الكندي حىت ابن رشد.
وقد اختلف رشاح أرسطو يف هذا العقل الفاعل ،أو الفعال املفارق للامدة:
 )1فذهب الإسكندر الافرودييس اإىل أن هذا العقل الفعال هو هللا ،لن هللا عقل حمض
مفارق للامدة عند أرسطو ،وكذكل هذا العقل ،وهو التأويل اذلي اختارته املدرسة
الوغسطينية عامة يف العصور الوسطى.
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 )2وذهب فالسفة الإسالم اإىل أن هذا العقل هو أحد العقول أو اجلواهر املفارقة اليت حترك
الجرام الساموية ،وبناء عليه أس ندوا اإليه ثالث وظائف كربى ويه :حتريك عامل ما حتت
القمر ،اإفاضة الصور العقلية عىل النفس ،فاإفاضة الصور اجلوهرية عىل املوجودات،
مطلقني علهيا من جراء ذكل امس" :واهب الصور".
 )3وذهب فريق اثلث وعىل رأسهم " اثميطيوس"  388- 317ميالديوالقديس توما الاكويين
"  1274- 1225ميالدي اإىل أنه قوى من قوى النفس.
 )4وذهب ادلكتور يوسف كرم اإىل أن العقل الفعال من الكم الرشاح وابتداعهم بسبب
مغوض الكم أرسطو يف هذا اجملال .وهمام يكن فاخلالف حاصل بيهنم ل حماةل لن المور
اكنت غامضة أماهمم.
ولقد جعز الفالسفة يف هناية المر عن بيان كيفية التصال بني العامل احليس والعقل الإلهيي اذلي
تصوروه ،فهم بنوا أفاكرمه عىل خيالت ذهنية لهنم اعمتدوا عىل عقوهلم القارصة وتركوا دعوة الرسل
جانبا .ولهذا نرى أن من جاء بعد أرسطو من السكندرانيني وعىل رأسهم (أفلوطني) وجدوا هذا
التناقض العظمي بني الفالسفة .فلك واحد مهنم خيطئ الخر .حاولوا اإصالح تكل الفلسفة ،ولكن
انهتيى أمرمه اإىل الإخفاق مثل غريمه .واكن من مضن حماوةل أفلوطني امجلع بني رأي أفالطون
وأورسطو ،القول بني نظرية الفيض ،ويه النظرية اليت تبناها الفارايب فامي بعد ،مث ابن سينا حىت
شاعت بني فالسفة التصوف ،أمثال بن عريب ،والقونوي ،وبن س بعني
لقدوضع أرسطو مبادئ عامة للعقل وأكد عىل أهنا رضورية ليك يكوانلتفكري سلامي ،وهذه
القواعد واملبادئ ما يه اإل مسلامت وبدهييات تكومنعروفة دلى العامة ،ويه متناسقة فامي بيهنا اإذأن
الواحدة مهنا حتددالخرى ،رمغ أن أرسطو يؤكد عىل أن هذه املبادئ غري مرتابطة فامي بيهنا،وهذه
املبادئ حددها أرسطو يف ثالثة مبادئ ،وهناك من يذهب اإىل أن أرسطو قدحدد أربع مبادئ
ويه:
 املبدأ الول:مبدأ الهوية املبدأ الثاين :مبدأ عدم التناقض املبدأ الثالث :مبدا الثالث املرفوع108
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 املبدأ الرابع :مبدأ العلية أو مبدا الس ببيةوس نكتفي ابلوقوف عند املبدأ الول بيشء من التفصيل ليتس ىن لنا فهمه:
املبدأ الول :مبدأ الهوية(اذلاتية) ويعنهيذا املبدأ أن اليشء يبقى هو ل يتغري ول يتبدل وان طرأت
عليه تغرياتداخلية(( ،وبذ كل فهو يعرب عن ثبات احلقيقة أو ثبات جوهر الش ياء)) 12مبعىن أن
الفكر عندما يقول قول عن يشء أخر فانه يبقى معىن لك يشء من الش يئني عىل ما هو عليه حني
قول القول ول يتبدل عن معناه اإىل معىن أخر مغاير للمعىن الول.
فعندما حنمك مثال ابن الس بورة خرضاء فان معىن الس بورة هنا جيب أل يتحول يف أذهاننا
أنذاك اإىل معىن مثال مسطرة ،وأن معىن أخرض ل يصري معىن أسود وأن ثبات اخلرضة للس بورة
ل يصبح نفيا لهل يف نفس الوقت.
اإن مبدا الهوية ((مينع الفكر من أن يتصور اليشء موجودا معدوما يف أن واحد ومن
نفس اجلهة .فلك معىن يبقى دامئا دلى ذي العقل السلمي مكتفيا ذلاته بس يطا اكن أو مركبا13)).
هذه يه املبادئ العامة اليت يستند علهيا العقل الرسطي ،واليت بىن علهيا منطقه تضمن
للعقل القيادة املنظمة امليرسة املوصةل للحقيقة.
اإذ ًا ،تعطي الفلسفة الإغريقية يف مجملها صفات للعقل تضعه يف مصاف املبدأ الول واحملرك
الول والسبب الول والزيل واملطلق الرصف اللكي القدرة ،وهو الواحد واللك ...اإخل ويه
توصيفات ميتافزييقية تدل عىل متركزية تعمتد عىل الإحاةل والبحث عن املرجع للك يشءوالإقرار اذلي
ل يلك يف البحث عن مبدأ الش ياء والظواهر ،اليت خضعت لتقس مي تقابيل يف قطيب ثنائية :متغرية/
اثبتة ،بناء عىل الفصل الثنايئ امليتافزييقي للعامل مبا هو موجود اإىل عاملني متقابلني :العامل احملسوس/
العامل اجملرد ،وهذا التقس مي التقابيل مبين عىل تقس مي أويل يف ثنائية :اجلسد /الروح .ويف لك هذه
التقس اميت متيل امليتافزييقا اإىل اإضفاء محولت متناقضة لقطيب الثنائية ،حيث تعطي الس بقية
والفضلية لحدهام دون الخر ،ففي ثنائية اجلسد /الروح ،تصور اجلسد عىل أنه جسن للروح
ودنس وحقري وخطيئة وما يزيد أو يقل عن ذكل من أوصاف ،بيامن تصور الروح عىل أهنا طليقة
وصافية وطاهرة وما اإىل ذكل من صفات.
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ومعوما فاإن ما فاض من اليوانن من املساهامت الفلسفية ،وما جتيل من قدح اذلهن
والتنظري وإاعامل املنطق ،والاعامتد علىاملالحظة ،قد أدت للحديث عن تبين اليوانن ملهنج متزي
ابلبحث عن العلل ،والاستناد اإىل العقل مكصدر أسايس للمعرفة ،ولفهم قضااي الإنسان يف احلياة
والوجود.
اثلثا:معايري حتديد العقالنية عند طه عبد الرمحن:
حدد طه ثالثة معايرياعتقد أهنا رضورية جيبأن يتحدد هبا لك تعريف للعقل ويه:
- )1معيارالفاعلية :الفاعلية ابلتعريف لفظ أطلق علىقسم من أقسام عمل النفس ،فقيل :أو احلياة
الفاعةل ويه تشمل عىل الظواهر النفس ية املتعلقة ابلزنعات،والغرائز،والعاداتوا إلرادات،مث أطلق بعد
ذكل عىل لك معلية عقلية أو بيولوجية متوقفة عىل اس تخدام طاقة الاكئن احلي أو عىل لك معلية
عقلية حركية متتاز ابلتلقائية أكرث مهنا ابلس تجابة15)).
ويرى طه أنيحقق ذاته بواسطة أفعال من خالل املواقف احملددة لهوية سلوكه مع مالحظة
أن جمال الفعال تتسع ويتنوع ويتجىل ذكل يف مظاهر ثالث( (:أحدهام كون أصناف هذه الفعال
وكيفياهتا ووسائلها متعددة ،والثاين كون ظروفهااملاكنية والزمانية متقلبة ،والثالث كون بواعهثا
ومقاصدها متفاوتة16)).
يرتتب عىل معيار الفاعلية أن يتخذ الإنسان وسائل متعددة لبلوغ مقاصده وهذه الوسائل
ميكن تصنيفها اإىل وسائل انجعة ووسائل قارصة ويه تتصف بصفتني متقابلتني هام التغريواخلصوص:
أ-التغري :أن الوس يةل اليت يه ابذلات الفعل اذلي يؤتيه الفرد لتحقيق الغاية تتعدد أشاكلها وتتقلب
مع تقلب الظروف ،فلو اكن املقصدهو ((حفظ الصحة)) فان الوس يةل قد تكون يه فعل ((تناول
ادلواء)) وقد تكون يه جمرد ((ألك الطعام)) وقد تكون يه ((اتباع محية معينة))17
ب-اخلصوص:اإذا اكنت الفعال يه مبثابة الوسائل ختتلف ابختالف الس باب واملالبسات ادلافعة
للفعل ،ظهر واحضا أهناخمصوصة بصاحب هذا الفعل.
-)2معيار التقومي
لقد وردت لكمة (قمية)و (قمي) يف القرأن الكرمي يف أايت عديدة مهنا قوهل تعاىل(:وما أمروا اإل
ليعبدوا هللا خملصني هل ادلين حنفاء ويقميوا الصالة ويؤتوا الزاكة وذكل ادلين القمية))البينة  5وقوهل
تعاىل (فهيا كتب قمية) البينة 3
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وقوهل تعاىل (ذكل ادلين القمي)التوبة 36وقوهل تعاىل (:امحلد هلل اذلي انزل عىل عبده الاكب ومل جيعل
هل عوجا قامي لينذربأسا شديدامن دلنه ويبرش املؤمنني اذلين يعملون الصاحلات أن هلم أجراحس نا)
الكهف 1،2وقوهل تعاىل (فامق وهجك لدلين القمي من قبل أنيأيت يوم ل مرد هل من هللا يومئذ
يصدعون ).الروم43
ما نسجهل من خالل مالحظتنا للايت السابقة أجنميعها جاءت مبعىن الاس تقامة والاس تواء والعدل
والإحسان واحلق ،وقد ارتبطت يف مجيع الايت ابدلين ،وقد اهمت علامء املسلمني مبوضوع القمي
وحبثوا فهياابعتبارها أحاكم رشعية حتت مصطلح الفضائل والخالقوالداب،ول خيلوا كتاب حديث
أو فقه أو تفسريمن الإشارةاإىل هذا املوضوع ،ويكفي أن نذكر هنا ابن مسكويه وكتابه هتذيب
الخالق وتطهري العراف،وكتاب الخالق حملي ادلين بن عريب ،وكتاب شعب المان للبهيقي،
وكتاب اإحياء علوم ادلين للغزايل ،وغريها كثري.
وقد أورد علامء املسلمني عدة تقس اميت لهذه القمي ،فقد ذكر ابن سينا أن أصول الفضائل
أربعة ،يه العفة والشجاعة واحلمكة والعداةل18.
وذكر ابن حزم أن أصول الفضائل لكها أربعة عهنا ترتكب لك فضيةل ويه العدل ،والفهم،
والنجدة ،واجلواد19.
اإن ترتيب القمي داخل السمل القميي خيتلف بني فلسفة وأخرى ومن وقت لخر وذلكل فاإن فئات
القمي الإنسانية تتنوع يف البناء الواحد بتنوع الاهامتمات واملصاحل الروحية والاقتصادية والاجامتعية
والس ياس ية فضال عن تنوع وتباين أحاكم الفراد التقديرية والواقعية ملظاهر النشاط الاجامتعي ومن
مث تبايناختياراهتم التفضيلية ،وهو المر اذلي جيعل من العسري جدا وضع تصنيف عام شامل متفق
عليه من امجليع.
اإن صعوبة وضع هذا التصنيف مل تنث العلامء والباحثني يف جمال القمي من حماوةل الاجهتاد
يف وضع تصنيفات خمتلفة يف أبعاد خمتلفة لك حبسب املنظور اذلي ينظر به،والفلسفة اليت يؤمن
هبا،واليديولوجيا اليت يدعو الهيا.
اإن الإنساانإذن يعيش وسط جممتع مظاهر احلياة فيه متعددة ،وهو ل يكتفي أن يعيش
وفق ما هو موجود ،لكنه يطمح دامئا اإىل حياة أفضل .ومبدأ أفضلية هذه احلياة هو مجموع القمي اليت
يؤمن هبا ويطمح اإىل حتقيقها،والشاهد عىل ذكل كام يقول طه عبد الرحامن((:كونه ل يفتأ يطلب
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الكامل يف لك أفعاهل فال يص إالىل مرتبة حىت يطلب مرتبة فوقها،ول يزال أخذا يف هذا التدرج من
اكمل اإىل أمكل منه فالمكل20)).
اإن املقاصد ابلتعبري الصويل متعددة مهنا الصيل والفرعي ومهنا ادلخيل والصيل ومهنا
املوروث واملكتسب وعىل امجلةل فاإهنا اإما أن تكون مقاصد انفعة أو مقاصد ضارة.
اإن املقاصد اليت يطمح الإنسان اإىل حتقيقها تتصف بصفتني أساس يتني هام:
-1الثبات :اإن املقاصد ابعتبارها معان وقمي ،ل ميكهنا أن توجه سلوك الإنسان ،وترشده وتؤثر فيه،اإل
اإذا بقيت اثبتة مس تقرة وصادقة.
-2الشمولية:اإن هذه املقاصد أو املعاين ليست فردية ومن مث ل ختتلف ابختالف الفرادوإامنا يه قمي
مشرتكة بني أفراد امجلاعة يأخذون هبا ويعملون وفقها.
-)3معيار التاكمل
نقول تاكمل يتاكمل تاكمال ،فهو تاكمل ونقول تاكملت الش ياء أي مكل بعضها بعضا
حبيث مل حتتج اإىل ما يمكلها من خارهجا" ،ويطلق التاكمل جمازا عىل ترابط أجزاء الاكئن احلي ،أو
ترابط أجزاء اجملمتع من هجة مايه متوقفة بعضها عىل بعض"21
اإن الإنسان مبقتىض هذا املعيار جيب أل ينظر اإليه عىل أنه مجموعة من الجزاء املنفصةل
بعضها عن بعض لهنا نظرة جتزيئية فاسدة والصواب هو أن تتحمك يف نظرتنا اإليه النظرة التاكملية
ومن مث جيب عد الإنسان ذاات واحدة ابلرمغ من اختالف مظاهره السلوكية وتعدد قدراته النفس ية
ووظائفه العضوية((،اإنه ليس مجموعة من الجزاء اليت تقبل اإيقاع الانفصال بيهنا وإايقاف تأثري بعضها
يف بعض  ،وإامنا هو عبارة عن ذات واحدة جتمتع فهيا مظاهر القوة مع مظاهر الضعف وصفات
العرفان مع صفات الوجدان ومس توايت النظر مع مس توايت العمل وقمي اجلسم مع قمي الروح22)).
وعليه جيب أن تكون الغاايت والهداف وبلغة الفقه املعارصاملقاصد ووسائل حتقيقها خادمة لوحدة
مظاهر الإنسان ول ميكهنا أن تكون كذكل اإل اإذا اتسمت املقاصد بصفة النفع واتصفت الوسائل
بوصف النجوع.
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رابعا :نقد طه عبد الرحامنلمفهوم العقل الرسطي:
لقد س بق وأن مر معنا تعريف أرسطو طاليس للعقل ابعتباره جوهرا قامئا يف الإنسان،
به خيتلف عن احليوان ،وبه حيصل عىل املعرفة .فاإن طه يعرض هذا التعريف عن املعايري الثالثة
السابقة اذلكر معيار الفاعلية ومعيار التقومي ومعيار التاكمل ليس تخلص بعد ذكل حكام عاما عىل
مدى صالحية ودقة املفهوم الرسطي للعقل.
فمبقتىض معيار الفاعلية يرى طه أن هذا التعريف جيعل من العقل جوهرا يزنل مزنةل
اذلات بيامن يعتقد أن الصواب هو أن ننظر اإىل العقل ابعتباره فعال من الفعال ويدلل طه عىل ذكل
من خالل ثالثة وجوه:
العقل يشارك يف مجيع الفعال اليت يقوم هبا الفرد مفثال املبرص يبرص وهو يعقل يف برصه
والعامل يعمل وهو يعقل يف معهل.
 -1العقل قد خيطأ كام قد حيسن وقد يقبح كام حتسن الفعال أو تقبح طبقا لقمي ومبادئ أخالقية
معينة عىل ضوهئا حنمك عىل الفعال ابحلسن أو القبح.
 -2حنن نعمل أن الفعال تقبل التغري والتحول والتبدل من صورة اإىل أخرى وهو نفس المر اذلي
ميكن أن نقوهل عىل العقل اإذ من املمكن توجيه الفعل العقيل والتأثري فيه حبيث ينتقل من وصف
عقيل اإىل وصف عقيل أخر أحسن وأعقل منه "فالعقل ل يقمي عىل حال ،وإامنا يتجدد عىل ادلوام
ويتقلب بغري انقطاع ،فعىل خالف ما ساد ويسود به
 -3الاعتقاد املوروث عىل اليوانن ،ليس العقل جوهرا مس تقال قامئا بنفس الإنسان ،وإامنا هو
أصال فاعلية وحق الفاعلية أن تتغري عىل ادلوام"23
وأما من حيث معيار التاكمل فاإن التعريف الرسطي للعقل القائل بأن العقل "جوهر"
أي ذات قامئة ابلإنسان يسمو هبا وخيتلف هبا عن احليوان ويس تعد هبا لقبول املعرفة وهو نفس
الاعتقاد السائد يف الثقافة الغربية والعربية تأثرا بفكرة أرسطو يف العقل ،يقسم الإنسان اإىل أقسام
مس تقةل ومباينة" ،فلو جاز التسلمي جبوهرية العقل عىل طريقة اليوانن ،ل جاز التسلمي جبوهرية
العمل وجوهرية التجربة ،فيكون العمل هو الخر ذاات قامئة ابلإنسان ،كام تكون التجربة ذاات قامئة
به ،مثلها مثل جوهر العقل ،ول خيفى ما يف هذا القول بتعدد اذلوات القامئة يف الإنسان" 24.وهذا
أمر جمانب حلقيقة الإنسان القامئة عىل الوحدة يف تاكمل الوصاف وتداخل الفعال.
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اإن النظرة الرسطية ومن سار يف فلكها من الغرب والعرب يرتتب علهيا أفة ختليد
العقل،ذكل أن اللوغوس اليوانين يتزنل مزنةل مدبر العامل يف التصور اليوانين ،ومشهورة يه الرؤية
النطولوجية للوجود يف الفلسفة اليواننية وتسميهتا للخالق بـ((العقل الول)) وما دام العقل البرشي
قبس من هذا العقل اخلادل وجب أن يكون هو كذكل خادلا.كام تقع هذه النظرة يف نزعة "تش يئية"
جتمد املامرسة العقالنية بأن تزنل علهيا أوصاف اذلوات مثل "التحزي" و"التشخص" و"الاس تقالل"
و"التحدد ابلهوية" 25ويكون الواقع يف تش ئي العقل مكن ييشء النظر أو السمع ،مبعىن أنه يكون
مثل اذلي جيعل النظر ذاات قامئة يف العني والسمع ذاات قامئة يف الذن 26.وهذا أمر مردود اإذ يرى
طه أنه ل جند يف النص الرشعي قرأان اكن أو حديثا رشيف ما يس تفاد منه ماكن هذا التش ييء بل
من العكس من ذكل فهناك شواهد تنفي هذا التش ييء ،فقد جاء فعل "عقل" فهيا مستندا اإىل
القلب بوصفه الفعل اذلي خيتص به كام ختتص العني بفعل النظر وختتص الذن ابلسمع.
اإن العقل ليس جوهرا قامئا بذاته ،وإامنا فعالية اإدراكية رصحية متعدية تصاحب لك الفعاليات
الإدراكية اذلهنية مهنا واحلس ية وملا اكنت أفعال الإدراك احليس تصدر عن القلب فقد وجب أن
تكون أفعال العقل ابعتبارها أفعال للقلب جمانسة لوجه من الوجوه لهذه الفعال الإدراكية مجيعها ول
جمانسة بيهنام ما مل حيمل بعضا من صفاته احلس ية ،مث اإن العقل ليس درجة واحدة ول شالك واحدا
وإامنا هو درجات وأشاكل خمتلفة أي أنه حقيقة متقلبة ومتكيفة ،مث أخريا اإن للعقل حدودا ل
ميتافزييقية موضوعية اثبتة وإامنا ابلربهان العلمي.
كام نقع يف نزعة جتزيئية لهنا تقسم الوحدة التاكملية ل إالنسان اإىل أقسام متباينة ل رابط
بيهنا "ذكل أن ختصيص العقل بصفة اذلات" جيعهل منفصال عن أوصاف أخرى للعاقل ل تقل حتديدا
ملاهية الإنسان ك "العمل" و "التجربة" مثال27.
وعىل امجلةل "فاإن العقل صار تش يئيا وجتزيئيا اإذا ما بقي تفكريان يف دائرة الشخص
والاس تقالل كوصاف لذلات"28
وعندما يعرض طه عبد الرمحن التعريف الرسطي للعقل عىل معيار التقومي فاإنه يعرتف
بأنه يويف حبقه يف نطاق المتيزي بني الإنسان واحليوان مع أنه ل دليل يثبت أن احليوان ل عقل هل
ميزي أن الطريقة اليت مزي هبا يف نظر طه غري مقبوةل لهنا غري مضمونة العواقب ،فالقمي اليت وقع طلهبا
والتوجه اإلهيا يف حتقيق كامل الإنسان ل تؤمن عواقهبا وقد تنقلب بأشد الرضر عىل صاحهبا وادلليل
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عىل ذكل القول ابلعقول العرشة وإانزالها مزنةل اللهة" .ومن مث ميكن القول هبذا الصدد عىل من
الوثنية العقلية اصطبغت هبا املعرفة البرشية يف مجملها"29جراء القول ابلتعريف الرسطي للعقل اذلي
صنفه مضن احلدود ادلنيا يف العقالنية وسامها مرتبة التجريد أو العقل املتجرد30.
خامسا :مفهوم العقل عند طه عبد الرحامن:
اإن املفاهمي تعيش حياة منسجمة ومامتسكة ،يف اجملال املعريف الصيل لها ،وتتكون بلون
امليدان املعريف اذلي توجد فيه واملنطق اذلي حيمك الفكر الغريب منطق هل اترخي خاص به.
كام تضطلع اخللفية الابس متولوجية بدور هام يف توجيه البناء النظري خملتلف التش يدات الرمزية.
ل ينطلق طه عندما حياول تعريف العقل من التعريفات النظرية اخملتلفة هل ويف احلالت
اليت يتوقف عندها ويه اندرة ل جنده يقارهبا مقاربة نظرية بقدر ما يسعى اإىل تفكيكها عىل ضوء
الفعالية العملية اليت تنبع منه لنه حسب اعتقاده ل فائدة من بناء أنساق فكرية للعقل،وإامنا المه
هو التحقق من قدرهتا عىل بناء كينونة اإنسانية عامةل ومبدعة وخالقة.
يتخذ العقل عند طه مفهوما مغايرا للمعىن املتداول يف الفلسفة الغربية ويس تحرض يف
حتديد هذا املفهوم حمددين أساسني الول ما به قوام اجملال التداويل،والثاين الانطالق من قاعدة
لغوية أصيةل حبيث ترتبط ادللةل الاصطالحية للعقل ابمحلوةل اللغوية للمفهوم.
أما اجملال التداويل الإساليم فيتحدد من خالل ثالثة مبادئ أساس ية يشري اإلهيا طه يف
كتابه سؤال العمل حني يقول ((:يأخذ هذا اجملال مببادئ أساس ية حتدد العالقة بني العمل
والعملحدهام مبدأ تقدمي اعتبار العمل،ويقيض بأن لك مسأةل ل يرتتب علهيا معل ل فائدة مهنا ول
حاجة للبحث فهيا،بل يقيض ابن لك الكم ل ليس حتته معل،جيب تركه،والثاين مبدأ العمل
املس تعمل ،ويقيض بأن ل يتعمل املرء من العمل اإل ما يعمل به،ول يندفع يف الاسزتادة منه حىت
يعمل مبا حصل منه،بل عليه أن يقترص منه عىل القدر اذلي يعرف به العمل،والثالث مبدأ العمل
النافع ويقيض بأن ل يتعاطى املرء اإل العمل اذلي اإذا معل به ،ل تقترص مثاره عىل عاجهل بل تتعداه
اإىل أجهل،ول تقترص عىل ذاته،وإامنا تتعداه اإىل غريه31)).يظهر اإذن أن اجملال التداويل الإساليم يقدم
العمل عىل العمل كام يدعو اإىل رضورة ربط العمل ابلعمل ويف مبدأ اثلث ينبغي انتقاء العم النافع لأجال
فقط بل عاجال أيضا.
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أما يف ما يتعلق ابحملدد الثاين فطه ينطلق يف تعريفه للعقل من ادلللت الصلية اليت
يؤدهيا املفهوم يف اللغة العربية،وهكذا فنحن أمام تطبيق معيل لفكرة طاملا أكد علهيا فيلسوفنا ويه
اشرتاط الخذ ابملبادرة الفلسفية اليت تعين رضورة اس تحضار قواعد اجملال التداويل واليت تشلك
فهيا القاعدة اللغوية احدى الروافد املهمة ،اإن العرب يس تعملون لكمة عقل يف س ياق حديهثم عن
ادلابة فيقولون ((عقل ادلابة)) أي قيدها فالعقل يؤدي معىن التقييد،وهذا الخري يس تعمل لدللةل
عىل ثالثة معاين متقاربة ،س يجمع طه بيهنا من أجل اخلروج بتعريف يكون مبثابة عصارة امزتاج
ادلللت اللغوية مع ادللةل الاصطالحية الغربية.أن هذه العملية الفكرية اليت يسمهيا طه
ب((التقريب)) أي جعل فكر الخر كنه أصيل وغري مس تورد وذكل ابن يبصم مبعامل اذلات.
أما التقييد مبعىن الكف فيقصد به ((الفعل اذلي جيعل الإنسان يكف عن اخلطأ يف القول
والرش يف الفعل)).32أما التقييد مبعىن الضبط فيعين أن العقل مينع ما حيصهل من الانفالت والنس يان
فالفاعلية العقلية من هماهما أن تقوم هبا ضبط املدراكت و احليلوةل دون نس ياهنا .أما التقييد مبعىن
امجلع،مفعناه وعي الإنسان مبا وصهل .مث يالحظ طه أنه عىل الرمغ من وجود بعض الفوارق ادلللية
بني اللفاظ الثالث اإلأهنا تشرتك يف معىن الربط ،فالكف ربط مانع ،أي مينع الإنسان من الوقوع
يف الزلل النظري والعميل،والضبط ربط ماسك أي أن العقل ميسك مدراكته ومينعها من الانفالت
،و امجلع ربط واصل أي أن العقل يصل ما يعقهل ويعيه ،وهكذا فالعقل ينتج ش بكة من الارتباطات
ومادام الربط بني الش ياء يعين ادراك تكل العالقات الاكمنة بيهنا فيكون العقل حسب طه هو
((اإدراك الإنسان للعالقات القامئة بني الش ياء)) 33.وتبعا للرؤية الطهائيةالكينونية للعقل اليت ترى
أن القلب هو املسؤول عن العقل فس يضيف القلب ابعتباره حامال للعقل كعامل أسايس يف تعريف
العقل يف موضع أخر فيقول يف تعريفه للعقل بأنه ((اإدراك القلب للعالقات القامئة بني الش ياء))34
اإن اإدراك القلب خملتلف العالقات القامئة بني خمتلف الش ياء واملوضوعات هو فعل العقل وعليه
فالعقل ليس ذاات قامئة بذاهتا وإامنا هو فاعلية .وما فئت طه يذكر يف خمتلف كتبه ومقالته أن العقل
عىل خالف ما جرى عليه الاعتقاد عند العامة واخلاصة عىل حد سواء ليس ذاات قامئة يف الإنسان،
وإامنا هو فعل من الفعال يصدر عن الإنسان كام يصدر عليه السمع والبرص والالكم ،فليس هناك
أي معيار مادي أو علمي يثبت أن يف الإنسان ذاات مس تقةل امسها العقل.
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اإن اإدراك القلب خملتلف العالقات القامئة بني خمتلف الش ياء واملوضوعات هو فعل العقل
وعليه فالعقل ليس ذاات قامئة بذاهتا وإامنا هو فاعلية .وما فئت طه يذكر يف خمتلف كتبه ومقالته أن
العقل عىل خالف ما جرى عليه الاعتقاد عند العامة واخلاصة عىل حد سواء ليس ذاات قامئة يف
الإنسان ،وإامنا هو فعل من الفعال يصدر عن الإنسان كام يصدر عليه السمع والبرص والالكم،
فليس هناك أي معيار مادي أو علمي يثبت أن يف الإنسان ذاات مس تقةل امسهاالعقل.
اإن العقل عند طه فعل ومعلوم أن مصطلح الفعل مل يرتبط بيشء قدر ارتباطهبالخالق
فيكون التخلق مقابل التعقل ،وعىل هذا تكون الخالقية يه الصل اذلي تتفرع عليه لك صفات
الإنسان من حيث هو كذكل والعقالنية اليت تنسب اإليه جيب أن تكون اتبعة لهذا الصل الخاليق.
مما تقدم ميكن القول أن مفهوم العقل عند طه يأخذ مدلول وبعدا أخالقيا معليا أكرث منه
نظراي،وهنا يظهر التباين الواحض بني أرسطو القائل ابلعقل اجلوهراين ،ومن سار يف فلكه ،وبني طه
القائل ابلعقل الفعايل والتكوثر العقالين.
سادسا :مراتب العقالنية عند طه عبد الرحامن :
ليس العقل يف تصور طه مرتبة واحدة ،وإامنا هومراتب متعددة،تتفاوت يف رتبهتا ودرجاهتا،
وتتفاضل يف غاايهتا ومقاصدها ،وما يربر القول بذكل أمران أساس يان هام:
 )1معطيات علمية ل ينازع فهيا ماكبر
 )2مسلمة أساس ية خاصة ب طه عبد الرحامن ويه أن العقل فعل وليس ذاات.
ويزداد اإحلاح طه عىل فكرة التعدد لجل حترير الفكر العريب من التبعية لعقالنية فكر غريه ودفعه
الاجهتاد يف وضع عقالنية من اإبداعه ،وتزداد قوة هذا الإقرار بتعدد مراتب العقالنية عند طه من
كتاب لخر.
ففي كتاب ((أصول احلوار وجتديد عمل الالكم)) يركز طه عىل عقالنيتني اثنتني هام:
-1العقالنية الربهانية اليت حتمك املامرسة العلمية داخل اخملتربات واملصانع واملراصد واملؤسسات
الاكدميية،وينضبط هبا اخلطاب العلمي معوما واليت ل أثر لها يف احلياة اليومية.
-2العقالنية احلجاجية اليت حتمك عالقات التعامل اليويم بني الناس واليت ينضبط هبا اخلطاب الطبيعي
معوما.
أما يف كتاب ((العمل ادليين وجتديد العقل)) فقد مزي طه بني عقالنيات ثالث يه:
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العقالنية اجملردة والعقالنية املسددة والعقالنية املؤيدة مع مالحظة هامة يه أن طه حيامن
يبحث يف مراتب العقالنية فاإنه ل يكتفي ابلتاكء عىل املعايري الثالثة السابقة اذلكر وإامنا يضيف
حمددا أخر ألوهو موقفه من الرشع والعمل.
اإن تقس اميت ادلكتور طه عبد الرحامن ملراتب العقالنية قد يكون اس متد فكرهتا من
الشاطيب اذلي يقول ابلعقل املس تقل عن ادلين اذلي يرى فيه طه أنه العقل النظري اجملرد ،والعقل
التابع لدلين واذلي يرى فيه طه أنه العقل العميل بشقيه ((املسدد)) و((املؤيد)) .وميكن أن يكون
هذا التقس مي املنطقي ملراتب العقالنية قامئا عىل أساس تفرقة طه بني((النظراملليك)) و((النظر
امللكويت)) فالول يتوقف عند حدود الظواهر بيامن الثاين يؤسس العقل يف حدود الإميان والاعتقاد،
وليس العكس كام قال الفيلسوف الملاين اكنط اذلي وضع الإميان يف حدود العقل.
أما يف كتاب ((اللسان واملزيان أو التكوثر العقيل)) فريى طه أن تعدد العقالنيات بلغمداه
القىص،وأبدع للتعبري عن ذكل مثلام عودان عليه مصطلحا جديدا هو مصطلح((التكوثرالعقيل)).
يقول طه عبد الرحامن ((لنئ اكن لفظ "التكوثر"أقل دوراان عىل اللسن من نظائره املش تقة من
نفس املادة اللغوية(ك،ث،ر)وادلاةل عىل معاين متقاربة ويه "التاكثر"و
"التكرث"و"الإكثار"و"الإس تكثار"و"الكرث"،فاإننا نؤثر اس تعامهل علهيالكون التكوثر أخص وهذه
النظائر أمع،مفثال لك تكوثرتاكثر ،لكن ليس مع لك تاكثر تكوثر35)).
اإن العقل عند ادلكتور طه عبد الرمحن هو فعل من الفعال الإنسانية واخللقية 36،ومىت علمنا أن
الخالق ليست عىل مرتبة واحدة ،بل قل عىل مراتب متفاوتة ومتفاضةل ،فاإن هذا العقل يتقلب
تقلب الفعل اخللقي لهذا الإنسان أو ذاك ،من مث يكون العقل متكوثرا متجددا عىل ادلوام ،ومعىن
ذكل أن العقل ل يقمي عىل حال ،فعىل خالف ما ساد فيه الفكر اليوانين ليس العقل جوهرا مس تقال
قامئا بنفس الإنسان ،وإامنا هو فاعلية ومن صفات الفاعلية أن تتغري عىل ادلوام((.وليس العقل فاعلية
حفسب بل هو أمسى الفاعليات الإنسانية وأقواها،وحق الفاعلية المسى و القوى أن تتغري عىل
مقتىض الزايدة وأن تبقى عىل هذه الزايدة ما بقي العاقل))37
كام أن من صفات هذا العقل أنه فعل قصدي ،واملقصود بذكل أن املظهر الول لفاعلية العقل هو
الفاعلية القصدية ،مما جيعهل أرخس الفعال ربطا وأبعدها أفقا.وكام هو معروف فاإن القصد توجه وللك
توجه مزياتن أساسيتاهنام:
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-)1أنه حدث ل كثافة فيه ول ثقل معه ،اإمنا هو أمر لطيف ،وحق الفعل القصدي أن يكون ألطف
لك لطيف.ومىت اتصف هذا الفعل القصدي هبذه الصفة فقد وجب أن يتكرث مبا ل يقدر عليه غريه
 ،وان يتقلب مبا ل جيوز لسواه.
-)2أنه ليس ذاات  ،وإامنا هو عالقة ولك عالقة تدعو اىل مقابلها ،اإن مثال أو ضدا ،فاإن اكن املقابل
مثال تزاوجت معه فامثرت ،وإان اكن املقابل ضدا تناظرت معه ،ومعلوم ايضا ان لك تناظر يمثر
،وعليه فاإن الفعل القصدي يتكوثر غن تزاوجا اوتناظرا.
أما الصفة الثالثة للتكوثر العقيل ابعتباره فعل عقيل ،اإذا ل يتكوثر اإل العقل،فهيي أنه
نفعي يطلب حتصيل املنافع لذلات والغري عىل السواء" ،فالعقل ل بد هل أن يقصد ،وإال تعطل ،وإاذا
قصد فال بد هل أن يطلب ما ينتفع به ،وإال احنط ،وظاهر أنه لنتفاع هل اإل مبا يرتفع برتبه ،ول سبيل
هل يف هذا الارتفاع يف الرتبة اإل مبا يتضمن الزايدة يف تكرثه" 38مبعىن أنه يقصد يف انتفاعه التكرث
بغريه ل التوحد بنفسه.
من لك ما تقدم ميكن القول أنه ل تكوثر اإل للفعال العاقةل و القاصدة و النافعة.
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خامتة
يراهن طه عىل أن حتليل املعرفة ابختالف أنواعها يبدأ بتحقيق املفاهمي وهو المر اذلي حيتاج اإىل
رضورة اإعادة النظر يف كثري من املفاهمي اليت نس تعملها ونتداولها ونس تخدهما يف حتصيل معارفنا
وأفاكران ل س امي املفاهمي اليت أخذت من أصولها الجنبية ،وأنسقنا يف اس تخداهما دون أن نمتكن
من استيعاهبا أو اإرجاعها اإىل أصولها الصلية من هنا وجب لزوما اإعادة النظر يف هذه الاس تعاملت
وفق قاعدة عامة تبناها طه يه :أن لك منقول اإلينا معرتض عليه بل منتقد حىت يدل ادلليل عىل
حصته ولك مفهوم مأصول مقبول حىت يقوم ادلليل عىل بطالنه وبناء عىل هذا أن املفهوم املنقول
اإلينا أصال مفصول عنا ،اإذ ورد علينا من تراث غريان ،فيتعني علينا أن خنضعه لإجراء النقد ل
تنقيصا منه كام يضن ،وإامنا من أجل اختبار مطابقته للواقع ومتطلبات عرصان.وهو المر اذلي طبقه
طه عىل مفهوم العقل وإانهتت به ادلراسة النقدية اىل نتيجة هامة وعامة مفادها فساد التصو ر
الرسطي ملفهوم العقل ومن مثة فساد التصورالغريب املبين أساسا عىل املفهوم الرسطي وفساد تصور
بعض الفالسفة املسلمني وبعض املفكرين العرب.
اإن العقل عند طه عبد الرحامن كام س بق وأن بينا ،فعل ،ومعلوم أن مصطلح الفعل مل
يرتبط بيشء قدر ارتباطهبالخالق فيكون التخلق مقابل التعقل ،وعىل هذا تكون الخالقية يه
الصل اذلي تتفرع عليه لك صفات الإنسان من حيث هو كذكل والعقالنية اليت تنسب اإليه جيب
أن تكون اتبعة لهذا الصل الخاليق.
مما تقدم ميكن القول أن مفهوم العقل عند طه يأخذ مدلول وبعدا أخالقيا معليا أكرث منه
نظراي،وهنا يظهر التباين الواحض بني أرسطو القائل ابلعقل اجلوهراين ،ومن سار يف فلكه ،وبني طه
القائل ابلعقل الفعايل والتكوثر العقالين.
اإن ما ميكن أن نسميه "فلسفة العقل" يف فكر طه عبد الرمحن هتدف أساسا اإىل تعقيل
املامرسة ادلينية ،ذلا فهيي ختتلف عن طبيعة تناول املفكرين العرب لسؤال العقل فاإذا اكن مثال محمد
أركون واجلابري يطرحان سؤال العقل من زاوية ابتسمولوجية فاإن طه ينطلق من مقاربته من
الاعتقاد القائل بأن الخالقية أوىل ابلإنسان من العقالنية.
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توامة نعناعة جامعة سطيف
امللخص:
يتناول هذا البحث ابختصار واحدة من أأمه الإشاكليات اليت تطرح يف ادلراسات ا ألثرية املتعلقة ابلآاثر
الإسالمية وهو :ا ألصول املعامرية للمحراب يف العامرة الإسالمية ،حيث عرف هذا املوضوع منذ فرتة
طويةل انقسامات حادة بني من يرى بأأن هذا العنرص جاء نتيجة مبارشة لتأأثر املسلمني مبا هو موجود يف
الكنائس املس يحية وبني من يعارض بشدة هذا الر أأي ويرى بأأن احملراب هو اإبداع اإساليم خالص جاء
ليليب حاجيات املسلمني عند ممارس هتم لواحدة من أأمه شعائرمه داخل املساجد ويه الصالة ،وإان كنا
نالحظ اختالف كبري حىت بني أأفراد هذا الر أأي ا ألخري عند نقاشهم حول الوظيفة اليت أأريد للمحراب
أأن يؤدهيا يف املسجد.
ونتتبع هذا النقاش بداية من التعريف اللغوي لللكمة يف العصور اجلاهلية مث يف القرأآن الكرمي وكتب
السرية واحلديث واليت مل يكن يف أأي مهنا معىن للكمة "حمراب" مطابق ملا هو معروف عندان اليوم من
الناحية الاصطالحية ،ويف صلب النقاش حول ا ألصول املعامرية لهذا العنرص يربز ر أأي مجموعة من
املسترشقني اذلين يقدمون مقارانت معامرية بني عنرصي احملراب يف املسجد ويف الكنيسة ومعمتدين
أأيضا عىل مجموعة من الرواايت التارخيية وما جاء يف كتب السرية والفقه خالصني اإىل أأن احملراب قد جاء
نتيجة لتأأثر املسلمني ابلكنائس املس يحية ،وردا عىل هذا الر أأي نربز أأراء ابحثني أآخرين مبا فهيم
مسترشقني تعارض هذا الطرح وتسعى لتقدمي ا ألدةل ا ألثرية والعلمية الاكفية لنفيه ولإثبات أأن هذا
العنرص هو ابتاكر اإساليم خالص.
اللكامت ادلاةل :
حمراب : Mihrab
الوظيفة Fonction
اسالمية Islamic
عامرة Architecture
الاصول املعامريةArchitectural Assets
Elément
العنرص
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مقدمة:
اإن ادلارس لآاثر العامرة الإسالمية وابلتحديد عامرة املسجد ليجد نفسه يف لك مرة أأمام
اإشاكلية تتكرر لكام ذكر أأحد عنارصه املعامرية عىل غرار عنرص احملراب موضوع هذا البحث واليت
متتد وصول اإىل خمطط املسجد عامة ،وتتعلق هذه الإشاكلية أأساسا اب ألصول املعامرية لهذا العنرص،
واملقصود بذكل الامنذج أأو الطرز املعامرية الأجنبية أأو احمللية اليت تكون قد أأثرت أأو قدلت متاما من
قبل املسلمني الواضعني ا ألوائل للمحراب اجملوف يف العامرة الإسالمية اإن مل يكن وجوده يف ا ألصل
نتيجة لإبداع وابتاكر اإساليم رصف ،وابلنظر لتشعب املوضوع وصعوبة وضع حد لالختالف فيه
فقد حتول اإىل حقل جدال بني خمتلف ادلارسني لآاثر العامرة الإسالمية ،وبني املوضوعية واملغالت
جند أأن مجموعة من املسترشقني ودومنا الاعامتد عىل أأدةل ملموسة وموضوعية من تكل اليت تس تدعهيا
أأي دراسة أأثرية علمية ينس بون احملراب اجملوف اإىل أأصول أأجنبية غري اإسالمية ويف الغالب
مس يحية ،وحىت بني أأعضاء الفريق اذلي يرى بأأصاةل هذه العنرص املعامري يف كونه اإبداع اإساليم
يربز اخلالف يف حتديد اترخي ظهوره وماكن ذكل الظهور وعىل يد من اكن.
ويتناول هذا البحث اخملترص النظري املوضوع عرب اخلوض يف طرح ومناقشة خمتلف الآراء
اليت حتدثت عن عنرص احملراب ،ويمت ذكل من خالل عرض أأمه الآراء اليت حرصنا عىل أأن تكون
ألحصاب أأمه ا ألعامل الصربية ا ألثرية واملعامرية عىل غرار لك من فكري وكريزول وشافعي و أأيضا ألمه
مؤريخ الفن الإساليم ،حيث نسجل هنا عدم وجود دراسات أأثرية حديثة وهو ما جيعلنا نعمتد
عىل مراجع قدمية نوعا ما ،ويدور البحث حول تساؤل مفاده :ما مدى أأصاةل عنرص احملراب يف
العامرة الإسالمية من الناحية الشلكية والوظيفية؟ أأي أأننا س نحاول التعرف ما اإذا اكن احملراب من
حيث شلكه أأىت متأأثرا بعنارص معامرية سابقة ل إالسالم أأم أأنه اكن ابتاكر اإساليم للامتيش واحتياجات
معلية معينة ،مث هل اكتسب احملراب دور جاميل أأو رمزي؟ وهل اكن هذا الاكتساب متأأثرا بعقائد
أأخرى أأو أأنه جاء يف اإطار تصور اإساليم؟
وانطالقا مما س بق فقد أأىت حبثنا هذا عىل حماور هتدف لكها اإىل مناقشة وإاثبات أأو نفي الآراء
املتعلقة اب ألصول املعامرية للمحراب واليت تناقش عىل مس توايت عدة بغية اإبراز لك الآراء وا ألدةل
والنقائض املوجودة كام سيتضح خالل هذا العرض املوجز ،وهنا نشري اإىل أأن هذه ادلراسة نظرية
حبتة تقوم عىل رصد وإاعادة طرح خملتلف ما جاء يف املوضوع عن أأمه دارس يه ،حبيث س تطرح هذه
الآراء بصورة اكمةل ويف مرىم نظر واحد مما سيسمح ابإعادة قراءة وفهم ورمبا اس تنتاج ملا جاء عن
خمتلف ا ألحباث يف هذا الإطار ومن مثة الوصول اإىل ر أأي أأكرث قراب للصحة.
أأول :تعريف احملراب:
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يطرح تعريف احملراب من الناحيتني اللغوية والاصطالحية العديد من املفاهمي ،واليت
يرتبط حتديدها ارتباطا وثيقا بفهم املوضوع ،فهو يعطينا توجهيا حول ا ألصول التارخيية لنشأأة هذا
العنرص املعامري وظهوره ا ألول يف العامرة الإسالمية ،ولك هذه ا ألمور اكنت حمال خصبا للنقاش
وتضارب الآراء ،وعىل هذا س نحاول طرح العدد املمكن من التعريفات والآراء املتعلقة ابملوضوع،
واليت نرى أأهنا أأكرث موضوعية وذات أأهداف علمية حبتة ،سواء من حيث الطرح املقدم أأو من
حيث الشخصية العلمية صاحبته ،ملا لها من ذيع ومصداقية يف جمال ا ألحباث ا ألثرية املعامرية أأو
الفنية.
1ـ لغة:
يف حماوةل لإعطاء معاين أأكرث حرصا ودقّة لللكمة ،وكذكل تتبع ا ألصول التارخيية لها والعنرص
املعامري املعين هبا فقد ّ
شلكت مواضيع حبوث مطوةل من قبل علامء اللغات السامية ،والر أأي الراحج
عند هؤلء أأن الّلفظ من أأصول محريية ،أأي من اللّهجات العربية اجلنوبية ،وقد دخل اإىل المين من
احلبشة مع ادلاينة النرصانية عىل صورة "مكراب"" ،"mikrabحتريفا عن ا ألصل احلبيش
"مكوراب" " ،"mekurabواذلي يعين الكنيسة أأو املعبد أأو احلنية حيث يوضع متثال القدّ يس،
ومنه اس تعملت اللفظة عند النصارى لدللةل عىل احلنية ابلكنيسة ،iوبينت أأيضا جل البحوث عىل
الكتاابت النقش ية عن تعدد معاين اللكمة بني فعل حارب أأو احملاربة يف معركة ،ومعل للتقرب من
الآلهة أأو ماكن ل إالعتاكف ،كام عنت ماكن اجللوس يف هبو القرص ،القرص لكه أأو جزء منه فامي ر ّجح
علامء النقوش المينية أأهنا عنت معلية الزخرفة والزتيني يف خمتلف املباين.ii
بصورة عامة ل يشك معظم علامء اللغات يف ا ألصل العريب للكمة حمراب اليت تكرر
اس تعاملها يف ا ألدب اجلاهيل ،أأين محلت عديد املعاين (قرص ،كوة داخل غرفة ،رشفة ،مقصورة،
قاعة اجامتع ،ومل يفصل اإن اكنت قد عنت قرصا اكمال أأو جزء منه خاص ابملكل أأو ا ألمري )...حيث
أأكرثها اإجامعا تكل اليت تعطي ملعىن اللكمة ا ألسايس بأأنه املاكن اخلاص أأو الأكرث علوا يف قرص أأو
غرفة ،iiiاإذ ارتبط معناها ابلسمو والرفعة والرشف للماكن والإنسان واحليوان لكهنا مل ترد ابملعىن
املسجدي املعروف ،ومهنا ما جاء يف قول وضّ اح المين "ربّة حمراب اإذا جئهتا  /مل أألقها أأو أأرتقي
سلّام" ،وهنا مبعىن الغرفة العالية ،وقال اإمرؤ القيس "كغزلن رمل يف حماريب أأقوال" :وهنا أأيضا
صور حمراهبا  /أأو ّدرة ش يعت اإىل اتجر" :مبعىن القرص،
مبعىن الغرفة العالية ،وعن ا ألعىش " أأو دمية ّ
ويف ديوان عدي بن زيد العبادي "كدىم من العاج يف احملاريب أأواكر" :مبعىن التجاويف اليت توضع
فهيا الامتثيل و التحف ابملعابد و القصور ،وقال اخملبل السعدي "كعقيةل ادلر اس تضاء هبا  /حمراب
عرش عزيز العجم" :واملعىن هنا ماكن جلوس بين إارسائيل يف كنيسهم لبحث أأمور احلرب.iv
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بعد ظهور الإسالم ارتبطت اللكمة يف أأغلب ا ألحيان ابملوضع املقدس وا ألرفع ،ومنه
اختذت للتعبري عن املوضع اذلي يقف فيه الإمام ليؤم املصلني ،وقد مشل تعدد معاين اللفظ القرأآن
الكرمي ،حيث وردت مبعاين خمتلفة يف صيغة الفرد أأربع مرات ومجعا ّمرة واحدة ،فمل يكن املعىن هنا
أأيضا مرتبطا ابملسجد كام شاع لحقا ،vفقال تعاىلَ ﴿ :و َه ْل َأاتَ كَ ن َ َب ُؤ اخل َْص ِم ا ْذ ت َ َس َو ُّروا
ِ
ا ِمل ْح َر َاب﴾(سورة ص ،الآية  ،)21مبعىن مقدم و أأرشف موضع يف لك بيت و جملس ،وقال تعاىل
ون َ َُل َما يَشَ ا ُء ِمن َم َح ِاريب َوت َ َما ِثي َل َوجِ فَ ْان اكجلَو ِاب وقُدُ ٌور َر ِاس ْ
يات(﴾...سورة
أأيضاَ ﴿ :وي َ ْع َملُ َ
س بأأ ،الآية  ،)23مبعىن أأن اجلن يعملون لسلامين ما يشاء من قصور ومساكن وبنيان دوهنا وقال
ج ّل جالَل ﴿ ُ َ
لك َما َد َخ َل عَلَهيَا َز َك ِر َاي ا ِمل ْح َر َاب َو َج َد ِع ْن َدهَا ِر ْزقَا﴾(سورة أآل معران ،الآية )37
حيث قد يعين احملراب هنا قاعة اإس تقبال أأو بيتا ،وجند أأيضا يف قوَل ج ّل جالَل﴿ :فَنَا َدتْ ُه امل َ َالئِكَ ُة
اِئ ي ُ َص ِيل ِيف ا ِمل ْح َراب(﴾...سورة أآل معران ،الآية  ،)39مبعىن املسجد أأو ا ألماكن اليت جيمتع
َوه َُو قَ ِ ٌ
وَح الَهيُ ْم َأ ْن َس ِ ّب ُحوا بُ ْك َرة
فهيا بين إارسائيل للصالة ،وقال تعاىل﴿ :فَخ ََر َج ع َ َىل قَ ْو ِم ِه ِم َن ا ِمل ْحر ِاب فَأَ َ
َ ِ vi
وع َِش َيا﴾(سورة مرمي ،الآية  ،)11حيث جاءت ابملعىن السابق نفسه .
ويف كتب الس نة مل يرد يف أأي مهنا لفظ حمراب ما عدا ما نسب من أأحاديث viiبأأ ّن النيب
صىل هللا عليه ّ
وسمل بعث عروة بن مسعود ريض هللا عنه اإىل قومه ابلطائف ،فأأاتمه ودخل حمرااب
َل فأأرشف علهيم عند الفجر مث أأ ّذن للصالة ،وهنا يدل عىل أأنه غرفة يرتقى اإلهيا ،viiiفامي تكررت
اللكمة يف كتب التفسري واحلديث لكام اكنت هناك اإشارة اإىل ماكن صالة النيب صىل هللا عليه ّ
وسمل
مبسجده يف املدينة املنورة ،أأو املاكن اخملصص ل إالمام يف نفس املسجد.ix
كام يصعب حرص التعريفات اليت تطرهحا القواميس العربية أالكرث اعامتدا نذكر مهنا ما جاء
عن ابن منظور "حمراب شديد احلرب وقيل حمراب صاحب حرب ،"xوإان اكن هذا بعيد عن املعىن
الاصطاليح املعروف فا ألقرب َل ما جاء عنه يف أأ ّن احملراب هو املاكن اذلي ينفرد فيه املكل
ويتباعد عن الناس ،وقيل أأن احملاريب يه صدور اجملالس ،ومنه مسي حمراب املسجد ،واحملراب
قبةل املسجد لإنفراد الإمام فيه وبعده عن الناس ،xiوجاء عنه عن ا ألمصعي عن أأيب معرو ابن العالء
أأنه قال "دخلت حمرااب من حماريب محري فنفخ يف وهجيي مسك" ،حيث املقصود به هنا القرص،
وعن الإمام أأيب حنيفة عن أأيب عبيدة "احملراب أأكرم جمالس امللوك وس يدها ومقدهما و أأرشفها،"xii
وقد قدّم لنا اتج العروس للزبيدي حمب ادلين مجموعة أأخرى من التعاريف مهنا "لفظة حمراب أأخذت
من املصدر حماربة ،ألن املصيل عند صالته حيارب الش يطان وحيارب نفسه ابإحضاره قلبه ،واحملاريب
أأيضا يه صدور اجملالس ،وصدر البيت هو أأكرم موضع فيه ،"xiiiواملر ّجح أأن اللّفظ مل يس تعمل دلى
املسلمني مبعناه احلايل اإل بعد اس تقرار الفتوحات الإسالمية ،وعىل ا ألغلب أأن يكون ذكل أأايم
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اخلليفة ا ألموي الوليد بن عبد املكل (88ـ91هـ707/ـ710م) عندما أأمر بتجديد املسجد النبوي
الرشيف.xiv
2ـاإصطالحا:
ابلنس بة اإىل املسجد احملراب مقام الإمام وموضع انفراده ،xvوهو عبارة عن عنرص معامري
يف املسجد عىل هيأأة كوة أأو جتويف مقعر يف احلائط املقابل ملكة املكرمة ،أأي جدار القبةل ،xviوغالبا
ما يكون غنيا من الناحية الزخرفية ،xviiحيث أأن هذا التجويف يف جدار املسجد املواجه مبارشة
للقبةل أالكرث أأو ا ألقل زخرفة وإاتقاان يصلح ألن ميزي اجلهة اليت جيب عىل املصلني عىل اختالف
مذاههبم اس تقبالها ،xviiiواس تعمل هذا اللفظ لالصطالح عىل أأرشف ماكن يف املسجد وما يقابل
هذا املوضع اذلي اكن يصيل فيه الرسول صىل هللا عليه ّ
وسمل ،واذلي اكن يبعد عن جدار القبةل
مبسافة اكفية لركوع الإمام ،وما اكن قد اختذه النيب صىل هللا عليه وسمل من لوحة رخامية يف جدار
القبةل مثبت هبا وتد اكن صىل هللا عليه وسمل يتكئ علهيا عند وعظه لرفاقه واملؤمنني ،أأو ما أأختذه
يف الصحراء من حربة أأو عزنة سرتا َل ولتحديد اجتاه القبةل.xix
وعليه كخالصة فاإن لكمة حمراب قد حتولت بعد الإسالم اإىل مصطلح يعرب عن مفهوم
شلك معامري داخل املسجد لتحديد اجتاه القبةل حنو مكّة املكرمة ،xxوهو املاكن حيث يقف الإمام
لإمامة مجوع املصلني ،وهذه العالمة املمزية سواء أأاكنت جحارة أأو وتدا أأو رحما أأو رمزا يف الفضاء يف
عهده صىل هللا عليه وسمل اكن الهدف مهنا تدريب املسلمني وإاطالعهم عىل الاس تخدام الصحيح
لجتاه القبةل ،xxiومن الناحية املعامرية الهندس ية فاإن احملراب يتكون عادة من ثالث عنارص أأساس ية،
ويه عقد الفتحة ،العمودان املتوجان الذلان يكتنفاه ،والفراغ احملصور بيهنام ،واذلي قد يكون مسطحا
أأو جموفا عىل شلك حنية xxiiذات مسقط مقوس أأو مضلع.
اثنيا :ظهور احملراب يف العامرة الإسالمية:
ياكد يتفق مجيع العلامء عىل أأ ّن عنرص احملراب بشلكه املعروف حاليا مل يكن موجودا ل يف
عهده ـ صىل هللا عليه وسمل ـ ول يف عهد خلفائه الراشدين ،رمغ ذكل ظلت اإشاكلية الظهور ا ألول
لهذا العنرص املعامري يف العامرة الإسالمية حمل نقاشات ل تنهتيي وجمال لإصدار عديد النظرايت
والآراء ،واليت تصب أأيضا ويف كثري ا ألحيان مضن نقاش رئييس حول ا ألصول املعامرية للمحراب،
وإاذا ما رصفنا النظر عن الشلك فاإنه ميكننا القول بأأن وجود احملراب كرمز لتحديد اجتاه القبةل قد
اكن منذ عهده ـ صىل هللا عليه وسمل ،حىت اإنه ل ميكننا حرص الرواايت اليت تتحدث عن تكل
الإشارة اليت اختذها صىل هللا عليه و سمل ،و اليت ميكن اعتبارها مقابةل للمحراب مبفهومه الالحق.
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وحسب ر أأي فريد شافعي ،وإاذا ما أأعترب لفظ قبةل مرادفا حملراب ،وحسب عدد من
الرواايت وا ألحاديث فقد وجد نوع من العالمة ،بل وذهب اإىل احامتل وجود احملراب اجملوف أأو
اخمللق عىل حد تعبريه يف هيئة بس يطة لتعيني جدار القبةل ،واليت اكنت نتيجة لبناء هذا اجلدار أأول
ابللنب ،وما يفرضه ذكل من مسك كبري للجدار عكس بناء احملراب واذلي اكن من احلجر ،وابلتايل
أأقل مساك ،ومنه اكن التجويف نتيجة للفرق بني السمكيني وذكل منذ الس نة الهجرية الثانية ،أأي
منذ حتويل القبةل حنو الكعبة املرشفة ،xxiiiواكن ذكل عىل يد الرسول صىل هللا عليه ّ
وسمل و أأمكل
حصابه الكرام ذكل يف مسجد قباء خارج أأسوار املدينة ،xxivويواصل شافعي يف اإطار نقده ألراء
مجموعة من املسترشقني حول ر أأهيم يف ا ألصل املعامري للمحراب اجملوف واليت سنرسدها لحقا أأن
هذا التجويف قد ازداد معقا مع الزمن ابلامتيش و أأعامل الهدم والتوسعة اليت اكن يشهدها املسجد،
خاصة يف هجة جدار القبةل ،اإىل أأن صار بشلك جموف واحض يف أأثناء اإصالحات اخلليفة عامثن ـ
ريض هللا عنه ـ س نة 24هـ ،أأي يف أأثناء جعل الظالت عىل اجلوانب ا ألربعة للمسجد ،xxvغري أأن
ر أأي شافعي هذا يقابل يف كثري ا ألحيان ابلتشكيك ،عىل اعتبار أأن املعاين اليت أأعطاها لبعض
العبارات اليت وردت يف النصوص التارخيية غري دقيق يف تفسري بعض منتقديه ،عىل غرار عبارة
"وجعلوا عضادتيه من احلجارة" واليت ّفرسها عىل أأهنا حمراب جموف بيامن ا ألغلب أأهنا تعين عضّ اديت
الباب ل غري.xxvi
وقد أأرجعه البعض اإىل عهد اخلليفة أأيب بكرـ ريض هللا عنه ـ بني الس نة  11و 13هـ،
كام نسب أأحياان اإىل اخلليفة عامثن بن عفان ـ ريض هللا عنه ـ العام 24هـ ،xxviiورمغ التناقض اذلي
جاء يف روايته نورد حديث اإبن بطوطة حني ينسب اس تحداث احملراب اإىل اخلليفة عامثن ريض
هللا عنه "...وجعل َل ـ أأي املسجد النبوي الرشيف ـ سواري جحارة مثبتة بأأمعدة احلديد والرصاص
وسقفه ابلساج ووضع َل حمرااب."xxviii
اإن اتفاق معظم الآراء حول أأن احملراب اجملوف ا ألول اكن متأأخرا عن عهده صىل هللا عليه
وسمل وخالل القرن الهجري ا ألول مل مينع أأن تتعارض مع بعضها حول زمن وماكن ظهوره ا ألول،
فهناك من يرى بأأن ذكل اكن يف مسجد القريوان أأايم عقبة اإبن انفع (50ـ55هـ670 /ـ675م)،xxix
ويزتمع هذا الر أأي ا ألس تاذ أأمحد فكري مستشهدا مبا يعتربه جحّة قوية واملمتثةل يف أأن املؤرخني قد
أأمجعوا عىل أأن عقبة بن انفع قد خطّ مسجده يف القريوان العام 50هـ و أأوحض ماكن القبةل فيه حيث
أأقام حمرابه ،هذا ا ألخري ض ّل عرب الزمن حيظى بتقديس وإاجالل خاصني من الناس ،فمل جيرؤ أأي
مسه بسوء ،حىت مع الرغبة الشديدة للحاكم ا ألغالبة يف هدمه مل حيصل ذكل وقوبلوا
مهنم عىل ّ
مبعارضة شديدة ونصحوا جبعهل بني حائطني ،كام أأ ّن احملراب قد ض ّل كام وصفه البكري حيث ميكن
رؤيته عرب خروم احملراب اجلديد ،فيظهر جدارا منحنيا يش به التجويف يف جدار القبةل ومنه فاإن
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احلائط ابلتجويف اكن قامئني قبل أأن يضاف علهيا اللوحات الرخامية يف عهد زايدة هللا تفاداي
للمساس بقدس ية املاكن ،واكن الشلك املقوس اذلي اختذته فتحة احملراب مامتش يا وشلك عقود
املسجد النصف دائرية ،xxxلكن نتاجئ أأحباث فكري ا ألثرية ل تتوافق وما وصلت اإليه أأحباث كريزول
واليت أأيدهتا أأحباث وحفرايت أأخرى و أأفضت اإىل أأن هذا احملراب متأأخر عن هذه الفرتة.xxxi
وإان اكنت الآراء اليت تتحدث عن ولية مسلمة ابن خمدل عىل مرص (53هـ673/م) يف جامع
معرو بن العاص أأو أأايم مروان بن احلمك يف املسجد النبوي تصنّف عىل أأهنا ضعيفة ،فهناك الر أأي
اذلي تزمعه كريزول واذلي يتحدث عن كون احملراب ا ألول هو ذكل املسطح املوجود أأسفل قبة
الصخرة (72هـ691 /م) ،xxxiiوذكل فقط لكونه حمرااب مسطحا أأي بدائيا ،xxxiiiلكن هذه النظرية
دحضت أأثراي خاصة و أأ ّن ا ألسلوب الزخريف عىل هذا احملراب يعود اإىل الطراز اذلي شاع أأوائل
العهد العبايس ،xxxivكام أأنه هناك من يتحدث عن جامع معرو بن العاص أأايم ولية معر بن عبد
العزيز (79هـ698 /م) ،ومن يورد املسجد ا ألموي بدمشق عىل عهد اخلليفة الوليد بن عبد املكل
(68هـ708 /م).xxxv
غري أأنه يبدوا ش به مؤكدا حسب عدد من النصوص التارخيية الواحضة وذات املصداقية
العالية أأن معر بن عبد العزيز هو أأول من أأدخل احملراب اجملوف س نة (90هـ708/م) عىل عهد
اخلليفة ا ألموي الوليد بن عبد املكل (88ـ91هـ707/ـ710م) ،عندما اكن وايل ا ألخري عىل املدينة
ومكة ،xxxviحيث أأمره اخلليفة ابلزايدة يف املسجد "زد يف املسجد ومن ابعك فأأعطه مثنه ومن أأىب
فاهدم عليه و أأعطه املال ،فاإن أأىب أأن يأأخذه فارصفه عىل الفقراء" و أأرسل اإىل مكل الروم "اإان نريد
أأن نعمل مسجد نبينا ا ألعظم صىل هللا عليه وسمل فأأعنا بعامل وفس يفساء ...و أأول من أأحدث
الرشافات واحملراب معر بن عبد العزيز ،"xxxviiكام يضيف ابن بطوطة قائال عن من وضع احملراب
أأول "اإن مروان أأول من بىن احملراب ،وقيل معر بن عبد العزيز يف خالفة الوليد...،واكن الوليد قد
بعث اإىل مكل الروم :أأريد أأن أأبين مسجد نبينا صىل هللا عليه وسمل فأأعين فيه ،فبعث َل الفعةل
ومثانني أألف مثقال من اذلهب ،"...xxxviiiفامي ميكن اعتبار رواية السمهودي من الرواايت ذات
املصداقية العالية ،و جاء فهيا " :أأس ند حيىي عن عبد املهيد اإبن عباس عن أأبيه قال :مات عامثن و
ليس يف املسجد رشفات ول حمراب ،فأأول من أأحدث احملراب و الرشفات معر بن عبد
العزيز ،"...xxxixواجلدير ابذلكر أأن جموع الرواايت السابقة اكن أأيضا الس ند أالكرث اعامتدا من طرف
عدد من املسترشقني يف حتديدمه ل ألصول املعامرية للمحراب يف العامرة الاسالمية كام س يأأيت لحقا.
اثلثا :املوقف الفقهيي من احملراب:
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يعد موقف الفقهاء من اس تحداث عنرص احملراب يف املساجد ذو أأمهية ابلغة ،ليس فقط
ألنه حيدد لنا احلمك الرشعي ،خاصة و أأنه مرتبط بواحدة من أأمه راكئز ادلين الإساليم ويه الصالة،
ولكن أأيضا ألن ر أأي هؤلء قد أأعمتد بصورة قوية ودلى عديد العلامء والباحثني يف حتديد اترخي
وا ألصول املعامرية للمحراب ووظيفته فقد أأحضت أآراء الفقهاء مبثابة الوثيقة املعمتدة يف حماوةل الإجابة
عىل مك ا ألس ئةل الكبري احمليط هبذا املوضوع.
لقد قوبل احملراب خاصة يف شقه املتعلق بكونه املاكن ا ألغىن ابلزخرفة أأو حىت ميكن
اعتباره عنرصا زخرفيا يف حد ذاته مبعارضة عىل مس توايت عدّة ،وكثريا ما أأعترب يف ر أأي الفقهاء
بدعة وحمكه من حمكها ،ويف هذا الصدد يقول السمهودي" ومل يكن ابملسجد الرشيف حمراب يف
عهده صىل هللا عليه وسمل ول يف عهد اخللفاء بعده ،و أأن أأول من أأحدثه معر بن عبد العزيز يف
عامرة الوليد ،وقال معر بن عبد العزيز بعد زخرفة املسجد لعمرو بن عامثن :بناؤان أأحسن أأم بناؤمك؟
فقال َل :بنيناه بناء املساجد وبنيمتوه بناء الكنائس...وقال ماكل فامي نقهل عنه صاحب التبرصة :كره
الناس ما فعل يف قبةل مسجد املدينة من الزتاويق ألنه يشغل الناس يف صالهتم ،و أأرى أأن يزال
لك ما يشغل الناس عن الصالة."... xl
كام جاء احلديث الوارد يف خمطوط "اإعالم ا ألريب حبدوث بدعة احملاريب" لصاحبه جالل
ادلين الس يوطي " :إ ّاتقوا هذه املذاحب...ل تزال هذه ا ألمة ـ أأو قال أأميت ـ خبري ما مل يتخذوا يف
مساجدمه مذاحب مكذاحب النصارى ،"...xliوقد أأطنب أأمحد فكري يف نقده لالكم الس يوطي واعترب
روايته مرفوضة علميا ومستنكرة اترخييا xliiمع العمل أأن حديث فكري عن املوضوع يدخل غالبا يف
اإطار النقاش ادلائر خاصة مع املسترشقني حول ا ألصول املعامرية للمحراب ،ونقده ملا جاء يف خمطوط
الس يوطي هو امتداد لنقده هلم لعامتدمه الكبري عليه يف اإثبات أآراهئم ،وهمام يكن فاإن متحيص ما جاء
يف اخملطوط و أأحاديث معارضة أأخرى قد جعل الكثريين يس تنتجون أأ ّن املعارضة واحلديث مل يكوان
منصبّان عىل احملراب كعنرص معامري يف ح ّد ذاته وإانّام عىل ما ميكن أأن حيمهل هذا ا ألخري من زخارف
وهبرجة ،وما يؤديه ذكل من اإلهاء عن الصالة وتش به مبذحب الكنيسة الغين ابلزخارف ،xliiiحيث أأن
املوقف من املوضوع ا ألخري أأي الزخرفة يف املساجد اكن واحضا يف عديد ا ألحاديث ولنصوص
الساعة حىت
الفقهية ،فعن أأنس ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " ل تقوم ّ
يتباىه الناس يف املساجد" ( أأخرجه الرتمذي و حصحه ابن خزمية).xliv
و جاء يف موضوع زخرفة املساجد عن رايض القامسني "ول بأأس بأأن ينقش املسجد
ابجلص والساج وماء اذلهب من مال نفسه ،والرصف اإىل املساكن أأفضل ،ألن مسجد النيب صىل
هللا عليه وسمل اكن من جريد النخل ،والنقش من مال املسجد ل جيوز ،ألنه تضييع ،قيل ل ينبغي
أأن يتلكف يف دقائق النقش وقيل اإن اكن بديعا حبيث يش تغل به قلب املصيل يكره ،وإال فال،
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وقيل اإن ق ّل ل يكره وإان كرث يكره وقيل يكره يف احملراب دون السقف واملؤخر ،وقيل جيوز النقش
عىل املسجد دون النقر والتجصيص حسن ألنه حيمك البناء...،ال إالس تصناع يف حمراب املسجد من
املتويل النجار يف خشب بقدر معلوم ومعل معلوم و صناعة معلومة ل يصح ،ألن الناس مل تتعارف
ا إلس تصناع فيه ،وكذا ا ألبواب والسالمل والرسد ولو اكن برشاء اخلشب بكذا مث العمل فيه مل
يصح."xlv
رابعا :ا ألصول املعامرية للمحراب:
يعد هذا املوضوع من أأكرث الإشاكليات اإاثرة للجدل يف ادلراسات ا ألثرية العلمية واليت
ميتد النقاش حولها بداية من التعريف اللغوي للكمة "حمراب" ووصول اإىل وظيفة احملراب وحىت
بناء احملراب وشلكه املعامري وما حيمهل من زخارف ،فلك ذو ر أأي يف املوضع يتلمس من خالل لك
ذكل جحة ليثبت هبا ما جاء به وميكن أأن خنزتل أأطراف هذا النقاش والاختالف يف فريقني رئيس يني،
ا ألول مسترشق يزمع حبمتية اقتباس عنرص احملراب من حيث الشلك ورمبا حىت الوظيفة عن هيألك
دينية أأخرى سابقة ل إالسالم ،وفريق أآخر يرى أأن ما جاء به ا ألول يفتقد اإىل العلمية والإقناع و أأن
احملراب هو اإبداع اإساليم خالص شالك ووظيفة بغض النظر عن السبب اذلي أأختذ ألجهل.
يرى بعض املسترشقون من أأثريني ومؤريخ الفن أأن للمحراب ابلعامرة الاسالمية يف
ا ألساس أأصالن معامراين اثنان وهام حمراب الكنيسة املس يحية ( xlvi)absideأأو الكوة البوذية،
وعدا عدم تقدميهم لرشح عقائدي مناسب فاإن هذان العنرصان يعدان غريبان عن املسلمني ا ألوائل
وغري رضوراين للمامرسات ادلينية الإسالمية دلرجة أأن احملراب مل يتبىن أأبدا من طرفهم ،لكن من
هجة اثنية فا ألغلب أأن أأهل جزيرة العرب قد عرفوا بطريقة أأو بأأخرى هذه املامرسات ادلينية السابقة
ل إالسالم من هيودية ومس يحية ،وبذكل فاإن اس تعامهلم للمحراب قد ل يعدوا أأن يكون جمرد حمافظة
عىل تقاليد قدمية لكن مع التعديل للامتىش والعقيدة اجلديدة ،xlviiفيذكر العامل جون
سوفاجيه sauvaget J.أأن احملراب قد أأس تعري عن الكنيسة القبطية ألس باب معامرية ،رمغ أأنه
خشصيا يرى هذا السبب غري اكف من انحية تفسري رمزية احملراب ومعاين اللكمة لغواي ،ول حىت
من حيث الإيضاح الاكيف للعالقة الشلكية أأو الوظيفية بني العنرصين واليت قد تربر هذه
الاس تعارة ،xlviiiويضيف نفس املرجع ،أأنه من حيث اش تقاق لكمة حمراب ،كوهنا عنت يف ادلاينة
النرصانية القدمية جزء من القرص ينعزل فيه ا ألمري ،و أأحياان الكوة حيث يوضع المتثال ،ويه بذكل
مل تعين املذحب أأو حمراب الكنيسة ،مث اإن معانهيا املتعددة يف القرأآن اليت س بق ذكرها مل تعن ذكل،
لكنه يقرتح يف اإطار اإجياد ترمجة لللكمة تغطي لك املعاين ربط لكمة حمراب مع ا ألشاكل الهندس ية
املعامرية املس تعمةل يف العصور القدمية واليت حتوم حول حمفر نصف دائري ومرتفع يكفي لإقامة مذحب
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أأو لوضع متثال فقط حسب الرضورة الطقائس ية ،وهو معىن يرى أأنه ل يتعارض مع معىن لكمة
حمراب يف الإسالم ،واذلي هو عبارة عن كوة نصف دائرية أأيضا ،وهنا فالإسالم اذلي اقتبس هذا
العنرص عن الكنيسة حسب تلميحه مل يضف سوى فارق جديد عىل مس توى املعاين اليت حوهتا
اللكمة قدميا ،xlixأأي أأهنا صارت تعين ماكن وقوف الإمام لإمامة املصلني.
لقد ّ
شلك خمطوط "اإعالم ا ألريب حبدوث بدعة احملاريب" للس يوطي الس ند ا ألسايس
لعديد املسترشقني يف بناء نظرية اس تعارة احملراب عن الكنيسة ،واذلي تعرضنا لنقد ا ألس تاذ فكري
َل سابقا ،lوشلكت رواية السمهودي واليت يتحدث فهيا عن أأمر الوليد واليه عىل املدينة معر بن
عبد العزيز هبدم املسجد النبوي الرشيف وإاعادة بنائه ،وعن اإرسال مكل الروم أأموالا وفس يفساء
ورخام و أأربعني قبطيا للقيام اب ألشغال اإحدى الرباهني اليت جلأأ اإلهيا كثري املسترشقني عىل غرار
كريزويل ،اذلي نسب بناء أأول حمراب جموف يف املسجد ل ألقباط خاصة مع وجود رواايت تتحدث
عن معلهم يف مقدمة املسجد أأي عىل جدار القبةل ،لكن هذا يصطدم مع ما جاء يف ابيق رواية
السمهودي حيث يقول..." :ملا وصل ـ معر بن عبد العزيزـ اإىل جدار القبةل عند هدمه دعا مش يخة
من أأهل املدينة من قريش وا ألمصار والعرب واملوايل فقال هلم احرضوا بنيان قبلتمك ل تقولوا غريها
معر جفعل ل يزنع جحرا اإل وضع ماكهنا أأخرى ،"liحيث ّفرس البعض هذا احلديث ا ألخري عىل أأ ّن
احملراب اكن موجودا قبل وصول ا ألقباط.lii
فامي يقدم شافعي جحّة أأخرى لنقد هذا الر أأي ،فريى أأن حمراب اجلدار اجلنويب لقبّة الصخرة
اجملوف اكن قد ش يد س نة 72هـ692 /م ،اترخي بناء اجلدار اذلي بقي دون أأي جتديدات ،اإذ يرى
أأنه ل ميكن حفر جتويف اكحملراب ابجلدار القاِئ ألنه سيهنار ،liiiلكن التجارب املعامرية امليدانبة أأثبتت
اإماكنية القيام بذكل احلفر دون أأن يهنار اجلدار ،livكام أأن الس ند املعمتد عادة (السمهودي) حيمل
ثغرات أأشار لها حىت املعمتدون عليه ،حيث يذكر أأن اإمرباطور الروم أأرسل ا ألقباط ،بيامن الأكيد أأن
مرص اكنت خالل هذه الفرتة قد دخلت حتت احلمك الإساليم منذ حوايل س بعني س نة ،وعليه
ير ّجح أأ ّن اس تعامل لكمة ا ألقباط جاء لدللةل عىل أأصل الع ّمال اذلين معلوا جبدار القبةل عىل أأهنم من
أأصل مرصي قبطي ،وليس ابلرضورة املذهب القبطي.lv
وإان اكن أأمحد فكري يتفق مع ر أأي أأغلب علامء الآاثر حول عدم دخول احملراب يف عامرة
املساجد ا ألوىل ف إان ّه ويف اإطار دمع نظريته حول حمراب جامع القريوان اليت س بق احلديث عهنا ل
يوافق عىل فكرة أأ ّن هذا العنرص قد أأش تق عن الكنائس ،فزايدة عىل أأ ّن الس يوطي صاحب رواية
تشبيه احملراب يف املسجد مبذحب الكنيسة قد عاش يف زمن متأأخر ،وهو القرن الثامن جهري ومل يذكر
عن أأوائل رواة احلديث ول عن أأوائل املؤرخني املسلمني ،فاإن ما جاء عن السمهودي حيمل بعض
اخللل ،من حيث التضارب يف عدد العامل وجنس ياهتم ،ومن حيث عدم منطقية الاس تنتاجات اليت
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بنيت علهيا ،فال يكفي وجود ّمعال أأجانب ليعملوا يف املسجد وذكل حتت إارشاف مسمل اإمسه"صاحل
بن كيسان" ليغريوا من نظامه ،خاصة و أأ ّن ا ألمر يتعلق بعنرص ابلغ ا ألمهية اكحملراب وزايدة عىل
اعامتد فكري التضارب اذلي حصل حول أأول حمراب يف الإسالم يف نقده فقد استند أأيضا عىل
الفروق املعامرية والهندس ية بني العنرصين ،مفحراب الكنيسة فناء كبري يف صدرها يتجاوز نطاقها
ويتسع لأكرث من املنضدة حيث توضع معدات املراس مي ،فهو مساحته واسعة ميكن التنقل فيه دون
عائق ،بيامن احملراب يف املسجد ل يعدوا أأن يكون جمرد اإشارة لتحديد القبةل عرب جتويف يف جدارها
ل يتسع لغري ركوع الإمام وجسوده وجلوسه والاختالف كبري بني الوظيفتني ،lviوهنا جند أأ ّن حمراب
الكنيسة ليس رضوراي فقد خلت عديدها منه ،فاملهم هو املذحب ،وهو املنضدة اليت توضع علهيا
أأدوات الطقوس من صلبان ومباخر و أأجراس وكؤوس وكتب ،واذلي يقف القس ومساعدوه خلفه
يف مواهجة الناس للقيام ابلطقوس ،والقس ل ميكن أأن يكون نظريا ل إالمام هنا ألنه يف الواقع الوحيد
اذلي ّيصيل أأما البقية فيتابعون ما يعمل ويس تجيبون لإشارات حمددة تعطى هلم من طرفه.lvii
كام أأ ّن شلك احلنية النصف دائري هو الشلك املعامري الأكرث اس تعامل منذ القدم يف
عامرة حضارات البحر ا ألبيض املتوسط حسب الشافعي اذلي يتفق مع فكري يف نقده ملا جاء عن
الس يوطي بل ويذهب أأبعد من ذكل حيامن يشكك يف نسب اخملطوط لهذا ا ألخري اإضافة اإىل الفروق
الوظيفية بني املذحب يف الكنيسة واحملراب يف العامرة الإسالمية.lviii
ويتفق عديد العلامء عىل أأن فكرة اإدخال احملراب اإىل العامرة الإسالمية مل يكن اقتباسا
عن أأي عنرص معامري اكن ،lixبل هو نتيجة ملسار تطور طبيعي لعنرص معامري وظيفي منذ ظهوره
الس نة الهجرية الثانية يف مسجد قباء كعالمة عىل جدار القبةل واليت أأخذت هيأأهتا املعروفة مع زايدة
التأأنق يف بناء املساجد ابملدن وا ألمصار الإسالمية منذ منتصف القرن الهجري ا ألول ،lxكام أأن
مجموعة هامة من ا ألثريني املسترشقني املتأأخرين قد فهموا التصور اذلي يرى بأأن احملراب قد نشأأ
بشلكه اجملوف نشأأة اإسالمية خالصة فرضهتا ظروف وقوف الإمام منفردا يف مساحة صف اكمل
متقدما املصلني جفعل احملراب ل إالمام ليتحول اإىل رضورة وظيفية.lxi
وميكن أأن نلخص ما جاء عن معاريض نسب احملراب يف العامرة الإسالمية اإىل الاقتباس
عن الكنيسة يف عدد من الثغرات مهنا تعدد التوارخي املطروحة للظهور ا ألول للمحراب يف الإسالم،
واليت بلغ عددها مخسة ،كام أأن الوليد بن عبد املكل مل يكن يف حاجة اإىل الروم وا ألقباط والفس يفساء
اليت يزمع أأن مكل الروم قد أأرسلها ،مث اإن الصنّاع الروم وا ألقباط اذلين اشرتكوا يف بناء املسجد اإن
حصت الرواية وإان اكن هذا املسجد ـ أأي املسجد النبوي ـ هو من محل احملراب اجملوف ا ألول،
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وهو احامتل من مخسة فرضيات يدينون ابلإسالم وظهور احملراب ليس حتت تأأثري مس يحي ،كام أأن
احلديث عن معل ا ألقباط يف مقدمة املسجد حيمتل الكثري من الشكوك.lxii
وإان اكن سوفاجيه ّيرص عىل أأ ّن احملراب قد أأخذ عن حمراب الكنيسة كنتيجة دلراس ته
ملاكن ودور احملراب البالغ الش به شالك بقاعة الاس امتع يف حمراب الكنيسة ،خاصة يف احملاريب ذات
الفتحة الكبرية ،كام أأنه يرى أأن دراس ته ا ألثرية عىل احملراب ا ألموي ابملسجد النبوي الرشيف قد
بينت وجود عنارص ذات خصائص أأجنبية والغري مفرسة يف الاس تعامل احلايل للمحراب مما يوجد
ابلنس بة َل املربرات الاكمةل لقبول فكرة أأن احملراب يف العامرة الإسالمية هو نسخة مصغرة حملراب
الكنيسة ،والهدف اكن مزدوجا ،احلصول عىل القدس ية اليت حيظى هبا ابلكنيسة يف املسجد من
هجة ،واحلفاظ قدر الإماكن عىل الشلك ا أل ّ
ويل للمسجد عىل عهده صىل هللا عليه وسمل من هجة
أأخرى ،lxiiiغري أأن مؤرخ الفن اخملتص يف الفن الإساليم اليكساندرا ابابدوبولوpapadopoulA.
ل يوافق هذا الطرح مقدّ ما أأس باب تتعلق ابلرمزية اليت يعتقد أأن احملراب قد أأىت ليحققها كام سرنى
لحقا ،حيث أأن الر أأي السابق يصطدم بكون أأن املسجد النبوي قد اكن أأيضا مزنل للرسول صىل
هللا عليه وسمل ،كام أأن احملراب حس به مل حيمل أأي دور معيل أأو س يايس عكس املنرب مثال ،وهذا
ما جعهل يرجع وجود احملراب يف ا ألساس اإىل الرمز حلضور الرسول صىل هللا عليه وسمل يف املاكن،
والزخرفة اليت خصصت للمحراب والرواق العمودي عليه تدل عىل تكل الرمزية ،فهو يرى أأن
الاقتباس اذلي اكن من حيث الرمزية قد جاء عىل أأيدي املهندسني ا ألجانب اذلين اكنوا هاهنا مه
فقط من يعرف الكوة ومدلولهتا الرمزية يف الفنون الالكس يكية القدمية ،وا ألمر حس به اكن بلك
بساطة أأنه قد طلب من هؤلء اإبراز ومتيزي ماكن الرسول صىل هللا عليه وسمل يف حياته مبسجده
مفثل كام هو معروف يف الفنون اليواننية الهيلينستية والرومانية املس يحية والبزينطية مصدر هؤلء
العامل ،حيث يوضع متثال التكرمي يف كوة ،وهنا حذف المتثال لتعارضه والرشيعة الإسالمية وبقيت
الكوة لرتمز اإليه  ،lxivويدمع هذا الر أأي مبا هو معروف عن أأن املسلمني ا ألوائل قد اس تعملوا العديد
من ا ألشاكل الالكس يكية اكلقوس فوق معودان عىل بعض من نقودمه ،وعليه فبعد هذا الاقتباس
خضع شلك احملراب لكتساب خصائصه املمزية ومظهره املوحد اذلي سيش هتر به يف العامرة الإسالمية
كشلك جاميل ترشيفي خاص وابلنظر لتحرمي ادلين الإساليم للامتثيل فقد أأستبدل ابلتجويف يف
اجلدار وحتول منه اإىل عنرص معامري.lxv
اإن اإرجاع وجود احملراب يف العامرة الإسالمية اإىل اقتباس عن ادلاينة البوذية ل يبدوا
منطقيا عىل اعتبار أأ ّن العالقات بني الهند معقل ادلاينة والعامل الإساليم اكنت متأأخرة ،ابلضبط مثلام
ل ميكن اإرجاعه اإىل الكوة القبطية أأو الكنيس الهيودي حيث نظري احملراب هنا يكون أأصغر جحام
ومرتفعا عن مس توى ا ألرضية ،lxviكام أأن ّه جيب الإشارة اإىل أأ ّن احلنااي اجملوفة لهيألك الكنائس مل تكن
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ابتاكرا قبطيا أأو مس يحيا أأو بزينطيا ،بل يه عنارص وثنية أأرسف الرومان يف تزييهنا ومعلها يف
عامئرمه من معابد وحاممات ومساكن و أأ ّن التأأثري قد حصل يف الإجتاهني فنجد مثال زخارف بشلك
احملاريب الإسالمية يف كنائس ابلشام ،lxviiوالأكيد أأنه قد وجدت كثري املباين ّ
شلكت أأجزاؤها الهامة
بشلك حنية كبرية أأو صغرية قبل الإسالم واملس يحية ول يوجد حرج لس تعاملها يف املساجد،lxviii
وهمام يكن ا ألصل اذلي ورد منه هذا العنرص املعامري ف إان ّه يع ّد حمطة هامة يف مسار الإنتاج املعامري
والفين الإساليم معوما وقد حقق أأهدافا معلية مضنت َل الاس مترارية بغض النظر عن ا ألس باب
وادلوافع وراء ابتاكره أأو اقتباسه.
خامساـ وظيفة احملراب:
يعد احملراب العنرص املعامري الوحيد اذلي جنده دامئا ومنذ ظهوره يف مجيع املساجد ،كبرية
اكنت أأم صغرية ويف مجيع ا ألماكن اليت يش يد فهيا هذا النوع من العامئر واذلي يدعوا للحرية أأن هذا
العنرص الرضوري يف لك مسجد مل يكن موجودا يف عهد الرسول صىل هللا عليه وسمل ،ومجيع
املساجد اليت بنيت قبل اإعادة بناء مسجد املدينة من طرف اخلليفة ا ألموي الوليد ( 707ـ709م)
جيران للتساؤل حول سبب هذا الإبداع ،وكيفية حتوَل يف فرتة وجزية اإىل رضورة،
عىل ا ألغلب ،مما ّ
فاإذا اكنت املئذنة ليست ابلرضورية وخلت مهنا كثري املساجد الصغرية ،واكن املنرب خاص فقط
ابملساجد اليت فهيا صالة امجلعة ابلعوامص الس ياس ية أأين يوجد اخلليفة أأو ممثهل الس يايس أأو
ادليين ،lxixمفاذا عن احملراب؟
يس متر اجلدل الكبري احمليط ابحملراب هنا أأيضا ،خاصة و أأن حماوةل حتديد وظيفة للمحراب كثريا
ما اكن هيدف اإىل الربط بينه وبني ا ألصول املعامرية لهذا العنرص املعامري ،فبيامن يرى أأغلب ا ألثريني
املسلمني بأأن وجود عنرص احملراب ارتبط برضورة وظيفية معلية حبتة ،وهذا يعزز ر أأهيم يف أأ ّن
العنرص يعد ابتاكرا اإسالميا ،يرى الفريق الآخر من العلامء ذي ا ألغلبية املسترشقة أأ ّن الوظيفة
العملية املزعومة ألن يؤدّهيا احملراب غري اكفية لتربير حضوره هبذه القوة وهذا الشلك و أأ ّن احملراب
جتاوز املسائل العملية ليصل اإىل أأبعاد جاملية.
1ـوظيفة معلية:
للوهةل ا ألوىل يبدوا من تتبع تطور وجود احملراب ابملسجد أأ ّن دوره ل يتجاوز حتديد هجة
القبةل للمصلني حيث أأنه اكن يف بعض ا ألحيان عبارة عن عالمة أأو اإشارة خمتلفة اللون عن ابيق
جدار القبةل ليقف الإمام أأماهما قبل أأن يمت الإقتداء بس نّة معر بن عبد العزيز يف احملراب اجملوف يف
جل املساجد تقريبا ،ولهذا التجويف غرض أآخر وهو اختصار احلزي اذلي يشغهل الإمام منفردا قباةل
جدار القبةل ومتكني مجوع أأخرى من املصلني من احتالَل ،lxxول يوافق أأمحد فكري عىل ادلور
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ا ألول ،اإذ أأنه لو اكن احملراب لدللةل عىل جدار القبةل فمل يكن من الرضوري أأن يكون جموفا ،ويكفي
أأن يكون بشلك أأو بقطعة أأخرى أأكرث بساطة ليقوم هبذه الوظيفة ،فريى أأن احملراب جمرد فكرة
معلية بس يطة لتوفري املاكن اذلي اكن سيشغهل الإمام يف غياب التجويف واذلي اكن يتسع ملأأيت
مصيل يف القريوان مثال ،و ّيربر الشلك املقوس الغالب عىل فتحة احملراب ابلتناسق املنشود يف البناء
مع عقود قاعة الصالة ،lxxiفامي يرفض البعض الآخر الرشوح الشائعة دلور احملراب ،خاصة اليت
تقول أأن دور احملراب هو الإشارة اإىل اجتاه القبةل لعدّة أأس باب ،حيث أأنه اترخييا مل يكن احملراب
موجودا يف أأي من املساجد ا ألوىل ليقوم هبذا ادلور ،كام أأن املسجد ككتةل بأأمكهل موجه اإىل القبةل،
واحملراب غري مريئ من أأجزاء واسعة يف املسجد وجحمه املتواضع ل يتناسب والوظيفة املتوقعة
َل ،lxxiiفصار املسجد لكيا حيدد الاجتاه وهو مبثابة البوصةل املتجهة حنو الكعبة الرشيفةّ ،lxxiiiمث أأن
ما اكن حيدد اجتاها لقبةل يف مسجده صىل هللا عليه وسمل هو اجلدار الشاميل عندما اكنت القبةل حنو
بيت املقدس ،مث اجلنويب عند التحول حنو مكة املكرمة ،ذلكل جند أأن املصلني يقفون ابملقابل َل
ولهذا محل امس جدار القبةل اذلي يكون طويال ليس توعب يف مقابهل أأكرب عدد من املصلني ،فهو ما
خلّفه الرسول صىل هللا عليه وسمل مكوجه للمسلمني كون العنرص املعامري اذلي َل القدرة عىل اإيضاح
وهجة ل ميكن أأن يكون اإل جدارا موازاي لها ،lxxivوحيصل هذا الر أأي عىل كثري ادلمع من حيث يتفق
أآخرون يف أأ ّن هدف احملراب هبذا التقعر مل يكن حتديد القبةل بل حتديد ماكن الإمام فهناك مذاهب
متنع وقوف الإمام يف جتويف احملراب وهذا ما جنده يف البدلان اليت يسود فهيا املذهب احلنفي كرتكيا
وابكس تان حيث تكون احملاريب قليةل العمق.lxxv
يرى سوفاجيه أأن الاس تعامل احلايل املعروف للمحراب مكحدد لجتاه القبةل للمصلني هو
يف احلقيقة ليس ادلور اذلي أأقمي احملراب من أأجهل ،ففي مسجد مبساحة هائةل تتسع ملأآت املصلني
ولكام اكنت القاعة كبرية تعددت ادلعاِئ وكربت فصارت حاجبة للمحراب ل ميكن أأن يكون فيه
جتويف هبذه ا ألبعاد الصغرية لتحديد الاجتاه ،مفن الناحية العملية املوجه هو اجلدار املوازي للقبةل
فاإذا اكن توجهيه خاطئ أأخطأأ املصلون القبةل وحىت توجيه احملراب يكون خاطئا ،ولرمبا هذا الإعتقاد
اخلاطئ أأدى اإىل تزويد بعض املساجد بعديد احملاريب ،ليتحول هذا الإس تعامل اإىل رضورة طقائس ية
شامةل ،لكن رمغ ذكل ل ميكننا أأن مننح للمحراب دور زخريف وفقط ،lxxviوميكن الاس تنتاج أأن
دور احملراب ليس حتديد الإجتاه ابلإعامتد عىل بدائه هندس ية رايضية حيث من هذا اجلانب ل تكفي
نقطة واحدة لتحديد اإجتاه ،بل جيب وجود مس تقمي مير عىل ا ألقل بنقطيت توجيه وهو ما يعرف
ابخلط احملوري اإن وجد ،مث اإن املصلني يتوهجون يف صالهتم حنو اجلدار ل احملراب ،اإضافة اإىل أأن
لكمة حمراب مل تعين أأبدا الاجتاه يف أأي من مصادرها سواء اللغات السامية أأو القرأآن الكرمي ،ولكمتا
احملراب والقبةل حيمالن معاين خمتلفة يف املعامج العربية.lxxvii
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ولهذا التقعر احملفور يف اجلدار وظيفة تقنية أأخرى معروفة ،فهيي جتمع صوت الإمام
لينعكس مضاعفا ويذهب أأبعد ،فرمبا أأراد املهندس ا ألول هبذا التقعر مضاعفة صوت الإمام ببساطة
عىل غرار ما تفعهل القباب ،lxxviiiحيث أأن احملراب بشلكه املعهود ميكن أأن يقوم بوظيفة مكرب
للصوت ملا يتلوه الإمام القاِئ به ،كام ميكن أأن تتعدد احملاريب لغاية وظيفية أأخرى حيث خيصص
للك مذهب حمرابه عىل غرار ما هو موجود ابملسجد اجلامع بدمشق (87ـ96ه706/ـ.lxxix )771
2ـ وظيفة زخرفية:
رمغ املوقف الفقهيي اإجتاه الزخرفة يف املساجد واذلي أأمتد أأثره ليشمل موقفه من احملراب
اذلي صار عىل هذا املس توى يعد فعال زخرفيا كام ر أأينا سابقا اإىل أأن الزخرفة يف احملراب قد سايرت
التطور اذلي اكن يطر أأ عىل هذا العنرص عرب خمتلف الفرتات ،lxxxفقد ض ّل احملراب املاكن ا ألغىن
ابلزخرفة يف املسجد حيث امتدت الزتيني ليشمل ا ألجزاء احمليطة به يف اجلدار وهذا ما قد يربز
بأأن احملراب يشء رئييس وممزي ،وقد أأخذ احملراب يتطور عىل مس توى التفاصيل الزخرفية أأو
الإنشائية ،lxxxiفبعدما اكنت احملاريب أأو ما اكن يقوم مقاهما عىل عهده صىل هللا عليه وسمل وحصابته
بس يطة ل متثل إالّ حمددا ملوقع الإمام ول متكل أأية زخرفة ،ظهرت خالل النصف الثاين من القرن
الهجري ا ألول الزخارف الزتيينية ابحملراب وتطورت من حيث أأهنا مشلت خمتلف املواد فاس تعملت
احلجارة والآجر والرخام والبالطات اخلزفية امللونة واجلص والفس يفساء أأو املواضيع الزخرفية ،فنجد
الزخارف النباتية املتداخةل والهندس ية الش بكية والكتابية خبطوط الكويف والنسخي والثلث اليت
تكون يف العادة حميطة ابحملراب حتمل نصوص قرأآنية أأو أأحاديث أأو عبارات دينية أأخرى ،وقد
اس تعملت لك هذه ا ألنواع الزخرفية لإغناء السطح معوما واحملراب خاصة ،منفردة أأو خمتلطة بصورة
تظهر تنوع وامتداد الفن الإساليم اإىل أأقىص احلدود.lxxxii
اإن لك هذه الزخرفة اليت حيض هبا احملراب ابس تعامل أأمثن املواد أأحياان اكذلهب والرخام
امللون وغريها من املواد وا ألشاكل اخلاصة اكملشاكة تطرح تساؤل حول هذه العناية اخلاصة واذلي
دفع ابلكثري اإىل اللجوء للرمزية مكجال قد مينح الكثري من التفسريات ،lxxxiiiكام أأن حتول شلك الكوة
من املالءة اليت اكن يعرف علهيا سابقا اإىل رمز ديين جديد حلضور الرسول صىل هللا عليه ّ
وسمل
ورسالته والكم هللا املمثل يف القرأآن الكرمي قد أأدى اإىل حتولت عىل املس توى امجلايل ،فصار
التجويف رئيس يا وجامليا بصورة تلقائية ليتسابق امجليع يف جعهل أأكرث جامل عرب زخرفته بسخاء،
خزاان لعديد
ومنه فقد أأث ّر الاجتاه الرمزي عىل جاملية هذا العنرص ،وهذه امجلالية اكنت بدورها ّ
التعبريات الرمزية.lxxxiv
3ـوظيفة رمزية:
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تركز الإضاءة والزخرفة يف أأغلب املساجد عىل احملراب ،حيث أأيضا تتقاطع ا ألروقة
الرئيس ية ،والقبة املتقدمة املزخرفة برثاء اجلالبة ألنظار املصلني مما يويح خبصوصية و أأمهية
احملراب ،lxxxvفقد أأخذ احملراب أأمهية رمزية خاصة ابلنظر لعالقته مع املركز ادليين ل إالسالم ،مكّة
املكرمة ،ففي الظاهر هذه الكوة يه ماكن خاص ل إالمام اذلي يقود الصالة وموهجة اإىل القبةل ،لكن
من الناحية اخلفية قد يرمز هذا الشلك لباب رمزي يؤدي اإىل هللا تعاىل ،فاحملراب يأأخذ مظهر
الباب ،lxxxviويرى بعض مؤريخ الفن الإساليم أأ ّن هذا الشلك الشعائري املوجود يف عنرص
معامري لحق اكحملراب هو مركز للرمزية اخلاصة والغنية والعميقة ،وهذا طبيعي حس هبم ابلنظر
للرابط املوجود بني الفنون ادلينية واملقدسة واملذهب الباطين الرمزي ،وعليه فاإن حىت العناوين
املس يحية اليت تكون قد ظهرت ابحملراب واختذت مربرا للحمك عىل ا ألصول املعامرية قد اكنت
ألغراض رمزية حبتة.lxxxvii
فامي ّفرس وجود رواق أأوسط معودي عىل احملراب و أأكرث زخرفة وعرضا وارتفاعا ومزود
بقبة أأمام احملراب يف املسجد النبوي ،واذلي شهد تطورا يف املساجد الالحقة عىل أأنه مس متد من
الطابع املعامري للكنيسة من قبل البعض فاإن البعض الآخر يعارض هذا احلمك ،فكون الرواق قد
أأىت مائال عن الوسط اإىل اليسار ،أأي أأنه مل يكن مركزاي عىل غرار احملراب ،ا ألمر اذلي جعل من
قاعة الصالة غري متناظرة و أأظهر الارتباط املراد اإبرازه بني الرواق املركزي واحملراب والغرض من
ذكل احلفاظ عىل قاعة الصالة عىل عهده صىل هللا عليه وسمل ،فكأمنا اكن هناك حسب اإشعاعي
ملاكنه صىل هللا عليه وسمل يف مسجده ا ألول اإىل غاية جدار القبةل يف املسجد اجلديد ،والغرض من
لك هذا اإذا ـاحملراب والرواق املركزي ـ هو الرمز اإىل ماكن صالته صىل هللا عليه وسمل،lxxxviii
والرمزية هنا متس احملراب شالك من حيث ختطيطه الهنديس وعنارصه املعامرية املكونة ،كام تعين
أأيضا حمتواه الزخريف والفين ،مفن الناحية الشلكية يعطي مظهر احملراب انطباع الباب أأو اإطاره ،وقد
أأس تخدم شلك الباب احملفوف بقبة واملزخرف منذ القدم ،حيث جنده يف قبّة العرش ابملقصورة
امللكية عند الرومان ومهنا انتقل اإىل الهيودية واملس يحية ،lxxxixوالباب هنا يرمز اإىل مرور املؤمن
بعون من هللا تعاىل حنو اجلنة حتت تأأثري القرأآن الكرمي ،كام أأنه هناك عالقة بني مركزية احملراب يف
اجلدار وتوجهيه ادلقيق حنو مكة املكرمة وشلكه الشبيه ابلباب كرمزية اثنوية ،فاملعمل لكه كبوصةل
جمازية تؤرش اإىل قطب الإسالم وا ألسطوانة املركزية املمتثةل يف احملراب تعد اإبرة للبوصةل ،كام أأن
هذا التجويف هو امتداد للقدس ية اليت حتملها القبة ،واليت نزلت عرب احملراب وصول اإىل ماكنه صىل
هللا عليه وسمل فينتج عن ذكل حامت الشلك ا ألسطواين اذلي طبع نصفه عىل اجلدار.xc
اإن شلك الكوة اذلي تعددت الآراء حول أأصوَل قد عرف منذ القدم بقدسيته ورمزيته،
الرمزية ابلنس بة للمحراب مس متدة من القرأآن الكرمي ،فوجود القبة احملدبة املتوجة ترمز اإىل السامء
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من حيث تزنل اللكامت الإلهية عرب ا ألمعدة وصول اإىل القاعدة ويه ا ألرض ،كام أأن الشلك العام
اجملوف يرمز اإىل الكهف أأين نزل الويح ،والكهف نفسه يرمز اإىل القلب حيث جيب أأن يوجد هللا
ولكامته ،ويه أأهداف رمزية حققها شلك احملراب وقد عرفهتا التقاليد الرشقية السابقة ل إالسالم،xci
وإان اكنت القمية التذاكرية املتعلقة بتخليد ذكرى النيب صىل هللا عليه وسمل اكإمام أأول للمسلمني ل
تكفي وحدها لتربير العناية والزخرفة اليت حيض هبا احملراب ،فقد اكتسب عىل املس توى ادليين
اجتاه عقائدي ورمزي رضوري حتت تأأثري القرأآن الكرمي ،وهذا ما قد يفرس نقل شلكه عىل مواد
ومنتجات عدّة اكحلجارة والزرايب مثال ،xciiحفسب البعض يف هذا اجلانب جند لشلك احملراب
التجريدي جتس يدا ملعاين يف أآايت من سورة النور ،اليت تبني وجود هللا تعاىل يف العامل ويف قلب
الإنسان مبا يش به املصباح املوضوع يف املشاكة املمتثةل يف الكوة والتايل احملراب ،كام نسجل تعليق
الس َمو ِات َوا َل ْر ِض َمث َ ُل ن ُو ِر ِه َ ِمك ْش َاكة ِفهيَا ِم ْص َباح،
املصباح داخل املشاكة xciiiقال تعاىلُ ﴿ :
هللا ن ُُور َ
رشِقيَ ٍة َو َل غَ ْ ِرب َي ٍة ي َ َاك ُد
ا ِمل ْص َب ُاح ِيف ُز َجا َج ٍة ُالز َجا َج ِة ََكَهنَ َا كَ ْوكَ ٌب ُد ِر ٌّي يُوقَدُ ِم ْن ََش ََر ٍة ُم َب َاركَ ٌة َزيْ ُتون َ ٍة َل َ ْ
هللا ا َل ْمث َْال ِللنَ ْاس
رض ُب ُ
هللا ِلنُو ِر ِه َم ْن يَشَ ا ْء َوي َ ْ ِ
َزيْهتُ َا ي ُ ِيض ُء َولَو ل َ ْم ت َ ْم َس ْس ُه انَ ر ن ُ ٌور ع َ َىل ن ُْور هيَ ْ ِدي ُ
لك َيش ٍء عَ ِل ْمي﴾ (سورة النور ،الآية .)35
وهللا ِب ُ ِ
ُ
ومما يالحظ أأن عددا من احملاريب القدمية قد توجت بقبة بشلك صدفة حبرية أأو احملارة،
وهو الشلك املوجود يف الفنون القدمية وقد أأس تعمل عند املسلمني لتحقيق أأهداف رمزية روحية،
فالصدفة حتوي اللؤلؤة ويه اإحدى الرموز الإسالمية لفعل ساموي رابين فقط وهو اخللق ،حفسب
رواية عن النيب صىل هللا عليه وسمل أأن العامل قد خلق من لؤلؤة بيضاء ،فصارت الصدفة البحرية
أأين تصنع اللؤلؤة يف احملراب مبثابة املاكن أأو القلب املس تقبل للكامت هللا تعاىل ،xcivكام يرمز شلك
احملارة أأيضا للخلق ،وكثريا ما محل عقد احملراب الآايت اليت تدعوا اإىل اإعامر بيوت هللا ابلإضافة اإىل
الآية :قال تعاىل " ُلكَّ َما َد َخ َل عَلَهيَا َز َك ِر َاي ا ِمل ْح َر َاب َو َج َد ِع ْن َدهَا ِر ْزقَا( "..أآل معران ،الآية  )37فقد
يكون تسجيل الآية بشلك دارج يف احملراب حماوةل لتجس يد معاين احملراب يف القرأآن الكرمي،xcv
وهناك من يرى أأن املساجد اليت مل حترتم الرمزية اليت جيب أأن حيملها احملراب قد تعرضت لظاهرة
فنية تعرف ابلرفض ،وهذا ما حصل مع حمراب جامع قرطبة حيث اكنت الكوة معيقة دلرجة حتولها
اإىل غرفة يف حماوةل لتحقيق هدف رمزي أآخر عن ما جاء يف اإحدى معاين احملراب يف القرأآن الكرمي
كغرفة أأو ماكن مقدس فمل يس متر هذا المنوذج من هذه الناحية لتناقضه مع الشلك الرمزي ودللته
املتفق علهيا ،وا ألمر ينطبق عىل تعدد احملاريب يف املسجد الواحد ،ورمغ أأ ّن احملراب ا ألوسط يكون
ا ألبرز و أالكرب اإىل أأنه مل يتبىن بصورة واسعة لتناقضه ورمز احملراب لوجود النيب صىل هللا عليه
وسمل يف املسجد.xcvi
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وقد ّعززت رمزية احملراب ابلقبة اليت توجد أأمامه ،واليت اكنت يف املسجد النبوي من
خشب ،ومنه وجدت أأكرب أأو أأصغر ،أأبسط و أأعقد يف ختطيطها ،من خشب ،أآجر أأو جحر،
وصارت تزخرف بغزارة ،فعززت رمزية احملراب مبوقعها يف الرواق ا ألوسط ،xcviiويف املقابل هناك
من يرى أأن ما حيمهل احملراب من عنارص زخرفية ليس إالّ أأعامل فنية ل حتمل أأي اإشارات رمزية،
وعىل العكس من الآراء السابقة فأآايت القرأآن وا ألحاديث متكل اإشارات دينية واحضة ومبارشة وغري
رمزية ،ألن هذا ل يامتىش وادلين الإساليم ،كام أأن وجود حمراب يف العامرة الإسالمية ليس َل أأي
عالقة مع ا ألشاكل املشاهبة السابقة ول حىت مع رمزيهتا ،ففي الهناية العنارص املعامرية تشلك اإرث
اإنساين قابل للتأأقمل مع الهدف الإنشايئ املعامري معوما ،xcviiiواحلديث عن أأصول معامرية أأجنبية َل
ل يبدوا منطقيا يف ظل اعتبار أأن هذا الشلك هو ارث اإنساين اس تعمل يف جل احلضارات.
سادسا :أأنواع وطرز احملاريب:
عرف عنرص احملراب منذ ظهوره يف العامرة الإسالمية تطورا مشل نواحيه املتعددة من حيث
شلكه العام وختطيطه وزخرفته ومن حيث املواد املس تعمةل يف اإنشائه بل حىت أأبعاده وهو ا ألمر
اذلي أأفىض يف الهناية اإىل وجود أأنواع وطرز عديدة من احملاريب،مفن انحية التخطيط الهنديس
للمحراب ميكن القول أأنه قد انطلق عن ما يعرف ابحملراب ا ألصيل أأو اجملوف واملبتكر يف املسجد
النبوي الرشيف ،حيث يتكون أأساسا من قبّة نصفية متتد حىت ا ألرض عرب نصف ا ألسطوانة وعقد
احملراب أأو الفتحة ،اذلي يكون عادة نصف دائري و أأحياان منكرس قليال أأو متجاوزا وا ألمعدة املدجمة
اليت يرتكز علهيا العقد ،هذا المنوذج اذلي جنده يف الرشق ا ألوسط ،أأي من العراق اإىل تونس
مرورا ابلسعودية وسوراي ولبنان وفلسطني ومرص ،حيث أأن شلك الكوة مل يتغري يف هذه البدلان
ومهنا انتقل اإىل مناطق أأخرى ،فاس تعمل أأيضا يف تركيا يف أأوقات مبكرة ويف املغرب حيث اختفت
املساجد ا ألوىل من احملمتل أأن تكون حماريهبا قد خضعت أأيضا لهذا الطراز ،ألن احملاريب ا ألندلس ية
ـ املغربية املتأأخرة رمغ أأهنا أأتت جموفة لكهنا محلت تطورات أأخرى ظهرت مع اإنشاء حمراب قرطبة،
واس متر هذا املظهر اذلي محهل احملراب أأقل أأو أأكرث ارتفاعا أأو عرضا أأو تزيينا ملدة قرنني أأو ثالثة
قرون عىل ا ألقل انطالقا من ظهوره ا ألول.xcix
و اكن بناء هذه احملاريب اجملوفة ا ألول بس يطا حيث أأقدم منوذج لها هو ذكل املوجود يف
الضلع اجلنويب للممثن اخلاريج لقبّة الصخرة (72هـ691/م) ،مث ّتطور التجويف مع تطور بناء
املساجد يف الفرتات الإسالمية الالحقة فازداد معق احلنية ذات املسقط ادلائري أأو املس تطيلc
الشبهية ابلطيقان اجملوفة الصامء واليت تغور يف احلائط ابتداء من ا ألرض وترتفع فوق القامة قليال،
وتتنوع هذه احملاريب اجملوفة بني ا ألول اذلي مسقطه نصف دائري ومقطعه الشاقويل عقد قد يكون
منكرس ،حدوي ،اكمل أأو متجاوز...اإىل ما هناكل من عقود ،وتعلوه قبيبة نصف دائرية أأو قبو
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طويل قليل العمق ،يأأخذ شلك نصف أأسطوانة ومقوس املقطع ،و الثاين اذلي مسقطه مس تطيل
يشلك عرضه معق اجلدار ،ويأأخذ شلك متوازي املس تطيالت يغور يف اجلدار اك ألول وتعلوه أأيضا
نصف قبيبة ،أأما الثالث فهو اكلسابق لكن دون قبة نصفية ،كام أأنه يدمج داخل مس تطيل أآخر
أأكرب عرضا وارتفاعا ،والرابع هو اذلي يعد تطورا للنوع الثالث ،حيث يتداخل حمراابن أأو أأكرث
وحتيط ا ألقواس اخملتلفة اب ألطر املس تطيةل ،كام أأن احملاريب قد تعلوا وتتسع وتعمق لتشابه املداخل
الكبرية ،وتقارب مساحهتا مقاسات الغرفة كام هو يف حمراب جامع قرطبة (169هـ785/م).ci
وظهر احملراب املسطح أأي الغري جموف اذلي هو عبارة عن لوحة مسطحة مس تطيةل
حفر علهيا شلك احملراب احملاط ابإطار زخريف وأآايت قرأآنية ،و أأقدم احملاريب املسطحة هو املوجود
يف املغارة حتت قبّة الصخرة (72هـ691/م) وكذكل يف جامع ابن طولون(265هـ879/م) ،ويه
الفاطمي(358ـ567هـ969/ـ1171م)
العرصين
خالل
الشائعة
الظاهرة
واململويك(648ـ923هـ1250/ـ1517م) ،ciiواس تعملت خاصة يف ا ألرضحة وكذكل يف بعض
املساجد خلفا للمحاريب اجملوفة ،حيث جيسد علهيا يف الغالب شلك احلنية اجملوفة ولكن رسام
اب أللوان عىل اخلزف أأو ابحلفر عىل احلجر أأو تزنيال عىل الرخام أأو نقشا عىل اخلشب ،ciiiهذا النوع
من احملاريب أأحادية احلجر أأو الكتةل ( )monolithesيصنع منفصال عن املسجد مث يوضع به ،قد
يتخذ من احلجر ومن الرخام يف الفرتات ا ألوىل ورمغ أأن هذه احملاريب مسطحة إاىل أأهنّ ا تظهر مجيعا
شلك الكوة احملفورة أأو منقوشة مكؤرش عىل أأن احملراب همام اكن نوعه جيب أأن حيمل التعبري عن
الكوة ،وهناك حماريب صنعت عىل انفصال دلواع ختتلف بني أأن صانعها يكون مؤهل أأكرث من
امللكف ببناء اجلدار أأو ألهنا صنعت مبواد مثينة ،فنجد حماريب متحركة من خشب ،والآجر يف اإيران
يعزز نظرية أأهنّ ا مل تصنع لتحديد ّاجتاه القبةل ،civوينقض الكثري
وأآس يا الوسطى ،واجلص املنقوش ،ممّا ّ
من الآراء حول ا ألصول املعامرية لهذا العنرص املعامري.
ومن بني املظاهر اليت رافقت تطور احملراب يف الإسالم يه ظاهرة تعدد احملاريب ،فبعدما
اكن احملراب واحد يف الفرتات الإسالمية ا ألوىل ،اختلف ا ألمر مع ظهور املذاهب ا ألربعة ،احلنفي
والشافعي واملاليك واحلنبيل حيث يذكر ابن فضل العمري عن املسجد ا ألموي" :ويف قبلته ثالثة
أأروقة ويف وسطها القبة املعروفة ابلنرس وقد عقدت عىل احملراب الكبري اذلي به خطيب اجلامع
وامة الناس ،ويف رشيق املقصورة احملراب املعروف مبحراب الصحابة وهو حمراب املسلمني ا ألول
وبه تصيل املالكية الآن ،مث يليه ابب الزايرة ويليه من الغرب حمراب تصيل به احلنابةل ،وللك من
ومدرس وجامعة من الفقهاء
هذه احملاريب الثالثة اإمام ومؤذن وقد وقف عىل لك حمراب مهنا وقف ّ
من املذاهب الثالثة ،لك طائفة يف حمراهبا" cvوتعددت احملاريب أأيضا ابملسجد النبوي الرشيف،cvi
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ومن أأمثةل هذا أأيضا ما جنده يف جامع اإبن طولون (265هـ879/م) ،حيث تصطف مخسة حماريب
يتوسطها احملراب الرئييس وهو الوحيد اجملوف ،وبلغت ثالثة عرش حمرااب
اب ألزهر(359ـ361هـ969/ـ ،)971وهناك من يرى أأن هذه الظاهرة اليت وجدت من قبل يف
املسجد ا ألموي بدمشق اكن سبهبا هو تعدد املذاهب ا ألمر اذلي أأكده ابن كثري يف حديثه عن
معل احملاريب ا ألربعة لهذا املسجد ،بيامن هناك ر أأي أآخر يعتقد أأن هذه احملاريب اليت عادة ما تضاف
خالل معليات الرتممي والتجديد اكن الغرض مهنا تذاكري ،أأي أأهنا تقوم مقام اللوح التذاكري خاصة
و أأهنا تأأيت مسطحة.cvii
ومن حيث املواد الإنشائية ،فنجد حماريب جحرية ،وخشبية متنقةل ،مثل ما جنده جبامع
ا ألزهر(359ـ361هـ969/ـ )971ويف مشهد الس يدة نفيسة (527هـ1133/م) ،وهناك حماريب
جصية صنعت يف العرص الفاطمي فرنى مثال لها يف جامع ا ألزهر ،كام جند الرخام املس تعمل أأيضا
يف التكس ية ،cviiiوانطالقا من القرنني  13و14م يف اإيران أأس تعمل اخلزف ا ألزرق الصلب مما حول
شلك احملراب اذلي أأصبح تدرجييا قاِئ الزوااي مس تطيل املقطع ألجل تسهيل التكس ية ابملربعات
اخلزفية ،بيامن التقبيب ا ألصيل للتجويف قد أأعيد تشكيهل تقريبا سواء مبنحنيات مثلثة أأو ابلنوازل أأو
ما يعرف ابملقرنسات ،cixكام يعد حمراب جامع قرطبة (169هـ785/م) وما تبعه من حماريب مغربية
بروزا لنوع جديد من احملاريب ذات املساقط املضلعة والعقود احلدوية ،cxولك هذه التطورات اليت
س بق احلديث عهنا وما افضت اليه من أأنواع وطرز تربز الكثري من الابداع واخلصوصية اليت متزي
هبا الفنان املسمل اجتاه هذا العنرص وتدفع اىل اإعادة النظر يف الآراء الشائعة حول ا ألصول املعامرية
للمحراب يف العامرة الإسالمية.
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اخلامتة:
آ
يتضح جليا من خالل العرض اخملترص اذلي قدمناه خالل هذا البحث مدى الاختالف يف الراء
اذلي ير ّد اإىل نقص يف الس ندات املكتوبة ،أأي يف املعلومات اليت يقدهما املؤرخون الأوائل هبذا اخلصوص ابلإضافة
اإىل أأس باب متعلقة ابملوضوعية أأو اخللفيات املس بقة ويف بعض ا ألحيان بطريقة فهم املوضوع ،وعليه فاإن حسم
هذا اجلدال يس تدعي اإعادة دراسة وفهم الإطار واملعاين الصحيحة لللكمة يف النصوص القدمية مبا يف ذكل
الإسالمية مهنا ،كام حيتاج اجلانب املتعلق ابلظهور ا ألول للمحراب يف العامرة الإسالمية اإىل اإعادة دراسة ا ألدةل
التارخيية وا ألثرية اكس تغالل التطور التقين يف جمال اجلس ا ألثري واذلي قد يعطي مس تقبال اإجاابت حامسة حول
هذه النقطة مما سيسمح ابلتقدم كثريا يف اإطار حل الإشاكلية الرئيس ية حول ا ألصول املعامرية للمحراب.
كام أأن النصوص الفقهية املتعلقة ابحملراب حباجة للتعمق يف فهمها وا ألغلب هنا أأن الفقهاء اذلين ّكرهوا
احملراب قد استندوا عىل ما حيمهل من زخارف أأو تلكف ،كام أأن أآراء بعض ا ألثريني ا ألوائل ادلارسني للآاثر
الإسالمية واذلين حتدثوا عن أأصول مس يحية تبدوا غري موضوعية ابلإضافة لثبوت ارتاكب هؤلء عديد ا ألخطاء
من حيث اإعادة تصور اخملططات مثال ،حىت أأن عددا هاما من ا ألثريني واملسترشقني املتأأخرين يعارضون هذا
الر أأي متاما ،كام يبدوا جليا أأن الاس تعامل ا ألول للمحراب اكن لغرض وظيفي وهذا ما يامتىش وطبيعة الإسالم
ا ألوىل ،مفن حيث الفكرة اإذا يعد احملراب ابتاكر اإساليم خالص ومن غري املنطقي أأبدا أأن نقول بأأن املسلمني قد
اختذوا احملراب فقط لتأأثرمه بأأشاكل معامرية وجدت يف عامئر أأخرى.
وخبصوص أأس باب ظهور احملراب يف هيأأة جتويف فقد يكون نتيجة التأأثر مبورواثت سابقة وارد واليت
ل ميكن نس هبا لثقافة معينة بل يه اإرث اإنساين مشرتك ظهر واس متر منذ القدم ،اإذا فالتأأثر اإن وجد اكن ابلشلك
ل ابلفكرة أأو املضمون ،بيامن من الواحض أأن الزخرفة الغنية اليت أأصبح احملراب حيىض هبا قد جاءت لحقا ويه
تامتىش والتطور اذلي عرفته العامرة الإسالمية مع توفر الإماكانت ابتساع الفتوحات الإسالمية ومضها لأقالمي عديدة
وخمتلفة ،فامي قد يكون اكتساب احملراب دللئل رمزية متأأخرا ويه متس الفعل الزخريف أأكرث مما متس شلك احملراب
أأو وظيفته.
اإن التطور اذلي عرفه عنرص احملراب عرب خمتلف الفرتات والكياانت الس ياس ية ويف خمتلف ا ألقالمي
اجلغرافية والثقافية يبني بدرجة كبرية مدى أأصاةل هذا العنرص ومدى ارتباطه الوثيق ابلعامرة ادلينية وابلتحديد
ابملساجد وجيعلنا نتأأكد أأكرث فأأكرث من أأن نشأأته كام تطوره ارتبطت يف ا ألساس مبا أأريد َل من وظائف ليقوم هبا،
ويبقى هذا املوضوع جمال خصبا للبحوث خاصة من الناحية ا ألثرية ابعتبار عمل الآاثر من أأكرث العلوم الإنسانية
اعامتدا عىل الوسائل العلمية والتقنية مما مينحه جانبا كبريا من املوضوعية الرضورية لتناول مثل هذه املواضيع.
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اإحياء الرتاث العريب ،بريوت ،د ت ،ص  ،272 ،264 ،216حيث اكنت العقيدة الإسالمية الوحيدة اليت تفرض عىل أأتباعها اجتاها
معينا أأثناء الصالة ،واختاذ هذه القبةل مل يكن من ابب قدس ية احلجر ا ألسود املوجود ابلكعبة الرشيفة ،بل كوهنا رمزا لوحدة امجلاعة،
فَث َو ْج ُه هللا ا َّن هللا َو ِاس ٌع عَ ِلمي" (سورة
ألن هللا موجود يف لك ماكن لقوَل تعاىل "وهلل امل َ ْ ِ
رش ُق و املَغر ُِب فَأَيْنَ َما ت َُولُوا ُو ُجوه َُمك َ ُّ
ِ
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البقرة ،الآية  )115وحتويلها حنو الكعبة هو عودة اإىل الوهجة الواحدة دلين هللا الواحد يف دين التوحيد ،انظر :طه الوايل  ،املرجع
السابق ،ص .222 ،221
أ
أ
 -xxوحبسب املوقع خيتلف الاجتاه اجلغرايف للقبةل من منطقة اإىل أخرى ،فنجده مثال حنو اجلنوب يف الشام والردن واجلنوب الرشيق
يف مرص ويف املغرب العريب حنو الرشق ،وقد أأدى هذا اإىل وقوع ارتباك يف حتديد الاجتاه الصحيح ،كام هو يف مسجد القريوان
(50هـ670/م) وواسط ببغداد (84هـ703/م) و أأيب دلف (245هـ860/م) انظر :غيالن محود غيالن ،املرجع السابق ،ص .45
 -xxiو ألجل حل املشألك املرتبطة بتحديد اجتاه القبةل الصحيح ذهب املسلمون اإىل دراسة عمل الفكل والهندسة خاصة املثلثات،
فأأصبحت علام قامئا بذاته أأفىض اإىل وضع قوانني رايضية دقيقة عىل غرار الظل والظل متاس وحساب املساحات ،وطوروا أآةل
لتساعدمه عىل حتديد الاجتاهات عرفت ابلإسطرلب ،وحرصوا عرب مؤلفاهتم عىل توضيح كيفية معهل ،ووضعوا أأصول وقواعد لهذا
الفن ،بل أأضافوا عليه الربع اجمليب واملقنطر واس تعملوا البوصةل ،و أأش هتر عديد من العلامء املسلمني يف هذا اجملال عرب التارخي  ،انظر:
أأم اخلري مطروح ،تطور احملراب يف عامرة املغرب ا ألوسط خالل العرص الإساليم ،منذ بداية الفتح الإساليم حىت عرص الزاينيني،
دراسة اترخيية و أأثرية ،رساةل لنيل شهادة املاجس تري يف الآاثر الإسالمية ،جامعة اجلزائر ،الس نة ادلراس ية 1994 /1993م ،ص
 ،17والإسطرلب هو أآةل فلكية قدمية أأطلق العرب علهيا ذات الصفاحئ ،و هو منوذج ثنايئ للقبة الساموية مكون من عدة أأجزاء،
يظهر كيف تبدوا السامء يف ماكن حمدد ووقت حمدد وارتفاع الكواكب وا ألجرام ،مما يسمح بتحديد مواقع النجوم الثابتة ومنه
الاجتاهات :انظر أأيضا :عامص محمد رزق ،معجم مصطلحات العامرة و الفنون الإسالمية ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،2000 ،ص ،16
 ،17أأنظر كذكل :غيالن محود غيالن ،املرجع السابق ،ص .45
xxii- G. Féhérvàri, Op.cit, p 7.
 -xxiiiفريد شافعي ،العامرة العربية يف مرص الإسالمية ،اجملدل ا ألول ،عرص الولة ،الهيئة املرصية العامة للتأأليف والنرش ،القاهرة،
 ،1970ص  ،599 ،598واكنت القبةل يف أأول ا ألمر موهجة حنو بيت املقدس وظلّت كذكل حوايل الس نة والنصف من الزمن قبل
أأن يس تجيب هللا تعاىل دلعاء نبيه الكرمي بتحويل اجتاه القبةل حنو الكعبة الرشيفة ،ويف هذا الصدد ذكر
السمهودي844ـ911هـ1439/ـ1504م) "روينا يف البخاري عن الرباء بن عازب ريض هللا عنه قال :اكن رسول هللا صىل هللا عليه
و سمل يصيل حنو بيت املقدس س تة عرش أأو س بعة عرش شهرا واكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل حيب أأن يوجه اإىل الكعبة،
فأأنزل هللا تعاىل" :قد نرى تقلب وهجك يف السامء فلنولينك قبةل ترضاها فو ّل وهجك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنمت فولّوا
وجوهمك شطره( "...سورة البقرة ،الآية  ،)114فتوجه حنو الكعبة وقال السفهاء من الناس ومه الهيود " ما و ّلمه عن قبلهتم اليت
اكنوا علهيا "قل هلل املرشق واملغرب هيدي من يشاء اإىل رصاط مس تقمي" (سورة البقرة ،ا ألية  ،)142فصىل مع النيب صىل هللا
عليه وسمل رجل ،مث خرج بعدما صىل مفر عىل قوم من ا ألنصار يف صالة العرص حنو بيت املقدس فقال :هو يشهد أأنه ّ
صىل مع
فتحرف القوم حىت توهجوا حنو الكعبة" ويضيف "...وقال اإبن النجار :وصىل
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل و أأنه توجه حنو الكعبةّ ،
النيب صىل هللا عليه وسمل فيه ـ أأي يف مسجده ـ اإىل بيت املقدس س تة عرش شهرا مث أأمر ابلتحول اإىل الكعبة ،فأأقام رهطا عىل
زوااي املسجد ليعدّ ل القبةل فأأىت جربيل عليه السالم فقال :اي رسول هللا ضع القبةل و أأنت تنظر اإىل الكعبة ،مث قال بيده هكذا ،فأأماط
ّ
لك جبل بينه وبيهنا ،فوضع القبةل وينظر اإىل الكعبة ل حيول دون نظره ش ئي ،فلام فرغ قال جربيل عليه السالم هكذا ،فأأعاد اجلبال
والشجر وا ألش ياء عىل حالها ،وصارت قبلته اإىل املزياب ،..أأنظر :نور ادلين السمهودي  ،املصدر السابق ص 359ـ .366
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 -xxivفريد شافعي ،العامرة العربية الإسالمية ،ماضهيا ،حارضها ومس تقبلها ،رشكة الطباعة العربية السعودية ،الرايض ،1982 ،ص
.151
 -xxvفريد شافعي ،العامرة العربية يف مرص ،املرجع السابق ،ص .599
 -xxviمصطفى صاحل ملعي ،املدينة املنورة ،تطورها العمراين وتراهثا املعامري ،دار الهنضة العربية للطباعة والنرش ،بريوت،1981 ،
ص .75
 -xxviiغيالن محود غيالن ،املرجع السابق ،ص .52
 -xxviiiمحمد اإبراهمي اإبن بطوطة ،حتفة النظار يف غرائب ا ألمصار وجعائب ا ألسفار املعروف برحةل اإبن بطوطة ،ج  ،1حتقيق و تقدمي
الكتايب عيل ،دمشق ،1956 ،ص .69
 -xxixغالب عبد الرحمي ،موسوعة العامرة الإسالمية ،جروس ـ برس ،بريوت ،1988 ،ص .353
 -xxxأأمحد فكري ،املسجد اجلامع ابلقريوان ،مطبعة املعارف ومكتبهتا ،القاهرة ،د ت ،ص .59 ،58 ،57
 -xxxiمصطفى صاحل ملعي ،املرجع السابق ،ص .75
 -xxxiiغالب عبد الرحمي ،املرجع السابق ،ص .353
 -xxxiiiكريزويل ك  ،الآاثر الإسالمية ا ألوىل ،نقهل اإىل العربية عبهل عبد الهادي ،اإس تخرج نصوصه وعلق عليه س بانو أأمحد غسان،
دار قتيبة ،دمشق1404 ،هـ1984 /م ،ص .416
 -xxxivشافعي فريد ،العامرة العربية يف مرص الإسالمية ،املرجع السابق ،ص .606 ،606
 -xxxvعبد الرحمي غالب ،املرجع السابق ،ص .353
 -xxxviمصطفى صاحل ملعي ،املرجع السابق ،ص .75
 -xxxviiاحلنبيل أأيب بكر ،حتفة الراكع و الساجد بأأحاكم املساجد ،اإدارة مساجد حمافظة القريوانية ،الكويت1425 ،هـ2004 /م ،ص
 .240 ،239وللمزيد حول زايدة الوليد بن عبد املكل بن مروان وما س بقها من اإصالحات وزايدات أأنظر قطب ادلين احلنفي،
اترخي املدينة ،حتقيق محمد زيهنم ومحمد عرب ،مكتبة الثقافة ادلينية للنرش والتوزيع ،القاهرة ،1998 ،ص  108 ،95ـ .113
 -xxxviiiمحمد اإبراهمي ابن بطوطة ،املصدر السابق ،ص .69
 -xxxixنور ادلين السمهودي ،املصدر السابق ،ص .525
 -xlنفسه ،ص .377
 -xliلالطالع عىل رساةل الس يوطي اكمةل انظر :جالل ادلين الس يوطي ،اعالم ا ألريب حبدوث بدعة احملاريب ،ط ،2طار الصحابة
للرتاث بطنطا1411 ،ه ،1990/ص .20-14
 -xliiأأمحدفكري ،بدعة احملاريب ،جمةل الاكتب املرصي ،ج  ،4العدد  ،14القاهرة.307 ،306 ،1946 ،
 -xliiiغيالن محود غيالن ،املرجع السابق ،ص .54
 -xlivاحلافظ ابن جحر العسقالين ،بلوغ املرام من أأدةل ا ألحاكم ،حتقيق أأمحد اإبراهمي زهوة ،دار الكتاب العريب ،بريوت1424 ،هـ/
 ،2004ص .46 ،45
 -xlvالقايض اكيم محمد بن اإبراهمي ا ألدرنوي احلنفي أأفندي ،رايض القامسني أأو فقه العمران الإساليم ،دراسة و حتقيق مصطفى أأمحد
بن محوش ،دار البشائر للطباعة و النرش و التوزيع ،دمشق1421 ،هـ1723 /م ،ص .335
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 -xlviنسمي  absideيف العامرة ابللغة الفرنس ية لك بروز أأو امتداد جلزء من اخملطط ادلاخيل لكتةل معامرية ،واذلي قد يكون نصف
دائري أأو متعدد الزوااي ،ابرزا أأو غري ابرز من اخلارج ،ويكون هذا اجلزء يف العادة مزود بسقف عىل هيأأة قبّة نصفية أأو بسقف
مضاعف مدّ ور ،وهو املعروف ابحملراب يف الكنيسة املس يحية ،أأنظر:
O. Aurenche, Le dictionnaire illustré multilingue de l'architecture du proche orient ancien,
maison de l'orient, Lyon, 2004, p 11.
xlvii-G. Féhérvàri, op.cit; p 7.
xlviii - J. Sauvaget, La Mosqueé omeyyade de Médine, étude sur les origines architecturales de la
mosquée et de la basilique, Vanoest des édition d' art et d' histoire; paris, p 145.
xlix -IBID, P 145, 146.
 -lأأمحد فكري ،بدعة احملاريب ،املرجع السابق ،،ص .307 ،306
 -liنور ادلين السمهودي ،املصدر السابق ،ص .139
 -liiغيالن محود غيالن ،املرجع السابق ،ص .53
 -liiiفريد شافعي ،العامرة العربية الإسالمية ،املرجع السابق ،ص .151
 -livمصطفى صاحل ملعي ،املرجع السابق ،ص .74
 -lvنفسه ،ص .73
 -lviأأمحد فكري ،املسجد اجلامع ابلقريوان ،املرجع السابق ،ص .56 ،55 ،54
 -lviiحسني مؤنس ،املرجع السابق ،ص .68
 -lviiiفريد شافعي ،العامرة العربية يف مرص ،املرجع السابق ،ص .603 ،601
 -lixغيالن محود غيالن ،املرجع السابق ،ص .54 ،53
 -lxفريد شافعي ،العامرة العربية يف مرص ،املرجع السابق ،ص .611
 -lxiسعد زغلول عبد امحليد ،العامرة و الفنون يف دوةل الإسالم ،منشأأة املعارف ،الإسكندرية ،د ت ،ص .258
 -lxiiفريد شافعي ،العامرة العربية يف مرص ،املرجع السابق ،ص .597
lxiii- J. Sauvaget, Op.cit; p 148; 149.
lxiv- A. Papadopoulo, L'islam et l'art musulman, Citadelles et Mazenod, Paris, 2002, p 228, 229.
lxv- O. Grabar, op.cit, p 171.
lxvi- A. Papadopoulo, L' islam et l' art musulman, op.cit, p 230.
 -lxviiفريد شافعي ،العامرة العربية يف مرص ،املرجع السابق ،ص .619 ،617 ،616 ،611
 -lxviiiمصطفى صاحل ملعي ،املرجع السابق ،ص .74
lxix- A. Papadopoulo, Introduction générale, le mihrab dans l'architecture et la religion
musulmanes, actes du colloque international tenu a Paris en mai 1980, publies et pourvus d'une
étude d'introduction générale, E, J, Brill, Netherlands, 1988, P 9.
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.232  ص، املرجع السابق، طه الوايل-lxx
.60 ،58  ص، املرجع السابق، املسجد اجلامع ابلقريوان، أأمحد فكري-lxxi
lxxii- O.

Grabar, op.cit, p 171.
-A. Papadopoulo, le problème de mihrab, histoire de l'art, théologie esthétique, approches
méthodologique, le mihrab; Op.cit, p 34.
lxxiv- A. Papadopoulo, Introduction générale, le mihrab….,Op.cit, p 9.
lxxv- A.M. Wafi, les mihrabs et leurs ornementation décoratives, le mihrab, Op.cit ; p 71; 72.
lxxvi- J. Sauvaget, Op.cit, p 146.
lxxvii-L. Golvin, Le mihrab et sa éventuelle signification, le mihrab dans l'architecture et la religion
musulmanes, Op.cit, P 54.
lxxviii-A.M. Wafi, Op.cit, P 72.
.352  ص، املرجع السابق، عبد الرحمي غالب-lxxix
.352  ص، نفسه-lxxx
lxxxi- A. Papadopoulo, L'islam et l'art …, Op.cit, p 231.
lxxxii- A.M. Wafi, Op.cit, P 72, 73, 74.
lxxxiii-J. Sauvaget, Op.cit, p 149.
lxxxiv- A. Papadopoulo, L'islam et l'art …, Op.cit, p 229.
lxxxv- L. Golvin, op.cit, p 54, 55.
lxxxvi - D. Clevenot, L'art islamique, Edition Scola, Paris, 1997, p 31.
lxxxvii - T. Burckhardt, L'art de l'islam, language et signification, Sindibad, Paris, p 134.
lxxxviii- A. Papadopoulo, L'islam et l'art …, op.cit, p 228.
lxxxix - G. Féhérvàri, op.cit, p 7.
xc- A. Papadopoulo, L' islam et l'art …, Op.cit, p 232.
xci- T. Burckhardt (), Op-cit, p 134.
xcii- O. Grabar, Op.cit, p 171.
xciii- T. Burckhardt, Op.cit, p 135.
xciv- T. Burckhardt, Op.cit, p 135.
.257  ص، املرجع السابق،  سعد زغلول عبد امحليد-xcv
xcvi- A. Papadopoulo, L'islam et l' art …, Op-cit, p 230.
xcvii- IBID, p 232.
xcviii- A.M. Wafi, Op.cit, P 75.
lxxiii
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xcix-

A Papadopoulo, Typologie des Mihrab, le mihrab dans l'architecteur et la religion
musulmanes, Op.cit, p 20.
 -cمحمد حسني جودي ،العامرة العربية الإسالمية ،اإبتاكراهتا وجامليهتا ،دار املسرية للنرش و التوزيع و الطباعة ،عامن1419 ،هـ/
1998م ،ص .76
 -ciعبد الرحمي غالب ،املرجع السابق ،ص .351
 -ciiمحمد حسني جودي ،املرجع السابق ،ص .76
 -ciiiعبد الرحمي غالب ،املرجع السابق ،ص .351
civ- A. Papadopoulo, Typologie des Mihrab, Op.cit, p 21, 22.
 -cvشهاب ادلين العمري اإبن فضل ،مساكل الإبصار يف مماكل ا ألمصار ،نقال عن الوايل طه ،املرجع السابق ،ص .232
 -cviطه الوايل ،املرجع السابق ،ص  ،233 ،232و للمزيد حول حماريب املسجد النبوي بدمشق أأنظر ،عيل الطنطاوي ،اجلامع
ا ألموي يف دمشق ،وصف و تأأرخي بقمل عيل الطنطاوي ،دار املنارة للنرش والتوزيع ،جدّ ة1410 ،هـ1990 /م ،ص .56 ،55 .27
 -cviiسعاد ماهر ،مساجد مرص و أأولياؤها الصاحلون ،ج  ،1مطابع ا ألهرام التجارية ،القاهرة ،1971،ص .222 ،149
 -cviiiمصطفى صاحل ملعي ،الرتاث املعامري الإساليم يف مرص ،جامعة بريوت العربية ،بريوت ،1975 ،ص .56
 -cixا ألحص عن معامج اللغة العربية هو مقرنسات عن مقرنصات ،واليت قد تسمى بأأسامء عدّ ة اكلقمع الركين أأو احلنية الركنية أأو
ادللايت و أأيضا اخلوارص املنشورية أأو خلية النحل أأو متوازايت السطوح املنسدةل ،واليت تتضارب الآراء حول أأصولها املعامرية اليت
غالبا ما تعزى اإىل احلنااي الركنية يف مناطق الإنتقال أأسفل القبة ،وقد اإختلفت الآراء ...أأنظر ارزيق رشيق ،مراجعة مفاهمي وأآراء حول
املقرنسات الإسالمية ،جمةل دراسات تراثية ،العدد  ،2دار امللكية للطباعة والنرش والتوزيع والإعالم ،اجلزائر ،2008 ،ص ،110
 ،114 ،113و تعد املقرنسات من هجة أأخرى العنرص الزخريف الأكرث متزيا يف الزخرفة الإسالمية ،...يأأخذ مظهر التحجرات اللكس ية
يف املغارات ،واملقرنس الأكرث بساطة مكون من س بعة عنارص منشورية اليت جتمع يف هيأأة تركيبة من مس تطيل ومثلثان أأحدهام قاِئ
الزوااي والآخر متساوي الضلعني لك مهنام عىل جانب ،أأنظر:
H. Martin, L' art musulman, Librairie d' art, Paris, p 16, 17, 18.
cx- A. Papadopoulo, Typologie des Mihrab, Op.cit, p 34.
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د .رسحان حلمي حامعة مس يةل
امللخص:
هيدف موضوع هذا املقال اىل تسليط الضوء عىل خفار بين حامد اذلي عرف عرصه اذلهيب يف
.النصف ا ألول من القرن اخلامس الهجري العارش امليالدي أأثناء حمك ا ألمري النارص بن علناس
وعرب احلفرايت اليت أأجراها الباحثان لوس يانغولفان وجورج ماريس يف املوقع ا ألثري مت دراسة بعض
اللقى الفخارية اليت سنتخذ مهنا هنا شواهد أأثرية عىل عرص وىل
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مقدمة:
مما ل جدال فيه أأن العالقة بني النسان و الطني اكنت أأزلية ،و ضاربة جبذورها يف معق
التارخي ،نسجت خيوطها منذ خلق هللا س يدان أدم عليه السالم من تكل املادة الرتابية اللزجة ،مث
نفخ فهيا من روحه القدس ية ،أأمل يرد يف القرأن الكرمي قوهل تعاىل  " :خلق النسان من صلصال
اكلفخار" – أية 14سورة الرمحن ،-اانبن أدم عندما يتوفاه ا ألجل يصري اىل ذكل الرتاب اذلي جبل
منه مرة أأخرى ،و النسان و الفخار خلقا من مادة الصلصال ذاهتا فكيف و احلال هذه ،هل
سيس متر الفخار ،وما يتبعه من زخارف مع امحلاديني لس امي يف فرتة حمك ا ألمري النارص بن علناساذلي
شهدعرصههدؤا نسبيا نتج عنه حرأاك حضاراي لمثيل هل يف الانكباب عىل خمتلف ا ألنشطة و
احلرف اليدوية ل س امي مهنا الفخار .1ان هؤلء امحلاديني املبدعني يف جمالت ش ىت انساقوا وراء
الريق ،والمتدن .2أأمل يرتكوا بصامهتم ،وأاثرمه النفس ية الفريدة يف ابهبا عىل تكل املنتجات الطينية اليت
ابتكروها مث طوروها عىل غرار جمايلهيم ،وصارت اليوم اىل مايه عليه أأثرا بعد عني؟
أأفال حيق لنا بعد هذا أأن نسأأل أأنفس نا كيف اكن الفخار يف مدينة القلعة عىل ا ألقل يف
عهد أخر أأمراهئا النارص ،فهل اكنت بس يطة حسب الطلب العام للساكنة عىل مقتنياهتا ،أأم أأهنا
اكنت متطورة مسايرة للفئات اجملمتعية امليسورة الغارقة يف الرتف ،و مذلات احلياة احلس ية اليت
اكنت تتوىخ و تلمتس دامئامقاييس اجلودة يف اخلامات ا ألولية ،و ل تقبل ال التحف املزخرفة وفقا
لذلوق ،و امليول الشخيص ،و احلس امجلايل العايل ،و ما هو توصيفها من وهجة نظر النصوص
املوثقة ،واللقى ا ألثرية املتاحة؟ هذا ما س نحاول الجابة عنه فامي ييل:
أأول_ الفخار يف مدينة القلعة:
ان الفن الساليم منذ نشأأته وتطوره عىل يد أأهمر الصناع ،واحلرفيني ،والفنانني اذلين
هنلوا من مشارب عقائدية ،وفكرية ،و مذهبية ،و س ياس ية متنوعة ،انصهر يف بوتقة واحدة ،واكن
بال مراء فنا تطبيقيا حمضا ،و ابرعا يف التعامل مع اخلامات العديدة املتوفرة ،و الاس تفادة مهنا،
وتطويعها ،واحملافظة علهيا ،وعىل خواصها ،وجامليهتا .وقد جتلت روعة الفن الساليم أأكرث يف
التصماميت الزخرفية اليت جاءت فريدة يف ابهبا منافسة بذكل أأعرق املنجزات احلضارية قاطبة .كام
أأنصب الفن الساليم من الوهةل ا ألوىل عىل الاهامتم مبختلف الصناعات والنشاطات ،واحلرف،
ومست ابداعاته ،وابتاكراته مجيع املشغولت مبا فهيا الفخار ،واخلزف الذلين يعدان من أأصول
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الفنون ،و الصناعات التطبيقية املنتجة اليت عربت بصدق عن روح ،و نفس ية ،وواقع اجملمتع ،والعرص
اذلي شلكت فيه ،بداية من احلضارات اليت واكبت ظهور الساللت البرشية القدمية يف مضامر
املدنية ،وسايرهتا عىل ضفاف وادي النيل ،و دجةل ،و الفرات .وانطالقا مما س بق ميكننا التساؤل
هل اس تطاع الصناع ،والفخاريون ،واخلزافون ،و الفنانون امحلاديون يف مدينهتم القلعة اليت بلغت
شأأوا بعيدا يف التقدم و الازدهار ،حىت أأصبحت مقصدا ترضب اليه أأكباد البل حس امب ذكر
البكري ،3مبا يفهم بأأهنا اكنت مقصد التجار وهبا حتل الرحال من احلجاز والعراق ومرص والشام وساير
بالد املغرب يف ظل الاس تقرار ،و ا ألمن ،و الرخاء ،ووجود روافد حضارية اقلميية ،ودولية كفيةل
بأأن يس تفاد مهنا أأولئك اجلهابذة من أأجل اجناز أأعامل فنية رائدة يف جمال الفخار لها صورة مبتكرة،
وخادلة؟ أأم أأهنا اكنت عكس ذكل متاما س تكتفي فقط بتنفيذ أأعامل ممجوجة ل حس فهيا خالية من
املسحة امجلالية عىل شألكة ما اكن موجودا ،وراجئا عند العوام من بين معومهتم الزيريني؟ أأم أأهنا
اكنت مس متدة ،ومقتبسة عن روائع التصماميت ،والطرز الفنية الفاطمية لتكل الفرتة التارخيية املتأأثرة
يه ا ألخرىبالفخارايت الرومانية املصنعة ابلقوالب ،أأو ان ا ألمر خالف ذكل؟ وسنسعى بكد أملني
اماطة اللثام عن الغموض اذلي اكتنف هذا النوع من املوضوعات اليت مل تنل حظها،وتأأخذ قسطها
من ادلراسات ا ألثرية ،وس نحاول اثراءه عىل النحو التايل:
 _1الفخار واخلزف املعامري امحلادي:
يشري جورج ماريس ابعتباره املعاون ا ألول ،و أأحد املقربني من الباحث ا ألثري الفرنيس الشهري
ابجلرنال دوبيليه ،و مرافقه يف احلفرايت اليت قام هبا يف مركز صهناجة الس يايس مطلع القرن العرشين
امليالدي اىل أأن املهندسني املعامريني امحلاديني امللكفني ابلرشاف ،و السهر عىل أأعامل البناء ،و
التشييد ،اس تخدموا دون ريب الطني املشوي احمليل يف خمتلف العامئر اليت مت انشاؤها يف مدينة
القلعة ،و هذا بر أأيه راجع لقطع الفس يفساء اخلزفية ،و املقرنصات امحلادية املشلكة من الفخار اليت
عرث علهيا الباحث الفرنيس لوس يانغولفان يف أأنقاض قرص السالم ،و اليت اس تفاد مهنا الفنانون
النورمان فامي بعد ،ووظفوها كعنارص معامرية زخرفية يف منشأت ،و قصور مدينة بلرم جبزيرة
صقلية .4كام مت اكتشاف القرميد القلعي اذلي بلغت مقاساته 380ممل من حيث الطول ،و
قطره178ممل ،أأما قطر قاعدته فيقدر ب 110ممل ،ومسكه 14ممل ،و الجر اذلي تراوحت مقاساته
بني احلجم الكبري اذلي بلغ بني (270ممل107 ،ممل40 ،ممل) ،و احلجم املتوسط (220ممل105 ،ممل،
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45ممل) ،أأما احلجم الصغري منه مفقاساته عىل النحو التايل205( :ممل105 ،ممل24 ،ممل) ،و هذه
اللقى ا ألثرية املتعددة ا ألشاكل ،و ا أللوان املنترشة بشلك كبري واحض يف احلقل ا ألثري ،5يه نفسها
اليت اكنت تغطي سقوف ،و جدران مجمعات القصور امللكية كقرص السالم ،و قرص الكوكب ،و
قرص البحر ،و أأرضيهتا .ويه أأدةل مادية ل ميكن نكراهنا رمغ بساطهتا ال أأن فهيا ملسة فنية تؤكد لنا
ذوق ا ألمري النارص اذلي اكن يمتتع حبس جاميل ،وفين راق قل نظريه أنذاك بني نظرائه من أأمراء
عرصه ،فهل يرجع الفضل يف اصدار ا ألوامر ،والوقوف عىل تنفيذها يف أأرض الواقع خشصيا لس امي
تكل املتعلقة مهنا ببناء العديد من املنشأت املعامرية مبا حتمهل من أأساليب ،وطرز زخرفية سواء اكن
ذكل يف القلعة ،أأو يف جباية بعدما رحل الهيا و أأقام فهيا بقية أأايمه .وقد مت العثور عىل تكل اللقى،
والتحف الفخارية النادرة أأثناء محالت التنقيب اليت أأجراها الباحثان الفرنس يان سالفي اذلكر ،أأو يف
موامس احلفر اليت قام هبا من جاء بعدهام من الباحثني ا ألجانب ،أأو من أأبناء الوطن مثل رش يد
بورويبة اذلي معل س نوات بعد الاس تقالل يف احلقل ا ألثري داخل العامصة امحلادية عيهنا .ومن
الامنذج ادلاةل عىل روعة الفخار املعامري القلعي قطعتان مجيلتان مت اس تعملهام للزتيني سواء يف اجلدران
و السقف ،6فا ألوىل اختذت شالك مييل اىل املثلث و لعلها اكنت توضع يف الزوااي ،و الثانية عبارة
عن زهرة مقسمة اىل عرش بتالت مفتوحة يتوسطها شلك دائري تقع مجيعها عىل قاعدة مس تديرة
مطلية اب ألمحر ،زايدة عىل قطعتني أأخرتني نفذت عىل ا ألوىل مهنام تصماميت الرقش العريب بواسطة
الطابع مثل ما يالحظ واكنت عىل أأغلب الظن تزين أأحد جدران عامئر القلعة ،أأما القطعة املتبقية
فهيي فس يفساء خزفية تس تعمل يف العادة بالطات أأرضية لزتيني القاعات ينظر :الصورة
رمق) 4 ،3،2،1(:
 _2ا ألواين الفخارية ،واخلزفية املزنلية:
تعددت ا ألواين الفخارية ،وا ألدوات اخلزفية ذات الربيق املعدين ،وتنوعت حبسب الوظيفة اليت
اكنت تؤدهيا يف الاس تعامل اليويم ،ول شك أأنه اكن مهنا نوع خاص ابلعامة من الناس قليل الشأأن
واسع الاس تخدام ،ونوع اثين جيد رفيع الصنع اقترص عىل اخلاصة حفسب عرف طريقه اىل ش به
اجلزيرة اليبريية ،ومدن ايطالية .ومن تكل ا ألدوات جند أأواين الطعام ،7ممتثةل يف الصحون ،و
ا ألطباق ،و ا ألقداح ،و القدور ،و أأواين الرشب اك ألابريق ،و القلل ،و اجلرار ،و ا ألزاير ،و حىت
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تكل اليت خصصت لالانرة اكملسارج ،8و املصابيح ،و القناديل ،عىل اختالف أأشاكلها ،و أأجحاهما.
واليت س نذكر البعض مهنا للتوضيح عىل النحو التايل:
أأ _ أأواين الطعام:
يه تكل ا ألدوات الواسعة الس تعامل يف املنازل ،واليت ل يس تغىن عهنا يف مجيع املطاخب بشلك
يويم ،ومهنا:
 _1الصحون:
من املعلوم أأن الصحون اليت اس تخدمت يف القلعة جاءت عىل أأشاكل ،و أأجحام عديدة ،ويه
مصممة من اخلزف ،أأما ما هو مصنوع من الفخار فقليل ،ومتتاز الصحون اليت شلكها اخلزافون
امحلاديونفي فرتة النارص ببدهنا السميك ،ومظهرها الهاليل .ولعل أأبسط الصحون صناعة ،وزخرفة
عىل وجه الطالق يه اليت صنعت هناكل يف تكل املرحةل .ويتبني جبالء من خالل ما مت العثور
عليه يف حفرايت القلعة وفقا ملا أأشار اليه الباحث محمد الطيب عقاب ،9يف دراس ته حول أأواين
الفخار الساليم أأهنأاكنت كذكل فعال بس يطة وساذجة رمغ بعض املالمح امجلالية اليت تكتنفها يف
مظهرها اخلاريج .ومل ختلو الامنذج املدروسة من تكل املالحظات حيث نالحظ أأن مقاسات
الشقف ا ألول تراوحت بني1.2مس و 0.6مس يف السمك وقد شلك الفخاري زخرفة حيوانية عبارة
عن غزاةل يف حاةل جري وقوامئها ا ألمامية و اخللفية يف حاةل حركة ويه بنية داكنة اللون عىل أأرضية
فاحتة .ينظر الصورة :رمق .)05(:أأما الشقف الثاين فقدر طوهل 8مس ،وعرضه 5.5مس ،ومسك 1.9مس
يش به رمسه ما جاء يف القطعة السابقة ال أأننا نالحظ حيوان الظيب وهو يف حاةل ركض ينظر:
الصورة رمق .)06( :أأما القطعة الثالثة فتبلغ مقاساهتا 15.5مس طول و 18.5مس عرضا أأما السمك
1مس ويه حتتوي عىل كتابة نفذت تناظراي عىل حواف الانء من ادلاخل ابخلط الكويف ينظر
الصورة رمق .)07( :والقطعة ا ألخرية من زمرة الصحون بلغت قياساهتا  6.8مس طول و 6.2مس
عرضا و 1.5مس مساك و يالحظ علهيا صورة نصفية لشخص ملتح يظهر س بابته و يضع عىل ر أأسه
عاممة مربجة مس متدة من طرز ا ألزايء الفاطمية ذلكل العرص ينظر الصورة رمق.)08( :
 _2ا ألطباق:
لكمة داةل عىل الصحن الواسع احمليط ،بقاع مسطح ،وبدن قصري ،وشفة مسطحة يه ا ألخرى،
ومن مناذج ا ألطباق امحلادية تكل اليت عرث علهيا يف احلفرايت ويه ذات حواف مقوسة ،وتش به اىل
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حد بعيد تكل اليت اكتشفت يف خرائب الفسطاط ،ويتضح من توصيفها أأهنا مس متدة من الطرز
الفاطمية املرصية .جتدر الشارة اىل أأن ا ألطباق املدروسة هنا ليست اكمةل أأي اهنا عبارة عن شقف
بلغت مقاسات القطعة ا ألوىل 19.5مس طول و 10.4مس ارتفاعا ،و 17.3مس عرضا و 1.10مس
مساك رمست زخارفها يف وسط الطبق عىل هيئة أأسد حتفه كتابة كوفية ينظر الصورة رمق .)09( :و
تمكن أأمهية الطبق الثاين يف كونه يش به المنوذج ا ألول يف الشلك تراوحت مقاساته بني 15مس طول
و 13.5مس و  1.25مس مساك ،و تعكس الزخارف املرسومة تعانق حيوان ذو أأذنني طويلتني ،و
طائر ذو منقار معقوف يالمس خيشوم صاحبه ينظر الصورة رمق.)10( :
 _3القدور:
مفردها قدر ،و مجعها قدور ،و يه أأوعية ذات قاعدة مسطحة ،ومس توية مع ا ألرض ،و غالبا
ماتكون القدور مزودة مبقبضني ،و يبدو من خالل املقارنة السطحية لقدور الغرب الساليم ،أأهنا
تتشابه مع بعضها لس امي املصممة يف مدن سوسة بتونس ،و جباية ،وقلعة بين حامد اليت شلكت
عىل هيئة بيضوية ،أأو مس تديرة تعلوها أأربع مقابض متقابةل ،حبيث يكون لك مقبض ابجتاه ا ألخر
عادة ما تصل بني الرقبة و بدن القدر .10ومن اللقى اليت عرث علهيا رش يد بورويبة شقفني من كرس
الفخار ميثالن اجلزء العلويللقدر ذي رقبة أأسطوانية طويةل و ضيقة قدر ارتفاعها ب35ممل ،و حميطها
من اخلارج156ممل ،و اجلزء السفيل قليل الحنناء يبلغ قطره190ممل.
ب_ أأواين الرشب:
اهمت امحلاديون كغريمه بتصممي أأواين الرشب تبعا لذلوق السائد يف البالد ،حيث س نقترص عىل
مثالني مهنا فقط ألن اجملال هنا ليسمحبذكل ،و هام:
 _1ا ألابريق:
وردتلفظة ا ألابريق يف القواميس ،و املعامج العربيةابريق بصيغة املفرد ،و أأابريق يف صيغة امجلع ،و
تشرتك ا ألابريق يف العامل الساليم بأأهنا تأأيت مس تديرة الشلك ،و منتفخة البدن ،و ل خترج ا ألابريق
عن كوهنا أأواين صغرية احلجم ،منتفخة البدن ،لها رقبة ضيقة ،و عروة واحدة  ،و قد يتخللها
مرشب .11أأما ا ألابريق القلعية خفالية متاما من القواعد ،ويه ابلتايل خمتلفة عن مثيالهتا فيالعامل .و
من ا ألمثةل اليت بني أأيدينا رقبة ابريق بلغ ارتفاع فوهته العريضة اليت يتخللها مضور حنو ادلاخل من
اجلانبني مث ترتاجع قليال مث تزداد اتساعا بنحو  10مس ،و مسك  0.60مس ينظر الصورة رمق،)11( :
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وقد متثلت القطعة الثانية يف شقف من بدن ابريق مكسور زين بدنه من اخلارج بواسطة ثعبان
تتخلهل بعض النقاط الغائرة عىل بدنه وهو مصمم بطريقة ابرزة و اكنه يح و يف حاةل حركة ينظر
الصورة رمق.)12( :
 _2القلل:
جاءت يف املفرد بصيغة قةل ،و يف امجلع قلل ،و تمكن وظيفة القلل يف تربيد املاء ،و جعهل هنيئا
صائغا للشاربني ،فقد أأثبت العمل حقيقة هذه الوظيفة اليت خصت القلل دون غريها من أأواين الرشب
ملا لها من بعد غييب ارتبط بذكل الرساج اذلي جبل النسان ،و الطني من معينه ذاته ،زايدة عىل
أأن القلل حتافظ عىل اخلواص المكيائية املكونة للامء اذلي جعل هللا منه لك يشء يح .و من القلل
اليت برع امحلاديون يف تصمميها ،أأهنا متتاز بصغر احلجم ،و خثانة الرقبة ،تفصل بيهنام مصفاة مهنا ذوات
العروة املس تديرة بصفة لكية ،تثبت فوق كتفها ،وبدهنا يكون أأسفل الرقبة اليت يعلوها نتؤ مقبب،
و اجلزء املوايل لبدن الرقبة يأأتميخرم اىل خطني ،كام عرث رش يد بورويبة يف حفرية القلعة عىل اجلزء
العلوي لقةل مضعفةمبصفتني ،و يه حمدبة الرقبة .وتتجسد البقااي ادلاةل عىل القةل امحلادية يف صورة
رقبة تتخللها من ادلاخل س بع خترميات قدت عىل شلك مثلثات تلتقي برؤوسها عند نقطة مركزية
مفتوحة يف الوسط بلغ ارتفاعها  3.7مس و مسك  0.8مس ،و قطر 3مس ينظر الصورة رمق.)13( :
ت_ وسائل الانرة:
حفلت مدينة القلعة بصناعة املصابيح ،و انتاج املسارج ذات املسحبةالطويةل  ،و اليت اكنت تدمع
مبقابض و رقبة ،و تنهتيي بفوهة حتيطها مسامت ،و ثقوب وضعت للهتوية يقدر عددها بست فتحات،
قد تكون دائرية الشلك ،أأو عىل هيئة حمارة ،أأو صدفة .و اجلدير قوهل أأن املسارج امحلادية املكتشفة
يف احلفرايت اكنت يف معضمها مس تديرة الشلك ،تتخللها رسوم ،و حزوز ،و منحواتت ،وعادة
ما يصمم الفخاري ،أأو اخلزاف مسحبتني لتثبيت الفتائل ،كام اكن بدهنا يطىل بطبقة من امليناء ذي
اللون ا ألخرض.12و هناك مالحظة هممة مفادها أأن السمة الغالبة عىل املصابيح ،و املسارج امحلادية
أأهنا اكنت تتخذ الشلك املربع،
اضافة اىل الشلك املس تدير السابق ،ويه فريدة يف ابهبا تغاير متاما تكل املوجود يف املرشق
الساليم .وحبوزتنا صورة مصباح مطيل ابلأاكس يد الزجاجية الرباقة بلغ ارتفاعه  8.3مس وفوهته
 7.2مس ،قطر احلافة  5مس والقاعدة  6مس ينظر الصورة رمق.)14( :
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_ اثنيا :جاملية خفار قلعة بين حامد:
عرف الفنان امحلادي بعبقريته الفذة ،و حذقه كيف يطبع أأعامهل ،و منتجاته الطينية اكئنة ما اكنت
وظيفهتا ،وتصمميها مبسحة جاملية ،و صبغة فنية خاصة ،معربا عن وجدانه ،وماجاش يف خدله
املبدع ،ولقد جتلت تكل النظرة امجلالية يف العنارص الزخرفية اليت اس تخدهما حبنكة ،و همارة ،ومن
ذكل اس تخدامه للخط الكويف البس يط ،و املورق ،يف ا ألواين الفخارية ،و اخلزفية بشلك لفت،
خاصة أأنه نفذ زخارفه اخلطية عىل ا ألواين اخلاصة بطبقة راقية من املس تخدمني عكس العوام اليت
اكنت أأوانهيم بس يطة ،وساذجة خالية من الفخامة الزخرفية ،وقد جلأأ اىل هذه الطريقة الزخرفية
لش باع هنمه الفين  ،شأأنه يف ذكل شأأن أأرضابه من الفنانني ،و املصورين الزيريني ،و الفاطميني
املعارصين هل ،و كأنه اقتبس من املعني ذاته اذلي أأخذ عنه هؤلء مجيعا ،و هو الفن الساليم
اخلالق .و يف املقام الثاين اس تخدم ا ألشاكل الهندس ية ممتثةل يف اخلطوط املس تقمية ،املتشابكة ،و
املتقاطعة ،و احللزونية ،و ادلوائر ،و النقاط اليت تعترب من العنارص ا ألساس ية يف معلية التصوير،
و البداع ،عالوة عىل اس تخدام املثلثات،
و املربعات ،و املضلعات ،و اكنت هذه ا ألشاكل الهندس ية موزعة عىل أأبدان ا ألواين الفخارية ،و
اخلزفية ،من ادلاخل ،و اخلارج عىل حد سواء.
كام تنوعت املواضيع الزخرفية ،وتراوحت مضاميهنا بني اس تخدام النبااتت ،وتوظيف الاكئنات احلية
من خيل ،ومحري ،و أأسود ،و غزلن ،عىل املساحات ،و الفراغات ،و السطوح ،زايدة اىل وجود
صورة النسان مثل تكل اليت رمست عىل بعض شقف الفخار ،و اخلزف ،و جاءت متقاربة مع
الطرز ،13و ا ألساليب الفنية الفاطمية ،وهذا غيض من فيض ذكل الفن الزخار.
خامتة:
بناء عىل ما تقدم من معطيات اترخيية ،و أأثرية يتضح أأن الفخارين ،و اخلزافني يف مدينة قلعة بين
حامد ،خالل عرص النارص بن علناس انكبوا دون لكل عىل تصممي العديد من روائع التحف الطينية،
سواء شلكت من الفخار ،أأو من اخلزف ذي الربيق املعدين ،و قد لمس شغلهم خمتلف ا ألواين،
و ا ألدوات املزنلية ذات الاس تعامل اليويم اليت لزالت بقاايها قابعة يف صالت العرض ابملتاحف
الوطنية ،ويه شاهدة عىل أأصاةل ،و براعة مصمميهيا ،و صانيعها اذلين مل يكن هلم نظري ال يف
كربايت احلوارض املعارصة لدلوةل امحلادية يف عرص النارص بن علناس.
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أ .عامرة محمد جامعة س يدي بلعباس.
امللخص
يُعاجل هذا املقال التارخيي قضية ادلور اذلي أداه أعالم املهاجرين الندلس يني اىل املغرب الوسط
خالل القرن السابع الهجري 13م ،وبصورة أخص جباية وتلمسان اللتان احتضنتا – يومئذ – كرايس
املكل بني بين حفص وبين عبد الواد.
لقد دفعت أحوال الاندلس املتدهورة وضعف املناحف عهنا ،وسقوط كربايت عوامصها بيد النصارى،
الندلس يني اىل الاختيار بني البقاء والقتل والتنصري ،أو بداية حياة جديدة يف وطن أخر ،غري بعيد
بنفس املقومات الطبيعية ،ويف ظل الس ياسة املرحبة للبالطني ،احلفيص والعبد وادي يف جباية
وتلمسان.
فلام أمن املهاجرون واس تقرت أحواهلم ،انطلقت خنبهتم تؤدي دورا همام يف تعزيز بناء احلضارة ،ونرش
العمل املتنوع يف أرجاء املغرب الاوسط خصوصا جباية وتلمسان .من خالل تنش يط احلركة العلمية ،
ووضع بصمهتم يف عمل احلديث و الكتابة واخلط القراءات والطب والتعلمي ،وهو ما حفظته ترامج كبار
أعالهمم اكبن س يد الناس وابن الرساج وأيب بكر بن خطاب الغافقي وابن الابر وابن معرية وغريمه...
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أ .عامرة محمد

مقدمة:
لقد ظهر تأثري الندلس يني يف احلياة العلمية ابملغرب الوسط خالل القرن السابع للهجرة  13م
بشلك واحض املعامل؛ من خالل الرتامج الوفرية للعلامء الوافدين اذلين حتدثت عهنم ابإسهاب وعن أاثرمه
اليت خلفوها من بعدمه يف خمتلف اجلوانب العلمية أصو ال وفروعاا .أولئك اذلين ُأجربوا عىل ترك ُمدهنم
اليت سقطت بيد النصارى تباع اا عقب هزمية العقاب يف س نة  609هـ ،فاختاروا ابملقابل الهجرة اإىل
املغرب الوسط بصفة هنائية أو مؤقتة اإىل حني الانتقال اإىل تونس – عامصة احلفصيني – أو اإىل مرص
أو احلجاز أو الشام أو غريها من بالد هللا الواسعة .
ويُالحظ أن أغلب الوافدين الندلس يني – ومه من النخبة املمتازة – قد اختاروا اإما جباية وإاما تلمسان
لالس تقرار ادلامئ أو املؤقت؛ نظر اا لكوهنام حتتضنان كرايس املكل ابملغرب الوسط خالل هذه الفرتة
الزمنية .فغدت لك من جباية وتلمسان أحد أمه احلوارض اليت شهدت توافد الندلس يني عىل اختالف
توهجاهتم ووظائفهم وأهدافهم ،نظر اا ملا متتعتا به من اجلانب الطبيعي واحلضاري مما وفر الفرصة  -أكرث
من غريهام  -لحصاب الكفاءات لتفجري طاقاهتم وإابراز مواههبم.
وليس الهدف تقدمي اإحصاء عددي أو تصنيف دقيق للعلامء الندلس يني ،كون أغلهبم موسوعيو الثقافة
عىل تنوع اختصاصاهتم  .ولكــن هدف املقال الول يمتثل يف حماوةل تلمس أثر النخبة الندلس ية ودورها
العلمي .وطبع اا فاإن هذه احملاوةل حبمك تواضعها ،ل هتدف اإىل وضع نقطة الهناية عىل املوضوع بقدر ما
س تفتح صفحة من صفحات اترخي الهجرة الندلس ية يف العرص الوس يط ،و الباحثون و املؤرخون
يدركون جيد اا أن لك نتيجة حبث علمي ما يه اإل انطالقة حنو حبث أخر .
والسؤال املطروح :ما يه أبرز اجملالت العلمية اليت ظهرت فهيا بصمة الندلس يني املهاجرين؟ ومايه
أبرز الإضافات اليت محلوها معهم وأدخلوها علهيا؟.
اإن املصادر التارخيية اليت مضت ترامج أعالم الندلس اس تطاعت أن حتفظ لنا كثريا من الخبار عن
اجملالت العلمية اليت وضع الوافدون فهيا بصمهتم الواحضة عىل أرض املغرب الوسط أثناء فرتة ادلراسة،
ومن أبرزها:
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 - 1عمل احلديث :1
لقد اجتهت مهة الناس يف الندلس منذ زمن مبكر اإىل دراسة احلديث وهو من العلوم الوىل اليت أقبلوا
علهيا ،وبرزوا فهيا وادلليل عىل ذكل العدد الهائل لل ُمحدثني اذلين ذكرهتم كتب الرتامج  .2وملا حصلت
الهجرة الندلس ية اإىل املغرب الوسط – خصوصا جباية وتلمسان  ،-نقل العلامء الندلس يون معارفهم
يف احلديث النبوي معهم ليبثوها للطالب يف حلقات التدريس ،خاصة وقد عُرف عن هذه النخبة
العناية ابلرواية عن الاكبر من الش يوخ من خالل حتري السانيد العالية والصحيحة .مع ما عُرف عن
تضلع أعالم اجلالية الندلس ية يف خترجي الحاديث النبوية من أهمات الكتب ،وطريقهتم ادلقيقة والسهةل
يف بسط املعلومات عىل غرار" ابن س يد الناس "اذلي اكن يعقد احللقات يف بيته ويف اجلامع العظم
ببجاية ُمعظم أوقاته ،واكنت طريقته يف الشـــرح والتلقني تُهبر طالبه ،حىت أن ال ِغ ر ِرب ِيين وصف خشصه
ري من الإجعاب البالـغ3.
وطريقته بكث ر
بل اإن ال ِغ ر ِرب ِيين ذكر أن" ابن س يد الناس "اكن حيفظ عرشة ألف حديث بأسانيدها ويُذاكر بأضعافها،
وأن من كرامات هذا العامل أنه رأى النيب صىل هللا عليه وسمل يف املنام مفسح عىل صدره بيده
ينس شيئا منذ مسعه .4فمل يكن بغريب اإذن ! أن يزتامح طلبة العمل عىل تكل
الرشيفة ،فأخرب أنه مل ر
احللقات العلمية املهمة يف اجلوامع وأماكن ادلرس.
وممن اكن هلم الثر أيض اا يف تطوير هذا العمل الرشيف من النخبة الندلس ية العاملان الكبريان:
الرساج الندليس "اذلي انهتى اإليه العمل ابلرواية والسانيد وخترجي الحاديث ،حىت اكن أخر
" ابن ر ر
الرواة ابلسامع عن أكرث الاكبر من ش يوخه ،وعُرف عنه الزهد والصالح كام اشتــغل بقية حياته يف
املغرب الوسط ابلتدريس.5و"أبو العباس أمحد ابن الغَ رماز الانصاري ال َبلَن ر ِيس اذلي اش تغل أخر معره
ابلرواية والتصحيح ،وهل نظم بديع يف الزهد.6
ب  -الكتابة و اخلط:
لقد توسع تأثري الندلس يني عىل احلياة العلمية ابملغرب الوسط ليشمل فن الكتابة وأساليهبا اإىل جانب
رمس اخلط؛ فأما من حيث طرق وأساليب الكتابة فقد أصبح المنوذج الندليس مثال ُحيتذى به يف
اختيار اللفاظ واعامتد السجع والخذ ابحملس نات البديعية ،فصارت كتاابت الدابء الندلس يني أمنوذجا
ملعارصهيم من علامء املغرب الوسط وغريه ،وأفادتنا املصادر التارخيية بوفر رة يف املعلومات عن الكثري من
الشخصيات الندلس ية اليت أثرت الساحة الدبية خالل فرتة ادلراسة وأشهرمه أربعة:
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" أبو بكر حمـمد بن عبد هللا بن خطاب الغَا ِف ِقي "اذلي اختار اخلروج من بدله" َم رر ِس َية "ابلندلس
وى بصفة هنائية.7
والهجرة صوب املغرب الوسط مس توطنا تلمسان ،اليت اختذها مسكن اا ومأ ا
اكن أبو بكر هذا فقهي اا شاعر اا انثر اا ،يتوحض ذكل من خالل الوصاف اليت حاله هبا ُمرتمجوه .8بل صار
قُدوة لغريه يف طريقة كتابة ديباجة الرسائل ،ونسج السلوب اخلطايب خاصة وأنه مجع صفات اندرة تمن
عن قوة أدبية وعلمية من مثل:القوة البالغية واملقدرة العالية عىل الرتس يل والإجادة النوعية يف الكتابة
سن شع رر.
مع ُح ُ
تلمك الصفات النادرة والكفاءة الكبرية دفعت أول حاكم دوةل بين عبد الواد ،وهو" ي َ رغ ُم َر َاسن "لس تكتابه
وجعهل صاحب القمل الاعىل يف البالط ،وصدر عن الديب الندليس من الرسائل يف خطاب
"ي َ رغ ُم َر َاسن "خللفاء املوحدين مبراكش وتونس – أي بنو حفص  -يف عهود بيعاهتم ما تُنوقل و ُحفظ.9
وأما أبو اخلطاب معر بن احلسن بن عيل بن ِد رحية َ ر
الَكيب الندليس النحوي اللغوي املتعدد الفنون؛
فقد هاجر بدله ُمتوهج اا حنو املغرب الوسط ودخل تلمسان واس توطن جباية ُمعلاما هبا اإىل حني10؛ واكن
مكوثه ُمه ًّما ملا حصلت به الفائدة من علمه الواسع وتبحره يف الدب واللغة ،من خالل هجوده يف
التدريس اذلي اكن ينهتىي غالب اا بتحلية الطالب ل إالجازات العلمية يف خمتلف الفنون لس امي الدبية مهنا،
هذا اإىل جانب املؤلفات اليت أثرى هبا الساحة العملية والدبية كرسائهل الدبية املتبادةل مع القران عىل
سبيل املثال .ويؤكد ما تقدم شهادة ال ِغ ر ِرب ِيين اذلي اكن حريصا عىل الرتمجة للعالم اذلين حلّوا أو ارحتلوا
من واىل املغرب الوسط وخباصة جباية11 .
إ
واكن أبو خطاب الندليس اإذا كتب امسه يف الإجازات العلمية أو غريها من رسائهل و ُماكتباته ،يكتب
َد رحية و ِد رحية معا تش هبا جب رَربيل و جِ رربيل ،ويذكر ما يزيد عن ثالث عرشة لغة املذكورة يف امس جربيل،12
وخلرف ابن دحية من بعده ُكتبا كثرية من بعده .13
طرف أمحد بن ُ َمع ررية اخملزويم ،وقرينه أبو عبد هللا محمد
يضاف اإىل الشخصيتني السابقتني" :أبو الـ ُم ّ
ابن ال رابر".فأما" ابن معرية "فقد اس تفادت مجوع ادلارسني والقران يف املغرب الوسط من علمه ،نظر اا
ملا متترع به من القوة والرباعة الدبية لس امي يف اجلانب الديب ،خاصة وقد ُوصف قبل جهرته حنو املغرب
الوسط بأنه عظمي الندلس يف الكتابة ويف فنون من العلوم . 14.ملا حل ابن معرية ابملغرب الوسط
تصدر التعلمي وتدريس خمتلف العلوم ،وبصفة خاصة اجلانب الديب واللغوي اذلي برع فيه مما أفاد يف
دفع احلركة العلمية ابملغرب الوسط يومئذ.
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و يشهد لالكمنا املُتقدم هذا ما وصفه به أقران هذا الرجل ومن ترمج هلم من بعدمه ممن عُين بذكل وقد
خلرف ابن معرية مؤلفات نفيسة .15
وقرين ابن معرية هو زميل همنته يف الكتابة والوظائف السلطانية أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أيب
بكر ابن ال رابر ال ُقضاعي ال َبلَن ر ِيس ،اذلي مل يُغادر موطنه الندلس اإل وقد اش هتر بقوته العلمية وبراعته
الدبية ،واكن من نعمة هللا تعاىل و ُحسن تدبريه أن هذا الديب الندليس اختار دخول املغرب الوسط
والزنول ببجاية حتديد اا عقب جهرته اإثر سقوط بدله بَلَن ر ِس َية بيد النصارى .ويف جباية تفجرت طاقات
الرجل وبرزت موهبته العلمية والدبية ،فأقبل الطلبة عىل جمالسه ودروسه فنالوا من وراء ذكل خري اا
كثري اا ،واس تفادوا من أسلوبه البديع يف الكتابة قبل أن حتول مشاغل الس ياسة بيهنم وبينه اإىل حني
.16تكل املشاغل الس ياس ية اليت حتولت اإىل مؤامرات ومشألك عويصة ،يه نفسها اليت عادت مرة
أخرى اببن ال رابر من تونس العامصة اإىل جباية يف أخر صفر من س نة  646هـ ،و فهيا قدم للدب
والتارخي والس ياسة كتابه املهم اإعتاب الكتاب .وإان اكن الغرض الول منه اس تعطاف ويل العهد ليشفع
هل عند الامري للعفو عنه ، 17اإل أنه مثل يف نفس الوقت موسوعة أدبية واترخيية قمية ودقيقة لثةل من
كبار الكتاب يف الرشق والغرب الإساليم ،اذلين صدرت عهنم زلت غفرها هلم ملوكهم وأمراؤمه .و
اش متل الكتاب عىل مخس وس بعني من الرتامج القصرية والطويةل ،وظهر فيه مهنج ابن ال رابر بوضوح يف
التأرخي عىل طريقة الرتامج ،ويه الطريقة الغالبة عليه يف أكرث مؤلفاته واليت صارت من المثةل املُتبعة يف
هذا النوع من الكتابة18.
شد ابن ال رابر الرحال مرة أخرى اإىل تونس العامصة معفو اا عنه؛ لكن مشألك الس ياسة عادت مرة
أخرى هبذا الديب الندليس الفذ اإىل جباية يف س نة  650هـ ،لميكث هبا ما يقرب من س بع س نني
كرسها للتعلمي والتدريس وإافادة الطالب وكذا املشاركة بفاعلية ونشاط كبري يف تنش يط احلركة العلمية
والدبية ابملغرب الوسط يف هذه الفرتة فالتف حوهل مجع غفري من طلبة العمل يأخذون عنه خمتلف
العلوم ،مساهام من هجة أخرى يف اإثراء الساحة الدبية مبؤلفات ل تزال تُعمتد يف البحوث التارخيية
والدبية والعلمية ،نظرا لقوة أسلوهبا وغزارة مادهتا ابلإضافة اإىل دقهتا ووضوهحا. 19وعىل ضوء ذكل
الانتاج املهم نس تطيع أن نصف رحةل ابن ال رابر اإىل جباية بأهنا اكنت من أخصب فرتات حياته العلمية،
وهذه الإقامة يه اليت أاتحت للغربيين أن يُرتمج هل مضن من حل ببجاية من الاعالم ُور رب حمنة يف
طياهتا منحة ،واكن من فضل هللا تعاىل عىل املغرب الوسط وعىل الباحثني يف لك العصور أن" ابن
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ال رابر "ترك نسخ اا من كتبه املتقدمة اذلكر يف جباية ،فنجت من ادلمار والضياع غداة مقتهل وإاحراق
جثته وكتبه 20.
وأما يف جانب اخلط اذلي عده ابن خدلون صناعة رشيفة ،ومظهرا من مظاهر العمران واحلضارة ،فقد
شهد هو الخر عىل التأثري البارز للبصمة الندلس ية فيه ،وذكل ابلرمس البديع للخط الندليس؛ فغدا
بذكل مثا ال ُحيتذى به حبيث أمهل الرمس املغريب القدمي اذلي عُرف خبط القريوان ،وقد اكن فامي مىض
هو الغالب عىل أهل بالد املغرب عامة. 21
وملا أقبل اخلط الندليس عكف عىل تعلمه الطلبة واعمتده النساخون ،نظرا لوضوحه وسهوةل الكتابة
به .وعرف اخلط املغريب طريقه لالنداثر عىل أرض املغرب معوما بأقطاره الثالثة وهو ما عرب عنه ابن
خدلون بقوهل  ":فغلب خطهم " أي اخلط الندليس عىل اخلط الإفريقي وعف عليه ،ونيس خط
القريوان واملهدية بنس يان عوائدهام وصنائعهام وصارت خطوط أهل اإفريقية لكها عىل الرمس الندليس
بتونس وما اإلهيا لتوفر أهل الندلس هبا عند اجلالية من رشق الندلس22 .
ج – القراءات :23
ملا هاجر الندلس يون اإىل املغرب الوسط خالل القرن السابع الهجري ،نقلوا معهم كفاءهتم ومتزيمه يف
القراءات نظر اا لكون الندلس اكنت موطن اا لكبار علامء هذا العمل. 24ومن أبرز الشخصيات العلمية اليت
برزت يف هذا اجملال عىل أرض املغرب الوسط أربعة من النخبة الندلس ية:
*أبو عامثن بن سعيد بن زاهر وهو من أهل بَلَن ر ِس ية ،اكن ش يخ اا مشهور اا و قارئ اا حاذق اا ،عارف اا اإمام اا
ابلرواية والقراءات وحظ من العربية .واس توطن املغرب الوسط ،وتوىل القضاء ببجاية والتدريس
والإقراء جبامعها اجلُمو ُع الكثرية اإىل غاية وفاته ،واش هتر بكتابه القراءات25.
الصديف الشاطيب ذي الرواية الواسعة ومعرفة ابلقراءات ،وعده ال ِغ ر ِرب ِيين
*أبو العباس أمحد بن محمد ر
الضبط والتقن عنده . 26.اس توطن املغرب الوسط وأقبل عىل تعــليـم الناس القرأن الكرمي حـتــ
صار ذكل ُشغهل عىل ادلوام ،مع عفة عام يف أيدي الناس مع عبادة ونُسك . 27لقد اكن تفرغ هذا العامل
الندليس اجيابيا جدا ،اإذ تاكثر الطالب عليه ل س امي مع ُحسن خُلقه وتواضعه وطريقة تعلميه الهادفة
وادلقيقة ،واليت اكنت تنهتىي حبصول الطالب عىل الإجازة ل إالقراء رمغ تشدد" أيب العباس "وعدم
ُمساحمته يف يشء من أصول القراءة وخمتلف وجوهها ،وهو ما حرص ال ِغ ر ِرب ِيين عىل تسجيهل  ،28يُضاف
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اإىل ما سلف ما تركه من مؤلفات جليةل للمكتبة العلمية ابملغرب الوسط ،خاصة عىل مذهب الإمام
ورش اذلي اكن وظل منترشا يف بالد املغرب معوما ُمرتافقا مع املذهب املاليك.29
*أبو عبد هللا محمد بن صاحل ال ِكنَاين الشر اطيب وهو من علامء الندلس املتضلعني يف احلديث والرواية
املتسعة .غادر هذا الإمام الندليس بالده ومسقط رأسه شاطبة والتجأ اإىل املغرب الوسط ،واس تقر
به املُقام ببجاية ودرس و خطب جبامعها وانتفع به خلق كثري.كام ويل أبو عبد هللا القضاء ُقرابة الثالثني
عاما مل ينُب عنه أحد يف منصب اخلطابة طوال هذه املدة30.
َ
اكن الشاطيب عامل اا ابلقراءات متقن اا لها ُمجيد اا ،بل اكن أعىل الناس اإس ناد اا ابلشاطبية مع معرفة بعمل
العربية31.
أخرب ال ِغ ر ِرب ِيين أن أاب عبد هللا الشاطيب ،اكن ممن كرثت عليه القراءة والرواية ببجاية ،وهذا اإن دل
عىل يشء فاإمنا يدل عىل قوة وكفاءة الرجل العلمية وعىل رواج سوق العلوم معوم اا يف املغرب الوسط
يف هذه الفرتة ،واليت أنعشها توافد النخب العلمية الندلس ية 32.
*أبو زكراي حيي الل ّ رقنَيت الندليس وهو احلافظ احملدث اذلي اكن عارف اا ابلسانيد ،هاجر بدله ودخل
اإىل املغرب الوسط واس تقر ببجاية و هبا أقرأ وأمسع. 33
د  -الطب :34
لقد عرف أهل الندلس عمل الطب وأوجه العالج وأنواع ادلواء والدواء منذ الفتح الإساليم للجزيرة،
ومع مرور الوقت وجناح حركة الرتمجة وتشجيع ادلول املتعاقبة ،انتقل الطب دراسة وممارسة من
الندلس اإىل املغرب الوسط ل س امي يف القرن السابع للهجرة اذلي يُعد يف حقيقة المر امتداد اا طبيعي اا
للقرن السادس ،واذلي مثل ذروة اجملد والتطور الندليس لعلوم الطب والصيدةل. 35مث عرف الطب
طريقه حنو بالد املغرب الوسط عقب هتاوي حوارض املسلمني يف الندلس ،وجعز املوحدين ومن جاء
بعدمه عن رد عدوان املامكل النرصانية.
واكن من حظ املغرب الوسط أن يدخهل مضن أفواج املهاجرين الطباء والصيادةل ،واذلين حصبهتم اإليه
وُسعان ما انفتحت البواب لهؤلء املتضلعني ابلطب
خرباهتم الطويةل ومعارفهم الكثرية يف الطب ُ .
وفروعه ،فراحوا ينرشون أحباهثم وأراءمه الفريدة بني طلبة املغرب الوسط من أههل وممن وفد عليه .
وميكن أن نُربز أمه الإسهامات الندلس ية يف جانب الطب يف النقاط التالية:
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تدريس املفاهمي والنظرايت الطبية اكن يمت اإىل جانب تدريس خمتلف العلوم الخرى ،وذكل يف ظلموسوعية النخبة الندلس ية اليت مل يكن بغريب عىل أعالهما الاش هتار بأكرث من فن عىل كرثهتا الاكثرة
وتنوعها.
توجه العناية من الندلس يني يف تدريس الطب اإىل نُهباء طالب املغرب الوسط.الاعامتد عىل املامرسة وإاجراء التجارب الطبية التطبيقية ،مع ما يصحب ذكل من معرفة ابلدواءوالمراض وما يُالمئها من الدوية.
اإثراء جانب التأليف يف الدوية واحلشائش الطبية والمراض املنترشة.وقد حفظت لنا املصادر التارخيية ،ترامج الشخصيات الطبية الندلس ية اليت حلت وارحتلت حنو املغرب
الوسط وأسهمت بشلك ف رعال يف تطوير هذا اجلانب املهم يف ازدهار ادلول ومسو احلضارة فهيا ،ومن
هؤلء العالم الندلس يني:
*أبو احلسن عيل بن موىس بن شَ لوط ال َبلَن ر ِيس ،وهو ممن هاجر بدله واختار دخول املغرب الوسط
واس توطن منه تلمسان ُمحرتفا الطب36.
*أبــو العبـــاس أمحد بن خـالـد املـال َـ ِقـي وهـو مـن املشاركني يف الطب ،مع معرفة واطالع يف احلمكة
و الطبيعيات والإلهيات .دخل أبو العباس اإىل املغرب الوسط واس توطن جباية اإىل وفاتـــه؛ ويف جباية
ربيين من ُمجةل من أخذ عنه واس تفاد37.
اختذ من مزنهل دار للتدريس ،واكن ال ِغ ر ِ ِ
*أبو القامس محمد بن أمحد الموي الـ َم رريس املعروف اببن َأنردراس من أمه الطباء الندلس يني املهاجرين
اإىل املغرب الوسط ،اش هتر ابلرباعة يف تشخيص المراض ،والتبسط يف البحث فيه ،مع مشاركة قمية
يف العلوم الخرى اكلعربية وأصول ادلين. 38
لقد خلف هذا الطبيب الندليس رجزا نظم فيه بعض الدوية و اس تمكهل أثناء ُمقامه ببجاية ،ويه
اليت وفرت هل مجيع ظروف العمل والإبداع املُمتزي ،اإذ أن جبلها َأ ِمس يول الواقع شاملهيا اكنت تنبت يف
أكنافه ُمجةل من النبات املنتفع به يف صناعة الطب مثل :الربابريس والقنطوريون والراوند
والاسفيوس وغري ذكل من احلشائش39.
كام قام أبو القامس اإىل جانب ما تقدم بنظم الدوية املفردة من القانون ولكف تلميذه ال ِغ ر ِرب ِيين مبعاونته
يف ذكل40 .
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*أمحد بن محمد اجلذايم وهو من أهل قرطبة ،اس توطن سبتة وأقام ابإشبيلية قبل سقوطها يف يد
النصارى . 41
اش هتر أمحد مبهارته الفائقة يف الطب اإىل جانب معرفة واسعة ابحلديث مع ضبط وإاتقان ومشاركة يف
الدب ،ودخل اإىل املغرب الوسط ُمس توطن اا جبوار ادلوةل الزاينية فاس تفاد الناس من خربته وهمارته
العالية يف الطب من خالل ممارس ته اإايه وتدريسه للطالب42.
– 2التعلمي :43
لقد امتد تأثري الندلس يني ليشمل خمتلف منايح احلياة وجمالت العلوم يف املغرب الوسط .وحيث أن
التعلمي يُمثل جحر الزاوية يف دفع احلركة العلمية وتوسع رقعهتا وتعميقها ،وترقية اجملمتع حضاراي44؛ فقد
أوىل الندلس يون هذا امليدان عناية فائقة يف ظل دمع السلطة الس ياس ية احلامكة أنذاك .واتسم برانمج
التعلمي يف بالد املغرب الإساليم عىل وجه العموم – قبل أن حيط الندلس يون رحاهلم به  -بتقس مي
املواد املوهجة للطلبة والتالميذ اإىل قسمني:
القسم الول :ويه املواد الإجبارية اليت ل غىن للطالب عن تعلمها وإاتقاهنا ،ويه اليت لها عالقةمبارشة ابلقرأن الكرمي وذكل من انحية احلفظ وإاعرابه وإاتقان الهجاء وإاتقان معاين الايت الكرمية والقراءة
احلس نة واملنضبطة البعيدة عن التغين والتلحني ،والنسب أن تكون القراءة عىل حرف انفع .45ابلإضافة
اإىل الرمس والشلك الصحيح للنص القرأين46.
القسم الثاين :ويه املواد الاختيارية اليت ل يقوم املعمل ابإجبار الطالب عىل تعلمها ،مامل حيصلالتفاق ُمس بقا علهيا مع ويل الطالب ،ومن ذكل عىل سبيل املثال  :احلساب اذلي يُعد من العلوم
الصولية الرضورية رشع اا ،والشعر العفيف اخلايل مما هو ُمس هتجن ُمس تقبح ،ذكل أن الشعر ديوان
العرب و ُمعجم لغهتم الكبري .وأخبار العرب وأنساهبم وأايهمم ،وهو التارخي املمكل للدب ،ابلإضافة اىل
النحو والغريب والعربية واخلط احلسن.47واكنت الطريقة الـ ُمتربعة يف بالد املغرب للتعلمي قبل دخول
الندلس يني تقوم أساسا عىل الإلقاء احملض ،واس تظهار النصوص عن ظهر قلب والرتكزي عىل تعلمي
علوم القداىم كام تداولهتا الجيال48 .
ولعل من أبرز عُيوب هذه الطريقة اإناكر اجلدل والتفكري واملناقشة ،فالطلبة املتعلمون جممتعون سكوت
ل ينطقون.واس تطاع الندلس يون عقب جهرهتم أن يُغريوا طريقة التعلمي التقليدية ،وعوض اا عهنا تــم -
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يف ن َقةل نوعية – اإحالل الطريقة الندلس ية حمل نظريهتا املغربية التقليدية ،يف اإيصال املعلومة اإىل املتلقي
تقوم أساس اا عىل اإطالق اجملال للعقل يف التفكري والتعليل وحتليل الراء ودراس هتا ومناقش هتا49.
وقد عرف ابن خدلون الطريقتني مث عقد ُمقارنة بيهنام ،أبدى فهيا انتصاره لطريقة الندلس يني ُمربز اا
اإجيابياهتا .بيامن انتقد طريقة املغاربة ُموحض اا سلبياهتا وجنايهتا عىل التعلمي 50.
واكن للطريقة الندلس ية اإجيابياهتا يف اجلُمةل عىل املتعلمني ،وذكل حبصول ملكة اللسان العريب " فأفادمه
التفنن يف التعلمي وكرثة رواية الشعر والرتسل وممارسة العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا هبا
أعرف يف اللسان العريب...فاكنوا ذلكل أهل خــط وأدب ابرع أو مقرص عىل حسب ما يكون التعلمي
الثاين من بعد تعلمي الصبا " 51.
وملا هاجر الندلس يون من موطهنم اإىل املغرب عىل وجه العموم مبا يف ذكل بالد املغرب الوسط،
انتقلت معهم طريقهتم املتقدمة اذلكر يف التعلمي ،فصار املغاربة يُقدلون طريقة التعلمي الندلس ية ،فيخلطون
"يف تعلميهم للودلان القرأن ابحلديث يف الغالب ومدارسة قوانني العلوم وتلقني بعض مسائلها ،اإل أن
عنايهتم ابلقرأن واس تظهار الودلان اإايه ووقوفهم عــلــ اخـــتـــالف روايـــاتــه وقـــراءاتـــه أكــــثــــر مــمــا
ســـواه وعـــنـــايــتــهــــم ابخلط تبع ذلكل ". 52
وختاما ...لقد اكنت الهجرة الندلس ية اإىل املغرب الوسط -خصوصا جباية وتلمسان  -خالل القرن
السابع للهجرة  13م ظاهرة ممزية مبختلف الشاكل اليت اختذهتا ،نظر اا لمهيهتا يف ميادين احلضارة املتعددة
ل س امي الثقافية والعلمية مهنا يف فرتة ادلراسة ،اليت تُعد من أخصب وأزىه الفرتات اليت مر هبا املغرب
الوسط .ولعل من أبرز النتاجئ والتوصيات واملالحظات املهمة اليت ُ
وصلت اإلهيا ما ييل:
شَكت هزمية العقاب نقطة حتول هنائية وأخرية يف الرصاع الإساليم النرصاين يف الندلس ،حبيثمالت كفة القوة اإىل جانب النصارى وحتطمت هيبة املوحدين واملسلمني معوما يف ظل اخلسائر املهوةل
يف العدة والعتاد.
مل تكن مملكتا بين حفص وبين عبد الواد اللتان اقتسمتا اإرث ادلوةل املوحدية عىل أرض املغربالوسط ،ابلقوة املرجوة واملمكنة للمحافظة عىل بالد الندلس أو اإنقاذها ،فعمدات اإىل تشجيع الهجرة
الندلس ية اإىل أراضهيام ،من خالل قرارات س ياس ية حامسة وجريئة ،وذكل يف ِخضم منافسة محمومة
لالس تفادة من خربات الوافدين وحنكهتم وما محلوه معهم من أساليب احلضارة والعلوم والدب والطب
والتعلمي.
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جشعت املقومات الطبيعية للمغرب الوسط من قرب املسافة مع العدوة الندلس ية ،ابلإضافة اإىلتشابه املناخ عىل اختيار الندلس يني الهجرة اإليه واختاذه مقر اا أو مس تقر اا.
اس تقرار الندلس يني يف املغرب الوسط ارتبط ابحلوارض الكربى فيه اليت احتضنت كرايس املكلعىل غرار جباية احلفصية وتلمسان العبد وادية ،كام سامهت عقلية اجملمتع يف املغرب الوسط اجملبوةل
عىل حب الوافد الغريب عىل حساب احمليل ،عىل ازدهار ماكنة العنرص الندليس عىل حساب نظريه
املغريب.
سامه الندلس يون بشلك لفت يف دفع جعةل العلوم والداب وتنش يط حركة التأليف يف املغربالوسط.
اس تطاع الندلس يون تطوير التعلمي بتطوير أساليبه ونُظمه ،تكل اليت عربت معهم البحر اإىل املغربالوسط.
فبفضل هللا تعاىل مث بفضل هؤلء ال ُعلامء الندلس يني الفذاذ ،أصبحت بالد املغرب الوسط مركز
اإشعاعر علم ري حبق ،وصارت مقصد اا لدلارسني واملدرسني عىل حد السواء وانتشار العلوم املتنوعة ،واليت
عرفت بدورها الطريق حنو املرشق واملغرب انطالقا من جباية وتلمسان عىل وجه اخلصوص؛ وما أكرث
الندلس يني اذلين وصلوا اإىل مرص واحلجاز والشام وغريها ليحظوا هناك ابملراتب العالية ،وقد اكن أكرث
انطالقهم وانبعاث رحالهتم من سواحل املغرب الوسط .واكن لهذه احليوية العلمية الندلس ية وبيئة
املغرب الوسط املهتيئة لالس تقبال والتلقي ،أعظم الثر عىل ازدهار احلياة الثقافية والفكرية يف هذا
الاقلمي املرتايم الطراف خالل القرن السابع الهجري ،بل وس ميتد ذكل الإشعاع اإىل حقب زمنية غري
قصرية.
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مــعمر ،دار الديب ،وهران ،د ت ،مقــدمة التحقيق ،ص ص .17 - 12
 - 16ال ِغ ر ِرب ِيين ،مصدر سابق ،ص ، 311ابن خدلون ،مصدر سابق ،ج ، 6ص  ،418 - 417ابن
ال رابر ،احلةل السرياء ،حتقيق حسني مؤنس ،دار املعارف ،الطبعة الثانية ، – 1985ج ، 1مقدمة
التحقيق ،ص ، 39أمحد بن احلسن القس نطيين ابن قنفذ ،الـوفيات ،حتقيق عــادل نويـــهــض ،ط، 4
دار الفاق اجلديدة ،بريوت ، 1403 – 1983،ص  ،325 - 324الهامش  ، 1ابن ال رابر ،املقتضب
من كتاب حتـفة القادم ،مقدمة التحقيق ،ص  ،19 - 18مجعة ش يخة ،جمةل دراسات أندلس ية،العدد،2
خاص اببن ال رابر ،مطبعة املغاربية للطباعة والنرش والاشهار ،تونس 1409 ،هـ  / 1989م ،ص. 119
 - 17ابن ال رابر ،ديوان ابن ال رابر ،قراءة وتعليق ،عبد السالم هراس ،وزارة الوقاف والشؤون
الإسالمية ،اململـكة املغربية 1420 ،هـ  - 1999م ،ص ، 138و صص  ،182 – 178و ص ص
،254 - 248و ص، 268 – 269و ص ص  ،274 - 271وص ،287 - 286وص ، 367 - 364
و ص ص  ،422 - 420ابن سعيد ،مصدر سابق ،ج  ، 2ص ص  ،312 - 309ابــــن ال رابر،
املقتضب من كتاب حتفة القادم ،مقدمة التحقيق ،ص ، 19املقري ،مرجع سابق ،ج ، 2ص، 590
احلةل السرياء ،مقدمة التحقيق ،ص ص  ،42 - 39ابن ال رابر ،اعــتــاب الكتاب ،حتقيق ،صاحل الشرت،
الطبعة الوىل 1380،هـ -1961م ،مطبوعات مجمع اللغة العربية ،دمشق ،مقــدمة التحقيق ،ص ص
.15 - 13
 - 18ابن ال رابر ،اعتاب الكتاب ،مقدمة التحقيق ،ص. 26
 - 19ككتابه التمكةل لكتاب الصةل املصدر السابق ،ص .22- 21
– 20ابن الابر ،احلةل السرياء ،مقدمة التحقيق ،ص ، 43وملزيد التفصيل والفائدة عن انتاج ابن ال رابر
بني املطبوع و اخملطوط ،راجع :ابن ال رابر ،اعتاب الكتاب ،مقــدمة التحقيق ،ص ص .23 - 19
 - 21محمد املغراوي ،اخلط املغريب عند ابن خدلون ،اذلخائر ،عدد خاص ،اخلط واخملطوط العريب،
العدد التاسع ،الس نة الثالثة ،ش تاء  1422هـ  / 2002م ،ص ص ،62 - 57و راجع أيض اا ،معر أفا
ومحمد املغراوي ،اخلط املغريب اترخي وواقع وأفاق ،منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الإسالمية،
اململكة املغربية ،الطبعة الوىل 1428 ،هـ  / 2007م ،ص ص .39 – 35
 - 22ابن خدلون ،املقدمة ،دار الفكر ،بريوت ، 1422 – 2002،ص. 390
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 - 23املصدر السابق ،ص .407
 - 24مكجاهد وأيب معرو ادلاين والشاطيب وغريمه ،ابن خدلون ،املقدمة ،ص  ،408 - 407وانظر
أيض اا ،حسن ابراهمي حسن ،اترخي الإسالم الس يايس وادليين والثقايف و الاجامتعي ،ج، 2دار اجليل،
لبنان ،الطبعة اخلامسة عرش 1422 ،هـ ، - 2001ص،266 - 265املرجع السابق نفسه ،ج ، 4ص
ص .418 - 416
 - 25ال ِغ ر ِرب ِيين ،مصدر سابق ،ص  ،290 - 289مشس ادلين أيب اخلري محمد بن محمد بن محمد بن عيل
ابن اجلزري ادلمشقي الشافعي ،غاية الهناية يف طبقات ال ُقراء ،اعتىن به ،ج  .برجسرتاُس ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الوىل 2006 ،م،ج ،1ص ، 275و ص .279
 - 26ال ِغ ر ِرب ِيين ،مصدر سابق ،ص ص .91- 85
 - 27املصدر السابق ،ص .86
 - 28املصدر السابق ،ص .86
 - 29املصدر السابق ،ص .86
 - 30املصدر السابق  ،ص ص .83 - 79
 - 31ابن اجلزري ،مصدر سابق،ج ،2ص.137
 - 32ال ِغ ر ِرب ِيين ،مصدر سابق ،ص  ،80 – 79وانظر وصف العبدري هل :العبدري ،مصدر
سابق ،ص ص. 84 – 92
 - 33ال ِغ ر ِرب ِيين ،مصدر سابق ،ص .261 – 260
 - 34ابـن خدلون ،املقدمة ،ص ، 476و ص ص .386 - 384
 - 35راجع عن دخول الطب اإىل الندلس وعوامل ازدهاره وطرق ممارس ته وأنواع المراض والدوية :
زرهوين نور ادلين ،الطب واخلدمات الطبية يف الندلس خالل القرن السادس الهجري  /الثاين عرش
امليالدي ،رساةل لنيل شهادة املاجس تري يف التارخي الإساليم ،ارشاف ،بن نعمية عبد اجمليد ،لكية
العلوم الانسانية واحلضارة الإسالمية ،قسم التارخي وعمل الاثر ،جامعة وهران ،الس نة اجلامعية1422 ،
– 1423هـ  / 2001 – 2002م.
 - 36مشس ادلين أيب عبد هللا محمد بن أمحد بن عامثن اذلهيب ،اترخي الإسالم ووفيات املشاهري و
الاعالم ،حتقيق ،بشار عواد معروف ،دار الغرب الإساليم ،الطبعة الوىل 1424 ،هـ  - 2003م،
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مج ، 13حوادث  601 – 630هـ  ،ص ، 245محمد العريب اخلطايب ،الطب والطباء يف الندلس
الإسالمية ،دار الغرب الإساليم ،بريوت ،لبنان ،دت ،ج ، 1ص.67
 - 37ال ِغ ر ِرب ِيين ،مصدر سابق ،ص  ،74 - 73محمد الطامر ،اترخي الدب اجلزائري ،ص. 197
 - 38ال ِغ ر ِرب ِيين ،مصدر سابق  ،ص ،76 - 75اخلطايب ،مرجع سابق ،ج ، 1ص ، 29ابن عبد املكل،
مصدر سابق ،س ، 6ص. 64
 - 39امحلريي ،مصدر سابق ،ص .81 - 80
 - 40ال ِغ ر ِرب ِيين ،مصدر سابق ،ص. 76
 - 41اخلطايب ،مرجع سابق ،ج. 29، 1
 - 42ابن ال رابر ،التمكةل لكتاب الصةل ،تعليق ،ابن أيب شنب و ألفريد بل ،املطبعة الرشقية ،اجلزائر،
1337هـ  - 1919م ،ص، 158فرح سعد ،احلياة الثقافية يف ادلوةل الزاينية عىل عهد يغمراسن س نة
633هـ  - 681هـ  / 1231م  – 1280م ،ارشاف ،دحو فغرور ،مبساعدة ،سلطاين اجلياليل ،مذكرة
خترج لنيل شهادة ماجس تري يف التارخي واحلضارة الإسالمية ،قسم احلضارة الإسالمية ،لكية العلوم
الانسانية واحلضارة الإسالمية ،جامعة وهران ،الس نة اجلامعية ، 2001 – 2002،ص. 99
 - 43ابن خدلون ،املقدمة ،ص .401
 - 44عبد العزيز فياليل ،تــلمسـان يف العهد الزايين ،دراسة س ياس ية ،معرانية ،اجامتعية ،ثقافية ،مومف
للنرش ،اجلزائر ، 2007،ج ، 2ص. 338
 - 45راجع احلمك الرشعي يف مسأةل القراءة ابلحلان ،ابن خدلون ،املقدمة ،ص. 396
 - 46محمد بن حسنون ،كتاب أداب املعلمني ،مراجعة وتعليق ،محمد العرويس املطوي ،دار الكتب
الرشقية ،تونس ،1392 / 1972،ص .43 - 42
 - 47حسنون ،مصدر سابق  ،ص. 44
 - 48مجعة ش يخة ،مرجع سابق ،ص. 24
 - 49ال ِغ ر ِرب ِيين ،مصدر سابق ،ص .294 - 293
 - 50ابن خدلون ،املقدمة ،ص .540 – 539
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 - 51املصدر السابق ،ص .541 - 540
 - 52املصدر السابق نفسه ،ص ، 540فياليل ،مرجع سابق ،ج ، 2ص ، 338اسامعيل سامعي" ،
حركة التعلمي يف املغرب الإساليم اإابن القرنني  3و  4هـ  / 10 – 11م" ،جمةل الداب والعلوم
الإنسانية،جامعة المري عبد القادر الإسالمية ،قس نطينة ،العدد الول ،حمرم  1423 /أبريل، 2002
ص ص .112- 91
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امللخص
من الرجال العباقرة اذلين سابقوا الزمن،وخسروا أنفسهم النقاد أممهم من بني خمالب الاس تعامر الفرنيس،
واكن هلم أثر كبري يف هنضة اجلزائر ،واسهام عظمي يف استهناض اهلمم للتغيري الشامل علميا ومعليا ،مبا
قدموه من أعامل وتضحيات جسام يف سبيل الرجوع ابجملمتع املسمل اىل أصالته ،جند الش يخ ابراهمي بن
معر بيوض ابن بدلة وادي مزياب،هذا الخري اذلي يعد من بني اذلين وضعوا السس الوىل لبناء
أجيال ال تسقط رايهتم،فهل الفضل يف محل مشعل الهنضة احلديثة،كام انه قاد الكفاح يف ميدان
االصالح،واكن قطب الرىح يف معاركه،فهل مواقف مرشفة ومشكورة يف قضااي وطنية س ياس ية حيث
اكن عضوا يف مجعية العلامء املسلمني اليت تأسست عام 1931م،ومل ميكث فهيا طويال بسبب نشاطه
املكثف يف معهد احلياة ابلقرارة ،خفلفه الش يخ أبو اليقظان ابراهمي بن احلاج عيىس،اذلي اكن انئب أمني
مالها.
كام دخل الش يخ بيوض اجمللس اجلزائري كنائب عن دائرة غرداية بعد فوزه يف الانتخاابت اليت
جرت يوم 4أفريل  1948واختذ من هذا اجمللس منربا لدلفاع عن القضااي الوطنية.و اكنت هل مواقف
جشاعة يف فضح دسائس الاس تعامر ومؤامراته املاكرة ،فقد قام بدور بطويل فعال الحباط مؤامرة فصل
الصحراء عن اجلزائر اليت دبرهتا فرنسا من أجل متزيق الوحدة اجلزائرية،فلقد وقف الش يخ معارضا لتكل
املؤامرة رمغ االغراءات والهتديدات اليت تعرض لها.
كام اكن حمور النشاط الثوري ببدلته يديره بنفسه مبارشة،وبواسطة أبنائه الش باب من تالميذه،مبا يف
ذكل اس تقبال جنود جيش التحرير وضباطه وايواهئم ومجع السلحة والمتوين وايصال ذكل اىل خمتلف
مراكز الثورة يف اجلبال الرشقية والشاملية.
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اكن الاس تعامر الفرنيس منذ احتالهل للجزائر عام  ، 1830يسعى بلك ما دليه من قوة ،اىل
حتطمي الشخصية الوطنية ،وحمو معامل القومية العربية الاسالمية فهيا ،حيث جتلت س ياس ته الاضطهادية،
يف حماوةل تفكيك الوحدة الوطنية للشعب اجلزائري ،عن طريق زرع الشقاق و ااثرة الفنت بني أبناء
الوطن الواحد ،وابلتايل أصبح اجملمتع اجلزائري يف وضع ابئس ،يتطلب معال ثوراي شامال ،العادة بناء ما
هتدم من أساسه ،وهنا برزت وجوه وطنية المعة ،تص ّدت لهذه املشاريع الاس تعامرية بلك مامتكل من
قوة ،فاس تبسلت دفاعا عن قمي المة ومبادهئا ،واكن الش يخ ابراهمي بن معر بيوض واحد من ابناء الوطن
املزيابيني ،اذلين محلوا عىل عاتقهم مسؤولية خدمة الوطن ،و ادلفاع عن قضاايه ،الس امي قضية وحدة
الرتاب ،هاته الخرية اليت أخذت حزيا كبريا من اهامتمه ،و ابلتايل اكنت هل غاايت قومية و س ياس ية،
فهو ال يرتدد يف أن يرصح هبا ،و ملا بلغ درجة عالية من الوعي ،جنده قد اس تطاع أن يربط بني الفكر
والعمل اجلاد ،اذ اكن حيث طلبته يف لك مرة عىل املشاركة يف أعامل الثورة ،مبا يس تطيعون ،لهنا هممة
تتعلق مبس تقبل اجلزائر.
فاذا اكنت هذه الشخصية ،حتمل هذا القدر الكبري من المهية و النشاط يف اترخي اجلزائر
مفن تكون اي ترى؟ و أين تمكن اسهاماهتا الس ياس ية و الثورية؟
التعريف ابلش يخ ابراهمي بن معر بيوض(:)1899-1981
 )1أصهل ونس به:
هو ابراهمي بن معر بن اببة بن ابراهمي بن محو بن اببة بن أمحد بن عيل بن اسامعيل بن عيىس
بن عيل ،هذا الخري هو امللقب '' بأعالمه'' وهو اجلد اذلي تفرعت عنه فروع عشرية '' أوالد عالمه''
يف القرارة مبزياب يف اجلنوب اجلزائري وهو من أوالد خبت بن يعقوب(1).
لقبه بيوض ،وأول من لقب به جده الثاين ابراهمي بن محو الول ،لبياض لونه وجامل هيئته فرسى
منه هذا اللقب امجليل اىل أرسته (2)،وأمه يه الس يدة عائشة بنت اكيس بن هبون بن النارص هبون،
ولقب أرسهتا '' أوالد هبون'' نس بة اىل جدها الول '' هبون بن النارص'' اذلي يعزتون به) ،(1ويه عائةل
اش هترت حبزهما وقوة شصيهتا وسداد نظرهتا مما اكن هل الثر الكرب يف توجيه ابراهمي وتربيته وادلفع به
اىل المام ليكون الزعمي واالمام(2).
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 )2ميالده ونشأته:
ودل ابراهمي بن معر بيوض يف أفريل  (3)1899مبدينة القرارة من وادي مزياب جنوب اجلزائر.
اكن وادله من أعيان االصالح يف البدل) ،(4فرمغ أنه مل يكن عىل يشء من العمل ،فلقد اكن اتجرا حينا و
فالحا حينا أخر ،اال أنه عرف بسداد الرأي واملشاركة يف الشؤون الاجامتعية) (5كام اكن صارما يف تربية
أبنائه فيقول ابراهمي '' اكن أيب حازما صارما حريصا لك احلرص عىل تربيتنا ،فاذا وجب العصا ال يرمحنا''
) (6كام عوده عىل خدمة العمل والعلامء فاكن يبقيه يف جمالسه حىت يس تفيد من تكل اجملالس وما يتداول
فهيا ،ويعلمه أال يهتيب من املشاركة يف احلديث
والسؤال عام ال يعرفه (7)،فلقد غرست فيه هذه اجملالس حب االصالح ،ومعرفة أههل وأغراضه
الطيبة ،ومقت الفساد وأههل مقتا شديدا ،مفنذ صباه اكن يقيض وقتا طويال يف جملس جده ،يسمع
املشألك واملظامل اليت ترفع اليه ،فيفصل فهيا ويسمع جتادل املتخامصني أمامه ويعي الكهمم فأورثته مظاهر
الظمل كرها للظمل و أههل.
وهبذا يكون ابراهمي قد نشأ يف وسط اجامتعي عرف بأخالق مجة من اس تقامة يف السلوك
والشجاعة والفصاحة والكرم ،و لقد وصف ابراهمي أرسته بقوهل  '' :اكن أجدادي يتصفون ابلنشاط واجلد
وحب العمل والشجاعة والفروس ية واذلاكء والفصاحة وعلو اهلمة وحب اخلري(8))''...
 )3تعلمه:
دخل ابراهمي بيوض املدرسة القرأنية يف سن مبكرة ،فاس تظهر القرأن س نة  ،1911ومعره اثىن
عرشة س نة ،حيث حفظه وأتقنه رسام وقراءة وجتويدا ،عند ش يخه محمد بن احلاج يوسف العطفاوي ،مث
تصدى لخذ مبادئ الفقه والعربية عىل يد مشاخي بدله مهنم:
 الش يخ ابراهمي بن عيىس الابرييك).)1911 – 1857( (1 الش يخ احلاج معر حيي امللييك ( .) 1921 – 1858 الش يخ بكري بن ابراهمي العنق).) 1934 – 1868 ( (2 184-
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 الش يخ عبد هللا بن ابراهمي أبو العال ( .)1960 – 1882وعن الش يخ معر بن حيي ،اذلي أخذ عنه الكثري ،والزمه طويال ،ورافقه يف لك أسفاره ،مطالعا
وحمررا ،تويف س نة  ،1921حيث أصيبت القرارة بوابء وخمي ،مل تشهد هل املنطقة مثيال ،أودى مبئات
من الضحااي ،ومن بيهنم قادة االصالح وأعيان البدل ،فغاب الصف المايم مهنم ،واكن الشخص الوحيد
املرحش لسد هذا الفراغ الكبري ،هو الش يخ ابراهمي بيوض ،اذلي وجد نفسه جفأة
وسط امليدان ،ويف الواهجة الوىل ،حامال للراية ،متقدما للكفاح (3)،ومل يكن أحد يتصور أنه
يقوى عىل أن خيلف الفقيد غري تلميذه النجيب ابراهمي ،خفلف ش يخه يف رئاس ته ،وتبىن احلركة العلمية
والهنضة االصالحية يف القرارة ،مث يف وادي مزياب(4).
وقد اكن بيوض أهال ملا أولك هل ،لمتزي شصيته ابجلرأة والشجاعة والفصاحة والعمل ورجاحة العقل،
فاس تطاع أن حيل حمل ش يخه ابقتدار ،يف مجيع ما اكن يتواله ويرشف عليه (5)،فاهمت الش يخ كثريا
بعلوم اللغة العربية والعقيدة والصول والفقه والسرية النبوية ،ومل يقترص عىل العمل النظري حفسب ،بل
مبالزمة ش يوخه وحهبم الشديد هل ،حظي بتكوين تطبيقي يعين برتبية النفس وهتذيهبا،وصقل قدراهتا
العقلية والاعتناء ابلبدان وتمنيهتا ،جفمع بذكل السس الثالثة للرتبية احلقة للروح والعقل واجلسد.
 )4نشاطه يف ادلاخل:
يف س نة  1922أختري ابراهمي لاللتحاق حبلقة ايروان) ،(1وهو أصغر عضوا ،وما اكن يلتحق هبا اال
الكهول والش يوخ ،ومل ميض سنتان عىل دخوهل هذه احللقة ،حىت عني ش يخا ،يتوىل هممة الوعظ
والتدريس ابملسجد الكبري س نة  ،(2)1924لينتخب س نة  ،1940رئيسا جمللس العزابة) (3ابلقرارة فتصدي
لالصالح ادليين والاجامتعي ،حبامسة وذاكء ،فطهر الهيئة ادلينية من عنارص امجلود والتخلف الفكري،
ولقي صعوابت كثرية ) (4يف سبيل حتقيق رسالته النبيةل.
دخل الش يخ ابراهمي معركة اجلهاد الاصاليح ،فأنشأ معهد الش باب اذلي صار فامي بعد معهد احلياة
س نة  ، (5) 1925وجعهل منارا لالشعاع املعريف والاصالح الاجامتعي ،وأاثره ابدية للعيان فلقد واكب
احلركة االصالحية منذ جفرها يف العرشينيات ،واكن امتدادا طبيعيا حلركة قطب المئة الش يخ أطفيش
احلاج امحمد رمحه هللا ،ومن س بقه من علامء جمددين ،اكلش يخ عبد العزيز المثيين وأيب زكرايء وحيي بن
صاحل الفضيل ،وقد أسهم هذا املعهد يف اانرة الفكر االساليم ،وامناء الشعور ادليين ،واذاكء احلس
الوطين يف نفوس الش باب ،ولقد توىل الش يخ ادارته والتدريس فيه
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حىت صار هل شأن بعيد جتاوز حدود القطر اجلزائري اىل أقطار عربية أخرى ،واكن شعاره'' ادلين
واخللق قبل الثقافة ،ومصلحة الوطن قبل مصلحة الفرد '')(6
و لعل أروع ما ميزي معهد احلياة عن سائر املعاهد احلرة املنترشة يف العامل الاساليم ،هو اس متراره
اىل يومنا هذا يف أداء رسالته ،مل ينخدع مسريوه ومل يغرتوا يف نشوة الاس تقالل ،فيضيعوا مفاتيحه يف
يد من ال حينو عليه ،ومل يستسلموا أمام الهتديدات يوم تأمر املتأمرون عىل املعاهد الاسالمية ابجلزائر(7).
واكن من مثراته أن خترج منه ومايزال ،أفواج متعاقبة من الطالب ،فهيم رجال وطنيني صاحلني
مصلحني ،اكالمام واملرشد والعامل املفيت والباحث احملقق والديب الشاعر ،واملريب املصلح واملعمل اخمللص،
والعامل الصادق القوي المني ،هؤالء اذلي انترشوا يف أحناء القطر اجلزائري وخارجه.
رشع الش يخ بيوض يف دروس احلديث من ''فتح الباري'' رشح حصيح البخاري س نة 1931
واختمته حبفل علمي هبيج س نة  ،1945واكنت حترضه لك الطبقات ابملسجد) (1كام اكن الش يخ يتتبع
الحداث عن كثب ابس امتعه اليويم خملتلف االذاعات ،اضافة اىل اهامتمه املس متر ابلصحف وادلورايت
واجملالت اخملتلفة ،اليت اكنت تصدر من اجلزائر وتونس ومرص وغريها .ومهنا جند ''الرساةل'' للش يخ أمحد
حسن الزايت'' ،الفتح والزهراء'' للش يخ حمب ادلين اخلطيب ''املهناج'' للش يخ أيب احساق أطفيش،
و''الفاروق'' للش يخ معر بن قدور اجلزائري ،اضافة اىل جمةل العريب ،اجملمتع ،الهرام ...وغريها(2).
 )5نشاطه الس يايس والاصاليح خالل احلركة الوطنية:
يعد الش يخ ابراهمي بيوض ،من الرجال اذلين تعددت نشاطاهتم العلمية والاجامتعية ،ابعتباره
رجل عمل وتربية ،ومل يقف عند هذا احلد وفقط ،بل اكنت هل اسهامات عظمية وبقدر واسع يف اجملال
الس يايس اذلي دخل ميدانه من اببه الواسع ،حيث اكن واحد من بني مؤسيس مجعية العلامء املسلمني
اجلزائريني س نة  ،1931ومن واضعي قانوهنا السايس ومن أعضاء ادارهتا البارزين(3).
لقد أقبل الش يخ رفقة مجموعة من العلامء اخمللصني ،يلبون ادلعوة من مجيع أرجاء الوطن
مكربين،وهمللني اىل اجلزائر العامصة ،وابلضبط اندي الرتيق ،بقلب العامصة (ساحة الشهداء حاليا)،
هذا الخري اذلي اكن مركزا هاما لالجامتعات اخلاصة والعامة ،ومنربا حرا للوعظ واالرشاد يلتحق به
لك من تعطش لالصالح والعمل ،تتناوب عليه فطاحل العلامء ،ومن الشخصيات اليت اكن لها الفضل
يف وضع القانون السايس للجمعية جند لك من الش يخ محمد البشري االبراهميي والش يخ ابراهمي بيوض،
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والش يخ العريب التبيس ،والش يخ أبو اليقظان ابراهمي ،والش يخ مبارك املييل والش يخ أمحد توفيق املدين،
والمني العمودي والش يخ محمد خري ادلين(1).
واملعروف عن الش يخ بيوض أنه مل ميكث فرتة طويةل كعضو يف مجعية العلامء املسلمني بسبب
نشاطه ادلؤوب يف معهد احلياة ابلقرارة ،هذا الخري اذلي أخذ منه القسط الوفر من هجوده ووقته،
ذلكل جند قد خلفه يف امجلعية ،بتكل الروح امحلاس ية ،معيد الصحفيني اجلزائريني ،الش يخ أبو اليقظان
احلاج ابراهمي (2)،فاكن انئب أمني مالها ومن أعضاء ادارهتا البارزين(3).
كام دخل الش يخ بيوض اجمللس اجلزائري كنائبا عن دائرة غرداية ،بعد فوزه يف الانتخاابت
اليت جرت يوم 4أفريل  ،1948رفقة مرحشني أخرين من مزياب،وهام مفدي زكراي وهو وطين يف حزب
حركة انتصار احلرايت ادلميقراطية،وعيىس بن معر ابعيل مرتحش حر،واكن الش يخ بيوض مرحش حركة
الاصالح الايبايض قد فاز بنس بة %52من الاصوات) . (4وقد اختذ الش يخ من هذا اجمللس منربا
لدلفاع عن القضااي الوطنية،مواصال بذكل مسرية الكفاح الس يايس،فاكنت هل مواقف عظمية بشهادة من
عايشه ،فعىل سبيل املثال رفيقه يف اجمللس اجلزائري الس يد محمد العريب دماغ العرتوس ،هذا الاخري
بني دوره وماكنته وحقيقة نضاهل يف هذا اجمللس فيقول ":التقيت معه ومع بعض اخواننا يف حمراب احلق
والوطنية،نعم ال أس تغرب أبدا موقف الش يخ بيوض يوم رفع عقريته يف وجه الطغيان الفرنيس قبل الثورة
وأثناء الثورة،وذكل انه ما فئت يصدر عن تعالمي الاسالم السمحة اليت ال تساوم عىل احلق وعىل املبادئ
أبدا،عرفته وهو يتجه حنوي مبتسام ،أثناء جلس ته صاخبة يف اجمللس اجلزائري يدافع فهيا عن العربية
وعن االسالم،ونريد ان نبطل جحج املبطلني واحلاقدين الفرنس يني املس تعمرين(5)"...
وهبذه الروح الوطنية والاسالمية العالية ،اكن الش يخ عبارة عن الصوت املدوي اذلي طاملا دافع عن
القضااي العربية الاسالمية يف اجلزائر الس امي يف منطقةاجلنوب) (1واكن مهه الوحيد هو حترير الوطن
وختليصه من براثن الاس تعامر ،فاكن مشاراك وحارضا يف أحداث الوطن،بفكره وقلمه وتوجهياته
القمية،وقد أعيد انتخابه يف اجمللس س نة .1951
 )6نشاطه املدين والس يايس خالل الثورة التحريرية:
اكن للش يخ بيوض دورا هاما وجوهراي يف مقاومة الاحتالل الفرنيس ،اذ يعد من أشد املعارضني
واملقاومني لس ياس ته الاستبدادية ،فهل مواقف جشاعة يف فضح دسائس الاس تعامر ومؤامراته املاكرة ،كام
اكنت هل مشاركة فعاةل يف الثورة التحريرية ،حيث قدم خدمات جليةل لقضية الصحراء اجلزائرية ،وخالل
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الثورة التحريرية اكن عىل اتصال وثيق ابملراسالت الرسية بينه وبني قادة جهبة التحرير الوطين ،واحلكومة
املؤقتة للجمهورية اجلزائرية يف املهجر (2)،بواسطة تالمذته واخوانه.
أما املسأةل اليت برز فهيا الش يخ بيوض كس يايس حمنك ،ومفاوض جاد ،ووطين اثئر موقفه
ازاء قضية الصحراء ،فبعد احتالل فرنسا ملدينة اجلزائر يف صيف  1830رخست وجودها ابلتوسع
داخل القطر اجلزائري ،فسعى الاس تعامر الفرنيس اىل الس يطرة عىل البالد ابحاكم ،حيث قام ابلقضاء
عىل نظاهما الس يايس هنائيا ،ومت احلاقها حني أعلن مبقتىض مرسوم مليك فرنيس أصدره لويس فيليب يوم
 22جويلية ،1834عىل أن اجلزائر يه جزء من املمتلاكت الفرنس ية يف شامل افريقيا(3).
وبذكل يكون قد مض البالد وجرد أهلها من حقوقهم الس ياس ية ،وممتلاكهتم واعتدى عىل
حرايهتم ،وحمى شصيهتم ،هادف من وراء ذكل اىل تصفية وجود ادلوةل هنائيا ،ووضعها حتت سلطة
فرنسا ودس تور امجلهورية الفرنس ية الثانية الصادر بتارخي  04نومفرب ،1848اذلي جاء يف مادته  109عىل
أن اجلزائر أرض فرنس ية (4).وابلتايل اعتربت فرنسا بأن اجلزائر جزء ال يتجزأ مهنا ،وبقيت متشبثة
بأرضها ،رمغ املقاومات الصامدة املتعددة اليت قادها الشعب اجلزائري ضد احملتل الغامش.
وملا رأت فرنسا بأن وجودها عىل أرض الوطن مؤقت ،فهيي عائدة ال حماةل اىل دايرها حيث
حاولت أن متكر ابجلزائريني ،وأن تطبق مرشوعها املتعلق بتجزئة الرتاب الوطين من خالل املرشوع
اذلي طرحته احلكومة الفرنس ية ،واذلي يقيض بفصل الصحراء عن الشامل،ففي 7ديسمرب 1960أصدر
ديغول أمره بفصل الصحراء عن اجلزائر وربطها رأسا بفرنسا) ،(1ولقد ركزت فرنسا عىل منطقة الصحراء
ملا تكتزنه من خريات عظمية ،وجمال حيوي،فهيي ابلنس بة دليغول ذات أمهية س ياس ية واقتصادية هامة،
اذ تعد املس تودع البرتويل اذلي يضمن لفرنسا اس تقاللها الاقتصادي عن الوالايت املتحدة المريكية،
ويه أيضا ميداان للتجارب النووية الفرنس ية ،ومركز لالتصاالت املس تقبلية.
لن غرداية تعترب بوابة ادلخول اىل افريقيا ابلنس بة لفرنسا ،وابلنس بة للقوى الوروبية الخرى.

)(2

وقد اكن للش يخ بيوض موقفا رصحيا ازاء هذه القضية ،حيث عارض الفكرة معارضة شديدة
منذ ظهور مرشوعها س نة  (3)،1947اىل غاية اس تقالل اجلزائر ،فهل يعود الفضل يف احباط وافشال
مؤامرة جتزئة الرتاب الوطين ،فاكن دامئا يعترب بأن الصحراء أرض جزائرية ،وجزء ال يتجزأ مهنا ،وابلتايل
فقد دافع عن وحدة الرتاب الوطين مبا فيه الصحراء،رمغ االغراءات والهتديدات اليت تعرض لها من طرف
الاس تعامر الفرنيس.
 188-

11

2016

ويف هذا الصدد يقول بن طوابل بأن الفضل يعود اىل الش يخ بيوض يف انقاذ وحدة الرتاب
وبقاء الصحراء بلك خرياهتا جزائرية ،وبدونه اكن ميكن أن تس متر الثورة عقدا أخر ،ومرة أخرى أقول
ان دور غرداية (املنطقة) هو اذلي اكن حاسام يف املوضوع وغرداية تعين الش يخ بيوض(4).
كام هل شهادة أخرى بأن الش يخ بيوض اكن يردد دامئا يف لك رسائهل تقريبا بأن الصحراء
جزائرية وأنه س ياكحف بلك ما يس تطيع لتبقى كذكل ،وأنه لن يقبل أبدا بأن تصبح أية قطعة من اجلزائر
فرنس ية ،واكن يقول أيضا أن اس تقالل اجلزائر هو هدفنا مجيعا ولكن الطرق تتنوع(5).
وخالل الثورة التحريرية واصل الش يخ معهل الس يايس ،ونضاهل الوطين ،فقدم ما عليه واكنت
اسهاماته فهيا كثرية ودوره فهيا ابرزا ،حيث شارك بأعامل عديدة ،اذ اكن حمورا للنشاط الثوري مبزياب
عامة و القرارة بصفة خاصة ،حيث اكن يديره مبارشة بنفسه رفقة أبنائه الش باب من تالمذته) ،(1واكن
يدعومه وحيهثم عىل املشاركة يف أعامل الثورة همام اكن نوع العمل ومبايس تطعون تقدميه ،لهنا هممة تتعلق
مبس تقبل ادلوةل اجلزائرية ،فلقد اس تطاع أن يكون خلية ثورية مزيابية تعىن ابيواء اجلنود و مجع السلحة
واملؤن والموال لفائدة الثورة ،و اكن املزيابيون يف الشامل اجلزائرية بفضل توجهيات الش يخ بيوض من
أخلص مساندي الثورة ،وبقي مسؤوال عن خالاي جهبة التحرير الوطين يف القرارة اىل غاية الاس تقالل)(2
وقد خسر التجار املزيابيون حمالهتم خلدمة اجملاهدين حيث اس تعملت مكراكز للربيد ومس تودعات للواثئق
واملناشري واجلرائد والسلحة و اذلخائر والموال و املؤن ،ومراكز للطباعة الرسية وملتقيات للمناضلني
املطاردين من طرف الرشطة الاس تعامرية،وقد بلغ عددها يف العامصة لوحدها حوايل مثانية وعرشين
مركزا مهنا حنو س بعة رئيس ية يف أحياء غالة املس تعمرين (3)،فنقلوا يف س ياراهتم اخلاصة السلحة واذلخائر
وخمتلف الواثئق ،وهنا جندمه قد خاطروا حبياهتم ،فرمغ اخلطر اذلي يتعرضون هل ،اال أهنم يعتربون
صورة انصعة للمناضل اجلزائري الويف(4).
كام اكن للش يخ اتصاالت مع يس احلواس و أمحد اخلزبي اذلي وفد اىل القرارة س نة 1956
و طلب من الش يخ بيوض الانضامم اىل جهبة التحرير ابمس القيادة ،فرد الش يخ عىل أنه يف اتصال مع
الس يد بن يوسف بن خدة منذ عام  ،1955و منذ ذكل الوقت بدأ االتصال ابجليش فرتبت المور
بشلك جيد ،و مت مجع السلحة و اذلخرية ،مث قدمت اىل الس يد أمحد اخلزبي ،و يف نفس الس نة التقى
الش يخ بيوض برفقة الش يخ سلامين بن يوسف و الس يد اسامعيل ساموي التاجر املناضل البارز يف
صفوف جهبة التحرير الوطين ،واكنت أنذاك جهبة التحرير تدعوا اىل الوحدة الوطنية مجلع لك فئات
الشعب يف الثورة ضد الاس تعامر ،حيث التقى مع لك من الس يد بن يوسف بن خدة و عبان رمضان
يف مدينة القبة و يف هذا الصدد يقول الس يد بن خدة '' خاطبنا الش يخ بيوض وطلبنا منه املضاعفة و
11

2016

 189-

املزيد من مشاركة اخواننا املزيابيني يف العمل مضن جهبة التحرير الوطين خاصة يف ميادين التجنيد و
مراكز االيواء ...طلبنا منه ذكل ابخلصوص يف اجلزائر العامصة حيث كنت أقوم حتت مسؤولية رمضان
عبان مبهام قيادية مضن جهبة التحرير
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و بعد ذكل اللقاء مع الش يخ بيوض وجدان اس تعدادا أكرب ومشاركة أكرث من طرف اخواننا من مزياب،
أذكر من بيهنم الخ اسامعيل ساموي اذلي وضع حتت ترصف جهبة التحرير الوطين حمهل التجاري املوجود
يف  1هنج ابن رس مت(1).
ويف الخري خنلص اىل أن الش يخ ابراهمي بيوض مل يكن الزعمي الرويح لالخوة االابضيني
اجلزائريني حفسب ،بل اكن رائدا عظامي من رواد الهنضة العلمية واالصالحية وحىت الثورة التحريرية يف
اجلزائر خاصة ،ويف العامل العريب و االساليم عامة،كام اكن أحد أعضاد الش يخ عبد امحليد ابن ابديس
يف نشاطه االصاليح،كام اكن من املسامهني يف حترير البالد من رقبة الاس تعامر الفرنيس وابلتايل حفياته
اكنت حافةل جبالئل العامل واجلهاد املقدس املتواصل فهو حبق يعد من الرجال اذلين صدقوا ما عاهدوا،
وواحد من اجملاهدين اذلين معلوا يف أكرث من ميدان ،ورابطوا يف أكرث من هجة ،لكه نشاط وحيوية،
فرسالته اكنت نبيةل،حيث محل راية اجلهاد املبارك من خالل مسرية ظافرة،اس مترت س تني س نة ،أتت
ألكها خريا كثريا وفتحا مبينا للجزائر وللعامل الاساليم ،ليبقى الوطن جيين مثار هجوده فامي بعد ،وقد معل
جبد واخالص وصدق حني قال يوما '' .اين وقفت حيايت فامي مىض عىل أميت،واين أقف علهيا مابقي
من أاييم وهللا حس يب'' .
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) - (2احلاج بكري العنق )1934 – 1868 ( :ودل بقرارة تلقى املبادئ الوىل من العمل عن الش يخ معر بن حيي  ،من هجوده تأسيس
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) - (2عيىس بن محمد الش يخ ابحلاج '' البعد الرتبوي عند الش يخ بيوض من خالل تفسريه لقصة موىس ،جمةل احلياة العدد  ، 01مجعية
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) - (3جوان عليبيس :اجلزائر الثائرة ،تعريب خريي حامد ،ط ،1دار الطليعة ،بريوت ،1961 ،ص .15
) -(4أنظرAgeron, Charles Robert : Histoire de l’Algérie contemporaine, PUF, Paris, 1977, P 8-9 :
) - (1يوسف بن بكري ،املصدر السابق ،ص .216
) - (2محمد صاحل انرص :الش يخ ابراهمي بيوض بن معر مصلحا وزعامي ،ص .355
) – (3ابراهمي بن معر بيوض ،املصدر السابق ،ص .16
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) - (2يوسف بن بكري  ،املصدر السابق ،ص .328
) - (3نفسه ،ص .219
) - (4شهادة ابن يوسف بن خدة يف حق الش يخ بيوض  ،حررت ابجلزائر يف  9رجب  1407جهري املوافق ل 9مارس  ،1987نقال
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الش يخ ابراهمي بن معر بيوض مصلحا و زعاميً ،ص .350
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امللخص
شلكت فئة الكراغةل منذ انتصاب الإدارة العامثنية ابجلزائر مظهرا حمدودا لالندماج الاجامتعي لالنكشارية
ابجملمتع اجلزائري احمليل  ،ورمغ حمدودية انتشارها اجلغرايف ،تنفرد مدينة املس يةل بتواجد همم لهذه الفئة
منذ النصف ا ألخري من القرن السادس عرش حيث لعبت جغرافية املنطقة وطبيعة عائالهتا النافذة
دورا ابتدائيا يف اس تقرار الانكشارية هبا،حبيث قارب عددها نصف ساكن املدينة اإىل فرتة متأأخرة من
احلمك العامثين،واعتربت موروث اجامتعي وثقايف ل يزال يرتك بصامت يف العالقات واحلياة الساكنية حلرض
مدينة املس يةل اإىل يومنا هذا ،يف هذا الإطار يندرج مقالنا هذا حول طبيعة الوجود الكر غيل وعالقاته
الاجامتعية مع الفئات ا ألخرى من ساكنة املس يةل  ،وتأأثرياته الثقافية واحلضارية عىل اجملمتع والاقتصاد
والثقافة ابملس يةل.
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مقدمة:
شلكت فئة الكراغةل منذ بداية الفرتة العامثنية يف اجلزائر مشلكة عويصة داخل هيلك النظام العامثين
،وقد انفردت هبذه املشلكة عن ابيق الولايت العامثنية يف شامل اإفريقيا حبيث اس تطاعت النخب العامثنية
المتوضع يف جممتعات هذه الاايلت كام متكنت من عمثنة النخب احمللية عىل حد تعبري الباحث
توليدانو ،tolédano1و هذا ما مل حيدث يف اجلزائر حيث بقي النظام العامثين منغلقا عىل نفسه ومل
يس تطع حىت تقبل أأبناء ا ألتراك وحمافظا عىل امليليش يا ذات الطابع الرتيك.
يرتبط ظهور فئة الكراغةل ابجلزائر معوما ابلتواجد العامثين ،اإذ أأن بعض ا ألتراك قد اختاروا التقرب من
الساكن احملليني فعقدوا مصاهرات مع بعض العائالت احلرضية ذات الرثوة والنفوذ ادليين  ،فنتج عن
ذكل عنرص ساكين جديد هو العنرص الكرغيل،واصل املصطلح هو اللكمة الرتكية "كول اوغلو" اليت
تعين ابن العبد والعبد هنا اكن يطلق عىل اجلندي الانكشاري مبعىن الولء للسلطان العامثين وليس
العبودية مبعناه الاجامتعي املعروف .مصطلح الكراغةل عرف بعديد التعاريف ،حبيث يذهب عديد من
الكتاب والرحاةل ا ألوربيون اإىل تعريف متقارب بيهنم يعد الكراغةل أأهنم أأبناء ا ألتراك من نساء عربيات،
مثل ا ألب بييت دو لكروا petis de la croixولوجطي دو اتيس Laugier de
 2tassyابيصوانل 3peyssonelو بواتن.Boutin
أأما الكتاابت اجلزائرية حول مصطلح الكراغةل فقد أأدرجت عدة تعاريف وبأأشاكل خمتلفة
أأحياان ،حبيث يوردها مسمل بن عبد القادر اجلزائري بصيغة امجلع قرغالن 4،ووردت بصيغة الكوراغيل
عند الرشيف الزهار5،وذكرها محدان خوجة يف كتابه املرأة ابمس الكراغةل ،حبيث يقول:وا ألطفال اذلين
يودلون نتيجة الزواج بني هذين الصنفني أأي العرب وا ألتراك يسمون كراغةل6.
والكراغةل مه أأبناء نتجوا من تزاوج اجلند الانكشاري بنساء من أأقالمي ادلوةل العامثنية ،وليس فقط من
نساء جزائرايت مثلام يشاع ،والنسب هنا يعود لابهئم وليس ألهماهتم  ،ووضعهم يف احلياة العامة يعود
اىل التنظاميت اليت وقعها السلطان مراد واليت من بيهنا عدم قبول ا ألفراد اإل من خالل نظام ادليوشريمة
وبقاهئم عزاب وحيرم من بعض احلقوق من يزتوج .
وقد تواجد الكراغةل ابجلزائر يف عدة مدن مهنا دار السلطان مبدينة اجلزائر حيث قدر عددمه خالل
القرن الثامن عرش ب 6000كرغيل مقابل  3000من ا ألتراك7،وكذا مدينة البليدة و وواد الزيتون بعد
أأحداث  1929و  1633ومتردمه ضد النظام املركزي حيث شلكوا قبيةل الزواتنة اليت متتعت ابس تقالل
اإداري .كام تواجدوا بوادي سيباو ورششال والقليعة.
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أأما ببايكل التيطري فقد تواجدوا بأأمه مدنه ،ويه املدية اليت تواجدت هبا عائالت كرغلية محلت أألقاب
عديدة مهنا قوجة ابش ،قاردجن لزغلو ،قار حسني ،بن غرنوط ،بن دايل  ،وشاليب ،وشلك الكراغةل
ابملدية القسم الهام من نوبة املدينة يف اجلانب العسكري  ،واجلدير ابذلكر أأن التواجد الرتيك ابملدية فاق
 250جندي و 636كرغيل  ،8واىل القرب من املدية تواجد ابلربوقية عدد من العسكريني ا ألتراك مضن
فرقة الزبنطوط ومه من الكراغةل غري املزتوجني .أأما ببايكل الرشق فقد اس تقر الكراغةل بقس نطينة حيث
برزت عائةل ابش اترزي ،وبن كوتشوك ،وبن تش يكو  ،وبن حسني وقدر عدد الكراغةل عش ية
الاحتالل بقس نطينة  5025عائةل.
هذا اإىل جانب مدينة ميةل و عنابة وجباية وتلمسان والبليدة وزمورة وغريها.
دخول ا ألتراك مدينة املس يةل وظهور فئة الكراغةل :
ابلنس بة ملدينة املس يةل اليت اكنت تشلك مفتاح التصالت بني الصحراء ومدينة اجلزائر،
وبيهنا وقس نطينة عرب جبال البيبان ،ل يزال الغموض يلف حول فرتة اس تقرار ا ألتراك ابملنطقة هنائيا
 ،ومسحت ظروف انتشار ا ألتراك مبناطق اجلزائر ادلاخلية بربوز فئة الكراغةل ابملس يةل كفئة ممزية من
حيث اجلنس والعدد حبيث أأصبحت متثل  2/1نصف ساكن مدينة املس يةل وحدها ،وسكنت العائالت
الكرغلية يح يسمى ابمسهم أأي يح الكراغةل وبقي هذا الامس يطلق اىل يومنا هذا ،يف حني اكن
البعض من الانكشاريني اجلنود يسكنون منطقة بش يلقا ومهنم من انتقل اىل أأحياء املدينة الاخرى
مثل الش تاوة والكوش واجلعافرة ،وقدر اجلرنال دوما ساكن مدينة املس يةل بداية الاحتاللي س نة
 1846ب 5000ساكن نصفهم من الكراغةل .
و احملاولت ا ألوىل جمليء ا ألتراك اإىل منطقة املس يةل تعود أأواخر القرن السادس عرش عىل
ضوء الرابطة اليت مجعت ا ألتراك بأأمحد بن عبد الرحامن املقراين وهو من خشصيات املنطقة اذلي
هاجر من جبال املعاضيد واسس اإمارة اولد مقران بين عباس مبجانة السادس حيث امتد نفوذه من
وادي الساحل اإىل احلضنة.9
ففي فرتة دخول ا ألخوة بربروس بالد اجلزائر تعاون ا ألمري أأمحد بن عبد الرحامن املقراين
معهام ضد ابن القايض أأمري اإمارة كوكو وسامه معهام يف توطيد سلطة ا ألتراك ابحلضنة ومبركزها
املس يةلاليت أأبدى بعض ساكهنا مقاومة شديدة محلةل خري ادلين س نة 101528
واس تطاع ا ألتراك الس يطرة عىل منطقة املس يةل مبساعدة أأعيان ورؤساء مش يخة أأولد مايض ومن
بيهنم عائةل بوضياف بوراس،ومش يخة أأولد مقران مبجانة،بعد أأن اس تطاع حسن أأغا س نة  1541من
بسط نفوذه جزئياعىل مدينة املس يةل ،11والتوسع اإىل جنوب الاوراس حيث كون حامية عسكرية
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مبدينة بسكرة كنقطة انطالق للقضاء عىل الثورات وحتصيل الرضائب يف احلضنة الرشقية ،و مل تس متر
العالقة اليت مجعت املقرانيني اب ألتراك عىل التعاون عندما اثرت احلضنة الغربية مبحيط املس يةل س نة
1550م  ،وقام عبد العزيز بن عبد الرمحن املقراين س نة  1552مبهامجة احلامية الرتكية املتواجدة
ابملس يةل ،عىل اثر حماوةل القائدان الرتكيان س نان رايس،ورمضان رايس التوغل يف منطقة املس يةل
لكرس شوكة أأولد مقران اذلين مدوا سلطاهنم عىل أأقالمي واسعة من احلضنة .
اإل أأن القائدان الرتكيان منيا هبزمية وخسارة فادحة يف وادي اللحم ابلقرب من مدينة املس يةل س نة
 ،1554ومل يمتكنا من الوصول اإىل مدينة املس يةل اإىل بعدد قليل من الفرسان  .12واكن لهنزام ا ألتراك
ابملس يةل نتيجة هامة عىل املقرانيني  ،حبيث اشرتط عبد العزيز املقراين الإمارة عىل املس يةل مع حق
جباية الرضائب  ،وحقوق العبور حىت عىل ا ألتراك ،وبذكل أأصبحت بعض عروش املس يةل مثل أأولد
مايض و أأولد س يدي سلامين و أأولد السعادي تدفع الرضيبة لعبد العزيز بدل احلامية الرتكية املتواجدة
ابملس يةل.
رمبا هذه احلادثة لها دلةل عىل اس تئناس القائدان بأأهل املدينة ومه قةل وجتاوب أأهلها مع قدوهمم،ومهنا
جند ا ألتراك قداهتدوا اإىل حمك البالد بأأهلها ،من خالل حماوةل حسن ابشا اإجياد أأصدقاء هل ابدلاخل
كواسطة لإدارة ا ألهايل حبمك ضاةل العنرص الرتيك أنذاك ،عندما منحوا مدينة املس يةل اإىل أأمري بين
عباس من أأولد مقران بعد أأن تبينت هل قوة املش يخة وامتدادها ابحلضنة عىل اثر هزمية اجليش
الرتيك أأمام املقرانيني اذلين قاربت قوهتم  18أألف فارس ومقاتل  ،رمغ حتالف اإمارة،كوكو مع ا ألتراك.13
ومما دمع اجتاه ا ألتراك اإىل رصف النظر عن اجملاهبة والاجتاه اإىل املصاحلة وكسب ا ألعيان وش يوخ الزوااي
والاعراش ،هو تزايد املشألك اخلارجية املمتثةل يف هتديدات ا ألس بان واملس يحيني ومعلية فتح وهران
املتكررة.ولعل موقع مدينة املس يةل احلدودي بني اببليك التيطري اذلي ظهرت اإدارته منذ
947هـ1540/م.14واببليك الرشق جعل الرصاع ينتقل اإىل ولة ا ألتراك يف عدة مرات و بني املقرانيني
أأنفسهم عىل مدينة املس يةل .
ويف الفرتة اليت أأعقبت انتصاب احلامية الرتكية مبدينة املس يةل منذ النصف الثاين من القرن
السادس عرش اس تقرت ا ألوضاع نسبيا ل ألتراك وساكن احلضنة  ،رمغ بعض الإشارات اىل انتفاضة
أأهل احلضنة وجمانة ضد ا ألتراك س نة  ،1590و مل يقع ما يدعو اىل التنافر بل بد أأ الاندماج العائيل
والانصهار اذلي بد أأ جليا يف مدينة املس يةل ،اليت ظهرت هبا فئة اجامتعية جديدة ممزية وممتازة اكنت
نتاج زواج أأفراد اجليش الانكشاري من عائالت أأهايل مدينة املس يةل ونقصد هبا فئة الكراغةل اليت
اس تقرت يف موضعني احدهام مبوقع احلامية ببش يلقا ،و اليت قدم لنا وصفا لها الاكتب مالتسان و يبدو
من الكمه أأن ا ألتراك اكنوا عىل عدد هام ببش يلقا مع عائالهتم و اكنوا يش تغلون إاىل جانب القيادة
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العسكرية ابلزراعة و خدمة البساتني املسقية بقنوات الري من وادي القصب  ،و املوضع الثاين اكن
ابحلي اذلي حيمل امسهم أأي الكراغةل ابملس يةل .
كام تواجدت عائالت كرغلية يف يح الش تاوة ويح اجلعافرة وقدرت املصادر التارخيية عدد
ساكن مدينة املس يةل أأواخر العهد العامثين ما بني 2000و 3000ساكن نصفهم كراغةل.
و يالحظ من خالل توزيع ا أللقاب الرتكية مبدينة املس يةل أأن هناك تزاوج كبري بني عائالت يح
الكراغةل مع احلي املقابل أأي الش تاوة ،ذلكل تضاعف عدد الكراغةل اىل ما يقارب نصف ساكن املس يةل،
و أأصبح المتزي بيهنام واحض مع بقية الساكن اذلين يطلق علهيم بأأهل املس يةل اجملمتعني حبي العرقوب وخربة
تليس  .اكنت مدينة املس يةل مضن نطاق قيادة املقرانيني ابمس ا ألتراك ،واكن الرصاع داخل عائةل أل
مقران قد أألقى حبمهل عىل عروش منطقة املس يةل وهام أأولد مايض و أأولد دراج ،من خالل التجاء
العزيز بلقندوز املقراين اإىل أأولد مايض ورصاعه مع أأخوه بورانن واحلاج بن بوزيد .واكن ابي قس نطينة
قد عني العزيز بن القندوز املقراين خليفة عىل منطقة احلضنة س نة  1740وعرفت قيادته بقيادة أأولد
مايض  ،بيامن اس توطن عبد هللا خال أأولد مقران ابحلضنة حيث تكون عرش اولد عبد هللا اذلي ميتد
اىل سور الغزلن ،بيامن اس توطن بورانن املقراين منطقة ونوغة.ومنشأأ الرصاع خشيص بني بورانن واحد
أأعيان أأولد مايض اذلي اكن عامال مبجانة عند املقرانني ومن أأاثر ذكل يف ما بعد مقتل بورانن ودفنه
ابملس يةل قرب رضحي س يدي بومجلني س نة  .151815وقد اكن لهذه احلادثة ا ألثر الكبري يف حتالف أأولد
مقران و اإعالهنم احلرب عىل أأولد مايض ،وحتولت احلرب اإىل جماهبة بني عروش احلضنة كلك بعد
أأن انظم عرش أأولد دراج اإىل جانب أأولد مايض يف موقعه العوج يف وادي الشالل جنوب املس يةل،
حبيث تركت املعركة  200قتيل من حشم أأولد مقران و  9من أأفراد العائةل وعدد كبري من اجلرىح
واخلسائر وس يب ا ألطفال والنساء واكن ذكل س نة 1799م.16
هذا الرصاع بني العروش وا ألهايل اكنت تغذيه نقمة ا ألتراك ورغبهتم يف غرس ا ألحقاد
وادلسائس بني الساكن والعائالت النافذة ،للمتكن من الس يطرة كام فعلت ذكل بواسطة قبائل اخملزن
اخملتلفة ،واليت انترشت يف احلدود الشاملية واجلنوبية حمليط املس يةل ،كام هو حال قبائل هامش ابلعش
بأأولد خلوف،17واليت اكنت تلعب ادلور الهام يف اس تتباب ا ألمن وجباية الرضائب برصف النظر عن
ا ألمالك والامتيازات اليت تتحصل علهيا .
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العالقات الاجامتعية بني الكراغةل وساكن املس يةل:
اكن التواجد الكرغيل ابملس يةل مرتبط بعنارص هامة ترتبط ابلعامل اجلغرايف اذلي متثهل املدينة
مبجارهيا وبساتيهنا اليت تشابه مناطق توافد الانكشارية اب ألانضول ،ومن هجة أأخرى ابلعنرص الرببري
احلرضي للمدينة ومتزيه عن اجلوار القبيل للبدو الرحل .
اإل أأن متزي الكراغةل ابملرتبة والسلطة والقيادة والرثوة جعل الساكن من الرببر والعرب ابملدينة
ينظرون اىل الكراغةل ابستياء،لن الكراغةل اس تحوذوا عىل ا ألمالك وعقارات هامة ومزااي انتفاعهم مبياه
السقي اجلارية بواد القصب اليت يأأخذون ربعها مع اإعفاهئم من الرضائب18.
وخالل العهد العامثين اكنت الفئات الاجامتعية مبدينة املس يةل يف رصاع دامئ اىل درجة اعزتال
مجموعة ألخرى ومقاطعهتا وحىت اإذا حتمت ا ألمر حامية نفسها بسور من الطوب لغلق مداخل حهيا.
ولعل العالقة املتوترة أأحياان بني الكراغةل و أأهل املس يةل حبي العرقوب واليت اس مترت اىل
فرتة الاحتالل لها دللهتا يف ذكل حبيث اكن ساكن العرقوب يقدمون غرامة للكراغةل اذلين يس يطرون
عىل مياههم مما يؤدي يف كثري من ا ألحيان اىل املشاداة بني احليني ،خاصة وان قياد املدينة ونوبهتا دامئا
مشلكة من الكراغةل ،فاكن قائد املدينة يقف عند مدخل املدينة ويراقب زوارها والقادمني اإلهيا من
البادية ومناطق أأخرى وخيضعهم للتفتيش .وبقسوة أأحياان خلقت مشاعر العداء.وقد اش تغل الكراغةل
ابلزراعة والبستنة وملكوها وتوارثوا امللكية العقارية بعقود بيع ورهن ورشاء او تبادل،وقدرت مساحة
أأرايض الكراغةل املكل  1135هكتار19.
اكن ألرايض وبساتني الكراغةل ساقية خاصة واكن دورمه يف املاء مرة لك عرشة أأايم واكنت
هلم قناة خاصة تدعى بوادي الصغري .
كام اكن الكراغةل بداية تواجدمه ابملس يةل يقميون بناحية بش يلقا اليت اكنت متثل حصنا رومانيا.كام بقي
اغلب الكراغةل ابملس يةل بعد احتاللها من طرف اجلرنال الفرنيس دين يقري  1841وشلك مهنم حرص
حرضي حتت قيادة القايد شعبان بن محمود واذلي خلفه القايد الكرغيل قرييش بن سفار التويم 20.
اغلب العائالت الكرغلية اس مترت يف التواجد مبدينة املس يةل بعد الاحتالل الفرنيس ،نذكر مهنا
العائالت اليت اس تحوذت عىل القيادة مثل عائالت انيب اليت اكن مهنا أأخر قياد العهد العامثين ابملدينة
قبل الاحتالل ،وكذا عائةل سفار التويم وعائةل بن يلس اإضافة اىل عائالت أأخرى مثل عائةل قارة
وعائةل بريم وعائةل شاكر وعائةل ش يكوش بفروعها وعائةل بن حيي وتريك وجعفر وامحد ابي وبكري وشاكر
ومحمودي وغريمه.
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املوروث الاجامتعي لكراغةل املس يةل :
حافظت ا ألرس مبدينة املس يةل واىل وقت قريب مبوروث من العادات والتقاليد واملسميات
اليت تعود اإىل ا ألصل الرتيك يف العمل والزواج والألك واللباس وتسمية ا ألش ياء ،حبيث لتزال تس تعملها
اإىل يومنا هذا مثل لكمة ابلك الرتكية اليت تعين رمبا والبقراج أأو الإبريق والبكوش او الاخرص ووالطبيس
أأو الصحن والتشبشاق اوالاانء واخلردة أأو ا ألاثث القدمي وادلربوكة و ادلوزان و السواكريج و الس ين
و الزوايل أأو الفقري و الطابونة والطنيجرة و الغايطة و أأسامء أأخرى ل يتسع املقال حلرصها.
الكراغةل مبدينة املس يةل 21تركزوا يف احلي اذلي اس متر حيمل امسهم عىل اجلهة اليرسى لوادي
القصب ويسمى حبي الكراغةل اىل يومنا هذا وكونوا فئة راقية ممزية يف جممتع املدينة مبا ملكوه من أأرايض
حفص املدينة و أأرايض البايكل اخلصبة ،واكن هلم نفوذ عىل بقية الساكن خالل الفرتة الرتكية .كام تركزت
مجموعة مهنم عىل اجلهة السفىل للوادي وحتمل امس يح أأولد س يدي محمود بوفاةل وهو خشصية غري
عسكرية بل ارتبطت به كرامات الشخصيات ادلينية ،و تنتسب هذه اجملموعة الساكنية اإىل س يدي
محمود بوفاةل الرتيك اذلي انتقل من أأزمري وكون فرقة من الاتراك بقيت حتمل امسه اإىل اليوم.22وكثري
من العائالت اليت تسكن يح الش تاوة من أأصول كرغلية كذكل نتجت عن املصاهرة مع ساكن يح
الكراغةل
.وقد بد أأ اس تقرار الكراغةل مبدينة املس يةل منذ النصف الثاين للقرن  16منذ اتسيس احلامية
العسكرية ابملدينة،و تصاهر اجلنود ا ألتراك ابلعائالت احمللية واس تقروا حبي خاص هبم ،عرف يف ما
بعد حبي الكراغةل أأو ر أأس احلارة مث ظهر الزتاوج بني العائالت الكرغلية والعائالت العربية حبي الش تاوة
وخربة تليس23مث انتقلت عائالت أأخرى من الكراغةل اإىل احلي املوجودة عىل اجلهة الميىن الوادي القصب
املسمى حبي الكوش يف وقت لحق  ،يف حني اس متر يح العرقوب بعيدا عن أأي اتصال أأو مصاهرة
للكراغةل.24كام اس تقرت عائالت تركية ابملدينة الرومانية القدمية زايب عندما أأعادوا بناءها ابحلجارة الرومانية
جنود الانكشارية قبل أأن تفقد قميهتا قبل الاحتالل الفرنيس اذلي وجدها خرائب .
وعند سقوط مدينة اجلزائر شهدت املس يةل أأحداث عديدة،حيث بد أأ ا ألمري عبد القادر
بتنظمي املقاومة هبا منذ  1838و أأبقى املدعو انيب املعني من قبل ا ألتراك كخليفة هل عىل املس يةل ،واحلق
معه بوضياف بن بوراس ،وحبلول امحلةل الفرنس ية اليت قادها اجلرنال دي نيقري  negrierاكن الكراغةل
ا ألوائل اذلين مثلوا أأمامه ومهنم من غادر املدينة بعد ذكل يف جوان  1841يف حني بقي معظمهم حبيث
عينت فرنسا حارس حرضي عىل املدينة أأولك اإىل القايد شعبان بن محمود الكرغيل مث خلفه الكرغيل
قرييش بن سفار التويم.
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كام وفدت اىل املدينة عائالت بن يلس اليت تنسب اإىل الانكشاري يلس اذلي تولت عائلته
قيادة قبيةل بن عامر بسطيف مث انتقلت اإىل زمورة لإدارهتا ومهنا اإىل املس يةل اليت اس تقر هبا بعد أأن
اقرتن ابمر أأة من نبالهئا النافذين ،وقد عني بعد ذكل قايدا عىل أأولد دراج من طرف امحد ابي قبل
الاحتالل الفرنيس واكنت لعائةل بن يلس مصاهرة مع بن القندوز املقراين.25
ويبقى الانامتء العريق ألغلب ساكن املس يةل اإىل العنرص الرتيك يعطي الانطباع عىل دور
مدينة املس يةل احلارضة وجغرافيهتا يف اس تقرار ا ألتراك هبا  ،وان املوروث التارخيي للعالقات اليت نتجت
عن الزتاوج الرتيك اجلزائري ابملدينة،قدم للمدينة تنوعا جنس يا وثقافيا واجامتعيا ،وقدم اإضافة اجامتعية
ل تزال يف ثنااي اذلاكرة احمللية واترخيها. .
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أ .أنس الصهنايج ظهر املهراز-فاس املغرب
امللخص
أسست منطقة داكةل عرب التارخي ذلاكرة املقاومة احمللية ،وجسدت ما جتمتع فيه لك املناطق املغربية بقبائلها
فامي تعلق مبواهجة الجنيب وروح اجلهاد اليت اس مترت قامئة دون نقصان ،فأي تقيمي حلركة اجلهاد واملقاومة
ادلاكلية ،جيب أن خيضع ملنطق مطابقهتا مع وسطها الطبيعي وظروفها السوس يو اقتصادية وتركيبهتا
البرشية ،...ولك العنارص املشلكة لذلات اجلعية ،حىت ال نسقط حضية الحاكم القميية والحاكم اجلاهزة
اليت ميكهنا تبخيس التارخي احمليل واجلهوي .وحتتفي القضااي اليت حاولت ادلراسة ابرازها بأمهية ورضورة
كتابة التارخي اجلهوي واحلفاظ عىل موروثه بشلك عام دعام لذلاكرة واجملمتع ،خصوصا وحنن يف اطار
خطاب اجلهوية اذلي يؤمن خبصوصيات املناطق وحيرتم ما ميزيها ،وداكةل مثلت والزالت وحدة هجوية
ممتزية بلك جتليات المتزي ( الطبيعي – الاقتصادي – الاجامتعي – الثقايف .)...
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حرص الربتغال منذ اخضاا منطقة داكةل 1لساطوم ونفومه ،،عىل اسا تفام مقدراما دون اجلا ا
اس تعامرها وضبطها حلمكه املبارش ،فضعف كتلهت ادلميغرافية مقارنة مع شساعة امرباطوريهت املرتامية
الطرام ،وتش ا ت وهود ،عىل املس ا تع رات القامئة ،اصااة املوجودة جنوب القارة المريكية ،اكنت
تضاااااطر ،لهنج اسااااارتاتيحلية احلا با املبارش عن طريق جتنيد أعيان املنطقة املنتفعا من الع ئق
الربتغالية وجتارما أو الطامعا يف ال سلطة أو الطاحما لل حافظة علهيا ،فمل تتد ل ملوكه ع سكراي يف
املنطقة ،اال حيامن يتوجسااون من انس ا ياب املنطقة من حتهت  ،أو انفراطها عن قبض اهت  ،وملا فشاالوا يف
صااناعة ء حم حمليا وال  ،الل للتاا الربتغا  ،تيقنوا أن ال مندوحة من اك ساااح املنطقة واحلاقها
ابالمرباطورية.
أوال -ردود فعل قبائل داكةل ازاحم الاس تعامر الربتغا لل نطقة
ما ان اح ُت لت املنطقة ،حىت أعلنت القبائل ادلاكلية اجلهاد ضااااااد املسااااا تع ر ،وأابح فقها ها
وشااا يوخها هدر دم لك من يتعامل مع احملتل ،أو حىت من يطيب ل القطون يف الثغور املغتصااابة .ا
ان مت اس تعامر مدينة أسفي س نة 1508م حىت اندت قبائل داكةل والش ياظ ة واحلوز ابجلهاد لتحريرها،
وابلفعل قام فرساااااان هذب القبائل بااااااب حصاااااار عىل املدينة بأعداد قواهما  200ألف واهد ،يوم
اخلامس من دجنرب/ديساا رب ساا نة 1510م ،وملا أدركوا أن اليبايا ميدوهن مبا مينعو ،،وأن احلصااار
ابت با مهي جدوى يف ظل هذا املعطى ،قرروا الهحلوم عىل الثغر حلس املعركة وطرد احملتل ،تأس يا
مبا مت مبنطقة املغدور حا مت افتاككها دون عون رمسي عىل يد قبائل جنوب التانسا يفت ،وبعد موما
متتاليا يويم 29و 30دجنرب /ديساا رب من الساا نة نفسااها ،اقتنع احملارصون أن السااور جيعل هم هت
مسا تحي  ،اصااة حا وصاالوا اليه ،وبدا أن نقبه يتطلب عتادا ثقي ال ميلكونه ،ما اضااطر ،ا
نقض احلصار يوم  31دجنرب /ديس رب من الس نة نفسها2
واتس ت الع ليات اجلهادية بداكةل بوسائلها البس يطة ،لكهنا اكنت مفع ة ابلفورة والفعالية ،ترسي يف
رسعة اطفة حتت جنح املفاجأة لااااااب أهدافها ،يف رسااي أو وعات منظ ة هنحلها شااااابيه بهنج
حروب العصاابت.3
وقد متكن الربتغال يف ظروم عرم فيه املغرب ضاااعف ادلوةل املركزية ،وتوزعه يف شااا تات با قوى
ضعيفة متناحرة حول السلطة والنفومه ،وتنافسها يف خماطبة ود احملتل عندما يش تد ال رصا بيهنا ،من
القضاحم ال رسيع عىل مصود املقاومة ادلاكلية ،واربام القبائل عىل اخلضو قهرا لسلطة الغزاة ،والشاهد،
تأكيد "كويش" 4أن قبائل داكةل عن بكرة أبهيا رخضت ابلرتهيب والتنكيل ،بعد أن أخفقت واهباما
اليومية يف صد بارات الربتغال.5
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واكنت الغربية من املناطق الو اليت قاومت احملتل ،ودعت ا حصاااااار أسااااافي لتحريرها سااااا نة
1510م ،فاكن جزا ها بعد ترسااااا احملارصين ،تعرضااااها لعدة بارات أفنت الكثا من أهلها ،وظلت
صامدة حىت س نة 1512م ،اثر انصيا جزحم مهنا ا ارادة املس تع ر ،وتسلميها لبناحم ش يوخها وأعياهنا
رهائن دليه ،6والشاهد ما وصفه "كويش" يف مشهد تا عيىس بن أيب بكر ش يخ قبي الغربية وهو
ّار حتت قديم القبطان "نونو فرانند دي أاتيد" (  ) Nuno Fernandes de Ataideمع س بعة
من أعيان القبي  ،يس تعطفونه أم يف ثنيه عن اس باحة مضارهب  ،7واحلاةل نفسها أوردها الوزان مثاا
مسأةل الش يوخ اذلين اكنوا يرمغون عىل الامتثال والرضوخ دلرحم الغارات الربتغالية الوحش ية ،8لكن ما
ان تنام ا مسااامعه ابجليش الوطاا القادم لطرد الاحت ل وردّب عىل أعقابه ساا نة 1514م ،حىت
نفروا اليه والمل حيدو ،يف اخل ص من عسف احملتل وأزالمه ،ويف املعركة(معركة اجلعة) اس شهد
س ا بعة من ش ا يوخها ،ورت يكرتش الش ا يخ كرميات اذلي شااارك يف املعركة ،ملصااا أمال اذلي ساال ه
رهائن يف ثغر أسافي ،وأثر العصايان والالتحاق ابجليش الوطاا ،والفعل نفساه قامت به قبي أوالد
ءران اجلنوبية اليت أعلنت عصياهنا بعد أن تعهدت لقبطان أزمور ابلسكون والامتثال ،فقتلت الش يخ
اذلي فُرض عىل قبيلهتا وأرست ث ثة عرش ا برتغاليا اكنوا يعززون ساالطته ،9بل ميكن القول ان القبائل
ادلاكلية قاطبة اليت قارعت الاحت ل الربتغا واضاااااطرت للرضاااااوخ ،انضااااا ت لل يش الوطاا،
والشاااهد ،الرساااةل اليت بعملا املمي امينويل ا قبطان أساافي ساا نة 1514م ،يأمرب بتعيا الشاا يوخ
املعادين للوطاس ا يا يف مناصااب قيادية ،فاكن جوابه ينفي وجود أ ّاي مهن  ،10لكن اع ن الوطاس ا يا
والهنتاتيا الانسااااا حاب من مواهجة الربتغال حينا ،و جنوهح ا عقد هدنة طوي المد مع قواد،
أحايا أخرى ،رت تكن ترتك لدلاكليا أي خيار يف ظل واقع ضاااااعف االماكنيات با خيار العودة من
جديد وب رشوط أكرث ق سوة لربقة الاحت ل ،حفا أزمع النارص الكديد س نة 1514م العودة ا فاس
دون أن حتقق امحل الهدام املرجوة ،عادت بعض القبائل تلمتس العفو من احملتل للساامل من انتقامه،
فاشرتط علهيا همامجة جيش بين وطاس للتدليل عىل الندم والوالحم ،11أما اليت أنفت الاس س م للعدو
فقد أثرت مرة أراضاااااهيا وترك حماصااااالها وأرزاقها ،والالت احم ا قبائل حليفة أو ا مناطق حتت
السااااالطة الوطاسااااا ية أو الهنتاتية طلبا للن اة ،با أن ال رشاااااد واجلو وب القوات يف القبائل
املس ا تضاايفة ،اكنت ترض بعضااها عىل العودة ا مضااارهبا والقبول عىل مضااض ابلمر الواقع ،12وعقب
مقتل الع يل حيي أوتعفوفت اثرت داكةل من جديد عىل سلطة الاحت ل ،وفر بعضها ا منطقة أمناي
ينتظر العون الوطاا بعد أرسها عددا من الربتغاليا ،وملا تيقنت من ذالن الوطاسااااا يا لها ،رت
ي سعها سوى طلب ال صلح من جديد ،واملفاوضة مبا دلهيا من الرسى التقاحم رش التنكيل والانتقام،
وأما القبائل الخرى فقد ف ّضلت الان رصام عن النفومه الربتغا والعيش يف كنف ال سلطة الوطا س ية
بسااهل سااايس ،13وهذا ما حييل ا فه أن خضااو قبائل داكةل ،جاحم ن ي ة الفراا السا ياا و ياب
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كيان قادر عىل تأطاها وتنظميها ورص صااااافوفها يف جحة واحدة ضااااااد الغازي ،لكن ما ان د ل
السعديون ا مراكش وأظهروا قوة يف واهبة الربتغال ،حىت ابدرت القبائل ادلاكلية ا الانق ب عىل
احملتل وابداحم اسا تعدادها يف مناجزته حتت قيادة وتوجهيات السااعديا .14واكن شا يوخ القبائل ادلاكلية
البعيدة أو الواقعة عىل حوام مدينيت أزمور ومازيغن ،من أكرث القبائل عصااااياان ومتردا عىل الاحت ل
يعرض مثل هذب القبائل
الربتغا  ،ومن أمثا ال ش يخ عيل مومن وال ش يخ أوي شو ،15المر اذلي اكن ّ
محل ت تأديبية باية يف الرببرية ،كام رسى عىل أوالد مطاو وقرييت "بنكا" و"اتفوم" ،دلرجة أن
ادلاكليا اكنوا يفضااالون الرتدي من أعا الرصاااوح والشاااواهق ،من الساااقوط يف يد الربتغال اذلين
اش ا هتروا ابلتفيف يف تعذيب الرسى قبل قتله  ،16وقد تغيا احملتل من االخثان يف معاقبة القبائل البقة،
ترويع ْصا هتنوما البا ْخعة وترهيحا من اخلروا عن ساالطهتا أو التفكا يف الانفساااق عن طوعها وارادما،
ورت يكن العنف والرتويع الداة االسااااارتاتيحلية الوحيدة اليت وظفهتا الطغ ة احملت لتطويع القبائل ،بل
ج ّدت يف جتنيد اجلواسااااايس والع حم من خمتلف رشاع اجملمتع ادلاك واجزال العطاحم لها ،الخطارها
بتحراكت اجملاهدين وتدجيهنا للقبائل ،فالرشاوى أدت أدوارا وازنة يف خمطط الاحت ل ،فبذلها بسخاحم
مث حافظ هبا قبطان أزمور عىل والحم بعض القبائل ل ،حاملا د ل اجليش الوطاا دلاكةل سااااا نة
1514م ،ومقابل  50أوقية للك ش يخ من ش يوخ أوالد ءران مت ا را  ،للعدول عن مترد ،وادلخول
يف طاعته .يف حا قدم القبطان "أاتيد" لو ٍاش داك  8000رايل جزاحم اب به مبواقع فسااطاط النارص
الهنتايت املبثوثة عىل اجملال ادلاك س نة 1541م ،وتسمل ش يخ الغربية مميون ث ثة أمتار من الكتان أي
ما يساوي  900رايل ،بيامن توصل أحد أعيان السور القدمي بنصف رطل من القرنفل ،يف الوقت اذلي
تسمل فيه ش يخ عبدة حسون  2420رايل وأرطال من التا اجملفف ،ملعلومات قدموها للربتغال س نة
1509م.17
اثنيا-مظاهر من مقاومة قبائل داكلية ل حت ل الربتغا
اساااا تطا الربتغال بفضاااال تفوقه املادي وتباين االماكنيات العسااااكرية بيهن وبا ادلاكليا ،من
اخضااا حوارض املنطقة وقبائلها لواقع الاسا تعامر ،ففي الوقت اذلي اكنت فيه الساااكنة تدافع بوسااائل
قتالية بس يطة من قبيل الفؤوس والس يوم والنبال والرماح واحل ارة بأجساد عارية ،وأوزا يف الغالب
با مدربة أو منظ ة ،اكن احملتل ميمي جيشااااا نظاميا مدراب ُمدج ا بدرو حديدية واقية ،وأساااالحة
انرية فتاكة وأصاااانام متطورة من البنادق واملدافع واملصاااادات .واحلق أن قبائل داكةل رت تأل هجدا يف
مواهجة احمل تل رض الفوارق الصااااااار ة بيهنام يف موازين القوة ،ح يث أجلئوا احمل تل با ما مرة ا
الاندحار عن ساحة املواهجة بقصفه بأكوام من الكياس احملشوة ابلعقارب 18و اي النحل.19
واكن بالبا ما يتصاايد ادلاكليون رماحم ،الربتغال يف مراتع الصاايد ،عىل طول هنر أم الربيع ،حيث اكنوا
جيدوهنا وساااا ي ليقايضااااوا أرسا ،،أو ل نتقام واشاااافاحم الغليل عام اقرتفت أيدهي من تقتيل وتذبيح
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وتعذيب للك من رفض اخلنو  ،كام اكنوا يتفننون يف نصااااب الكامئن واملشااااارك ملواكح وقوافله ،
قصاااد هنحا وأرس من فهيا ،وحرصااا االمدادات الغذائية عهن  ،واسااااكن الرهبة يف نفوساااه وتضاااييق
العيش علهي  ،ولكام أنسوا ضعف احلراسة عىل املراكب الربتغالية الراس ية فوق هنر أم الربيع ،مالوا علهيا
يهنبوهنا وخيربوهنا ،واليشحم نفسه حسبوب عىل حماصيله الزراعية ،امه اكنوا يأتون علهيا حرقا وتدماا ،أو
يرسااقوهنا عنوة ان اكنت اللحظة ساااحنة .هذب الغارات املرتادفة جعلت احلامك العسااكري لزمور يطلب
العون من قائد سااااا أم يف كبح تنايم وابل النشاااااطة اجلهادية املرتادفة ،وكبت حامساااااها .20وقد
اش هترت قبي أوالد يعقوب وش يخها انرص بودومة هبذا النو من اجلهاد ،فع ليات الاختطام الغفاة
اليت حتدش قرب هنر أم الربيع يف صااااافوم الربتغال وأعواهن  ،اكنت ابعرتام قبطان ثغر أزمور ،ترتكه
يف حاةل اس نفار قصوى.21
ومن أ ،الع ليات اجلهادية يف داكةل اليت ر ّجت الكيان الغاصاااب يف املنطقة ،مقتل القائد العساااكري
وحامك داكةل امحلراحم املدعو "نونو فرانندش دي أاتيد" -اذلي طبق صاايته أفاق املغرب برمته ،مبا اشا هتر
به من ممارسات وحش ية ضد ساكنة داكةل وأحوازها -عىل يد ش يخ قبي أوالد ءران اجلنوبية رحو بن
حش وط س نة 1516م ،فبعد أن رف ضت قبيلته اخلنو للقائد الربتغا  ،قام هذا ال ا يف جتريدة كباة
ابالبارة علهيا وهنحاَ ،وس هتوق من قدر علهي من الرجال والن ساحم والطفال أرسى مكبلا ،ومضن هؤالحم
اكنت زوجة الش يخ رحو اذلي عزم عىل حتريرها مع البايق ،وما ان كفكف صفوفه حىت ركب ظهور،،
وطفق يتحا املناس بة لفك أرسى القبي  ،دون أن يفكر يف االقدام عىل مناجزم يف مواهجة مبارشة،
وملا أحساااوا ابقتفائه أثر ،،دبروا ل يقا به بدفعه لل واهجة ،عن طريق اسااا شااااطة ضااابه واف ت
أعصابه ،ومهكل ابلسامح لزوجته وامهبته احلديث ،ويه جتأر تاعا يف الفاكك والتخليل ،لكن حصافة
الشااا يخ ووعيه ب باين مسااا توى القدرات العساااكرية بينه وبا املُغا ،جعلته يامتكل وجدانه ،ويكتفي
مبناوشااة التحلريدة الربتغالية ومشااابلهتا ،ويف الوقت نفسااه يرتصااد اللحظة املوامئة لهحلوم مور ،وما ان
رمق لع القائد "دي أاتيد" لزرار سارتته من هجة ا ْجلي ْد ،حىت وجه صاوبه يف ملح البرصا نصاال رحمه
يف دقة متناهية ،أرداب يف ّتوها رصيعا ،ما أدى يف مههول مقتل "دي أاتيد" ورهاهب من املشااهد ،ا
ارتباك شاااااديد يف جتريدة الغزاة ،وقد زاد ،خباال تناز بعض القادة عىل من خيلف "دي أاتيد" يف
القيادة العامة لل يش ،وانق ب جنود القبائل ادلاكلية (الغربية والرشااااقية وعبدب) املشاااااركة يف امحل ،
حيث قادوا موما مشااارتاك عىل الكتائب الربتغالية ،أسااافرت عن مقتل أعداد مجّة من الربتغال ،وأرس
 35مهن  ،بيهن قائدان ،وحترير لك أرسى القبي واس تعادة الغنامئ ،وا تنام ال سلحة والعتاد اذلي اكن
حبوزة الربتغال ،22فقلب الش يخ الهزمية ن رصا ،بعدما أابن عن عزم وجدل ومهاكحم ،خطّ هب رصح ملح ة
هجادية ركينة ،ما فتئت اذلاكرة احمللية جترتها بفخر واعزتاز .كام جترت ابلشعور نف سه مشهد ارداحم حيي أو
تعفوفت ي  ،جزاحم تفانيه يف دمة املصاااااات الربتغالية يف املنطقة ،وقيادته لكرث امحل ت االرهابية
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املُسا ّااة لتطويع القبائل وانبطاهحا لل حتل ،فلام أزمع احت ل مراكش س ا نة 1519م ،أرساال يطلب من
قبي أوالد ءران تعزيزات عسااكرية بعد أن رفض احلامك "نون دي ماساااكريناس" تزويدب ابامسااامئة
رمح واملدفعا اذلي طلح الماح الغزوة ،واكتفى مبنحه مخسااااا فارسااااا ،بيد أن القبي امتنعت عن
تلبية طلبه ،23وقررت تصفيته وش ّل رشب عن مراكش ،وعقب وصول "لل حات" الواقعة عىل مقربة
من مضاااااارب قبائل عبدة ،بلغه مقتل بَ هتروان أحد قوادب بأوالد هتمطا  ،وهنب القبي وسااااالحا عىل يد
فرسااان الما ادريس (أما قسا من جبال الطلس املتوسااط) املنحدرين من قبائل سااكورة واتدال،
فقرر أن يذهب يف وفد بصااحبة ث ثة شاا يوخ من القبائل املتحالفة ( ،ود موزاند و يعقوب الغريب
وبوهناة) لتقدمي التعازي لخيه ّعزو ش يخ قبائل عبدة وتقدمي هدااي املودة واملواساة .ويف الوضمية وأثناحم
حتلقه حول مائدة العشاحم ،د ل عليه خشصان يدعيان عسو وبامن ادعيا أهنام ش يخان من قبي أوالد
ءران جاحما لتعزيته وتقدمي العون محللته ،وما ان أنسوا ف منه حىت وهجوا اليه طعنات قات أ سقطته
يلفظ أنفاسه ال اة ،ومبحلرد عمل أوالد ءران اب تيال ،قاموا ابالبارة عىل جنود املعسكر قت وهنبا،24
ما اضطر فلول امحل ا الفرار صوب أ سفي ،ويف الطريق انقلب جنود الغربية عىل الربتغاليا ورا وا
يقتّلون فهي  ،25مث مي اجلعان (أوالد ءران وفلول الغربية) وهجهام شطر أعراب الغربية لرص ال صفوم
ضااااد النفومه الربتغا يف املنطقة والتخطيط لثورة جديدة ،26با أن عامل أساااافي اساااا تطا اهجاض
تدبا ،يف مح متكن لها من قتل مخسامئة داك وأرس س امتئة ومخسا أخرين.27
وقد عد مقتل حيي أوتعفوفت يف هذب الظرفية خسااااااارة كباة للربتغال ،امه رزئوا يف ءيل حارب يف
طو
سبيل بسط نفومه ،عىل مناطق داكةل واحلوز والش ياظ ة ،وامتمي من اجلرأة والغلظة وادلهاحم ما ّ
هب القبائل الرادة احملتل ،وما أوقع هزامئ مريرة ابمحل ت املغربية امل ُ هتسااااا ن َفرة لتحرير داكةل ،ففي سااااا نة
1514م رد اجليش الوطاا عىل أعقابه ائبا ا عامصة فاس ،وبعد ث ش ساااا نوات ( ،)1517أوقع
هزمية ابلنارص الهنتايت صاااحب مملكة مراكش ،وبصاانوب أما اجلبل يف السا نة نفسااها ،كام مح يف قطع
دابر ساالطة النارص الهنتايت يف املنطقة ،وتعثا هجود السااعديا يف بسااط ساالطاهن شااامل اتنس ا يفت
والتحالف مع قبائل داكةل.28
فبعد ا تيال القائد حيي أوتعفوفت ،ساااهل عىل الساااعديا ا رتاق التحالف ادلاك الربتغا اذلي اكن
يرعاب الهاكل ويفرضاااااه عىل القبائل ،29ومحوا يف اعادة داكةل من جديد ا صااااافوم اجلهاد ضاااااد
املغتصب ،ورت يس ل منذ أن بدأ السعديون يف دمع اجلهاد ادلاك ابلس ح والعتاد ،أن انقلبت قبي
وأعلنت دءها للطغ ة احملت  ،وهذا ما أفادت به احدى التقارير الربتغالية املبعوثة سااااا نة 1519م ا
العامصة ليش ا بونة ،تنذر بزوال الس ا يطرة الربتغالية عن قبائل داكةل ،30بعدما أكدت أن لك قبائل داكةل
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صااارت ارا دائرة اخلضااو  ،31وهذا ما يعضااد أطروحة أن ادلاك رت يكن ليخضااع لغاصااب اال حتت
االكراب وق احلي .32
وقد شلك انتصار السعديا ابجلنوب عىل الربتغال ،وحترير أاكدير س نة 1541م منعطفا هاما يف اترخي
ال رصا املغريب الربتغا  ،امه ترادفت عىل اثرب انتصارات السعديا وحترير بعض الثغور احملتل ،فعقب
هذا الانتصار ،قاد ادلاكليون بتنس يق مع ال رشفاحم حترير ثغري أزمور وأ سفي وأرابضهام مس هتل س نة
1542م.33
وقد أدت احلركة الصااوفية دورا وازان يف يف تقوية العزامئ واس ا نفار ا ومجع اللك ة ،بل تصاادرت
صفوم اجملاهدين والشهداحم اذلين سقطوا يف معركة حترير أزمور ،ولعل من بيهن
 س يدي عبد هللا بن مسعود الفاكك ،دفا املقربة احملادية لاا موالي بوشعيب
 س يدي بارت املشهور بس يدي بامن ،اجملاور جدثه لثانوية موالي بوشعيب
 س يدي الضاوي دفا زنقة دار الصابون ابمل ح.
 س يدي عيل املشهور بس يدي ع مو ،دفا طريق القرعة حبي الزاوية اجلديدة
 س يدي داود الاكئن جدثه عىل مشارم السور برأس درب العرسة
 س يدي عامثن صاحب اجلدش اذلي يفرق درب س يدي أمحد اجلعيين ودرب اجلبيل.34
أما يف مازيغن ابملنطقة الوسطى فقد تزءت زاوية س يدي سعيد املشرتايئ ورابطي س يدي بنور
والميس اجلهاد ضد حمتيل املدينة ،35واش هتر الش يخ س يدي اسامعيل بن سعيد املشرتايئ ابمحلاسة
يف مقارعة الربتغال" ،مهااب عن حوزة االسااا م مناحفا عنه ضاااد من اسااا تطال عليه "36.حىت ان
وادلب الش ا يخ س ا يدي سااعيد املذكور ،يفزل ل يف حياته عن ادارة الزاوية وقيادة واهدهيا ،وما ان
وفد املريد ود بن أمحد املاليك الزايين املشااهور ابلعياع عىل داكةل بتلكيف من ش ا يخه س ا يدي
عبد هللا بن حسااون ساا نة 1604م 37حىت اتصاال ابلشاا يخ اسااامعيل للتنساا يق معه يف واهبة
الربتغال ،وتش يد املظان اليت تناولت امله ة اليت أنيطت به يف داكةل ،بب ئه وقوة بأسه يف همارشة
احملتل ،ويف هذا الصااادد يقول اليفريين "ورت يزل مثابرا عىل اجلهاد شااديد الشااكمية عىل العدو،
عارفا بوجوب املاكئد احلربية ،مقدما يف مواطن االجحام مصودا وقورا مها بطش شااديد ،فطار بذكل
صاايته وشااا با الناس مهكرب مبا هو عليه من التضااييق عىل العدو .وايفهتاى به المر ا أن عا
قائدا لزمور ،خفاض املعارك جبدل ال يقهر وضيق عىل برتغال اجلديدة أ شد تضييق ،وحارص ،يف
املدينة ،و من ماشيهت ومنعه من حرش أراضهي  ،ولكنه فر بنفسه ا س يف 1614م حيامن عمل
أن السلطان موالي زيدان أصبح يراتب يف أمرب" 38فلام و ّجه املو زيدان قائدب ودا الس نوا
لقتهل يف أربعامئة ألف فارس ،أوفد للعياع خفية ،أن اجن بنفسااااااك فا نك مغدور ،ومبحلرد أن
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توصل بفحوى الرساةل حىت خرا يف أربعا فارسا صوب س  39".لكنه عاد س نة 1640م بعدما
اس ا تقل بس ا وأصاابح حاكام علهيا ،حيث أبار عىل ثغر الربجية وأفى مهن كتيبة قواهما 40 139
فمل ينج مهنا سوى س بعة وع رشين برتغاليا ،مث اقفل عائدا ا امارته اس تعدادا لكرة أخرى ،جارا
معه مثانية عرشا أسااا ،41بيد أن القدر رت ميههل ملواصا اجلهاد بداكةل ،جراحم ا تيال يف ظروم رت
تسعفنا املظان يف االملام مب بساما ،با أهنا أحاطتنا ابلس باب اليت دفعته للعودة ا املنطقة رض
أهنا ال تد ل يف وال سلطانه ،ويف مهكل يقول اليفريين "...ان أهل الربجية عقدوا املهادنة مع أهل
أزمور م ّدة ،فاكن من ّعزة النصااااارى و ّمهةل االساااا م يف هذب املدة ما تنفطر منه الكباد و ّر ل
اجلبال ،ن مهكل أن زوجة القبطان خرجت مهات يوم يف خمفهتا ومعها حاشااايهتا ا أن وصااالت
ح ّ العرب ،فتلقاها أهل احل ّ ابلوالول والفرح وصنعوا لها الطع ة ومحلوا لها الهدااي من ادلجاا
واحلليب والبيض ،فظلت عند ،يف فرح عظمي ،وملا اكن الليل ،أمرت زوهجا أن خيرا جيوشاااه
ويبعث لقائد أزمور ليخرا جبيوش املسل ا فيلعبون فامي بيهن  ،ويه تنظر الهي وتتفب فيه ،فاكن
مهكل ،جفعلوا يلعبون ،ا اكن ا أن محل اكفرا عىل مساااامل فقتهل ،فلكّ الو القبطان وأ ربب مبا
وقع ،فقال القبطان " ا يااامك ان مات شااهيدا" ،هيزأ به ويسااخر من املساال ا ،واكن س ا يدي
ود العياع لكام مسع شااايما من مهكل تغا وابت ال يلتذ بطعام وال مبنام ،وهو ينظر كيف تكون
املعرة عن املساال ا و ساال أعراضااه من وا االهانة ،واكن قد أصاابح رئيسااا
احلي يف زوال ّ
المارة س ا  ،فتوجه للربجية يف رابع صاافر عام تسااعة وأربعا وألف ،وهاا العداحم وقع ا عىل
كتيبة رت ينج مهنا سوى س بعة وعرشين خشصا ،ورجع ا س حيث مت ا تيال" 42
وحا أزمع اجملاهد العياع العودة عىل مضاااض ا سااا سااا نة 1615م ،أراد أن يرتك داكةل ورابط
الزب فهيا ،ال يلك اجملاهدون وال يساااكنون عن ترويع احملتل وهمامجته با الفينة وأخرى،
اجلهاد ْجلب ْ
فمل جيد أفضل من الش يخ ا سامعيل يعهد اليه بقيادة امحل ت اجلهادية ،وبث روح امحلاسة والتبات يف
نفوس املرابطا وسعر عزامئه  ،ويف هذا ال صدد يقول الفقيه الاكنوين "اكن الزعمي أبو الفداحم ا سامعيل
بن سااعيد القامسي صاااحب الزاوية عىل مقربة من اجلديدة ممن انضااوى حتت لواحم الزعمي أيب عبد هللا
سااااا يدي ود العياع يف حرب برتغال ثغر اجلديدة ،وملا ارحتل أبو عبد هللا العياع من هذب الب د
تركه قامئا بأعباحم تمي امله ة " 43وحا وافته املنية تسااااامل قيادة الزاوية واجلهاد يف املنطقة مهل أ محد
اجملاهد امللقب مبعرب ،وظلت الزاوية منت صبة للحلهاد ضد احملتل حىت مت حتريرها عىل يد ال سلطان ود
الثالث ،44مبعية أولياحم وواهدين من خمتلف أرجاحم امل لكة الرشااايف ،أشاااهر ،موالي الطاهر الغنميي
أكرب أولياحم سااطات ،و ساا يدي ود الضاااوي كبا أولياحم البيت الرشا اقاوي يف أيب اجلعد وشاا يخ أل
وزان .وقد ّدلت املدينة شااهداحمها اذلين اسا شااهدوا يف معارك التحرير ،حيث أبت الزوااي والربطة
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يف داكةل اال تنصب عىل بعضه قببا وأرضحة بيضاحم ،اعرتافا مبا قدموا يف سبيل حترير الب د والعباد من
نا الاحت ل الربتغا  ،ولعل من أشهر،
 س يدي ود الشهيف امللقب ابلشلح ،املوجود رمسه عىل الطريق املؤدية ا س يدي بوزيد.
 س يدي سارت ،دفن يف املرة الو ابلربا مث أعيد دفته قرب س يدي الضاوي
 س يدي بوايف ،رمسه جبوار املنار
 س يدي الضاوي بوخربة ،رمسه موجود ابملويلحة
 س يدي ود النخل ،يوجد رمسه حبي بورشيط عىل مرىم جحر من مس شفى ود اخلامس.45
ورض أن النسااااااحم اابن هذب الفرتة اكن حمظور علهين الكر عىل احملتل ،واملشااااااركة يف اقتحام معاقهل
ومقارعته يف خمتلف الوضااااا  ،فاهنن رت يأ ْلن هجدا يف اساااا نفار ا ورفع معنوايت اجملاهدين وحمل
عىل الثبات واملاكبرة واالقدام ،ويف هذا الشااأن ما انفكت اذلاكرة ادلاكلية تلوك م بسااات قصااة الفتاة
اليت أرصت أن يكون همرها رأس أحد فرساااان برتغاليي الربجية (اجلديدة) ،ا اكن من اخلاطب املدعو
موالي محّو اال أن اس ا تكتب قائد أزمور ،ملمتسااا منه مراس ا حامك الربتغال عىل مدينة الربجية ،يدعو
فهيا أجشع فرسااان الربتغال ا املبارزة حىت املوت ،وما ان قرأ احلامك مض ا ون الرساااةل ،حىت أمر بعقد
اجامت عاجل مع وهجاحم املدينة وقواد جيشااه ،الس ا شااارم يف الرد املناسااب عىل الرساااةل ،فنصااحوب
بقبول التحدي ،عىل الرشوط التالية
أوال أن يبتعد املنارصون عن فارسه خب سا خطوة.
اثنيا أن ال يبقى عىل حلبة الرصا اال متبارزان.
اثلثا أن حيدد حزي املبارزة يف مخسا شربا.
رابعا أن الشارد عن احلدود اخملصصة لل بارزة يصبح عبدا لل نترص.
امسا أن ال يس ح ابس تعامل با الس يف والرمح يف املبارزة ،ويتأكد من مهكل عدالن من املسل ا
وبرتغاليان.
أما وقت وسااااعة املبارزة فقد مسح بتحديدهام من دلن وا أزمور .وبعد أن أمها اخلرب با صااافوم
جيشااااه طلبا يف مبارز ،تقدم اليه شاااااب برتغا يف الث ثا من ءرب ،أمسر اللون ،كثيف الشااااعر،
أ سود اللحية ،برأ سه جرح رت يندمل .وبعد يوما من وصول الرد عىل الرساةل ،تقررت املواهجة وبه مت
االع م ،حفرشااااا يف ظهاة اليوم املعلوم ،مجهور عرمرم من مدينيت أزمور والربجية ملتابعة احلدش،
حبضور احلامكا .وأثناحم التأكد من الالزتام ابلرشوط املذكورة لل بارزة ،وجد مع ادلاك متمية معلقة عىل
عنقه ،فطالب الربتغاليون بشلحها ،لكن ادلاك أرص عىل الاحتفاظ هبا حب ة أهنا ليست س حا ،وال
تد ل مضن الرشاااااوط اليت ق ّيدها الربتغال لقبو لل بارزة ،ويف مغرة هذب املهاترة ،تعالت عقاة
11

2016

 213-

ادلاكليا بع بارات هللا أكرب فتح ريب ونرصااااا ،هذب اله تا فات رسبت يف قلوب الربت غاليا الرعاب
والارتياب من أن ت ّمتمي ّ
املكربين امحلاسااااة والاندفا  ،فمييلوا علهي مي واحدة ،فطلبوا الغاحم املبارزة،
وانسحبوا عىل جعل ا معاقله .46
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امتة
حاملا أخفقت اال سرتاتيحلية الربتغالية بداكةل يف صناعة ء حم يكفوهنا مؤونة زو واحت ل املنطقة،
وساااال ّ ت أن ال مناص من ادارما املبارشة ،حىت أزمعت لشاااا بونة عىل اساااا تعامر املنطقة وضاااابطها مبارشة
لع ليات الاساا تغ ل والاساا تحوامه والاحتاكر ،ويف مغرة الظروم الساا ياساا ية الصااعبة اليت اكن يعيشااها
املغرب أنذاك ،متكن الربتغا من اخضاااااا داكةل برساااااعة ا ربقة الاسااااا تعامر ،مث طفق يتوبل يف وم
الشااا ياظ ة والشااااوية واحلوز وحاحا رض اماكنياته البرشاااية احملدودة ،فالفراا السااا ياا اذلي عاشااا ته داكةل
ومناطق أخرى من املغرب ،وما وازاب من ضعف السلطة الوطاس ية وال رصا احمل وم اذلي مجعها مع ال رشفاحم
الساااعديا ،أسااا باب وبواعث رئيساااة أساااه ت بقدر وازن يف التذليل ل سااا تعامر الربتغا والتوطيد ل يف
املنطقة ،وامها ما اعتربان داكةل اساااا ت ناحم من حيث َز َما ُ التوسااااع الاساااا تعامري وقوة انتْداحه يف اجملال- ،ان
قورنت ببايق الكور املغربية اليت عاشت املصا نفسه ،-فان الاس تعامر فهيا شهد ابملقابل انتاكصا مطردا بعيد
دعوة الشااا يوخ والفقهاحم مقاطعة الثغور احملت وا تيال الع يل حيي أوتعفوفت سااا نة 1519م ،وقد اسااا تفحل
المر و ّمتطى بلكلكه ،عقب ماح السااعديا يف النفومه ا املنطقة ودءه للحلهاد يف داكةل ،اليشااحم اذلي حدا
ابملمي "امينويل" التفكا جداي يف الانسااحاب من داكةل س ا نة 1529م ،بعدما تأكد ل أن مغارم املنطقة ابتت
أكرث من مغامنها ،وأهنا بدأت تفقد جامهبيهتا ومنافعها الت ارية ،بعد أن صااار الكثا من جتار املنطقة مينع الساالع
والبضااائع عن الربتغاليا ،ويربأ عن التعامل مع احملتل ،فانقلب الوضااع رأسااا عىل عقب ،وأمساات املس ا تع رة
عبئا عىل خزينة امل لكة بعدما اكنت رشايان يغذي مواردها املالية ،لكن قواد اجليش املقربا من املمي أقنعوب
ابلعدول عن الفكرة.
ورت ي شهد أن وهن عزم القبائل ادلاكلية يف اذلود عن بي ضة موطهنا وديهنا ،أو سكتت عن ضمي حلق هبا ،اال
حا تعدم الوس ا ي وال جتد با الصاارب والانصاايا ساابي  ،درأ الابدما وتقية لصاايانة مقدراما وأرواح أهلها
وعشاااائرها ،لكهنا تظل ترقب أنصاااام الفرص لكرسااا قيود اخلنو والامتثال ،وترتبل ادلوائر ل نتقام من
عدوها اجلائر كام بينا يف معرض هذب ادلراساااة ،ويف هذا السااا ياق أكد املؤرخ الربتغا "دافيد لوبش" 47أن
اخلزي والعار اذلي شاا ّبه الاساا تعامر يف الشااعور اجلعي لل غاربة املساا تع َ رين ،جعله يف تَرب ٍض البْد ضااد
الاحت ل الربتغا  ،ودفعه ا كفكفة مجعه وملل ة صااااافّه حتت لواحم اجلهاد اذلي عقدب الساااااعديون ،ويف
ال س ياق نف سه عدّ ماح ال رشفاحم يف قيادة الثورة حبام سة واقتدار ،انبع من كون املغاربة أحصاب دين وح ضارة
ركينة ،وفرسااااان يمتنعون ببسااااةل واقدام ،وهمارة يف الكر والفر وفنون القتال عز نظاها با الشاااعوب اليت مت
اخضاعها من دلن الاس تعامر الربتغا  .وقد توجت هذب الانتفاضة ضد "الربطقزي" جب ئه من الكور ادلاكلية
وقبائلها سااااا نة 1541م ،ابسااااا ت ناحم مدينة الربجية (اجلديدة) اليت ظلت حتت نا الاسااااا تعامر رض حماوالت
الافتاكك الرمسية والعفوية اليت رت تفرت طوال هذب الفرتة ،حىت مت حتريرها عىل يد السلطان العلوي ود الثالت
يوم  11من مارس/امهار س نة 1769م.
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